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لجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية
العدد  07لشهر أغسطس 2018

أخبار الجهاز
تعظيمــً لــدور المــرأة الرائــد فــي تعزيــز مســيرة
التنميــة واالزدهــار
جهــاز أبوظبــي للرقابــة الغذائيــة يحتفــل بيــوم
المــرأة اإلماراتيــة
• سعيد البحري العامري :المرأة اإلماراتية تعيش رحلة
تمكين مستمرة
• ابنة اإلمارات مصنع الرجال ومدرسة األجيال
أبوظبي في  28أغسطس 2018
نظــم جهــاز أبوظبــي للرقابــة الغذائيــة اليــوم (الثالثــاء) ،فــي مقــره الرئيســي بمدينــة
أبوظبــي ،احتفاليــة خاصــة بيــوم المــرأة اإلماراتيــة والــذي يصــادف الثامــن والعشــرين
مــن شــهر أغســطس كل عــام ،بحضــور ســعادة ســعيد البحــري ســالم العامــري
مديــر عــام الجهــاز وقيــادات وموظفــي الجهــاز ،وذلــك تعظيمــً لــدور المــرأة الرائــد
فــي تعزيــز مســيرة التنميــة واالزدهــار التــي تشــهدها الدولــة بقيــادة صاحــب الســمو
الشــيخ خليفــة بــن زايد آل نهيــان رئيس الدولة حفظه اهلل ،وتثمينًا للــدور الكبير والبارز
لســمو الشــيخة فاطمــة بنــت مبــارك رئيســة االتحــاد النســائي العــام الرئيــس األعلــى
لمؤسســة التنميــة األســرية رئيســة المجلس األعلــى لألمومة والطفولــة أم اإلمارات،
فــي تمكيــن المــرأة اإلماراتيــة ،وتحقيــق كافــة ســبل الرعاية الالزمــة لها.
وفــي كلمــة افتتــح بهــا الحفــل رحــب ســعادة ســعيد العامــري بالحضــور قائ ـ ً
ا« :
لقــد آمنــت دولة اإلمارات مبكرًا بأهمية المرأة كشــريك أساســي فــي تحقيق التنمية
والنهضــة ،وعلــى الرغــم ممــا حققتــه المــرأة اإلماراتيــة فــي التاريــخ القديــم إال أنهــا
ومنــذ بــزوغ فجــر االتحاد وهي في رحلة تمكين مســتمرة وحافلة بتحقيق اإلنجازات
والمكتســبات ،وبفضــل الرعايــة الكبيــرة التــي أولتهــا قيادتنــا الحكيمــة للمــرأة ،باتــت
ابنــة اإلمــارات تحقــق نجاحــات واســعة على الصعيــد المحلــي والدولي ،وتتبــوأ مراكز
قياديــة رفيعــة ومهمــة فــي مؤسســات الدولــة ،وأصبــح طموحهــا لتحقيــق الريــادة
واإلنجــاز ال يعتــرف بأطــر أو حــدود وال يوقفه عائــق أو حاجز».
وأضــاف « إن الحديــث عــن المرأة اإلماراتية هو حديــث يفيض بمعاني العطاء والفداء
والتضحيــة ،فالمــرأة هــي األم الحنــون واألخــت العطــوف والزوجــة المخلصــة واالبنة
البــارة ،وهــي مصنــع الرجــال ومدرســة األجيــال ،بعطائهــا نواصــل نهضتنــا ونرســخ

عزيمتنــا وإصرارنــا علــى االرتقــاء بإماراتنــا إلــى مزيــد مــن الرقــي والنمــاء ،وبمشــاركتها
معنــا فــي مياديــن العمــل تزهــو اإلنجــازات وتتعاظــم ،وتتهــاوى المســتحيالت
وتتالشــى ،فالشــراكة التــي تجمعنــا هــي تكامــل فــي األدوار وتوافــق فــي الــرؤى
وانســجام فــي الجهــود للوصــول إلــى هدفنــا األســمى وهو تحقيــق الرفعــة والخير
للوطــن والمجتمع».
ووجــه العامــري فــي ختــام حديثــه رســالة شــكر وتقديــر لموظفــات الجهــاز
وألمهــات وزوجــات وأخــوات وبنــات شــهدائنا األبــرار اللواتــي ســطرن للعالــم أجمــع
دروســً فــي العــزة والكرامــة ،مؤكــدًا أنهــن أمهاتنــا جميعــً فــي وطــن يؤمــن أبنــاؤه
بالعطــاء وأن الدفــاع عــن األوطــان فــرض عيــن وواجــب مقــدس.
وشــهد الحفــل محاضــرة بعنــوان (المــرأة اإلماراتيــة امــرأة عالميــة) قدمهــا محمــد
المهري مستشار االستثمار في دائرة التخطيط العمراني والبلديات منطقة الظفرة،
تحــدث خاللهــا عــن إنجــازات المــرأة اإلماراتيــة فــي المحافــل المحليــة والعالميــة
ودورهــا فــي تحقيــق النهضة والتطور الكبير الذي شــهدته الدولة منذ قيام االتحاد،
إلــى جانــب حديثــه عــن المكانــة المرموقــة التــي وصلــت إليهــا المــرأة فــي اإلمــارات
والــذي جعــل منهــا قــدوة ومثــال يحتــذى علــى المــرأة المثقفــة والواعيــة والمبدعة،
كمــا صاحــب الحفــل كذلــك بعــض الفقــرات الخاصــة بموظفــات الجهــاز تكريمــً
لجهودهــن الكبيرة في المؤسســة.

ﻧﺸﺮة اﻟﺰاد ﻟﺠﻬﺎز أﺑﻮﻇﺒﻲ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ
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أخبار الجهاز
الشــباب ســفراء الثقافــة وأوعيــة العلــوم
وحمــاة التــراث وأهــل لريــادة االبتــكار

يجعلنــا أكثــر اطمئنانــً علــى المســتقبل ،ويعزز لدينا مفهوم االســتثمار ببناء اإلنســان
ـخ تتبناه حكومتنا الرشــيدة ضمن أجندتهــا التنموية والنهضوية
اإلماراتــي
كنهج راسـ ٍ
ٍ
التــي تحــرص علــى أن يكــون الشــباب شــركاء فاعلــون فــي رســم مالمحهــا
وخططها.

قــال ســعادة ســعيد البحــري ســالم العامــري

وأكــد ســعادته ان جهــاز أبوظبــي للرقابــة الغذائيــة بهمــم الشــباب يترســخ لديــه

مديــر عــام جهــاز أبوظبــي للرقابــة الغذائيــة

العــزم والثقــة بالقــدرة علــى تحقيــق المزيد مــن اإلنجــازات الفريدة لهذه المؤسســة

بمناســبة اليــوم الدولــي للشــباب الــذي

التــي تلعــب دورًا رئيســً فــي تعزيز ســامة وأمــن المجتمــع وتحقيق رفاهيتــه وتنمية

يصــادف يــوم الثانــي عشــر مــن أغســطس

وتطويــر االقتصــاد الوطنــي والنهــوض بــه نحــو االســتدامة ،والتغلــب علــى كافــة

مــن كل عــام« :لقــد أثبــت الشــباب علــى

العقبــات التــي تقــف فــي وجــه التنميــة ،ودفــع عجلــة التطــور نحــو تحقيــق المزيــد

الــدوام أنهــم المحــرك األســاس والرقــم

مــن اإلنجــازات والمكتســبات التي تدعم بدورهــا الجهود الحكومية الرامية إلســعاد

الصعــب في شــتى مناحــي النهضــة والتطور

المواطنيــن والمقيميــن وتحقيــق أرقــى ســبل العيــش لهــم.

التــي تشــهدها دول العالــم ،وفــي كل مــرة
حققــت فيهــا دولــة اإلمارات إنجــازات عظيمة
كانــت قيادتنــا الحكيمــة تشــير بالبنــان إلــى
وعــي شــباب اإلمــارات وعزيمتهــم ودورهــم فــي صناعــة اإلنجــاز ،وهــذا األمــر إن دل
علــى شــيء فإنمــا يــدل علــى حجــم التأثيــر والتغييــر اإليجابــي الــذي يحدثــه الشــباب
الواعي والمؤمن بأن بناء األوطان غاية ليس أسما منها غاية ،وواجب وطني ال يمكن
ـال مــن الوعــي والمســؤولية
تجــاوزه ،حيــث أثبــت شــباب اإلمــارات أنهــم علــى قــدر عـ ٍ
وأنهم صمام األمان للوطن ومكتسباته ،وأنهم الثروة الحقيقية التي طالما راهنت
عليهــا قيادتنــا الحكيمــة منــذ بــزوغ فجــر االتحــاد إلــى يومنــا هــذا».
وأضــاف :فــي الوقــت الــذي يخصــص فيــه العالــم يومــً لالحتفــال بالشــباب كان
الشــباب اإلماراتــي وال زال محــل احتفــال واحتفــاء القيــادة الحكيمة في كل مناســبة
وتظاهــرة ســواء كانــت ثقافيــة أو علميــة أو حتــى تراثيــة ،فالشــباب هــم ســفراء
الثقافــة وأوعيــة العلــوم وحمــاة التــراث وأهــل لريــادة االبتــكار والتطــور والنمــاء،
نعــول عليهــم استشــراف المســتقبل أمام األجيــال القادمة وتحقيق اإلنجــازات التي
تضمــن اســتدامة الحالــة الفريــدة التــي يعيشــها مجتمــع اإلمــارات بكل مــا فيها من
أمــن واســتقرار ورفــاه ورخــاء وتعايــش وتســامح ،فمــا أثبتــه أبنــاء وبنــات اإلمــارات
مــن تضحيــات جســام وتميّز منقطع النظيــر في المجاالت العلميــة والعملية كافة;

توزيع الشباب في الجهاز بحسب القطاع

ٌ
رديف
ســعيد البحــري العامــري :المــرأة اإلماراتيــة
للتميــز والريــادة واإلنجــاز والعطــاء والبذل
أكــد ســعادة ســعيد البحــري ســالم العامــري مديــر عــام جهــاز أبوظبــي للرقابــة
الغذائيــة بمناســبة يــوم المــرأة اإلماراتيــة الــذي يصــادف يــوم الثامــن والعشــرين مــن
أغســطس كل عــام ،أن االحتفــال بيــوم المــرأة اإلماراتيــة يعنــي االحتفــال باإلنجــازات
العظيمــة التــي حققتها ابنة اإلمارات في شــتى المياديــن ،ويعني الحديث بكل فخر
واعتــزاز عــن مســيرة تمكيــن المــرأة فــي ظــل قيادتنــا الحكيمــة التــي لــم تـ ُ
ـأل جهــدًا
فــي توفيــر كافة ســبل الرعاية والدعــم لها واألخذ بيدها لتحقيــق تطلعاتها في أن
تصبــح شــريكًا رئيســً فــي عمليــة البنــاء والنهضــة الفريدة التــي تشــهدها الدولة إلى
جانــب أخيهــا الرجــل ،وأن تكــون عنصــرًا مؤثــرا فــي دفــع عجلــة التنميــة فــي كافــة
المجــاالت نحــو مزيــد مــن االرتقــاء والتطــور والنمــو ،فأصبحــت المــرأة اإلماراتيــة رديفًا
للتميــز والريــادة واإلنجــاز والعطــاء والبــذل ،ومكتســب وطنــي حقيقــي يضــاف إلــى
جانــب مكتســبات الوطــن ومقدراتــه.
وقــال ســعادة بهــذه المناســبة« :يأتــي احتفالنــا هــذا العــام بيــوم المــرأة اإلماراتيــة
بالتزامــن مــع عــام زايد ،وهــذا ما يجعله متفردًا عــن باقي االحتفاالت الســابقة ،إذ أن
المغفــور لــه بــإذن اهلل تعالــى الشــيخ زايد بــن ســلطان آل نهيان طيب اهلل ثــراه حرص
منــذ إعــان االتحــاد علــى بنــاء اإلنســان وتســخير كل الظــروف والممكنــات إلســعاده
ودعــم قضايــاه ،وفي خضم هذا كله كان للمــرأة اإلماراتية نصيب وافر من اهتمام
ورعاية الوالد المؤسس طيب اهلل ثراه ،وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أم اإلمارات
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حفظهــا اهلل ،وتجلــى ذلــك الدعــم فــي تأســيس عدد مــن المؤسســات والجمعيات
والهيئــات التــي تعنــى برعايــة وتمكيــن المرأة ،فتبــوأت المــرأة اإلماراتية أعلــى المراتب
فــي القطاعــات كافــة ،وباتــت قدرتهــا علــى إحــداث التغييــر اإليجابــي وإســهاماتها
فــي عمليــة التنميــة واضحة جلية تشــهد عليهــا اإلنجــازات الكبيرة واالســتثنائية التي

مــن اإلنجــازات التــي تعــود بالنفــع والخيــر علــى الوطــن والمجتمــع ،فالمــرأة بالنســبة
لنــا شــريك مهــم فــي اتخــاذ القــرار ورســم الخطــط والبرامــج وعــون لنــا فــي

ونمــو وتميــز وإنجــاز علــى قــدرة المــرأة اإلماراتيــة علــى صناعة اإلنجــاز وتحقيــق التميز
واإلبــداع فــي كل مكان تشــغله».
ويضــم فريــق عمــل الجهــاز  340موظفــة يشــكلن نحــو ثلــث كادره البشــري ،بينهــن
 122موظفــة مــن فئــة الشــباب يشــكلن مــا نســبته  %45مــن إجمالــي شــباب
الجهــاز  %94منهــن يحملــن شــهادات العليــا.

w w w.adfca.ae

ﻧﺸﺮة اﻟﺰاد ﻟﺠﻬﺎز أﺑﻮﻇﺒﻲ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ
اﻟﻌﺪد  07ﻟﺸﻬﺮ أﻏﺴﻄﺲ 2018

أخبار الجهاز
«الرقابــة الغذائيــة» يعقــد دورة تدريبيــة لعــدد جهــاز أبوظبــي للرقابــة الغذائيــة ينظــم الحملة
مــن طلبــة جامعــة اإلمــارات و«التقنيــة العليــا» التاســعة للتبــرع بالدم

عقــد جهــاز أبوظبــي للرقابــة الغذائيــة مؤخــرًا دورة تدريبيــة فــي قســم التلقيــح
االصطناعي ونقل األجنة التابع له ،حول تشخيص اضطرابات الخصوبة وعالج العقم
و فحــص الحمــل فــي حيوانــات المزرعــة (اإلبــل ،األبقــار ،الضــأن و الماعــز) ،بمشــاركة
 16طالبــا وطالبــة من طلبة جامعة اإلمارات تخصص الطب البيطري وكليات التقنية
العليــا تخصــص العلــوم البيطريــة ،وســتة أطبــاء بيطرييــن مــن فريــق عمــل الجهــاز،
لتمكينهــم مــن أهــم التقنيــات الحديثــة والممارســات الجيــدة فــي عمليــات التلقيح
االصطناعي و نقل األجنة ،وأحدث األســاليب المتبعة في مواجهة مشــاكل العقم
وضعــف الخصوبــة فــي حيوانــات المزرعــة وطــرق تحســين ســاالت الحيــوان بالتلقيح
االصطناعــي.

أعلــن جهــاز أبوظبــي للرقابــة الغذائيــة عــن تلقيــه  6317طلبــً مــن المجتمــع عبــر
نظــم جهــاز أبوظبــي للرقابــة الغذائيــة ممث ـ ً
ا ببرنامــج الخدمــة المجتمعيــة «عــون»،
فــي مقــره الرئيســي بأبوظبــي ،الحملــة التاســعة للتبــرع بالــدم تحــت عنــوان «قطــرة
دم تنقــذ حيــاة» ،بمشــاركة عــدد مــن موظفيــه وبالتعــاون مــع مركــز بنــك الــدم
«صحــة» ،ضمــن األنشــطة
أبوظبــي التابــع لشــركة أبوظبــي للخدمــات الصحيــة
ّ
والبرامــج المجتمعيــة التــي يقدمهــا الجهــاز فــي عــام زايــد  2018والتــي يهــدف مــن
خاللهــا لتفعيــل دوره فــي خدمــة المجتمــع ،وتعزيــز روح المســؤولية المجتمعيــة
والقيــم اإلنســانية لــدى موظفيــه ،وتحفيزهــم علــى المشــاركة فــي الحمــات التــي
تنفذهــا الدولــة ممثلــة بمؤسســاتها وهيئاتهــا المختلفــة لتحســين جــودة الحيــاة.

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

وتجســد الحملــة التــي ينفذهــا الجهــاز للمــرة الثانيــة خــال العــام الجــاري حــرص
موظفيــه علــى خدمــة الوطــن انطالقــً مــن إيمانهــم بأهميــة الحفــاظ علــى القيــم
االجتماعيــة واإلنســانية وتعزيــز التعــاون مــع الشــركاء االســتراتيجيين فــي قطــاع
الخدمــات الصحيــة لتحقيــق المنفعــة اإلنســانية العامــة ،حيــث يســعى جهــاز
أبوظبــي للرقابــة الغذائيــة بالتعــاون مــع بنــك الــدم المركــزي إلــى تأصيــل ثقافــة
المســؤولية المجتمعيــة المشــتركة بيــن أفــراد ومؤسســات المجتمــع.

كمــا اســتمع الطلبــة إلــى شــرح مفصــل قدمــه العبيدلــي عــــن طبيعــة المهــــام
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 وسالالت فحول
األبقــار المتوفــرة باإلضافــة إلــى كيفية اختيــار اإلناث المتميــزة وصفاتهــا ،حيث قاموا
بتطبيــق الجــزء العملــي المنــاط بهــم عــن طريــق أطبــاء القســم مبديــن اهتمامهم
ورغبتهــم باالســتفادة مــن جميــع النواحــي العمليــة.

وعبــر موظفــو الجهــاز مــن خــال مشــاركتهم عــن المعانــي النبيلــة التــي تجســد روح
المســؤولية المجتمعيــة ومفهــوم اإلنســانية مــن خــال مســاعدة اآلخريــن ،وخاصــة
فيمــا يتعلــق بالتبــرع بالــدم وإنقــاذ حيــاة الكثيــر مــن المرضــى والمصابيــن بالعديــد
مــن األمــراض كمرضــى فقــر الــدم ،والســرطان ،والمحتاجيــن لــه فــي العمليــات
الجراحيــة وضحايــا الحــوادث ،فيمــا أكــد العديــد منهــم حرصهــم الدائــم علــى
المشــاركة فــي األنشــطة والبرامــج التــي تخــدم أفــراد المجتمــع خاصــة تلــك التــي
قــد تحــدث تأثيــرًا حقيقيــً فــي حيــاة اآلخريــن.

وتأتــي هــذه الــدورة فــي إطــار التعــاون المشــترك بيــن مؤسســات علميــة وبحثيــة
علــى مســتوى الدولــة واإلقليــم والجهــاز بهــدف تبــادل الخبــرات والمعلومــات التــي
تســهم فــي تنميــة الثــروة الحيوانيــة والمحافظــة عليهـــــا مــن خالل تطبيــق أفضل
الممارســات العالميــة والترويــج لهــا ،وتأهيــل الكوادر البشــرية المواطنــة في مجاالت
الطــب البيطــري والعلــوم البيطريــة و تلبيــة متطلبات الجهــاز من الكفاءات البشــرية
بالتنســيق مــع الجامعــات والمعاهــد التعليميــة وتغطيــة الطلــب المتنامــي علــى
هــذه المهــن فــي الســوق المحلــي إلمــارة أبوظبــي فــي ظــل ازدهــار قطاعــات تربيــة
الثــروة الحيوانية واإلنتــاج الحيواني والحاجــة المتزايدة لها.
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أخبار الجهاز
«أبوظبي للرقابة الغذائية» :خدمات متطورة
لمستوردي األغذية عبر منافذ اإلمارة

«الرقابة الغذائية» ينظم ورشة تدريبية
ألصحاب المنشآت الغذائية حول الرقابة الذاتية

أعلــن جهــاز أبوظبــي للرقابــة الغذائيــة بالتعــاون مــع اإلدارة العامــة لجمــارك
أبوظبــي عــن تحديــث وتطويــر عــدد مــن اإلجــراءات الخاصــة بمســتوردي األغذيــة عبر
المنافــذ الحدوديــة إلمــارة أبوظبي ،باســتخدام التقنيــات المتطورة التــي تعتمد على
تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــال ،من خــال تقديم تجربة ُمتميــزة للمتعاملين تتيح
لهــم إنجــاز معامالتهــم بطريقــة سلســة وســريعة ترتكــز علــى تبســيط وتســهيل
اإلجــراءات الحكوميــة بمــا يضمــن توفيــر الوقــت والجهــد علــى المتعامل.
وقــال المهنــدس ثامــر القاســمي المتحــدث الرســمي باســم الجهــاز يأتــي تحديــث
هــذه اإلجــراءات فــي إطــار حــرص الجهــاز علــى مــد جســور التعــاون مــع الشــركاء
االســتراتيجيين ،ســعيًا منــه لتوحيــد وتســهيل آلية اإلجــراءات على مســتوردي األغذية
واالرتقــاء بالمنظومــة الخدميــة المقدمــة لهــم ،والعمــل على تقليص فتــرة تقديم
وإنجــاز الخدمــات التــي كانــت تتطلــب المزيــد مــن الوقــت لتنفيذهــا كتفتيــش
الشــحنات الغذائيــة المســتوردة ،إضافــة إلــى تطويــر آليــة جمــع العينــات والحكــم
ـاء علــى درجــة خطــورة المــادة الغذائيــة واالســتفادة مــن قواعــد البيانــات
عليهــا بنـ ً
الســابقة لنتائــج العينات.

نظــم جهــاز أبوظبــي للرقابــة الغذائيــة فــي مقــره الرئيســي بأبوظبــي ،مؤخــرًا،
ورشــة تدريبيــة ألصحــاب المنشــآت الغذائيــة بإمــارة أبوظبــي حــول مشــروع الرقابــة
الذاتيــة الــذي يهــدف الجهــاز مــن خاللــه ألتمتــة عمليــات التفتيــش وتعزيــز مســتويات
الســامة الغذائيــة فــي اإلمــارة ،مــن خــال منظومــة ذكيــة ومتكاملــة فــي مجــال
الرقابــة الغذائيــة تتفــوق علــى أرقــى أنظمــة التفتيــش العالميــة.
وأوضــح أن هــذه التحديثــات شــملت العديــد مــن المميــزات واإلجــراءات والخدمــات
المقدمــة لمســتوردي األغذيــة ،كتقديم خدمات مجانية عبر منافــذ اإلمارة ،وتمديد
ســاعات العمــل فــي مكتــب الجهــاز فــي منفــذ خليفــة البحــري لتمتــد ســاعات
العمــل فيــه مــن  7:00صباحــا وحتــى  23:00لي ً
ال وعلى مدار أيام األســبوع ،ســعيًا منه
لتســهيل إجــراءات التخليــص علــى الشــحنات الغذائيــة الــواردة مــن خــال المنفــذ.
وأضــاف القاســمي أن التحديثــات طالــت أيضــً اإلجــراءات الخاصــة باإلفــراج الفــوري
عــن الشــحنات الغذائيــة ،وذلــك في حــال توفــر تقارير مخبرية عــن الشــحنة الغذائية
تكــون صــادرة عــن المختبــرات الحكوميــة فــي إمــارات الدولــة وأن ال تتجــاوز
مــدة صالحيــة التقريــر عــن  3أشــهر ،الفتــً إلــى أنــه بإمــكان المســتورد الحصــول علــى
الموافقــة المباشــرة فــي متابعــة الشــحنات المحولــة بيــن إمــارات الدولــة مــن
خــال برنامــج تســجيل وتصنيــف األغذيــة االتحــادي ( زاد ) ،فضـ ً
ا عــن ســرعة اإلفــراج
عــن شــحنات المنتجــات الغذائيــة لضمــان دخولهــا لألســواق المحليــة مباشــرة ،حيث
يعمل مفتشو الجهاز على سحب عينات من هذه الشحنات وتحليلها بكفاءة عالية
بالتعــاون مــع مختبــرات مجلــس أبوظبــي للجــودة والمطابقــة.
وأشــار إلــى أن تطبيــق هــذه التحديثــات يوفــر خدمــات هامــة فــي مجــاالت التخليــص
الجمركي وإدارة عمليات تدفق المواد الغذائية عبر المنافذ الحدودية للدولة بشكل
ســلس وآمــن ،وفــي وقــت قياســي مقارنــة مــع اإلجــراءات التقليدية التــي كانت تتبع
علــى مــدار الســنوات الماضيــة ،مؤكــدًا أن جهــاز أبوظبــي للرقابــة الغذائيــة يســعى
دائمــً إلى المســاهمة في تحقيق رؤية حكومــة أبوظبي ببناء مجتمع آمن واقتصاد
مســتدام من خالل تعزيز حركة التجارة الحرة وضمان ســامة المواد الغذائية.

وقدمــت الورشــة شــرحا وافيــً عــن مشــروع الرقابــة الذاتيــة حيــث تــم تدريــب أصحاب
المنشــآت الغذائيــة علــى المشــروع مــن حيــث المهــام والمســئوليات المترتبــة علــى
كل مــن الجهــاز والمنشــآت الغذائيــة المســتهدفة ،وتعــرف المشــاركون علــى آليــة
عمــل تطبيــق الهاتــف الذكــي الخــاص بالمشــروع وأهــم العمليــات التــي يمكنهــم
تنفيذهــا مــن خــال التطبيــق بمــا يتعلــق بعمليــات التقييــم والتفتيــش.
كمــا اســتمع الجهــاز إلــى عــدد مــن اآلراء والمقترحــات التــي قدمهــا المشــاركون
عــن أهــم التحديــات المحتملــة التــي قــد تواجههــم خــال عمليــة تطبيــق المشــروع
وســبل تجاوزهــا ،واســتعرض معهــم آليــة التنفيــذ واســتعدادهم للبــدء بالتطبيــق،
حيــث شــهدت الورشــة شــرحا تفصيليــً لجميــع مراحــل التفتيــش التــي يتضمنهــا
المشــروع والتقنيــات المســتخدمة فيهــا بمــا فــي ذلــك دور صاحــب المنشــأة فــي
إجــراء عمليــة المراجعــة الذاتيــة باســتخدام الخصائــص التــي يوفرهــا التطبيــق.
تجــدر اإلشــارة إلــى أن جهــاز أبوظبــي للرقابــة مــن أوائــل المؤسســات العالميــة التــي
تحصــل علــى اعتمــاد دولــي مــن هيئــة االعتمــاد البريطانــي (اليــوكاس) فــي مجــال
الرقابــة علــى الغــذاء ،مــن خــال تبنيــه أحــدث أنظمــة التفتيــش التــي تضمــن تحســين
الكفــاءة التشــغيلية وتوفيــر الجهــد بشــكل كبيــر ،وتحســين جــودة الخدمــات
المقدمــة للمتعامليــن وتبســيط اإلجــراءات ،وزيــادة وعــي العامليــن فــي المنشــآت
الغذائيــة بأهميــة تبنــي ثقافــة التفتيــش الذاتــي وتدعيــم جهــود الرقابــة الغذائيــة
فــي أبوظبــي.
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أخبار الجهاز
جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية يشارك في
بعثة الحج الرسمية

«الرقابة الغذائية» يطلق حملة توعوية ورقابية
على مسالخ إمارة أبوظبي

علــن جهــاز أبوظبــي للرقابــة الغذائيــة بالتعــاون مــع الهيئــة العامــة للشــؤون اإلســامية
واألوقــاف ،عــن مشــاركته فــي بعثــة الحــج الرســمية للدولــة ،لضمــان الســامة الغذائيــة
للحجــاج ،إيمانــا منــه بضــرورة المســاهمة فــي توفيــر ســبل الراحــة واالطمئنــان لهــم،
وانطالقــً مــن حرصــه علــى التواجــد بشــكل فعــال مــن خــال اإلشــراف والتفتيــش علــى
المقدمــة للحجــاج ،إلــى جانــب التأكــد مــن التــزام مقدمــي الوجبــات
الحمــات والوجبــات ُ
الغذائية باالشــتراطات الصحية الالزمة ،وذلك ضمن جهوده في تنمية التواصل والشــراكة
بيــن الهيئــات و المؤسســات الحكوميــة مــع الجهــاز.
ويهــدف الجهــاز مــن مشــاركته فــي البعثــة إلــى تعريــف الحجــاج باألنمــاط الغذائيــة
الصحيحــة إضافــة إلــى تصحيــح بعــض المفاهيــم الخاطئــة فيمــا يخــص صحــة وســامة
األغذيــة إلــى جانب القيــام بزيارات ميدانية للحمــات اإلماراتية مع البعثة الرســمية وتوجيه
اإلرشــادات والنصائــح التوعويــة للحفــاظ علــى صحــة وســامة الحجــاج مــن أخطــار فســاد
وتلــوث األغذيــة.
وأكــد ثامــر القاســمي المتحــدث الرســمي باســم الجهــاز حــرص الجهــاز علــى ســامة
الحجاج من خالل توعيتهم وتزويدهم بالمعلومات الغذائية المتاحة حول صحة وسالمة
األغذيــة وكيفيــة التعامــل األمثل معهــا ،والتعرف على آلية حفظ وتخزيــن المواد الغذائية
الطازجــة والمعلبــة ،وتقديــم النصائــح العامة لضمان صحتهم ،مشــيرًا إلــى أن الجهاز أعد
بهــذه المناســبة نشــرات توعويــة لتوزيعهــا علــى حجــاج الدولــة فــي األراضــي المقدســة
تضــم القواعد الصحية الســليمة في التعامل مــع المواد الغذائية.
وأضــاف القاســمي أن مفتشــي الجهــاز الذيــن يرافقــون بعثــة الحــج الرســمية يعكفــون
علــى نشــر ثقافــة الســامة الغذائيــة بيــن الحجيــج والمنظميــن ومشــرفي الحمــات حــول
مواضيع صحة وســامة األغذية ،إلى جانب تعزيز األنماط الغذائية الصحيحة لدى الحجيج
وحثهــم علــى تنــاول الغــذاء الصحــي والســليم ،ودعــم برامــج وأنشــطة الجهــاز المتنوعــة
والهادفــة لنشــر التوعيــة الغذائيــة الصحيحــة.
وبيــن القاســمي أن دور مفتشــي الجهــاز فــي تغطيــة حملــة الحــج يتمثــل فــي مراقبــة
الحمــات والتوعيــة بطــرق تقديــم الوجبــات فــي جميــع المشــاعر المقدســة ،والتوجيــه
واإلرشــاد ،وتوزيــع الكتيبــات مــن مختلــف مطبوعــات الجهــاز ،إلــى جانــب المهمة الرئيســية
بالتفتيــش الميدانــي ،حيــث يقــوم المفتشــون بالتشــديد علــى النظافــة العامــة لمــكان
وإعــداد الوجبــات الغذائيــة والنظافــة الشــخصية لمتداولــي الغــذاء ,وإلزامهــم بضــرورة
المحافظــة علــى نظافــة المعــدات المســتخدمة فــي تــداول األغذيــة ،وتغطيــة المــواد
الغذائيــة ،والعمــل علــى ضبــط درجــات حــرارة المــواد الغذائية ،باإلضافــة إلــى التدقيق على
وســائل النقــل والتــي تعمــل على نقل المــواد الغذائية ألماكــن توزيع المــواد الغذائية مثل
مقــر البعثــة الرســمية ,مقــر عرفــات ,مقــر منــى ,مقــر مزدلفــة.
وأفــاد القاســمي بــأن مفتشــي الجهــاز يعملــون علــى مضاعفــة بعــض اإلجــراءات الوقائية
كالتأكــد مــن دقــة ضبــط درجــات الحــرارة لألطعمــة المقدمــة للحجيــج ،حيث تعتبــر درجة
الحــرارة مــن النقــاط الحرجــة والتــي قــد تســبب حــاالت التســمم الغذائــي فــي حــال عــدم
االلتــزام بالدرجــات المطلوبــة لألغذيــة ،والتدقيــق علــى صالحية المــواد الغذائيــة المقدمة،
والتأكــد مــن عــدم خلــط الخضــروات مــع الدواجــن واللحــوم واألســماك بشــكل يعرضهــا
للخطــورة وحدوث التلــوث التبادلي.
ولفــت القاســمي إلــى أن الجهــاز يقــوم بالتزامــن مــع موســم الحــج للحجاج بشــكل دوري
بإرســال نصائــح توعويــة مــن خــال مختلــف وســائل التواصــل االجتماعــي ،لضمــان إتباعهم
األســاليب الســليمة في التعامل مع األغذية خالل تأديتهم مناســك الحج.
و يهيــب جهــاز أبوظبــي للرقابــة الغذائيــة بكافــة حجــاج الدولــة تجنــب شــراء األغذيــة
المعلبــة التــي يظهــر علــى عبواتهــا أي انبعــاج أو انتفــاخ أو أي نوع من التســرب ،مــع الحرص
علــى عــدم تخزيــن بقايــا الطعــام فــي نفــس العلبــة بعــد فتحهــا بــل يجــب االحتفــاظ بهــا
فــي وعــاء نظيــف محكــم الغلــق مع مراعــاة درجات الحــرارة المناســبة والتأكد مــن تواريخ
صالحيــة المنتجــات الغذائيــة المعبــأة والمعلبة قبــل تناولها.
كمــا يدعــو الجهــاز إلــى ضــرورة التأكــد مــن أن ميــاه الشــرب آتيــة مــن مصــدر صحــي
وســليم إضافــة إلــى أهميــة اختيــار األغذيــة البــاردة خاصــة األلبــان والعصائــر مــن الصفــوف
الخلفيــة للبــرادات ألن تكــرار فتــح وإغــاق البــرادات يرفــع درجــة حــرارة هــذه األجهــزة.

أطلــق جهــاز أبوظبــي للرقابــة الغائيــة عــن إطالقــه حملــة توعويــة ورقابيــة علــى
مســالخ إمــارة أبوظبــي ،امتــدت خــال أيــام عيــد األضحــى المبــارك ،لضمــان تطبيــق
االشــتراطات الصحيــة قبــل وخــال وبعــد عمليــة الذبــح ،وذلــك انطالقــً مــن دوره
الرقابــي والتزامــه بضمــان غــذاء آمــن وســليم للمجتمــع وتعزيــز فعاليــة نظــام األمن
الحيــوي للوقايــة مــن األمــراض واآلفــات.
وناقــش الجهــاز خــال االجتمــاع الــذي عقــد أمــس (الثالثــاء) فــي مقــره الرئيســي
ضمــن الحملــة مــع أقســام المســالخ ببلديــات كل مــن أبوظبــي والعيــن والظفــرة،
االســتعدادات لعيــد األضحــى المبــارك ،ومــدى جاهزيــة المســالخ والشــركات
المشــغلة لهــا لتطبيــق االشــتراطات الصحيــة واألمــن الحيــوي ،وســبل تســهيل
وتذليــل صعوبــات االزدحــام نســبة لإلقبــال الكبيــر مــن قبــل الجمهــور والــذي
تشــهده المســالخ خــال هــذه الفتــرة مــن العــام.
كمــا قــام الجهــاز بطباعــة وتوزيــع نشــرات توعويــة فــي كافــة مناطــق إمــارة
ابوظبــي لشــرح مخاطــر الذبــح فــي الشــوارع والبيــوت  ،وفوائــد الذبــح فــي المســالخ
حيــث يتوفــر اإلشــراف البيطــري والصحــي علــى الذبائــح ويقــل التلــوث وتتــم
الســيطرة واإلبعــاد للحيوانــات المريضــة ،وبيــان نــوع وأوصــاف المواشــي المتوفــرة
بالدولــة كمــا تــم التنويــه فيهــا لاللتــزام بمعاييــر الرفــق بالحيــوان وطــرق الذبــح
الصحيحــة والشــرعية ،وذلــك لتفعيــل التواصــل مــع الجمهــور بفوائــد الذبــح فــي
المســالخ وعــدم التعاقــد مــع القصابيــن المتجوليــن غيــر القانونييــن لمــا يشــكلونه
مــن خطــر علــى الصحــة العامــة وســامة المســتهلك.
وستشــهد الحملــة تنظيــم محاضــرات توعويــة بالتعــاون مــع اقســام المســالخ
بالبلديــات للعامليــن بالمســالخ (القصابيــن  ،عمــال النظافــة ،عمــال تحميــل الحيوانات
واللحــوم ) ،إلــى جانــب تكثيــف الرقابــة علــى المســالخ فــي فتــرة العيــد مــن خــال
الزيــارات التفتيشــية التــي يقــوم بهــا مفتشــو الجهــاز خــال بهــدف ضمــان توفــر
اإلشــراف البيطــري علــى عمليــات الذبــح المختلفــة داخــل المســالخ ،وضمــان التخلــص
اآلمــن مــن المخلفــات الحيوانيــة وتوفــر المــاء العــادي والســاخن لعمليــات الغســيل
اليوميــة ،إضافــة إلــى توجيــه القصابيــن فيمــا يخــص الممارســات الصحيــة الجيــدة
فــي المســالخ ،والتأكــد مــن عــدم تلــوث الصــاالت واألدوات المســتخدمة فــي الذبــح
والتجهيــز ،إضافــة إلــى ضمــان االلتــزام بمعاييــر الرفــق بالحيــوان فــي المســالخ.
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أخبار الجهاز
«الرقابة الغذائية» يناقش استراتيجية
األمن الحيوي إلمارة أبوظبي مع شركائه
االستراتيجيين

عقــد جهــاز أبوظبــي للرقابــة الغذائيــة ،فــي مقــره الرئيســي بمدينــة أبوظبــي ،ورشــة
عمــل بعنــوان إعــداد اســتراتيجية األمــن الحيــوي إلمــارة أبوظبــي والتــي بــدأت يــوم
األربعــاء الموافــق  15أغســطس واســتمرت علــى مــدار يوميــن ،حضــر الورشــة مــوزة ســهيل
المهيــري المديــر التنفيــذي لقطــاع السياســات واألنظمــة فــي الجهــاز وعــدد مــن الشــركاء
االســتراتيجيين فــي الجهــات والهيئــات المحليــة واالتحاديــة ،وذلــك لمناقشــة اســتراتيجية
اإلمــارة لألمــن الحيــوي والتــي يعكــف الجهــاز علــى تطويرهــا بهــدف ضمــان حمايــة
المجتمــع مــن مخاطــر اآلفــات واألمــراض المنقولــة بالغــذاء واألوبئــة الحيوانيــة واألمــراض
المشــتركة بيــن اإلنســان والحيــوان وإحــكام منظومــة الصحــة الواحــدة فــي اإلمــارة.
حيــث رحبــت ســعادة مــوزة المهيــري فــي بدايــة الورشــة بالحضــور الكريــم وأكــدت علــى
أهميــة هــذا اللقــاء فــي طــرح المبــادرات الكفيلــة بتعزيــز فعاليــة األمــن الحيــوي للوقايــة
مــن األمــراض واآلفــات وحمايــة المجتمــع مــن األمــراض المشــتركة مــن خــال تطويــر
نهــج اســتراتيجي متكامــل لتحليــل وإدارة المخاطــر التــي تؤثــر علــى حيــاة وصحــة االنســان
والحيــوان والنبــات ومــا يترتــب عليهــا مــن أضــرار علــى البيئــة ،كمــا قدمــت الدكتــورة ســامة
المهيــري مديــر إدارة المختبــرات البيطريــة التابعــة للجهــاز عرضــً تقديميــً تنــاول تعريــف
األمــن الحيــوي ونطاقاتــه المتمثلــة فــي الســامة الغذائيــة واألمــراض المشــتركة بيــن
اإلنســان والحيــوان وصحــة الحيــوان والنبــات والحجــر الصحــي النباتــي والســامة البيولوجية
فيمــا يتعلــق بالنباتــات والحيوانــات ،والســامة البيولوجيــة فيمــا يتعلــق باألغذيــة ،والكائنات
الدخيلــة ســريعة االنتشــار ،إلــى جانــب األمــن الحيــوي فــي المختبــرات.
وبحــث الحضــور المحــاور الرئيســية لتحقيــق األمــن الحيــوي والمنطويــة علــى اإلطــار
التشــريعي والهيــكل التنظيمــي والمهــام الرئيســية لمنظومــة األمــن الحيــوي إضافــة
إلــى عمليــة التواصــل الفعــال وأهميتهــا فــي تبــادل المعلومــات واإلخطــارات بيــن الجهــات،
هــذا وقــد تــم خــال الورشــة مناقشــة الواقــع الحالــي لألمــن الحيــوي فــي إمــارة أبوظبــي
ونقــاط القــوة والفــرص والممكنــات التــي مــن شــأنها تعزيــز فاعليــة األمــن الحيــوي.
ويســعى جهــاز أبوظبــي للرقابــة الغذائيــة مــن خــال اســتراتيجية األمــن الحيــوي إلــى بنــاء
القــدرات وتعزيــز األدوار فــي القطاعــات المعنيــة إزاء األمــن الحيــوي فــي إمــارة أبوظبــي،
والحفــاظ علــى مســتوى عــال مــن الســامة الغذائيــة فــي اإلمــارة  ،وتطويــر نهــج موحــد
ومتســق وعلمــي قائــم علــى تحليــل المخاطــر إلدارة تأثيــرات اآلفــات واألمــراض الغازيــة
والمســتوطنة فــي القطــاع الزراعــي ،وتطويــر وتعزيــز البحــوث لدعــم إدارة مخاطــر األمــن
الحيــوي المتالزمــة لألغذيــة والزراعــة بشــقيها النباتــي والحيوانــي ،وإيجــاد إطــار حوكمــة
موحــد لجمــع معلومــات األمــن الحيــوي ومقارنتهــا وتحليلهــا وحفظهــا وتبادلهــا
لتحســين عمليــة صنــع القــرار وتعزيــز الكفــاءة التشــغيلية وتطويــر منظومــة تشــريعية
متكاملــة لألمــن الحيــوي متجانســة ومتســقة بيــن الجهــات المعنيــة .وتأتــي اســتراتيجية
األمــن الحيــوي ضمــن مجموعــة مــن االســتراتيجيات التخصصيــة التــي يعكــف الجهــاز
حاليــا علــى تطويرهــا بالتنســيق مــع شــركاءه االســتراتيجيين وتعمــل علــى تغطيــة
مجــاالت عمــل الجهــاز الرئيســية والداعمــة.

«الرقابة الغذائية» يغلق  3منشآت غذائية في
مدينة أبوظبي

أصــدر جهــاز أبوظبــي للرقابــة الغذائيــة 3 ،قــرارات باإلغــاق اإلداري بحــق  3منشــآت
غذائيــة فــي مدينــة أبوظبــي لمخالفتهــا القانــون رقــم ( )2لســنة  2008فــي شــأن
الغــذاء فــي إمــارة أبوظبــي ،من خــال عــدم التزامها بتطبيــق معايير صحة وســامة
الغــذاء وخطــورة ذلك على الصحــة العامة.
وتضمنــت المنشــآت التــي تــم إصــدار القــرار بإغالقهــا منشــأة محــل النجــم األخضــر
للخبــز الهنــدي وتحمــل رخصــة رقــم  ،CN-1036328ومنشــأة مخبــز ماالبــار للخبــز
الهنــدي وتحمــل رخصــة رقــم  ،CN-1184234إلــى جانــب منشــأة مخبــز صــاج الريــف
والتــي تحمــل رخصــة رقــم .CN-2255554
وبيــن الجهــاز أن أســباب اإلغالق بالنســبة لمنشــأة محل النجم األخضــر للخبز الهندي
تمثلــت فــي قيــام العامليــن فــي المنشــأة بممارســة النشــاط الغذائــي خــارج نطــاق
المحــل (علــى ســطح البنايــة) وفــي ظــروف بيئيــة ســيئة ممــا يعــرض المــواد الغذائية
لخطــر التلــوث التبادلــي ،واســتخدام معــدات غيــر صالحــة لالســتخدام الغذائــي
ممــا يســهم فــي تلــوث المــادة الغذائيــة ،والتعامــل مــع المــادة الغذائيــة بوضعهــا
وتحضيرهــا علــى األرض ،إلــى جانــب تخزين المواد األولية بالقرب مــن دورة المياه مما
يعرضهــا للتلوث.
وعــن أســباب إغــاق منشــأة مخبــز ماالبــار للخبــز الهنــدي أوضــح الجهــاز أنهــا تمثلــت
فــي القيــام بممارســة النشــاط الغذائــي خــارج نطــاق المحــل (علــى ســطح البنايــة)
وفــي ظــروف بيئيــة ســيئة ،وارتفــاع درجــات الحــرارة فــي منطقــة التحضيــر األوليــة،
واســتخدام مــواد غيــر صالحــة لالســتخدام الغذائــي ،وعــدم ارتــداء القفــازات وغطاء
الــرأس وتدنــي مســتوى النظافــة الشــخصية ونظافــة المالبــس للعامليــن.
وأكــد أن قــرار اإلغــاق اإلداري بحــق منشــأة صــاج الريف جــاء بعد جملة مــن اإلجراءات
اإلدارية التي اتخذها الجهاز بحق المنشــأة تضمنت  3مخالفات وإنذارين اثنين ،نتيجة
عــدم التــزام المنشــأة بتطبيــق معاييــر صحــة وســامة الغــذاء وتكــرار مخالفــة
التدخيــن فــي منطقــة التحضيــر ،دون اســتجابة المنشــأة لهــذه اإلجــراءات األمر الذي
نتــج عنــه إصــدار قــرار اإلغــاق بحقهــا.
وأكــد أن أمــر اإلغــاق اإلداري سيســتمر علــى المنشــآت الثــاث طالما تواجدت أســبابه
حيــث يمكــن الســماح بمزاولــة النشــاط مجــددًا بعــد تصويــب أوضــاع هذه المنشــآت،
مشــيرًا إلــى أن اإلغــاق وكشــف التجــاوزات المرصــودة يأتــي فــي إطار جهــود الجهاز
التفتيشــية لتعزيــز ركائز الســامة الغذائيــة في إمارة أبوظبي ،وتأكيدا على مســتوى
الرقابــة الصارمــة التــي يطبقهــا مفتشــو الجهــاز علــى جميــع المنشــآت باختــاف
طبيعتهــا ومنتجاتهــا الغذائيــة لضمــان تقيدها بكافة اشــتراطات الســامة الغذائية
وناشــد الجهــاز الجمهــور بالتواصــل مــع الجهــاز واإلبــاغ عــن أيــة مخالفــات يتــم
رصدهــا فــي أيــة منشــأة غذائيــة مــن عــدم االلتــزام أو الشــك فــي محتويــات المــادة
الغذائيــة مــن خــال االتصــال علــى الرقــم المجاني لحكومــة أبوظبــي  800555حتى
يقــوم مفتشــو الجهــاز باتخــاذ اإلجــراء الــازم وصــوال إلــى غذاء آمــن وســليم لجميع
أفــراد المجتمــع فــي إمــارة أبوظبــي.
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أخبار الجهاز
«1الرقابة الغذائية» يؤكد أهمية تذكية
األضحية داخل المسالخ

« الرقابة الغذائية» يناقش مع دائرة الصحة
مكافحة السمنة في إمارة أبوظبي

ثامــر القاســمي :الكشــف البيطــري داخــل المســلخ يضمــن
ســامة الذبيحــة لالســتهالك اآلدمــي

ناقــش جهــاز أبوظبــي للرقابــة الغذائيــة ودائــرة الصحــة بأبوظبــي ،مؤخــرًا ،ضــرورة تنفيــذ
المبــادرات المتعلقــة بمكافحــة الســمنة فــي إمــارة أبوظبــي والتــي تتضمــن وضــع خطــة
للرقابــة و التدقيــق علــى المقاصــف المدرســية للتأكــد مــن اتباعهــا لمعاييــر المقاصــف
المدرســية .حيــث بحــث الجانبــان إمكانيــة تنفيــذ الرقابــة والتدقيــق علــى المعاييــر و
المحتويــات التغذويــة فــي المقاصــف المدرســية ســواء عــن خــال االعتمــاد علــى شــركات
خارجيــة لتنفيــذ التدقيــق أو قيــام الجهــاز بالرقابــة و التدقيــق علــى المعاييــر التغذويــة
فــي المقاصــف المدرســية بعــد أخــذ التدريــب الــازم لفــرق العمــل بالجهــاز عــن طريــق
المعنييــن فــي دائــرة الصحــة إذا تطلــب األمــر.

أكــد جهــاز أبوظبــي للرقابــة الغذائيــة ،ودائــرة التخطيــط العمرانــي والبلديــات ممثلــة ببلدية
مدينــة أبوظبــي ،أن تذكيــة األضحيــة فــي المســالخ المخصصــة لذلــك يضمــن ســامة
الذبيحــة لالســتهالك اآلدمــي ،ويحافــظ علــى الصحــة العامــة ،حيــث توفــر المســالخ فــي
الدولــة مجموعــة مــن المقومــات التــي تجعــل مــن عمليــة الذبــح داخلهــا ضــرورة ،وأوضــح
الجهــاز أن أهــم تلــك المقومــات مكافحــة التلــوث أثنــاء الذبــح واإلعــداد لتجهيــز الذبائــح
فــي بيئــة نظيفــة وآمنــة صحيــً مــن التلــوث ،إلــى جانــب الكشــف البيطــري قبــل وبعــد
الذبــح ،واتبــاع الخطــوات الســليمة والتــي تمنــع تلــوث لحــوم الذبائــح وتوفــر البيئــة النظيفــة
واآلمنــة للذبــح ،فــي ظــل توفــر قصابيــن مؤهليــن ومرخصيــن قانونيــً لهــذه المهنــة،
باإلضافــة إلــى التعامــل الســليم مــع مخلفــات الذبــح (الدمــاء ،الجلــود ،األعضــاء غيــر
المســتهلكة) والتخلــص منهــا بشــكل آمــن بمــا يضمــن تطبيــق متطلبــات األمــن الحيــوي.
وأكــد ثامــر القاســمي المتحــدث الرســمي باســم الجهــاز ،أن الكشــف البيطــري داخــل
المســالخ يحــدد صالحيــة الذبائــح لالســتهالك اآلدمــي ،ويرصــد اآلفــات المرضيــة والتقييــم
العلمــي لمــدى خطورتهــا وتحديــد الحــاالت التــي تســتوجب اإلعــدام الكامــل أو اإلعــدام
الجزئــي ،ويســاهم بشــكل فعــال فــي الســيطرة علــى األمــراض المنقولــة بواســطة
اللحــوم (كالديــدان الشــريطية) والعديــد مــن األمــراض المشــتركة بيــن اإلنســان والحيــوان،
والكشــف علــى متبقيــات األدويــة البيطريــة وإعــدام األجــزاء الملوثــة منهــا ،فضــا عــن
ضمــان إتمــام عناصــر التذكيــة الشــرعية (اســتقبال القبلــة ،التكبيــر ،القطــع الصحيــح
إلدمــاء الذبيحــة) ،واالســتنزاف الكامــل للذبيحــة والكشــف عــن ســوء اإلدمــاء أو اإلدمــاء غيــر
الكامــل الــذي ينتــج مــن الحمــى ويؤثــر مباشــرة علــى صالحيــة اللحــم.
وأشــار القاســمي إلــى أن اختيــار األضحيــة والتعامــل معهــا منــذ لحظــة شــرائها مــرورًا
بذبحهــا وعودتهــا إلــى البيــت أو توزيعهــا ،يجــب أن يأخــذ جملــة مــن االحتياطــات ،كمــا
أن تفقــد األضحيــة مــن العيــوب واألمــراض التــي يمكــن مالحظتهــا مــن خــال النظــر
واللمــس ،موضحــً أن صفــات األضحيــة تتمثــل فــي ســامة وصحــة البــدن ،حيــث أن
األضحيــة الشــرعية ال بــد أن تكــون ســليمة مــن العيــوب كالمــرض والعمــى والعــرج البيــن
والهــزال ،وأال يكــون قــد ذهــب أكثــر أذنهــا أو قرنهــا «إن كان أقرنــً» ،واألكمــل أن يكــون
الحيــوان ســليمًا مــن كل نقــص.
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فعاليات

تكريم السيد خالد محمد طه
أقــام موظفــو إدارة المختبــرات البيطريــة فــي مستشــفى مدينــة زايــد
بمنطقــة الظفــرة حفــا تكريمــا للســيد خالــد محمــد طــه أخصائــي
كيميــاء وكيميــاء حيويــة تقديــرا لجهــوده المتميــزة خــال فتــرة عملــه
فــي الجهــاز متمنيــن لــه التوفيــق.

فريــق مــن التدقيــق الداخلــي يرافــق الرقابــة
الغذائيــة بزيــارة ميدانيــة
نظــم فريــق مــن التدقيــق الداخلــي فــي الجهــاز زيــارة ميدانيــة مــع
فريــق التفتيــش إلدارة الرقابــة الغذائيــة لتعزيــز فهــم نشــاط إدارة الرقابــة
الغذائيــة لمــا ســيكون لــه مــن تأثيــر إيجابــي علــى ســير عمــل مهمــة
التدقيــق علــى إدارة الرقابــة الغذائيــة ،والمســاهمة فــي تعزيــز األدوات
الرقابيــة المطبقــة فــي عمليــات و اجــراءات الرقابــة الغذائيــة.

المختبرات البيطرية تعرّف بخدماتها الرقمية
فــي إطــار التحــول الذكــي للخدمــات عقــدت إدارة المختبــرات البيطريــة
فــي الجهــاز عــدد مــن الــورش التدريبيــة التعريفيــة للمتعامليــن مــن
فئتــي األفــراد والمؤسســات حــول آليــة طلــب خدمــات التحليــل
إلكترونيــا بواســطة التطبيقــات الذكيــة ،وذلــك ســعيا لتحقيــق مبــادرات
الجهــاز المنســجمة مــع توجهــات الحكومــة الرشــيدة الداعيــة التبــاع
المنهجيــات الذكيــة.

1المختبــرات البيطريــة تطلــق مبــادرة تبــادل
العينــات لضبــط جــودة التحاليــل
أطلقــت إدارة المختبــرات البيطريــة فــي جهــاز ابوظبــي للرقابــة الغذائيــة
مبــادرة للتعــاون بيــن عــدد مــن المختبــرات البيطريــة المحليــة بالدولــة
باإلضافــة إلــى عــدد مــن مختبــرات دول المنطقــة بهــدف تعزيــز التعــاون
العلمــي بيــن المختبــرات البيطريــة ورفــع مســتوى جــودة ودقــة نتائــج
التحاليــل .وتتضمــن المبــادرة عــددًا مــن البرامــج علــى المســتويين
المحلــي واإلقليمــي فيمــا يتعلــق بالتحاليــل التــي تخــدم مجــال
التشــخيص المرضــي البيطــري وتســاهم فــي ضمــان األمــن الحيــوي.
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استراتيجية تمكين المرأة
في المجتمع وصل إلى
استشراف المستقبل
إعداد :د .روال شعبان رئيس وحدة /إدارة الرقابة الحيوانية

الرئيســة األعلــى لمؤسســة التنميــة األســرية ،أن شــعار االحتفــال
بالمــرأة اإلماراتية ،ســيكون هــذا العام « 2018المرأة علــى نهج زايد».
كثيــرة هــي مظاهــر الدعــم والعنايــة التــي أوالهــا الوالــد المؤســس
للمــرأة اإلماراتيــة؛ فقــد كانت شــؤونها وقضاياها حاضــرة دائمًا في
أحاديثــه وتصريحاتــه ،ســواء فــي مجلســه أو فــي وســائل اإلعــام
المختلفــة .ومــن أبــرز تصريحاتــه قولــه« :أنــا نصيــر المــرأة فــي كل ما
يضيمهــا» ،هــذا التصريــح الــذي كان دافعــً قويــً لهــا للعمــل بــكل
مــا تملــك مــن جهــد ،حتــى تثبــت أنهــا تســتحق هــذه الثقــة ،وهــذا
الدعــم الكبيــر.
لقــد عكســت أقــوال الشــيخ زايــد إيمانــه العميــق بالدور الــذي يمكن
أن تقــوم بــه المــرأة فــي تنميــة المجتمــع؛ كمــا فــي تصريحــه عــن
عمــل المــرأة.
كمــا حــدد مؤســس الدولــة رؤيــة واضحــة وشــاملة لــدور المــرأة،
ومكانتهــا فــي المجتمــع.

ونحــن نحتفــل هــذا العــام بيــوم المــرأة اإلماراتيــة الــذي يصــادف
يــوم الثامــن والعشــرين مــن أغســطس مــن كل عــام ال يمكــن أن
ننســى جهــود ســمو الشــيخة فاطمــة بنــت مبــارك ،رئيســة االتحــاد
النســائي العــام الرئيســة األعلــى لمؤسســة التنمية األســرية رئيســة
المجلــس األعلــى لألمومة والطفولة ،في االهتمــام بالمرأة ،وأصبح
االتحــاد النســائي بمنزلــة البيــت الكبيــر الــذي توحــدت علــى أعتابــه
كل جهــود الجمعيــات النســائية التــي أســهمت فــي بنــاء نهضــة
دولتنــا».

وفــي بدايــة األلفيــة الجديــدة أعلــن ،رحمــه اهلل ،تأييــده الكامــل
لمشــاركة المــرأة فــي العمــل السياســي ،معتبرًا أن ذلك أمر بســيط،
وهــو حــق كفلــه لهــا الدســتور .وقــال« :إننــي أشــجع المــرأة علــى
المشــاركة الكاملــة فــي خدمــة وطنهــا ،والعمــل السياســي جــزء
مــن هــذه المشــاركة ،ومــن حــق المــرأة أن تدخــل هــذا المجــال ،وأن
تقــدم أفكارهــا ،وتؤكــد مشــاركتها بالجهــد والفكــر».

وقــد أعلنــت ســمو الشــيخة فاطمــة بنــت مبــارك ،رئيســة االتحــاد
النســائي العــام ،رئيســة المجلــس األعلــى لألمومــة والطفولــة،
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إن تقديــم العــون لتمكيــن المــرأة فــي المجتمــع منــذ بدايــة عهــد
االتحــاد إلــى وقتنــا الحالــي استشــراف للمســتقبل ،و الدولة أعطت
للمــرأة حــق تولــي العديــد مــن المناصــب المهمــة ،ممــا يرفــع مــن
كيانهــا ومكانتهــا فــي بنــاء ثقافــة المجتمــع وتطــوره.
إن الهــدف مــن هــذا االحتفال كمــا ذكرت أم اإلمارات هو تســليط
الضوء على إنجازات المرأة ولتكريمها على ما بذلته من جهد كبير،
ومثابــرة للوصــول إلــى األهــداف التــي تســعى إليهــا ،مــن تمكيــن
فــي جميــع المجــاالت المهنيــة والفنيــة ،وليكــون حافــزًا أكثــر لهــا
لمواصلــة مســيرتها الناجحة بكل ثقة.
استراتيجية تمكين المرأة
ومــن هــذا المنطلــق أطلقــت ســمو الشــيخة فاطمــة بنــت
مبــارك ،رئيســة االتحــاد النســائي العــام ،الرئيــس األعلــى لمؤسســة
التنميــة األســرية ،رئيســة المجلــس األعلــى لألمومــة والطفولــة،
االســتراتيجية الوطنيــة لتمكيــن وريــادة المــرأة فــي دولــة
اإلمــارات  ، 2021-2015التــي توفــر إطــارًا عامــً ومرجعيــً وإرشــاديًا
لــكل المؤسســات الحكوميــة (االتحاديــة والمحليــة) والخاصــة
ومؤسسات المجتمع المدني في وضع خطط وبرامج عملها ،من
أجــل توفيــر حيــاة كريمــة للمــرأة لجعلها متمكنــة ،رياديــة ،مبادرة،
تشــارك فــي كل المجــاالت العمليــة التنمويــة المســتدامة ،بمــا
يحقــق جــودة الحيــاة لها.
تســعى االســتراتيجية إلــى تمكيــن وبنــاء قــدرات المــرأة اإلماراتيــة،
وتذليــل الصعوبــات أمــام مشــاركتها فــي كل المجــاالت ،لتكــون
عنصــرًا فاعــ ً
ا ورائــدا فــي التنميــة المســتدامة ،ولتتبــوأ المكانــة
الالئقــة بهــا ،لتكــون نموذجــً مشــرفًا لريــادة المــرأة فــي كل
المحافــل المحليــة واإلقليميــة والدوليــة ،وذلــك مــن خــال تحقيق
جملــة مــن األولويــات.

أهداف االستراتيجية
تضمنــت االســتراتيجية الوطنيــة لتمكيــن وريــادة المــرأة مجموعــة
مــن األهــداف االســتراتيجية ،لتحقيــق األولويــات التــي نصــت عليهــا
االســتراتيجية ،منهــا األولويــة االســتراتيجية التــي تعنــي البنــاء علــى
اإلنجــازات المتحققــة للمــرأة فــي دولــة اإلمــارات ،والحفــاظ علــى
اســتدامة تلــك اإلنجــازات والمكاســب ،واالســتمرار فــي بنــاء قــدرات
المــرأة ،بمــا يضمــن توســيع نطــاق مشــاركتها التنمويــة.
ومــن أهــم األهداف االســتراتيجية إيجاد إطار تشــريعي ومؤسســي
داعــم للمــرأة ،يتماشــى مــع أفضــل الممارســات في مجــال تمكين
المــرأة ،ويتوافــق مــع التزامــات الدولــة بالمواثيــق والمعاهــدات
الدوليــة ،إضافــة إلــى رفــع مســتوى مشــاركة المــرأة كمــً ونوعــً
في مختلف المجاالت ،ونســبة تمثيلها في مواقع الســلطة وصنع
القرار.
كمــا تضمنــت أهــداف االســتراتيجية تعزيــز قــدرة المؤسســات
الحكوميــة (االتحاديــة والمحليــة) والخاصــة علــى اعتمــاد سياســات
وتشــريعات وميزانيــات مراعيــة لمنظــور النــوع االجتماعــي والحفاظ
علــى النســيج االجتماعــي وتماســكه ،مــن خــال تكامــل األدوار بيــن
الرجــل والمــرأة ،لبنــاء مجتمــع قــوي ومتماســك قــادر علــى مواكبــة
التغيــرات المســتجدة ،وتعزيــز تماســك األســرة ،وضمــان اســتمرارية
تكامل األدوار االجتماعية بين أفرادها ،لبناء جيل ومجتمع متالحم
ومزدهر.
وتضمنــت أيضــً تعزيــز قــدرة المــرأة علــى مواجهــة التحديــات
والظواهر االجتماعية المســتجدة على المجتمع اإلماراتي ،وترســيخ
القيــم التــي تؤصــل للهويــة الوطنيــة والمبنيــة علــى لغــة التســامح
والحــوار لــدى المــرأة ،إضافــة إلــى توفيــر مقومــات الحيــاة الكريمــة
والرفــاه االجتماعــي بأســس عاليــة الجــودة للمــرأة.

أو ً
ال :البنــاء علــى اإلنجــازات المتحققــة للمــرأة فــي دولــة اإلمــارات،
والحفاظ على اســتدامة تلك اإلنجازات والمكاســب ،واالستمرار في
بنــاء قــدرات المــرأة بمــا يضمن توســيع نطــاق مشــاركتها التنموية.
ثانيًا :الحفاظ على النســيج االجتماعي وتماســكه من خالل تكامل
األدوار بيــن الرجــل والمرأة ،لبناء مجتمع قوي ومتماســك قادر على
مواكبة التغيرات المســتجدة.
ثالثــً :توفيــر مقومــات الحيــاة الكريمــة واآلمنــة والرفــاه االجتماعي
بأســس عالية الجــودة للمرأة.
رابعــً :تنمية روح الريادة والمســؤولية وتعزيز مكانة المرأة اإلماراتية
في المحافل اإلقليمية والدولية».
اســتندت االســتراتيجية فــي وضــع أهدافهــا إلــى جملــة مــن
مرتكــزات أساســية ،هــي :دســتور دولــة اإلمــارات ،رؤيــة الحكومــة
االتحاديــة  ،2021اســتراتيجيات الحكومــات المحليــة ،وثيقــة قيــم
وســلوكيات المواطــن اإلماراتــي ،منهاج عمل بيجيــن ،خطة التنمية
لمــا بعــد  ،2015اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد
المــرأة ،االتفاقيــات الدوليــة ذات العالقــة ،اســتراتيجية النهــوض
بالمــرأة العربيــة ،مؤشــرات التنافســية العالميــة.

w w w.adfca.ae

ﻧﺸﺮة اﻟﺰاد ﻟﺠﻬﺎز أﺑﻮﻇﺒﻲ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ
اﻟﻌﺪد  07ﻟﺸﻬﺮ أﻏﺴﻄﺲ 2018

نساء رائدات

د .مريم حارب السويدي

موزة سهيل محمد المهيري

ســعادة مريــم حــارب الســويدي هــي المديــر التنفيــذي لقطــاع الرقابــة فــي جهــاز

تشــغل ســعادة مــوزة المهيــري منصــب المديــر التنفيــذي لقطــاع السياســات

أبوظبــي للرقابــة الغذائيــة ،حاصلــة علــى دكتــوراه الفلســفة فــي كيميــاء النباتــات

واألنظمــة فــي جهــاز أبوظبــي للرقابــة الغذائيــة ،حاصلــة علــى درجــة الماجســتير

الطبيــة كليــة الصيدلــة جامعــة بورتســموث المملكــة المتحــدة ،حاصلــة علــى

فــي علــوم البيئــة بتقديــر امتيــاز مــع مرتبــة الشــرف مــن جامعــة اإلمــارات العربيــة

 34شــهادة تقديــر وجائــزة ،لهــا العديــد مــن المشــاركات فــي الــدورات التدريبيــة

المتحدة ،وتترأس لجنة إعداد التشريعات الغذائية والزراعية في إمارة أبوظبي ،تمتلك

والزيــارات الخارجيــة والداخليــة ،نشــرت  16ورقــة بحثيــة فــي المجــاالت العلميــة

 12عضويــة فــي لجــان علميــة وجمعيــات محليــة ودوليــة وفــرق اتحاديــة ،حصــدت

العالميــة ،كمــا شــاركت بعــدد  14ورقــة علميــة فــي المؤتمــرات الدوليــة والمحليــة

 4جوائــز محليــة ودوليــة منهــا جائــزة الشــيخة فاطمــة بنــت مبــارك للتفــوق العلمــي

شــملت مواضيــع الغــذاء والنبــات ،إلــى جانــب مشــاركتها فــي  44مؤتمــر دولــي

 2002وجائــزة أبوظبــي لــأداء الحكومــي المتميــز  ، 2007حققــت  8إنجــازات علميــة

وإقليمــي ومحلــي وورش عمــل ونــدوات في المجــاالت العلمية المختلفة ،ســاهمت

مهمــة منهــا عزل ســاله جديدة من الخمائر وتســجيلها فــي ( National Collection

فــي تطويــر وتثبيــت ركائــز األداء بمــا يصــب فــي خدمــة الوطــن والعلــم والبيئة على

 ) of Yeast Cultureفــي المملكــة المتحــدة.

كافــة األصعــدة والمســتويات المحليــة واالتحاديــة واإلقليميــة.

د .سالمة سهيل المهيري

عائشة علي الشامسي

حصلــت ســامة المهيــري علــى درجــة الدكتــوراه فــي علــم الجينــات والبيولوجيــا

اختــارت عائشــة تخصــص العلــوم البيئيــة لبرنامــج الماجســتير الخــاص بهــا فحصلــت

الجزيئيــة مــن جامعــة ساســكس فــي بريطانيــا وهــي اآلن مديــر إدارة المختبــرات

علــى االمتيــاز مــع مرتبــة الشــرف ،وهــي اآلن تشــغل منصــب مديــر إدارة اإلحصــاء

البيطريــة التابعــة لجهــاز أبوظبــي للرقابــة الغذائيــة ،عملــت علــى تأســيس عــدد مــن

والتحليــل فــي قطــاع التطويــر بجهــاز أبوظبــي للرقابــة الغذائيــة ،تمتلــك  18عضويــة

األنظمــة فــي إدارة المختبــرات البيطريــة أثمــرت بحصــول اإلدارة علــى  6شــهادات
دوليــة معتمــدة ،تمتلــك ســجال مهنيــً حاف ـ ً
ا باإلنجــازات الكبيــرة ،لعبــت دورًا هامــً

فــي فــرق ولجــان داخليــة وخارجيــة علــى مســتوى اإلمــارة ترأســت  9لجــان منهــا،
وهــي ضمــن قائمــة أفضــل  10مــدراء علــى مســتوى إمــارة ابوظبــي فــي جائــزة

فــي وضــع وتطويــر اســتراتيجية قطــاع الثــروة الحيوانيــة وقطــاع الرقابــة فــي

أبوظبــي لــأداء الحكومــي المتميــز  ،2015حصــدت  7جوائــز مهمة منها جائزة راشــد

الجهــاز وربــط أهــداف وأنشــطة اإلدارة بجميــع أقســامها باســتراتيجية الجهــاز،

للتفــوق العلمي.

ترأســت لجنــة إعــداد خطــط االســتجابة لطــوارئ التســرب اإلشــعاعي فــي المحيــط
الخارجــي لمحطــة براكــة.
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نساء رائدات

د .روال شعبان إبراهيم حسن
روال شــعبان أول طبيبــة بيطريــة إماراتيــة حاصلــة علــى درجــة الماجســتير التنفيــذي
فــي إدارة الرعايــة الصحيــة مــن جامعــة زايــد فــي أبوظبــي ،تشــغل منصــب رئيســة
وحــدة رقابــة المنشــآت البيطريــة والمدخــات فــي جهــاز أبوظبــي للرقابــة الغذائيــة،
حققــت  10إنجــازات مهمــة منهــا برنامــج إنقــاذ الحيوانــات فــي حــاالت الكــوارث
الجــزء األول والثانــي ،تمتلــك ســجال حافــا باألعمــال التطوعيــة والمشــاركة ببرامــج
المســؤولية المجتمعيــة.

زليخة محمد الحمادي
التحقــت زليخــة محمــد الحمــادي بجهــاز أبــو ظبــي للرقابــة الغذائيــة فــي مــارس
 2015حيــث شــغلت وظيفــة محلــل رئيســي فــي قســم الميكروبيولوجــي
والبيولوجيــا الجزيئيــة .وزليخــة حاصلــة علــى درجــة البكالوريــوس مــن جامعــة
اإلمــارات تخصــص تكنولوجيــا المختبرات الطبيــة هذا باإلضافة إلــى التحاقها بمنحة
لمستشــفى ( )DANA Farber Cancer Instituteفــي بوســطن – أمريــكا والتــي
حصلــت عليهــا ضمــن فئــة الطــاب المتفوقيــن علــى الدفعــة
وقــد بــدأت حياتهــا العمليــة ســنة  2007بوظيفــة فنــي مختبــرات طبيــة فــي
مستشــفى راشــد بدبــي ومــن ثــم انتقلــت إلــى وزارة التغيــر المناخــي والبيئــة
بوظيفــة فنــي مختبــرات طبيــة  ،وخــال فتــرة عملهــا فــي المختبــرات تمكنــت زليخة
مــن صقــل مهاراتها في مختلــف الميادين مثل التحاليل الطبية والصحة والســامة
فــي المختبــرات والتدقيــق الداخلــي.
شــاركت زليخــة فــي اكثــر مــن  46دورة تدريبيــة منهــا عــدد مــن الــدورات التدريبيــة
خــارج الدولــة مثــل الســودان وهونــج كونــج وإيطاليــا باإلضافــة الــى حضــور عــدد
مــن المؤتمــرات داخــل وخــارج الدولــة مثــل مصــر والمغــرب ،وحظيــت ايضــا بزيــارة
تفتيشــيه لمســالخ الحيوانــات فــي إســبانيا ضمــن وفــد مــن دول مجلــس التعــاون
الخليجــي.
كمــا عملــت وبشــكل فعــال علــى تفعيــل عــدد  13فحــص بتقنيــة تفاعــل البلمــرة
المتسلســل مــن  2015الــى  2017وتعمــل حاليــا علــى تطويــر عــدد  3فحوصــات
خــال هــذا العام.
وللموظفــة العديــد مــن المشــاركات التطوعيــة  ،حيــث ســجلت لهــا  46ســاعة
تطوعيــة هــذا باإلضافــة الــى العديــد مــن المشــاركات فــي الفعاليــات المجتمعيــة.
وحصلــت زليخــة علــى اكثــر مــن  22شــهادة شــكر وتقديــر وقــد تــم تكريمهــا مــن
قبــل وزيــر التغيــر المناخــي والبيئــة ووكيــل وزارة التغيــر المناخــي والبيئــة وحظيــت
ايضــا بتكريــم مــن المديــر التنفيــذي لقطــاع الثــروة الحيوانيــة والمديــر التنفيــذي
لقطــاع االســتراتيجة واألداء فــي جهاز ابوظبــي للرقابة الغذائية والعديد من رســائل
الشــكر والثنــاء مــن مديــر إدارة المختبــرات البيطريــة.
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تطوير المواصفات
القياسية
إعداد فاطمة آل علي  /إدارة التشريعات

ّ
إن نشــاط إعــداد المواصفــات القياســية الخليجيــة مبنــي علــى أســس موجهــة
لدعــم الصناعــة الوطنيــة الخليجيــة بتســهيل تبادلهــا بيــن الــدول ،ووصولهــا إلــى
األســواق الدوليــة ،وتلبيــة متطلبــات منظمــة التجــارة العالميــة ،ودعــم تطبيــق
إجــراءات االتحــاد الجمركــي بيــن دول مجلــس التعــاون ،والتوافــق مــع التوجهــات
الخاصــة بمنطقــة التجــارة الحــرة العربيــة الكبــرى ،واالســتجابة لمتطلبــات دول
مجلــس التعــاون لدول الخليج العربية وشــركائها التجارييــن ،وذلك من خالل تطبيق
ـم إعدادهــا طبقــً للتوجهــات الدوليــة
مجموعــة مــن أدلــة العمــل والنظــم التــي تـ ّ
فــي هــذا المجال.
هــذا وتتيــح هيئــة التقييــس لــدول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة للجهــات
المعنيــة فــي القطاعيــن العــام والخــاص اآلتــي:
 .1اقتــراح مشــروع مواصفــة قياســية /الئحــة فنيــة خليجيــة مــن خــال الرابــط
التالــي :اقتــراح مشــروع جديــد
 .2اقتــراح نشــاط فنــي :لجنــة فنيــة ،لجنــة فرعيــة أو فريــق عمــل مــن خــال الرابــط
التالي :اقتراح نشــاط فني
 .3االطــاع على مشــاريع المواصفــات في مرحلة التوزيع من خــال الرابط التالي:
مشــاريع فــي مرحلــة التوزيــع  ،ويمكــن إبــداء المالحظــات الفنيــة عليهــا خــال
فتــرة التوزيــع المحــددة.

ّ
تجهــز أمانــة اللجنــة الفنيــة أو الفرعيــة مشــروع المواصفــة القياســية األولــي
•
( )DSالمتفــق عليـــه فــي اللجنــة حســب البنــد ( ،)1ويتــم تحميــل إصــداره عــن
طريــق رابــط المشــاريع فــي الموقــع اإللكترونــي وإتاحتــه للــدول األعضــاء
فــي اللجنــة مرفقــً بــه تقريــر يبيــن المراجــع األساســية التــي اســتخدمت فــي
إعــداده ،وعرضــً تاريخيــً للمشــروع ،وأهدافــه ،ونظــرة حــول مبرراتــه الفنيــة،
ويتــم فــي نفــس الوقــت إدراج المشــروع علــى الصفحــة الرئيســية لموقــع
الهيئــة اإللكترونــي ضمــن رابــط (مشــاريع الموصفــات فــي مرحلــة التوزيــع)
إلتاحــة الفرصــة للجهــات المختلفــة إلبــداء مالحظاتهــم علــى المشــروع
ضمــن الفتــرة الزمنيــة المحــددة لتلقــي المالحظــات.
• تجــرى دراســة المشــروع األولــي (والمالحظــات التــي تــرد بشــأنه) مــن قبــل
الــدول األعضــاء عــن طريــق نظــام اللجــان اإللكترونــي ،ويتــم تقديــم
التعليقــات والمرئيــات بشــأنه ضمــن الفتــرة المحــددة إلبــداء المالحظــات
حتــى يتــم التوصــل إلــى تأييــد الغالبيــة مــن أعضــاء اللجنــة الفنيــة العامليــن،
وتقــدم المالحظــات الفنيــة باســتخدام النمــوذج اإللكترونــي المخصــص لهــذه
العمليــة.

أهداف تطوير المواصفات القياسية
• زيــادة القــدرة التنافســية للمنتجــات والخدمــات وذلــك للوفــاء بالمتطلبــات
وفقــً ألحــدث األســاليب اإلنتاجيــة والتكنولوجيــة فــي مختلــف المجــاالت.
• إزالــة العوائــق الفنيــة للتجــارة وزيــادة حركــة التبــادل التجــاري بيــن الــدول
األعضــاء بالهيئــة وكذلــك الشــركاء التجارييــن مــن خــارج الــدول األعضــاء.
• حمايــة المســتهلك مــن خــال مواصفــات تضــع المعاييــر الفنيــة وتحــدد
مســتويات الجــودة المقبولــة والمتعــارف عليهــا دوليــً للســلع والمنتجــات.
• توحيــد المفاهيــم والتطبيقــات الفنيــة بيــن الــدول األعضــاء ممــا يســاهم فــي
إيجــاد لغــة مشــتركة بيــن المصنعيــن الخليجييــن.
طرق تطوير المواصفات القياسية
يتم تطوير المواصفات القياسية واللوائح الفنية الخليجية كالتالي:
• يقــوم فريــق العمــل التابــع للجنــة الفنيــة أو اللجنــة الفرعيــة (أو الدولــة العضــو
المكلفــة بالمشــروع) بإعــداد مقتــرح (مســودة) المشــروع األولــي ( )CDورفعــه
(إلكترونيــً علــى الموقــع اإللكترونــي للهيئــة) إلــى أميــن اللجنــة المعنيــة
لعرضــه علــى أعضــاء اللجنــة للوصــول إلــى االتفــاق علــى مشــروع المواصفــة
القياســية األولــي (.)DS

ـم الحصــول علــى تأييــد الغالبيــة فــي اللجنــة الفنيــة ،فـ ّ
ـإن أمانــة اللجنــة
• إذا تـ ّ
الفنيــة تقــدم إلــى األمانــة العامــة فــي غضــون شــهرين اإلصــدار األخيــر مــن
المشــروع األولــي ( )DSو ُتحمــل اإلصــدار إلكترونيــً عــن طريــق رابــط المشــاريع،
مــع األشــكال والخطــوط البيانيــة األصليــة أو صــورة واضحــة عنهــا ويقــدم
عــن طريــق المنتــدى تقريــرًا توضيحيــً يشــمل عرضــً تاريخيــً موجــزًا للمشــروع
وتقريــرًا عــن كيفيــة الحصــول علــى تأييــد غالبيــة األعضــاء العامليــن أو كشــفًا
لنتائــج التصويــت وبيانــً موجــزًا لالعتراضــات الفنيــة التــي لــم يجــر حلهــا.
• تقــوم األمانــة العامــة بتدقيــق المشــروع والتقريــر التوضيحــي للتأكــد مــن
أنهمــا متوافقــان مــع أدلــة العمــل الفنــي الصــادرة عــن الهيئــة ،وبعــد تســجيله
كمشــروع مواصفــة قياســية خليجيــة نهائــي ( .)FDSتوزعــه عــن طريــق
منتــدى اللجنــة العامــة علــى جميــع أجهــزة التقييــس األعضــاء للحصــول علــى
موافقتهــا تمهيــدًا لعرضــه علــى اللجنــة العامــة ثــم علــى المجلــس الفنــي
الســتكمال إجــراءات االعتمــاد وتكــون إجابــة أجهــزة التقييــس األعضــاء علــى
أحــد األشــكال التاليــة:
• الموافقــة علــى المضمــون الفنــي لمشــروع المواصفــة القياســية الخليجيــة
(يمكــن إرســال التعليقــات الخاصــة بالصياغــة وغيرهــا بشــكل مرفــق).
• عدم الموافقة على المشروع ألسباب يجري بيانها.
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• فــي حالــة تبنــى مواصفــة قياســية دوليــة يتــم توزيعهــا لمــرة واحــدة

• إعــداد تقريــر يبيــن اإلجــراء المتخــذ حــول التعليقــات الفنيــة وغيرهــا مــن

كمشــروع مواصفــة أولــي ( )DSولمــدة شــهرين ومــن ثــم ترفــع للجنــة

التعليقــات الرئيســية التــي أبدتهــا أجهــزة التقييــس األعضــاء (وغيرهــا مــن

العامــة للمواصفــات كمشــروع مواصفــة قياســية نهائــي ( )FDSتمهيــدًا

المنظمــات واالتحــادات حســب الحــال) ،كمــا يبيــن األســباب التــي حالــت دون

الســتكمال إجــراءات اعتمادهــا.

األخــذ ببعــض االقتراحــات عنــد الحاجــة.

• فــي حالــة عــدم وجــود لجنــة فنيــة ،يمكــن تبنــي مواصفــة صــادرة عــن

• تحضير النص المنقح لمشروع المواصفة الخليجية.

منظمــة دوليــة أو جهــاز وطنــي للتقييــس كمواصفــة قياســية خليجيــة وذلــك
بإتبــاع الخطــوات التاليــة:

• يرســل النــص المنقــح لمشــروع المواصفــة القياســية الخليجيــة مــع التقريــر
المذكــور فــي الفقــرة الســابقة إلــى األمانــة العامــة.

• تقديــم اقتــراح مــن قبــل أحــد أجهــزة التقييــس الخليجيــة األعضــاء أو إحــدى
اللجــان الفنيــة الخليجيــة أو اللجنــة العامــة للمواصفــات أو المجلــس الفنــي أو
األمانــة العامــة عــن طريــق رابــط (اقتــراح مشــروع جديــد) بالموقــع.

• تقــوم األمانــة العامــة بعــرض مشــروع المواصفــة القياســية الخليجيــة مــع
التقريــر الخــاص بــه علــى اللجنــة العامــة للمواصفــات إلقــراره ورفــع توصياتهــا
إلــى المجلــس الفنــي.

• تقــوم األمانــة العامــة بتعميــم هــذه المواصفــة الدوليــة المــراد تبنيهــا
(بلغتهــا األصليــة) كمشــروع مواصفــة قياســية خليجيــة نهائــي ( )FDSعلــى
األجهــزة الوطنيــة للتقييــس للتصويــت طبقــا للبنــد (.)5

• ترفــع األمانــة العامــة مشــروع المواصفــة القياســية الخليجيــة مــع توصيــات
اللجنــة العامــة للمواصفــات إلــى المجلــس الفنــي العتمــاد المواصفــات
القياســية والموافقــة علــى رفــع اللوائــح الفنيــة لمجلــس اإلدارة لالعتمــاد

• موافقة مجلس اإلدارة على مشاريع المواصفات القياسية الخليجية:
• بعــد تعميــم مشــروع المواصفــة القياســية النهائــي ( )FDSالمــوزع للتصويــت،
وعندمــا ُتظهــر نتيجــة التصويــت عليــه أنــه مقبــول مــن أغلبيــة األعضــاء

• تقــوم األمانــة العامــة برفــع مشــاريع اللوائــح الفنيــة بعــد إقرارهــا مــن
المجلــس الفنــي إلــى مجلــس اإلدارة لالعتمــاد.

العامليــن فــي اللجنــة الفنيــة ومــن ثلثــي أجهــزة التقييــس األعضــاء المشــاركة
فــي التصويــت ،تقــوم األمانــة العامــة بإعــام أمانــة اللجنــة الفنيــة بذلــك
وتبلغهــا نتيجــة التصويــت والتعليقــات التــي أبدتهــا أجهــزة التقييــس األعضــاء.
كمــا تقــوم فــي الوقــت ذاتــه بإبــاغ نتائــج التصويــت إلــى أعضــاء اللجنــة الفنيــة
العامليــن.
• تقوم أمانة اللجنة الفنية (في حالة وجود مالحظات) بما يلي:

• تقــوم األمانــة العامــة بإضافــة المواصفــات القياســية/الالئحة الفنيــة الخليجية
المعتمــدة إلــى دليــل المواصفــات الخليجيــة اإللكترونــي.
آلية تبني مشاريع المواصفات القياسية عن طريق المسار السريع:
يتــم مــن خاللها اإلعــداد واالعتماد الســريع للمواصفات القياســية الخليجية المتبناة
عــن المواصفــات الدوليــة (مثــل )ISO , IEC, OIML:كطريقــه ســريعة إلنجــاز عمليــة
إعــداد المواصفــات القياســية الخليجيــة لتلبيــة احتياجــات مختلــف القطاعــات
الصناعيــة والتجاريــة والخدميــة فــي الــدول االعضــاء.
w w w.adfca.ae
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مرض البريؤن في اإلبل أو
جنون اإلبل....
إعداد :أ.د .عبد الملك خلف اهلل

تمتــد لســنوات .األعــراض تشــمل تشــنجات عصبيــة وترنــح ونقــص الــوزن وأحيانًا حكة
للجلد .يتم تشــخيص اإلصابة باألعراض ومشــاهدة الليفيات المرتبطة بمسبب مرض
الحكــة ( )Scrapie associated fibrils; SAFبواســطة المجهــر اإللكترونــي أو بالتقنيــات
الحديثــة ،وهنالــك مــرض اعتالل الدماغ اإلســفنجي في القطــط (Feline spongiform
 )encephalopathyوالمرض المضعف المزمن في الغزالن (Chronic wasting disease
 )of deerباالضافــة ألمــراض أخــرى تصيــب اإلنســان مثــل مــرض الكــورو ( )Kuruومــرض
كرتســفلت وياكوب ( )Creutzfeld-Jacob disease of manباإلضافة للنوع البشــري من
مــرض جنــون البقــر حيــث يعتقــد أن حوالــي  99شــخصا قــد ماتــوا فــي بريطانيــا
متأثريــن بالمرض المرتبط باســتهالك لحوم المواشــي التــي تعاني من مرض االعتالل
الدماغي اإلسفنجي.
طرق التشخيص:
التشــخيص المخبــري يعتمــد علــى الفحــص النســيجي المرضــي()histopathology
واالختبــارات المناعيــة الخلويــة الكيميائيــة باإلضافــة لتقنيــة تفاعــل البوليمريــز
التسلســلي ()PCRحيــث ال يوجــد اختبــار يمكــن االعتمــاد عليــه للتعــرف علــى العامــل
المســبب للمــرض أثنــاء حيــاة الحيــوان.
العالج والسيطرة:
إن المــرض الــذي تســببه البريؤنــات غالبــا قاتــل وال يوجــد عــاج والمــرض مــن األمــراض

نشــرت المجلــة العلميــة األمريكيــة المشــهورة Emerging Infectious Diseases
مقــا ً
ال علميــً بواســطة عــدد مــن الباحثيــن الجزائرييــن عن اكتشــاف أول إصابــة لإلبل
بمــرض البريــؤن او جنــون اإلبــل (علــى نســق جنون البقــر) وذلك في مســلخ في والية
ورقلــة بالجمهوريــة الجزائرية.
المســبب لهــذا المــرض هــو البريــؤن ( )Prionواالســم اختصــار لــــ proteinaceous
 infectious particleوهو جزيء بروتيني معدي يتألف من بروتينات فقط وال يحتوي
حمضــً نوويــً وهــو ال يتأثــر بطــرق التعقيم المســتعملة ضــد البكتيريا والفيروســات.
إن البريؤنــات عبــارة عــن بروتينــات خلويــة ســوية حدث لهــا تغيير في تركيبهــا نتيجة
لمعامــات مــا بعــد ترجمــة الحمــض النــووي ( )posttranslational processingأثنــاء
تصنيــع البروتينــات وبالتالــي أصبحت ممرضة .البروتين الســوي ( )PrPcيحتوي حوالي
 208حمــض أمينــي ويشــفر لــه طبيعيــً بواســطة مــورث معظــم اللبائــن ويظهــر
فــي أنســجة مختلفــة مــن الجســم خاصــة الخاليــا العصبيــة  ))neuronsوالخاليــا
اللمفوشــبكية

 Lymphoreticular cellsووظيفتــه غيــر معروفــة أمــا البروتيــن

المعــدي ( )Prionويرمــز لــه بــــ  Prpscفيختلــف عن البروتين الســوي كيميائيــً حيث أن
البروتين السوي به نسبة  %43من خيوط ألفا ( )α-helicesبينما في البروتين المعدي
فتنخفــض إلــى  %30وتظهر صفائــح بيتا ( )ß-sheetsبنســبة  .%43والبريؤنات مقاومة
جــدًا لكثيــر مــن الظــروف البيئيــة مثــل المــواد الكيمائيــة والعوامــل الفيزيائيــة التــي
تقضــي علــى الميكروبات األخرى باإلضافة لمقاومتها لحاالت أو محطمات البروتين
وتتجمــع فــي شــكل خيــوط في الدمــاغ تســمى الليفيــات المرتبطة بمســبب مرض
الحكــة ( )Scrapie associated fibrils; SAFويمكــن مشــاهدتها بواســطة المجهــر
اإللكترونــي .تســبب البريؤنــات ( )neuronal plaquesوتدميــر إســفنجي (spongiform
 )damageوفشل وظيفي في الخاليا العصبية ومن الخصائص األخرى أن البريؤنات
تتكاثــر بمعــدالت عاليــة وحجمهــا فــي حــدود  30نانوميتــر وال تحــدث أي اســتجابة
التهابيــة أو مناعية.
تســبب البريؤنــات العديــد من األمــراض للحيوانات ،مثل مرض الحكــة ( )Scrapieوهو
مرض يصيب الضأن والماعز ومعروف في أروبا منذ أكثر من  260عام.
مــرض جنــون البقــر أو اعتــال الدمــاغ اإلســفنجي ( )BSEمرض حديث وصــف أول مرة
فــي عــام  1987ويرجــح أن ســببه هــو إضافة علــف مصنع من لحوم ملوثة بمســبب
مــرض الحكــة  ))scrapie agentفــي األغنــام .وقــد بلغــت إحصائيــات المــرض فــي
المملكة المتحدة في الفترة ما بين نوفمبر1986م إلى نوفمبر 2002م إلى 181376
حالــة مؤكــدة لمــرض جنــون البقــر .وللمــرض فتــرة حضانة طويلــة وفتــرة مرض قد

التــي يجــب اإلبــاغ عنهــا للجهــات المختصــة ،وال يجــب عمــل أي محــاوالت عالجيــة.
وعمليــة التحكــم بالمــرض فــي المناطــق التــي لــم يظهــر فيهــا المــرض تعتمــد
علــى منــع اســتيراد الحيوانــات الحيــة (األبقــار واألغنــام) أو اللحــوم أو المنتجــات
واألعــاف الحيوانيــة (مســحوق اللحــم والعظــم) وكذلــك اللقاحــات واألدويــة
والصناعــات البيولوجيــة المجهــزة مــن مــواد حيوانيــة مــن دول ظهــر بهــا أو يحتمــل
ظهــور المــرض بهــا ومنــع اســتخدامها وفحــص أنســجة المــخ مــن الحيوانــات التــي
ظهــرت عليهــا أعــراض عصبيــة وتطبيــق برنامــج المراقبــة والكشــف المبكــر للمــرض
بصفــة مســتمرة باإلضافــة لعمــل نــدوات ومحاضــرات لتعريــف األطبــاء البيطرييــن
والمربيــن بأعــراض المــرض والتبليــغ فــي حالــة ظهــور أي حاالت مشــتبه بها.
مصدر عدوى اإلبل:
وكمــا أوضحــت الورقــة العلميــة التــي تحدثــت عــن مــرض جنــون اإلبــل فــي
الجمهوريــة الجزائريــة فهنالــك اشــتباه أن اإلبــل المصابــة تناولــت مــواد بروتينيــة مــن
مكبــات النفايــات المنتشــرة فــي صحــراء الواليــة حيــث توجــد تجمعــات ســكنية
للعامليــن فــي حقــول النفــط .وهــذا احتمــال كبيــر ألن االبريــؤن ليــس مثــل الفيــروس
يتكاثــر فــي الجســم وينتقــل منــه لجســم آخــر .كمــا أن نمــط التربيــة المعــروف بــــ
ّالهميـ ّ
ـل وهــو تــرك اإلبــل ترعــى فــي الصحــراء لفتــرات طويلــة بــدون رعايــة هــو الــذي
يدفــع هــذه الحيوانــات لالعتمــاد علــى األكل مــن مكبــات النفايــات.
ماذا بعد تسجيل أول حاالت مرض البريؤن في اإلبل؟
إن مــا تــم اإلعــان عنــه فــي الجمهوريــة الجزائريــة يعتبــر حــاالت قليلــة ومعزولــة
وحاليــً ليــس هنــاك دليــل علــى أن مــرض جنــون اإلبــل يمكــن أن ينتقل بيــن الحيوانات
بطريقــة أفقيــة عــن طريــق حركــة الحيوانــات الحاملــة لــه .لذلــك فــإن هــذا المــرض
علــى المــدى القريــب ســوف لــن يشــكل خطــرًا أو وبــاء ً فــي المنطقــة .لكــن مــن
المهــم االســتعداد لتشــخيص هــذا المــرض فــي حــال ظهــور حــاالت مشــابهة لهــا
وذلــك بتفعيــل الفحوصات المخبريــة الالزمة لهذا المرض وأي من األمراض الخارجية
أو الغريبــة  ))exoticغيــر الموجــودة لدينــا فــي المنطقــة ويحتمــل أن تصلنــا .أمــا
مــن ناحيــة صحــة الحيــوان فيجــب أن ٌ
يضمــن هــذا المــرض فــي قائمــة األمــراض
المشــتبه بهــا عنــد التشــخيص التفريقــي  differential diagnosisألي أعــراض عصبيــة
فــي اإلبــل مــع مراقبة المســالخ وأخذ عينــات عند االشــتباه وأخرى عشــوائية للتحليل
المخبــري وعــدم الســماح لإلبــل التــي تظهــر عليهــا عالمــات مــرض عصبي بــأن تدخل
فــي السلســلة الغذائيــة .ومن الضروري أيضًا منع اســتخدام العالئــق المحتوية على
مســحوق اللحــوم والعظــام والــدم فــي تغذيــة اإلبــل أو أي حيــوان.
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اسم الكتاب :النبوغ الجماعي (قيادة
االبتكار فنًا وممارسة)
تأليف :ليندا هيل واخرين

تكامليــــة:
القادة يصنعــون
قرارات ِ
ٍ
أفضــل طريقــة يســتطيع القــادة وفر َُقهــم مــن خاللهــا َّ
حل مشــكالتهم وتســوية
خالفاتهــم والفصــل بيــن حلولهــم المتشــابكة هــي دمــج أفكارهــم وخياراتهــم
ليصنعوا بذلك ح ً
ال جديدًا يفوق حلولهم المتفرقة ،ويجســد ابتكارهم في أفضل
صــورة ممكنــة فالخيــارات التكاملية التي تقــوم على جمع األفــكار المتعارضة ،هي
ـم وتحويــل مــا ســبق إلــى
التــي تفســح المجــال الحتضــان االختــاف والصــراع والتعلـ ُّ
حـ ٍّ
ـي ُم َ
بتكــر
ـل نهائـ ٍّ
إعادة النظر في دور القائد
ـجع أفرادهــا علــى االبتــكار واإلبداع
يُنشــئ القــادة الداعمــون لالبتــكار مؤسسـ ٍ
ـات تشـ ِّ

إعداد :نشية عبدالصفي النعيمي
إدارة السياسات وتحليل المخاطر
أجريــت أبحـ ٌ
ـاث كثيـ ٌ
يهتم الدارســون كثيرًا
ـرة فــي مجــال القيــادة واالبتكار ،ولكن لــم
ّ
بدراســة أو بحــث العالقــة المباشــرة القائمــة بينهما .فما الســبب يا تــرى؟ ربَّما افترض
ِّ
والمفكــرون اإلداريــون َّ
أن القائد «الكفء» الــذي أثبت جدارته في
القــادة المعاصــرون
البد من أن يتم َّتع بنفس الكفــاءة والجدارة في مجال االبتكار
جميــع مناحــي العمــل َّ
ِّ
ُّ
أيضــً .فــإن َّ
ومفكري هــذا العصر الفتراض معيب
يدل على تب ِّني قادة
صح هــذا فإ َّنه
وخطيــر أيضــً .فبـ ُّ
ـث «روح االبتــكار فــي فــرق العمــل» والتم ُّتــع برؤيــة قياديــة حكيمــة
ـكل مــن األشــكال ولكــن ال يعتبــر ارتبــاط القيــادة باالبتــكار
ليــس شــيئًا واحــدًا بـ ِّ
ـأي شـ ٍ
أمــرًا ُمســتغربًا .فــإذا َّ
أي منتج جديــد ومفيد ومتطــوِّ ر أنتجته إحدى
دققنــا النظــر في ِّ
المؤسســات الناشــئة ،فسنكتشف بما ال يدع مجا ً
ال للشـ ِّ
عدة
ـك أ َّنه حصيلة مجهود َّ
أفــراد ،وليــس طفــرة نجمــت عــن عبقريــة ونبــوغ مختــرع واحــد .فاالبتــكار يجســد
حد قــول أحد القــادة ،ويع ِّزز من قيمــة الجهد الفردي.
روح «العمــل الجماعــي» علــى ِّ
َّ
َّ
َّ
الفـرَق المب ُِدعــة حقــً تتمتــع بقــدرة ال تنضب على
وبطريقــةٍ أو بأخــرى توصلنــا إلــى أن ِ
اســتقاء «جوانــب العبقريــة» مــن عمــل ِّ
ثم
كل عضــوٍ من أعضائهــا بشـ ٍ
ـكل منفصلَّ ،
َ
الجمــع بيــن ِّ
ـد يجســد «النبــوغ الجماعــي» للفريــق
ـل واحـ ٍ
كل هــذه الجوانــب فــي عمـ ٍ
ينصب تركيز القادة المعاصرين على بناء مؤسسات قادرة على
بأسره .ولذا يجب أن
َّ
العمــل بهــذا المنهــج علــى الــدوام.
ُّ
بـث روح االبتـكــــــار في العمـــــــل
علــى الرغــم مــن اختــاف ِّ
كل قائــد عــن نظيــره فــي الطــرق األساســية التي يديــر بها
عملــه ،فـ َّ
ـإن جميــع القادة يشــتركون في التركيــز على تزويد مؤسســاتهم بالعناصر
التاليــة:

وتتيح للجميع فرصة اإلســهام بعبقريته وتفرُّ ده للوصول إلى حالة النبوغ الجماعي
مهمتهــم بنبــذ أســلوب «اتبعنــي
المنشــودة وبالتالــي يجــب أن يبــدأ هــؤالء القــادة
َّ
وســأريك الطريــق» الــذي يظـ ُّ
ـن كثيــرون أ َّنــه مــن ســمات القيــادة ،واســتبداله بعقليــة
تســمح بظهــور الخالفــات واحتضانهــا للتوصــل إلــى حلــول ُمبتكــرة تصب فــي صالح
المؤسسة.
دور القـــائد في ِّ
بث روح االبتـكـــــــار
ـدي االبتــكار فــي َّ
أن االبتــكار المؤسســي يتط َّلب اكتســاب بعــض المهارات
يكمــن تحـ ِّ
وثمــة ثالثــة
التــي يمكــن للقائــد أن يشـ ِّ
ـجع علــى ظهورهــا ويســاعد علــى تنميتهــاَّ .
ِّ
إمكانــات أساســية فــي هــذا الصدد ،وتمثــل هذه اإلمكانــات الجوانب الثالثة الرئيســة
في عمليــة االبتكار:
 .1التفاعل اإلبداعي
يعتبــر التفاعــل اإلبداعــي أولــى القــدرات الثــاث الضروريــة لتمكيــن أي مجموعــة مــن
االبتــكار واإلبــداع ودائمــً يتضمــن التفاعــل اإلبداعــي نوعــً مــن الجدال والخــاف لذلك
تظهر أفضل نتائج هذا التفاعل عندما يحدث داخل مجتمع متنوع الخلفيات يرتبط
أفــراده بهــدف واحد يســعون لتحقيقه وتربطهم قيم مشــتركة.
 .2البديهة اإلبداعية
تعتبــر البديهــة اإلبداعيــة ثانــي اإلمكانــات التــي تعتمد عليهــا المؤسســات في وضع
ـم مــن النتائــج والمحاولــة والخطــأ ،ومواصلــة
الخيــارات المختلفــة واختبارهــا والتعلـ ُّ
ـل أو ملــل.
التجــارب مــرارًا وتكــرارًا بــا كلـ ٍ
ُّ
الحـــل اإلبداعي
.3

التعاون:

فــي الواقــع ال تعتبــر المرحلــة الثالثــة مــن عمليــة االبتــكار ،وهــي التوصــل إلــى حـ ٍّ
ـل

يعمــد القــادة إلــى بنــاء مؤسســات تعاونيــة طالمــا وضــع ســياق المعــارف التقليديــة

إبداعي ،خطوة بسيطة على اإلطالقَّ ،
ألن أفضل الحلول اإلبداعية تقوم على الجمع

وجســده فــي صــورة عمل فــردي أو لحظــة عابرة
ـب ثابــت،
أســطورة االبتــكار فــي قالـ ِ
َ
فذة فــي األصل .ويبــدو َّ
مــن الوحــي واإللهــام ،أو حــدث لحظــي فــي عقلية َّ
أن الناس
بطبيعتهــم يؤثــرون االنفــراد التــام كطابــع يم ِّيــز عمليــة االكتشــاف ،وربَّمــا يرجــع
ذلــك إلــى عجــز الغالبيــة العظمــى مــن األفــراد عــن رؤيــة العمــل الجماعــي الــذي
أي طفــرة مبتكــرة ولكــن مــن الواضــح َّ
أن التعــاون هــو المنهــج الــذي
يســبق حــدوث ِّ
تتبعــه اســتديوهات بيكســار وإليــه يرجــع ســبب نجاحهــا؛ فلــوال التفاعــل الجماعــي
َّ
تمكنت بيكسار من إنتاج فيلم
واإلسهامات التي شارك بها عددٌ كبي ٌر من األفراد ما
ناجــح للرســوم قائــم علــى الكمبيوتــر .فإحــدى الميــزات النــادرة التــي تتم َّتــع بهــا
َّ
تتمثل في الجمع بين الفنون والتقنيات واإلدارة الســديدة لألعمال واالعتماد
بيكســار
ـكل متســاوٍ فــي إنتــاج األفــام وصنعها ،وذلــك بد ً
ال مــن تب ِّني رؤيــةٍ واحدةٍ
عليهــا بشـ ٍ
للقائــد أو المنتــج كمــا يحــدث فــي االســتديوهات األخــرى .أي أ َّنهــا تحتــاج إلــى عقليــة
ـم المحاولــة والتجربــة مــرَّ ًة
ـم والمواءمــة ،ثـ َّ
قــادرة علــى تق ُّبــل فكــرة التجربــة والتعلـ ُّ
َّ
أخــرى .وهــذا يعنــي أ َّنــه لــوال تعــرُّ ض اســتديوهات بيكســار للفشــل ،لما تمكــن أعضاء
فريقها من الحفاظ على شغفهم وحماسهم الذي أدَّ ى إلى تحقيق إنجازات باهرة
فــي نهايــة المطاف

وقت
بيــن األفــكار ،بمــا فــي ذلك األفــكار التي كانت تعتبــر متناقضة ومتعارضــة في
ٍ
مــن األوقــات فح َّتــى إذا أجــادت إحــدى المؤسســات أول خطوتيــن وتفوَّ قــت فيهمــا،
َّ
ـرارات تكاملية.
ـول إبداعيــةٍ من دون اتخــاذ قـ
فلــن
ٍ
تتمكــن مــن التوصــل إلى حلـ ٍ

•

االبتكار والمستقبل

ـدي إلــى التحديــات
يعكــف بعــض القــادة علــى إجــراء التجــارب لمعرفــة كيفيــة التصـ ِّ
التي تواجههم في صنع المستقبل لتحقيق هذا الهدف ،وجب عليهم التيقن بأ َّنه
َّلــم يعد باإلمكان معالجة مشــكالت العمل المعاصــرة باالعتماد على نفس الطرق
بتلمس الحلــول المعرفيــة بالطــرق التقليدية .لنصل
التــي تعمــل بهــا المؤسســات أو ُّ
ـول ناجعــةٍ  ،اكتشــف هــؤالء القــادة ضــرورة االعتمــاد علــى دمــج المؤسســات
إلــى حلـ ٍ
تم الفصل بينها بدافع التنافس فيما مضى لالســتفادة
ومجموعــات الخبــرات التــي َّ
منها.
تتخ َّ
لقــد ســعى هــؤالء القادة إلى إنشــاء أنظمــة َ
طى الحــدود التقليديــة القائمة بين
ـات واضحـ ٌ
المؤسســات والقطاعــات ،وكانــت أمامهــم تحديـ ٌ
ـة لتحقيق ذلــك الهدف؛
ناهيــك عــن المشــكالت الناجمــة عــن تعزيــز روح االبتــكار داخــل المؤسســة الواحــدة.
وليس صعبًا تصور ضخامة العقبات التي تحول بين مجموعة من المؤسســات التي
لــم يســبق لهــا التعــاون مــن قبــل.
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اﻟﺸﻜﺮ واﻟﺜﻨﺎء

رﺳﺎﺋﻞ اﻟﺸﻜﺮ واﻟﺜﻨﺎء اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﺳﺘﻼﻣﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻋﺒﺮ ﻣﺮﻛﺰ اﻻﺗﺼﺎل اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ،
واﻟﺘﻲ أﺛﻨﺖ ﻋﻠﻰ زﻣﻼﺋﻨﺎ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﻤﻮﺿﺤﺔ أﺳﻤﺎﺋﻬﻢ أدﻧﺎه ﻟﺘﻤﻴﺰﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ
اﻟﺨﺪﻣﺔ وإﺳﻌﺎد اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ.
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اﻟﻤﻮﻇﻔﺔ  /ﻓﺎﻃﻤﺔ ﻫﻼل اﻟﻜﻌﺒﻲ )ﻋﺪد (2
اﻟﻤﻮﻇﻒ  /ﺳﻠﻄﺎن اﻟﻐﻴﺜﻲ
اﻟﺪﻛﺘﻮر /ﺧﺎﻟﺪ اﻟﻌﺒﺪوﻟﻲ
اﻟﻤﻮﻇﻒ /ﻋﻠﻲ أﺣﻤﺪ اﻟﻌﺒﻴﺪﻟﻲ
اﻟﻤﻮﻇﻒ /ﺳﻠﻄﺎن اﻟﺤﻤﺎدي
اﻟﻤﻮﻇﻒ /ﺣﻤﺪ اﻟﻤﺮر
اﻟﺪﻛﺘﻮر /ﻋﺒﺪا ﻓﺎرس
اﻟﻤﻮﻇﻔﺔ  /ﻣﻴﺜﻪ اﻟﻤﻨﺼﻮري
ﻋﻴﺎدة اﻟﻮﺛﺒﺔ اﻟﺒﻴﻄﺮﻳﺔ )ﻋﺪد (2
ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻮﺛﺒﺔ اﻟﺒﻴﻄﺮي
إدارة اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ
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