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ُيع�د الغ�ذاء �أح�د �أه�م عنا�ص�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�ص�ر الب�د م�ن توف�ر �إح�دى �أه�م الأولوي�ات يف الغ�ذاء وه�ي ال�سلامة.
ولتحقي�ق ال�سلامة يف الغ�ذاء كان الب�د م�ن وج�ود معايير وت�ش�ريعات تنظ�م عملية �إنتاج امل�واد الغذائية حت�ى و�صولها �إىل
امل�س�تهلك ،وظهر االهتمام بو�ضع موا�صفات قيا�س�ية وخ�صائ�ص للمواد وال�س�لع منذ �س�نوات عديدة.
واليوم ..باتت املوا�صفات القيا�س�ية متثل عن�صر ًا رئي�س�ي ًا وحموري ًا يف حياة املادة الغذائية فهي حتدد م�س�تويات اجلودة
فيها ،ومتطلبات ال�سلامة ،وحتافظ على �سلامتها يف كل املراحل التي متر بها من الإنتاج حتى اال�س�تهالك.
ويف ه�ذا اجلان�ب تعم�ل هيئ�ة التقيي��س ل�دول جمل��س التع�اون �ضم�ن مهامه�ا عل�ى �إع�داد املوا�صف�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 خلال جل�ان فني�ة رئي�س�ية وفرعي�ة
متخ�ص�ص�ة مت ت�ش�كيلها م�ن ممثلين يف �أجه�زة التقيي��س الوطني�ة بال�دول الأع�ض�اء وبع��ض اجله�ات املعني�ة .وق�د و�ص�ل
�إجم�ايل املوا�صف�ات القيا�س�ية واللوائ�ح الفني�ة اخلليجي�ة الت�ي �أ�صدرته�ا الهيئ�ة واملتعلق�ة بقط�اع الغ�ذاء فق�ط �إىل 1761
موا�صف�ة قيا�س�ية منه�ا  582الئح�ة فني�ة خليجي�ة معتم�دة.
وتق�وم الهيئ�ة ع�ن طري�ق اللج�ان الفني�ة الرئي�س�ية والفرعي�ة ،ب�إع�داد املوا�صف�ات القيا�س�ية واللوائ�ح الفني�ة اخلليجي�ة
باالعتم�اد يف مراجعه�ا عل�ى ع�دة مو�صف�ات قيا�س�ية �أهمه�ا املوا�صف�ات القيا�س�ية الدولي�ة ومب�ا يتنا�س�ب م�ع احتياج�ات
ومتطلب�ات بال�دول الأع�ض�اء� ،أو حتدي�ث املوا�صف�ات القيا�س�ية واللوائ�ح الفني�ة اخلليجي�ة املعتم�دة �س�ابق ًا� ،أوتعديل بع�ض
بنوده�ا �أو �إدخ�ال متطلب�ات �إ�ضافي�ة عليه�ا.
وحتقيق ًا لل�ش�راكة الدائمة حتر�ص الهيئة �أي�ض ًا على م�ش�اركة خمتلف الأطراف املعنية والقطاع العام واخلا�ص يف الدول
الأع�ضاء يف �أعمال اللجان الفنية اخلليجية وم�ساهمتهم يف �إعداد املوا�صفات القيا�سية واللوائح الفنية اخلليجية و�إبداء
املالحظ�ات ب�ش��أنها ،وذل�ك بت�ش�كيل جل�ان فني�ة وطني�ة مناظرة لكل جلن�ة فنية خليجية بحيث ت�ض�م ممثلني عن اجلهات
احلكومية والقطاعات ال�صناعية والتجارية واخلدمية وقطاع كبار امل�ستخدمني ،ومنظمات حماية امل�ستهلك واجلامعات
واجله�ات الأكادميي�ة الأخرى وكذلك الغرف التجارية وال�صناعية.
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افتتحه وزير الصناعة والتجارة والسياحة بمملكة البحرين وبمشاركة هيئة التقييس

تنظيم م�ؤمتر االبتكار يف التنقل امل�ستدام
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افتتح �س�عادة ال�س�يد زايد بن را�ش�د الزياين وزير ال�صناعة
والتجارة وال�سياحة مبملكة البحرين وبح�ضور �سعادة ال�سيد
عب�د احل�سين ب�ن علي مريزا وزير الكهرباء واملاء ،و�س�عادة
ال�س�يد �س�عود ب�ن نا�ص�ر اخل�صيب�ي الأمين الع�ام لهيئ�ة
التقيي��س لدول جمل��س التعاون ،م�ؤمتر ومعر�ض االبتكار يف
التنق�ل امل�س�تدام ال�ذي انطل�ق يوم الأحد � 2س�بتمرب 2018م
مبرك�ز البحري�ن ال�دويل للمعار��ض وامل�ؤمت�رات ومب�ش�اركة
ع ٍ
�دد م�ن كب�ار امل�س��ؤولني ونخب�ة م�ن املخت�صين عل�ى
امل�س�توى املحل�ي والإقليم�ي وال�دويل من القط�اع ال�صناعي،
والت�ش�ريعي ،والبحث�ي.
ويف كلمت�ه الت�ي �ألقاه�ا به�ذه املنا�س�بة �أك�د وزي�ر ال�صناع�ة
والتج�ارة وال�س�ياحة اهتم�ام مملك�ة البحري�ن مبواكب�ة
املتغيرات املت�س�ارعة يف تطوي�ر املركب�ات وم�ا يرتب�ط به�ا
م�ن ت�ش�ريعات واتفاقي�ات دولي�ة جلعل م�س�تقبل التنقل �أكرث
�أمان� ًا ،وكف�اءة ،وذكاء ،وحفاظ� ًا عل�ى البيئ�ة.
و�أ�ض�اف �س�عادته�" :إن اعتم�اد الأمم املتح�دة ملبادرة تهدف

�إىل جعل النقل باملركبات الكهربائية يف املناطق احل�ضرية
ي�ص�ل �إىل  %30م�ن �إجم�ايل النق�ل بحل�ول ع�ام  2030ق�د
ب�د�أت بالبروز والتحق�ق ،حي�ث �أن�ه وبح�س�ب تقري�ر وكال�ة
الطاق�ة الدولي�ة لع�ام 2018م بل�غ ع�دد �س�يارات الرك�وب
الكهربائية �أكرث من  3مليون �سيارة يف جميع �أنحاء العامل”.
ويف تطرق�ه �إىل الو�ض�ع املحل�ي ق�ال �س�عادة الوزي�ر�“ :إنن�ا
نعم�ل عل�ى تفعي�ل اخلط�ة الوطني�ة لكف�اءة الطاق�ة الت�ي
اعتمده�ا جمل��س ال�وزراء املوق�ر بزي�ادة كف�اءة الطاق�ة
بن�س�بة  %6بحل�ول ع�ام 2025م ،وللمركب�ات الكهربائي�ة
دو ٍر حم�وري يف حتقي�ق ه�ذه الن�س�بة .ويعتبر ه�ذا امل�ؤمت�ر
خطوة يف م�س�ار حتقيق كفاءة الطاقة للمركبات ،و�س�تتبعها
خط�وات مت�س�ارعة باعتم�اد الالئح�ة الفني�ة اخلليجيـــــــ�ة
للمركب�ات الكهربائي�ة ويف جتهي�ز البن�ى التحتي�ة الالزم�ة
لذل�ك� .إذ م�ن امل�ؤم�ل �أن ت�س�ري ه�ذه الالئحة على طرازات
مركب�ات ع�ام 2020م ،وباعتم�اد ال�ش�هادات اخلليجي�ة
ال�ص�ادرة له�ا”.

من جانبه �ألقى �س�عادة الفا�ضل �س�عود بن نا�صر اخل�صيبي
الأمني العام لهيئة التقيي�س لدول جمل�س التعاون كلمة �أ�شار
فيه�ا �إىل �أن�ه يج�ري العم�ل على �إ�ص�دار الئحة فنية خليجية
خا�صة مبتطلبات ال�سلامة لل�س�يارات الكهربائية ،و�س�تقوم
هيئ�ة التقيي��س يف القري�ب العاج�ل ب�إع�داد م�ش�اريع اللوائح
الفني�ة اخلليجي�ة املتعلق�ة باملركب�ات ذاتي�ة احلرك�ة والبنية
التقني�ة الالزمة لها.
و�أ�ض�اف �س�عادته ب��أن هيئ�ة التقيي��س تطل�ب م�ن امل�صنعين
تطبي�ق اللوائ�ح الفني�ة اخلليجي�ة للمركبات من خالل نظام
�ش�هادات املطابق�ة اخلليجي�ة والت�ي مبوجبها تقدم ال�ش�ركة
املنتج�ة �إىل الهيئ�ة �إق�رار ًا بتطبيقه�ا لتل�ك اللوائ�ح وتق�وم
الهيئ�ة بامل�صادق�ة عليه�ا بع�د طل�ب كاف�ة التقاري�ر والقي�ام
بح�ض�ور االختب�ارات قب�ل البدء يف الإنت�اج للطرازات املراد
ت�صديره�ا.
و�أ�شار ال�سيد �أحمد باول�س الرئي�س التنفيذي ل�شركة مي�سي
فرانكف�ورت ال�ش�ركة املنظم�ة للم�ؤمت�ر ب��أن هن�اك اهتمام� ًا

متزاي�د ًا يف التنق�ل امل�س�تدام ب�ش�كل مط�رد يف املنطق�ة ،كما
�أن العدي�د م�ن البل�دان يف املنطق�ة نف�ذت مب�ادرات ته�دف
�إىل زي�ادة ا�س�تيعاب مركب�ات الطاق�ة البديل�ة �أو تدر��س
�إمكاني�ة حتوي�ل قط�اع النقل لديها �إىل نظام �أكرث ا�س�تدامة
وكف�اءة يف ا�س�تخدام الطاق�ة .ومبوجب خطة كفاءة الطاقة
الوطنية التي اعتمدتها حكومة مملكة البحرين ،ف�إن قطاع
النق�ل يف اململك�ة ي�سير نحو حت�والت كبرية.
وعل�ى هام��ش امل�ؤمت�ر ال�ذي ح�ض�ره بالإ�ضاف�ة �إىل
امل�ش�اركات املحلي�ة ،واخلليجي�ة ،ع�دد م�ن امل�ش�اركني م�ن
ال�س�ويد ،والياب�ان ،والهن�د ،وكوري�ا وتركي�ا ،مت افتت�اح
املعر�ض امل�صاحب له ،والذي �ضم عدد من مناذج املركبات
الكهربائي�ة ،حي�ث بين العار�ض�ون املمي�زات الت�ي تتمت�ع بها
تل�ك ال�س�يارات م�ن حي�ث درج�ة الأم�ان وال�ذكاء والتقني�ة
والكف�اءة العالي�ة .كم�ا مت توفير �س�يارتني كهربائيتين
متاحتين للم�ش�اركني يف امل�ؤمت�ر للت�س�جيل لتجرب�ة قيادتها،
و�ش�هد الت�س�جيل �إقب�ا ًال وا�س�ع ًا.
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للتحول إلى تقنيات XML

هيئة التقيي�س تطلق نظام �أمتتة
�أعمال ن�شر املوا�صفات القيا�سية
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د�ش�نت هيئ�ة التقيي��س م�ؤخ�ر ًا م�ش�روعها اخلا��ص بالتح�ول
�إىل تقنيات الـ XMLوالهادف �إىل �أمتتة �أعمال ن�شر و�إخراج
املوا�صفات القيا�س�ية وم�شاريعها.
و�أو�ض�ح �س�عادة الفا�ض�ل �س�عود بن نا�ص�ر اخل�صيبي الأمني
العام لهيئة التقيي�س ب�أن م�شروع التحول �إىل تقنيات الـ XML
جاء انطالق ًا من مبد�أ ال�شراكة امل�ستدامة الذي تبنته الهيئة
م�ع ال�دول الأع�ض�اء و�س�عي ًا منها لتطوي�ر وحتديث خدماتها
التقنية وتوفري املوا�صفات القيا�سية واللوائح الفنية الوطنية
واخلليجي�ة والإقليمي�ة والدولي�ة �إلكرتوني� ًا للهيئ�ة ولل�دول
الأع�ض�اء ،به�دف رف�ع م�س�توى ج�ودة املوا�صف�ات القيا�س�ية
اخلليجي�ة والوطني�ة وتوفري وقت وجهد املخت�صني وتوجيهه
للرتكي�ز عل�ى ج�ودة املحتوى الفني وج�ودة ال�صياغة عو�ض ًا
ع�ن �صرف�ه يف �إع�داد ال�ش�كل والإخ�راج و�إع�داد الأغلف�ة
يدوي� ًا وم�ا ي�صاح�ب ذل�ك م�ن �أخط�اء ق�د ت�ؤث�ر عل�ى ج�ودة
املوا�صف�ات القيا�س�ية اخلليجي�ة والوطنية.
و�أ�ض�اف ب��أن �أوىل خط�وات ثم�ار ه�ذا امل�ش�روع ق�د متث�ل
بتوقيع عقد بني هيئة التقيي��س لدول جمل��س التعاون ووزارة
ال�صناع�ة والتج�ارة وال�س�ياحة مبملك�ة البحري�ن لتطوي�ر
وت�ش�غيل املتج�ر الوطن�ي للموا�صف�ات القيا�س�ية ب��إدارة
املوا�صف�ات واملقايي��س بال�وزارة ،وذل�ك عل�ى هام��ش م�ؤمتر
االبت�كار يف التنق�ل امل�س�تدام ال�ذي عق�د خلال الفترة 3-2
�س�بتمرب 2018م مبملك�ة البحري�ن ،وج�اري التن�س�يق م�ع
بقي�ة ال�دول الأع�ض�اء به�ذا اخل�صو��ص.

و�أ�ش�ار �س�عادته ب��أن امل�ش�روع يت�ضم�ن العم�ل عل�ى الرب�ط
الإلكتروين للموا�صف�ات القيا�س�ية اخلليجي�ة م�ع مثيالته�ا
الدولي�ة والوطني�ة ،و�أمتت�ة �أعم�ال الن�ش�ر والإخ�راج
للموا�صف�ات القيا�س�ية واللوائ�ح الفني�ة اخلليجي�ة والوطنية
وتب�س�يط �إج�راءات م�ش�اريع املوا�صف�ات القيا�س�ية ،وتوفير
من�ص�ة موح�دة لبي�ع املوا�صف�ات القيا�س�ية الوطني�ة
واخلليجي�ة والدولي�ة ،بالإ�ضاف�ة �إىل �أن�ه يتي�ح �إع�ادة ن�ش�ر
املوا�صف�ات القيا�س�ية الدولي�ة الت�ي مت تبنيه�ا خليجي� ًا
ووطني� ًا بلغته�ا وب�دون تعدي�ل واملتوف�رة ب�صيغ�ة ال�ـ  XMLم�ن
منظم�ة التقيي��س الدولي�ة  ISOب�ش�كل �إلكرتوين ،وي�س�اهم يف
حتدي�ث جمي�ع الأنظم�ة ذات العالق�ة (نظ�ام �إدارة بيان�ات
املوا�صف�ات ،نظ�ام م�ش�اريع املوا�صف�ات ،متج�ر املوا�صف�ات
القيا�س�ية) .
واختت�م �س�عادة الأمين الع�ام للهيئ�ة ت�صريح�ه ب�أن�ه م�ن
امل�ؤمل �أن يحقق هذا امل�شروع رفع م�ستوى جودة املوا�صفات
القيا�س�ية اخلليجي�ة والوطني�ة م�ن خلال �إلغ�اء الأخط�اء
الب�شرية الناجتة عن الإدخال اليدوي ،وتوفري ر�سوم امللكية
للمنظم�ات الدولي�ة ،وكذل�ك توفير تكلف�ة امل�وارد الب�ش�رية
الالزمة للعمل اليدوي و�سي�ؤدي �إىل �سرعة توفري املوا�صفات
القيا�س�ية للم�س�تفيدين واملهتمين فور اعتماده�ا ،بالإ�ضافة
�إىل زي�ادة ع�دد املوا�صف�ات القيا�س�ية املتوف�رة لل�ش�راء،
و�أي�ض� ًا حت�سين جترب�ة امل�س�تخدم م�ن خلال متكين معاين�ة
نب�ذة ع�ن حمتوي�ات املوا�صف�ات القيا�س�ية قب�ل �ش�رائها.

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

هيئة التقيي�س حتتفل

باليوم العاملي للموا�صفات 2018م
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�ش�اركت هيئ�ة التقيي��س ل�دول جمل��س التعاون كاف�ة دول العامل
احتفاله�ا بالي�وم العاملي التا�س�ع والأربعين للموا�صفات ،والذي
ي�ص�ادف ي�وم � 14أكتوب�ر م�ن كل ع�ام ،وه�و ذك�رى ت�أ�سي��س
املنظم�ة الدولي�ة للتقيي��س  ،ISOالت�ي مت �إن�ش�ا�ؤها يف ع�ام
1947م ،وي�أت�ي االحتف�ال ه�ذا الع�ام حت�ت �ش�عار “املوا�صف�ات
القيا�س�ية الدولي�ة ..والث�ورة ال�صناعي�ة الرابع�ة”.
ويف كلمت�ه به�ذه املنا�س�بة �أ�ش�ار �س�عادة الفا�ض�ل �س�عود ب�ن
نا�ص�ر اخل�صيب�ي الأمين الع�ام لهيئ�ة التقيي��س ب��أن الهيئ�ة
و�س�ائر �أجه�زة التقيي��س يف الع�امل يحتفل�ون ب�ش�كل �س�نوي
مبنا�س�بة اليوم العاملي للموا�صفات كمبادرة جماعية للإ�ش�ادة
باجلهود امل�شرتكة التي تبذلها هيئات التقيي�س و�آالف اخلبـراء
واملتخ�ص�ص�ون م�ن جمي�ع �أنح�اء الع�امل للم�س�اهمة يف �إع�داد
وتطوي�ر املوا�صف�ات القيا�س�ية الدولي�ة.
و�أو�ض�ح �س�عادته ب��أن �ش�عار الي�وم العامل�ي للموا�صف�ات له�ذا
الع�ام ي�س�لط ال�ض�وء عل�ى دور املوا�صف�ات القيا�س�ية يف ظ�ل
الث�ورة ال�صناعي�ة الرابع�ة؛ ودوره�ا يف االنتق�ال �إىل ع�ص�ر
جدي�د م�ن التكنولوجي�ا النا�ش�ئة يف ع�دد من املج�االت ،ومنها
الروبوتات ،والذكاء اال�صطناعي ،وتكنولوجيا النانو  ،و�إنرتنت
الأ�ش�ياء ،والطباع�ة ثالثي�ة الأبع�اد ،واملركب�ات امل�س�تقلة.
و�أ�ضاف ب�أنه “مثلما لعبت املوا�صفات القيا�س�ية الدولية دور ًا
كبير ًا خلال الث�ورة ال�صناعي�ة الأوىل قب�ل  250عام� ًا ،ف�إنه�ا
بالت�أكيد �س�وف تلعب �أي�ض ًا دور ًا حا�س�م ًا يف الثورة ال�صناعية
الرابعة .م�ؤكد ًا على الدور الكبري للموا�صفات القيا�سية و�أنها
تلعب اليوم  -دور ًا رئي�س�ي ًا يف االنتقال �إىل ع�صر جديد.

مو�ضح� ًا ب��أن الت�س�ارع يف وتيرة التغيير ال�ذي جلبت�ه الثورة
ال�صناعي�ة الرابع�ة �س�يكون ل�ه حتدي�ات كبيرة؛ وبالت�ايل
احلاج�ة �إىل �إ�ص�دار موا�صف�ات قيا�س�ية جدي�دة وكذل�ك
تطوي�ر املوا�صف�ات القيا�س�ية احلالي�ة ملواكب�ة ه�ذا التط�ور.
م�ؤك�د ًا �س�عادته �إىل �أن املوا�صف�ات القيا�س�ية و�س�يلة قوي�ة
و�آمن�ة ل�ضم�ان حتقيق ال�سلامة وتقلي�ل املخاطر يف خمتلف
املجاالت .وعلى �س�بيل املثال ،حتافظ املوا�صفات القيا�س�ية
املتعلق�ة بالأم�ان عل�ى �أم�ان بياناتنا يف �أجهزتنا ال�ش�خ�صية
و�أجه�زة املنظم�ات الت�ي نعم�ل لديه�ا ،كما حتد م�ن قر�صنة
البيان�ات ،بالإ�ضاف�ة �إىل دوره�ا يف ت�س�هيل معايير الأم�ان
وال�سلامة للإن�س�ان الآيل لك�ي يتفاع�ل مع الب�ش�ر.
وبين ب��أن الهيئ�ة تواكب ه�ذه التطورات وتعمل منذ �إن�ش�ائها
بالتع�اون م�ع �أجه�زة التقيي��س الوطني�ة بال�دول الأع�ض�اء
وم�ن خلال �ش�راكاتها امل�س�تدامة م�ع خمتل�ف املنظم�ات
الدولي�ة والإقليمي�ة العامل�ة يف جم�ال التقيي��س �إىل �إع�داد
وتطوي�ر املوا�صف�ات القيا�س�ية واللوائ�ح الفني�ة و�إ�صداره�ا
كموا�صفات قيا�سية ولوائح فنية خليجية موحدة ،ومن�سجمة
م�ع املمار�س�ات الدولي�ة ،مب�ا يخ�دم ال�دول الأع�ض�اء به�دف
تطوي�ر قطاعاته�ا الإنتاجي�ة واخلدمي�ة وت�س�هيل التب�ادل
التج�اري ،وحماي�ة امل�س�تهلك والبيئ�ة ،وكذل�ك ت�ش�جيع
ال�صناع�ات واملنتج�ات الوطني�ة مب�ا يحق�ق دع�م االقت�ص�اد
اخلليج�ي ،وق�د بل�غ جمم�وع املوا�صف�ات القيا�س�ية واللوائ�ح
الفنية اخلليجية التي �صدرت عن الهيئة حتى الآن �أكرث من
� 23أل�ف موا�صف�ة قيا�س�ية والئح�ة فني�ة خليجي�ة.
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هيئة التقيي�س ت�شارك يف االجتماع الـ
للجنة اال�ست�شارية العليا للتقيي�س بالرباط
51
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�ش�اركت هيئة التقيي��س لدول جمل��س التعاون ممثلة ب�أمينها العام
�س�عادة الفا�ض�ل �س�عود ب�ن نا�ص�ر اخل�صيب�ي يف االجتم�اع ال�ـ 51
للجن�ة اال�ست�ش�ارية العلي�ا للتقيي��س ال�ذي ُعق�د يف مدين�ة الرب�اط
عا�صم�ة اململك�ة املغربي�ة خلال الفترة � 18-17أكتوب�ر2018م،
ومب�ش�اركة ر�ؤ�س�اء وم�دراء وممثل�ي �أجه�زة التقيي��س يف ع�دد م�ن
ال�دول العربية.
ويف كلم�ة االفتت�اح لأعم�ال ال�دورة ( )51للجن�ة �أو�ض�ح املهند��س
ع�ادل ال�صق�ر ،املدي�ر العام للمنظم�ة العربية للتنمي�ة ال�صناعية
والتعدين �أن املنظمة ت�س�عى �إىل تطوير ن�ش�اط تقييم املطابقة يف
املرحلة القادمة بال�ش�كل الذي ي�س�اهم يف زيادة التبادل التجاري
العرب�ي البين�ي و�إجن�اح منطقة التجارة احل�رة العربية الكربى.
وقال �س�عادته �إن �أن�ش�طة التقيي��س املختلفة تتزايد �أهميتها حالي ًا
وخا�ص�ة �إع�داد وتطبي�ق املوا�صف�ات القيا�س�ية العربي�ة مل�ا لها من
دور يف حت�سين �أداء وج�ودة املنتج�ات واخلدم�ات العربي�ة ،ف�ضال
ع�ن توفير ظ�روف الأم�ان وال�سلامة للمنتجات وال�س�لع املختلفة،
وزي�ادة فر�ص ت�س�ويقها حمليا ودوليا.
ووج�ه املهند��س ع�ادل ال�صق�ر ال�ش�كر لأجه�زة التقيي��س العربي�ة
على تعاونها مع املنظمة يف ر�سم �صورة م�شرفة وايجابية لتن�سيق
املوق�ف العرب�ي يف املحاف�ل الدولي�ة والإقليمي�ة ،وذل�ك م�ن خالل
دع�م تر�ش�يح ال�دول العربي�ة لتقل�د منا�صب عليا داخ�ل املنظمات
الدولي�ة والإقليمي�ة ذات العالق�ة بالتقيي��س واللج�ان التابع�ة له�ا
وا�س�ت�ضافة اجتماعاته�ا.
ت�ضم�ن ج�دول �أعم�ال االجتم�اع ع�دد ًا م�ن املو�ضوع�ات الهام�ة
منه�ا �إع�داد واعتم�اد املوا�صف�ات القيا�س�ية العربي�ة املوح�دة،

و�إق�رار اال�ستراتيجية العربي�ة للتقيي��س واجل�ودة 2023-2019م
وم�ش�اريع خططه�ا التنفيذي�ة ،بالإ�ضاف�ة �إىل مناق�ش�ة اعتم�اد
الالئحة الفنية العربية للمنتجات احلالل متهيد ًا لو�ضع منظومة
عربي�ة متكامل�ة لقط�اع احللال ،وكذل�ك بن�د ًا ح�ول اجلائ�زة
العربي�ة للج�ودة.
م�ن جان�ب �آخ�ر �ش�ارك �س�عادة الأمين الع�ام للهيئ�ة يف �أعم�ال
االجتماع التن�سيقي ملجموعة الدول العربية امل�شاركة يف اجتماعات
اجلمعية العمومية للمنظمة الدولية للتقيي�س (الأيزو) ،الذي عقد
يف مدين�ة جني�ف وال�ذي هدف �إىل تن�س�يق مواق�ف الدول العربية
امل�شاركة يف دعم طلب اململكة العربية ال�سعودية لتمديد ع�ضويتها
يف جمل�س �إدارة الأيزو حتى عام 2021م وبذل كافة اجلهود لدى
�أجهزة التقيي��س الأجنبية من �أجل حتقيق ذلك ،كما �أن االجتماع
العرب�ي يه�دف �أي�ض� ًا �إىل دع�م تر�ش�يح دول�ة الإم�ارات العربي�ة
املتح�دة ال�س�ت�ضافة اجلمعي�ة العمومية للأي�زو عام 2023م.

يتعلق بالمنتجات غير اآلمنة

هيئة الإمارات للموا�صفات واملقايي�س تطلق «نظام مانع»

أ .سلطان بن سعيد المنصوري
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م�ن جهت�ه �أك�د �س�عادة عب�د اهلل املعين�ي مدي�ر ع�ام هيئ�ة
الإم�ارات للموا�صف�ات واملقايي��س "موا�صف�ات" �أن تعمي�م
نظ�ام مان�ع عل�ى امل�س�توى االحت�ادي ل�ه �أبع�اد اجتماعي�ة
واقت�صادية وبيئية فمن �ش�أنه �أن يبني الثقة لدى امل�ستهلك
يف الدولة بالتدقيق احلكومي امل�س�تمر على جودة املنتجات
واخلدم�ات الت�ي يح�ص�ل عليه�ا وينعك��س كذلك عل�ى البعد
االقت�ص�ادي الوطن�ي م�ن حي�ث ت�س�هيل ت�داول املنتج�ات
املطابق�ة للموا�صف�ات القيا�س�ية الإماراتي�ة املعتم�دة.
و�أ�ض�اف �س�عادته �إن "نظ�ام مان�ع الذك�ي" �س�يواجه بح�زم
�أي�ة منتج�ات رديئ�ة ال�صن�ع يف الأ�س�واق والت�ي يخل�ف
وجوده�ا �أث�ر ًا اقت�صادي� ًا �س�لبي ًا عل�ى تناف�س�ية الدول�ة عل�ى
غ�رار املنتج�ات ذات اجلودة املتدنية �أو غري القابلة للتحلل
واملعاجل�ة بع�د الإتلاف.
و�أك�د �س�عادته �أن نظ�ام مان�ع االحت�ادي ا�س�تند �إىل �أف�ض�ل
املمار�س�ات العاملي�ة يف جم�ال حماي�ة امل�س�تهلك ورف�ع
ج�ودة املنتج�ات يف الأ�س�واق فه�و يحاك�ي النظ�ام الأمريكي
ل�س�حب املنتجات والنظامني الأوروبي واال�سترايل ل�سالمة
املنتج�ات الت�ي تب�اع �إىل امل�س�تهلكني.
ح�ض�ر �إطلاق النظ�ام �س�عادة عب�د اهلل املعين�ي مدي�ر
ع�ام هيئ�ة الإم�ارات للموا�صف�ات واملقايي��س "موا�صف�ات"،
و�س�عادة الدكت�ور هلال الكعب�ي �أمين ع�ام جمل��س �أبوظب�ي
للج�ودة واملطابق�ة ،وع�دد م�ن مدي�ري دوائ�ر التنمي�ة
االقت�صادي�ة والبلدي�ات عل�ى م�س�توى الدول�ة.

نوفمبر  2018م

�أطل�ق مع�ايل �س�لطان ب�ن �س�عيد املن�صوري وزي�ر االقت�صاد
بدولة الإمارات العربية املتحدة ،رئي��س جمل��س �إدارة هيئة
الإمارات للموا�صفات واملقايي�س "موا�صفات" م�ؤخر ًا نظام
"مان�ع الذك�ي" عل�ى امل�س�توى االحت�ادي وال�ذي يوف�ر �آلي�ة
لت�ش�ارك املعلومات والرقابة على املنتجات اال�س�تهالكية يف
جميع �أ�س�واق الدولة.
وج�اء �إطلاق النظ�ام الذك�ي ب�ش�قيه "تطبي�ق الهوات�ف
الذكي�ة" و"املوق�ع الإلكتروين" مبن�ص�ة احلكوم�ة االحتادية
خلال م�ش�اركة "موا�صف�ات" يف فعالي�ات "�أ�س�بوع جيتك��س
للتقني�ة  "2018ال�ذي �أقي�م يف مرك�ز دبي التج�اري العاملي.
ومي ِّك�ن "نظ�ام مان�ع الذكي" امل�س�تهلكني م�ن �إبالغ اجلهات
الرقابي�ة املعني�ة بوج�ود �أي منت�ج غير �آم�ن عل�ى امل�س�تهلك
�أو مت �س�حبه من الأ�س�واق ويف �أي �إمارة وكذلك الإبالغ عن
احل�وادث الناجم�ة ع�ن ا�س�تخدام منتج�ات غير مطابق�ة
للموا�صف�ات القيا�س�ية الإماراتي�ة ف� ً
ضال ع�ن توفري حمتوى
توع�وي للم�س�تهلكني والتج�ار و�أ�صح�اب العالقة.
و�أك�د مع�ايل �س�لطان ب�ن �س�عيد املن�ص�وري �أن �إطالق نظام
مان�ع و�إتاح�ة خدمات�ه للجمه�ور عل�ى امل�س�توى االحت�ادي
يخ�دم توجه�ات الدول�ة م�ن حي�ث �ضب�ط ج�ودة املنتج�ات
يف الأ�س�واق ووقاي�ة املجتم�ع واالقت�ص�اد الوطن�ي م�ن وجود
�س�لع رديئة يف �أ�س�واق الإمارات وكذا احلفاظ على ال�صحة
العامة والبيئة بال�صورة التي تن�سجم مع ر�ؤية حكومة دولة
الإم�ارات العربي�ة املتحدة.

أ .عبد اهلل المعيني
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ترأس أعماله معالي وزير الصناعة والتجارة والسياحة بمملكة البحرين

االجتماع الثاين للجنة معايري كفاءة املركبات
والأجهزة الكهربائية
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تر�أ�س معايل الأ�ستاذ زايد بن را�شد الزياين وزير ال�صناعة
والتجارة وال�سياحة مبملكة البحرين �أعمال االجتماع الثاين
للجن�ة معايير كف�اءة املركب�ات والأجه�زة الكهربائية والذي
عقد مببنى الوزارة بح�ضور �أع�ضاء اللجنة.
ويف ُمعر��ض ترحيب�ه مبمثل�ي اجله�ات احلكومي�ة واخلا�ص�ة
الأع�ض�اء يف اللجن�ة� ،أك�د مع�ايل الوزي�ر �أهمي�ة التن�س�يق
فيم�ا بين اجله�ات املعنية واملمثل�ة يف اللجنة لو�ضع مرئياتها
فيم�ا يتعل�ق باملعايير الرامي�ة لرف�ع كف�اءة املركب�ات وكف�اءة
الأجه�زة الكهربائي�ة مب�ا يحق�ق اال�س�تخدام الأمث�ل للطاقة.
وق�د مت خلال االجتم�اع مناق�ش�ة �أه�م الربام�ج وامل�ش�اريع
اجلدي�دة الوطني�ة واخلليجي�ة ذات ال�صل�ة بكف�اءة الطاق�ة
مث�ل م�ش�روع ال�س�يارات الكهربائي�ة وكذل�ك م�ش�روع كف�اءة
املكيف�ات ذات ال�س�عات العالي�ة� ،إىل جان�ب عر��ض �أه�م
التط�ورات للربام�ج الرقابي�ة املعم�ول به�ا حالي� ًا م�ن قب�ل
�إدارة املوا�صف�ات واملقايي��س يف وزارة ال�صناع�ة والتج�ارة
وال�س�ياحة يف جم�ال كف�اءة الطاق�ة مث�ل برام�ج م�صابي�ح

الإن�ارة و�أجه�زة التكيي�ف املنزلي�ة وكف�اءة اقت�ص�اد الوق�ود
للمركب�ات وكف�اءة �سلامة الإط�ارات.
كم�ا مت تق�دمي عر��ض موج�ز ح�ول املركب�ات الكهربائية مع
الت�أكي�د عل�ى �أهمي�ة و�ض�ع �أه�داف حم�ددة لر�س�م اخلط�ة
الوطني�ة للمركب�ات الكهربائي�ة ليت�م اعتماده�ا وم�ن ث�م
يت�م التن�س�يق م�ع اجله�ات املعني�ة لدع�م �أه�داف اخلط�ة
وتنفيذه�ا.
اجلدي�د بالذك�ر �إن اللجن�ة م�ش�كلة مبوج�ب ق�رار جمل��س
ال�وزراء رق�م 2414-07 :برئا�س�ة �س�عادة وزي�ر ال�صناع�ة
والتج�ارة وال�س�ياحة وع�ضوي�ة وزارة �ش�ئون الكهرب�اء
وامل�اء وممثلين ع�ن كل م�ن الإدارة العام�ة للمرور ،و�ش�ئون
اجلم�ارك ،ووزارة املوا�صلات واالت�ص�االت ،وغرفة جتارة
و�صناع�ة البحري�ن .وه�ي ته�دف �إىل دع�م املب�ادرات الت�ي
م�ن �ش�انها حتقي�ق اخلطة الوطنية لكف�اءة الطاقة واخلطة
الوطني�ة للطاق�ة املتج�ددة اللت�ان �أقرهم�ا جمل��س ال�وزراء
املوقر.

فازت بانتخابات تمديد عضوية مجلس منظمة التقييس الدولية

الهيئة ال�سعودية للموا�صفات واملقايي�س ع�ضو
يف جمل�س �إدارة منظمة  ISOحتى 2021م
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للفتــــ�رة 2020-2018م.
كما يقرتب عدد جلان الأيزو الفنية الرئي�سة الفاعلة من الـ
( )300جلنة فنية يندرج حتتها العديد من اللجان الفرعية،
وت�شترك الهيئ�ة ال�س�عودية يف ع�ضوي�ة جل�ان ال�سيا�س�ات
الرئي�س�ية الثلاث واللجن�ة املالي�ة ( )CSC/FINالتابع�ة ملجل��س
االي�زو بالإ�ضاف�ة اىل اال�شتراك كع�ض�و عام�ل يف ( )56جلنة
فنية دولية رئي�سة وفرعية ،و ُت�شارك كع�ضو مراقب يف ()164
جلن�ة فني�ة رئي�س�ة وفرعي�ة.
جتـــــ�در الإ�شــــــ�ارة �إىل �أن الهيئــــــ�ة ال�س�عودية للموا�صف�ات
واملقايي��س واجل�ودة �أن�ش�ئت مبر�س�وم ملك�ي رق�م م 10/بتاري�خ
 03ربي�ع الأول1392ه�ـ ،به�دف حتقي�ق الري�ادة الإقليمي�ة
واملرجعي�ة العلمي�ة يف جم�االت التقيي��س وتق�ومي املطابق�ة
واالرتق�اء مبوا�صف�ات وبج�ودة املنتج�ات واخلدم�ات لتعزي�ز
حماي�ة امل�س�تهلك والتناف�س�ية لالقت�ص�اد الوطن�ي ال�س�عودي.

نوفمبر  2018م

حقق�ت اململك�ة العربي�ة ال�س�عودية ممثل�ة بالهيئ�ة ال�س�عودية
للموا�صف�ات واملقايي��س واجل�ودة �إجن�از ًا جدي�د ًا بع�د متديد
ع�ضويته�ا يف جمل��س �إدارة منظم�ة التقيي��س الدولي�ة ISO
حت�ى ع�ام 2021م ،وذل�ك بع�د ح�صوله�ا عل�ى �أعل�ى ن�س�بة
ت�صوي�ت يف املجموع�ة الثالث�ة باملنظم�ة الدولي�ة.
ج�اء ذل�ك خلال م�ش�اركة وف�د اململك�ة برئا�س�ة مع�ايل
حماف�ظ الهيئ�ة ال�س�عودية للموا�صف�ات واملقايي��س واجل�ودة
الدكت�ور �س�عد ب�ن عثم�ان الق�صب�ي يف اجتماع�ات �أ�س�بوع
الأي�زو  ،ISO week 2018وال�ذي احت�ضنت�ه املنظم�ة الدولي�ة
للتقيي��س " "ISOيف العا�صم�ة ال�سوي�س�رية جني�ف ،حي�ث
�ش�اركت الهيئ�ة يف اجتم�اع املجل��س رق�م  107وجلن�ة �ش�ئون
ال�دول النامي�ة (الديفك�و) واجتماع�ات اجلمعي�ة العمومي�ة.
ي�ش�ار �إىل �أن منظم�ة التقيي��س الدوليـــــ�ة (ُ )ISOتع�د
�أكبر و�أه�م منظم�ة دُولي�ة معني�ة بالتقيي��س ،حي�ث يبلغ عدد
�أع�ضائه�ا ( )162دَول�ة ،وق�د ف�ازت اململك�ة ُمثل� ًة بالهيئ�ة

بع�ضوي�ة جمل��س �إدارة املنظم�ة الدُولي�ة للتقيي��س (الأي�زو)
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ضمن قرار أصدره وزير التجارة والصناعة بسلطنة عمان

ً
عاما للمديرية العامة
خمي�س الفار�سي مدير ًا
للموا�صفات واملقايي�س

أ .خميس بن عبداهلل الفارسي
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�أ�ص�در مع�ايل الدكت�ور عل�ي ب�ن م�س�عود ال�س�نيدي وزي�ر
التج�ارة وال�صناع�ة ب�س�لطنة عم�ان ق�رار ًا وزاري� ًا بنق�ل
وتعيين ع�دد م�ن مدي�ري العم�وم والدوائ�ر مبختل�ف
املديري�ات بال�وزارة.
ومبوج�ب الق�رار مت تعيين �س�عادة الأ�س�تاذ خمي��س ب�ن
عب�داهلل ب�ن عبدالرحم�ن الفار�س�ي مدير ًا عام� ًا للمديرية
العام�ة للموا�صف�ات واملقايي��س خلف� ًا للمهند��س �س�امي ب�ن
�س�امل ب�ن عب�داهلل ال�س�احب ال�ذي مت تعيين�ه مدي�ر ًا عام� ًا
للمديري�ة العام�ة لل�صناع�ة.
كم�ا ق�ض�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،

د .علي بن مسعود السنيدي

املديري�ة العام�ة للمنظم�ات والعالق�ات التجارية وغريها.
جت�در الإ�ش�ارة �إىل �أن املديري�ة العام�ة للموا�صف�ات
واملقايي��س ب�س�لطنة عم�ان متث�ل �س�لطنة ُعم�ان يف ع�ضوي�ة
هيئ�ة التقيي��س ل�دول جمل��س التع�اون ،وتعتبر اجله�از
الوطن�ي للموا�صف�ات واملقايي��س بال�س�لطنة .وق�د �أن�ش�ئت
مبوج�ب املر�س�وم ال�س�لطاين رق�م  76/39ال�ص�ادر يف 20
�أكتوب�ر 1976م ،وح�ددت واجباته�ا ووظائفه�ا باملر�س�وم
ال�س�لطاين رق�م  78/1ال�ص�ادر يف  3يناي�ر 1978م،
وت�ش�رف املديري�ة عل�ى عم�ل مرك�ز اال�س�تعالمات الوطنية
ومركز املعلومات (نيبيك) الذي يخ�ضع ل�سلطة وكيل وزارة
التج�ارة وال�صناع�ة.

هيئة املوا�صفات القطرية ت�شارك
يف اجتماع اللجنة الدولية الكهروتقنية
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�ش�اركت دول�ة قط�ر يف �أعم�ال ال�دورة ال�ـ  ،82لالجتم�اع
الع�ام للجن�ة الدولي�ة الكهروتقني�ة ( ،)IECال�ذي عق�د يف
مدين�ة بو�س�ان -بجمهوري�ة كوري�ا اجلنوبي�ة ،خلال الفترة
م�ن � 26 -22أكتوب�ر احل�ايل ،ومث�ل دول�ة قط�ر �س�عادة
املهند��س حمم�د ب�ن �س�عود امل�س�لم  -رئي��س الهيئ�ة العام�ة
القطري�ة للموا�صف�ات والتقيي��س.
وت�ضم�ن ج�دول �أعم�ال ال�دورة احلالي�ة ع�دة اجتماع�ات
م�ن �ضمنه�ا اجتم�اع جمل��س �إدارة التقيي��س ،ال�ذي يت�وىل
�إدارة اللجان الفنية الدولية للموا�صفات ،واجتماع جمل��س
�إدارة تقيي�م املطابق�ة ،ال�ذي ي�ش�رف عل�ى �أن�ش�طة وبرام�ج
�إ�صدار �ش�هادات الفح�ص واالختبار واملطابقة للموا�صفات
القيا�سيــ�ة الكهربائيـــــ�ة والإلكرتونية� ،إ�ضافة �إىل عدد من
امل�ؤمت�رات وور��ش العم�ل املتخ�ص�صة.
واختتم�ت �أعم�ال ال�دورة باجتم�اع جمل��س �إدارة اللجن�ة
الدولية الكهروتقنية الذي ي�ضع �سيا�سات اللجنة و�أهدافها
اال�ستراتيجية.

كما ت�ضمن االجتماع انتخابات الرئي��س والرئي��س املناوب،
ون�واب يف جمل��س �إدارة التقيي��س ،وجمل��س �إدارة تقيي�م
املطابقة ،علم ًا ب�أن جمل��س الإدارة يجتمع مرة واحدة على
الأقل كل عام ،كما يقوم مبراجعة وتعديل النظام الأ�سا�سي
وقواع�د و�إج�راءات اللجنة الدولي�ة الكهروتقنية كلما دعت
احلاجة لذلك.
وناقــــــ��ش اجتمــــــ�اع املجــــلــــــ��س درا�ســـــــــ�ة التقـــــاريـــــــ�ر
املاليـــــــــــــــ�ة والدوريـــــــــ�ة عــــــــــ�ن �أعمـــــــــال اللجنــــــــة مع
ا�ستعـــــــــ�را�ض اخلطـــــــــــ�ة اال�سرتاتيجيـــــــ�ة الرئي�ســـــ�ة
للجن�ة� ،إ�ضاف�ة �إىل تقاري�ر �أن�ش�طة التع�اون م�ع املنظم�ات
الدولي�ة الأخ�رى ذات ال�صل�ة .ومثل�ت دول�ة قط�ر ،اللجن�ة
القطري�ة الكهروتقني�ة الت�ي مت �إن�ش�ا�ؤها بالهيئ�ة العام�ة
القطري�ة للموا�صف�ات والتقيي��س عام 2007م ،وقد ح�صلت
قط�ر يف الن�ص�ف الث�اين م�ن ع�ام 2008م عل�ى الع�ضوي�ة
الكامل�ة به�ا ،بع�د موافق�ة جمل��س �إدارة اللجن�ة الدولي�ة
الكهروتقني�ة.

15

أخبار التقييس
تدرسه دولة الكويت

م�شروع قانون ب�ش�أن االن�ضمام
�إىل معهد املوا�صفات واملقايي�س للدول الإ�سالمية
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�أح�ال جمل��س ال�وزراء بدول�ة الكوي�ت �إىل جمل��س الأم�ة
م�ش�روع قان�ون ب�ش��أن ان�ضم�ام دول�ة الكوي�ت �إىل معه�د
املوا�صف�ات واملقايي��س لل�دول الإ�سلامية ( )SMIICيف �ش�هر
�أغ�سط��س املا�ض�ي ،وذل�ك بن�ا ًء عل�ى تو�صي�ة جلن�ة ال�ش��ؤون
القانوني�ة ب�ش��أن م�ش�روع قان�ون بالت�صدي�ق عل�ى النظ�ام
الأ�سا�س�ي ملعه�د ال�دول الإ�سلامية للموا�صف�ات واملقايي��س
( �س�ميك ) .
وج�اء يف املذك�رة االي�ضاحي�ة للم�ش�روع طل�ب املوافق�ة
عل�ى ان�ضم�ام دول�ة الكوي�ت �إىل النظ�ام الأ�سا�س�ي ملعه�د
املوا�صف�ات واملقايي��س ال�دول الإ�سلامية ،رغب�ة يف زي�ادة
حج�م التج�ارة بين ال�دول الإ�سلامية واالرتق�اء مبع�دالت
التنمية فيها ،وليكون النظام �آلية فعالة لتوحيد املوا�صفات
بين ال�دول الأع�ض�اء يف منظم�ة امل�ؤمت�ر الإ�سلامي ،وو�ض�ع
موا�صف�ات جدي�دة.
و�أ�ش�ارت م�واد النظ�ام �إىل �أه�داف النظ�ام وهي�كل املعهد،
و�أو�ضح�ت �صف�ة الأع�ض�اء واملرا�س�لني و�إج�راءات اتخ�اذ
الق�رارات والتو�صي�ات وانتم�اء املعه�د �إىل منظم�ة امل�ؤمت�ر
الإ�سلامي ،وكذل�ك عالق�ات املعهد م�ع غريه من املنظمات
الدولي�ة والإقليمي�ة وغريه�ا.
وبين�ت املذك�رة �أن االتف�اق يحقق م�صلح�ة دولة الكويت وال
يتعار��ض م�ع التزاماته�ا يف املجالين العرب�ي وال�دويل ،و�أن
اجله�ة املخت�ص�ة ه�ي الهيئ�ة العام�ة لل�صناع�ة وق�د طلب�ت
م�ن وزارة اخلارجي�ة اتخ�اذ الإج�راءات الالزمة للت�صديق
عل�ى النظ�ام الأ�سا�س�ي ملعه�د املوا�صف�ات واملقايي��س للدول
الإ�سالمية.
وت�شير �أه�داف امل�ش�روع ح�ول امل�ادة الثالث�ة حي�ث تتمث�ل
الأهداف الرئي�سية للمعهد يف العمل على توحيد املوا�صفات
القيا�سية وعلى �إزالة �أي عامل يتمثل مبوا�صفات ومقايي�س
املواد وال�س�لع امل�صنعة واملنتجات ،وي�ؤثر �س�لب ًا على التبادل

التج�اري يف م�ا بين ال�دول الأع�ض�اء ،وو�ض�ع موا�صف�ات
م�شتركة لتمكين الدول الأع�ضاء م�ن حتقيق �أق�صى فائدة
ممكن�ة م�ن املزاي�ا االقت�صادي�ة الت�ي تكفله�ا ه�ذه املعايير
امل�شتركة ،و�إن�ش�اء نظ�ام لإ�ص�دار ال�ش�هادات ،به�دف
التعجي�ل يف تب�ادل امل�واد وال�س�لع امل�صنع�ة واملنتج�ات بين
ال�دول الأع�ض�اء ،عل�ى ان يب�د�أ ذل�ك االعتراف املتب�ادل
بال�ش�هادات ،وحتقي�ق التواف�ق يف جمال التقيي��س وفحو�ص
املختربات و�أن�شطة توحيد املوا�صفات بني الدول الأع�ضاء.
وا�ش�ارت الأه�داف �إىل تزوي�د ال�دول الأع�ض�اء وم�ن خالل
نظ�ام تقا�س�م التكالي�ف ،بخدمات املعايرة واملقايي��س التي
تتطل�ب ا�س�تثمارات ونفق�ات كبيرة ،وتوفير االحتياج�ات
التعليمي�ة والتدريبي�ة لل�دول الإ�سلامية يف جم�ال توحي�د
املوا�صف�ات واملقايي��س ع�ن طري�ق حتقي�ق �أق�ص�ى ق�در م�ن
االنتف�اع الفع�ال باالمكاني�ات املتاح�ة وتقا�س�م املعلوم�ات
واخلبرات املكت�س�بة ،وتو�ض�ح الأه�داف تق�دمي اخلدم�ات
يف جم�ال التوثي�ق واملعلوم�ات يف م�ا يتعل�ق باملوا�صف�ات
القيا�س�ية املتعلق�ة باحتياج�ات ال�دول الأع�ض�اء يف ه�ذا
املج�ال ،وتق�دمي املعون�ة الفني�ة للدول الأع�ضاء التي لي�س�ت
به�ا �أجه�زة موا�صف�ات قيا�س�ية لتمكينها من ان�ش�اء �أجهزة
موا�صف�ات خا�ص�ة به�ا.

هيئة املوا�صفات اليمنية ت�شارك
يف اجتماع مركز االعتماد اخلليجي

�ش�ارك املهند��س حدي�د مثن�ي املا��س مدي�ر ع�ام الهيئ�ة
اليمنية للموا�صفات واملقايي�س و�ضبط اجلودة يف االجتماع
التا�س�ع ملجل��س االعتماد اخلليجي الذي عقد خالل الفرتة
� 11-10أكتوب�ر 2018م ،برعاي�ة وا�س�ت�ضافة م�ن الهيئ�ة
العام�ة لل�صناع�ة بدول�ة الكوي�ت ،وبح�ض�ور ممثل�ي �أجه�زة
االعتم�اد الوطني�ة بال�دول الأع�ض�اء يف مرك�ز االعتم�اد
اخلليج�ي (.)GAC
كم�ا �ش�ارك يف االجتم�اع �س�عادة الأمين الع�ام لهيئ�ة

التقيي��س لدول جمل��س التعاون لدول اخلليج العربية ()GSO

وممث�ل ع�ن الأمان�ة العام�ة ملجل��س التع�اون ل�دول اخللي�ج
العربي�ة (.)GCC
ويف االجتم�اع مت ا�س�تعرا�ض مذك�رات الأمان�ة العامة ملركز
االعتم�اد اخلليج�ي ،وفق� ًا جل�دول الأعم�ال ،كم�ا مت توقي�ع
اتفاقي�ة �شراكــــــ�ة بين مرك�ز االعتم�اد اخلليج�ي ()GAC
و�إدارة االعتم�اد الوطن�ي لدول�ة الإم�ارات العربي�ة املتح�دة
(.)ENAS
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حصل مؤخرًا على شهادة توسعة االعتراف الدولي في مجاالت التفتيش

مركز الإعتماد اخلليجي ()GAC

ينال اعرتاف اجلهاز العربي للإعتماد
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ح�ص�ل مرك�ز االعتمـــــ�اد اخلليجــــ�ي ( )GACم�ؤخ�ر ًا عل�ى
اعتراف اجله�از العرب�ي لالعتم�اد (.)ARAC
وت�س�لم �س�عادة املهند��س �أحم�د ب�ن معط�ي املطيري مدي�ر
عــــــــ�ام مركـــــــ�ز االعتمـــــــــ�اد اخلليجـــــــــــ�ي م�ن �س�عادة
الدكت�ور /حمم�ود الطي�ب مدي�ر ع�ام اجله�از العرب�ي
لالعتم�اد يف العا�صم�ة الأردني�ة ع ّم�ان �ش�هادة االعتراف
باعتم�ادات خمتبرات املعايـــــــ�رة وفق� ًا للموا�صف�ات
القيا�س�ية الدولي�ة  ISO/IEC17025:2017وكذل�ك جهــــ�ات
الفحـــــــ��ص وفقــــــــ� ًا للموا�صفـــــــــ�ة القيــــــــ�ا�سية الدولي�ة
.ISO/IEC 17020
ي�أت�ي ذل�ك ف�ى �إط�ار ال�دور الري�ادي ملرك�ز الإعتم�اد
اخلليج�ي ف�ى تطوي�ر منظوم�ة اجل�ودة واالعتم�اد وال�ذي
ح�ص�ل م�ن خالل�ه عل�ى االعتراف ال�دويل بخدم�ات
املنظم�ات الدولي�ة والإقليميــــــــــ�ة لالعتمـــــــ�اد يف �شـــــ�هر
يونيـــــ�و 2016م ،كم�ا ُيعــــــــ�د املرك�ز �أول جه�از عـــــ�املي
يق�وم باعتم�اد جه�ات من�ح ال�ش�هادات احلـــــــلال وذل�ك
وفـــــــــ�ق املوا�صفـــــــــ�ات القيا�سيــــــــــــ�ة اخلليجي�ة يف جمال
احلـــــــلال واملمار�ســـــ�ات الدولي�ة ذات العالق�ة بكف�اءة

عم�ل ه�ذه اجله�ات واملوا�صف�ات القيا�س�ية الدولي�ة ذات
العالق�ة.
م�ن جان�ب �آخ�ر ح�ص�ل مرك�ز االعتم�اد اخلليج�ي م�ؤخ�ر ًا
على �ش�هادة تو�س�عة االعرتاف الدويل يف جماالت التفتي��ش
واملعايرة من املنظمة الدولية العتماد املختربات ،واملنتدى
ال�دويل لالعتماد يف �س�نغافوره بتاري�خ � 30أكتوبر 2018م.
جت�در الإ�ش�ارة �إىل �أن مرك�ز االعتم�اد اخلليج�ي �أن�ش�ئ
بتاري�خ  8ماي�و 2013م ككي�ان قان�وين لل�دول الأع�ض�اء
(دول جمل��س التع�اون ل�دول اخللي�ج العربي�ة واجلمهوري�ة
اليمني�ة) ،وحت�ت �إ�ش�راف هيئ�ة التقيي��س ل�دول جمل��س
التعاون وجمل�س �إدارة الهيئة ،وذلك لغر�ض تقدمي خدمات
االعتم�اد داخ�ل ال�دول الأع�ض�اء يف جم�االت القيا��س
واملعايرة والتفتي��ش واالختبار ومنح ال�ش�هادات �أو ما يعرف
ب�ش�كل ع�ام بتقيي�م املطابق�ة .وق�د ا�س�تقل مرك�ز االعتم�اد
اخلليج�ي ع�ن الهيئ�ة بتاري�خ  12ماي�و 2016م بن�اء عل�ى
ق�رار جمل��س �إدارة هيئ�ة التقيي��س يف اجتماع�ه (الريا��ض،
 12ماي�و 2016م) بف�ص�ل مرك�ز االعتم�اد اخلليج�ي ع�ن
الهيئ�ة به�دف من�ح املرك�ز ا�س�تقاللية وحيادي�ة تام�ة.

جمل�س التعاون يبحث ا�ستكمال
متطلبات االحتاد اجلمركى املوحد

العدد 22

نوفمبر  2018م

عق�دت الأمان�ة العام�ة ملجل��س التع�اون ل�دول اخللي�ج العربي�ة
االجتم�اع ال�ـ  20لهيئ�ة االحت�اد اجلمرك�ي اخلليج�ي يف دول�ة
الكوي�ت بتاري�خ � 17أكتوب�ر 2018م وا�س�تمر مل�دة يومين.
وق�د تر�أ��س وف�د الأمان�ة العام�ة يف االجتم�اع الأمين الع�ام
امل�س�اعد لل�ش��ؤون االقت�صادي�ة والتنموي�ة �س�عادة الأ�س�تاذ
خليف�ة ب�ن �س�عيد العبري ،حي�ث �ألق�ى كلم�ة �أك�د فيه�ا �أن
االجتماع ي�أتي تنفيذ ًا لقرار جلنة التعاون املايل واالقت�صادي
يف اجتماعه�ا ال�ـ  ،107ال�ذي عق�د يف ال�ـ  14م�ن ماي�و املا�ض�ي
بدول�ة الكوي�ت ،م�شير ًا �إىل �أن االجتم�اع تتط�رق �إىل مذك�رة
الأمانة العامة حول �آلية تنفيذ قرار املجل��س الأعلى يف اللقاء
الت�ش�اوري الـ  17ب�ش��أن ا�س�تكمال متطلبات االحتاد اجلمركي
املوح�د وانتق�ال ال�ش�احنات بين ال�دول الأع�ض�اء.
و�أ�ش�ار �إىل �أن االجتم�اع تتط�رق �أي�ض� ًا �إىل تط�ور العم�ل
ب�آلي�ة التحوي�ل الآيل املبا�ش�ر للر�س�وم اجلمركي�ة يف االحت�اد
اجلمرك�ي ل�دول املجل��س ونتائ�ج اجتماع�ات اللجن�ة املكلف�ة
مبراجعة القانون اجلمركي املوحد لدول املجل�س يف اجتماعها
ال�ـ  ،34الفت� ًا �إىل �أن�ه مت مناق�ش�ة مذك�رة الأمان�ة العام�ة لدول
جمل��س التعاون ب�ش��أن تفعيل دور منافذ الدخول الأوىل بدول
اخللي�ج والتع�اون بني هيئة التقيي��س اخلليجي�ة وهيئة االحتاد
اجلمركي لدول املجل�س وطلب احتاد غرف دول املجل�س عقد
اللق�اء امل�شترك اخلام��س للقط�اع اخلا�ص.

م�ن جانب�ه ق�ال املدي�ر الع�ام لل�إدارة العام�ة للجم�ارك
الكويتية امل�ست�شار جمال اجلالوي�" :إن الإدارات اجلمركية
يف دول جمل��س التع�اون حقق�ت �إجن�ازات انعك�س�ت ب�ش�كل
�إيجاب�ي عل�ى حرك�ة التب�ادل التج�اري امل�شتركة" ،م�ؤك�د ًا
حر�ص القيادة ال�سيا�سية على عقد لقاءات دورية وم�ستمرة
بين الأ�ش�قاء يف دول املجل��س لتقري�ب وجه�ات النظ�ر وح�ل
جميع ال�صعوبات التي تواجه م�سرية التطوير االقت�صادي.
و�أو�ض�ح اجللاوي �أن هيئ�ة االحت�اد اجلمرك�ي يق�ع عل�ى
عاتقه�ا متابع�ة تنفي�ذ الق�رارات الت�ي ت�ص�در م�ن ق�ادة
املجل��س الأعل�ى ل�دول جمل��س التع�اون ب�ش��أن ا�س�تكمال
متطلب�ات االحت�اد اجلمرك�ي كمعاجل�ة ال�صعوب�ات الت�ي
تعرت��ض انتق�ال ال�ش�احنات وحرك�ة التج�ارة بين ال�دول
الأع�ض�اء ،م�ؤك�د ًا �أن�ه يق�ع كذل�ك عل�ى عاتق الهيئ�ة املتابعة
امليداني�ة ملتطلب�ات مناف�ذ الدخ�ول الأوىل كاف�ة والت�أك�د
م�ن جاهزيته�ا لت�س�هيل التج�ارة عرب احل�دود وتطبيق �أطر
ومعايير منظم�ة اجلم�ارك العاملي�ة لأمن وتي�سير التجارة،
الفت� ًا �إىل �أن ارتب�اط العم�ل م�ع �ش�ركاء القط�اع اخلا��ص
�أ�صب�ح م�ن معايير ومتطلب�ات االتفاقي�ات الدولي�ة ولذل�ك
ت�ويل هيئ�ة االحت�اد اجلمركي اللق�اءات امل�شتركة والتعاون
م�ع القط�اع اخلا��ص �أهمي�ة لتذلي�ل ال�صعوب�ات واملعوق�ات
وتب�س�يط الإج�راءات.

19

إعداد :خالد الشهري
قسم التسويق والعالقات الدولية

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.

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

العدد 22

نوفمبر  2018م

20

هيئة التقييس تشارك في ورشة عمل بعنوان “ضمان الجودة للوصول لألسواق العالمية :مجموعة أدوات التطوير للبنية التحتية
للجودة” ضمن فعاليات االجتماع الـ  53للجنة الدولية للمترولوجيا القانونية  .CIMLهامبورج/ألمانيا 8 ،أكتوبر 2018م.

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

اللجنة العامة للمواصفات تعقد اجتماعها الـ  31وتكرم بعض أعضائها السابقين.
الكويت 09-08 ،أكتوبر 2018م.

العدد 22

نوفمبر  2018م

اللجنة الفنية الخليجية لمواصفات مستحضرات التجميل تعقد اجتماعها الثامن ،وتقر عدد  40مشروعًا تمهيدًا لرفعها لالعتماد.
أبوظبي 04-03 ،أكتوبر 2018م.

21

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

هيئة التقييس تلتقي وفد شركة تويوتا اليابانية وتناقش معه واقع ومستقبل السيارات الكهربائية ومجاالت التنسيق والتعاون
الفني المشترك  .الرياض 02 ،أكتوبر 2018م.

العدد 22

نوفمبر  2018م

22

هيئة التقييس تجتمع مع وفد مكتب ممثل التجارة األمريكية  USTRووفد السفارة األمريكية في الرياض لمناقشة مستجدات
التعاون في مجال الحالل وتعزيز التنسيق في اجتماعات هيئة الدستور الغذائي (كودكس) .الرياض 02 ،أكتوبر 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
الدولية للفحص والمواد  ASTM INTERNATIONALعلى هامش االجتماع ( )41للجمعية العمومية للمنظمة الدولية للتقييس .ISO
جنيف ،سبتمبر 2018م.

العدد 22

نوفمبر  2018م

االجتماع الثنائي بين هيئة التقييس ومعهد المواصفات البريطانية  BSIلمناقشة مجاالت التعاون ومشروع مذكرة التفاهم
المقترحة بين الجانبين وذلك على هامش االجتماع السنوي للمنظمة الدولية للتقييس  .ISO Week 2018جنيف ،سبتمبر 2018م.

23

االجتماع الثنائي بين هيئة التقييس واللجنة األوربية للتقييس  CENواللجنة األوربية للتقييس الكهروتقني  CENELECلمناقشة
التعاون الفني (  )2022 - 2018م بعد اختيار الهيئة كواحدة من أهم خمسة جهات حول العالم للتعاون في مجال المواصفات
وبناء القدرات وذلك على هامش االجتماع السنوي  . ISO Week 2018جنيف ،سبتمبر 2018م.

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

العدد 22

نوفمبر  2018م
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هيئة التقييس تشارك في االجتماع السنوي للمنظمة الدولية للتقييس  . ISO Week 2018جنيف 28-24 ،سبتمبر 2018م.

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

االجتماع الثاني للجنة الفنية الخليجية لمنتجات الحالل وخدماته .مسقط 20 ،سبتمبر 2018م.

العدد 22

نوفمبر  2018م

االجتماع الـ  26للجنة الفنية الخليجية للمواصفات الغذائية والزراعية .مسقط 19 ،سبتمبر 2018م.

25

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

اختتام البرنامج التدريبي عن أدلة العمل الفني الخليجية+أفضل الممارسات واألدوات في تطوير مخرجات اللجان الفنية.
الكويت 19-17 ،سبتمبر 2018م.

العدد 22

نوفمبر  2018م

26

االجتماع الـ  12للجنة الفنية الفرعية لمواصفات بطاقات األغذية .مسقط 16 ،سبتمبر 2018م.

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

هيئة التقييس بالتعاون مع المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بسلطنة عُ مان 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.

العدد 22

نوفمبر  2018م

هيئة التقييس توقع مذكرة تفاهم لتطوير وتشغيل المتجر الوطني للمواصفات بإدارة المواصفات والمقاييس بوزارة الصناعة
والتجارة والسياحة في مملكة_البحرين .المنامة 3 ،سبتمبر 2018م.

27

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  02سبتمبر 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.

العدد 22

نوفمبر  2018م

28

األمين العام لهيئة التقييس يكرم وزير الصناعة والتجارة والسياحة بمملكة البحرين خالل حفل افتتاح .
مؤتمر االبتكار في التنقل المستدام ،المنامة 02 ،سبتمبر 2018م.

هيئة التقييس لدول مجلس التعاون تشارك في مؤتمر االبتكار في التنقل المستدام والمعرض المصاحب له.
المنامة 03-02 ،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 03-02 ،سبتمبر 2018م.

العدد 22

نوفمبر  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.

29

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.

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.

العدد 22

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

هيئة التقييس تستقبل وفدًا من مجلس  VCCIالياباني لمناقشة الئحة التوافق الكهرُ مغناطيسي والرمز الخليجي لتتبع المطابقة.
الرياض 10 ،يوليو 2018م.

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

العدد 22

نوفمبر  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.

31

زيارة صاحب السمو الملكي األمير خالد بن سلطان العبداهلل الفيصل ،رئيس االتحاد السعودي لرياضة السيارات والدراجات النارية
لك القيادة .جدة 09 ،يوليو 2018م.
لجناح هيئة التقييس في ملتقى ومعرض ِ

لك القيادة في مدينة جدة .جدة 09-08 ،يوليو 2018م.
مشاركة هيئة التقييس لدول مجلس التعاون في ملتقى ومعرض ِ
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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.

وفد من هيئة التقييس يعقد اجتماعًا مع وكيل وزارة الزراعة األمريكي لشؤون التجارة والزراعة الخارجية ،وذلك على هامش
اجتماعات الهيئة الدولية لدستور الغذاء  .CODEXروما/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.
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اللجنة الفنية الخليجية لمواصفات معدات إنتاج ونقل وتوزيع المياه تعقد اجتماعها التاسع باستضافة كريمة من الهيئة العامة
للصناعة بدولة الكويت .الكويت 27-26 ،يونيو 2018م.
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كتابات

�سالمة الغـذاء

القوانني والأنظمة

روال عرب *

عال من احلماية ال�صحية للم�ستهلكني من الإ�صابة
تهدف قوانني �سالمة الغذاء �إىل توفري م�ستوى ٍ
بالأمرا�ض املنتقلة عن طريق الأغذية ومتنع ب�شكل عام ا�سترياد وتوزيع املنتجات الغذائية امللوثة
�أو املغ�شو�شة �أو التي حتمل مل�صقات زائفة �أو م�ضللة يف �أي �سياق .وقد �أدت عوملة جتارة الغذاء
والأحداث املتكررة املتعلقة بالأمرا�ض التي تنتقل عن طريق الأغذية �إىل زيادة الوعي ب�أهمية و�ضع
�أطر تنظيمية متكاملة ومن�سقة و�آليات ملراقبة �سالمة الأغذية على امل�ستويني الوطني والدويل من
�أجل حماية �صحة امل�ستهلك دون خلق حواجز وعوائق غري �ضرورية �أمام التجارة الدولية.

و�أدى ازدي�اد الطل�ب عل�ى املنتج�ات الغذائي�ة الطبيعي�ة
والع�ضوي�ة بالإ�ضاف�ة �إىل القل�ق ب�ش��أن ا�س�تخدام امللوث�ات
املكروبيولوجي�ة والكيميائي�ة يف ال�سل�س�لة الغذائي�ة وامل�ضاف�ات
الغذائي�ة اال�صطناعي�ة واملبيدات والأدوية البيطرية �إىل ازدياد
الوعي ب�أهمية تطوير �أنظمة و�آليات فعالة للرقابة على الأغذية
مبنية على الوقاية ،وقائمة على �أ�س�س علمية حلماية امل�ستهلك
م�ن الأغذي�ة املغ�شو�ش�ة والفا�س�دة.
الممارسات الصحية الجيدة ومبادئ تحليل المخاطر
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يت�م ا�س�تخدام املمار�س�ات ال�صحي�ة اجلي�دة ( )GHPوحتلي�ل
املخاط�ر ونق�اط التحك�م احلرج�ة ( )HACCPم�ن قبل م�صنعي
الأغذي�ة ملن�ع انت�ش�ار الأمرا��ض الت�ي تنتق�ل عن طري�ق الأغذية
وه�ي ممار�س�ات معروف�ة ومو�ص�ى به�ا عاملي� ًا ل�ضم�ان �سلامة
الأغذي�ة .بالإ�ضاف�ة �إىل ذل�ك ،فمعايير �إدارة �سلامة الغ�ذاء
ملنظم�ة التقيي��س الدولي�ة ( )ISOت�س�اعد ال�ش�ركات عل�ى حتديد
املخاط�ر ومراقب�ة �سلامة الأغذية.
وتق�وم العدي�د م�ن البل�دان بتطوي�ر �أنظم�ة ل�سلامة الأغذي�ة
مبني�ة عل�ى الوقاي�ة م�ن �أج�ل اال�س�تجابة ب�ش�كل �أف�ض�ل لق�ضايا
�سلامة الأغذي�ة .فعل�ى �س�بيل املث�ال ،فقان�ون حتدي�ث �سلامة
الغ�ذاء ()FSMAال�ذي �أ�صدرته �إدارة الغذاء والدواء ( )FDAيف

الوالي�ات املتح�دة ين��ص عل�ى وج�ود ال�ضواب�ط الوقائي�ة عل�ى
�أ�سا��س املخاط�ر و قائم�ة عل�ى �أ�س��س علمي�ة عبر ال�سل�س�لة
الغذائي�ة (م�ن املزرع�ة �إىل الطاول�ة) بالإ�ضاف�ة �إىل حتلي�ل
املخاط�ر ،وكذل�ك تطبي�ق ط�رق حديث�ة للتفتي��ش مث�ل :تك�رار
الفح��ص ال�ص�ادر بن�ا ًء عل�ى خماطر املن�ش��آت الغذائي�ة ،حرية
الو�ص�ول �إىل ال�س�جالت ،واج�راء الفح��ص يف خمتبر معتم�د.
بالإ�ضاف�ة �إىل ذل�ك ،قامت �إدارة الغذاء والدواء بتطوير �آليات
اال�س�تجابة مثل اال�س�تدعاء الإلزامي وتعليق الت�س�جيل وحت�سني
ق�درات تتب�ع املنتج�ات .ويع�زز القان�ون � ً
أي�ضا �س�لطة ال�ـ ()FDA
م�ن خلال :م�س�ائلة امل�س�تورد ،طل�ب �ش�هادة الط�رف الثال�ث،
و�ش�هادات �إ�ضافي�ة للأغذي�ة العالي�ة اخلط�ورة.
*مؤسسة ومديرة  ،R.A Consultingوهي شركة استشارية متخصصة
في مجاالت الصحة والتغذية وسالمة األغذية والتجارة الدولية

ملف العدد

أمثلة ألنظمة منسقة في ضمان سالمة المنتجات الغذائية

هن�اك العدي�د من الأنظمة املن�س�قة ت�س�اهم يف �ضمان �سلامة
املنتجات الغذائية املنتجة حملي ًا ،امل�س�توردة وامل�صدرة.
تعم�ل هيئ�ة الد�س�تور الغذائ�ي ( ،)CACوه�ي هيئ�ة حكومي�ة
دولية �شكلت من قبل منظمة الأغذية والزراعة للأمم املتحدة
( )FAOومنظم�ة ال�صح�ة العاملي�ة ( )WHOلو�ض�ع معايير
دولي�ة للأغذي�ة وتطويرموا�صف�ات طوعي�ة ل�سلامة الغ�ذاء
ومبادئ توجيهية ومدونات متعلقة ب�أف�ضل املمار�س�ات للبلدان
الأع�ضاء والتي يتم ترجمتها �إىل ت�ش�ريعات �أو لوائح وطنية �أو
ا�س�تخدامها كمرجعية عند و�ضع قوانني غذائية وطنية تهدف
�إىل حماي�ة �صح�ة امل�س�تهلك وتي�سير جت�ارة الأغذي�ة .مبوج�ب
تطبي�ق اتفاقي�ة �إجراءات ال�صحة وال�صحة النباتية� ،أ�صبحت
موا�صفات الد�ستور الغذائي مرجع لت�سوية النزاعات يف �إطار
منظم�ة التج�ارة العاملية.
وعل�ى م�س�توى االحت�اد الأوروب�ي ،يف ع�ام 2002م ،مت و�ض�ع
الالئح�ة ( )EC No 178/2002املب�ادئ العام�ة واملتطلب�ات
اخلا�ص�ة بقان�ون الأغذي�ة (الالئح�ة العام�ة لقان�ون الغ�ذاء)
الت�ي ت�ش�كل �أ�سا��س قان�ون الغ�ذاء والأعلاف يف االحت�اد
الأوروب�ي وعل�ى امل�س�توى الوطن�ي .وي�ض�ع القان�ون املب�ادئ
العام�ة واملتطلب�ات والإج�راءات يف م�س�ائل �سلامة الأغذي�ة
والأعلاف ،ويت�ضم�ن جمي�ع مراح�ل �إنت�اج وتوزي�ع الغ�ذاء
والأعلاف .كم�ا �أُن�ش�ئت الهيئ�ة الأوروبي�ة ل�سلامة الأغذي�ة
( )EFSAكهيئ�ة م�س�تقلة م�س��ؤولة ع�ن امل�ش�ورة والدع�م العلم�ي
وو�ضعت الإجراءات والأ�س�س الرئي�سية لإدارة حاالت الطوارئ
والأزم�ات وكذل�ك نظ�ام التنبي�ه ال�س�ريع للأغذي�ة والأعلاف
(.)RASFF

يف دول جمل��س التع�اون اخلليج�ي ،هن�اك عم�ل م�س�تمر بين
هيئ�ة التقيي��س ل�دول جمل��س التع�اون ل�دول اخللي�ج العربي�ة
( )GSOوال�دول الأع�ض�اء لتن�س�يق املوا�صف�ات القيا�س�ية
والت�ش�ريعات الغذائي�ة وتوفير نظام رقاب�ة وتَخْ ِلي� ُ�ص ال َب َ�ضا ِئع
للأغذية امل�س�توردة.ويهدف دليل دول جمل��س التعاون للرقابة
عل�ى الأغذي�ة امل�س�توردة ( )2017ال�ذي ي�س�تند �إىل مراج�ع
دولية مثل الد�ستور الغذائي ومنظمة التجارة العاملية ومنظمة
الأغذي�ة والزراع�ة واملنظم�ة العاملي�ة ل�صح�ة احلي�وان� ،إىل
توحي�د وت�س�هيل عملي�ات اال�س�ترياد وتفتي��ش الإر�س�اليات
الغذائية امل�ستوردة ،اعتمادًا على درجة املخاطر على ال�صحة.
والدليل ،الذي هو قائم على �أ�س��س علمية ،يحتوي على منوذج
كيفي�ة التخلي��ص اجلمرك�ي بن�اء على تقدي�ر معايري املخاطر،
با�س�تخدام نظ�ام ت�صني�ف يعتم�د عل�ى درج�ة اخلط�ر عل�ى
ال�صح�ة العام�ة (عالي�ة �أو متو�س�طة �أو منخف�ض�ة) و� ً
أي�ض�ا
ي�ؤخ�ذ بعين االعتب�ار الت�سل�س�ل التاريخ�ي يف ا�س�ترياد ه�ذه
الأغذية ومطابقتها للمعايري ،بالإ�ضافة �إىل املخاطر اجلديدة
يف ال�سل�س�لة الغذائية .ويقوم الدليل بتن�س�يق متطلبات التوثيق
وال�ش�هادات املطبق�ة عل�ى الأغذي�ة امل�س�توردة (مث�ل ال�ش�هادة
ال�صحي�ة).
من�ذ تنفي�ذ االحت�اد اجلمرك�ي ل�دول جمل��س التع�اون يف ع�ام
2003م ،تعتبر الإج�راءات اجلمركي�ة ومتطلب�ات التوثي�ق،
م�ن حي�ث املب�د�أ ،ه�ي نف�س�ها بين ال�دول الأع�ض�اء يف جمل��س
التعاون .ويف عام 2015م ،مت اعتماد الدليل املوحد لإجراءات
اجلم�ارك لت�س�هيل وتب�س�يط الإج�راءات اجلمركي�ة ومتطلبات
التوثي�ق يف دول جمل��س التع�اون ل�دول اخلليج العربية مبوجب
مب�د�أ "نقط�ة الدخ�ول الواحد".
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ويهــــــــ�دف نظام الإنـــــــــــ�ذار اخلليجــــــ�ي ال�ســــــ�ريع للغـــــ�ذاء
(� )GCC-RASFFإىل ت�س�هيل وت�س�ريع تب�ادل املعلوم�ات بين
اجله�ات احلكومي�ة املعني�ة ب�دول جمل��س التع�اون اخلليج�ي
فيم�ا يتعل�ق بالبالغ�ات والإن�ذارات املرتبط�ة ب�سلامة الغ�ذاء
والأ�س�طح املالم�س�ة للغ�ذاء ،م�ن �أج�ل اتخ�اذ الإج�راءات
الوقائي�ة ال�ضروري�ة ل�ضم�ان حماي�ة �صح�ة امل�س�تهلك م�ن
الأغذي�ة غير امل�أمون�ة.
وهن�اك �أهمي�ة كبيرة يف �أن ت�س�تمر دول جمل��س التع�اون يف
بن�اء منظوم�ة ت�ش�ريعات و�آلي�ات موح�دة وتوحيد الت�ش�ريعات
الغذائية لتعزيز �سلامة الأغذية وت�س�هيل التجارة بني الدول
وت�ش�جيع اال�س�تثمارات .وكذل�ك هن�اك حاج�ة كبيرة عل�ى �أن
ت�ش�ارك دول جمل��س التع�اون وهيئ�ة التقيي��س ل�دول جمل��س
التع�اون بفعالي�ة يف اجتماع�ات جل�ان الد�س�تور الغذائ�ي
وبالأخ��ص يف االجتم�اع الإقليم�ي للجن�ة التن�س�يق للد�س�تور
الغذائ�ي يف ال�ش�رق الأدن�ى وملن�ح خربته�ا الرائ�دة يف تطوي�ر
معايير �سلامة الغ�ذاء وموا�صف�ات �إقليمي�ة للمنتج�ات
الغذائي�ة الت�ي بحاج�ة �إليه�ا منطق�ة ال�ش�رق الأدن�ى ل�ضم�ان

�سلامة الغ�ذاء والت�ي بالإم�كان �أي�ض� ًا اعتمادها على امل�س�توى
ال�دويل.
ويج�ب �أي�ض� ًا دع�م امل�ش�اركة يف املب�ادرات الإقليمية التي تهدف
�إىل تواف�ق نظ�م �سلامة الغذاء املطبق�ة يف املنطقة العربية ويف
�س�بيل املث�ال مب�ادرة  SAFEالتنموية لتعزي�ز القدرات التجارية
الإقليمي�ة يف ال�س�لع الغذائي�ة يف املنطق�ة العربي�ة م�ن خلال
تدعي�م وتواف�ق نظ�م تقيي�م مطابق�ة و�سلامة الغ�ذاء .وترك�ز
ه�ذه املب�ادرة عل�ى التن�س�يق والتواف�ق بين البل�دان العربي�ة يف
جم�االت تقيي�م املخاط�ر ،ونظ�ام الإن�ذار ال�س�ريع للأغذي�ة
والأعلاف ،تطبي�ق الد�س�تور الغذائ�ي ،ونظم التفتي��ش و�إ�صدار
ال�ش�هادات ،و�آليات تقييم البلدان .يتم تنفيذ امل�ش�روع يف �سياق
تعاون �إقليمى – دويل م�شرتك من خالل الأمانة العامة جلامعة
ال�دول العربي�ة وبدع�م تقني م�ن منظمة الأمم املتح�دة للتنمية
ال�صناعي�ة ( )UNIDOوم�ش�اركة املنظم�ة العربي�ة للتنمي�ة
ال�صناعي�ة والتعدي�ن ( )AIDMOواملنظم�ة العربي�ة للتنمي�ة
الزراعي�ة ( )AOADك�ش�ركاء تنفيذي�ن للم�ش�روع وبتموي�ل
الوكال�ة ال�س�ويدية للتع�اون الإمنائ�ي ال�دويل (.)SIDA
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
http://arabsafetrade.org/en
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�أهمية دور الد�ستور الغذائي
يف تطوير الت�شريعات يف دول ال�شرق الأدنى*
ت�س�اهم املوا�صف�ات القيا�س�ية الدولي�ة للأغذي�ة واخلط�وط
التوجيهي�ة ومدون�ات املمار�س�ات ال�صادرة عن الد�س�تور الغذائي
يف �سلامة التج�ارة الدولي�ة بالأغذي�ة ويف جودته�ا و�إن�صافه�ا.
وتعم�ل هيئ�ة الد�س�تور الغذائ�ي ،وه�ي هيئة حكومية دولية �ش�كلت
�س�نة 1963م م�ن قب�ل منظم�ة الأغذي�ة والزراعة لل�أمم املتحدة
ومنظم�ة ال�صح�ة العاملي�ة لو�ض�ع معايير دولي�ة للأغذي�ة وتطوير
موا�صف�ات قيا�س�ية طوعي�ة ل�سلامة الغ�ذاء ومب�ادئ توجيهي�ة
ومدون�ات متعلق�ة ب�أف�ض�ل املمار�س�ات للبل�دان الأع�ض�اء.
وتت�أل�ف هيئ�ة الد�س�تور الغذائ�ي حالي� ًا م�ن  189ع�ض�و225 ،
منظم�ة م�ن منظم�ات الأمم املتح�دة  56 -منظم�ة دولي�ة
حكومي�ة  153منظم�ة غير حكومي�ة.
وموا�صف�ات الد�س�تور الغذائ�ي ه�ي مبثاب�ة تو�صي�ات ومب�ادئ
توجيهي�ة يطبقه�ا الأع�ض�اء طوع� ًا ويت�م ترجم�ة ه�ذه التو�صي�ات
�إىل ت�ش�ريعات �أو لوائ�ح وطني�ة وميك�ن ا�س�تخدامها كمرجعي�ة
عن�د و�ض�ع قان�ون غذاء وطني يهدف �إىل حماية �صحة امل�س�تهلك
وتي�سير جت�ارة الأغذي�ة .وعل�ى �س�بيل املث�ال ،ت�س�تند لوائ�ح
امل�ضاف�ات الغذائي�ة يف معظ�م البل�دان عبر الع�امل �إىل معي�ار
الد�س�تور الغذائ�ي للم�ضاف�ات الغذائي�ة.
و�أ�صبح�ت �أي�ض� ًا موا�صف�ات الد�س�تور الغذائ�ي مرج�ع لت�س�وية
النزاع�ات يف �إط�ار منظم�ة التج�ارة العاملي�ة.
وترتك�ز موا�صف�ات الد�س�تور الغذائ�ي عل�ى �أ�س��س علمي�ة �س�ليمة
تقدمه�ا �أجه�زة دولي�ة م�س�تقلة معني�ة بتقيي�م املخاط�ر كال�ـ

� ، JECFAأو م�داوالت خم�ص�ص�ة بتنظي�م م�ن منظم�ة الأغذي�ة
والزراع�ة ومنظم�ة ال�صح�ة العاملي�ة وي�ش�مل الد�س�تور الغذائ�ي
موا�صف�ات جلمي�ع الأغذي�ة الرئي�س�ية� ،س�واء كان�ت جمه�زة� ،أم
�ش�به جمه�زة �أم خم�ص�ص�ة لتوزيعها على امل�س�تهلكني .وقد و�ضع
الد�ستور الغذائي موا�صفات قيا�سية حلوايل  200منتج غذائي،
ولدي�ه �أكثر من  120جمموعة من اخلطوط التوجيهية ومدونات
املمار�س�ات يف امل�س�ائل املرتبط�ة ب�سلامة الأغذي�ة وجودته�ا.
وتنق�سم موا�صفات الد�ستور �إىل نوعني:
 )1املوا�صف�ات العام�ة :وه�ي الت�ي تنطب�ق عل�ى املنتج�ات وفئ�ات
املنتجات كلها .وتتناول تلك الن�صو�ص عادة ممار�س�ات النظافة
والتو�س�يم وامل�واد امل�ضاف�ة �إىل الأغذي�ة والتفتي��ش و�إ�ص�دار
ال�ش�هادات .والتغذي�ة وخملف�ات العقاقير البيطري�ة واملبي�دات.
 )2موا�صفات �س�لع تتعلق مبنتج حمدد ،مع �أن الد�س�تور الغذائي
يعم�ل �أكثر ف�أكثر عل�ى و�ض�ع موا�صف�ات ملجموع�ات الأغذي�ة� ،أي
عل�ى �س�بيل املث�ال ،موا�صفة عامة واح�دة لع�صائر الفاكهة.
قائمة لجان الدستور الغذائي* تتضمن:

هيئ�ة الد�س�تور الغذائ�ي واللجن�ة التنفيذي�ة لهيئ�ة الد�س�تور
الغذائ�ي.
اللجان املعنية مبوا�ضيع عامة كلجنة الد�س�تور الغذائي املعنية
بامللوث�ات يف الأغذي�ة ،جلن�ة الد�س�تور الغذائ�ي املعني�ة بامل�واد
امل�ضاف�ة �إىل الأغذي�ة ،جلن�ة الد�س�تور الغذائ�ي املعني�ة بالتغذي�ة
والأغذي�ة لال�س�تخدامات التغذوي�ة اخلا�ص�ة.
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جل�ان ال�س�لع الأ�سا�س�ية كلجن�ة الد�س�تور الغذائ�ي املعني�ة عن�د املقت�ض�ى ،تخ�ض�ع املوا�صف�ة �أو الن��ص املت�ص�ل به�ا
باحلب�وب والبق�ول واحلب�وب البقولي�ة ،جلن�ة الد�س�تور �إىل التعدي�ل �أو احل�ذف ،ل�ضم�ان ات�س�اقها م�ع املع�ارف
الغذائ�ي املعني�ة بالده�ون والزي�وت ،جلن�ة الد�س�تور الغذائي العلمي�ة املعا�ص�رة بالتما�ش�ي م�ع الإج�راءات اخلا�ص�ة بو�ضع
موا�صف�ات الد�س�تور الغذائ�ي والن�صو��ص ذات ال�صل�ة.
املعني�ة بالتواب�ل والأع�ش�اب العطري�ة.
خم��س جل�ان تن�س�يق بين منظم�ة الأغذي�ة والزراع�ة لجنة التنسيق للدستور الغذائي في الشرق األدنى:
ومنظم�ة ال�صح�ة العاملي�ة وه�ي جل�ان التن�س�يق يف �أفريقي�ا ،ي�ض�م الإقلي�م  17ع�ض�و ًا وتتي�ح اللجن�ة للأع�ض�اء فر�ص� ًة
�آ�س�يا� ،أوروبا� ،أمريكا الالتينية والكاريبي� ،أمريكا ال�ش�مالية للعم�ل مع� ًا ح�ول املوا�صف�ات الإقليمي�ة والدولي�ة وتب�ادل الآراء
ب�ش��أن امل�س�ائل املت�صلة بالد�س�تور الغذائي .ويعمل الإقليم على
وجن�وب غ�رب املحي�ط اله�ادئ ،ويف ال�ش�رق الأدن�ى.
صياغة مواصفات الدستور الغذائي:
بن�اء ق�درات �أع�ضائ�ه يف جم�ال تقييم املخاط�ر وتعزيز قدرات
تتقدم حكومة وطنية �أو جلنة فرعية تابعة لهيئة الد�س�تور جه�ات االت�ص�ال واللج�ان الوطني�ة للد�س�تور الغذائ�ي ،من �أجل
الغذائ�ي ع�ادة باقتراح و�ضع موا�صفة قيا�س�ية  .ومن ثم تع ّد حتدي�د ال�ش�واغل املتعلق�ة ب�سلامة الأغذي�ة والتج�ارة بالأغذية
وثيق�ة للمناق�ش�ة ت�ص�ف الأم�ور الت�ي يتوق�ع م�ن املوا�صف�ات وحتدي�د �أولوياته�ا.
املقرتح�ة �أن حتققه�ا ،وم�ن ث�م تق� ّدم وثيق�ة م�ش�روع تت�ضمن وعل�ى م�ر ال�س�نني مت�ت مناق�ش�ة العدي�د م�ن املوا�صف�ات
الإط�ار الزمن�ي للعمل ودرج�ة �أولويته.
الإقليمي�ة (م�س�ودة) مث�ل املوا�صف�ة الإقليمية حللي�ب الإبل ،وقد
تراج�ع الهيئ�ة وثيق�ة امل�ش�روع وتق�رر م�ا �إذا كان ينبغ�ي مت تق�دمي مقرتح�ات لت�صنيف وت�س�جيل الأغذي�ة بالإ�ضافة �إىل
�صياغة املوا�صفة بح�سب ما هو مقرتح ثم تقوم �أمانة الهيئة مقرتح�ات ملعايير �إقليمي�ة جدي�دة مث�ل اللبنــــــ�ة والزعتـــــــ�ر،
ب�إع�داد م�ش�روع موا�صف�ة مقرتح�ة وتوزع�ه عل�ى احلكوم�ات م�اء الزه�ر ،م�اء الربتق�ال.
الأع�ض�اء واملنظم�ات امل�ش�اركة ب�صف�ة مراق�ب واللج�ان وهن�اك حاج�ة كبيرة �إىل م�ش�اركة دول جمل��س التع�اون وهيئ�ة
الأخ�رى للد�س�تور الغذائ�ي ك�ي يخ�ض�ع جلولتين م�ن �إب�داء التقيي�س لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية بفعالية يف
التعليقات وامل�ش�ورة اخلا�صة .قد ي�س�تغرق �إجناز املوا�صفات اجتماع�ات وجل�ان الد�س�تور الغذائ�ي وبالأخ��ص يف االجتم�اع
�أعوام� ًا .وحامل�ا يت�م اعتم�اد موا�صف�ة للد�س�تور الغذائ�ي الإقليم�ي للجن�ة التن�س�يق للد�س�تور الغذائ�ي يف ال�ش�رق الأدن�ى
م�ن قب�ل الهيئ�ة ،ت�ض�اف �إىل الد�س�تور الغذائ�ي وتن�ش�ر عل�ى واىل اال�س�تمرار يف تن�س�يق اللوائ�ح اخلليجي�ة عل�ى �أ�سا��س
موقعه�ا الإلكتروين.
موا�صف�ات وتو�صي�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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احلديث عن الغذاء و�سالمته حديث مت�شعب ومتعدد ومتنوع يف ت�صنيفه ومراحل �إعداده ،وذلك
بدء ًا من الزراعة واملواد اخلام مرور ًا بالت�صنيع والإنتاح ثم احلفظ والتخزين والتداول بالأ�سواق �إىل
�أن ي�صل �إىل يد امل�ستهلك كونه املحور �أو الهدف الرئي�سى من عملية �إعداد وت�صنيع و�إنتاج الغذاء.
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ولع�ل اخلو��ض يف تفا�صي�ل مراح�ل �إع�داد وت�صني�ع الغ�ذاء
وكيفي�ة احلف�اظ عل�ى �سلامته م�ن الناحي�ة العلمي�ة وال�صحية
بحاج�ة �إىل باحثين ومتخ�ص�صين (�أف�راد ،جه�ات) يف ه�ذا
املج�ال اله�ام بحي�ث يك�ون له�م دور �أكبر يف �صياغ�ة وط�رح
املعلومات والآراء واملفاهيم الدقيقة حول حول �إعداد املكونات
الداخل�ة يف �صناع�ة الغ�ذاء ومراح�ل احلف�اظ علي�ه حتى ي�صل
ب�ش�كل �آمن �إىل امل�س�تهلك ،وكذلك و�ضع القوانني والت�ش�ريعات
الت�ى تتما�ش�ى م�ع التط�ورات الت�ى ي�ش�هدها جم�ال الت�صني�ع
الغذائ�ي .وه��ؤالء ه�م م�ن يع�ول عليه�م امل�س�تهلك وي�ض�ع ثقت�ه
وخال م�ن جميع �أن�واع املخاطر،
به�م ليح�ص�ل عل�ى غ�ذاء �آم�ن ٍ
وهذا بحد ذاته هو مفهوم املواطن (امل�ستهلك) لأمان و�سالمة
الغذاء.
وي�أت�ي الط�رف الآخ�ر واملتمث�ل بامل�صن�ع مبفه�وم خمتل�ف
لل�سلامة الغذائي�ة حي�ث يبحث يف بع�ض الأحي�ان عن تربيرات
ملخاط�ر يراه�ا مقبول�ة ،مث�ل ا�س�تخدام امل�ضاف�ات الغذائي�ة
لغر��ض �س�هولة الت�صني�ع وحتقي�ق املظه�ر اجل�ذاب والطع�م
املرغ�وب ،و�أي�ض� ًا امل�واد احلافظ�ة لإطال�ة فترة حف�ظ امل�واد �أو
ال�س�لعة الغذائي�ة.
و�إزاء ه�ذا الت�ض�ارب واالختلاف يف مفه�وم ال�سلامة الغذائية
ل ٍ
�كل م�ن امل�صن�ع وامل�س�تهلك كان ﻻب�د م�ن وج�ود ط�رف ثال�ث
يحد من هذا الت�ضارب واالختالف ويعمل على حتقيق م�صالح
الطرفين حت�ت قاع�دة ﻻ�ض�رر وﻻ �ض�رار ،م�ن خلال �إيج�اد
قوانني (موا�صفات قيا�س�ية ،لوائح و�أنظمة فنية ..الخ) تر�ش�د
امل�صن�ع لالجت�اه نح�و ت�صني�ع و�إنت�اج م�واد غذائي�ة �آمن�ة ،ومن
جه�ة �أخ�رى تطمئن امل�س�تهلك من خاللها ب��أن هناك حماية له

من ال�س�لع الرديئة التى قد تت�س�بب بعدد من املخاطر ال�صحية
عل�ى حياته.
ً
فب�د�أت احلكوم�ات يف جمي�ع دول الع�امل تقريبا ب�إن�ش�اء �أجهزة
ت�ش�ريعية ورقابي�ة متخ�ص�ص�ة ومعني�ة بحماي�ة �صح�ة و�سلامة
امل�س�تهلك حي�ث تتمث�ل مهمته�ا الأ�سا�س�ية ب�إع�داد الت�ش�ريعات
والقوانين واللوائ�ح والأنظم�ة اخلا�ص�ة با�شتراطات الت�صني�ع
الغذائ�ي و�أم�ان و�سلامة تل�ك املنتج�ات ،والت�أك�د من �سلامتها
ومطابقته�ا ال�شتراطات املوا�صف�ات القيا�س�ية ،وكذل�ك تطبيق
ع�دد م�ن الأنظم�ة الهادف�ة �إىل حماي�ة امل�س�تهلك م�ن املخاط�ر
ال�صحية التى قد تن�ش��أ عن طريق ا�س�تخدام الأغذية امللوثة �أو
امل�صنع�ة بطريق�ه غير �صحي�ة.
�إﻻ �أن�ه ويف ظ�ل التناف��س غير ال�ش�ريف م�ن قب�ل البع��ض وفت�ح
الأ�سواق على م�صراعيها �أمام التجارة العاملية ،وتعدد �أ�صناف
ال�س�لع املختلف�ة الت�ى تعر�ض �أمام امل�س�تهلك وب�أ�ش�كال و�أحجام
خمتلف�ة وكل منه�ا يدع�ي الأف�ضلية يف نوعي�ة وقدرات منتجاته
على �إ�ش�باع رغبات امل�س�تهلك .ﻻبد من ا�ست�ش�عار امل�س�ئولية من
قبل اجلميع بدء ًا من و�سائل الإعالم ومنظمات املجتمع املدين
ليك�ون له�ا دور ًا حموري� ًا يف رف�ع الوع�ي بالثقاف�ة اال�س�تهالكية
وتوعي�ة املواط�ن بكيفي�ة التعام�ل م�ع ال�س�لعة �أو املنت�ج عن�د
ال�شراء ،كما يجب العمل على ت�شجيع و�سائل الإعالم بالإعالن
ع�ن ال�س�لع احلا�صل�ة عل�ى �ش�هادات و�أنظم�ة اجلودة وال�سلامة
دون غريها ،حتى ﻻ يقع امل�س�تهلك فري�س�ة �س�هلة لل�سلع الرديئة
وغير الآمن�ة �صحي� ًا ،فبوع�ي اجلمي�ع وتعزي�ز ال�دور الرقاب�ي
للجه�ات ذات العالق�ة حتم ًا �س�ن�صل �إىل حتقي�ق هدفنا املتمثل
باحل�ص�ول عل�ى غذاء �آمن و�س�ليم.
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الأغذية �سريعة التلف

احلفظ والنقل والتداول
د .حصة بنت عبد اهلل الحسيني*

ت�شم ـ ــل الأغذي ـ ـ ــة �سريع ــة التلف  Perishable foodمعظم الأغذية املهمة التي نتناولها مثل:
اللحوم والبي�ض واحلليب ومنتجاته والفواكه الطازجة واخل�ضار .ومن املهم �أن يتم حفظ ونقل
وتداول الأغذية بطريقة �أمنة يف جميع مراحل ال�سل�سلة الغذائية ل�ضمان �سالمة الغذاء وحماية
ال�صحة العامة للم�ستهلك من الغذاء ال�ضار �أو املغ�شو�ش �أو الفا�سد �أو غري ال�صالح لال�ستهالك.
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وهن�اك العدي�د م�ن الأطعمة �س�ريعة التلف تدعم منو البكترييا
ميكانيكي�ة( :ته�شم/تك�سير) �أثنــــــــ�اء النقــــــــــ�ل والتـــ�داول
ال�ضارة كالتايل:
والتخزين).
اخل�ضار املقطعة �أو املفرومة وكذلك املطبوخة.
العوامل المؤثرة على نمو ونشاط الميكروبات هي كالتالي:
الأطعمة النيئة �أو املطبوخة من جميع امل�صادر احليوانية.
درج�ة احل�رارة (فهناك درجات للثالجة والفريزر ودرجات
�سلطة اخل�ضر النيئة والرباعم.
للب�سرتة ..الخ)
الفواكه الطازجة املقطعة واملفرومة.
احلمو�ض�ة �أو الأ��س الهيدروجين�ي ( )PHحي�ث تف�ض�ل �أن�واع
الأع�شاب املقطعة واملفرومة �أو املطبوخة .
البكتريي�ا درج�ات خمتلف�ة من الأ��س الهيدروجين�ي كالبكترييا
الأطعمة املعلبة منزلي ًا.
واخلمائر والأعفان.
كم�ا �أن�ه ميك�ن �أن يك�ون هناك انتقال للمواد ال�ضارة �أو الأحياء
الرطوبة.
الدقيق�ة �إىل الغ�ذاء اجلاه�ز للتق�دمي ع�ن طريق الغ�ذاء اخلام
الأك�سجني.
�أو ال�س�ائل الناج�م عن�ه �أو اليدي�ن والأ�س�طح املالم�س�ة للغ�ذاء
الغذاء.
واملع�دات والأدوات الت�ي تك�ون مت�س�خة وتالم��س الغ�ذاء اخل�ام ل�ذا م�ن امله�م حف�ظ الأغذي�ة م�ن التل�ف ل�ضم�ان �سلامة
ثم تالم�س الغذاء اجلاهز للتقدمي وي�سمى (التلوث اخللطي) .ا�س�تهالكها.
ويع�د الغ�ذاء �ض�ار ًا بال�صح�ة �أو غري قابل لال�س�تهالك �إذا كان حفظ األغذية:
فا�سد ًا �أو مت تداوله يف بيئة �أو ظروف قد جتعله �ضار ًا بال�صحة
اله�دف م�ن عملي�ة احلف�ظ ه�و �إطال�ة مدة عم�ر املادة
�أو عر�ضة للتلوث .ويتم التخل�ص من الغذاء يف حال كان هناك
الغذائي�ة وذل�ك ال�س�تهالكها يف غير �أوقاته�ا (ك�ون
تغري يف الطعم �أو اللون �أو الرائحة.
الإنت�اج الزراع�ي مو�س�مي) ،وهن�اك ع�دة ط�رق حلفظ
من العوامل المهمة لفساد األغذية:
الأغذي�ة وه�ي كالت�ايل:
حيوية (�أحياء دقيقة :بكترييا�/أعفان/خمائر).
 -1التربيد.
كيميائي�ة :تفاعلات الل�ون البن�ي �أنزمي�ي وغير �أنزمي�ي
 -2التجميد.
(ميلارد – كرمل�ة – �أك�ســـــ�دة فيتامين ج) كم�ا يف تغير ل�ون
 -3التجفيف.
املوزعن�د تعر�ض�ه لله�واء.
 -4الت�شعيع.
طبيعية :ذبول/جفاف نتيجة عوامل بيئية (حرارة ورطوبة).
 -5حفظ الأغذية بامللح (التخليل).
* استشارية تغذية عالجية  -مديرة برنامج الغذاء المتوازن
والنشاط البدني بوزارة الصحة  -بالمملكة العربية السعودية
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�إن التخزي�ن اجلي�د ميكنن�ا م�ن ا�س�تخدام الأغذي�ة ذات
ال�صالحية الأقدم فالأحدث لئال تنتهي �صالحية بع�ض الأغذية
قب�ل ا�س�تخدامها .ويعتبر التربي�د �أو التجمي�د (يف الثالج�ة �أو
الفري�زر) �أح�د �أ�س�رع �أن�واع حف�ظ الأغذي�ة خا�ص�ة الأغذي�ة
�س�ريعة التل�ف .و ُيع� ُّد اللح ُ�م الن ِّي�ئ وحل�م ال َّدج�اج والألب�ان
وال�صل�ص�ات وامل�س�تح�ضرات
والبي��ض وم�ش�تقَّات احللي�ب
َّ
الغذائ َّي�ة املع� َّدة لل َّده�ن مثل املايونيز م�صدر ًا للت�س�مم الغذائي
غالب� ًا �إذا مل يت�م احلف�ظ بطريق�ة �صحيح�ة؛ فاجلراثي ُ�م تنم�و
ضريه�ا خا�ضع� ًا ُّ
لل�ش�روط
يف ه�ذه الأطعم�ة �إذا مل يك�ن حت� ُ
ال�صحي�ة� ،أو مل تك�ن مطبوخ� ًة ج ِّي�د ًا� ،أو مل تك�ن حمفوظ� ًة يف
درجة حرارة تق ُّل عن ْ 5م .وفيما يلي بع�ض الإر�شادات للحفظ
بالتربي�د �أو التجمي�د:
 -1ين�ص�ح بع�دم �ش�راء الأغذي�ة املبردة �أو املجم�دة �إذا كان�ت
معرو�ض�ة يف درج�ة ح�رارة الغرفة.
 -2يتم �ش�راء الأغذية املربدة �أو املجمدة مبا يتنا�س�ب مع �س�عة
املربد �أو املجمد املتوفر.
 -3يف�ض�ل الت�أك�د م�ن درج�ة احل�رارة يف الثالج�ة والفري�زر
با�س�تخدام مي�زان ح�راري.
 -4يج�ب �أن تك�ون درج�ة ح�رارة الثالج�ة �أق�ل م�ن  4درج�ة

مئوي�ة والفري�زر عن�د 18-م حت�ت ال�صف�ر .حي�ث يق�ل تكاث�ر
معظ�م �أن�واع البكتريي�ا التي تنتقل بوا�س�طة الطع�ام عند درجة
ح�رارة  4درج�ات مئوي�ة ،ويتوق�ف تكاث�ر البكتريي�ا عن�د 18
درج�ة مئوي�ة حت�ت ال�صف�ر.
 -5حتف�ظ اللح�وم والدج�اج والأ�س�ماك وامل�واد الغذائي�ة
املجم�دة يف الفري�زر.
 -6يج�ب �أن تك�ون الأغذي�ة املجم�دة �صلب�ة وقا�س�ية وال يوج�د
عليه�ا ثل�ج �صل�ب يف الزواي�ا لأن�ه دالل�ة عل�ى �أنها �س�احت و�أعيد
جتميده�ا م�رة �أخرى.
 -7يج�ب ع�دم تخــــــــ�زين �أي نـــــــــ�وع م�ن املـــــ�واد الغذائي�ة
اجلاف�ة حت�ت حو��ض الغ�س�يل يف املطب�خ ،كم�ا يج�ب تخزي�ن
امل�أك�والت يف م�كان مرتف�ع ع�ن الأر��ض ومنف�ص�ل ع�ن م�واد
التنظي�ف.
 -8تع�زل اللح�وم النيئ�ة ع�ن باق�ي الأغذي�ة يف الثالج�ة لتجنب
ت�س�رب ال�سوائل منها.
 -9حتف�ظ اخل�ض�ار الورقي�ة والفواك�ه �س�ريعة التل�ف بعي�د ًا
ع�ن الرطوب�ة وميك�ن ا�س�تخدام ورق ن�ش�اف �أو مايق�وم مقام�ة
لتجفي�ف الرطوب�ة م�ن املنت�ج.
 -10يو�ض�ع الطع�ام املطب�وخ يف �أعل�ى الثالج�ة واخل�ض�روات
والفواك�ه يف املنت�ص�ف واللح�وم يف الأ�س�فل.
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املب�د�أ الأ�سا�س�ي يف عملي�ة التجفي�ف ه�و �إزاح�ة امل�اء احل�ر
املوج�ود طبيعي� ًا يف امل�ادة الغذائي�ة بحي�ث ت�صب�ح امل�ادة �أ�س�هل
يف احلفظ و�أقل وزن ًا و�أقل عر�ضة للتلف .يتم ا�ستخدام الطاقة
ال�شم�س�ية لتجفي�ف اخل�ض�ار والفواك�ه.
وم�ن �أه�م الأم�ور الت�ي يج�ب مراعاته�ا عن�د جتفي�ف البق�ول
واحلب�وب م�ا يل�ي:
تخزي�ن البق�ول واحلب�وب بكمي�ات قليل�ة لأنه�ا عر�ض�ة
للت�سو ��س .
�إ�ضاف�ة كمي�ة م�ن املل�ح للحب�وب المت�صا��ص الرطوب�ة الت�ي حفظ األغذية بالملح (التخليل):
تعتبر عملي�ة ت�صني�ع املخللات �إح�دى ط�رق حف�ظ اخل�ض�ار
ت�س�اعد يف ف�س�ادها.
املختلفة وذلك لإطالة مدة حفظ اخل�ضار وا�ستهالكه يف �أوقات
حتفظ احلبوب يف مكان جاف بعيد ًا عن الرطوبة.
غياب�ه حي�ث يت�م �إعداد املحلول املحلي جلميع املخلالت بن�س�بة
حفظ األغذية بالتشعيع:
� % 8-6أي م�ا يع�ادل  2.5ملعق�ة ملح/كغ�م م�ن امل�ادة امل�راد
ه�و تعري��ض الأغذي�ة جلرع�ة كافي�ة م�ن الأ�ش�عة بغر��ض �إطال�ة تخليله�ا .وتعتبر املخللات غنية بالفيتامينات ،فاحتة لل�ش�هية،
فترة �صالحيته�ا والق�ض�اء عل�ى امللوث�ات امليكروبي�ة وفق� ًا وال تو�ص�ف ع�ادة للأ�ش�خا�ص امل�صابين ب�أمرا��ض �ضغط الدم،
للمتطلب�ات التقني�ة وبطريق�ة منا�س�بة و�صديقة للبيئة وت�س�اهم وكب�ار ال�س�ن لكونه�ا م�ن املنتج�ات عالية املحت�وى من امللح.
يف احلد من ا�ستخدام املواد احلافظة الكيميائية �أو امل�ضادات حفظ األغذية بالسكر (العصائر والمربيات)
احليوي�ة �أو الغ�ازات ال�س�امة كم�ا يف التواب�ل والتم�ور .ومن �أهم على �سبيل املثال يتم حفظ الع�صري بعدة طرق منها:
عيوبه�ا ارتف�اع تكاليفها اال�س�تثمارية .وق�د �أو�صت جلنة خرباء الطريق�ة الب�اردة :يت�م حت�ضير الع�صير عل�ى الب�ارد ب�دون
منظم�ة الأغذي�ة والزراع�ة ومنظم�ة ال�صح�ة العاملي�ة والوكال�ة تعري��ض الع�صير �إىل احل�رارة ومتت�از ه�ذه الطريق�ة ب�أنه�ا
الدولي�ة للطاق�ة الذري�ة بت�ش�عيع بع�ض الأغذية الت�ي من املمكن حتاف�ظ عل�ى خوا��ص الع�صري من حيث الطعم واللون الطبيعي
ا�س�تعمال م�س�توى جرعة �إ�ش�عاعية حمددة لكل �صنف قد ي�صل للفاكه�ة املح�ض�ر منه�ا بالإ�ضاف�ة اىل الفيتامين�ات.
الطريق�ة ال�س�اخنة :وفيه�ا يت�م ت�س�خني وغل�ي ع�صير الفاكه�ة
�إىل  10كيل�و ج�رام.
بوج�ود ال�س�كر وه�ذه الطريق�ة تزي�د م�ن م�دة حف�ظ الع�صير
الغرض من التشعيع
المادة الغذائية
باملقارن�ة م�ع الطريق�ة ال�س�ابقة ،لك�ن يفق�د الع�صير معظ�م
ال�صالحية
فرتة
إطالة
�
الق�ضاء على امليكروبات املر�ضية كال�سلمونيال خوا�ص�ه مث�ل الل�ون والطع�م والفيتامين�ات.
الدواجن
الطريق�ة الن�ص�ف �س�اخنة :يت�م فيه�ا �إذاب�ة ال�س�كر عل�ى ن�ار
�إطالة فرتة ال�صالحية
الق�ضاء على احل�شرات يف ال
الأ�سماك ومنتجاتها
أ�سماك املجففة هادئ�ة م�ع كمي�ة م�ن الع�صير وم�ن ث�م خل�ط الكمي�ة م�ع باق�ي
خف�ض �أعداد امليكروبات املر�ضية
الع�صير و�إبع�اده ع�ن الن�ار م�ع �إزال�ة الرغ�وة ومتت�از ه�ذه
�إطالة فرتة ال�صالحية
اللحوم منتجاتها
الق�ضاء على امليكروبات
الطريق�ة ب�أنه�ا تخت�ص�ر الوق�ت يف حت�ضير الع�صير بالإ�ضافة
البطاط�س والب�صل والثوم
تثبيط التزريع
�إىل احتف�اظ الع�صير مبعظ�م خوا�ص�ه.
الفراولة والربتقال واملوز
�إطالة فرتة ال�صالحية
البلح
القمح ومنتجات الأرز والبقوليات
التوابل والبهارات والب�صل املجفف

�إطالة فرتة ال�صالحية
الق�ضاء على احل�شرات �أثناء التخزين
الق�ضاء على احل�شرات وامليكروبات
وامليكروبات املر�ضية

إرشادات لتخزين الغذاء:

حتفظ الب�ضائع املعلبة يف �أماكن نظيفة ،باردة ،ومكان جاف.
يت�م التخلـــــــ��ص م�ن الأطعمــــــ�ة املعلبـــــــ�ة ذات االنتف�اخ،
وال�شقوق،اخلدو��ش �أو ال�ص�د�أ.

ملف العدد

احلر�ص على و�ضع الطعام على ارتفاع ال يقل عن  6بو�صات
�أعلى من الأر�ض.
احلر��ص عل�ى �أن تك�ون امل�واد الغذائي�ة منف�صل�ة ع�ن م�واد
التنظي�ف.

إرشادات لنقل الغذاء:
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توج�د متطلب�ات قيا�س�ية ل�كل منت�ج خا��ص بالتعبئ�ة والنق�ل
والتخزين وعلى �سبيل املثال يتم تعبئة ونقل وتخزين الأ�سماك
طبق� ًا للموا�صفــــــــ�ة القيا�سيــــــــ�ة اخلا�ص�ة بذل�ك (حتدي�ث
 GSO 380/2018الأ�سمــــــ�اك الطازجـــــــــــــــــ�ة املبــــــــــــــ�ردة
( )FRESH FISH (chilledويج�ب �أن تنق�ل الأ�سـ�ماك مـ�ن بلـ�د
املن�شـ�أ وحتـى و�صـولها بلـد اال�سترياد خـالل فتـرة التزيـد علـى
� 48ساعة من تاريخ ال�صيد ،ويجب عدم نقل الأ�سماك مع �أي
ب�ضائ�ع �أخ�رى ق�د ت��ؤدي �إىل تلوثه�ا �أو تلفه�ا.
ويت�م نق�ل الغ�ذاء بع�دة و�س�ائل منه�ا ال�ش�احنات واحلاوي�ات
وال�صهاريج وال�سيارات �أيا كان نوعها �أو حجمها التي ت�ستخدم
يف نق�ل امل�واد الغذائي�ة �س�واء كان�ت مبردة �أو جمم�دة �أو عن�د
درجة حرارة الغرفة العادية .وبالن�س�بة للأغذية �س�ريعة التلف
يتطل�ب النق�ل مايلي:
عن�د الت�س�وق :ا�شتر الأطعم�ة املبردة �أو املجم�دة يف �آخ�ر
الت�س�وق مث�ل اللح�وم ،واحلليب والدواج�ن وامل�أكوالت البحرية.
�ض�ع الأغذي�ة املبردة واملجم�دة يف �أماكنه�ا مبج�رد الو�ص�ول
م�ن ال�س�وق حتى الترتف�ع درجة حرارتها.
ا�س�تخدام �أكيــــــــ�ا�س خا�صــــــ�ة بالغ�ذاء لع�زل الأطعم�ة
الب�اردة �أو عل�ب خم�ص�ص�ة للغ�ذاء حلف�ظ الأطعم�ة الب�اردة �أو
ال�س�اخنة.
تغليف الأطباق حلماية املواد الغذائية من الغبار ،العط��س،
واالن�سكابات واللم�س.

يج�ب احلف�اظ عل�ى الطع�ام ال�س�اخن �س�اخن ًا والب�ارد ب�ارد ًا
واملحافظ�ة عل�ى الأطعم�ة مغلقة حت�ى وقت التقدمي.
�إبقاء الأطعمة منف�صلة وغري معر�ضة للتلوث.
ال ترتك الأغذية النيئة �أو املطبوخة يف درجة حرارة الغرفة
لأكرث من � 2ساعة.
ال ترتك الطعام خارج الرباد لأكرث من �ساعتني.
ا�ستخدام �أواين نظيفة.
جتنب مل�س الطعام باليدين.
عن�د نق�ل الطع�ام غ�س�ل اليدي�ن بامل�اء وال�صاب�ون وارت�داء
مالب��س نظيف�ة وغط�اء ال�ش�عر.
�إذا كان هن�اك قط�ع (ج�رح) عل�ى الأي�دي ،فيج�ب غ�س�ل
اليدي�ن جي�د ًا وارت�داء قف�ازات نظيف�ة.
يق�دم الطع�ام ال�س�اخن ف�وق ° 65م والطع�ام الب�ارد �أق�ل
م�ن ° 4م م�ع حف�ظ الأغذي�ة ال�س�اخنة يف الثالج�ة مبا�ش�رة �إذا
مل ت�س�تهلك خلال �س�اعتني م�ن �إعداده�ا.
عندم�ا تك�ون درج�ة ح�رارة اجل�و  90درج�ة فهرنهاي�ت �أي
مايع�ادل  32.2درج�ة مئوي�ة �أو �أعلى ،ال ترتك الغذاء لأكرث من
� 1س�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�صتين يف الثالج�ة �أو يف الفري�زر.
ت�سخن بقايا الطعام �إىل درجة التقل عن  70درجة مئوية.
ت�سخن بقايا الطعام ملرة واحدة فقط.
يج�ب التخل��ص م�ن بقاي�ا الطعام بعد مرة واحدة من �إعادة
الت�سخني.
�إعادة ت�سخني احل�ساء ،واملرق وال�صل�صات حتى الغليان.
غ�سل اليدين قبل وبعد التعامل مع بقايا الطعام.
عندما تكون يف �شك جتاه بقايا الطعام فيجب رميها.
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املواد امل�ضافة ...والغذاء
محمد بن طويرش الدوسري*

ً
مهما يف حفظ الأغذية و�إ�ضافة خ�صائ�ص لها كمواد
منذ زمن طويل واملواد امل�ضافة تلعب دور ًا
ملونة �أو حافظة �أو ُم ّلية ،حيث �أن م�صدر هذه املواد �آنذاك طبيعي مثل �إ�ضافة امللح للحوم وذلك
لتقليل معدل الن�شاط املائي والذي يعمل على حفظ اللحوم من التلف ملدة من الزمن ،وكذلك
ا�ستخدام الكركم كمادة ملونة.
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وم�ع م�رور الزم�ن تط�ورت التقني�ة والتكنولوجي�ا والت�ي
�س�اهمت بدوره�ا يف تطوي�ر �إنت�اج م�واد م�ضاف�ة ا�صطناعي�ة
ويف تطوي�ر ط�رق ا�س�تخراج م�واد م�ضاف�ة من م�ص�ادر طبيعية
مث�ل املُح ّلي�ات .وحي�ث �أن ه�ذا التطور ال�س�ريع يف ت�صنيع املواد
امل�ضاف�ة ي�س�توجب �س�نّ ت�ش�ريعات وقوانين ت�ضم�ن ا�س�تهالك
ه�ذه امل�واد بطريق�ة �آمن�ة وب�ش�كل ال ي�ؤث�ر عل�ى �صح�ة و�سلامة
امل�س�تهلك ،قام�ت ال�دول عل�ى �إع�داد قوانين ولوائ�ح حت�دد
امل�ضاف�ات الآمن�ة امل�س�موح با�س�تخدامها وبح�دود ق�ص�وى ويف
منتج�ات غذائي�ة معين�ة مثل الت�ش�ريع الدويل الت�ي تطلقه هيئة
د�س�تور الأغذي�ة (الكودك��س).
ولتنظي�م ت�ش�ريعات امل�واد امل�ضاف�ة عم�دت ال�دول عل�ى �إ�ضاف�ة
رم�وز للم�واد امل�ضاف�ة لك�ي ي�س�هل التع�رف عل�ى امل�ادة ولتك�ون
وا�ضح�ة للم�س�تهلك عن�د قراءته�ا عل�ى عب�وة املنت�ج ،حي�ث �أن
الرم�ز يب�د�أ بح�رف  Eمتبوع بثالث �أو �أربع �أرقام ،وعلى �س�بيل
املث�ال رم�وز امل�واد امللون�ة تك�ون م�ن � E100إىل  E199وامل�واد
احلافظ�ة تك�ون م�ن � E200إىل  E299ال�خ...
وبن�ا ًء عل�ى م�ا تق�وم به الدول من �س�نّ قوانينها اخلا�صة باملواد
امل�ضافة فقد قامت دول اخلليج ب�سنّ ت�شريعاتها اخلا�صة باملواد
امل�ضافة من خالل اجلهات احلكومية املخت�صة ب�سالمة الغذاء
حت�ت مظ ّل�ة هيئ�ة التقيي��س لدول جمل��س التعاون ل�دول اخلليج
العربي�ة والت�ي �أثم�رت عل�ى �إ�ص�دار الالئح�ة الفني�ة اخلليجي�ة
" GSO 2500امل�واد امل�ضاف�ة امل�س�موح با�س�تخدامها يف امل�واد
الغذائي�ة "والالئح�ة الفني�ة اخلليجي�ة "GSO 995املحلي�ات

امل�س�موح با�س�تخدامها يف امل�واد الغذائي�ة" و الالئح�ة الفني�ة
اخلليجي�ة "GSO 707املنكه�ات امل�س�موح با�س�تخدامها يف
املنتج�ات الغذائية".
وتن��ص الالئح�ة الفني�ة اخلليجي�ة  GSO 2500عل�ى ح�دود
ق�ص�وى للم�واد امل�ضاف�ة بن�ا ًء عل�ى �أح�دث املراج�ع والت�ش�ريعات
الدولي�ة كت�ش�ريع هيئ�ة د�س�تور الأغذي�ة (الكودك��س) والذي يعمل
عل�ى �إع�داده خبراء خمت�صين يف ه�ذا املج�ال م�ن معظ�م دول
العامل من خالل عقد اجتماع �سنوي لإعداده وحتديثه ومن خالل
عم�ل جل�ان �إلكرتوني�ة ،حي�ث �أن اململك�ة العربي�ة ال�س�عودية م�ن
بني الدول امل�ش�اركة يف االجتماع ال�س�نوي ويف جلانه الإلكرتونية.
كم�ا �أن ه�ذا الت�ش�ريع يعتم�د وب�ش�كل �أ�سا�س�ي على جلنة م�شتركة
لتقيي�م املخاط�ر م�ش�ك ّلة م�ن منظم�ة ال�صح�ة العاملي�ة ()WHO
ومنظم�ة الأغذي�ة والزراع�ة لل�أمم املتح�دة (.)FAO
وم�ن املراج�ع املهم�ة �أي�ض� ًا للوائحنا اخلليجي�ة اخلا�صة باملواد
امل�ضاف�ة ه�و ت�ش�ريع االحت�اد الأوروبي والذي يعتم�د يف �إ�صداره
عل�ى هيئ�ة �سلامة الأغذي�ة الأوروبي�ة ( )EFSAوال�ذي يعم�ل
عل�ى تقيي�م خماط�ر امل�واد امل�ضاف�ة قب�ل ال�س�ماح با�س�تخدامها
وحتدي�د حدوده�ا.
المواد المضافة والتحذيرات

التط�ور ال�س�ريع يف �إنت�اج امل�واد امل�ضاف�ة ي�صاحب�ه درا�س�ات
تعمل على مراجعة �سالمة املواد امل�ضافة امل�سموح با�ستخدامها
وفق� ًا للت�ش�ريعات الدولي�ة والت�أك�د م�ن م�دى منا�س�بتها لفئ�ات
املجتم�ع املختلف�ة ،وجت�در الإ�ش�ارة �إىل �أن �أح�د الدرا�س�ات
* أخصائي أول  -الهيئة العامة للغذاء والدواء  -المملكة العربية السعودية
 ماجستير في علوم الغذاء  -كيمياء أغذية -متخصص في قوانين وتشريعات الغذاء المحلية والدولية
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الت�ي ُعمل�ت يف اململك�ة املتح�دة والتي تتحدث ع�ن وجود عالقة
بين ا�ضط�راب ف�رط احلرك�ة وت�ش�تت االنتب�اه ( )ADHDل�دى
الأطف�ال وا�س�تهالك الأغذي�ة الت�ي حتت�وي عل�ى �أح�د الأل�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 �أوروبا والتي بدورها فر�ضت
عل�ى امل�صنعين وامل�س�توردين كتاب�ة التحذي�ر الت�ايل (ق�د يك�ون
ل�ه ت�أثير �س�لبي عل�ى الن�ش�اط والرتكي�ز ل�دى االطف�ال) عل�ى
املنتج�ات املحتوي�ة عل�ى �أحد الألوان ال�س�تة .ولكن يف املقابل مت
الت�أكي�د عل�ى �أن ه�ذه الأل�وان �آمن�ة والتحذي�ر فق�ط الحتمالي�ة
ح�دوث عالق�ة بين ه�ذه الأل�وان و ( )ADHDل�دى الأطف�ال.
وبن�اء عل�ى ذل�ك �س�ارعت دول جمل��س التعاون يف �إع�ادة النظر
يف ال�س�ماح با�س�تخدام ه�ذه الأل�وان ال�س�تة ،حي�ث خل�ص�ت
النتائ�ج �إىل حظ�ر اثنين م�ن �أ�ص�ل �س�تة
وهم�ا Quinoline yellow E104 :و  4R E124Ponceauو�أم�ا
البقية فقد تبنت التوجه الأوروبي جتاهها وهو �إلزام امل�صنعني
وامل�س�توردين بكتاب�ة التحذي�ر املذك�ور �أعلاه عل�ى املنتج�ات
املحتوي�ة عل�ى �أحد ه�ذه الألوان:
E102 Tatrazin, E110 Sunset yellow FCF, E122
Azorubine (Carmisine), E129 Allura red.
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حي�ث �أن ال�دول الت�ي ُتل�زم بكتاب�ة التحذي�ر ه�ي دول االحت�اد
الأوروب�ي ودول جمل��س التع�اون فق�ط ،مم�ا ي�دل عل�ى �أن ه�ذه
الدرا�س�ة مل تكن قطعية بوجود العالقة بني ا�س�تهالك الأغذية
الت�ي حتت�وي عل�ى �أح�د الأل�وان �آنف� ِة الذك�ر و( ،)ADHDوم�ن
�ضمن الدول التي مل ت�أخذ بهذه الدرا�سة هي الواليات املتحدة
االمريكي�ة.
ُ
ّ
كم�ا ال يفوتن�ي التط�رق �إىل التحذي�رات اخلا�ص�ة باملحلي�ات،
وحي�ث �أنه�ا ت�س�تخدم الآن وب�ش�كل وا�س�ع كبدائ�ل لل�س�كر ،وبنا ًء
عل�ى ه�ذا اال�س�تخدام الكبير خرج�ت درا�س�ات �أثبت�ت بع��ض
الأعرا��ض اجلانبي�ة الت�ي ت�صاح�ب ا�س�تهالك بع��ض املُح ّليات،
حي�ث مت �أخذه�ا يف االعتب�ار يف ت�ش�ريعنا اخلليج�ي رق�م GSO
 ، 995وعل�ى �س�بيل املث�ال ال احل�ص�ر ب�أن�ه ال ي�س�مح با�س�تخدام
املحلي�ات يف جمي�ع �أغذي�ة الر�ض�ع و�صغ�ار الأطف�ال با�س�تثناء

الأغذي�ة ذات اال�س�تعماالت التغذوي�ة اخلا�ص�ة ،و�أن�ه يف حال�ة
ُم ّل�ي الأ�س�بارتام يج�ب كتاب�ة ه�ذا التحذي�ر "ال ي�س�تخدم من
قب�ل الأ�ش�خا�ص امل�صابين مبر�ض الفيني�ل كيتونوريا" �أو عبارة
"يحت�وي عل�ى الفيني�ل �أالنين" .ويف حالة ُم ّلي ال�س�وربيتول �أو
الزيليت�ول يج�ب كتاب�ة ه�ذا التحذي�ر "زي�ادة الكمية امل�س�تهلكة
عل�ى  40غ�م يف الي�وم ق�د ت�س�بب الإ�س�هال" .عل�ى بطاقة املنتج
الغذائي.
ويف اخلت�ام جت�در الإ�ش�ارة والإ�ش�ادة �إىل العم�ل اخلليج�ي
املميز وجلانه املنبثقة عن هيئة التقيي��س لدول جمل��س التعاون
ل�دول اخللي�ج العربي�ة والت�ي جتتمع ب�ش�كل �س�نوي وتعمل طوال
الع�ام م�ن خلال التوا�ص�ل الإلكتروين عل�ى �إع�داد وحتدي�ث
الت�ش�ريعات اخلليجي�ة اخلا�ص�ة ب�سلامة الغ�ذاء ودرا�س�ة كل
م�ا ي�ص�در يف دول الع�امل املتقدم يف جمال �سلامة الغذاء على
�أي�دي خبراء م�ن ال�دول الأع�ض�اء خمت�صني يف امل�واد امل�ضافة
و�سلامة الغ�ذاء ب�ش�كل ع�ام ،يحمل�ون عل�ى عاتقه�م �أمان�ة
وم�س��ؤولية تق�دمي ت�ش�ريعات �صارم�ة ت�ضم�ن �سلامة وم�أموني�ة
الغ�ذاء يف منطق�ة اخللي�ج .كم�ا �أود الإ�ش�ارة �أي�ض� ًا �إىل العم�ل
الرائ�ع واملنظ�م الت�ي تق�وم ب�ه هيئ�ة التقيي��س ل�دول جمل��س
التع�اون ل�دول اخللي�ج العربي�ة م�ن خالل خمت�صيه�ا يف جمال
�سلامة الغ�ذاء والذي�ن يعمل�ون على �إخ�راج نتائج ه�ذه اللجان
ب�ص�ورة م�ش�رفة ترتق�ي مل�س�توى ه�ذه املنظوم�ة.
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مير الغذاء ب�سل�سلة طويلة ومراحل متعددة تبد�أ باملزرعة مرور ًا باحل�صاد وعمليات الإنتاج
والتعبئة والتغليف واحلفظ والنقل والتخزين والتداول وانتها ًء بتح�ضري الطعام وتقدميه اىل
املائدة.
ً
ً
ً
ً
إيجابا) حتدد من خاللها مدى
(�سلبا �أو �
وثيقا بع�ضها ببع�ض
ارتباطا
وترتبط هذه ال�سل�سلة
م�أمونية وحتقيق �سالمة املنتج من عدمه ،و�أي �إخالل يف هذه ال�سل�سلة كمنظومة واحدة قد تهدد
�سالمة وم�أمونية الغذاء.
ومتثل املوا�صفات القيا�سية واللوائح الفنية �أهمية بالغة كت�شريع فني ي�ضبط هذه العمليات
ويتحقق من خاللها �ضمان و�صول غذاء �آمن �إىل امل�ستهلك ي�شبع حاجاته ويلبي متطلباته
ويحقق رغباته من حيث القيمة الغذائية واجلودة والقوة ال�شرائية.
وللم�ساهمة يف حتقيق هذه املنظومة فقد كان لهيئة التقيي�س لدول جمل�س التعاون وبالتعاون
مع الدول الأع�ضاء دور ريادي يهدف �إىل م�ساعدة جمل�س التعاون على حتقيق �أهدافه املن�صو�ص
عليها يف كل من نظامه الأ�سا�سي واالتفاقيات االقت�صادية بني دول املجل�س بتوحيد �أن�شطة
التقيي�س املختلفة ومتابعة تطبيقها وااللتزام بها بالتعاون والتن�سيق مع الدول الأع�ضاء ،كما
يهدف اىل �إيجاد وتطوير موا�صفات قيا�سية ولوائح فنية خليجية موحدة لقطاع الغذاء ت�ساهم يف
ً
ً
عري�ضا
قطاعا
حماية امل�ستهلك والبيئة وال�صحة العامة بحيث تغطي هذه املوا�صفات القيا�سية
ً
ومهما للم�ستهلك ملختلف ال�سلع واملنتجات الغذائية زراعية او �صناعية ،وت�ساعد على تطوير
القطاعات الإنتاجية واالرتقاء بال�صناعات اخلليجية وامل�ساهمة يف الناجت املحلي وتنمية التجارة
بني الدول الأع�ضاء وال�شركاء من خارج الدول الأع�ضاء ،وكذلك تقلي�ص العوائق الفنية للتجارة
ومبا يتما�شى مع املمار�سات الدولية و�أهداف االحتاد اجلمركي اخلليجي.

* رئيس قسم المواصفات  -هيئة التقييس

ملف العدد

الهدف من اعتماد مواصفات قياسية في مجال الغذاء
والتغذية

ت��ؤدي املوا�صف�ات القيا�س�ية واللوائ�ح الفني�ة يف جم�ال الغ�ذاء
دور ًا هام� ًا وحيوي� ًا يتمث�ل يف:
املحافظ�ة عل�ى الأرواح وال�سلامة العام�ة م�ن الآثار املبا�ش�رة
والرتاكمية التي ي�س�ببها الغذاء غري املطابق للموا�صفات.
الوقاي�ة م�ن جمي�ع �أن�واع التل�وث امليكروبيولوج�ى والكيميائ�ي
الت�ي قد يتعر��ض لها الغذاء.
من�ع ح�االت الت�س�مم الغذائ�ي وحماي�ة االقت�ص�اد الوطني من
الأ�ض�رار التي ترتتب عليه.
�ضم�ان �سلامة وج�ودة الغ�ذاء م�ن حي�ث احتوائ�ه عل�ى
العنا�ص�ر املغذي�ة واخلوا��ص احل�س�ية.
الت�أكد من �سلامة وم�ش�روعية املواد امل�ضافة وبقايا املبيدات
والأدوية البيطرية يف الغذاء.
حماي�ة املن�ش��آت الغذائي�ة نف�س�ها م�ن امل�س�اءالت القانوني�ة
والتعوي�ض�ات الت�ي ق�د تتكبده�ا.

الأخ�ذ باالعتب�ار كل الأم�ور ال�ش�رعية الديني�ة والأخالقي�ة
والأمني�ة والبيئي�ة لل�دول الأع�ض�اء.
مساهمات الهيئة في إعداد مواصفات الغذاء

حتقيق� ًا لل�دور الري�ادي لهيئ�ة التقيي��س فق�د تكلل�ت جهوده�ا
يف �إ�ص�دار �أكثر م�ن ( )1700موا�صف�ة قيا�س�ية والئح�ة فني�ة
خليجي�ة لقط�اع الغ�ذاء ،تُغط�ي خمتل�ف ال�س�لع واملنتج�ات
الغذائية منها موا�صفات عامة ومنها موا�صفات خا�صة �ش�ملت
جمال القواعد العامة و�شروط �صحة الغذاء ،بطاقات البيانات
الإي�ضاحي�ة ،فترات ال�صالحي�ة ،املتطلب�ات وال�ش�روط العام�ة،
احل�دود واملعايير امليكروبي�ة للأغذية ،املواد امل�ضاف�ة ب�أنواعها
وحدود امللوثات وال�سموم وبقايا املبيدات ،م�ساعدات الت�صنيع،
التعبئ�ة والتغلي�ف ،النق�ل والتخزي�ن� ،أخ�ذ العين�ات ،وط�رق
الفح��ص واالختب�ار ،مفاهي�م وم�صطلح�ات� ،أدل�ة ار�ش�ادية...
الخ.

من يقوم بإعداد المواصفات القياسية الخليجية؟
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يق�وم ب�إع�داد املوا�صف�ات القيا�س�ية اخلليجي�ة اللج�ان الفني�ة
وتتم عملية إعداد المواصفات القياسية للغذاء وفقًا لــ :اخلليجية املتخ�ص�صة يف تطوير املوا�صفات القيا�سية اخلليجية
احتياج�ات ال�صح�ة و�سلامة وم�أموني�ة الغ�ذاء ،واحتياج�ات ملختل�ف القطاع�ات واملج�االت ،وت�ش�مل يف قط�اع الأغذي�ة فقط
اللجان التالية:
امل�س�تهلك ،الأداء ،البيئ�ة.
تلبية متطلبات :ال�صناعة ،اال�س�ترياد ،الت�صدير ،امل�شتريات اللجن�ة الفني�ة اخلليجي�ة للموا�صف�ات الغذائي�ة والزراعي�ة
(جلن�ة رئي�س�ية).
العامة ،التبادل التجاري.
اللجنة الفنية الفرعية اخلليجية ملوا�صفات بطاقات الأغذية.
تتما�شى مع اتفاقيات منظمة التجارة العاملية.
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اللجنة الفنية الفرعية اخلليجية ملوا�صفات املواد امل�ضافة
وملوثات الأغذية.
اللجن�ة الفني�ة الفرعي�ة اخلليجي�ة ملوا�صف�ات الأغذي�ة
الع�ضوي�ة والوظيفي�ة واملح�ورة وراثي� ًا.
فري�ق العم�ل اخلليج�ي للأغذي�ة احللال (�س�ابق ًا)  ،والذي
مت �إلغ�ا�ؤه وتو�س�يع نط�اق العم�ل لي�ش�مل خمتل�ف املج�االت
املتعلق�ة باحللال م�ن خلال ت�ش�كيل جلن�ة فني�ة رئي�س�ية
جدي�دة ه�ي اللجن�ة الفني�ة اخلليجي�ة ملوا�صف�ات منتج�ات
احللال وخدمات�ه.
وميث�ل اللج�ان الفني�ة اخلليجي�ة �أع�ض�اء متخ�ص�صين
وم�ؤهلين فني� ًا ميثل�ون جمي�ع ال�دول الأع�ض�اء يف �أجه�زة
التقيي��س واجله�ات املعني�ة (ع�ض�و عام�ل ،ع�ض�و مراق�ب،
ع�ض�و م��ؤازر) ،ويب�ذل الأع�ض�اء جه�ود ًا كبيرة يف �إجن�از
م�ش�اريع املوا�صفات القيا�س�ية ومواكبة التطورات واملتغريات
احلا�صل�ة يف جم�ال تكنولوجي�ا �سلامة الغ�ذاء عل�ى امل�س�توى
الإقليم�ي والعامل�ي.
كم�ا تعم�ل الهيئ�ة و�أع�ض�اء اللج�ان الفني�ة جاه�دة يف �إجن�از
موا�صفات قيا�سية موحدة حتقق الأهداف املن�شودة� ،إ�ضافة
�إىل قي�ام اللج�ان مبراجع�ة املوا�صف�ات ال�س�ابقة وحتديثه�ا
وتعديله�ا وفق� ًا للخط�ط ال�س�نوية والإج�راءات املنظمة لذلك
م�ستندة يف �إجراءات عملها على �أدلة عمل فني معتمدة ومبا
يتما�ش�ى مع املمار�س�ات الدولية يف هذا ال�ش��أن.
وتعتبر اللج�ان الفني�ة اخلليجي�ة �أداة فاعل�ة وملتق�ى فن�ي
مل�س�اهمة املخت�صين بخرباته�م يف �صن�ع موا�صف�ات قيا�س�ية
خليجي�ة موح�دة ،بحي�ث تت�م ب�أ�س�لوب العم�ل اجلماع�ي
واالتفاق العام على جميع امل�س�تويات وبهدف حتقيق اجلودة
العالي�ة يف ال�صناع�ة اخلليجي�ة للغ�ذاء وت�أ�سي��س قاع�دة
للتناف��س املقنن واحل�د م�ن العوائ�ق الفني�ة يف التج�ارة.
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تعزيز مشاركة األطراف المعنية في تطوير المواصفات

حتر�ص هيئة التقيي��س والدول الأع�ضاء على �أهمية م�ش�اركة
الأط�راف املعني�ة يف �إع�داد وتطوي�ر املوا�صف�ات القيا�س�ية
اخلليجي�ة ملختل�ف القطاع�ات ويف مقدمته�ا قط�اع الغ�ذاء
وذل�ك م�ن خلال امل�ش�اركة يف �أعم�ال اللجان الفني�ة .وت�ؤمن

الهيئة ب�أن رفع جودة املوا�صفات القيا�س�ية اخلليجية وجناح
و�ضم�ان تطبيقه�ا ه�و م�س�اهمة خمتل�ف الأط�راف املعني�ة
و�أ�صح�اب امل�صلح�ة يف �إع�داد م�ش�اريع املوا�صف�ات القا�س�ية
واللوائ�ح الفني�ة اخلليجي�ة ال �س�يما و�أن ه�ذا الإجراء متوافق
متام ًا مع املمار�سات الدولية يف �إعداد املوا�صفات القيا�سية،
وحتقيق� ًا لل�ش�راكة الدائم�ة وامل�س�تدامة.
وتتي�ح الهيئة م�ش�اركة الأطراف املعني�ة واملهتمة باملوا�صفات
مب�ا فيه�ا القطاعين العام واخلا��ص ( )Stakeholdersوذلك
عرب �أجهزة التقيي�س الوطنية بالدول الأع�ضاء من خالل:
امل�ش�اركة يف �أعمال اللجان الفنية �أو الفرعية اخلليجية �أو
ف�رق العم�ل التابعة له�ا (ع�ضو م�ؤازر).
امل�ش�اركة يف �أن�ش�طة اللج�ان الفني�ة الوطني�ة بال�دول
الأع�ض�اء واملناظ�رة للج�ان الفني�ة اخلليجي�ة.
متكينه�م م�ن اقتراح م�ش�اريع املوا�صف�ات القيا�س�ية
واللوائ�ح الفني�ة اخلليجي�ة الت�ي له�ا �أولوي�ة عالي�ة وحاج�ة
ما�س�ة.
ت�س�هيل ح�صوله�م عل�ى ن�س�خ م�ن م�ش�اريع املوا�صف�ات
القيا�س�ية قي�د الإع�داد.
عقد فعاليات م�شرتكة واجتماعات ولقاءات خم�ص�صة.
امل�س�اهمة بدرا�س�ة م�ش�اريع املوا�صفات القيا�س�ية واللوائح
الفني�ة اخلليجي�ة و�إب�داء املالحظ�ات الفني�ة عليه�ا خلال
الفترة املح�ددة لذل�ك.
نموذج اإلخطار الموحد

وت�س�هي ًال ل�ضم�ان تطبي�ق لوائ�ح فني�ة دون عوائ�ق فني�ة
وقبوله�ا م�ن جمي�ع الأط�راف مب�ا فيه�ا �أع�ض�اء منظم�ة
التج�ارة العاملي�ة فق�د حر�ص�ت هيئ�ة التقيي��س �إىل االتف�اق
م�ع منظم�ة التج�ارة العاملي�ة ( )WTOوجلن�ة العوائ�ق الفني�ة
للتج�ارة ( )WTO\TBTوجلنــــــــــ�ة التدابيـــــــ�ر ال�صحيــــــ�ة
وال�صحـــــ�ة النباتي�ة ( )WTO\ SPSباعتم�اد �إخط�ار موح�د
عن اللوائح الفنية اخلليجية التي يتوجب االلتزام بها (GSO
 )TRs Notificationكنم�وذج واح�د ميث�ل جمي�ع ال�دول
الأع�ض�اء بالهيئ�ة ،وق�د حقق ه�ذا االتفاق العدي�د من املزايا
نذك�ر منه�ا:

ملف العدد
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�س�اهم يف تقلي�ل الوق�ت واجله�د املطل�وب م�ن ال�دول
الأع�ض�اء عن�د الإخط�ار الف�ردي.
�إخط�ار موح�د ب�د ًال من � 7إخطارات متماثلة ،قد ت�ؤدي �إىل
حدوث لب�س لدى �أع�ضاء املنظمة.
جتنب العمل املكرر غري ال�ضروري.
توحيد الفرتة الزمنية للإخطارات.
تلقي املالحظات الفنية و�سرعة اال�ستجابة لها.
ال�رد املوح�د م�ن ال�دول الأع�ضاء على املالحظ�ات الواردة
على الإخطارات.
�سهل كثري ًا يف متابعة االخطارات.
�ساهم يف ت�سريع �إجناز م�شاريع اللوائح الفنية اخلليجية.
ومل يقت�صر اهتمامات هيئة التقيي��س على على هذا اجلانب
فقط ،و�إمنا ت�ساهم الهيئة ب�شكل كبري يف امل�شاركة مع الدول
الأع�ض�اء عل�ى امل�س�توى الوطن�ي لبع��ض املوا�ضي�ع املتعلق�ة
بالغذاء ،كما ت�شارك بفاعلية يف اللجان الأخرى املنبثقة عن
�أمان�ة جمل��س التع�اون وم�ؤ�س�س�اته منه�ا عل�ى �س�بيل املث�ال ال
احل�صر:
ع�ضوية الهيئة يف اللجنة اخلليجية ل�سالمة الأغذية.
امل�شاركة يف و�ضع قانون (نظام) الغذاء اخلليجي املوحد.
امل�ش�اركة يف فري�ق عم�ل لو�ض�ع نظ�ام الإن�ذار اخلليج�ي
ال�س�ريع للغ�ذاء.
امل�ش�اركة يف و�ض�ع الدلي�ل اخلليج�ي للرقاب�ة عل�ى الأغذي�ة

امل�س�توردة عبر منافذ دول جمل��س التع�اون اخلليجي.
امل�ش�اركة يف فريق عمل و�ضع �آليات تطبيق دليل �إجراءات
الرقابة على الأغذية املتداولة يف اال�سواق.
امل�ش�اركة يف فري�ق عم�ل حتدي�ث �ش�هادة ال�صالحي�ة
لت�صدي�ر املنتج�ات الغذائي�ة.
امل�ش�اركة يف اللجن�ة اخلليجي�ة للتغذي�ة واملغذي�ات الدقيقة
املنبثقة عن جمل��س ال�صحة اخلليجي.
امل�ش�اركة يف اللجن�ة اخلليجي�ة ملكافح�ة التب�غ املنبثق�ة ع�ن
جمل��س ال�صحة اخلليجي.
امل�س�اهمة يف تنظي�م ور��ش عم�ل تعريفي�ة ودورات تدريبي�ة
يف خمتل�ف املج�االت املرتبط�ة بال�صح�ة والغ�ذاء ،و�سلامة
الأغذية.
وال �ش�ك �أن ا�س�تمرار هيئ�ة التقيي��س يف مواكب�ة امل�س�تجدات
والتط�ورات العلمي�ة والفني�ة والإجرائي�ة ل�ضم�ان �سلامة
وم�أموني�ة الغ�ذاء ،ه�و ال�دور امله�م وامللمو��س ،كم�ا يظ�ل
امل�ؤم�ل م�ن اجله�ات املعني�ة يف ال�دول الأع�ض�اء ب�ذل مزي�د
م�ن التع�اون امل�شترك يف موائم�ة وتوحي�د تطبي�ق املوا�صفات
القيا�س�ية واللوائ�ح الفني�ة اخلليجي�ة للغ�ذاء ،واال�س�تمرار
يف ت�صمي�م وتطوي�ر منظوم�ة ت�ش�ريعات لوائ�ح فني�ة موح�دة
وتطبي�ق موح�د يحقــــــ�ق �أه�داف العم�ل اخلليجي امل�شترك،
وحتمي امل�ستهلك وتتنا�سب مع ال�سوق وتتوافق مع املمار�سات
واملب�ادئ الدولي�ة.

49

كتابات

ع�شر حقائق عن ال�سالمة الغذائية
 )1أكثر من  200مرض ينتشر عن طريق األغذية

 )5التقليل من أهمية خطر إنفلونزا الطيور

ُي�ص�اب ماليين النا��س ب�أمرا��ض كل ع�ام نتيج�ة تن�اول �أغذي�ة
غير م�أمون�ة .وت��ؤْدي �أمرا��ض الإ�س�هال وحدها بحي�اة نحو 1,8
ملي�ون طف�ل �س�نوي ًا ،و ُيع�زى وق�وع معظ�م تل�ك الأمرا��ض �إىل
الأغذية �أو املياه املل ّوثة .وميكن ،بتوخي الطرق ال�سليمة لإعداد
الطع�ام ،توق�ي معظ�م الأمرا��ض املنقول�ة بالأغذية.

�إنّ الغالبي�ة الكبرى للح�االت الب�ش�رية الناجم�ة ع�ن الفريو��س
 H5N1امل�س� ّبب لإنفلون�زا الطي�ور وقع�ت ج� ّراء التعام�ل املبا�ش�ر
م�ع طي�ور ح ّي�ة �أو نافق�ة حتم�ل الفريو��س .وال توج�د �أ ّي�ة ب ّين�ات
عل�ى �أنّ املر��ض انتق�ل �إىل الب�ش�ر بعد تناوله�م حلوم دواجن مت
طهيه�ا بط�رق ج ّي�دة .والب ّد ،لتج ّنب خماط�ر الأمرا�ض املنقولة
بلح�وم الدواج�ن ،القي�ام مبا يلي:
الف�صل بني اللحم النيئ والأغذية الأخرى.
توخي النظافة وغ�سل اليدين.
طه�ي اللح�م ب�ش�كل ج ّي�د (طه�ي جمي�ع �أجزائ�ه يف درج�ة
ح�رارة ال تق� ّل ع�ن  70درج�ة �سل�س�يوز ،م�ع احلر��ص عل�ى ع�دم
�إبق�اء � ّأي ج�زء بل�ون وردي).

 )2زيادة انتشار األمراض المنقولة باألغذية في جميع أنحاء
العالم

لق�د بات�ت الكائن�ات املوج�ودة يف الأغذي�ة وامل�س� ّببة للأمرا��ض
تنتقل �إىل �أماكن بعيدة وتنت�شر على نطاق وا�سع عرب ال�سال�سل
الغذائي�ة العاملي�ة املتداخل�ة ،مم�ا ي�س�هم يف زي�ادة توات�ر
الأمرا��ض املنقول�ة بالأغذي�ة وزي�ادة مواق�ع حدوثه�ا .وم�ا يزي�د
التو�س�ع العم�راين ال�س�ريع ،ذل�ك �أنّ �س�كان
م�ن �ش� ّدة املخاط�ر ّ
املدن يعمدون� ،أكرث من غريهم� ،إىل تناول �أغذية جاهزة ،مبا
يف ذلك الأغذية الطازجة والأ�س�ماك واللحوم احلمراء وحلوم
الدواجن ،ناولها �أو �أع ّدها �أ�ش�خا�ص خارج البيوت بطرق قد ال
تك�ون م�أمونة.
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 )6الوقاية من األمراض تبدأ في المزرعة

ميك�ن ،بالوقاي�ة م�ن الأمرا��ض املعدي�ة عل�ى م�س�توى امل�زارع،
احل�د م�ن الأمرا��ض املنقول�ة بالأغذي�ة .فتخفي��ض كمي�ة
ال�س�املونيال يف م�زارع الدواج�ن بن�س�بة ( %50بتح�سين �إدارة
تلك املزارع) مي ّكن ،مث ًال ،من تقلي�ص عدد النا�س الذي يقعون
مر�ض�ى ب�س�بب تل�ك اجلرثوم�ة .وم�ن املُالح�ظ زي�ادة �ش�يوع
 )3السالمة الغذائية من الشواغل العالمية
�إ�ضف�اء طاب�ع العومل�ة عل�ى �إنت�اج الأغذي�ة والتج�ارة به�ا م�ن �أ�س�راب الدج�اج اخلالي�ة م�ن ال�س�املونيال يف بع��ض البل�دان.
الأمور التي تزيد من احتمال وقوع احلوادث الدولية التي ت�شمل  )7بإمكان األخطار الكيميائية تلويث األغذية
تل� ّوث الأغذي�ة .وقد بات ا�س�ترياد املنتج�ات واملك ّونات الغذائية تت�ش� ّكل م�ادة الأكريالمي�د ،الق�ادرة عل�ى �إح�داث ال�س�رطان،
من الظواهر ال�ش�ائعة يف معظم البلدان .وميكن ،بتدعيم ُنظم م�ن مك ّون�ات طبيعي�ة �أثن�اء طه�ي بع��ض الأغذي�ة يف درج�ات
ال�سلامة الغذائي�ة يف البل�دان امل�ص ّدرة ،تعزي�ز الأمن ال�صحي ح�رارة عالي�ة (�أكثر م�ن  120درج�ة �سل�س�يوز عموم� ًا) ،مب�ا
عل�ى ال�صعي�د املحل�ي وعرب احلدود.
يف ذل�ك منتج�ات البطاط��س املقلية ومنتج�ات احلبوب املطهية
يف الف�رن والقه�وة .وت�س�عى دوائ�ر �صناع�ة الأغذي�ة �إىل �إيج�اد
 )4األمراض المستجدة لها عالقة بإنتاج األغذية
�إنّ نح�و  %75م�ن الأمرا��ض املعدي�ة اجلدي�دة الت�ي �أ�صاب�ت �أ�ساليب للحد من ن�سبة التع ّر�ض ملواد كيميائية من هذا القبيل.
الب�شــ�ر يف ال�س�نوات الع�ش�ر املا�ضي�ة وقع�ت ب�س�بب جراثي�م وينبغ�ي ،يف انتظ�ار ذل�ك ،جت ّن�ب الإف�راط يف قل�ي الأغذي�ة �أو
وفريو�س�ات وعوام�ل ممر�ض�ة �أخ�رى ظه�رت� ،أ ّو ًال ،يف �ش�ويها �أو طهيه�ا يف الف�رن.
احليوان�ات واملنتج�ات احليواني�ة ،وانتق�ل الكثير م�ن تل�ك  )8لكل فرد دور يؤديه في مجال السالمة الغذائية
الأمرا��ض �إىل الب�ش�ر ع�ن طريق مناول�ة احليوانات الداجنة �أو ميك�ن �أن يح�دث تل� ّوث الأغذي�ة يف �أ ّي�ة مرحل�ة م�ن املزرعة �إىل
ربي�ة املري�ض�ة �أثن�اء عملي�ة �إنت�اج الأغذي�ة يف �أ�س�واق الأغذية املائدة .وال ب ّد لكل م�ش�ارك يف �سل�س�لة التزويد بالأغذية اتخاذ
ال ّ
م�ا يل�زم من تدابري للحفاظ على ال�سلامة الغذائية.
واملذاب�ح.

ملف العدد

امل�زارع والقائ�م عل�ى معاجل�ة الأغذي�ة
وبائعها وم�س�تهلكها .كما �أنّ �ضمان ال�سلامة
الغذائي�ة يف البي�وت م�ن الأم�ور احلا�س�مة
الأهمية لتوقي فا�شيات الأمرا�ض .وت�ستهدف
برام�ج التثقي�ف يف جم�ال ال�سلامة الغذائية
الن�س�اء يف املق�ام الأ ّول لأ ّنه�نّ امل�س��ؤوالت عن
�إعداد طعام الأ�سرة يف كثري من املجتمعات.
 )9المدرسة مكان مناسب لتلقين مبادئ
السالمة الغذائية

تلقيـــــــ�ن الأطفــــــ�ال �سلوكيـــــــ�ات منــــــ�اولة
الأغذيـــــــــــ�ة بالط�رق امل�أمونــــ�ة م�ن الأم�ور
الأ�سا�سية لتوقي الأمرا�ض املنقولة بالأغذية،
الآن ويف امل�س�تقبل.
ومي ّك�ن �إدراج درو��س ال�سلامة الغذائيـــــــــــ�ة
يف املناه�ج الدرا�سيــــــــ�ة م�ن تزويــــــــ�د
الأطفــــــــ�ال مبه�ارات احليـــــــــ�اة الأ�سا�س�ية
الت�ي ت�س�اعدهم ،ه�م و�أ�س�رهم ،عل�ى البق�اء
يف �صح�ة ج ّي�دة.
 )10الوصايا الخمس لضمان السالمة
الغذائية
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تعم�ل منظم�ة ال�صح�ة العاملي�ة وال�دول
الأع�ض�اء فيه�ا على الرتويج لفوائد ال�سلامة
الغذائية وال ُنظم الغذائية ال�صحية والن�شاط
الب�دين .والو�صاي�ا اخلم��س لتعزيز ال�سلامة
الغذائي�ة هي:
 .1احلفاظ على النظافة ب�شكل دائم.
 .2الف�ص�ل بين الطعـــــــ�ام الني�ئ والطع�ام
املطبـــــ�وخ (املطه�و).
 .3طه�ي جميـــــــــ�ع الأطعمـــــــ�ة الغذائيــــــ�ة
بطريق�ة ج ّي�دة.
 .4االحتف�اظ بالأغذي�ة يف درج�ات ح�رارة
م�أمون�ة.
 .5ا�ستخــــــــ�دام ميـــــــ�اه ومــــــ�واد خــــــ�ام �أو
نيئة م�أمونة.
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الدرا�سات الطويلة املدى و�أثرها على

تطور العلوم ال�صحية

علي فهد بن دهيم*

ً
م�ستقبال و�أ�سهمت نتائجها يف
هناك مئات من الدرا�سات طويلة املدى التي ُن�شرت والتي �ستن�شر
�إثراء معرفتنا بالعوامل امل�ؤثرة على ال�صحة واملر�ض يف جمتمعاتنا كما تعد هذه الدرا�سات من
�أهم الركائز العلمية التي يعتمد عليها الباحثون حيث ت�شكل الأ�سا�س لو�ضع الفر�ضيات التي
ميكن اختبارها والت�أكد من �صحتها.

العدد 22

نوفمبر  2018م

52

وق�د �أجري�ت معظ�م ه�ذه الدرا�س�ات يف الن�ص�ف الث�اين م�ن
الق�رن الع�ش�رين بع�ضه�ا انته�ى وظه�رت نتائج�ه ،وبع�ضه�ا ال
يزال م�ستمر ًا وبع�ضها جديد ًا بد�أ يف الآونة الأخرية و�سي�ستمر
لعدة �س�نوات.
وتعتبر الدرا�س�ات الت�ي مت �إجرا�ؤه�ا عل�ى جمموع�ات خمتلفة
م�ن النا��س عل�ى م�دار �س�نوات طويل�ة م�ص�در مه�م للبيان�ات
والتج�ارب الت�ي تعط�ي الباحثين ن�وع من املعرف�ة بتاريخ تط ّور
مو�ض�وع البح�ث ،فالعل�م تراكم ّ�ي بطبيعته.
ويف ه�ذه املق�ال �س�وف نتط�رق لدرا�س�ة علمي�ة ا�س�تمرت
لع�ش�رات ال�س�نوات ،و�أظه�رت نتائ�ج ذات �أهمي�ة �صحي�ة
واجتماعي�ة ودالل�ة علمي�ة.
وقب�ل الب�دء يف ا�س�تعرا�ض ه�ذه الدرا�س�ة ينبغ�ي التنوي�ه عل�ى
�أن (االرتب�اط ال يعن�ي ال�س�ببية)  ،متام� ًا مث�ل الطق��س الغائ�م
ال يعن�ي بال�ضرورة �س�قوط الأمط�ار ،ويحدث االرتباط عندما
تظهر نتائج الدرا�سات عالقة بني عاملني؛ كعالقة فيتامني C
بال�شفاء من نزالت الربد ،وهذا لي�س بال�ضرورة �سبب ونتيجة!
درا�سة الدول ال�سبع (.)The Seven Countries Study
يف �أواخر 1950م ،قام الربوفي�س�ور "�أن�س�يل كيز" من جامعة

ميني�س�وتا الأمريكي�ة وفري�ق دويل م�ن املتخ�ص�صين ب��أول
درا�س�ة وبائي�ة ( )epidemiological studiesمتع�ددة ال�دول
يف العامل� ،شملت �سبعة بلدان هي (الواليات املتحدة واليابان
و�إيطالي�ا واليون�ان وهولن�دا وفنلن�دا وكرواتي�ا �أو يوغو�سلافيا
�س�ابقا) وق�د در�س�ت ب�ش�كل منهج�ي العالق�ات بين من�ط
احلي�اة ،والنظ�ام الغذائ�ي ،و�أمرا��ض القلب التاجية وال�س�كتة
الدماغي�ة بين �13أل�ف رج�ل يف منت�ص�ف العم�ر مت اختيارهم
ع�ش�وائي ًا م�ن البل�دان ال�س�بعة ،وكان�ت الفر�ضي�ة الرئي�س�ية
ه�ي �أن مع�دل �أمرا��ض القل�ب والأوعي�ة الدموي�ة لدى ال�س�كان
والأف�راد ق�د يختل�ف فيم�ا يتعل�ق بخ�صائ�صه�م البدنية ومنط
حياتهم ،وتربط الفر�ضية بني الدهون امل�شبعة و الكولي�سرتول
وخط�ر الإ�صاب�ة ب�أمرا��ض القل�ب.
كان الباع�ث له�ذه الدرا�س�ة ه�و م�ش�هد �س�قوط النا��س موت�ى
وه�م يف منت�ص�ف العم�ر يف �ش�وارع �أمري�كا ج�راء �إ�صابته�م
بالنوب�ات القلبي�ة ،مم�ا جع�ل الربوفي�س�ور «كيز» يت�س�اءل عن
ال�س�بب وراء �إ�صاب�ة بع��ض الأ�ش�خا�ص م�ن دون غريهم؟ وعن
كيفي�ة ح�دوث ه�ذا الأم�ر مع �أنا��س كانوا على م�ا يبدو ب�صحة
جيدة!
* أخصائي أغذية أول إدارة المواصفات وتقييم المنتجات الغذائية،
الهيئة العامة للغذاء والدواء  -المملكة العربية السعودية
 -ماجستير في التكنولوجيا الحيوية وعلوم األغذية
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ا�س�تمرت الدرا�س�ة لأكثر م�ن  50عام� ًا ،و�أٌ ِل َّف�ت فيه�ا ع�ش�رات
الكت�ب ،ون�ش�ر منه�ا �أكثر م�ن  500مق�ال علم�ي حمك�م وكان�ت
نتائجه�ا مثيرة للده�ش�ة! ب�س�بب وج�ود ارتب�اط بين ال�صح�ة
والنظ�ام الغـــــ�ذائي ل�س�كان مناط�ق البحـــ�ر الأبي��ض املتو�س�ط
واملناط�ق الآ�س�يوية (اليون�ان والياب�ان وجن�وب �إيطالي�ا) ،حي�ث
ُ�س�جلت لديه�م �أق�ل مع�دالت �أ�صاب�ة ب�أمرا��ض القل�ب والأوعي�ة
الدموي�ة وعا�ش�وا لفترات �أط�ول ،ويع�ود ذل�ك لأن نظامه�م
الغذائ�ي يعتم�د تقريب�ا عل�ى الأغذي�ة الطازج�ة واملنخف�ض�ة
يف حمتواه�ا م�ن الده�ون امل�ش�بعة مث�ل :اخل�ض�ار والفواك�ه
والأ�س�ماك واللح�وم اخلالي�ة م�ن الده�ون ،وكان�ت الن�ش�ويات
املك�ررة وال�س�كريات ن�ادرة ،وكان�وا ي�س�تهلكون جمموع�ة وا�س�عة
م�ن �أن�واع النبات�ات الربية م�ن �ضمنها �إكليل اجلبل �أو ما ُيعرف
�أي�ض� ًا بال�ـ "روز م�اري" ،وال�ذي �أ�ش�ارت ع�دة درا�س�ات �إىل �أن
اال�س�تهالك املنتظ�م ل�ه ميك�ن �أن ي�س�اعد يف احل�د م�ن خط�ر
الإ�صاب�ة ب�أمرا��ض القل�ب وال�س�كتة الدماغي�ة وذل�ك ع�ن طري�ق
من�ع ان�س�داد ال�ش�رايني وتك� ّون اجللط�ات.
�أوح�ت فيم�ا بع�د ه�ذه النتائ�ج خلبير التغذي�ة �أن�س�ل كي�ز �إىل
اكت�ش�اف م�ا �أ�صب�ح ُيع�رف بحمية البحر املتو�س�ط ،وهي تو�صية
غذائي�ة با�س�تهالك ن�س�بة عالي�ة م�ن زي�ت الزيت�ون والبقوليات،
والفواك�ه ،واخل�ض�روات ،وا�س�تهالك كمي�ة معتدل�ة �إىل كبيرة
م�ن الأ�س�ماك ،وا�س�تهالك معت�دل من منتج�ات الألبان (اجلنب

والزبادي) ،وا�س�تهالك ن�س�بة منخف�ضة من اللحوم ومنتجاتها،
ويعتق�د �أنه�ا مفي�دة لكونه�ا منخف�ض�ة يف الدهون امل�ش�بعة وفيها
ن�س�بة عالي�ة م�ن الده�ون غير امل�ش�بعة الأحادي�ة والألي�اف
الغذائي�ة.
يف املقاب�ل� ،أظه�رت نتائ�ج الدرا�س�ة �أن البل�دان الت�ي يحت�وي
نظامه�ا الغذائ�ي عل�ى ن�س�بة عالي�ة م�ن الده�ون امل�ش�بعة مث�ل
فنلندا والواليات املتحدة الأمريكية ُ�سجلت لديهم �أعلى معدالت
�إ�صاب�ة ب�أمرا��ض القل�ب و�أعلى م�س�تويات للكول�سترول يف الدم.
ويف اخلتام� ،أثارت الدرا�س�ة ده�ش�ة كبرية يف الأو�س�اط العلمية
و�س�اهمت نتائجه�ا بقب�ول ع�ام لنظري�ة الدهون كحقيق�ة علمية
يف نهاي�ة الق�رن� ،إال �أن كثير م�ن ال�ش�كوك دارت ح�ول منهجي�ة
الو�ص�ول �إىل ه�ذه النتيج�ة ،ووج�دت ع�دة مراجع�ات علمي�ة
�أدل�ة عل�ى �أن النظ�ام الغذائ�ي ملنطق�ة البح�ر الأبي��ض املتو�س�ط
لي��س ال�س�بب الوحي�د خلف��ض مع�دالت الإ�صاب�ة ب�أمرا�ض القلب
والأوعي�ة الدموي�ة ،كم�ا �أن رب�ط الدهون امل�ش�بعة ب�ش�كل مبا�ش�ر
ب�أمرا��ض القل�ب يعتبر غير دقي�ق ،وذل�ك لوج�ود عوام�ل �أخرى
مث�ل ارتف�اع �ضغ�ط ال�دم ،والتدخين ،والعوام�ل الوراثي�ة.
ال يزال العلماء ي�س�تخل�صون املزيد من نتائج الدرا�س�ة ،وملعرفة
�أح�دث النتائ�ج واملق�االت العلمي�ة املن�ش�ورة ،ميك�ن زي�ارة املوقع
الإلكتروين اخلا�ص بالدرا�س�ة على هذا الرابط:
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التطبيق الإلكرتوين للرقابة
على املن�ش�آت الغذائية
باسل جميل المسقطي*

ب�سبب الزيادة امل�ضطردة يف عدد املن�ش�آت الغذائية ،ويف �سبيل حتقیق �أهداف �أجهزة الرقابة على
الأغذية ل�ضمان �صحة و�سالمة امل�ستهلك يتم توظيف �أدوات و�أنظمة من �ش�أنها �أن ت�سهّ ل وحتكم
عملية الرقابة .وقد �أ�سهمت ثورة التكنولوجيا الإلكرتونية يف �إثراء �أجهزة الرقابة يف كثري من
الدول ،فبع�ضها ي�ستخدم �أنظمة �إلكرتونية لر�صد ومتابعة جميع ما يخ�ص �سالمة الغذاء يف
املن�ش�آت الغذائية .وقد ذكرت التقارير املن�شورة �أن مثل هذه الأنظمة قد �ساهمت يف رفع كفاءة
ً
متا�شیا مع ر�ؤیة و�إ�سرتاتیجیات �أجهزة الرقابة على الأغذية
وجودة اخلدمات املقدمة للجمهور
واجلهات ال�صحية.
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�إليها بد ًال من ا�ستخدام الأ�ساليب التقليدية القدمية كالت�سجيل
أهم فوائد استخدام األنظمة اإللكترونية:
تتوفر معظم الأنظمة الإلكرتونية ملوظفي �أجهزة الرقابة على الورقي ،والتي كانت موجودة لدى معظم �أجهزة الرقابة وما زال
الأغذية على الهاتف اجلوال �أو احلا�سوب اللوحي �أو ال�شخ�صي .بع�ضه�ا ي�س�تخدمها لوقتن�ا احلا�ض�ر ،وه�ي حتتاج �إىل م�س�احات
كم�ا يت�اح يف ه�ذه الأنظم�ة تخزي�ن البيان�ات و�س�رعة الو�ص�ول كبرية للتخزين.
* أخصائي سالمة أغذئية أول  ،وزارة الصحة  -مملكة البحرين
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أنظمة أخرى مساعدة إلحكام عملية الرقابة على األغذية:
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ت�س�عى �أنظم�ة الرقاب�ة عل�ى الأغذي�ة يف بع��ض ال�دول نح�و
التكامل يف عملية �إحكام الرقابة ،ولتحقيق الأهداف املرجوة
فقد ارتقت بع�ض �أجهزة الرقابة يف �س�بيل حت�سين خمرجات
الأنظم�ة الإلكرتوني�ة والتفتي��ش عل�ى الأغذي�ة؛ بو�ض�ع �أجه�زة
ت�سجيل مرئية يتم تثبيتها داخل املن�ش�آت الغذائية وربطها مع
قواع�د املعلوم�ات املتوف�رة مت ّك�ن موظف�ي الرقاب�ة م�ن متابعة
خط�وات ت�داول وت�صني�ع الأغذي�ة ولتح�سين �أداء مت�داويل
الأغذي�ة ع�ن طري�ق ر�ص�د وت�س�جيل املمار�س�ات اخلاطئ�ة يف
كل الأوق�ات .كم�ا قام�ت بع��ض ال�دول م�ن ا�س�تخدام نظ�ام
م�س�اعد مث�ل "التفتي��ش الذك�ي" ال�ذي يه�دف ب�ش�كل رئي��س
�إىل رف�ع الوع�ي ال�صح�ي وتقلي�ل املمار�س�ات اخلاطئ�ة ل�دى
متداويل الأغذية .كما تقوم بع�ض الدول من �إ�صدار �شهادات
يبي مدى
تو�ضح امل�س�توى ال�صحي للمن�ش��أة الغذائية كم�ؤ�ش�ر ّ
االلت�زام باال�شتراطات ال�صحي�ة املطلوب�ة ولتخل�ق ج�و م�ن
التناف��س الإيجاب�ي بين تل�ك املن�ش��آت.
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كذل�ك تق�وم ه�ذه الأنظم�ة بتوثي�ق املخالف�ات املر�ص�ودة ع�ن
طري�ق التق�اط �ص�ور فوتوغرافي�ة وت�س�جيل مرئ�ي وتخزينه�ا
مبا�ش�رة يف قواع�د البيان�ات املتاح�ة .وت�س�اعد ه�ذه الأنظم�ة
موظف�ي الرقاب�ة عل�ى الأغذي�ة عل�ى �س�رعة اتخ�اذ الق�رارات
ال�صحيح�ة والإج�راءات الالزم�ة يف دقائق معدودة بناء على
حتلي�ل وحتدي�د م�س�تويات اخلط�ر.
وح�س�نت ه�ذه الأنظم�ة عملي�ة التوا�ص�ل م�ع �أ�صح�اب ومدراء
َّ
املن�ش��آت الغذائي�ة ع�ن طري�ق �إر�س�ال �إ�ش�عارات م�ن خلال
ر�س�الة ن�صي�ة ق�صيرة حتت�وي عل�ى معلوم�ات متكنه�م م�ن
الدخ�ول حل�س�اب خم�ص��ص للمن�ش��أة ،ويت�اح له�م �إر�س�ال
ا�ستف�س�اراتهم املتنوع�ة واالطلاع عل�ى تقري�ر الزي�ارة.
�أ ّم�ا بخ�صو��ص ال�س�رية والأم�ن للبيان�ات امل�س�جلة ،فه�ذه
الأنظم�ة وف�رت قواع�د بيان�ات م ّكن�ت �أجه�زة الرقاب�ة عل�ى
الأغذي�ة م�ن حف�ظ ن�س�خ احتياطي�ة م�ن املعلوم�ات لفترات
زمني�ة يت�م حتديده�ا ح�س�ب احلاج�ة دون فق�دان البيان�ات
يف ع� ّدة ح�االت ،و�س�اعدت الأنظم�ة عل�ى خل�ق عالق�ة �ش�فافة
تت�ص�ف بال�س�رعة والدق�ة وته�دف �إىل االرتق�اء بج�ودة الأداء
و�إنتاجي�ة العم�ل .وتتي�ح ه�ذه الأنظم�ة جم�ال �أكبر للتح ّك�م،
وذل�ك ب�إعط�اء ال�صالحي�ات للأ�ش�خا�ص املخوليين فق�ط
لالطلاع �أو التغيير ولو�ض�ع خط�ط عم�ل م�ن �ش��أنها تطوي�ر
كل يف جم�ال عمل�ه
و�إح�كام عملي�ة الرقاب�ة عل�ى الأغذي�ة ٍ
وتخ�ص�ص�ه.
كم�ا تق�دم ه�ذه الأنظم�ة م�ؤ�ش�رات �أداء م�ن خلال التقاري�ر
واالح�صائي�ات الدقيق�ة الت�ي تنتجه�ا مم�ا ي�س� ّهل درا�س�ة
نق�اط ال�ضع�ف والق�وة يف عم�ل �أجه�زة الرقاب�ة لتتمك�ن م�ن

تطوي�رالأداء عل�ى خمتل�ف امل�س�تويات من �ضمنه�ا تقييم عمل
موظف�ي الرقاب�ة عل�ى �سلامة الأغذي�ة لتح�سين �أدائه�م.
وق�د �س� ّهلت الأنظم�ة ملوظف�ي �أجه�زة الرقاب�ة عل�ى الأغذي�ة
االطلاع ومتابع�ة املعلوم�ات الت�ي من �ش��أنها �أن تقلل الأخطار
الغذائي�ة الناجت�ة م�ن املمار�س�ات اخلاطئ�ة يف املراح�ل
املختلف�ة يف ال�سل�س�لة الغذائي�ة ،ويف نف��س الوق�ت �س�اعدت
�أ�صحاب ومدراء املن�ش�آت الغذائية التقليل من تكلفة الت�شغيل
ب�س�بب اخل�س�ائر م�ن ج�راء الأغذي�ة التالف�ة وغير ال�صاحل�ة
لال�س�تهالك �أو الغرام�ات املالي�ة الت�ي يت�م �إيقاعه�ا.
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املوا�صفات القيا�سية..
ودورها يف رفع كفاءة املنتج ال�صناعي 2

أ.د .عبد اهلل الشعالن*

�أ�شرنا يف العدد ال�سابق من جملة التقيي�س اخلليجي مبقال بعنوان “التقيي�س ودوره يف تطوير
املنتج ال�صناعي” �إىل مفهوم التقيي�س و�أ�س�سه املتمثلة بالتب�سيط والتوحيد والتو�صيف ،كما ذكر
املقال � ً
أي�ضا �أهداف التقيي�س و�أهميته ،وبرنامج عمله ،وجماالته وفوائده للمنتج والعامل والتاجر
وامل�ستهلك .ويف هذا املقال �سرنكز على املوا�صفات القيا�سية ومزايا التقيي�س ودور التقيي�س يف رفع
كفاءة املنتج ال�صناعي وحت�سني جودته.
أنواع المواصفات القياسية:

العدد 22

نوفمبر  2018م

56

�إن �إ�ص�دار املوا�صف�ات القيا�س�ية يعتبر م�ن �أه�م امله�ام
والأن�ش�طة الت�ي تق�وم به�ا الهيئ�ات املعني�ة به�دف و�ض�ع
املعايير واال�شتراطات 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 �صحة و�سلامة امل�س�تهلك .واملوا�صفة القيا�س�ية هي وثيقة
يت�م و�ضعه�ا باتف�اق ع�ام ،واعتماده�ا م�ن قب�ل جه�ة معترف
به�ا ،تق�دم لال�س�تخدام الع�ام واملتك�رر ،تت�ضم�ن القواع�د �أو
الإر�شادات العامة �أو اخل�صائ�ص املتعلقة بالأن�شطة �أو نتائجها
بهدف حتقيق الدرجة املثلى من النظام والرتتيب داخل �سياق
معين ،ل�ذا ميك�ن ت�صني�ف �أن�واع املوا�صف�ات م�ن حي�ث طبيع�ة
�إ�صداره�ا �إىل م�ا يل�ي:
 )1موا�صف�ات اخلام�ات وامل�واد واملنتج�ات� :إن التو�صي�ف
والتحدي�د الدقي�ق للم�واد اخلام واخلوا��ص املطلوبة فيها ي�ؤدي
�إىل اختي�ار �أن�س�ب ه�ذه امل�واد للعملي�ات ال�صناعي�ة للت�ش�غيل
الأمث�ل ،وه�ذا ب�دوره ي��ؤدي �إىل زيادة كفاءة العمليات وحت�سين
اقت�صادياته�ا ،كم�ا ي��ؤدي حتدي�د خوا��ص املنتج�ات النهائي�ة
الالزم�ة ال�س�تخداماتها املرغوب�ة �إىل �إمكاني�ة �إنت�اج ال�س�لع

باخلوا��ص املطلوب�ة ب�أق�ل الط�رق تكلف�ة ودون �إ�ضاع�ة لأي وقت
�أو جه�د �أو طاق�ة يف احل�ص�ول عل�ى خوا��ص غير مرغوب فيها.
 )2موا�صف�ات اجل�ودة :حت�دد امل�س�تويات املختلف�ة م�ن الدق�ة
والتهيئة واملظهر وح�سن الأداء وغريها من اخلوا�ص وال�صفات
الت�ي يتطلبه�ا امل�س�تهلك يف املنتج�ات وال�س�لع الت�ي ي�س�تخدمها
وي�ستهلكها.
 )3موا�صف�ات الأبع�اد :حت�دد املقا�س�ات واحلج�وم والأ�ش�كال،
وتهدف �إىل تقلي�ص عدد الأنواع املنتجة مبا ي�ؤدي �إىل التب�سيط
يف الت�صمي�م والتنفي�ذ والتخزين مما يحقق خف�ض ًا يف تكاليف
الإنت�اج ف�ضال عن �ضمان التبادلية والرواج.
 )4موا�صف�ات العملي�ات ال�صناعي�ة :حت�دد القواع�د الواج�ب
�إتباعه�ا يف العملي�ات ال�صناعي�ة مم�ا يجعله�ا �أكثر دقة وجودة
ومت�ش�يا م�ع املوا�صف�ات القيا�س�ية املطبقة.
 )5موا�صف�ات الطرائ�ق القيا�س�ية :وت�ش�مل ط�رق القيا��س
واملعاي�رة وحتدي�د كيفي�ة اختي�ار اخلام�ات والعين�ات وامل�واد
واملنتج�ات ،و�أ�س�اليب التفتي��ش والفح��ص والتحلي�ل ل�ضم�ان
املطابق�ة لال�شتراطات واملوا�صف�ات القيا�س�ية ،كم�ا تت�ض�ح
�أهميته�ا يف ا�س�تحالة تثبي�ت �أي�ة خا�صية م�ن اخلوا�ص املطلوبة
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يف �س�لعة م�ا دون حتدي�د للط�رق الت�ي ميك�ن بوا�س�طتها قيا��س ال�صناعي�ة ،وميك�ن حتدي�د �أولوي�ات له�ا �أي�ض� ًا وذل�ك ب��أن يبد�أ
هذه اخلوا�ص حيث يتوقف الأمر �إىل حد كبري على نوع وطبيعة مبنتج�ات ال�صناع�ات اجلديدة التي ت�ش�ملها برام�ج الت�صنيع،
و�أن ت�ؤج�ل م�ؤقت�ا منتج�ات امل�صان�ع القائم�ة.
الو�س�ائل القيا�س�ية امل�س�تخدمة.
 )6موا�صف�ات �أ�س��س التنفي�ذ والت�صمي�م :حت�دد اال�شتراطات الواردات:
املتعلق�ة برتكي�ب وا�س�تخدام وت�ش�غيل امل�واد والأجه�زة ل�ضم�ان يحدد هنا �أي�ضا �أولويات ل�سلع ا�ستهالكية و�أخرى �صناعية،
وبالرغم من �أنه قد اليكون هناك حاجة ملحة لو�ضع موا�صفات
ال�سلامة وخف��ض التكالي�ف و�س�هولة ال�صيان�ة.
(مثلا اال�شتراطات اخلا�ص�ة بت�صمي�م وبن�اء و�صيان�ة املب�اين للواردات يف املراحل الأوىل لعمل الهيئات الوطنية� ،إال �أن ثمة
والآالت والأجه�زة واملع�دات والرتكيب�ات الهند�س�ية والأ�س��س اعتبارات �أخرى متلي وحتتم على الهيئات �إعطاء الأهمية لهذا
اخلا�ص�ة بالتغلي�ف والتعبئ�ة وحفظ ونقل وتداول املواد واملنتجات) .النوع من ال�سلع ،فعلى �سبيل املثال �ضرورة حتديد موا�صفات
ومهم�ا كان م�س�توى التقيي��س فعلي�ه �أن ي�أخ�ذ يف االعتب�ار ال�سلع ال�صناعية ل�ضمان الإنتاج طبقا للموا�صفات الوطنية،
م�س�توى املوا�صف�ات القيا�س�ية الدولي�ة حي�ث يعتبر القاع�دة �أو لتوحيد نظم القيا�س امل�ستخدمة يف البلد �أو لتخفي�ض عدد
العري�ض�ة الت�ي تنبث�ق منه�ا املوا�صف�ات الوطنية ،وه�ذه بدورها الأنواع والأ�صناف من خمتلف الآالت والوحدات وقطع الغيار
عليه�ا �أن تراع�ي املوا�صف�ات الإقليمي�ة والدولي�ة للدخ�ول يف املتداولة� ،إلخ.
ال�س�وق وت�س�هيل التب�ادل التج�اري ودع�م االقت�ص�اد الوطني مع مزايا التقييس:
نخل��ص �أخير ًا �إىل �أن و�ض�ع املوا�صف�ات القيا�س�ية الوطني�ة
رعاي�ة م�صلح�ة امل�س�تهلك وحمايت�ه.
وجت�در الإ�ش�ارة �إىل �أن املوا�صف�ات القيا�س�ية ب�ش�كل ع�ام وتطبيقه�ا �س�وف مين�ح ال�صناع�ة املزاي�ا التالي�ة:
لي�س�ت ا�شتراطات جام�دة ب�ل ه�ي قابل�ة للتجدي�د والتحدي�ث  )1تب�س�يط وتوفير يف �أعم�ال الدرا�س�ات الفني�ة املتعلق�ة بو�ضع
حيث �إنها تواكب التغريات والتطورات امل�ستجدة ،وهذا ينطبق اال�شتراطات اخلا�صة باملواد واخلدمات و�أ�س��س التنفيذ.
عل�ى جمي�ع �أنواع املوا�صفات ع�دا املوا�صفات اخلا�صة بوحدات  )2خف�ض ر�أ�س املال الثابت.
املعاي�رة والقيا��س ،فه�ي ال تتغير ب�ش�كل حم�سو��س ،و�إمن�ا ق�د  )3تنظيم عمليات الإنتاج يف جميع املراحل بدءا من اخلامات
تتعر��ض لإدخ�ال بع��ض التعديلات الطفيف�ة يف تعريفاته�ا �إىل املنتجات النهائية.
ومعايريه�ا ووحداته�ا القيا�س�ية .كم�ا �أن ثم�ة اعتب�ارات �أخ�رى  )4االنتظ�ام يف الإنت�اج م�ع زي�ادة كميت�ه ورف�ع م�س�توى كفاءت�ه
تن�درج حت�ت مظل�ة التقيي��س ويج�ب �أخذه�ا يف احل�س�بان عن�د وجودته.
 )5حت�سني كفاءة ت�شغيل الآالت والأجهزة واملعدات.
�إع�داد املوا�صف�ات القيا�س�ية ومنه�ا عل�ى �س�بيل املث�ال:
 )6وف�ر يف اخلام�ات والأدوات نظ�را للح�د م�ن الإ�س�راف
سلع التصدير:
تق�ف ال�ص�ادرات عل�ى ر�أ��س الأولويات ملا لها م�ن �أهمية خا�صة واله�در و�إ�س�اءة ا�س�تخدامها.
للبلاد النامي�ة ،فه�ي م�ورد ه�ام للتدفق�ات النقدي�ة الأجنبي�ة  )7تب�س�يط اخلدم�ات و�أعم�ال املخ�ازن والإج�راءات املكتبي�ة
ال�ذي حتتاجه�ا لتنفي�ذ خط�ط وبرام�ج تنميته�ا االجتماعي�ة والإداري�ة واملالي�ة.
وال�صناعي�ة ،ل�ذا يج�ب الب�دء بو�ض�ع موا�صف�ات ال�ص�ادرات  )8التوفر يف الوقت واال�ستغالل الأمثل له.
� )9ضمان الأمان وال�سالمة ي�سللعاملني يف امل�صنع .
واالهتم�ام بجودته�ا.
 )10تي�سير �س�بل الإعالن عن املنتجات بح�صولها على عالمة
سلع السوق المحلي:
يق�ص�د به�ا �س�لع الإنت�اج املحل�ي املخ�ص�ص�ة لل�س�وق الداخل�ي اجلودة و�شهادة املطابقة .
 )11زيادة فر�ص الت�سويق وت�شجيع املناف�سة ال�شريفة.
وتربم�ج ح�س�ب �أولوي�ات حم�ددة كالت�ايل:
� )1س�لع ا�س�تهالكية :تعط�ي عناي�ة خا�ص�ة لل�س�لع الت�ي ي�ؤث�ر
* أستاذ كرسي الزامل لترشيد الكهرباء -جامعة الملك سعود
ا�ستخدامها على ال�صحة والأمن كالأغذية املحفوظة والأجهزة
مستشار لدى الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة
رئيس الفريق الفني للمقاييس الكهربائية واأللكترونية بالهيئة
املحتوي�ة عل�ى �س�وائل وم�واد خطرة.
نائب رئيس اللجنة الفنية للمتطلبات الكهربائية لكود البناء السعودي وكود البناء الخليجي
� )2س�لع �صناعي�ة :ت�ض�م ال�س�لع الت�ي ت�س�تخدم يف املج�االت
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استطالع

من�صات التوا�صل االجتماعي
واملنظمات غري الربحية
زكيه بنت عبداهلل النايل*

ً
مهما يف جناح املنظمات ،حيث �أ�صبحت واحدة من �أهم النوافذ الأ�سا�سية
تلعب التقنية دور ًا
لإبراز ما تقدمه املنظمات غري الربحية .ففي الآونة الأخرية توجه القطاع غري الربحي يف
ً
وخ�صو�صا من�صات التوا�صل االجتماعي ،باعتبارها
العامل �إىل االهتمام الكبري بالتقنية
من�صات �سهلة وغري مكلفة تتيح للمنظمات �إبراز �أن�شطتها والت�سويق خلدماتها لأكرب
�شريحة ممكنة ب�أقل جهد و�أقل تكلفة.
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والي�وم تعتبر من�ص�ات التوا�ص�ل االجتماع�ي و�س�يلة رئي�س�ة
وفاعل�ة للتوا�ص�ل ق�د ال ت�ضاهيه�ا �أي من�ص�ات �أخ�رى ،ويع�زى
ذل�ك �إىل �س�هولة ا�س�تخدامها وتوفره�ا و�ش�موليتها لنطاق�ات
وا�س�عة م�ن امل�س�تهدفني ح�ول الع�امل ،مما من �ش��أنه �أن ي�س�اعد
املنظم�ات يف حتقي�ق �أهدافه�ا الإعالمي�ة والت�س�ويقية ب�ش�كل
�س�ريع.
كم�ا يه�دف الت�س�ويق غري الربحي من خلال من�صات التوا�صل
االجتماع�ي �إىل تدعي�م اخلدم�ات الت�ي تقدمه�ا املنظمات ،من
خلال الرتكي�ز عل�ى العمي�ل املم�ول �أو امل�س�اند ولي��س العمي�ل
النهائ�ي فح�س�ب .بعك��س الت�س�ويق التقلي�دي ال�ذي يه�دف �إىل
زي�ادة املبيع�ات والإي�رادات .ويف كلت�ا احلالتين ،يع�د الت�س�ويق
م�ن خلال من�ص�ات التوا�صل االجتماعي حماولة لبث الر�س�الة
�إىل جمه�ور �أكبر ،كم�ا ميكن للم�ؤ�س�س�ات غري الربحية �إ�ش�راك
م�س�تخدمي و�س�ائل التوا�ص�ل االجتماع�ي وا�س�تثمار �أفكاره�م
الإبداعية واال�س�تفادة من امل�ؤثرين يف ن�ش�ر الوعي بالأمور التي
حت�اول املنظم�ة �إظهاره�ا والرتكي�ز عليها.
وكم�ا ه�و معل�وم ف��إن من�ص�ات التوا�ص�ل االجتماع�ي املختلف�ة
تق�دم للم�س�تهلكني 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 تويتر موق ًع�ا اجتماع ًي�ا

م�صم ًما لل�سماح للأ�شخا�ص مب�شاركة «تغريدات» �أو من�شورات
خمت�ص�رة �أو «حتديث�ات» م�ع الآخرين� .أما في�س�بوك فهو موقع
توا�ص�ل اجتماع�ي كام�ل يتي�ح م�ش�اركة املن�ش�ورات والتحديث�ات
وال�ص�ور والفيدي�و واالن�ضم�ام �إىل جمموع�ات مت�ش�ابهة �أو
جمموع�ات متنوع�ة م�ن الأن�ش�طة الأخ�رى.
وم�ن ه�ذا املنطل�ق �س�عت هيئ�ة التقيي��س ل�دول جمل��س التع�اون
�إىل ا�س�تخدام من�ص�ات التوا�ص�ل االجتماع�ي مبختل�ف �أنواعها
كقن�وات �أ�سا�س�ية للتوا�ص�ل ون�ش�ر الوع�ي .فم�ن خالله�ا ميكنك
متابعة كل جديد من �أخبار الهيئة و�أن�شطتها ور�سائلها التوعوية
املختلفة .كما ميكنك ا�ستعرا�ض اخلدمات املختلفة مثل خدمة
«متج�ر املوا�صف�ات القيا�س�ية» يف املوق�ع الإلكتروين للهيئ�ة،
التي تتيح للم�س�تفيدين �ش�راء املوا�صفات القيا�س�ية �أو اللوائح
الفني�ة اخلليجي�ة �إلكرتوني� ًا .كما ت�س�تطيع من خلال من�صات
التوا�ص�ل االجتماع�ي واملوق�ع الإلكتروين للهيئ�ة متابع�ة
م�س�تجدات التعيين و�ش�ارة املطابق�ة اخلليجي�ة ،ومعرف�ة
اجلهات املقبولة يف جمال لعب الأطفال والأجهزة الكهربائية
منخف�ض�ة اجله�د.
وبا�س�تخدام من�ص�ات التوا�ص�ل االجتماع�ي ت�س�تطيع �أن
تتع�رف عل�ى �أه�م و�آخر الربامج التدريبية التي يقدمها مركز

* قسم التسويق والعالقات الدولية
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التقيي��س اخلليج�ي للتدري�ب ك�أول مرك�ز تدريب�ي
متخ�ص��ص يف جم�ال التقيي��س يف املنطقة يهدف
�إىل تنمي�ة وتطوي�ر الك�وادر الب�ش�رية يف �أجه�زة
التقيي��س الوطني�ة واملهتمين يف جم�ال التقيي��س
والأن�شطة ذات العالقة بالدول الأع�ضاء .وكذلك
التعرف على اخلدمات التي يقدمها مركز الدعم
الفني للم�ش�اريع ال�صغرية واملتو�سطة يف جماالت
التقيي�س.
كم�ا ت�س�تطيع متابع�ة املوا�ضيع الفني�ة املتخ�ص�صة
للهيئ�ة والوظائ�ف املتاح�ة م�ن خلال من�ص�ة
اللينك�د�إن ،وكذل�ك احل�ال بالن�س�بة لالن�س�تغرام
ال�ذي يعتم�د عل�ى ال�ص�ور والفيدي�و ب�ش�كل �أكبر،
ويوتي�وب ال�ذي ميكن�ك م�ن خالل�ه االطلاع عل�ى
املقاط�ع التوعي�ة التي تو�صل الفك�رة بطريقة مرنة
و�سل�س�ة.
وت�س�تطيع م�ن خلال املن�ص�ات جميعه�ا متابع�ة
�أح�دث الإ�ص�دارات م�ن جمل�ة التقيي��س الت�ي
ت�صدره�ا الهيئ�ة والت�ي تعن�ى ب�ش��ؤون التقيي��س
وترك�ز يف ملفاته�ا عل�ى �أن�ش�طة التقيي��س املختلف�ة
من خالل م�شاركة نخبة من الكتاب املتخ�ص�صني،
وتتي�ح ل�ك متابع�ة م�س�تجدات التقيي��س خليجي� ًا
و�إقليمي� ًا ودولي� ًا.
ويف اخلت�ام ،ن�س�تطيع �أن نق�ول �أن�ه وم�ن خلال
ه�ذا املنظ�ور ،فق�د تبل�ورت الأف�كار الت�ي ت�ؤك�د
الأهمي�ة الكبرى ل�ش�بكات ومن�ص�ات التوا�ص�ل
االجتماع�ي كواح�دة م�ن �أه�م الط�رق الت�ي ميكن
به�ا للمنظم�ات غير الربحي�ة �أن ت�س�هم يف ن�ش�ر
ر�س�التها وج�ذب امل�س�تفيدين م�ن خدماته�ا .كم�ا
ت�س�اعد يف بن�اء الثق�ة والعالق�ات امل�س�تدامة م�ع
امل�س�تهدفني واملهتمين وم�س�اعدتهم للو�ص�ول
�إىل م�ا يبحث�ون عن�ه بط�رق خمتلف�ة تتنا�س�ب م�ع
تف�ضيالته�م و�أوقاته�م.
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كتابات

القي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادة

بني �شفافية الزجاج و�ضبابية املرايا
د .زكي الرباعي*

من الطبيعي �أن تتعر�ض املنظمة يف م�سرية حياتها لعدد من املنعطفات والتقلبات املالية �أو الب�شرية �أو التقنية �أو
القانونية �أو االجتماعية ،كعنا�صر مهمة يف بيئتها الداخلية �أو حميطها اخلارجي؛ ويف هذه احلالة تن�ش�أ حالة من
ال�ضبابية امل�ؤ�س�سية ،تزداد �أو تقل ح�سب درجة هذه التقلبات �أو الأزمات .وما مل يكن هناك و�ضوح لر�ؤية املنظمة يحدد
�إدراكها لواقعها احلايل وت�صورها للم�ستقبل� ،ستجد املنظمة نف�سها �أمام خيارين� :إما غ�ض الطرف وجتاهل هذه
احلالة ،مع �إمكانية التعر�ض للكثري من املخاطر ،وخ�سارة الكثري من مكت�سباتها� .أو اال�ست�سالم ،وهذا القرار � ً
أي�ضا
لي�س يف �صالح املنظمة ،ويف كلتا احلالتني ،تفوتها الفر�ص ،وقد ت�صاب بحالة من ال�شلل �أو املوت البطيء.
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وتكم�ن خط�ورة احلال�ة ال�ضبابي�ة يف حال�ة الت�ش�تت وغي�اب
الفكر امل�ؤ�س�سي املمنهج واملنظم .فالفكر ال�ضبابي يحمل يف
طياته نق�ص ًا ال ميكن جتاهله ،وقرارات عالقة بني ال�ضبابية
والو�ض�وح ،واالعتم�اد عل�ى عن�ص�ري العفوي�ة واملفاج��أة �أو
الع�ش�وائية واالرجتالي�ة� ،أو االهتم�ام باملظاه�ر اخلارجي�ة
للم�ش�كلة دون احل�ل م�ن اجل�ذور �أو النظ�ر بعم�ق �إىل
امل�ضم�ون ،م�ع غي�اب الئح�ة الإجراءات واملحا�س�بة ،وتداخل
�صالحي�ات واخت�صا�ص�ات الوحدات التنظيمية ،مما ي�ش�كل
�ضغط� ًا مفج�ر ًا للمنظم�ات ومدم�ر ًا لكيانه�ا الإداري.
ويوم� ًا بع�د ي�وم تت�س�ع الفج�وة ،وتفق�د القي�ادة وطاقمه�ا
التنفي�ذي البو�صل�ة اال�ستراتيجية ،م�ع حال�ة م�س�تمرة م�ن
عالم�ات اال�س�تفهام الت�ي ال جت�د له�ا �إجاب�ات �ش�افية.
وبالتايل ملفات مفتوحة ،وهو ما يعنى حالة من (االنف�صام
امل�ؤ�س�س�ي) والغمو��ض ال�ذي يكتن�ف العالق�ة بين القي�ادة
وفريق العمل ،وبني املنظمة و�شركائها ،مع مزيدٍ من املعاناة
واجلدلي�ة ،والظه�ور مبظه�ر امل�ؤ�س�س�ة املتخبط�ة ،وبالت�ايل
نح�ن هن�ا �أم�ام م�ا ي�ش�به متالزم�ة ال�ضبابي�ة امل�ؤ�س�س�ية.
فما احلل؟

القيادة خارج نطاق الصدمة:

م�ن املفي�د ج�د ًا للقي�ادة يف مث�ل هك�ذا حال�ة تبن�ي م�ا ي�س�مى
ب�أ�س�لوب القي�ادة (خ�ارج ال�صدمــــــ�ة)�،أو مبــــــ�د�أ (الإدارة
الت�صادمي�ة) �ض�د اجله�ل والع�ش�وائية وال�س�لبية والالمب�االة،
و�إزاح�ة ال�ضبابي�ة احلقيقي�ة �أو امل�صطنع�ة ،وحتلي�ل �أ�س�بابها
وبواعثه�ا ،واختب�ار م�دى �صدقه�ا ،والتعام�ل معه�ا بق�رارات
عقالني�ة ر�ش�يدة بعي�د ًا ع�ن االنفع�االت ،وذل�ك بخبرة اجل�راح
املاه�ر ال�ذي يرف��ض االنفع�االت اللحظي�ة املكاني�ة والزماني�ة،
واالنتق�ال م�ن ا�ستراتيجية الدف�اع �إىل ا�ستراتيجية الهج�وم؛
ويف �أدبيات القيادة الع�س�كرية اال�ستراتيجية لنابليون "ال ميكن
للقائد �أن يحقق الن�صر يف املعارك العظيمة بالدفاع!" وال �أدري
�أي �ش�يء �أعظ�م م�ن معرك�ة املحافظ�ة عل�ى كي�ان املنظم�ة؟!
الفوتغرافية المؤسسية

يتعين عل�ى القي�ادة امل�ؤ�س�س�ية �أن تك�ون عل�ى دراي�ة كامل�ة
بالظ�روف احلالي�ة الت�ي حتي�ط باملنظم�ة� ،س�واء كان�ت جي�دة
�أو �س�يئة ،و�أن تتحل�ى باجل�ر�أة ملواجهته�ا ،وتقلي�ل اخل�س�ائر
املرتتب�ة عليه�ا ،واقتنا��ص الفر��ص املتاح�ة منه�ا ،مع ق�درة على
ا�ست�ش�راف ور�ؤي�ة االحتم�االت امل�س�تقبلية للمنظم�ة .والتق�اط
*رئيس قسم التسويق والعالقات الدولية  -هيئة التقييس
* دكتوراه في سيكولوجيا التطوير القيادي والمؤسسي

الرادار االجتماعي المؤسسي
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يق�ع عل�ى عات�ق امل�وارد الب�ش�رية -باعتباره�ا �ش�ريك ًا مهم� ًا
يف منظوم�ة �إدارة الأداء اال�ستراتيجي -تنظي�م الربام�ج
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�ص�ورة فوتغرافي�ة حي�ة يف امل�س�تقبل ميك�ن لأع�ض�اء املنظم�ة
ر�ؤيته�ا وال�ش�عور به�ا عقلي� ًا ووجداني� ًا.
وعندم�ا ت�ص�ادف املنظم�ة و�ضع� ًا �ضبابي� ًا يف م�سيرة حياته�ا
ينبغ�ي عليه�ا الب�دء ب�إعداد خطط وا�ضحة بديلة للتعامل الأمثل
م�ع حال�ة ال�ضبابي�ة باحرتافي�ة ومهني�ة مب�ا ي�س�مح له�ا حتقي�ق
�أهدافه�ا ،وذل�ك م�ن خلال جتزئ�ة ر�ؤيته�ا العام�ة �إىل ر�ؤى
مرحلي�ة ق�صيرة امل�دى وخط�ط تكتيكي�ة ب�أه�داف كمية مقا�س�ة
مل�ش�اريع ذات �أث�ر بال�غ وجوه�ري يف حي�اة املنظم�ة ،ث�م االجت�اه
نح�و الو�س�يلة املنا�س�بة وامل�صادر املتاح�ة ،ي�صاحب ذلك تدقيق
ا�سرتاتيجي ومراجعة حثيثة وحالة من االنعقاد الدائم ملراجعة
وتقيي�م م�دى التق�دم يف تنفيذه�ا ،وو�ض�ع �آلي�ات مرن�ة للتعام�ل
م�ع الظ�روف املحيط�ة ،بحكم�ة ا�ستراتيجية عرفه�ا اب�ن القي�م
رحمه اهلل -ب�أنها «فعل ما ينبغي ،على الوجه الذي ينبغي ،يفالوق�ت ال�ذي ينبغي».
كم�ا يتحت�م عل�ى القي�ادة يف زم�ن ال�ضبابي�ة و�ض�ع معايير
وتوقع�ات �أداء وا�ضح�ة �أو ًال ،ث�م الو�ض�وح يف التعبير ع�ن معايري
الأداء ،والو�ض�وح يف �إي�ص�ال توقعاته�م لفري�ق العمل امل�ؤ�س�س�ي.
�أما النقي�ض لذلك �سيكون فقدان الثقة وخلق حالة من الإرباك
والت�س�يب امل�ؤ�س�س�ي.

التدريبي�ة والإثرائي�ة الت�ي ت�ش�جع الق�ادة عل�ى الإ�صغ�اء لفريق
العم�ل ،وتلبي�ة احتياجاته�م ،واحترام �آماله�م و�أحالمه�م.
و�إن�ش�اء وح�دة ميك�ن ت�س�ميتها وح�دة التعاط�ف امل�ؤ�س�س�ي �أو
"ال�رادار االجتماع�ي" ،لفه�م كي�ف ي�ش�عر الفري�ق امل�ؤ�س�س�ي
وكي�ف يفك�ر ،ومب�ا ي�س�مح للقي�ادة امل�ؤ�س�س�ية االت�ص�ال ب�ش�كل
�أف�ض�ل واال�س�تفادة م�ن تل�ك الآم�ال والدواف�ع و�إي�ص�ال �ص�ورة
للم�س�تقبل حتف�ز الفريق وجتذبهم �إلي�ه .وعلى اجلانب الآخر،
تل�ك الربام�ج الإثرائي�ة والتطويري�ة لطاق�م املنظم�ة مهم�ا
اختلف�ت م�س�توياتهم املعرفي�ة واملهاري�ة وال�س�لوكية ،وحت�ى
م�س�مياتهم الوظيفي�ة.
وعل�ى املنظم�ات  -يف حال�ة ال�ضبابي�ة  -االنتق�ال م�ن عقلي�ة
"ممنوع االقرتاب والت�صوير" واالجتماعات املغلقة �إىل مرحلة
العط�اء وامل�ش�اركة الفاعل�ة يف �صن�ع واتخاذ الق�رارات ،وتوفري
بيئة كافية من "ال�شفافية والو�ضوح"؛ وال�شفافية تعني عالنية
القرار و�سهولة الو�صول �إىل املعلومة ،كخطوة مهمة للغاية نحو
امل�س�اءلة الإدارية اجلادة ،وحماربة ف�س�اد القرارات الإدارية،
وال�سعي نحو �إحداث تغيري �إيجابي ب�أقل تكلفة و�أقل جهد.
مع احلر�ص التام على ر�ص ال�صفوف و�إحداث حالة من
االن�سجام والتناغم والتكامل بني فريق العمل؛ فاحتكار
فئة بعينها للقرارات �أو للمعلومات �أو الإجراءات (احتكار
القلة) ال ي�ساهم �إال يف زيادة ال�ضبابية ،وتباين التوقعات
بني �أع�ضاء الفريق الواحد ،و�شرع ًا (املحتكر خاطئ!).
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ق�د يك�ون جتنب الأزمات �أو املفاج�آت املتتالية �أو االنعطافات
احل�ادة �أو حال�ة ال�ضبابي�ة يف م�سيرة املنظم�ة �أم�ر ًا �صعب ًا �أو
�شبه م�ستحي ًال ،ولكن ميكن توقعها قبل وقوعها �أو �إدارتها �أو
التقليل من خماطرها .وعلى املنظمة �أن ت�ست�شعر الإر�شادات
التحذيري�ة والذبذب�ات الت�ي حتي�ط به�ا ،وهذه الإ�ش�ارات قد
تكون غام�ضة �أو خفية� ،أو �ش�ديدة الو�ضوح .وبتطبيق قاعدة
باريت�و ،ف��إن  %80م�ن العقب�ات الت�ي تعرت��ض املنظم�ة �إمن�ا
ه�ي عقب�ات داخلي�ة ،و %20ه�ي عقب�ات خارجي�ة! و�س�واء
�أكان�ت ه�ذه الإ�ش�ارات قادم�ة م�ن خ�ارج نط�اق املنظم�ة �أو
من داخلها ال بد من قرون ا�ست�ش�عار و (رادارات م�ؤ�س�س�ية)
متقدم�ة تر�ص�د الفر��ص اال�ستراتيجية املتاح�ة واملتوقع�ة،
وت�س�اعد املنظمة على اال�س�تثمار الأمثل للموارد والإمكانيات
املتاح�ة ،و�إح�داث م�ا ميك�ن ت�س�ميته ب�ـ (نقط�ة االنقلاب
الإ�ستراتيجي) ،وذل�ك وفق �ش�رطني �أ�سا�س�يني:
( )1وج�ود قي�ادة مب�ص�رة ( )Visionaryتدع�م التخطي�ط
وترع�اه ( )Sponsorshipوتق�ود وتتاب�ع عملي�ات التنفي�ذ.
( )2وجود �إ�ستراتيجية للمناف�س�ة (،)Competitive Strategy
م�ع منهجي�ة وا�ضح�ة لتقيي�م الأداء وت�ش�جيع وحتفي�ز
ثقاف�ة الأ�ص�ول الب�ش�رية (املوهوب�ون املتمي�زون ال�ذي يعطون
املنظم�ة قيم�ة م�ضاف�ة) والتخل��ص من اخل�صوم (ال�س�لبيون
املترددون املُح ِبط�ون ذوي الأداء املتو�س�ط �أو ال�رديء).
و�س�واء �أكان�ت الإ�ش�ارات والذبذب�ات تنظيمي�ة �إجرائي�ة
�أو مالي�ة �أو ب�ش�رية �أو معلوماتي�ة �أو ح�ص�ة �س�وقية �أو �س�معة
م�ؤ�س�س�ية ،ف�إن�ه يتوج�ب عل�ى القي�ادة التقاط هذه الإ�ش�ارات
وا�س�تيعابها وحتليله�ا والت�صرف مب�س��ؤولية حيالها ،وجتاهل
القيادة لهذه التحذيرات قد يجر الويالت واملخاطر الكبرية
الت�ي ق�د تع�ص�ف بكي�ان املنظم�ة ككل.
ف ُعقْبى ِّ
كل خافقــــ ٍة �سكــــــونُ
رياح َك فاغتن ْمها
ِ�إذا هَ َّب ْت ُ
فما تدري ال َف ُ
�صيل ملن يكونُ
و�إِن َد َّر ْت نيـــاقـُ َك فاحتل ْبها
ويف زم�ن ال�ضبابي�ة �أو عن�د ح�دوث الأزم�ات ،يج�ب عل�ى
القي�ادة الرتكي�ز عل�ى البن�اء الداخل�ي للمنظم�ة وثقافته�ا
التنظيمي�ة (ثقاف�ة القلع�ة �أو احل�ص�ن) ،كم�ا يتوج�ب عليه�ا
تبن�ي مزيج� ًا متوازن� ًا بين (�س�لطة الق�رار اال�ستراتيجي)،

و(�س�لطة التنفي�ذ الت�ش�غيلي) كداف�ع مه�م لعجل�ة التمي�ز
والفاعلي�ة التنظيمي�ة .م�ن خلال و�ض�ع جم�س�ات و�آلي�ات
وا�ضح�ة الكت�ش�اف الأخط�اء و�س�رعة تداركه�ا.
الحسم في زمن التردد:

ت�زداد درج�ة ال�ضبابي�ة امل�ؤ�س�س�ية يف حال�ة ع�دم و�ض�وح
اال�ستراتيجية �أو �ضعفه�ا �أو غي�اب املعايير والإر�ش�ادات
الالزم�ة لتنفي�ذ اال�ستراتيجيات ،وعن�د ع�دم و�ض�وح
امل�س��ؤوليات وغياب ثقافة امل�س�اءلة ،وافتقار بع�ض الطاقم
التنفي�ذي يف املنظم�ة للمه�ارات الإداري�ة �أو للحكم�ة
القيادي�ة ،م�ع ع�دم متكنه�م م�ن �إقن�اع الأط�راف املعني�ة
بتنفي�ذ اال�ستراتيجية يف ظ�ل غي�اب دع�م القي�ادة العلي�ا
للتنفي�ذ وع�دم توف�ر احلواف�ز الت�ش�جيعية �أو كفاي�ة امل�وارد
الالزم�ة للتنفي�ذ.،
وهن�ا تظه�ر احلاج�ة املا�س�ة �إىل �إح�داث (ث�ورة تنفيذي�ة)
تك�ون مبثاب�ة �ضريب�ة القيم�ة امل�ضاف�ة للمنظم�ات ،وع�دم
االقت�ص�ار عل�ى (املكملات الغذائية للمنظم�ة) ،مع تطبيق
�أ�س�لوب (التخل�ي املب�دع) ع�ن �أي منت�ج �أو خدم�ة �أو ن�ش�اط
�أو حت�ى (موظ�ف) ي�س�تنفذ الوق�ت وامل�وارد امل�ؤ�س�س�ية.
ي�ضاف �إىل ذلك جرعة �صادمة من التدريب على امل�ساءلة
وانت�ش�ال فري�ق العم�ل م�ن منطق�ة اال�سترخاء ونقلهم �إىل
منطقة الإجناز ،فطبيعة الب�ش�ر متيل نحو الأداء املرغوب
ال املطل�وب يف الو�ض�ع الطبيع�ي ،ناهي�ك يف الو�ض�ع
ال�ضباب�ي.
وعل�ى الق�ادة الراغبين يف نق�ل م�ؤ�س�س�اتهم م�ن حال�ة
اخلل�ل �إىل الت�وازن �أن يعي�دوا ت�ش�كيل �أفكاره�م م�ن
االن�شغال بامل�شاكل اليومية �إىل البحث عن الفر�ص املتاحة
واقتنا�صها ،و�إعادة ت�صويب وتوجيه البو�صلة ،والنظر �إىل
امل�ؤ�س�س�ة ككي�ان متكام�ل ولي��س �إىل �إدارات منف�صل�ة.
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ويتوج�ب عل�ى الق�ادة – خا�ص�ة يف حال�ة ال�ضبابي�ة -تبن�ي
ثقاف�ة (الإدارة باملعكو��س) ،وع�دم االقت�ص�ار عل�ى التوا�صل
م�ع كب�ار التنفيذيين يف املنظم�ة ،ب�ل ك�س�ر احلواج�ز
التقليدي�ة لالت�ص�ال التنظيم�ي واالنتق�ال م�ن الفردي�ة
�إىل �إعلاء (البني�ان امل�ؤ�س�س�ي) احلقيق�ي ،وت�أ�صي�ل ثقاف�ة
(اال�س�منت االنفع�ايل) بالتوج�ه مبا�ش�رة نح�و فري�ق املنظمة
ككل و�إ�ش�راكه يف �صن�ع واق�ع وم�س�تقبل املنظم�ة ،والتوا�ص�ل
معهم والإن�صات لهم فهم (البئر امل�ؤ�س�سي الذي ال ين�ضب).
كم�ا ينبغ�ي عل�ى القيادة ممار�س�ة (الإدارة بالتجوال) ملعرفة
احلقيق�ة م�ن بيئ�ة العم�ل (اجلمب�ا) ،وع�دم االنخ�داع بعبارة
(كل �ش�يء حت�ت ال�س�يطرة) .و�إ�ضاف�ة اللم�س�ة ال�ش�خ�صية
وتبني مبد�أ (الإدارة باملرح) مع توازن ذكي يجمع بني املرونة
وال�صرام�ة ،وجرع�ة مهم�ة للغاي�ة م�ن مه�ارات التوجي�ه
والإر�شاد والتي�سري (الت�سهيل) ،مبا ي�ؤدي �إىل تعظيم �إح�سا�س
�أع�ض�اء فري�ق العم�ل بامل�س��ؤولية ،وتوظي�ف مب�دع ملواهبه�م،
و�صناع�ات قي�ادات يف خمتل�ف الوح�دات الإداري�ة ،م�ع
�إدارة حكيم�ة للوق�ت وحتدي�د وا�ضح للأولوي�ات و(تبجيلها)،
وحوكم�ة م�ؤ�س�س�ية لالجتماع�ات ،وع�دم االن�ش�غال بالأم�ور
الروتيني�ة �أو االنغما��س يف امل�س�لمات التف�صيلي�ة �أو اجل�دل
الإداري العقي�م ،والتخل��ص م�ن �سيا�س�ة (رم�ي الق�رود)
(امل�ش�اكل) ،والبح�ث ع�ن �س�لة م�ن احلل�ول والبدائ�ل لتتمكن
م�ن �إزال�ة حال�ة ال�ضبابي�ة.
كم�ا حتت�اج القي�ادة �إىل ن�ش�ر ثقاف�ة (الرم�ز القي�ادي)
و(الق�دوة املنق�ذة) ،و�صناع�ة ق�وة دافع�ة ي�صع�ب �إيقافه�ا �أو
الرتاج�ع عنه�ا ،م�ع وقف فوري ال�س�تنزاف الق�وى الوجدانية
ملوظفيه�ا وحمارب�ة االحتراق الداخل�ي لأفراده�ا ،وا�س�تثمار
طاقاته�م والت�ش�جيع عل�ى ثقاف�ة املجازف�ة واتخ�اذ القرارات
والف�ش�ل كج�زء ال يتج�ز�أ م�ن ثقاف�ة الإب�داع امل�ؤ�س�س�ي ،م�ع
البع�د ع�ن �سيا�س�ة الل�وم الدائ�م وت�صي�د الأخط�اء .وع�دم
ال�س�ماح مطلق� ًا بن�ش�ر الثقاف�ة ال�س�لبية بين �أف�راد الفري�ق
الواح�د فه�م قلبها الناب�ض والدينام�و املحرك لكل عملياتها
حالي ًا وم�ستقب ًال .وال �أجمل من �صناعة حالة ت�صنع التالقي
بين املوهب�ة والولع!

عندما ت�صاب املنظمة بحالة ال�ضبابية� ،أو الإنطفاءات املتكررة يف
بريق م�سريتها ،يزداد الإح�سا�س بال�ضغط اال�سرتاتيجي والت�شغيلي
وامل�ايل والنف�س�ي ،وترتاج�ع حينها الكثري م�ن القيم ،ومييل البع�ض
�إىل اال�ستخفاف والالمباالة ،وينكفئ �أع�ضاء الفريق على �أنف�سهم،
فيتجنب�ون بع�ضه�م بع�ض� ًا ،وتختف�ي املعلومات املطلوب�ة ،ويتن�صلون
من امل�س�ؤولية ،مما ي�ؤدي �إىل تفتيت وت�آكل الثقة امل�ؤ�س�سية.
وهن�ا الب�د للقي�ادة م�ن العمل بجدية مطلقة على حمو كل م�ؤ�ش�رات
غي�اب روح فري�ق العم�ل الواح�د وجتدي�د الثق�ة بين �أع�ضائه�ا ،فلا
�ش�يء ي�س�اعدها عل�ى النهو��ض م�ن عرثته�ا وجت�اوز �أزماته�ا �أكثر
م�ن الثق�ة؛ الثق�ة بين القي�ادة وبين الفري�ق م�ن جه�ة ،وبين �أع�ضاء
الفري�ق الواح�د م�ن جه�ة �أخ�رى .حي�ث ت�س�اعد الثق�ة عل�ى �صناع�ة
ج�و ًا مفعم� ًا من الإيجابية والفاعلية امل�ؤ�س�س�ية ،التي تتحول بدورها
�إىل �س�لوك دائ�م وثقاف�ة تنظيمي�ة متج�ذرة يف ج�س�م املنظم�ة .كم�ا
تعم�ل الثق�ة عل�ى �صناعة املواهب و�إطالقه�ا ،ومتنح �أع�ضاء الفريق
ق�درة عجيب�ة عل�ى حتم�ل امل�س��ؤولية والتغل�ب عل�ى حال�ة الت�ش�ا�ؤم
والي�أ�س التي تنت�شر يف زمن ال�ضبابية .وعلى القيادة �أن ت�شجع على
ثقاف�ة (الع�ص�ف العقل�ي) ،وفت�ح قن�وات التوا�ص�ل وو�ض�ع احلقائ�ق
�أمام فريقها ،وتدعيم ال�سيا�س�ات التي تتيح فر�ص م�ش�اركة وا�س�عة
للجمي�ع ،وتخ�صي��ص م�وارد �أكثر ودع�م �أكبر لأ�صح�اب املواه�ب
واملبادرات واالبتكارات .وتوجيه طاقة املناف�سة ال�سلبية �أو العدائية
�إىل �أفع�ال �إيجابي�ة و�أه�داف وا�ضح�ة ي�ش�ارك اجلمي�ع يف تنفيذها.
وال تقت�ص�ر الثق�ة عل�ى البي�ت الداخلي للمنظمة بل يتعدى ذلك �إىل
�ش�بكة ال�ش�ركاء وامل�س�تفيدين ،ويت�ضمن ذلك حتديد وا�ضح لطبيعة
العالق�ة بين املنظم�ة وجمي�ع الأط�راف امل�ؤث�رة واملت�أث�رة ب�أعم�ال
املنظم�ة ،والعم�ل عل�ى االنتق�ال م�ن اجلم�ود امل�ؤ�س�س�ي �إىل برام�ج
ال�ش�راكة امل�س�تدامة احلقيقية ،وتعزيز ال�ش�فافية والتوا�صل الدائم
وتو�ضي�ح م�ا يتوج�ب تو�ضيح�ه م�ع املحافظ�ة عل�ى بو�صل�ة املنظم�ة
وخ�صو�صي�ة مهامه�ا ومركزه�ا اال�ستراتيجي.
وختام� ًا ،الب�د للقي�ادة يف حال�ة االزم�ات �أو ال�ضبابي�ة �أن متتل�ك
القدرة على �إدارة اال�ستحقاق امل�ؤ�س�سي ،و�أن تتحلى بال�شجاعة فهي
�أم الف�ضائ�ل ،م�ع دبلوما�س�ية تكتيكي�ة و (لوب�ي م�ؤ�س�س�ي) .ي�صاح�ب
ذل�ك ق�در ًا كبري ًا من املرون�ة والتكيف والبعد عن القوالب اجلامدة
�أو الأمن�اط الإداري�ة الت�ي ال تواكب ه�ذه املتغريات.
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إعداد /قسم المواصفات  -هيئة التقييس

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

اسم المواصفة

1

GSO 21:1984

2

GSO 150-1:2013
GSO 150-2:2013

3

GSO 9:2013

4

GSO 2233:2012

ا�شرتاطات البيانات التغذوية على البطاقة

5

GSO 2333:2013

ا�شرتاطات الأغذية ذات الإدعاءات التغذوية وال�صحية

7

ال�شروط ال�صحية يف م�صانع الأغذية والعاملني بها
فرتات �صالحية املنتجات الغذائية اجلز 2+1
بطاقات املواد الغذائية املعب�أة

 GSO CAC 193:2008موا�صفة عامة للملوثات وال�سموم يف الأغذية

Hygienic regulations for food
plants and their personnel
 Expiration dates for food products)Part 1(Mandatory) +Part 2 (Voluntary
Labeling of prepackaged food stuffs
Requirements of nutritional labeling
Requirements for nutrition and health claim in
the food
General Standard for contaminants & toxins in
food
Microbiological Criteria for Foodstuffs

8

GSO 1016:2015

املعايري امليكروبيولوجية لل�سلع واملواد الغذائية

9

GSO 2500/2015

املواد امل�ضافة امل�سموح با�ستخدامها يف املواد الغذائية

Additives Permitted for Use in Food Stuffs

10

GSO 707

املنكهات امل�سموح با�ستخدامها يف املنتجات الغذائية

Flavourings Permitted for use in Foodstuffs

11

GSO 995:2015

املحليات امل�سموح با�ستخدامها فى املنتجات الغذائية

Sweeteners Permitted In Food

12

GSO 246:2011

بطاقات عبوات منتجات التبغ

Labeling of Packages tobacco products

13

GSO 1971:2015

اال�شرتاطات ال�صحية الواجب توافرها يف املقا�صف املدر�سية
وتداول الأغذية بها

Hygienic conditions for School Canteens

14

GSO 2231:2012

اال�شرتاطات العامة ملوا�صفات املواد املالم�سة للأغذية

15

GSO 1754:2015
GSO 1929:2013

الزيوت النباتية املعدة للطعام اجلزء 2+1

16

 GSO 1754-4:1997خليط الزيوت النباتية املعدة للطعام

17

GSO 2228:2012

موا�صفات الدهون والزيوت ال�صاحلة لال�ستهالك الآدمي
غري امل�شمولة مبوا�صفات م�ستقلة

18

GSO 2229:2012

موا�صفة الدهون وخماليط الدهون القابلة للدهن

19

GSO 997:2016

حلوم البقر واجلامو�س وال�ض�أن واملاعز املربدة واملجمدة

20

GSO 993:2015

ا�شرتاطات ذبح احليوان طبقا لأحكام ال�شريعة الإ�سالمية

21
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عنوان المواصفة القياسية  /الالئحة الفنية الخليجية

الأغذية احلالل  -اجلزء الأول  :اال�شرتاطات العامة للأغذية
 GSO 2055-1/2015احلالل

22

GSO 713:1997

ال�شروط ال�صحية يف م�سالخ الدواجن والعاملني بها

23

GSO 123:1990

اال�شرتاطات العامة للخ�ضراوات والفاكهة الطازجة

24

GSO 1069:2002

املبادئ العامة لإ�ضافة املواد املغذية الأ�سا�سية للأغذية

حدود امل�ستويات اال�شعاعية امل�سموح بها فى املواد الغذائية  -اجلزء
25
 GSO 988:1998االول.
احلدود الق�صوى امل�سموح بها لبقايا الآفات يف املنتجات
 GSO 382+ GSO 383 26الزراعيه والغذائيه  -اجلزء الأول +الثاين

and handled food
General Requirements for the materials intended
to come into contact with food
Edible Vegetable Oils – Part 1+Part 2
Blended Edible Vegetable Oils
Standard for edible fats and oils not covered by
individual standards
Standard for Fat Spreads And Blended Spreads
Beef, Buffalo, Mutton and Goat Meat, Chilled and
Frozen
Animal Slaughtering Requirements According to
Islamic Rules
Halal Food - Part 1: General Requirment
Hygienic Regulations for Poultry Processing Abattoirs and Their Personnel
General Requirements for Fresh Fruits and Vegetables
General Principles for The Addition of Essential
Nutrients to Foods
Limits of radionativity levels permitted in foods
stuff part -1
Maximum limits for pesticide residues in agricultural food products - Part 1+2

الئحة فنية

موا�صفة قيا�سية

قائمة بأهم المواصفات القياسية واللوائح الفنية الخليجية المتعلقة بسالمة الغذاء
GSO Standards & Technical Regulation for Food Safety
 الالئحة الفنية الخليجية/ عنوان المواصفة القياسية

اسم المواصفة

SEQ

GSO 2481:2015

27

GSO 2141:2011

28

GSO 713:1997

29

GSO 21:1984

30

GSO 815:1997

31

GSO 1366:2002

32

GSO 18/2014

33

GSO 1926/2009

34

ا�شرتاطات خمازن حفظ املواد الغذائية اجلافة واملعب�أة

GSO 168:1994

35

ا�شرتاطات عامة لنقل وتخزين االغذية املربدة واملجمدة

GSO 323:1994

36

ا�شرتاطات تداول الأغذية اجلاهزة للأكل

GSO 1909:2015

37

اال�شرتاطات العامة للمخبوزات

GSO 2319:2013

38

م�ساحيق امل�شروبات املغذية

GSO 1821:2007

39

GSO ISO 22000

40

GSO 2281:2013

41

GSO 2539:2017

42

احلدود الق�صوى امل�سموح بها من بقايا الأدوية البيطرية يف
Maximum Residues Limits (Mrls) of Veterinary
الأغذية
Drugs in Food
املتطلبات العامة للمنتجات الزراعية غري امل�صنعة املحورة
General Requirements for Genetically Modified
وراثي َا
Unprocessed Agricultural Products
Hygienic Regulations for Poultry Processing Abatال�شروط ال�صحية يف م�سالخ الدواجن والعاملني بها
toirs and their Personnel
Hygienic Regulations for Food
ال�شروط ال�صحية يف م�صانع الأغذية والعاملني بها
Plants and their Personnel
Code of Hygienic Practice for Preparation, Trans- دليل املمار�سة ال�صحية لتجهيز ونقل وتداول وتخزين اللحوم
الطازجة
portation, Handling and Storing of Fresh Meat
General requirements for handling of foods for
special medical purposes
Non- Alcoholic Carbonated Beverages
Recommendation of handling Energy drinks
Requirements of Storage Facilities for Dry and
Canned Foodstuffs
General requirements for transportation and
storage of chilled and frozen foods
Requirements for handling of ready-to-eat-foods
General Requirements for bakery products
Nutritious powders

ا�شرتاطات عامة لتداول الأغذية امل�ستعملة الغرا�ض طبية
. خا�صة
امل�شروبات الغازية غري الكحولية
ا�شرتاطات تداول م�شروبات الطاقة

- Food safety management systems
 متطلبات �أي من�ش�أة يف �سل�سلة-نظم �إدارة �سالمة الأغذية
Requirements
الغذاء
for any organization in the food chain
Labeling of prepackaged substances used in food بطاقات املواد املعب�أة امل�ستخدمة يف �صناعة املنتجات الغذائية
products industry
Vitamins and Minerals permitted for use in
الفيتامينات واملعادن امل�سموح با�ستخدامها يف املواد الغذائية
foodstuff
Guidelines for Vitamins and Minerals Food Supالإر�شادات اخلا�صة باملكمالت الغذائية الفيتامينات واملعادن
plements
Good Agricultural Practices - Part 1: Fruit & vegetables  اخل�ضروات والفاكهة:  اجلزءالأول- املمار�سات الزراعية اجل ّيدة
The maximum limits for residues of ethyl alcohol
(ethanol) in food
Maximum Limits of Pesticides Residues and Contaminants in Organic Food
Hygienic conditions for bakeries and ovens

22 العدد

General guidelines on claims
General Principles of Food Hygiene
General requirements for food shops and
Establishments

 م2018 نوفمبر

Trans Fatty Acids

65

Foods for Special Dietary Ues
GSO Standards & Technical Regulations of Food
)Products (All Food Sectors

احلدود الق�صوى ملتبقيات الكحول الإيثيلي )الإيثانول( يف
الأغذية
احلدود الق�صوى لبقايا املبيدات وامللوثات يف الأغذية
الع�ضوية
الإ�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة للمخابز والأفران

GSO CAC/GL
55:2015
GSO 2216:2012

43
44

GSO 2538:2017

45

GSO 2532:2016

46

GSO 2467:2015

47

 الإر�شادات العامة لالدعاءات امل�ضللة للأغذيةGSO CAC/GL 1:2008 48
القواعد العامة ل�صحة الغذاء

GSO 1694:2005

49

اال�شرتاطات الفنية العامة للمحالت وامل�ؤ�س�سات الغذائية

GSO 2309:2013

50

الدهون (الأحما�ض الدهنية) املتحولة

GSO 2483:2015

51

الأغذية ذات اال�ستعماالت التغذوية اخلا�صة

Multiple متعددة

52

املوا�صفات واللوائح الفنية اخلا�صة باملنتجات الغذائية (جميع
)قطاعات الغذاء

Multiple متعددة

53

كلمة رئيس التحرير

منتـ ــج واحـ ـ ـ ـ ــد

وع�شرات املوا�صفات
رئيس التحرير
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ق�د ال ي�درك امل�س�تهلك �أهمي�ة املوا�صف�ات القيا�س�ية وحج�م العم�ل الكبير ال�ذي ي��ؤ َّدى داخ�ل �أروق�ة جه�از املوا�صف�ات
واملقايي��س يف بل�ده .وق�د ي�درك ذل�ك لك�ن لي��س بجمي�ع التفا�صي�ل التي حتدث على �أر��ض الواقع ،والتي يق�ف خلفها جنود
جمهولون يعملون على �إعداد وتطوير املوا�صفات القيا�سية واللوائح الفنية والأنظمة املتعلقة بال�سلع واملنتجات واخلدمات
ومتابع�ة تطبيقه�ا يف �س�بيل ح�صول�ه عل�ى �س�لع ومنتجات �س�ليمة و�آمنة وبجودة منا�س�بة.
وعلى �سبيل املثال ..هل يعلم امل�ستهلك �أن عبوة املياه املعدنية -التي ي�ستهلكها ب�شكل يومي تقريب ًاُ -طبقت عليها ع�شرات
املوا�صفات القيا�سية واللوائح الفنية؟ و�أن املوا�صفات القيا�سية كانت حا�ضرة يف جميع املراحل التي مرت بها املياه بدء ًا
من البحث والت�أكد من جودة املياه الطبيعية يف باطن الأر�ض مرور ًا بكثري من املراحل املختلفة ومنها مرحلة �أخذ العينات
وا�س�تخراج املي�اه واملراح�ل املتعلق�ة وط�رق الفح��ص واالختبار والت�أكد من البيانات والتقدي�رات ال�صحيحة ومرحلة خط
الإنتاج ومرحلة حفظ املنتجات النهائية ونقلها وعر�ضها حتى و�صولها �إىل امل�ستهلك.
مير املنتج -كل منتج -بع�شرات املراحل املختلفة حتى ي�صل �إىل امل�ستهلك وكل تلك املراحل تخ�ضع ملتطلبات وا�شرتاطات
عام�ة �أو خا�ص�ة حتدده�ا املوا�صف�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�ش�رات املوا�صف�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 ب�إ�ضافتها والتقدي�رات املتعلقة باخل�صائ�ص الطبيعية،
واملواد الدالة على التلوث وحمتويات احلديد ،والكال�سيوم وال�صوديوم ،وبطاقة البيانات الإي�ضاحية ،واملجال هنا ال يت�سع
لذكرها.
وتعم�ل �أجه�زة التقيي��س عل�ى اقتراح و�إعداد املوا�صفات القيا�س�ية واللوائح الفنية لل�س�لع واملنتج�ات ويف قطاعات خمتلفة
من خالل مرجعيات دولية ومبا يتنا�سب مع املتطلبات الوطنية ،وت�شمل املوا�صفات اخل�صائ�ص والأبعاد ،وجودة املنتجات،
وط�رق �أخ�ذ العين�ات وط�رق الت�صني�ع ،والرقاب�ة عل�ى ج�ودة الإنت�اج ،واملوا�صفات القيا�س�ية لل�سلامة ،وغريذل�ك ،لغر�ض
ت�س�هيل التبادل التجاري بني الدول وتدعيم االقت�صاد وبهدف احلفاظ على �صحة و�سلامة امل�س�تهلك والبيئة.
alademi@gso.org.sa

اﺻﺪارات ﺟﺪﻳﺪة
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أﻫﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ا ﻳﻀﺎﺣﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻊ واﻟﻤﻨﺘﺠﺎت
ﻳﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻳﻀﺎﺣﻴﺔ ُ
ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ
أو اﻟﺴﻠﻌﺔ واﺿﺤﺔ وﺳﻬﻠﺔ اﻟﻘﺮاءة

ﺻﺎﻓﻲ
اﻟﻤﺤﺘﻮﻳﺎت
اﻟﺤﺠﻢ اﻟﺼﺎﻓﻲ/
اﻟﻮزن اﻟﺼﺎﻓﻲ

ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺼﻼﺣﻴﺔ
ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﺘﺎج -
ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﺘﻬﺎء

اﺳﻢ ا ُﻟﻤﻨﺘﺞ
اﻟﻌﻼﻣﺔ
اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
إن وﺟﺪت
ﻗﺎﺋﻤﺔ
اﻟﻤﻜﻮﻧﺎت

اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
اﻟﺘﻐﺬوﻳﺔ
اﻟﻘﻴﻤﺔ
اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ

اﺳﻢ
وﻋﻨﻮان
اﻟﺼﺎﻧﻊ

ﺑﻠﺪ اﻟﻤﻨﺸﺄ

اﻻﺳﺘﺨﺪام
وﺗﻌﻠﻴﻤﺎت
اﻟﺘﺨﺰﻳﻦ

