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ُيع�د الغ�ذاء اأح�د اأه�م عنا�س�ر البق�اء والنم�و للإن�س�ان وجلمي�ع الكائن�ات احلي�ة وال ميك�ن اال�س�تغناء عن�ه، ولتحقي�ق هذه 
العنا�س�ر الب�د م�ن توف�ر اإح�دى اأه�م االأولوي�ات يف الغ�ذاء وه�ي ال�س�لمة.

ولتحقي�ق ال�س�لمة يف الغ�ذاء كان الب�د م�ن وج�ود معاي�ر وت�س�ريعات تنظ�م عملية اإنتاج امل�واد الغذائية حت�ى و�سولها اإىل 
امل�س�تهلك، وظهر االهتمام بو�سع موا�سفات قيا�س�ية وخ�سائ�ص للمواد وال�س�لع منذ �س�نوات عديدة.

واليوم.. باتت املوا�سفات القيا�س�ية متثل عن�سرًا رئي�س�يًا وحموريًا يف حياة املادة الغذائية فهي حتدد م�س�تويات اجلودة 
فيها، ومتطلبات ال�س�لمة، وحتافظ على �س�لمتها يف كل املراحل التي متر بها من االإنتاج حتى اال�س�تهلك.

ويف ه�ذا اجلان�ب تعم�ل هيئ�ة التقيي��ص ل�دول جمل��ص التع�اون �سم�ن مهامه�ا عل�ى اإع�داد املوا�سف�ات القيا�س�ية واللوائ�ح 
الفني�ة اخلليجي�ة ملختل�ف ال�س�لع واملنتج�ات ومنه�ا م�ا يتعل�ق بقط�اع الغ�ذاء وذل�ك م�ن خ�لل جل�ان فني�ة رئي�س�ية وفرعي�ة 
متخ�س�س�ة مت ت�س�كيلها م�ن ممثل�ن يف اأجه�زة التقيي��ص الوطني�ة بال�دول االأع�س�اء وبع��ص اجله�ات املعني�ة. وق�د و�س�ل 
اإجم�ايل املوا�سف�ات القيا�س�ية واللوائ�ح الفني�ة اخلليجي�ة الت�ي اأ�سدرته�ا الهيئ�ة واملتعلق�ة بقط�اع الغ�ذاء فق�ط اإىل 1761 

موا�سف�ة قيا�س�ية منه�ا 582 الئح�ة فني�ة خليجي�ة معتم�دة.
وتق�وم الهيئ�ة ع�ن طري�ق اللج�ان الفني�ة الرئي�س�ية والفرعي�ة، باإع�داد املوا�سف�ات القيا�س�ية واللوائ�ح الفني�ة اخلليجي�ة 
باالعتم�اد يف مراجعه�ا عل�ى ع�دة مو�سف�ات قيا�س�ية اأهمه�ا املوا�سف�ات القيا�س�ية الدولي�ة ومب�ا يتنا�س�ب م�ع احتياج�ات 
ومتطلب�ات بال�دول االأع�س�اء، اأو حتدي�ث املوا�سف�ات القيا�س�ية واللوائ�ح الفني�ة اخلليجي�ة املعتم�دة �س�ابقًا، اأوتعديل بع�ص 

بنوده�ا اأو اإدخ�ال متطلب�ات اإ�سافي�ة عليه�ا.
وحتقيقًا لل�س�راكة الدائمة حتر�ص الهيئة اأي�سًا على م�س�اركة خمتلف االأطراف املعنية والقطاع العام واخلا�ص يف الدول 
االأع�ساء يف اأعمال اللجان الفنية اخلليجية وم�ساهمتهم يف اإعداد املوا�سفات القيا�سية واللوائح الفنية اخلليجية واإبداء 
امللحظ�ات ب�س�اأنها، وذل�ك بت�س�كيل جل�ان فني�ة وطني�ة مناظرة لكل جلن�ة فنية خليجية بحيث ت�س�م ممثلن عن اجلهات 
احلكومية والقطاعات ال�سناعية والتجارية واخلدمية وقطاع كبار امل�ستخدمن، ومنظمات حماية امل�ستهلك واجلامعات 

واجله�ات االأكادميي�ة االأخرى وكذلك الغرف التجارية وال�سناعية.

االفتتاحيــة

األميـن العام لهيئة التقييس
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افتتح �س�عادة ال�س�يد زايد بن را�س�د الزياين وزير ال�سناعة 
والتجارة وال�سياحة مبملكة البحرين وبح�سور �سعادة ال�سيد 
عب�د احل�س�ن ب�ن علي مرزا وزير الكهرباء واملاء، و�س�عادة 
لهيئ�ة  الع�ام  االأم�ن  اخل�سيب�ي  نا�س�ر  ب�ن  �س�عود  ال�س�يد 
التقيي��ص لدول جمل��ص التعاون، موؤمتر ومعر�ص االبتكار يف 
التنق�ل امل�س�تدام ال�ذي انطل�ق يوم االأحد 2 �س�بتمرب 2018م 
مبرك�ز البحري�ن ال�دويل للمعار��ص واملوؤمت�رات ومب�س�اركة 
عل�ى  املخت�س�ن  م�ن  ونخب�ة  امل�س�وؤولن  كب�ار  م�ن  ع�دٍد 
امل�س�توى املحل�ي واالإقليم�ي وال�دويل من القط�اع ال�سناعي، 

والت�س�ريعي، والبحث�ي.
ويف كلمت�ه الت�ي األقاه�ا به�ذه املنا�س�بة اأك�د وزي�ر ال�سناع�ة 
مبواكب�ة  البحري�ن  مملك�ة  اهتم�ام  وال�س�ياحة  والتج�ارة 
املتغ�رات املت�س�ارعة يف تطوي�ر املركب�ات وم�ا يرتب�ط به�ا 
م�ن ت�س�ريعات واتفاقي�ات دولي�ة جلعل م�س�تقبل التنقل اأكرث 

اأمان�ًا، وكف�اءة، وذكاء، وحفاظ�ًا عل�ى البيئ�ة.
واأ�س�اف �س�عادته: "اإن اعتم�اد االأمم املتح�دة ملبادرة تهدف 

اإىل جعل النقل باملركبات الكهربائية يف املناطق احل�سرية 
ي�س�ل اإىل 30% م�ن اإجم�ايل النق�ل بحل�ول ع�ام 2030 ق�د 
ب�داأت بال�ربوز والتحق�ق، حي�ث اأن�ه وبح�س�ب تقري�ر وكال�ة 
الرك�وب  �س�يارات  ع�دد  بل�غ  2018م  لع�ام  الدولي�ة  الطاق�ة 
الكهربائية اأكرث من 3 مليون �سيارة يف جميع اأنحاء العامل”.
ويف تطرق�ه اإىل الو�س�ع املحل�ي ق�ال �س�عادة الوزي�ر: “اإنن�ا 
الت�ي  الطاق�ة  لكف�اءة  الوطني�ة  اخلط�ة  تفعي�ل  عل�ى  نعم�ل 
الطاق�ة  كف�اءة  بزي�ادة  املوق�ر  ال�وزراء  جمل��ص  اعتمده�ا 
الكهربائي�ة  وللمركب�ات  2025م،  ع�ام  بحل�ول   %6 بن�س�بة 
دوٍر حم�وري يف حتقي�ق ه�ذه الن�س�بة. ويعت�رب ه�ذا املوؤمت�ر 
خطوة يف م�س�ار حتقيق كفاءة الطاقة للمركبات، و�س�تتبعها 
الفني�ة اخلليجي��������ة اللئح�ة  باعتم�اد  خط�وات مت�س�ارعة 

للمركب�ات الكهربائي�ة ويف جتهي�ز البن�ى التحتي�ة اللزم�ة 
لذل�ك. اإذ م�ن املوؤم�ل اأن ت�س�ري ه�ذه اللئحة على طرازات 
اخلليجي�ة  ال�س�هادات  وباعتم�اد  2020م،  ع�ام  مركب�ات 

ال�س�ادرة له�ا”.

افتتحه وزير الصناعة والتجارة والسياحة بمملكة البحرين وبمشاركة هيئة التقييس

تنظيم موؤمتر االبتكار يف التنقل امل�ستدام

أخبار التقييس
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من جانبه األقى �س�عادة الفا�سل �س�عود بن نا�سر اخل�سيبي 
االأمن العام لهيئة التقيي�ص لدول جمل�ص التعاون كلمة اأ�سار 
فيه�ا اإىل اأن�ه يج�ري العم�ل على اإ�س�دار الئحة فنية خليجية 
خا�سة مبتطلبات ال�س�لمة لل�س�يارات الكهربائية، و�س�تقوم 
هيئ�ة التقيي��ص يف القري�ب العاج�ل باإع�داد م�س�اريع اللوائح 
الفني�ة اخلليجي�ة املتعلق�ة باملركب�ات ذاتي�ة احلرك�ة والبنية 

التقني�ة اللزمة لها.
واأ�س�اف �س�عادته ب�اأن هيئ�ة التقيي��ص تطل�ب م�ن امل�سنع�ن 
تطبي�ق اللوائ�ح الفني�ة اخلليجي�ة للمركبات من خلل نظام 
�س�هادات املطابق�ة اخلليجي�ة والت�ي مبوجبها تقدم ال�س�ركة 
املنتج�ة اإىل الهيئ�ة اإق�رارًا بتطبيقه�ا لتل�ك اللوائ�ح وتق�وم 
الهيئ�ة بامل�سادق�ة عليه�ا بع�د طل�ب كاف�ة التقاري�ر والقي�ام 
بح�س�ور االختب�ارات قب�ل البدء يف االإنت�اج للطرازات املراد 

ت�سديره�ا.
واأ�سار ال�سيد اأحمد باول�ص الرئي�ص التنفيذي ل�سركة مي�سي 
فرانكف�ورت ال�س�ركة املنظم�ة للموؤمت�ر ب�اأن هن�اك اهتمام�ًا 

متزاي�دًا يف التنق�ل امل�س�تدام ب�س�كل مط�رد يف املنطق�ة، كما 
اأن العدي�د م�ن البل�دان يف املنطق�ة نف�ذت مب�ادرات ته�دف 
تدر��ص  اأو  البديل�ة  الطاق�ة  مركب�ات  ا�س�تيعاب  زي�ادة  اإىل 
اإمكاني�ة حتوي�ل قط�اع النقل لديها اإىل نظام اأكرث ا�س�تدامة 
وكف�اءة يف ا�س�تخدام الطاق�ة. ومبوجب خطة كفاءة الطاقة 
الوطنية التي اعتمدتها حكومة مملكة البحرين، فاإن قطاع 

النق�ل يف اململك�ة ي�س�ر نحو حت�والت كبرة.
اإىل  باالإ�ساف�ة  ح�س�ره  ال�ذي  املوؤمت�ر  هام��ص  وعل�ى 
امل�س�اركات املحلي�ة، واخلليجي�ة، ع�دد م�ن امل�س�اركن م�ن 
افتت�اح  مت  وتركي�ا،  وكوري�ا  والهن�د،  والياب�ان،  ال�س�ويد، 
املعر�ص امل�ساحب له، والذي �سم عدد من مناذج املركبات 
الكهربائي�ة، حي�ث ب�ن العار�س�ون املمي�زات الت�ي تتمت�ع بها 
تل�ك ال�س�يارات م�ن حي�ث درج�ة االأم�ان وال�ذكاء والتقني�ة 
كهربائيت�ن  �س�يارتن  توف�ر  مت  كم�ا  العالي�ة.  والكف�اءة 
متاحت�ن للم�س�اركن يف املوؤمت�ر للت�س�جيل لتجرب�ة قيادتها، 

وا�س�عًا. اإقب�ااًل  الت�س�جيل  و�س�هد 
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د�س�نت هيئ�ة التقيي��ص موؤخ�رًا م�س�روعها اخلا��ص بالتح�ول 
اإىل تقنيات ال�XML والهادف اإىل اأمتتة اأعمال ن�سر واإخراج 

املوا�سفات القيا�س�ية وم�ساريعها.
واأو�س�ح �س�عادة الفا�س�ل �س�عود بن نا�س�ر اخل�سيبي االأمن 
 XML �العام لهيئة التقيي�ص باأن م�سروع التحول اإىل تقنيات ال
جاء انطلقًا من مبداأ ال�سراكة امل�ستدامة الذي تبنته الهيئة 
م�ع ال�دول االأع�س�اء و�س�عيًا منها لتطوي�ر وحتديث خدماتها 
التقنية وتوفر املوا�سفات القيا�سية واللوائح الفنية الوطنية 
ولل�دول  للهيئ�ة  اإلكرتوني�ًا  والدولي�ة  واالإقليمي�ة  واخلليجي�ة 
االأع�س�اء، به�دف رف�ع م�س�توى ج�ودة املوا�سف�ات القيا�س�ية 
اخلليجي�ة والوطني�ة وتوفر وقت وجهد املخت�سن وتوجيهه 
للرتكي�ز عل�ى ج�ودة املحتوى الفني وج�ودة ال�سياغة عو�سًا 
االأغلف�ة  واإع�داد  واالإخ�راج  ال�س�كل  اإع�داد  يف  �سرف�ه  ع�ن 
يدوي�ًا وم�ا ي�ساح�ب ذل�ك م�ن اأخط�اء ق�د توؤث�ر عل�ى ج�ودة 

املوا�سف�ات القيا�س�ية اخلليجي�ة والوطنية.
ق�د متث�ل  امل�س�روع  ه�ذا  ثم�ار  اأوىل خط�وات  ب�اأن  واأ�س�اف 
بتوقيع عقد بن هيئة التقيي��ص لدول جمل��ص التعاون ووزارة 
لتطوي�ر  البحري�ن  مبملك�ة  وال�س�ياحة  والتج�ارة  ال�سناع�ة 
ب�اإدارة  القيا�س�ية  للموا�سف�ات  الوطن�ي  املتج�ر  وت�س�غيل 
املوا�سف�ات واملقايي��ص بال�وزارة، وذل�ك عل�ى هام��ص موؤمتر 
االبت�كار يف التنق�ل امل�س�تدام ال�ذي عق�د خ�لل الف�رتة 3-2 
م�ع  التن�س�يق  وج�اري  البحري�ن،  مبملك�ة  2018م  �س�بتمرب 

بقي�ة ال�دول االأع�س�اء به�ذا اخل�سو��ص.

الرب�ط  العم�ل عل�ى  يت�سم�ن  امل�س�روع  ب�اأن  �س�عادته  واأ�س�ار 
االإلك�رتوين للموا�سف�ات القيا�س�ية اخلليجي�ة م�ع مثيلته�ا 
واالإخ�راج  الن�س�ر  اأعم�ال  واأمتت�ة  والوطني�ة،  الدولي�ة 
للموا�سف�ات القيا�س�ية واللوائ�ح الفني�ة اخلليجي�ة والوطنية 
وتب�س�يط اإج�راءات م�س�اريع املوا�سف�ات القيا�س�ية، وتوف�ر 
الوطني�ة  القيا�س�ية  املوا�سف�ات  لبي�ع  موح�دة  من�س�ة 
واخلليجي�ة والدولي�ة، باالإ�ساف�ة اإىل اأن�ه يتي�ح اإع�ادة ن�س�ر 
خليجي�ًا  تبنيه�ا  مت  الت�ي  الدولي�ة  القيا�س�ية  املوا�سف�ات 
ووطني�ًا بلغته�ا وب�دون تعدي�ل واملتوف�رة ب�سيغ�ة ال�� XML م�ن 
منظم�ة التقيي��ص الدولي�ة ISO ب�س�كل اإلكرتوين، وي�س�اهم يف 
حتدي�ث جمي�ع االأنظم�ة ذات العلق�ة )نظ�ام اإدارة بيان�ات 
املوا�سف�ات، نظ�ام م�س�اريع املوا�سف�ات، متج�ر املوا�سف�ات 

القيا�س�ية(.
م�ن  باأن�ه  ت�سريح�ه  للهيئ�ة  الع�ام  االأم�ن  �س�عادة  واختت�م 
املوؤمل اأن يحقق هذا امل�سروع رفع م�ستوى جودة املوا�سفات 
االأخط�اء  اإلغ�اء  م�ن خ�لل  والوطني�ة  اخلليجي�ة  القيا�س�ية 
الب�سرية الناجتة عن االإدخال اليدوي، وتوفر ر�سوم امللكية 
للمنظم�ات الدولي�ة، وكذل�ك توف�ر تكلف�ة امل�وارد الب�س�رية 
اللزمة للعمل اليدوي و�سيوؤدي اإىل �سرعة توفر املوا�سفات 
القيا�س�ية للم�س�تفيدين واملهتم�ن فور اعتماده�ا، باالإ�سافة 
لل�س�راء،  املتوف�رة  القيا�س�ية  املوا�سف�ات  ع�دد  زي�ادة  اإىل 
واأي�س�ًا حت�س�ن جترب�ة امل�س�تخدم م�ن خ�لل متك�ن معاين�ة 

نب�ذة ع�ن حمتوي�ات املوا�سف�ات القيا�س�ية قب�ل �س�رائها.

 XML للتحول إلى تقنيات

هيئة التقيي�س تطلق نظام اأمتتة 

اأعمال ن�سر املوا�سفات القيا�سية
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�س�اركت هيئ�ة التقيي��ص ل�دول جمل��ص التعاون كاف�ة دول العامل 
احتفاله�ا بالي�وم العاملي التا�س�ع واالأربع�ن للموا�سفات، والذي 
تاأ�سي��ص  وه�و ذك�رى  ع�ام،  كل  م�ن  اأكتوب�ر   14 ي�وم  ي�س�ادف 
ع�ام  يف  اإن�س�اوؤها  مت  الت�ي   ،ISO للتقيي��ص  الدولي�ة  املنظم�ة 
1947م، وياأت�ي االحتف�ال ه�ذا الع�ام حت�ت �س�عار “املوا�سف�ات 

القيا�س�ية الدولي�ة.. والث�ورة ال�سناعي�ة الرابع�ة”.
ب�ن  �س�عود  الفا�س�ل  �س�عادة  اأ�س�ار  املنا�س�بة  به�ذه  كلمت�ه  ويف 
الهيئ�ة  ب�اأن  التقيي��ص  لهيئ�ة  الع�ام  االأم�ن  اخل�سيب�ي  نا�س�ر 
�س�نوي  ب�س�كل  يحتفل�ون  الع�امل  يف  التقيي��ص  اأجه�زة  و�س�ائر 
مبنا�س�بة اليوم العاملي للموا�سفات كمبادرة جماعية للإ�س�ادة 
باجلهود امل�سرتكة التي تبذلها هيئات التقيي�ص واآالف اخلب�راء 
واملتخ�س�س�ون م�ن جمي�ع اأنح�اء الع�امل للم�س�اهمة يف اإع�داد 

الدولي�ة. القيا�س�ية  املوا�سف�ات  وتطوي�ر 
واأو�س�ح �س�عادته ب�اأن �س�عار الي�وم العامل�ي للموا�سف�ات له�ذا 
الع�ام ي�س�لط ال�س�وء عل�ى دور املوا�سف�ات القيا�س�ية يف ظ�ل 
ع�س�ر  اإىل  االنتق�ال  يف  ودوره�ا  الرابع�ة؛  ال�سناعي�ة  الث�ورة 
جدي�د م�ن التكنولوجي�ا النا�س�ئة يف ع�دد من املج�االت، ومنها 
الروبوتات، والذكاء اال�سطناعي، وتكنولوجيا النانو ، واإنرتنت 

االأ�س�ياء، والطباع�ة ثلثي�ة االأبع�اد، واملركب�ات امل�س�تقلة.
واأ�ساف باأنه “مثلما لعبت املوا�سفات القيا�س�ية الدولية دورًا 
كب�رًا خ�لل الث�ورة ال�سناعي�ة االأوىل قب�ل 250 عام�ًا، فاإنه�ا 
بالتاأكيد �س�وف تلعب اأي�سًا دورًا حا�س�مًا يف الثورة ال�سناعية 
الرابعة. موؤكدًا على الدور الكبر للموا�سفات القيا�سية واأنها 

تلعب اليوم - دورًا رئي�س�يًا يف االنتقال اإىل ع�سر جديد.

مو�سح�ًا ب�اأن الت�س�ارع يف وت�رة التغي�ر ال�ذي جلبت�ه الثورة 
وبالت�ايل  كب�رة؛  ل�ه حتدي�ات  �س�يكون  الرابع�ة  ال�سناعي�ة 
وكذل�ك  جدي�دة  قيا�س�ية  موا�سف�ات  اإ�س�دار  اإىل  احلاج�ة 
تطوي�ر املوا�سف�ات القيا�س�ية احلالي�ة ملواكب�ة ه�ذا التط�ور.
اأن املوا�سف�ات القيا�س�ية و�س�يلة قوي�ة  موؤك�دًا �س�عادته اإىل 
واآمن�ة ل�سم�ان حتقيق ال�س�لمة وتقلي�ل املخاطر يف خمتلف 
املجاالت. وعلى �س�بيل املثال، حتافظ املوا�سفات القيا�س�ية 
املتعلق�ة باالأم�ان عل�ى اأم�ان بياناتنا يف اأجهزتنا ال�س�خ�سية 
واأجه�زة املنظم�ات الت�ي نعم�ل لديه�ا، كما حتد م�ن قر�سنة 
البيان�ات، باالإ�ساف�ة اإىل دوره�ا يف ت�س�هيل معاي�ر االأم�ان 

وال�س�لمة للإن�س�ان االآيل لك�ي يتفاع�ل مع الب�س�ر.
وب�ن ب�اأن الهيئ�ة تواكب ه�ذه التطورات وتعمل منذ اإن�س�ائها 
االأع�س�اء  بال�دول  الوطني�ة  التقيي��ص  اأجه�زة  م�ع  بالتع�اون 
املنظم�ات  خمتل�ف  م�ع  امل�س�تدامة  �س�راكاتها  خ�لل  وم�ن 
الدولي�ة واالإقليمي�ة العامل�ة يف جم�ال التقيي��ص اإىل اإع�داد 
وتطوي�ر املوا�سف�ات القيا�س�ية واللوائ�ح الفني�ة واإ�سداره�ا 
كموا�سفات قيا�سية ولوائح فنية خليجية موحدة، ومن�سجمة 
م�ع املمار�س�ات الدولي�ة، مب�ا يخ�دم ال�دول االأع�س�اء به�دف 
التب�ادل  وت�س�هيل  واخلدمي�ة  االإنتاجي�ة  قطاعاته�ا  تطوي�ر 
ت�س�جيع  وكذل�ك  والبيئ�ة،  امل�س�تهلك  وحماي�ة  التج�اري، 
ال�سناع�ات واملنتج�ات الوطني�ة مب�ا يحق�ق دع�م االقت�س�اد 
اخلليج�ي، وق�د بل�غ جمم�وع املوا�سف�ات القيا�س�ية واللوائ�ح 
الفنية اخلليجية التي �سدرت عن الهيئة حتى االآن اأكرث من 

األ�ف موا�سف�ة قيا�س�ية والئح�ة فني�ة خليجي�ة.  23

تحت شعار “المواصفات القياسية الدولية.. والثورة الصناعية الرابعة”

هيئة التقيي�س حتتفل

باليوم العاملي للموا�سفات 2018م
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�س�اركت هيئة التقيي��ص لدول جمل��ص التعاون ممثلة باأمينها العام 
�س�عادة الفا�س�ل �س�عود ب�ن نا�س�ر اخل�سيب�ي يف االجتم�اع ال�� 51 
للجن�ة اال�ست�س�ارية العلي�ا للتقيي��ص ال�ذي ُعق�د يف مدين�ة الرب�اط 
اأكتوب�ر2018م،   18-17 الف�رتة  املغربي�ة خ�لل  اململك�ة  عا�سم�ة 
ومب�س�اركة روؤ�س�اء وم�دراء وممثل�ي اأجه�زة التقيي��ص يف ع�دد م�ن 

ال�دول العربية.
ويف كلم�ة االفتت�اح الأعم�ال ال�دورة )51( للجن�ة اأو�س�ح املهند��ص 
ع�ادل ال�سق�ر، املدي�ر العام للمنظم�ة العربية للتنمي�ة ال�سناعية 
والتعدين اأن املنظمة ت�س�عى اإىل تطوير ن�س�اط تقييم املطابقة يف 
املرحلة القادمة بال�س�كل الذي ي�س�اهم يف زيادة التبادل التجاري 

العرب�ي البين�ي واإجن�اح منطقة التجارة احل�رة العربية الكربى.
وقال �س�عادته اإن اأن�س�طة التقيي��ص املختلفة تتزايد اأهميتها حاليًا 
وخا�س�ة اإع�داد وتطبي�ق املوا�سف�ات القيا�س�ية العربي�ة مل�ا لها من 
دور يف حت�س�ن اأداء وج�ودة املنتج�ات واخلدم�ات العربي�ة، ف�سل 
ع�ن توف�ر ظ�روف االأم�ان وال�س�لمة للمنتجات وال�س�لع املختلفة، 

وزي�ادة فر�ص ت�س�ويقها حمليا ودوليا.
ووج�ه املهند��ص ع�ادل ال�سق�ر ال�س�كر الأجه�زة التقيي��ص العربي�ة 
على تعاونها مع املنظمة يف ر�سم �سورة م�سرفة وايجابية لتن�سيق 
املوق�ف العرب�ي يف املحاف�ل الدولي�ة واالإقليمي�ة، وذل�ك م�ن خلل 
دع�م تر�س�يح ال�دول العربي�ة لتقل�د منا�سب عليا داخ�ل املنظمات 
الدولي�ة واالإقليمي�ة ذات العلق�ة بالتقيي��ص واللج�ان التابع�ة له�ا 

وا�س�ت�سافة اجتماعاته�ا.
الهام�ة  املو�سوع�ات  اأعم�ال االجتم�اع ع�ددًا م�ن  ت�سم�ن ج�دول 
املوح�دة،  العربي�ة  القيا�س�ية  املوا�سف�ات  واعتم�اد  اإع�داد  منه�ا 

واإق�رار اال�س�رتاتيجية العربي�ة للتقيي��ص واجل�ودة 2019-2023م 
اعتم�اد  مناق�س�ة  اإىل  باالإ�ساف�ة  التنفيذي�ة،  خططه�ا  وم�س�اريع 
اللئحة الفنية العربية للمنتجات احللل متهيدًا لو�سع منظومة 
اجلائ�زة  ح�ول  بن�دًا  وكذل�ك  احل�لل،  لقط�اع  متكامل�ة  عربي�ة 

العربي�ة للج�ودة.
م�ن جان�ب اآخ�ر  �س�ارك �س�عادة االأم�ن الع�ام للهيئ�ة يف اأعم�ال 
االجتماع التن�سيقي ملجموعة الدول العربية امل�ساركة يف اجتماعات 
اجلمعية العمومية للمنظمة الدولية للتقيي�ص )االأيزو(، الذي عقد 
يف مدين�ة جني�ف وال�ذي  هدف اإىل تن�س�يق مواق�ف الدول العربية 
امل�ساركة يف دعم طلب اململكة العربية ال�سعودية لتمديد ع�سويتها 
يف جمل�ص اإدارة االأيزو حتى عام 2021م وبذل كافة اجلهود لدى 
اأجهزة التقيي��ص االأجنبية من اأجل حتقيق ذلك، كما اأن االجتماع 
اإىل دع�م تر�س�يح دول�ة االإم�ارات العربي�ة  اأي�س�ًا  العرب�ي يه�دف 

املتح�دة ال�س�ت�سافة اجلمعي�ة العمومية للأي�زو عام 2023م.

هيئة التقيي�س ت�سارك يف االجتماع الـ 51

للجنة اال�ست�سارية العليا للتقيي�س بالرباط
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اأطل�ق مع�ايل �س�لطان ب�ن �س�عيد املن�سوري وزي�ر االقت�ساد 
بدولة االإمارات العربية املتحدة، رئي��ص جمل��ص اإدارة هيئة 
االإمارات للموا�سفات واملقايي�ص "موا�سفات" موؤخرًا نظام 
"مان�ع الذك�ي" عل�ى امل�س�توى االحت�ادي وال�ذي يوف�ر اآلي�ة 

لت�س�ارك املعلومات والرقابة على املنتجات اال�س�تهلكية يف 
جميع اأ�س�واق الدولة.

الهوات�ف  "تطبي�ق  ب�س�قيه  الذك�ي  النظ�ام  اإط�لق  وج�اء 
الذكي�ة" و"املوق�ع االإلك�رتوين" مبن�س�ة احلكوم�ة االحتادية 
خ�لل م�س�اركة "موا�سف�ات" يف فعالي�ات "اأ�س�بوع جيتك��ص 
للتقني�ة 2018" ال�ذي اأقي�م يف مرك�ز دبي التج�اري العاملي.
�ن "نظ�ام مان�ع الذكي" امل�س�تهلكن م�ن اإبلغ اجلهات  وميكِّ
الرقابي�ة املعني�ة بوج�ود اأي منت�ج غ�ر اآم�ن عل�ى امل�س�تهلك 
اأو مت �س�حبه من االأ�س�واق ويف اأي اإمارة وكذلك االإبلغ عن 
احل�وادث الناجم�ة ع�ن ا�س�تخدام منتج�ات غ�ر مطابق�ة 
للموا�سف�ات القيا�س�ية االإماراتي�ة ف�سًل ع�ن توفر حمتوى 

توع�وي للم�س�تهلكن والتج�ار واأ�سح�اب العلقة.
واأك�د مع�ايل �س�لطان ب�ن �س�عيد املن�س�وري اأن اإطلق نظام 
االحت�ادي  امل�س�توى  عل�ى  للجمه�ور  خدمات�ه  واإتاح�ة  مان�ع 
يخ�دم توجه�ات الدول�ة م�ن حي�ث �سب�ط ج�ودة املنتج�ات 
يف االأ�س�واق ووقاي�ة املجتم�ع واالقت�س�اد الوطن�ي م�ن وجود 
�س�لع رديئة يف اأ�س�واق االإمارات وكذا احلفاظ على ال�سحة 
العامة والبيئة بال�سورة التي تن�سجم مع روؤية حكومة دولة 

االإم�ارات العربي�ة املتحدة.

م�ن جهت�ه اأك�د �س�عادة عب�د اهلل املعين�ي مدي�ر ع�ام هيئ�ة 
اأن تعمي�م  "موا�سف�ات"  للموا�سف�ات واملقايي��ص  االإم�ارات 
اجتماعي�ة  اأبع�اد  ل�ه  االحت�ادي  امل�س�توى  عل�ى  مان�ع  نظ�ام 
واقت�سادية وبيئية فمن �ساأنه اأن يبني الثقة لدى امل�ستهلك 
يف الدولة بالتدقيق احلكومي امل�س�تمر على جودة املنتجات 
واخلدم�ات الت�ي يح�س�ل عليه�ا وينعك��ص كذلك عل�ى البعد 
املنتج�ات  ت�داول  ت�س�هيل  حي�ث  م�ن  الوطن�ي  االقت�س�ادي 

املطابق�ة للموا�سف�ات القيا�س�ية االإماراتي�ة املعتم�دة.
واأ�س�اف �س�عادته اإن "نظ�ام مان�ع الذك�ي" �س�يواجه بح�زم 
يخل�ف  والت�ي  االأ�س�واق  يف  ال�سن�ع  رديئ�ة  منتج�ات  اأي�ة 
وجوده�ا اأث�رًا اقت�سادي�ًا �س�لبيًا عل�ى تناف�س�ية الدول�ة عل�ى 
غ�رار املنتج�ات ذات اجلودة املتدنية اأو غر القابلة للتحلل 

واملعاجل�ة بع�د االإت�لف.
واأك�د �س�عادته اأن نظ�ام مان�ع االحت�ادي ا�س�تند اإىل اأف�س�ل 
ورف�ع  امل�س�تهلك  حماي�ة  جم�ال  يف  العاملي�ة  املمار�س�ات 
ج�ودة املنتج�ات يف االأ�س�واق فه�و يحاك�ي النظ�ام االأمريكي 
ل�س�حب املنتجات والنظامن االأوروبي واال�س�رتايل ل�سلمة 

املنتج�ات الت�ي تب�اع اإىل امل�س�تهلكن.
مدي�ر  املعين�ي  اهلل  عب�د  �س�عادة  النظ�ام  اإط�لق  ح�س�ر 
ع�ام هيئ�ة االإم�ارات للموا�سف�ات واملقايي��ص "موا�سف�ات"، 
و�س�عادة الدكت�ور ه�لل الكعب�ي اأم�ن ع�ام جمل��ص اأبوظب�ي 
التنمي�ة  دوائ�ر  مدي�ري  م�ن  وع�دد  واملطابق�ة،  للج�ودة 

الدول�ة. م�س�توى  عل�ى  والبلدي�ات  االقت�سادي�ة 

يتعلق بالمنتجات غير اآلمنة

هيئة االإمارات للموا�سفات واملقايي�س تطلق »نظام مانع« 

أ. عبد اهلل المعيني أ. سلطان بن سعيد المنصوري
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تراأ�ص معايل االأ�ستاذ زايد بن را�سد الزياين وزير ال�سناعة 
والتجارة وال�سياحة مبملكة البحرين اأعمال االجتماع الثاين 
للجن�ة معاي�ر كف�اءة املركب�ات واالأجه�زة الكهربائية والذي 

عقد مببنى الوزارة بح�سور اأع�ساء اللجنة.
ويف ُمعر��ص ترحيب�ه مبمثل�ي اجله�ات احلكومي�ة واخلا�س�ة 
التن�س�يق  اأهمي�ة  الوزي�ر  مع�ايل  اأك�د  اللجن�ة،  يف  االأع�س�اء 
فيم�ا ب�ن اجله�ات املعنية واملمثل�ة يف اللجنة لو�سع مرئياتها 
فيم�ا يتعل�ق باملعاي�ر الرامي�ة لرف�ع كف�اءة املركب�ات وكف�اءة 
االأجه�زة الكهربائي�ة مب�ا يحق�ق اال�س�تخدام االأمث�ل للطاقة.
اأه�م الربام�ج وامل�س�اريع  وق�د مت خ�لل االجتم�اع مناق�س�ة 
اجلدي�دة الوطني�ة واخلليجي�ة ذات ال�سل�ة بكف�اءة الطاق�ة 
مث�ل م�س�روع ال�س�يارات الكهربائي�ة وكذل�ك م�س�روع كف�اءة 
اأه�م  عر��ص  جان�ب  اإىل  العالي�ة،  ال�س�عات  ذات  املكيف�ات 
قب�ل  م�ن  حالي�ًا  به�ا  املعم�ول  الرقابي�ة  للربام�ج  التط�ورات 
اإدارة املوا�سف�ات واملقايي��ص يف وزارة ال�سناع�ة والتج�ارة 
برام�ج م�سابي�ح  الطاق�ة مث�ل  وال�س�ياحة يف جم�ال كف�اءة 

االإن�ارة واأجه�زة التكيي�ف املنزلي�ة وكف�اءة اقت�س�اد الوق�ود 
االإط�ارات. �س�لمة  وكف�اءة  للمركب�ات 

كم�ا مت تق�دمي عر��ص موج�ز ح�ول املركب�ات الكهربائية مع 
التاأكي�د عل�ى اأهمي�ة و�س�ع اأه�داف حم�ددة لر�س�م اخلط�ة 
ث�م  وم�ن  اعتماده�ا  ليت�م  الكهربائي�ة  للمركب�ات  الوطني�ة 
يت�م التن�س�يق م�ع اجله�ات املعني�ة لدع�م اأه�داف اخلط�ة 

وتنفيذه�ا.
اجلدي�د بالذك�ر اإن اللجن�ة م�س�كلة مبوج�ب ق�رار جمل��ص 
ال�سناع�ة  وزي�ر  �س�عادة  برئا�س�ة   2414-07 رق�م:  ال�وزراء 
الكهرب�اء  �س�ئون  وزارة  وع�سوي�ة  وال�س�ياحة  والتج�ارة 
وامل�اء وممثل�ن ع�ن كل م�ن االإدارة العام�ة للمرور، و�س�ئون 
اجلم�ارك، ووزارة املوا�س�لت واالت�س�االت، وغرفة جتارة 
و�سناع�ة البحري�ن. وه�ي ته�دف اإىل دع�م املب�ادرات الت�ي 
م�ن �س�انها حتقي�ق اخلطة الوطنية لكف�اءة الطاقة واخلطة 
الوطني�ة للطاق�ة املتج�ددة اللت�ان اأقرهم�ا جمل��ص ال�وزراء 

املوقر.

ترأس أعماله معالي وزير الصناعة والتجارة والسياحة بمملكة البحرين

االجتماع الثاين للجنة معايري كفاءة املركبات 

واالأجهزة الكهربائية

أخبار التقييس
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حقق�ت اململك�ة العربي�ة ال�س�عودية ممثل�ة بالهيئ�ة ال�س�عودية 
للموا�سف�ات واملقايي��ص واجل�ودة اإجن�ازًا جدي�دًا بع�د متديد 
 ISO الدولي�ة  التقيي��ص  منظم�ة  اإدارة  جمل��ص  يف  ع�سويته�ا 
حت�ى ع�ام 2021م، وذل�ك بع�د ح�سوله�ا عل�ى اأعل�ى ن�س�بة 

ت�سوي�ت يف املجموع�ة الثالث�ة باملنظم�ة الدولي�ة.
مع�ايل  برئا�س�ة  اململك�ة  وف�د  م�س�اركة  خ�لل  ذل�ك  ج�اء 
حماف�ظ الهيئ�ة ال�س�عودية للموا�سف�ات واملقايي��ص واجل�ودة 
اأ�س�بوع  اجتماع�ات  يف  الق�سب�ي  عثم�ان  ب�ن  �س�عد  الدكت�ور 
االأي�زو ISO week 2018، وال�ذي احت�سنت�ه املنظم�ة الدولي�ة 
حي�ث  جني�ف،  ال�سوي�س�رية  العا�سم�ة  يف   "ISO" للتقيي��ص 
�س�اركت الهيئ�ة يف اجتم�اع املجل��ص رق�م 107 وجلن�ة �س�ئون 
ال�دول النامي�ة )الديفك�و( واجتماع�ات اجلمعي�ة العمومي�ة.
ُتع�د   )ISO( الدولي������ة   التقيي��ص  منظم�ة  اأن  اإىل  ي�س�ار 
اأك�رب واأه�م منظم�ة ُدولي�ة معني�ة بالتقيي��ص، حي�ث يبلغ عدد 
بالهيئ�ة  مُمثل�ًة  اململك�ة  ف�ازت  وق�د  َدول�ة،   )162( اأع�سائه�ا 

)االأي�زو(  للتقيي��ص  الُدولي�ة  املنظم�ة  اإدارة  بع�سوي�ة جمل��ص 
2018-2020م. للفت�����رة 

كما يقرتب عدد جلان االأيزو الفنية الرئي�سة الفاعلة من ال� 
)300( جلنة فنية يندرج حتتها العديد من اللجان الفرعية، 
ال�سيا�س�ات  جل�ان  ع�سوي�ة  يف  ال�س�عودية  الهيئ�ة  وت�س�رتك 
الرئي�س�ية الث�لث واللجن�ة املالي�ة )CSC/FIN( التابع�ة ملجل��ص 
االي�زو باالإ�ساف�ة اىل اال�س�رتاك كع�س�و عام�ل يف )56( جلنة 
فنية دولية رئي�سة وفرعية، وُت�سارك كع�سو مراقب يف )164( 

جلن�ة فني�ة رئي�س�ة وفرعي�ة.
جت������در االإ�س�������ارة اإىل اأن الهيئ�������ة ال�س�عودية للموا�سف�ات 
واملقايي��ص واجل�ودة اأن�س�ئت مبر�س�وم ملك�ي رق�م م/10 بتاري�خ 
االإقليمي�ة  الري�ادة  حتقي�ق  به�دف  االأول1392ه��،  ربي�ع   03

املطابق�ة  وتق�ومي  التقيي��ص  جم�االت  يف  العلمي�ة  واملرجعي�ة 
لتعزي�ز  واخلدم�ات  املنتج�ات  وبج�ودة  مبوا�سف�ات  واالرتق�اء 
ال�س�عودي. الوطن�ي  والتناف�س�ية للقت�س�اد  امل�س�تهلك  حماي�ة 

فازت بانتخابات تمديد عضوية مجلس منظمة  التقييس الدولية

الهيئة ال�سعودية للموا�سفات واملقايي�س ع�سو 

يف جمل�س اإدارة  منظمة ISO حتى 2021م
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أخبار التقييس

وزي�ر  ال�س�نيدي  م�س�عود  ب�ن  عل�ي  الدكت�ور  مع�ايل  اأ�س�در 
بنق�ل  وزاري�ًا  ق�رارًا  عم�ان  ب�س�لطنة  وال�سناع�ة  التج�ارة 
مبختل�ف  والدوائ�ر  العم�وم  مدي�ري  م�ن  ع�دد  وتعي�ن 

بال�وزارة. املديري�ات 
ب�ن  خمي��ص  االأ�س�تاذ  �س�عادة  تعي�ن  مت  الق�رار  ومبوج�ب 
عب�داهلل ب�ن عبدالرحم�ن الفار�س�ي مديرًا عام�ًا للمديرية 
العام�ة للموا�سف�ات واملقايي��ص خلف�ًا للمهند��ص �س�امي ب�ن 
�س�امل ب�ن عب�داهلل ال�س�احب ال�ذي مت تعيين�ه مدي�رًا عام�ًا 

للمديري�ة العام�ة لل�سناع�ة.
كم�ا ق�س�ى الق�رار بع�دد م�ن التعيين�ات ل�كل م�ن املديري�ة 
العام�ة للتخطي�ط والدرا�س�ات، واملديري�ة العام�ة للتجارة، 

املديري�ة العام�ة للمنظم�ات والعلق�ات التجارية وغرها.
للموا�سف�ات  العام�ة  املديري�ة  اأن  اإىل  االإ�س�ارة  جت�در 
واملقايي��ص ب�س�لطنة عم�ان متث�ل �س�لطنة ُعم�ان يف ع�سوي�ة 
اجله�از  وتعت�رب  التع�اون،  جمل��ص  ل�دول  التقيي��ص  هيئ�ة 
اأن�س�ئت  وق�د  بال�س�لطنة.  واملقايي��ص  للموا�سف�ات  الوطن�ي 
مبوج�ب املر�س�وم ال�س�لطاين رق�م 76/39 ال�س�ادر يف 20 
باملر�س�وم  ووظائفه�ا  واجباته�ا  وح�ددت  1976م،  اأكتوب�ر 
1978م،  يناي�ر   3 يف  ال�س�ادر   78/1 رق�م  ال�س�لطاين 
وت�س�رف املديري�ة عل�ى عم�ل مرك�ز اال�س�تعلمات الوطنية 
ومركز املعلومات )نيبيك( الذي يخ�سع ل�سلطة وكيل وزارة 

وال�سناع�ة. التج�ارة 

ضمن قرار أصدره وزير التجارة والصناعة بسلطنة عمان

خمي�س الفار�سي مديرًا عامًا للمديرية العامة 

للموا�سفات واملقايي�س

د. علي بن مسعود السنيدي أ. خميس بن عبداهلل الفارسي
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للجتم�اع   ،82 ال��  ال�دورة  اأعم�ال  قط�ر يف  دول�ة  �س�اركت 
يف  عق�د  ال�ذي   ،)IEC( الكهروتقني�ة  الدولي�ة  للجن�ة  الع�ام 
مدين�ة بو�س�ان- بجمهوري�ة كوري�ا اجلنوبي�ة، خ�لل الف�رتة 
�س�عادة  قط�ر  دول�ة  ومث�ل  احل�ايل،  اأكتوب�ر   26  -22 م�ن 
املهند��ص حمم�د ب�ن �س�عود امل�س�لم - رئي��ص الهيئ�ة العام�ة 

والتقيي��ص. للموا�سف�ات  القطري�ة 
اجتماع�ات  ع�دة  ال�دورة احلالي�ة  اأعم�ال  وت�سم�ن ج�دول 
م�ن �سمنه�ا اجتم�اع جمل��ص اإدارة التقيي��ص، ال�ذي يت�وىل 
اإدارة اللجان الفنية الدولية للموا�سفات، واجتماع جمل��ص 
اإدارة تقيي�م املطابق�ة، ال�ذي ي�س�رف عل�ى اأن�س�طة وبرام�ج 
اإ�سدار �س�هادات الفح�ص واالختبار واملطابقة للموا�سفات 
القيا�سي���ة الكهربائي������ة واالإلكرتونية، اإ�سافة اإىل عدد من 

املوؤمت�رات وور��ص العم�ل املتخ�س�سة.
اللجن�ة  اإدارة  جمل��ص  باجتم�اع  ال�دورة  اأعم�ال  واختتم�ت 
الدولية الكهروتقنية الذي ي�سع �سيا�سات اللجنة واأهدافها 

اال�س�رتاتيجية.

كما ت�سمن االجتماع انتخابات الرئي��ص والرئي��ص املناوب، 
تقيي�م  اإدارة  وجمل��ص  التقيي��ص،  اإدارة  جمل��ص  يف  ون�واب 
املطابقة، علمًا باأن جمل��ص االإدارة يجتمع مرة واحدة على 
االأقل كل عام، كما يقوم مبراجعة وتعديل النظام االأ�سا�سي 
وقواع�د واإج�راءات اللجنة الدولي�ة الكهروتقنية كلما دعت 

احلاجة لذلك.
وناق��������ص اجتم�������اع املج����ل��������ص درا�س����������ة التق�����اري��������ر 
املالي����������������ة والدوري����������ة ع�����������ن اأعم���������ال اللجن��������ة مع 
الرئي�س������ة  اال�سرتاتيجي��������ة  اخلط������������ة  ا�ستع����������را�ص 
للجن�ة، اإ�ساف�ة اإىل تقاري�ر اأن�س�طة التع�اون م�ع املنظم�ات 
الدولي�ة االأخ�رى ذات ال�سل�ة. ومثل�ت دول�ة قط�ر، اللجن�ة 
العام�ة  بالهيئ�ة  اإن�س�اوؤها  مت  الت�ي  الكهروتقني�ة  القطري�ة 
القطري�ة للموا�سف�ات والتقيي��ص عام 2007م، وقد ح�سلت 
قط�ر يف الن�س�ف الث�اين م�ن ع�ام 2008م عل�ى الع�سوي�ة 
الدولي�ة  اللجن�ة  اإدارة  جمل��ص  موافق�ة  بع�د  به�ا،  الكامل�ة 

الكهروتقني�ة.

هيئة املوا�سفات القطرية ت�سارك

يف اجتماع اللجنة الدولية الكهروتقنية
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االأم�ة  جمل��ص  اإىل  الكوي�ت  بدول�ة  ال�وزراء  جمل��ص  اأح�ال 
معه�د  اإىل  الكوي�ت  دول�ة  ان�سم�ام  ب�س�اأن  قان�ون  م�س�روع 
املوا�سف�ات واملقايي��ص لل�دول االإ�س�لمية )SMIIC( يف �س�هر 
اأغ�سط��ص املا�س�ي، وذل�ك بن�اًء عل�ى تو�سي�ة جلن�ة ال�س�وؤون 
النظ�ام  عل�ى  بالت�سدي�ق  قان�ون  م�س�روع  ب�س�اأن  القانوني�ة 
االأ�سا�س�ي ملعه�د ال�دول االإ�س�لمية للموا�سف�ات واملقايي��ص 

. �س�ميك( (

املوافق�ة  طل�ب  للم�س�روع  االي�ساحي�ة  املذك�رة  يف  وج�اء 
اإىل النظ�ام االأ�سا�س�ي ملعه�د  عل�ى ان�سم�ام دول�ة الكوي�ت 
املوا�سف�ات واملقايي��ص ال�دول االإ�س�لمية، رغب�ة يف زي�ادة 
حج�م التج�ارة ب�ن ال�دول االإ�س�لمية واالرتق�اء مبع�دالت 
التنمية فيها، وليكون النظام اآلية فعالة لتوحيد املوا�سفات 
ب�ن ال�دول االأع�س�اء يف منظم�ة املوؤمت�ر االإ�س�لمي، وو�س�ع 

موا�سف�ات جدي�دة.
واأ�س�ارت م�واد النظ�ام اإىل اأه�داف النظ�ام وهي�كل املعهد، 
اتخ�اذ  واإج�راءات  واملرا�س�لن  االأع�س�اء  �سف�ة  واأو�سح�ت 
الق�رارات والتو�سي�ات وانتم�اء املعه�د اإىل منظم�ة املوؤمت�ر 
االإ�س�لمي، وكذل�ك علق�ات املعهد م�ع غره من املنظمات 

الدولي�ة واالإقليمي�ة وغره�ا.
وبين�ت املذك�رة اأن االتف�اق يحقق م�سلح�ة دولة الكويت وال 
يتعار��ص م�ع التزاماته�ا يف املجال�ن العرب�ي وال�دويل، واأن 
اجله�ة املخت�س�ة ه�ي الهيئ�ة العام�ة لل�سناع�ة وق�د طلب�ت 
م�ن وزارة اخلارجي�ة اتخ�اذ االإج�راءات اللزمة للت�سديق 
عل�ى النظ�ام االأ�سا�س�ي ملعه�د املوا�سف�ات واملقايي��ص للدول 

االإ�سلمية.
تتمث�ل  الثالث�ة حي�ث  امل�ادة  امل�س�روع ح�ول  اأه�داف  وت�س�ر 
االأهداف الرئي�سية للمعهد يف العمل على توحيد املوا�سفات 
القيا�سية وعلى اإزالة اأي عامل يتمثل مبوا�سفات ومقايي�ص 
املواد وال�س�لع امل�سنعة واملنتجات، ويوؤثر �س�لبًا على التبادل 

االأع�س�اء، وو�س�ع موا�سف�ات  ال�دول  ب�ن  م�ا  التج�اري يف 
م�س�رتكة لتمك�ن الدول االأع�ساء م�ن حتقيق اأق�سى فائدة 
ممكن�ة م�ن املزاي�ا االقت�سادي�ة الت�ي تكفله�ا ه�ذه املعاي�ر 
به�دف  ال�س�هادات،  الإ�س�دار  نظ�ام  واإن�س�اء  امل�س�رتكة، 
التعجي�ل يف تب�ادل امل�واد وال�س�لع امل�سنع�ة واملنتج�ات ب�ن 
ال�دول االأع�س�اء، عل�ى ان يب�داأ ذل�ك االع�رتاف املتب�ادل 
بال�س�هادات، وحتقي�ق التواف�ق يف جمال التقيي��ص وفحو�ص 
املختربات واأن�سطة توحيد املوا�سفات بن الدول االأع�ساء.

وا�س�ارت االأه�داف اإىل تزوي�د ال�دول االأع�س�اء وم�ن خلل 
نظ�ام تقا�س�م التكالي�ف، بخدمات املعايرة واملقايي��ص التي 
ا�س�تثمارات ونفق�ات كب�رة، وتوف�ر االحتياج�ات  تتطل�ب 
التعليمي�ة والتدريبي�ة لل�دول االإ�س�لمية يف جم�ال توحي�د 
املوا�سف�ات واملقايي��ص ع�ن طري�ق حتقي�ق اأق�س�ى ق�در م�ن 
املعلوم�ات  وتقا�س�م  املتاح�ة  باالمكاني�ات  الفع�ال  االنتف�اع 
واخل�ربات املكت�س�بة، وتو�س�ح االأه�داف تق�دمي اخلدم�ات 
باملوا�سف�ات  يتعل�ق  م�ا  يف  واملعلوم�ات  التوثي�ق  جم�ال  يف 
ه�ذا  يف  االأع�س�اء  ال�دول  باحتياج�ات  املتعلق�ة  القيا�س�ية 
املج�ال، وتق�دمي املعون�ة الفني�ة للدول االأع�ساء التي لي�س�ت 
به�ا اأجه�زة موا�سف�ات قيا�س�ية لتمكينها من ان�س�اء اأجهزة 

موا�سف�ات خا�س�ة به�ا.

تدرسه دولة الكويت

م�سروع قانون ب�ساأن االن�سمام 

اإىل معهد املوا�سفات واملقايي�س للدول االإ�سالمية
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الهيئ�ة  ع�ام  مدي�ر  املا��ص  مثن�ي  حدي�د  املهند��ص  �س�ارك 
اليمنية للموا�سفات واملقايي�ص و�سبط اجلودة يف االجتماع 
التا�س�ع ملجل��ص االعتماد اخلليجي الذي عقد خلل الفرتة 
الهيئ�ة  م�ن  وا�س�ت�سافة  برعاي�ة  2018م،  اأكتوب�ر   11-10
العام�ة لل�سناع�ة بدول�ة الكوي�ت، وبح�س�ور ممثل�ي اأجه�زة 
االعتم�اد  مرك�ز  يف  االأع�س�اء  بال�دول  الوطني�ة  االعتم�اد 

.)GAC( اخلليج�ي 
لهيئ�ة  الع�ام  االأم�ن  �س�عادة  االجتم�اع  يف  �س�ارك  كم�ا 

 )GSO( التقيي��ص لدول جمل��ص التعاون لدول اخلليج العربية
وممث�ل ع�ن االأمان�ة العام�ة ملجل��ص التع�اون ل�دول اخللي�ج 

.)GCC( العربي�ة 
ويف االجتم�اع مت ا�س�تعرا�ص مذك�رات االأمان�ة العامة ملركز 
االعتم�اد اخلليج�ي، وفق�ًا جل�دول االأعم�ال، كم�ا مت توقي�ع 
 )GAC( االعتم�اد اخلليج�ي  مرك�ز  ب�ن  �سراك�������ة  اتفاقي�ة 
واإدارة االعتم�اد الوطن�ي لدول�ة االإم�ارات العربي�ة املتح�دة 

.)ENAS(

هيئة املوا�سفات اليمنية ت�سارك 

يف اجتماع مركز االعتماد اخلليجي
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أخبار التقييس

)GAC( موؤخ�رًا عل�ى  ح�س�ل مرك�ز االعتم������اد اخلليج�����ي 
.)ARAC( اع�رتاف اجله�از العرب�ي للعتم�اد

وت�س�لم �س�عادة املهند��ص اأحم�د ب�ن معط�ي املط�ري مدي�ر 
�س�عادة  م�ن  االعتم����������اد اخلليج������������ي  ع���������ام مرك��������ز 
العرب�ي  اجله�از  ع�ام  مدي�ر  الطي�ب  حمم�ود  الدكت�ور/ 
للعتم�اد يف العا�سم�ة االأردني�ة عّم�ان �س�هادة االع�رتاف 
للموا�سف�ات  وفق�ًا  املعاي��������رة  خمت�ربات  باعتم�ادات 
ISO/IEC 17025:2017  وكذل�ك جه�����ات  القيا�س�ية الدولي�ة 
الدولي�ة  القي���������ا�سية  للموا�سف����������ة  وفق���������ًا  الفح���������ص 

.ISO/IEC 17020

االإعتم�اد  ملرك�ز  الري�ادي  ال�دور  اإط�ار  ف�ى  ذل�ك  ياأت�ي 
وال�ذي  اخلليج�ي ف�ى تطوي�ر منظوم�ة اجل�ودة واالعتم�اد 
بخدم�ات  ال�دويل  االع�رتاف  عل�ى  خلل�ه  م�ن  ح�س�ل 
املنظم�ات الدولي�ة واالإقليمي�����������ة للعتم��������اد يف �س������هر 
ع������املي  جه�از  اأول  املرك�ز  ُيع���������د  كم�ا  2016م،  يوني������و 
وذل�ك  احل��������لل  ال�س�هادات  من�ح  باعتم�اد جه�ات  يق�وم 
وف����������ق املوا�سف����������ات القيا�سي�������������ة اخلليجي�ة يف جمال 
بكف�اءة  العلق�ة  ذات  الدولي�ة  واملمار�س������ات  احل��������لل 

ذات  الدولي�ة  القيا�س�ية  واملوا�سف�ات  اجله�ات  ه�ذه  عم�ل 
العلق�ة.

م�ن جان�ب اآخ�ر ح�س�ل مرك�ز االعتم�اد اخلليج�ي موؤخ�رًا 
على �س�هادة تو�س�عة االعرتاف الدويل يف جماالت التفتي��ص 
واملعايرة من املنظمة الدولية العتماد املختربات، واملنتدى 

ال�دويل للعتماد يف �س�نغافوره بتاري�خ 30 اأكتوبر 2018م.
اأن�س�ئ  اخلليج�ي  االعتم�اد  مرك�ز  اأن  اإىل  االإ�س�ارة  جت�در 
االأع�س�اء  لل�دول  قان�وين  ككي�ان  2013م  ماي�و   8 بتاري�خ 
)دول جمل��ص التع�اون ل�دول اخللي�ج العربي�ة واجلمهوري�ة 
جمل��ص  ل�دول  التقيي��ص  هيئ�ة  اإ�س�راف  وحت�ت  اليمني�ة(، 
التعاون وجمل�ص اإدارة الهيئة، وذلك لغر�ص تقدمي خدمات 
القيا��ص  جم�االت  يف  االأع�س�اء  ال�دول  داخ�ل  االعتم�اد 
واملعايرة والتفتي��ص واالختبار ومنح ال�س�هادات اأو ما يعرف 
ب�س�كل ع�ام بتقيي�م املطابق�ة. وق�د ا�س�تقل مرك�ز االعتم�اد 
عل�ى  بن�اء  2016م  ماي�و   12 بتاري�خ  الهيئ�ة  ع�ن  اخلليج�ي 
ق�رار جمل��ص اإدارة هيئ�ة التقيي��ص يف اجتماع�ه )الريا��ص، 
ع�ن  اخلليج�ي  االعتم�اد  مرك�ز  بف�س�ل  2016م(  ماي�و   12

الهيئ�ة به�دف من�ح املرك�ز ا�س�تقللية وحيادي�ة تام�ة.

حصل مؤخرًا على شهادة توسعة االعتراف الدولي في مجاالت التفتيش

 )GAC( مركز االإعتماد اخلليجي

ينال اعرتاف اجلهاز العربي لالإعتماد
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عق�دت االأمان�ة العام�ة ملجل��ص التع�اون ل�دول اخللي�ج العربي�ة 
االجتم�اع ال�� 20 لهيئ�ة االحت�اد اجلمرك�ي اخلليج�ي يف دول�ة 

الكوي�ت بتاري�خ 17 اأكتوب�ر 2018م وا�س�تمر مل�دة يوم�ن.
الع�ام  االأم�ن  االجتم�اع  العام�ة يف  االأمان�ة  وف�د  تراأ��ص  وق�د 
االأ�س�تاذ  �س�عادة  والتنموي�ة  االقت�سادي�ة  لل�س�وؤون  امل�س�اعد 
اأن  فيه�ا  اأك�د  كلم�ة  األق�ى  حي�ث  الع�ربي،  �س�عيد  ب�ن  خليف�ة 
االجتماع ياأتي تنفيذًا لقرار جلنة التعاون املايل واالقت�سادي 
يف اجتماعه�ا ال�� 107، ال�ذي عق�د يف ال�� 14 م�ن ماي�و املا�س�ي 
بدول�ة الكوي�ت، م�س�رًا اإىل اأن االجتم�اع تتط�رق اإىل مذك�رة 
االأمانة العامة حول اآلية تنفيذ قرار املجل��ص االأعلى يف اللقاء 
الت�س�اوري ال� 17 ب�س�اأن ا�س�تكمال متطلبات االحتاد اجلمركي 

املوح�د وانتق�ال ال�س�احنات ب�ن ال�دول االأع�س�اء.
العم�ل  تط�ور  اإىل  اأي�س�ًا  تتط�رق  االجتم�اع  اأن  اإىل  واأ�س�ار 
باآلي�ة التحوي�ل االآيل املبا�س�ر للر�س�وم اجلمركي�ة يف االحت�اد 
اللجن�ة املكلف�ة  ل�دول املجل��ص ونتائ�ج اجتماع�ات  اجلمرك�ي 
مبراجعة القانون اجلمركي املوحد لدول املجل�ص يف اجتماعها 
ال�� 34، الفت�ًا اإىل اأن�ه مت مناق�س�ة مذك�رة االأمان�ة العام�ة لدول 
جمل��ص التعاون ب�س�اأن تفعيل دور منافذ الدخول االأوىل بدول 
اخللي�ج والتع�اون بن هيئة التقيي��ص اخلليجي�ة وهيئة االحتاد 
اجلمركي لدول املجل�ص وطلب احتاد غرف دول املجل�ص عقد 

اللق�اء امل�س�رتك اخلام��ص للقط�اع اخلا�ص.

للجم�ارك  العام�ة  ل�لإدارة  الع�ام  املدي�ر  ق�ال  جانب�ه  م�ن 
الكويتية امل�ست�سار جمال اجللوي: "اإن االإدارات اجلمركية 
يف دول جمل��ص التع�اون حقق�ت اإجن�ازات انعك�س�ت ب�س�كل 
اإيجاب�ي عل�ى حرك�ة التب�ادل التج�اري امل�س�رتكة"، موؤك�دًا 
حر�ص القيادة ال�سيا�سية على عقد لقاءات دورية وم�ستمرة 
ب�ن االأ�س�قاء يف دول املجل��ص لتقري�ب وجه�ات النظ�ر وح�ل 
جميع ال�سعوبات التي تواجه م�سرة التطوير االقت�سادي.

عل�ى  يق�ع  اجلمرك�ي  االحت�اد  هيئ�ة  اأن  اجل�لوي  واأو�س�ح 
ق�ادة  م�ن  ت�س�در  الت�ي  الق�رارات  تنفي�ذ  متابع�ة  عاتقه�ا 
ا�س�تكمال  ب�س�اأن  التع�اون  جمل��ص  ل�دول  االأعل�ى  املجل��ص 
الت�ي  ال�سعوب�ات  كمعاجل�ة  اجلمرك�ي  االحت�اد  متطلب�ات 
ال�دول  ب�ن  التج�ارة  وحرك�ة  ال�س�احنات  انتق�ال  تعرت��ص 
االأع�س�اء، موؤك�دًا اأن�ه يق�ع كذل�ك عل�ى عاتق الهيئ�ة املتابعة 
والتاأك�د  كاف�ة  االأوىل  الدخ�ول  مناف�ذ  ملتطلب�ات  امليداني�ة 
م�ن جاهزيته�ا لت�س�هيل التج�ارة عرب احل�دود وتطبيق اأطر 
ومعاي�ر منظم�ة اجلم�ارك العاملي�ة الأمن وتي�س�ر التجارة، 
اأن ارتب�اط العم�ل م�ع �س�ركاء القط�اع اخلا��ص  اإىل  الفت�ًا 
اأ�سب�ح م�ن معاي�ر ومتطلب�ات االتفاقي�ات الدولي�ة ولذل�ك 
ت�ويل هيئ�ة االحت�اد اجلمركي اللق�اءات امل�س�رتكة والتعاون 
م�ع القط�اع اخلا��ص اأهمي�ة لتذلي�ل ال�سعوب�ات واملعوق�ات 

االإج�راءات. وتب�س�يط 

جمل�س التعاون يبحث ا�ستكمال 

متطلبات االحتاد اجلمركى املوحد
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إعداد: خالد الشهري
قسم التسويق والعالقات الدولية

اختتام البرنامج التدريبي “إقرار صالحية طرق االختبار والمعايرة” الذي نظمته هيئة التقييس  بالتعاون مع الهيئة العامة للغذاء 
والدواء. الرياض، 11 أكتوبر 2018م.

هيئة التقييس تستقبل سعادة أمين عام االتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات والوفد المرافق له لمناقشة خطة العمل 
الفني 2019م في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين. الرياض، 14 أكتوبر 2018م.

هيئة التقييس تشارك في ورشة عمل بعنوان “ضمان الجودة للوصول لألسواق العالمية: مجموعة أدوات التطوير للبنية التحتية 
للجودة”  ضمن فعاليات االجتماع الـ 53 للجنة الدولية للمترولوجيا القانونية  CIML. هامبورج/ألمانيا، 8 أكتوبر 2018م.
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اللجنة الفنية الخليجية لمواصفات مستحضرات التجميل تعقد اجتماعها الثامن، وتقر عدد 40 مشروعًا تمهيدًا لرفعها لالعتماد.
أبوظبي،  03-04 أكتوبر 2018م.

اختتام البرنامج التدريبي “اتفاقية العوائق الفنية أمام التجارة TBT  واتفاقية تدابير الصحة والصحة النباتية SPS ونقاط االستعالم 
الخاصة بهما. جدة، 09-11 أكتوبر 2018م.

اللجنة العامة للمواصفات تعقد اجتماعها الـ 31 وتكرم بعض أعضائها السابقين.
الكويت، 08-09 أكتوبر 2018م.
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هيئة التقييس تلتقي وفد شركة تويوتا اليابانية وتناقش معه واقع ومستقبل السيارات الكهربائية ومجاالت التنسيق والتعاون 
الفني المشترك . الرياض، 02 أكتوبر 2018م.

اللجنة الفنية الخليجية لمواصفات الكيمياء والغزل والنسيج تعقد اجتماعها الثالث والعشرون. أبوظبي، 01-02 أكتوبر 2018م.

هيئة التقييس تجتمع مع وفد مكتب ممثل التجارة األمريكية USTR ووفد السفارة األمريكية في الرياض لمناقشة مستجدات 
التعاون في مجال الحالل وتعزيز التنسيق في اجتماعات هيئة الدستور الغذائي )كودكس(. الرياض، 02 أكتوبر 2018م.
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االجتماع الثنائي بين هيئة التقييس ومعهد المواصفات البريطانية BSI  لمناقشة مجاالت التعاون ومشروع مذكرة التفاهم 
المقترحة بين الجانبين وذلك على هامش االجتماع السنوي للمنظمة الدولية للتقييس ISO Week 2018. جنيف، سبتمبر 2018م.

انعقاد االجتماع التأسيسي األول للفريق الخليجي للمسؤولية المجتمعية. أبوظبي،  30 سبتمبر 2018م.

هيئة التقييس توقع ملحق اتفاقية التعاون الفني في مجال الترابط اإللكتروني وبيع وتبني المواصفات مع الجمعية األمريكية 
.ISO على هامش االجتماع (41) للجمعية العمومية للمنظمة الدولية للتقييس  ASTM INTERNATIONAL الدولية للفحص والمواد

جنيف، سبتمبر 2018م.
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هيئة التقييس توقع مذكرة تفاهم للتعاون الفني مع مجموعة التنمية ألفريقيا الجنوبية SADC  على هامش االجتماع السنوي 
للمنظمة الدولية للتقييس ISO Week 2018  .جنيف، سبتمبر 2018م.

االجتماع الثنائي بين هيئة التقييس واللجنة األوربية للتقييس CEN واللجنة األوربية للتقييس الكهروتقني CENELEC لمناقشة 
التعاون الفني ( 2018 - 2022) م بعد اختيار الهيئة كواحدة من أهم خمسة جهات حول العالم للتعاون في مجال المواصفات 

وبناء القدرات وذلك على هامش االجتماع السنوي ISO Week 2018 . جنيف، سبتمبر 2018م.

هيئة التقييس تشارك في االجتماع السنوي للمنظمة الدولية للتقييس ISO Week 2018 . جنيف، 24-28 سبتمبر 2018م.
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االجتماع الـ 26 للجنة الفنية الخليجية للمواصفات الغذائية والزراعية. مسقط، 19 سبتمبر 2018م.

اختتام البرنامج التدريبي “متطلبات كفاءة مختبرات الفحص والمعايرة طبقا للمواصفة القياسية آيزو 17025 بالتعاون مع الهيئة 
العامة للغذاء والدواء.  الرياض، 25-27 سبتمبر 2018م.

االجتماع الثاني للجنة الفنية الخليجية لمنتجات الحالل وخدماته. مسقط، 20 سبتمبر 2018م.
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اختتام البرنامج التدريبي عن أدلة العمل الفني الخليجية+أفضل الممارسات واألدوات في تطوير مخرجات اللجان الفنية.
الكويت، 17-19 سبتمبر 2018م.

االجتماع الـ 10 للجنة الفنية الفرعية الخليجية لمواصفات المواد المضافة وملوثات األغذية. مسقط، 17 سبتمبر 2018م.

االجتماع الـ 12 للجنة الفنية الفرعية لمواصفات بطاقات األغذية.  مسقط،  16 سبتمبر 2018م.
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هيئة التقييس توقع مذكرة تفاهم لتطوير وتشغيل المتجر الوطني للمواصفات بإدارة المواصفات والمقاييس بوزارة الصناعة 
والتجارة والسياحة في مملكة_البحرين. المنامة، 3 سبتمبر 2018م.

اختتام البرنامج التدريبي “طرق اعتماد االختبارات وحساب االرتياب لمختبرات القياس والمعايرة وفقا للمواصفة القياسية الدولية آيزو 
17025 “بالتعاون مع مركز االعتماد الخليجي. الرياض، 12 سبتمبر 2018م.

هيئة التقييس بالتعاون مع المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بسلطنة ُعمان تنظم الورشة االفتتاحية لمشروع تطوير اإلطار 
العام لمراقبة سالمة المنتجات في إطار المشروع المتكامل لمتابعة تطبيق المنظومة التشريعية لضبط سالمة المنتجات 

في السوق الخليجية المشتركة. مسقط، 9 سبتمبر 2018م.
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هيئة التقييس تشارك بورشة عمل في مؤتمر االبتكار في التنقل المستدام مملكة البحرين قدمها م. وليد الصقر وم. يوسف 
عاجي، تضمنت التعريف باللوائح الفنية الخليجية المتعلقة بالمركبات والنظام اإللكتروني لشهادات المطابقة الخليجية وخطة 

الهيئة لتطوير نماذج شهادات المطابقة الخليجية. المنامة 02 سبتمبر 2018م.

وزير الصناعة والتجارة والسياحة بمملكة البحرين أثناء زيارته لجناح هيئة التقييس لدول مجلس التعاون في المعرض المصاحب 
لمؤتمر االبتكار في التنقل المستدام. المنامة، 02 سبتمبر 2018م.

األمين العام لهيئة التقييس يكرم وزير الصناعة والتجارة والسياحة بمملكة البحرين خالل حفل افتتاح .
مؤتمر االبتكار في التنقل المستدام، المنامة، 02 سبتمبر 2018م.
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هيئة التقييس لدول مجلس التعاون تشارك في مؤتمر االبتكار في التنقل المستدام والمعرض المصاحب له.
المنامة، 02-03 سبتمبر 2018م.

معالي وزير الصناعة والتجارة والسياحة بمملكة البحرين السيد زايد بن راشد الزياني يستقبل في مكتبه سعادة األمين العام 
لـ هيئة التقييس سعود بن ناصر الخصيبي لبحث ومناقشة سبل التعاون بين الوزارة والهيئه  بهدف تعزيز العمل الخليجي المشترك 

خصوصًا في مجال المواصفات والمطابقة والمقاييس، المنامة، 02-03 سبتمبر 2018م.

اجتماع هيئة التقييس مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة لمناقشة مبادرة الهيئة الخاصة بتطوير عمليات نشر 
وإخراج وبيع المواصفات القياسية الوطنية والخليجية والدولية. الرياض، 07 أغسطس 2018م.
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انطالق البرنامج التدريبي عن “التشريعات الدولية واللوائح الفنية والمواصفات الخليجية ذات العالقة بالغذاء الصحي” بتنظيم من 
هيئة التقييس وبالتعاون مع هيئة اإلمارات للمواصفات والمقاييس. أبوظبي، 30 يوليو - 1 أغسطس 2018م.

اختتام برنامج “ضوابط تقنية المعلومات والتقنيات المتعلقة بها. الرياض، 16-19 يوليو 2018م. 

وفد من هيئة التقييس يزور  شركة جنرال موتورز لحضور اختبارات السالمة والتحقق من الوفاء بمتطلباتها، والقيام باختبارات قياس 
الملوثات وتحديد اقتصاد الوقود للمركبات. ديترويت/ والية ميشيغان األمريكية، 23 يوليو 2018م.
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هيئة التقييس تستقبل وفدًا من مجلس VCCI الياباني لمناقشة الئحة التوافق الكهُرمغناطيسي والرمز الخليجي لتتبع المطابقة. 
الرياض، 10 يوليو 2018م.

محاضرة هيئة التقييس عن “متطلبات السالمة في السيارات واإلطارات” ألقاها المهندس محمد الزهراني، في ملتقى ومعرض لِك 
القيادة. جدة، 09 يوليو 2018م.

زيارة األميرة “دعاء بنت محمد” حرم سمو األمير محمد بن عبداهلل بن تركي بن عبدالعزيز آل سعود، لجناح هيئة التقييس 
في معرض وملتقى لك القيادة. جدة، 08 يوليو 2018م.
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مشاركة هيئة التقييس لدول مجلس التعاون في ملتقى ومعرض  لِك القيادة في مدينة جدة. جدة، 08-09 يوليو 2018م.

هيئة التقييس تقدم عرضًا في جلسة الدائرة المستديرة الجتماع هيئة الدستور الغذائي الكودكس حول دور المنظمات الحكومية 
الدولية في مأمونية وسالمة الغذاء. روما/إيطاليا، يوليو 2018م.

زيارة صاحب السمو الملكي األمير خالد بن سلطان العبداهلل الفيصل، رئيس االتحاد السعودي لرياضة السيارات والدراجات النارية 
لجناح هيئة التقييس في ملتقى ومعرض لِك القيادة. جدة، 09 يوليو 2018م.
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وفد من هيئة التقييس يعقد اجتماعًا مع وكيل وزارة الزراعة األمريكي لشؤون التجارة والزراعة الخارجية، وذلك على هامش 
اجتماعات الهيئة الدولية لدستور الغذاء  CODEX. روما/إيطاليا، يوليو 2018م.

وفد من هيئة التقييس يشارك في الحوار الثاني للتجارة واالستثمار بين مجلس التعاون واالتحاد االوروبي، ويقدم ورقتي عمل عن 
المواصفات القياسية واللوائح الفنية الخليجية، وجهود هيئة التقييس في مجال منتجات الحالل وخدماته. بروكسل، 29 يونيو 2018م.

اللجنة الفنية الخليجية لمواصفات معدات إنتاج ونقل وتوزيع المياه تعقد اجتماعها التاسع باستضافة كريمة من الهيئة العامة 
للصناعة بدولة الكويت .الكويت، 26-27 يونيو 2018م.

33

م
 20

18
ر  

مب
وف

   ن
    

    
  2

د 2
عد

ال



الطبيعي�ة  الغذائي�ة  املنتج�ات  عل�ى  الطل�ب  ازدي�اد  واأدى 
امللوث�ات  ا�س�تخدام  ب�س�اأن  القل�ق  اإىل  باالإ�ساف�ة  والع�سوي�ة 
املكروبيولوجي�ة والكيميائي�ة يف ال�سل�س�لة الغذائي�ة وامل�ساف�ات 
الغذائي�ة اال�سطناعي�ة واملبيدات واالأدوية البيطرية اإىل ازدياد 
الوعي باأهمية تطوير اأنظمة واآليات فعالة للرقابة على االأغذية 
مبنية على الوقاية، وقائمة على اأ�س�ص علمية حلماية امل�ستهلك 

م�ن االأغذي�ة املغ�سو�س�ة والفا�س�دة.

الممارسات الصحية الجيدة ومبادئ تحليل المخاطر
وحتلي�ل   )GHP( اجلي�دة  ال�سحي�ة  املمار�س�ات  ا�س�تخدام  يت�م 
املخاط�ر ونق�اط التحك�م احلرج�ة )HACCP( م�ن قبل م�سنعي 
االأغذي�ة ملن�ع انت�س�ار االأمرا��ص الت�ي تنتق�ل عن طري�ق االأغذية 
وه�ي ممار�س�ات معروف�ة ومو�س�ى به�ا عاملي�ًا ل�سم�ان �س�لمة 
االأغذي�ة. باالإ�ساف�ة اإىل ذل�ك، فمعاي�ر اإدارة �س�لمة الغ�ذاء 
ملنظم�ة التقيي��ص الدولي�ة )ISO( ت�س�اعد ال�س�ركات عل�ى حتديد 

املخاط�ر ومراقب�ة �س�لمة االأغذية.
اأنظم�ة ل�س�لمة االأغذي�ة  البل�دان بتطوي�ر  وتق�وم العدي�د م�ن 
مبني�ة عل�ى الوقاي�ة م�ن اأج�ل اال�س�تجابة ب�س�كل اأف�س�ل لق�سايا 
�س�لمة االأغذي�ة. فعل�ى �س�بيل املث�ال، فقان�ون حتدي�ث �س�لمة 
الغ�ذاء )FSMA( ال�ذي اأ�سدرته اإدارة الغذاء والدواء )FDA( يف 

الوالي�ات املتح�دة ين��ص عل�ى وج�ود ال�سواب�ط الوقائي�ة عل�ى 
ال�سل�س�لة  ع�رب  علمي�ة  اأ�س��ص  عل�ى  قائم�ة  و  املخاط�ر  اأ�سا��ص 
حتلي�ل  اإىل  باالإ�ساف�ة  الطاول�ة(  اإىل  املزرع�ة  )م�ن  الغذائي�ة 
املخاط�ر، وكذل�ك تطبي�ق ط�رق حديث�ة للتفتي��ص مث�ل: تك�رار 
الفح��ص ال�س�ادر بن�اًء عل�ى خماطر املن�س�اآت الغذائي�ة، حرية 
الو�س�ول اإىل ال�س�جلت، واج�راء الفح��ص يف خمت�رب معتم�د. 
باالإ�ساف�ة اإىل ذل�ك، قامت اإدارة الغذاء والدواء بتطوير اآليات 
اال�س�تجابة مثل اال�س�تدعاء االإلزامي وتعليق الت�س�جيل وحت�سن 
 )FDA( ��ا �س�لطة ال ق�درات تتب�ع املنتج�ات. ويع�زز القان�ون اأي�سً
م�ن خ�لل: م�س�ائلة امل�س�تورد، طل�ب �س�هادة الط�رف الثال�ث، 

و�س�هادات اإ�سافي�ة للأغذي�ة العالي�ة اخلط�ورة.

�سالمة الغـذاء 

القوانني واالأنظمة
روال عرب *

كتابات

تهدف قوانني �سالمة الغذاء اإىل توفري م�ستوى عاٍل من احلماية ال�سحية للم�ستهلكني من االإ�سابة 

امللوثة  الغذائية  املنتجات  وتوزيع  ا�سترياد  عام  ب�سكل  ومتنع  االأغذية  املنتقلة عن طريق  باالأمرا�س 

الغذاء  جتارة  عوملة  اأدت  وقد  �سياق.  اأي  يف  م�سللة  اأو  زائفة  مل�سقات  حتمل  التي  اأو  املغ�سو�سة  اأو 

واالأحداث املتكررة املتعلقة باالأمرا�س التي تنتقل عن طريق االأغذية اإىل زيادة الوعي باأهمية و�سع 

اأطر تنظيمية متكاملة ومن�سقة واآليات ملراقبة �سالمة االأغذية على امل�ستويني الوطني والدويل من 

اأجل حماية �سحة امل�ستهلك دون خلق حواجز وعوائق غري �سرورية اأمام التجارة الدولية.

*مؤسسة ومديرة R.A Consulting، وهي شركة استشارية متخصصة 
في مجاالت الصحة والتغذية وسالمة األغذية والتجارة الدولية
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أمثلة ألنظمة منسقة في ضمان سالمة المنتجات الغذائية
هن�اك العدي�د من االأنظمة املن�س�قة ت�س�اهم يف �سمان �س�لمة 

املنتجات الغذائية املنتجة حمليًا، امل�س�توردة وامل�سدرة.
تعم�ل هيئ�ة الد�س�تور الغذائ�ي  )CAC(، وه�ي هيئ�ة حكومي�ة 
دولية �سكلت من قبل منظمة االأغذية والزراعة للأمم املتحدة 
معاي�ر  لو�س�ع   )WHO( العاملي�ة  ال�سح�ة  ومنظم�ة   )FAO(
الغ�ذاء  ل�س�لمة  طوعي�ة  وتطويرموا�سف�ات  للأغذي�ة  دولي�ة 
ومبادئ توجيهية ومدونات متعلقة باأف�سل املمار�س�ات للبلدان 
االأع�ساء والتي يتم ترجمتها اإىل ت�س�ريعات اأو لوائح وطنية اأو 
ا�س�تخدامها كمرجعية عند و�سع قوانن غذائية وطنية تهدف 
اإىل حماي�ة �سح�ة امل�س�تهلك وتي�س�ر جت�ارة االأغذي�ة. مبوج�ب 
تطبي�ق اتفاقي�ة اإجراءات ال�سحة وال�سحة النباتية، اأ�سبحت 
موا�سفات الد�ستور الغذائي مرجع لت�سوية النزاعات يف اإطار 

منظم�ة التج�ارة العاملية.
وعل�ى م�س�توى االحت�اد االأوروب�ي، يف ع�ام 2002م، مت و�س�ع 
واملتطلب�ات  العام�ة  املب�ادئ   )EC No 178/2002( اللئح�ة 
اخلا�س�ة بقان�ون االأغذي�ة )اللئح�ة العام�ة لقان�ون الغ�ذاء( 
االحت�اد  يف  واالأع�لف  الغ�ذاء  قان�ون  اأ�سا��ص  ت�س�كل  الت�ي 
املب�ادئ  القان�ون  وي�س�ع  الوطن�ي.  امل�س�توى  وعل�ى  االأوروب�ي 
االأغذي�ة  �س�لمة  م�س�ائل  واالإج�راءات يف  واملتطلب�ات  العام�ة 
الغ�ذاء  وتوزي�ع  اإنت�اج  مراح�ل  جمي�ع  ويت�سم�ن  واالأع�لف، 
االأغذي�ة  ل�س�لمة  االأوروبي�ة  الهيئ�ة  اأُن�س�ئت  كم�ا  واالأع�لف. 
)EFSA( كهيئ�ة م�س�تقلة م�س�وؤولة ع�ن امل�س�ورة والدع�م العلم�ي 
وو�سعت االإجراءات واالأ�س�ص الرئي�سية الإدارة حاالت الطوارئ 
واالأزم�ات وكذل�ك نظ�ام التنبي�ه ال�س�ريع للأغذي�ة واالأع�لف 

.)RASFF(

يف دول جمل��ص التع�اون اخلليج�ي، هن�اك عم�ل م�س�تمر ب�ن 
ل�دول اخللي�ج العربي�ة  التع�اون  ل�دول جمل��ص  التقيي��ص  هيئ�ة 
القيا�س�ية  املوا�سف�ات  لتن�س�يق  االأع�س�اء  وال�دول   )GSO(
اِئع  والت�س�ريعات الغذائي�ة وتوف�ر نظام رقاب�ة وَتْخِلي��صُ الَب�سَ
للأغذية امل�س�توردة. ويهدف دليل دول جمل��ص التعاون للرقابة 
مراج�ع  اإىل  ي�س�تند  ال�ذي   )2017( امل�س�توردة  االأغذي�ة  عل�ى 
دولية مثل الد�ستور الغذائي ومنظمة التجارة العاملية ومنظمة 
اإىل  احلي�وان،  ل�سح�ة  العاملي�ة  واملنظم�ة  والزراع�ة  االأغذي�ة 
االإر�س�اليات  وتفتي��ص  اال�س�تراد  عملي�ات  وت�س�هيل  توحي�د 
الغذائية امل�ستوردة، اعتماًدا على درجة املخاطر على ال�سحة. 
والدليل، الذي هو قائم على اأ�س��ص علمية، يحتوي على منوذج 
كيفي�ة التخلي��ص اجلمرك�ي بن�اء على تقدي�ر معاير املخاطر، 
عل�ى  اخلط�ر  درج�ة  عل�ى  يعتم�د  ت�سني�ف  نظ�ام  با�س�تخدام 
�ا  واأي�سً منخف�س�ة(  اأو  متو�س�طة  اأو  )عالي�ة  العام�ة  ال�سح�ة 
ه�ذه  ا�س�تراد  يف  التاريخ�ي  الت�سل�س�ل  االعتب�ار  بع�ن  يوؤخ�ذ 
االأغذية ومطابقتها للمعاير، باالإ�سافة اإىل املخاطر اجلديدة 
يف ال�سل�س�لة الغذائية. ويقوم الدليل بتن�س�يق متطلبات التوثيق 
وال�س�هادات املطبق�ة عل�ى االأغذي�ة امل�س�توردة )مث�ل ال�س�هادة 

ال�سحي�ة(.
من�ذ تنفي�ذ االحت�اد اجلمرك�ي ل�دول جمل��ص التع�اون يف ع�ام 
التوثي�ق،  ومتطلب�ات  اجلمركي�ة  االإج�راءات  تعت�رب  2003م، 
م�ن حي�ث املب�داأ، ه�ي نف�س�ها ب�ن ال�دول االأع�س�اء يف جمل��ص 
التعاون. ويف عام 2015م، مت اعتماد الدليل املوحد الإجراءات 
اجلم�ارك لت�س�هيل وتب�س�يط االإج�راءات اجلمركي�ة ومتطلبات 
التوثي�ق يف دول جمل��ص التع�اون ل�دول اخلليج العربية  مبوجب 

مب�داأ "نقط�ة الدخ�ول الواحد".

ملف العدد
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ويه���������دف نظام االإن������������ذار اخلليج�������ي ال�س�������ريع للغ������ذاء 
ب�ن  املعلوم�ات  تب�ادل  وت�س�ريع  ت�س�هيل  اإىل    )GCC-RASFF(
اخلليج�ي  التع�اون  جمل��ص  ب�دول  املعني�ة  احلكومي�ة  اجله�ات 
فيم�ا يتعل�ق بالبلغ�ات واالإن�ذارات املرتبط�ة ب�س�لمة الغ�ذاء 
االإج�راءات  اتخ�اذ  اأج�ل  م�ن  للغ�ذاء،  امللم�س�ة  واالأ�س�طح 
م�ن  امل�س�تهلك  �سح�ة  حماي�ة  ل�سم�ان  ال�سروري�ة  الوقائي�ة 

املاأمون�ة. غ�ر  االأغذي�ة 
وهن�اك اأهمي�ة كب�رة يف اأن ت�س�تمر دول جمل��ص التع�اون يف 
بن�اء منظوم�ة ت�س�ريعات واآلي�ات موح�دة وتوحيد الت�س�ريعات 
الغذائية لتعزيز �س�لمة االأغذية وت�س�هيل التجارة بن الدول 
وت�س�جيع اال�س�تثمارات. وكذل�ك هن�اك حاج�ة كب�رة عل�ى اأن 
ت�س�ارك دول جمل��ص التع�اون وهيئ�ة التقيي��ص ل�دول جمل��ص 
الغذائ�ي  الد�س�تور  جل�ان  اجتماع�ات  يف  بفعالي�ة  التع�اون 
التن�س�يق للد�س�تور  وباالأخ��ص يف االجتم�اع االإقليم�ي للجن�ة 
الغذائ�ي يف ال�س�رق االأدن�ى وملن�ح خربته�ا الرائ�دة يف تطوي�ر 
للمنتج�ات  اإقليمي�ة  وموا�سف�ات  الغ�ذاء  �س�لمة  معاي�ر 
الغذائي�ة الت�ي بحاج�ة اإليه�ا منطق�ة ال�س�رق االأدن�ى ل�سم�ان 

�س�لمة الغ�ذاء والت�ي باالإم�كان اأي�س�ًا اعتمادها على امل�س�توى 
ال�دويل.

ويج�ب اأي�س�ًا دع�م امل�س�اركة يف املب�ادرات االإقليمية التي تهدف 
اإىل تواف�ق نظ�م �س�لمة الغذاء املطبق�ة يف املنطقة العربية ويف 
�س�بيل املث�ال مب�ادرة SAFE  التنموية لتعزي�ز القدرات التجارية 
م�ن خ�لل  العربي�ة  املنطق�ة  الغذائي�ة يف  ال�س�لع  االإقليمي�ة يف 
تدعي�م وتواف�ق نظ�م تقيي�م مطابق�ة و�س�لمة الغ�ذاء. وترك�ز 
ه�ذه املب�ادرة عل�ى التن�س�يق والتواف�ق ب�ن البل�دان العربي�ة يف 
للأغذي�ة  ال�س�ريع  االإن�ذار  ونظ�ام  املخاط�ر،  تقيي�م  جم�االت 
واالأع�لف، تطبي�ق الد�س�تور الغذائ�ي، ونظم التفتي��ص واإ�سدار 
ال�س�هادات، واآليات تقييم البلدان. يتم تنفيذ امل�س�روع يف �سياق 
تعاون اإقليمى – دويل م�سرتك من خلل االأمانة العامة جلامعة 
ال�دول العربي�ة وبدع�م تقني م�ن منظمة االأمم املتح�دة للتنمية 
للتنمي�ة  العربي�ة  املنظم�ة  وم�س�اركة   )UNIDO( ال�سناعي�ة 
للتنمي�ة  العربي�ة  واملنظم�ة    )AIDMO( والتعدي�ن  ال�سناعي�ة 
وبتموي�ل  للم�س�روع  تنفيذي�ن  ك�س�ركاء    )AOAD( الزراعي�ة 

.)SIDA( الوكال�ة ال�س�ويدية للتع�اون االإمنائ�ي ال�دويل

كتابات

المراجع:

https://www.iso.org/home.html  
https://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/FSMA/default.htm  
/http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/ar  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32002R0178  
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واخلط�وط  للأغذي�ة  الدولي�ة  القيا�س�ية  املوا�سف�ات  ت�س�اهم 
التوجيهي�ة ومدون�ات املمار�س�ات ال�سادرة عن الد�س�تور الغذائي 
يف �س�لمة التج�ارة الدولي�ة باالأغذي�ة ويف جودته�ا واإن�سافه�ا. 
وتعم�ل هيئ�ة الد�س�تور الغذائ�ي، وه�ي هيئة حكومية دولية �س�كلت 
�س�نة 1963م م�ن قب�ل منظم�ة االأغذي�ة والزراعة ل�لأمم املتحدة 
ومنظم�ة ال�سح�ة العاملي�ة لو�س�ع معاي�ر دولي�ة للأغذي�ة وتطوير 
توجيهي�ة  ومب�ادئ  الغ�ذاء  ل�س�لمة  طوعي�ة  قيا�س�ية  موا�سف�ات 

ومدون�ات متعلق�ة باأف�س�ل املمار�س�ات للبل�دان االأع�س�اء.
 225 ع�س�و،   189 م�ن  حالي�ًا  الغذائ�ي  الد�س�تور  هيئ�ة  وتتاأل�ف 
دولي�ة  منظم�ة   56  - املتح�دة  االأمم  منظم�ات  م�ن  منظم�ة 

حكومي�ة.   غ�ر  منظم�ة   153 حكومي�ة 
ومب�ادئ  تو�سي�ات  مبثاب�ة  ه�ي  الغذائ�ي  الد�س�تور  وموا�سف�ات 
توجيهي�ة يطبقه�ا االأع�س�اء طوع�ًا ويت�م ترجم�ة ه�ذه التو�سي�ات 
كمرجعي�ة  ا�س�تخدامها  وميك�ن  وطني�ة  لوائ�ح  اأو  ت�س�ريعات  اإىل 
عن�د و�س�ع قان�ون غذاء وطني يهدف اإىل حماية �سحة امل�س�تهلك 
لوائ�ح  ت�س�تند  املث�ال،  �س�بيل  وعل�ى  االأغذي�ة.  جت�ارة  وتي�س�ر 
معي�ار  اإىل  الع�امل  ع�رب  البل�دان  الغذائي�ة يف معظ�م  امل�ساف�ات 

الغذائي�ة. للم�ساف�ات  الغذائ�ي  الد�س�تور 
لت�س�وية  مرج�ع  الغذائ�ي  الد�س�تور  موا�سف�ات  اأي�س�ًا  واأ�سبح�ت 

العاملي�ة. التج�ارة  اإط�ار منظم�ة  النزاع�ات يف 
وترتك�ز موا�سف�ات الد�س�تور الغذائ�ي عل�ى اأ�س��ص علمي�ة �س�ليمة 
كال��  املخاط�ر   بتقيي�م  معني�ة  م�س�تقلة  دولي�ة  اأجه�زة  تقدمه�ا 

JECFA ، اأو م�داوالت خم�س�س�ة بتنظي�م م�ن منظم�ة االأغذي�ة 
الغذائ�ي  الد�س�تور  وي�س�مل  العاملي�ة  ال�سح�ة  والزراع�ة ومنظم�ة 
موا�سف�ات جلمي�ع االأغذي�ة الرئي�س�ية، �س�واء كان�ت جمه�زة، اأم 
�س�به جمه�زة اأم خم�س�س�ة لتوزيعها على امل�س�تهلكن. وقد و�سع 
الد�ستور الغذائي موا�سفات  قيا�سية حلوايل 200 منتج غذائي، 
ولدي�ه اأك�رث من 120 جمموعة من اخلطوط التوجيهية ومدونات 

املمار�س�ات يف امل�س�ائل املرتبط�ة ب�س�لمة االأغذي�ة وجودته�ا. 
وتنق�سم موا�سفات الد�ستور اإىل نوعن:

1( املوا�سف�ات العام�ة: وه�ي الت�ي تنطب�ق عل�ى املنتج�ات وفئ�ات 
املنتجات كلها. وتتناول تلك الن�سو�ص عادة ممار�س�ات النظافة 
واإ�س�دار  والتفتي��ص  االأغذي�ة  اإىل  امل�ساف�ة  وامل�واد  والتو�س�يم 
ال�س�هادات. والتغذي�ة وخملف�ات العقاق�ر البيطري�ة واملبي�دات.

2( موا�سفات �س�لع تتعلق مبنتج حمدد، مع اأن الد�س�تور الغذائي 
يعم�ل اأك�رث فاأك�رث عل�ى و�س�ع موا�سف�ات ملجموع�ات االأغذي�ة، اأي 

عل�ى �س�بيل املث�ال، موا�سفة عامة واح�دة لع�سائر الفاكهة.
قائمة لجان  الدستور الغذائي* تتضمن: 

الد�س�تور  لهيئ�ة  التنفيذي�ة  واللجن�ة  الغذائ�ي  الد�س�تور    هيئ�ة 
الغذائ�ي.

 اللجان املعنية مبوا�سيع عامة كلجنة الد�س�تور الغذائي املعنية 
بامل�واد  املعني�ة  الغذائ�ي  الد�س�تور  جلن�ة  االأغذي�ة،  يف  بامللوث�ات 
امل�ساف�ة اإىل االأغذي�ة، جلن�ة الد�س�تور الغذائ�ي املعني�ة بالتغذي�ة 

واالأغذي�ة لل�س�تخدامات التغذوي�ة اخلا�س�ة.

اأهمية دور الد�ستور الغذائي

يف تطوير الت�سريعات يف دول ال�سرق االأدنى*
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كتابات

 جل�ان ال�س�لع االأ�سا�س�ية كلجن�ة الد�س�تور الغذائ�ي املعني�ة 
الد�س�تور  جلن�ة  البقولي�ة،  واحلب�وب  والبق�ول  باحلب�وب 
الغذائ�ي املعني�ة بالده�ون والزي�وت، جلن�ة الد�س�تور الغذائي 

العطري�ة. واالأع�س�اب  بالتواب�ل  املعني�ة 
والزراع�ة  االأغذي�ة  منظم�ة  ب�ن  تن�س�يق  جل�ان  خم��ص   
ومنظم�ة ال�سح�ة العاملي�ة وه�ي جل�ان التن�س�يق يف اأفريقي�ا، 
اآ�س�يا، اأوروبا، اأمريكا اللتينية والكاريبي، اأمريكا ال�س�مالية 

وجن�وب غ�رب املحي�ط اله�ادئ، ويف ال�س�رق االأدن�ى.
صياغة مواصفات الدستور الغذائي:

 تتقدم حكومة وطنية اأو جلنة فرعية تابعة لهيئة الد�س�تور 
الغذائ�ي ع�ادة باق�رتاح و�سع موا�سفة قيا�س�ية . ومن ثم تعّد 
وثيق�ة للمناق�س�ة ت�س�ف االأم�ور الت�ي يتوق�ع م�ن املوا�سف�ات 
املقرتح�ة اأن حتققه�ا، وم�ن ث�م تق�ّدم وثيق�ة م�س�روع تت�سمن 

االإط�ار الزمن�ي للعمل ودرج�ة اأولويته. 
ينبغ�ي  اإذا كان  امل�س�روع وتق�رر م�ا  الهيئ�ة وثيق�ة   تراج�ع 
�سياغة املوا�سفة بح�سب ما هو مقرتح ثم تقوم اأمانة الهيئة 
باإع�داد م�س�روع موا�سف�ة مقرتح�ة وتوزع�ه عل�ى احلكوم�ات 
واللج�ان  مراق�ب  ب�سف�ة  امل�س�اركة  واملنظم�ات  االأع�س�اء 
االأخ�رى للد�س�تور الغذائ�ي ك�ي يخ�س�ع جلولت�ن م�ن اإب�داء 
التعليقات وامل�س�ورة اخلا�سة. قد ي�س�تغرق اإجناز املوا�سفات 
الغذائ�ي  للد�س�تور  موا�سف�ة  اعتم�اد  يت�م  وحامل�ا  اأعوام�ًا. 
م�ن قب�ل الهيئ�ة، ت�س�اف اإىل الد�س�تور الغذائ�ي وتن�س�ر عل�ى 

االإلك�رتوين.  موقعه�ا 

به�ا  املت�س�ل  الن��ص  اأو  املوا�سف�ة  تخ�س�ع  املقت�س�ى،  عن�د 
املع�ارف  م�ع  ات�س�اقها  ل�سم�ان  احل�ذف،  اأو  التعدي�ل  اإىل 
العلمي�ة املعا�س�رة بالتما�س�ي م�ع االإج�راءات اخلا�س�ة بو�سع 

ال�سل�ة. ذات  والن�سو��ص  الغذائ�ي  الد�س�تور  موا�سف�ات 
لجنة التنسيق للدستور الغذائي في الشرق األدنى:  

فر�س�ًة  للأع�س�اء  اللجن�ة  وتتي�ح  ع�س�وًا   17 االإقلي�م  ي�س�م   
للعم�ل مع�ًا ح�ول املوا�سف�ات االإقليمي�ة والدولي�ة وتب�ادل االآراء 
ب�س�اأن امل�س�ائل املت�سلة بالد�س�تور الغذائي. ويعمل االإقليم على 
بن�اء ق�درات اأع�سائ�ه يف جم�ال تقييم املخاط�ر وتعزيز قدرات 
جه�ات االت�س�ال واللج�ان الوطني�ة للد�س�تور الغذائ�ي، من اأجل 
حتدي�د ال�س�واغل املتعلق�ة ب�س�لمة االأغذي�ة والتج�ارة باالأغذية 

وحتدي�د اأولوياته�ا.
املوا�سف�ات  م�ن  العدي�د  مناق�س�ة  مت�ت  ال�س�نن  م�ر  وعل�ى 
االإقليمي�ة )م�س�ودة( مث�ل املوا�سف�ة االإقليمية حللي�ب االإبل، وقد 
مت تق�دمي مقرتح�ات لت�سنيف وت�س�جيل االأغذي�ة باالإ�سافة اإىل 
مقرتح�ات ملعاي�ر اإقليمي�ة جدي�دة مث�ل اللبن�������ة والزعت��������ر، 

م�اء الزه�ر، م�اء الربتق�ال.
وهن�اك حاج�ة كب�رة اإىل م�س�اركة دول جمل��ص التع�اون  وهيئ�ة 
التقيي�ص لدول جمل�ص التعاون لدول اخلليج العربية بفعالية يف 
اجتماع�ات وجل�ان الد�س�تور الغذائ�ي وباالأخ��ص يف االجتم�اع 
االإقليم�ي للجن�ة التن�س�يق للد�س�تور الغذائ�ي يف ال�س�رق االأدن�ى 
اأ�سا��ص  عل�ى  اخلليجي�ة  اللوائ�ح  تن�س�يق  يف  اال�س�تمرار  واىل 

موا�سف�ات وتو�سي�ات الد�س�تور الغذائ�ي.  
*/http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/ar  
*/http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/committees/ar 
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وذلك  اإعداده،  ومراحل  ت�سنيفه  ومتنوع يف  ومتعدد  و�سالمته حديث مت�سعب  الغذاء  احلديث عن 

بدءًا من الزراعة واملواد اخلام مرورًا بالت�سنيع واالإنتاح ثم احلفظ والتخزين والتداول باالأ�سواق اإىل 

اأن ي�سل اإىل يد امل�ستهلك كونه املحور اأو الهدف الرئي�سى من عملية اإعداد وت�سنيع واإنتاج الغذاء. 

الغ�ذاء  وت�سني�ع  اإع�داد  مراح�ل  تفا�سي�ل  يف  اخلو��ص  ولع�ل 
وكيفي�ة احلف�اظ عل�ى �س�لمته م�ن الناحي�ة العلمي�ة وال�سحية 
بحاج�ة اإىل باحث�ن ومتخ�س�س�ن )اأف�راد، جه�ات( يف ه�ذا 
اأك�رب يف �سياغ�ة وط�رح  اله�ام بحي�ث يك�ون له�م دور  املج�ال 
املعلومات واالآراء واملفاهيم الدقيقة حول حول اإعداد املكونات 
الداخل�ة يف �سناع�ة الغ�ذاء ومراح�ل احلف�اظ علي�ه حتى ي�سل 
ب�س�كل اآمن اإىل امل�س�تهلك، وكذلك و�سع القوانن والت�س�ريعات 
الت�سني�ع  ي�س�هدها جم�ال  الت�ى  التط�ورات  م�ع  تتما�س�ى  الت�ى 
الغذائ�ي. وه�وؤالء ه�م م�ن يع�ول عليه�م امل�س�تهلك وي�س�ع ثقت�ه 
به�م ليح�س�ل عل�ى غ�ذاء اآم�ن وخاٍل م�ن جميع اأن�واع املخاطر، 
وهذا بحد ذاته هو مفهوم املواطن )امل�ستهلك( الأمان و�سلمة 

الغذاء.
خمتل�ف  مبفه�وم  بامل�سن�ع  واملتمث�ل  االآخ�ر  الط�رف  وياأت�ي 
لل�س�لمة الغذائي�ة حي�ث يبحث يف بع�ص االأحي�ان عن تربيرات 
الغذائي�ة  امل�ساف�ات  ا�س�تخدام  مث�ل  مقبول�ة،  يراه�ا  ملخاط�ر 
والطع�م  اجل�ذاب  املظه�ر  وحتقي�ق  الت�سني�ع  �س�هولة  لغر��ص 
املرغ�وب، واأي�س�ًا امل�واد احلافظ�ة الإطال�ة ف�رتة حف�ظ امل�واد اأو 

الغذائي�ة. ال�س�لعة 
واإزاء ه�ذا الت�س�ارب واالخت�لف يف مفه�وم ال�س�لمة الغذائية 
ل�كٍل م�ن امل�سن�ع وامل�س�تهلك كان الب�د م�ن وج�ود ط�رف ثال�ث 
يحد من هذا الت�سارب واالختلف ويعمل على حتقيق م�سالح 
اإيج�اد  الطرف�ن حت�ت قاع�دة ال�س�رر وال �س�رار، م�ن خ�لل 
قوانن )موا�سفات قيا�س�ية، لوائح واأنظمة فنية.. الخ( تر�س�د 
امل�سن�ع للجت�اه نح�و ت�سني�ع واإنت�اج م�واد غذائي�ة اآمن�ة، ومن 
جه�ة اأخ�رى تطمئن امل�س�تهلك من خللها ب�اأن هناك حماية له 

من ال�س�لع الرديئة التى قد تت�س�بب بعدد من املخاطر ال�سحية 
عل�ى حياته.

فب�داأت احلكوم�ات يف جمي�ع دول الع�امل تقريبًا باإن�س�اء اأجهزة 
ت�س�ريعية ورقابي�ة متخ�س�س�ة ومعني�ة بحماي�ة �سح�ة و�س�لمة 
امل�س�تهلك حي�ث تتمث�ل مهمته�ا االأ�سا�س�ية باإع�داد الت�س�ريعات 
والقوان�ن واللوائ�ح واالأنظم�ة اخلا�س�ة با�س�رتاطات الت�سني�ع 
الغذائ�ي واأم�ان و�س�لمة تل�ك املنتج�ات، والتاأك�د من �س�لمتها 
ومطابقته�ا ال�س�رتاطات املوا�سف�ات القيا�س�ية، وكذل�ك تطبيق 
ع�دد م�ن االأنظم�ة الهادف�ة اإىل حماي�ة امل�س�تهلك م�ن املخاط�ر 
ال�سحية التى قد تن�س�اأ عن طريق ا�س�تخدام االأغذية امللوثة اأو 

امل�سنع�ة بطريق�ه غ�ر �سحي�ة. 
اإال اأن�ه ويف ظ�ل التناف��ص غ�ر ال�س�ريف م�ن قب�ل البع��ص وفت�ح 
االأ�سواق على م�سراعيها اأمام التجارة العاملية، وتعدد اأ�سناف 
ال�س�لع املختلف�ة الت�ى تعر�ص اأمام امل�س�تهلك وباأ�س�كال واأحجام 
خمتلف�ة وكل منه�ا يدع�ي االأف�سلية يف نوعي�ة وقدرات منتجاته 
على اإ�س�باع رغبات امل�س�تهلك. البد من ا�ست�س�عار امل�س�ئولية من 
قبل اجلميع بدءًا من و�سائل االإعلم ومنظمات املجتمع املدين 
ليك�ون له�ا دورًا حموري�ًا يف رف�ع الوع�ي بالثقاف�ة اال�س�تهلكية 
عن�د  املنت�ج  اأو  ال�س�لعة  م�ع  التعام�ل  بكيفي�ة  املواط�ن  وتوعي�ة 
ال�سراء، كما يجب العمل على ت�سجيع  و�سائل االإعلم باالإعلن 
ع�ن ال�س�لع احلا�سل�ة عل�ى �س�هادات واأنظم�ة اجلودة وال�س�لمة 
دون غرها، حتى ال يقع امل�س�تهلك فري�س�ة �س�هلة لل�سلع الرديئة 
وغ�ر االآمن�ة �سحي�ًا، فبوع�ي اجلمي�ع وتعزي�ز ال�دور الرقاب�ي 
للجه�ات ذات العلق�ة حتمًا �س�ن�سل اإىل حتقي�ق هدفنا املتمثل 

باحل�س�ول عل�ى غذاء اآمن و�س�ليم.

الدور الرقابى 

يعزز �سالمة الغذاء

طه عبد اهلل العامري*

* الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة
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وهن�اك العدي�د م�ن االأطعمة �س�ريعة التلف تدعم منو البكتريا 
ال�سارة كالتايل:

 اخل�سار املقطعة اأو املفرومة وكذلك املطبوخة.
 االأطعمة النيئة اأو املطبوخة من جميع امل�سادر احليوانية.

 �سلطة اخل�سر النيئة والرباعم.
 الفواكه الطازجة املقطعة واملفرومة.

 االأع�ساب املقطعة واملفرومة اأو املطبوخة .
 االأطعمة املعلبة منزليًا.

كم�ا اأن�ه ميك�ن اأن يك�ون هناك انتقال للمواد ال�سارة اأو االأحياء 
الدقيق�ة اإىل الغ�ذاء اجلاه�ز للتق�دمي ع�ن طريق الغ�ذاء اخلام 
اأو ال�س�ائل الناج�م عن�ه اأو اليدي�ن واالأ�س�طح امللم�س�ة للغ�ذاء 
واملع�دات واالأدوات الت�ي تك�ون مت�س�خة وتلم��ص الغ�ذاء اخل�ام 
ثم تلم�ص الغذاء اجلاهز للتقدمي وي�سمى )التلوث اخللطي(.
ويع�د الغ�ذاء �س�ارًا بال�سح�ة اأو غر قابل لل�س�تهلك اإذا كان 
فا�سدًا اأو مت تداوله يف بيئة اأو ظروف قد جتعله �سارًا بال�سحة 
اأو عر�سة للتلوث. ويتم التخل�ص من الغذاء يف حال كان هناك 

تغر يف الطعم اأو اللون اأو الرائحة.
من العوامل المهمة لفساد األغذية:

  حيوية )اأحياء دقيقة: بكتريا/اأعفان/خمائر(.
اأنزمي�ي  وغ�ر  اأنزمي�ي  البن�ي  الل�ون  تفاع�لت  كيميائي�ة:   
اأك�س������دة فيتام�ن ج( كم�ا يف تغ�ر ل�ون   – – كرمل�ة  )مي�لرد 

لله�واء. تعر�س�ه  املوزعن�د 
 طبيعية: ذبول/جفاف نتيجة عوامل بيئية )حرارة ورطوبة(.

 ميكانيكي�ة: )ته�سم/تك�س�ر( اأثن���������اء النق�����������ل والت����داول 
والتخزين(.

العوامل المؤثرة على نمو ونشاط الميكروبات هي كالتالي:
  درج�ة احل�رارة )فهناك درجات للثلجة والفريزر ودرجات 

للب�سرتة.. الخ(
  احلمو�س�ة اأو االأ��ص الهيدروجين�ي )PH( حي�ث تف�س�ل اأن�واع 
البكتري�ا درج�ات خمتلف�ة من االأ��ص الهيدروجين�ي كالبكتريا 

واالأعفان.  واخلمائر 
  الرطوبة.

  االأك�سجن.
  الغذاء.

�س�لمة  ل�سم�ان  التل�ف  م�ن  االأغذي�ة  حف�ظ  امله�م  م�ن  ل�ذا 
. كها �س�تهل ا

حفظ األغذية:
 اله�دف م�ن عملي�ة احلف�ظ ه�و اإطال�ة مدة عم�ر املادة 
)ك�ون  اأوقاته�ا  غ�ر  يف  ال�س�تهلكها  وذل�ك  الغذائي�ة 
االإنت�اج الزراع�ي مو�س�مي(، وهن�اك ع�دة ط�رق حلفظ 

االأغذي�ة وه�ي كالت�ايل:
1- التربيد.

2- التجميد.
3- التجفيف. 

4- الت�سعيع.
5- حفظ االأغذية بامللح )التخليل(.

االأغذية �سريعة التلف 

احلفظ والنقل والتداول

د. حصة بنت عبد اهلل الحسيني*

* استشارية تغذية عالجية - مديرة برنامج الغذاء المتوازن 
والنشاط البدني بوزارة الصحة - بالمملكة العربية السعودية

ت�سمـــــل االأغذيـــــــة �سريعـــة التلف Perishable food معظم االأغذية املهمة التي نتناولها مثل: 

اللحوم والبي�س واحلليب ومنتجاته والفواكه الطازجة واخل�سار. ومن املهم اأن يتم حفظ ونقل 

وتداول االأغذية بطريقة اأمنة يف جميع مراحل ال�سل�سلة الغذائية ل�سمان �سالمة الغذاء وحماية 

ال�سحة العامة للم�ستهلك من الغذاء ال�سار اأو املغ�سو�س اأو الفا�سد اأو غري ال�سالح لال�ستهالك.

كتابات
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حفظ األغذية بالتبريد والتجميد
ذات  االأغذي�ة  ا�س�تخدام  م�ن  ميكنن�ا  اجلي�د  التخزي�ن  اإن 
ال�سلحية االأقدم فاالأحدث لئل تنتهي �سلحية بع�ص االأغذية 
قب�ل ا�س�تخدامها. ويعت�رب التربي�د اأو التجمي�د )يف الثلج�ة اأو 
االأغذي�ة  خا�س�ة  االأغذي�ة  حف�ظ  اأن�واع  اأ�س�رع  اأح�د  الفري�زر( 
واالألب�ان  ج�اج  الدَّ وحل�م  �ئ  النيِّ اللح�ُم  وُيع�دُّ  التل�ف.  �س�ريعة 
وامل�س�تح�سرات  ل�س�ات  وال�سَّ احللي�ب  ات  وم�س�تقَّ والبي��ص 
ه�ن مثل املايونيز م�سدرًا للت�س�مم الغذائي  ة للدَّ �ة املع�دَّ الغذائيَّ
غالب�ًا اإذا مل يت�م احلف�ظ بطريق�ة �سحيح�ة؛ فاجلراثي�ُم تنم�و 
�روط  لل�سُّ خا�سع�ًا  حت�سُره�ا  يك�ن  مل  اإذا  االأطعم�ة  ه�ذه  يف 
�دًا، اأو مل تك�ن حمفوظ�ًة يف  ال�سحي�ة، اأو مل تك�ن مطبوخ�ًة جيِّ
درجة حرارة تقلُّ عن 5 ْم. وفيما يلي بع�ص االإر�سادات للحفظ 

اأو التجمي�د: بالتربي�د 
1- ين�س�ح بع�دم �س�راء االأغذي�ة امل�ربدة اأو املجم�دة اإذا كان�ت 

معرو�س�ة يف درج�ة ح�رارة الغرفة.
2- يتم �س�راء االأغذية املربدة اأو املجمدة مبا يتنا�س�ب مع �س�عة 

املربد اأو املجمد املتوفر.
3- يف�س�ل التاأك�د م�ن درج�ة احل�رارة يف الثلج�ة والفري�زر 

با�س�تخدام مي�زان ح�راري.
اأق�ل م�ن 4 درج�ة  اأن تك�ون درج�ة ح�رارة الثلج�ة  4- يج�ب 

مئوي�ة والفري�زر عن�د -18م حت�ت ال�سف�ر. حي�ث يق�ل تكاث�ر 
معظ�م اأن�واع البكتري�ا التي تنتقل بوا�س�طة الطع�ام عند درجة 
 18 البكتري�ا عن�د  تكاث�ر  ويتوق�ف  4 درج�ات مئوي�ة،  ح�رارة 

ال�سف�ر. حت�ت  مئوي�ة  درج�ة 
الغذائي�ة  وامل�واد  واالأ�س�ماك  والدج�اج  اللح�وم  حتف�ظ   -5

الفري�زر. يف  املجم�دة 
6- يج�ب اأن تك�ون االأغذي�ة املجم�دة �سلب�ة وقا�س�ية وال يوج�د 
عليه�ا ثل�ج �سل�ب يف الزواي�ا الأن�ه دالل�ة عل�ى اأنها �س�احت واأعيد 

جتميده�ا م�رة اأخرى.
7-  يج�ب ع�دم تخ���������زين اأي ن����������وع م�ن امل������واد الغذائي�ة 
املطب�خ، كم�ا يج�ب تخزي�ن  الغ�س�يل يف  اجلاف�ة حت�ت حو��ص 
م�واد  ع�ن  ومنف�س�ل  االأر��ص  ع�ن  مرتف�ع  م�كان  املاأك�والت يف 

التنظي�ف.
8- تع�زل اللح�وم النيئ�ة ع�ن باق�ي االأغذي�ة يف الثلج�ة لتجنب 

ت�س�رب ال�سوائل منها.
بعي�دًا  التل�ف  �س�ريعة  والفواك�ه  الورقي�ة  اخل�س�ار  حتف�ظ   -9
ع�ن الرطوب�ة وميك�ن ا�س�تخدام ورق ن�س�اف اأو مايق�وم مقام�ة 

لتجفي�ف الرطوب�ة م�ن املنت�ج.
10- يو�س�ع الطع�ام املطب�وخ يف اأعل�ى الثلج�ة واخل�س�روات 

والفواك�ه يف املنت�س�ف واللح�وم يف االأ�س�فل.

ملف العدد
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كتابات

حفظ األغذية بالتجفيف:
احل�ر  امل�اء  اإزاح�ة  ه�و  التجفي�ف  عملي�ة  يف  االأ�سا�س�ي  املب�داأ 
املوج�ود طبيعي�ًا يف امل�ادة الغذائي�ة بحي�ث ت�سب�ح امل�ادة اأ�س�هل 
يف احلفظ واأقل وزنًا واأقل عر�سة للتلف. يتم ا�ستخدام الطاقة 

ال�سم�س�ية لتجفي�ف اخل�س�ار والفواك�ه.
 وم�ن اأه�م االأم�ور الت�ي يج�ب مراعاته�ا عن�د جتفي�ف البق�ول 

واحلب�وب م�ا يل�ي:
عر�س�ة  الأنه�ا  قليل�ة  بكمي�ات  واحلب�وب  البق�ول  تخزي�ن   

 . ��ص للت�سو
 اإ�ساف�ة كمي�ة م�ن املل�ح للحب�وب المت�سا��ص الرطوب�ة الت�ي 

ت�س�اعد يف ف�س�ادها.
 حتفظ احلبوب يف مكان جاف بعيدًا عن الرطوبة.

حفظ األغذية بالتشعيع: 
ه�و تعري��ص االأغذي�ة جلرع�ة كافي�ة م�ن االأ�س�عة بغر��ص اإطال�ة 
وفق�ًا  امليكروبي�ة  امللوث�ات  عل�ى  والق�س�اء  �سلحيته�ا  ف�رتة 
للمتطلب�ات التقني�ة وبطريق�ة منا�س�بة و�سديقة للبيئة وت�س�اهم 
يف احلد من ا�ستخدام املواد احلافظة الكيميائية اأو امل�سادات 
احليوي�ة اأو الغ�ازات ال�س�امة كم�ا يف التواب�ل والتم�ور. ومن اأهم 
عيوبه�ا ارتف�اع تكاليفها اال�س�تثمارية. وق�د اأو�ست جلنة خرباء 
منظم�ة االأغذي�ة والزراع�ة ومنظم�ة ال�سح�ة العاملي�ة والوكال�ة 
الدولي�ة للطاق�ة الذري�ة بت�س�عيع بع�ص االأغذية الت�ي من املمكن 
ا�س�تعمال م�س�توى جرعة اإ�س�عاعية حمددة لكل �سنف قد ي�سل 

اإىل 10 كيل�و ج�رام.

الغرض من التشعيع المادة الغذائية

 اإطالة فرتة ال�سلحية
الدواجن الق�ساء على امليكروبات املر�سية كال�سلمونيل

 اإطالة فرتة ال�سلحية
 الق�ساء على احل�سرات يف االأ�سماك املجففة

 خف�ص اأعداد امليكروبات املر�سية
االأ�سماك ومنتجاتها

 اإطالة فرتة ال�سلحية
اللحوم منتجاتها الق�ساء على امليكروبات

تثبيط التزريع  البطاط�ص والب�سل والثوم
الفراولة والربتقال واملوز اإطالة فرتة ال�سلحية 
البلح اإطالة فرتة ال�سلحية

الق�ساء على احل�سرات اأثناء التخزين القمح ومنتجات االأرز والبقوليات

الق�ساء على احل�سرات وامليكروبات 
وامليكروبات املر�سية التوابل والبهارات والب�سل املجفف

حفظ األغذية بالملح )التخليل(:
اإح�دى ط�رق حف�ظ اخل�س�ار  تعت�رب عملي�ة ت�سني�ع املخل�لت 
املختلفة وذلك الإطالة مدة حفظ اخل�سار وا�ستهلكه يف اأوقات 
غياب�ه حي�ث يت�م اإعداد املحلول املحلي جلميع املخللت بن�س�بة 
6-8 % اأي م�ا يع�ادل 2.5 ملعق�ة ملح/كغ�م م�ن امل�ادة امل�راد 
تخليله�ا. وتعت�رب املخل�لت غنية بالفيتامينات، فاحتة لل�س�هية، 
وال تو�س�ف ع�ادة للأ�س�خا�ص امل�ساب�ن باأمرا��ص �سغط الدم، 

وكب�ار ال�س�ن لكونه�ا م�ن املنتج�ات عالية املحت�وى من امللح.
حفظ األغذية بالسكر )العصائر والمربيات(

على �سبيل املثال يتم حفظ الع�سر بعدة طرق منها:
ب�دون  الب�ارد  عل�ى  الع�س�ر  حت�س�ر  يت�م  الب�اردة:  الطريق�ة 
باأنه�ا  الطريق�ة  ه�ذه  ومتت�از  احل�رارة  اإىل  الع�س�ر  تعري��ص 
حتاف�ظ عل�ى خوا��ص الع�سر من حيث الطعم واللون الطبيعي 

للفاكه�ة املح�س�ر منه�ا باالإ�ساف�ة اىل الفيتامين�ات.
الطريق�ة ال�س�اخنة:  وفيه�ا يت�م ت�س�خن وغل�ي ع�س�ر الفاكه�ة 
بوج�ود ال�س�كر وه�ذه الطريق�ة تزي�د م�ن م�دة حف�ظ الع�س�ر 
الع�س�ر معظ�م  يفق�د  لك�ن  ال�س�ابقة،  الطريق�ة  م�ع  باملقارن�ة 

خوا�س�ه مث�ل الل�ون والطع�م والفيتامين�ات.
اإذاب�ة ال�س�كر عل�ى ن�ار  الطريق�ة الن�س�ف �س�اخنة: يت�م فيه�ا 
هادئ�ة م�ع كمي�ة م�ن الع�س�ر وم�ن ث�م خل�ط الكمي�ة م�ع باق�ي 
ه�ذه  ومتت�از  الرغ�وة  اإزال�ة  م�ع  الن�ار  ع�ن  واإبع�اده  الع�س�ر 
الطريق�ة باأنه�ا تخت�س�ر الوق�ت يف حت�س�ر الع�س�ر باالإ�سافة 

خوا�س�ه. مبعظ�م  الع�س�ر  احتف�اظ  اإىل 
إرشادات لتخزين الغذاء: 

 حتفظ الب�سائع املعلبة يف اأماكن نظيفة، باردة، ومكان جاف.
االنتف�اخ،  املعلب��������ة ذات  االأطعم�������ة  م�ن  التخل���������ص  يت�م   

ال�س�داأ. اأو  وال�سقوق،اخلدو��ص 
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 احلر�ص على و�سع الطعام على ارتفاع ال يقل عن 6 بو�سات 
اأعلى من االأر�ص.

 احلر��ص عل�ى اأن تك�ون امل�واد الغذائي�ة منف�سل�ة ع�ن م�واد 
التنظي�ف.

إرشادات لنقل الغذاء:
والنق�ل  بالتعبئ�ة  خا��ص  منت�ج  ل�كل  قيا�س�ية  متطلب�ات  توج�د 
والتخزين وعلى �سبيل املثال يتم تعبئة ونقل وتخزين االأ�سماك 
)حتدي�ث  بذل�ك   اخلا�س�ة  القيا�سي���������ة  للموا�سف���������ة  طبق�ًا 
GSO 380/2018 االأ�سم�������اك الطازج������������������ة املب���������������ردة 
)FRESH FISH )chilled( ويج�ب اأن تنق�ل االأ�س��ماك م��ن بل��د 
املن�س�اأ وحت�ى و�س�ولها بل�د اال�ستراد خ�لل فت�رة  التزي�د عل�ى 
48  �ساعة من تاريخ ال�سيد، ويجب عدم نقل االأ�سماك مع اأي 

ب�سائ�ع اأخ�رى ق�د ت�وؤدي اإىل تلوثه�ا اأو تلفه�ا.
واحلاوي�ات  ال�س�احنات  منه�ا  و�س�ائل  بع�دة  الغ�ذاء  نق�ل  ويت�م 
وال�سهاريج وال�سيارات اأيا كان نوعها اأو حجمها التي ت�ستخدم 
يف نق�ل امل�واد الغذائي�ة �س�واء كان�ت م�ربدة اأو جمم�دة اأو عن�د 
درجة حرارة الغرفة العادية. وبالن�س�بة للأغذية �س�ريعة التلف 

يتطل�ب النق�ل مايلي:
اآخ�ر  اأو املجم�دة يف  امل�ربدة  االأطعم�ة  ا�س�رت  الت�س�وق:   عن�د 
الت�س�وق مث�ل اللح�وم، واحلليب والدواج�ن واملاأكوالت البحرية.
 �س�ع االأغذي�ة امل�ربدة واملجم�دة يف اأماكنه�ا مبج�رد الو�س�ول 

م�ن ال�س�وق حتى الترتف�ع درجة حرارتها.
االأطعم�ة  لع�زل  بالغ�ذاء  خا�س�������ة  اأكي���������ا�ص  ا�س�تخدام   
الب�اردة اأو عل�ب خم�س�س�ة للغ�ذاء حلف�ظ االأطعم�ة الب�اردة اأو 

ال�س�اخنة. 
  تغليف االأطباق حلماية املواد الغذائية من الغبار، العط��ص، 

واالن�سكابات واللم�ص. 

  يج�ب احلف�اظ عل�ى الطع�ام ال�س�اخن �س�اخنًا والب�ارد ب�اردًا 
واملحافظ�ة عل�ى االأطعم�ة مغلقة حت�ى وقت التقدمي. 

  اإبقاء االأطعمة منف�سلة وغر معر�سة للتلوث.
  ال ترتك االأغذية النيئة اأو املطبوخة يف درجة حرارة الغرفة 

الأكرث من 2 �ساعة.
  ال ترتك الطعام خارج الرباد الأكرث من �ساعتن.

  ا�ستخدام اأواين نظيفة.
  جتنب مل�ص الطعام باليدين.

  عن�د نق�ل الطع�ام غ�س�ل اليدي�ن بامل�اء وال�ساب�ون وارت�داء 
ملب��ص نظيف�ة وغط�اء ال�س�عر.

عل�ى االأي�دي، فيج�ب غ�س�ل  )ج�رح(  اإذا كان هن�اك قط�ع    
اليدي�ن جي�دًا وارت�داء قف�ازات نظيف�ة.

°م والطع�ام الب�ارد اأق�ل    يق�دم الطع�ام ال�س�اخن ف�وق 65 
م�ن4 ° م م�ع حف�ظ االأغذي�ة ال�س�اخنة يف الثلج�ة مبا�س�رة اإذا 

مل ت�س�تهلك خ�لل �س�اعتن م�ن اإعداده�ا.
  عندم�ا تك�ون درج�ة ح�رارة اجل�و 90 درج�ة فهرنهاي�ت اأي 
مايع�ادل 32.2 درج�ة مئوي�ة اأو اأعلى، ال ترتك الغذاء الأكرث من 

1 �س�اعة خارج�ًا.
  تربي�د الغ�ذاء بكمي�ات منا�س�بة يف حاوي�ات مثلج�ة ال يزي�د 

عمقه�ا ع�ن بو�ست�ن يف الثلج�ة اأو يف الفري�زر.
  ت�سخن بقايا الطعام اإىل درجة التقل عن 70 درجة مئوية.

  ت�سخن بقايا الطعام ملرة واحدة فقط.
  يج�ب التخل��ص م�ن بقاي�ا الطعام بعد مرة واحدة من اإعادة 

الت�سخن.
  اإعادة ت�سخن احل�ساء، واملرق وال�سل�سات حتى الغليان.

  غ�سل اليدين قبل وبعد التعامل مع بقايا الطعام.
  عندما تكون يف �سك جتاه بقايا الطعام فيجب رميها.

المراجع:
  https://www.sfda.gov.sa/ar/RegulationDrafts/Documents/Regulations-Food.pdf •
(مشروع الالئحة التنفيذية لنظام الغذاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 1 وتاريخ 6 /1/1436هـ(.
https://sfda.gov.sa/ar/food/about/administration/management_regulations •
 GSO 380 /  تحديث (FRESH FISH (chilled )األسماك الطازجة المبردة Documents/FRESH-FISH.pdf/
2018
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منذ زمن طويل واملواد امل�سافة تلعب دورًا مهمًا يف حفظ االأغذية واإ�سافة خ�سائ�س لها كمواد 

ملونة اأو حافظة اأو ُمّلية، حيث اأن م�سدر هذه املواد اآنذاك طبيعي مثل اإ�سافة امللح للحوم وذلك 

لتقليل معدل الن�ساط املائي والذي يعمل على حفظ اللحوم من التلف ملدة من الزمن، وكذلك 

ا�ستخدام الكركم كمادة ملونة. 

والت�ي  والتكنولوجي�ا  التقني�ة  تط�ورت  الزم�ن  م�رور  وم�ع 
ا�سطناعي�ة  م�واد م�ساف�ة  اإنت�اج  بدوره�ا يف تطوي�ر  �س�اهمت 
ويف تطوي�ر ط�رق ا�س�تخراج م�واد م�ساف�ة من م�س�ادر طبيعية 
مث�ل املُحّلي�ات. وحي�ث اأن ه�ذا التطور ال�س�ريع يف ت�سنيع املواد 
امل�ساف�ة ي�س�توجب �س�ّن ت�س�ريعات وقوان�ن ت�سم�ن ا�س�تهلك 
ه�ذه امل�واد بطريق�ة اآمن�ة وب�س�كل ال يوؤث�ر عل�ى �سح�ة و�س�لمة 
حت�دد  ولوائ�ح  قوان�ن  اإع�داد  عل�ى  ال�دول  قام�ت  امل�س�تهلك، 
امل�ساف�ات االآمن�ة امل�س�موح با�س�تخدامها وبح�دود ق�س�وى ويف 
منتج�ات غذائي�ة معين�ة مثل الت�س�ريع الدويل الت�ي تطلقه هيئة 

)الكودك��ص(.  االأغذي�ة  د�س�تور 
ولتنظي�م ت�س�ريعات امل�واد امل�ساف�ة عم�دت ال�دول عل�ى اإ�ساف�ة 
رم�وز للم�واد امل�ساف�ة لك�ي ي�س�هل التع�رف عل�ى امل�ادة ولتك�ون 
وا�سح�ة للم�س�تهلك عن�د قراءته�ا عل�ى عب�وة املنت�ج، حي�ث اأن 
الرم�ز يب�داأ بح�رف E  متبوع بثلث اأو اأربع اأرقام، وعلى �س�بيل 
املث�ال رم�وز امل�واد امللون�ة تك�ون م�ن E100 اإىل E199 وامل�واد 

احلافظ�ة تك�ون م�ن E200 اإىل E299 ال�خ...
وبن�اًء عل�ى م�ا تق�وم به الدول من �س�ّن قوانينها اخلا�سة باملواد 
امل�سافة فقد قامت دول اخلليج ب�سّن ت�سريعاتها اخلا�سة باملواد 
امل�سافة من خلل اجلهات احلكومية املخت�سة ب�سلمة الغذاء 
حت�ت مظّل�ة هيئ�ة التقيي��ص لدول جمل��ص التعاون ل�دول اخلليج 
العربي�ة والت�ي اأثم�رت عل�ى اإ�س�دار اللئح�ة الفني�ة اخلليجي�ة 
GSO 2500 "امل�واد امل�ساف�ة امل�س�موح با�س�تخدامها يف امل�واد 
GSO"املحلي�ات   995 اخلليجي�ة  الفني�ة  "واللئح�ة  الغذائي�ة 

امل�س�موح با�س�تخدامها يف امل�واد الغذائي�ة" و اللئح�ة الفني�ة 
يف  با�س�تخدامها  امل�س�موح  GSO"املنكه�ات   707 اخلليجي�ة 

الغذائية". املنتج�ات 
ح�دود  عل�ى   GSO 2500 اخلليجي�ة  الفني�ة  اللئح�ة  وتن��ص 
ق�س�وى للم�واد امل�ساف�ة بن�اًء عل�ى اأح�دث املراج�ع والت�س�ريعات 
الدولي�ة كت�س�ريع هيئ�ة د�س�تور االأغذي�ة )الكودك��ص( والذي يعمل 
عل�ى اإع�داده خ�رباء خمت�س�ن يف ه�ذا املج�ال م�ن معظ�م دول 
العامل من خلل عقد اجتماع �سنوي الإعداده وحتديثه ومن خلل 
عم�ل جل�ان اإلكرتوني�ة، حي�ث اأن اململك�ة العربي�ة ال�س�عودية م�ن 
بن الدول امل�س�اركة يف االجتماع ال�س�نوي ويف جلانه االإلكرتونية. 
كم�ا اأن ه�ذا الت�س�ريع يعتم�د وب�س�كل اأ�سا�س�ي على جلنة م�س�رتكة 
 )WHO( لتقيي�م املخاط�ر م�س�كّلة م�ن منظم�ة ال�سح�ة العاملي�ة 

.)FAO( املتح�دة  ل�لأمم  والزراع�ة  االأغذي�ة  ومنظم�ة 
 وم�ن املراج�ع املهم�ة اأي�س�ًا للوائحنا اخلليجي�ة اخلا�سة باملواد 
امل�ساف�ة ه�و ت�س�ريع االحت�اد االأوروبي والذي يعتم�د يف اإ�سداره 
يعم�ل  وال�ذي   )EFSA( االأوروبي�ة  االأغذي�ة  �س�لمة  هيئ�ة  عل�ى 
عل�ى تقيي�م خماط�ر امل�واد امل�ساف�ة قب�ل ال�س�ماح با�س�تخدامها 

وحتدي�د حدوده�ا.
المواد المضافة والتحذيرات

درا�س�ات  ي�ساحب�ه  امل�ساف�ة  امل�واد  اإنت�اج  يف  ال�س�ريع  التط�ور 
تعمل على مراجعة �سلمة املواد امل�سافة امل�سموح با�ستخدامها 
وفق�ًا للت�س�ريعات الدولي�ة والتاأك�د م�ن م�دى منا�س�بتها لفئ�ات 
الدرا�س�ات  اأح�د  اأن  اإىل  االإ�س�ارة  وجت�در  املختلف�ة،  املجتم�ع 

املواد امل�سافة... والغذاء

كتابات

محمد بن طويرش الدوسري*

* أخصائي أول - الهيئة العامة للغذاء والدواء - المملكة العربية السعودية
- ماجستير في علوم الغذاء - كيمياء أغذية 

- متخصص في قوانين وتشريعات الغذاء المحلية والدولية  44
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الت�ي ُعمل�ت يف اململك�ة املتح�دة والتي تتحدث ع�ن وجود علقة 
ب�ن ا�سط�راب ف�رط احلرك�ة وت�س�تت االنتب�اه )ADHD( ل�دى 
االأطف�ال وا�س�تهلك االأغذي�ة الت�ي حتت�وي عل�ى اأح�د االأل�وان 

التالية:
E102 Tatrazin,  E110 Sunset yellow  FCF,
E122 Azorubine  (Carmisine),  E129 Allura red,

 E104 Quinoline yellow, E124Ponceau 4R.
حيث �ساهمت يف حراك �سريع يف اأوروبا والتي بدورها فر�ست 
عل�ى امل�سنع�ن وامل�س�توردين كتاب�ة التحذي�ر الت�ايل )ق�د يك�ون 
ل�ه تاأث�ر �س�لبي عل�ى الن�س�اط والرتكي�ز ل�دى االطف�ال( عل�ى 
املنتج�ات املحتوي�ة عل�ى اأحد االألوان ال�س�تة. ولكن يف املقابل مت 
التاأكي�د عل�ى اأن ه�ذه االأل�وان اآمن�ة والتحذي�ر فق�ط الحتمالي�ة 

ح�دوث علق�ة ب�ن ه�ذه االأل�وان و )ADHD( ل�دى االأطف�ال.
وبن�اء عل�ى ذل�ك �س�ارعت دول جمل��ص التعاون يف اإع�ادة النظر 
خل�س�ت  حي�ث  ال�س�تة،  االأل�وان  ه�ذه  با�س�تخدام  ال�س�ماح  يف 

النتائ�ج اإىل حظ�ر اثن�ن م�ن اأ�س�ل �س�تة 
وهم�ا: Quinoline yellow E104 و 4R E124Ponceau  واأم�ا 
البقية فقد تبنت التوجه االأوروبي جتاهها وهو اإلزام امل�سنعن 
املنتج�ات  عل�ى  اأع�له  املذك�ور  التحذي�ر  بكتاب�ة  وامل�س�توردين 

املحتوي�ة عل�ى اأحد ه�ذه االألوان:
E102 Tatrazin, E110 Sunset yellow  FCF, E122
 Azorubine (Carmisine), E129 Allura red.
حي�ث اأن ال�دول الت�ي ُتل�زم بكتاب�ة التحذي�ر ه�ي دول االحت�اد 
االأوروب�ي ودول جمل��ص التع�اون فق�ط، مم�ا ي�دل عل�ى اأن ه�ذه 
الدرا�س�ة مل تكن قطعية بوجود العلقة بن ا�س�تهلك االأغذية 
الت�ي حتت�وي عل�ى اأح�د االأل�وان اآنف�ِة الذك�ر و)ADHD(، وم�ن 
�سمن الدول التي مل تاأخذ بهذه الدرا�سة هي الواليات املتحدة 

االمريكي�ة.
كم�ا ال يفوتن�ي التط�رق اإىل التحذي�رات اخلا�س�ة باملُحّلي�ات، 
وحي�ث اأنه�ا ت�س�تخدم االآن وب�س�كل وا�س�ع كبدائ�ل لل�س�كر، وبناًء 
عل�ى ه�ذا اال�س�تخدام الكب�ر خرج�ت درا�س�ات اأثبت�ت بع��ص 
االأعرا��ص اجلانبي�ة الت�ي ت�ساح�ب ا�س�تهلك بع��ص املُحّليات، 
 GSO حي�ث مت اأخذه�ا يف االعتب�ار يف ت�س�ريعنا اخلليج�ي رق�م
995 ، وعل�ى �س�بيل املث�ال ال احل�س�ر باأن�ه ال ي�س�مح با�س�تخدام 
املحلي�ات يف جمي�ع اأغذي�ة الر�س�ع و�سغ�ار االأطف�ال با�س�تثناء 

االأغذي�ة ذات اال�س�تعماالت التغذوي�ة اخلا�س�ة، واأن�ه يف حال�ة 
حُمّل�ي االأ�س�بارتام يج�ب كتاب�ة ه�ذا التحذي�ر "ال ي�س�تخدم من 
قب�ل االأ�س�خا�ص امل�ساب�ن مبر�ص الفيني�ل كيتونوريا" اأو عبارة 
"يحت�وي عل�ى الفيني�ل اأالن�ن". ويف حالة حُمّلي ال�س�وربيتول اأو 
الزيليت�ول يج�ب كتاب�ة ه�ذا التحذي�ر "زي�ادة الكمية امل�س�تهلكة 
عل�ى 40 غ�م يف الي�وم ق�د ت�س�بب االإ�س�هال". عل�ى بطاقة املنتج 

الغذائي.
اخلليج�ي  العم�ل  اإىل  واالإ�س�ادة  االإ�س�ارة  جت�در  اخلت�ام  ويف 
املميز وجلانه املنبثقة عن هيئة التقيي��ص لدول جمل��ص التعاون 
ل�دول اخللي�ج العربي�ة والت�ي جتتمع ب�س�كل �س�نوي وتعمل طوال 
اإع�داد وحتدي�ث  الع�ام م�ن خ�لل التوا�س�ل االإلك�رتوين عل�ى 
ودرا�س�ة كل  الغ�ذاء  ب�س�لمة  الت�س�ريعات اخلليجي�ة اخلا�س�ة 
م�ا ي�س�در يف دول الع�امل املتقدم يف جمال �س�لمة الغذاء على 
اأي�دي خ�رباء م�ن ال�دول االأع�س�اء خمت�سن يف امل�واد امل�سافة 
اأمان�ة  عاتقه�م  عل�ى  يحمل�ون  ع�ام،  ب�س�كل  الغ�ذاء  و�س�لمة 
وم�س�وؤولية تق�دمي ت�س�ريعات �سارم�ة ت�سم�ن �س�لمة وماأموني�ة 
الغ�ذاء يف منطق�ة اخللي�ج. كم�ا اأود االإ�س�ارة اأي�س�ًا اإىل العم�ل 
ل�دول جمل��ص  التقيي��ص  هيئ�ة  ب�ه  تق�وم  الت�ي  واملنظ�م  الرائ�ع 
التع�اون ل�دول اخللي�ج العربي�ة م�ن خلل خمت�سيه�ا يف جمال 
�س�لمة الغ�ذاء والذي�ن يعمل�ون على اإخ�راج نتائج ه�ذه اللجان 

ب�س�ورة م�س�رفة ترتق�ي مل�س�توى ه�ذه املنظوم�ة.
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االإنتاج  وعمليات  باحل�ساد  مرورًا  باملزرعة  تبداأ  متعددة  ومراحل  طويلة  ب�سل�سلة  الغذاء  مير 

والتعبئة والتغليف واحلفظ والنقل والتخزين والتداول وانتهاًء بتح�سري الطعام وتقدميه اىل 

املائدة.

اإيجابًا( حتدد من خاللها مدى  اأو  )�سلبًا  ارتباطًا وثيقًا بع�سها ببع�س  ال�سل�سلة   وترتبط هذه 

ماأمونية وحتقيق �سالمة املنتج من عدمه، واأي اإخالل يف هذه ال�سل�سلة كمنظومة واحدة قد تهدد 

�سالمة وماأمونية الغذاء.

العمليات  هذه  ي�سبط  فني  كت�سريع  بالغة  اأهمية  الفنية  واللوائح  القيا�سية  املوا�سفات  ومتثل 

متطلباته  ويلبي  حاجاته  ي�سبع  امل�ستهلك  اإىل  اآمن  غذاء  و�سول  �سمان  خاللها  من  ويتحقق 

ويحقق رغباته من حيث القيمة الغذائية واجلودة والقوة ال�سرائية.

وللم�ساهمة يف حتقيق هذه املنظومة فقد كان لهيئة التقيي�س لدول جمل�س التعاون وبالتعاون 

مع الدول االأع�ساء دور ريادي يهدف اإىل م�ساعدة جمل�س التعاون على حتقيق اأهدافه املن�سو�س 

اأن�سطة  بتوحيد  املجل�س  دول  بني  االقت�سادية  واالتفاقيات  االأ�سا�سي  نظامه  من  كل  يف  عليها 

التقيي�س املختلفة ومتابعة تطبيقها وااللتزام بها بالتعاون والتن�سيق مع الدول االأع�ساء، كما 

يهدف اىل اإيجاد وتطوير موا�سفات قيا�سية ولوائح فنية خليجية موحدة لقطاع الغذاء ت�ساهم يف 

حماية امل�ستهلك والبيئة وال�سحة العامة بحيث تغطي هذه املوا�سفات القيا�سية قطاعًا عري�سًا 

تطوير  وت�ساعد على  او �سناعية،  زراعية  الغذائية  واملنتجات  ال�سلع  للم�ستهلك ملختلف  ومهمًا 

القطاعات االإنتاجية واالرتقاء بال�سناعات اخلليجية وامل�ساهمة يف الناجت املحلي وتنمية التجارة 

بني الدول االأع�ساء وال�سركاء من خارج الدول االأع�ساء، وكذلك تقلي�س العوائق الفنية للتجارة 

ومبا يتما�سى مع املمار�سات الدولية واأهداف االحتاد اجلمركي اخلليجي.

الغــــــــــــــــــــــــذاء..
ودور هيئة التقيي�س

م. أحمد بن أحمد البشه*

كتابات

* رئيس قسم المواصفات - هيئة التقييس
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الغذاء  مجال  في  قياسية  مواصفات  اعتماد  من  الهدف 
والتغذية

ت�وؤدي املوا�سف�ات القيا�س�ية واللوائ�ح الفني�ة يف جم�ال الغ�ذاء 
دورًا هام�ًا وحيوي�ًا يتمث�ل يف:

 املحافظ�ة عل�ى االأرواح وال�س�لمة العام�ة م�ن االآثار املبا�س�رة 
والرتاكمية التي ي�س�ببها الغذاء غر املطابق للموا�سفات.

 الوقاي�ة م�ن جمي�ع اأن�واع التل�وث امليكروبيولوج�ى والكيميائ�ي 
الت�ي قد يتعر��ص لها الغذاء.

 من�ع ح�االت الت�س�مم الغذائ�ي وحماي�ة االقت�س�اد الوطني من 
االأ�س�رار التي ترتتب عليه.

عل�ى  احتوائ�ه  حي�ث  م�ن  الغ�ذاء  وج�ودة  �س�لمة  �سم�ان   
احل�س�ية. واخلوا��ص  املغذي�ة  العنا�س�ر 

 التاأكد من �س�لمة وم�س�روعية املواد امل�سافة وبقايا املبيدات 
واالأدوية البيطرية يف الغذاء.

القانوني�ة  امل�س�اءالت  م�ن  نف�س�ها  الغذائي�ة  املن�س�اآت   حماي�ة 
والتعوي�س�ات الت�ي ق�د تتكبده�ا.

وتتم عملية إعداد المواصفات القياسية للغذاء وفقًا لــ:
 احتياج�ات ال�سح�ة و�س�لمة وماأموني�ة الغ�ذاء، واحتياج�ات 

امل�س�تهلك، االأداء، البيئ�ة.
 تلبية متطلبات: ال�سناعة، اال�س�تراد، الت�سدير، امل�س�رتيات 

العامة، التبادل التجاري.
 تتما�سى مع اتفاقيات منظمة التجارة العاملية.

واالأخلقي�ة  الديني�ة  ال�س�رعية  االأم�ور  كل  باالعتب�ار  االأخ�ذ   
واالأمني�ة والبيئي�ة لل�دول االأع�س�اء.

مساهمات الهيئة في إعداد مواصفات الغذاء
تكلل�ت جهوده�ا  فق�د  التقيي��ص  لهيئ�ة  الري�ادي  لل�دور  حتقيق�ًا 
)1700( موا�سف�ة قيا�س�ية والئح�ة فني�ة  يف اإ�س�دار اأك�رث م�ن 
واملنتج�ات  ال�س�لع  خمتل�ف  ُتغط�ي  الغ�ذاء،  لقط�اع  خليجي�ة 
الغذائية منها موا�سفات عامة ومنها موا�سفات خا�سة �س�ملت 
جمال القواعد العامة و�سروط �سحة الغذاء، بطاقات البيانات 
االإي�ساحي�ة، ف�رتات ال�سلحي�ة، املتطلب�ات وال�س�روط العام�ة، 
احل�دود واملعاي�ر امليكروبي�ة للأغذية، املواد امل�ساف�ة باأنواعها 
وحدود امللوثات وال�سموم وبقايا املبيدات، م�ساعدات الت�سنيع، 
وط�رق  العين�ات،  اأخ�ذ  والتخزي�ن،  النق�ل  والتغلي�ف،  التعبئ�ة 
الفح��ص واالختب�ار، مفاهي�م وم�سطلح�ات، اأدل�ة ار�س�ادية... 

الخ.
من يقوم بإعداد المواصفات القياسية الخليجية؟

يق�وم باإع�داد املوا�سف�ات القيا�س�ية اخلليجي�ة اللج�ان الفني�ة 
اخلليجية املتخ�س�سة يف تطوير املوا�سفات القيا�سية اخلليجية 
ملختل�ف القطاع�ات واملج�االت، وت�س�مل يف قط�اع االأغذي�ة فقط 

اللجان التالية:
والزراعي�ة  الغذائي�ة  للموا�سف�ات  اخلليجي�ة  الفني�ة  اللجن�ة   

)جلن�ة رئي�س�ية(.
 اللجنة الفنية الفرعية اخلليجية ملوا�سفات بطاقات االأغذية.
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 اللجنة الفنية الفرعية اخلليجية ملوا�سفات املواد امل�سافة 
وملوثات االأغذية.

االأغذي�ة  ملوا�سف�ات  اخلليجي�ة  الفرعي�ة  الفني�ة  اللجن�ة   
وراثي�ًا. واملح�ورة  والوظيفي�ة  الع�سوي�ة 

 فري�ق العم�ل اخلليج�ي للأغذي�ة احل�لل )�س�ابقًا( ، والذي 
املج�االت  خمتل�ف  لي�س�مل  العم�ل  نط�اق  وتو�س�يع  اإلغ�اوؤه  مت 
رئي�س�ية  فني�ة  جلن�ة  ت�س�كيل  خ�لل  م�ن  باحل�لل  املتعلق�ة 
منتج�ات  ملوا�سف�ات  اخلليجي�ة  الفني�ة  اللجن�ة  ه�ي  جدي�دة 

وخدمات�ه. احل�لل 
متخ�س�س�ن  اأع�س�اء  اخلليجي�ة  الفني�ة  اللج�ان  وميث�ل 
اأجه�زة  يف  االأع�س�اء  ال�دول  جمي�ع  ميثل�ون  فني�ًا  وموؤهل�ن 
مراق�ب،  ع�س�و  عام�ل،  )ع�س�و  املعني�ة  واجله�ات  التقيي��ص 
اإجن�از  يف  كب�رة  جه�ودًا  االأع�س�اء  ويب�ذل  م�وؤازر(،  ع�س�و 
م�س�اريع املوا�سفات القيا�س�ية ومواكبة التطورات واملتغرات 
احلا�سل�ة يف جم�ال تكنولوجي�ا �س�لمة الغ�ذاء عل�ى امل�س�توى 

والعامل�ي. االإقليم�ي 
كم�ا تعم�ل الهيئ�ة واأع�س�اء اللج�ان الفني�ة جاه�دة يف اإجن�از 
موا�سفات قيا�سية موحدة حتقق االأهداف املن�سودة، اإ�سافة 
اإىل قي�ام اللج�ان مبراجع�ة املوا�سف�ات ال�س�ابقة وحتديثه�ا 
وتعديله�ا وفق�ًا للخط�ط ال�س�نوية واالإج�راءات املنظمة لذلك 
م�ستندة يف اإجراءات عملها على اأدلة عمل فني معتمدة ومبا 

يتما�س�ى مع املمار�س�ات الدولية يف هذا ال�س�اأن.
فن�ي  وملتق�ى  فاعل�ة  اأداة  اخلليجي�ة  الفني�ة  اللج�ان  وتعت�رب 
مل�س�اهمة املخت�س�ن بخرباته�م يف �سن�ع موا�سف�ات قيا�س�ية 
اجلماع�ي  العم�ل  باأ�س�لوب  تت�م  بحي�ث  موح�دة،  خليجي�ة 
واالتفاق العام على جميع امل�س�تويات وبهدف حتقيق اجلودة 
قاع�دة  وتاأ�سي��ص  للغ�ذاء  اخلليجي�ة  ال�سناع�ة  يف  العالي�ة 

التج�ارة. يف  الفني�ة  العوائ�ق  م�ن  واحل�د  املق�ن  للتناف��ص 

تعزيز مشاركة األطراف المعنية في تطوير المواصفات
حتر�ص هيئة التقيي��ص والدول االأع�ساء على اأهمية م�س�اركة 
القيا�س�ية  املوا�سف�ات  وتطوي�ر  اإع�داد  املعني�ة يف  االأط�راف 
الغ�ذاء  قط�اع  مقدمته�ا  ويف  القطاع�ات  ملختل�ف  اخلليجي�ة 
وذل�ك م�ن خ�لل امل�س�اركة يف اأعم�ال اللجان الفني�ة. وتوؤمن 

الهيئة باأن رفع جودة املوا�سفات القيا�س�ية اخلليجية وجناح 
املعني�ة  االأط�راف  خمتل�ف  م�س�اهمة  ه�و  تطبيقه�ا  و�سم�ان 
واأ�سح�اب امل�سلح�ة يف اإع�داد م�س�اريع املوا�سف�ات القا�س�ية 
واللوائ�ح الفني�ة اخلليجي�ة ال �س�يما واأن ه�ذا االإجراء متوافق 
متامًا مع املمار�سات الدولية يف اإعداد املوا�سفات القيا�سية، 

وحتقيق�ًا لل�س�راكة الدائم�ة وامل�س�تدامة.
وتتي�ح الهيئة م�س�اركة االأطراف املعني�ة واملهتمة باملوا�سفات 
مب�ا فيه�ا القطاع�ن العام واخلا��ص )Stakeholders( وذلك 

عرب اأجهزة التقيي�ص الوطنية بالدول االأع�ساء من خلل:
 امل�س�اركة يف اأعمال اللجان الفنية اأو الفرعية اخلليجية اأو 

ف�رق العم�ل التابعة له�ا )ع�سو موؤازر(.
بال�دول  الوطني�ة  الفني�ة  اللج�ان  اأن�س�طة  يف  امل�س�اركة   

اخلليجي�ة. الفني�ة  للج�ان  واملناظ�رة  االأع�س�اء 
القيا�س�ية  املوا�سف�ات  م�س�اريع  اق�رتاح  م�ن  متكينه�م   
وحاج�ة  عالي�ة  اأولوي�ة  له�ا  الت�ي  الفني�ة اخلليجي�ة  واللوائ�ح 

ما�س�ة.
املوا�سف�ات  م�س�اريع  م�ن  ن�س�خ  عل�ى  ح�سوله�م  ت�س�هيل   

االإع�داد. قي�د  القيا�س�ية 
 عقد فعاليات م�سرتكة واجتماعات ولقاءات خم�س�سة. 

 امل�س�اهمة بدرا�س�ة م�س�اريع املوا�سفات القيا�س�ية واللوائح 
خ�لل  عليه�ا  الفني�ة  امللحظ�ات  واإب�داء  اخلليجي�ة  الفني�ة 

الف�رتة املح�ددة لذل�ك.

نموذج اإلخطار الموحد
فني�ة  عوائ�ق  دون  فني�ة  لوائ�ح  تطبي�ق  ل�سم�ان  وت�س�هيًل 
منظم�ة  اأع�س�اء  فيه�ا  مب�ا  االأط�راف  جمي�ع  م�ن  وقبوله�ا 
التج�ارة العاملي�ة فق�د حر�س�ت هيئ�ة التقيي��ص اإىل االتف�اق 
م�ع منظم�ة التج�ارة العاملي�ة )WTO( وجلن�ة العوائ�ق الفني�ة 
ال�سحي�������ة  التدابي��������ر  وجلن�����������ة   )WTO\TBT( للتج�ارة 
وال�سح������ة النباتي�ة )WTO\ SPS( باعتم�اد اإخط�ار موح�د 
 GSO( عن اللوائح الفنية اخلليجية التي يتوجب االلتزام بها
ال�دول  جمي�ع  ميث�ل  واح�د  كنم�وذج   )TRs Notification
االأع�س�اء بالهيئ�ة، وق�د حقق ه�ذا االتفاق العدي�د من املزايا 

نذك�ر منه�ا:
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ال�دول  م�ن  املطل�وب  واجله�د  الوق�ت  تقلي�ل  يف  �س�اهم   
الف�ردي.  االإخط�ار  عن�د  االأع�س�اء 

 اإخط�ار موح�د ب�داًل من 7 اإخطارات متماثلة، قد توؤدي اإىل 
حدوث لب�ص لدى اأع�ساء املنظمة.

 جتنب العمل املكرر غر ال�سروري.
 توحيد الفرتة الزمنية للإخطارات.

 تلقي امللحظات الفنية و�سرعة اال�ستجابة لها.
 ال�رد املوح�د م�ن ال�دول االأع�ساء على امللحظ�ات الواردة 

على االإخطارات.
 �سهل كثرًا يف متابعة االخطارات.

 �ساهم يف ت�سريع اإجناز م�ساريع اللوائح الفنية اخلليجية.
ومل يقت�سر اهتمامات هيئة التقيي��ص على على هذا اجلانب 
فقط، واإمنا ت�ساهم الهيئة ب�سكل كبر يف امل�ساركة مع الدول 
املتعلق�ة  املوا�سي�ع  لبع��ص  الوطن�ي  امل�س�توى  عل�ى  االأع�س�اء 
بالغذاء، كما ت�سارك بفاعلية يف اللجان االأخرى املنبثقة عن 
اأمان�ة جمل��ص التع�اون وموؤ�س�س�اته منه�ا عل�ى �س�بيل املث�ال ال 

احل�سر:
 ع�سوية الهيئة يف اللجنة اخلليجية ل�سلمة االأغذية.

 امل�ساركة يف و�سع قانون )نظام( الغذاء اخلليجي املوحد.
االإن�ذار اخلليج�ي  لو�س�ع نظ�ام  امل�س�اركة يف فري�ق عم�ل   

للغ�ذاء. ال�س�ريع 
 امل�س�اركة يف و�س�ع الدلي�ل اخلليج�ي للرقاب�ة عل�ى االأغذي�ة 

امل�س�توردة ع�رب منافذ دول جمل��ص التع�اون اخلليجي.
 امل�س�اركة يف فريق عمل و�سع اآليات تطبيق دليل اإجراءات 

الرقابة على االأغذية املتداولة يف اال�سواق.
ال�سلحي�ة  �س�هادة  حتدي�ث  عم�ل  فري�ق  يف  امل�س�اركة   

الغذائي�ة. املنتج�ات  لت�سدي�ر 
 امل�س�اركة يف اللجن�ة اخلليجي�ة للتغذي�ة واملغذي�ات الدقيقة 

املنبثقة عن جمل��ص ال�سحة اخلليجي.
 امل�س�اركة يف اللجن�ة اخلليجي�ة ملكافح�ة التب�غ املنبثق�ة ع�ن 

جمل��ص ال�سحة اخلليجي.
 امل�س�اهمة يف تنظي�م ور��ص عم�ل تعريفي�ة ودورات تدريبي�ة 
يف خمتل�ف املج�االت املرتبط�ة بال�سح�ة والغ�ذاء، و�س�لمة 

االأغذية.
وال �س�ك اأن ا�س�تمرار هيئ�ة التقيي��ص يف مواكب�ة امل�س�تجدات 
�س�لمة  ل�سم�ان  واالإجرائي�ة  والفني�ة  العلمي�ة  والتط�ورات 
يظ�ل  كم�ا  وامللمو��ص،  امله�م  ال�دور  ه�و  الغ�ذاء،  وماأموني�ة 
املوؤم�ل م�ن اجله�ات املعني�ة يف ال�دول االأع�س�اء ب�ذل مزي�د 
م�ن التع�اون امل�س�رتك يف موائم�ة وتوحي�د تطبي�ق املوا�سفات 
واال�س�تمرار  للغ�ذاء،  اخلليجي�ة  الفني�ة  واللوائ�ح  القيا�س�ية 
يف ت�سمي�م وتطوي�ر منظوم�ة ت�س�ريعات لوائ�ح فني�ة موح�دة 
وتطبي�ق موح�د يحق�������ق اأه�داف العم�ل اخلليجي امل�س�رتك، 
وحتمي امل�ستهلك وتتنا�سب مع ال�سوق وتتوافق مع املمار�سات 

واملب�ادئ الدولي�ة.
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كتابات

1( أكثر من 200 مرض ينتشر عن طريق األغذية
ُي�س�اب ملي�ن النا��ص باأمرا��ص كل ع�ام نتيج�ة تن�اول اأغذي�ة 
غ�ر ماأمون�ة. وت�وؤْدي اأمرا��ص االإ�س�هال وحدها بحي�اة نحو 1,8 
ملي�ون طف�ل �س�نويًا، وُيع�زى وق�وع معظ�م تل�ك االأمرا��ص اإىل 
االأغذية اأو املياه امللّوثة. وميكن، بتوخي الطرق ال�سليمة الإعداد 

الطع�ام، توق�ي معظ�م االأمرا��ص املنقول�ة باالأغذية.
2( زيادة انتشار األمراض المنقولة باألغذية في جميع  أنحاء 

العالم
لق�د بات�ت الكائن�ات املوج�ودة يف االأغذي�ة وامل�س�ّببة للأمرا��ص 
تنتقل اإىل اأماكن بعيدة وتنت�سر على نطاق وا�سع عرب ال�سل�سل 
توات�ر  زي�ادة  يف  ي�س�هم  مم�ا  املتداخل�ة،  العاملي�ة  الغذائي�ة 
االأمرا��ص املنقول�ة باالأغذي�ة وزي�ادة مواق�ع حدوثه�ا. وم�ا يزي�د 
م�ن �س�ّدة املخاط�ر التو�ّس�ع العم�راين ال�س�ريع، ذل�ك اأّن �س�كان 
املدن يعمدون، اأكرث من غرهم، اإىل تناول اأغذية جاهزة، مبا 
يف ذلك االأغذية الطازجة واالأ�س�ماك واللحوم احلمراء وحلوم 
الدواجن، ناولها اأو اأعّدها اأ�س�خا�ص خارج البيوت بطرق قد ال 

تك�ون ماأمونة.
3( السالمة الغذائية من الشواغل العالمية

م�ن  به�ا  والتج�ارة  االأغذي�ة  اإنت�اج  عل�ى  العومل�ة  طاب�ع  اإ�سف�اء 
االأمور التي تزيد من احتمال وقوع احلوادث الدولية التي ت�سمل 
تل�ّوث االأغذي�ة. وقد بات ا�س�تراد املنتج�ات واملكّونات الغذائية 
من الظواهر ال�س�ائعة يف معظم البلدان. وميكن، بتدعيم ُنظم 
ال�س�لمة الغذائي�ة يف البل�دان امل�سّدرة، تعزي�ز االأمن ال�سحي 

عل�ى ال�سعي�د املحل�ي وعرب احلدود.
4( األمراض المستجدة لها عالقة بإنتاج األغذية

75% م�ن االأمرا��ص املعدي�ة اجلدي�دة الت�ي اأ�ساب�ت  اإّن نح�و 
جراثي�م  ب�س�بب  وقع�ت  املا�سي�ة  الع�س�ر  ال�س�نوات  يف  الب�س���ر 
يف  اأّواًل،  ظه�رت،  اأخ�رى  ممر�س�ة  وعوام�ل  وفرو�س�ات 
تل�ك  م�ن  الكث�ر  وانتق�ل  احليواني�ة،  واملنتج�ات  احليوان�ات 
االأمرا��ص اإىل الب�س�ر ع�ن طريق مناول�ة احليوانات الداجنة اأو 
الرّبي�ة املري�س�ة اأثن�اء عملي�ة اإنت�اج االأغذي�ة يف اأ�س�واق االأغذية 

واملذاب�ح.

5( التقليل من أهمية خطر إنفلونزا الطيور
اإّن الغالبي�ة الك�ربى للح�االت الب�س�رية الناجم�ة ع�ن الفرو��ص 
H5N1 امل�س�ّبب الإنفلون�زا الطي�ور وقع�ت ج�ّراء التعام�ل املبا�س�ر 

م�ع طي�ور حّي�ة اأو نافق�ة حتم�ل الفرو��ص. وال توج�د اأّي�ة بّين�ات 
عل�ى اأّن املر��ص انتق�ل اإىل الب�س�ر بعد تناوله�م حلوم دواجن مت 
طهيه�ا بط�رق جّي�دة. والبّد، لتجّنب خماط�ر االأمرا�ص املنقولة 

بلح�وم الدواج�ن، القي�ام مبا يلي:
  الف�سل بن اللحم النيئ واالأغذية االأخرى.

  توخي النظافة وغ�سل اليدين.
اأجزائ�ه يف درج�ة  )طه�ي جمي�ع  ب�س�كل جّي�د  اللح�م    طه�ي 
ح�رارة ال تق�ّل ع�ن 70 درج�ة �سل�س�يوز، م�ع احلر��ص عل�ى ع�دم 

اإبق�اء اأّي ج�زء بل�ون وردي(.
6( الوقاية من األمراض تبدأ في المزرعة

ميك�ن، بالوقاي�ة م�ن االأمرا��ص املعدي�ة عل�ى م�س�توى امل�زارع، 
كمي�ة  فتخفي��ص  باالأغذي�ة.  املنقول�ة  االأمرا��ص  م�ن  احل�د 
ال�س�املونيل يف م�زارع الدواج�ن بن�س�بة 50% )بتح�س�ن اإدارة 
تلك املزارع( ميّكن، مثًل، من تقلي�ص عدد النا�ص الذي يقعون 
�س�يوع  زي�ادة  املُلح�ظ  وم�ن  اجلرثوم�ة.  تل�ك  ب�س�بب  مر�س�ى 

اأ�س�راب الدج�اج اخلالي�ة م�ن ال�س�املونيل يف بع��ص البل�دان.
7( بإمكان األخطار الكيميائية تلويث األغذية

تت�س�ّكل م�ادة االأكريلمي�د، الق�ادرة عل�ى اإح�داث ال�س�رطان، 
درج�ات  االأغذي�ة يف  بع��ص  اأثن�اء طه�ي  مكّون�ات طبيعي�ة  م�ن 
مب�ا  عموم�ًا(،  �سل�س�يوز  درج�ة   120 م�ن  )اأك�رث  عالي�ة  ح�رارة 
يف ذل�ك منتج�ات البطاط��ص املقلية ومنتج�ات احلبوب املطهية 
يف الف�رن والقه�وة. وت�س�عى دوائ�ر �سناع�ة االأغذي�ة اإىل اإيج�اد 
اأ�ساليب للحد من ن�سبة التعّر�ص ملواد كيميائية من هذا القبيل. 
وينبغ�ي، يف انتظ�ار ذل�ك، جتّن�ب االإف�راط يف قل�ي االأغذي�ة اأو 

�س�ويها اأو طهيه�ا يف الف�رن.
8( لكل فرد دور يؤديه في مجال السالمة الغذائية

ميك�ن اأن يح�دث تل�ّوث االأغذي�ة يف اأّي�ة مرحل�ة م�ن املزرعة اإىل 
املائدة. وال بّد لكل م�س�ارك يف �سل�س�لة التزويد باالأغذية اتخاذ 

م�ا يل�زم من تدابر للحفاظ على ال�س�لمة الغذائية.

ع�سر حقائق عن ال�سالمة الغذائية
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االأغذي�ة  معاجل�ة  عل�ى  والقائ�م  امل�زارع 
وبائعها وم�س�تهلكها. كما اأّن �سمان ال�س�لمة 
احلا�س�مة  االأم�ور  م�ن  البي�وت  يف  الغذائي�ة 
االأهمية لتوقي فا�سيات االأمرا�ص. وت�ستهدف 
برام�ج التثقي�ف يف جم�ال ال�س�لمة الغذائية 
الن�س�اء يف املق�ام االأّول الأّنه�ّن امل�س�وؤوالت عن 
اإعداد طعام االأ�سرة يف كثر من املجتمعات.
مبادئ  لتلقين  مناسب  مكان  المدرسة   )9

السالمة الغذائية
تلقي��������ن االأطف�������ال �سلوكي��������ات من�������اولة 
االأغذي������������ة بالط�رق املاأمون�����ة م�ن االأم�ور 
االأ�سا�سية لتوقي االأمرا�ص املنقولة باالأغذية، 

االآن ويف امل�س�تقبل. 
وميّك�ن اإدراج درو��ص ال�س�لمة الغذائي������������ة 
تزوي���������د  م�ن  الدرا�سي���������ة  املناه�ج  يف 
االأ�سا�س�ية  االأطف���������ال مبه�ارات احلي����������اة 
الت�ي ت�س�اعدهم، ه�م واأ�س�رهم، عل�ى البق�اء 

يف �سح�ة جّي�دة.

10( الوصايا الخمس لضمان السالمة 
الغذائية

وال�دول  العاملي�ة  ال�سح�ة  منظم�ة  تعم�ل 
االأع�س�اء فيه�ا على الرتويج لفوائد ال�س�لمة 
الغذائية والُنظم الغذائية ال�سحية والن�ساط 
الب�دين. والو�ساي�ا اخلم��ص لتعزيز ال�س�لمة 

الغذائي�ة هي:
1. احلفاظ على النظافة ب�سكل دائم.

والطع�ام  الني�ئ  الطع��������ام  ب�ن  الف�س�ل   .2
)املطه�و(. املطب������وخ 

الغذائي�������ة  االأطعم��������ة  جمي����������ع  طه�ي   .3
بطريق�ة جّي�دة.

ح�رارة  درج�ات  يف  باالأغذي�ة  االحتف�اظ   .4
ماأمون�ة.

5. ا�ستخ���������دام مي��������اه وم�������واد خ�������ام اأو 
نيئة ماأمونة.
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كتابات

هناك مئات من الدرا�سات طويلة املدى التي ُن�سرت والتي �ستن�سر م�ستقباًل واأ�سهمت نتائجها يف 

اإثراء معرفتنا بالعوامل املوؤثرة على ال�سحة واملر�س يف جمتمعاتنا كما تعد هذه الدرا�سات من 

التي  الفر�سيات  االأ�سا�س لو�سع  الباحثون حيث ت�سكل  التي يعتمد عليها  العلمية  الركائز  اأهم 

ميكن اختبارها والتاأكد من �سحتها.

وق�د اأجري�ت معظ�م ه�ذه الدرا�س�ات يف الن�س�ف الث�اين م�ن 
الق�رن الع�س�رين بع�سه�ا انته�ى وظه�رت نتائج�ه، وبع�سه�ا ال 
يزال م�ستمرًا وبع�سها جديدًا بداأ يف االآونة االأخرة و�سي�ستمر 

لعدة �س�نوات.
وتعت�رب الدرا�س�ات الت�ي مت اإجراوؤه�ا عل�ى جمموع�ات خمتلفة 
م�ن النا��ص عل�ى م�دار �س�نوات طويل�ة م�س�در مه�م للبيان�ات 
والتج�ارب الت�ي تعط�ي الباحث�ن ن�وع من املعرف�ة بتاريخ تطّور 

مو�س�وع البح�ث، فالعل�م تراكم�ّي بطبيعته.
ا�س�تمرت  علمي�ة  لدرا�س�ة  نتط�رق  �س�وف  املق�ال  ه�ذه  ويف 
�سحي�ة  اأهمي�ة  ذات  نتائ�ج  واأظه�رت  ال�س�نوات،  لع�س�رات 

علمي�ة. ودالل�ة  واجتماعي�ة 
وقب�ل الب�دء يف ا�س�تعرا�ص ه�ذه الدرا�س�ة ينبغ�ي التنوي�ه عل�ى 
اأن )االرتب�اط ال يعن�ي ال�س�ببية( ، متام�ًا مث�ل الطق��ص الغائ�م 
ال يعن�ي بال�سرورة �س�قوط االأمط�ار، ويحدث االرتباط عندما 
 C تظهر نتائج الدرا�سات علقة بن عاملن؛ كعلقة فيتامن
بال�سفاء من نزالت الربد، وهذا لي�ص بال�سرورة �سبب ونتيجة!

.)The Seven Countries Study( درا�سة الدول ال�سبع 
يف اأواخر 1950م، قام الربوفي�س�ور "اأن�س�يل كيز" من جامعة 

ب�اأول  املتخ�س�س�ن  م�ن  دويل  وفري�ق  االأمريكي�ة  ميني�س�وتا 
ال�دول  متع�ددة   )epidemiological studies( وبائي�ة  درا�س�ة 
يف العامل، �سملت �سبعة بلدان هي )الواليات املتحدة واليابان 
واإيطالي�ا واليون�ان وهولن�دا وفنلن�دا وكرواتي�ا اأو يوغو�س�لفيا 
من�ط  ب�ن  العلق�ات  منهج�ي  ب�س�كل  در�س�ت  وق�د  �س�ابقا( 
احلي�اة، والنظ�ام الغذائ�ي، واأمرا��ص القلب التاجية وال�س�كتة 
الدماغي�ة ب�ن 13األ�ف رج�ل يف منت�س�ف العم�ر مت اختيارهم 
الرئي�س�ية  الفر�سي�ة  وكان�ت  ال�س�بعة،  البل�دان  م�ن  ع�س�وائيًا 
ه�ي اأن مع�دل اأمرا��ص القل�ب واالأوعي�ة الدموي�ة لدى ال�س�كان 
واالأف�راد ق�د يختل�ف فيم�ا يتعل�ق بخ�سائ�سه�م البدنية ومنط 
حياتهم، وتربط الفر�سية بن الدهون امل�سبعة و الكولي�سرتول 

وخط�ر االإ�ساب�ة باأمرا��ص القل�ب.
كان الباع�ث له�ذه الدرا�س�ة ه�و م�س�هد �س�قوط النا��ص موت�ى 
وه�م يف منت�س�ف العم�ر يف �س�وارع اأمري�كا ج�راء اإ�سابته�م 
بالنوب�ات القلبي�ة، مم�ا جع�ل الربوفي�س�ور »كيز« يت�س�اءل عن 
ال�س�بب وراء اإ�ساب�ة بع��ص االأ�س�خا�ص م�ن دون غرهم؟ وعن 
كيفي�ة ح�دوث ه�ذا االأم�ر مع اأنا��ص كانوا على م�ا يبدو ب�سحة 

جيدة!

الدرا�سات الطويلة املدى واأثرها على 

تطور العلوم ال�سحية

علي فهد بن دهيم*

* أخصائي أغذية أول إدارة المواصفات وتقييم المنتجات الغذائية، 
الهيئة العامة للغذاء والدواء - المملكة العربية السعودية
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�ت فيه�ا ع�س�رات  ا�س�تمرت الدرا�س�ة الأك�رث م�ن 50 عام�ًا، واأٌِلفَّ
الكت�ب، ون�س�ر منه�ا اأك�رث م�ن 500 مق�ال علم�ي حمك�م وكان�ت 
ال�سح�ة  ب�ن  ارتب�اط  وج�ود  ب�س�بب  للده�س�ة!  مث�رة  نتائجه�ا 
والنظ�ام الغ������ذائي ل�س�كان مناط�ق البح����ر االأبي��ص املتو�س�ط  
واملناط�ق االآ�س�يوية )اليون�ان والياب�ان وجن�وب اإيطالي�ا(، حي�ث 
�ُس�جلت لديه�م اأق�ل مع�دالت اأ�ساب�ة باأمرا��ص القل�ب واالأوعي�ة 
نظامه�م  الأن  ذل�ك  ويع�ود  اأط�ول،  لف�رتات  وعا�س�وا  الدموي�ة 
واملنخف�س�ة  الطازج�ة  االأغذي�ة  عل�ى  تقريب�ا  يعتم�د  الغذائ�ي 
والفواك�ه  اخل�س�ار  مث�ل:  امل�س�بعة  الده�ون  م�ن  حمتواه�ا  يف 
الن�س�ويات  وكان�ت  الده�ون،  م�ن  اخلالي�ة  واللح�وم  واالأ�س�ماك 
املك�ررة وال�س�كريات ن�ادرة، وكان�وا ي�س�تهلكون جمموع�ة وا�س�عة 
م�ن اأن�واع النبات�ات الربية م�ن �سمنها اإكليل اجلبل اأو ما ُيعرف 
اأي�س�ًا بال�� "روز م�اري"، وال�ذي اأ�س�ارت ع�دة درا�س�ات اإىل اأن 
اال�س�تهلك املنتظ�م ل�ه ميك�ن اأن ي�س�اعد يف احل�د م�ن خط�ر 
االإ�ساب�ة باأمرا��ص القل�ب وال�س�كتة الدماغي�ة وذل�ك ع�ن طري�ق 

من�ع ان�س�داد ال�س�راين وتك�ّون اجللط�ات.
اأوح�ت فيم�ا بع�د ه�ذه النتائ�ج خلب�ر التغذي�ة اأن�س�ل كي�ز اإىل 
اكت�س�اف م�ا اأ�سب�ح ُيع�رف بحمية البحر املتو�س�ط، وهي تو�سية 
غذائي�ة با�س�تهلك ن�س�بة عالي�ة م�ن زي�ت الزيت�ون والبقوليات، 
والفواك�ه، واخل�س�روات، وا�س�تهلك كمي�ة معتدل�ة اإىل كب�رة 
م�ن االأ�س�ماك، وا�س�تهلك معت�دل من منتج�ات االألبان )اجلنب 

والزبادي(، وا�س�تهلك ن�س�بة منخف�سة من اللحوم ومنتجاتها، 
ويعتق�د اأنه�ا مفي�دة لكونه�ا منخف�س�ة يف الدهون امل�س�بعة وفيها 
واالألي�اف  االأحادي�ة  امل�س�بعة  غ�ر  الده�ون  م�ن  عالي�ة  ن�س�بة 

الغذائي�ة.
الت�ي يحت�وي  البل�دان  اأن  الدرا�س�ة  نتائ�ج  اأظه�رت  املقاب�ل،  يف 
نظامه�ا الغذائ�ي عل�ى ن�س�بة عالي�ة م�ن الده�ون امل�س�بعة مث�ل 
فنلندا والواليات املتحدة االأمريكية �ُسجلت لديهم اأعلى معدالت 
اإ�ساب�ة باأمرا��ص القل�ب واأعلى م�س�تويات للكول�س�رتول يف الدم.

ويف اخلتام، اأثارت الدرا�س�ة ده�س�ة كبرة يف االأو�س�اط العلمية 
و�س�اهمت نتائجه�ا بقب�ول ع�ام لنظري�ة الدهون كحقيق�ة علمية 
يف نهاي�ة الق�رن، اإال اأن كث�ر م�ن ال�س�كوك دارت ح�ول منهجي�ة 
علمي�ة  مراجع�ات  ع�دة  ووج�دت  النتيج�ة،  ه�ذه  اإىل  الو�س�ول 
اأدل�ة عل�ى اأن النظ�ام الغذائ�ي ملنطق�ة البح�ر االأبي��ص املتو�س�ط 
لي��ص ال�س�بب الوحي�د خلف��ص مع�دالت االإ�ساب�ة باأمرا�ص القلب 
واالأوعي�ة الدموي�ة، كم�ا اأن رب�ط الدهون امل�س�بعة ب�س�كل مبا�س�ر 
باأمرا��ص القل�ب يعت�رب غ�ر دقي�ق، وذل�ك لوج�ود عوام�ل اأخرى 

مث�ل ارتف�اع �سغ�ط ال�دم، والتدخ�ن، والعوام�ل الوراثي�ة.
ال يزال العلماء ي�س�تخل�سون املزيد من نتائج الدرا�س�ة، وملعرفة 
اأح�دث النتائ�ج واملق�االت العلمي�ة املن�س�ورة، ميك�ن زي�ارة املوقع 

االإلك�رتوين اخلا�ص بالدرا�س�ة على هذا الرابط:
/https://www.sevencountriesstudy.com/home
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ب�سبب الزيادة امل�سطردة يف عدد املن�ساآت الغذائية، ويف �سبيل حتقيق اأهداف اأجهزة الرقابة على 

االأغذية ل�سمان �سحة و�سالمة امل�ستهلك يتم توظيف اأدوات واأنظمة من �ساأنها اأن ت�سّهل وحتكم 

الرقابة يف كثري من  اأجهزة  اإثراء  التكنولوجيا االإلكرتونية يف  اأ�سهمت ثورة  الرقابة. وقد  عملية 

الغذاء يف  �سالمة  ما يخ�س  ومتابعة جميع  لر�سد  اإلكرتونية  اأنظمة  ي�ستخدم  فبع�سها  الدول، 

رفع كفاءة  �ساهمت يف  االأنظمة قد  اأن مثل هذه  املن�سورة  التقارير  الغذائية. وقد ذكرت  املن�ساآت 

اأجهزة الرقابة على االأغذية  وجودة اخلدمات املقدمة للجمهور متا�سيًا مع روؤية واإ�سرتاتيجيات 

واجلهات ال�سحية.

أهم فوائد استخدام األنظمة اإللكترونية:
 تتوفر معظم االأنظمة االإلكرتونية ملوظفي اأجهزة الرقابة على 

االأغذية على الهاتف اجلوال اأو احلا�سوب اللوحي اأو ال�سخ�سي.
 كم�ا يت�اح يف ه�ذه االأنظم�ة تخزي�ن البيان�ات و�س�رعة الو�س�ول 

اإليها بداًل من ا�ستخدام االأ�ساليب التقليدية القدمية كالت�سجيل 
الورقي، والتي كانت موجودة لدى معظم اأجهزة الرقابة وما زال 
بع�سه�ا ي�س�تخدمها لوقتن�ا احلا�س�ر، وه�ي حتتاج اإىل م�س�احات 

كبرة للتخزين.

التطبيق االإلكرتوين للرقابة 

على املن�ساآت الغذائية

باسل جميل المسقطي*

كتابات

* أخصائي سالمة أغذئية أول ، وزارة الصحة  - مملكة البحرين
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كذل�ك تق�وم ه�ذه االأنظم�ة بتوثي�ق املخالف�ات املر�س�ودة ع�ن 
طري�ق التق�اط �س�ور فوتوغرافي�ة وت�س�جيل مرئ�ي وتخزينه�ا 
مبا�س�رة يف قواع�د البيان�ات املتاح�ة. وت�س�اعد ه�ذه االأنظم�ة  
موظف�ي الرقاب�ة عل�ى االأغذي�ة عل�ى �س�رعة اتخ�اذ الق�رارات 
ال�سحيح�ة  واالإج�راءات اللزم�ة يف دقائق معدودة بناء على 

حتلي�ل وحتدي�د م�س�تويات اخلط�ر. 
�نت  ه�ذه االأنظم�ة عملي�ة التوا�س�ل م�ع اأ�سح�اب ومدراء  وح�سَّ
م�ن خ�لل  اإ�س�عارات  اإر�س�ال  ع�ن طري�ق  الغذائي�ة  املن�س�اآت 
م�ن  عل�ى معلوم�ات متكنه�م  ن�سي�ة ق�س�رة حتت�وي  ر�س�الة 
اإر�س�ال  له�م  ويت�اح  للمن�س�اأة،  خم�س��ص  حل�س�اب  الدخ�ول 

الزي�ارة. تقري�ر  عل�ى  واالط�لع  املتنوع�ة  ا�ستف�س�اراتهم 
فه�ذه  امل�س�جلة،  للبيان�ات  واالأم�ن  ال�س�رية  بخ�سو��ص  اأّم�ا 
اأجه�زة الرقاب�ة عل�ى  االأنظم�ة وف�رت قواع�د بيان�ات مّكن�ت 
لف�رتات  املعلوم�ات  ن�س�خ احتياطي�ة م�ن  االأغذي�ة م�ن حف�ظ 
زمني�ة يت�م حتديده�ا ح�س�ب احلاج�ة دون فق�دان البيان�ات 
يف ع�ّدة ح�االت، و�س�اعدت االأنظم�ة عل�ى خل�ق علق�ة �س�فافة 
تت�س�ف بال�س�رعة والدق�ة وته�دف اإىل االرتق�اء بج�ودة االأداء 
واإنتاجي�ة العم�ل. وتتي�ح ه�ذه االأنظم�ة جم�ال اأك�رب للتحّك�م، 
فق�ط  املخولي�ن  للأ�س�خا�ص  ال�سلحي�ات  باإعط�اء  وذل�ك 
للط�لع اأو التغي�ر ولو�س�ع خط�ط عم�ل م�ن �س�اأنها تطوي�ر 
عمل�ه  جم�ال  يف  كٍل  االأغذي�ة  عل�ى  الرقاب�ة  عملي�ة  واإح�كام 

وتخ�س�س�ه. 
كم�ا تق�دم ه�ذه االأنظم�ة موؤ�س�رات اأداء م�ن خ�لل التقاري�ر 
درا�س�ة  ي�س�ّهل  مم�ا  تنتجه�ا  الت�ي  الدقيق�ة  واالح�سائي�ات 
نق�اط ال�سع�ف والق�وة يف عم�ل اأجه�زة الرقاب�ة لتتمك�ن م�ن 

تطوي�راالأداء عل�ى خمتل�ف امل�س�تويات من �سمنه�ا تقييم عمل 
موظف�ي الرقاب�ة عل�ى �س�لمة االأغذي�ة لتح�س�ن اأدائه�م.

وق�د �س�ّهلت االأنظم�ة ملوظف�ي اأجه�زة الرقاب�ة عل�ى االأغذي�ة 
االط�لع ومتابع�ة املعلوم�ات الت�ي من �س�اأنها اأن تقلل االأخطار 
املراح�ل  يف  اخلاطئ�ة  املمار�س�ات  م�ن  الناجت�ة  الغذائي�ة 
�س�اعدت  الوق�ت  نف��ص  ويف  الغذائي�ة،  ال�سل�س�لة  يف  املختلف�ة 
اأ�سحاب ومدراء املن�ساآت الغذائية التقليل من تكلفة الت�سغيل 
ب�س�بب اخل�س�ائر م�ن ج�راء االأغذي�ة التالف�ة وغ�ر ال�ساحل�ة 

لل�س�تهلك اأو الغرام�ات املالي�ة الت�ي يت�م اإيقاعه�ا. 
أنظمة أخرى مساعدة إلحكام عملية الرقابة على األغذية:

نح�و  ال�دول  بع��ص  يف  االأغذي�ة  عل�ى  الرقاب�ة  اأنظم�ة  ت�س�عى 
التكامل يف عملية اإحكام الرقابة، ولتحقيق االأهداف املرجوة 
فقد ارتقت بع�ص اأجهزة الرقابة يف �س�بيل حت�س�ن خمرجات 
االأنظم�ة االإلكرتوني�ة والتفتي��ص عل�ى االأغذي�ة؛ بو�س�ع اأجه�زة 
ت�سجيل مرئية يتم تثبيتها داخل املن�ساآت الغذائية وربطها مع 
قواع�د املعلوم�ات املتوف�رة متّك�ن موظف�ي الرقاب�ة م�ن متابعة 
مت�داويل  اأداء  ولتح�س�ن  االأغذي�ة  وت�سني�ع  ت�داول  خط�وات 
االأغذي�ة ع�ن طري�ق ر�س�د وت�س�جيل املمار�س�ات اخلاطئ�ة يف 
كل االأوق�ات. كم�ا قام�ت بع��ص ال�دول م�ن ا�س�تخدام نظ�ام 
م�س�اعد مث�ل "التفتي��ص الذك�ي" ال�ذي يه�دف ب�س�كل رئي��ص 
اإىل رف�ع الوع�ي ال�سح�ي وتقلي�ل املمار�س�ات اخلاطئ�ة ل�دى 
متداويل االأغذية. كما تقوم بع�ص الدول من اإ�سدار �سهادات 
تو�سح امل�س�توى ال�سحي للمن�س�اأة الغذائية كموؤ�س�ر يبّن مدى 
م�ن  ج�و  ولتخل�ق  املطلوب�ة  ال�سحي�ة  باال�س�رتاطات  االلت�زام 

التناف��ص االإيجاب�ي ب�ن تل�ك املن�س�اآت.

ملف العدد
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كتابات

اأ�سرنا يف العدد ال�سابق من جملة التقيي�س اخلليجي مبقال بعنوان “التقيي�س ودوره يف تطوير 

املنتج ال�سناعي” اإىل مفهوم التقيي�س واأ�س�سه املتمثلة بالتب�سيط والتوحيد والتو�سيف، كما ذكر 

املقال اأي�سًا اأهداف التقيي�س واأهميته، وبرنامج عمله، وجماالته وفوائده للمنتج والعامل والتاجر 

وامل�ستهلك. ويف هذا املقال �سرنكز على املوا�سفات القيا�سية ومزايا التقيي�س ودور التقيي�س يف رفع 

كفاءة املنتج ال�سناعي وحت�سني جودته.

أنواع المواصفات القياسية:
امله�ام  اأه�م  م�ن  يعت�رب  القيا�س�ية  املوا�سف�ات  اإ�س�دار  اإن 
و�س�ع  به�دف  املعني�ة  الهيئ�ات  به�ا   تق�وم   الت�ي   واالأن�س�طة 
املعاي�ر واال�س�رتاطات واملتطلب�ات الفني�ة الواج�ب توفره�ا يف 
ال�س�لع واملنتج�ات لتحقي�ق احل�د املقب�ول  م�ن اجل�ودة للحف�اظ 
على �سحة و�س�لمة امل�س�تهلك. واملوا�سفة القيا�س�ية هي وثيقة 
يت�م و�سعه�ا باتف�اق ع�ام، واعتماده�ا م�ن قب�ل جه�ة مع�رتف 
اأو  القواع�د  الع�ام واملتك�رر، تت�سم�ن  به�ا، تق�دم لل�س�تخدام 
االإر�سادات العامة اأو اخل�سائ�ص املتعلقة باالأن�سطة اأو نتائجها 
بهدف حتقيق الدرجة املثلى من النظام  والرتتيب داخل �سياق 
مع�ن، ل�ذا ميك�ن ت�سني�ف اأن�واع املوا�سف�ات م�ن حي�ث طبيع�ة 

اإ�سداره�ا اإىل م�ا يل�ي:
التو�سي�ف  اإن  واملنتج�ات:  وامل�واد  اخلام�ات  موا�سف�ات   )1
والتحدي�د الدقي�ق للم�واد اخلام واخلوا��ص املطلوبة فيها يوؤدي 
للت�س�غيل  ال�سناعي�ة  للعملي�ات  امل�واد  اأن�س�ب ه�ذه  اختي�ار  اإىل 
االأمث�ل، وه�ذا ب�دوره ي�وؤدي اإىل زيادة كفاءة العمليات وحت�س�ن 
النهائي�ة  املنتج�ات  ي�وؤدي حتدي�د خوا��ص  اقت�سادياته�ا، كم�ا 
ال�س�لع  اإنت�اج  اإمكاني�ة  اإىل  املرغوب�ة  ال�س�تخداماتها  اللزم�ة 

باخلوا��ص املطلوب�ة باأق�ل الط�رق تكلف�ة ودون اإ�ساع�ة الأي وقت 
اأو جه�د اأو طاق�ة يف احل�س�ول عل�ى خوا��ص غ�ر مرغوب فيها.
2( موا�سف�ات اجل�ودة: حت�دد امل�س�تويات املختلف�ة م�ن الدق�ة 
والتهيئة واملظهر وح�سن االأداء وغرها من اخلوا�ص وال�سفات 
الت�ي يتطلبه�ا امل�س�تهلك يف املنتج�ات وال�س�لع الت�ي ي�س�تخدمها 

وي�ستهلكها.
3( موا�سف�ات االأبع�اد: حت�دد املقا�س�ات واحلج�وم واالأ�س�كال، 
وتهدف اإىل تقلي�ص عدد االأنواع املنتجة مبا يوؤدي اإىل التب�سيط 
يف الت�سمي�م والتنفي�ذ والتخزين مما يحقق خف�سًا يف تكاليف 

االإنت�اج ف�سل عن �سمان التبادلية والرواج.
4( موا�سف�ات العملي�ات ال�سناعي�ة: حت�دد القواع�د الواج�ب 
اإتباعه�ا يف العملي�ات ال�سناعي�ة مم�ا يجعله�ا اأك�رث دقة وجودة 

ومت�س�يا م�ع املوا�سف�ات القيا�س�ية املطبقة.
القيا��ص  ط�رق  وت�س�مل  القيا�س�ية:  الطرائ�ق  موا�سف�ات   )5
وامل�واد  والعين�ات  اخلام�ات  اختي�ار  كيفي�ة  وحتدي�د  واملعاي�رة 
ل�سم�ان  والتحلي�ل  والفح��ص  التفتي��ص  واأ�س�اليب  واملنتج�ات، 
تت�س�ح  كم�ا  القيا�س�ية،  واملوا�سف�ات  لل�س�رتاطات  املطابق�ة 
اأهميته�ا يف ا�س�تحالة تثبي�ت اأي�ة خا�سية م�ن اخلوا�ص املطلوبة 

املوا�سفات القيا�سية.. 

ودورها يف رفع كفاءة املنتج ال�سناعي 2

أ.د. عبد اهلل الشعالن*

56

م
 20

18
ر  

مب
وف

   ن
    

    
  2

د 2
عد

ال



يف �س�لعة م�ا دون حتدي�د للط�رق الت�ي ميك�ن بوا�س�طتها قيا��ص 
هذه اخلوا�ص حيث يتوقف االأمر اإىل حد كبر على نوع وطبيعة 

امل�س�تخدمة. القيا�س�ية  الو�س�ائل 
6( موا�سف�ات اأ�س��ص التنفي�ذ والت�سمي�م: حت�دد اال�س�رتاطات 
املتعلق�ة برتكي�ب وا�س�تخدام وت�س�غيل امل�واد واالأجه�زة ل�سم�ان 

ال�س�لمة وخف��ص التكالي�ف و�س�هولة ال�سيان�ة.
املب�اين  و�سيان�ة  وبن�اء  بت�سمي�م  اخلا�س�ة  اال�س�رتاطات  )مث�ل 
واالأ�س��ص  الهند�س�ية  والرتكيب�ات  واملع�دات  واالأجه�زة  واالآالت 
اخلا�س�ة بالتغلي�ف والتعبئ�ة وحفظ ونقل وتداول املواد واملنتجات(.
االعتب�ار  يف  ياأخ�ذ  اأن  فعلي�ه  التقيي��ص  م�س�توى  كان  ومهم�ا 
القاع�دة  يعت�رب  حي�ث  الدولي�ة  القيا�س�ية  املوا�سف�ات  م�س�توى 
العري�س�ة الت�ي تنبث�ق منه�ا املوا�سف�ات الوطنية، وه�ذه بدورها 
يف  للدخ�ول  والدولي�ة  االإقليمي�ة  املوا�سف�ات  تراع�ي  اأن  عليه�ا 
ال�س�وق وت�س�هيل التب�ادل التج�اري ودع�م االقت�س�اد الوطني مع 

امل�س�تهلك وحمايت�ه. رعاي�ة م�سلح�ة 
ع�ام  ب�س�كل  القيا�س�ية   املوا�سف�ات  اأن  اإىل  االإ�س�ارة  وجت�در 
لي�س�ت ا�س�رتاطات جام�دة ب�ل ه�ي قابل�ة للتجدي�د والتحدي�ث 
حيث اإنها تواكب التغرات والتطورات امل�ستجدة، وهذا ينطبق 
عل�ى جمي�ع اأنواع املوا�سفات ع�دا املوا�سفات اخلا�سة بوحدات 
املعاي�رة والقيا��ص، فه�ي ال تتغ�ر ب�س�كل حم�سو��ص، واإمن�ا ق�د 
تعريفاته�ا  يف  الطفيف�ة  التعدي�لت  بع��ص  الإدخ�ال  تتعر��ص 
ومعايره�ا ووحداته�ا القيا�س�ية. كم�ا اأن ثم�ة اعتب�ارات اأخ�رى 
تن�درج حت�ت مظل�ة التقيي��ص ويج�ب اأخذه�ا يف احل�س�بان عن�د 

اإع�داد املوا�سف�ات القيا�س�ية ومنه�ا عل�ى �س�بيل املث�ال:
سلع التصدير: 

تق�ف ال�س�ادرات عل�ى راأ��ص االأولويات ملا لها م�ن اأهمية خا�سة 
للب�لد النامي�ة، فه�ي م�ورد ه�ام للتدفق�ات النقدي�ة االأجنبي�ة 
االجتماعي�ة  تنميته�ا  وبرام�ج  خط�ط  لتنفي�ذ  حتتاجه�ا  ال�ذي 
ال�س�ادرات  موا�سف�ات  بو�س�ع  الب�دء  يج�ب  ل�ذا  وال�سناعي�ة، 

بجودته�ا. واالهتم�ام 
سلع السوق المحلي:

يق�س�د به�ا �س�لع االإنت�اج املحل�ي املخ�س�س�ة لل�س�وق الداخل�ي  
وتربم�ج ح�س�ب اأولوي�ات حم�ددة كالت�ايل:

يوؤث�ر  الت�ي  لل�س�لع  خا�س�ة  عناي�ة  تعط�ي  ا�س�تهلكية:  �س�لع   )1
ا�ستخدامها على ال�سحة واالأمن كاالأغذية املحفوظة واالأجهزة 

املحتوي�ة عل�ى �س�وائل وم�واد خطرة.
املج�االت  يف  ت�س�تخدم  الت�ي  ال�س�لع  ت�س�م  �سناعي�ة:  �س�لع   )2

ال�سناعي�ة، وميك�ن حتدي�د اأولوي�ات له�ا اأي�س�ًا وذل�ك ب�اأن يبداأ 
مبنتج�ات ال�سناع�ات اجلديدة التي ت�س�ملها برام�ج الت�سنيع، 

واأن توؤج�ل موؤقت�ا منتج�ات امل�سان�ع القائم�ة.
الواردات: 

�سناعية،  واأخرى  ا�ستهلكية  ل�سلع  اأولويات  اأي�سا  هنا  يحدد 
وبالرغم من اأنه قد اليكون هناك حاجة ملحة لو�سع موا�سفات 
للواردات يف املراحل االأوىل لعمل الهيئات الوطنية، اإال اأن ثمة 
اعتبارات اأخرى متلي وحتتم على الهيئات اإعطاء االأهمية لهذا 
النوع من ال�سلع، فعلى �سبيل املثال �سرورة حتديد موا�سفات 
الوطنية،  للموا�سفات  االإنتاج طبقا  ل�سمان  ال�سناعية  ال�سلع 
اأو لتوحيد نظم القيا�ص امل�ستخدمة يف البلد اأو لتخفي�ص عدد 
االأنواع واالأ�سناف من خمتلف االآالت والوحدات وقطع الغيار 

املتداولة، اإلخ.
مزايا التقييس: 

الوطني�ة  القيا�س�ية  املوا�سف�ات  و�س�ع  اأن  اإىل  اأخ�رًا  نخل��ص 
التالي�ة: وتطبيقه�ا �س�وف مين�ح ال�سناع�ة املزاي�ا 

1( تب�س�يط وتوف�ر يف اأعم�ال الدرا�س�ات الفني�ة املتعلق�ة بو�سع 
اال�س�رتاطات اخلا�سة باملواد واخلدمات واأ�س��ص التنفيذ.

2( خف�ص راأ�ص املال الثابت.
3( تنظيم عمليات االإنتاج يف جميع املراحل بدءا من اخلامات 

اإىل املنتجات النهائية.
4( االنتظ�ام يف االإنت�اج م�ع زي�ادة كميت�ه ورف�ع م�س�توى كفاءت�ه 

وجودته.
5( حت�سن كفاءة ت�سغيل االآالت واالأجهزة واملعدات.

االإ�س�راف  م�ن  للح�د  نظ�را  واالأدوات  اخلام�ات  يف  وف�ر   )6
ا�س�تخدامها. واإ�س�اءة  واله�در 

املكتبي�ة  واأعم�ال املخ�ازن واالإج�راءات  تب�س�يط اخلدم�ات   )7
واالإداري�ة واملالي�ة.

8( التوفر يف الوقت واال�ستغلل االأمثل له.
9( �سمان االأمان وال�سلمة ي�سللعاملن يف امل�سنع .

10( تي�س�ر �س�بل االإعلن عن املنتجات بح�سولها على علمة 
اجلودة و�سهادة املطابقة .

11( زيادة فر�ص الت�سويق وت�سجيع املناف�سة ال�سريفة.
* أستاذ كرسي الزامل لترشيد الكهرباء -جامعة الملك سعود

مستشار لدى الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة

رئيس الفريق الفني للمقاييس الكهربائية واأللكترونية بالهيئة

نائب رئيس اللجنة الفنية للمتطلبات الكهربائية لكود البناء السعودي وكود البناء الخليجي
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استطالع

تلعب التقنية دورًا مهمًا يف جناح املنظمات، حيث اأ�سبحت واحدة من اأهم النوافذ االأ�سا�سية 

الإبراز ما تقدمه املنظمات غري الربحية. ففي االآونة االأخرية توجه القطاع غري الربحي يف 

باعتبارها  التوا�سل االجتماعي،  بالتقنية وخ�سو�سًا من�سات  الكبري  االهتمام  اإىل  العامل 

الأكرب  خلدماتها  والت�سويق  اأن�سطتها  اإبراز  للمنظمات  تتيح  مكلفة  وغري  �سهلة  من�سات 

�سريحة ممكنة باأقل جهد واأقل تكلفة.

من�سات التوا�سل االجتماعي 

واملنظمات غري الربحية

 زكيه بنت  عبداهلل النايل*

رئي�س�ة  و�س�يلة  االجتماع�ي  التوا�س�ل  من�س�ات  تعت�رب  والي�وم 
وفاعل�ة للتوا�س�ل ق�د ال ت�ساهيه�ا اأي من�س�ات اأخ�رى، ويع�زى 
ا�س�تخدامها وتوفره�ا و�س�موليتها لنطاق�ات  اإىل �س�هولة  ذل�ك 
وا�س�عة م�ن امل�س�تهدفن ح�ول الع�امل، مما من �س�اأنه اأن ي�س�اعد 
ب�س�كل  والت�س�ويقية  االإعلمي�ة  اأهدافه�ا  حتقي�ق  يف  املنظم�ات 

�س�ريع.
كم�ا يه�دف الت�س�ويق غر الربحي من خ�لل من�سات التوا�سل 
االجتماع�ي اإىل تدعي�م اخلدم�ات الت�ي تقدمه�ا املنظمات، من 
اأو امل�س�اند ولي��ص العمي�ل  خ�لل الرتكي�ز عل�ى العمي�ل املم�ول 
النهائ�ي فح�س�ب. بعك��ص الت�س�ويق التقلي�دي ال�ذي يه�دف اإىل 
زي�ادة املبيع�ات واالإي�رادات. ويف كلت�ا احلالت�ن، يع�د الت�س�ويق 
م�ن خ�لل من�س�ات التوا�سل االجتماعي حماولة لبث الر�س�الة 
اإىل جمه�ور اأك�رب، كم�ا ميكن للموؤ�س�س�ات غر الربحية اإ�س�راك 
اأفكاره�م  وا�س�تثمار  االجتماع�ي  التوا�س�ل  و�س�ائل  م�س�تخدمي 
االإبداعية واال�س�تفادة من املوؤثرين يف ن�س�ر الوعي باالأمور التي 

حت�اول املنظم�ة اإظهاره�ا والرتكي�ز عليها.
وكم�ا ه�و معل�وم ف�اإن من�س�ات التوا�س�ل االجتماع�ي املختلف�ة 
تق�دم للم�س�تهلكن جمموع�ة وا�س�عة م�ن اخلي�ارات الت�ي تول�د 
الوع�ي لديه�م. عل�ى �س�بيل املث�ال، يع�د توي�رت موقًع�ا اجتماعًي�ا 

م�سمًما لل�سماح للأ�سخا�ص مب�ساركة »تغريدات« اأو من�سورات 
خمت�س�رة اأو »حتديث�ات« م�ع االآخرين. اأما في�س�بوك فهو موقع 
توا�س�ل اجتماع�ي كام�ل يتي�ح م�س�اركة املن�س�ورات والتحديث�ات 
اأو  مت�س�ابهة  جمموع�ات  اإىل  واالن�سم�ام  والفيدي�و  وال�س�ور 

جمموع�ات متنوع�ة م�ن االأن�س�طة االأخ�رى.
وم�ن ه�ذا املنطل�ق �س�عت هيئ�ة التقيي��ص ل�دول جمل��ص التع�اون 
اإىل ا�س�تخدام من�س�ات التوا�س�ل االجتماع�ي مبختل�ف اأنواعها 
كقن�وات اأ�سا�س�ية للتوا�س�ل ون�س�ر الوع�ي. فم�ن خلله�ا ميكنك 
متابعة كل جديد من اأخبار الهيئة واأن�سطتها ور�سائلها التوعوية 
املختلفة. كما ميكنك ا�ستعرا�ص اخلدمات املختلفة مثل خدمة 
»متج�ر املوا�سف�ات القيا�س�ية« يف املوق�ع االإلك�رتوين للهيئ�ة، 
التي تتيح للم�س�تفيدين �س�راء املوا�سفات القيا�س�ية اأو اللوائح 
الفني�ة اخلليجي�ة اإلكرتوني�ًا. كما ت�س�تطيع من خ�لل من�سات 
متابع�ة   للهيئ�ة  االإلك�رتوين  واملوق�ع  االجتماع�ي  التوا�س�ل 
ومعرف�ة  اخلليجي�ة،  املطابق�ة  و�س�ارة  التعي�ن  م�س�تجدات 
اجلهات املقبولة يف جمال لعب االأطفال واالأجهزة الكهربائية 

منخف�س�ة اجله�د. 
اأن  ت�س�تطيع  االجتماع�ي  التوا�س�ل  من�س�ات  وبا�س�تخدام 
تتع�رف عل�ى اأه�م واآخر الربامج التدريبية التي يقدمها مركز

* قسم التسويق والعالقات الدولية
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التقيي��ص اخلليج�ي للتدري�ب كاأول مرك�ز تدريب�ي 
متخ�س��ص يف جم�ال التقيي��ص يف املنطقة يهدف 
اأجه�زة  الب�س�رية يف  الك�وادر  اإىل تنمي�ة وتطوي�ر 
التقيي��ص الوطني�ة واملهتم�ن يف جم�ال التقيي��ص 
واالأن�سطة ذات العلقة بالدول االأع�ساء.  وكذلك 
التعرف على اخلدمات التي يقدمها مركز الدعم 
الفني للم�س�اريع ال�سغرة واملتو�سطة يف جماالت 

التقيي�ص.
كم�ا ت�س�تطيع متابع�ة املوا�سيع الفني�ة املتخ�س�سة 
من�س�ة  خ�لل  م�ن  املتاح�ة  والوظائ�ف  للهيئ�ة 
للن�س�تغرام  بالن�س�بة  احل�ال  وكذل�ك  اللينك�داإن، 
ال�ذي يعتم�د عل�ى ال�س�ور والفيدي�و ب�س�كل اأك�رب، 
ويوتي�وب ال�ذي ميكن�ك م�ن خلل�ه االط�لع عل�ى 
املقاط�ع التوعي�ة التي تو�سل الفك�رة بطريقة مرنة 

و�سل�س�ة. 
متابع�ة  جميعه�ا  املن�س�ات  خ�لل  م�ن  وت�س�تطيع 
الت�ي  التقيي��ص  جمل�ة  م�ن  االإ�س�دارات  اأح�دث 
التقيي��ص  ب�س�وؤون  تعن�ى  والت�ي  الهيئ�ة  ت�سدره�ا 
وترك�ز يف ملفاته�ا عل�ى اأن�س�طة التقيي��ص املختلف�ة 
من خلل م�ساركة نخبة من الكتاب املتخ�س�سن، 
خليجي�ًا  التقيي��ص  م�س�تجدات  متابع�ة  ل�ك  وتتي�ح 

ودولي�ًا.   واإقليمي�ًا 
اأن�ه وم�ن خ�لل  نق�ول  اأن  ن�س�تطيع  ويف اخلت�ام، 
توؤك�د  الت�ي  االأف�كار  تبل�ورت  فق�د  املنظ�ور،  ه�ذا 
التوا�س�ل  ومن�س�ات  ل�س�بكات  الك�ربى  االأهمي�ة 
االجتماع�ي كواح�دة م�ن اأه�م الط�رق الت�ي ميكن 
به�ا للمنظم�ات غ�ر الربحي�ة اأن ت�س�هم يف ن�س�ر 
ر�س�التها وج�ذب امل�س�تفيدين م�ن خدماته�ا. كم�ا 
ت�س�اعد يف بن�اء الثق�ة والعلق�ات امل�س�تدامة م�ع 
للو�س�ول  وم�س�اعدتهم  واملهتم�ن  امل�س�تهدفن 
اإىل م�ا يبحث�ون عن�ه بط�رق خمتلف�ة تتنا�س�ب م�ع 

واأوقاته�م.  تف�سيلته�م 



وتكم�ن خط�ورة احلال�ة ال�سبابي�ة يف حال�ة الت�س�تت وغي�اب 
الفكر املوؤ�س�سي املمنهج واملنظم. فالفكر ال�سبابي يحمل يف 
طياته نق�سًا ال ميكن جتاهله، وقرارات عالقة بن ال�سبابية 
اأو  والو�س�وح، واالعتم�اد عل�ى عن�س�ري العفوي�ة واملفاج�اأة 
اخلارجي�ة  باملظاه�ر  االهتم�ام  اأو  واالرجتالي�ة،  الع�س�وائية 
اإىل  بعم�ق  النظ�ر  اأو  اجل�ذور  م�ن  احل�ل  دون  للم�س�كلة 
امل�سم�ون، م�ع غي�اب الئح�ة االإجراءات واملحا�س�بة، وتداخل 
�سلحي�ات واخت�سا�س�ات الوحدات التنظيمية، مما ي�س�كل 

�سغط�ًا مفج�رًا للمنظم�ات ومدم�رًا لكيانه�ا االإداري.  
وطاقمه�ا  القي�ادة  وتفق�د  الفج�وة،  تت�س�ع  ي�وم  بع�د  ويوم�ًا 
التنفي�ذي البو�سل�ة اال�س�رتاتيجية، م�ع حال�ة م�س�تمرة م�ن 
�س�افية.  اإجاب�ات  له�ا  جت�د  ال  الت�ي  اال�س�تفهام  علم�ات 
وبالتايل ملفات مفتوحة، وهو ما يعنى حالة من )االنف�سام 
القي�ادة  ب�ن  العلق�ة  يكتن�ف  ال�ذي  والغمو��ص  املوؤ�س�س�ي( 
وفريق العمل، وبن املنظمة و�سركائها، مع مزيٍد من املعاناة 
واجلدلي�ة، والظه�ور مبظه�ر املوؤ�س�س�ة املتخبط�ة، وبالت�ايل 

نح�ن هن�ا اأم�ام م�ا ي�س�به متلزم�ة ال�سبابي�ة املوؤ�س�س�ية. 
فما احلل؟

القيادة خارج نطاق الصدمة:
م�ن املفي�د ج�دًا للقي�ادة يف مث�ل هك�ذا حال�ة تبن�ي م�ا ي�س�مى 
)االإدارة  مب�������داأ  ال�سدم�������ة(،اأو  )خ�ارج  القي�ادة  باأ�س�لوب 
واللمب�االة،  وال�س�لبية  والع�س�وائية  اجله�ل  �س�د  الت�سادمي�ة( 
اأ�س�بابها  وحتلي�ل  امل�سطنع�ة،  اأو  احلقيقي�ة  ال�سبابي�ة  واإزاح�ة 
بق�رارات  معه�ا  والتعام�ل  �سدقه�ا،  م�دى  واختب�ار  وبواعثه�ا، 
عقلني�ة ر�س�يدة بعي�دًا ع�ن االنفع�االت، وذل�ك بخ�ربة اجل�راح 
املاه�ر ال�ذي يرف��ص االنفع�االت اللحظي�ة املكاني�ة والزماني�ة، 
واالنتق�ال م�ن ا�س�رتاتيجية الدف�اع اإىل ا�س�رتاتيجية الهج�وم؛ 
ويف اأدبيات القيادة الع�س�كرية اال�س�رتاتيجية لنابليون "ال ميكن 
للقائد اأن يحقق الن�سر يف املعارك العظيمة بالدفاع!" وال اأدري 

اأي �س�يء اأعظ�م م�ن معرك�ة املحافظ�ة عل�ى كي�ان املنظم�ة؟!
الفوتغرافية المؤسسية 

كامل�ة  دراي�ة  عل�ى  تك�ون  اأن  املوؤ�س�س�ية  القي�ادة  عل�ى  يتع�ن 
بالظ�روف احلالي�ة الت�ي حتي�ط باملنظم�ة، �س�واء كان�ت جي�دة 
اخل�س�ائر  وتقلي�ل  ملواجهته�ا،  باجل�راأة  تتحل�ى  واأن  �س�يئة،  اأو 
املرتتب�ة عليه�ا، واقتنا��ص الفر��ص املتاح�ة منه�ا، مع ق�درة على 
والتق�اط  للمنظم�ة.  امل�س�تقبلية  االحتم�االت  وروؤي�ة  ا�ست�س�راف 

القيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادة 
بني �سفافية الزجاج و�سبابية املرايا

اأو التقنية اأو  اأو الب�سرية  من الطبيعي اأن تتعر�س املنظمة يف م�سرية حياتها لعدد من املنعطفات والتقلبات املالية 

القانونية اأو االجتماعية، كعنا�سر مهمة يف بيئتها الداخلية اأو ميطها اخلارجي؛ ويف هذه احلالة تن�ساأ حالة من 

ال�سبابية املوؤ�س�سية، تزداد اأو تقل ح�سب درجة هذه التقلبات اأو االأزمات. وما مل يكن هناك و�سوح لروؤية املنظمة يحدد 

الطرف وجتاهل هذه  اإما غ�س  اأمام خيارين:  نف�سها  املنظمة  �ستجد  للم�ستقبل،  وت�سورها  لواقعها احلايل  اإدراكها 

احلالة، مع اإمكانية التعر�س للكثري من املخاطر، وخ�سارة الكثري من مكت�سباتها. اأو اال�ست�سالم، وهذا القرار اأي�سًا 

لي�س يف �سالح املنظمة، ويف كلتا احلالتني، تفوتها الفر�س، وقد ت�ساب بحالة من ال�سلل اأو املوت البطيء.

*رئيس قسم التسويق والعالقات الدولية - هيئة التقييس
* دكتوراه في سيكولوجيا التطوير القيادي والمؤسسي
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املنظم�ة  الأع�س�اء  ميك�ن  امل�س�تقبل  يف  حي�ة  فوتغرافي�ة  �س�ورة 
به�ا عقلي�ًا ووجداني�ًا.  وال�س�عور  روؤيته�ا 

م�س�رة حياته�ا  و�سع�ًا �سبابي�ًا يف  املنظم�ة  ت�س�ادف  وعندم�ا 
ينبغ�ي عليه�ا الب�دء باإعداد خطط وا�سحة بديلة للتعامل االأمثل 
م�ع حال�ة ال�سبابي�ة باحرتافي�ة ومهني�ة مب�ا ي�س�مح له�ا حتقي�ق 
روؤى  اإىل  العام�ة  روؤيته�ا  جتزئ�ة  خ�لل  م�ن  وذل�ك  اأهدافه�ا، 
مرحلي�ة ق�س�رة امل�دى وخط�ط تكتيكي�ة باأه�داف كمية مقا�س�ة 
مل�س�اريع ذات اأث�ر بال�غ وجوه�ري يف حي�اة املنظم�ة، ث�م االجت�اه 
نح�و الو�س�يلة املنا�س�بة وامل�سادر املتاح�ة، ي�ساحب ذلك تدقيق 
ا�سرتاتيجي ومراجعة حثيثة وحالة من االنعقاد الدائم ملراجعة 
وتقيي�م م�دى التق�دم يف تنفيذه�ا، وو�س�ع اآلي�ات مرن�ة للتعام�ل 
م�ع الظ�روف املحيط�ة، بحكم�ة ا�س�رتاتيجية عرفه�ا  اب�ن القي�م 
-رحمه اهلل- باأنها »فعل ما ينبغي، على الوجه الذي ينبغي، يف 

الوق�ت ال�ذي ينبغي«.
معاي�ر  و�س�ع  ال�سبابي�ة  زم�ن  يف  القي�ادة  عل�ى  يتحت�م  كم�ا 
وتوقع�ات اأداء وا�سح�ة اأواًل، ث�م الو�س�وح يف التعب�ر ع�ن معاير 
االأداء، والو�س�وح يف اإي�س�ال توقعاته�م لفري�ق العمل املوؤ�س�س�ي. 
اأما النقي�ص لذلك �سيكون فقدان الثقة وخلق حالة من االإرباك 

والت�س�يب املوؤ�س�س�ي.
 الرادار االجتماعي المؤسسي

مهم�ًا  �س�ريكًا  -باعتباره�ا  الب�س�رية  امل�وارد  عات�ق  عل�ى  يق�ع 
الربام�ج  تنظي�م  اال�س�رتاتيجي-  االأداء  اإدارة  منظوم�ة  يف 

التدريبي�ة واالإثرائي�ة الت�ي ت�س�جع الق�ادة عل�ى االإ�سغ�اء لفريق 
واأحلمه�م.  اآماله�م  واح�رتام  احتياجاته�م،  وتلبي�ة  العم�ل، 
اأو  املوؤ�س�س�ي  التعاط�ف  ت�س�ميتها وح�دة  واإن�س�اء وح�دة ميك�ن 
املوؤ�س�س�ي  الفري�ق  ي�س�عر  كي�ف  لفه�م  االجتماع�ي"،  "ال�رادار 
وكي�ف يفك�ر، ومب�ا ي�س�مح للقي�ادة املوؤ�س�س�ية االت�س�ال ب�س�كل 
اأف�س�ل واال�س�تفادة م�ن تل�ك االآم�ال والدواف�ع واإي�س�ال �س�ورة 
للم�س�تقبل حتف�ز الفريق وجتذبهم اإلي�ه. وعلى اجلانب االآخر، 
مهم�ا  املنظم�ة  لطاق�م  والتطويري�ة  االإثرائي�ة  الربام�ج  تل�ك 
وحت�ى  وال�س�لوكية،  واملهاري�ة  املعرفي�ة  م�س�توياتهم  اختلف�ت 

الوظيفي�ة. م�س�مياتهم 
وعل�ى املنظم�ات - يف حال�ة ال�سبابي�ة - االنتق�ال م�ن عقلي�ة 
"ممنوع االقرتاب والت�سوير" واالجتماعات املغلقة اإىل مرحلة 

العط�اء وامل�س�اركة الفاعل�ة يف �سن�ع واتخاذ الق�رارات، وتوفر 
بيئة كافية من "ال�سفافية والو�سوح"؛ وال�سفافية تعني علنية 
القرار و�سهولة الو�سول اإىل املعلومة، كخطوة مهمة للغاية نحو 
امل�س�اءلة االإدارية اجلادة، وحماربة ف�س�اد القرارات االإدارية، 
واأقل جهد.  تكلفة  باأقل  اإيجابي  تغير  اإحداث  نحو  وال�سعي 
من  حالة  واإحداث  ال�سفوف  ر�ص  على  التام  احلر�ص  مع 
فاحتكار  العمل؛  فريق  بن  والتكامل  والتناغم  االن�سجام 
)احتكار  االإجراءات  اأو  للمعلومات  اأو  للقرارات  بعينها  فئة 
التوقعات  وتباين  ال�سبابية،  زيادة  يف  اإال  ي�ساهم  ال  القلة( 

بن اأع�ساء الفريق الواحد،  و�سرعًا )املحتكر خاطئ!(.
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كتابات

اليقظة االستراتيجية:
ق�د يك�ون جتنب االأزمات اأو املفاجاآت املتتالية اأو االنعطافات 
احل�ادة اأو حال�ة ال�سبابي�ة يف م�س�رة املنظم�ة اأم�رًا �سعبًا اأو 
�سبه م�ستحيًل، ولكن ميكن توقعها قبل وقوعها اأو اإدارتها اأو 
التقليل من خماطرها. وعلى املنظمة اأن ت�ست�سعر االإر�سادات 
التحذيري�ة والذبذب�ات الت�ي حتي�ط به�ا، وهذه االإ�س�ارات قد 
تكون غام�سة اأو خفية، اأو �س�ديدة الو�سوح. وبتطبيق قاعدة 
باريت�و، ف�اإن 80% م�ن العقب�ات الت�ي تعرت��ص املنظم�ة اإمن�ا 
و�س�واء  و20% ه�ي عقب�ات خارجي�ة!  ه�ي عقب�ات داخلي�ة، 
اأكان�ت ه�ذه االإ�س�ارات قادم�ة م�ن خ�ارج نط�اق املنظم�ة اأو 
من داخلها ال بد من قرون ا�ست�س�عار و )رادارات موؤ�س�س�ية( 
واملتوقع�ة،  املتاح�ة  اال�س�رتاتيجية  الفر��ص  تر�س�د  متقدم�ة 
وت�س�اعد املنظمة على اال�س�تثمار االأمثل للموارد واالإمكانيات 
االنق�لب  )نقط�ة  ب��  ت�س�ميته  ميك�ن  م�ا  واإح�داث  املتاح�ة، 

االإ�س�رتاتيجي(، وذل�ك وفق �س�رطن اأ�سا�س�ين:
التخطي�ط  تدع�م   )Visionary( مب�س�رة  قي�ادة  وج�ود   )1(

التنفي�ذ. وتتاب�ع عملي�ات  وتق�ود   )Sponsorship( وترع�اه 
 ،)Competitive Strategy( وجود اإ�س�رتاتيجية للمناف�س�ة )2(
وحتفي�ز  وت�س�جيع  االأداء  لتقيي�م  وا�سح�ة  منهجي�ة  م�ع 
ثقاف�ة االأ�س�ول الب�س�رية )املوهوب�ون املتمي�زون ال�ذي يعطون 
املنظم�ة قيم�ة م�ساف�ة( والتخل��ص من اخل�سوم )ال�س�لبيون 

امل�رتددون املُحِبط�ون ذوي االأداء املتو�س�ط اأو ال�رديء(.
اإجرائي�ة  تنظيمي�ة  والذبذب�ات  االإ�س�ارات  اأكان�ت  و�س�واء 
اأو مالي�ة اأو ب�س�رية اأو معلوماتي�ة اأو ح�س�ة �س�وقية اأو �س�معة 
موؤ�س�س�ية، فاإن�ه يتوج�ب عل�ى القي�ادة التقاط هذه االإ�س�ارات 
وا�س�تيعابها وحتليله�ا والت�سرف مب�س�وؤولية حيالها، وجتاهل 
القيادة لهذه التحذيرات قد يجر الويلت واملخاطر الكبرة 

الت�ي ق�د تع�س�ف بكي�ان املنظم�ة ككل.
ْت رياُحَك فاغتنْمها          فُعْقبى كلِّ خافق����ٍة �سك������وُن  اإِذا َهبَّ
ْت ني���اق�َُك فاحتلْبها            فما تدري الَف�سيُل ملن يكوُن  واإِن َدرَّ
عل�ى  يج�ب  االأزم�ات،  ح�دوث  عن�د  اأو  ال�سبابي�ة  زم�ن  ويف 
وثقافته�ا  للمنظم�ة  الداخل�ي  البن�اء  الرتكي�ز عل�ى  القي�ادة 
التنظيمي�ة )ثقاف�ة القلع�ة اأو احل�س�ن(، كم�ا يتوج�ب عليه�ا 
)�س�لطة الق�رار اال�س�رتاتيجي(،  تبن�ي مزيج�ًا متوازن�ًا ب�ن 

التمي�ز  لعجل�ة  مه�م  كداف�ع  الت�س�غيلي(  التنفي�ذ  و)�س�لطة 
واآلي�ات  جم�س�ات  و�س�ع  خ�لل  م�ن  التنظيمي�ة.  والفاعلي�ة 

تداركه�ا.  و�س�رعة  االأخط�اء  الكت�س�اف  وا�سح�ة 
الحسم في زمن التردد:

ت�زداد درج�ة ال�سبابي�ة املوؤ�س�س�ية يف حال�ة ع�دم و�س�وح 
واالإر�س�ادات  املعاي�ر  اأو غي�اب  اأو �سعفه�ا  اال�س�رتاتيجية 
و�س�وح  ع�دم  وعن�د  اال�س�رتاتيجيات،  لتنفي�ذ  اللزم�ة 
امل�س�وؤوليات وغياب ثقافة امل�س�اءلة، وافتقار بع�ص الطاقم 
للحكم�ة  اأو  االإداري�ة  للمه�ارات  املنظم�ة  يف  التنفي�ذي 
القيادي�ة، م�ع ع�دم متكنه�م م�ن اإقن�اع االأط�راف املعني�ة 
بتنفي�ذ اال�س�رتاتيجية يف ظ�ل غي�اب دع�م القي�ادة العلي�ا 
للتنفي�ذ وع�دم توف�ر احلواف�ز الت�س�جيعية اأو كفاي�ة امل�وارد 

للتنفي�ذ،. اللزم�ة 
وهن�ا تظه�ر احلاج�ة املا�س�ة اإىل اإح�داث )ث�ورة تنفيذي�ة( 
تك�ون مبثاب�ة �سريب�ة القيم�ة امل�ساف�ة للمنظم�ات، وع�دم 
االقت�س�ار عل�ى )املكم�لت الغذائية للمنظم�ة(، مع تطبيق 
اأ�س�لوب )التخل�ي املب�دع( ع�ن اأي منت�ج اأو خدم�ة اأو ن�س�اط 
املوؤ�س�س�ية.  وامل�وارد  الوق�ت  ي�س�تنفذ  )موظ�ف(  حت�ى  اأو 
ي�ساف اإىل ذلك جرعة �سادمة من التدريب على امل�ساءلة 
وانت�س�ال فري�ق العم�ل م�ن منطق�ة اال�س�رتخاء ونقلهم اإىل 
منطقة االإجناز، فطبيعة الب�س�ر متيل نحو االأداء املرغوب 
الو�س�ع  يف  ناهي�ك  الطبيع�ي،  الو�س�ع  يف  املطل�وب  ال 

ال�سباب�ي.
حال�ة  م�ن  موؤ�س�س�اتهم  نق�ل  يف  الراغب�ن  الق�ادة  وعل�ى 
م�ن  اأفكاره�م  ت�س�كيل  يعي�دوا  اأن  الت�وازن  اإىل  اخلل�ل 
االن�سغال بامل�ساكل اليومية اإىل البحث عن الفر�ص املتاحة 
واقتنا�سها، واإعادة ت�سويب وتوجيه البو�سلة، والنظر اإىل 

اإدارات منف�سل�ة.  املوؤ�س�س�ة ككي�ان متكام�ل ولي��ص اإىل 
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اإلدارة بالمعكوس، اإلدارة بالتجوال، اإلدارة بالمرح:
– خا�س�ة يف حال�ة ال�سبابي�ة- تبن�ي  ويتوج�ب عل�ى الق�ادة 
ثقاف�ة )االإدارة باملعكو��ص(، وع�دم االقت�س�ار عل�ى التوا�سل 
احلواج�ز  ك�س�ر  ب�ل  املنظم�ة،  يف  التنفيذي�ن  كب�ار   م�ع  
الفردي�ة  م�ن  واالنتق�ال  التنظيم�ي  للت�س�ال  التقليدي�ة 
ثقاف�ة  وتاأ�سي�ل  املوؤ�س�س�ي( احلقيق�ي،  )البني�ان  اإع�لء  اإىل 
)اال�س�منت االنفع�ايل( بالتوج�ه مبا�س�رة نح�و فري�ق املنظمة 
ككل واإ�س�راكه يف �سن�ع واق�ع وم�س�تقبل املنظم�ة، والتوا�س�ل 
معهم واالإن�سات لهم فهم )البئر املوؤ�س�سي الذي ال ين�سب(. 
كم�ا ينبغ�ي عل�ى القيادة ممار�س�ة )االإدارة بالتجوال( ملعرفة 
احلقيق�ة م�ن بيئ�ة العم�ل )اجلمب�ا(، وع�دم االنخ�داع بعبارة 
ال�س�خ�سية  اللم�س�ة  واإ�ساف�ة  ال�س�يطرة(.  حت�ت  �س�يء  )كل 
وتبني مبداأ )االإدارة باملرح( مع توازن ذكي يجمع بن املرونة 
التوجي�ه  مه�ارات  م�ن  للغاي�ة  مهم�ة  وجرع�ة  وال�سرام�ة، 
واالإر�ساد والتي�سر )الت�سهيل(، مبا يوؤدي اإىل تعظيم اإح�سا�ص 
اأع�س�اء فري�ق العم�ل بامل�س�وؤولية، وتوظي�ف مب�دع ملواهبه�م، 
م�ع  االإداري�ة،  الوح�دات  خمتل�ف  يف  قي�ادات  و�سناع�ات 
اإدارة حكيم�ة للوق�ت وحتدي�د وا�سح للأولوي�ات و)تبجيلها(، 
وحوكم�ة موؤ�س�س�ية للجتماع�ات، وع�دم االن�س�غال باالأم�ور 
الروتيني�ة اأو االنغما��ص يف امل�س�لمات التف�سيلي�ة اأو اجل�دل 
الق�رود(  )رم�ي  �سيا�س�ة  م�ن  والتخل��ص  العقي�م،  االإداري 
)امل�س�اكل(، والبح�ث ع�ن �س�لة م�ن احلل�ول والبدائ�ل لتتمكن 

م�ن اإزال�ة حال�ة ال�سبابي�ة.
القي�ادي(  )الرم�ز  ثقاف�ة  ن�س�ر  اإىل  القي�ادة  حتت�اج  كم�ا 
و)الق�دوة املنق�ذة(، و�سناع�ة ق�وة دافع�ة ي�سع�ب اإيقافه�ا اأو 
الرتاج�ع عنه�ا، م�ع وقف فوري ال�س�تنزاف الق�وى الوجدانية 
ملوظفيه�ا وحمارب�ة االح�رتاق الداخل�ي الأفراده�ا، وا�س�تثمار 
طاقاته�م والت�س�جيع عل�ى ثقاف�ة املجازف�ة واتخ�اذ القرارات 
والف�س�ل كج�زء ال يتج�زاأ م�ن ثقاف�ة االإب�داع املوؤ�س�س�ي، م�ع 
البع�د ع�ن �سيا�س�ة الل�وم الدائ�م وت�سي�د االأخط�اء. وع�دم 
اأف�راد الفري�ق  ال�س�ماح مطلق�ًا بن�س�ر الثقاف�ة ال�س�لبية ب�ن 
الواح�د فه�م قلبها الناب�ص والدينام�و املحرك لكل عملياتها 
حاليًا وم�ستقبًل. وال اأجمل من �سناعة حالة ت�سنع التلقي 

ب�ن املوهب�ة والولع!
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الثقة.. مكمن القوة:
عندما ت�ساب املنظمة بحالة ال�سبابية، اأو االإنطفاءات املتكررة يف 
بريق م�سرتها، يزداد االإح�سا�ص بال�سغط اال�سرتاتيجي والت�سغيلي 
وامل�ايل والنف�س�ي، وترتاج�ع حينها الكثر م�ن القيم، ومييل البع�ص 
اإىل اال�ستخفاف واللمباالة، وينكفئ اأع�ساء الفريق على اأنف�سهم، 
فيتجنب�ون بع�سه�م بع�س�ًا، وتختف�ي املعلومات املطلوب�ة، ويتن�سلون 

من امل�سوؤولية، مما يوؤدي اإىل تفتيت وتاآكل الثقة املوؤ�س�سية. 
وهن�ا الب�د للقي�ادة م�ن العمل بجدية مطلقة على حمو كل موؤ�س�رات 
غي�اب روح فري�ق العم�ل الواح�د وجتدي�د الثق�ة ب�ن اأع�سائه�ا، ف�ل 
�س�يء ي�س�اعدها عل�ى النهو��ص م�ن عرثته�ا وجت�اوز اأزماته�ا اأك�رث 
م�ن الثق�ة؛ الثق�ة ب�ن القي�ادة وب�ن الفري�ق م�ن جه�ة، وب�ن اأع�ساء 
الفري�ق الواح�د م�ن جه�ة اأخ�رى. حي�ث ت�س�اعد الثق�ة عل�ى �سناع�ة 
ج�وًا مفعم�ًا من االإيجابية والفاعلية املوؤ�س�س�ية، التي تتحول بدورها 
اإىل �س�لوك دائ�م وثقاف�ة تنظيمي�ة متج�ذرة يف ج�س�م املنظم�ة. كم�ا 
تعم�ل الثق�ة عل�ى �سناعة املواهب واإطلقه�ا، ومتنح اأع�ساء الفريق 
ق�درة عجيب�ة عل�ى حتم�ل امل�س�وؤولية والتغل�ب عل�ى حال�ة الت�س�اوؤم 
والياأ�ص التي تنت�سر يف زمن ال�سبابية. وعلى القيادة اأن ت�سجع على 
ثقاف�ة )الع�س�ف العقل�ي(، وفت�ح قن�وات التوا�س�ل وو�س�ع احلقائ�ق 
اأمام فريقها، وتدعيم ال�سيا�س�ات التي تتيح فر�ص م�س�اركة وا�س�عة 
للجمي�ع، وتخ�سي��ص م�وارد اأك�رث ودع�م اأك�رب الأ�سح�اب املواه�ب 
واملبادرات واالبتكارات. وتوجيه طاقة املناف�سة ال�سلبية اأو العدائية 
اإىل اأفع�ال اإيجابي�ة واأه�داف وا�سح�ة ي�س�ارك اجلمي�ع يف تنفيذها. 
وال تقت�س�ر الثق�ة عل�ى البي�ت الداخلي للمنظمة بل يتعدى ذلك اإىل 
�س�بكة ال�س�ركاء وامل�س�تفيدين، ويت�سمن ذلك حتديد وا�سح لطبيعة 
العلق�ة ب�ن املنظم�ة وجمي�ع االأط�راف املوؤث�رة واملتاأث�رة باأعم�ال 
املنظم�ة، والعم�ل عل�ى االنتق�ال م�ن اجلم�ود املوؤ�س�س�ي اإىل برام�ج 
ال�س�راكة امل�س�تدامة احلقيقية، وتعزيز ال�س�فافية والتوا�سل الدائم 
وتو�سي�ح م�ا يتوج�ب تو�سيح�ه م�ع املحافظ�ة عل�ى بو�سل�ة املنظم�ة 

وخ�سو�سي�ة مهامه�ا ومركزه�ا اال�س�رتاتيجي.
اأن متتل�ك  ال�سبابي�ة  اأو  االزم�ات  حال�ة  للقي�ادة يف  الب�د  وختام�ًا، 
القدرة على اإدارة اال�ستحقاق املوؤ�س�سي، واأن تتحلى بال�سجاعة فهي 
اأم الف�سائ�ل، م�ع دبلوما�س�ية تكتيكي�ة و )لوب�ي موؤ�س�س�ي(. ي�ساح�ب 
ذل�ك ق�درًا كبرًا من املرون�ة والتكيف والبعد عن القوالب اجلامدة 

اأو االأمن�اط االإداري�ة الت�ي ال تواكب ه�ذه املتغرات. 
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1GSO 21:1984ال�سروط ال�سحية يف م�سانع االأغذية والعاملن بهاHygienic regulations for food
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2 GSO 150-1:2013
GSO 150-2:20132+1 فرتات �سلحية املنتجات الغذائية اجلزExpiration dates for food products -

Part 1)Mandatory( +Part 2 )Voluntary(

3GSO 9:2013بطاقات املواد الغذائية املعباأة  Labeling of prepackaged food stuffs

4GSO 2233:2012ا�سرتاطات البيانات التغذوية على البطاقةRequirements of nutritional labeling

5GSO 2333:2013ا�سرتاطات االأغذية ذات االإدعاءات التغذوية وال�سحية Requirements for nutrition and health claim in
the food

7GSO CAC 193:2008موا�سفة عامة للملوثات وال�سموم يف االأغذية General Standard for contaminants & toxins in
food

8GSO 1016:2015املعاير امليكروبيولوجية لل�سلع واملواد الغذائيةMicrobiological Criteria for Foodstuffs

9GSO 2500/2015املواد امل�سافة امل�سموح با�ستخدامها يف املواد الغذائيةAdditives Permitted for Use in Food Stuffs

10GSO 707املنكهات امل�سموح با�ستخدامها يف املنتجات الغذائيةFlavourings Permitted for use in Foodstuffs

11GSO 995:2015املحليات امل�سموح با�ستخدامها فى املنتجات الغذائيةSweeteners Permitted In Food

12GSO 246:2011بطاقات عبوات منتجات التبغLabeling of Packages tobacco products

13GSO 1971:2015
اال�سرتاطات ال�سحية الواجب توافرها يف املقا�سف املدر�سية 

وتداول االأغذية بها
 Hygienic conditions for School Canteens

and handled food

14GSO 2231:2012اال�سرتاطات العامة ملوا�سفات املواد امللم�سة للأغذية General Requirements for the materials intended
to come into contact with food

15GSO 1754:2015
GSO 1929:20132+1 الزيوت النباتية املعدة للطعام اجلزءEdible Vegetable Oils – Part 1+Part 2

16GSO 1754-4:1997خليط الزيوت النباتية املعدة للطعامBlended Edible Vegetable Oils

17GSO 2228:2012
موا�سفات الدهون والزيوت ال�ساحلة لل�ستهلك االآدمي 

غر امل�سمولة مبوا�سفات م�ستقلة
 Standard for edible fats and oils not covered by
individual standards

18GSO 2229:2012موا�سفة الدهون وخماليط الدهون القابلة للدهنStandard for Fat Spreads And Blended Spreads

19GSO 997:2016حلوم البقر واجلامو�ص وال�ساأن واملاعز املربدة واملجمدة Beef, Buffalo, Mutton and Goat Meat, Chilled and
Frozen

20GSO 993:2015ا�سرتاطات ذبح احليوان طبقا الأحكام ال�سريعة االإ�سلمية Animal Slaughtering Requirements According to
Islamic Rules

21GSO 2055-1/2015
االأغذية احللل - اجلزء االأول : اال�سرتاطات العامة للأغذية 

Halal Food - Part 1: General Requirmentاحللل

22GSO 713:1997ال�سروط ال�سحية يف م�سالخ الدواجن والعاملن بهاHygienic Regulations for Poultry Processing Abat-
toirs and Their Personnel

23GSO 123:1990اال�سرتاطات العامة للخ�سراوات والفاكهة الطازجةGeneral Requirements for Fresh Fruits and Veg-
etables

24GSO 1069:2002املبادئ العامة الإ�سافة املواد املغذية االأ�سا�سية للأغذية General Principles for The Addition of Essential
Nutrients to Foods

25GSO 988:1998
حدود امل�ستويات اال�سعاعية امل�سموح بها فى املواد الغذائية - اجلزء 

االول.
 Limits of radionativity levels permitted in foods
stuff part -1

26GSO 382+ GSO 383
احلدود الق�سوى امل�سموح بها لبقايا االآفات يف املنتجات 

الزراعيه والغذائيه - اجلزء االأول+ الثاين
Maximum limits for pesticide residues in agricul-
tural food products - Part 1+2

قائمة بأهم المواصفات القياسية واللوائح الفنية الخليجية المتعلقة بسالمة الغذاء 
GSO Standards & Technical Regulation for Food Safety
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27GSO 2481:2015
احلدود الق�سوى امل�سموح بها من بقايا االأدوية البيطرية يف 

االأغذية
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28GSO 2141:2011
املتطلبات العامة للمنتجات الزراعية غر امل�سنعة املحورة 

وراثيَا
 General Requirements for Genetically Modified
Unprocessed Agricultural Products

29GSO 713:1997ال�سروط ال�سحية يف م�سالخ الدواجن والعاملن بهاHygienic Regulations for Poultry Processing Abat-
toirs and their Personnel

30GSO 21:1984ال�سروط ال�سحية يف م�سانع االأغذية والعاملن بها Hygienic Regulations for Food
Plants and their Personnel

31GSO 815:1997
دليل املمار�سة ال�سحية لتجهيز ونقل وتداول وتخزين اللحوم 

الطازجة
Code of Hygienic Practice for Preparation, Trans-
portation, Handling and Storing of Fresh Meat

32GSO 1366:2002
ا�سرتاطات عامة لتداول االأغذية امل�ستعملة الغرا�ص طبية 

خا�سة .
 General requirements for handling of foods for
special medical purposes

33GSO 18/2014امل�سروبات الغازية غر الكحوليةNon- Alcoholic Carbonated Beverages

34GSO 1926/2009ا�سرتاطات تداول م�سروبات الطاقةRecommendation of handling Energy drinks

35GSO 168:1994ا�سرتاطات خمازن حفظ املواد الغذائية اجلافة واملعباأة Requirements of Storage Facilities for Dry and
Canned Foodstuffs

36GSO 323:1994ا�سرتاطات عامة لنقل وتخزين االغذية املربدة واملجمدة General requirements for transportation and
storage of chilled and frozen foods

37GSO 1909:2015ا�سرتاطات تداول االأغذية اجلاهزة للأكلRequirements for handling of ready-to-eat-foods

38GSO 2319:2013اال�سرتاطات العامة للمخبوزاتGeneral Requirements for bakery products

39GSO 1821:2007م�ساحيق امل�سروبات املغذيةNutritious powders

40GSO ISO 22000
نظم اإدارة �سلمة االأغذية- متطلبات اأي من�ساأة يف �سل�سلة 

الغذاء
- Food safety management systems

 Requirements 
for any organization in the food chain

41GSO 2281:2013بطاقات املواد املعباأة امل�ستخدمة يف �سناعة املنتجات الغذائية Labeling of prepackaged substances used in food
products industry

42GSO 2539:2017الفيتامينات واملعادن امل�سموح با�ستخدامها يف املواد الغذائية Vitamins and Minerals permitted for use in
foodstuff

43GSO CAC/GL 
-Guidelines for Vitamins and Minerals Food Supاالإر�سادات اخلا�سة باملكملت الغذائية الفيتامينات واملعادن55:2015

plements

44GSO 2216:2012املمار�سات الزراعية اجلّيدة - اجلزءاالأول : اخل�سروات والفاكهةGood Agricultural Practices - Part 1: Fruit &  vegetables

45GSO 2538:2017
احلدود الق�سوى ملتبقيات الكحول االإيثيلي (االإيثانول) يف 

االأغذية
 The maximum limits for residues of ethyl alcohol
)ethanol( in food

46GSO 2532:2016
احلدود الق�سوى لبقايا املبيدات وامللوثات يف االأغذية 

الع�سوية
Maximum Limits of Pesticides Residues and Con-
taminants in Organic Food

47GSO 2467:2015االإ�سرتاطات ال�سحية اخلا�سة للمخابز واالأفرانHygienic conditions for bakeries and ovens

48GSO CAC/GL 1:2008االإر�سادات العامة للدعاءات امل�سللة للأغذيةGeneral guidelines on claims

49GSO 1694:2005القواعد العامة ل�سحة الغذاءGeneral Principles of Food Hygiene

50GSO 2309:2013اال�سرتاطات الفنية العامة للمحلت واملوؤ�س�سات الغذائية General requirements for food shops and
Establishments

51GSO 2483:2015الدهون )االأحما�ص الدهنية( املتحولةTrans Fatty Acids

52Multiple االأغذية ذات اال�ستعماالت التغذوية اخلا�سةمتعددةFoods for Special Dietary Ues

53Multiple املوا�سفات واللوائح الفنية اخلا�سة باملنتجات الغذائية )جميع متعددة
قطاعات الغذاء(

 GSO Standards & Technical Regulations of Food
)Products )All Food Sectors

قائمة بأهم المواصفات القياسية واللوائح الفنية الخليجية المتعلقة بسالمة الغذاء 
GSO Standards & Technical Regulation for Food Safety
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منتــــج واحــــــــــد 

وع�سرات املوا�سفات 

ى داخ�ل اأروق�ة جه�از املوا�سف�ات  ق�د ال ي�درك امل�س�تهلك اأهمي�ة املوا�سف�ات القيا�س�ية وحج�م العم�ل الكب�ر ال�ذي ي�وؤَدّ
واملقايي��ص يف بل�ده. وق�د ي�درك ذل�ك لك�ن لي��ص بجمي�ع التفا�سي�ل التي حتدث على اأر��ص الواقع، والتي يق�ف خلفها جنود 
جمهولون يعملون على اإعداد وتطوير املوا�سفات القيا�سية واللوائح الفنية واالأنظمة املتعلقة بال�سلع واملنتجات واخلدمات 

ومتابع�ة تطبيقه�ا يف �س�بيل ح�سول�ه عل�ى �س�لع ومنتجات �س�ليمة واآمنة وبجودة منا�س�بة. 
وعلى �سبيل املثال.. هل يعلم امل�ستهلك اأن عبوة املياه املعدنية -التي ي�ستهلكها ب�سكل يومي تقريبًا- ُطبقت عليها ع�سرات 
املوا�سفات القيا�سية واللوائح الفنية؟ واأن املوا�سفات القيا�سية كانت حا�سرة يف جميع املراحل التي مرت بها املياه بدءًا 
من البحث والتاأكد من جودة املياه الطبيعية يف باطن االأر�ص مرورًا بكثر من املراحل املختلفة ومنها مرحلة اأخذ العينات 
وا�س�تخراج املي�اه  واملراح�ل املتعلق�ة وط�رق الفح��ص واالختبار والتاأكد من البيانات والتقدي�رات ال�سحيحة ومرحلة خط 

االإنتاج ومرحلة حفظ املنتجات النهائية ونقلها وعر�سها حتى و�سولها اإىل امل�ستهلك.
مير املنتج -كل منتج- بع�سرات املراحل املختلفة حتى ي�سل اإىل امل�ستهلك وكل تلك املراحل تخ�سع ملتطلبات وا�سرتاطات 
عام�ة اأو خا�س�ة حتدده�ا املوا�سف�ات القيا�س�ية واللوائ�ح الفني�ة، والنم�وذج ال�ذي ركزن�ا علي�ه )عب�وة املي�اه املعدني�ة( م�ر 
بالعدي�د م�ن املراح�ل ومت تطبي�ق ع�س�رات املوا�سف�ات القيا�س�ية واللوائ�ح الفني�ة اخلليجي�ة علي�ه ومنه�ا م�ا يتعل�ق بط�رق 
الفح��ص واالختب�ار وتقدي�رات املواد امل�س�موح بها واملواد امل�س�موح باإ�سافتها والتقدي�رات املتعلقة باخل�سائ�ص الطبيعية، 
واملواد الدالة على التلوث وحمتويات احلديد، والكال�سيوم وال�سوديوم، وبطاقة البيانات االإي�ساحية، واملجال هنا ال يت�سع 

لذكرها.
وتعم�ل اأجه�زة التقيي��ص عل�ى اق�رتاح واإعداد املوا�سفات القيا�س�ية واللوائح الفنية لل�س�لع واملنتج�ات ويف قطاعات خمتلفة 
من خلل مرجعيات دولية ومبا يتنا�سب مع املتطلبات الوطنية، وت�سمل املوا�سفات اخل�سائ�ص واالأبعاد، وجودة املنتجات، 
وط�رق اأخ�ذ العين�ات وط�رق الت�سني�ع، والرقاب�ة عل�ى ج�ودة االإنت�اج، واملوا�سفات القيا�س�ية لل�س�لمة، وغرذل�ك، لغر�ص 

ت�س�هيل التبادل التجاري بن الدول وتدعيم االقت�ساد وبهدف احلفاظ على �سحة و�س�لمة امل�س�تهلك والبيئة.

كلمة رئيس التحرير

alademi@gso.org.sa

رئيس التحرير
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أهم البيانات ايضاحية للسلع والمنتجات

يجب أن تكون البيانات ا�يضاحية لُلمنتج 
أو السلعة واضحة وسهلة القراءة

العالمة
 التجارية 
 إن وجدت

البيانات
التغذوية
القيمة 
الغذائية

اسم اُلمنتج

اسم 
وعنوان 
الصانع 

تاريخ الصالحية
تاريخ ا�نتاج -
تاريخ ا�نتهاء

صافي
المحتويات

الحجم الصافي/
الوزن الصافي

بلد المنشأ

االستخدام 
وتعليمات 

التخزين

قائمة 
المكونات


