صالحيات الموظفين المعتمدين
يتمثل دور هيئة مراقبة األغذية بوالية نيو ساوث ويلز ،بموجب قانون
األغذية لسنة  ،2003في ضمان سالمة الطعام في نيو ساوث ويلز
وتمييزه بملصقات تعريفية بشكل صحيح.

التشريع الخاص بعمل الهيئة
يتولى موظفو الهيئة تطبيق قانون األغذية لسنة  2003والئحة
األغذية  2010المتعلقة ببيع األغذية وإنتاجها.
القانون والالئحة:
•يوضحان االلتزامات القانونية اّ
للملك والموظفين المشتركين في
صناعة األغذية،
•يوضحان وظائف الهيئة ومسؤولياتها،
•يصفان األهداف والنتائج التشريعية ويبينان الحد األقصى للعقوبات
المفروضة على عدم االمتثال ،و
•يمنحان صالحيات مختلفة للهيئة وموظفيها المعتمدين إلدارة
القانون و تنفيذه.

دَ ور الموظف المعتمد
يتم تعيين الموظفين المعتمدين بهيئة مراقبة األغذية بوالية نيو ساوث
ويلز من قبل المدير العام لضمان أن كافة األشخاص العاملين بصناعة
األغذية ينهضون بااللتزامات الواقعة عليهم بموجب قانون األغذية
لسنة  .2003يشمل هذا االلتزام بضمان وضع بطاقات تعريفية على
المنتجات بشكل صحيح ،وكون المنتجات آمنة ومالئمة لالستهالك
البشري.
يجوز للموظفين زيارة شركة أغذية للتحقيق في حادثة بعينها ،مثل
مرض منقول عن طريق الطعام أو كجزء من برنامج محدد .ويجوز
لهم التحقيق في الشكاوى بشأن البطاقات التعريفية وإنتاج األغذية أو
إجراء مراجعة أو فحص بدون تحذير مسبق.
كما يجوز للموظفين:

•التحقيق في التقارير بشأن عدم النظافة أو األوضاع غير الصحية،
و
•اتخاذ إجراء تنفيذي ،مثل إرسال إشعارات التحسين وأوامر الحظر
وإشعارات العقوبة والمحاكمات.
ويجوز أن يرافق الموظف مسؤول من شرطة نيو ساوث ويلز أو أي
شخص يٌعتبر ضرورياً .يتحدثون إلى مجموعة من األشخاص من
أجل تجميع معلومات أو إسداء المشورة أو اتخاذ إجراءات مالئمة
لتحسين سالمة األغذية.
يحمل جميع الموظفين شهادة تفويض تحمل صورة شخصية
فوتوغرافية يقومون بإبرازها عند الطلب.

صالحيات الموظف المعتمد
يتمتع الموظف المعتمد في هيئة مراقبة األغذية بوالية نيو ساوث ويلز
بصالحية:
•دخول أي منشأة أو مركبة لنقل الطعام وتفتيشها إذا كان لديه
اعتقاد بأنها مستخدمة فيما يتعلق بمعالجة أي طعام مخصص
للبيع.
•طلب اسم شخص ما وعنوان إقامته ،وإجراء استجوابات والقيام
باستفسارات،
•التقاط صور فوتوغرافية أو إعداد أفالم أو إجراء تسجيالت
صوتية أو مرئية،
•رفع القياسات وإعداد مسودات أو رسومات أو أي نوع آخر من
السجالت،
•تجميع المعلومات وفحص أي سجالت أو مستندات و مسكها أو
نسخها واالحتفاظ بها ألي فترة زمنية معقولة،
•فحص الطعام المخصص للبيع أو وضع بطاقات تعريفية عليه أو
مواد الدعاية ،بما في ذلك فتح العبوات،
•فتح أي معدات وفحصها،

•توفير المعلومات والتوعية وتقديم المشورة حول متطلبات قانون
سالمة األغذية ومعايير األغذية،

•أخذ عينات من أي طعام أو أي شيء،

•بيان دور الهيئة وخدماتها،

•أخذ عينات من المياه أو التربة أو أي شيء يكون جزء من البيئة
لتقرير ما إذا كانت البيئة تشكل خطراً على سالمة األغذية،

•إسداء المشورة حول كيفية تطوير وتحسين النظم للتقيد بمتطلبات
إنتاج األغذية ووضع البطاقات التعريفية،
•مراقبة االمتثال بالتشريعات أو التحقيق في انتهاكات التشريعات،
بما في ذلك إجراء تحقيقات مع اإلدارة وطاقم العمل،
•التحقيق في حاالت األمراض المنقولة عن طريق الطعام،
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•فتح أو المطالبة بفتح أي حاوية مستخدمة لألغذية أو أي عبوة،
•إيقاف واحتجاز أي مركبة مستخدمة لتخزين األغذية ونقلها،
•إجراء تحقيقات واستعالمات لتأكيد ما إذا كان قد تم ارتكاب
مخالفة أو جاري ارتكابها بموجب القانون أو الالئحة،
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•مصادرة األغذية أو المركبات أو المعدات أو العبوات أو البطاقات
التعريفية أو مواد الدعاية التي تعد دليالً على وقوع مخالفة
بموجب القانون ،و
•إصدار إخطارات:
◦ ◦مطالبة اّ
الملك والمشغلين بتصحيح عدم االمتثال بالقانون
والالئحة،
◦ ◦حظر إنتاج األغذية ومتابعة المبيعات إلى حين إصالح
االنتهاك ،و
◦ ◦فرض عقوبات فورية على انتهاكات التشريعات.
يجوز للموظفين عند أداء المهام المنوطة بهم استدعاء خبراء علميين
وشرطة نيو ساوث ويلز وأي شخص ضروري.

سداد ثمن العينات
يتعين على الموظف أن يعرض سداد الثمن عند الحصول على أي
عينة من الطعام .وإذا كانت قيمة السوق أعلى من  10دوالر ،فإن
المبلغ واجب الدفع نظير العينة يقتصر على  10دوالر.

الدخول إلى عقار أو منشأة
يتمتع الموظفون بصالحيات دخول واسعة النطاق .وعندما يحضر
الموظفون إلى شركة أغذية ،يتعين على المشغل أن يتأكد من أن جميع
أفراد طاقم العمل:
•قد تم إخطارهم بحقوق الموظفين ،و
•على دراية بالتزاماتهم الخاصة بالتقيد بأي مطلب لموظف معتمد،
بما في ذلك االلتزام بإتاحة الوصول إلى أي جزء من شركة
األغذية.
وإذا حدد موظف أثناء مسار التحقيق حدوث انتهاك للقانون ،فسوف
يقوم ذلك الموظف بجمع األدلة بشأن:
•طبيعة وخطورة االنتهاك ،و
•الخطوات التي اتخذتها شركة األغذية للتأكد من وفائها بالتزاماتها
بموجب القانون ،بما في ذلك التزامها بالتأكد من أن األغذية التي
تقوم بإنتاجها أو بيعها صالحة لالستهالك ومالئمة وعليها بطاقات
تعريف صحيحة.
أي إجراء تنفيذي تتخذه الهيئة سوف يؤخذ وفق سياستها لالمتثال
واإلنفاذ.

المخالفات ضد الموظفين المعتمدين
يعد الشخص مخالفا ً في حالة حدوث أي مما يلي بدون عذر معقول:
•اإلخفاق عن التقيد بأي مطلب لموظف معتمد
•مقاومة أو إعاقة أو محاولة إعاقة أو انتحال شخصية أو التهديد
أو التخويف أو الهجوم على موظف معتمد في مسار تنفيذه للمهام
المنوطة به.
•القيام بدون إذن من الموظف المعتمد باحتجاز أو إزالة أو العبث
بأي أغذية أو مركبة أو معدة أو عبوة أو بطاقة تعريفية أو مواد
دعاية أو شيء آخر تمت مصادرته.
•توفير أي معلومات أو تقديم أي مستند يعلم الشخص بزيفه أو
تضليله

العقوبات عن المخالفات ضد الموظفين
تصل العقوبة القصوى عن المخالفات ضد الموظفين الذي يقومون
بالمهام المنوطة بهم بموجب قانون األغذية لسنة  2003إلى 500
وحدة جزائية ( 55,000دوالر).

مؤهالت الموظفين المعتمدين لدى الهيئة
يحمل العديد من موظفي الهيئة مؤهالت متخصصة في المجاالت
المرتبطة بالصحة وسالمة األغذية .وحتى يتأهل الموظف ليصبح
موظفا ً معتمداً فإنه يتعين أن يخضع لبرنامج تدريبي مكثف .ويحضر
الموظفون بانتظام دورات تدريبية متخصصة وجلسات معلوماتية
للتأكد من أن ما لديهم من مهارات ومعارف يأتي في صدارة أفضل
الممارسات بقطاع األغذية.
ويرتكز الموظفون في إحدى المدن الرئيسية والعديد من المكاتب
اإلقليمية عبر أنحاء نيو ساوث ويلز.

الشكاوى بشأن الموظفين المعتمدين
يمكن إرسال الشكاوى بشأن الموظفين المعتمدين إلى:
& Executive Director Compliance, Investigation
Enforcement
NSW Food Authority
PO Box 6682
Silverwater NSW 1811
406 552 1300

نبذة عن هيئة مراقبة األغذية بوالية نيو ساوث ويلز
هيئة مراقبة األغذية بوالية نيو ساوث ويلز هي الهيئة الحكومية
المنوط بها المساعدة على ضمان أمان األغذية في والية نيو ساوث
ويلز ووضع بطاقات تعريفية عليها بطريقة سليمة.
وتعمل الهيئة مع المستهلكين والمؤسسات الصناعية والمؤسسات
الحكومية األخرى للحد من تسمم الطعام من خالل توفير معلومات
بشأن تنظيم اإلنتاج والتخزين والنقل والترويج واإلعداد اآلمن للغذاء.

معلومات إضافية
•يرجى زيارة الموقع اإللكتروني لهيئة مراقبة األغذية بوالية نيو
ساوث ويلز على www.foodauthority.nsw.gov.au
•اتصل بخط المساعدة على الرقم1300 552 406

موارد أخرى
•يمكنك مطالعة مدونة معايير األغذية ،وقانون األغذية لسنة
 2003والئحة األغذية لسنة  2010على
www.foodauthority.nsw.gov.au/industry/food-
standards-and-requirements/legislation/

•يمكنك مطالعة سياسة االمتثال واإلنفاذ لهيئة مراقبة األغذية في
والية نيو ساوث ويلز على:
www.foodauthority.nsw.gov.au/industry/auditsinspections-compliance/compliance/
مالحظة

هذه المعلومات هي عبارة عن ملخص عام وال يمكن أن تغطي كافة
الحاالت .يتعين على شركات الطعام أن تتقيد بكافة أحكام مدونة
معايير األغذية وقانون األغذية لسنة ( 2003نيو ساوث ويلز).

