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محطة لتحويل 160 طن مخلفات
إلى سماد حيوي يوميًا

خطة لتدوير 244 ألف لتر
من زيوت الطهي شهريًا في

رأس الخيمة

مؤسسة الصرف الصحي
تدير أصولها ذاتيا

العمل من أجل بيئة نظيفة
ومستدامة



سمة التميز
ــواكــب الـــدوائـــر والــمــؤســســات  الــيــوم  ت
مزيد  عــن  البحث  و  التميز  سمته  عــصــرا 
من الكفاءة و اإلبداع حيث يشهد العالم 
و  سريعة  تــطــورات  و  تغيرات  المتقدم 
الحكومية  القطاعات  كافة  متالحقة في 
اإلدارة  تجد  لــذلــك  نتيجة  و  الــخــاصــة.  و 
نفسها من وقت الخر أمام تحديات تفرض 
عليها إتباع و تطبيق كل ما هو جديد في 
ترسيخ  بهدف  التحسين،  و  التطوير  مجال 
لتحقيق  ــادة   ــري ــل ل الــتــمــيــزوصــوال  ثــقــافــة 
متعاملي  كافة  مــع  والتناغم  التفاعل 
واألنظمة  والخارجيين  الداخليين  الــدائــرة 
المجتمع من خالل  لكافة فئات  المكونة 
والفرص  والتطلعات  اإلحتياجات  فهم 
الي  التوصل  بهدف  وتلبيتها  بها  والتنبؤ 
مع  تتماشى  ومستدامة  إبداعية  حلول 

رؤية دولتنا.
و نتيجة لشدة المنافسة بين الشركات و 

المؤسسات و الحكومات مما يتطلب من 
المؤسسات  الحكومة و  المسؤولين في 
و اإلدارات الحكومية تبني رؤية و فلسفة 
التحديات  مواجهة  على  قــادرة  شمولية 
قدراتهم  زيــادة  و  المستقبلية،  و  الحالية 
مع  الــمــوائــمــة  و  التكيف  فــي  ــيــة  ــذات ال
التنافسية  البيئة  في  الحاسمة  التغيرات 
أصبحت الحاجة للتغيير في أساليب العمل 
تنامي  نتيجة   إلــحــاحــا،  أكــثــر  الــحــكــومــي 
إلى  أدى  قــد  المتعاملين   ــدى  ل الــوعــي 
المطالبة بمستويات خدمة عالية الجودة 
و هذه المطالبة تزداد يوما بعد يوم مما 
يستدعي األمر إلى ضرورة تحسين و تطوير 
في  جذري  تغيير  وإحــداث  العمل  أساليب 
الــدائــرة  ــل  داخ السائد  التنظيمي  المناخ 
متطلبات  تناسب  مرنة  هياكل  وتــوافــر 
األداء المتميز والتدريب المستمر للموارد 
البشرية ووجود إدارة واعية ذات كفاءات 

والقدرة  بالمرونة  تتميز  متعددة  عالية 
على التكيف مع طبيعة العصر ومتغيراته 
قادرة على تحليل وإدراك العالقات وإتخاذ 
المستدامة،   التنمية  وتحقيق  الــقــرارات 
للتطوير  واضــحــة  ــة  رؤيـ ظــل  فــي  تعمل 
و  األداء  في  النمطية  لتتجاوز  والــجــودة 
ذكية   ــا  وأهــداف مــحــددة  رســالــة  تتضمن 
ورؤية  السامية  األهــداف  تحقيق  بهدف 
الشيخ  السمو  وتوجيهات  سيدي صاحب 
المجلس  القاسمي عضو  بن صقر  سعود 
الله،   الخيمة – حفظه  رأس  األعلى حاكم 
محمد  الشيخ  سمو  األمين  عهده  وولي 

بن سعود رئيس المجلس التنفيذي.. 

بكل  مسيرتنا  فــي  ومستمرون  مــاضــون 
والريادة  للتميز  جديدة  عزم إلرساء معايير 
وطننا  وخدمة  ومصلحة  منفعة  فيه  لما 

الغالي ....
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شهر رمضان
التي  الصلبة  البلدية  النفايات  حجم  أن  إلى  وأشــارت 

الماضي،  الــمــبــارك  رمــضــان  شهر  خــالل  جمعها  تــم 

كيلوغرام   1.75 يعادل  بما  طن،  ألف   21.142 بلغت 

طن  ألــف   20.367 بـــ  مقارنة  ــك  وذل للفرد،  يوميًا 

خالل الفترة نفسها من عام 2017.وأكدت سونيا أن 

الهدف األساسي من المشاريع الجديدة وبرامج إعادة 

التدوير، هو المساهمة في تحويل 75 % من النفايات 

البيئة  2021، كبديل لحماية  بحلول  الخيمة  رأس  في 

عن عمليات الطمر في المكبات الصحية.

إنشاء  المؤسسة،  خطط  تتضمن  ناصر:  وأوضــحــت 

وتشغيل محطة لتحويل النفايات إلى طاقة أو إنتاج 

باستخدام  يوميًا،  طنًا   60 بسعة  االصطناعي،  غــاز 

تقنية التغوير، باإلضافة إلنشاء وتشغيل أنابيب لجمع 

غاز الميثان من النفايات المطمورة في مكب الجزيرة، 

فرز  ومصنع  كهربائية.  طاقة  إلى  لتحويلها  وجمعها 

 500 بسعة  األوتوماتيكي  الفرز  نظام  إلى  النفايات 

طن يوميًا من النفايات البلدية الصلبة، وزيادة نسبة 

المواد القابلة إلعادة التدوير إلى 20 %، والذي يعتمد 

بشكل كامل على التكنولوجيا منه خالل خطوط الفرز 

اإللكترونية، بداًل من الطريقة اليدوية التقليدية التي 

كانت تستغرق وقتًا أطول وعمااًل أكثر.

محطة لتحويل
160 طن مخلفات

إلى سماد حيوي يوميًا

الحيوانات النافقة
من  التخلص  ظاهرة  انتشار  أن  ناصر،  سونيا  وأكــدت 

الطرق،  جنبات  على  ومخلفاتها  النافقة  الحيوانات 

بشكل  تراجعت  الصحراوية،  المناطق  في  وخصوصًا 

إعــادة  برنامج  ساهم  ناصر،  سونيا  وأوضــحــت  كبير. 

الفندقي في  بالقطاع  والخاص  المصدر،  التدوير من 

رأس الخيمة، بإنتاج 26 طنًا شهريًا خالل العام الجاري، 

19 طنًا شهريًا خالل الفترة نفسها من  مقارنة بإنتاج 

عام 2017.

رأس  في  العامة  الخدمات  لدائرة  التابعة  المخلفات  إدارة  مؤسسة  كشفت 

محطة  وتشغيل  إنشاء  تشمل  جديدة،  توسعية  خطط  تنفيذ  بدء  عن  الخيمة، 

لتحويل 160 طنًا من النفايات إلى سماد حيوي يوميًا، ودراسة وإنشاء وتشغيل 

ومصنع  باليوم،  طن   1800 لمعالجة  والهدم،  البناء  مخلفات  معالجة  محطة 

فرز النفايات إلى نظام الفرز األوتوماتيكي، بسعة 500 طن يوميًا من النفايات 

البلدية الصلبة، وزيادة نسبة المواد القابلة إلعادة التدوير إلى 20 %.

وأوضحت المهندسة سونيا ناصر، المدير التنفيذي لمؤسسة إدارة المخلفات 

في رأس الخيمة، لـ»البيان«، أن المشاريع الجديدة تسهم في الحد من الهدر 

والتلوث، والعمل بكفاءة عالية لتقاسم الموارد لتحقيق التنمية المستدامة، 

وتحسين نوعية البيئة، وتحسن جودة المواد القابلة إلعادة التدوير، مشيرة إلى 

أن مصنع الفرز الجديد، يجري تشييده على مساحة 25 ألف قدم مربعة، 

ويضم 4 مباٍن رئيسة، بهدف فصل النفايات وفرزها، وتجميع كل 

نوع منها في خطوط متصلة بوحدات ضغط هذه النفايات.

النفايات اإللكترونية

بلغ خالل  اإللكترونية  النفايات  أن حجم  إلى  وأشارت 

تم  حيث  أطنان،   6.8 الجاري  العام  من  األول  الربع 

إلعادة  دبي  مدينة  في  مختصة  شركة  مع  التعاقد 

تدوير النفايات اإللكترونية واالستفادة من مكوناتها.

وأضافت: قامت المؤسسة بتركيب أجهزة على كل 

النفايات  لجمع  المستخدمة  واألليات  المعدات  من 

موجات  باستخدام  الهوية،  تحديد  تقنية  طريق  عن 

النفايات  جمع  في  الفعال  التعقب  بهدف  الــراديــو، 

بكفاءة، وتقديم خدمات ذات جودة عالية للعمالء، 

وتحقيق أعلى استفادة عبر اإلدارة الفعالة للموارد.

أخبار الدائرة

12
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خطة لتدوير
244 ألف لتر

من زيوت الطهي شهريًا
معاييرفي رأس الخيمة

وأوضح المهندس أحمد محمد الحمادي مدير عام دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، أن االتفاقية تنص على تولي مؤسسة إدارة المخلفات وهيئة الصرف 

الصحي مراقبة وتوحيد وتنظيم معايير جودة زيت الطهي المستخدم في الفنادق والمطاعم والمقاهي والمطابخ التجارية في إمارة رأس الخيمة، بهدف حماية 

البيئة عبر منع عمليات التخلص من زيوت الطهي داخل قنوات الصرف الصحي .والتي تؤدي لمشاكل وانسداد خطوط الصرف في اإلمارة، باإلضافة للحد من انبعاثات 

التجارية والخاصة  للمطاعم  الموجهة  االرشاد  المراقبة وبرامج  للدائرة ستتولى عمليات  التابعة  الصحي  الصرف  أن هيئة  إلى  بها. وأشار  المرتبطة  الدفيئة  الغازات 

بالقطاع الفندقي، وتسليم كميات الزيوت يوميًا إلى إدارة النفايات وتحويلها ضمن برنامج إعادة التدوير إلى زيوت صالحة لالستخدام في مركبات وآليات الدائرة، 

الفتًا إلى أن كميات الزيوت المسجلة خالل الفترة الماضية بلغت معدالت 244 ألف لتر شهريًا.

محطة جديدة
زيت  تدوير  إعادة  الرائدة في  إلى جانب شركة »نيوترال فيولز«  الحكومية  اللجنة  أعضاء  يتولى  وأضاف: 

الطهي المستخدم في دولة اإلمارات، بتحديد كميات الزيت المتوفرة ورصد أفضل السبل إلدارة هذه 

التدوير  إلعادة  محطة  لتشييد  فيولز«  »نيوترال  مع  المخلفات  إدارة  مؤسسة  تتعاون  أن  على  السلعة، 

الذي  الديزل  وقود  بداًل من  حيوي الستخدامه  وقود  إلى  اإلمارة  في  المستخدم  الطهي  زيت  لتحويل 

تستهلكه سيارات جمع النفايات التابعة للمؤسسة.

رقابة
على  تنص  االتفاقية  أن  الخيمة،  رأس  بلدية  عام  مدير  الزعابي  شكر  بن  منذر  وأوضــح 

االستفادة من هذه الزيوت التي كانت تمثل مصدرًا من مصادر التلوث البيئي عند 

التخلص منها بالطرق التقليدية، الفتًا إلى أن هناك تجارب ناجحة إلعادة تدوير 

واستخدام هذه الزيوت مرة أخرى دون اإلضرار بالبيئة.

على  دقيقة  رقابية  أنظمة  لديها  البلدية  أن  إلى  وأشار 

إدارة  تقوم  حيث  باإلمارة،  العاملة  الغذائية  المنشآت 

المنشآت  هذه  على  الــدوري  بالتفتيش  العامة  الصحة 

والزيوت  الــغــذاء  سالمة  من  للتأكد  المطاعم  خاصة 

قياس  يتم  والــتــي  الطهي  عملية  فــي  المستخدمة 

كفاءتها ببعض األجهزة الحديثة لدى المراقبين.

الفتًا إلى أن المشروع الجديد المزمع تطبيقه سيساهم 

بشكل كبير في الحفاظ على البيئة كونه يتيح للمنشآت 

الغذائية التخلص من الزيوت بطريقة آمنة.

دائرة  قامت   . الرمس  منطقة  في  والتطوير  الخدمات  تقديم  لعملية  دعما 

 ، الرمس  منطقة  في  الكورنيش  ممشى  وتطوير  بتوسعة  العامة  الخدمات 

شمالي رأس الخيمة ، حيث شمل تطوير الخدمات والمراكز التجارية واألماكن 

مدير  نائب  كشف  حيث   . الخيمة  رأس  في  المنطقة  أهــل  لتخدم  الترفيهية 

مؤسسة الزراعة التجميلية  سعيد علي الكاس عن بدء مشروع توسعة وتطوير 

قــوارب  مرسى  مــن  الممشى  توسعة  أعــمــال  وتشمل    ، الــرمــس  كورنيش 

الصيادين حتى الجسر المؤدي إلى مقر خفر السواحل وجعله مناسبا لممارسة 

غير  العشوائية  المباني  إزالة  بعد  وذلك   ، مترا   1750 بطول   ، المشي  الرياضة 

المرخصة من هذه المنطقة . وأوضح الكاس أن الخطة تصل مدتها الى ست 

وأزهار  وأشجار  واسعة  خضراء  بمسطحات  حدائق  إنشاء  أيضا  وتتضمن  أشهر 

لتكون بمثابة مناطق ترفيهية ألهل المنطقة ، مع تزويدها بممشى ومقاعد 

ومظالت ، وأماكن ألعاب وإنارة ليلية . وجاءت هذه المبادرة بتحسين وتطوير 

الكورنيش وتحويلها إلى متنفس سياحي ومرافق ترفيهية متنوعة ، حتى تتجنب 

العائالت التوجه نحو المراكز تجارية أو الترفيهية البعيدة .

الخيمة  رأس  العامة في  الخدمات  دائرة  كشفت 
وضع  عــن  المخلفات  إدارة  بمؤسسة  ممثلة 
خطط إلعادة تدوير 244 ألف لتر شهريًا من زيوت 

الطهي.
والكافيتريات  المطاعم  من  جمعها  يتم  والتي 
إلى  الفندقي  القطاع  ومنها  بــاإلمــارة  العاملة 
وقود حيوي، واالستفادة من تلك الكميات في 
المرحلة  ضمن  الدائرة  وآليات  المركبات  تشغيل 

األولى من المشروع.
بين  جاء ذلك خالل توقيع مذكرة تفاهم، أمس، 
هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة ومؤسسة إدارة 
رأس  وبلدية  الصحي  الصرف  وهيئة  المخلفات 
الخيمة، بهدف ضمان مواكبة عمليات إدارة زيت 
الطهي المستخدم في اإلمارة ألرقى الممارسات 
العالمية في مجاالت الصحة والسالمة والتخلص 
قطاع  على  أولي  تركيز  ظل  في  المخلفات،  من 

الضيافة.

فريق مختص
رأس  لهيئة  التنفيذي  الــرئــيــس  مطر  هيثم  وقـــال 

الخيمة لتنمية السياحة إن جميع المنشآت الفندقية 

زيوت  مشروع  في  ستشترك  بــاإلمــارة  والسياحية 

تدويرها  وإعــادة  منها  التخلص  سيتم  التي  الطهي 

بطريقة حديثة تحقق االستدامة والحفاظ على البيئة، 

متكامل  توعوي  برنامج  لديها  الهيئة  أن  إلى  مشيرًا 

المتعلقة  ــراءات  اإلج من  والعديد  إرشادية  وقواعد 

بمعايير جودة زيت الطهي والتي يجرى تطبيقها في 

قطاعات السياحة والضيافة باإلمارة.

وأشار إلى أنه في إطار هذه االتفاقية ستتولى الجهات 

الحكومية في اإلمارة مسؤولية حماية البيئة عبر منع 

عمليات طمر زيت الطهي.

المرتبطة  الدفيئة  غــازات  انبعاثات  من  الحد  وبالتالي 

بها، موضحًا أن الفريق المسؤول عن المشروع سيضم 

عن  الضيافة  ومرافق  الفنادق  بمتابعة  ستقوم  لجنة 

كثب لضمان توفر المعدات الالزمة لقياس جودة زيت 

الطهي الذي تستخدمه، كما ستقوم هيئة رأس الخيمة 

عمليات  بتنفيذ  الخيمة  رأس  وبلدية  السياحة  لتنمية 

خدمات رأس الخيمة:

بدء مشروع توسعة
كورنيش الرمس

أخبار الدائرة

14
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الخليج للصناعات الدوائية
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مارك مكجواير
المدير التنفيذي لمؤسسة  الزراعة التجميلية

في  شريكة  تكون  بأن  التجميلية  الزراعة  مؤسسة  تتشرف 

تطوير إمارة رأس الخيمة حيث تشرع في القيام برحلة مثيرة 

مشاريع  خالل  من  اإلمــارة  زوار  و  جميع سكان  حياة  لتعزيز 

الخارجية  الترفيهية  المرافق  وتطوير  التجميلية،  الــزراعــة 

برامج  خالل  من  المحلية  النباتات  حول  الجمهور  وتثقيف 

المسؤولية االجتماعية لدينا و التي تقع ضمن خطة الحفاظ 

على هذه النباتات. تعتبر الزراعة التجميلية المستدامة التي 

لألجيال  الطلق  الهواء  في  الحياة  نمط  من  لمزيد  تسمح 

الحالية والمستقبلية لالستمتاع بها هو شغفنا.

أصبحت  حيث  قــوة  أكثر  نهج  بناء  على  حالًيا  نعمل  نحن 

فرق العمل لدينا أكثر فعالية من حيث االبتكار في تقديم 

الــزراعــة  “مؤسسة  تتطلع  الــمــشــاريــع.  وتنفيذ  الــخــدمــات 

التجميلية” للعمل جنبًا إلى جنب مع جميع الشركاء لتطوير 

الزراعة التجميلية التي يمكن أن نفخر بها جميًعا.

استفساراتكم وتعليقاتكم ومشاركاتكم عبر االيميل:

Email us at marina.t@psd.rak.ae

العمل من أجل بيئة خــــضراء 
مستـــدامة

سلسلة : البستنة بإستخدام النباتات المحلية  
- نيريوم اوليندر -

عندما  التجميلية  ــزراعــة  ال مؤسسة  فــي  نحن 

ننظر  ال  فإننا   ، الطبيعية  المناظر  مع  نتعامل 

أيًضا في  النباتات والتصاميم ، ولكن  فقط إلى 

طرق دمج التقنيات المتقدمة التي يكون لها أثر 

مستدام.  بشكل  وتعمل  المجتمع  على  إيجابي 

للموارد  الواعي  اإلستخدام  تعني   واالستدامة 

مثل الماء ، إستثمرت مؤسسة الزراعة التجميلية 

,والتي   )Waterbox( جديدة  تقنية  تجربة  في 

تسهم في نمو النباتات في ظل ظروف مناخية 

قاسية جدا.

قامت   ، التجريبية  التقنية  تشغيل  أجــل  ومــن 

فندق  مع  بالتعاون  التجميلية  الزراعة  مؤسسة 

الـــوادي  منتجع  و  الخيمة  رأس  كــارلــتــون  ريــتــز 

الصحراوي بمبادرة مشروع إعادة تشجير الصحراء. 

النباتات  زراعة ونمو  الى  المشروع  ويهدف هذا 

على  الصيانة  تكاليف  إنخفاض  مع   ، المحلية 

للموارد  المستدام  واإلستخدام  الطويل  المدى 

الطبيعية مثل المياه. وفي مايو 2018 ، التقى 

الفندق وموظفون متخصصون  متطوعون من 

التجربة  لــبــدء  المنتجع   فــي  الــمــؤســســة  مــن 

إختيار  تم  حيث    Waterboxs  30 بإستخدام   

المحلية   الصحراوية  النباتات  من  نوعين  زراعــة 

 Leptadenia و ) Prosopis cinerariaغــاف(

pyrotechnica مرخ ( حيث يتم تعبئة صناديق  

ثالثة  بين  تتراوح  مدة  في  ملئها  وإعــادة  الماء 

ستنمو  الــعــام  نهاية  وفــي  أســابــيــع.  ستة  الــى 

هذا  .وفــي  صحي  بشكل  وتنشأ  النباتات  هــذه 

الوقت يمكن إزالة صناديق المياه  لترك النباتات 

تنموبشكل مستقل. 

المحلية  النباتات  باستخدام  البستنة  فوائد  ماهي 
إلى  تحتاج  فهي  التكيف؟   على  القادرة  أوالنباتات 
النباتات  أو  المروج  ,فمثاًل  غيرها  بكثيرعن  أقل  مياه 
تتكيف مع مستويات إشعاع  أن  المستوردة يمكنها 
لكم  نستعرض  سوف  أطول.  حياة  دورة  ولها  عالية 
تفي  التي  النباتات  تلك  السلسلة  هــذه  خــالل  مــن 
بجميع تلك الصفات. يمكن شراء الكثير من النباتات 
تلك  بــذورمــن  أو  ُعقل  أخــذ  يمكن  أو  المشاتل  من 
النباتات التي تنمو في البرية ، لكن يجب مراعاة أخذ 
ال  حتى   ، بذورها  أو  النباتات  من  تلك  من  يسير  جزء 
يتعرض النبات األصل للموت المبكر. لذلك ال ينبغي 

أبدًا إزالة النباتات بأكملها بما في ذلك جذورها.
خشبية  شجيرة  هي  الهبـان(  او  الدفلة  األولينـــدر) 
 ، سنتيمترات   3 الــى  طولها  يصل  الــفــروع  متعددة 
وقد وجد أنها تنمو في البيئة الطبيعية في األودية 
إلى  سبتمبر  من  تزهر  وهي  المياه  برك  وعلى طول 
ُسميات  على  تحتوي  كونها  من  الرغم  وعلى  مايو. 
إال أنها تعتبرنبات محبوب وتزرع بشكل كبير. وأفضل 

طريقة لكي تتكاثر بسرعة هي قطع أجزاء منها ، حيث 
يمكنك أخذ فسائل من رأس النبات النامي أو الخشب 

األخضرفي أي وقت طوال موسم النمو.
بين   يتراوح  طولها  عقل  بأخذ  األخضر:  فريقنا  ينصح 
الُعقل من  التأكد من قطع  20 سم. ويجب  إلى   15
من  السفلى  األوراق  جميع  وقطع  الــورقــة  أسفل 
 ، فقط  منها  العلوي  الجزء  فقط  تاركًا  الدفلة  عقلة 
يمكنك وضع ُعقالت الدفلة هذه في وعاء من الماء 
بزراعتها  تقوم  أن  الى  الجذور  لنمو  بمنشط  مخلوط 
زراعة ُعقل  ، يجب  الفور  بزرعها على  أو ببساطة قم 
الدفلة  في مواد فخارية غنية بالمواد العضوية  مثل 
السماد ، قم بعمل قطوع صغيرة في الجزء السفلي 
من العقلة لتعزيز نمو الجذور ، ومن ثم قم بزراعتها 
في وعاء به  تربة صالحة ، يمكنك أيًضا إنشاء  نظام 
“الصوب الزراعية” وذلك بوضع كيس بالستيكي أعلى 
نبات  يحتاجها   التي  الرطوبة  لحبس  الفخاري  الوعاء 

الدفله لنموالجذور.

االسم العلمي : نوريوم اوليندر                                                                            

الدفلة , او الهبان :االسم العربي                                            

االسم االنجليزي : اوليندر                                                         

العائلة النباتية : ابوسينيسياي                          
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بنية  وتوفير  إنشاء  على  الصحى  الصرف  مؤسسة  تعمل 

تحتية عصرية لتنمية مستدامة وحياة راقية من خالل تعزيز 

و تطويرمنظومة الصرف الصحى لتحقيق مستوى معيشي 

متميز إلماراتنا، وذلك عن طريق

الصرف  لتجميع  أمنه  بشبكة  ــارة  اإلم أنحاء  جميع  تغطية 

الصحي و إعادة تدوير ومعالجة مياة الصرف الصحي بالكامل 

االستخدام  إعادة  على  الحرص  مع  الجوده  بأعلى معدالت 

لكامل المياه المعالجة .                                                   

تحرص مؤسسة الصرف الصحى على تطبيق أحدث التقنيات 

تلك  ،ومــن  الصحى  الصرف  منظومة  مراحل  مختلف  فى 

بعد فى محطات  التحكم عن  و  المراقبه  أنظمة  التقنيات 

الرفع و الضخ بأستخدام الشبكة السيبرانيه والتى أسهمت 

بشكل كبير فى توفير الطاقه و زيادة كفاءة الخدمه.

الروائح  معالجة  أنظمة  أحــدث  المؤسسة  تستخدم  كما 

الكفاءة  ذات  للبيئة  الصديقه  التقنيات  من  بيولوجيا وهى 

العاليه.

وفى ظل التزام المؤسسة بسياسة الجودة و حرصها على 

جودة عملية المعالجه ومطابقة للمعايير القياسية ،تطبق 

المؤسسة إجراءات إدارة و مراقبة  الجوده بمختبرها الكائن 

بمنطقة الفلية.

إيمان المؤسسة بأهمية االستدامه، تقوم   ومن منطلق 

بإعادة إستخدام ٪70 من مياه الصرف الصحى  المؤسسة 

المعالجة ألغراض ري المسطحات الخضراء باإلمارة محققة 

بذلك أعلى معدالت إعادة اإلستخدام بالدولة.

آالن تيرنر
المدير التنفيذي مؤسسة الصرف الصحي

بمؤسسة  الصيانة  و  التشغيل  إدارة  نجحت 

الــصــرف الــصــحــي  فــي إســتــالم مــهــام إدارة 

الصحي  ــصــرف  ال أنــظــمــة  صــيــانــة  و  تشغيل  و 

و  الخيمة  رأس  بمدينة  للمؤسسة  المملوكة 

اإلدارة  شركة  مــن  ــزام  خ قصر  و  خــت  منطقة 

للتولى  المتخصصة في األول من يونيو 2018، 

و  الفنية  اإلدارة  بذللك جميع مهام  المؤسسة 

أطقمها  بواسطة  ذاتيا  األنظمة  لتلك  التقنية 

الفنية المدربة ألول مرة منذ نشاءة المؤسسة 

في العام 2006

لتكليفات  تنفيذا  الــخــطــوة  هــذه  جـــاءت  ــد  وق

صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر القاسمي 

عضو المجلس األعلى، حاكم رأس الخيمة حفظه 

الله، وتوجيهات سعادة المهندس/ أحمد محمد 

الحمادي مدير عام الدائرة بضرورة اإلعتماد على 

النفس في إدارة أصول المؤسسة و العمل على 

الالزمة  والتقنيات  الخبرات  و  الكفاءات  توفر 

بالمؤسسة إلدارة تلك االصول بأعلى معدالت 

الكفاءة و الجودة.

و قد بدأت خطة تنفيذ تكليفات صاحب السمو 

إدارة  إنــشــاء  تــم  2017 حيث  عــام  بــدايــات  مــع 

متخصصة للتشغيل و الصيانة تضم أربعة أقسام 

و  الشبكات   ، الصيانة   ، للعمليات  مستحدثة 

المعامل باألضافة لقسم إدارة الصهاريج القائم 

قطعت  قد  المؤسسة  تكون  بذلك  و  بالفعل 

شوطا كبيرا نحو تنفيذ أحد أهدافها اإلستراتيجية  

على  اإلعتماد  و  داخليا  أصولها  و  إدارة  بتولي 

الذات بشكل كامل واإلعتماد على النفس في 

بأحدث  األصــول  تلك  تطوير  و  وصيانة  تشغيل 

الوسائل و التقنيات.

ما هي الدهون والزيوت والشحوم؟ 
اللحوم وأي دهون صادرة  الزبدة، السمن، ودهون  الطهي،  زيوت   

عن الطبخ، ُتنتج بما يسمى بالدهون والزيوت والشحوم.  

لماذا علينا التعامل بطريقة صحيحة مع الدهون والزيوت والشحوم ؟
  عندما ُنلقي في حوض المطبخ الدهون والزيوت والشحوم الناتجة عن الطبخ سوف يصلب الشحوم 

في خطوط المجاري ، مما تسبب في السدادات في الخطوط. هذه السدادات تسبب فيضانات مما 

يؤثر على المنازل، الشارع العمومي ويخلق المخاطر الصحية.منع فيضانات الصرف الناتجة من اإلنسداد 

والزيوت والشحوم في حاويه مع غطاء ضيق  الدهون  تخزين  المهم  المال. من  البيئة ويوفر  يحمي 

ونحن نقوم بجمعها. 

مؤسسة الصرف الصحي
تدير أصولها ذاتيا
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سونيا ناصر 
المدير التنفيذى لمؤسسة ادارة المخلفات

الخيمة فى  رأس  المخلفات فى  ادارة  تأسست مؤسسة 

يناير 2016 ككيان تابع لحكومة رأس الخيمة .

تدويرها  واعـــادة  المخلفات  جمع  حــاويــات  بتوفير  نقوم 

الخدمة  وهــذه  امــن  بشكل  منها  والتخلص  ومعالجتها 

الحكومية  والــمــؤســســات  الخيمة  رأس  ســكــان  لجميع 

والخاصة.

ضمان  خــالل  مــن  البيئة  حماية  ــى  ال المؤسسة  تهدف 

ادارة  فــى  مبتكرة  طــرق  طــرح  طــريــق  عــن  االســتــدامــة 

المخلفات وتماشيا مع األهداف البيئية المحلية والوطنية.

رؤيتنا فى مؤسسة ادارة المخلفات بحكومة رأس الخيمة 

هى : 

يكون  حيث  وجميلة  نظيفة  لتصبح  الخيمة  رأس  تطوير 

النفايا  تقليل  به من  بما يقومون  جميع سكانها فخورون 

األهداف  لتحقيق  وتدويرها  استخدامها  واعادة  المتولدة 

فى  المتمثل  المتحدة  العربية  ــارات  االم لدولة  الوطنية 

تحويل %75 من النفايات من المكبات بحلول عام 2021 

والتمتع بحياة امنه وصحية.

ومهمتنا هى :

وفرز  وجمع  تنظيف  خالل  من  الخيمة  رأس  بيئة  •حماية 

ومعالجة النفايات بطريقة مستدامة.

• اشراك المجتكع ورفع مستوى الوعى والحد من القاء 

وتقليل المخلفات.

• اعادة تدوير المخلفات مع تطبيق حلول مبتكرة الدارة 

المخلفات.

على  نعمل  المخلفات  ادارة  مؤسسة  فــى  اننا 

تحقيق األهداف المحلية لرأس الخيمة ونهدف الى 

االمــارات  لدولة  الوطنية  األهــداف  مع  التماشى 

العربية المتحدة والتى تتمثل فى تحويل %75 من 

طريق  عن  المكبات  الى  تذهب  التى  المخلفات 

كان  لذا  امنه  صحية  بحياة  والتمتع  التدوير  اعادة 

لزاما علينا السعى الى تطوير منشاة اعادة التدوير 

لتحقيق هذه األهداف.

تتم  التدوير  اعادة  ان عملية تطوير وترقية مصنع 

من يدويى بالكلمل إلى شبه يدوي وذلك لزيادة 

بيئة  وحماية  تطوير  استمرار  على  المخلفات  ادارة  مؤسسة  حرص  اطار  وفى 

رأس الخيمة لتكون نظيفة وجميلة ,, تم انشاء مراكز تجميع مواد اعادة التدوير 

حيث تم انشاء مركز فى مواقف السيارات ب راك مول وانشاء مركز اخر بجوار 

المدخل الرئيسي لحديقة صقر.

والبيئة   المناخى  التغيير  وزير  الزيودى  أحمد  ثانى   / الدكتور  سعادة  قام  حيث 

بافتتاح هذه المراكز لكى يتم البدء فى استخدامها من قبل الجمهور.

التدوير  اعــادة  نسبة  ــادة  زي هو  المراكز  هــذه  انشاء  من  األساسي  الهدف  ان 

اعادة  عملية  والبدء فى  التعاون  على  الخيمة  رأس  الجمهور وسكان  وتشجيع 

التدوير وفصل المواد التى يمكن اعادة تدويرها من المصدر 

ان الغرض هو أن يذهب سكان رأس الخيمة  الى هذه المراكز لوضع مواد اعادة 

التدوير من المخلفات التى يودون التخلص منها بشكل امن وصحى وهذا سوف 

يدل على مدى الوعى لدى جميع فئات سكان رأس الخيمة  بأهمية اعادة التدوير 

ومحاولة تقليل نسبة المخلفات التى تذهب الى الطمر.

العمل من أجل بيئة نظيفة
ومستدامة

مراكز تجميع مواد إعادة التدويير

كفاءة الفرز وزيادة إعادة التدوير عن طريق إضافة 

فتاحة  مثل  والــهــامــة  الــجــديــدة  الــمــعــدات  بعض 

وتيار  الزجاج  قواطع   ، المغزلي  والحجر   ، األكياس 

الدوامة.

ومن أهم أهداف تحديث منشأه اعادة التدوير هو 

اعادة  الفرز ورفع معدالت  التطوير وزيادة كفاءة 

التدوير في المصنع من ٪5 إلى ٪15 وأيضا  زيادة 

درهم  مليون  بـحوالى  التدوير  إعــادة  من  إيراداتنا 

 250 التدويرمن  واعادة  الفرز  وزيادة سعة مصنع 

طن إلى 500 طن
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هي عبارة وهتاف كل من يهتفه ويتحلى به الجميع  

المعاني  اختلفت  ولكن  بها,  بالهتاف  الكل  تشابه 

للوطنية  الخاص  لكل منا حسب مفهومه  للوطنية 

,, ترى ماهي الوطنية ومن هو المواطن الصالح ؟ 

ومن هي المواطنة الصالحة ,,,, 

الوطنية تعني االنتماء فعندما اهتف بالوطنية اعني 

بانني جزء من جبال ذلك الوطن جزء من ترابه ,, جزء 

,الوطنية  حــدوده  من  جزء   ,, ووديانه  سهوله  من 

هي الدعاء باول بزوغ الفجر  للوطن وقيادة الوطن 

من  ويحفظه   العالمين  رب  يحفظها  بان  الرشيدة 

يخرج  الــذي  الطفل  ذلك  تعني  الوطنية  ســوء,  كل 

العلوم  يتلقى  كي  مدرسته  الــى  متجه  منزله  من 

ليخدم بها بلد ترعرع فيها وتشبعت بعروقه وطنيتها 

العمل  لتادية واجب   بالوقت  االلتزام  الوطنية هي 

غيرة  هي  الوطنية  الوطن,  وشعب  الوطن  لخدمة 

الوطن على عرض وشرف  افــراد ذلك  فرد من  كل 

بنات وطنه والخوف عليها وحمايتها النها  وسمعة 

وطنية أنا...  وأنتم وطني  
بقلم الكاتبة / راية مطر الراسبي

من األموِر الُمهّمة جدا في الحياة هي العمل، ومن 

وتوفر  له  التقدم  هي  عمل  ألّي  األساسية  األمــور 

المواصفات الاّلزمة في الُمتقدِم لهذا العمل. كثيرًا 

ما ُيواجه ذوو الكفاءة مشاكَل في تسويق أنفسهم 

العلَم  إّن  حيُث  والّشهاداِت،  والخبراِت  ــّذاِت  ال في 

عنه  يعرف  ولن  ألحد  يصَل  لن  الفرد  يمتلكه  الــذي 

أحد إال إذا تحَدث صاحُب الشأن عنه، وتحدث بطريقٍة 

العمل في  الّرغبة أصحاِب  له، وتوّلد  اآلخرين  تجذُب 

توظيفه، لذلك فإّن تسويق الّذات في سوق العمل 

ُمهّم جدا. و حتى تصل الى وظيفة احالمك هناك 

اسرار  يجب معرفتها قبل البدء البحث عن الوظيفة .

السر األولى ) تحديد الهدف (

في هذه المرحلة وقبل التقدم إلى أي وظيفة يجب 

عليك أن تكون محدد جيدا طبيعة المجال الذي تحبه 

وتنوي المضي فيه ألنك ببساطه لن تصبح متميزا 

في مجال ال تحبه . 

السر الثاني ) تطوير الذات (

في  معرفتك  تثقل  أن  حـــاول  المرحلة  هــذه  فــي 

المجال الذي قررت أن تعمل فيه عن طريق القراءة 

واالطالع على أخر ما توصل إليه هذا المجال وأيضا ال 

تبخل على نفسك بالوقت والمال في اخذ مجموعة 

من الدورات التي ستنمي مهاراتك في ذات المجال

السر الثالث ) إعداد السيرة الذاتية(

على  الحصول  في  كبيرة  أهمية  لها  الذاتية  السيرة 

التخرج  حديثي  يواجه  ما  كثيرًا  مناسبة.  عمل  فرصة 

مشكلة عدم علمهم بأسلوب كتاب السيرة الذاتية 

و ال أدري لماذا ال تقوم الجامعات بهذا الدور كما 

النقاط  بعض  تسجيل  هنا  أحاول  الخارج.  في  يحدث 

الهامة من وجهة نظري و خبرتي الشخصية

)Resume( و )CV( أوال: يجب أن تعرف الفرق بين

الــذاتــيــة  الــســيــرة   =  CV : Curriculum Vita  •

التفصيلية - ثالث ورقات على األكثر

• Resume = سيرة ذاتية ملخصة - ورقة واحدة

ثانيا: السيرة الذاتية هي وسيلتك لتعريف الناس بك 

ن فيها كل ما قد يؤثر على قرار  فمن المهم أن تدوِّ

األساسية.  للبيانات  مستوفية  تكون  وأن  اختيارك 

وبالتالي فأي سيرة ذاتية البد و أن تحتوي على بيانات 

معلومات  اللغات،  العمل،  خبرة  التعليم،  شخصية، 

التدريب،  مثل  أخــرى  أقــســام  تضاف  قــد  إضــافــيــة. 

المهارات الشخصية، األبحاث والمطبوعات.

• كتابة قسم صغير في بداية السيرة الذاتية مكون 

من جملة توضح ما تهدف إليه مثل: الحصول على 

وظيفة مهندس في مجال االتصاالت

إلى وظيفة  للتقدم  الذاتية  ثالثا: عند إعداد سيرتك 

ما يجب عليك أن تضع في اعتبارك إمكانية قرأتها 

الــذي  الــزمــن  ثانية وهــي   30 يزيد عــن  فــي زمــن ال 

سيرتك  هل  البشرية  الموارد  مسؤل  خالله  سيحدد 

الذاتية تصلح للوظيفة أم ال

هو  الذاتية  السيرة  عنوان  يكون  أن  يفضل  رابــعــًا: 

اسمك و تحته مباشرة عنوانك و التليفون و البريد 

اإللكتروني والبريد االلكتروني يجب أن يكون جاد في 

تسميته وليس به شئ , حتى تشعر من يقرأ سيرتك 

الذاتية أنك شخص جاد

تعرف  ومــا  بخبراتك  الذاتية  سيرتك  ــدأ  أب خامسًا: 

بكتابة  قم  ثم  عمليا  مارسته  قد  وما  به  تقوم  أن 

الدورات والشهادات التي حصلت عليها ثم بعد ذلك 

إن  العمل  بها ونوع وطبيعة  التي عملت  الشركات 

الشخصية  بياناتك  بكتابة  قم  النهاية  في  ثم  وجد 

إلى  للوصول  االستراتيجيات  انجح  أحــد  هي  وهــذه 

هدفك عند كتابة السيرة الذاتية  

السر الرابع ) المقابلة الشخصية(

صاحب  انتباه  لفتت  قد  الجيدة  الذاتية  سيرتك  إن 

لحضور  إليك  الــدعــوة   تقديم  قــرر  وبالتالي  العمل 

لكي  السانحة  فرصتك  هــذه  الشخصية.  المقابلة 

التي  المهمة  األشياء  كافة  بتعزيز  شخصيا  تقوم 

أيضا  تجدر اإلشــارة  العمل . كما  قرأها عنك صاحب 

مزدوج  عبارة عن طريق  الشخصية  المقابلة  أن  إلى 

أنت أجريت بحثا كبيرا عن الشركة قبل تقديم طلبك 

إليها، لكن المقابلة الشخصية هي فرصتك لمعرفة 

المزيد من المعلومات عن الشركة، ومقابلة بعض 

األشخاص الذين يعملون بالشركة واتخاذ القرار بشأن 

ما إذا كانت هذه الشركة تمثل المكان الذي تتمنى 

العمل فيه أم ال. 

يتعين  وربما  أشكال  عدة  تأخذ  الشخصية  المقابلة 

عادة  الشركات  ألن  منها  عــدد  في  الخوض  عليك 

شخصية  مقابلة  لحضور  المحتمل  المرشح  تدعو  ما 

ثانية وربما ثالثة )على الرغم أن هذا عادة ما يحدث 

الشخصية  المقابالت  الكبيرة(.  للوظائف  بالنسبة 

أن  عليك  لكن  األعصاب،  توتر  الى  تؤدي  أن  يمكن 

تتحلى بالثقة بالنفس وتتذكر أن صاحب العمل طلب 

من  المزيد  لمعرفة  معك  شخصية  مقابلة  جــراء 

المعلومات عنك والتأكد من أنك تناسب شركته.

مرشدك إلى  وظيفة أحالمك
هناك أسرار يجب عليك معرفتها حتى تصل إلى وظيفة أحالمك  

من أخصائي توظيف واستقطاب المواهب  

والحب  ــوفــاء  وال االخـــالص  هــي  الوطنية  وطــنــه,, 

والعطاء المتبادل بين افراد شعب متوحد تحت راية 

حب الوطن المتجسد في اعماق القلوب ,, الوطنية 

االتــالف  مــن  الــوطــن  ممتلكات  على  الحفاظ  هــي 

شعب  بخدمة  الرتقائها  سليم  بشكل  واستخدامها 

بيد   يد  بروح وطنية  التعاون  الوطنية هي   ,, الوطن 

بتنافس  الوطن  باسم  مايسمو  كل  ورفعة  لخدمة 

المصالح والغيرة واالحقاد  شريف يخلو من شوائب 

,, الوطنية احساس عاطفي ومعنوي صادق يربطنا 

بمن يعيشون معنا على ارض الوطن من ابناء جلدتنا  

تربطنا  فنحن  المختلفة  الجنسيات  عن  النظر  بغض 

منهم  و   , وتــاريــخ   , وثقافة   , ــن  ودي  , لغة  معهم 

يسمو  واحــد  وهــدف  متبادل  فكر  بهم  يربطنا  من 

الى سمو هذا  الوطن,, فهو وطني بفكره وعمله 

واالرتقاء  الوطن  بناء  اجل  المبذول, من  ومجهوده 

واالخــالص فهذه هي  والمحبة  التعاون  بوطنية  به 

رموز الوطنية الحقة,, الوطنية  هي التي التستند الى 

كمال البعادي 

مصلحة فر د,, بل التي تعني مصلحة الوطن بعيون 

افــراد  ارضــه واحــتــرام كل فــرد من  من يعيش على 

من يحتضنهم تراب ذلك الوطن مواطنين كانوا او 

به  نتحلى  شعار  هي  الوطنية   ,, زائرين  او  مقيمين 

ونرتديه حتى ونحن خارج ارضه للحفاظ على سمعته 

,, ال وطنية هم جيوشنا اللذين يرقدون تحت تراب 

سوى  مقابل  اي  انتظار  دون  بسالم   الوطن  ذلك 

الحفاظ على كرامة وعزة ورفعة الوطن ,,, فالوطنية 

امانه بين ايدي جميع من يعيش على ارض الوطن , و 

عمل جماعي متبادل فيما بيننا من بداية ميالد طفل 

الى نهاية كهل في عامه االخير  , فالوطنية رموزها 

كثيرة التعد والتحصى  مكنونة ثمارها بحبنا للوطن . 

اخط  فهاانا  الوطنية  من  جزء  النصيحة  ايضا  والن   

بان  اوال   ونفسي  الجميع  وانصح  االخيره  اسطري 

نتحلى بالوطنية  الصالحة بابسط رموزها  فيما بيننا 

 ,, انا  اقوالنا وهتافاتنا,, الكون وطنية  بافعالنا قبل 

وانتم وطني.

بأقالمهم
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العالقات  في  معتمد  مــدرب  المعاني  عمر  كتب: 

العامة واإلعالم

ومتغيرات  مستجدات  اإلعـــالم  على  الــيــوم  طــرأ 

مــتــســارعــة ومــتــالحــقــة فــي الــشــكــل والــمــضــمــون، 

مسمى  عليه  يطلق  وأصبح  آخر  منحنى  ظهر  حتى 

وأكثر سهولة  كليا  جديد  بمظهر  الجديد«  »اإلعــالم 

للجميع، ويعزى كل ذلك إلى مراحل التطور التاريخي 

الكبير في الحياة اإلنسانية، ولما يشهده العالم في 

الوقت الحاضر من ثورة معلوماتية هائلة وتطور في 

وسائل االتصال والتكنولوجيا الحديثة، حتى بات نقل 

المعلومة في لحظة وضحاها وفي آٍن واحد.

لقد اختلف الباحثون والمختصون في تعريف اإلعالم 

الجديد، ولكن اتفق الغالبية على وصفه بأنه اندماج 

والوسائط  االنترنت  شبكة  مع  اإللكترونية  األجهزة 

المتعددة، ويتميز بقوة رجع الصدى الذي يعتبر أحد 

خاللها  من  يستطيع  التي  االتصالية  العملية  عناصر 

أفراد المجتمع طرح آرائهم وردود فعهلم، مما أدى 

إلى تميزه عن اإلعالم التقليدي، وأطلق على اإلعالم 

أسلوب  تكون  أن  قبل  حياة  ُأســلــوب  هي  الــجــودة 

عمل، فما العمل إال جزء من منظومة الممارسات 

الحياتية المتعددة فنحن نسعى إلى تطبيق وتفعيل 

الله  »إن  والسالم  الصالة  عليه  المصطفى  قــول 

يحب إذا عمل أحدكم عماًل أن يتقنه«.

نحنا في مؤسسة الصرف الصحي – راكوا نعمل علي 

إعداد تطبيق نظام اإلدارة المتكامل بإذن الله  ..

الله ولي التوفيق

سر الجودة:
ولماذا  )؟  )الجودة  الكلمة  هذه  وراء  السر  هو  ما 

المنتجات  عــالــم  فــى  ــرددا  تـ األكــثــر  الكلمة  صـــارت 

والخدمات بشتى أنواعها؟ وهل الجودة هى أسلوب 

والخدمات؟  المنتج  فى  خاصية  أم  صفة  أم  إدارى 

وهل المقصود حقيقة من وراء تبنى فكر وأسلوب 

الحقيقة  أن  أم  العميل؟  رضاء  هو  الجودة  وإدارات 

اإلعالم الجديد رؤية المستقبل
والرقمي  التفاعلي  الجديد عدة مسميات كاإلعالم 

وأخيرا  المتعددة  والوسائط  والمعلومات  والشبكي 

كلها  األسماء  هذه  تعدد  ومع  السيبروني،  اإلعالم 

الصناعة  في  جذريا  تغييرا  اإلعــالم  هذا  أحــدث  فقد 

اإلعالمية. 

ظهور  اإلعــالم  على  الجديدة  التغييرات  أبرز  من  أما 

نقل  مــن  ــرد  ف أي  تمكن  الــتــي  الــمــواطــن  صحافة 

مهني  إعالمي  إلى  تحتاج  وال  ونشرها،  المعلومة 

عبر  تفاعلي  بشكل  اإلعـــالم  وتــقــديــم  متخصص، 

وردود  أفــكــاره  طــرح  مــن  الــكــل  ليتمكن  األنــتــرنــت 

اإلعــالم  ــات  وب ميزته،  سمة  أهــم  وهــذه  أفعاله، 

الجديد ال يحتكر على مؤسسة إعالمية، بل هو متاح 

لجميع أطياف المجتمع.

ــاس هــي اإلعـــالم،  ــن أصــبــحــت لــغــة الــعــصــر لـــدى ال

المعلومات، وغّير  لنقل  أكثر  وأعطاهم ذلك فرصة 

اإلعالم الجديد كثيرا من ممارسات حياتنا، وأصبح من 

أساسيات مفاهيم بعض األشخاص أن ينشر أي خبر 

أو معلومة تصل إليه، وتصوير يومياته ونشرها على 

وسائل التواصل االجتماعي، وأصبحت األخبار تتسارع، 

يحده  ال  الصحفي  السبق  وأصــبــح  التنافس،  وزاد 

حدود، وأزيلت من أمامه كافة الحواجز، والخبر ينشر 

بشكل آن، وكأننا في قرية صغيرة، وصار اإلعالم هو 

بكل  العالم  على  المجتمع  منها  يطل  التي  النافذة 

بساطة.

ومع كل هذا ال أقول أن وسائل اإلعالم القديمة قد 

ألغيت، ولكن أصبحت أقل تناوال، فكنت في السابق 

عندما تحتاج معرفة األخبار تنتظرها في صباح اليوم 

اليوم  ولكن  وتقرأها،  لتشتريها  الصحف  من  التالي 

تداركت بعض الصحف هذا التغيير، فطرأ عليها التغيير 

في نقل األخبار للجمهور من خالل قنوات التواصل 

عدة  من  األخبار  قراءة  اليوم  ويمكنك  االجتماعي، 

مواقع إخبارية عبر األنترنت، وصار األمر أكثر سهولة، 

فهل يمكن القول أنه سيأتي اليوم الذي تلغى فيه 

هذه الوسائل؟!، حقا يحتاج السؤال إلى تأمل وتفكر 

ونقاش.

الَجودة .. هي .. الَعودة
لم نأِت بجديد .. لكننـــــا نوضح الطريق

هذين  وهـــل  واألربــــــاح؟  الــمــكــاســب  تحقيق  هــى 

بينهما؟  الفصل  يمكن  وال  معًا  مرتبطين  العاملين 

مصنع  أو  شركة  أو  مؤسسة  تتبنى  عندما  وهــل 

هما  العاملين  هذين  يكون  إدارى  كأسلوب  الجودة 

المقصودان من وراء هذا التبني أم يكون واقع األمر 

هو مجرد الحصول على شهادة معتمدة لنظام إدارة 

جودة أو الحصول على عالمة تجارية أو ُتقدم كدليل 

نهاية  المنتج ويكون فى  أو  الخدمة  إلقناع متلقي 

األمر أن لدى هذه المؤسسة تلك الشهادة المعتمدة 

أو العالمة التجارية ال أكثر و ال تستفيد المؤسسة منها 

وتبقى الجوانب الفعلية والتطبيقية بعيدة عن أهدافها . 

تحتاج  االستفهام  وعالمات  األسئلة  هذه  كل  حقيقة 

الكثير والكثير من الدراسة والتوضيح و لنبدأ معًا بمعرفة 

معنى الجودة ثم نتناول المفاهيم المختلفة لها .

تعريف الجودة:
أي  أجــاد  الفعل  من  الجودة  تعريف  تلخيص  يمكن 

بعلم  العصر  علماء  صاغ  ومنها  جيدا  العمل  أصبح 

الجودة تعريفاتهم في صيغ كثيرة من أهمها ما يلي: 

يعرف )جوران )Juran الجودة بأنها:

أو  الخدمة  كانت  كلما  أي  لالستخدام  المالئمة 

المستفيد  الستخدام  مالئمة  المصنعة  السلعة 

)العميل( كلما كانت جيدة. 

المالئمة  بــأنــهــا   )Crosby )كــروســبــي  ويــعــرفــهــا 

شــروط  ثــالثــة  فيه  ويــشــتــرط  العميل  لمتطالبات 

لتحقيق الجودة: 

 الوفاء بالمتطلبات. 

 إنعدام العيوب.

تنفيذ العمل بصورة صحيحة من أول مرة وكل مرة. 

ولكنه  مختصر  بتعريف   )Deming )ديمنج  ويعرفها 

بأقالمهم

عبدالحميد عمرعمر محمد المعاني
مهندس إدارة الجودة
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يكاد يجمع التعريفين إذ يقول إن الجودة هي تحقيق 

احتياجات وتوقعات المستفيد حاضرًا ومستقباًل. 

القياسية  للمواصفات  الدولية  المنظمة  عرفت 

)ISO( الجودة بأنها: 

تلبية  على  قــدرتــهــا  تــحــدد  ــادة  مـ مــمــيــزات  مجمل 

الحاجات الموصوفة أو المتضمنة أو

 الجودة هي الدرجة التي تفي فيها مجموعة، ذات 

كلمة  تعنى  حيث  بمتطلبات.  متأصلة  خصائص 

خاصة  أو  مــا  شــيء  داخـــل  مــتــواجــدة  متأصلة “   “

كخصائص دائمة.

مفاهيم الجودة:
يكون  أن  على  اهتمامه  يركز  القديم   المفهوم 

ينظر  أنه  أي  العيوب،  من  خالية  الخدمة(  )المنتج/ 

إلى الجودة من منظور مقدم الخدمه / المنتج. فإذا 

قدمت خدمة إلى المستفيد )العميل( يجب أن تكون 

خالية من العيوب علي حسب هذا المفهوم تكون 

عندئذ ذات جودة. 

الــوفــاء  مفهوم  مــن  ينطلق  الــحــديــث  المفهوم 

بمتطلبات المستفيد، وهذا المفهوم هو ما إنبعث 

فيما  نوجزها  والتي  للجودة  الحديثة  النظريات  من 

يلي: 

أواًل: إدارة الجودة

يلزم  األذهـــان  إلــى  الــجــودة  إدارة  مفهوم  لتقريب 

معرفة داللة كل من كلماتها )إدارة – الجودة: )

تبدأ  التي  األربــعــة  اإلدارة  مــحــاور  تشمل  اإلدارة: 

 Plan( بالتخطيط ثم التنفيذ ثم التوجيه ثم المتابعة

دمينق  بمنهجية  تعرف   )– Do – Check - Act

برامج  على  المفاهيم  هــذه  وتطبيق   Deming

الجودة. 

الجودة: كما نص على ذلك المفهوم الحديث وهي 

الوفاء بمتطلبات المستفيد.

ثانيًا: المعادلة الصعبة: 

إلدارة الجودة ثالثة محاور أساسية )تحسين الجودة 

اإلنتاجية( ولكل من هذه  وزيادة  التكلفة  وتخفيض 

المحاور أساليب يلزم اإلتيان بها وهي كما يلي: 

أ - تحسين الجودة وتتم بإتباع ما يلي: 

التزام اإلدارة العليا بتطبيق مفاهيم الجودة. 

التخطيط االستراتيجي للجودة. 

تقبل مفاهيم الجودة. 

المشاركة والتمكين. 

التدريب، التحفيز والتركيز على المستفيدين. 

منع األخطاء قبل وقوعها. 

القياس والتحليل. 

التحسين المستمر.

محوران  الــجــودة  لتكلفة   : التكلفة  تخفيض   - ب 

أساسيان: 

تكلفة إيجابية وتستحوذ على ما يصل إلى %50 من 

ميزانية الجودة، وتنقسم إلى قسمين: 

مستشارين  تعيين  فــي  وتتمثل  وقائية  تكلفة   -

وموظفين لتنسيق برامج الجودة.

- تكلفة التقويم وتنّصب على برامج التقويم الداخلي 

التي تتم من داخل الجهة أو التقويم الخارجي الذي 

متخصصة  هيئات  طريق  عن  الجهة  خــارج  من  يتم 

لمراجعة وتقويم الجودة. 

من   50% إلــى  يصل  مــا  وتستنزف  سلبية  تكلفة 

ميزانية الجودة وتنقسم إلى قسمين:

- تكلفة العيوب واألخطاء الداخلية التي تحدث أثناء 

تأدية العمل.

تكتشف  التي  الخارجية  واألخطاء  العيوب  تكلفة   -

بعد االنتهاء من األعمال المطلوب إنجازها. 

    ج - زيادة اإلنتاجية: 

حتى يتسنى لنا رفع اإلنتاجية يتعين علينا القيام بما 

يلي:

كان  مهما  وظيفة  لكل  الموظفين  اختيار  حسن 

موقعها في الهيكل التنظيمي للجهة.

المكان  في  المناسب  الموظف  وضــع  في  الدقة 

المناسب.

تحديد مستوى اإلنتاجية المستهدفه من كل عملية 

وذلك بالتنسيق بين العاملين ورؤسائهم المباشرين.

باألهداف  نتائجها  ومقارنة  األعمال  تنفيذ  متابعة 

الموضوعة سلفًا.

      

أركان إدارة الجودة:
ضرورة تبني اإلدارة العليا لمفاهيم الجودة وإعطائها 

الكفيلة  السبل  عــن  والبحث  المناسبة  ــة  ــوي األول

بالتحسين المستمر ألداء األعمال مع تقصي رغبات 

المستفيدين وتطلعاتهم. 

مراحل  على  الــجــودة  مفاهيم  تطبيق  في  التركيز 

العمل وليس فقط على الخدمة النهائية مع تطبيق 

الجهود  في  الموظفين  إشراك  العمل.  فريق  مبدأ 

الخاصة بتحسين الجودة إبتداًء من المراحل األولية.

تطبيق المنهج العلمي في تحليل المشكالت واتخاذ 

جهود  بين  التمييز  وجوب  على  التأكيد  مع  القرارات 

الفرد وجهود الجماعة. 

أواًل: إرضاء العاملين ويتم تحقيق ذلك بإتباع ما يلي: 

إسناد المهام المناسبة لهم. 

ــى لــبــرامــج الــجــودة  ــ إشــراكــهــم فــي الــمــراحــل األول

وتدريبهم على كيفية تحسين أعمالهم. 

واتــخــاذ  العمل  مشكالت  لحل  فيهم  الثقة  زرع 

طرح  على  تشجيعهم  مع  لها  المناسبة  الــقــرارات 

آرائهم أمام اإلدارة للبت فيها.

ثانيًا: إرضاء المستفيدين )العمالء الداخلي/ الخارجي( 

ويتم تحقيقها باتباع ما يلي: 

دقيقة  معايير  وضع  مع  المستهدفة  الفئة  تحديد   

والتعاون مع جميع الجهات. 

آرائــهــم  وحــصــر  المستفيدين  معلومات  تحديث   

السلبيات  المقدمة ومعالجة  الخدمات  بإستمرارعن 

قبل تفاقمها. 

 رصد احتياجات المستفيدين بدقة وبصورة دائمة. 

فوائد تطبيق مفاهيم الجودة
1. التقليل من األخطاء. 

2. التقليل من الوقت الالزم إلنهاء المهام. 

3. االستفادة المثلى من الموارد المتاحة. 

4. التقليل من عمليات المراقبة. 

5. زيادة رضا المستفيدين. 

6. زيادة رضا العاملين. 

7. التقليل من االجتماعات غير الضرورية. 

على  التبعات  إلقاء  وعــدم  المسؤولية  لتحديد   .8

اآلخرين. 

عـــوائـــق تــطــبــيــق مــفــاهــيــم 
الجودة

1. ضعف المتابعة اإلدارية على اإلدارات واألقسام. 

2. نقص الخبرة اإلدارية لدى المسؤولين. 

3. عدم قدرة بعض الرؤساء على اتخاذ القرار. 

4. ضعف التنسيق بين األجهزة ذات العالقة. 

المكان  فــي  المناسب  الموظف  وجــود  عــدم   .5

المناسب. 

الداخلية  للمتغيرات  المسؤولين  فهم  عــدم   .6

والخارجية.

يتبع ,,,

الجودة ثقافة .. سلوك .. ممارسه

 شهر التوعية بسرطان الثدي
أكتوبر  2018

Breast cancer awareness month 
October 2018

بالوعي نحد من سرطان الثدي
ونحيا حياة طبية

With awareness we reduce of

breast cancer and live a good life....
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ناصر أحمد اليعقوبي الزعابي
عشرون عامًا من التميز

مات إحترافية ُمَدعَّ
»ناصر أحمد اليعقوبي«: أحد مؤسسي »مكتب التوعية المرورية« بإدارة المرور 

جمعية  و«عضو  العامة«،  العالقات  »إدارة  مؤسسي  ومــن  الخيمة،  ــرأس  ب

اإلمارات للسالمة المرورية« بأبوظبي، وهو »محاضر أمني في القيادة العامة 

لشرطة رأس الخيمة« منذ العام 1998م، و«محاضر معتمد في وزارة الداخلية« 

تخصص »عالقات عامة«، انطالقًا من كونه )مدربًا محترفًا في العالقات العامة 

واإلعالم(، بحسب ما تشير إليه »شهادة الدبلوم« الصادرة بتاريخ 07/11/2015م 

عن »كلية كامبرديج للتكنولوجيا ببريطانيا« بتقدير »امتياز«، حيث الفترة من 20 

60 ساعة  إلى 01/09/2015م.. وكذلك من خالل خوضه  2015م  أغسطس 

الكندية  »المنظمة  عبر  واإلعــالم«  العامة  العالقات  »برنامج  بإكماله  تدريبية 

للتعليم االحترافي«، حيث الشهادة الصادرة في أكتوبر 2015م.. باإلضافة إلى ما 

تشير إليه الدالئل التالية: الشهادة الصادرة عن »مركز التنمية اإلدارية« بالقاهرة 

لمشاركته في البرنامج التدريبي »منظومة األعمال اإلدارية المتكاملة ومهارات 

إعداد المدربين« خالل الفترة من 18 إلى 25/2/2007م. والشهادة الصادرة عن 

»هيئة الطرق والمواصالت« بحكومة دبي، لمشاركته في دورة »إعادة تأهيل 

محاضري التوعية المرورية« في الفترة من 17 إلى 21 فبراير 2008م..

ة شراكة ُشَرِطيَّ
»وزارة الداخلية« هي البيت الكبير الذي يحتوي في أرجائه كافة القيادات واإلدارات 

ة في اإلمارات العربية المتحدة السبع، ويحتضن كافة  َرِطيَّ والقسام والمراكز الشُّ

ة  َرِطيَّ الشُّ الكيانات  كافة  بين  تجمع  عدة  روابــط  ثمة  لــذا،  الشرطة..  منتسبي 

َتِب والمناصب  وكافة المنتسبين إليها من ضباط وضباط صف وأفراد بمختلف الرُّ

»ناصر  أول  المساعد  َم  َقدَّ ذلك،  من  وانطالقًا  الوظيفية..  والمهام  والمواقع 

أحمد إبراهيم اليعقوبي الزعابي« العديد من المحاضرات والبرامج والدورات في 

ة، حيث مساهمته المتميزة في تقديم وإنجاح محاضرات  َرِطيَّ أرجاء الخريطة الشُّ

إدارة  2014م: دورة »التميز في  تدريبية، منها ماهو في سنة  وبرامج ودورات 

العالقات العامة« لصالح »القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة«. سنة 2015م: 

دورة »العالقات العامة المتقدمة« لصالح »معهد تريب الشرطة برأس الخيمة، 

الدورة التدريبية »مهارات التعامل مع الجمهور« لصالح »القيادة العامة لشرطة 

َعْجمان«، دورة »التعامل مع الجمهور وخدمة العمالء« لصالح »القيادة العامة 

لشرطة رأس الخيمة«. سنة 2016م: دورة »التعامل مع الجمهور« لصالح »معهد 

لصالح  الجمهور«  مع  التعامل  »مهارات  دورة  الخيمة«،  برأس  الشرطة  تدريب 

وزارة  لموظفي  تدريبية  وبرامج  »محاضرات  الفجيرة«،  لشرطة  العامة  »القيادة 

الداخلية بأبوظبي« عبر »اإلدارة العامة للخدمات اإللكترونية واالتصاالت«. سنة 

2017م: دورة »تخطيط وتنفيذ حمالت التوعية واإلرشاد« لصالح »معهد تريب 

و«دورة  الشكاوى«  مع  والتعامل  االتصال  فن  »دورة  الخيمة«،  برأس  الشرطة 

خدمة المتعاملين« لصالح »القيادة العامة لشرطة الفجيرة«، والبرنامج التدريبي 

الخاص بدورة »خدمة المتعاملين – رقم/1« لصالح »معهد قوات األمن الخاصة« 

بوزارة الداخلية. سنة 2018م: »دورة خدمة المتعاملين« لصالح »القيادة العامة 

لشرطة الفجيرة«، »محاضرات وبرامج تدريبية لموظفي وزارة الداخلية بأبوظبي« 

عبر »اإلدارة العامة للخدمات اإللكترونية واالتصاالت«.

1997م  العام  َرطي في  بالسلك الشُّ التحاقه  منذ 

وحتى هذه اللحظة من عمر »عام زايد 2018م«، 

َتب العسكرية: }شرطي أول، عريف،  وهو يتقلد الرُّ

عبر  أول{..  مساعد  مساعد،  أول،  رقيب  رقيب، 

قنوات وظيفية ضمن الخريطة التنظيمية للقيادة 

العالقات  }إدارة  الخيمة:  رأس  لشرطة  العامة 

الــمــرور  إدارة  الــســاهــرة،  العين  مجلة  الــعــامــة، 

الشرطة  الــمــروريــة،  التوعية  مكتب  والترخيص، 

عمله  »مقر  الشرطة  تدريب  معهد  المجتمعية، 

الوظيفي الحالي«{.. إنه المساعد أول »ناصر أحمد 

اإلماراتي  الممثل  الزعابي«:  اليعقوبي  إبراهيم 

المسرحي، والمخرج السينمائي المعروف، المولود 

فماذا  1968م..  يوليو   6 بتاريخ  الخيمة  رأس  في 

ة؟! َرِطيَّ عن مسيرته الشُّ

إسهامات توعوية
مجرد  اليعقوبي  ناصر  أول  للمساعد  المعرفية  الحصيلة  تكن  لم 

بتطبيقات  النظرية  المكتسبات  دعم  على  حرص  بل  ورق،  على  حبر 

المجتمعية عبر إقامة محاضرات  نابعة من حس المسؤولية  عملية 

وندوات وبرامج توعوية في مختلف المؤسسات التعليمية وجهات 

اإلبداع  لـ«مركز  الطفل«  منها: محاضرة »حقوق  المختلفة..  العمل 

»روضة  ألطفال  المرورية«  »التوعية  محاضرة  البشرية«.  للتنمية 

»أسرة  بشعار  المرورية  التوعية  حملة  في  المساهمة  الشموع«. 

للتعليم  زيـــدون«  ابــن  »مــدرســة  لطالب  آمــن«  ومجتمع  مستقرة 

بنين ح/1. محاضرة »احذر أخطاء اآلخرين« لطالب الصف  األساسي 

المشارك  الثانوي«  للتعليم  الجير  بـ«مدرسة  علمي/1  عشر  الحادي 

»كيف  التثقيفية  الــدورة  المرورية«.  الثقافة  »كأس  مسابقة  في 

للتعليم  الرؤية  المرور« لطالبات »مدرسة  تقي نفسك من حوادث 

بن  أحمد  »مدرسة  لطالب  مرورية  محاضرة  والثانوي«.  األساسي 

المرور  »أســبــوع  فعاليات  ضمن  ح/1«  األســاســي  للتعليم  ماجد 

لطالبات  ــًا«  مــروري نفسك  تثقف  »كيف  محاضرة   .»26 الخليجي 

»مدرسة الهمهام للتعليم الثانوي«. محاضرة »أهمية المرور وكيفية 

اصفني  وادي  »مدرسة  لطالبات  المرورية«  الحوادث  من  التخلص 

الثانوية للبنات«. باإلضافة إلى مساهمته في إنجاح »مشروع األمن 

للتعليم األساسي ح/1«،  تريم عمران  والسالمة« لطالب »مدرسة 

المنيعي  لـ«مدرسة  المروري«  »المعرض  في  الفاعلة  ومساهمته 

للتعليم األساسي والثانوي للبنات«. وكذلك إسهاماته المتميزة في 

للبنات،  االبتدائي  »الغب  مدارس  لطالبات  المروري«  الوعي  »نشر 

الخران التأسيسية للبنات، مزون للتعليم األساسي والثانوي للبنات«. 

ثم »مدرسة الظيت للتعليمي الثانوي للبنات« التي أبرقت له شكرًا:

الشكر أفضل ما حاولت ملتمسًا به الزيادة عند الله والناس

في دائرة الضوء
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شكر وتقدير

مع  ة  َرِطيَّ الشُّ القيادات  تتعامل  مبدأ  بهكذا  الله«!!  يشكر  ال  الناس  يشكر  ال  »من 

الكفاءات البشرية بما تحققه من إنجازات متميزة في مسيرتها الوظيفية، وبهكذا 

م  لَّ سُّ على  مراحله  مختلف  في  الزعابي«  اليعقوبي  أحمد  »ناصر  مع  تعاملت  مبدأ 

َتِب العسكرية، فكان أن ُمِنَح شهادات شكر وتقدير على النحو التالي: )لتميزه في  الرُّ

بصورة مشرفة  المجتمعية وظهوره  البيئية  المهام  أداء جميع  وتفانيه في  العمل 

العامة  العمليات باإلدارة  إدارة  الميل« عن مدير  يحتذى بها: »العقيد فيصل سعيد 

لشرطة رأس الخيمة: »مارس 2011م«(. )تقديرًا لعطائكم المبذول في إنجاح العمل 

التطوعي وتمثيل دولة اإلمارات في الخارج: »العميد جمال أحمد الطير« مدير عام 

الموارد والخدمات المساندة باإلدارة العامة لشرطة رأس الخيمة: »يناير 2012م«(. 

)لمشاركتكم الفاعلة في الدورة الثانية لجائزة وزير الداخلية للبحث العلمي: »اللواء 

2015م«(.  »مايو  الجائزة:  أمناء  مجلس  رئيس  النعيمي«  الخريباني  سالم  ناصر  د. 

)لتميزه في العمل وحرصه وتفانيه في أداء واجباته وظهوره بصور مشرفة يحتذى 

بالقيادة  الشرطة  تدريب  معهد  مدير  عبدالله«  علي  إبراهيم  حسن  »العميد  بها: 

جائزة  الفاعلة في  العلمية  )لمشاركتكم  الخيمة: »2016م«(.  رأس  لشرطة  العامة 

وزير الداخلية للبحث العلمي – الدورة الثالثة، والذي ساهم في إثراء الجائزة وتميزها: 

)ألدائه  2017م«(.  »مايو  الداخلية:  وزارة  وكيل  الشعفار«  عبدالله  سيف  »الفريق 

المتميز ومشاركته في جائزة أفضل ضباط صف وأفراد ومدني في المجال اإلداري 

ضمن »جائزة وزير الداخلية للتميز« – »جائزة القائد العام«: »يونيو 2017م«(. 

الحصاد

»من زرع حصد«.. والمساعد/1 »ناصر اليعقوبي الزعابي« زرع علمه ومعرفته وثقافته 

متعددة..  وأزمنة  أمكنة  في  متميزة  بحثية  حقول  وفي  الوظيفية  ممارساته  في 

على  )الحصول  اليانعة:  الثمار  جني  لحظة  جاءت  المتواصل،  الزرع  ذلك  وبمقتضى 

الــدورة    – للجمارك  المؤسسي  التميز  جائزة  في  المجتمعية  الشخصية  فئة  جائزة 

الحادية عشر لعام 2015م(. )الحصول على المركز األول في جائزة أفضل صف ضابط 

المدير  »جائزة   – للتميز«  الداخلية  وزير  »جائزة  اإلداري ضمن  المجال  في  والمدنيين 

مسابقة  ضمن  لإلبداع«  العويس  بـ«جائزة  األول  بالمركز  )الفوز  2016م(.  العام«: 

المحور اإلعالمي »الدراسات اإلنسانية« عن بحثه »دور اإلعالم وتأثيره على الثقافة 

األمنية لألطفال«: 2018م(.

إعداد / عبدالله محمد السبب



الذكرى الثامنة  لتولي صاحب السمو الشيخ 
سعود بن صقر القاسمي مقاليد الحكم في 

إمارة رأس الخيمة 
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نبذة عن جمعية اإلمارات للتنمية 
اإلجتماعية؟

االجتماعية  للتنمية  ــارات  ــ اإلم جمعية  تأسست 

بمرسوم أميري من صاحب السمو الشيخ سعود بن 

صقر القاسمي عضو المجلس األعلى لالتحاد حاكم 

الجمعية تحت  2011، وتم إشهار  الخيمة عام  رأس 

مظلة وزارة تنمية المجتمع كجمعية ذات نفع عام 

في شهر إبريل 2018.

 من هو خلف سالم عنبر ؟ 
الثامن  مواليد  من  عنبر  بن  اسماعيل  سالم  خلف 

رأس  مدينة  قلب  في   1967 أغسطس  من  عشر 

والحنان  الحب  يكتنفها  أســرة  في  نشأت  الخيمة 

والترابط األسري .وكان والدي رحمه الله يعمل في 

حرس الحدود ووالدتي ربة بيت .وفي العام 1990 

تزوجت وأنجبت أبنائي.

الثانية  الرياضي في سن  بدأت عالقتي مع المجال 

الثقافي  اإلمــارات  بنادي  التحاقي  خالل  عشرة من 

الــذي  الطاولة  تنس  ريــاضــة  ممارسة  و  الرياضي 

أهلتني  جيدة  وخبرة  خاصة  مهارات  فيه  اكتسبت 

الطاولة وحققت  تنس  الدولة في  لتمثيل منتخب 

المركز األول في بطولة المرحوم سيف بن غباش .

المجاالت،  المطالعة في مختلف  أبرز هواياتي  من 

وتغذية  المعرفة  ــادة  زي هو  األول  شغفي  ويعتبر 

التي  السفر  هــوايــة  ــى  إل إضــافــة  ــروح  ــ وال النفس 

الفرد  ثقافة  وتعزز من  النفس  على  االعتماد  تعلم 

واحترامة لبقية الشعوب.

ماذا أضافت الجمعية لكم عمليًا و 
شخصيًا ؟

أضافت لي الجمعية الكثير، فعلى الصعيد العملي 

نحو  للفرد  الحقيقية  المساهمة  أن  أدرك  أصبحت 

المؤسسة  عمل  منظومة  تطوير  هــو  مجتمعه 

مؤثرة  وإحداث  بخدماتها  واإلرتقاء  بها  يعمل  التي 

للدولة. المستدامة  التنمية  عجلة  لدفع  وواضحة 

شخصيتي  على  تعرفت  الشخصية  الناحية  ومــن 

االجتماعية من خالل تواصلي باألفراد من المجتمع 

التطوعي  الــعــمــل  أن  وأيــقــنــت  ــمــؤســســات،   وال

اإلجتماعي يضيف للشخص قيم إنسانية يدرك من 

خاللها مسؤوليتة االجتماعية تجاة الوطن.

 أهم البرامج و الفعاليات التي 
تختص بها جميعة اإلمارات للتنمية 

اإلجتماعية ؟ 
ــن االنـــجـــازات  حــقــقــت الــجــمــعــيــة مــجــمــوعــة مـ

منها  استفاد  فعالية   134 مايقارب  والفعاليات 

أكثر من  عليها  استحوذ  6 آالف شخص،  أكثر من 

%60 من فئة الشباب، وذلك بعد تطوير مرافق 

رياضية  ومالعب  قاعة  من  أكثر  ووجود  الجمعية 

وصاالت رياضية واجتماعية مخصصة للنساء.

دورات  مابين  الجمعية  وفعاليات  برامج  تنوعت 

ومجالس  وورش  رياضية  وبطوالت  ومحاضرات 

طالبية  ومعسكرات  ثقافية  ورحــالت  إجتماعية 

دبلومات  قائد وعدة  داخلي  برنامج في  ومبادرة 

في القيادة وحمالت توعوية مثل حملة لكورنيش 

أجمل ، وحملة تنظيف الشاطئ بالرمس ، وحملة 

األوقـــاف  ــرة  دائـ مــع  بالتعاون  المساجد  تعطير 

والشؤون االسالمية .

كما تهتم الجمعية بإبراز طاقات االفراد وقدراتهم 

من خالل برنامج »تبادل« الذي يهتم بتسخير هذه 

نوعها  كــان  ــًا  أي والــمــهــارات  والــقــدرات  المعارف 

وصواًل  الفائدة  لتعميم  لآلخرين  ونقلها  وتداولها 

إلى مجتمع متميز الثقافة والتمكين.

تعزيز  في  تسهم  وأنشطة  مــبــادرات  وللجمعية 

القيم  وترسيخ  الوطني  واالنتماء  والوالء  الهوية 

بمختلف  الــمــواطــنــيــن  بــيــن  األصــيــلــة،  الثقافية 

أعمارهم، مع التزامها بتنمية حس التطوع من أجل 

المجتمع  أفراد  بين  التطوعي  العمل  ثقافة  خلق 

للفرق  الجمعية  خاصة.وخصصت  والشباب  عامة 

التطوع« وهيه تشكيلة من  التطوعية »حاضنات 

الجمعية  تقدمها  التي  والتسهيالت  الخدمات 

للفرق التطوعية في مكان مخصص لهذا الغرض 

لتسهيل إنجاز أعمالها وتحقيق أهدافها.

مدى إرتباط الجمعية بالشركاء 
اإلستراتيجين و القطاعات 

الحكومية و الخاصة ؟ 
مختلف  مع  والشراكة  بالتواصل  الجمعية  تهتم 

ذات  والعالمية  واإلقليمية  المحلية  المؤسسات 

إتفاقيات  عــدة  ولدينا  الجمعية  بعمل  العالقة 

لتحقيق  حكومية  جهات  مع  استراتيجية  شراكة 

ــقــيــادة الــرشــيــدة فــي تــوفــيــر الــخــدمــات  رؤيـــة ال

وبكفاءة  فعال  بشكل  واالجتماعية  الحكومية 

عالية، والتي تأتي في إطار الشراكة مع الهيئات 

وتقديم  التنافسية  لتعزيز  الحكومية  ــر  ــدوائ وال

كافة  الجمعية  وتضع  للجمهور،  الخدمات  أرقــى 

إمكانياتها لتعزيز هذه الشراكات .

ولدى الجمعية عدة شراكات مع كل من منطقة 

لشرطة  العامة  والقيادة  التعليمية  الخيمة  رأس 

البشرية  والموارد  المحاكم  ودائــرة  الخيمة  رأس 

بــرأس  المالية  اإللــكــتــرونــيــة،ودائــرة  والحكومة 

الشراكات  إلى جانب  الخيمة  رأس  الخيمة وغرفة 

في المجال الرياضي.

 مدى أهمية رؤية جهتكم 
لإلستدامة ؟

نوعية  برامج  تنظيم  إلى  اإلمارات  جمعية  تسعى 

و إعداد رواد العمل االجتماعي وتطوير القيادات 

التحديات  مع  والتفاعل  التنمية،  مسيرة  لتعزيز 

والتغيرات االجتماعية، وتبني المبادرات المناسبة 

التكامل  وتحقيق  الثقافية  الحياة  إثــراء  مع  لها، 

التنمية  في  والمشاركة  التعليمية  العملية  مع 

االجتماعي،  والتكافل  الترابط  وتعزيز  المهنية، 

التوعية  ونشر  واإلنساني،  الخيري  العمل  ودعم 

على  الجمعية  وحــرصــت  والوطنية  االجتماعية 

الثقافية  األنــشــطــة  مــن  متنوعة  بــاقــة  تنظيم 

والرياضية واالجتماعية، باعتماد شراكة استراتيجية 

تربطها بمختلف المؤسسات والجهات في اإلمارة 

وتــربــويــة  اجتماعية  ــدمــات  وخ ــرامــج  ب تــقــديــم  و 

وثقافية متنوعة لكل شرائح المجتمع.

الخطط المستقبلية و مدى 
ارتباطها بأهدافكم اإلستراتيجية ؟ 

إلى  نوعية نسعى من خاللها  استحداث فعاليات 

الوصول إلى شرائح المجتمع كافة وتتماشى مع 

تفعيل  إلــى  ونسعى  الرشيدة  القيادة  توجيهات 

دور التطوع بزيادة البرامج التطوعية والتوعية له 

باإلضافة إلى تنظيم برامج خاصة للشباب وتوجية 

امكانياتهم لخدمة الوطن ومن أهم البرامج التي 

سنطلقها مبادرة »مرصد«

عشر  الثامن  مواليد  من  عنبر  بن  اسماعيل  سالم  خلف 

من أغسطس 1967 في قلب مدينة رأس الخيمة نشأت 

في أسرة يكتنفها الحب والحنان والترابط األسري .وكان 

ربة  ووالدتي  الحدود  يعمل في حرس  الله  رحمه  والدي 

بيت .وفي العام 1990 تزوجت وأنجبت أبنائي.

بدأت عالقتي مع المجال الرياضي في سن الثانية عشرة 

و  الرياضي  الثقافي  اإلمــارات  بنادي  التحاقي  خالل  من 

ممارسة رياضة تنس الطاولة الذي اكتسبت فيه مهارات 

خاصة وخبرة جيدة أهلتني لتمثيل منتخب الدولة في تنس 

الطاولة وحققت المركز األول في بطولة المرحوم سيف 

بن غباش .

ويعتبر  المجاالت،  المطالعة في مختلف  أبرز هواياتي  من 

والروح  النفس  وتغذية  المعرفة  زيــادة  هو  األول  شغفي 

التي تعلم االعتماد على النفس  إضافة إلى هواية السفر 

وتعزز من ثقافة الفرد واحترامة لبقية الشعوب.

تحقيق العدد
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التصوير أو كما يشتهر في وقتنا الحالي فن 
الفوتوغرافيا وهو مصطلح يوناني يدّل على 

فن الرسم المنعكس بالضوء،

أنواع التصوير: 
المدن،  البرية والبحرية، وتصوير حياة  الحياة  الطبيعة: بما فيها  • تصوير 
حيث يحكم هذا النوع من التصوير عدة شروط تتعلق بوقت التقاط الصور، وحالة الطقس، 

ونوع الكاميرا المستخدمة.

• فن تصوير األبيض واألسود، وهو أحد فنون التصوير الخالية من 
األلوان، حيث يبرز فيها تباين وامتزاج منطقي وراقي بين اللونين األسود واألبيض بدرجاتها 

المختلفة.

• التصوير القريب مع خاصية Zoom، وهو التصوير القريب والدقيق لألشياء 
والذي ُيظهر أكبر قدر ممكن من تفاصيلها الدقيقة، كتصوير الحيوانات والحشرات الصغيره .

وشيوعًا،  استخدامًا  التصوير  أنــواع  أكثر  أحد  وهو  األشخاص،  تصوير   •
للمستندات  والصور  التذكارية،  الصور  منها  أغــراض  لعّدة  األشخاص  تصوير  في  وتتمثل 

والوثائق الرسمية الحكومية والخاصة أو لألغراض التعليمية وغيرها.

• التصوير الصحفي ويعتبر فنًا وأساسًا في علم الصحافة ومجال األخبار 
أن  الصحفي  المصور  من  النوع  هذا  يتطّلب  حيث  والطبيعية،  السياسية  األحــداث  وخاصة 

النادرة  والظواهر  المهمة  األحداث  والتقاط  مالحظة  في  عالية  بديهة  سرعة  لديه  يكون 

وتوثيقها قبل غيره.

اإلعالم اإللكتروني
والمبادئ  المفهوم,  في  التقليدي  االعــالم  مع  يشترك  االعــالم  من  جديد  نوع  عن  عبارة 

العامة واالهداف, وما يميزه عن االعالم التقليدي أنه يعتمد على وسيلة جديدة من وسائل 

المضامين  إيصال  بهدف  التقليدي,  االتصال  وسائل  كل  بين  الدمج  وهي  الحديثة  االعالم 

كبيرة  لإلعالميين فرصة  االنترنت  وتتيح  أكبر,  بطريقة  بأشكال متميزة, ومؤثرة  المطلوبة 

الوسائل  إلى  اللجوء  دون  بحتة  الكترونية  بطريقة  المختلفة,  االعالمية  موادهم  لتقديم 

التقليدية كمحطات البث, المطابع وغيرها .

اإلعالم الرقمي
مجموعة من األساليب واألنشطة الرقمية الجديدة التي تمكننا من إنتاج 

األجهزة  خــالل  من  أشكاله  بمختلف  وتلقيه،  اإلعالمي  المحتوى  ونشر 

اإللكترونية)الوسائط( المتصلة باإلنترنت، في عملية تفاعلية بين المرِسل 

في  المستخدمة  واالدوات  الوسائل  جميع  تكون  بحيث  والمستقِبل. 

انتاج المحتوى االعالمي من صحافة واخبار وغيرها من االدوات ومصادر 

المعلومات.

مكتب اإلتصال المؤسسي
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استراتيجية المحيط األزرق
في العمل الحكومي

هندسة  إعــادة  من  نوعا  تتطلب  االستراتيجية  هــذه  إّن 

ويمكن   ، المؤسسي  العمل  فــي  والــقــيــادة  التخطيط 

الكتاب  تضمنها  الــتــي  الرباعية  للمصفوفة  االســتــنــاد 

األربعة  والمكونات  ؛  فريدة  رؤيــة  طــرح  نحو  لالنطالق 

للمصفوفة هي :

االستبعاد
فيها  تحتدم  التي  والمواضيع  الخدمات  باستبعاد  وذلك 

واستبدالها   ، المؤسسة  أنشطة  خريطة  من  المنافسة 

المنافسين  باستطاعة  ليس   ، فــريــدة  نوعية  بخدمات 

أو  المعرفي  عجزهم  بسبب  إمــا  بسهولة  فيها  الدخول 

االختصاص  بسبب  أو   ، ــقــدرات  وال اإلمكانيات  لضعف 

المهني الحصري للمؤسسة .

في  تساهم  أن  المرونة  عالية  قيادية  لنظرة  ويمكن 

الجهود والوقت  التي تستزف  المعقدة  المهام  استبعاد 

من اختصاص المؤسسة إلى اختصاص جهات اخرى ، ومن 

الحوادث  وتخطيط  السجون  خصصة  تجربة  ذلــك  أمثلة 

المرورية .

التقليص 
دور  تقليص  مثل   ، مختلفة  أشــكــاال  يــأخــذ  أن  ويمكن 

المؤسسة في مجال ُمحدد ، أو تقليص حجم المؤسسة، 

توجه   ، التقليص  لموضوع  الناجحة  التطبيقات  أبرز  ومن 

التنفيذ  من  التدريجي  االنحسار  نحو  الكبرى  المؤسسات 

عن  القيادي  اإلشـــراف  إلــى  لألعمال  الشامل  الميداني 

تضمن  دقيقة  ومــؤشــرات  صارمة  معايير   وضــع  طريق 

على  التركيز  للمؤسسات  يتيح  مما   ، العالية  الكفاءة 

األنشطة التي تقع في المحيط األزرق .

الزيادة 
وهي العكس للُمكونين األول والثاني ، والزيادة قد تأخذ 

أشكاال مختلفة ، مثل الزيادة الكمية لألنشطة التخصصية 

التي تتفرد بها المؤسسة ، مما يضمن العمل في محيط 

أزرق يتيح تحقيق الريادة.

نشاط  ُمحددة من  زوايا  على  التركيز  الزيادة في  وكذلك 

عام ، ولعل أبرز مثال على ذلك شركة فولفو السويدية 

أنها  دائما  الشركة  تفتخر  هذه  ، حيث  السيارات  لصناعة 

وأّن   ، السيارات  صناعة  في  األمــان  حزام  أدخل  من  أول 

هدفها هو سالمة اإلنسان ، ولهذا نجد شعارها ) هناك 

 ... السيارات  غير  لفولفو  الكثير  تعني  عديدة  أخرى  أمور 

، فبالرغم من كونها   ) الرئيسي اإلنسان  الشركة هدفها 

على  تركيزها  زيــادة  أّن  إال  السيارات  النتاج  ربحية  شركة 

للكثير  يمكن  ال  أزرقـــا  محيطا  لها  يتيح  السالمة  زاويـــة 

المنافسة فيه .

االبتكار  
في  ومترسخا   ، ومتأصال  متواصال  يكون  أن  وشــرطــه 

الريادة  مستدام  بشكل  يضمن  مما   ، المؤسسية  القّيم 

االبتكارية ، ويندرج في هذا األمر  ضرورة العناية الفائقة 

في  النوعية  المبادرات  وأصحاب  والباحثين  بالمبتكرين 

إطار نظامي صارم .

في  األزرق  المحيط  إلــى  األحمر  المحيط  من  الخروج  إّن 

يتطلب  والخدمات  األنشطة  وفي   ، المؤسسي  العمل 

من  وسلسلة  مــرنــة  ــادة  وقــي قــويــة  اسشترافية  رؤيـــة 

العمليات واألنظمة الحّية والمتطورة بشكل دائم، مما 

سيؤدى في النهاية إلى الرّيادة الحقيقية في مجال أفضل 

الممارسات.

الخدمات  مــجــال  فــي  استراتيجية   150 مــن  أكــثــر 

كيم  شان  البروفسوران  بدراستها  قام  واألعمال 

ِعلمية  خــالصــة  ــى  إل وتــوصــلــوا   ، مــوبــورن  ورينيه 

ُمقدمي  بــيــن  الــشــرســة  المنافسة  أّن  مــفــادهــا 

الخدمات حّولت السوق إلى ُمحيط أحمر بلون الدم 

 ، مصيرية  مواجهات  في  الجميع  فيها  يتنافس   ،

تكون نتيجتها إما نمو الشركة أو اندثارها وخروجها 

من السوق ،  ولكّن وفي المقابل هناك مساحات 

لها  يلتفت  ال  األزرق  بالمحيط  أشبه  بكثير   أوسع 

تكون  وهنا   ، األحــمــر  المحيط  فــي  المتصارعون 

الستكشاف  الـــرواد  من  للقليل  الذهبية  الفرصة 

دون  مــن  كبيرة  نتائج  وتحقيق  األزرق  المحيط 

على  ومنافستهم  اآلخرين  مواجهة  في  شراسة 

خدمات محدودة وسوق مزدحم .

 blue( وقد تضمن كتاب استراتيجية المحيط األزرق

ocean strategy(  الذي أصدره البروفسوان شان 

الستشكاف  كثيرة  وأدوات  متنوعة  أمثلة  ورينيه 

، وخــالل  الــســوق األحــمــر  خـــارج  مساحات جــديــدة 

العقد الماضي أقدمت مجموعة من المؤسسات 

هذه  تطبيق  في  جــادة  محاوالت  على  الحكومية 

من  وبالرغم  الحكومي،  العمل  في  االستراتيجية 

لتلك  الــواقــع  أرض  فــي  كبيرة  نتائج  ــود  وج عــدم 

المحاوالت إال أّن المحاوالت نفسها َجديرة بالتقدير  

، فهي تندرج ضمن التفكير خارج الصندوق .

للمعايير  الحكومية  المؤسسات  تبني  ظّل  وفي 

العالمية للجودة والتميز ، وتطبيق النظام العالمي 

الــخــدمــات  تــقــديــم  مــراكــز  فــي  الــنــجــوم  لتصنيف 

استراتيجية  أّن  شــّك  فــال    ، بــالــدولــة  الحكومية 

المحيط األزرق يمكن أن تغّير بشكل حاسم قواعد 

أبعادا  الساحة  في  ُتدخل  وأْن   ، الخدمية  اللعبة 

وأّن  سّيما  ال   ، والخدمات  األنشطة  في  جديدة 

الحكومية  الخدمات  تقديم  مراكز  بين  المنافسة 

الذكي  والتحول  والدقة  بالسرعة  تتسم  أصبحت 

الشراسة  مالمح  عليها  سيطفى  مما   ، الشامل 

المألوفة في قطاعات الشركات الخاصة .
أحمـد عبدالرحمـن عثمـان
رئيس وحدة االستراتيجية والمستقبل

مكتب التطوير المؤسسي
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التّميز  أجــل  من  المتعددة  الفردية  الجهود  من  بالرغم 

لبرنامج  مّاسة  ظلت  الحاجة  ّأن  إال  والتطوير،  واالبــداع 

ونشر  والتحفيز  للتنافس  ساحة  يوفر  للتميز،  متكامل 

المعرفة، وبناء القدرات. 

في العام 2014 م ، وبعد قراءة متأنية لتفاصيل الموارد 

واستشارة  وإمكانياتها،  واحتياجاتها  الدائرة  في  البشرية 

المختصين، وبعد االطالع على برامج التّميز المختلفة في 

الساحة المحلية واالقليمية والدولية، تبلورت لّدي  فكرة 

برنامج " الصفوة للتميز 

برنامج الصفوة للتميز 
وقررُت أن يكون في دورته األولى مختصرا على موظفي 

نتائج  الوظيفي، وقد جاءت  التمّيز  ، وعلى فئات  الدائرة 

الدورة األولى دورة 2015 مبهرة ، حيث اشترك فيها 26 

موظفًا  وموظفة بالرغم من أن الهدف كان 10 موظفين 

كل  فــاقــت  مستويات  الــبــرنــامــج  صـــدرى  بلغ  و   ، فقط 

التوقعات و أصبحت أهم البرامج في إمارة رأس الخيمة.

و  البرنامج  توسع   )  2016 دورة   ( الثانية  ــدورة  الـ فــي 

تنافست الوحدات اإلدارية كما تنافس الموظفون فيما 

انعكس  قد  و  مشاركة   41 المشاركات  بلغت  و  بينهم 

ذلك ايجابا على مختلف الوحدات اإلدارية و على الموظفين ، و 

أصبح برنامج الصفوة للتميز األكبر و األكثر تأثيرًا على مستوى 

رأس الخيمة.

الخدمات  دائــرة  إلى  مسماها  تحول  و   ، الدائرة  تحديث  ومع 

العامة كانت الدورة الثالثة للبرنامج دورة 2017 حيث طلبت 

بشكل  البرنامج  دليل  مراجعة  الـــدورة  قبل  المختصين  من 

الشكاوي  و  الرأي  استطالعات  نتائج  االستفادة من  و  كامل 

التحسين  و  االبتكار  على  التركيز  و  الصلة  ذات  االقتراحات  و 

وفق معايير الجيل الرابع للتميز الحكومي في الدولة و كانت 

الدليل في  المختصون  انجز  األبعاد حيث  بكافة  رائعة  النتيجة 

وقت قياسي و تنافست المؤسسات و اإلدارات و األقسام و 

الموظفون بكل حماسة و بلغت المشاركات بمختلف أنواعها 

62 مشاركة .

و ستكون الدورة الرابعة من البرنامج دورة 2018 إمتدادا لما 

سبق و تطويرًا لكافة الجوانب و التفاصيل و سيكون التركيز 

النتائج  أنجح  مع  يتوافق  بما  االستدامة  و  الريادة  على  فيها 

على المستويين اإلقليمي و العالمي.

إن برنامج الصفوة ما زال أحد أهم األعمدة التي سترتكز عليها 

رحلة التميز و الجودة في الدائرة و سيكون نهجًا متجددا لتعزيز 

عمليات التوثيق و إدارة المعرفة و التحسين المستمر و تطوير 

آليات العمل و أنظمة اإلدارة و برامج الحوكمة على مختلف 

و  للجميع  مشتركًا  عماًل  البرنامج  هذا  سيظل  و  المستويات 

سيترسخ في ذاكرة الدائرة عامًا بعد عام.

م. أحمد محمد الحمادي 
مدير عام دائرة الخدمات العامة

الصفوة
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العامة  الخدمات  دائرة  شباب  مجلس  أعضاء  نظم 

خلوة شبابية مع موظفي مركز إسعاد المتعاملين، 

تحسين  بخصوص  مواضيع  عدة  مناقشة  تم  حيث 

في  ــداع  اإلبـ و  السعادة  تحقق  التي  العمل  بيئة 

العمل  بشأن  مقترحات  الخلوة  تضمنت  و  العمل. 

مختلف  في  الشباب  وطموحات  آمال  تحقيق  على 

المواضيع.

ــارك الــجــمــيــع كــفــريــق واحــــد لــتــأمــيــن جميع  ــ وشـ

الخلوة الشبابية األولى مع مركز إسعاد المتعاملين في دائرة الخدمات العامة 

“أفكار وطاقات الشباب اإلبداعية “

مجلس شباب الدائرة

أمام  المجال  فسح  في  تساهم  التي  اإلمكانيات 

قام  و  مبتكرة.  إبداعية  بأفكار  للخروج  الشباب 

جدارتهم  بإثبات  المتعاملين  إسعاد  مركز  موظفي 

وعزيمتهم وإصرارهم وطاقاتهم اإليجابية، من خالل 

المشاركة في طرح األفكار والمبادرات في مختلف 

و  المطروحة  األفكار  مناقشة  وسيتم  المجاالت. 

إلى  للوصول  المجلس  أعــضــاء  قبل  مــن  دراستها 

أفضل النتائج و الحلول.
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متطلبات  وتلبية  خدماتها  تقديم  في  والجودة  التميز  إلى  دائمًا  العامة  الخدمات  دائرة  تسعى 

الممارسات،  وأفضل  والدولية  المحلية  المعايير  ألعلى  وفقا  وذلــك  المتعاملين،  واحتياجات 

ولتحقيق ذلك تبنت الدائرة على مدى السنوات السابقة منهجية للحوكمة المؤسسية، وتعمل 

بشكل مستمر على تحسينها وتطويرها لتحقق األهداف المنشودة منها.

تناولنا في المقاالت السابقة بعض المبادئ التي ترتكز عليها منهجية الحوكمة في دائرة الخدمات 

العامة، أال وهي: اإلفصاح والشفافية، الكفاءة والفاعلية، اتخاذ القرار، تضارب المصالح، مكافحة 

االحتيال والفساد، السلوك الوظيفي، إدارة المخاطر، الرقابة الداخلية وغيرها،،، وسوف نسرد لكم 

في هذا المقال لمحة تعريفية عن أحد الركائز الرئيسية للحوكمة المؤسسية وهو مبدأ المساءلة.

تعريف المساءلة
تهدف المساءلة إلى الحصول على نتائج وإجابات حول ما إذا كانت 

العديد  وهناك  ال،  أم  مستهدف  هو  لما  وفقًا  تسير  المؤسسة 

المتعددة،  الحوكمة  التعريفات لمعنى المساءلة وفقًا ألطر  من 

ولكن جميعها ترمي إلى أن مبدأ المساءلة يتعلق بوجود إجراءات 

المسؤوليات  وتحمل  المهام  توضح  وفعالة  واضحة  وخطوط 

واستخدام  القرارات  مشروعية  حول  الالزمة  التوضيحات  وتقدم 

وضـــرورة  المسؤولين،  قبل  مــن  الــواجــبــات  وأداء  الصالحيات 

القوانين  تنفيذ  لضمان  وفعالة  ومتعددة  مستمرة  رقابة  وجود 

وأن  االستراتيجيات  وتحقيق  الموضوعة  واألنظمة  والسياسات 

المستفيدين  كافة  وتوقعات  متطلبات  األداء  مجمل  يحقق 

والمعنين.

الهدف من المساءلة 
ال يهدف مبدأ المساءلة في األصل إلى تصيد أخطاء االخرين ولكن 

يهدف إلى تحديد مواطن القصور وضمان تحمل المسؤولية وتعزيز 

القدرة على المحاسبة لتحقيق األهداف المنشودة والمخطط لها، 

كما يرتبط مبدأ المساءلة بالعديد من مبادئ الحوكمة األخرى مثل 

الشفافية ومكافحة الفساد وسيادة القانون والعدالة والفعالية 

والكفاءة.

جوانب المساءلة
 توجد العديد من الجوانب التي يتم السؤال واالستفسار عنها في 

السعي لتحقيق مبدأ المساءلة هي على سبيل المثال:

 األهداف واالستراتيجيات والخطط المبنية على متطلبات 

     وتوقعات المعنين.

 فعالية وكفاءة الخطط التشغيلية.

 كفاية ووضوح وفاعلية السياسات واإلجراءات وأوراق العمل.

 وضوح األدوار والمسؤوليات والصالحيات وأساليب إتخاذ 

     القرارات. 

 فعالية أنظمة الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر.

 دورية قياس مؤشرات األداء ونتائجها.

 تقارير األداء والمتابعة الدورية.

مسؤولية تطبيق المساءلة
يقع على عاتق كافة المستويات اإلدارية مسؤولية تطبيق مبدأ 

المساءلة في الدائرة، ولكن تتفاوت أدوارهم ودرجة المسؤولية 

دفاعية  خطوط  ثالثة  إلى  تقسيمها  ويتم  التطبيق،  عملية  في 

الدائرة  أداء  حول  التأكيد  وتقديم  ومراقبة  متابعة  على  تعمل 

وتحقيق أهدافها، وهي:

التي  التنفيذية  اإلداريــة  بالوحدات  يتمثل  األول:  الدفاع  خط 

اليومية  اإلدارية  التشغيلية  للعمليات  األولي  الفحص  دور  تلعب 

للسياسات واإلجراءات  والتحقق من مدى خضوعها  بها،  الخاصة 

واألنظمة المعمول بها.

خط الدفاع الثاني: يمثل الوحدات اإلدارية التي ليس لها دور 

تشغيلي مباشر، ولكنها تشارك وتدير عمليات التشريع والتخطيط 

وتتحقق  وتطبيقها  تنفيذها  وتــراقــب  االستراتيجيات،  ووضــع 

أو ما تم تطبيقه من سياسات  له  التخطيط  تم  بما  االلتزام  من 

وإجراءات وخالفه.

التدقيق  خدمات  مقدمي  في  ويتمثل  الثالث:  الدفاع  خط 

سواء الداخلي أو الخارجي، وتهدف لتقديم تأكيد معقول لإلدارة 

تحقيق  في  المخاطر  وإدارة  الرقابة  أنظمة  فاعلية  حول  العليا 

المستهدفات. ويؤدي مكتب التدقيق الداخلي الشق األكبر في 

التشغيلية  النواحي  لكافة  بالمراجعة  يتطرق  حيث  الصدد،  هذا 

والمالية واإلدارية والتقنية.

وتؤدي اإلدارة العليا دورًا رئيسيًا في تحديد االتجاه العام للدائرة 

فيما يتعلق بالسياسات واالستراتيجيات والمنهجيات، والمحافظة 

والمسؤوليات  المهام  توضيح  مــن  تمكن  جيدة  أنظمة  على 

العام  الــهــدف  لتحقيق  المحاسبة  سبل  وتــحــدد  والــصــالحــيــات، 

ومتطلبات وتوقعات المتعاملين والعاملين بالدائرة.

أنس محمد سميح أبو حميد
رئيس مكتب التدقيق الداخلي

المساءلة في إطار الحوكمة

مكتب التدقيق الداخلي
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اإلدارة المالية

الرسم البياني أعالة يوضح الزيادة في عدد المعامالت

يتم فتح التطبيق عن طريق بصمة 
المدير التنفيذى او المختص حسب 

مصفوفة الصالحيات

يتيح التطبيق  امكانية  تأجيل  
العرض و  االعتماد لوقت الحق

االطالع على المرفقات االعتماد البصمة فى حالة االعتماد 
وقبول الصرف

فى حالة الرفض وذكر السبب

بمجرد فتح التطبيق تظهر كافة الدفعات موضحة 
المبلغ واسم المستفيد وتتيح استعراضها والتنقل 

بينهم بشكل سريع

يتيح التطبيق  امكانية  تأجيل  العرض و  االعتماد 
لوقت الحق بموعد وتوقيت محدد

يتيح التطبيق اظهار كافة  االخطارات 
التى تظهر ملخص للعمليات التى تمت

عن اختيار الدفعة لالعتماد تظهر كافة 
التفاصيل والمرفقات فى حالة الحاجة الى 

تفقدها واالطالع عليها

حازم محمد عبد العزيز
مدير اإلدارة المالية

 قريبًا إطالق تطبيق مالي
انطالقًا من إيماننا بأهمية التقنية والتوجه لألنظمة  الحديثة ونتيجة لتزايد أعداد المعامالت 

المستحقة للمقاولين والموردين وكافة األطراف المتعاقدة مع الدائرة، ويعد قانون إنشاء 

دائرة الخدمات العامة ومؤسساتها، هو السبب الرئيسي في تلك الزيادة حيث تعمل اإلدارة 

المالية على إصدار الدفعات لكل مؤسسة من المؤسسات على حدا ليتمكن متخذين القرار 

أتمت  على  بالغة  أهمية  المالية  اإلدارة  تولي  مؤسسة.  لكل  المالي  الوضع  معرفة  من 

إلكترونية يمكن تشغيلها من خالل  تطبيقات ذكية وتحويل  العمليات وتحويلها إلى صيغة 

الكفاءة  ورفــع  األعمال  تقليل  بهدف  اإللكترونية  الصيغة  إلى  الورقية  المعامالت  كافة 

والفعالية اعتمادًا على معايير وأسس تالئم دائرة الخدمات العامة والمؤسسات التابعة لها  

حسب الهيكل التنظيمي المستحدث ومصفوفة الصالحيات الجديدة.
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قسم الموارد البشرية 

دورة تدريبية بعنوان االسعافات االولية في العمل لموظفي الدائرة من قبل مركز تدريبي معتمد وتهدف هذه الدورة إلى تدريب وتأهيل الموظفين على قواعد 

االستجابة  جهود  ومساندة  لدعم  المستمرة  الجاهزية  على  والتدريب  المهارات  لصقل  اإلصابات  مع  بالتعامل  الخاصة  المعايير  على  األساسية  األولية  اإلسعافات 

المجتمعي  الوعي  إلى رفع مستوى  أيضا  المضاعفات. وتهدف  الكثير من  االرواح ولتفادي  للحفاظ على  الطوارئ واألزمات والكوارث  السريع في حاالت  والتدخل 

والثقافة الصحية لدى الموظفين، حيث تم اعتماد المتدربين مسعفين معتمدين بالدائرة.

تأهيل مسعف
معتمد لإلسعافات أالولية

خدمة المتعاملين والخدمات 
الحكومية المتميزة 7 نجوم

نظم قسم الموارد البشرية دورة تدريبية بعنوان خدمة المتعاملين والخدمات الحكومية المتميزة ٧ نجوم لموظفي مركز سعادة المتعاملين في الدائرة من قبل مركز 

تدريبي معتمد وتهدف هذه الدورة إلى تحقيق طفرة نوعية في كفاءة وفعالية الخدمات الحكومية المتميزة من خالل تقديم خدمات متميزة بالتوافق مع الجيل الرابع 

و تتناول هذه الدورة القواعد األساسية واتجاهات ومنهجيات اإلدارة الحديثة التي تمكنك من تصميم وتقديم خدمة متعاملين  ذات جودة عالية كما أنها تركز على 

بناء عالقات طويلة األمد بالمتعاملين   من خالل تطوير استراتيجيات  فعالة في خدمة المتعاملين.
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معادلة اسعاد المتعاملين

الشهر يوليو 

مركز إسعاد المتعاملين 

شهر يوليو 

نتائج استبيانات مركز إسعاد
المتعاملين 84% 

مبادرة الموظف السعيد
خالل ست شهور

الدورة التدريبية بعنوان سبع
نجوم  التي شارك

فيها موظفي المركز لمدة 3 ايام 

ورشة تعريفية عن الخدمات المقدمة
في مركز سعادة المتعاملين 

مشاركة مركز سعادة المتعاملين في
خلوة شبابية مع مجلس الشباب

مبادرة بكم نسعد 

10
2018

16

24

26

26

16,17,18

يوليو

2018

يوليو

2018

يوليو

2018

يوليو

2018

يوليو

2018

يوليو
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يشهد العالم في هذه األيام سباقًا متسارعًا نحو 

شبكات  من  الخامس  الجيل   ،5G شبكات  تطوير 

االتصال الخلوي فائق السرعة، والتي ستأتي خلفًا 

الحالية،   4G الرابع  و   3G الثالث  الجيل  لشبكات 

ويبدي العلماء هذه المرة حماسًا منقطع النظير 

ستأتي  الخامس  الجيل  شبكات  أن  يقولون  إذ 

بصورة مختلفة كليًا ستغير من وجه العالم بأكمله.

ــخــامــس 5G البـــد من  لــنــفــهــم تــقــنــيــة الــجــيــل ال

استعراض األجيال السابقة من هذه الشبكات وما 

كانت توفره من إمكانيات:

تقنيات  عــن  ــارة  عــب  :1G األول  الــجــيــل  شــبــكــات 

الخلوي  االتصال  إجراء  إمكانية  على  تقتصر  كانت 

باستخدام الهاتف أثناء التنقل.

االتصال  إمكانية  إلــى  إضافة   :2G الثاني  الجيل 

إمكانية  الثاني  الجيل  شبكات  قدمت  الخلوي، 

إرسال رسائل نصية عبر شبكات الهاتف النقال من 

خالل تحويل البيانات إلى إشارات رقمية.

الجيل الثالث 3G: وهي تمثل بداية الثورة التقنية 

الذي  السرعة  عالي  الخلوي  االتــصــال  مجال  في 

الوسائط  مختلف  واستقبال  إرسال  إمكانية  يوفر 

المتعددة، صوت وصورة ونص بسرعات عالية.

الجيل الرابع 4G LTE: ركزت التقنيات التي تنطوي 

البيانات،  سرعة  على  الرابع  الجيل  تصنيف  تحت 

فخدمة LTE تقدم سرعة بيانات أسرع بـ 8 مرات 

.3G مقارنة مع تقنيات الجيل الثالث

نظرة عامة عن الجيل الخامس 5G  في االتصاالت

االنترنت  هو  الخامس  للجيل  الرئيسي  الشعار  إن 

 IOE = Internet Of Everyone and لكل شيء

Every thing

متصال  سيكون  شــيء  وكــل  شخص  كــل  أن  أي 

في  أو  البيت  في  جهاز  أو  أداة  فأي   ، باالنترنت 

الشارع أو أي مكان عمل سيكون متصال بشبكة 

المدن  مصطلح  إلى  يقودنا  ما  وهــذا   ، االنترنت 

الذكية ، إذ أن البيانات يتم تشكيلها في كل مكان 

تحليلها  وسيتم  آلــة  أي  أو  شخص  أي  قبل  مــن 

على  لــالســتــدالل  ممكن  حقيقي  زمــن  أقــل  فــي 

شبكة الجيل الخامس 5G كيف ستغير حياتنا ؟

معلومات مفيدة في الوقت المناسب كمراقبة 

ومراقبة   ، السن  وكبار  للمرضى  الصحية  الحالة 

كان  إن  وتحديد  المنزل  في  واألدوات  األجــهــزة 

، وكذلك  ما  مــادة  نقصا في  أو  ما  هناك عطال 

ــمــرور فــي الـــشـــوارع  ومــســاعــدة  تحليل حــالــة ال

السائقين وتحذيرهم من المخاطر غير المرئية مما 

.وهنا  القيادة  ذاتية  السيارات  نحو  الطريق  يمهد 

تلعب االتصاالت المتنقلة دورا محوريا في تمكين 

آلة  من  المعلومات  لهذه  واآلمــن  الفعال  النقل 

آلى آلة أخرى

 MACHINE TO MACHINE M2M  بدون تدخل 

المناسب   اإلجـــراء  واتــخــاذ  لمعالجتها   - االنــســان 

بأقصى سرعة وأقل تأخير ) أقل من 1ms  .وهذا 

ــدا مــن الــتــحــديــات عــلــى الشبكة  مــا يــفــرض مــزي

بيانات  تستوعب  أن  يــجــب  الــتــي  المستقبلية 

األجهزة  مــن  الهائل  الــعــدد  و  الجوالة  الهواتف 

لتكون  مكان  كــل  فــي  المنتشرة  والحساسات 

قصوى  وكــفــاءة  بــقــدرة  النطاق  واســعــة  شبكة 

المعلومات  األجــهــزة  تأمين  مــن  عالية  ــة  ودرجـ

المنقولة والمخزنة 

أسرع بمئات المرات من شبكات 4G : يقول خبراء 

شبكات  اختبار  على  القائمين  والعلماء  التقنية 

أنها ستوفر إمكانية تصفح اإلنترنت السلكيًا   5G

التي توفرها  السرعات  بسرعات تفوق بمائة مرة 

بإنترنت  المستخدم  سيتمتع  إذ  الحالية،   4G LTE

في  غيغابت   800 حد  إلــى  تصل  مذهلة  بسرعة 

الثانية.

2013 اختبرت شركة سامسونغ الكورية  في عام 

1 غيغابت في  السرعة  5G عند  الجنوبية شبكات 

عالي  فيلم  تنزيل  إمكانية  يعني  ما  وهو  الثانية 

شبكات  أمــا  واحـــدة،  دقيقة  من  بأقل  الــوضــوح 

في  غيغابت   800 إلى  سرعتها  ستصل  التي   5G

الثانية فسوف تتيح قدرات قد اليستوعبها العقل 

البشري حاليًا، إذ يتحدث العلماء عن إمكانية تنزيل 

33 فيلم عالي الوضوح في ثانية واحدة عند ذلك 

المعدل من السرعة.

الحماس في تطوير واختبار  الرغم من هذا  وعلى 

المستبعد  مــن  أنــه  إال  الخامس  الجيل  شبكات 

 ،2020 عــام  قبل  للمستخدمين  تجاريًا  توفرها 

عدد  يتراوح  أن  المتوقع  من  العام  ذلك  فبحلول 

 100 إلى   50 مابين  باإلنترنت  المتصلة  األجهزة 

مليار جهاز، لذا فال بد من توفر شبكات بنطاقات 

ترددية جديدة ومختلفة لسد هذا الطلب الواسع 

على االتصال بشبكة اإلنترنت.

فإن  التقنية،  الناحية  مــن  عملها  كيفية  وعــن 

بـ MiMo أي »مداخل  هناك تقنية تعرف اختصارا 

رئيسيًا  دورًا  ستلعب  متعددة«  ومخارج  متعددة 

ومعايير  الــخــامــس  الجيل  شبكات  تشغيل  فــي 

كفاءتها، وتستخدم تقنية MiMoهوائيات عديدة 

صغيرة لتخديم تدفق البيانات بشكل منفرد، وقد 

لتوفير  التقنية  هــذه  على  سامسونغ  اعتمدت 

أن  المرجح  ومن  البيانات،  لتنزيل  مذهلة  سرعات 

من  أكبر  عــدد  الخامس  الجيل  شبكات  تستخدم 

الكبيرة  المواقع  ذلــك  في  بما  البث،  محطات 

المخصصة للبث ومحطات أصغر تعتمد طيف من 

تقنيات الراديو لتضمن تغطية أفضل. 

سباق محموم:

الجنوبية  التقنية في كوريا  التربية والعلوم  وزارة 

كشفت عن نيتها استثمار ما ُيعادل 1.5 مليار دوالر 

 ،  5G الخامس  الجيل  أمريكي في تطوير شبكات 

عام  بحلول  تجريبيًا  الخدمة  إطــالق  يتم  أن  على 

بحلول  للمستخدمين  تجاريًا  تطرح  وبحيث   2017

عام 2020.

المبيعات  تبلغ  أن  الــكــوريــة  الــحــكــومــة  ــدر  ــق وُت

قد  ــتــي  وال الــصــلــة  ذات  للصناعات  المتوقعة 

الخامس،  الجيل  لشبكات  التحتية  البنى  تستخدم 

ما ُيعادل أكثر من 310 مليار دوالر أمريكي، وذلك 

في الفترة مابين 2020 إلى 2026، وترغب الوزارة 

مع  بالتعاون  التقنية  هــذه  بتطوير  المسؤولة 

مثل  المحلية،  والشركات  االتــصــاالت  مشغالت 

اتصاالت كوريا الجنوبية SK Telecom و اتصاالت 

شركتي  إلى  باإلضافة   ،Korea Telecom كوريا 

سامسونغ و إل جي.

وتأمل شركة سامسونغ في توفير خدمة تجريبية 

وذلــك   2018 عــام  الخامس  الجيل  شبكات  مــن 

التي  الشتوية  األولمبية  األلعاب  دورة  تزامنًا مع 

اليابان  أمــا  تشانغ،  بيونغ  مدينة  ستستضيفها 

فتسعى إلى توفير شبكات5G بصورة نهائية عام 

2020 تزامنًا مع األلعاب األولمبية الصيفية التي 

تستضيفها العاصمة طوكيو.

هواوي  بين  والمنافسة  السباق  الحتدام  ونظرًا 

تكنولوجيا
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أطلقت  سامسونغ،  الجنوبية  الكورية  وغريمتها 

الشركة الصينية مركز أبحاث وتطوير بقيمة خمسة 

ماليين جنيه استرليني في المملكة المتحدة.

بدوره سيكون االتحاد األوربي جزءًا من المنافسة، 

على  المراهنين  و  المطورين  أهم  أحد  يعتبر  فهو 

ميزانية  بحشد  يقوم  حيث  المجال  الفوز في هذا 

بمشاركة  يــورو  مليارات  سبعة  تقارب  للمشروع 

حوالي 60 كيان عام وخاص من قطاع تكنولوجيا 

يسمى  ما  قيادة  تحت  واالتصاالت،  المعلومات 

بالشراكة العامة-الخاصة للجيل الخامس، ويتوقع 

بحلول عام 2020 الوصول لذروة المشروع بحيث 

يتصل نحو 7 مليارات جهاز محمول بهذه الشبكات.

عربيًا، من المرجح أن تصل شبكات الجيل الخامس 

إلى اإلمــارات أواًل وكذلك األمر من خالل شركة 

هواوي الصينية، إذ وّقعت مجموعة »اتصاالت« 

 ، 5G اتفاقية مع الشركة الصينية لتطوير شبكات

وسيقوم فريق مشترك بإجراء تجربة على خدمات 

نوعها  من  األولــى  التجربة  ستكون  التي  الشبكة 

في منطقة الشرق األوسط.

كيف ستغير حياتنا ؟

شعارا  األوروبية  المفوضية  أمــام  باحثون  أطلق 

يقول : »5G is not 4G+1« ، بما معناه أن شبكة 

الجيل الخامس ليست ببساطة الجيل األحدث من 

الجيل  فشبكات  فحسب،  الــرابــع  الجيل  شبكات 

Hy- الفائق  بـالوصل  )الخامس ستحقق ما يعرف 

per-connected( أي سنصبح مجتمعًا يتصل فيه 

األشخاص والتجهيزات مع بعضهم البعض ويكون 

تحقيق  مع  ومستمرًا  سلسًا  المعلومات  تدفق 

محدودة  الغير  والسرعة  التغطية  درجــات  أعلى 

بفضل هذ الجيل من الشبكات.

كما ستتيح شبكات 5G المجال لألجهزة الموجودة 

بأفضل  احتياجات كل مستخدم  على  تتعرف  لكي 

»فّكر  شعار  عليه  يطلق  ما  هو  و  ممكن  شكل 

ــى خــدمــات ترقى  بــطــريــقــة أفــضــل« وصــــواًل إلـ

لمستوى التحسس لألفكار، فمثال: اذا كنت تريد 

ان تتصل بصديقتك، ففكر بها و ستقوم الشبكة 

باالتصال بها تلقائيًا، ومن المؤمل أن يصبح ذلك 

واقعًا بحلول عام 2020.

5G ستشكل  الخامس  الجيل  أن شبكات  ويعتقد 

أن  حيث  واحـــد،  آن  فــي  واجتماعية  تقنية  ثــورة 

المعيار القائم على الزمان والمكان سيصبح شيئًا 

من الماضي ولن يشكل أي عقبة، وهذا ما أّكده 

خبراء عاملون في مختبرات تطوير شبكات الجيل 

الخامس 5G، فعندما نصل إلى مرحلة من تدفق 

المعلومات تتخطى حاجة الشخص الواحد أو قدرة 

ثانية  خالل  المعلومات  هذه  معالجة  على  جهاز 

واحدة، فإن ذلك يعني بصيغة أخرى أننا وصلنا إلى 

نظام يحقق استجابة فورية لطلب المستخدم.

كما ستمّكن تقنيات الجيل الخامس المستخدمين 

بــل و  بـــ »الــواقــع المعزز«  تــجــاوز مــا يسمى  مــن 

عن  االبتعاد  و هو  ذلــك،  أبعد من  إلــى  الــذهــاب 

ذكــي،  )هــاتــف  الخارجية  األجــهــزة  على  االعــتــمــاد 

حاسوب لوحي( أو الحاجة لمعضلة االتصال وقطع 

االتصال.

 يشهد العالم في هذه األيام سباقًا متسارعًا نحو 

شبكات  من  الخامس  الجيل   ،5G شبكات  تطوير 

االتصال الخلوي فائق السرعة، والتي ستأتي خلفًا 

الحالية،   4G الرابع  و   3G الثالث  الجيل  لشبكات 

ويبدي العلماء هذه المرة حماسًا منقطع النظير 

ستأتي  الخامس  الجيل  شبكات  أن  يقولون  إذ 

بصورة مختلفة كليًا ستغير من وجه العالم بأكمله.

 

مع   :  )user equipment( المستخدم   أجهزة 

5G تقنية

الذكية  األجــهــزة  ستكون  الــخــامــس  الجيل  فــي 

 ، اليومية  الحياة  رئيسيا من  جزءا  التابلت  وأجهزة 

وهذه األجهزة ستوفر مجموعة كبيرة من الميزات 

الهامة التي تمكن المستخدمين من الوصول لعدد 

الجودة. ومن  الخدمات الشخصية عالية  كبير من 

المستقبل  األجهزة في  زيادة عدد هذه  المتوقع 

مع ازدياد حجم البيانات وامكانيات الشبكة التي 

ستدعم كل خيارات التوصيل )2G,3G,4G(.ولكن 

للمهاجمين  رئيسيا  هدفا  ستكون  األجهزة  هذه 

طريق  عن  تطورا  أكثر  لهجمات  ستتعرض  حيث 

تستهدف  التي  كالفيروسات  الخبيثة  البرمجيات 

 ، االتصال  وشبكات  المحمولة  األجهزة  من  كال 

)كاأللعاب  تبدو وكأنها صديقة  البرمجيات  وهذه 

موثوقة  أوغير  موثوقة  مصادر  من  مثال(  سواء 

،حيث يتم تثبيتها على األجهزة ، لكنها في الواقع 

مصممة لتمكين المهاجمين من الوصول للبيانات 

ألنظمة  لــلــوصــول  أو   ، للمستخدم  الشخصية 

يعرض  مما   . وتعطيلها  األجهزة  لهذه  التشغيل 

المستخدم أو األجهزة للكثير من المخاطر.

 التحق بالعمل في دائرة الخدمات العامة

 في عام 2009 , يتميز محمد ب 

- إنجاز المهمة في زمن قياسي 

- تنظيم الوقت والعمل

- الصبر وسعة الصدر

- االبتسامة والبشاشة

- الهمة العالمية، والنشاط الدؤوب

محمد شهيد حسين
مساعد فني في قسم المستودعات – إدارة العمليات

منبر التميز
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الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والشيخ صقر بن محمد القاسمي أثناء تجولهم في السوق يرافقهم 

الشيخ مبارك بن محمد آل نهيان  – 23 /ديسمبر/ 1970م

الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان يستعرضان مجسما لمشروع المدينة اإلسالمية) جامعة اإلمارات( 

حاليا  مع الشيخ حمدان بن محمد آل نهيان )1974(. األرشيف الوطني



6869            العدد 22                 السنة السادسة                  أكتوبر 2018

RAK PSD Events 

Rak Animal Welfare Center

Happy Thursday Back to School 

Emirati Womens Day

Hospitality Sustainability Conference International Day for Older Persons



7071            العدد 22                 السنة السادسة                  أكتوبر 2018

Ras Al Khaimah, UAE, 18 Septem-

ber, 2018: The Ras Al Khaimah )RAK( 

Green Hotel scheme has recorded a 

120% increase in the amount of re-

cyclable waste that is being diverted 

from landfill each month since it was 

launched just over two years ago.

The environmental initiative, which 

was introduced in March 2016 by Ras 

Al Khaimah’s Waste Management 

Agency )WMA(, has resulted in 130 

tonnes of waste materials being sort-

ed and separated at source for recy-

cling each month – up from an initial 

60 tonnes per month. 

WMA staff collect plastic, glass, card-

board, electronics and other recy-

clable waste from 26 hotels located 

throughout the UAE’s northernmost 

RAS AL KHAIMAH’S PIONEERING
 HOTEL RECYCLING INITIATIVE SAVES
 130 TONNES OF RECYCLABLE WASTE

FROM LANDFILL EACH MONTH

emirate. Each hotel has more than 

100 rooms.

Earlier this year, WMA set each of the 

properties participating in the Ras Al 

Khaimah Green Hotel scheme the 

goal of sorting and separating 30% of 

all recyclable rubbish and food waste.

As of September, 18 hotels have ei-

ther reached or exceed this target.

The RAK Green Hotel scheme is part 

of the emirate’s drive to reach the 

2021 UAE National Target of divert-

ing 75% of all recyclable waste from 

landfill and to reduce the amount of 

waste produced by each resident to 

just 1.5kg each day down from the 

current nationwide average of 2.7kg.

The Government of Ras Al Khaimah’s 

long-term goal is to help every hotel 

in the emirate reach 100% sustainability to 

help promote traditional tourism and to 

boost the development of RAK’s growing 

eco-tourism sector.

WMA, along with RAK’s Tourist Develop-

ment Agency, carries out yearly inspec-

tions of the waste management practices 

of each hotel involved in the RAK Green 

Hotel scheme.

As a result, 10 of the 26 hotels have been 

categorised as having ‘excellent waste 

management practices’, 13 have ‘good 

waste management’ while three hotels 

have ‘waste management practices that 

Sonia Y. Nasser
Executive Director of Waste Managment Agency

can be improved’.

Sonia Nasser, Executive Director of 

RAKWMA said: ”The Waste Manage-

ment Agency’s ‘Green Hotel Scheme’ 

has been hugely successful since it was 

launched in 2016.

”With 26 of the largest hotels in the 

emirate of Ras Al Khaimah participating 

in the initiative, and with the majority 

performing extremely well, we are con-

fident of achieving even greater success 

in the future by diverting even more re-

cyclable waste from going to landfills.

”The overall aim of the Government of 

Ras Al Khaimah and the Waste Manage-

ment Agency is to improve recycling rates 

across the emirate and to raise the com-

munity’s awareness of important sustain-

ability initiatives to help preserve our natu-

ral environment.“

About Ras Al Khaimah Waste 
Management Agency

The Ras Al Khaimah Waste Management 

Agency )WMA( was established in January 2016 

as an entity of the Ras Al Khaimah government. 

Through the provision of waste collection, 

recycling, treatment and disposal for all Ras Al 

Khaimah residents and businesses, the Ras Al 

Khaimah Waste Management Agency aims to 

protect the environment by ensuring sustainable 

and innovative waste management. In line with 

local and national environmental goals, the 

agency aims to achieve the highest quality of 

life for current and future generations of Ras Al 

Khaimah by reducing waste per capita, diverting 

wastes from landfill and providing education 

and awareness throughout the community.
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Alan Turner
Executive Director of Wastewater Agency

 RAKWA Implemented the In-House

 operation and maintenance of its

 Wastewater systems in RAK City and

.Khatt from 1st of June 2018

 The new O&M team of RAKWA which

consists of five sections,21 new em-

ploy-ees is now undertake indepen-

 dently the day to day operation &

maintenance activities of two waste-

 water treatment plants in Al Filayah

RAKWA Manages its
Own Assets

 RAKWA signs Master
Plan contract with MWH

and Khatt as well as the 300 Km sew-

 erage network and the attached 17

 pumping and lifting stations in RAK

.City and Khusam Place

 This achievement is a step towards

the implementation of RAKWA strate-

 gic objectives to manage all Agency’s

assets In-House at the most cost ef-

.fectiveness and at the highest quality

A contract was signed on 2nd May 2018 

and the duration of the project is 18 

months.

This landmark design project will capture 

the growing wastewater network de-

mand and recycled water needs over a 

design horizon of 25 years and focus on 

the growth in the city of Ras al Khaimah 

in 5 yearly intervals allowing RAKWA to 

plan effectively for growth and expansion 

projects to serve the residents of Ras al 

Khaimah in a timely fashion with the least 

possible construction disruption. The mas-

ter plan will aim to develop a plan for 

expansion of water col-lection networks 

as well as distribution of treated and 

recycled water back to industries and 

other private users with the specific de-

mand alike. The aim of the master plan 

is to ultimately help RAKWA achieve its 

vision of 100% connection of networks 

for the residents of Ras al Khaimah, 

treating 100% of collected water and 

distributing 100% of recycled water for 

industrial and private use for a green, 

sustainable and happy Ras al Khaimah

Alan Turner is the Executive Director of Ras Al 

Khaimah Waste Water Agency )RAKWA(.  He is 

a Chemistry Graduate from the University of 

Bristol in the UK, with over 36 years’ experience 

in the water Industry.  He has worked in the 

UK, South East Asia and the Middle East, 

with the UK water Company Thames Water 

and prior to joining RAKWA he had roles as 

Technical Director and Operations Director for 

The French Environmental Services Company 

Veolia in the Middle East.  His role in RAKWA is 

to lead the organisation including the design, 

development and implementation of strategic 

plans and overseeing day to day operations. 

During his time with RAKWA Alan has overseen 

the creation of the Wastewater Agency and 

its ongoing development and modernisation 

including the launching of the Wastewater 

Master Plan to advise the Agencies long 

term strategy and investment programme 

and several infrastructure projects including 

the refurbishment and expansion of the 

wastewater treatment plant at Al Feliyah 

and refurbishment and installation of new 

wastewater networks
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Mark McGuire
Executive Director of Landscape Agency

On behalf of the Landscape Agency, we are 

honored to welcome you to enjoy the first 

edition of our Bi - Monthly newsletter. 

We are embarking on an exciting journey 

to enhance lives of all who stay and visit our 

Emirate through landscape beatification 

projects, development of outdoor recreational 

facilities and educating the public on the native 

flora through our CSR programs which sit 

within our plant conservation plan.

Creating sustainable landscapes that will allow 

for more of an al fresco and outdoor lifestyle 

for current and future generations to enjoy is 

our passion.

We are currently building more strength in 

our approach and our teams are becoming 

increasingly more effective and innovative in 

service delivery and project execution.

The Landscape Agency is looking forward 

to working alongside all stakeholders in 

developing landscapes that we could all be 

proud off. 

Mark McGuire, Executive Director

Feedback, questions or comments? 

Email us at marina.t@psd.rak.ae

Working towards
 sustainability
in landscaping

Gardening with native plants
Nerium oleander

Here at the LSA, when we deal with 

landscaping, we not only look at 

plants and designs, but also at ways 

to incorporate advanced techniques 

affecting the community as little as 

possible and working sustainably. 

Sustainability means, the mindful use 

of resources such as water. The land-

scape agency invested in a trial of a     

new technique )Waterboxx(, which 

allows plants to establish and grow 

under very harsh climatic conditions.

In order to run the trial, the LSA is col-

laborating with The Ritz Carlton Ras Al 

Khaimah, Al  Wadi Desert Resort and 

has initiated a project to reforest the 

desert. The aim is to plant and grow 

native plants, with long term low 

maintenance cost and sustainable use 

of resources such as water. In May 2018 

volunteers from the hotel and dedicat-

ed LSA staff met at the resort to plant 

and set up the trial with 30 Water-

boxxs. Two native desert plant species 

were selected )Prosopis cineraria ghaf 

and Leptadenia pyrotechnica markh( 

and planted and the Waterboxx filled 

up with water. The Waterboxx is refilled 

every three to six weeks, depending 

on the time of the year. By end of the 

year all plants will have established 

and show signs of healthy growth. This 

is the time when the Waterboxx can be 

removed and the plants will continue 

growing independently. 

What are the benefits of gardening with 
native and/or arid adapted plants? They 
need far less water than e.g. lawns or 
imported plants, can cope with the high 
radiation levels and have higher sur-
vival rates. Here we will present to you 
plants that fulfill all the above traits. Lots 
of the plants can be bought in nurser-
ies or seeds and cuttings can be taken 
from plants found growing in the wild. 
Be aware that when taking cuttings and/
or seeds to only take a few as not to put 
the donor plant at risk of not surviving. 
Please, never remove entire plants in-
cluding the roots.
Oleander )defla or haban( is a woody 
multi-branched shrub up to 3oo cm tall. In 
natural habitats it is found growing in wa-
dis and alongside water pools and flow-
ers from September to May. Despite its 
toxicity, oleander is a much beloved and 
commonly grown plant. The best way to 

quickly propagate it is from cuttings. You 
can take oleander plant cuttings from the 
new tip growth, or greenwood, at any 
time throughout the growing season.
Our green team advises: Take cuttings 
about 15 to 20 cm long. Be sure to cut 
just below a leaf node. Cut all the lower 
leaves off your oleander cutting, leaving 
only the tip growth. You can either place 
these oleander cuttings in a mixture of 
water and rooting stimulant until you 
are ready to plant or simply plant them 
right away. Plant oleander cuttings in 
rich organic potting material, like com-
post. Make a few small cuts around the 
lower part of the cutting to promote root 
growth and then simply plant into a pot 
with potting mix. You can also create a 
humid ”greenhouse“ by placing a clear 
plastic bag over the pot. This will trap in 
the moisture and humidity that oleander 
needs to develop roots.

Scientific Name : Nerium oleander
Arabic Name : Defla,Hhaban
English Name : Oleander
Plant Family : Apocynaceae
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بأقالمهم




