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ا�من الحيوي



أخبار الهيئة

المنظمة العالمية لصحة الحيوان تعلن عن 

إنشاء مكتبها شبه ا�قليمي في أبوظبي

الدورة  اجتماعات  هامش  على  الحيوان  لصحة  العالمية  المنظمة  أعلنت 
السابعة والثمانين لجمعيتها العمومية المنعقدة خالل الفترة  من 26 إلى 
دولة  عاصمة  اختيار  عن  (باريس)،  الفرنسية  العاصمة  في  الماضي،  مايو   31
ا�مارات العربية المتحدة أبوظبي الستضافة المكتب شبه ا�قليمي للمنظمة 
بالتعاون مع هيئة أبوظبي للزراعة والسالمة الغذائية، بما يسهم في تطوير 
دول  في  والمتمثلة  المنطقة،  في  ا¦عضاء  والدول  المنظمة  بين  التعاون 
مجلس التعاون الخليجي واليمن، وبما يدعم جهود المنظمة في تعزيز صحة 
الحيوان في جميع أنحاء العالم وذلك من خالل ضمان السيطرة على ا¦مراض 
للثروة  ا»منة  التجارة  لتسهيل  دولية  معايير  ووضع  العالمية  الحيوانية 

الحيوانية.

وحضر االجتماع سعادة الدكتورة مونيك ايلوا المدير العام للمنظمة العالمية 
العمومية  الجمعية  رئيس  تشيب  مارك  الدكتور  وسعادة  الحيوان  لصحة 
 182 عددها  البالغ  ا¦عضاء  للدول  الزراعة  وزراء  المعالي  وأصحاب  للمنظمة، 
التنمية  إدارة  مدير  القاسمي  سلطان  بن  ماجد  الدكتور  جانب  إلى  دولة، 
والصحة الحيوانية في وزارة التغير المناخي والبيئة ا�ماراتية ممثًال عن دولة 

ا�مارات العربية المتحدة.

وقالت سعادة الدكتورة مونيك ايلوا: جاء اختيار دولة ا�مارات العربية المتحدة 
ممثلة بالعاصمة أبوظبي �نشاء المكتب شبه ا�قليمي للمنظمة العالمية 
لصحة الحيوان، إيمان¸ منا بالقدرات الكبيرة التي تمتلكها أبوظبي في مجال 
زيادة  ظل  وفي  للمنظمة،  ا�قليمي  شبه  للمكتب  الفّعال  التشغيل  دعم 
صحة  قضايا  في  العربي  والخليج  ا�قليمية  شبه  المنطقة  بلدان  مشاركة 

الحيوان، بما في ذلك تلك المتعلقة بنهج "الصحة الواحدة".

لصحة  العالمية  المنظمة  سيمنح  أبوظبي  مكتب  أن  سعادتها  وأكدت 
الحيوان فرصة التنسيق ا¦مثل لعملية تنفيذ المعايير الدولية للمنظمة، بما 
يضمن تعزيز قدرات الخدمات البيطرية في السيطرة على ا¦مراض الحيوانية 
ومكافحتها خاصة ا¦مراض العابرة للحدود، من خالل دعمها لعميات القضاء 
المكافحة  (مسار  المنظمة  آلية  ضمن  الرئيسية  ا¦مراض  على  السريع 
التدريجي)، ورفع مستوى المختبرات الوطنية في دول المنطقة ودعم إنشاء 
لمكانة   Àنظر ا�قليمية  اللجان  مع  العمل  وتوثيق  إقليمية،  مرجعية  معامل 

دولة ا�مارات المتقدمة على جميع ا¦صعدة.

من جانبه أعرب الدكتور الشيخ ماجد القاسمي عن تقديره للمنظمة العالمية 
 Àلمكتبها شبه ا�قليمي، مؤكد Àلصحة الحيوان الختيار العاصمة أبوظبي مقر
أن هذا ا¦مر يمثل فرصة كبيرة لتعزيز الجهود الدولية ال سيما في منطقة 
في  واليمن  الخليجي  التعاون  مجلس  ودول  عام  بشكل  ا¦وسط  الشرق 
الحفاظ على صحة الحيوان وترسيخ منظومة ا¦من الحيوي في المنطقة، الفت¸ 
السديدة  والتوجيهات  الحثيثة  المتابعة  نتاج  جاء  الكبير  ا�نجاز  أن هذا  إلى 
بشكل  تحرص  والتي  المتحدة،  العربية  ا�مارات  دولة  في  الحكيمة  للقيادة 
دائم على دعم الجهود الدولية في مختلف القضايا التي من شأنها تحقيق 

التنمية المستدامة في المجاالت كافة.

وأضاف: "الجهات الحكومية المعنية في ا�مارات وفي مقدمتها وزارة التغير 
الحيوانية  الثروة  وتنمية  واستدامته  الغذاء  سالمة  تضع  والبيئة  المناخي 
والحفاظ على سالمتها وصحتها العامة والتي تؤثر بشكل مباشر على صحة 
بشكل  وتعمل  واستراتيجياتها  أولوياتها  رأس  على  عام  بشكل  المجتمع 
المهمة"،  ا¦هداف  والمشاريع تدعم تحقيق هذه  المبادرات  دائم على إطالق 
مثمنا الدور الهام الذي لعبته هيئة أبوظبي للزراعة والسالمة الغذائية في 
تضمن  التي  الممارسات  ¦فضل  والترويج  الحيوانية  الصحة  مفهوم  توطيد 
تحقيق التنمية المستدامة في الثروة الحيوانية والحفاظ على صحة ا�نسان 

والحيوان"

في  للمنظمة  ا�قليمي  المكتب  مدير  يحيى  غازي  الدكتور  أكد  جهته  من 
المكتب  بين  الوثيق  التعاون  ثمرة  ا�نجاز  هذا  أن  ا¦وسط  الشرق  منطقة 
ا�قليمي للمنظمة وهيئة أبوظبي للزراعة والسالمة الغذائية والذي استمر 
لنحو عامين، من أجل تعزيز الخدمات المقدمة للمجتمع ا�قليمي في مجال 
الفاعلة بتوطيد مفهوم الصحة  الحيوان، والمساهمة  العامة وصحة  الصحة 
الممارسات  ¦فضل  والترويج  والعالم  ا¦وسط  الشرق  منطقة  في  الحيوانية 
الحيوانية والحفاظ على  الثروة  المستدامة في  التنمية  التي تضمن تحقيق 
من  والحد  المشتركة  لÐمراض  التصدي  خالل  من  والحيوان  ا�نسان  صحة 
تأثيراتها البيئية واالقتصادية، مشيرÀ إلى أن االحتفال بتدشين المكتب شبه 
لصحة  العالمية  للمنظمة  ا�قليمية  اللجنة  اجتماع  خالل  سيتم  ا�قليمي 

الحيوان في أبوظبي في نوفمبر المقبل.
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أكد سعادة سعيد البحري سالم العامري مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسالمة 
لمكتبها   Àمقر أبوظبي  إمارة  الحيوان  لصحة  العالمية  المنظمة  اختيار  أن  الغذائية 
الجهود  ثمرة  يأتي  واليمن،  الخليجي  التعاون  مجلس  لدول  التابع  ا�قليمي  شبه 
آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو  بقيادة صاحب  ا�مارات  دولة  تبذلها  التي  الكبيرة 
نهيان رئيس الدولة حفظه اÑ في إطار ترسيخ دورها ا�قليمي والعالمي في مجال 
في  قدراتها  وتعزيز  البيطرية  الخدمات  منظومة  وإرساء  الحيوي،  ا¦من  تعزيز 
السيطرة على ا¦مراض الحيوانية ومكافحتها، ويعكس مدى ثقة المنظمة والدول 
ا¦عضاء بالممكنات التي تمتلكها إمارة أبوظبي وكفاءتها في دعم التشغيل ا¦مثل 

للمكتب شبه ا�قليمي للمنظمة.
وتقدم سعادته بأسمى آيات الشكر والعرفان لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان 
أبوظبي  إدارة هيئة  رئيس مجلس  الرئاسة  وزير شؤون  الوزراء  رئيس مجلس  نائب 
والعالمية  المحلية  للجهود  والمتواصل  الكبير  لدعمه  الغذائية،  والسالمة  للزراعة 
 Àالرامية لتطبيق أفضل الممارسات ذات الصلة با¦من الحيوي والصحة العامة، مؤكد
التي  ا�قليمي  شبه  المكتب  استضافة  مبادرة  لمتابعة  سموه  ودعم  توجيهات  أن 

تقدمت بها الهيئة، كان لها الفضل بتحقيق هذا ا�نجاز الكبير.

القطاع  بالتعاون مع شركائها في  الغذائية  للزراعة والسالمة  أعلنت هيئة أبوظبي 
مربي  من  متعامل  آالف   6 من  أكثر  لها  التابعة  ا¦عالف  مراكز  استقبال  عن  الخاص 
الثروة الحيوانية المستفيدين من برنامج دعم ا¦عالف في أبوظبي والعين والظفرة 
والعمل  للتطوع  الهيئة  50 من موظفي  بمشاركة  المبارك،  الفطر  عيد  إجازة  خالل 
خالل ا�جازة لضمان إتمام عمليات صرف استحقاقات المربين الشهرية من ا¦عالف دون 
أي تأخير، انطالق¸ من حرصهم على االرتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها الهيئة 

للجمهور وذلك بمعدل 920 ساعة تطوعية.

استقبال  حفل  خالل  الهيئة  عام  مدير  العامري  سالم  البحري  سعيد  سعادة  وأعرب 
المهنئين بعيد الفطر المبارك الذي نظمته الهيئة لموظفيها اليوم (ا¦حد) في مقرها 
إبراز  على  حرصهم  مثمن¸  للمتطوعين،  وتقديره  شكره  عن  أبوظبي  بمدينة  الرئيسي 
المتعاملين  خدمة  أن   Àومؤكد المجتمع،  لخدمة  والعطاء  المجتمعية  المسؤولية  قيم 
وإسعادهم أولوية استراتيجية للهيئة، وأن الهيئة تسعى لتقديم تجربة فريدة ومتميزة 
للمتعاملين من خالل التطوير المستمر في خدماتها، وتعزيز دورها في خدمة المجتمع 

وتحقيق السعادة له.

للهيئة  التابعة  المراكز  في  العيد  إجازة  خالل  صرفها  تم  التي  ا¦عالف  كميات  وبلغت 
والبالغ عددها 16 مركزÀ 27.7 ألف طن، وتصدير نحو 7,690 فاتورة شراء للمتعاملين، إلى 
عبر  الهيئة  تقدمها  التي  ا�لكترونية  الخدمات  جميع  على  المتعاملين  حصول  جانب 
المتعاملين  عن  ا¦عباء  بتخفيف  ساهم  مما  ا�لكتروني،  وموقعها  الذكي  تطبيقها 

ومساعدتهم في إنجاز طلباتهم خالل ا�جازة.

كفاءة  تحسين  على  دائم  بشكل  الغذائية  والسالمة  للزراعة  أبوظبي  هيئة  وتحرص 
وفاعلية خدماتها، وتطوير منظومة خدماتها الذكية والرقمية لتلبية احتياجات المجتمع 
من خالل خطة تطويرية تسعى لالرتقاء بمستوى وجودة الخدمات باالعتماد على نتائج 
تحليل طلبات ومقترحات المتعاملين، وذلك تعزيزÀ لجهودها الرامية �سعاد المتعاملين 

وتحقيق أعلى مستويات الرضا لديهم.

منشأتين  بحق  ا�داري  با�غالق   Àقرار الغذائية،  والسالمة  للزراعة  أبوظبي  هيئة  أصدرت 
غذائيتين بمدينة العين، تمثلتا بالمنشأة الغذائية "مطعم وحلويات زاخر" والتي تحمل 
رخصة  وتحمل  الظفرة"  "حلويات  الغذائية  والمنشأة   ،CN-1102951 رقم  تجارية  رخصة 
شأن  في   2008 لسنة   (2) رقم  لقانون  لمخالفتهما   Àنظر  ،CN- 1104030 رقم  تجارية 
على  لخطورتهما   Àنظر وكذلك  بموجبه،  الصادرة  والتشريعات  أبوظبي  بإمارة  الغذاء 

الصحة العامة.

وأوضح المهندس ثامر راشد القاسمي المتحدث الرسمي باسم الهيئة أن تقرير الرقابة 
بتطبيق  المنشأتين  التزام  عدم  نتيجة  جاءت  ا�داري  ا�غالق  قرارات  بأن  أفاد  الغذائية 
الصحي  المستوى  على  الحفاظ  وعدم  الغذائية  والسالمة  الصحة  واشتراطات  معايير 
للمنشأتين مما قد يؤثر على مستوى سالمة الغذاء وصحة المستهلك، مبين¸ أن ا�غالق 

سبقه توجيه مخالفتين لهذه المنشآت مطلع يونيو الجاري.

وأكد القاسمي أن أمر ا�غالق ا�داري سيستمر طالما تواجدت أسبابه حيث يمكن السماح 
بمزاولة النشاط مجددÀ بعد تصويب أوضاع المنشأتين واستيفائهما لجميع المتطلبات 
الالزمة، وإزالتهما ¦سباب المخالفات المتمثلة في سوء النظافة العامة في مناطق عالية 
رصد  إلى جانب  والتجهيز،  التحضير  والقوارض في مناطق  الحشرات  وانتشار  الخطورة، 
الصحية  لالشتراطات  تفتقر  مرخصة  غير  مواقع  في  تحضيرها  يتم  غذائية  مواد 
المنشأتين، وعدم حفاظهما على  وبيعها في هاتين  الصحيحة وعرضها  والممارسات 

المستوى الصحي مما قد يؤثر على مستوى سالمة الغذاء وصحة المستهلك. 

سعيد البحري العامري:

ا�مارات ترسخ دورها العالمي في تعزيز ا�من الحيوي

«الزراعة والسالمة الغذائية» تستقبل 

6 آالف متعامل خالل إجازة العيد

«السالمة الغذائية» تغلق منشأة «مطعم 

وحلويات زاخر» و«وحلويات الظفرة» في العين



العزبة  فئة  وهي  والمربين  العزب  مستوى  على  مختلفة  فئات   4 الجائزة  وتتضمن 
المنتجة،  والعزبة  الحيوي،  ا¦من  متطلبات  تطبيق  في  المتميزة  والعزبة  المتميزة، 
للمساهمة  الحيوانية  الثروة  ومالك  المربين  دور  لتعزيز  وذلك  المتميز،  والمربي 
لتعزيز  الالزمة  الممارسات  أفضل  الهيئة وضمان تطبيق  أهداف  بفعالية في تحقيق 
في  والحيوي  الغذائي  ا¦من  منظومة  في  الحيوانية  الثروة  دور  وتعظيم  ا�نتاجية 

ا�مارة.

السنوي  اللقاء  (االثنين)،  اليوم  الغذائية،  والسالمة  للزراعة  أبوظبي  هيئة  عقدت 
لموردي المدارس في إمارة أبوظبي، بمشاركة وزارة التربية والتعليم، ودائرة التعليم 
التنمية  ودائرة  الصحة،  ودائرة  والمطابقة،  للجودة  أبوظبي  ومجلس  والمعرفة، 
سعادة  بحضور  المهني،  والتدريب  للتعليم  أبوظبي  معهد  إلى  إضافة  االقتصادية 
وموردي  الهيئة  قيادات  من  وعدد  للرقابة،  التنفيذي  المدير  السويدي  حارب  مريم 
أصحاب  لتعريف  الهيئة  تبذلها  التي  المساعي  إطار  في  وذلك  ا�مارة،  في  الغذاء 
المنشآت الغذائية با»لية المحدثة للتوريد للمدارس والتعريف بدليل الغذاء المتداول 
الدراسي  للعام   Àاستعداد وذلك  الثاني،  ا�صدار  التعليمية  المؤسسات  في 

.2020-2019

وأكدت سعادتها بداية اللقاء حرص الهيئة على توفير الغذاء ا»من والسليم لطالب 
الهيئة  أن  إلى  الفتة  الطلبة،  تهدد صحة  أية حاالت  ولتفادي  المدارس بشكل خاص 
وفي إطار حرصها على التطوير والتحديث المستمر للسياسات وا�جراءات ذات الصلة 
التعليم  ودائرة  والتعليم  التربية  وزارة  مع  بالتنسيق  قامت  الغذائية،  بالسالمة 
ومناقشة  وتقييمها  للمدارس  للتوريد  حالي¸  المتبعة  ا»لية  بمراجعة  والمعرفة 
ممارسات تداول المواد الغذائية لدى الموردين وآلية النقل والممارسات التي تتم في 
والخروج  المورد  ممثل  أو  المدرسة  في  المعنيين  قبل  من  المدرسية  المقاصف 
على  التوريد  عقود  ترسية  على  الموافقات  لمنح  ُمحكمة  متكاملة  وآلية  بمنظومة 

المنشآت بما يضمن وصول غذاء آمن وسليم للطلبة.

واستعرضت سعادتها عدة محاور منها تعريف الحضور بالهيئة وأهم إنجازاتها في 
للمنتج  واالقتصادية  الغذائية  با¦همية  كذلك  وتعريفهم  الغذائي،  التفتيش  مجال 
المحلي  وضرورة إدخاله في قائمة مدخالت ا�نتاج للسلع الغذائية التي يتم توريدها 
للمدارس  للتوريد  المحدثة  ا»لية  على  إطالعهم  تم  كما  التعليمية،  للمؤسسات 
وتم  الثاني،  ا�صدار  التعليمية  المؤسسات  في  المتداول  الغذاء  بدليل  وتعريفهم 
إلى  واالستماع  الغذائية  المنشآت  أصحاب  مع  للنقاش  اللقاء  من  جزء  تخصيص 
رضاهم  تحقيق  في  يساهم  بما  عليها،  والرد  ومقترحاتهم  استفساراتهم 
الغذائية  السالمة  مستوى  ورفع  المنشآت  تطوير  على  ينعكس  وبما  كمتعاملين 

فيها.

 

أخبار الهيئة

استقبلت هيئة أبوظبي للزراعة والسالمة الغذائية مرشحي الدفعة الثالثة من برنامج 
الوطنية  الخدمة  هيئة  مع  بالتعاون  الهيئة  تنفذه  والذي  البديلة  الوطنية  الخدمة 
مستوى  على  الوطنية  واللوجستية  الغذائية  المؤسسات  من  والعديد  واالحتياطية 
البرنامج، حيث تجري  المشاركة في  الجهات  الرسمية مع  المقابالت  الدولة، وذلك �جراء 
أيام  طوال  بأبوظبي  زايد  بن  محمد  مدينة  في  الهيئة  مبنى  في  المرشحين  مقابالت 

ا¦سبوع القادم، على أن يبدأ البرنامج خالل شهر أغسطس القادم.

ويبلغ عدد المرشحين لاللتحاق بالدفعة الثالثة من برنامج الخدمة الوطنية البديلة هذا 
العام حوالي  1300 مرشح، في حين يبلغ عدد المنشآت الغذائية واللوجستية المشاركة 
المنتسبين  تدريب  تتولى  والخاص  الحكومي  القطاعين  من  منشأة   15 البرنامج  في 

للبرنامج في أكثر  من 44 موقع¸ حيوي¸ على مستوى الدولة.

وتسعى هيئة أبوظبي للزراعة والسالمة الغذائية بالتنسيق مع هيئة الخدمة الوطنية 
واالحتياطية إلى تطبيق أعلى معايير الجودة والتميز في البرنامج التدريبي الذي يهدف 
الطوارئ  أوقات  في  الحيوية  الغذائية  المنشآت  كافة  وتشغيل  استدامة  ضمان  إلى 
وا¦زمات بسواعد وطنية قادرة على تحمل المسؤولية تجاه مجتمع دولة ا�مارات العربية 

المتحدة.

أعلنت هيئة أبوظبي للزراعة والسالمة الغذائية، أنها تلقت أكثر من 1400 طلب ترشح 
ا�بل  تربية  في  التميز  لجائزة  ا¦ولى  الدورة  في  للمشاركة  الحيوانية  الثروة  مربي  من 
الشرق  يوروتير  معرض  خالل  الفائزين  إعالن  سيتم  حيث  المختلفة  بفئاتها  والمواشي 

ا¦وسط سبتمبر القادم.

وكانت هيئة أبوظبي للزراعة والسالمة الغذائية قد أعلنت عن إطالق جائزة للتميز في 
تربية ا�بل والمواشي على هامش فعاليات المنتدى العالمي لالبتكارات الزراعية مطلع 
أبريل الماضي، وذلك بهدف تنمية قطاع الثروة الحيوانية في إمارة أبوظبي عبر االرتقاء 
الممارسات  أفضل  تطبيق  على  المربين  وتشجيع  والمواشي  ا�بل  تربية  بمستويات 

المتبعة في مجال تربية الثروة الحيوانية، ومتطلبات ا¦من الحيوي.

«الزراعة والسالمة الغذائية» تستقبل مرشحي 

الدفعة الثالثة من برنامج الخدمة الوطنية البديلة

1400 مشارك في جائزة التميز في 

تربية ا�بل والمواشي

«الزراعة والسالمة الغذائية» تعرف موردي المدارس 

بدليل الغذاء المتداول في المؤسسات التعليمية



البيطرية أوصت  الحيوي والمختبرات  إنجاز جديد �مارة أبوظبي في مجال ا¦من  في 
للزراعة  أبوظبي  هيئة  أعدتها  دراسة  بتطبيق  الحيوان  لصحة  العالمية  المنظمة 
والسالمة الغذائية على المختبرات الوطنية في دول العالم، جاء ذلك خالل مشاركة 
ارتباط  ضباط  اجتماع  في  الحيوان  لصحة  العالمية  المنظمة  من  بدعوة  الهيئة 
للرابطة  عشر  التاسع  واللقاء  والباسيفيك،  آسيا  شرق  لدول  الوطنية  المختبرات 
العالمية ¦خصائّي التشخيص بالمختبرات البيطرية، في مدينة شيانغ ماي بتايالند، 
للهيئة  التابعة  البيطرية  المختبرات  مدير  المهيري  سالمة  الدكتورة  قدمت  حيث 
إدارة  (نظام   ISO 17025 مواصفة  تنفيذ  من  االستثمار  على  العائد  حول  دراسة 
على  ذلك  وأثر  المواصفة  تطبيق  في  للهيئة  الرائدة  التجربة  واستعرضت  الجودة)، 
تعزيز الكفاءة التشغيلية للمختبرات البيطرية وتحقيق النتائج المنشودة، إلى جانب 
تقديمها محاضرة بعنوان إدارة الجودة واستدامة ا¦عمال وأهميتها في إدارة الموارد 

بكفاءة.

ويأتي هذا ا�نجاز بعد أقل من شهر عن إعالن المنظمة العالمية لصحة الحيوان اختيار 
العاصمة أبوظبي الستضافة المكتب شبه ا�قليمي للمنظمة بالتعاون مع الهيئة، 
بما يسهم في تطوير التعاون بين المنظمة والدول ا¦عضاء في المنطقة، والمتمثلة 
تعزيز  في  المنظمة  جهود  يدعم  وبما  واليمن،  الخليجي  التعاون  مجلس  دول  في 
صحة الحيوان في جميع أنحاء العالم وذلك من خالل ضمان السيطرة على ا¦مراض 

الحيوانية العالمية ووضع معايير دولية لتسهيل التجارة ا»منة للثروة الحيوانية.

وتعقد هيئة أبوظبي للزراعة والسالمة الغذائية في الفترة 3-4 يوليو المقبل بمقرها 
الرئيسي بمدينة أبوظبي، الندوة العالمية في إدارة الجودة في المختبرات البيطرية،  
بحضور عدد من الخبراء والمتخصصين في هذا المجال بهدف نشر أفضل الممارسات 
في مجال تطبيق معايير الجودة  في المختبرات البيطرية  ونقل المعرفة والخبرات  
وتعزيز  الحيوان  على صحة  للمحافظة  التشخيص  تحسين طرق  في   مما يسهم  

ا¦من الحيوي على مستوى المنطقة.

وتعتبر هيئة أبوظبي للزراعة والسالمة الغذائية السلطة المحلية المختصة بالزراعة 
والسالمة الغذائية وا¦من الغذائي وا¦من الحيوي في إمارة أبوظبي، وتهدف لتطوير 
قطاع مستدام في مجال الزراعة والسالمة الغذائية وحماية صحة النبات والحيوان بما 
يسهم في تعزيز ا¦من الحيوي وتحقيق ا¦من الغذائي، وتستضيف مطلع سبتمبر 
للمعارض  الوطني  ظبي  أبو  مركز  مع  وبالتعاون  أبوظبي،  العاصمة  في  المقبل 
فعاليات النسخة ا¦ولى من معرض يوروتير الشرق ا¦وسط -الحدث ا¦كبر من نوعه 
االرتقاء  بهدف  الحيواني-  وا�نتاج  الحيوانية  الثروة  مجال  في  العالم  مستوى  على 
ا¦من  وتعزيز  والمنطقة،  أبوظبي  إمارة  في  الحيوي  وا¦من  الحيوانية  الثروة  بقطاع 
والموارد  البيئية  النظم  على  والحفاظ  القطاع  هذا  في  االستثمار  وفرص  الغذائي 

الطبيعية.

أخبار الهيئة

أصدرت هيئة أبوظبي للزراعة والسالمة الغذائية، قرارÀ با�غالق ا�داري بحق المنشأة 
تحمل  والتي  أبوظبي،  بميناء  السمك  ا¦سماك" في سوق  "الصياد لشوي  الغذائية 
 2008 (2) لسنة  القانون رقم  CN-1059820، نظرÀ لمخالفتها  التجارية رقم  الرخصة 
 Àنظر وكذلك  بموجبه،  الصادرة  والتشريعات  أبوظبي  بإمارة  الغذاء  شأن  في 

لخطورتها على الصحة العامة.

تقرير  أن  الهيئة  باسم  الرسمي  المتحدث  القاسمي  راشد  ثامر  المهندس  وأوضح 
المنشأة على  لتكرار حصول  نتيجة  ا�داري جاء  ا�غالق  بأن قرار  أفاد  الغذائية  الرقابة 
المخالفات وعدم التزام مسؤول ببنود المخالفات المحررة سابق¸ وعدم الحفاظ على 
وصحة  الغذاء  سالمة  مستوى  على  يؤثر  قد  مما  للمنشأة  الصحي  المستوى 

المستهلك.

يمكن  حيث  أسبابه  تواجدت  طالما  سيستمر  ا�داري  ا�غالق  أمر  أن  القاسمي  وأكد 
¦سباب  وإزالتها  المنشأة،  أوضاع  تصويب  بعد   Àمجدد النشاط  بمزاولة  السماح 
اثنتين  مخالفتين  بتوجيه  الهيئة  مفتشي  قيام  سبقه  القرار  أن   Àمؤكد المخالفات، 
إلى  أدت  التي  المخالفات  أن  إلى  الفت¸  الجاري،  العام  من  وأبريل  فبراير  في  للمنشأة 
كبيرة  بكميات  ا¦غذية  تحضير  في  تمثلت  المنشأة  بحق  ا�داري  ا�غالق  قرار  إصدار 
تتعدى الطاقة االستيعابية للمنشأة واستخدام حاويات حفظ ا¦غذية الخام كأسطح 
للتحضير، وعدم االهتمام بالنظافة العامة في جميع المناطق، وعدم صيانة الثالجة 
وتخزين المواد الغذائية بصورة خاطئة تعرضها للتلف، إلى جانب عدم التزام مسؤول 
الغذائية  للمنشأة  الصحي  المستوى  على  الحفاظ  المخالفات وعدم  ببنود  المنشأة 

مما قد يؤثر على مستوى سالمة الغذاء وصحة المستهلك.  

«الزراعة والسالمة الغذائية» تغلق منشأة 

«الصياد لشوي ا�سماك» في أبوظبي

«العالمية لصحة الحيوان» توصي بتطبيق 

دراسة أعدتها «الزراعة والسالمة الغذائية» 

على المختبرات البيطرية الوطنية في العالم



الحيوانات  وفضالت  بإفرازات  الملوثة  والمعدات  ا¦دوات  تعقيم  أهمية  إلى  وأشارت 
المريضة، ال سيما أنها تعد وسيلة من وسائل انتقال ا¦مراض بين الحيوانات والبشر، 

ويمكن تقليل ذلك بغسل ا¦دوات وتعقيمها بأي من أنواع المطهرات المتوافرة.

أهمية  إلى  الحيوانية  الثروة  مربي  الغذائية  والسالمة  للزراعة  أبوظبي  هيئة  دعت 
الثروة  الخاصة بحماية  التدابير  الصيف واتخاذ بعض  تهيئة عزبهم الستقبال فصل 
الحيوانات،  الكافي لحظائر  الحرارة من خالل توفير الظل  ارتفاع درجات  الحيوانية من 
المشارب  في  المياه  وجود  من  والتأكد  بالحيوان،  الرفق  ومتطلبات  معايير  وتطبيق 
بشكل دائم حيث يمكن أن تجف نتيجة التبخر، والتأكد من تظليل خزانات المياه مما 
يساهم في اعتدال درجة حرارة الماء ليسهل على الحيوانات شربه عند ارتفاع درجات 
الحرارة، إلى جانب أهمية التدخل في عملية تبريد الحظائر عند ارتفاع درجات الحرارة 
تقليل  إلى  يؤدي  قد  الذي  الشمسي  ا�شعاع  من  الحيوانات  لحماية  كبير  بشكل 

ا�نتاجية أو ا�جهاض أو نفوق الحيوانات.

وبّينت الهيئة أنه بإمكان مربي الثروة الحيوانية تبريد الحظائر من خالل استخدام تقن
ية تبريد الهواء إلى حدود تدخل في نطاق المدى الحراري المقبول باستخدام تقنيات تبخ
ر الماء، موضحة أن هذه التقنيات تشتمل على تبريد الهواء برذاذ الماء حيث يتم تفتيت 
كتلة الماء وتحويلها إلى رذاذ صغير، با�ضافة إلى تقنية تبريد الهواء بالوسائد المسامي
ة المبللة بالماء حيث يتم تبريد الهواء عن طريق تمريره عبر وسائد مسامية مبللة بالماء، 
يتم تصنيعها عادة من مواد تتميز بقابليتها العالية المتصاص الماء مثل ا¦لياف الخشبية 
الماضية تطوير وسائد  القليلة  السنوات  المسامية وقد تم في  النباتي والحجارة  والفحم 

مصنوعة من طبقات ورقية متعرجة.

كما أشارت الهيئة إلى جملة من ا�جراءات يجب على مربي الثروة الحيوانية مراعاتها 
خالل فصل الصيف كالـتأكد من جز الصوف قبل دخول فصل الصيف وارتفاع درجات 
الحرارة، والتأكد من تظليل وسائل النقل وتوفير مشارب عند عملية نقل الحيوانات، 
إلى جانب التأكد من وضع تصميم نموذجي لحظائر الحيوانات التي يتم تربيتها في 
من  الحيوانات  حماية  في  ويسهم  المحيطة  البيئة  مع  يتناسب  بأسلوب  المزرعة 

تقلبات الجو وحرارة الشمس الحارقة في الصيف.

أخبار الهيئة

أكدت هيئة أبوظبي للزراعة والسالمة الغذائية أهمية التزام مربي الثروة الحيوانية 
في إمارة أبوظبي بمتطلبات ا¦من الحيوي داخل عزبهم، لتعزيز الصحة العامة في 
التنمية  وتحقيق  والحيوان،  ا�نسان  بين  المشتركة  ا¦مراض  من  والوقاية  ا�مارة 

المستدامة في قطاع الثروة الحيوانية.

ا�نسان  إلى  الحيوان  من  تنتقل  أن  يمكن  المشتركة  ا¦مراض  أن  الهيئة  وأوضحت 
مباشرة عند احتكاك ا�نسان بسوائل وافرازات الحيوانات المريضة او تناول منتجاتها، 
كالبعوض  الحية  الناقلة  العوامل  عبر  المحيطة  البيئة  من  مباشرة  غير  بطريقة  أو 
لالحتكاك  عرضة  أكثر  يكونون  الذين  ا¦شخاص  أن  إلى  الفتة  والقوارض،  والقمل 
با¦مراض  لàصابة  عرضة  ا¦كثر  هم  الناقلة  العوامل  أو  المصابة  بالحيوانات  المباشر 

المشتركة بين ا�نسان والحيوان.

الحيوانات،  بصحة  االهتمام  بضرورة  المشتركة  ا¦مراض  من  للوقاية  الهيئة  وأوصت 
أو المشتبه  الحيوانات المصابة  التعامل مع  الالزمة عند  التدابير واالحتياطات  واتخاذ 
متطلبات  وتطبيق  للحيوانات،  المستخدمة  والمعدات  ا¦دوات  وتعقيم  بإصابتها، 

ا¦من الحيوي، وااللتزام بممارسات سالمة الغذاء، والغسل الجيد لÐيدي.

وأضافت أن "القراد" يعد ناقًال بيولوجي¸ خطرÀ لبعض ا¦مراض المشتركة بين االنسان 
وفي  الضأن،  في   نيروبي  ومرض  النزفية   الكنغو   ، القرم  حمى  مثل  والحيوان 
الحيوانات ينقل بعض أنواع طفيليات الدم مثل البابيزيا والثيليريا، حيث يعمل على 
نقل ا¦مراض من خالل لدغ الحيوان أو ا�نسان، مبينة أنه يتم التعرف على القراد عبر 
الوصف الظاهري للجسم والذى يشمل عدد ا¦رجل  والحجم كما يمكن التعرف على 
الوراثية،  الشفرة  وفك  المتسلسل  البلمرة  فحص  عبر  جزيئيا  المختبرات  في  القراد 
وتتم محاربته عن طريق الرش بمضادات الطفيليات الخارجية، والنظافة والتخلص من 

النفايات والحشائش الخضراء التي تمثل أماكن توالد وتوطن القراد.

تنفذها  التي  الوقائية  بالبرامج  الحيوانية  الثروة  مربي  التزام  ضرورة  الهيئة  وأكدت 
الحيوانات  وحجر  الخارجية،  الطفيليات  مكافحة  وبرامج  الحيوانات  تحصين  مثل 
بالمزارع  التربية  لقطعان  إضافتها  قبل  ا¦مراض  مسببات  ضد  وفحصها  الجديدة 
بيطرية  عيادة  بأقرب  واالتصال  المريضة،  غير  عن  المريضة  الحيوانات  وعزل  والعزب 
من  أكثر  نفوق  حاالت  حدوث  أو  معدي  بمرض  إصابة  بوجود  االشتباه  عند  حكومية 
الحيوانات  المعالج، والتخلص من  الطبيعية، وااللتزام بإرشادات وتوجيهات الطبيب 
النافقة بالطرق السليمة وذلك عبر االتصال بشركة تجميع النفايات في المنطقة التي 

توجد بها المزرعة أو العزبة.

لدورها  الواقية  والمعدات  للمالبس  العمالة  استخدام  أهمية  على  الهيئة  وشددت 
الفعال في تقليل فرص ا�صابة با¦مراض المعدية أو نقلها للحيوانات أو البشر، وعدم 
وا¦سماك نصف  اللحوم  أكل  وتجنب  النوق،  وخاصة حليب  غليه  قبل  الحليب  شرب 
في  وا¦سماك  اللحوم  تخزين  وضرورة  جيد،  بشكل  المطهوة  غير  أو  المطبوخة 
الثالجة، با�ضافة إلى تجنب الذبح خارج المسالخ لما يسببه ذلك من انتشار لÐمراض 
المشتركة التي تنتقل عبر سوائل الحيوانات المذبوحة أو لحوم الحيوانات المريضة، 

با�ضافة إلى خطورة ذلك على سالمة اللحوم وصحتها لالستهالك ا»دمي.

«الزراعة والسالمة الغذائية» تؤكد أهمية تطبيق 

مربي الثروة الحيوانية لمتطلبات ا�من الحيوي 

«الزراعة والسالمة الغذائية»: تدابير لحماية 

الثروة الحيوانية من ارتفاع درجات الحرارة



تكثف هيئة أبوظبي للزراعة والسالمة الغذائية من جهودها  للسيطرة على آفات 
بالغات حشرتي حفار عذوق  العام والتي تنتشر فيها  الفترة من  النخيل خالل هذه 
ا�رشادية من خالل  المراكز  الطويلة، وتعمل  القرون  النخيل ذو  النخيل  وحفار ساق 
إلى  وإرشادهم  المزارع  وعمال  أصحاب  لتوعية  المصائد   وفرق  الزراعيين  المرشدين 
الطرق الصحيحة للسيطرة على هذه ا»فات الخطيرة التي تهدد شجرة النخيل من 

خالل متابعة صيانة المصائد الضوئية الجافة في مزارع إمارة ابوظبي. 

ويقوم مهندسو ا�رشاد الزراعي التابعين للهيئة بتدريب العمال وتوعيتهم بطرق 
االستخدام السليم للمصائد الضوئية الجافة، وطريقة تشغيلها وصيانتها وكيفية 
العناية بها، حيث يتضمن برنامج تدريب العمال عددÀ من الدورات والورش التدريبية 
إحدى  من  باعتبارها  وصيانتها  بالمصائد  العناية  بطرق  للتوعية  الحقلية  والزيارات 

الوسائل المهمة في  السيطرة على آفات النخيل.

العام  خالل  الجافة   الضوئية  بالمصائد  العناية  إلى  المزارع  أصحاب  الهيئة  وتدعو 
أن  حيث   النخيل،  لحفارات  البالغة  الحشرة  لنشاط  نظرا  الفترة  هذه  في  وخصوص¸ 
المصائد الضوئية تستخدم الصطياد حشرتي حفار عذوق النخيل وحفار ساق النخيل 
ذو القرون الطويلة مما يقلل من فرص إصابتها للنخيل ، حيث ينبغي وضع المصيدة 
بحيث  التوقيت  الكهرباء مع ضبط منظم  بمصدر  وتوصيلها  المزرعة  في منتصف 
يعمل من بعد غروب الشمس  الى قبل شروقها ، مع مراعاة التحقق من أن المصباح 

(160 واط) مضاء طوال هذه الفترة ودرج المصيدة الضوئية الجافة محكم ا�غالق.

والسالمة  للزراعة  أبوظبي  هيئة  باسم  المتحدث  القاسمي  ثامر  المهندس  وقال 
انتشار  من  الحد  في  كبيرة  كفاءة  أثبتت   الجافة  الضوئية  المصائد  أن  الغذائية 
هاتان  تنجذب  إذ   ، الطويلة  القرون  ذو  النخيل  ساق  وحفار  العذوق  حفار  حشرتي 
الحشرتان إلى الضوء في الليل وتسقط عند اصطدامها با¦لواح في  درج  التجميع 
بالمصيدة ، مؤكدÀ على ضرورة  العناية بالمصيدة الضوئية الجافة، والتأكد من عمل 
�ضاءة  كهربائي  بمصدر  الجافة  الضوئية  المصيدة  وتوصيل  الكهربائي،  المصباح 

المصباح الكهربائي بها منذ غروب الشمس حتى شروقها في اليوم التالي.

وأضاف أن حشرتي حفار عذوق النخيل  وحفار ساق النخيل ذو القرون الطويلة تزداد 
أعدادهما  في هذا الوقت من السنة مما يستوجب على أصحاب المزارع متابعة عمل 
المصائد الضوئية الجافة والتحقق من كفاءتها التشغيلية وصيانتها بشكل مستمر 
ومنظم  ا�نارة  لمبة  وتبديل  االغالق  محكم  التجميع  درج  وجود  على  المحافظة  مع 

التوقيت إذا تلفت.

يؤكدون  الغذائية  والسالمة  للزراعة  أبوظبي  هيئة  في  النخيل  خبراء  أن  إلى  وأشار 
على أن كفاءة تشغيل المصائد الضوئية الجافة ال يقتصر أثره ا�يجابي للسيطرة على 
حشرتي حفار عذوق النخيل  وحفار الساق النخيل ذي القرون الطويلة، بل يمتد ا¦ثر 
ا�يجابي للحد من كثافة العديد من ا»فات الزراعية التي تنجذب للضوء مما يقلل من 

خطرها على النخيل والمحاصيل الزراعية ا¦خرى.

التي تقوم  على  لآلفات  المتكاملة  ا�دارة  الهيئة تعتمد نظام  أن  القاسمي  وأوضح 
أسس فنية تضمن السيطرة على ا»فات مع الحفاظ على البيئة، مما يعزز استدامة 
في  نجحت  الهيئة  أن  إلى   Àمشير الغذائي،  وا¦من  الحيوي  والتنوع  الزراعي  القطاع 
تركيب  21,103 مصائد ضوئية جافه في مزارع أبوظبي وتم اصطياد عدد 893,522  
حفار عذوق النخيل  وعدد 351,946 حفار ساق النخيل ذو القرون الطويلة خالل الفترة 

من بداية مايو 2018 الى نهاية مايو 2019 .

أخبار الهيئة

بفصل  الخاصة  حمالتها  ضمن  الغذائية،  والسالمة  للزراعة  أبوظبي  هيئة  نفذت 
مدينة  في  الغذائية  المواد  نقل  مركبات  على  واسعة  تفتيشية  حملة  الصيف، 
أبوظبي والعين والظفرة، للتأكد من التزامها بتطبيق االشتراطات الصحية والوقوف 
على كفاءتها في نقل المواد الغذائية، والكشف عن التجاوزات والممارسات الخاطئة 
التي تهدد سالمة ا¦غذية، ورفع الوعي لمشغلي هذه المركبات والتأكد من التزامهم 
بتطبيق الممارسات الصحية المطلوبة، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات السالمة 

للغذاء المتداول في إمارة أبوظبي في كافة مراحل السلسلة الغذائية.

المواد  وتنزيل  لتحميل  المخصصة  المناطق  استهدفت  التي  الحملة  عن  وأسفر 
إداري¸،  إجراًء   46 اتخاذ  الغذائية،  والمستودعات  ماركت  الهايبر  الغذائية في منشآت 
 Àنظر باالشتراطات  الملتزمة  غير  للمركبات  تنبيهات  و3    Àإنذار  43 توجيه  تضمنت 
لخطورتها على الصحة العامة وسالمة الغذاء المتداول، وتمثلت أبرز التجاوزات التي 
في  وتكدسها  الغذائية  المواد  تخزين  بسوء  المخالفة،  المركبات  في  رصدها  تم 
المركبة،  عدم االلتزام بتوفير روافع أسفل المواد الغذائية، ارتفاع درجات الحرارة لعدم 
كفاءة التكييف، عدم توفير تصريح من هيئة ا�مارات للمواصالت، واستخدام المركبة 

لنقل مواد أخرى غير غذائية خالف¸ لما هو مسموح به. 

وتضع الهيئة جملة من الضوابط واالشتراطات الخاصة بمركبات نقل المواد الغذائية، 
بهدف ضمان نقل هذه المواد ضمن ظروف مناسبة وبطريقة تمنع تلوثها وتحافظ 
لنقل  المخصصة  الحاويات  حرارة  درجة  تكون  بأن  الهيئة  تلزم  حيث  سالمتها،  على 
المواد الغذائية المبردة  من ٠ إلى ٥ درجات مئوية ، وأقل من -18 لÐغذية المجمدة، مع 
على  بالستيكية  وستائر  (ثيروميتر)،  حرارة  بمقياس  النقل  حاويات  تزويد  ضرورة 
ا¦بواب للحفاظ على درجة حرارة الحاوية خالل عملية التحميل أو التنزيل، وتوفير إضاءة 

كافية للتمكن من مالحظة أية عيوب أو ملوثات داخل الحاوية.

بشكل  فقط"  "للغذاء  بعالمة  موسومة  الحاويات  تكون  أن  كذلك  الهيئة  وتشترط 
وأن  فقط،  المعبأة  غير  ا¦غذية  نقل  حالة  في  وا�نجليزية  العربية  باللغتين  واضح، 
للتنظيف  قابل  مصقول،  سطح  ذات  ببطانة  معزول  للحاوية  الداخلي  الجزء  يكون 
من  مصنعة  الداخل  من  الحاوية  وأرضيات  وأسقف  جدران  تكون  وأن  للماء،  ومضاد 
مواد ال تتسبب بنقل المواد السامة، أو تسلل الروائح إلى الغذاء، وغير ماصة للرطوبة 
إلى  إضافة  المتكرر،  والتطهير  التنظيف  وتتحمل عمليات  التآكل  لعوامل  ومقاومة 
ا¦بواب  ومراعاة  التنظيف،  عمليات  لتسهيل  الحاوية  أجزاء  بين  الزوايا  إغالق  إحكام 
إلى تغطية معدات  با�ضافة  والحشرات،  وا¦تربة  الهواء  لمنع دخول  ا�غالق  محكمة 
التبريد والتكييف بعازل غير قابل للصدأ لمنع تسرب الغاز أو الزيوت المستخدمة بها 

لمنع التلوث.

«الزراعة والسالمة الغذائية» تنفذ حملة 

تفتيشية على مركبات نقل ا�غذية في ا�مارة

"الزراعة والسالمة الغذائية" تكثف من جهودها 

للسيطرة على آفات حفار العذوق  وحفار ساق 

µالنخيل بطرق آمنة بيئي



أخبار الهيئة

«هيئة الزراعة والسالمة الغذائية»:

50 مزرعة عضوية معتمدة في أبوظبي نهاية العام الجاري

أكدت هيئة أبوظبي للزراعة والسالمة الغذائية تطلعها إلى زيادة عدد المزارع 
العضوية في إمارة أبوظبي بنهاية عام 2019 إلى 50 مزرعة عضوية، وأشارت 
عدد  أن  منها  نسخة  على  «البيان»  وحصلت  الهيئة  عن  صادرت  إحصائيات 
المزارع العضوية المسجلة في إمارة أبوظبي نهاية عام 2018 بلغ 25 مزرعة، 
ويجري العمل حالي¸ على تأهيل 25 مزرعة أخرى، ليصبح المجموع 50 مزرعة 

عضوية معتمدة بإمارة أبوظبي نهاية العام الحالي.

وتخطط الهيئة لتحويل نحو 20 مزرعة سنوي¸ من نمط الزراعة التقليدية إلى 
المزارع  أصحاب  مع  توقيعها  يتم  اتفاقية  بموجب  وذلك  العضوية،  الزراعة 
الراغبين في االعتماد على الزراعة العضوية، إذ تهدف الهيئة من خالل هذه 
الخطوة إلى دعم مفاهيم الزراعة المستدامة والترويج لمزايا الزراعة العضوية، 
خالل  من  العضوية  المبيدات  استخدام  على  المزارعين  وتشجيع 
الحيوية لآلفات، والحد من  المكافحة  النباتية، واعتماد أنظمة  المستخلصات 

استخدام المواد الكيماوية في الزراعة سواء كانت أسمدة أو مبيدات.

أبرز المحاصيل

المزارع العضوية في أبوظبي تركز على زراعة المحاصيل  وأشارت الهيئة أن 
ا¦ساسية، منها الطماطم والخيار والفلفل الحلو والحار في البيوت المحمية، 
الحقل  في  والكينوا  الحلوة  والبطاطا  والذرة  الكوسا  محاصيل  إلى  إضافة 

المكشوف.

شهادة  على  حصلت  قد  الغذائية  والسالمة  للزراعة  أبوظبي  هيئة  وكانت 
في  المزروعة  الخضراوات  من  صنف   30 لنحو  العضوية  المنتجات  اعتماد 
المزرعة النموذجية من ِقبل هيئة ا�مارات للمواصفات والمقاييس لمدة عام، 
إذ عمل من خالل هذا االعتماد على تأهيل جزء من المزرعة النموذجية للزراعة 
العضوية بحيث تكون نموذج¸ يرشد المزارعين إلى الطرق المثلى في الزراعة 
العالمة  اسم  تحت  العضوية  المنتجات  تسويق  الهيئة  وتتولى  العضوية، 
التجارية «حصاد مزارعنا»، وذلك بهدف الترويج للمنتجات العضوية وتشجيع 

المستهلكين على استهالك المنتجات العضوية.

ا�نسان  صحة  على  والمحافظة  البيئة  حماية  إلى  العضوية  الزراعة  وتهدف 
المستطاع  والتقليل قدر  الكيماوية  المواد  أغذية نظيفة وخالية من  وإنتاج 
من استخدام هذه المواد الزراعية، إذ تساعد المدخالت الزراعية العضوية على 

المحافظة على النظام البيئي للتربة وخلق ظروف مالئمة لنمو النبات.

µ31 مزارع

وتأهيلهم  تدريبهم  يتم  الذين  المزارعين  عدد  أن  إلى  الهيئة  وأشارت 
للحصول على شهادة المنتج العضوي سيبلغ 31 مزارع¸ مع نهاية عام 2019

الزراعة  بأهمية  المزارعين  لدى  المتزايد  الوعي  نتيجة  الزيادة  هذه  وتأتي  م، 
والبيئة  التربة  على  الحفاظ  خالل  من  الزراعية  االستدامة  وتحقيق  العضوية، 

وا�نسان.

على  المتزايد  الطلب  من خالل  العضوي  بالمنتج  الناس  ثقة  قياس  ويمكن 
بقيمتها  وتمتاز  الكيماوية،  المواد  من  تخلو  لكونها  العضوية،  المنتجات 

الغذائية العالية، لكونها تخلو تمام¸ من متبقيات المبيدات.

الزراعة العضوية تعتمد على  التربة في  إدارة  إلى أن معايير  الهيئة  وأشارت 
النافعة، وزيادة نسبة  الحية  الكائنات  التربة، وزيادة نشاط  تحسين مكونات 
العناصر الغذائية المتوافرة للنبات، من خالل تطبيق برامج التسميد العضوي 

وزراعة النباتات المرافقة وتطبيق الدورة الزراعية.

في  العضوية  الزراعة  في  الزراعية  ا»فات  على  السيطرة  معايير  تتمثل  كما 
على  رئيس  بشكل  واالعتماد  الكيميائية  المبيدات  استخدام  عن  التخلي 
باستخدام  المكافحة  وتتم  ا�صابة،  المحصول من  لحماية  الوقائية  ا�جراءات 
الزراعية  المبيدات  واستخدام  والميكانيكية،  والفيزيائية  الحيوية  المكافحة 

العضوية المعتمدة من الجهات الرسمية.

اهتمام

من  العضوية  بالزراعة   Àكبير اهتمام¸  المتحدة  العربية  ا�مارات  دولة  تشهد 
لسنة   (5) رقم  االتحادي  القانون  وإصدار  القانونية،  التشريعات  إصدار  خالل 
الجهود  جميع  تتكاتف  إذ  العضوية،  والمنتجات  المدخالت  شأن  في   2009
للزراعة  أبوظبي  هيئة  وتسعى  العضوية،  ا¦راضي  مساحة  لزيادة  الوطنية 
والسالمة الغذائية إلى مواكبة هذه الجهود، إذ أطلقت برنامج التحول لنظام 
والتقني  الفني  الدعم  توفير  على  وتعمل   ،2017 عام  العضوية  الزراعة 
الزراعة  إلى  التقليدية  الزراعة  من  مزارعهم  تحويل  في  الراغبين  للمزارعين 

العضوية.



فعالياتنا

التحق عدد من الطالب والطالبات من معهد الجزيرة للعلوم والتكنولوجيا بالمختبرات البيطرية التابعة لهيئة أبوظبي للزراعة والسالمة الغذائية 
التدريبية كالتعرف على عمليات استقبال وتسجيل وتصنيف  التدريبي على العديد من ا¦نشطة  البرنامج  التدريب الفني، حيث اشتمل  بغرض 
العينات حسب ا¦مراض الحيوانية با�ضافة إلى تقنيات التحليل وإجراءات العمل المختلفة فيما يتعلق بعمليات التحليل في كل من قسم ا¦حياء 

الدقيقة والبيولوجيا الجزيئية وقسم الكيمياء والكيمياء الحيوية با�ضافة إلى قسم إدارة العينات والتشريح المرضي. 

الزراعة والسالمة الغذائية تدرب عددا من 

طلبة معهد الجزيرة للعلوم والتكنولوجيا 



زاوية االبتكار

الرئيس  رويس،»  «جوريان  الهولندي  والمهندس  الباحث  ابتكر 
لتشجير  رائدة  طريقة  كومباني»  اليف  «الند  لشركة  التنفيذي 
الصحاري تمتاز بانخفاض التكاليف وسهولة التنفيذ، ما قد يشكل 

حًلا مثالًيا لمشكلة التصحر المتفاقمة في العالم العربي.

وخالل ا¦عوام ا¦خيرة عمد رويس إلى التركيز على مشكلة التصحر 
قابلة  بطريقة  ومكافحتها  المناخية،  التغييرات  عن  الناجمة 
ل زراعة ا¦شجار في التربة  للتنفيذ على المستوى الشعبي، ُتسهِّ

الصحراوية المتدهورة.

حول  الصحاري  لتشجير  السابقة  المحاوالت  غالبية  وتركزت 
طريقتين؛ ا¦ولى ذات تكلفة مرتفعة وتعتمد تقنيات الري المرهقة 
في  البذور  من  الماليين  نثر  حول  تتمحور  والثانية  العملية،  غير 
المناطق الصحراوية على أمل أن تجد فرصتها في النمو والوصول 

إلى المياه الجوفية.

الورق  ابتكار رويس يعتمد على لف الشتلة في شرنقة من  إال أن 
المشمع القابل للتحلل في التربة، ودفن جذورها في خزان يتضمن 
ووصول  نموها  حتى  الشتلة  حاجة  يكفي  المياه  من  مخزوًنا 
لالزدهار،  ممتازة  فرصة  يمنحها  ما  الجوفية،  المياه  إلى  جذورها 

باالستعانة بوضع فطريات صغيرة مفيدة للتربة.

عملًيا  تطبيقه  وسهولة  التكلفة  بانخفاض  رويس  ابتكار  ويمتاز 
لزراعة  عليه  االعتماد  يمكن  إذ  التنفيذ  وسرعة  للتطور  وقابليته 

مئات الكيلومترات بهذه الطريقة في وقت قصير.

وعقب ثالثة أعوام من تجربة نموذجه ا¦ولي، اعتمد اختراع رويس 
وبيرو،  ومالوي،  والكاميرون،  المكسيك،  منها  دولة؛   20 في 
وتشيلي، وإسبانيا، وإيطاليا، واليونان، والصين، والواليات المتحدة 
ا¦مريكية، لتتمكن شركته من زراعة ربع مليون شجرة حول العالم.

ويرى المسؤول في مكتب مفوض ا¦مم المتحدة السامي لشؤون 
انتباه  لفت  رويس  ابتكار  نجاح  إن  تشونغراك،  أوالف  الالجئين، 

الحكومات، وا¦مم المتحدة، والمستثمرين من القطاع الخاص.

التربة،  لمكاتب  ا¦وروبية  الشبكة  رئيس  نائب  يقول  جهته؛  ومن 
ويمثل  نتائجه،  في  «رائع  رويس  اختراع  إن  روبيو،  لويس  خوسيه 
طريقة مبتكرة الستعادة النباتات في المناطق الطبيعية القاحلة.»

إسبانيا  الصحراوية في  المناطق  إن جهود منظمته في  ويضيف 
20%، مع وجود فرصة بمعدل  10 إلى  أثمرت بمعدل نجاح ما بين 
مجلة  نقلته  لما  وفًقا  الحياة؛  قيد  على  الشتالت  لبقاء   %95

«نيويورك» ا¦مريكية.

 éوذكرت المجلة إن االبتكار الجديد تم تطبيقه في إمارة دبي، وُتعد
دولة ا�مارات العربية المتحدة من الدول العربية الرائدة في مجال 
ا�مارات  «سور  مشروع  تطبيق  محاوالتها  عبر  التصحر  مكافحة 
ا¦خضر العظيم» الممتد على حدود إمارة أبو ظبي، وهو مخطط 

طموح لمنع زحف صحراء الربع الخالي إلى حواضر ا�مارات.

ابتكار مبدع لتشجير الصحراء



زاوية االبتكار

مقطورة  على  النحل  لتربية  جّواًلا  نظاًما  تركي  أعمال  رجل  ابتكر 
�نتاج  المختلفة  المراعي  بها  يجول  الخاليا،  عشرات  تضم  شاحنة 

العسل الطبيعي الخالص.

جرى  الذي  الجّوال"  النحل  تربية  "نظام  على  ا¦عمال  رجل  تعّرف 
أوردو  والية  في  النحل  تربية  ¦بحاث  أوردو  معهد  في  تطويره 
النظام  شراء  أراد  وعندما  شماًلا،  ا¦سود  البحر  بمنطقة  التركية 

قوبل بالرفض.

وعلى إثر ذلك، قّرر ابتكار نظامه الجّوال الخاص لتربية النحل، بعد 
التقنية  ا¦مور  في  بالمساعدة  المعهد  من  وعد  على  حصوله 

والمشاكل التي قد يعاني منها أثناء تركيب النظام.

على  ليعمل  حرفي  إلى  الجديد  مشروعه  أحال  الحق،  وقت  وفي 
تصميم النظام في مقطورة شاحنة كبيرة بداخلها خاليا ضخمة، 
منها  كل  في  وضع  ثم  أقسام،   4 إلى  الشاحنة  مقطورة  وقّسم 
خاليا َتسُع الواحدة منها 23 إطاًرا، ودعم المقطورة بنظام تدفئة 

خاص وتقنية العزل الحراري بحيث يكون مالئًما للنحالت.

الطاقة  لتوليد  شمسية  ألواًحا  المقطورة،  سقف  على  وضع  كما 
الكهربائية وتشغيل نظام التدفئة، بحيث تعمل بشكل تلقائي 
وفوري بعد انخفاض درجة الحرارة داخل المقطورة إلى ما دون الـ15 

درجة مئوية.

بواسطة  الكهربائية  الطاقة  انتاج  في  مشاكل  مصادفة  وعند 
فوًرا لضمان  بالعمل  الكهربائية  المولّدات  تبدأ  الشمسية،  ا¦لواح 
جميع  في  المحيط  حرارة  على  المحافظة  خالل  من  النحل  حماية 

ا¦حوال.

نقل  على  تعمل  بآليات  مدعوما  خاًصا،  مخزًنا  الشاحنة  وتضم 
العسل المنتج إليه، ويستطيع تخزين طن واحد، وبعد ذلك يتم 
بعملية  والقيام  التدقيقات  �جراء  المختبر  إلى  العسل  نقل 

التعليب.

النحل الرّحال



بأقالمكم

إعداد/ عائشة محمد المقبالي
الرقابة الزراعية- العين

الومضة ا�خيرة من االبتكار في مبادئ االبتكار

والتبسيط،  البساطة  مبدأ  تناولنا  فقد  االبتكار  لمبادئ  وختام¸ 
واليقين  االعتقاد  مبدأ  على  وعرجنا  لالبتكار،  الصحيح  والفهم 
بقدراتنا على ابتكار الجديد وإيجاد الحلول، وااليمان بالوفرة الكامنة 
والخروج  واالستنتاج  والتركيز  والتحليل  التفكير  في قدراتنا على 
مبدأ  عند  وانتهينا  استثمارها،  ثم  ومن  المسبوقة  غير  با¦فكار 
وبقائها  ا¦مم  لوجود  رئيس  كمحرك  االبتكار  الى  الماسة  الحاجة 
إضافة  مبدأ  هو  نقاشنا  فمحور  اليوم  وأما  مجتمعاتها،  وسعادة 
يساعد  ما  كل  ان  منا  يقينا  المبدأ  هذا  عند  وسنتوقف  القيمة، 
ويحفز على االبتكار فهو مبدأ محمود وأن ما نريد التركيز عليه هو 
مسيرة  واستمرار  تنمية  الى  وأدت  أثمرت  التي  المبادئ  بعض 

االبتكار على مر العصور وأنها على سبيل المثال ال الحصر.

الخير  حب  يعتبر  أن  ا¦جيال  وتعاقب  البشر  بأحوال  للمتبصر 
والمنفعة غريزة متوارثة وطبع¸ متأصًال في معظم البشر، ولهذه 
الغريزة الفضل في تمدد الخير واستمرار العطاء وتبادل المنفعة 

في شتى مجاالت الحياة وعلى مّر التاريخ.

الضرر  او  الشر  وحب  العدوانية  وجود  عاقل  ينكر  ال  المقابل  وفي 
لآلخرين، في كثير من البشر ولكن وÑ الحمد يغلب الخير الشر 
البشرية ويزيد من  التجمعات  العداء، وذلك ما يمّيز  ويغلب الحب 
بالوراثة والقرابة  تعاضدها وتالحمها في نسيج يكون مرة خلقي 
والقبائل  ا¦سر  فتكون  والُعَصب،  وا¦رحام  االنساب  واختالط 
والعشائر. ويظهر مرة في تكتالت من صنع البشر أنفسهم مثل 
والعوامل  والصناعات  الهوايات  أصحاب  وتجمعات  وا¦حالف  القرى 
المشتركة وبقية التواجدات المكانية والزمانية، ويتجلى تارة أخرى 
في ظهور نوع جديد من التكتالت المصنوعة تتمثل في التجمع 

والتظاهر في العالم االفتراضي والمواقع االجتماعية وغيرها.

ولنستدرك سريع¸ حديثنا عن مبدأ القيمة المضافة كمبدأ أساس 
عن  الحديث  نطيل  ولن  والمستدام،  النافع  االبتكار  مبادئ  من 
أسلفنا،  كما  والشر  العدوانية  على  مبنية  كانت  شتى  ابتكارات 
وتأثيره  بثقله  ليحط  المضافة  القيمة  مبدأ  نرسخ  اذ  هنا  ونحن 
ومنفعته في أي حال او ترحال لالبتكار واالبداع وتحسين مستويات 

الجودة والسعادة والراحة في الحياة.

إن للقيمة المضافة عمق¸ وتجذرÀ في استدامة االبتكار وديمومته، 
وتحسينه  االبتكار  هذا  مثل  المتالك  ا»خرون  يتسابق  بحيث 
وتطويعه وتعميمه واستبقائه، وتجده يتجدد طردي¸ كلما زاد في 
كا�يرادات  الملموس  المجال  في  سواء  منفعته  وكثرت  قيمته 
وا¦رباح والمنتجات والخدمات وا¦فكار التي يمكن التعايش معها 
هذه  من  الملموسة  غير  القيمة  حتى  أو  وجودها،  مع  والتفاعل 
المنتجات والخدمات وا¦فكار كالراحة النفسية والصحية والفكرية 
كافة  في  المضافة  القيمة  تأثيرات  تعدد  من  نهاية  ماال  وإلى 

النواحي والمجاالت.

من  تحقق  مما  مثال  سنضرب  لالبتكار  المضافة  القيمة  ولتوضيح 
االنسان  ابتكر  فقد  التاريخ،  عبر  وصلتنا  أو  عايشناها  ابتكارات 
تأثيرها  القدم وطور من حجمها وشكلها وطرائق  السكين منذ 
من  فعليا  واالستفادة  استخدامها  وتم  المختلفة،  واستخداماتها 
الطعام  اعداد  في  الكثيرون  فاستخدمها  المضافة،  قيمتها 
مصادره،  وتنويعه  الغذاء  وتسهيل  العيش  لديمومة 
واالنارة  الطعام  لطهو  االخشاب  قطع  في  أيضا  واستخدموها 
واالستئناس، كما استخدموها في قطع وتشذيب الصخور للبناء 
عن  الدفاع  في  واستخدموها  متعددة،  وفنون  والنحت  والعمران 
النفس واحقاق الحق والنصرة للمظلوم، وكذلك في ذبح الطيور 
والحيوانات بقصد الغذاء والدواء والبقاء،  وال حصر الستخداماتها 
وجود  نكران  عدم  مع  وتحقيقا،  فعال  المضافة  القيمة  ذات 
استخدامات عدة – ليست ذوات قيمة - كالقتل او الجرح ظلما او 

غير ذلك.
وفي مجال مقابٍل آخر نستذكر مع¸ مسيرة ألفرد نوبل بعد ابتكار 
فيها  حاول  والتي  عشر  الثامن  القرن  في  المتفجر)  (الديناميت 
والتصنيع  التفكير  مرحلة  في  القيمة  إضافة  عدم  عن  التكفير 
والتعميم، فحاول جاهدا التعويض عن نقص القيمة المضافة في 
االبتكار  من  جناها  التي  ثروته  معظم  بتسخير  وذلك  ابتكاره، 
سميت  للسالم  عالمية  جائزة  فكانت  السالم  ودعم  لتشجيع 
المضافة  القيمة  من  جزء  تعويض  في  تسهم  لعلها  باسمه، 
المنتقصة وتدعو بطريقة بماشرة وغير مباشرة الى اعتماد القيمة 
المضافة في كافة مراحل االبتكار وشتى مجاالته.         وفي سياق 
مقابل يجب أن ننوه الى حث ا¦ديان على القيمة المضافة في كافة 
او  ابتكار  او  طريقة  او  ُسّنة  كل  في  واالعمال  واالقوال  النوايا 
المكافآت  العديد من  الدينية  المنظومة  صنيع.....الخ. بل ورصدت 
هذه  وتجاوزت  بل  المضافة  القيمة  ذو  االبتكار  لصانعي  والحوافز 
االديان  في  كما  الباقية  حياته  الى  ا¦ولى  ا�نسان  حياة  المكافآت 
تجاهل هذا  المصطنعة. وال نستطيع  الشرائع  او حتى  السماوية 
واستدامة  تنوع  على  االبتكارية،  البيئة  وتوفير  والحافز  الدعم 

االبتكار وصوال الى جيلنا الحالي وا¦جيال القادمة المتعاقبة.

ومضات حول التفكير ا�بداعي



بأقالمكم

إعداد/ نشيه عبد الصفي النعيمي
إدارة السياسات وتحليل المخاطر

استعرضت لكم في العدد السابق من نشرة الزاد 3 استراتيجيات 
تم نشرها  ا¦داء بحسب مقالة  نتميز في  اتباعها لكي  نستطيع 
من قبل معهد للدراسات- واشنطن (www.siironline.org) وفي 
هذا العدد أشارككم باالستراتيجيات الرابعة والخامسة والسادسة 

لهذا الموضوع: 

1. االستراتيجية الرابعة: رؤية الصورة الكاملة

العادي أن هذه االستراتيجية تعني التشدق بأحد  يظن الشخص 
الشعارات الرنانة وتكرارها أمام ا�دارة العليا للحصول على التأييد 
والمصداقية الالزمين �بداء الرأي والمشورة والتصويت على قرارات 
الممارسات  بلورة  عن  فيبحثون  المتميزون  أما  العليا.  المجالس 
العملية داخل أطر وصور ذهنية واضحة. ويضحون حتى بحياتهم 
في سبيل التعرف على الرؤى الهامة لغيرهم. وهم يفعلون ذلك 

هادفين لفهم العالقة بين عملهم وبين الجهد ا¦كبر للفريق. 
على  قادرون  الكاملة  الصورة  رؤية  على  القدرة  ذوو  فالمختصون 
تتطلب  التي  المشروعات  في  الطفيفة  التغيرات  تحدثه  ما  فهم 
مشاركة ا»خرين. وهكذا يهدفون إلى تكوين فهم عميق وشامل 
جهودهم  تأثير  على  التعرف  إلى  يقودهم  عملهم،  لمجال 
يمارسون  وهم  المجموعة.  داخل  الفردي  بكيانهم  وا�حساس 
عملهم أكثر من زمالئهم العاديين. ونتيجة لذلك يتعرضون لمدى 
االبتكار والبحث عن  التي تثير فيهم حاسة  أوسع من المشكالت 

الحلول. وقليًال ما تعطلهم المشاكل أو يحبطهم الفشل.

2. االستراتيجية الخامسة: مهارات التبعية

»راء  السلبي  الخضوع  هي  التبعية  أن  العادي  الشخص  يعتقد 
المتميز  أما  القائد.  أوامر  بتنفيذ  والتظاهر  والرؤساء،  المديرين 
فيعلم أن فكرة التبعية وا�خالص تعتبر إحدى التحديات الكبيرة، 
ليس فقط لصعوبة إتقانها، ولكن لصعوبة قبولها. التبعية هي 
استراتيجية العمل التي توجه تعامالتك مع القادة. وهي تركز على 
المنظمة  في  النفوذ  يملكون  الذين  الناس  مع  العالقات  جميع 

ولهم سلطة عليك.

وهناك اعتقاد شائع يصاحبنا منذ الطفولة وحتى الشيخوخة وهو 
أن القيادة شيء متميز جليل نطمح إليه. بينما التبعية شيء مخز 

يجب أن نبتعد عنه. فتبعية المتميز تعني العمل بإخالص على

نجاح الرئيس والمؤسسة، وفي نفس الوقت ممارسة االستقاللية 
والمشاكل  والواجبات  ا¦هداف  عن  خاص  رأي  وتكوين  الفردية 
المتوقعة وطرق العمل. وهؤالء ذوو قدرة على العمل بتعاون تام 
في  فروق  وجود  مع  حتى  المؤسسة  أهداف  �نجاز  القائد  مع 
الشخصية أو في ا»راء. وهم العبون أساسيون في تخطيط أعمال 

المؤسسة. 

كيف يتبع المتميزون قادتهم ؟  ال بد من توفر مهارات االتباع ا»تية: 

1. لديهم اهتمام والتزام ودوافع تتعدى المكاسب الشخصية. 
أو  للمهام  تنفيذهم  عند  وجريء  حقيقي  بوعي  يتميزون   .2

تطبيقهم للسياسات. 
مع  التعامل  أثناء  أنفسهم  على  السيطرة  على  قدرة  لديهم   .3

القادة.

3. االستراتيجية السادسة: مهارات القيادة

ال تعني مهارات القيادة عند الشخص العادي أكثر من القدرة على 
فرض الرأي والسيطرة على ا»خرين والتحكم فيهم والحرص على 

استعراض هذه القدرة والتفاخر بها كلما سنحت الفرصة لذلك. 

ودون  وبهدوء  سلطة  ذي  غير  كقائد  فيعمل  المتميز  أما 
استعراض، فالقادة الصغار ال تكون لهم عادة سلطة رقابة مباشرة 
على أحد، وال معاونون يعتمدون في صرف أجورهم على رحمتهم. 
تأثير  تحت  الصغار،  القادة  مع  بإرادتهم  يتعاونون  فالزمالء 

مهاراتهم القيادية وليس أسواطهم االستعراضية. 

هذا ا¦سلوب المختلف في القيادة يعد استجابة للتغير الذي حدث 
في ا�دارة للعبور من عصر الصناعة إلى عصر المعلومات. فالقيادة 
الصغيرة تمارس بين ا¦قران، وغالب¸ داخل فريق العمل. وال تتوقف 
درجة نجاحها على سلطة القائد بل على نفوذ الخبير ومصداقيته.  

مهارات القيادة الصغيرة:

بأهداف  تتعلق  أمور  في  سديد  ورأي  محترمة  خبرة  المعرفة:   .1
المجموعة. 

العالقات ا�نسانية: االهتمام بزمالئك وبأهدافهم مثلما تهتم   .2
للعمل معك  زمالؤك  يتحرك  لذلك،  وبأهدافك، وكنتيجة  بنفسك 

بإرادتهم لتحقيق الهدف. 
المجموعة  تعاون  التي  القيادة  أنشطة  ممارسة  الدافعية:   .3

معاونة حقيقية �تمام تنفيذ الهدف. 

تسع استراتيجيات تجعلك متميزا في ا�داء



مّرن عقلك

حّرك عود ثقاب واحد لتصبح
المعادلة الرياضية صحيحة

أي إناء سيمتلئ أوًال؟

ما هو الرقم المفقود؟ساعدنا في فتح القفل؟

875
هنا رقم واحد صحيح لكنه

بالخانة الخاطئة أما بقية ا¦رقام
فهي خاطئة

324
هنا رقم واحد صحيح فقط وبالخانة

الصحيحة أما بقية ا¦رقام
فهي خاطئة

927
هنا رقمان صحيحان لكنهما بالخانة

الخاطئة والرقم الثالث خاطئ

065
هنا جميع ا¦رقام خاطئة

ما هو ترتيب ا¦رقام
الصحيحة التي تفتح القفل؟
( ال يوجد أي رقم مكرر )

7

?

84

4

63

93

8

45

37

6

22

25

لديك زجاجتان، واحدة تتسع لخمسة لترات من الماء، والثانية تتسع 
لثالثة لترات فقط، ولديك صنبور ماء.

لو طلبنا منك أن تعطينا لترÀ واحدÀ من الماء، ال أكثر وال أقل، فكيف 
تفعل ذلك باستخدام الزجاجتين؟

سؤال العدد:



اقتصاد
المعرفة

تعريف السياسة: 

هي مسار أو أسلوب عمل محدد أو موجهات يتم اعتمادها من بين 
مجموعة من الخيارات لتوجيه واتخاذ القرارات الحالية والمستقبلية، 
بناء على ما تطمح الجهة الحكومية إلى تحقيقه في مجال معين 

والطرق والمبادئ التي ستعتمدها في ذلك.

 المرجع: دليل وضع السياسات الصادر من وزارة شؤون مجلس 
الوزراء.

2019 بإنشاء  وبموجب المادة رقم (7) في القانون رقم (7) لسنة 
هيئة ابوظبي للزراعة والسالمة الغذائية فإنه يجوز  للهيئة اقتراح 

واصدار السياسات التي لها عالقة في  أعمالها ونشاطاتها.

الهيئة  المتعلقة في مجاالت عمل  السياسات  يتم تحقيق اهداف 
(ا¦من الحيوي، ا¦من الغذائي، الزراعة، السالمة الغذائية) من خالل 

تنفيذ إحدى ا¦دوات التالية أو أكثر :

• تشريع (قانون، الئحة تنفيذية نظام، قرار، أدلة)
• مبادرة، برنامج، مشروع.

تعريف السياسة العامة: 

جهاتها  أو  الحكومة  مستويات  أعلى  على  المتخذة  الخيارات 
وقيمها  وأولوياتها  الحكومة  توجه  بالتالي  تحدد  والتي  االتحادية، 

واهدافها. 

تعريف السياسة المؤسسية: 

تضمن  التي  التنظيمية  والضوابط  القواعد  من  مجموعة  هي 
والتشريعات وتترجم  القوانين  االستراتيجي وفق  بالتوجه  االلتزام 

إلى إجراءات تشغيلية.

تعريف التدقيق الداخلي :

• مستقل 

• موضوعي 

• يقدم خدمات تأكيدية وخدمات استشارية 
• مصمم ليضيف القيمة للهيئة 

• يحسن عمليات الهيئة من خالل وضع ضوابط وأدوات رقابية   
  كافية 

• يساعد الهيئة في تحقيق أهدافا 
• يقيم ويحسن فاعلية عمليات الرقابة وإدارة المخاطر والحوكمة

آلية ا�بالغ عن االحتيال:

1. مخاطبة المسؤولين بحسب الهيكل التنظيمي(في حال   
     الشك بالمسؤول المباشر التوجه إلى المسؤول ا¦على منه)
2. التواصل عن طريق البريد ا�لكتروني المعد لتلقي بالغات   

     االحتيال Fraud@adfca.ae وا»ليات ا¦خرى المذكورة في سياسة  
     مكافحة االحتيال 

3. التواصل مع إدارة التدقيق الداخلي أو مكتب الخدمات القانونية  
     في الهيئة. 

معلومات عن التدقيقمفاهيم حول السياسات 
الداخلي في المؤسسة



اقتصاد
المعرفة

د. يوسف حسين الطوالبه
السياسات وا¦نظمة

من أجل تشجيع تداول ا¦غذية ذات الجودة العالية ومن أجل التأكد 
محددة  لضوابط  وفقا  الغذاء  على  الرقابة  تحقيق  ضمان  من 
آمن وخال من مسببات  تداول غذاء  إلى  الوصول  ومعرفة بهدف 
الصحية  المخاطر  من  المستهلكين  حماية  وبالتالي  ا¦مراض 
سالمة  بمستويات  خاصة  معايير  إيجاد  فإن  بالغذاء،  المرتبطة 
وجودة ا¦غذية الجاهزة لÐكل يعد مطلبا أساسيا وخاصة مع تنامي 
خدمة  طريق  عن  أو  المنزل  خارج  الوجبات  تناول  على  ا�قبال 
التوصيل إلى المنازل لÐغذية الجاهزة لÐكل، وعليه تركز المطالعة 
ا¦حياء  من  لÐكل  الجاهزة  ا¦غذية  محتويات  على  أدناه  (الرؤية) 
الدقيقة المختلفة، والتي على أساسها يتم تقدير درجات مالءمة 
(سالمة وجودة) تلك ا¦غذية لالستهالك، ويستثنى من ذلك ا¦غذية 

الجاهزة لÐكل التي تغطيها لوائح فنية و/أو مواصفات قياسية 

المعد  الذي  الغذاء  أنه  على  لÐكل  الجاهز  الغذاء  تعريف  يمكن 
لالستهالك المباشر في مكان البيع، سواء كان نيئ¸ أو مطبوخ¸ 

حرارية،  معاملة  بدون  استهالكه  ويمكن   ،Àبارد أو  ساخن¸  أو 
ويستثنى من ذلك المكسرات غير المقشورة والفواكه والخضار 

الطازجة.

المختلفة والمبينة في  الدقيقة  با¦حياء  الخاصة  المعايير  تعكس 
الجاهزة  ا¦غذية  درجات ومستويات سالمة وجودة  الالحق،  الجدول 

لÐكل:

أوًال: معيار الحمل البكتيري الهوائي:

وهو مجموع العدد الكلي البكتيري الهوائي في الغرام الواحد من 
مستوى  عن  فكرة  تعطي  التي  المؤشرات  أهم  من  وهو  الغذاء 
الغذاء،  وحفظ  وتداول  تحضير  خالل  المتبعة  الصحية  الممارسات 
المنتج  أو  الغذاء  لنوع  وفقا  المؤشر  هذا  أهمية  تختلف  حيث  
الغذائي والمعاملة التصنيعية ودرجة التجهيز التي جرت له، لذلك 
يتم ربط الغذاء الجاهز لÐكل من أي مستوى من المستويات الثالثة 
الموضحة تالي¸ مع العدد الكلي البكتيري له كما هو في مبين في 
وجودة  سالمة  درجة  تحديد  أجل  من  وذلك  أدناه،   1 رقم  الجدول 
حرج)،  أو  مقبول  غير  أو  مقبول  أو  (مرتفع  لÐكل  الجاهز  الغذاء 
ويبين الجدول رقم 2 أدناه، ا�جراء الموصى به لكل درجة من تلك 

الدرجات.

المستوى ا�ول:

تتعرض جميع مكوناتها  التي  لÐكل  الجاهزة  ا¦غذية  يطبق على 
للطبخ خالل التصنيع أو التجهيز وال تتعرض بعد ذلك للمالمسة 

با¦يدي، والتي تكون الحدود الجرثومية لها في حدها ا¦دنى. 

المستوى الثاني:

المكونات  بعض  تحتوي  التي  لÐكل  الجاهزة  ا¦غذية  على  يطبق 
قد  تجهيز  لعمليات  ذلك  بعد  تتعرض  ثم  للطبخ  تتعرض  التي 
قبل  والخلط  والتقطيع  كالتغليف  با¦يدي  المالمسة  تشمل 

التقديم وال تخضع للطبخ ثانية بعد التجهيز.

المستوى الثالث:

يطبق على سلطات الخضار والفواكه وا¦غذية المتخمرة وا¦غذية 
وال  الدقيقة،  ا¦حياء  على  طبيعيا  تحتوي  كونها  عليها  المحتوية 

يتم ا�شارة إلى العدد البكتيري الهوائي الكلي لتلك ا¦غذية. 

ثانيµ: معيار التلوث الميكروبي:

ا�شريكية  بكتيريا  أعداد  أو  وجود)  (وجود/عدم  استخدام  يمكن 
لÐكل  الجاهز  الغذاء  من  الواحد  الغرام  في   (E. coli) القولونية 
البكتيريا  هذه  من  كبيرة  أعداد  تواجد  أن  حيث  للتلوث،  كمؤشر 
يعني ا�همال في النظافة وتدني مستوى الممارسات الصحية أو 
عدم كفاية المعاملة الحرارية خالل تحضير وتداول وتخزين الغذاء 
الجاهز لÐكل، أي أن هذا المعيار يظهر مدى االلتزام بشروط سالمة 
الغذاء خالل تحضيره وتداوله، حيث أنه في الحالة المثالية يجب أن 

تخلو ا¦غذية الجاهزة لÐكل من هذه البكتيريا.

ثالثµ: معيار ا�حياء الدقيقة الممرضة:

وهي ا¦حياء الدقيقة التي تشكل مصدر خطر يهدد صحة ا�نسان 
مزمنة،  أو  خطيرة  أو  متوسطة  أو  بسيطة  بأمراض  وتتسبب 
أو  بالعدوى  غذائي  تسمم  إحداث  على  القادرة  الجراثيم  وتشمل 
ا�صابة  لنوع  طبقا  عنها  الناتجة  الخطورة  حدة  وتتفاوت  بالسم، 
هناك  أن  حيث  المصاب  الشخص  مقاومة  ودرجة  التعرض  وجرعة 
كالنساء  الجراثيم  لتلك  تعرضها  عند  حساسية  أكثر  فئات 
السن  وكبار  المناعة  نقص  ومرضى  الرضع  وا¦طفال  الحوامل 
والمرضى بشكل عام، إذ أن تعرض تلك الفئات إلى ا¦حياء الدقيقة 

الممرضة قد يؤدي إلى مخاطر صحية شديدة عليهم، حيث يبين

 ا�غذية الجاهزة لËكل: معايير ودرجات المالئمة 



اقتصاد
المعرفة

قد  التي  الممرضة  (البكتيريا)  الدقيقة  ا¦حياء  من  أنواع   8 وأخطر  أهم  أدناه   1 رقم  الجدول 
تتواجد في الغذاء. 

أوًال: معيار الحمل البكتيري الهوائي:

الجدول رقم 1 أدناه يبين درجات سالمة وجودة ا¦غذية الجاهزة لÐكل من الناحية الميكروبية.

 ا�غذية الجاهزة لËكل: معايير ودرجات المالئمة 
يتبع

المعيار

العدد الكلي البكتيري الهوائي (يطبق فقط على ا�غذية في المستوى ا�ول والثاني الواردة في البند 4)

مؤشر التلوث الميكروبي (يطبق على ا�غذية في المستويات الثالث الواردة في البند 4)

الجراثيم الممرضة (يطبق على ا�غذية في المستويات الثالث الواردة في البند 4)

الحدود الميكروبية

أقل من 410 المستوى ا�ول

أقل من 610

من 410 لغاية 510

من 610 لغاية 710

أكثر من 510

أكثر من 710 المستوى الثاني

µال ُيجرى الفحص �ن ا�غذية الواردة ضمن هذا المستوى تحتوي على ا�حياء الدقيقة طبيعي المستوى الثالث

حرجغير مقبولمقبولمرتفع

لغاية 210 staphylococci
Coagulase +ve

لغاية 210

أكثر من 210 لغاية 310

أكثر من 210 لغاية 310

أكثر من 410أكثر من 310 لغاية 410

أكثر من 410 أكثر من 310 لغاية 410
Clostridium
perfringens

أكثر من 410 لغاية 210تخلو أكثر من 210 لغاية 410
Vibrio

parahaemolyticus

أكثر من 410أكثر من 210 لغاية 310لغاية 210 أكثر من 310 لغاية 410

Bacillus cereus
and other

pathogenic
Bacillus spp

تخلو E. Coli
لغاية 100 وتخلو من

ا�شريكية الممرضة
أكثر من 100 وتخلو من

ا�شريكية الممرضة
وجود ا�شريكية

الممرضة



اقتصاد
المعرفة

 ا�غذية الجاهزة لËكل: معايير ودرجات المالئمة 
يتبع

المعيار

الجراثيم الممرضة (يطبق على ا�غذية في المستويات الثالث الواردة في البند 4)

الحدود الميكروبية

حرجغير مقبولمقبولمرتفع

أن تخلو في 25 غم Campylobacter
spp

أن تخلو في 25 غم

أن تخلو في 25 غم

أن تخلو في 25 غم

وجودهاأن تخلو في 25 غم

وجودها أن تخلو في 25 غم

أكثر من 210أن تخلو في 25 غمأن تخلو في 25 غم  لغاية 210

Salmonella
spp

وجودهاأن تخلو في 25 غمأن تخلو في 25 غم أن تخلو في 25 غم E.coli O157

Listeria
monocytogenes

مستوى سالمة
وجودة ا�غذية
الجاهزة لËكل

ا�جراءالداللةالحمل الميكروبي

منخفض غذاء مطابق لمعاييرمرتفع
سالمة الغذاء

- ال حاجة التخاذ إجراءات.

الفبريوباراهيموليتكس:

التي تؤكل مباشرة  الخام  البحرية  أما ا¦غذية  التي تعرضت للطبخ،  البحرية  يجب أن تخلو منها ا¦غذية 
فيكون الحد ا¦على المقبول لها أقل من  cfu/g 102, علما بأن ساللة (strain  Kanagawa) تعتبر ممرضة 

ويجب أن تخلو منها ا¦غذية البحرية بكافة أشكالها .

اللستيريا مونوسيتوجينز:

خاصة  لحاالت  المخصصة  وا¦غذية  الطويلة  الصالحية  فترة  ذات  المبردة  ا¦غذية  منها  تخلو  أن  يجب 
(الحوامل والرضع وكبار السن ومرضى نقص المناعة) في العينة المكونة من 25غم.

الجدول رقم 2 أدناه يبين إجراءات مقترحة لكل درجة من درجات سالمة وجودة الغذاء الجاهز لÐكل.



اقتصاد
المعرفة

 ا�غذية الجاهزة لËكل: معايير ودرجات المالئمة 
يتبع

مستوى سالمة
وجودة ا�غذية
الجاهزة لËكل

ا�جراءالداللةالحمل الميكروبي

ضمن الحدود المقبولة مقبول
احتمالية وجود 
سلبيات تتعلق 

بالممارسات  الصحية 
خالل تحضير وتداول 

وحفظ ا�غذية

- تقديم المشورة وا�رشاد
- التحري عن سالمة الممارسات الصحية خالل   
   تحضير وتداول وحفظ ا�غذية في المؤسسة   

   الغذائية

أعلى من الحدود
المقبولة

غير مقبول
تدني مستوى 

الممارسات  الصحية 
خالل تحضير وتداول 

وحفظ ا�غذية

- تقديم المشورة وا�رشاد
- التحري عن سالمة الممارسات الصحية خالل   
   تحضير وتداول وحفظ ا�غذية في المؤسسة   

   الغذائية
- اتخاذ التدابير الالزمة لتصويب الوضع في   

   المؤسسة.
- توجيه إنذار بالسلبيات

- أخذ عينات تأكيدية من ضمنها عينات من   
   مواد غذائية أخرى تنتجها المؤسسة   

   الغذائية بعد تصويب الوضع.
- إتالف المادة الغذائية التي تمثلها العينة   

   المخالفة إن وجدت.
- تحويل المؤسسة الغذائية إلى القضاء في   
   حال كانت نتائج العينات التأكيدية غير    

   مقبولة.

Õمرتفع جد حرج
قد تشكل ضررÕ أو 

خطرÕ على صحة 
المستهلك

-تقديم المشورة وا�رشاد
- توجيه إنذار بالسلبيات.

- منع تداول ا�غذية في ا�سواق والتعميم   
   عنها حيث يلزم.

- التحقق من قيام المؤسسة الغذائية بسحب   
   تلك ا�غذية من ا�سواق.

- إجراء تقييم صحي جديد للمؤسسة.
- ا�يقاف عن العمل أو ا�غالق لحين تصويب   

   الوضع.
- التحويل إلى القضاء لتداول غذاء ضار   

   بالصحة.



فارس في
الميدان

جيهان خميس الظاهري
القطارة  مستشفى  في  البيطرية  المختبرات  في   - المرضي  والتشريح  العينات  إدارة  في  مختبر  فني  وظيفة  تشغل  الظاهري  خميس  جيهان 
البيطري،  وتعمل في مجال استقبال وإدارة العينات المتعلقة بخدمات التحليل المخبري، تميزت بإتمامها العديد من المهام بنجاح مبهر حيث 
قامت باستقبال وتسجيل أكثر من 36 ألف عينة وردت من مختلف المصادر الداخلية والخارجية خالل النصف ا¦ول من العام 2019 ،  وإلى جانب 

مهامها الرئيسية في استقبال وتسجيل العينات حصلت الموظفة على شهادة كفاءة في إجراء التحاليل المخبرية كالبروسيال .

وقد تم تكريمها من قبل سعادة المدير التنفيذي- الثروة الحيوانية لتميزها، وأيضا تم تكريمها من قبل مدير المختبرات البيطرية با�ضافة إلى 
خالل  الخارجيين  المتعاملين  من  تلقتها  التي  الشكر  رسائل  من  العديد  جانب  إلى  المرضي،  والتشريح  العينات  إدارة  مدير  قبل  من  تكريمها 

حضورهم الشخصي.



نفخر بكم

التخصص المؤهل     االسم    

عويضة حمد حمدان محمد المنصوري

اسماعيل محمد أحمد سعيد

خالد سعيد يوسف سعيد البلوشي

مبارك عبداÖ مبارك الظاهري

أحمد سالم محمد سهيل الكعبي

بدرية فهد مشيط سعود ا�حبابي

دكتوراه

دبلوم

ماجستير

بكالوريوس

ماجستير

بكالوريوس

علوم السياسة

التكنولوجيا الكهربائية

إدارة ا�عمال

إدارة ا�عمال إدارة الموارد البشرية

علم البساتين

اتصال وإعالم

مبـــــروك التخـــرج

والمتوسطة  العليا  دراستهم  استكملوا  اللذين  للموظفين  والتبريكات  التهاني  آيات  بأجمل  تتقدم  الغذائية  والسالمة  للزراعة  أبوظبي  هيئة 
وتتمنى لهم دوام التقدم والتميز.



فاطمة هالل الكعبي (4)
ا�نتاج الحيواني بالعين

فاطمة أحمد الشامسي (2)
العيادة البيطرية بالقطارة

بدر الهنائي (1)
مفتش رقابة غذائية

أحمد محمد (1)
التلقيح االصطناعي

م. عبدالحميد محمد
السيد حسين (1)

التنمية الزراعية

د. عبداÑ فارس (1)
التلقيح االصطناعي

سحر الظاهري (1)
ا�نتاج الحيواني  بالعين

افصل كورس (1)
التلقيح االصطناعي

نايف عبداÑ المرزوقي (1)
خدمة المتعاملين

د. أيمن القبالوي (1)
التلقيح االصطناعي

عفراء عيد المنصوري (1)
خدمة المتعاملين

د. ياسر علي (1)
العيادة البيطرية الختم

مبارك المنصوري (1)
العيادة البيطرية الختم

د. رائد (1)
العيادة البيطرية الختم

العيادة البيطرية الختم (1)

سعيد الرميثي (1)

شكر وثناء

طلبات الشكر والثناء المستلمة من مركز االتصال الحكومي
في تقديم الخدمة وإسعاد المتعاملين لشهر يونيو 2019


