
نشرة الزاد
لجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية

نفــذ جهــاز أبوظبــي للرقابــة الغذائيــة خــال النصــف  األول مــن العــام الجــاري، 1182 
ســاعة توعويــة مــن خــال 186 نشــاطًا وفعاليــة متنوعــة ، تناولــت مواضيــع الســامة 
الغذائيــة والثــروة الحيوانيــة والزراعــة فــي إمارة أبوظبي، واســتهدفت طلبــة المدارس 
فــي اإلمــارة ومرتــادي منافــذ البيــع والمهرجانــات والفعاليــات المتنوعــة التــي أقيمت 
علــى مــدار النصــف األول مــن العــام الجــاري ، إلــى جانــب موظفــي الجهــاز مــن خــال 
الفعاليــات التوعويــة الداخليــة، وذلــك فــي إطــار حــرص الجهــاز علــى االرتقــاء بالوعــي 

المجتمعــي بمــا يتعلــق بقضايــا الســامة الغذائيــة ومجــاالت عمــل الجهــاز.
وأكــد المهنــدس ثامــر راشــد القاســمي المتحــدث الرســمي باســم الجهــاز أن هــذه 
الســاعات التوعويــة المنفــذة تضمنــت العديــد مــن المواضيــع فــي مناطــق اإلمــارة 
ــة  ــى التوعي ــة  عل ــع المطروح ــت المواضي ــث تنوع ــرة (  حي ــن والظف ــي ، العي )أبوظب
ــا  ــر وبم ــاث والتطوي ــة واألبح ــة والزراع ــروة الحيواني ــة والث ــامة الغذائي ــع الس بمواضي
يتناســب وفئــات الجمهــور المســتهدفة، وقطاعــات الغــذاء المتنوعــة، وذلــك لضمان 
تحقيــق الوصــول األمثل للجمهور بكافة أطيافه وشــرائحه، إيمانــًا من الجهاز بأهمية 
دوره التوعــوي وتكاملــه مــع دوره الرقابــي فــي تحقيــق ســامة والغــذاء واالســتدامة 

. الزراعية 

وقــال القاســمي إن برامــج التوعيــة التــي ينفذهــا الجهــاز تتــوزع بيــن مجــاالت التوعيــة 
والتثقيــف فــي مختلــف القطاعــات الخاصــة بالجهــاز ، حيــث تــم تنفيــذ 142 ســاعة 
توعويــة لـــ 37 فعاليــة خاصــة بالثــروة الحيوانيــة و190 ســاعة لـــ41 فعاليــة ومواضيــع 
تهتــم بالســامة الغذائيــة ، فيما تم انجاز 227 ســاعة توعوية للقطــاع الزراعي في26 
نشــاطا ، و 107 ســاعة فــي 13 نشــاطا لألبحــاث والتطويــر باإلضافة الســاعات التوعوية 

المؤسســة العامــة التــي شــملت 516 ســاعة توعويــة فــي 69 نشــاطا .
 وكان مــن أبــرز الحمــات التوعويــة التــي نفذهــا الجهــاز حملــة شــهر رمضــان المبــارك 
والتــي تــم التركيــز خالهــا علــى التوعيــة العامــة فــي الســامة الغذائيــة مــن حيــث 
الممارســات الصحيحــة والممارســات الخاطئــة فــي التعامــل مــع األغذيــة مثــل شــراء 
المــواد الغذائيــة ونقلهــا وتخزينهــا و حملــة رواد البــر، وحملــة علــى أســواق األســماك 
فــي إمــارة أبوظبــي بشــأن تنظيــم صيــد وتســويق أســماك الشــعرى والصافــي فــي 
موســم التكاثر، باإلضافة إلى حملة الوقاية من األمراض المشــتركة التي استهدفت 

كافــة فئــات المجتمــع والعامليــن فــي المنشــآت الزراعيــة والحيوانيــة والمســالخ.
التوعيــة  لنشــر  والراميــة  الدائمــة  الجهــاز  خطــط  ضمــن  الفعاليــات  هــذه  وتعــد 
الغذائيــة بيــن أفــراد ومؤسســات المجتمــع المحلــي وتعزيــز منظومــة الســامة 
الغذائيــة فــي الدولــة والحفــاظ علــى ســامة المســتهلك مــن خــال سلســلة مــن 
األنشــطة التوعويــة التــي ينفذها الجهاز، ممثا بقطاعاته المختلفة بشــكل مســتمر.

أخبار الجهاز
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أخبار الجهاز

أبوظبــي للرقابــة الغذائيــة ينظــم ورش عمــل 
ــة  ــذاء والزراع ــامة الغ ــول س ــة ح تدريبي

ــة  ــات واألنظم ــاع السياس ــي قط ــا ف ــة متمث ــة الغذائي ــي للرقاب ــاز أبوظب ــم جه نظ
مؤخــرا  ثــاث ورش تدريبيــة تناولــت مواضيــع ســامة الغــذاء والزرعــة  حضرهــا عــدد 

ــاز  . ــي الجه ــة وموظف ــآت الغذائي ــاب المنش ــن أصح م

وشــملت الورشــة التدريبيــة األولــى التــي جــاءت بعنــوان  » مســببات المخاطــر الفيزيائية 
و الكيميائيــة و البيولوجيــة و مســببات التحســس فــي األغذيــة  » للتعريــف بالمســببات 
المحتملــة المختلفــة للمخاطــر فــي األغذيــة، وســبل ضبطهــا والتعامــل معهــا لمنــع 
تطورهــا لتشــكل أي ضــرر بصحــة المســتهلك بجانــب بمســؤوليات جميــع متداولــي 
ــز  ــال التركي ــن خ ــة م ــى األغذي ــة عل ــة الذكي ــبل الرقاب ــاع س ــى إتب ــز عل ــة وترك األغذي
ــات  ــة عملي ــن صح ــد م ــم التأك ــن ث ــاج وم ــات اإلنت ــام ومدخ ــواد الخ ــط الم ــى ضب عل
التصنيــع والتــداول وإتبــاع الممارســات الصحيــة الجيــدة خــال جميــع مراحــل تــداول 
الغــذاء باإلضافــة الــى اتخــاذ جميــع اإلجــراءات الوقائيــة المانعــة لوصــول الميكروبــات 
الممرضــة الــى الغــذاء أو نموهــا فيــه وكذلــك لمنــع وصــول الســموم والملوثــات إلــى 

الغــذاء أو توفيــر الظــروف المائمــة لتكونهــا فيــه .

التفتيــش المبنــي علــى درجــة  الثانيــة كانــت حــول مشــروع نظــام  أمــا الورشــة 
الخطــورة لإلنتــاج النباتــي و مدخاتــه حيــث تــم مناقشــة األســس التــي يســتند اليهــا 
ــي  ــاج االنبات ــاع اإلنت ــش  لقط ــام تفتي ــداد  نظ ــه بإع ــوة من ــداف المرج ــروع  واأله المش
مثــل مــزارع النخيــل والخضــروات  ومدخــات القطــاع  مــن محــات مبيــدات  وأســمدة  
ــة   ــادئ العلمي ــى المب ــتند ال ــور يس ــث ومتط ــش حدي ــام تفتي ــر نظ ــم تطوي ــث يت بحي
المبنيــة علــى أســس تحليــل المخاطــر الزراعيــة والغذائيــة   وحــول الورشــة الثالثــة التــي 
جــاءت حــول تقييــم األثــر التشــريعي   للنظــام رقــم 6 لســنة 2010 بشــأن صحــة الغــذاء 
خــال مراحــل السلســلة الغذائيــة وقــرار المديــر العــام لجهــاز أبوظبــي للرقابــة 
الغذائيــة رقــم 11 لســنة 2011 بشــأن المهــل الزمنيــة لتطبيــق مــواد النظــام رقــم 6 لســنة 
ــة  إدارة  ــا  أنظم ــة خصوص ــلة الغذائي ــل السلس ــال مراح ــذاء خ ــة الغ ــأن صح 2010 بش
ــة   ــآت الغذائي ــؤولي المنش ــن  مس ــر  م ــورا كبي ــة حض ــت الورش ــة  والق ــامة األغذي س

ــة ــتوردي األغذي ــة  ومس ــذاء  والتجزئ ــم الغ ــات تقدي ــات خدم ــة قطاع ــن كاف م
وتــم خــال الورشــة اســتعراض البيانــات و مناقشــة النتائــج اإليجابيــة التــي نتجــت عــن 
ــي  ــارة ابوظب ــي  إم ــاره ف ــه وازده ــاص  وتنميت ــاع الخ ــور القط ــة  تط ــريع  وكيفي التش
خــال الســنوات الماضيــة  وان أي تشــريع يتــم اعــداده باالســتناد الــى المبــادئ العلميــة  
المبنيــة علــى اســس تحليــل المخاطــر الزراعيــة والغذائيــة  ومــا يتماشــى مــه تســهيل 
التجــارة  كمــا تــم االســتماع لمداخــات الحضــور  وماحظاتهــم حــول احتياجاتهــم 

واي اعتبــارات  ألخذهــا   فــي تحديــث التشــريع .  

ــر  ــب عب ــى 6.3 آالف طل ــة« يتلق ــة الغذائي »الرقاب
مركــز اتصــال حكومــة أبوظبــي خــال النصــف 

ــي ــام الحال ــن الع األول م

ــر  ــع عب ــن المجتم ــًا م ــه 6317 طلب ــن تلقي ــة ع ــة الغذائي ــي للرقاب ــاز أبوظب ــن جه أعل
مركــز اتصــال حكومــة أبوظبــي خــال النصــف األول مــن العــام الجــاري 2018، تنوعــت 
ــات  ــاء ومقترح ــة وثن ــب خدم ــة وطل ــات عام ــة ومعلوم ــة وزراعي ــات غذائي ــن باغ بي

باإلضافــة إلــى طلبــات الشــكاوى.
وأوضــح ثامــر القاســمي المتحــدث الرســمي باســم الجهــاز أن الطلبــات التــي تلقاهــا 
جهــاز أبوظبــي للرقابــة الغذائيــة خــال النصف األول مــن العام الحالي انقســمت إلى 
1471 باغــًا منهــا  2610 طلبــا لخدمــة و 577 شــكوى و107 مقترحــات و37 ثنــاء، تــم 

تسجيلها لدى مركز االتصال الحكومي.
وأشــار القاســمي إلــى أن الباغــات الغذائيــة بلغــت 1217 باغــًا غذائيــا تلتهــا الباغــات 
المتعلقــة بالثــروة الحيوانيــة 74 باغــًا، والزراعة 46 باغًا، مؤكدًا بأنه تم االســتجابة لها 
والتعامــل معهــا فــي وقت قياســي يقدر 8.4 )ســاعة عمل( وبدقة عاليــة حيث لقيت 
متابعــة فوريــة وعاجلــة مــن قبــل منســقي وموظفــي عاقــات المتعامليــن، وتمــت 

موافــاة أصحابهــا باإلجــراءات المتخــذة حيــال الشــكاوى التــي تقدمــوا بها.
ــأن مراكــز إســعاد المتعامليــن التابعــة للجهــاز اســتقبلت منــذ  وأضــاف القاســمي ب
ــات  ــى الخدم ــوا عل ــم 8218 تقدم ــل، منه ــاري 2018 18912 متعام ــام الج ــة الع بداي
علــى  و4952  زراعيــة  خدمــات  علــى  قدمــوا  و5569  الحيوانيــة،  بالثــروة  الخاصــة 
الخدمــات الغذائيــة وبمتوســط ال يزيــد عــن 4 دقائق ونصــف لتقديم الخدمــة أي أقل 
مــن المتوقــع بمقــدار 3 دقائق ونصف، الفتًا إلى أن عدد المتعاملين من مدينة العين 
بلغــوا )56%( 10663 متعامــل، ومــن مدينــة أبوظبــي والظفــرة )44%( 8249 متعامــل.
وأشــاد القاســمي بــاألداء المتميــز لفريــق عمــل مركــز اتصــال حكومــة أبوظبــي، 
ومهارتهــم فــي تنظيــم عمليــة تلقــي شــكاوى ومقترحــات الجمهــور فيمــا يتعلــق 
بالغــذاء والمنشــآت الغذائيــة والزراعــة فــي اإلمــارة، األمــر الــذي أتــاح للجهــاز فرصــة 
االســتفادة مــن مميــزات مركــز االتصــال وفــرق العمــل المدربــة فــي تلقــي شــكاوى 
واقتراحــات الجمهــور باحترافيــة عاليــة، إضافــة إلــى الخدمــات العديدة التــي يقدمها 
المركــز، األمــر الــذي يســهم فــي االرتقــاء بمســتوى الســامة الغذائيــة ويســاعد علــى 
تجــاوب مثالــي مــع شــكاوى ومقترحــات الجمهــور والعمــل علــى حلهــا فــي وقــت 

قياســي وفــق معاييــر الجــودة التــي يتبعهــا الجهــاز.
وأكــد القاســمي أن الجهــاز يحــرص بشــكل دائــم علــى تطويــر منظومــة خدماتــه 
الذكيــة والرقميــة لتلبيــة الطلــب المتنامــي علــى خدماتــه المقدمة للمجتمــع، وذلك 
تعزيــزًا لجهــوده الرامية إلســعاد المتعاملين وتحقيق أعلى مســتويات الرضا لديهم، 
مــن خال تحســين خططــه التطويرية في ضوء قراءة وتحليــل الطلبات والمقترحات 
التــي يتلقاهــا بشــكل دائــم، والوقــوف علــى احتياجــات المتعامليــن، ومــن ضمنهــا 
تحســين كفــاءة وفاعليــة الخدمــات االلكترونية، وتكثيــف برامج التوعية لفئــة األفراد، 

والحــرص علــى تحســين مؤشــرات دقــة الــرد إلســعاد المتعاملين.
ويحــرص الجهــاز علــى تبنــي خطــط تطويريــة تســهم فــي االرتقــاء بمنظومــة 
التواصل مع المتــعاملين، في سبيل تحقيق أعلى مستويات الرضا لديهم، وتقديم 
خدمــات ذات جــودة عاليــة تلبــي طمــوح الحكومة الرشــيدة فــي إســعاد المتعاملين، 
ورفــع كفــاءة الخدمــات المقدمــة إليهــم، وضمــان إنجازهــم لكافــة معاماتهــم 

في أســرع وقــت وأقل جهد .
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نشرة الزاد لجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية
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أخبار الجهاز

»الرقابة الغذائية« يغلق مطعم انجبار شيتيناد 
األصيل في أبوظبي

أصــدر جهــاز أبوظبــي للرقابــة الغذائيــة قــرارًا باإلغــاق اإلداري بحــق مطعــم انجبــار 
شــيتيناد االصيــل والواقــع فــي شــارع الخالديــة بمدينــة أبوظبــي - ويحمــل الرخصــة 
التجاريــة رقــم    1177272CN- نظــرًا لعدم اتباع المحل المذكور لاشــتراطات الصحية 

والخطــورة المترتبــة نتيجــة لذلــك على الصحــة العامة للمســتهلكين.

وقــال ثامــر القاســمي المتحــدث الرســمي باســم الجهــاز إن هــذا اإلغــاق يأتــي نتيجة 
تكــرار المخالفــات التــي تم تحريرها من قبل مفتشــو جهاز أبوظبــي للرقابة الغذائية 
فــي زيــارات ســابقة والتــي لــم يلتــزم مســؤول المنشــأة الغذائيــة بتعديــل أوضاعهــا 
وإزالــة أســباب تلــك المخالفــات وعــدم الحفــاظ علــى المســتوى الصحــي للمنشــأة 
الغذائيــة ممــا قــد يؤثــر علــى مســتوى ســامة الغــذاء وصحــة المســتهلك. مؤكــدًا 
علــى أن أمــر اإلغــاق اإلداري سيســتمر طالمــا تواجــدت أســبابه حيــث يمكــن الســماح 

بمزاولــة النشــاط مجددًا بعــد تصويب أوضاع المنشــأة.

وأوضــح القاســمي أن أســباب اإلغــاق تمثلــت فــي عــدد مــن المخالفــات وهــي عــدم 
االلتــزام بالمحافظــة علــى نظافــة المنشــأة )األرضيــات، الســقف، أماكــن المعــدات( 
وعــدم التــزام مســؤول المنشــأة بصيانة اإلضــاءة وفتحــة الصرف الصحــي ونظافتها، 
باإلضافــة لعــدم االلتــزام بتوفير تواريــخ الصاحية على المــواد الغذائية المحضرة في 
الثاجــات وعــدم تغطيتهــا، وكذلــك لعدم االهتمــام بنظافة الثاجات وعــدم التقيد 
بتنفيــذ اإلجــراءات الازمــة لمكافحــة الحشــرات ممــا ترتــب عليــه انتشــارها بكثــرة في 

منطقــة تحضيــر الطعــام، وعــدم توفــر شــهادات تدريــب العامليــن.

وأكــد القاســمي أن اإلغــاق وكشــف التجــاوزات المرصــودة يأتــي فــي إطــار جهــود 
الجهــاز التفتيشــية لتعزيــز ركائــز الســامة الغذائيــة فــي إمــارة أبوظبــي، وتأكيــدًا منــا 
علــى مســتوى الرقابــة الصارمــة التــي يطبقهــا مفتشــو الجهــاز. مشــيرًا إلــى أن 
جميع المنشآت باختاف طبيعتها ومنتجاتها الغذائية تخضع لجوالتهم التفتيشية 

ــة. ــامة الغذائي ــتراطات الس ــة اش ــا بكاف ــن تقيده ــد م ــى التأك ــة إل ــة الرامي الدوري

ــم  ــات يت ــة مخالف ــن أي ــاغ ع ــاز واإلب ــع الجه ــل م ــور بالتواص ــمي الجمه ــا القاس ودع
رصدهــا فــي أيــة منشــأة غذائيــة مــن عــدم االلتــزام أو الشــك فــي محتويــات المــادة 
الغذائيــة مــن خــال االتصــال علــى الرقــم المجانــي لحكومــة أبوظبــي 800555 حتــى 
يقوم مفتشو الجهاز باتخاذ اإلجراء الازم وصواًل إلى غذاء آمن وسليم لجميع أفراد 

المجتمــع فــي إمــارة أبوظبــي.

جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية يشارك في 
مهرجان ليوا للرطب 2018

شــارك جهــاز أبوظبــي للرقابــة الغذائيــة فــي فعاليــات مهرجــان ليــوا للرطــب 2018 
والــذي اســتضافته مدينــة ليــوا بمنطقــة الظفــرة برعايــة كريمــة مــن ســمو الشــيخ 
منصــور بــن زايــد آل نهيــان نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء وزيــر شــؤون الرئاســة رئيــس 
مجلــس إدارة الجهــاز، واســتمرت فعالياتــه فــي الفتــرة 19- 28 يوليــو الماضــي بهــدف 
تبــادل الخبــرات الفنيــة بيــن المزارعيــن اإلماراتييــن لزراعــة أفضــل وأجــود أنــواع الرطب.

وأكــد المهنــدس ثامــر راشــد القاســمي المتحــدث الرســمي باســم الجهــاز بــأن 
مشــاركة الجهــاز فــي المهرجــان  هــذا العــام والــذي يصــادف عــام زايــد تأتــي تأكيــدًا 
علــى حــرص المغفــور لــه بــإذن اهلل الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان طيــب اهلل ثــراه 
على تطوير الزراعة واالهتمام بشــجرة النخيل لما تمثله من رمز تراثي وثقافي أصيل، 
وباعتبــار الجهــاز العبــًا رئيســيًا فــي دعــم وتطويــر صناعــة التمــور فــي دولــة اإلمــارات 
بشــكل عــام وإمــارة أبوظبــي علــى وجــه الخصــوص، حيــث يتبنــى الجهــاز حزمــة مــن 
الخطــط والبرامــج الهادفــة لتنميــة زراعــة النخيــل وإنتــاج التمــور فــي إمــارة أبوظبــي، 
كمــا يحــرص علــى تحقيــق الخطــة االســتراتيجية )2016 - 2020( بتركيــز برامــج الدعــم 
والتنميــة الزراعيــة لتحقيــق االســتدامة، وتعزيــز فعاليــة نظــام األمــن الحيــوي للوقاية 

من األمــراض واآلفات.

المحليــة  األنشــطة  مختلــف  فــي  المشــاركة  علــى  الجهــاز  حــرص  إلــى  وأشــار 
والمجتمعية للتعريف بدور وخدمات الجهاز لتوعية فئات المجتمع ووصوال لتحقيق 
السامة الغذائية في اإلمارة إلى جانب إيمانه بضرورة توسيع دائرة مبادراته التوعوية 
فــي منطقــة الظفــرة، الفتًا إلــى أن الجهاز بصفته أحد الشــركاء االســتراتيجيين لهذه 
الفعاليــة، ســيعمل علــى عرض منتجــات محطات األبحــاث التابعة لــه، وتوزيع كتيبات 
وإصــدارات خاصــة بهدف إبراز هويــة الجهاز، وتعريف الجمهور بأمــراض وآفات النخيل 

وســبل الوقايــة منهــا ومكافحتهــا.

ويقــدم جنــاح الجهــاز لــزواره معلومــات شــاملة عــن الجهــاز ودوره فــي خدمــة 
المجتمــع واختصاصاتــه فــي مجــاالت ســامة األغذيــة والزراعــة والثــروة الحيوانيــة، 
والمشــاريع التــي يشــرف علــى تنفيذهــا والمبــادرات التــي يخصصها لصالــح المزارعين 
ومربــي الحيوانــات فــي إمــارة أبوظبــي، باإلضافــة إلــى تقديــم نصائــح توعويــة لضمان 

توفيــر أقصــى درجــات الســامة الغذائية للمســتهلكين.

ويســعى جهــاز أبوظبــي للرقابــة الغذائيــة إلــى تطويــر وتحســين قطــاع الثــروة 
الزراعيــة مــن خال توعية وإرشــاد المزارعين في منطقــة الظفرة وكافة أنحاء اإلمارة، 
انســجامًا مع خطته االســتراتيجية التي تشــتمل على العديد من المشــاريع والبرامج 
الحيوية التي تقدم مختلف أشكال الدعم للقطاع الزراعي، كما يبرز دور الجهاز في 
رفــد القطــاع الزراعــي بأفضــل الكــوادر والخدمــات والتقنيــات، كمــا يشــارك بشــكل 

ســنوي فــي هــذه الفعاليــة، تأكيــدًا لــدوره في دعــم اللجنــة المنظمــة لها.
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أخبار الجهاز

»النحالين السعودية« توقع مذكرة تفاهم مع 
جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية

ــب  ــة صاح ــت رعاي ــعودية تح ــة الس ــة العربي ــة بالمملك ــن التعاوني ــة النحالي ــت جمعي وقع
الســمو الملكــي األميــر الدكتــور حســام بــن ســعود آل ســعود أميــر منطقــة الباحــة مذكــرة 
ــي  ــل الدول ــان العس ــات مهرج ــن فعالي ــة ضم ــة الغذائي ــي للرقاب ــاز أبوظب ــع جه ــم م تفاه
ــي  ــة ف ــؤون الزراعي ــاع الش ــذي لقط ــر التنفي ــوري المدي ــي المنص ــارك عل ــور مب ــة بحض بالباح

الجهــاز و الدكتــور أحمــد بــن عبــداهلل الخــازم رئيــس جمعيــة النحاليــن التعاونيــة بالباحــة.

الشــراكة  الطرفيــن وتحقيــق  بيــن  التعــاون  أواصــر  الــى تعزيــز  المذكــرة  حيــث تهــدف 
االســتراتيجية المثمــرة فــي مجــال البحــث العلمــي واالبتــكار وتطويــر قطــاع نحــل العســل، 
المناحــل واالســتفادة مــن  النحــل وإدارة  تربيــة  والتدريــب فــي مجــاالت  القــدرات  وبنــاء 
ــل  ــة نح ــاع تربي ــوض بقط ــل والنه ــتوى العم ــع مس ــن لرف ــن الطرفي ــة بي ــرات المتبادل الخب
ــل  ــرات والتحالي ــراض والمختب ــخيص األم ــال تش ــي مج ــاون ف ــى التع ــة إل ــل، باإلضاف العس
وتطويــر مراعــي النحــل وتبــادل بــذور النباتــات الرعويــة للنحــل بمــا يضمــن اســتدامة قطــاع 

ــل.  ــل العس نح

ــر ملــكات النحــل والمشــاركة فــي  كمــا تهــدف المذكــرة إلــى تعــاون الطرفيــن فــي توفي
ــال  ــي مج ــرى ف ــات أخ ــة وأي دراس ــات البحثي ــد األولوي ــاالت، وتحدي ــين الس ــاب وتحس انتخ
ــج  ــذ البرام ــنوية، وتنفي ــات الس ــال االجتماع ــان خ ــا الطرف ــة يحدده ــل ذات أولوي ــة النح تربي
التدريبيــة واإلرشــادية المناســبة للنحاليــن، وتنفيــذ الجــوالت اإلرشــادية الموســمية للنحاليــن 
فــي البلديــن، إلــى جانــب التعــاون العلمــي وتنظيــم المؤتمــرات والنــدوات فيمــا يخــص نحــل 

العســل.

ــال  ــة النح ــاء بمهن ــى االرتق ــة عل ــة الباح ــي منطق ــة ف ــن التعاوني ــة النحالي ــل جمعي وتعم
وتحســين الحالــة االقتصاديــة واالجتماعيــة ألعضــاء الجمعيــة وتوفيــر مرجعيــة علميــة 
وتنظيميــة للنحاليــن فــي المنطقــة، كمــا تركــز علــى تدريــب وإرشــاد النحاليــن وتنميــة 
ــتلزمات  ــر مس ــات وتوفي ــم الخدم ــة، وتقدي ــم المهني ــع قدراته ــة ورف ــم العلمي مداركه
اإلنتــاج بأســعار مناســبة، باإلضافــة إلــى تطويــر طــرق التعبئــة والتغليــف لضمــان عمليــة 

التســويق الجيــد لمنتجــات العســل.

ــة الغذائيــة علــى توعيــة وتشــجيع المزارعيــن علــى االهتمــام  ويركــز جهــاز أبوظبــي للرقاب
بتربيــة نحــل العســل وبنــاء القــدرات وتطويــر البنيــة التحتيــة مــن خــال تطويــر مختبــر 
ــات  ــز الممارس ــه، وتعزي ــة ل ــات التابع ــاث الكويت ــة أبح ــي محط ــل ف ــراض النح ــخيص أم تش
الســليمة مــن خــال السياســات واألنظمــة الفعالــة وتحديــد معاييــر الجــودة والبحــث ورفــع 
الوعــي، بمــا يضمــن الحصــول علــى قطــاع تربيــة نحــل مســتدام يضمــن إنتــاج منتجــات آمنــة 

ــل. ــة النح ــى صح ــظ عل ــع، ويحاف للمجتم

ويضــم الجهــاز كــوادر وطنيــة مدربــة ومؤهلــة إلنتــاج ملــكات النحــل الملقحــة وحصــر 
أمــراض وآفــات النحــل فــي دولــة اإلمــارات مــن خــال جمــع العينــات المرضيــة مــن العديــد 
مــن المناحــل، وباإلضافــة الــى اســتنباط ســالة نحــل إماراتيــة متأقلمــة مــع الظــروف 
ــن  ــر م ــل ألكث ــتمرارية النح ــال اس ــن خ ــاج م ــة اإلنت ــى مضاعف ــادرة عل ــة وق ــة للدول المناخي
ــع  ــزارع ورف ــادي للم ــد االقتص ــين العائ ــي تحس ــهم ف ــا يس ــام، مم ــن ع ــر م ــم وألكث موس

ــاج. ــة اإلنت ــاءة وكمي كف

»الرقابة الغذائية« يعقد دورة تدريبية لعدد من 
طلبة جامعة اإلمارات و»التقنية العليا«

ــح  ــم التلقي ــي قس ــة ف ــرًا دورة تدريبي ــة مؤخ ــة الغذائي ــي للرقاب ــاز أبوظب ــد جه عق
االصطناعي ونقل األجنة التابع له، حول تشخيص اضطرابات الخصوبة وعاج العقم 
و فحــص الحمــل فــي حيوانــات المزرعــة )اإلبــل، األبقــار، الضــأن و الماعــز(، بمشــاركة 16 
طالبــا وطالبــة مــن طلبــة جامعــة اإلمــارات تخصــص الطــب البيطــري وكليــات التقنية 
العليــا تخصــص العلــوم البيطريــة، وســتة أطبــاء بيطرييــن مــن فريــق عمــل الجهــاز، 
لتمكينهــم مــن أهــم التقنيــات الحديثــة والممارســات الجيــدة فــي عمليــات التلقيــح 
االصطناعــي و نقــل األجنــة، وأحدث األســاليب المتبعة في مواجهة مشــاكل العقم 
وضعــف الخصوبــة فــي حيوانــات المزرعــة وطــرق تحســين ســاالت الحيــوان بالتلقيــح 

ــي. االصطناع

وتطرقــت الــدورة مــن خــال عــرض تقديمــي قدمــه المهنــدس علــي العبيدلــي مدير 
القســم، ألهــم أنشــطة أقســام إدارة اإلنتــاج الحيوانــي بشــكل عــام ومهــام قســم 
التلقيــح االصطناعــي ونقــل األجنــة بشــكل خــاص كما قــدم أطباء القســم دوره في 
نقــل األجنــة في اإلبل )كيفية القيام بهــا وفوائدها( وخدمة التلقيح االصطناعي في 
األبقــار باإلضافــة للتعــرف علــى أهــم ســاالت اإلبــل والضــأن والماعــز واألبقار وتســمية 
الحيوانــات فــي المراحــل العمريــة المختلفــة والتوصيــات المتعلقــة بترتيــب الحظائــر 

والتغذيــة المتوازنــة.

ــام  ــة المهــ ــن طبيع ــي عــ ــه العبيدل ــل قدم ــرح مفص ــى ش ــة إل ــتمع الطلب ــا اس كم
المتمثلــة فــي عــــاج حــاالت فقــدان الخصوبــة ونقــل األجنــــة فــي اإلبـــــل والتلقيــح 
االصطناعــي لحيوانــات المزرعــة، ودور عمليــة التلقيــح االصطناعــي فــي تنميــة الثــروة 
الحيوانية وتحســين الســاالت، وخدمات التلقيح التي يوفرها الجهاز وســاالت فحول 
األبقــار المتوفــرة باإلضافــة إلــى كيفيــة اختيــار اإلنــاث المتميــزة وصفاتها، حيــث قاموا 
بتطبيــق الجــزء العملــي المنــاط بهــم عــن طريــق أطبــاء القســم مبديــن اهتمامهــم 

ورغبتهــم باالســتفادة مــن جميــع النواحــي العمليــة.

ــة  ــة وبحثي ــات علمي ــن مؤسس ــترك بي ــاون المش ــار التع ــي إط ــدورة ف ــذه ال ــي ه وتأت
علــى مســتوى الدولــة واإلقليــم والجهــاز بهــدف تبــادل الخبــرات والمعلومــات التــي 
تســهم فــي تنميــة الثــروة الحيوانيــة والمحافظــة عليهـــــا مــن خــال تطبيــق أفضــل 
الممارســات العالميــة والترويــج لهــا، وتأهيــل الكــوادر البشــرية المواطنة فــي مجاالت 
الطــب البيطــري والعلــوم البيطريــة و تلبيــة متطلبــات الجهــاز مــن الكفاءات البشــرية 
ــى  ــي عل ــب المتنام ــة الطل ــة وتغطي ــد التعليمي ــات والمعاه ــع الجامع ــيق م بالتنس
هــذه المهــن فــي الســوق المحلــي إلمــارة أبوظبــي فــي ظــل ازدهــار قطاعــات تربيــة 

الثــروة الحيوانيــة واإلنتــاج الحيواني والحاجــة المتزايدة لها.
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فعاليات

ورشــة تشــاورية بخصــوص مشــروع نظــام التفتيــش 
و  النباتــي  لإلنتــاج  الخطــورة  درجــة  علــى  المبنــي 

مدخاتــه

اللقاء السنوي للشركاء االستراتيجيين لمركز 
اإلحصاء – ابوظبي

ورشــة توعويــة حــول مســببات المخاطــر الفيزيائيــة و 
الكيميائيــة والبيولوجيــة  ومســببات التحســس فــي 

األغذيــة

مســببات  حــول   توعويــة  ورشــة  واألنظمــة  السياســات  قطــاع  عقــد 
المخاطــر الفيزيائيــة و الكيميائيــة و البيولوجيــة و  مســببات التحســس 
فــي األغذيــة  ،  تهــدف هــذه الورشــة الــى التعريــف بالمســببات المحتملــة 
المختلفــة للمخاطــر فــي األغذيــة، وســبل ضبطهــا والتعامــل معهــا 
تهــدف  حيــث  المســتهلك،  بصحــة  ضــرر  أي  لتشــكل  تطورهــا  لمنــع 
الورشــة الــى التعريــف بمســؤوليات جميــع متداولــي األغذيــة وتركــز علــى 
إتبــاع ســبل الرقابــة الذكيــة علــى األغذيــة مــن خــال التركيــز علــى ضبــط 
ــات  ــة عملي ــن صح ــد م ــم التأك ــن ث ــاج وم ــات اإلنت ــام ومدخ ــواد الخ الم
التصنيــع والتــداول وإتبــاع الممارســات الصحيــة الجيــدة خــال جميــع 
ــة  ــراءات الوقائي ــع اإلج ــاذ جمي ــى اتخ ــة إل ــذاء باإلضاف ــداول الغ ــل ت مراح
فيــه  نموهــا  أو  الغــذاء  الــى  الممرضــة  الميكروبــات  لوصــول  المانعــة 
وكذلــك لمنــع وصــول الســموم والملوثــات إلــى الغــذاء أو توفيــر الظــروف 

ــه.. ــا في ــة لتكونه المائم

ــاورية   ــل تش ــة عم ــاز  ورش ــي الجه ــة ف ــات واألنظم ــاع السياس ــد قط عق
تســتهدف موظفــي الجهــاز  حــول مشــروع نظــام التفتيــش المبنــي على 
درجــة الخطــورة لقطــاع اإلنتــاج النباتــي ومدخاتــه   حيــث تــم مناقشــة  
ــداد   ــه بإع ــوة من ــداف المرج ــروع  وااله ــا المش ــتند اليه ــي يس ــس الت األس
نظــام تفتيــش  لقطــاع اإلنتــاج االنباتــي مثــل مــزارع النخيــل والخضــروات  
ومدخــات القطــاع  مــن محــات مبيــدات  واســمدة   بحيــث يتــم تطويــر 
ــة  ــة  المبني ــادئ العلمي ــى المب ــتند ال ــور يس ــث ومتط ــش حدي ــام تفتي نظ
علــى اســس تحليــل المخاطــر الزراعيــة والغذائيــة  كمــا تــم االســتماع 
لمداخــات الحضــور  وماحظاتهــم حــول احتياجاتهــم واي اعتبــارات 
يجــب ان ينظــر لهــا  عنــد اعــداد وثائــق النظــام.  وتعــد الــورش التشــاورية 
احــد الوســائل الــي  تســاهم فــي  اعــداد  نظــام  تفتيــش متكامــل يلبــي  

حاجــات االدارات  ذات العاقــة.

اإلحصــاء  إدارة  بمديــر  ممثــًا  الغذائيــة  للرقابــة  ابوظبــي  جهــاز  شــارك 
والتحليــل عائشــة الشامســي فــي اللقــاء الســنوي للشــركاء وهــو الحــدث 
الــذي ينظمــه مركــز اإلحصــاء- ابوظبــي وبشــكل ســنوي للقــاء بيــن )47( 
ــادر  ــات المص ــذه الجه ــر ه ــث تعتب ــة حي ــبه حكومي ــة وش ــة حكومي جه
وتحقيــق  القــرار  اتخــاذ  دعــم  فــي  تســاهم  التــي  للبيانــات  الرئيســية 
التقــدم فــي كافــة النواحــي االقتصاديــة واالجتماعيــة والبيئيــة. وأطلــق 
النقــاش والعمــل بيــن الجهــات بعــد كلمــة القاهــا ســعادة راشــد بــن 
ــم  ــا ت ــرز م ــن أب ــة وم ــز باإلناب ــس إدارة المرك ــس مجل ــوري رئي ــج المنص الح
ــارة  ــة ام ــق خط ــي وتحقي ــام االحصائ ــج النظ ــاء برنام ــال اللق ــه خ نقاش
اإلحصــاء  مركــز  يقدمهــا  التــي  الخدمــات  نقــاش  تــم  كمــا  ابوظبــي. 

ــة.              ــه االلكتروني ــال بوابت ــن خ ــركاء م للش

إدارة اإلحصاء والتحليل تنظم ورشة توعوية إلدارة 
البيانات

نظمــت إدارة اإلحصــاء والتحليــل مؤخــرًا ورشــة توعويــة إلدارة البيانــات، 
تضمنــت عرضــا توضيحيــا للتعريــف بنطــاق عمــل البرنامــج ومجــاالت إدارة 
البيانــات، واســتعراض المجــاالت المســتهدفة ضمــن البرنامــج 13والتــي 
تشــتمل علــى 13 مجــااًل وهــي: حوكمــة البيانــات، ونمذجــة وتصميــم 
ــات،  ــودة البيان ــة، وج ــات الوصفي ــات، وإدارة البيان ــة البيان ــات، ومعماري البيان
وفهــرس البيانــات، والبيانــات المفتوحــة، وتكامــل وتوافقيــة البيانــات، 
الوثائــق  وإدارة  البيانــات،  وخصوصيــة  وأمــن  الرئيســية،  البيانــات  وإدارة 
والمحتــوى، وتخزيــن البيانــات، وذكاء األعمــال. وكذلــك اســتعراض خطــة 
العمــل المرحليــة ودور جميــع القطاعــات واالدارات والفريــق المســاند 
ــات فــي تنفيــذ  ــات ولجنــة حوكمــة البيان ــر البيان ــات ومدي ومعمــاري البيان
الخطــة وذلــك لتحقيــق أهــداف البرنامــج وآليــات المتابعــة وإعــداد تقاريــر 
األداء، وتعــرف المشــاركون بالورشــة علــى كافــة متغيــرات مشــروع إدارة 

البيانــات وحوكمتهــا واألدوار والمهــام علــى كافــة المســتويات.

عقــد فــي المقــر الرئيســي لجهــاز أبوظبــي للرقابــة الغذائيــة اجتماعــًا 
والمحليــة  االتحاديــة  الجهــات  فــي  شــركائنا  مــن  عــدد  مــع  تنســيقيًا 
وذلــك لبحــث آليــات وســبل الوقايــة مــن األمــراض واألوبئــة المشــتركة بيــن 
اإلنســان والحيــوان والخــروج بتوصيــات تســهم فــي تعزيــز مســتوى األمــن 
الحيــوي فــي اإلمــارة، وتبــادل اآلراء ووجهــات النظــر حــول آليــات مكافحــة 

األوبئــة واألمــراض المشــتركة.

مــع  يبحــث  الغذائيــة  للرقابــة  أبوظبــي  جهــاز 
باإلمــارة الحيــوي  األمــن  تعزيــز  ســبل  الشــركاء 

بحث سبل التعاون لتطوير البيوت المحمية

ســعادة ســعيد البحــري ســالم العامــري يســتقبل معالــي المهنــدس 
عويضــة مرشــد المــرر رئيــس دائــرة الطاقــة أبوظبــي لمناقشــة ســبل 
تعزيــز التعــاون المشــترك لتطويــر البيــوت المحميــة التــي تعمــل بالطاقــة 
بجهــاز  البحثــي  العمــل  عــن  نبــذة  علــى  معاليــه  واطلــع  الشمســية. 
أبوظبــي للرقابــة الغذائيــة بشــكل عــام ودور الجهــاز فــي تطبيــق بحــوث 
ــة  ــات حديث ــتخدام تقني ــة باس ــات الزراع ــل تحدي ــي ح ــاهم ف ــة تس علمي

ومطــورة.

اجتماعات مع وزارة الزراعة األمريكية

ــري  ــعيد البح ــعادة س ــة س ــة برئاس ــة الغذائي ــي للرقاب ــاز أبوظب ــد جه عق
الثنائيــة  االجتماعــات  مــن  عــددًا  الجهــاز  عــام  مديــر  العامــري  ســالم 
العالمــي  »المؤتمــر  فــي  المشــارك  األمريكــي  الزراعــة  وزارة  وفــد  مــع 
لمســتخدمي إزري 2018« بتنظيــم مــن هيئــة األنظمــة والخدمــات الذكيــة، 
ــة  ــاريع المطروح ــن والمش ــن الطرفي ــاون بي ــه التع ــث أوج ــرى بح ــث ج حي
فــي مجــال الزراعــة واألمــن الغذائــي. وشــكلت هــذه اللقــاءات فرصــة 
مثاليــة لتبــادل الخبــرات واالطــاع علــى آخــر التطــورات فــي مجــال نظــم 
ــة  ــازات حكوم ــى إنج ــوء عل ــلطت الض ــا س ــة ، كم ــات الجغرافي المعلوم
ــارة. ــي اإلم ــي ف ــول الرقم ــة التح ــم عملي ــي دع ــارز ف ــا الب ــي ودوره أبوظب

اجتماع مع وفد وزارة الزراعة واألغذية وجامعة 
سيؤول

ــدد  ــة وع ــؤون الريفي ــة والش ــة واألغذي ــد وزارة الزراع ــارة وف ــن زي ــب م جان
ــال  ــي مج ــاون ف ــبل التع ــث س ــيؤول لبح ــة س ــن جامع ــن م ــن الباحثي م
األبحــاث الزراعيــة وتطويــر التكنولوجيــا الحديثــة بمــا يضمــن اســتدامة 

القطــاع الزراعــي 
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نشرة الزاد لجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية
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فعاليات

مناقشة متطلبات السامة والصحة المهنية

تكريم جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية

الظفرة تستاهل

ممثلــي  اليــوم  المهنيــة  والصحــة  للســامة  أبوظبــي  مركــز  اســتقبل 
جهــاز أبوظبــي للرقابــة الغذائيــة لمناقشــة متطلبــات الســامة والصحــة 
للرقابــة  أبوظبــي  لجهــاز  التابعــة  الزراعيــة  المنشــآت  فــي  المهنيــة 

الغذائيــة.

ــة  ــدي لمدين ــس البل ــس المجل ــدن، رئي ــن هوي ــداهلل ب ــد عب ــور محم الدكت
لجهودهــم  وذلــك  الغذائيــة،  للرقابــة  أبوظبــي  جهــاز  يكــرم  الذيــد، 
المرحلــة  خــال  المجلــس  مــع  والبنــاء  المثمــر  وتعاونهــم  المتميــزة 

الماضيــة
حضــر التكريــم ناصــر ســعيد الطنيجــي رئيــس قســم الســامة والتفتيش 

البلــدي، المنســق العــام للجنــة االحتفــاالت الوطنيــة بمدينــة الذيد

يشــارك جهــاز أبوظبــي للرقابــة الغذائيــة فــي الحملــة التــي أطلقهــا 
مركــز أبوظبــي إلدارة النفايــات »تدويــر«، فــي الحملــة التوعويــة فــي مدينــة 
الظفــرة تحــت شــعار »الظفــرة تســتاهل«، وبالتعــاون والتنســيق مــع بلديــة 
ــف  ــدف تعري ــي، به ــن بأبوظب ــات المزارعي ــز خدم ــرة ومرك ــة الظف منطق

أفــراد المجتمــع حــول طــرق إزالــة مشــوهات المنظــر العــام.

1اللقاء السنوي لقطاع السياسات و األنظمة ) رحلة 
إلى متحف اللوفر  (

بحضــور ســعادة األســتاذة مــوزة  ســهيل المهيــري المديــر التنفيــذي لقطــاع 
السياســات واألنظمــة ، المديــر التنفيــذي لقطــاع االســتراتيجية واألداء باإلنابــة 
،  أقيــم اللقــاء الســنوي للقطــاع 2018  والــذي كان علــى شــكل زيــارة جماعيــة 
ــى  ــعادتها عل ــن س ــا م ــي حرص ــر بأبوظب ــف اللوف ــى متح ــاع إل ــي القط لموظف
التجديــد   مــن  مســحة  وإضفــاء  للقــاءات  المألــوف  التقليــدي  الشــكل  كســر 
والتغييــر علــى شــكل ومحتــوى هــذه اللقــاءات الهامــة ، ممــا أضفــى قــدرا وافــرا 
مــن االرتيــاح والســعادة علــى المشــاركين باالســتمتاع بعبــق التاريــخ  ومعطيــات 
الحضــارات القديمــة مــن خــال  االنتقــال الجماعــي المشــترك للموقــع والتجــوال 
فــي أروقــة المتحــف الرائــع. الــذي يعــد ا أيقونــة المتاحــف التاريخيــة بالشــرق 

ــة. ــج قاطب ــة الخلي ــط ومنطق األوس
 وقــد  تــم أيضــا خــال الرحلــة غيــر المســبوقة  تبــادل الحديــث الــودي عــن 
قيمــة التاريــخ ودالالت وجــود هــذا الكنــز التاريخــي العظيــم  بالعاصمــة أبوظبــي 
كوجهــة عالميــة تحتضــن أهــم األحــداث والمناســبات ، كمــا تطــرق المشــاركون 
إلــى جوانــب آفــاق تطويــر األداء بالقطــاع  وتجويــد األعمــال ،ممــا كان لــه أبلــغ األثــر  

علــى نجــاح المبــادرة  الطيبــة وحصيلتهــا اإليجابيــة.

االجتماع االفتتاحي األول للجنة حوكمة إدارة 
البيانات لجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية

ــري  ــعيد البح ــعادة س ــور س ــة بحض ــة الغذائي ــي للرقاب ــاز أبوظب ــد جه عق
ســالم العامــري المديــر العــام للجهــاز والقيــادات التنفيذيــة فــي الجهــاز، 
ــاز  ــات لجه ــة إدارة البيان ــة حوكم ــي األول للجن ــاع االفتتاح ــرًا، االجتم مؤخ
البيانــات  أبوظبــي للرقابــة الغذائيــة، بهــدف افتتــاح مشــروع حوكمــة 
فــي المؤسســة وعــرض هيــكل العمــل المقتــرح ومناقشــة منهجيــة 
وخطــة عمــل إدارة البيانــات وتحديــد لجنــة حوكمــة البيانــات إضافــة 
إلــى عــرض نتائــج التقييــم الذاتــي ومنافــع ومخرجــات حوكمــة البيانــات 
ــاع  ــص االجتم ــروع، وخل ــه المش ــي تواج ــر الت ــات والمخاط ــث التحدي وبح
ــذ  ــاز لتنفي ــي الجه ــات واإلدارات ف ــع القطاع ــة جمي ــه بإضاف ــى التوجي إل
ــذ  ــه بتنفي ــة، والتوجي ــات الحوكمي ــي إلدارة البيان ــر أبوظب ــة ومعايي سياس

ــات ــة البيان ــل حوكم ــة عم خط

جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية يناقش إنتاجية 
التمور في الدولة

تكريم فرسان العطاء

الرقابة الغذائية يعقد اجتماع جداول المدخات 
والمخرجات مع مركز اإلحصاء – أبوظبي

ــل  ــاء والتحلي ــإدارة اإلحص ــًا ب ــة ممث ــة الغذائي ــي للرقاب ــاز أبوظب ــد جه عق
ــاء –  ــز اإلحص ــاز ومرك ــن الجه ــات بي ــات والمخرج ــداول المدخ ــاع ج اجتم
أبوظبــي، للتعريــف بجــداول المدخــات والمخرجــات وأهميتــه فــي إظهــار 
اقتصــاد  فــي  االقتصاديــة  القطاعــات  ومســاهمات  االقتصــادي  األثــر 
إمــارة أبوظبــي التعــرف علــى متطلبــات المركــز مــن التقريــر، وتقــدم 
ممثلــو الجهــاز بطلــب موافاتهــم بنتائــج جــداول المدخــات والمخرجــات 
ــى  ــز عل ــل المرك ــوا أن يعم ــاز واقترح ــي الجه ــن ف ــى المعنيي ــا عل لعرضه
حصــر التحديــات التــي واجههــا فــي بيانــات قطــاع الزراعــة والحراجــة 
ــز  ــو المرك ــدى ممثل ــم أب ــن جانبه ــا، م ــم به ــماك وموافاته ــد االس وصي
تعاونهــم لحضــور اجتماعــات الحقــة مــع الجهــاز بنــاء علــى طلــب  مــن 

ــة. ــة الغذائي ــي للرقاب ــاز أبوظب جه

ــل  ــاء والتحلي ــإدارة اإلحص ــًا ب ــة ممث ــة الغذائي ــي للرقاب ــاز أبوظب ــد جه عق
وباقــي  أبوظبــي  إمــارة  التمــور فــي  إنتاجيــة  لبحــث  اجتماعــا تشــاوريًا 
ــي  ــل ف ــاف النخي ــور ألصن ــاج التم ــطات إنت ــد متوس ــة، وتحدي ــارات الدول إم
ــة، وتــم خــال االجتمــاع اعتمــاد متوســطات أوليــة  إمــارة أبوظبــي والدول
إلمــارة أبوظبــي واإلمــارات األخــرى فــي الدولــة و اعتمــاد المتوســطات 
بشــكلها النهائــي بعــد االجتمــاع مــع وزارة البيئــة والميــاه المزمــع عقــده 
خــال األيــام القليلــة المقبلــة، إلــى جانــب  تفويــض الهيئــة االتحاديــة 
للتنافســية واإلحصــاء قيــادة الموضــوع باعتبارهــا الجهــة اإلحصائيــة التــي 

ــة. ــل الدول تمث

نظــم جهــاز أبوظبــي للرقابــة الغذائيــة مؤخــرًا فــي مقــره الرئيســي 
وموظفــي  قيــادات  مــن  عــدد  ومشــاركة  بحضــور  أبوظبــي،  بمدينــة 
الرئيســية  بفعالياتــه  المشــاركين  لموظفيــه  تكريميــًا  ،حفــًا  الجهــاز 
والمجتمعيــة التــي أقامهــا مؤخــرًا فــي إمــارة أبوظبــي، وذلــك تقديــرًا 
لدورهــم فــي دعــم جهــود الجهــاز الهادفــة لتعزيــز الوعــي المجتمعــي 
ــيخ دوره  ــارة، وترس ــي اإلم ــة ف ــة والزراعي ــات الغذائي ــل الممارس ــول أفض ح

فــي ضمــان وصــول غــذاء آمــن وســليم للمجتمــع. 
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اجتماعات ومبادرة يوم في الميدان
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يســلط الكاتــب الضــوء علــى الممارســات الناجحــة التــي تنتهجهــا هــذه المؤسســات 
ــم  ــق اهدافه ــى تحقي ــراد ال ــع االف ــي تدف ــة والت ــة الكامن ــات االيجابي ــد الطاق لتجدي

وتطلعاتهــم بوعــي مســتقبلي جــريء وشــعور اخاقــي نبيــل.
ماهي المؤسسات؟ وكيف تعمل؟

»المؤسســات بمفهومهــا الحديــث هــي: منظمــة تلعــب دورهــا فــي الحيــاة والعمــل 
واالنتــاج وإثــراء المجتمــع مــن خــال جهــود جماعيــة مشــتركة وموحــدة، تتجــه دائمــًا 
الــى تحقيــق هــدف كبيــر وموحــد، وأهــداف متعــددة ومتكاملــة ومتفــق عليهــا، 

رغــم تنوعهــا وتغيرهــا مــن حيــن الــى آخــر.« 

ومــن ثــم فــإن المنظمــات يمكــن أن تشــمل أنماطــًا متباينــة مثل:)مؤسســات األعمال 
شــبكات  المستشــفيات،  االدويــة،  شــركات  االبحــاث،  مراكــز  والصغيــرة،  الكبيــرة 
المــدارس( ولكــن علــى الرغــم مــن اإلنجــازات العظيمــة التــي حققتهــا المؤسســات، 
المنظمــات  تنتهجهــا  التــي  اإلدارة  وأســاليب  العمــل  طــرق  أن  يــرى  مــن  فهنــاك 

ــًا. ــتنزفت تمام ــد اس ــة ق المختلف

ــم وال  ــتمتعون بأعماله ــودوا يس ــم يع ــن ل في ــتنزاف أن الموظَّ ــذا االس ــل ه ــن دالئ وم
يــن ال ينكــرون  يؤمنــون بأهدافهــا، وفقــدوا حماســهم تجاههــا. كمــا أن كبــار التنفيذيِّ
معاناتهــم وعــدم إحساســهم بالســعادة والرضــا عــن نتائــج أعمالهــم، حيــث باتــوا 
ــن  ــد م ــذل المزي ــب ب ــل تتطل ــات عم ــل بيئ ــي ظ ــوط، ف ــن الضغ ــد م ــعرون بالمزي يش
الجهــود، وشــعورهم بشــيء مــن الفــراغ واإلحبــاط، بســبب الصراعــات الداخليــة 
للوصــول إلــى القمــة، واألالعيــب السياســية التــي ال تخلــو منهــا أيــة منظمــة ومــن ثــم 
ســات واحــدًا مــن أربعــة أشــكال أو ألــوان هــي: األحمــر، واألصفــر،  فقــد اتخــذت المؤسَّ
واألخضــر، والبرتقالــي، ولــكلٍّ منهــا ســماته ومميزاتــه وعيوبــه. وفــي محاولتهــم 
ــوذج  ــكار نم ــي ابت ــر التنظيم ــراء التطوي ــاول خب ــي، ح ــل أو مثال ــوذج متكام ــر نم لتطوي
واحــد يجمــع بيــن مميــزات األنــواع األربعــة وذلــك بعــد تزايــد اإلحســاس بــأن ممارســات 
ــد  ــرين. وق ــادي والعش ــرن الح ــي الق ــا ف لن ــا توغَّ م ــدة كلَّ ــة وجام ــارت قديم اإلدارة ص
عبــر »بيتــر دراكــر« فيلســوف اإلدارة الشــهير عــن هــذا قائــًا: »ال يكمــن خطــر االضطــراب 
والفوضــى فــي االضطــراب نفســه وإنمــا فــي تعاملنــا معــه بمنطــق قديم وبأســاليب 

عفــى عليهــا الزمــن.«

نشيه عبدالصفي النعيمي

)ابتكار مؤسسات جديدة يحدوها الوعي المستقبلي(
المؤلف: فريدريك اللو

اسم الكتاب: إعادة اختراع 
المؤسسات

التمكيــن مــن دون توفيــر المعلومــات المناســبة 
ــى  ــم عل ــون ويجبره ــن يتخبَّط ــل الموظفي يجع

العمــل فــي الظــام  )بليــر فيرنــون(

حالة شركة 
»بيرتزورج«: التحُول 

سة  إلى مؤسَّ
متكاملة

المؤسسات في الماضي والحاضر: أشكالها وألوانها

ــة إلــى  ل مــن مؤسســة برتقاليَّ ــة مثــاًل للتحــوُّ ســة »بيرتــزورج« الهولنديَّ تعــد مؤسَّ
مؤسســة خضــراء قائمــة علــى التمكيــن وهــذا هــو النمــوذج الســائد فــي عصرنــا 
الحالــي وهــي تحــاول تحقيــق معادلــة المؤسســة المتكاملــة لكــي تتســم بمــا يلــي: 
ــص أو  ــن دون تخص ــة م س ــام المؤسَّ ــن أداء كل مه ــؤول ع ــل مس ــق العم • كل فري
ــكل  ــم ب ــى، ويخدمونه ــون المرض ــع يرع ــات فالجمي ــام والعملي ــن األقس ــز بي حواج

ــرق الط
• التركيز على مساعدة المرضى لاعتماد على أنفسهم قدر اإلمكان.

ــرأ  ــا يط ــع م ــى م ــره يتعاط ــق بأس ــزورج«ألنَّ الفري ــل »بيرت ــق عم ــس لفري ــد رئي • ال يوج
ــل المشــكات  ــات ويحلِّ ــم األهــداف واألولويَّ هــا، كمــا ينظِّ ــى حلَّ مــن مشــكات ويتولَّ

ــرارات. ــذ الق ــم االداء ويتخ ــط ويقي ــع الخط ويض
تطــرق الكاتــب ايضــًا الــى بعــض االفــكار البســيطة التــي طبقتهــا بعــض المؤسســات 

المختلفــة والتــي ســاهمت وبشــكل فعــال فــي تغييرهــا الــى مؤسســات متكاملــة:

الصمت والتأمل
ــتماع  ــه، واالس ــوح ب ــا نب ــات لم ــد لإلنص ــبيل الوحي ــو الس ــت ه ــاء إنَّ الصم ــول الحكم يق
ســة »ســاوندز تــرو« عــادة الصمــت فــي العمــل،  ألصــوات ضمائرنــا، ولذلــك تمــارس مؤسَّ
حيــث ُيْقــرع جــرس فــي تمــام الســاعة الثامنــة والنصــف صبــاح كلِّ يــوم، داعيــًا 
تهــا ربــع ســاعة، يقضونهــا فــي صمــت ُمْطبــق داخــل  ــل مدَّ فيــن لجلســة تأمُّ الموظَّ
ــد  ــاعدهم بع ــي تس ــي الت ــاء الذهن ــن الصف ــات م ــى لحظ ــول عل ــم، للحص مكاتبه
ــا  ــت كم ــي الصم ــدًا. فف ــة ورش ــر حكم ــرارات أكث ــاذ ق ــي اتخ ــت ف ــرة الصم ــاء فت انته
يــرى علمــاء النفــس شــيء مــن ممارســة الحكمــة، فحيــن يصمــت اإلنســان فإنــه 

ــواب. ــه الص ــي ُتلهم ــكاره الت ــه وأف ــان لخيال ــق العن ُيطِل

ســات المتكاملــة ســتقودنا فــي  نســتنتج ممــا ســبق أنَّ محاولــة إعــادة اختــراع المؤسَّ
ســات ومجــاالت األعمــال. نهايــة المطــاف إلــى ممارســات ناجحــة فــي كل مؤسَّ

ــم بها اآلالت  ســات بنفس الطــرق التي نصمِّ يجــب ان نعــي بأننــا ال نســتطيع بنــاء المؤسَّ
د هيــكل  ســة مجــرَّ والمبانــي واألجهــزة والمنتجــات وايضــًا ال نســتطيع أن نعتبــر المؤسَّ
إداري تنظمــه مجموعــة مــن اللوائــح التــي يســهل علــى مــن وضعوهــا تغييرهــا ثــم 
ــة،  ــات حيوي ــات كائن ــا. فالمنظم ــال له ــن االمتث ــن وكل المعنيي ــن العاملي ــب م الطل

ــة ومتفاعلــة فــي رعايتهــا وقيادتهــا. وتحتــاج إلــى أســاليب َحيَّ

ــدًة  ــاليَب جدي ــات أس س ــن المؤسَّ ــد م ــل الجدي ــراع الجي ــادة اخت ــن إع ــتلهم م وأن نس
ــعور  ــريء، وش ــتقبلي ج ــي مس ــداف بوع ــق األه ــكار وتحقي ــل واالبت ــًة للعم ومفتوح
ث عــن المدينــة الفاضلــة، بــل عــن واقــع  أخاقــي نبيــل. ونحــن فــي كل هــذا ال نتحــدَّ
ــا  ــينه، ألنن ــى تحس ــة عل ــه والمواظب ــكاره وصياغت ــادة ابت ــره وإع ــد تغيي ــه وننش نعيش
ــة ســنبقى دائمــًا ننشــد  كموظفيــن ومديريــن وأعضــاء فــرق إيجابيــة ومؤسســات ذكيَّ

ــل. األفض
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• تتكون عملية تحليل المخاطر من ثاثة أجزاء رئيسة كما يأتي:

1. تقييــم المخاطــر  Risk Assessmentوأساســها البعــد العلمــي الفنــي المتعلــق 
Hazard/s الخطــر مسبب/مســببات  وتوصيــف  بتحديــد 

2. إدارة المخاطر Risk Management وأساســها المطالعة اإلدارية الناضجة التي تأخذ 
فــي الحســبان عدة عوامــل مجتمعة )علمية وإقتصادية وتجاريــة وإجتماعية( بهدف 
إتخــاذ القــرار األمثــل الــذي يحقــق هدف ســامة وصحة الغــذاء وصحة المســتهلكين 
ويحافــظ مــا أمكــن علــى المــوارد وإنســيابية التجــارة والعوامــل األخــرى ذات الصلــة، 
فمثــا« ليــس بالضــرورة أن يتخذ مدير المخاطر قرار بإتاف منتج غذائي تم إعتباره غير 
مطابــق لبعــض بنود اللوائــح الفنية، فقد يكون قراره إعادة تصنيــع المنتج الغذائي أو 

إســتخدامه كمــادة أوليــة إلنتــاج منتج أخر أو الســماح المشــروط بتســويقه...الخ.

ــات  ــم معطي ــرح أه ــه ش ــر  Risk Communication وأساس ــأن المخاط ــل بش 3. التواص

ومضات حول 
تحليل المخاطر

تقييــم وإدارة المخاطــر وخاصــة القــرار الناجــم عــن ذلــك، إلــى جميــع المعنييــن 
بتنفيــذ ذلــك القــرار مــن أجــل أن يتــم تبنــي وتفهــم مســببات ودوافــع ذلــك القــرار 

ــه. ــهل تطبيق ــى يس حت

ــراء  ــا إج ــث أنه ــن حي ــة م ــارات الفني ــن اإلستش ــف ع ــر تختل ــل المخاط ــة تحلي •  عملي
محــدد المســار كمــا هــو مبيــن أعــاه وتهــدف الــى توظيــف العلــم والمعرفــة الفنيــة 
الخيــارات  موازنــة  علــى  القــرار  متخــذ  مســاعدة  فــي  والمتنوعــة  المتخصصــة 
المطروحــة أمامــه، حيــث توفــر لــه تلــك العمليــة المزايــا والمحــددات لــكل خيــار مــن 
ــدة  ــن ع ــا م ــبا منطلق ــراه مناس ــذي ي ــار ال ــار الخي ــوم بإختي ــة، ليق ــارات المطروح الخي
منطلقــات أهمهــا الحفــاظ علــى متطلبــات الســامة والصحــة، كمــا أن عمليــة تحليل 
المخاطــر قــد تكــون كميــة  Quantitative بحيــث تكــون علــى شــكل دراســة متكاملة 
ــع  ــو متب ــا ه ــض كم ــول والرف ــددة للقب ــتويات مح ــدود ومس ــع ح ــى وض ــدف إل ته
فــي توظيــف تحليــل المخاطــر فــي إصــدار اللوائــح الفنيــة وإصــدار القــرارات، كمــا أنهــا 
ــي  ــت ف ــا الب ــداف منه ــدة أه ــدم ع ــث تخ ــة  Qualitativeبحي ــة نوعي ــون عملي ــد تك ق
قضايــا فنيــة مطروحــه مثــل إســتخدام تقنيــات جديــدة فــي إنتــاج وتــداول األغذيــة 
أو دراســة تأثيــر حــاالت عــدم المطابقة لبعــض بنود اللوائح الفنية على صحة وســامة 

ــض المنتجات...الخ. بع

• نظــرا ألن إزالــة كافــة مســببات المخاطــر Hazards علــى إختافهــا يعــد أمــرا صعبــا 

بــل مســتحيا أحيانــا«، لذلــك فإن عمليــة تحليل 
ــي  ــل العمل ــدم الح ــر Risk Analysis تق المخاط
مــن خــال اإلعتمــاد علــى منــع إكتمــال الحلقة 
المؤديــة إلى تكون الخطــر Risk، حيث أنه غالبا« 
ال يعد وجود مســبب الخطــر  Hazard  »وخاصة 
وجــود  وإنمــا  المعضلــة،  هــو  الميكروبــي« 
الظرف/الظــروف المطلوبــة حتــى يتمكــن ذلك 
المســبب  Hazard مــن النمــو والتكاثــر وإنتــاج 
جســم  فــي  أو  الغــذاء  فــي  ســواء  الســمية 

ــروب. ــوع الميك ــب ن ــان بحس اإلنس

• فــي بعــض الحــاالت قــد يحتــاج فريــق تحليــل 
مــن  فنيــة  إستشــارات  طلــب  إلــى  المخاطــر 

المتخصصيــن في مواضيع مختلفــة كالطب والبيئة والصحة العامة وغيرها، فمثا« 
البت بموضوع يتعلق بسامة وصحة منتج غذائي معين تم إنتاجه بإستخدام مادة/

مواد أولية معدلة وراثيا كبعض أنواع الحبوب، فالموضوع هنا قد يتعلق بأبعاد اخرى 
تتجــاوز موضــوع ســامة وصحــة الغــذاء الــى البعــد المتعلــق بالبيئــة والتــوازن الحيوي.

الفريق المميز 
ــادي ...  ــوف الحم ــي  ... ن ــة صديق ــه ... فوزي ــف طوالب ــر )د. يوس ــل المخاط ــق تحلي فري

ــري( ــم المهي مري

إعداد فريق السياسات وتحليل المخاطر
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 ســارع الجميــع فــي االيــام القليلــة الماضيــة إلى تنظيــم عملية تلقيح النخيــل قبل ان 

تشــتد درجــات الحــرارة فتفســد عملية التلقيــح، او ما يســمى محليا بـ«تنبيــت النخيل«. 
ومــع التوســع الســريع فــي أعــداد مــزارع النخيــل بالدولــة اختلفــت طــرق »التنبيــت« 
فهنــاك مــن يســتخدم التكنولوجيــا الحديثــة فــي »تنبيــت النخــل« وهنــاك مــن 
اليــزال يحافــظ علــى الطــرق التقليديــة القديمــة متمســكين بتــراث االبــاء واالجــداد.. 
فاختلفــت طــرق »تبيــت النخيــل« لكن النتيجة واحــدة والهدف واحد وهــو عقد الثمار 

ــة. ــي للنخل ــي وكم ــاج نوع ــر بإنت ــذي يبش ــذوق وال ــل للع الكام

ويبــدأ »تنبيــت النخــل« بتنظيــف النخلــة األم وإزالــة كافــة الشــوائب والســعف الميــت 
»الجــاف« والشــوك لتهيئتهــا لعمليــة التنبيــت، ويبــدأ صاحــب مزرعــة النخــل مراحــل 
التنبيــت حيــن تتفتــح أزهــار العــذوق للنخلــة   ويكــون ذلــك خــال األيــام األولــى دون 
تأخيــر، حتــى تتــم عمليــة التلقيــح بنجــاح والتــي عــادة مــا تكــون مــن بدايــة شــهر ينايــر 
إلــى شــهر مــارس مــن كل ســنة ويختلــف موســم التلقيــح مــن منطقــة إلــى أخــرى 

ــة ــكل منطق ــة ل ــروف المناخي ــب الظ وحس

طرق للتنبيت

ــح  ــة التلقي ــى عملي ــن عل ــخاص المدربي ــوم األش ــائدة يق ــة الس ــة التقليدي 1- الطريق
بوضع شماريخ الفحل او ما يطلق  عليه »عطل« والتي تحمل حبوب اللقاح إلى أجزاء 
صغيــرة لوضعهــا فــي وســط عــذوق النخلــة األم، وكل صنــف مــن أصنــاف النخيــل 

يحتــاج الــى عــدد مــن الشــماريخ  تتــراوح مــا بين 3-20 شــمراخًا  لــكل عذق.

2-طريقــة التلقيــح اآللــي عن طريق الرش بواســط اآلالت الحديثة ويتــم تجفيف اللقاح 

ورشــه علــى النخلــة المــراد تلقيحها مباشــرة على أزهــار العذوق المتفتحــة حتى يتم 
ــة  ــى عمال ــاج إل ــي تحت ــرة والت ــزارع الكبي ــي الم ــة ف ــذه الطريق ــتخدم ه ــد وتس العق
كبيــرة للتلقيــح حيــث توفــر اآلالت الجهــد والوقــت والمــال كمــا ان التأخــر فــي عــدم 

التلقيــح يــؤدي إلــى ضعــف عقــد الثمــار.

تلقيح النخيل 
)التنبيت(

التلقيح اليدوي  ووضع الشماريخ                                                                         

التلقيح اآللي

إعداد فريق إدارة الرقابة الزراعية
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•  تحتاج إلى ضغط تشغيل منخفض وبالتالي توفر الطاقة.
للحصول على ري بجودة عالية:

•  ري األشجار والشجيرات واألغطية األرضية حسب الكميات المقررة.
•  التقليم وإزالة األعشاب الضارة الموجودة في جور النباتات جميعها.

•  رش النباتــات والمســطحات بالمبيــدات الحشــرية والفطريــة عنــد الحاجــة لمكافحة 
اآلفــات واألمراض.

•  الصيانة الدورية ألجهزة الري خاصة الري بالرش أو التنقيط.

تلقيح النخيل )التنبيت(
البــد مــن إعــادة النظــر فــي إدارة الميــاه والتفكيــر بشــكل جديــد، وإنشــاء مؤسســات 
تديــر هــذه الميــاه بشــكل أفضــل، بحيــث تكــون النتيجــة إدارة فاعلــة للميــاه كمــا أنــه 
البــد مــن زيــادة البنــى التحتيــة وتعزيــز الحلــول التقليديــة كبنــاء الســدود الكبيــرة إلــى 
ــع  ــر وجم ــى آخ ــكان إل ــن م ــاه م ــل المي ــي نق ــة ف ــائل الحديث ــتخدام الوس ــب اس جان

الميــاه المســتهلكة واســتخدامها فــي الزراعــة«
من أقوال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان

الري بالفقاعات أكثرها توفيًرا للماء ومحافظة على البيئة

تختلــف وســائل الــري بشــكل كبيــر فــي مــدى توفيرهــا للمــاء المســتخدم فــي الــري. 
ــتحوذ  ــة يس ــري والزراع ــل ال ــن أج ــاء م ــتخدام الم ــرف أن اس ــب أن نع ــة يج ــي البداي ف
علــى نســبة كبيــًرا جــًدا مــن نســبة اســتهاك الميــاه فــي العالــم فــي البلــدان الناميــة 
والمتقدمــة علــى حــٍد ســواء، علــى الرغــم مــن عــدم تســاوي النســبة للتبايــن الكبيــر 
فــي تقنيــات الــري بيــن البلــدان المتقدمــة والبلــدان الناميــة، إال أنــه فــي كل األحــوال 
يســتحوذ الــري علــى نســبة كبيــرة مــن اســتهاك المــاء فــي العالــم. نســتعرض فــي 
ــن  ــا م ــارن بينه ــة، ونق ــات الزراعي ــبة للتطبيق ــري بالنس ــائل ال ــم وس ــطور أه ــذه الس ه
ناحيــة التوفيــر فــي اســتهاك الميــاه وصداقتهــا للبيئــة. إن اختيــار التقنيــات الزراعيــة 
المناســبة يعــد أحــد الحلــول الرئيســة لزيــادة كفــاءة اســتخدام الميــاه فــي الزراعــة، 
وتتنــوع هــذه التقنيــات علــى طــول سلســلة اإلنتــاج، ابتــداًء مــن تقنيــات البــذور، مــرورًا 
باختيــار الوســط الزراعــي األكفــأ فــي اســتغال ميــاه الــري، وصــواًل إلــى اختيــار شــبكات 

الــري المناســبة.

مفهوم الري بالفقاعات:
ــري الســطحي، بحيــث  ــري بالتنقيــط وال ــري بالفقاعــات بيــن نظــام ال يجمــع نظــام ال
ــم  ــتمر. يت ــر مس ــي صغي ــار مائ ــكل تي ــى ش ــة عل ــطح الترب ــى س ــري إل ــاه ال ــاف مي يض
ــم أو  ــا 10 م ــون أقطاره ــا، وتك ــراد رّيه ــجار الم ــت األش ــاء تح ــق الم ــب تدف ــد أنابي تمدي
أكثــر، ويتــم التحكــم فــي التدفــق مــن األنابيــب عــن طريــق تغييــر القطــر أو الطــول، 
ــط.  ــادل للضغ ــر مع ــط أو غي ــاداًل للضغ ــا مع ــون إم ــق ليك ــاز التدف ــم رأس جه ويصم
وعــادة تحــاط األشــجار بالحواجــز الترابيــة بســبب التدفــق التراكمــي العالــي للمــاء 
ــذور.  ــار الج ــة انتش ــن منطق ــدًا ع ــاء بعي ــان الم ــة وجري ــراف الترب ــر انج ــن خط ــد م للح
ــي  ــزة الت ــة، والممي ــري الحديث ــائل ال ــد وس ــه أح ــات بأن ــام ري الفقاع ــرف نظ ــا يع وكم
أثبتــت فاعليتهــا فــي عمليــة ري الفاكهــة، وأشــجار النخيــل، وتســتخدم أيضــا فــي ري 

ــة، ــات الزين ــجار، ونبات ــور، واألش ــواض الزه أح
من أهم مميزاته:

•  يساعد على استغال الوقت بشكل كبير.
ــة،  ــن الملوح ــطة م ــبة متوس ــى نس ــوي عل ــي تحت ــاه الت ــتغال المي ــي اس ــاعد ف •  يس

ــرر. ــة للض ــرض النبت دون تع
•  يناســب األراضــي التــي بهــا ميــول، فهــو يوفــر كميــة صــرف ثابتــة علــى طــول 

الشــبكة.
إعداد فرق إدارة الرقابة الزراعية
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القبعات الست 
والتفكير اإلبداعي 

لحل المشكات

ــذي  ــي ال ــورد الرئيس ــو الم ــل ه ــان ، ب ــية لإلنس ــوارد األساس ــد الم ــر أح ــر التفكي يعتب
يمكــن اإلنســان مــن حســن توجيــه واســتغال المــوارد األخــرى، وتــزاد قيمــة وأهميــة 
ــره،  ــى تفكي ــا عل ــي يفرضه ــود الت ــن القي ــه م ــان نفس ــرر اإلنس ــا ح ــورد كلم ــذا الم ه
ــه  ــذي يدرس ــوع ال ــي الموض ــر ف ــي التفكي ــان ف ــه العن ــان لنفس ــق اإلنس ــا أطل فكلم
ــة،  ــكار اإلبداعي ــن األف ــل م ــدد هائ ــى ع ــل إل ــتطاع أن يتوص ــا اس ــه، كلم ــر في أو يفك
ومــن هنــا اهتــم العلمــاء بابتــكار وتطويــر األســاليب التــي تســاعد اإلنســان فــي 
ــائل  ــدى الوس ــي إح ــت ه ــات الس ــة ، القبع ــه اإلبداعي ــادة طاقات ــر وزي ــة التفكي عملي

ــي. ــر اإلبداع ــة التفكي ــي تنمي ــتخدمة ف المس

مفهوم القبعات الست:

هــي تقســم التفكيــر إلــى ســتة أنمــاط واعتبــار كل نمــط قبعــة يلبســها اإلنســان أو 
يخلعاهــا حســب طريقــة تفكيــره فــي تلــك اللحظــة. ولتســهيل األمــر فقــد أعطــى 
ادوارد لــون مميــزًا لــكل قبعــة لنســتطيع تميــزه وحفظــه بســهولة. وتســتخدم 
هــذه الطريقــة فــي تحليــل تفكيــر المتحدثيــن أمامــك بنــاًء علــى نــوع القبعــة التــي 

يرتدونهــا.

وهــذه األشــكال الســتة مــن األلــوان تــم اختيارهــا لتضفــي نوعــا مــن الجــو النفســي 
ــر  ــى البش ــي عل ــر نفس ــن تأثي ــوان م ــا لألل ــا م ــت علمي ــد ثب ــر. فق ــة التفكي ــى عملي عل
األلــوان فــي اســتثارة مشــاعر  تبيــن مــن خالهــا دور  مــن خــال تجــارب عمليــة 
نفســية مختلفــة. وقــد ارتبطــت بعــض األلــوان فــي الوعــي كثيــر مــن النــاس علــى 
مــر العصــور بمشــاعر محــددة. فاألحمــر يرمــز إلــى الحــب ولذلــك اختيــر ليــدل علــى 
ــن  ــوذ م ــو مأخ ــي وه ــر اإليجاب ــط بالتفكي ــد رب ــر فق ــا األصف ــي، أم ــر العاطف التفكي
ــاة والنمــو علــى  ــة الحي ــون الشــمس الصفــراء لمــا لهــا مــن دور عظيــم فــي عملي ل
ــر  ــه بالتفكي ــود فارتباط ــا األس ــة، أم ــواع الطاق ــع أن ــدر جمي ــي مص ــطح األرض فه س
التشــاؤمي ، واللــون األبيــض يرمــز إلــى النقــاء والصفــاء ولذلــك جعــل رمــزا علــى 
ــا  ــلبية، أم ــة وال س ــبقة ال إيجابي ــات مس ــة توجه ــل أي ــذي ال يحم ــد ال ــر المحاي التفكي
ــم  ــن عظي ــا م ــا فيه ــات لم ــون النبات ــو ل ــي وه ــر اإلبداع ــى التفكي ــز إل ــر فيرم األخض
ــون  ــو ل ــمولي وه ــر الش ــز للتفكي ــر األزرق يرم ــان، وأخي ــر للعي ــق اهلل الظاه ــع خل بدي

ــة. ــط باليابس ــر المحي ــون البح ــه ل ــا أن ــاألرض كم ــة ب ــاء المحيط ــماء الزرق الس

الهدف من القبعات الست:

هنــاك مجموعــة مــن األهــداف وراء اســتخدام القبعــات الســت فــي عمليــة التفكيــر 
وهــي:

•  تحديــد األدوار: وذلــك لمنــع الخلــط والتداخــل والعشــوائية ألنهــا تعتبــر أكبــر 
الموضوعــات. ودراســة  مناقشــة  فــي  التفكيــر  معوقــات 

•  توجيــه االنتبــاه: فهــي تســاعد علــى تركيــز االنتبــاه فــي التفكيــر وتتيــح فرصــة 
تنــاول الموضــوع مــن ســتة زوايــا مختلفــة. وبالتالــي يكــون تفكيــرا منطقيــا وليــس 

ــال. ــى ردود األفع ــا عل قائم
•  المائمــة والتوافــق والتجانــس: تعمــل هــذه الطريقــة علــى تحقيــق التوافــق 
والتجانــس حــول الموضــوع وذلــك مــن خــال عــرض الجوانــب اإليجابيــة والســلبية.

•  وضــع قواعــد للتعامــل مــع المواقــف: ويقصــد بهــا النظــر لــكل أمــر مــن األمــور 
بزاويــة مختلفــة، وعــدم النظــر لألمــور كلهــا مــن زاويــة واحــدة، علــى ســبيل المثــال 
ــري  ــورا آخ ــة، وأم ــم بالعاطف ــن وال نهت ــون عقانيي ــتوجب أن نك ــف تس ــاك مواق هن

تتطلــب أن نكــون عاطفييــن إلــى حــد مــا.
آلية عمل القبعات الست:

•  هــذه الطريقــة تعطيــك الفرصــة لتوجيــه الشــخص إلــى أن يفكــر بطريقــة معينــة 
ثــم تطلــب منــه التحــول إلــى طريقــة أخــرى.

•  هــذا التوجــه يجعــل الحاضريــن يفكــرون دون حواجــز أو خــوف وبنفــس النــوع مــن 
ــل  ــر مث ــث والتفكي ــاء الحدي ــلبيات أثن ــض الس ــى بع ــب عل ــم التغل ــى يت ــر حت التفكي

الهجــوم علــى آراء وأفــكار اآلخريــن.

القبعة البيضاء )وترمز إلى التفكير الحيادي(
تركز على التساؤل للحصول على أرقام وحقائق.

القبعة الحمراء )وترمز إلى التفكير العاطفي(
إنــه عكــس التفكيــر الحيــادي القائــم علــى الموضوعيــة، فهــو قائــم علــى مــا 
يكمــن فــي العمــق مــن عواطــف ومشــاعر. وكذلــك يقــوم علــى الحــدس مــن حيــث 

ــن. ــف معي ــة لموق ــة المفاجئ ــف أو الرؤي ــم الخاط الفه

القبعة السوداء )وترمز إلى التفكير السلبي(
أســاس هــذا التفكيــر: المنطــق والنقــد والتشــاؤم, إنــه يعمــل دائمــا فــي خــط ســلبي 
واحــد فــي تصــوره لألوضــاع المســتقبلية والماضيــة. ورغــم أنــه يبــدو منطقيــًا فهــو 
ــز  ــًا يرك ــره وغالب ــب كس ــًا يصع ــدم منطق ــا ُيق ــًا م ــو غالب ــتمرار. فه ــاداًل باس ــس ع لي
علــى أشــياء فرعيــة أو صغيــرة. ويرمــز لهــا باللــون األســود كنايــة عــن الســلبية 

والتشــاؤم.

القبعة الصفراء )وترمز إلى التفكير اإليجابي(
هذا التفكير معاكس تمامًا للتفكير السلبي ويعتمد على التقييم اإليجابي.

القبعة الخضراء )وترمز إلى التفكير اإلبداعي(
رمــز إلــى التغييــر والخــروج مــن األفــكار القديمــة والمألوفــة. ولــه أهميــة كبــرى عــن 
باقــي أنــواع التفكيــر وُأعطــي اللــون األخضــر تشــبيهًا للــون النبتــة التــي تبــدأ صغيــرة 

ثــم تنمــو وتكبــر.

القبعة الزرقاء )وترمز إلى التفكير الموّجه(
يشــير اللــون األزرق إلــى اللــون الشــمولي وهــو لــون الســماء، كذلــك هــو لــون البحــر 

الــذي يرمــز لإلحاطــة والقــوة والــذي يميــز هــذا النــوع مــن التفكيــر.

القبعات الست وصناعة القرارات:
قبعــات التفكيــر الســت » هــو أســلوب فعــال يســاعد علــى دراســة القــرارات المهمــة 
مــن وجهــات نظــر مختلفــة. فهــو يســاعدك علــى اتخــاذ قــرارات أفضــل فهــو يعمــل 
علــى التفكيــر بشــكل مختلــف والتفكيــر خــارج مناطــق التفكيــر المألوفــة. كمــا 
أن هــذه الوســيلة تعمــل علــى فهــم الموضــوع مــن جميــع جوانبــه وتســاعد فــي 

توفيــر المعلومــات الضروريــة الازمــة لصناعــة القــرار.

فالتفكيــر بوجهــة نظــر واقعيــة وعقانيــة يعتبــر أحــد أدوات النجــاح، فهــذه الوســيلة 
تمكــن مســتخدمها مــن دراســة الموضــوع مــن جميــع جوانبــه وطــرح جميــع 
ــة  ــي حال ــتخدامها ف ــن اس ــي يمك ــة الت ــات البديل ــول والمقترح ــع الحل ــل ووض البدائ
حــدوث أمــور طارئــة فــي التنفيــذ. وهنــا توفــر آليــة القبعــات الســت الكثيــر مــن 
المعلومــات التــي تســاعد متخــذي القــرار فــي صناعــة واتخــاذ القــرار الرشــيد، فهــي 

ــات. ــى المعلوم ــوم عل ــام األول يق ــي المق ــرار ف ــات، والق ــر المعلوم ــيلة لتوفي وس

وأخيــرا فــإن قبعــات التفكيــر الســت هــو أســلوب جيــد للنظــر إلــى العوامــل المؤثــرة 
فــي القــرار مــن وجهــات نظــر مختلفــة. إنــه يســمح للعواطــف الضروريــة والشــكوك 
ــداع فــي  بالتدخــل عندمــا تكــون القــرارات منطقيــة بشــدة. إنهــا تفتــح الفرصــة لإلب
اتخــاذ القــرار، والخطــط التــي يتــم تطويرهــا بواســطة أســلوب قبعــات التفكيــر 

ــا. ــن غيره ــب م ــتكون أدق وأصل ــت س الس

إعداد فريق إدارة الرقابة الزراعية
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بنك ايداع الوقت في 
مجتمٍع متحضر

ــرأة  ــك الم ــنة .. تل ــا 67 س ــرأة عمره ــد ام ــة عن ــي غرف ــكن ف ــي كان يس ــب أجنب طال
كانــت مدرســة قبــل تقاعدهــا وهــي تســتلم راتــب تقاعــد ُمجــٍز، لكنــه رآهــا تذهــب 

للعمــل مرتيــن فــي االســبوع. وكان عملهــا لرعايــة مســنين.  

كانــت ترعــى مســنًا عمره  87 ســنة. أبدى الشــاب عجبــه مما تفعل وســألها ان كانت 
تعمل لكسب المال . 

فقالــت لــه إنهــا ال تعمــل ألجــل المال بل لتكســب الوقــت. وأنها تودع لنفســها وقتا 
فــي بنــك توفيــر الوقــت او بنك الزمن. وهي بعملها ذلك تودع الزمن لكي تســتطيع 
الصــرف منــه عندمــا تحتــاج لــه فــي كبرهــا او عندمــا تصــاب بحــادث وتحتــاج إلــى من 

يســاعدها. 

يقــول الطالــب إنهــا المــرة األولــى الــذي يســمع فيهــا عن بنــك الزمــن او بنــك الوقت، 
فســألها عــن معلومات أكثر عــن ذلك البنك. 

قالــت لــه ان الحكومــة السويســرية أنشــأت ذلــك البنــك كضمــان اجتماعــي للنــاس 
حيــث يفتــح كل راغب في االشــتراك فيه حســاب زمن. بحيث يحســب لــه الزمن الذي 
يقضيــه فــي الخدمة االجتماعية خصوصا خدمة المســنين والمرضى الذين ال يوجد 

لديهم من يرعاهم او يساعدهم من عائاتهم. 

ــل  ــاء والتواص ــى العط ــادرا عل ــا وق ــليما صحي ــون س ــترك أن يك ــى  المش ــترط عل يش
مــع االخريــن والتحمــل وراغبــا فــي تقديــم الخدمــات بنفس راضيــة وإخاص. 

وعندمــا يحتــاج الشــخص المتبــرع إلــى مســاعدة يرســل لــه البنــك شــخصا متطوعــا 
مــن المســاهمين فــي البنــك ليخدمــه ويخصــم الوقــت مــن حســابه .. الخدمــات 
التــي يقدمهــا المتطــوع إمــا تقــدم للمحتــاج فــي المستشــفى او فــي البيــت كأن 

يرافــق المحتــاج للتســوق او للتمشــية او لمســاعدته فــي تنظيــف منزلــه. 

ــف  ــاء تنظي ــقطت أثن ــا س ــاعدة عندم ــرأة  للمس ــك الم ــت تل ــام احتاج ــد األي ــي اح ف
نافذتهــا وكســرت كاحــل قدمهــا واضطــرت للبقــاء فــي الســرير عــدة أيــام .. 

أراد الطالــب تقديــم إجــازة اضطراريــة لمســاعدتها لكنهــا قالــت لــه إنهــا ال تحتــاج 
مســاعدته ألنها تقدمت بطلب ســحب من رصيدها في البنك وأنهم سيرسلون لها 

من يساعدها. 

جــاء المســاعد الــذي عينــه البنــك وكان يرعاهــا و يتحــدث معهــا و يرافقهــا ويقضــي 
لهــا بعــض حاجياتهــا من الســوق. 

وارسل لها البنك ممرضة عندما احتاجت لذلك .. 

بعــد ان تعافــت مــن الكســر عــادت للعمــل  مرتيــن فــي االســبوع لتعويــض مــا 
خســرته مــن وقــت فــي البنــك ... 

وهكذا يعمل بنك الوقت 
الشــعب السويســري يؤيــد ذلــك البنــك ويدعمــه ألنهــم لمســوا فوائــده علــى 

المجتمــع.  

باختصــار ذلــك البنــك ُوجــد لتبــادل او مقايضــة خدمــات اجتماعيــة بــدال مــن تبــادل 
أمــوال. والخدمــة تدخــل في بــاب المصلحة. 

فكــرة جميلــة جــدا ومفيــدة ويمكــن تطبيقهــا فــي كل مجتمــع مــن المجتمعــات 
لكنهــا تتطلــب انضباطــا وإحساســًا بالمســؤولية وإخاصًا فــي أداء العمــل.. مع إدارة 

جــادة وحريصــة علــى النــاس والمجتمع.
د.روال شعبان رئيس وحدة /إدارة الرقابة الحيوانية
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متطلبات وسائل 
نقل الحيوانات 
المنتجة للغذاء

فاطمة آل علي
باحث تشريعات زراعية

 

1.  أن تكــون مخصصــة لنقــل الحيوانــات الحية تحديــدًا ويناســب تصميمها القيام 
بهذا الغرض.

2.  أن تكــون آمنــة وبحالــة تشــغيلية جيــدة ومرخصة رســميًا من الجهــة المختصة 
لنقل الحيوانات.

ــددة  ــة المح ــات بالرحل ــداد الحيوان ــتيعاب أع ــة الس ــعة كافي ــون ذات س 3.  أن تك
ومهيــأة بمتطلبــات ترحيــل نــوع الفصيلــة الحيوانيــة المنقولــة.

4.   أن تكون ذات أبواب جيدة االغاق بحيث يتعذر فتحها من الداخل ويستحســن 
استخدام نظام لإلغاق مزود باحتياطات أمان مناسبة.

ــل  ــر قب ــف والتطهي ــل والتنظي ــهلة الغس ــة وس ــر زلق ــة غي ــون ذات أرضي 5.   أن تك
وبعــد عمليــة النقــل وأن تكــون األرضيــات والجوانــب والحواجــز واألســقف مثبتة 

بقــوة وتمنع ســقوط فضــات الحيوانات.
6. أن توفــر الجــدران واألســقف بالناقلــة الحمايــة من الســقوط أو القفــز وأن تتصف 

ل الحيوانــات أثناء التحميل والنقل واإلنزال. بالمتانــة الازمة لتحمُّ
ــادة  ــراف ح ــوءات وأط ــن أي نت ــة م ــطحة وخالي ــاء مس ــدران ملس ــون الج 7.  أن تك

يمكــن أن تتســبب فــي إيــذاء الحيــوان.
رؤوســها  تامــس  أن  دون  بالوقــوف  للحيوانــات  الســقف  ارتفــاع  يســمح  أن   .8

ــقف. الس
9.  أن تكــون األقفــاص أو الصناديــق التي توضع فيها الطيور مزودة بحواجز جانبية 

تحول دون بروز الرؤوس واألرجل.
 10. أن تتوفــر بهــا التهويــة المناســبة والحمايــة مــن التعــرض للشــمس وللظــروف 

البيئيــة القاســية وتقلبــات الطقــس المختلفــة.
11.  إذا اســتخدمت وســيلة غيــر مــزودة بســقف لنقــل الحيوانــات فيجــب أن يكــون 

ذلــك لمســافات قصيــرة )تُحــدد بعــض المراجــع
ــار أو 50  ــرة كاألبق ــرات الكبي ــر للمجت ــن 65 كيلومت ــل م ــرة بأق ــات القصي الرح
كيلومتــر للضــأن أو المعــز( أو مــدة ألقصــر مــن 8 ســاعات، شــريطة عــدم وجــود 

ظــروف بيئية قاســية(

ــهولة  ــة بس ــات المنقول ــمح للحيوان ــاد تس ــواب بأبع ــيلة ذات أب ــون الوس 12. أن تك
الحيوانــات  تدافــع  دون  وتحــول  عوائــق  دون  والخــروج  والدخــول  الحركــة 
أثنــاء التحميــل أو اإلنــزال. كمــا يتوجــب اتخــاذ االحتيــاط الكافــي لمنــع انقــاب 

المقطــورات عنــد نقــل الحيوانــات.
13.  أن تكــون الوســيلة مجهــزة بمعــدات تســهل عمليــة تحميــل وتنزيــل الحيوانات 

لتجنــب تعــرض الحيوانــات للضرر.
14. أن تتوفــر الحمايــة للحيوانــات المنقولــة من االنبعاث الغازي مــن عادم المحرك 

للسيارة الناقلة.
 15. أن تتوفــر بوســيلة النقــل إمكانيــة التثبيــت الجيــد لألقفــاص عنــد اســتخدامها 
في إيواء الحيوانات أثناء الرحلة، مع تجهيز الوســيلة بفرشــة مناســبة من القش 
أو نشــارة الخشــب أو الرمــل للمســاعدة علــى امتصــاص إفــراز الحيوانــات اثنــاء 

النقــل،
16. أن تتوفــر بوســيلة النقــل المعالــف والمشــارب المناســبة خصوصــًا فــي الرحات 

الطويلة.
ــك  ــئ وذل ــر المفاج ــي وغي ــف التدريج ــة التوق ــل خاصي ــيلة النق ــر بوس 17. أن تتوف
مــن أجــل حمايــة المركبــة مــن التعرض لاهتــزاز الشــديد التي يمكن ان تتســبب 
فــي إصابــة الحيوانــات بالضــرر مــع توجيــه الســائق بعــدم تجــاوز الســرعة 

ــة. ــات الحمول ــة لثب المطلوب
18. أن يتوفــر بوســائل النقــل مصــدر إضــاءة الســتخدامه عنــد الحاجــة خاصــة فــي 

حالــة مراقبــة الحيوانات أثنــاء النقل ليًا.
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حملة مكافحة 
البعوض

اجتمــاع إدارة الرقابــة الزراعيــة بشــأن مناقشــة الخطــة 
اعالميــة لمكافحــة البعــوض بمشــاركة مركــز أبوظبــي 
دارة النفايــات، ومركــز خدمــات المزارعيــن بتاريــخ 12 يونيو

2018. بهــدف تعريــف أفــراد المجتمــع بطــرق الوقايــة مــن 
البعــوض عبــر تواصــل إيجابــي وفعــال مــن خــالل قنــوات 
وســائل ا�عــالم. رفــع مســتوى الوعــي وتعزيــز ثقافــة 
المجتمع للحفاظ على صحة وسالمة المواطن والمقيم.

البدء في مرحلة 
تجربة التفتيش 

الزراعي
 ا�لكتروني  

الزراعــي  التفتيــش  لعمليــة  التجريبيــة  المرحلــة  إطــالق 
ــا  ــة مم ــة الزراعي ــام البطاق ــع نظ ــط م ــي  المرتب الكترون
سيســاهم في تحســين العمليات وأتمتة أرشــفتها، حيث 
تــم تغذيــة النظــام ببيانــات 15.000 مزرعــة تقريبــ¯. بهــدف 
أتمتة كافة عمليات التفتيش الميداني واستخدام أجهزة 
لوحية تمكن المفتشين من تنفيذ جميع مهام التفتيش 
ــ¯ والمتمثلــة فــي التفتيــش الروتينــي، المتابعــات،  الكتروني
للشــكاوى  االســتجابة  الترخيــص  لطلبــات  واالســتجابة 
والتظلمات.  إضافة إلى الربط االلكتروني بين أنظمة أخرى 

في الجهاز و جهات حكومية أخرى.

إنجازات
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الشكر والثناء

مع تمنياتنا للجميع 
بدوام التوفيق والتميز 

رسائل الشكر والثناء التي تم إستالمها من المتعاملين عبر مركز االتصال 
الحكومي، والتي أثنت على زمالئنا الموظفين الموضحة أسمائهم أدناه 

لتميزهم في تقديم الخدمة وإسعاد المتعاملين.

فاطمة هالل الكعبي - عيادة القطارة   •
علي العبيدلي – مركز التلقيح االصطناعي  •

سالم الجنيبي - عيادة ومختبر الوثبة  •
عفراء المنصوري - عيادة ومختبر الوثبة  •

سلطان الغيثي - عيادة القطارة  •
خالد العبدولي - عيادة القطارة  •

مختبرات الوثبة البيطرية  •


