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1. المقدمة

قانون  مع  متوافقة  بالغذاء  املتعلقة  العمليات  جميع  تكون  وان  الغذاء  �سالمة  ب�سمان  اأبوظبي  اإمارة  يف  الغذائية  املن�ساآت  جميع  تلتزم 
الغذاء وت�سريعاته.  يزود دليل املمار�سة هذا الذي مت اإ�سداره من قبل جهاز اأبوظبي للرقابة الغذائية بالتوجيهات والإر�سادات املطابقة 
لت�سريعات اإمارة اأبوظبي وحتقق الدرجة العالية من التنا�سق والتوافق مع ت�سريعات ومتطلبات دولة الإمارات العربية املتحدة واملوا�سفات 

اخلليجية.

يف  الغذائية  للمنتجات  تتبع  نظام  وجود  ب�سرورة  الغذائية  املن�ساآت  م�سغلي  جميع  على   2008 ل�سنة   )  2  ( رقم  الغذاء  قانون  يفر�ض 
الأ�سواق والتي متكنهم من ا�سرتداد و�سحب هذه املنتجات من الأ�سواق يف حال ال�سرورة وحتديد هذه املواد باعتبارها ت�سكل خطرا على 

امل�ستهلكني.

يف معظم الأحيان يتم حتديد حوادث الغذاء من خالل نف�ض املن�ساآت الغذائية، حيث يقوموا عادة با�سرتداد اأو �سحب منتجاتهم. ويف بع�ض 
الأحيان قد يتم حتديد واكت�ساف حوادث الغذاء من خالل التفتي�ض امل�ستمر على الأغذية من قبل املفت�سني املخت�سني يف جهاز اأبوظبي 
للرقابة الغذائية، و�سكاوي امل�ستهلكني، اأو  كنتيجة ل�ستق�ساء الأمرا�ض املنقولة بالغذاء ، اأو تف�سي الأمرا�ض املعدية، اأو من خالل فح�ض 

الأغذية.

تبني التدابري املن�سو�ض عليها يف هذا الدليل بوجود منهجية موحدة  بني كل من م�سغلي املن�ساآت الغذائية،  جهاز اأبوظبي للرقابة الغذائية 
واجلهات الر�سمية املعنية ل�سمان اأن املنتجات الغذائية التي مت حتديدها كمنتجات ت�سكل خطرا على �سحة امل�ستهلكني قد مت ال�سيطرة 

عليها و�سحبها/ا�سرتدادها من كافة مراحل ال�سل�سلة الغذائية.

ميكن ت�سنيف حوادث الغذاء اإىل ثالث م�ستويات: 
- ) امل�ستوى الأول (: حوادث الغذاء الروتينية، تت�سف باأنها لها نطاق توزيع حمدود للمواد الغذائية، ذات اخلطورة املنخف�سة وميكن 

ال�سيطرة عليها من قبل جهة ر�سمية واحدة اأو اأكرث.
- ) امل�ستوى الثاين (: حوادث الغذاء الرئي�سية ، تت�سف باأنها لها نطاق توزيع اأو�سع للمواد الغذائية، ذات متو�سطة اإىل عالية اخلطورة 
ميكن  كما  لها.  الالزمة  احلماية  تدابري  وو�سع  ال�ستق�ساء  باإجراءات  القيام  عرب  لإدارتها  ر�سمية  جهة  من  اأكرث  اإىل  عادة  وحتتاج 
حلوادث الغذاء من امل�ستوى الثاين اأن يت�سبب بع�ض الأعطال للمهام والأن�سطة اليومية كنتيجة لت�سخري املوارد للتعامل مع هذه احلادثة. 
- ) امل�ستوى الثالث (:  اأزمات الغذاء، تت�سف باأنها لها نطاق توزيع وا�سع وذات خطورة عالية وال�سيطرة عليها تتجاوز قدرات اجلهاز. 
وميكن اأن تت�سبب اأزمات الغذاء يف تعطيل وعرقلة اأن�سطة العمل الروتينية وحتتاج اإىل بع�ض الوقت واىل موارد اإ�سافية اأخرى لل�سيطرة 

عليها.

يعر�ض اجلزء الأول من هذا الدليل ) خطة اإدارة حوادث الغذاء ( والإجراءات الالزمة لإدارة حوادث الغذاء على امل�ستويني الأول والثاين 
والتي ت�سمل الإجراءات الإدارية والتعاون  بني م�سغلي املن�ساآت الغذائية، اجلهات الر�سمية املعنية وجهاز اأبوظبي للرقابة الغذائية.

اأما اجلزء الثاين من هذا الدليل ) خطة اإدارة اأزمات الغذاء ( في�سع الهيكل العام لال�ستجابة حلوادث الغذاء من امل�ستوى الثالث حيث 
يتم البدء بهذه اخلطة من قبل اجلهاز عندما يتم حتديد احلالة الناجمة عن الغذاء   و التي تنطوي على خطورة �سديدة مبا�سرة اأو غري 

مبا�سرة على �سحة الإن�سان والتي ل ميكن اإدارتها على نحو كاف عن طريق التدابري والأحكام القائمة.

2.  الهدف

ت�شمل اأهداف هذا الدليل ما يلي:
• ت�سنيف حوادث الغذاء لالأهداف الإدارية.	
• تقدمي الإر�سادات والتعليمات حول اإي�سال تفا�سيل حوادث الغذاء اإىل كل من املن�ساآت الغذائية، اجلهات الر�سمية واجلهاز وكذلك 	

بني كافة تلك اجلهات.
• و�سف بالتف�سيل الرتتيبات وال�ستعدادات لإ�سدار واإخطار وتنفيذ خطة اإدارة اأزمات الغذاء الوطنية ) اجلزء الثاين (.	
• املجال ونطاق التطبيق	

3.  المجال ونطاق التطبيق

خت�ض هذا الدليل باإدارة احلوادث والأزمات املتعلقة بالغذاء.
 هذه الوثيقة خم�س�سة لال�ستخدام من قبل م�سغلي املن�ساآت الغذائية واجلهات الر�سمية املعنية وجهاز اأبوظبي للرقابة الغذائية.

4.  التعريفـــات
تستخدم التعريفات التالية لغايات هذه الوثيقة:

حادثة الغذاء
الظروف املناطة بتحديد املخاطر التي ت�سكل خطرا على ال�سحة، وميكن اعتبار ما يلي على �سبيل املثال ل احل�سر كحادثة غذاء:

• احلادثة التي من املمكن اأن يكون لها اآثار �سارة على �سحة اجلمهور والناجمة عن ا�ستهالك الغذاء.	
• طعام ملوث حمدد ممكن اأن يوؤدي اإىل املر�ض يف حال ا�ستهالكه.	
• اأمرا�ض خطرية حمددة ت�سيب الإن�سان ممكن اأن ترتبط بالطعام امللوث.	
• ممار�سات غري �سحية حمددة يف املن�ساآت الغذائية لدرجة ميكن اأن ت�سكل خطرا على �سحة امل�ستهلكني.	
• ممار�سات غري قانونية وغري نظامية يف اأي من�ساأة غذائية اأو يف �سبكة التوزيع والتي ممكن اأن ت�سكل خطرا على �سحة امل�ستهلكني.	
• التلوثات البيولوجية اأو الكيميائية الناجتة عن الفعل املتعمد اأو يف حوادث الإرهاب.	

نظام الإنذار) التنبيه( ال�شريع  
نظام اإبالغ يتم ت�سغيله من قبل اجلهاز لتبادل املعلومات بني ال�سلطات احلكومية املعنية.ب�ساأن املخاطر املتعلقة بالأغذية التي مت 

حتديدها .

الإخطارات
اإما اأن تكون :

- اإخطارات تنبيهية غذائية: التي يكون فيها اخلطر حمدد ب�سكل مبا�سر اأو غري مبا�سر على ال�سحة اأو 
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- اإخطارات اإعالمية: تتعلق مبعلومات عن منتجات غذائية التي لي�ض من املرجح اأن ت�سكل خطرا على ال�سحة، والتي قد تكون مهمة اأو 
ذات فائدة لل�سلطات اأخرى. 

الإخطار الغذائي
بالغ �سادر من اجلهاز اإىل اجلهات الر�سمية واملن�ساآت الغذائية متعلق بخطر حمدد. والتنبيه الغذائي قد ينتج على �سبيل املثال ل احل�سر 
من املعلومات الواردة عن طريق خطة اأزمات/طوارئ اجلهات الر�سمية الأخرى يف الدولة اأو خطة الأزمات/الطوارئ يف اإمارة اأبوظبي، 
اأو معلومات واردة من وزارة البيئة واملياه اأو �سبكة ال�سلطات الدولية ل�سالمة الأغذية )انفو�سان( اأو التنبيهات الغذائية الدولية الأخرى، 
او من م�ساكل مت حتديدها من قبل منتجي الأغذية،  اأو معلومات نتجت عن م�سكلة مت حتديدها عن طريق ال�سلطات التنفيذية من خالل 

فح�ض الأغذية اأو عن طريق التحقيق وال�ستق�ساء.

تقييم املخاطر
تقييم احتمالية حدوث اأثار �سلبية و�سدة تاأثريها على �سحة الإن�سان، حيث تتاألف من اخلطوات التالية املبنية على اأ�س�ض علمية: اأ( حتديد 

م�سدر اخلطر ب( تو�سيف م�سدر اخلطر ج( تقييم مدى التعر�ض مل�سدر اخلطر د( تو�سيف املخاطر.

اإدارة املخاطر 
تختلف هذه العملية عن تقييم املخاطر، حيث تتعلق ب�سيا�سة تقدير البدائل املنا�سبة وذلك بالت�ساور مع جميع الأطراف املعنية، مع مراعاة 
تقييم املخاطر وغريها من العوامل ذات ال�سلة من اأجل حماية �سحة امل�ستهلكني وت�سجيع املمار�سات التجارية العادلة ، واإذا لزم الأمر ، 

انتقاء اخليارات املنا�سبة للوقاية والرقابة. 

الإبالغ عن املخاطر
التبادل التفاعلي للمعلومات والأفكار طوال عملية حتليل املخاطر فيما يتعلق باملخاطر الغذائية، وت�سمل العوامل ذات ال�سلة باملخاطر 
الغذائية، ت�سورات وفهم املخاطر بني مقيمي املخاطر، مدراء املخاطر، امل�ستهلكني، ال�سناعة، الأو�ساط الأكادميية وغريها من الأطراف 

املعنية، مبا يف ذلك �سرح نتائج تقييم املخاطر واأ�س�ض قرارات اإدارة املخاطر.

5.  وثائق ذات صلة

القوائم التالية من الت�سريعات والوثائق الإر�سادية تعترب ذات �سلة بهذا الدليل:

التشريعـات

• قانون رقم )2( ل�سنة 2008 يف �ساأن الغذاء يف امارة ابوظبي.	
• نظام رقم  )1( ل�سنة 2008  يف �سان تو�سيف املخالفات اخلا�سة باملواد الغذائية وتداولها.	
• نظام رقم  )3( ل�سنة 2008 يف �ساأن تتبع وا�سرتداد الأغذية.	
• نظام رقم )5( ل�سنة 2010 يف �ساأن �سحب العينات لأغرا�ض الرقابة الغذائية٫	
• نظام رقم  )6( ل�سنة 2010 يف �ساأن �سحة الغذاء خالل كافة مراحل ال�سل�سلة الغذائية.	

وثائق إرشادية

• دليل املمار�سة رقم )4( ل�سنة 2011 ب�ساأن تتبع وا�سرتداد الأغذية.	
 

الجزء األول: المستوى األول والثاني من خطة إدارة حوادث الغذاء

6.  الخلفية

يهدف هذا اجلزء من الدليل لو�سع التدابري الالزمة لإدارة امل�ستويني الأول والثاين من حوادث الغذاء يف اإمارة اأبوظبي والتي تنطوي على 
خماطر تلوث الأغذية على النحو الذي يحدده م�سغلي املن�ساآت الغذائية،  مفت�سي الأغذية يف اجلهاز، اجلهات الر�سمية اأو الدول الأخرى. 
والهدف من ذلك هو اأن يكون هناك تن�سيق منهجي ل�سمان اأن املنتجات الغذائية التي مت حتديدها باأنها ت�سكل خطرا على امل�ستهلكني قد 

مت ال�سيطرة عليها اأو �سحبها/ا�سرتدادها من ال�سل�سلة الغذائية.

7.   مسئولية إدارة حوادث الغذاء من المستويين األول والثاني
7-1  دور الجهات الرسمية

يكون تعاون ودعم اجلهات الر�سمية الأخرى �سروريا حيثما كانت حجم احلادثة اكرب واأكرث تعقيدا، ويكون اجلهاز هو امل�سئول عن الإدارة 
ال�ساملة حلادثة الغذاء وتقوم اجلهة / اجلهات الر�سمية املختلفة بدعم دور اجلهاز يف ذلك.

واعتمادا على نوع احلادثة ، يكمن دور اجلهات الر�شمية يف:
• حتديد م�سدر اخلطر التي توؤدي اإىل وقوع احلادثة.	
• تقييم وتو�سيف املخاطر.	
• جمع املعلومات املتعلقة باحلادثة واإر�سالها للجهاز .	
• التوا�سل مع اجلهاز.	
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وللح�سول على مزيد من املعلومات ب�ساأن دور كل جهة ر�سمية يف اإدارة حوادث الغذاء ميكن الطالع على اجلزء الثاين )الق�سم 14- 2( 
من هذا الدليل.

7-2   دور مشغلي المنشآت الغذائية

اإدراك التزاماتهم القانونية املن�سو�ض عليها يف قانون الغذاء رقم ) 2 ( ل�سنة 2008 فيما يتعلق  ينبغي على م�سغلي املن�ساآت الغذائية 
بتداول الغذاء غري الآمن، تتبع هذا الغذاء، و�سحبه/ا�سرتداده من الأ�سواق يف اإمارة  اأبوظبي.

اإنتاجها،  ا�ستريادها،  مت  التي  الغذائية  املواد  بان  لالعتقاد  �سبب  لديهم  يكون  عندما  اأو  الغذائية،  املن�ساآت  م�سغلو  ويقدر  يرى  وحيثما 
جتهيزها، معاجلتها، ت�سنيعها، اأو توزيعها قد تكون �سارة على �سحة الإن�سان اأو غري متوافقة مع متطلبات �سالمة الغذاء، فيجب عليهم 
امل�ستهلك، فيجب على م�سغلي  اإىل  املنتجات  بذلك. ويف حال و�سلت هذه  واإبالغ اجلهاز  تاأخري  بدون  الأ�سواق  الأغذية من  �سحب هذه 
املن�ساآت الغذائية البدء يف اإجراءات ا�سرتداد هذه املنتجات من امل�ستهلكني. ومن ال�سروري على م�سغلي املن�ساآت الغذائية ا�ستخدام و�سائل 

دقيقة وفعالة لإبالغ امل�ستهلكني بعملية ا�سرتداد الغذاء.

ويو�سح النظام رقم )1( ل�سنة 2008  يف �ساأن »تو�سيف املخالفات املتعلقة بالغذاء وتداولها« اأنواع املخالفات املتعلقة بتداول الغذاء التي ل 
تلتزم بال�سوابط واللوائح التنظيمية ذات ال�سلة، كما يخول هذا النظام ال�سالحيات للمفت�سني احلا�سلني على �سفة ال�سبطية الق�سائية 

مب�سادرة، حجز ، واإتالف املواد الغذائية التي ل تتوافق مع الت�سريعات ذات ال�سلة.

وباخت�شار فيجب على م�شغلي املن�شاآت الغذائية ما يلي:
• اتخاذ جميع التدابري الالزمة حلماية ال�سحة العامة.	
• املحافظة على نظام تتبع وا�سرتداد كفوؤ وفعال واختبار هذا النظام.	
• املحافظة على جميع امل�ستندات اخلا�سة بالت�سنيع وفح�ض املنتجات الغذائية وم�ستندات تتبع هذه املنتجات.	

• اإبالغ اجلهاز عن حوادث الغذاء اأو احلوادث املحتمل حدوثها دون تاأخري.	
• البدء يف �سحب و/ اأو ا�سرتداد املنتجات الغذائية عند ال�سرورة.	
• تقدمي كل امل�ساعدة الالزمة والتعاون للجهاز.	
• �سمان الإف�ساح عن املعلومات يف الوقت املنا�سب للتحقيق وال�ستق�ساء.	
• مراجعة وحتديث املعلومات عندما ت�سبح متوفرة و�سمان اإبالغ اجلهاز اأثناء احلوادث.	
• منع بيع املواد الغذائية التي ل تتطابق مع اأحكام اأي لئحة خا�سة بهذه املواد الغذائية املعنية.	
• منع �سوء ا�ستخدام املواد الغذائية التي مت �سحبها.	

ويلخ�س املخطط الن�شيابي اأدناه ال�شكل )1( دور م�شغلي املن�شاآت الغذائية.
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7-3   دور فريق اإلخطارات الغذائية في جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية

يف اإدارة امل�ستويني الأول والثاين يف حوادث الغذاء ي�سطلع اجلهاز بدور القيادة يف تق�سي جميع حوادث الغذاء. ويعترب فريق 
الإخطارات الغذائية يف اجلهاز نقطة الت�سال يف التعامل مع حوادث الغذاء وامل�سئول عن اإدارة هذه العملية.

وتكمن الوظائف الرئي�سية لفريق الإخطارات الغذائية فيما يلي:
ا�ستقبال وتوثيق كافة املعلومات والبيانات املتعلقة بحالت حوادث واأزمات الغذاء.  .1

فتح ملف خا�ض بحالة الأزمة و�سمان اأن يتم توثيق كافة امل�ستجدات على اأن يتم اإغالق امللف فور انتهاء احلالة.  .2
تبليغ من�سق فريق اإدارة حوادث واأزمات الغذاء بطبيعة حالة الأزمة وتزويده باملعلومات الأولية عن تفا�سيل احلالة التي مت التبليغ   .3

عنها واملادة الغذائية وجمريات التحقيق الأويل وفقًا لآلية العمل املعتمدة لهذا الغر�ض.
تقدمي الدعم والتن�سيق مع الفريق الفني املعني مبتابعة حالت حوادث واأزمات الغذاء.  .4

اإعداد وحت�سري التقارير اخلا�سة بامل�ستجدات حول تطورات حالة الأزمة بالتن�سيق مع الفريق الفني وتقارير املراجعات الدورية   .5
لالإدارة العليا ورفعها اإىل فريق اإدارة حوادث واأزمات الغذاء.

التن�سيق مع اجلهات املحلية والحتادية والدولية وذلك وفقا لتوجيهات فريق اإدارة حوادث واأزمات الغذاء.  .6
7.    امل�ساهمة يف تطوير قاعدة بيانات خا�سة باإ�سعارات هذه احلالت بحيث تكون متاحة لل�سركاء املعنيني.

7-3- 1 بالغات حوادث الغذاء

على فريق الإخطارات الغذائية اإدراك ودراية مب�سادر اخلطر من خالل الأمرا�ض املتعلقة بالغذاء التي مت الإبالغ عنها، وبالغات 
التنبيهات الغذائية ) مثل انفو�سان، وزارة البيئة واملياه.......الخ (، وكذلك مبا�سرة من م�سغلي املن�ساآت الغذائية اأو �سكاوي امل�ستهلكني 

اأو من خالل اجلهات الر�سمية. ويتم تقييم  الآثار املحتملة لهذه  البالغات على اأ�سا�ض ما يلي:
• التوزيع املعروف للمادة الغذائية يف اإمارة اأبوظبي.	
• التوزيع املحتمل للمواد الغذائية اإىل اإمارة اأبو ظبي القادم من الإمارات الأخرى / دول اخلليج العربي.	
• نوع الغذاء.	
• ال�ستخدامات املحتملة للغذاء )مثل الأغذية التي تباع يف حمالت بيع اجلملة والتجزئة اأو ت�ستخدم يف عمليات الت�سنيع(.	
• طبيعة اخلطر.	
• اأية اآثار اأخرى حمتملة للم�ستهلكني.	

عندما تكون النتائج غري وا�سحة يقوم اجلهاز بالت�ساور مع ممثلي املن�ساآت الغذائية، اجلهات الر�سمية، واخلرباء لطالعهم على امل�سار 
ال�سحيح للعمل والتو�سل اإىل قرارات منا�سبة.

 
وحيثما تكون هناك حاجة لتخاذ اإجراء مبنع عر�ض الغذاء املعني يف الأ�سواق اأو �سحب اأو ا�سرتداد هذا الغذاء من الأ�سواق اأو لنقل 

املعلومات اإىل الإمارات الأخرى اأو اإىل دول اخلليج، يقوم فريق الإخطارات الغذائية باإ�سدار التنبيه الغذائي ) ملحق رقم 2 (.

ويلخ�س املخطط الن�شيابي التايل رقم ) 2 ( دور اجلهاز يف حوادث الغذاء.
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7-3-2   البالغات من مشغلي المنشآت الغذائية

يجب اإر�سال البالغات حول حوادث الغذاء اإىل فريق الإخطارات الغذائية يف اجلهاز عرب الربيد اللكرتوين 
)foodalert@adfca.ae( ويجـــب اأن حتتـــوي البالغات على جميع التفا�سيل ال�سرورية قـــدر الإمكان ) النموذج مو�سح يف امللحق 

رقم 1 (. 

ومن ال�سروري الت�سال هاتفيا بفريق الإخطارات الغذائية قبل اإر�سال البالغات للجهاز ل�سمان ا�ستالم البالغات التي مت اإر�سالها.
و يعمل اجلهاز على مدار ال�ساعة يف اليوم يف جميع اأيام الأ�سبوع من خالل الهاتف املجاين حلكومة اأبوظبي )800555 (

8. التخطيط والتنسيق

يكـــون للجهـــات الر�سميـــة ترتيباتها اأو اإجراءاتها املعمـــول بها للتعامل مع بالغات حـــوادث الغذاء امل�ستلمة لتقـــوم بالتحقيق والتوا�سل مع 
اجلهاز وفقا لذلك.

 ويكون للجهاز ترتيباته اأو اإجراءاته املعمول بها للتعامل مع بالغات حوادث الغذاء امل�ستلمة وتبعا لذلك �سوف يتم التحقيق والتق�سي من 
خالل حتديد م�سدر اخلطر ، تقييم خطورتها واتخاذ القرار فيها والبدء يف م�سار العمل املنا�سب.

من اأجل ت�سنيف حوادث الغذاء لغايات اإدارية، يجب الأخذ بعني العتبار تو�سيف م�سدر اخلطر وتوزيع املواد الغذائية املرتبطة باحلادثة.

8-1  تحليل المخاطر

يـــزود مبـــداأ حتليـــل املخاطر القائم على تقليـــل اأو اإزالة اأو جتنـــب املخاطر ال�سحية منهجيـــة منتظمة لتحديد اإجـــراءات فعالة ومتنا�سبة 
وموجهة اأو اإجراءات اأخرى حلماية ال�سحة، وتتاألف حتليل املخاطر من ثالثة عنا�سر: تقييم املخاطر واإدارتها والإبالغ عنها.

ومن ال�سروري على اجلهاز الأخذ بعني العتبار نتائج تقييم املخاطر عند البت يف اتخاذ الإجراء املنا�سب.
وين�ســـح عنـــد اإجراء تقييـــم للمخاطر، اإتباع النموذج اخلا�ض بهيئـــة الد�ستور الغذائي لتقييم املخاطر التي تتاألـــف من اخلطوات التالية: 

حتديد م�سدر اخلطر، تو�سيف م�سدر اخلطر، تقييم مدى التعر�ض للخطر وتو�سيف املخاطر. 

حتديد م�سدر اخلطر: حتديد التاأثريات ال�سحية املعروفة اأو املحتمل حدوثها املرتبطة بعامل معني.  .1
تو�سيف م�سدر اخلطر: التقييم الكمي والنوعي لطبيعة التاأثري ال�سلبي املرتبط باخلطر.   .2

تقييم مدى التعر�ض: التقييم الكمي والنوعي لدرجة احتمالية حدوث التعر�ض للخطر.  .3
تو�سيف املخاطر: دمج حتديد املخاطر وتقييم التعر�ض اإىل تقدير درجة اخلطورة وما يرتبط بها من غمو�ض.  .4

8-2  توصيف مصدر الخطر

ميكن تو�سيف م�سدر اخلطر اإىل عايل ، متو�سط اأو منخف�ض اخلطورة

 ،157:O عايل اخلطورة: حيث يكون التاأثري ال�سلبي على ال�سحة �سديد وفوري ) مثل الي�سري�سية القولونية
كلو�سرتيديوم بوتيلينيوم، املواد الكيماوية �سديدة ال�سمية والكاوية، وجود م�سببات احل�سا�سية وغريها (

متو�شط اخلطورة: حيث يكون التاأثري ال�سحي اقل خطورة اأو متعلق بالتعر�ض املتوا�سل على املدى الطويل اأو ا�ستهالك 
كميات كبرية من الطعام ) مثل التلوثات الكيميائية ومنها الهيدروكاربونات العطرية العديدة وغريها( 

منخف�س اخلطورة: حيث يكون التاأثري ال�سحي �سئيل اأو غري مالحظ )مثال على ذلك عندما تكون م�ستوى متبقيات 
املبيدات اأعلى من احلد امل�سموح به ولكنها ل ت�سكل خطرا على ال�سحة من التلوثات اخلارجية(
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8-3  توزيع الغذاء

ميكن تق�سيم م�ستوى توزيع الغذاء اإىل:
حيث يتم توزيع املواد الغذائية يف اإمارة اأبوظبي فقط ويكون حتت م�سئولية اجلهاز، اأو حمدود: 

حيث يتم توزيع املواد الغذائية داخل وخارج اإمارة اأبوظبي ويف هذه احلالة يكون حتت م�سئولية اأكرث من جهة ر�سمية . وا�سع: 
 

عند الأخذ بعني العتبار اأين تقع م�سئولية اإدارة حوادث الغذاء يجب ا�ستخدام املخطط التايل:

م�سئولية ادارة حوادث الغذاءتو�سيف م�سدر اخلطرم�ستوى توزيع الغذاء

حمدود

اجلهازمنخف�ض اخلطورة

اجلهاز بالتعاون مع اجلهات الر�سمية يف الإمارةمتو�سط اخلطورة

اجلهاز بالتعاون مع اجلهات الر�سمية يف الإمارةعايل اخلطورة

وا�سع

اجلهاز بالتعاون مع اجلهة /  اجلهات الر�سمية الحتادية واملحليةمنخف�ض اخلطورة

اجلهاز بالتعاون مع اجلهة /  اجلهات الر�سمية الحتادية واملحلية متو�سط اخلطورة
والأمانة العامة لدول جمل�ض التعاون اخلليجي

اجلهاز بالتعاون مع اجلهة /  اجلهات الر�سمية الحتادية واملحلية عايل اخلطورة
والأمانة العامة لدول جمل�ض التعاون اخلليجي

9. وسائل االتصال في بالغات حوادث الغذاء والبالغات التنبيهية الغذائية

يجـــب علـــى اجلهاز ت�سغيل نظام ات�سال لتبادل املعلومات حول حوادث الغذاء داخل اإمـــارة اأبوظبي مع م�سغلي املن�ساآت الغذائية واجلهات 
الر�سمية. اأما بخ�سو�ض الإبالغ عن املعلومات على امل�ستوى الحتادي فيقع حتت م�سئولية وزارة البيئة واملياه.

مـــن ال�ســـروري لكل من اجلهات الر�سمية، املجموعـــات ال�سناعية، واملن�ساآت الغذائية / وم�سغلي املن�ســـاآت الغذائية اأن يكون لديهم نظام 
ات�سال وبروتوكول خا�ض بهم، ي�سمل قوائم وعناوين الت�سال املحدثة لديهم للتوا�سل معهم عند ال�سرورة.

9-1  البالغات الغذائية ) اإلخطارات(

يتـــم اإي�ســـال البالغات الغذائية اإىل اجلهـــات الر�سمية، ممثلي ال�سحة العامة، ممثلي املن�ساآت الغذائيـــة، وغريها من املجموعات املعنية 
واملوؤ�س�سات يف الدولة والذين طلبوا بان يكونوا على قائمة التعاميم التي ي�سدرها اجلهاز  بهذا اخل�سو�ض.

على الرغم من اأن البالغات الغذائية �سيتم اإر�سالها عن طريق الفاك�ض عند الطلب ، �سيعترب الربيد الإلكرتوين و�سيلة ر�سمية من و�سائل 
الت�سال.

بالإ�سافة اإىل اإي�سال هذه البالغات عن طريق الربيد الإلكرتوين، و�سيكون هناك خيار الت�سال عن طريق الر�سائل الن�سية الق�سرية 
على الهاتف املحمول مع اجلهات املعنية املو�سوعة على قائمة الت�سال يف اجلهاز.
www.adfca.ae فور �سدور البالغات الغذائية يجب و�سعها على موقع اجلهاز

�شيتم اإ�شدار البالغات التنبيهة املتعلقة بالغذاء وفقا لإحدى الفئتني التاليتني:

الفئة الأوىل ) لالإجراءات (
�سيتم اإ�سدار بالغات التنبيهات الغذائية �سمن هذه الفئة حينما يكون هناك خطرا حمددا على امل�ستهلكني، ويتطلب اتخاذ اإجراء فوري. 
وكمثـــال علـــى التنبيهـــات التي من �ساأنها اأن تقع �سمن هذه الفئة هي الأغذية التي يتبني احتوائها على حمل بكتريي عايل. اإذ اأن املعلومات 
املت�سمنـــة يف التنبيـــه الغذائي �سوف حتدد بو�سوح التفا�سيل املتعلقة الغذاء )مبـــا يف ذلك رقم الت�سغيلة / رموز الإنتاج، حجم احلاويات، 
الكميات املتاأثرة، وتواريخ ال�سالحية......الخ( ، وطبيعة م�سدر اخلطر، اخلطورة ونوع الإجراء املطلوب لهذا التنبيه على وجه التحديد. 
و�سيمكـــن هذا الإجراء املوظفـــني املخت�سني يف اجلهاز، اجلهات الر�سمية واملوؤ�س�سات الغذائية / م�سغلـــي املن�ساآت الغذائية من الت�سرف 

بطريقة مالئمة، ثابتة ومن�سقة لل�سيطرة على املخاطر.

ي�سدر بالغ التنبيه الغذائي يف ا�ستمارة موحدة وحمددة باأرقام مت�سل�سلة وفريدة وحتتوي على �سنة الإ�سدار )انظر املثال يف امللحق 2( 

الفئة الثانية ) للمعلومات (
يتـــم اإ�ســـدار التنبيهات الإعالمية الغذائية �سمن هذه الفئة لنقل املعلومات املتعلقة ب�سالمة الغذاء، ول حتتاج لتخاذ اأية اإجراءات. ومثال 

على هذه الفئة ا�سرتداد املنتجات الغذائية من قبل املنتج حيث ل يتطلب ذلك اتخاذ اأية اإجراءات.
تعترب بالغات الفئة الثانية و�سيلة جلعل املوظفني املخت�سني يف اجلهاز وممثلي املن�ساآت الغذائية على علم واإدراك بق�سايا �سالمة الغذاء، 

حيث قد يكون هناك، على �سبيل املثال، ا�ستف�سارات من قبل اجلمهور اأو املوؤ�س�سات بالأمور املتعلقة ب�سالمة غذاء معني.
 

و�سيتـــم اتخـــاذ القرار لإ�سدار بالغ التنبيه الغذائـــي الواجب اتخاذه يف �سوء طبيعة م�سادر اخلطر ودرجـــة اخلطورة والتفا�سيل املتعلقة 
بهذه املخاطر. ويف حال مت اإبالغ اجلهاز حول احلادثة الغذائية من قبل جهة ر�سمية، �سوف يتم اتخاذ القرار لإ�سدار التنبيهات الغذائية 

بالت�ساور مع تلك اجلهة و�سوف يت�سمن التنبيه عر�سا موجزا للتفا�سيل عن اأي اإجراء مت اتخاذه بالفعل.
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9-2   إدارة التغطية اإلعالمية 

9-2-1  إدارة الحوادث من قبل الجهاز
�سوف يتم اإدارة البيان ال�سحفي من قبل اجلهاز، ويتم تعميم ن�سخ من الن�سرات على اجلهات املعنية يف الدولة.

و�سوف يتم ت�سمية متحدث با�سم اجلهاز بحيث يكون م�سئول عن جميع الت�سالت اخلا�سة باحلادثة مع و�سائل الإعالم.

9-2-2   الحوادث التي يتم إدارتها من قبل الجهات الرسمية بالتعاون مع الجهاز
عندما يكون هناك تعاون بخ�سو�ض اإدارة احلادثة ، فان اإ�سدار البيان ال�سحفي يقع حتت م�سوؤولية اجلهاز ، و�سوف يتم تنفيذ ذلك 

بالت�ساور مع اجلهات الر�سمية مع اإر�سال ن�سخة من الن�سرة لتلك اجلهة.
ويجب ت�سمية متحدث من قبل اجلهة الر�سمية وميكن اأي�سا ت�سمية متحدث با�سم اجلهاز اإذا ا�ستدعت ال�سرورة لذلك.

9-2-3   إصدار البيانات الصحفية من قبل المنشآت الغذائية / مشغلي المنشآت الغذائية
يجب على م�سغلي املن�ساآت الغذائية يف حال اإ�سدار بيانات �سحفية اأو عامة بخ�سو�ض بالغات ال�سحب اأو ال�سرتداد تزويد اجلهاز بن�سخة 

من هذه البيانات، مع تفا�سيل املعلومات الكاملة حول كيفية التوا�سل مع املتحدث با�سمها.

10.  إغالق الحادثة وكتابة التقرير

اإغالق احلادثة:
حال النتهاء من عملية التحقيق والتق�سي حول حادثة الغذاء اأو مت اتخاذ جميع الإجراءات ل�سمان �سحب اأو ا�سرتداد املنتجات الغذائية، 
يجـــب اإبـــالغ جميع الأطراف امل�ساركة باأنه قد مت اإغالق احلادثـــة، �سواء  مت اتخاذ الإجراء من قبل املن�ساأة الغذائية، او اجلهة الر�سمية اأو 

اجلهاز.

يجـــب عمـــل �سجل موجـــز بالنتيجة ) ملحق رقـــم  ) 1 ( ( لالإغرا�ض املرجعية، ويف حالـــة ال�سرتداد او ال�سحب يتـــم التحديد بالتف�سيل 
للكميات التي مت اإ�سرتدادها اأو اإتالفها.

   

الجزء الثاني:  خطــة إدارة ازمــات الـغـذاء

11.  الخـلفيـــة

ي�سف هذا اجلزء من الدليل بالتف�سيل اأف�سل املمار�سات يف التعامل مع اأزمات الغذاء. فهو ير�سم اإجراءات اإدارة الأزمات الغذائية، 
عملية تقييم املخاطر و طرق الت�سال بو�سائل الإعالم، والتي يجب اإتباعها عندما يتم اإبالغ جهاز اأبوظبي للرقابة الغذائية بوجود حوادث 
غذاء من امل�ستوى الثالث اأو يف حال اكت�ساف خماطر �سحية خطرية خا�سة ب�سالمة الغذاء ت�سمل ت�سنيع املنتجات الغذائية اأو ت�سويقها 
يف اإمارة اأبوظبي. تكون هذه الإجراءات عادة مزودة باأوراق عمل منا�سبة ملن�سق فريق الأزمات، مدير فريق الأزمات، موظفو ال�سحافة 

والعالقات العامة والإعالم.
يتم البدء يف« خطة اإدارة اأزمات  الغذاء« عندما تكون هناك حوادث متتاز بدرجة خطورة عالية واحتمالية حدوث انت�سارها على نطاق 
الأن�سطة  وتعطيل  عرقلة  اإىل  توؤدي  اأن  واحتمالية  الغذائية  للرقابة  اأبوظبي  جهاز  قدرات  تفوق  احلادثة  على  ال�سيطرة  واإمكانية  وا�سع. 
اإ�سافية  موارد  تخ�سي�ض  اإىل  كما حتتاج  عليها  لل�سيطرة  الوقت  بع�ض  احلادثة  تاأخذ  بان  احتمالية  وهناك  الثالث.  امل�ستوى  الروتينية 

خمتلفة للتعامل معها.
ميكن للجهاز اإدراك اأزمات الغذاء على نطاق وا�سع من خالل الأمرا�ض املرتبطة بالغذاء �سواء كانت مبا�سرة من منتجي املواد الغذائية 

يف اأبوظبي اأو اأية جهات ر�سمية اأخرى يف منطقة اخلليج، خمتربات الرقابة الغذائية اأو اأية م�سادر اأخرى.

12.  مجال التطبيق 

يتم من خالل خطة اإدارة الأزمات عر�ض امل�سئوليات والتدابري الالزمة للتعامل مع الأزمات املتعلقة ب�سالمة الغذاء.
احلالت التي ت�ستدعي تفعيل اخلطة ت�سمل:

• التلوثات الكيميائية لالأغذية.	
• تلوثات فيزيائية لالأغذية على نطاق وا�سع.	
• تلوثات مايكروبيولوجية خطرية لالأغذية.	
• التلوثات الغذائية املنت�سرة على نطاق وا�سع ب�سبب الفعال املتعمدة.	
• حتقيقات حوادث الغذاء التي تبني وجود م�ساكل على نطاق وا�سع.	
• تفعيل خطة ازمات/طوارئ من قبل �سلطات حكومية اأخرى.	
• بالغـات تنبيهية غذائية مـن منظمة ال�سحة العاملية /  �سبكة ال�سلطات الدولية ل�سالمـة الأغذيــة ) انفو�سان ( اأو اأية بالغات تنبيهية 	

غذائية دولية غذائية اأخرى.
• اأية ظروف اأخرى ت�ستدعي تفعيل اخلطة ح�سب روؤية من�سق اإدارة الأزمات.	

13.  خطـــــة إدارة األزمات

العنا�سر الرئي�سية التي تتاألف منها اخلطة هي:
• تفعيل اخلطة؛	
• حتديد امل�سوؤوليات لإدارة الأزمة؛	
• خطة ات�سال ذات هيكلية وا�سحة ؛	
• ترتيبات للمراجعة وعمل التقارير ت�سمل كافة امل�ستويات.	
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13-1  ماهي أزمة الغذاء) المستوى الثالث من حوادث الغذاء(؟
هي حوادث الغذاء التي متتاز بدرجة عالية من اخلطورة، واحتمالية توزيع الغذاء يكون على نطاق وا�سع اأو يف ظروف جتعلها من ال�سروري 
اإىل عرقلة  توؤدي  اأن  واحتمالية  الغذائية  للرقابة  اأبوظبي  تفوق قدرات جهاز  ال�سيطرة على احلادثة  واإمكانية  الكيفية.  بنف�ض  اعتبارها 
وتعطيل الأن�سطة الروتينية امل�ستوى الثالث. وهناك احتمالية بان تاأخذ احلادثة بع�ض الوقت لل�سيطرة عليها كما حتتاج اإىل تخ�سي�ض 

موارد اإ�سافية خمتلفة للتعامل معها.

13-2 تفعيل الخطة 
يجب اإبالغ فريق الإخطارات الغذائية باجلهاز بالأزمات املتعلقة بالغذاء وا�سعة النطاق من خالل:

• تقارير وزارة ال�سحة فيما يخت�ض باأمرا�ض الغذاء و الت�سمم الغذائي.	
• بالغات التنبيهات الواردة من )�سبكة ال�سلطات الدولية ل�سالمة الغذاء ) انفو�سان (، وزارة البيئة واملياه، الخ (؛	
• البالغات امل�ستلمة من منتجي الأغذية يف اإمارة اأبوظبي، ال�سلطات الأخرى اأو خمتربات الأغذية يف الإمارات الأخرى.	
• �سكاوى امل�ستهلكني.	

حيثما ي�ستجيب فريق الإخطارات الغذائية يف جهاز اأبوظبي للرقابة الغذائية  لأي نداء طارئ  ويحتاج اإىل  تفعيل خطة الأزمات يجب اإبالغ 
من�سق فريق اإدارة الأزمات فورا.

 

يو�شح امل�شار التدفقي التايل ال�شكل رقم )3( اإجراءات  اإدارة اأزمات الغذاء
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14   تحديد المسؤوليات إلدارة األزمات
تقع امل�سوؤولية الأ�سا�سية لإدارة اأزمات الغذاء على عاتق جهاز اأبوظبي للرقابة الغذائية 

14-1  دور منسق فريق إدارة األزمات:
يعتـــرب من�سق فريـــق اإدارة الأزمات هو ال�سخ�ض املخول يف جهاز اأبوظبي للرقابة الغذائية لتفعيل خطـــة الأزمة. وكما �سيتم عند ال�سرورة 
و�ســـع الرتتيبات املتعلقة بتفوي�ض م�سوؤوليـــة املن�سق لأ�سخا�ض بدلء. وعندما يقرر من�سق فريق اإدارة الأزمات تفعيل اخلطة، �سيتم اإخطار 

املوظفني الرئي�سني على الفور.

يكمن دور من�سق فريق اإدارة الأزمات يف:
• بدء / تفعيل اخلطة	
• الت�سال بكل اأع�ساء فريق اإدارة الأزمات.	
• ترتيب الجتماع الأول لفريق اإدارة الأزمات بتحديد تفا�سيل الجتماع )املكان،الزمان....الخ.( �سواء يف مبنى اجلهاز اأو يف مكان 	

اآخر بديل و�سمان الت�سجيل الكامل لوقائع الجتماع.
• توفري الدعم الإداري الكايف  لفريق اإدارة الأزمات.	
• تقدمي اإيجاز لفريق اإدارة الأزمات عن ظروف الأزمة.	
• اإخطار م�سئويل ال�سلطات احلكومية ذات ال�سلة بتفعيل هذه اخلطة والرتتيب لو�سع  بيان موجز حول الأزمة عند القت�ساء.	
• التاأكد من اأن جميع املعلومات املتعلقة بالأزمة م�سجلة يف تقرير حادثة الغذاء )ملحق 1(.	

ومبجـــرد عقـــد الجتمـــاع الأول لفريق اإدارة ازمات الغذاء تنتقل م�سئوليـــة ادارة الأزمة الغذائية لفريـــق اإدارة الأزمات لتخاذ الإجراءات 
الالزمة ب�ساأنها.

 
14-2   ادوار الشركاء / أصحاب العالقة

ت�سمل الفئات التالية اأ�سحاب العالقة وال�سركاء جلهاز اأبوظبي للرقابة الغذائية الذين لهم دور يف اإدارة اأزمة الغذاء على �سبيل املثال ل 
احل�سر:

• وزارة ال�سحة  	
• وزارة البيئة واملياه  	
• الهيئة الوطنية لالزمات والطوارئ .	
• وزارة الداخلية	
• الهيئة الحتادية للجمارك	
• هيئة ال�سحة يف اأبوظبي  	
• دائرة ال�سئون البلدية	
• اأبوظبي للخدمات ال�سحية  	
• هيئة البيئة اأبوظبي  	
• هيئة الكهرباء واملاء اأبوظبي  	
• الدارة العامة للجمارك- ابوظبي/دائرة املالية	
• الإدارة العامة ل�سرطة اأبوظبي	

ويتلخص دور هذه الفئات من أصحاب العالقة فيما يلي:

1. وزارة ال�شحة  - اإبالغ جهاز اأبوظبي للرقابة الغذائية بحالت تف�سي / الأمرا�ض املرتبطة بالغذاء.

2. هيئة ال�شحة اأبوظبي  -  اإبالغ جهاز اأبوظبي للرقابة الغذائية بحالت تف�سي / الأمرا�ض املرتبطة بالغذاء.

3. دائرة ال�شئون البلدية يف اأبوظبي - م�سئولة عن التفتي�ض على امل�سالخ.  اإبالغ اجلهاز باأي اأثار متعلقة بال�سالمة الغذائية جراء 
التخل�ض من املواد الغذائية اأو ف�سالت احليوانات التي مت اإتالفها مبا يف ذلك فرتات �سحب  بقايا هذه املواد.

4. وزارة البيئة واملياه -  توفري املعلومات حول:
• بالغات التنبيهات الغذائية املحلية والدولية وحالت رف�ض الأغذية امل�ستوردة	
• اأمرا�ض احليوان والنبات املنتقلة عرب احلدود وتكون نقطة الت�سال عرب املنظمة العاملية ل�سحة احليوان )OIE( واملنظمة 	

.)IPPC( الدولية لوقاية النباتات
• املواد الغذائية امل�ستوردة املحظورة..	
• اأمرا�ض احليوانات وامللوثات ) املبيدات، الأ�سمدة ، الأدوية البيطرية والأعالف( ذات الآثار ال�سارة على الغذاء.	

5. الهيئة الوطنية لإدارة الأزمات والطوارئ: تن�سيق جميع اجلهود املتعلقة بن�ساطات ادارة الزمات والطوارئ على امل�ستوى 
الوطني.

 6 . ابوظبي للخدمات ال�شحية:  توفري املعلومات املرتبطة بالمرا�ض املنقولة بالغذاء، دعم املوارد وتوفري خدمات الرعاية للحالت 
امل�سابة.

7. هيئة البيئة اأبوظبي: توفري املعلومات والبيانات عن املخاطر املحتملة النا�سئة اأو الناجتة عن التلوث ال�سناعي ، واملخاطر 
املرتبطة بتلوث الأغذية.

8. هيئة الكهرباء واملاء اأبوظبي:  توفري املعلومات والبيانات عن املخاطر املحتملة النا�سئة اأو الناجتة عن التلوث ملياه ال�سرب، تاأكيد 
التحاليل املخربية والقيام بتنفيذ ادارة املخاطر.

9. الدارة العامة للجمارك-ابوظبي/دائرة املالية: توفري املعلومات عن كميات واأنواع الأغذية امل�ستوردة للدولة مع �سالحية 
الو�سول اإىل قواعد البيانات املتعلقة بها. كما تعمل على حظر دخول ال�سحنات املخالفة اىل منافذ احلدود.

10. وزارة الداخلية - �شرطة اأبوظبي -  دور القوة التنفيذية ودعم املوارد.
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14-1-3   دور فريق إدارة األزمات
يتم ت�سكيل فريق اإدارة الأزمات بقرار من رئي�ض جمل�ض ادارة جهاز اأبوظبي للرقابة الغذائية بحيث ي�سم اأع�ساء من خمتلف اجلهات 

الر�سمية املعنية يف الدولة، على النحو الوارد اأعاله يف اجلزء 2-14.

14-3-1  يجب على فريق إدارة األزمات:

• تعيني رئي�ض لفريق اإدارة الأزمات.	
• درا�سة ملخ�ض الحتياجات ملختلف فئات ال�سركاء وحتديد ال�سركاء املعنيني لتزويدهم باملعلومات حول م�ستجدات الأزمة.	
• حتديد اأدوار اأع�ساء الفريق الفني بح�سب اخت�سا�ساتهم وجمال اخلربة واملعرفة. 	
• تعيني الناطق الر�سمي املمثل للفريق لأغرا�ض التوا�سل الر�سمي مع خمتلف و�سائل الإعالم.	
• جمع وتقييم املعلومات املتوفرة  واملتعلقة بحالت حوادث واأزمات الغذاء .	
• تعريف م�سادر اخلطر وتقييم درجة اخلطورة املرتبطة بها.	
• تطوير اإ�سرتاتيجية معرَفة وحتديد التدابري الوقائية الالزمة لحتواء حالت اأزمات الغذاء وال�سيطرة عليها.	
• حتديد اخليارات املتوفرة لإدارة املخاطر ال�سحية اخلا�سة بحالت حوادث واأزمات الغذاء.	
• حتديد �سرائح ال�سركاء الالزم اإ�سراكهم يف م�ستجدات العمل اخلا�سة بالأزمات الغذاء و�سمان فعالية اآلية التوا�سل بني ال�سركاء.	
• حتديد اخلربات الفنية املطلوبة لع�سوية الفريق الفني من خرباء يف خمتلف جمالت �سالمة الغذاء.	
• توجيه امل�سادر الالزمة والكافية لبدء تنفيذ اأعمال تقييم املخاطر ال�سحية اأو/و التحقق من حالت واأزمات الغذاء، اأينما لزم.	
• اتخاذ القرارات بتفعيل خطة اإدارة الأزمات بالتن�سيق مع اجلهات املعنية والإ�سراف على تنفيذ اأعمال تطبيق التدابري ال�سرورية 	

لإدارة اأزمات الغذاء.
• توفري التوجيهات ال�سرورية ملختلف الفرق الفنية امل�سئولة عن تنفيذ الإجراءات والتدابري ال�سرورية لإدارة اأزمات الغذاء.	
• الإيعاز بطلب اأي معلومات اإ�سافية من اجلهات املعنية على م�ستوى الإمارة، عند ال�سرورة.	
• تزويد جمل�ض اإدارة اجلهاز واللجنة التنفيذية للجهاز وال�سركاء املعنيني مبلخ�ض عن حالة الأزمة قيد البحث والتدابري الإجرائية 	

التي مت اتخاذها.
• توثيق وجتميع كافة املعلومات املتعلقة بالإعداد والتخطيط والتنفيذ حلالت اأزمات وطوارئ الغذاء واإعداد التقارير باخل�سو�ض. 	
• النظر يف الحتياجات الإعالمية ملجموعة ال�سركاء وا�ستعرا�ض الذين يجب تزويدهم باملعلومات عند ظهور الأزمة- ويلخ�ض ال�سكل 	

رقم »4« دور فريق اإدارة  الأزمات.

ويلخ�س ال�شكل رقم »4« اأدناه دور فريق اإدارة  الأزمات.
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14-3-2  أمانة / سكرتارية فريق إدارة األزمات:

يجب تزويد فريق اإدارة الأزمات مب�ساعد اإداري رئي�سي يعمل ك�سكرتري للفريق.  بحيث تكون م�سئولية هذا ال�سكرتري  تنظيم اجتماعات 
فريق اإدارة الأزمات بالإ�سافة اإىل:

• التاأكد من اأن جميع املعدات ال�سرورية متوفرة يف مركز مراقبة الأزمة.	
• �سمان ت�سغيل جميع و�سائل الت�سالت يف مركز مراقبة الأزمة )التوا�سل عند ال�سرورة(.	
• التاأكد من اأن تفا�سيل الت�سال الالزمة باأع�ساء فريق اإدارة الأزمات قد مت جتميعها وتعمميها على جميع الأع�ساء الآخرين ويتم 	

حتديثها ب�سفة دورية.
• التاأكد من اأن جميع ال�سجالت الالزمة ملركز رقابة الأزمة وا�سحة ) ت�سمل الت�سال باملوظفني الآخرين بالإدارة على النحو 	

املطلوب (.
• ت�سجيل حما�سر اجتماعات فريق اإدارة الأزمات. وتدوين جميع نقاط الأعمال التي تظهر.	

14-3-3  مركز ادارة ازمات الغذاء

يجب اأن يتكون مركز اإدارة الأزمات من غرفة اجتماعات كبرية ت�ستخدم لجتماعات الفريق، وت�ستخدم فقط من قبل الأع�ساء 
املر�سحني ويجب ان حتتوي على املعدات التالية:

• طاولة اجتماعات.	
• و�سائل �سمعية وب�سرية.	
• جتهيزات تكنولوجيا املعلومات، يف�سل مع �سهولة الت�سال بالنرتنت.	
• هاتف.	
• فاك�ض.	
• �سبورة بي�ساء / اأوراق خرائط.	
• اأقالم تخطيط / اأقالم حرب.	
• خرائط )دولة الإمارات، دول اخلليج والعامل(.	
• و�سيلة لعقد املوؤمترات عرب الت�سال املرئي.	

14-3-4 تقييم المخاطر

يجب الأخذ بعني العتبار العوامل التالية لتقييم املخاطر اأثناء اأزمة الغذاء:
• تاأثريها على �سحة الإن�سان.	
• تو�سيف املخاطر.	
• طبيعة الغذاء.	
• مدى التوزيع.	
• معدل ال�ستهالك.	
• امل�ستهلكني امل�ستهدفني.	
• �سغط الوقت.	

عملية تقييم املخاطر �سرورية يف �سناعة قرارات اإدارة املخاطر التي يتخذها فريق اإدارة الأزمات.  ومن الأرجح اأن تكون اإجراء تكراري، 
و حتتـــاج اإىل اأن تكـــون مرنة قدر الإمكان. اإن عمليتي تقييم املخاطر واإدارة املخاطـــر يجب اأن تكونا منف�سلتني وظيفيا ومرتبطتني هيكليا 

داخل فريق اإدارة الأزمات متى ماكان ذلك ممكنا.
عند بدء تقييم املخاطر �سيحدد فريق اإدارة الأزمات كيف �سيتم تنفيذ ذلك.  حيث يبداأ عمل تقييم للمخاطر يف حالت الأزمات الغذائية 
مـــن حلظـــة الإجابة املعلنة والوا�سحـــة لل�سوؤال املطروح على فريق اإدارة الأزمات. كما ينبغي اأن يـــدون بوا�سطة فريق اإدارة الأزمات وذلك 
باأكرب قدر ممكن من التفا�سيل واملعلومات لأنها ت�سكل الإطار املرجعي ملقيمي املخاطر. ميكن اأن يتم اإعادة تنقيح ال�سوؤال اأو تغيريه متاما 

طاملا كانت الأزمة م�ستمرة.

من املمكن يف حالة الأزمات اأن ل يكون هنالك وقت لإجراء تقييم للمخاطر ب�سكل ر�سمي ومف�سل على النحو املو�سوع من قبل هيئة الد�ستور الغذائي 
)كودك�ض( ومع ذلك ينبغي اأن تطبق القواعد التالية للعملية:

• تعيـــني قائد لتقييم املخاطر، بحيث يكون ع�ســـوا يف فريق اإدارة الأزمات ويقوم بعملية التقييم مع جمموعة من الأفراد )من داخل اأو 	
خارج جهاز اأبوظبي للرقابة الغذائية( من ذوي اخلربة املنا�سبة، ورفع التقارير اإىل فريق اإدارة الأزمات.

• اإجراء التقييم بطريقة منطقية.	

• بناء التقييم حول عناوين حتديد املخاطر، ت�سنيف املخاطر، تقييم التعر�ض وت�سنيف درجة اخلطورة.	

• جمـــع اأكـــرب قدر من املعلومات بقـــدر ما ي�سمح الوقت ) ا�ست�سارة اخلـــرباء الداخليني ، اأع�ساء اللجنة العلميـــة واملنظمات اخلارجية 	
حيثما كان ذلك �سروريا(.

• توثيق تقييم املخاطر بغ�ض النظر عن �سغط الوقت وت�سجيل اأراء وافرتا�سات اخلرباء.	

• �سمان الإجابة على اأ�سئلة اإدارة املخاطر قدر الإمكان.	

• حتديد م�ستوى ال�سك يف التقييم ، حيثما اأمكن ، وتو�سيل ذلك ب�سكل وا�سح اإىل فريق اإدارة الأزمات.	

• مراجعة وحتديث تقييم املخاطر ب�سفة م�ستمرة اأثناء الأزمة كلما توفرت املعلومات. تو�سيل اأي تغيريات يف تقدير املخاطر اأو ال�سك 	
يف التقييم لفريق اإدارة الأزمات.

• عندمـــا تنتهي الأزمة، يجب اإجراء مراجعة ر�سمية لتقييم املخاطر والعملية التي اجري بها. �سي�ساهم ذلك يف مراجعة كاملة لالزمة 	
مما يوؤدي اإىل التعديل املطلوب يف خطة الأزمة على �سوء الدرو�ض امل�ستفادة منها.

• يف نهايـــة  الأزمـــة، يجب على فريق اإدارة الأزمات اأن ي�سع يف العتبـــار اإذا كان من ال�سروري التوجيه ب�سكل ر�سمي نحو اإجراء مزيد 	
من تقييم املخاطر املحتملة من خالل الأزمة بهدف و�سع اإجراءات الرقابة املنا�سبة لل�سالمة الغذائية .

14-3-5  وسائل اإلعالم/ االتصاالت

�سوف يقوم فريق اإدارة الأزمات بتعيني متحدث ر�سمي ونائب له.    
متى ما مت تفعيل اخلطة يحق فقط لالأ�سخا�ض الذين مت حتديدهم من قبل فريق اإدارة الأزمات التعامل مع و�سائل الأعالم.

يتم تن�سيق جميع الت�سالت مع و�سائل الإعالم من خالل مدير اأو م�سئول الت�سال و برامج الإعالم يف جهاز اأبوظبي للرقابة الغذائية.
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يجـــب اأن يتـــم اإعداد الت�سريحات وان تتم املوافقة عليها م�سبقا ما بني املتحدث الر�سمي لفريق اإدارة الأزمات و م�سئول الت�سال و برامج 
الإعالم بجهاز اأبوظبي للرقابة الغذائية مع متابعة امل�ستجدات للحالة وحتديثها ب�سكل م�ستمر. 

يكمن دور مدير اأدارة الت�سال وخدمة املجتمع يف تو�سيح حالة الأزمة مبا يلي:
• العمل كمتحدث ر�سمي جلهاز اأبوظبي للرقابة الغذائية؛	
• اإعداد الت�سريحات الالزمة لفريق اإدارة الأزمات عن احلادثة؛	
• اطالع فريق اإدارة الأزمات على املعلوماِت املطلوبة ومدى تغطيتها.	
• تقدمي تقرير لفريق اإدارة الأزمات عن احتياجات الت�سالت.	
• التوا�سل مع ال�سحافة وو�سائل الإعالم حول الأزمة؛	
• تن�سيق اإعداد املعلومات للن�سر.	
• اإبالغ فريق اإدارة الأزمات ب�سان احلاجة اإىل و�سع بيان عام يف ال�سحافة و/ اأو التح�سري ملوؤمتر �سحفي.	
• و�سع م�سودة لإ�سدار بيان �سحفي وتعميمه على جميع اأع�ساء فريق اإدارة الأزمات لعتماده.	
• حاملا يتم اعتماد البيان ال�سحفي، يتم التفاق على وقت اإ�سدار البيان ال�سحفي	
• يتم اإعداد ردود على جميع ال�ستف�سارات املحتملة والأ�سئلة التابعة حيثما كان ذلك �سروريا.	
• توفري اأرقام الت�سال اخلا�سة باملتحدثني جلميع الت�ساوؤلت الإعالمية.	
• اإدارة جميع الت�ساوؤلت الإعالمية، واإبقاء فريق اإدارة الأزمات على اإطالع باآخر امل�ستجدات حول الت�ساوؤلت ال�سحفية.	
• اإطالع موظفي جهاز اأبوظبي للرقابة الغذائية اأول باأول على البيانات ال�سحفية والإ�سدارات الإعالمية.	
• حتديث خط ات�سال توعية خمت�سر خا�ض بجهاز اأبوظبي للرقابة الغذائية لالأ�سئلة والأجوبة الناجتة عن اأية ت�ساوؤلت جديدة تظهر 	

من و�سائل الإعالم.
• اإ�سدار اآخر املعلومات حول البيانات ال�سحفية / بيانات عامة عند ال�سرورة	

14-3-6  إدارة المعلومات
من ال�سروري نقل املعلومات عن الأزمة ملختلف اأ�سحاب العالقة، والتي قد يتطلب الأمر بالإ�سافة اإىل ال�سحافة وو�سائل الت�سال الأخرى 

التي مت و�سفها يف الق�سم 13-3-1  اإىل اإن�ساء خط هاتفي للتوعية و امل�ساعدة )جماين(.

يتمثل دور مدير اإدارة الت�سال وخدمة املجتمع يف:
• اأن�ساء خط هاتفي لتقدمي الن�سائح وامل�ساعدة؛	
• رفع تقرير لفريق اإدارة الأزمات عن املعلومات املطلوبة والإ�سرتاتيجية؛	
• اإعداد املعلومات واآخر  امل�ستجدات لن�سرها من خالل خط امل�ساعدة واملوقع اللكرتوين اخلا�ض باجلهاز على النرتنت .	
• يتم تو�سيل املعلومات حول الأزمة لأ�سحاب العالقة عن طريق املوقع اللكرتوين اخلا�ض باجلهاز اأو عن طريق خط امل�ساعدة  	

املوقع اللكرتوين:
يتـــم اإعـــداد وحتديث املعلومات املتعلقة بالأزمة التي �سيتم ن�سرها على املوقع اللكرتوين مـــن َقبل فريق اإدارة الأزمات بالتعاون مع  من�سق 

تكنولوجيا املعلومات جلهاز اأبوظبي للرقابة الغذائية ويتم حتميلها على  املوقع. 
 

خط امل�ساعدة:
�سيتـــم اتخـــاذ قرار من قبـــل فريق اإدارة الأزمـــات بالتعاون مع م�سئـــول الت�سال و برامج الإعـــالم ملناق�سة اإن كان هنالـــك حاجة لإن�ساء 

وتخ�سي�ض خط لتقدمي امل�سورة اأو اأن اخلط املوجود كايف.
اإذا كان خط تقدمي امل�سورة املوجود �سي�ستخدم لهذه الأزمة فيجب:

• التحقق من اأن نظام �سبكة الهاتف يعمل ب�سكل جيد؛	
• التاأكد من اأن جميع الت�سالت الهاتفية يتم التعامل معها ب�سكل جيد.	
• التاأكد من اأن خدمة الر�سالة ال�سوتية حمدثة با�ستمرار يف حال احتاج امل�ستهلك و�سع ر�سالة.	
• التاأكد من اأن العاملني على خط تقدمي امل�سورة على دراية كاملة بالأزمة.	

عند اإن�ساء خط خم�س�ض لتقدمي امل�سورة فيجب:
• التاأكد من اأن الهواتف كافية و مو�سلة.	
• التاأكد من وجود اأ�سخا�ض عند جميع الهواتف.	
• التاأكد من اأن خدمة الر�سالة ال�سوتية حمدثة با�ستمرار يف حال احتاج امل�ستهلك و�سع ر�سالة.	
• التاأكد من اأن العاملني على خط تقدمي امل�سورة على دراية كاملة بالأزمة.	

البيــان:
• �سيتم تزويد جميع خطوط تقدمي امل�سورة واملوظفني امل�ساركني بها ببيان حول الأزمة من قبل اإدارة الت�سال وخدمة املجتمع.	
• �سيتـــم عقـــد اجتماع جلميع موظفي خط تقدمي امل�سورة، موظفو الدعم والحتياط و�سوف يقوم مدير اإدارة الت�سال ووخدمة املجتمع 	

بتعيني موظفني لالأن�سطة الرئي�سية واأن�سطة الدعم.
• �سيتم اطالع املوظفني على الأزمة بالكامل من قبل مدير اإدارة الت�سال وخدمة املجتمع واأع�ساء خم�س�سني من فريق الأزمة.	
• �سيتـــم و�ســـع ورقة معلومات خا�ســـة بالأ�سئلة والأجوبة حـــول هذا املو�سوع ملوظفي خط تقـــدمي امل�سورة. و�سوف يتـــم �سياغة الأ�سئلة 	

والأجوبة من قبل ع�سو من اأع�ساء جمموعة املعلومات و�سوف يتم توقيعها من قبل مدير اإدارة الت�سال وخدمة املجتمع ومدير فريق 
الأزمة.

• �سيتم و�سع جدول مناوبات للموظفني ل�سمان اأن خط تقدمي امل�سورة م�سغول يف جميع الأوقات.	
• جميع املوظفني، ول�سيما يف ال�ستقبال �سيكونون على علم باأن جميع ال�ستف�سارات حول الأزمة يجب اأن تنقل اإىل خط تقدمي امل�سورة، 	

با�ستثناء ا�ستف�سارات و�سائل الإعالم التي �ستتم اإحالتها اإىل امل�سئول ال�سحفي.
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• جميع ال�ستف�سارات حول الأزمة �سيتم ت�سجيلها على قاعدة بيانات حوادث الغذاء، اأذا كان بالإمكان ذلك.	
• جميع ال�ستف�سارات حول الأزمة �سيتم ت�سجيلها على قاعدة بيانات حوادث الغذاء، اإذا كان بالإمكان ذلك.	
• اإذا مل يكن ذلك ممكنا نظرا حلجم املكاملات، �سيتم كتابة ذلك يف �سجل يدوي من قبل موظفي خط تقدمي امل�سورة، ويجب اأن 	

اإدخال البيانات اإىل قاعدة بيانات حوادث الغذاء لحقا يف اقرب وقت ممكن. يتم اإعالم موظفي خط تقدمي امل�سورة بت�سجيل 
ال�ستف�سارات املتعلقة بكل فئة يف املكان املخ�س�ض لها. وكذلك اأية معلومات اإ�سافية يتطلب ت�سجيلها. 

�ستتم مراقبة ال�ستف�سارات اأذا اأمكن ذلك و�سيبقى فريق اإدارة الأزمة على اطالع باآخر امل�ستجدات  حول حجم املكاملات الواردة 
وم�سمونها.. و�سوف يتم حتديث الأ�سئلة والأجوبة وفقا لذلك.

الت�سال عن طريق الربيد اللكرتوين:
�سوف  ي�ستخدم بريد الكرتوين خا�ض  foodalert@adfca.ae جلميع الر�سائل املتعلقة باحلادثة.

14-3-7 التفاعالت الخارجية

معلومات الشركاء أصحاب العالقة
بالإ�سافة اإىل اإدارة الت�سال واملعلومات يجب على فريق اإدارة الأزمات اإبالغ ال�سركاء الرئي�سني اأ�سحاب العالقة بامل�سائل ذات ال�سلة 

بهذه الأزمة.

فرق العمليات
تبعا لظروف الأزمة، قد يكون من ال�سروري اإن�ساء فرق عمليات لتن�سيق الأن�سطة واإن�ساء خطوط ات�سال من اأجل اإعالم فريق اإدارة 

الأزمات.
و�سوف ينظر فريق اإدارة الأزمات يف مدى هذه احلاجة وفقا للظروف و بالتن�سيق مع من�سقي واأع�ساء الفريق كلما اقت�ست ال�سرورة.

 

15  إغالق الحادثة وكتابة التقرير

اإغالق احلادثة
�سوف يقرر فريق اإدارة الأزمات ما اإذا كانت الأزمة قد انتهت، و ''اإيقاف ' اخلطة، واإبالغ كل امل�ساركني بالو�سع الراهن.

ميكن الإعالن عن انتهاء الأزمة اإل اإذا كان هناك حاجة ملوا�سلة اجتماع فريق اإدارة الأزمات نتيجة لعمل م�ستمر ومتعلق بالأزمة.                           

كتابة التقرير:
بعد كل اأزمة ، �سوف يقوم فريق اإدارة الأزمات مبراجعة اأن�سطة الفريق وال�سركاء اأ�سحاب العالقة اأثناء اإدارة الأزمة.

يتم اإعداد تقرير على �سوء املخرجات والأن�سطة. كما يجب اأن يكون التقرير متاحا جلميع ال�سركاء الذين تعاملوا مع الأزمة.  و�ستتم 
مراجعة هذا التقرير من قبل جهاز اأبوظبي للرقابة الغذائية للم�ساهمة يف التطوير امل�ستمر للخطة.

المالحق
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