صالحيات المفتشين المعتمدين
بموجب قانون األغذية لسنة  ،2003يتمثل دور هيئة مراقبة األغذية بوالية نيو
ساوث ويلز في ضمان سالمة األغذية بوالية نيو ساوث ويلز وأن عليها
ملصقات صحيحة.
التشريعات السارية على عمل هيئة
مراقبة األغذية
ينفذ المفتشون المعتمدون (المشار إليهم هنا
بلفظ "المفتشون") التابعون لهيئة مراقبة
األغذية قانون األغذية لسنة ( 2003المشار
إليه هنا بلفظ "القانون") والئحة األغذية لسنة
( 2015المشار إليها هنا بلفظ "الالئحة") ذوي
الصلة بإنتاج المواد الغذائية وبيعها.

دور المفتشين المعتمدين
يتم تعيين المفتشين عن طريق الرئيس التنفيذي
لهيئة مراقبة األغذية من أجل ضمان تلبية كافة
األشخاص العاملين في قطاع األغذية
اللتزاماتهم بموجب القانون .وتتضمن االلتزام
بضمان سالمة منتجاتهم ومالئمتها لالستهالك
البشري ووضع ملصقات تعريفية صحيحة
عليها.
قد يجري المفتشون زيارة إلحدى منشآت
األغذية للتحقيق في حادث معين ،مثل مرض
منتقل عن طريق الغذاء ،أو كجزء من برنامج
معين .وقد يحقق المفتشون في شكاوى
بخصوص وضع الملصقات التعريفية وإنتاج
األغذية أو يجرون دقيقًا أو معاينةً بدون تنبيه
مسبق.
ويجوز للمفتشين أيضًا ما يلي:
 تقديم معلومات أو توعية أو نصائح بشأن
متطلبات قانون السالمة الغذائية والمعايير
الغذائية.

 مراقبة االمتثال للتشريعات أو استقصاء
انتهاكاتها ،بما ذلك إجراء مقابالت
شخصية مع اإلدارة وطاقم الموظفين
 التحقيق في بالغات أو تقارير تفيد بوجود
ظروف غير نظيفة أو غير صحية
 بدء إجراء تنفيذي ،مثل إصدار إخطارات
التحسين ،وأوامر الحظر ،وإخطارات
العقوبات ،والمقاضاة.
قد يصاحب المفتش ضابط شرطة بوالية نيو
ساوث ويلز أو أي شخص يُعَد ضروريًا .سوف
يتحدث مع مجموعة من الناس لجمع معلومات
أو تقديم نصائح أو اتخاذ إجراء مناسب لتحسين
السالمة الغذائية.
يحمل كافة المفتشين شهادة من الهيئة عليها
صورة فوتوغرافية شخصية يتم إبرازها عند
الضرورة.

صالحيات المفتش المعتمد
لكل مفتش صالحية القيام بما يلي:
 دخول أي منشآت أو سيارة نقل مواد
غذائية يعتقد أنه يتم استخدامها فيما يتعلق
بمناولة أي مواد غذائية معدة للبيع.
 طلب اسم وعنوان سكن أي شخص،
وإجراء المقابالت الشخصيات وإجراء
االستعالمات

 التقاط صور فوتوغرافية أو أفالم أو
تسجيالت صوتية أو مرئية.
 أخذ القياسات ،وإعداد مخططات أو
رسومات أو نوع آخر من التسجيالت
 جمع معلومات ،وفحص أي سجالت أو
وثائق وأخذها أو نسخها واالحتفاظ بها
لكي يطلع عليها في أي وقت ضروري في
المستقبل.
 فحص األغذية المعدة للبيع ،والمواد
اإلعالنية والملصقات التعريفية الخاصة
بها ،بما في ذلك فتح العبوات
 فتح أي معدات وفحصها
 أخذ عينات من أي أغذية أو أي شيء
 أخذ عينات من المياه أو التربة أو أي شيء
يمثل جز ًءا من البيئة ،لتحديد ما إذا كانت
تلك البيئة تمثل خطورة على السالمة
الغذائية
 فتح  -أو طلب فتح  -أي حاوية مستخدمة
لألغذية ،أو أي عبوة
 إيقاف واحتجاز أي سيارة مستخدمة في
تخزين المواد الغذائية ونقلها
 القيام تحقيقات واستقصاءات للتحقق من ما
إذا كان قد تم ارتكاب  -أو يجري ارتكاب
 مخالف ٍة بموجب القانون أو الالئحة مصادرة األغذية أو السيارات أو المعدات
أو العبوات أو مواد الملصقات التعريفية أو
المواد اإلعالنية التي تمثل أدلةً على
ارتكاب مخالفة بموجب القانون
 إصدار إخطارات تتضمن بما يلي:

 تقديم نصائح حول كيفية وضع أنظمة
لالمتثال لمتطلبات اإلنتاج الغذائي ووضع
الملصقات التعريفية ،وكيفية تحسين هذه
األنظمة.
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– تطلب من المالك والمشغلين اتخاذ
إجراءات تصحيحية
– تحظر استمرار إنتاج وبيع األغذية
إلى أن يتم تصحيح المخالفة
– تفرض غرامات فورية كعقوبة
لمخالفات التشريعات.
ويجوز للمفتشين  -في سياق تنفيذ مهامهم
الوظيفية  -استدعاء خبراء علميين ،أو شرطة
والية نيو ساوث ويلز أو أي شخص آخر يراه
ضروريًا.

السداد نظير العينات
عند حصول المفتش على عينة من الغذاء،
يجب عليه أن يعرض سداد ثمنها  -حتى 10
دوالرات كحد أقصى  -بنا ًء على القيمة
السوقية.
وإذا كانت القيمة السوقية الخاص بالعينة
تتجاوز  10دوالرات  ،فأقصى مبلغ قابل للدفع
هو  10دوالرات.

دخول المنشآت أو المرافق
عند تواجد المفتشين في أي منشأة لألغذية،
يجب على مشغل المنشأة ضمان أن لدى كافة
الموظفين ما يلي:
 معرفة موجزة عن حقوق المفتشين
 دراية بالتزاماتهم باالمتثال لمتطلبات أي
مفتش ،بما في ذلك التزامهم بأن يوفرون
للمفتش إمكانية الدخول ألي جزء في
منشأة األغذية.
إذا اكتشف المفتش أثناء االستقصاء والتحقيق
وجود مخالف ٍة للقانون ،فسوف يجمع هذا المفتش
األدلة على ما يلي:

 الخطوات المتخذة من منشأة األغذية ذات
الصلة لضمان وفاءها بالتزاماتها بموجب
القانون ،بما في ذلك التزامها بالتأكد من أن
األغذية التي تنتجها أو تبيعها آمنة
لالستهالك ومالئمة وعليها ملصقات
تعريفية صحيحة.
وأي إجراء تنفيذي تتخذه هيئة مراقبة األغذية
سوف يكون وفقًا لسياسات االمتثال واإلنفاذ
الخاصة بالهيئة.

المخالفات المرتكبة بحق المفتشين
المعتمدين
تُسجَّل مخالفةً على أي شخص يرتكب ما يلي،
عذر مقبول:
بدون أي ٍ
 عدم االمتثال ألي مطلب من مطالب
المفتش المعتمد
 مقاومة أي مفتش يجري مهامه الوظيفية أو
تعطيله محاولة تعطيله أو االستهزاء به أو
تهديده أو تخويفه أو االعتداء عليه
 احتجاز أو إزالة أو التالعب بأي غذاء أو
سيارة أو معدة أو عبوة أو مواد ملصقات
تعريفية أو مواد إعالنية أو شيء آخر تمت
مصادرته ،ما لم يسمح المفتش بذلك.
 تقديم أي معلومات أو إصدار أو وثائق
يعرف المفتش أنها كاذبة أو مضللة.

عقوبات المخالفات المرتكبة بحق
المفتشين

مؤهالت المفتشين المعتمدين
يحمل الكثير من المفتشين مؤهالت جامعية في
تخصصات متعلقة بالصحة والسالمة الغذائية.
وحتى يتأهل الفرد ليصبح مفتشًا ،يجب أن
يخضع لبرنامج تدريبي مكثف .يحضر
المفتشون بانتظام دورا ٍ
ت تدريبية متخصصة
ومحاضرات موجزة متخصصة لضمان أن
تكون مهاراتهم ومعرفتهم على أعلى مستويات
الممارسات في قطاع األغذية.
يتواجد المقر الرئيسي للمفتشين في مكتب
عاصمي واحد ومكاتب إقليمية متعددة داخل
والية نيو ساوث ويلز.

الشكاوى التي تدور حول المفتشين
المعتمدين
يُمكِن إرسال شكاوى بخصوص أي مفتش من
المفتشين إلى:
مدير االمتثال واألمن البيولوجي والسالمة
الغذائية
PO Box 6682
Silverwater NSW 1811
1300 552 406

معلومات إضافية
 تفضل بزيارة الموقع اإللكتروني لهيئة
مراقبة األغذية على
www.foodauthority.nsw.gov.au
 تفضل باالتصال بخط المساعدة على الرقم
1300 552 406

قد تتسبب المخالفات المرتكبة بحق المفتشين
أثناء تنفيذ واجباتهم الوظيفية بموجب القانون
في تغريم صاحب المخالفة غرامة قصوى
قدرها  500وحدة عقوبة ( 55,000دوالر).

 طبيعة المخالفة ودرجة شدتها

About the NSW Food Authority: The NSW Food Authority is the government organisation that helps ensure NSW food is safe
and correctly labelled. It works with consumers, industry and other government organisations to minimise food poisoning by
providing information about and regulating the safe production, storage, transport, promotion and preparation of food .
Note: This information is a general summary and cannot cover all situations. Food businesses are required to comply with all of
the provisions of the Food Standards Code and the Food Act 2003 (NSW).

6 Avenue of the Americas, Newington NSW 2127
PO Box 6682, Silverwater NSW 1811
T 1300 552 406
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