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أعضاء مجلس اإلدارة

سمو	الشيخ	منصور	بن	زايد	آل	نهيان

نائب رئيس مجلس الوزراء،  وزير شؤون الرئاسة

رئيس مجلس اإلدارة

معالي	حمد	احلر	السويدي

رئيس دائرة املالية – إمارة أبوظبي

العضو املنتدب

معالي	ناصر	أحمد	السويدي

رئيس دائرة التنمية اإلقتصادية

عضوا

معالي	راشد	مبارك	الهاجري

ً عضوا

معالي	اللواء	الركن	عبيد	احليري	سالم	الكتبي

 نائب القائد العام لشرطة أبوظبي

عضواً 

معالي	ماجد	علي	املنصوري

 رئيس دائرة الشؤون البلدية  - إمارة أبوظبي

عضواً 



6

نبذة عن تأسيس الجهاز

أسس جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية مبوجب قرار صادر عن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة اإلمارات العربية املتحدة، حاكم إمارة أبوظبي- »حفظه اهلل«- ليكون ذلك تعزيزاً لألفكار 

السديدة والرؤى املستنيرة التي تتجسد على الدوام في مبادرات القيادة الرشيدة من أجل ضمان سالمة الغذاء ورعاية املستهلكني في اجملتمع احمللي.

وأصدر صاحب السمو رئيس الدولة القرار رقم )2( بشأن تأسيس اجلهاز في شهر مارس لعام 2005، وذلك حلماية اإلنسان من مخاطر األغذية وضمان سالمة جودة األغذية لالستهالك اآلدمي وإجراء الدراسات 

واألبحاث الالزمة للمحافظة على سالمة األغذية. 

وفي إبريل عام 2007 صدر القانون رقم )5( اخلاص بتعديل بعض أحكام القانون السابق  الذي مت مبوجبه إضافة سلطة إصدار اللوائح والتشريعات والقرارات املنظمة ألصناف الغذاء املعروضة أو املقدمة 

لالستهالك اآلدمي.

ويتألف اجلهاز من عدد من القطاعات احليوية والهامة وهي قطاع التخطيط االستراتيجي وإدارة األداء، وقطاع الثروة احليوانية، وقطاع اخلدمات املؤسسية، وقطاع التطوير، وقطاع الشؤون الزراعية، وقطاع 

السالمة الغذائية، وقطاع السياسات واألنظمة. 

ومتثلت الرؤية املؤسسية للجهاز مع إنشائه عام 2005 في بدء العمل على إعادة هيكلة األنظمة الرقابية ملواكبة أحدث املمارسات الدولية  في مجال الزراعة وسالمة الغذاء بهدف تطوير احلياة النوعية 

للجمهور مما يساهم في رفاهية اجملتمع، وإحداث التوازن بني حماية املستهلك وتسهيل حركة التجارة. وانطالقاً من رسالة اجلهاز بضمان غذاء آمن وصحي، وتطوير بنية حتتية تشريعية تهدف إلى وضع 

السياسات العامة والتشريعات الهادفة حلماية صحة املستهلك، بآليات عمل تعتمد الشفافية والنزاهة في تنظيم العمل املؤسسي، وتوضيح الدور الرقابي ومسؤولية القطاع اخلاص، جاء وضع التشريع 

األول واألهم وهو قانون الغذاء إلمارة أبوظبي والذي صدر رسمياً في 20 يناير 2008، لتكون بذلك إمارة أبو ظبي صاحبة املبادرة على املستوى الوطني، ومن األوائل على املستوى اإلقليمي في وضع القاعدة 

التشريعية األساسية في مجال سالمة الغذاء.
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الرؤية والرسالة والقيم المؤسسية

جاءت الرؤية املؤسسية  جلهاز أبو ظبي للرقابة الغذائية منذ إنشائه في عام 2005م، حيث مت  العمل على إعادة هيكلة األنظمة الرقابية، لتواكب أحدث وأفضل املمارسات العاملية  في مجال سالمة الغذاء 
والزراعة والتي تهدف إلى تطوير احلياة النوعية للمواطنني واملقيمني والزوار في إمارة أبوظبي وإحداث التوازن بني حماية املستهلك وتسهيل حركة التجارة.

الرؤية	:
مؤسسة معترف بها دولياً في مجال الزراعة وسالمة األغذية تساهم في رفاهية اجملتمع. 

الرسالة	:
تطوير قطاع ذو تنمية مستدامة في مجال الزراعة وسالمة األغذية بهدف توفير الغذاء اآلمن للمستهلك، وحماية صحة احليوان والنبات، وفي الوقت ذاته الترويج للممارسات الزراعية السليمة عبر سياسات 

ولوائح ومعايير جودة وأبحاث وبرامج توعوية فعالة ومتكاملة.

القيم	املؤسسية	:
-  العمل اجلماعي. 

-  املهنية. 

-  القيادة. 

-  النزاهة.

-  الشفافية. 

- اخلدمة املتميزة.
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ملخص الخطة االستراتيجية لعام )2014-2010(

اخلطة اإلستراتيجية لعام 2010-2014 تتماشى مع توجيهات التخطيط اإلستراتيجي وإدارة األداء حلكومة أبوظبي، وقد أخذت هذه اخلطة االستراتيجية في االعتبار توّجه احلكومة ورؤيتها الشاملة في ما 

يتعّلق بضمان الصحة العامة والسالمة الغذائية في أبوظبي. 

ومتّ وضع مبادرات اجلهاز، والتي حتدد مختلف البرامج واملشاريع التي من شأنها تطوير وحتسني مخرجات قطاع السالمة الغذائية والزراعة والثروة احليوانية، حيث توضح اخلطة األهداف واملبادرات االستراتيجية 

التي مت صياغتها  ضمن سياق األولويات اإلستراتيجية والتي يتطلع اجلهاز إلى حتقيقها خالل اخلمس السنوات القادمة.

وحرص اجلهاز أثناء صياغة اخلطة االستراتيجية على حتديد وتعريف مجاالت العمل الرئيسية ودراسة التوجهات احلالية واملتغيرة لدى اجلهاز، حيث مت تطوير استراتيجية اجلهاز بناءاً على مفهوم بطاقة األداء 

املتوازن والتي ترتكز على ثالثة محاور رئيسية )محور تقدمي اخلدمات ومحور العمليات الداخلية ومحور املوارد( وعليه مت حتديد وتوزيع األولويات اخلاصة بكل محور من أجل تطوير اخلارطة االستراتيجية والتي 

تعد مبثابة خارطة الطريق للوصول إلى االهداف املنشودة واخملرجات احلكومية، باإلضافة إلى حتسني توجيه وتقدير  املوارد الالزمة إلدارة عمليات اجلهاز  لضمان تقدمي أفضل اخلدمات ومنه حتقيق رؤية اجلهاز.
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رؤيتنا
مؤّسسة ُمعتَرف بها دولي� في مجال الزراعة وسالمة ا�غذية

 تساهم في رفاهية المجتمع

رسالتنا
تطوير قطاع ذو تنمية ُمستدامة في مجال الزراعة وسالمة ا�غذية بهدف توفير الغذاء ا�من للمجتمع

وحماية صحة الحيوان والنبات، وفي الوقت ذاته الترويج للممارسات الزراعية والغذائية السليمة 
عبر سياسات ولوائح ومعايير جودة وأبحاث وبرامج توعوية فّعالة ومتكاملة.

ت
المخرجا

كومية
الح

سية
الرئي

م
 تقدي

ت
الخدما

ت
 العمليا

الداخلية
الموارد

ضمان سالمة الغذاء

SD1

ضمان الحصول على الغذاء
بشكل آمن ومتوّفر 

IP1

تحسين العمليات ا�ساسية

R1

بناء الكفاءات الرئيسية

R2 الوفاء بالمتطّلبات
االجتماعية لحكومة 

أبوظبي

R3 تطوير مؤّسسة مرنة
ذات تركيز على ا�هداف 

االستراتيجية

R4
ترابط وتوافق 

النظم المعلوماتية

R5
حيازة مرافق 

ذات مواصفات عالمية

R6
تخصيص واستخدام
الموازنة بصورة مثلى

IP4
وضع وتطبيق سياسات

وأنظمة ثابتة وذات شفافية

IP5

االرتقاء بمجالَي التوعية والتعليم

IP6االرتقاء با¼نتاج الزراعي
 ذو الميزة النسبية

 وتطبيق الممارسات
 الزراعية الجيدة

IP7
تبّني، تشجيع وإدخال 

التقنيات الزراعية المالئمة 

IP2التأسيس لشبكة عالقات
وتبادل معلومات

مع الشركاء االستراتيجّيين

IP3تحسين وتشجيع عملية
 تقييم المخاطر ا�ساسية
 وا�بحاث بشكل مستمر

SD2
المساهمة في ا�من
البيولوجي من خالل

ضمان صحة الحيوان والنبات

SD3
الشراكة مع الهيئات
 الحكومية والعالمية

 لتلبية توّقعات المجتمع

SD4

تحسين  أداء ا�عمال

SD5 مساعدة المزارعين
في الحفاظ على مزارع 

ُمستدامة ذات دخل عادل

تأمين إمدادات الغذاء لÄمارة
التنمية البيئية المستدامة 

لقطاع الزراعة

خارطة الجهاز االستراتيجية 2015-2011

المؤّسساتالجمهور

خدمة متمّيزةالشفافّية النزاهةالقيادةالمهنّيةالعمل الجماعي 

قَيمنا

GCO1GCO2GCO3
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المخرجات الحكومية الرئيسية 

يساهم اجلهاز في العديد من اخملرجات ضمن أجندة السياسة لعام 2030، وميثل اجلهاز املسؤول الرسمي عن ثالثة مخرجات رئيسية فيما يلي:
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مالمح من الخطة االستراتيجية 2010-2014م

ترتكز	اخلطة	االستراتيجية	لعام	2010-2014	على	ثمانية	عشر	أولوية	،	مستمدة	من		مجاالت	العمل	الرئيسية	واملشاريع		التي	يعمل	من	خاللها	اجلهاز	لبلوغ	رؤيتها	والوصول	إلى	االهداف	املنشودة.

		األولويات	االستراتيجية	:

ضمان احلصول على الغذاء بشكل آمن ومتوفر.  .1  

املساهمة في األمن البيولوجي من خالل ضمان صحة احليوان والنبات.  .2  

الشراكة مع الهيئات احلكومية والعاملية لتلبية توقعات اجملتمع.  .3  

حتسني  أداء األعمال.  .4  

مساعدة املزارعني في احلفاظ على مزارع مستدامة ذات دخل عادل.  .5  

تطوير وتطبيق سياسات وأنظمة ثابتة وذات شفافية.  .6  

االرتقاء مبجالي التوعية والتعليم.  .7  

االرتقاء باإلنتاج الزراعي ذي امليزة النسبية وتطبيق املمارسات الزراعية اجليدة.  .8  

تبني وتشجيع وإدخال التقنيات الزراعية املالئمة.  .9  

تطوير العمليات الرئيسية.  .10  

تأسيس شبكة للعالقات وتبادل املعلومات مع الشركاء االستراتيجيني.  .11  

حتسني وتشجيع عملية تقييم اخملاطر األساسية واألبحاث بشكل مستمر.  .12  

ترابط وتوافق النظم املعلوماتية.  .13  

حيازة مرافق ذات مواصفات عاملية.  .14  

تخصيص واستخدام املوازنة بصورة مثلى.  .15  

بناء الكفاءات الرئيسية.  .16  

الوفاء باملتطلبات االجتماعية حلكومة أبوظبي.  .17  

تطوير مؤسسة مرنة ذات تركيز على األهداف االستراتيجية.  .18  
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ولضمان	حتقيق	هذه	األولويات	مت	وضع	43	مؤشر	أداء	رئيسي		يقاس	بشكل	دوري	ومنتظم،	باإلضافة	إلى	ذلك	مت	وضع	مبادرات	استراتيجية	ذات	مسؤولية	محددة	لكل	أولوية.

مجاالت	العمل	الرئيسية:

حددت االستراتيجية السنوية للجهاز مجاالت العمل الرئيسية التي يعمل من خاللها اجلهاز للوصول للرؤية املنشودة والتي يسعى اجلهاز للوصول إليها من خالل اإلجنازات التي يتم حتقيقها في هذه 

اجملاالت.

	مبادرات  

	أولويات  

	مخرجات احلكومة  

	 غايات
	احلكومة     

	الرؤية  

التوافق مع الغايات 
وا6رجات حسب األجندة 
	العامة  حلكومة أبوظبي  

	إطار عمل األداء
 حلكومة أبوظبي 

	ترجمة رؤية

 اجلهاز ألولويات 
	ومبادرات  

مجاالت العمل 
	الرئيسية  

السالمة 
	الغذائية  

السياسات 
واللوائح 
	التنظيمية  

األبحاث 
	والتطوير  

األمن 
	الغذائي  

الشؤون 
الزراعية والثروة 
	احليوانية  

	التوعية  
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السياسات	واللوائح	التنظيمية:

- اإلشراف على إعداد وتطوير السياسات التنظيمية.	

- مراجعة األنظمة القائمة واقتراح التحسني لتسهيل وتشجيع اإلنتاج احمللي والواردات.	

- حتديد اللوائح التي حتكم مركز خدمات املزارعني.	

- حتديد معايير جودة األغذية والزراعة، ووضع معايير االختبار.	

- تطوير املعايير واإلجراءات اخلاصة بنشاطات الرقابة ومنح التراخيص .	

- التعاون مع الهيئات احمللية واملنظمات الدولية في وضع السياسات واألنظمة الرامية إلى ضمان التطابق والفعالية.	

- إطالع أصحاب العالقة في قطاع األغذية والزراعة على األنظمة والقوانني .	

- اإلشراف على إدارة اخملاطر والتواصل.	

السالمة	الغذائية:

- اإلشراف على جميع األنشطة التشغيلية املتعلقة بسالمة األغذية ومراقبتها.	

- اإلشراف على جميع الفحوصات اخملبرية والنشاطات التحليلية املتعّلقة بسالمة األغذية .	

- استالم العّينات وإجراء التحاليل املادية والكيميائية واإلشعاعية وامليكروبيولوجية حسب الضرورة .	

- إدارة حاالت تفشي األمراض املنقولة باألغذية واسترجاع املنتجات الغذائية املعيبة بالتنسيق مع أصحاب العالقة الداخليني واخلارجيني.	

- إصدار التصاريح والشهادات.	

- اإلشراف على جميع أنشطة السالمة الغذائية في املزارع.	

األبحاث	والتطوير:

- تطوير ومتويل وتنفيذ مشاريع األبحاث والتطوير التي تركز على سالمة الغذاء والزراعة.	

- تطوير وتنفيذ نظام التفتيش املبني على أساس تقييم اخملاطر املتعلقة باألغذية واملنشآت الزراعية.	

- تنسيق جميع أنشطة البحث والتطوير في اجملاالت ذات الصلة مع الشركاء املعنيني وأصحاب العالقة.	

- إجراء الدراسات واملسوحات وعمليات التحليل ذات العالقة.	

- جمع وإدارة جميع بيانات القطاع وإجراء التحليل اإلحصائي املناسب.	

- توفير التمويل الالزم ملشاريع وبرامج التنمية.	

- تعزيز عملية تطوير تقنيات زراعية جديدة ودعم تبنيها في املزارع.	

التوعية:

- تخطيط وتنفيذ البرامج التعليمية والتدريبية وفقا خملتلف أصحاب العالقة في مجال سالمة األغذية.	

- تطوير محتوى شامل وسهل االستعمال ملواضيع التوعية حول سالمة الغذاء.	

- نشر املعلومات املتعّلقة باملمارسات الزراعية املستدامة غير الضارة بالبيئة.	
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- حتسني مركز خدمة العمالء )مركز االتصال، اخلدمات اإللكترونية( واملركز التعليمي للمتعاملني باألغذية.	

- بناء وترويج التوعية حول ادوار ومسؤوليات اجلهاز.	

- الترويج ألهمية شعار اجلهاز.	

- التنسيق مع وسائل اإلعالم وقنوات االتصال األخرى.	

الشؤون	الزراعية	والثروة	احليوانية:

- تنظيم نشاطات مركز خدمات املزارعني واملساعدة على تطويرها واإلشراف عليها.	

- الترويج إلنتاج زراعي ذي جودة عالية من خالل تطبيق »املمارسات الزراعية اجليدة« وأفضل املمارسات في إدارة املزارع.	

- تطوير وتعزيز البرامج املتعلقة بالتخطيط البيئي للمزارع.	

- اإلشراف على توزيع األراضي الزراعية وإدارتها.	

- اإلشراف على محتوى برامج التوعية للقطاع الزراعي والتنسيق مع مركز خدمات املزارعني.	

- اإلشراف على برامج مساعدة املزارعني.	

- اإلشراف على قضايا األمن البيولوجي للثروة احليوانية و النباتية.	

األمن	الغذائي:

- التنسيق مع اجلهات احلكومية األخرى في تخطيط وتنفيذ خطة شاملة لألمن الغذائي.	

- ضمان توافق خطة األمن الغذائي مع االتفاقيات االحتادية والعاملية.	

- االنتهاء من استراتيجية األمن الغذائي قبل املوعد احملدد، والبدء مبشروع إنشاء مركز األمن الغذائي.	

- التنسيق مع القطاع الزراعي، مباشرة أو عن طريق مركز خدمات املزارعني من أجل ضمان مستويات محددة سلفاً من السلع املزروعة محلياً.	

- إشراك القطاع اخلاص وحتفيزه على املشاركة في عملية احملافظة على مستويات وأسعار الغذاء عند معدالت مقبولة )التوفر(.	
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اإلنجازات ومؤشرات األداء
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المنجزات ومؤشرات األداء – الجانب التشريعي

اعتماد التشريعات المساندة
اعتمد مجلس إدارة اجلهاز، استناداً على  قانون الغذاء رقم 2 لعام 2008 وقانون إنشاء اجلهاز رقم 2 لعام 2005 وتعديالته والبروتوكول اخلاص بإعداد التشريعات، األنظمة التالية:

نظام رقم )4( لسنة 0102 بشأن تعريف و تسجيل احليوانات في إمارة أبوظبي  •

نظام رقم )5( لسنة 0102 بشأن اخذ عينات األغذية ألغراض الرقابة الرسمية بإمارة أبوظبي  •

نظام رقم )6( لسنة 0102 بشأن صحة الغذاء خالل مراحل السلسلة الغذائية  •

نظام رقم )7( لسنة 0102 بشان برنامج حتسني دخل املزارعني  •

إضافًة إلى إصدار أدلة للمارسات التالية:
دليل املمارسة بشأن التتبع واالسترداد في األغذية.  •

دليل املمارسة بشأن حوادث وأزمات الغذاء.  •

دليل املمارسة بشأن االستخدام األمثل ملياه الري.  •

املبيدات. املمارسة بشأن استخدام  دليل   •

كما تم إصدار قرارين إداريين بشأن تعريف وتسجيل الحيوانات في إمارة أبوظبي وهما:
1-  قرار املدير العام جلهاز أبوظبي للرقابة الغذائية رقم ) 54 /2010( بشأن فرق العمل اخلاصة بالنظام رقم )4(  لسنة 2010 بشأن تعريف وتسجيل احليوانات في إمارة أبوظبي.

2- قرار املدير العام جلهاز أبوظبي للرقابة الغذائية رقم )64 /2010( بشأن تشكيل جلنة التعويضات اخلاصة بالنظام رقم )4( لسنة 2010 بشأن تعريف وتسجيل احليوانات في إمارة أبوظبي.

مسودات ألدلة وأنظمة تشريعية جديدة
مت	اإلنتهاء	من	صياغة	واعداد	مجموعة	من	املسودات	ألدلة	وأنظمة	عدة	مت	طرحها	على	مجلس	اإلدارة	ومنها:

الغذائية. للبطاقة  العامة  املتطلبات  بشأن  املمارسة  دليل   •

التغذوية والصحية. االدعاءات  املمارسة بشأن  دليل   •

نظام بشأن ترخيص املنشآت الغذائية مبا فيها  منشآت بيع األغذية العضوية.  •

الغذاء. الهاسب لقطاع تصنيع  املمارسة بشأن تطبيق نظام  دليل   •

الغذائية. باملضافات  املمارسة بشأن  دليل   •
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للمسالخ. الصحية  املمارسة  دليل   •

الوبائية. دليل املمارسة بشأن السيطرة على األمراض   •

اإلنتاج احليواني. نظام بشأن متطلبات ترخيص أنشطة قطاع   •

دليل املمارسة  الصحية لقطاع خدمات الغذاء.  •

اجليدة. البيطرية  املمارسات  دليل   •

اجليدة. الزراعية  املمارسات  دليل   •

دليل استخدام األسمدة.  •

الزراعية. اآلفات  دليل مكافحة   •

دليل إدارة مخلفات املزارع.  •

دراسة شاملة لتقييم الوضع التشريعي لقطاعي الزراعة وسالمة الغذاء

إعداد الدراسة الشاملة لتقييم الوضع التشريعي لقطاع الزراعة وسالمة الغذاء، حيث شملت الدراسة  حتديد مواقع التحدي سواء على املستوى احمللي أو االحتادي بناء على دراسة مقارنة مع أفضل 

األسترالي/النيوزلندي(  النموذج  األوروبي،  النموذج  /الكندي،  األمريكي  النموذج  النباتية،  للصحة  الدولية  املعاهدة  احليوانية،  للصحة  الدولية  املنظمة  الغذائي،  الدستور  )هيئة  العاملية  املمارسات 

حيث مت تعريف أولويات العمل للمرحلة القادمة ضمن مجموعة التوصيات الواردة في خارطة الطريق الناجتة عن هذه الدراسة وذلك متهيدا لصياغة الوثيقة اخلاصة بالسياسات في مجالي سالمة 

والنباتي(. احليواني  )بشقيها  والزراعة  الغذاء 

تطوير سياسة سالمة الغذاء والزراعة  

املتخصصة  وتلك  العامة  السياسات  وثيقة  وإعداد  السياسات،  وثيقة  هيكلية  إعداد  القادمة، متضمنة  املرحلة  في  الزراعة  لقطاع  السياسات  وثيقة  إعداد  والتي سيليها  املرجعية،  الوثيقة  إعداد 
في مجال سالمة الغذاء، باإلضافة إلى إعداد خطة االتصال ومشاورة الشركاء في مجال إعداد السياسات. كما مت إعداد وثيقتي السياسات اخلاصة بتعريف وتسجيل احليوانات وسياسة حتسني دخل 

املزارعني في إمارة أبوظبي. 

مراحل نظم الرقابة على االغذية المبنية على درجة الخطورة الصحية

وضع نظام الرقابة املبني على درجة اخلطورة الصحية لألغذية املستوردة وفقاً ألفضل املعايير العاملية في مطار أبوظبي الدولي، وسيتم تطبيقه عند افتتاح املبنى الذي سيستضيف عمليات اجلهاز. 
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 إخطارات سالمة الغذاء التي استلمها الجهاز في 2010

استقبل اجلهاز ما مجموعه 16 إخطاراً غذائياً لعام 2010 من املفوضية األوروبية شامالً التبليغ عن مواد غذائية مخالفة لشروط صحة وسالمة الغذاء حتتوي على ملوثات أو مواد ضارة تشكل خطراً على 

صحة املستهلك.

وتنوعت هذه امللوثات و املواد الضارة ما بني مواد كيماوية أو ميكروبات بيولوجية ومعادن ثقيلة وس��موم فطرية وإضافات غذائية، في حني لم يتم اإلبالغ عن أية إخطارات غذائية خالل هذا العام من ش��بكة 

السلطات الدولية لسالمة الغذاء )االنفوسان( واقتصر األمر على ثالث مالحظات للعلم حول افضل املمارسات في مجاالت سالمة الغذاء اخملتلفة. 
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رسم توضيحي )1( إخطارات نظام الرصد السريع لألغذية واألعالف األوروبي خالل عام 
2010 بناء على مصدرها

رسم توضيحي2 إخطارات نظام الرصد السريع لألغذية واألعالف األوروبي خالل عام 2010 
بناء على نوع املادة الغذائية
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المنجزات ومؤشرات األداء – الجانب التنفيذي

مشروع تمكين وتطوير القدرات )تمكين(
لضرورة وجود نظام مؤسسي وممكنات تلبي متطلبات التغيير لضمان استدامة األعمال واملساهمة في تطبيق مفاهيم احلوكمة وتنفيذ اخلطة االستراتيجية، تبنى اجلهاز تطبيق مشروع )متكني( بحيث 

يضمن التكاملية والتوافق بني األنشطة واخلدمات.

وبناًء	عليه	قام	قطاع	التخطيط	االستراتيجي	وإدارة	األداء	بتنفيذ	مشروع	)متكني(	والذي	يشمل	املبادرات	التالية:
 ISO14001:2004 نظام إدارة البيئة ،ISO9001:2008 )(: والذي يحتوي على تطبيق متطلبات مواصفات معترف بها عاملياً )نظام إدارة اجلودةPAS-99 تطبيق نظام اإلدارة املتكامل )املواصفة البريطانية  -

.OHSAS 18001:2007 ونظام إدارة الصحة والسالمة املهنية
حتسني وإدارة العمليات وفق إطار عاملي يشمل تعريف، حتليل، حتسني وتطوير، والتحكم بالعمليات.   -

تطبيق بطاقة األداء املتوازن والتي تعتبر من أفضل املفاهيم والوسائل العاملية في التخطيط االستراتيجي وذلك من خالل التركيز على اخملرجات احلكومية، اخلدمات املقدمة – العمليات الداخلية –   -
واملوارد.

وقد	حقق	املشروع	اخملرجات	التالية:
نقل املعرفة وبناء القدرات للموظفني.  -

حتديد مجاالت العمل الرئيسية للجهاز.  -
تطوير خرائط استراتيجية للجهاز وحتديد مؤشرات   -
التنظيمية  الوحدات  جميع  تغطي  األداء   قياس 
واألقسام  اإلدارات  إلى  ونزوالً  القطاعات  من  ابتداءاً 
والفرعية  الرئيسية  بالعمليات  مرتبطة  اخملتلفة 

املوثقة لضمان التطبيق األمثل.
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الحمالت التوعوية بالخطة االستراتيجية  
نظمت عدة حمالت توعوية للموظفني في أقسام وإدارات وقطاعات اجلهاز اخملتلفة، باإلضافة إلى ندوات التواصل للموظفني مع القيادة في أبوظبي والعني وحتقيق نسبة رضا عالية عن جميع الندوات، وذلك 

لضمان نشر وتعميم اخلطة اإلستراتيجية لعام )2010-2014(، والذي ساهم بدوره في زيادة الوعي وااللتزام باخلطة االستراتيجية وزيادة إدراك املوظفني لدورهم في حتقيق خطة اجلهاز والتحفيز على املشاركة 

لتحقيق النتائج واألهداف املنشودة. 

تطوير خطة التواصل مع أصحاب العالقة
قام	اجلهاز	بتطوير	خطة	التواصل	الرئيسية	مع	أصحاب	العالقة	الرئيسيني	للجهاز	والتي	حتتوي	على:	

منهجية إدارة العالقة.  -
التعريف املعتمد للجهات املعنية  -

التوزيع الرئيسي والفرعي ألصحاب العالقة الرئيسيني للجهاز.  -
اجلدول الزمني والية تفعيل خطة التواصل مع أصحاب العالقة  -

األداء والجودة
احلصول	على	شهادات	املطابقة	لنظام	اإلدارة	املتكامل،	وتشمل	األنظمة	التالية:

ISO 9001:2008   نظام إدارة اجلودة.   -
ISO 14001:2004  نظام إدارة البيئة.     -

OHSAS 18001:2007  نظام إدارة السالمة والصحة املهنية.     -
BS PAS 99:2006 نظام اإلدارة املتكامل.  -

ومن	أهم	إجنازات	تطبيق	نظام	اإلدارة	املتكامل:

وضع سياسة إلدارة اجلودة والبيئة والصحة والسالمة.   -1

توثيق إجراءات العمل اإلدارية والتشغيلية.   -2

حتديد وتصنيف جميع اخملاطر املتعلقة بالبيئة والصحة والسالمة واملرتبطة بأنشطة وعمليات اجلهاز مما ساعد على خلق بيئة عمل آمنة وصحية ملوظفي اجلهاز واملتعاملني معه.   -3

تأهيل وتدريب كوادر اجلهاز للقيام مبتطلبات األنظمة العاملية.   -4

تطوير األنشطة واخلدمات املقدمة للمتعاملني والشركاء مبا يتوافق مع أفضل املمارسات.   -5

توفيق جميع اإلجراءات والعمليات اخلاصة باجلهاز مع القوانني والتشريعات اخلاصة بدولة اإلمارات العربية املتحدة وحكومة أبوظبي.   -6
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األبحاث والتطوير:

1-				األبحاث	الغذائية:

قام اجلهاز بإجناز عدة أبحاث أبرزها قياس مكونات خمسة أصناف من التمور املستهلكة في اإلمارات واحتساب مؤشر نسبة السكر في دم األشخاص األصحاء ومرضى السكري بعد تناول التمور. ومت 

تخطيط وتنفيذ برنامج تطوير عمليات التفتيش امليداني إلدارة العمليات امليدانية.

وقد عمل اجلهاز ضمن مبادرات اخلطة االستراتيجية على مشروع السلة الغذائية )استهالك األغذية ودراسة التغذية الشاملة( والتي عهد اجمللس التنفيذي إلمارة أبوظبي به إلى هيئة البيئة، وقد مت 

التنسيق مع الهيئة لقيام اجلهاز بدوره في هذا املشروع.

وقد شارك اجلهاز خارجياً بتقدمي بحث علمي في مؤمتر بولي ويل اخلاص بالتحويرات في البوليمر بواسطة إلكترونات الطاقة العالية في مدينة درسدن بأملانيا وكان عنوان البحث ) تأثير الكترونات الطاقة 

العالية على خصائص التمور(، إضافًة إلى املشاركة في عضوية وفد جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية لزيارة هيئة سالمة الغذاء اإليرلندية ضمن مذكرة التفاهم املوقعة بني اجلانبني.

2-				االبحاث	الزراعية:	

تضم عمليات األبحاث الزراعية ثالث محطات هي محطة أبحاث الكويتات، ومحطة أبحاث السالمات ومحطة أبحاث بني ياس، والتي جنحت حسب أعلى املعايير املوضوعة بتحمل مسؤولية فرز أصناف 

اخلضار اخلريفية للحقول املكشوفة، وجتربة أصناف اخلضار الشتوية والصيفية في البيوت احملمية، وجتهيز املزارعني بالطلع الذكري للنخيل، وقد قامت أيضاً بإدخال سالالت محلية ومستوردة من احلرجيات 

والفاكهة، إضافًة إلى تقصير سنوات اإلنتاج لبعض أنواع الفاكهة واحلمضيات والسدر بتطعيمها بأنواع جديدة.

وقد جنح اجلهاز أيضاً بإجراء أبحاث لتقييم واختبار كفاءة عدد من املبيدات احلشرية، وحتليل عينات املياه، والتربة، والسماد والنباتات، إضافًة إلى فحص وحتليل عينات األعالف الواردة ملراكز تسويق األعالف، 

وإجراء جتارب زراعية حقلية مختلفة خاصة باالعالف املتحملة للملوحة.

اإلحصاء والتحليل

عمل اجلهاز على تطبيق أعلى املعايير العاملية التي ينتهجها مركز اإلحصاء – أبوظبي، مما ساعد على الوصول إلى قاعدة معلومات كاملة يتم حتديثها بشكل دوري ومنظم.

واستطاع اجلهاز بفضل هذه املنهجية ومن خالل تصميم مناذج موحدة للقطاعات املستهدفة، وحتديد نقاط اتصال لتزويد فريق اإلحصاء بالبيانات بشكل دوري، وتدريب نقاط االتصال على كيفية جمع 

البيانات، من التغلب على حتديات عدة منها فقدان بعض البيانات سابقاً لعدم وجود قاعدة بيانات إحصائية مما يؤدي إلى فقد جزء من السلسلة الزمنية لهذه البيانات، إضافة إلى اختالف مناذج البيانات بني 

بعض األقسام في اإلدارة الواحدة.

وإلمتام ذلك فقد عمل اجلهاز بالتنسيق مع مركز اإلحصاء- أبوظبي واملركز الوطني لإلحصاء إلجناز التعداد الزراعي، ومشروع قياس دخل املزارعني،  ومشروع إعداد قاعدة البيانات الزراعية اخلاصة بقطاع الشؤون 

الزراعية. وقد قام أيضاً بتطوير حتليل زمني للبيانات للتنبؤ مببيعات األعالف مبراكز توزيع األعالف لعام 2011.
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السالمة الغذائية

برامج ونتائج أداء المختبرات:

:)Proficiency	Testing	Schemes(	اجلهاز	بها	يشارك	التي	العاملية	النتائج	جودة	تأكيد	برامج

يشارك اجلهاز، من خالل إدارة اخملتبرات، في سبعة برامج مقارنة أداء عاملية في دول متطورة للتأكيد على جودة النتائج التي تقوم بها. 
بدول  فيه  رائداً  أبو ظبي  يعتبر مختبر  والذي  الدولي  االعتماد  املشاركات هي من متطلبات نظام  تلك  أن  الرغم من  وعلى  
املنطقة والشرق األوسط، حيث حصل عليه منذ 1999 وال يزال محافظاً عليه، فإن الهدف من املشاركة هو تأكيد والتزام من 
اجلهاز باملعايير العاملية جلودة اخلدمات التي يقدمها من خالل التحاليل التي يجريها على األغذية من حيث الدقة والكفاءة 

باملقارنة مع املستويات العاملية.

 FAPAS	برنامج 	-1
يشمل البرنامج التحاليل البيولوجية في األغذية، وتشارك فيه مختبرات اجلهاز في كل من أبوظبي والعني منذ العام 2007.

 LEAP	برنامج 	-2
هذا البرنامج خاص بالتحاليل الكيميائية والبيولوجية في املياه وتشارك فيه مختبرات اجلهاز منذ عام 2003. 

 :HPA	البريطانية	الصحة	حماية	وكالة	برنامج 	-3
يختص هذا البرنامج بالتحاليل امليكروبيولوجية في األغذية، وتشارك مختبرات األحياء الدقيقة في أبوظبي فيه منذ عام 

1992 وال تزال بينما بدأت مشاركة مختبر فرع العني منذ عام 2006.

 FEPAS	برنامج 	-4
يشمل البرنامج التحاليل البيولوجية في األغذية، وتشارك فيه مختبرات اجلهاز في كل من أبوظبي والعني منذ العام 2007 وال تزال.

 :LAEA	الذرية	النووية	الطاقة	وكالة	برنامج 	-5
هذا البرنامج تطرحه وكالة الطاقة الذرية وهو برنامج خاص باملواد املشعة في األغذية بغرض التأكد من جودة النتائج بني الدول، وتشارك مختبرات اإلشعاع باجلهاز في هذا البرنامج منذ سنوات. 

 LGC	البريطاني	احلكومي	الكيميائي	اخملتبر	برنامج 	-6
برنامج خاص بالتحاليل الكيميائية في األغذية، ويشارك فيه اجلهاز منذ عام 2009 لتغطية متطلبات االعتماد لبعض التحاليل اخلاصة مبنتجات األلبان.

 NPL	البريطاني	الوطني	الفيزياء	مختبر	برنامج 	-7
يختص بالتحاليل اإلشعاعية ويشارك فيه اجلهاز منذ عام 2009 لتغطية متطلبات االعتماد لبعض التحاليل اخلاصة باإلشعاع.

2009	  2010	  

85%	  

88%	  
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طرق التحاليل المعتمدة: 

زاد عدد طرق التحاليل املعتمدة دولياً من قبل هيئة االعتماد البريطانية اليوكاس )UKAS( خالل السنوات السابقة لتصل إلى 95 طريقة معتمدة في بداية 2010 كما هو موضح في اجلدول أدناه:

2009-2010 200620072008السنة

41618495عدد الطرق املعتمدة

جمع	العينات:

- بلغ إجمالي عدد العينات التي مت استالمها خالل العام 2010م  حوالي )6432( عينة في أبوظبي، و )3859( عينة في العني، مقارنة بعدد عينات عام 2009 والتي بلغت )6488( عينة في أبوظبي و)3327( 	
عينة في العني.

- تنوعت العينات لتشمل املياه واملشروبات بأنواعها، ومنتجات األلبان، وحليب األطفال، واللحوم بأنواعها، واحلبوب ومنتجاتها، الزيوت والدهون، واألطعمة اجلاهزة وغير ذلك من األغذية، حيث يوضح الرسم 	
البياني أدناه توزيع العينات املستلمة في مختبرات )أبوظبي، والعني(، موزعة على األشهر لعام 2010م:

2006	  2007	  2008	  2009-‐2010	  

41	  

61	  

84	  

95	  

عدد طرق التحاليل املعتمدة  في  مختبرات اجلهاز  2010-2006 
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توزيع	العينات	املستلمة	في	مختبرات	أبوظبي	و	العني	حسب	أنواع	املنتجات	الغذائية:

العنيابوظبينوع	العينة

629256احلليب ومنتجاته

24852أغذية الرضع واألطفال

407523العصائر واملشروبات

646160خضروات وفواكه

52274عسل، السكر، املوالس، السكريات احملفوظة

118224اللحوم ومنتجاتها

24919األسماك ، ومنتجاتها، واألطعمة البحرية

166168الدواجن ومنتجاتها

672178احلبوب، منتجات الدقيق ، والنشا

3174البيض، واملنتجات التي يدخل في تركيبها البيض

7320األعشاب والبهارات

127118املشروبات )الشاي، القهوة، شراب الكاكاو، شراب الشعير.....(

9119اخمللالت، اخلل والزيتون

122100الزيوت والدهون

514274املياه

59102منتجات الطماطم )صلصة الطماطم، الكاتشب(

561803األطعمة اجلاهزة

657411أغذية متنوعة

134 540 العينات غير غذائية

58923575مجموع
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العينات	املطابقة	للمواصفات	والتشريعات	

بلغ إجمالي عدد العينات املطابقة للمواصفات والتشريعات املعتمدة واملعمول بها حوالي )6228( عينة في أبوظبي وحوالي )1138( عينة في العني من إجمالي عدد العينات املستلمة.

العينات	املطابقة	للمواصفات	2010

العنيأبوظبي

62281138

العينات	غير	املطابقة	للمواصفات	والتشريعات	

بلغ إجمالي عدد العينات غير املطابقة للمواصفات والتشريعات املعتمدة نحو )203( عينة في أبوظبي ونحو )466( عينة في العني من إجمالي عدد العينات املفحوصة، حيث تنوعت أسباب عدم مطابقة 
بعض العينات التي مت فحصها خالل هذه الفترة للمواصفات والتشريعات، ومنها مخالفات فيزيائية، كيميائية وميكروبيولوجية.

العني	أبوظبي	نوع	اخملالفة

91201مخالفات فيزيائية

70140مخالفات كيميائية

42125مخالفات ميكروبيولوجية

203466اجملموع الكلي للعينات غير املطابقة
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المسوحات و الدراسات

آستخدام	نظير	البوتاسيوم	-	40		للتمييز	بني	الدبس	والعسل:	

شكل الكشف عن الغش في العسل عن طريق اخللط بدبس التمر صعوبات لدى فريق التقييم احلسي في اخملتبرات، ففي بعض احلاالت، فهناك تشابه كبير في حتاليل السكريات بالنسبة لهذه املنتجات 
، من هنا جاءت الفكرة  مبباشرة استخدام نظير البوتاسيوم - 40  للتمييز بني الدبس والعسل كمحاولة من وحدة اإلشعاع في أبوظبي إليجاد نهج جديد، حيث أن وجود اختالفات كبيرة في مستويات 

البوتاسيوم - 40 في العسل ودبس التمر يعني إمكانية الكشف عن غش العسل عن طريق إضافة دبس التمر. 
وقد متت دراسة مستويات النشاط اإلشعاعي لبوتاسيوم – 40 في أنواع مختلفة من العسل و دبس التمر من األنواع  املتاحة جتارياً في أسواق أبو ظبي. و قد أظهرت نتائج هذه الدراسة متييز واضح بني هذه 
املستويات في دبس التمر والعسل في العينات املدروسة، كما أظهرت متييزاً واضحاً بني بعض أنواع العسل، كما وتعتبر هذه الدراسة األولى من نوعها على مستوى العالم من حيث استخدامها  لتقنية 
فعالية نظير البوتاسيوم – 40 في كشف الغش في العسل،  ومازال العمل جارياً  على هذه الدراسة ليتم في النهاية اعتماد حتليل نظير البوتاسيوم-40 دولياً من قبل هيئة االعتماد البريطانية و اخملطط 

له بأن يتم في العام 2012.    
وقد وقع اجلهاز في ديسمبر 2010، اتفاقية مع مؤسسة انترتك العاملية، ينص اهم بنودها على مجاالت التعاون في حتاليل الغش في العسل.

مسح	كشف		الغش	بصبغة	األورامني	في	الزعفران:

حرص اجلهاز على محاربة املنتجات املغشوشة عن طريق مراقبة األسواق وإتخاذ اإلجراء الالزم والسريع ملنع دخولها إليها، وخالل هذه الدراسة قامت مختبرات اجلهاز في كل من أبوظبي والعني بالكشف 
عن صبغة األورامني الصناعية والتي مينع استخدامها في الغذاء في 34 عينة زعفران متداولة بأسواق إمارة أبوظبي وواردة من دول مختلفة شملت إيران وأسبانيا، كما متة املالحظة بأن 30 عينة وجدت 

خالية من صبغة األورامني بينما مت رصدها في 4 عينات أخرى.

مسح	للكشف	عن	امليالمني	في	البسكويت:	

أجري مسح على 39 عينة للكشف عن امليالمني في البسكويت بغرض توسيع نطاق الكشف عنه في أنواع مختلفة من األغذية، وكانت نتيجة املسح كالتالي:  
العينات املطابقة التي حتتوي على امليالمني ضمن احلدود املسموح بها مثلت ما نسبته %94.8  •

العينات اخملالفة التي تتجاوز احلدود القصوى املسموح بها مثلت ما نسبته %5.1  •
وكانت من ضمن التوصيات إجراء مسح دوري سنوي للتحقق من خلو األغذية من امليالمني.

البرنامج	السنوي	للكشف	عن	متبقيات	املبيدات	في	اخلضروات	والفواكه	احمللية	واملستوردة:

استأنفت مختبرات اجلهاز في العام 2010 العمل برنامج املسح السنوي للكشف عن متبقيات املبيدات في اخلضروات املستوردة في إمارة إبوظبي والذي بدأ منذ العام 2007 للتأكد من مطابقتها 
ملواصفات ومعايير السالمة الغذائية املعتمدة.

حيث مت خالل العام 2010 حتليل )37( عينة من اخلضروات الورقية املستوردة في مختبر العني وأثبتت النتائج خلو )59.5%( من العينات من متبقيات املبيدات بينما )16.2%( ثبت إحتوائها على متبقيات 
املبيدات بنسب ضمن احلدود املسموح بها ونسبة )24.3%( من العينات إحتوت على متبقيات بنسب أعلى من احلدود املسموح بها. 

مـتابعة	جــودة	مــياه	الشرب	الـمعبأة	والغــير	معـبأة	لعام	2010

جترى الدراسة سنوياً ملتابعة جودة مياه الشرب املعبأة وغير املعبأة، وقد مت جمع عينات املياه من ِقبل مفتشي اجلهاز باإلضافة إلى االستالم املباشر من الشركات واألشخاص. 
ومن خالل املقارنة بني نتائج عامي 2009 و 2010 لوحظ أن تركيز أيون البرومات في مياه الشبكة قد انخفض انخفاضاً ملحوظاً من 80% إلى 60% خالل هذا العام، كما أنه انخفض انخفاضاً طفيفاً 



28

)من 48– 40%( في هذا العام في عينات املياه التي أخذت من املدارس ولكن النسبة ال تزال مرتفعة، بينما ارتفعت نسبة املتغير بشكل واضح في بعض أنواع مياه الشرب املعبأة )من 8 -%17(.
وتشارك مختبرات فرع اجلهاز في العني في خمسة برامج مقارنة أداء عاملية في دول متطورة للتأكيد من جودة النتائج التي تقوم بها، حيث مت اعتماد قسم اخملتبرات في عام 2007 وال يزال محافظاً عليه. 

وتكمن أهمية تلك املشاركات في أنها تتيح وجه للمقارنة بني مختبرات اجلهاز مع اخملتبرات املماثلة األخرى وموقعها الراهن على اخلريطة العاملية مما يساهم في ازدياد آفاق التجارة العاملية بني إمارة أبو 
ظبي ودول العالم توافقاً مع االلتزامات واملواثيق الدولية التي وقعتها الدولة مع منظمة التجارة العاملية.

واجلدير بالذكر أنه لوحظ وجود حتسن في األداء عموماً من خالل تصاعد منحنى األداء خالل العامني املنصرمني حيث بلغت النسبة 85.5% في 2009 وارتفعت إلى 89% في 2010. 

2009 2010 الوحدة

 %85  %91.94 الكيمياء التحليلية

 %86  %86.4 األحياء الدقيقة

2009	  2010	  

89%	  

85.5%	  

نتائج عينات قياس الكفاءة قسم اخملتبرات  2010-2006 
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العمليات الميدانية

إجمالي	الزيارات	في	العمليات	امليدانية:
نفذ مفتشو اجلهاز في أبوظبي والعني واملنطقة الغربية ضمن العمليات التفتيشية وعمليات اصدار التراخيص والشهادات ما يصل إلى )115,971( زيارة في العام 2010م.

اجلداول التالية توضح تفاصيل العمليات امليدانية: 

الزيارات	التفتيشية	

األسبابالعددالبنودم

115,971 عدد الزيارات الكلية للمنشات1

عدم املطابقة مع االشتراطات الصحية املعتمدة من اجلهاز63عدد حاالت اإلغالق2

18996اإلنذارات3

1428اخملالفات4

1091اإلعدامات5

6N/A 0عدد حاالت التسمم

109عدد حاالت االشتباه بالتسمم7
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الزيارات	بهدف	إصدار	التصاريح	والشهادات	

العدد	الكليالنشاطم

9,473 زيارة بغرض الترخيص1

4,188 الكشف على مركبات نقل االغذية2

1,354  إصدار شهادة رقابة أغذية جديدة 3

7,870  إصدار شهادة رقابة أغذية جتديد 4

961  تعديل/ إلغاء/ بدل فاقد شهادة رقابة أألغذية 5

1,864  إصدار تصريح سيارات جديد 6

3,280  إصدار تصريح سيارات جتديد 7

50  تعديل/ إلغاء/ بدل فاقد تصريح سيارة 8

6,799  شهادة تصدير لدول مجلس التعاون 9

217  شهادات صالحية املواد الغذائية ) أفراد( 10

1,261  شهادات صالحية املواد الغذائية )شركات( 11

787  تصريح تداول االغذية في املعارض 12

176  تصريح حمالت ترويجية 13

82  تصريح كانتني مؤقت 14

115  تصريح توصيل الوجبات لغير املسلمني في رمضان 15

12  تصريح خيمة رمضانية 16
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املنافذ	احلدودية	في	سالمة	الغذاء:

استقبلت املنافذ احلدودية في إمارة أبوظبي خالل العام 2010 أكثر من مليون و106 آالف و349 طناً من املواد الغذائية، وتنوعت هذه املواد بني اخلضراوات والفاكهة واألسماك واأللبان ومنتجاتها واملواد الغذائية 

املبردة واجملمدة واملعلبة أو جافة واملياه املعدنية والعصائر واملشروبات واللحوم ودواجن وزيت وسمن وأنواع مختلفة من املواد الغذائية األخرى.

املواد أكثر من 474087 طناً، بينما جاءت األلبان  املنافذ احلدودية، حيث بلغت كمية تلك  العام املاضي عبر  الدولة في  إلى  التي دخلت  املواد الغذائية  واحتلت اخلضراوات والفواكه النصيب األكبر في كمية 

ومنتجاتها في املرتبة الثانية من حيث الكمية والتي بلغت 250407 أطنان. 

ومت رفض دخول 1220178  كيلوجراماً من املواد الغذائية وإتالف 473176 كيلوجراماً بعد تفتيشها والنظر الى جودتها عبر املنافذ احلدودية.

اجلدول	التالي	يبني	حركة	البضائع	الغذائية	عبر	منافذ	إمارة	أبوظبي	خالل	العام	2010:

املنفذ
البان 

ومنتجاتها

مواد 
غذائية 

مبردة

مواد 
غذائية 
مجمدة

مواد 
غذائية 

معلبة او 
جافة

مياه 
معدنية 
/ عصائر 
ومشروبات

حلوم 
ودواجن

أسماك
زيت 

وسمن
خضروات 

وفواكه
أغذية 
أطفال

أغذية 
صحية 
/ عسل

حبوب 
ومكسرات

طحني 
ومنتجاته

أرز 
ومنتجاته

اجملموعأخرى

الغويفات
                            
 220,151.117802.41074.639973.055314.110563.53306.713564.6400699.673.21427.25095.219814.92650.911277.8802190.3

سيح	
شعيب

6770.64057.91689.81386.25043.710713.23801.2298.31416.60.02.51570.4486.13247.1359.340842.9

خطم	
الشكلة

53.50.00.01483.034342.367.09.5217.47249.33.515.632.70.0411.7254.844140.5

0.00.00.0192.6569.60.014.00.2799.50.046.568.82.10.012.61705.9مزيد

24012.74426.77751.121438.15578.518184.71508.933655.535635.51904.553.82757.41042.020579.5290.0178818.9ميناء	زايد

مطار	
أبوظبي

17.81500.430.0255.590.67927.8471.520.89966.05.619.713.61.90.030.920352.1

مطار	
العني

0.00.00.00.10.00.00.00.20.00.00.20.00.022.10.523.0

0.00.00.00.00.00.00.00.018320.40.00.00.00.00.00.018320.5امليناء	احلر

اجملموع	
اإلجمالي

250407.327787.410545.564728.4100938.847456.19112.047756.9474087.11986.81565.59538.121347.026911.212225.91106394.0



32

الثروة الحيوانية

البرنامج الوقائي
يشمل البرنامج الوقائي نشاطني رئيسيني، هما التحصني ضد األمراض الوبائية ومكافحة الطفيليات 

التحصني	ضد	االمراض	الوبائية:

حيث يقوم اجلهاز ضمن االستراتيجية التي وضعها في تطوير الثروة احليوانية والقضاء على األمراض املعدية بحمالت السنوية شاملة للتحصني ضد األمراض املعدية، حيث مت القضاء على البؤر املرضية في 

أماكن مختلفة في اإلمارة مما كان له األثر الكبير في زيادة الثقة باملنتج احمللي وتعزيزه. ومن أهداف حمالت التحصني :

التقليل من اإلصابات املرضية الوبائية لألمراض املذكوره عبر رفع مناعة احليوان.  •

تقليل احلاجة الستخدام العالجات واألدوية البيطرية.  •

احملافظة على الثروة احليوانية وزيادة أعدادها وإنتاجيتها.  •

استئصال األمراض على املدى البعيد.  •

احلملة السنوية الشاملة الثانية للتحصني ضد األمراض التي تصيب الثروة احليوانية 2011/2010	)النتائج حتى نهاية ديسمبر 2010	(

املنطقة	م

CCPP	الصغيرهالكفت	اجملترات	طاعونPox	القالعيةاجلدرى	احلمى

اجلرعة	األولى	سبتمبر	2010
اجلرعة	الثانية	مارس	2011

نوفمبر	2010أكتوبر	2010
اجلرعة	األولى	أكتوبر	2010
اجلرعة	الثانية	مارس	2011

84734198586157329199952أبوظبي1

66307169890204852170439املنطقة الغربية2

257083483385488115528641العني3
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كذلك	شملت	احلملة	التحصني	ضد	األمراض	التي	تصيب	اجلمال	والتي	تسبب	اإلسهال،	اإللتهابات	التنفسية	واملعوية	واملوت	املفاجئ	في	احليران	واألعمار	الصغيرة.	وقد	مت	حتصني	ما	مجموعه	5414 

جمالً	جلميع	التحصينات	املذكوره	في	اجلدول.

الفائدة	من	اللقاحنوع	اللقاح

احلماية من اإلسهالمتالزمة اإللتهاب الرئوي املعوي البكتيري متعدد األنواع  •
تقليل نسبة املوت املبكر في احليران  •

احلماية من اإلصابات التنفسية واملعوية التي تسببها هذه األنواع من البكتيريا  •

احلماية من التسمم املعوي والدموي الذي تسببه ميكروبات الكلوستريدياالتسمم املعوي والدموي مبجموعة ميكروبات الكلوستريديا  •
احلماية من اإلصابة بالكزاز  •

تقليل نسبة املوت املبكر في احليران  •

احلماية الفورية للمواليد ضد اإلصابة باملرضاألجسام املناعية اجلاهزة ضد بكتيريا العصيات القولونية املسببة لإلسهال في املواليد  •
احلماية من اإلسهال  •

تقليل نسبة املوت املبكر في احليران  •

مكافحة	الطفيليات	اخلارجية:

ويكون برش احليوانات وحقول التربية بشكل دوري للتخلص من الطفيليات اخلارجية مثل اجلرب والقراد وغيرها من الطفيليات وذلك باستخدام مبيدات حشرية صديقة للبيئة وتشمل املكافحة جميع أنحاء 

اإلمارة.

اخلدمات	العالجية

يوفر اجلهاز العالج جلميع أنواع حيوانات املزرعة سواء داخل العيادات التابعة لها أو داخل املزرعة / العزبة، حيث مت دعم وحدة العالج بأجهزة التشخيص اخملتلفة والتدخل اجلراحي الذي يشمل إجراء العمليات 

اجلراحية اخملتلفة الكبرى والصغرى. وإلى جانب ذلك، متت زيادة الكادر املتخصص لتوفير خدمة إجراء العيادات البيطرية في العني واملنطقة الغربية ومنطقة ظهارة الطيب في أبوظبي ودعم اخلدمات البيطرية 

بزيادة الكادر الطبي البيطري في وحدة العالج واخملتبرات لتلبية احلاجة املتزايدة في العالج. 
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موجز اخلدمات العالجية خالل 2010

Category	/	التصنيف 	ابوظبي	 املنطقة	الغربية 	العني	

Blood Paratsites )Protozoal(  12,715  25,430  45,308     

Congenital Defects  9,748  19,496  29,244     

Diagnostic Imaging  16,416  32,832  57,319     

GENERAL SYSTEMIC & DEFICIENCY  18,648  37,296  64,004     

INFECTIOUS)BACTERIAL(  15,045  30,090  52,620     

INFECTIOUS)FUNGAL(  9,054  18,108  27,162     

INFECTIOUS)PARASITIC(  21,620  43,240  76,482     

INFECTIOUS)VIRAL(  19,442  38,884  68,150     

Management  18,124  36,248  64,254     

Obstrectrics and Gynacology  13,824  27,648  41,722     

Paratsites  21,825  43,650  77,223     

Paratsites )Intestinal Protozoa(  19,390  38,780  68,313     

SURGERY  20,225  40,450  71,728     

Others  9,208  18,416  27,624     

اجملموع  225,284  450,568  771,153   
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اعتماد	البطاقة	الصحية	البيطرية	للحيوانات:

إصدار البطاقة الصحية البيطرية ملربي احليوانات والتي تتجلى أهميتها في النقاط التالية: 
حصر أعداد مربي احليوانات في إمارة أبو ظبي.   •

حصر أعداد وأنواع احليوانات التي ميتلكها املربي.   •

تنظيم عملية صرف األدوية والعالجات البيطرية.   •

تدوين التحصينات البيطرية ضد األمراض الوبائية.  •

تنظيم عملية رش املزارع باملبيدات احلشرية.    •

أداء	اخملتبرات	البيطرية:

يحتوي كل مستشفى بيطري على مختبر مركزي يضم العديد من الشعب والتي يتكامل عملها نحو هدف واحد مشترك هو الوصول إلى التشخيص العلمي الدقيق للمرض. وهذه الشعب هي شعبة 

األحياء اجملهرية والبيولوجي اجلزيئي، وشعبة الباثولوجي والتشريح املرضي، وشعبة التشخيصات املرضية، وشعبة الكيمياء التحليليه وحتليل األعالف. ويعمل في هذه اخملتبرات كادر فني متخصص في 

الفحص والتشخيص. وفيما يلي أعداد وأنواع الفحوصات اخملتبرية لسنة 2010 :

موجز الفحوصات التي مت التعامل معها في مختبرات إدارة صحة احليوان 2010

اختبارات	تشخيص	األحياء	
الدقيقة

اختبارات	تشخيص	
الطفيليات

اجملموعاختبارات	الكيمياء	التحليليةاختبارات	التشخيص	املرضي

7,14828,96668,54633,711138,371أبوظبي

30,073275,394311,7826,315623,564العني

10,33411,89629,613651,849املنطقة	الغربية

47,555316,256409,94140,032813,784اإلجمالي

األوبئة:

أنشىء هذا القسم حديثاً في اجلهاز وتتلخص أه��م اجنازاته في اآلتي: 
إصدار منوذج إلكتروني لإلبالغ عن األمراض الوبائية وتعميم النموذج على املستشفيات والعيادات البيطرية التابعة للجهاز والعيادات اخلاصة والعمل به في رصد األوبئة احليوانية واإلبالغ عنها.  •

.)notifiablediseases@adfca.ae( إنشاء بريد إلكتروني لتلقي بالغات األمراض الوبائية  •

وضع خطة لقياس والتأكد من كفاءة التحصني ضد األمراض احملددة.  •
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برنامج	ترقيم	وتسجيل	احليوانات:
استحدث قسم ترقيم وتسجيل احليوانات ضمن هيك��لة قطاع الثروة احليوانية بهدف إدارة الدع��م املقدم للقط��اع واالرتقاء بسالمة الغذاء من خالل إتاحة التتبع Traceability وتطبيق مبدأ »من 

املزرعة إلى املائدة«، واملساعدة في تطوير دعائم الصحة احليوانية وخطط مكافحة األمراض، واملساعدة بوجه عام في االرتقاء بإنتاجية احليوان وسالمته. 
ت��م البدء في تنف��يذ املرحلة االولى من النظام في أكت��وبر 2010 وبنهاية العام مت ترقي��م ح��والي 704841 رأساً من األغن��ام وامل��اعز، 22811 رأساً من األبق��ار و 77284 رأساً من اإلب�ل في جميع 

مناطق إمارة أبوظبي.

التلقيح	اإلصطناعي	ونقل	األجنة:

أنشأ اجلهاز قسماً للتلقيح االصطناعي ونقل األجنة في منطقة الوافية. ويحتوي املركز على كادر متخصص يقدم خدمات في مجال عالج حاالت فقدان اخلصوبة والتناسل والوالدة جلميع أنواع حيوانات 

املزرعة والعزب، كما يقوم املركز بتطوير ومراقبة برامج التلقيح االصطناعي مبا يضمن نقل صفات وراثية محسنة للسالالت احمللية، وإدخال تقنية نقل األجنة إلكثار السالالت احمللية املتميزة واحلفاظ عليها 

من االنقراض مع نش��ر وتعزيز ثقافة التلقيح االصطناعي واملساهمة في حماية احليوانات من اإلمراض التناسلية. 

عدد احلاالت التي مت التعامل معها في مركز التلقيح اإلصطناعي ونقل األجنة 2010

عدد	احلاالتاإلجراء

148تلقيح إصطناعي

472كشف حمل

1015فقدان اخلصوبة

67عسر الوالدة واملتابعات اإلكلينيكة

1702اجملموع
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التفتيش	على	منشآت	اإلنتــاج	احليواني	واملنشآت	البيطرية	اخلاصة:

قام مفتش��و اجلهاز خ���الل الع��ام 2010 ب� 1944 زيارة تفتيشية على منشآت اإلنت��اج احليواني واملنشآت البيطرية اخلاصة بإم��ارة أبوظبي والبالغ عدده���ا 508 منشأة. 

تن��وع��ت أغ��راض هذه الزيارات بني زيارة تفتيشية روتينية، وزيارات جلمع عين��ات من املنتجات األولية، وذلك عن طريق زيارات  للتحقق في شكوى وزي��ارات بغرض التقييم، وهي كما يلي:

عدد	الزيارات	التفتيشيةعدد	املنشاتالنشـــاط

23286مسالخ ومجازر

90271محالت بيع أعالف

25مصانع أعالف

215741محالت بيع املواشي

149416منشآت بيطرية خاصة 

29225مزارع اإلنت��اج احليواني

5081944إجمالي الزيارات التفتيشية

إصدار	الشهادات	بغرض	الترخيص:

قام مفتشو اجلهاز خالل عام 0102 بأكثر من 971 زي��ارة لغرض الترخيص مت بن��اءاً على مخرج��اتها إصدار 48 شه��ادة ترخيص جديدة، و19 شه��ادة بغرض جتديد الترخيص و4 شه��ادات مت فيها تعديل 

بيانات الترخيص.

اإلصدارات	التوعوية	والتثقيفية:
كتاب دليل جراحة اإلبل باللغة اإلجنليزية والذي يعنى بجميع احلاالت اجلراحية الروتينية والنادرة في دولة اإلمارات العربية املتحدة وطرق العالج اجلراحي.  •

دليل املمارسات البيطرية اجليدة.  •
دليل التحصني.  •
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الشؤون الزراعية

تهدف اخلطة االستراتيجية املنبثقة من رؤية ورسالة اجلهاز، ومبا يتوافق مع توجهات حكومة أبوظبي، إلى بناء قطاع زراعي مستدام يحافظ على البيئة ويساهم في تعزيز األمن الغذائي إلمارة أبوظبي. وفي 

هذا السياق حقق اجلهاز عدة إجنازات ملموسة خالل عام 2010 ساهمت في تعزيز استدامة القطاع الزراعي في إمارة أبوظبي.

املمارسات	الزراعية	اجليدة

أطلق اجلهاز مبادرة املمارسات الزراعية اجليدة التي تهدف إلى حتسني سالمة وجودة املنتجات الزراعية احمللية، وتعزيز ظروف العمل الصحية والسليمة للمزارعني والعاملني، واحملافظ�ة على البيئة ومواردها في 

مجال اإلنتاج الزراعي، حيث أعد اجلهاز طلب تقدمي عرض لتأهيل 100 مزرعة حسب متطلبات مواصفة GLOBALGAP وهي مواصفة دولية للممارسات الزراعية اجليدة. 

نظام	حتسني	دخل	املزارعني:	

بدأ العمل بهذا النظام منذ بداية شهر سبتمبر 2010 في املنطقة الغربية ضمن آلية عمل مت مبوجبها صرف مساعدة اجتماعية قيمتها 90 ألف درهم توزع على دفعات شهرية للمزارعني املستوفني لشروط 

االستحقاق. وقد بلغ عدد املزارعني املستفيدين من هذا البرنامج 4125 مزارعاً في املنطقة الغربية.  

آبار	الري:	

مت حفر 2119 بئراً وتعميق 67 بئراً  في منطقة العني. وحددت أولويات احلفر وفق مستوى احلاجة الفعلية ملياه الري ويتم التنفيذ من خالل الشركات احمللية وحتت إشراف مهندسي القطاع حيث يتابع القطاع 

التزام املزارعني بإدامة اآلبار ومعداتها وتقدمي املشورة الفنية في ذلك. 

برنامج	ترشيد	استخدامات	املياه	في	املزارع:

يعد تقليل استهالك املاء بنسبة 40% خالل السنوات اخلمسة القادمة إحدى الفقرات األساسية التي أوردتها اخلطة االستراتيجية إلمارة أبوظبي. وعليه وضع اجلهاز حزمة من اإلجراءات والتطبيقات لتخفيض 

استهالك املياه في املزارع، فكان تنفيذ قانون وقف زراعة محصول الرودس )محصول األعالف( في إمارة أبوظبي هو البداية في ترشيد استخدامات املياه كما وضع اجلهاز مشروع لتطوير نظم الري احلديثة في 

بعض املزارع والتي من شأنها زيادة كفاءة إستخدام املياه.
     

التفتيش	والرقابة	على		املنشآت	الزراعية:	

عمل اجلهاز على إصدار عدم ممانعة للمنشآت الزراعية حيث صنفت تلك املنشآت إلى أربع مجموعات: مزارع اإلنتاج النباتي التجارية، املشاتل، جتارة املواد الزراعية، وأنشطة اخلدمات الزراعية. وتتم عملية 

تسجيل املنشآت الزراعية بناًء على إجراء عمل موثق، حيث يتم زيارة املنشأة والتحقق من التزامها باالشتراطات. ومت تسجيل 691 منشأة زراعية ببيانات كاملة ودقيقة.

وتهدف عملية التفتيش والرقابة على املنشآت الزراعية إلى حتقيق مجموعة من األهداف هي:
مساعدة املنشآت الزراعية في االلتزام بالنظم والتشريعات واللوائح التنفيذية واملواصفات ذات الصلة والتحقق من ذلك.  •

تعزيز التعاون بني اجلهاز واملنشآت الزراعية في إمارة ابوظبي.  •
متابعة ومراقبة التطور واالستثمار في القطاع الزراعي.  •

تعزيز تطبيق معايير الصحة والسالمة املهنية في املنشآت الزراعية.  •
التحقق من الشكاوى والبالغات املتعلقة ببعض املنشآت الزراعية.  •

بناء قاعدة بيانات دقيقة وموثوقة جلميع املنشآت الزراعية في إمارة أبوظبي.   •
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مراكز	اإلرشاد	في	العني	وأبوظبي:
قدم اجلهاز مجموعة من اخلدمات الزراعية للمزارعني عبر املراكز املنتشرة في العني وأبوظبي والبالغ عددها 27 مركزاً منها 25 في منطقة العني و 2 في منطقة أبوظبي. وتتمثل تلك اخلدمات في اآلتي: 

  
اإلرشاد الزراعي: مت القيام ب� 35,000 زيارة خالل عام 2010.  •

متابعة اخملالفات الزراعية.  •

خدمة وقاية أشجار النخيل.  •

خدمة تقدمي املدخالت الزراعية املدعومة.  •

خدمة توزيع مياه الري عن طريق محطات الري التابعة للجهاز.  •

خدمة الكشف املبدئي حلفر اآلبار.  •

خدمة صيانة شبكات الري العامة للمزارع.  •

خدمة صيانة اآلبار )التنظيف وتركيب الغطاسات وصيانتها(.  •

خدمة حراثة األرض.  •

خدمة إزالة الرمال املتجمعة على حدود املزارع.  •

مراكز	استالم	منتجات	اخلضار	واألعالف

يقوم اجلهاز باستالم كميات من منتجات اخلضار ومحصول أعالف الرودس من خالل مراكز االستالم املنتشرة في العني وأبوظبي وذلك وفقاً للخطة الزراعية لعام 2010 وتسويقها في السوق احمللي.  
  

كميات	اخلضار	ومحصول	األعالف	»الرودس«	املستلمة	خالل	عام	2010

كمية	اخلضار/	طنمحصول	األعالف	الرودس/	طناملنطقة

1536634502أبوظبي

2198613878العني

6678015249الغربية

104132513629اإلجمالي
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اإلنجازات ومؤشرات األداء – الجانب التوعوي

البرامج التوعوية: 
شهدت البرامج التوعوية املوجهة من اجلهاز العام املاضي متيزاً وتنوعاً وشموالً أكبر عن ذي قبل، حيث قام اجلهاز بنقلة نوعية في مجال التوعية من خالل استخدام التقنية احلديثة عبر خدمة »زادي« البالك 

بيري للجمهور والتي يقوم اجلهاز من خاللها بإيصال النصائح التوعوية والتوجيهات حول ما يتعلق بالسالمة الغذائية.
كما نظم اجلهاز عدداً من البرامج التوعوية واللقاءات وورش العمل التي استهدفت جميع شرائح اجملتمع من طلبة مدارس وجامعات وأمهات ومتداولي الغذاء، حيث ارتبطت هذه الفعاليات بالقضايا الغذائية 

والسالمة العامة، ومتت ترجمتها من خالل الزيارات امليدانية واألنشطة املتنوعة واملشاركة في املعارض العامة واملتخصصة.
وركزت املنظومة التوعوية املدرسية على عرض الوصايا اخلمس املتعلقة بضمان سالمة األغذية وكيفية حتضير الغذاء اآلمن واحلفاظ على املواد الغذائية، والطرق السليمة لغسل اليدين والتي يبلغ عدد 
املعتمد منها عاملياً 3 طرق، وطرق التعامل مع األغذية اجملمدة وكذلك الطازجة باإلضافة إلى اشتراطات حتويل األغذية اجملمدة إلى احلالة العادية والطرق املتنوعة لتجميد املنتجات الغذائية واحلاالت التي تنمو 

فيها البكتريا أو يتم وقف نشاطها تبعاً لدرجات احلرارة املتفاوتة.
وحتت شعار ) االمارات خالية من األكياس البالستيكية (، شارك اجلهاز في املعرض التوعوي الثاني  بجامعة اجلزيرة بدبي حيث متيزت مشاركته ببرامج وأنشطة هادفة ومنوعة والتي استهدفت كافة 

شرائح اجملتمع والسيما طلبة املدارس من شتى املناطق  التعليمية في الدولة  حيث جذب املعرض جميع املراحل الدراسية وذلك ملا امتاز به من تنوع الفقرات املوجهة واالنشطة الفنية  املميزة والتواصل 
مع املنظمني من خالل األنشطة املتنوعة التي استهدفت الطلبة والزوار واجلمهور العام لتعزز االنتماء إلى الوطن واحملافظة على البيئة والسعي احلثيث إلى التخلص من األكياس البالستيكية والتي 

تشكل تهديدا لصحة اإلنسان والبيئة احمليطة به.
وقد متثلت مشاركة اجلهاز بأنشطه متميزة مت خاللها التعريف به وبأنشطته وبإجنازاته وبدوره في احملافظة على صحة وسالمة املستهلك من فساد وتلوث األغذية والتعامل األمثل مع الغذاء في احلفظ 

والتداول والتخزين وكذلك الطرق الصحيحة والسليمة في التخلص من األغذية الفاسدة وامللوثة. كما مت عرض األجهزة اخملبرية والتفتيشية والتي تسهم بفاعلية في الكشف عن املواد الفاسدة وامللوثة ، 
كما مت تخصيص ركن خاص الستقبال استفسارت الطلبة والزوار حول القضايا املتعلقة بصحة وسالمة الغذاء باإلضافة إلى توزيع الكتيبات التوعوية على الزوار والطلبة واجلمهور العام.

وشارك اجلهاز باالحتفال بأسبوع التشجير ضمن االحتفال بفعاليات األمانة العامة لبلديات الدولة بشهر البلديات، حيث متثلت املشاركة بجناح خاص للجهاز مت عرض بعض األنشطة واالجنازات اخلاصة 
باجلهاز للزوار واجلمهور العام، كما مت تخصيص ركن خاص باالستفسارات الغذائية والرد على أسئلة وتعليقات ومالحظات اجلمهور العام وقد ظهر جلياً تعاون السادة املفتشني مع الزوار والترحيب بهم 

والتواصل معهم مما كان له األثر الكبير في جناح ومتيز املشاركة من اجلهاز.

توعية مربي الثروة الحيوانية:
وفي ذات اإلطار قام اجلهاز وبشكل دوري وتزامناً مع بعض املناسبات بإصدار العديد من النشرات وامللصقات والكتيبات التي تعنى بتقدمي نصائح وإرشادات في جوانب كثيرة من تربية وتغذية احليوانات اخملتلفة 

إضافة إلى األمراض وطرق التعامل معها، حيث مت توزيعها على املربني واملعنيني في املهرجانات واملعارض.
وأصدر اجلهاز أدلة توعوية ملربي احليوانات حول أهمية التعامل السليم مع املبيدات الزراعية وأنظمة الري احلديثة وكذلك ساهمت اجلرعات التوعوية ألصحاب العزب في تسهيل إجراءات برنامج ترقيم وتعريف 

الثروة احليوانية في إمارة أبوظبي.

نظام اإلنذار السريع للغذاء واألعالف
نظم اجلهاز ورشة عمل تعريفية حول نظام اإلنذار املبكر لألغذية واألعالف مبشاركة أعضاء اللجنة الوطنية لسالمة األغذية وممثلي وزارة البيئة واملياه واألجهزة الرقابية املعنية بسالمة الغذاء وبلديات الدولة 

وغيرها من األجهزة احلكومية االحتادية واحمللية املتعددة.
ومتت مناقشة أهمية إنشاء نظام لإلنذار املبكر لألغذية واألعالف كمبادرة تساهم في تواصل وتعاون الهيئات الرقابية احمللية املعنية على مستوى الدولة، وتفعيل عمل نقطة االتصال الوطنية ونقاط االتصال 

احمللية. كما جاءت توصيات الورشة أيضا بدعم مبادرة تشكيل نظام اإلنذار املبكر لألغذية واألعالف على مستوى دول مجلس التعاون اخلليجي واملشاركة الفعالة في إجناح النظام على املستوى اإلقليمي.
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البرنامج الصيفي »واجبي« نحو سالمة األغذية
بهدف رفع الوعي لدى اجلمهور بأهمية السالمة الغذائية شارك اجلهاز في فعاليات البرنامج الصيفي 2010 الذي تنظمه مؤسسة التنمية األسرية للجمهور حتت شعار )قّيظ ويانا .. قيظنا عطاء وتباشير(، 

وقد استهدف هذا البرنامج شرائح متنوعة من اآلباء وربات البيوت وطلبة املدارس وغطت مناطق مختلفة من إمارة أبوظبي. 

المقاصف المدرسية
شارك اجلهاز في نوفمبر 2010 في حملة التوعية نظمتها هيئة الصحة في أبوظبي لطالب ومشرفي املقاصف املدرسية، حيث قام اجلهاز بتقدمي عرض توضيحي يتعلق باالشتراطات الصحية اخلاصة مبنشآت 
توريد أغذية املدارس واالشتراطات الواجب توافرها في األغذية التي تباع في املقاصف املدرسية بهدف حتقيق التغذية السليمة في أكثر مراحل العمر أهمية إلى جانب إرشادات حول ضمان سالمة الوجبات 

الغذائية في مراحل بيعها وطهيها ومناولتها ونقلها وتداولها.

المحاضرات التوعوية: 
نفذ اجلهاز مجموعة من احملاضرات التوعوية اخلاصة بسالمة الغذاء والصحة العامة موجهة إلى طلبة املدارس في مختلف أنحاء إمارة أبوظبي، حيث مت التركيز على أهمية قراءة البطاقة الغذائية، وطريقة 

التعرف على األغذية واملنتجات الفاسدة، باإلضافة إلى تعريف الطالب باملواد املضافة وطرق استخدامها في املنتجات الغذائية.
كما قام اجلهاز بتنظيم محاضرة توعوية بعنوان »نحو ثقافة غذائية واعدة«  مبقر مؤسسة التنمية األسرية بأبوظبي، وقد حضرها  لفيف من األمهات وربات البيوت وطالبات مركز التنمية األسرية  حيث 

شملت على التعريف باجلهاز ودوره في احملافظة على صحة وسالمة املستهلك من األخطار الغذائية وكذلك الطرق املثلى للتسوق الصحيح وقراءة البطاقة الغذائية لكل منتج غذائي.
وتعاون اجلهاز مع مركز التنمية األسرية لتنظيم عدة محاضرات توعوية موجهة لألمهات واألطفال واجلمهور العام  لنشر الوعي لدى جمهور املستهلكني. وفي إطار  التعاون مع الشركاء في تقدمي النصائح 

اخلاصة بشهر رمضان الفضيل شارك اجلهاز في تنظيم محاضرات وورش عمل لألطفال ضمن برنامج امللتقى الرمضاني األول الذي نظمته مراكز التنمية األسرية في أبوظبي.

وعقد اجلهاز أيضاً ثالث دورات تدريبية حول تطبيق أنظمة سالمة األغذية في منشات تقدمي خدمات األغذية )catering( ملفتشي العمليات امليدانية الذي بلغ عددهم حوالي 69 مفتشاً، ومت عرض شرح تفصيلي 
لكيفية عمل أنظمة سالمة األغذية القائمة على حتليل اخملاطر وحتديد النقاط احلرجة، كما تضمنت الدورة أمثلة توضيحية ومتارين جملموعات املتدربني بهدف تسهيل وتبسيط أسلوب التدريب.

برنامج تدريب متداولي الغذاء في اإلمارة:
خالل العام 2010، مت تدريب )36588( فرداً، وبلغت نسبة متداولي األغذية الناجحني في االمتحان من العدد الكلي للمتقدمني خالل الثالث أشهر األخيرة من العام )%45(.

متوسط أعمار املتدربني:
تتراوح أعمارهم بني 26 الى 35 عام .   %47
تتراوح أعمارهم بني 16 على 25 عام.   %26

 
األنشطة التوعوية في مدينة العين: 

- أجنز فرع اجلهاز في العني الكتيب اإلرشادي  ملنشات اخلضروات والفواكه. كما نظم اجلهاز حملة للتثقيف الصحي بأهمية تطبيق اشتراطات مرافق اخملازن وأهمية شهادة رقابة األغذية.	
- التركيز على أهمية استبدال األكياس البالستيكية بالورقية في اخملابز اليدوية في التعامل املباشر مع اخلبز الساخن.	
- شرح فائدة تطبيق فحص زيوت القلي للمنشآت الغذائية التي تستخدم زيوت القلي بشكل رئيسي وخاصة مطاعم الوجبات السريعة.	
- نفذ اجلهاز في العني حملة توعوية تركز على استبدال األوعية البالستيكية بأوعية ستيل في محالت تصنيع احللوى العمانية.	
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التغطية األعالمية

قام اجلهاز بتأمني تغطية اخبارية واسعة حول إجنازات اجلهاز وآخر تطورات عملياته في اإلمارة، إضافًة إلى مشاركة اجلهاز في املعارض واملؤمترات العاملية وتقييمها واإلشراف على تغطية االعالم لها. وقد 
حصل تاجلهاز على تغطية عاملية واسعة النطاق محلية واقليمية. 

ومن أهم املشاركات العامة للجهاز في املعارض واملؤمترات:

معرض	ليوا	الزراعي	

لقد قام اجلهاز خالل هذا العام بتنظيمه وألول مرة، حيث شهد هذا احلدث مشاركة أكثر من 100 عارض ميثلون مختلف املؤسسات والشركات والهيئات احلكومية وغير احلكومية، قدموا خالله أفضل التقنيات 

الزراعية احلديثة، وقد تخطى عدد زوار املعرض  ال� 6000 زائر.

معرض	سيال	الشرق	األوسط	

كان اجلهاز خالل هذا العام الشريك االستراتيجي في معرض سيال الشرق األوسط، الذي يعد األول في املنطقة ضمن سلسلة معارض “سيال” العاملية، والتي حظيت بدورات ناجحة في كندا والصني باإلضافة 

الى املعرض األول في باريس، وقد قررت مجموعة س��يال، نزوال عند متني الناش��طني في صناعة األغذية إقامة قاعدة تالقي في الش��رق األوسط، وذلك  بإطالق معرض سيال الشرق األوسط في مدينة أبو ظبي، 

في اإلمارات العربية املتحدة، حيث بلغ عدد العارضني الذين ش��اركوا في هذه الدورة حوالي 400 عارضاً ميثلون ش��ركات عاملية من 40 بلداً حول العالم، و اس��تقطب املعرض 7000 زائر وجتاوزت الصفقات املبرمة 

خالله 918 مليون درهم.

وشهد املعرض اقبال اعالمي كبير وتغطية واسعة شملت جميع وسائل االعالم احمللية واإلقليمية.

مهرجان	اإلمارات	الدولي	الرابع	للنخيل	والتمور	

ش��ارك اجله��از في تنظي��م مهرجان اإلمارات الدولي الراب��ع للنخيل والتمور والذي تزامن مع معرض س��يال وجمع املهتمني بزراعة النخي��ل واخملتصني بالتمور في املنطقة، ووفراملهرج��ان فرصة ثمينة ملزارعي 

ومستثمري النخيل  لتبادل اخلبرات واآلراء فيما بينهم وبني املنتجني والعلماء املتخصصني في نخيل التمر، وكبار املسؤولني عن صناعته حول العالم، حيث بلغ عدد املشاركني في هذه الدورة  نحو 100 شركة 

م��ن 15 دول��ة ح��ول العالم، وعرضوا 200 نوع من التمور والرط��ب، وضم جناح دولة اإلمارات في املهرجان نحو 57 نوعاً من التمور، كما توافد على س��احة املهرجان حوالي 17 ألف زائر، وقد بلغت قيمة مبيعات 

التمور لألفراد واملؤسسات خالل فترة املهرجان حوالي 5 ماليني دوالر، حوالي 18.4 مليون درهم.

»إنفوسان«

قام اجلهاز باس��تضافة االجتماع العاملي األول حول الس��المة الغذائية للش��بكة الدولية للسلطات املعنية بالس��المة الغذائية “إنفوسان”، في العاصمة أبوظبي على مدى ثالثة أيام، وشارك به أكثر من 200 

خبير ومس��ؤول في مجال س��المة األغذية من مختلف أنحاء العالم، ومت النقاش خالله حول كيفية تبادل املعلومات بش��أن الس��المة الغذائية وتعزيز التعاون بني س��لطات السالمة الغذائية على املستويني 

الوطني والدولي.
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اإلنجازات ومؤشرات األداء – الجانب المؤسسي

التطوير المؤسسي

يقوم اجلهاز بالتخطيط والتنفيذ للعديد من البرامج واملشاريع في سبيل تطوير عمليات اجلهاز، ومن هذه املشاريع مشروع إدارة وحتسني العمليات، والذي يهدف إلى توثيق جميع العمليات باجلهاز وحتسينها 

من خالل اس��تخدام املمارس��ات الرائدة واملقارنات املعيارية مع دول رائدة في نفس اجملال، كذلك مت إعداد أدلة اإلجراءات التش��غيلية التابعة للعمليات وتصميمها بناء على متطلبات املواصفات العاملية )األيزو( 

كذلك مت ربط العمليات مع اخلطة اإلس��تراتيجية على برنامج QPR  بحيث يتم اإلطالع عليها من قبل جميع املوظفني من خالل هذا البرنامج. وكذلك مت تطبيق مش��روع توثيق املنهجيات والتي تضع أس��لوباً 

محدداً للعمل يضمن التوافق واالنسجام في كيفية القيام مبهمة أو عمل ما وبناء عليه مت تعريف املنهجيات باالعتماد على معايير جائزة التمييز )املمكنات: وهي القيادة، االستراتيجية، املوارد البشرية، املوارد 

والشراكات والعمليات(.

وقد مت االنتهاء أيضاً من إعداد دليل اخلدمات والذي يصنف اخلدمات التي يقدمها اجلهاز إلى 4 فئات هي )اخلدمات املقدمة للموظفني- اخلدمات املقدمة لدوائر حكومية أخرى- اخلدمات املقدمة للعمالء- اخلدمات 

املقدمة لألعمال(.

وقد مت تصميم مشروع إبداع، وهو نظام  إلكتروني للمقترحات يساهم في إشراك جميع املوظفني في التطوير والتحسني املستمر بسهولة تامة ومن خالل تواجدهم في مكاتبهم ودون تكليفهم عناء البحث 

عن وسيلة توصل مقترحاتهم وأفكارهم إلدارة اجلهاز، كما يحافظ نظام املقترحات اإللكتروني للموظفني على حقوقهم الفكرية. إضافًة إلى مشروع مساهمتي، والذي يعنى بإدارة املعرفة في جهاز أبوظبي 

للرقابة الغذائية وذلك بهدف نقل املعارف واحملافظة عليها وعلى احلقوق الفكرية.

 
بناء وتطوير القدرات البشرية:

حقق اجلهاز نتائج إيجابية في مجال التوطني خالل العام املاضي، حيث  نسبة التوطني في كادره الوظيفي تصل إلى 56% من مجمل عدد املوظفني. وبلغ عدد املواطنني واملواطنات الذي مت تعيينهم خالل العام 

املاضي 82 موظفاً أي ما نسبته 45% من مجموع من مت توظيفهم في نفس العام.

ويضع اجلهاز نظاماً لتطوير اخلريجني اجلدد يتعرف من خالله الطلبة املتدربون على مهام أكثر من قس��م أو إدارة فتتوس��ع دائرة معارفهم في تخصصات ش��تى يتضمنها اجلهاز في قطاعاته اخملتلفة، وتتمثل 

الوظائف التي يسعى اجلهاز الستقطاب املوظفني املواطنني واملواطنات إليها للعمل في قطاعاته اخملتلفة.

ويقوم جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية بتوفير برامج تدريبية للطلبة املواطنني من اجلامعات والكليات املشرفني على التخرج وذلك لتغطية مشروع التخرج في السنة األخيرة، كما يلتزم اجلهاز بتقدمي مكافآت 

األداء املميزة عالوة على العروض التنافسية التي يقدمها للراغبني بااللتحاق ضمن كوادره الوظيفية سواء من حيث املزايا أو التدريب.

جائزة التكنولوجيا العربية 

فاز اجلهاز بجائزة التكنولوجيا العربية ألفضل تطبيقات احللول اإللكترونية في املؤسسات احلكومية على مستوى الشرق األوسط، وهي إحدى أهم اجلوائز في مجاالت التطبيقات احلكومية، وحصل اجلهاز على 

اجلائزة، التي تقام س��نوياً على هامش معرض جيتكس للتكنولوجيا، بفضل تطبيق أرقى وأفضل احللول التكنولوجية فئة املؤسس��ات احلكومية من قبل مؤسس��ة ITP عن تطبيق نظام إدارة األداء املؤسسي 

باجلهاز، ملا لها من مميزات والتي أهمها سهولة ربطه مع باقي األنظمة املؤسسية وإمكانية تطويره بشكل مستمر باإلضافة إلى سهولة االستخدام وخاصية التحليل الذاتي. وفي هذا اإلطار مت تطبيق احللول 

التكنولوجية املتطورة في برامج العمل مما أسهم في تطوير النظام اإللكتروني إلدارة األداء الداخلي املبني على اخلطة اإلستراتيجية والتشغيلية وكافة العمليات الرئيسية للجهاز.
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االرتقاء بالوعي الغذائي لدى المستهلك: 

يحرص اجلهاز على االرتقاء بالوعي الغذائي لدى املس��تهلك من خالل التواصل مع عامة اجلمهور عبر وس��ائل اإلعالم املتنوعة )صحافة، إذاعة ، املوقع االلكتروني للجهاز، والرقم اجملاني حلكومة أبوظبي( ومن 
خالل تنظيم عدد من البرامج واملش��اركة في املهرجانات التي تس��تهدف جميع ش��رائح اجملتمع من طلبة املدارس واجلامعات واملتعاملني باألغذية ومختلف شرائح اجلمهور، فيما يلي بعض األنشطة والبرامج 

التي قام بها اجلهاز خالل هذا العام:

 ملتقى	التعاون	والشراكات	
في س��بيل بناء عالقات مس��تدامة مع الش��ركاء واملوردين وتعزيز تواصل اجلهاز مع الش��ركاء وترس��يخ مبدأ الش��فافية، قام اجلهاز بتنظيم عدة أنش��طة في عام 2010 منها تنظيم اجلهاز مللتقى التعاون 

والش��راكات، حيث مت دعوة أكثر من 50 مؤسس��ة ممثلة عن جميع ش��ركاء اجلهاز بهدف عرض اخلطة االس��تراتيجية للجهاز 2011-2015 باإلضافة إلى حتديد أوجه التعاون مع مختلف الش��ركاء والوقوف على 

التحديات املتعلقة باخلطة االستراتيجية من خالل تقييم تفاعل وجتاوب الشركاء واألخذ باقتراحاتهم عند صياغة اخلطة املستقبلية للجهاز وتوعيتهم وتعريفهم بخدمات اجلهاز.

ومت توقيع أربع مذكرات تفاهم على هامش امللتقى مع مواصالت اإلمارات، ومؤسسة زايد العليا للرعاية اإلنسانية وذوي االحتياجات، وبلدية املنطقة الغربية )مركز مت( ومختبرات انترتك.

وكذلك مت وضع أربعة مراكز معلومات بهدف التعريف بخدمات اجلهاز املوجهة مباشرةً إلى اجملتمع.

وفي إطار التعاون املستدام واملثمر بني اجلهاز والشركاء سعى اجلهاز للتنسيق والتعاون مع اجلهات التالية ذات العالقة مبا يعود بالنفع على املصلحة العامة:

1-	وزارة	البيئة	واملياه	
- قام اجلهاز بوضع املسودة األولى للقانون االحتادي لسالمة الغذاء بتكليف من وزارة البيئة واملياه. وترأس اجلهاز فريق العمل الفني املنبثق من اللجنة الوطنية لسالمة األغذية املكلف بإعداد مسودة 	

القانون االحتادي لسنة 2010 بشأن الغذاء، باإلضافة إلى تزويد الوزارة بنسخ من كافة التشريعات واألنظمة الصادرة من اجلهاز  ليتم األخذ بها عند وضع القوانني االحتادية ذات العالقة.

-  املشاركة الفعالة في إعداد وحتديث االستراتيجية الوطنية لسالمة الغذاء اخلاصة مبخرجات احلكومة االحتادية من خالل وزارة البيئة وذلك بالتعاون مع الشركاء االستراجتيني من السلطات الرقابية 	
والهيئات املعنية بسالمة الغذاء.

- شارك اجلهاز في وضع آرائه ومالحظاته على بعض القرارات والقوانني االحتادية التي صدرت كالقانون االحتادي رقم )5( لسنة 2009 بشأن املنتجات واملدخالت العضوية، باإلضافة إلى إبداء الرأي على 	
بعض مسودات التشريعات املعدة من قبل الوزارة كمسودة القانون االحتادي بشأن إدارة املوارد املائية، ومسودة القانون االحتادي بشأن إدارة املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة.

-  وقام اجلهاز بصفته عضواً رئيسياً في اللجنة الوطنية لسالمة األغذية وجلنة الرقابة البيطرية باملشاركة في كافة اجتماعات اللجان ذات العالقة، إضافة إلى مشاركته في فرق العمل املنبثقة عن 	
هذه اللجان حيث مت االنتهاء من إعداد دليل موحد إلجراءات فرض ورفع احلظر على املواد الغذائية املنتجة محلياً واملستوردة واملواد ذات العالقة باألغذية التي تكون ضارة بالصحة، وذلك بهدف احملافظة 

على صحة وسالمة املستهلكني لألغذية. والعمل جارٍ على تطوير وإعداد التشريعات املنظمة لعمل املسالخ اآللية ومجازر الدواجن وكذلك اجلمعيات اإلسالمية من خارج الدولة، إضافة إلى إعداد 
آلية عمل موحدة للسيطرة على األمراض املنقولة بواسطة الغذاء.

2-	هيئة	اإلمارات	للمواصفات	واملقاييس
- عقد اجلهاز عدة اجتماعات مع هيئة اإلمارات للمواصفات واملقاييس للبحث في مجاالت التعاون والتواصل مع اجلهاز لتحقيق االستفادة املتبادلة ما بني الطرفني حيث تقوم هيئة اإلمارات للمواصفات 	

واملقاييس باالستفادة من اخلبرات والكوادر املؤهلة املتوفرة في اجلهاز في إعداد وحتديث املواصفات القياسية اإلماراتية ذات العالقة بالغذاء. وفي احلقيقة، ميثل اجلهاز العديد من اللجان وفرق العمل 
املنبثقة عن الهيئة وحتديداً املشاركة الفعالة في عضوية اللجنة الفنية ملواصفات منتجات املواد الغذائية والزراعية واللجنة الوطنية للمسؤولية اجملتمعية. 

- وضع وإعداد مسودة وثيقة املتطلبات واإلرشادات األساسية لنظام االعتماد الوطني اخلاصة بالشركات املانحة لشهادات املطابقة لنظم إدارة سالمة األغذية، واملساهمة في إعداد وحتديث وتبني 	
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مواصفات قطاع املنتجات الغذائية والزراعية بحسب اخلطط املعدة من قبل هيئة اإلمارات للمواصفات واملقاييس )اللجنة اخلليجية ملواصفات قطاع املواد الغذائية والزراعية(، إضافة إلى املشاركة 
في إعداد الالئحة الفنية للحد من نسبة االفالتوكسني في املكسرات املستوردة للدولة. كما يجري العمل على إعداد آلية حتدد الضوابط اخلاصة بتنظيم تداول مشروبات الطاقة في الدولة وذلك وفق 

ملتطلبات املواصفة القياسية اخلليجية اخلاصة باشتراطات تداول مشروبات الطاقة.

3-	وزارة	الصحة	
إعداد مسودة الالئحة التنفيذية للقانون االحتادي رقم )15( لسنة 2009 في شأن مكافحة التبغ، كما مت إبداء مرئيات اجلهاز على مسودة الالئحة التنفيذية النهائية في شأن مكافحة التبغ من   •

خالل املشاركة في ورشة عمل خاصة عقدتها وزارة الصحة بحضور بعض الشركاء االستراتيجيني.

ميثل اجلهاز العديد من اللجان وفرق العمل املنبثقة عن وزارة الصحة بهدف االستفادة من اخلبرات والكوادر املؤهلة املتوفرة في اجلهاز كاملساهمة في إعداد وصياغة مسودة قرار مجلس وزاري بشأن   •
االشتراطات واملعايير الصحية للمقاصف املدرسية واألغذية املتداولة فيها. باإلضافة إلى املشاركة في ورشة العمل اخلاصة بالية تطبيق مبادرة منظمة الصحة العاملية “ املدارس الصديقة 

للتغذية” في مدارس الدولة. وبصفته عضواً رئيسياً في جلنة تقييم املستحضرات التكميلية فقد شارك اجلهاز في كافة اجتماعات اللجنة التي تهدف إلى تصنيف املنتجات احلدية ذات االدعاءات 
الصحية. 

4-	بلدية	دبي
شارك  اجلهاز بالتعاون مع بلدية دبي في املؤمتر الرابع لسالمة األغذية في فبراير 2010 مبركز دبي التجاري العاملي، حيث هدف املؤمتر إلى تعزيز معايير سالمة األغذية في الشرق األوسط، ومواءمتها مع معايير 

السالمة الغذائية العاملية، والتركيز على القضايا التي تؤثر على الصناعة الغذائية في تنفيذ السياسات الدولية لسالمة األغذية.

5-	مكتب	الرقابة	والتنظيم-	أبوظبي	
إعداد دليل تعليمات مياه الصرف الصحي و تعليمات مياه الصرف الصناعي الصادرين في يونيو 2010.

6-		هيئة	أبوظبي	للسياحة	
تطوير املعايير اخلاصة باخمليمات الصحراوية، وذلك من خالل ورش العمل وإرسال املرئيات اخلاصة بتداول األغذية مبا يتناسب والقوانني الصادرة عن اجلهاز.

7-	غرفة	جتارة	وصناعة	أبوظبي
انض��م اجله��از لالجتماعات التي عقدتها الغرفة لتنظيم أصحاب العالقة في قطاع إنتاج وتصنيع الغذاء بصفتهم أعضاء منتس��بني للغرفة ومت حتديدهم إلى مجموعات وفق األنش��طة االقتصادية اخلاصة 
باملنشأة الزراعية والغذائية والعمل على إيجاد آلية تواصل ما بني اجلهاز وهذه اجملموعات بهدف إطالعهم على أخر املستجدات في التشريعات الصادرة عن اجلهاز وعلى أي خدمات أخرى يقدمها اجلهاز لهم. 

8-	دائرة	التنمية	االقتصادية	–	أبوظبي
عقدت عدة اجتماعات مع دائرة التنمية االقتصادية لتوحيد مسميات األنشطة التجارية املتعلقة بالغذاء وتسهيل عملية الربط اإللكتروني ما بني اجلهاز ودائرة التنمية االقتصادية بهذا اخلصوص، كما انضم 

اجلهاز إلى عضوية جلنة تخصيص األراضي وتأجيرها لألنشطة االقتصادية واالجتماعية واملشاركة في اجتماعات اللجنة.

9-	هيئة	الصحة-أبوظبي
 تواصلت اللقاءات مع هيئة الصحة ملناقشة مختلف القضايا املشتركة لتوزيع املهام واألدوار في شأن ضبط الرقابة على تداول العطارة إضافة إلى وضع آليات مناسبة ملتابعة حوادث التسمم الغذائي في 

إمارة أبوظبي والسيطرة على األمراض املنقولة بالغذاء. 
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10-	مجلس	التخطيط	العمراني-	أبوظبي
 عقدت عدة اجتماعات مع مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني بهدف تخطيط مواقع املزارع اخلاصة والعزب في إمارة أبو ظبي إضافة إلى املنشات الغذائية املزمع إنشاؤها في املواقع اجلديدة. 

11-	هيئة	البيئة	–	أبوظبي
وضع مرئيات حول بعض الدراسات ومسودات األنظمة املعدة من قبلها كمسودة نظام بشأن توصيف اخملالفات البيئية وكدراسة حول مدى التعرض إلى ملوثات املبيدات والزئبق في دولة اإلمارات. 

 12-	اإلدارة	العامة	للجمارك
التعاون املشترك في الربط اإللكتروني لتحديد معايير وتكرارية التفتيش اخلاصة بنظام اخلطورة الصحية لألغذية املستوردة وآلية ربطها بشكل الكتروني على برنامج DHABI  اجلمركي.

 13-	اجمللس	التنفيذي	–	اإلدارة	القانونية	
التعاون مع األمانة العامة للمجلس التنفيذي إلصدار العدد الثامن اخلاص من اجلريدة الرسمية يحتوي على 6 أنظمة خاصة باجلهاز.
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التعاون على المستوى الخليجي:

اجتماع	اللجنة	اخلليجية	لســالمة	األغذية:
شارك ممثلو اجلهاز في كافة اجتماعات اللجنة خالل العام 2010 وعددها )3( اجتماعات.

     اللجنة	الفرعية	الفنية	اخلليجية	لألغذية	العضوية	والوظيفية	واحملورة	وراثياً:

قام��ت اللجن��ة الفرعية لألغذي��ة العضوية والوظيفية واحملورة وراثياً والتي تتولى دولة اإلمارات العربية املتحدة أمانتها الفنية متمثلة بجه��از ابوظبي للرقابة الغذائية بعقد االجتماع الثالث والرابع بضيافة 

ورعاية اجلهاز في مدينة أبوظبي في مارس وسبتمبر 2010 على التوالي، وبحضور ممثلني عن دول مجلس التعاون. ومت مناقشة املالحظات الواردة من الدول األعضاء واخلاصة مبشاريع املواصفات القياسية لعام 

2009 وإجراء بعض التعديالت عليها، ومت كذلك إقرار خطة العمل لعام 2010 واستعراض اخلطة املقترحة متضمنة مشاريع املواصفات لعام 2010.

ــة: ــة	والزراعي ــات	الغذائي ــاع	املنتج ــات	قط ــة	ملواصف ــة	اخلليجي ــة	الفني 	اللجن

شارك اجلهاز في االجتماع الثالث عشر للجنة الفنية اخلليجية ملواصفات قطاع املنتجات الغذائية والزراعية الذي عقد مبدينة الدوحة ديسمبر 2010 برئاسة رئيس اللجنة الفنية اخلليجية الغذائية وحضور 

ممثل األمانة العامة لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول اخلليج العربية وممثلي الدول األعضاء وممثلي اللجان الفرعية املنبثقة من اللجنة اخلليجية الغذائية. 

الفريق	اخلليجي	للمســؤولية	اجملتمعية:

ش��ارك اجلهاز في االجتماع اخلامس للفريق اخلليجي للمس��ؤولية اجملتمعية الذي اس��تضافته هيئة اإلمارات للمواصفات واملقاييس في دبي على مدى يومني، مبش��اركة ممثلي دول مجلس التعاون لدول اخلليج 

العربية وأعضاء الفريق الوطني اإلماراتي وممثل عن األمانة العامة لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون.

املشــاركة	في	ورشــة	عمل	اإلنذار	الغذائي	املبكر	اخلليجي	لألغذية:

شارك  اجلهاز في ورشة عمل اإلنذار الغذائي املبكر اخلليجي لألغذية بالتعاون مع الهيئة السعودية للغذاء والدواء، بهدف التمهيد واالتفاق على إطالق النظام االلكتروني املبكر لإلنذارات الغذائية على املستوى 

اخلليجي مع حتديد املسؤوليات وآلية العمل والنماذج والتقارير املستخدمة.

املشاركة	في	مهرجان	الظفرة	الثالث	ملزاينة	اإلبل	:

شارك اجلهاز في إعداد، تنظيم وحضور فعاليات مهرجان الظفرة الثالث ملزاينة اإلبل في الفترة من 28 يناير إلى 8 فبراير 2010، حيث قدم اجلهاز خدمات عديدة ومتنوعة للجمهور.  

ونصب اجلهاز خيمة من الش��عر الس��تقبال الضيوف وتعريفهم باجلهاز ودوره في احملافظة على صحة وسالمة املس��تهلك من األخطار الغذائية، وكذلك دور اجلهاز الرائد في تقدمي اخلدمات البيطرية واحلمالت 

التوعوية املستمرة حول حتصني احليوانات ضد األمرض الشائعة وتقدمي كافة أنواع الدعم اخملبري والعالجي.

وقدم اجلهاز أيضاً خدماته لتقدمي األعالف في موقع احلدث، كما وفر مختبراً متنقالً بأرض املهرجان لتسهيل وسرعة تقدمي اخلدمة اخملبرية والعالجية ألصحاب اإلبل املشاركة في املهرجان. 

وقامت الكوادر الطبية البيطرية باإلش��راف املباش��ر على فحص جميع اإلبل املشاركة في املهرجان في املداخل  احلدودية  للدولة التابعة إلمارة أبوظبي، كما قدم اجلهاز مسابقات ثقافية توعوية القت ترحيباً 

واسعاً من قبل اجلمهور العام وزوار املهرجان رافقها توزيع الهدايا على املشاركني.
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املشاركة	في	معرض	بيئتي	مسؤوليتي	الوطنية:

كان اجلهاز أحد املش��اركني الفاعلني في معرض بيئتي مس��ؤوليتي خالل الفترة من 14- 18مارس 2010 والذي نظم حتت ش��عار )اإلمارات خالية من األكياس البالستيكية(. واستهدفت مشاركة اجلهاز الطلبة 

والزوار واجلمهور العام لتعزيز االنتماء إلى الوطن واحملافظة على البيئة والسعي احلثيث إلى التخلص من األكياس البالستيكية والتي تشكل تهديداً لصحة اإلنسان والبيئة احمليطة به.

 

تنظيم	الندوة	الثالثة	للحوم	األسترالية	والسالمة	الغذائية:

نظم  اجلهاز بالتعاون مع إدارة العمليات امليدانية الندوة الثالثة للحوم االس��ترالية والس��المة الغذائية في الفترة من 1-2 مارس 2010 بفندق ش��يراتون أبوظبي مت خاللها مناقش��ة جميع املستجدات اخلاصة 

باللحوم األسترالية. وشهدت الندوة تكرمي املشاركني واحملاضرين.

املساهمة	في	أسبوع	التشجير:
ش��ارك اجلهاز في احتفاالت أس��بوع التش��جير ضمن فعاليات األمانة العامة لبلديات الدولة »شهر البلديات« في الفترة  من 1 –7 مارس  2009. وتواجد اجلهاز من خالل جناح خاص عرضت فيه بعض أنشطة 
ومنجزات اجلهاز للزوار، كما مت تخصيص ركن خاص باالستفسارات الغذائية والرد على أسئلة وتعليقات ومالحظات اجلمهور. وظهر جلياً تعاون السادة املفتشني مع الزوار والترحيب بهم والتواصل معهم مما 

كان له األثر الكبير في جناح ومتيز املشاركة من اجلهاز.

مشروع	»عون«	في	خدمة	اجملتمع:
كان لبرنامج اخلدمة اجملتمعية »عون« في عام 2010 بالغ األثر في إمارة أبوظبي حيث تنوعت ومتيزت أنشطته وكان لها صدى واسع في اجملتمع احمللي وذلك إمياناً من اجلهاز بحتمية الدور اجملتمعي الواجب على 

كل املؤسسات احلكومية واخلاصة في الدولة.
ر  ويس��تهدف برنام��ج »عون« جميع ش��رائح اجملتمع مثل رواد املس��اجد، واليتام��ى، واملرضى، وربات البيوت، والطلبة احملتاجني، واألس��ر احملتاجة من املناط��ق النائية، واملدخنني، وذوي االحتياج��ات اخلاصة، والُقصَّ

واملساجني، ويهدف إلى اإلسهام في تطوير وحتسني ظروف اجملتمع من خالل الوسائل املتاحة سواء املادية أو العينية أو املعنوية باإلضافة إلى تشجيع العمل التطوعي ملوظفي اجلهاز في خدمة اجملتمع.
وتخلص أبرز اجنازات مش��روع »عون« في تنظيم فعاليات متعددة لتوعية ورعاية العديد من ش��رائح اجملتمع من خالل ورش عمل وندوات توعوية، ورعاية لكثير من الفعاليات اخليرية واالجتماعية كبطولة نادي 

ضباط القوات املسلحة الرمضانية  2010ويوم خيري ملساندة وإغاثة لضحايا فيضانات باكستان، ومعرض الغربية الثالث للوظائف. 
وقد نشر اجلهاز دليل السفر مع اإلعاقة، وهو أول دليل باللغة العربية يعنى بهذه الفئة من اجملتمع. 

الفعاليات والمؤتمرات اإلقليمية:

املشاركة	في	اليوم	اخلليجي	اخلامس	حلماية	املستهلك:
شارك اجلهاز في فعاليات اليوم اخلليجي اخلامس حلماية املستهلك خالل الفترة من 1- 20 مارس 2010 بباقة من األنشطة املتنوعة واملتميزة، حيث نظمت إدارة االتصال وخدمة اجملتمع زيارة ميدانية إلى مدرسة 

الدهماء النوذجية الثانوية في حني ردت املدرسة الزيارة إلى مقر اجلهاز بتاريخ 22 مارس 2010.
وزار وفد من مدرس��ة االحتاد النموذجية اجلهاز يوم االثنني 8 مارس2010، وكذلك نظمت مدرس��ة جرن يافور بتاريخ 17 مارس2010 معرضاً فنياً اش��تمل على نصائح وتوجيهات للمستهلك وحذرت من الدعايات 

املضللة والتي من شأنها تضليل املستهلكني كما اشتمل املعرض على لوحات توعوية غذائية ونصائع للمستهلكني بتناول األطعمة الطازجة والسليمة.

املنتدى	الوزاري	حول	السياسات	الغذائية	املتكاملة	مبجلس	التعاون	لدول	اخلليج	العربية
حتت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نظم اجلهاز املنتدى الوزاري حول السياسات الغذائية املتكاملة مبجلس التعاون لدول اخلليج العربية والذي أقيم على هامش معرض “سيال” الشرق األوسط 

لألغذية مبشاركة عدد من وزراء البيئة والزراعة املعنيني باألمن الغذائي في دول مجلس التعاون.
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التعاون على المستوى اإلقليمي والدولي:

يتعاون اجلهاز على املس��تويني اإلقليمي والدولي في مختلف اجملاالت، وأهم أش��كال هذا التعاون التي يعزز اجلهاز ش��راكته االس��ترايجية من خاللها هي:
- اتفاقية تعاون بني اجلهاز وهيئة س��المة األغذية االيرلندية:

وقع اجلهاز في مايو 2010 مذكرة التعاون مع هيئة سالمة األغذية اإليرلندية وذلك في إطار تعزيز العالقات الثنائية وتناقل اخلبرات العلمية والفنية بني اجلانبني.

تبادل	اخلبرات	مع	هيئة	ســالمة	األغذية	اإليرلندية:
زار وفد من اجلهاز مقر هيئة س��المة األغذية اإليرلندية لتوضيح مجاالت ونطاق العمل املعمول بها في الهيئة اإليرلندية لس��المة األغذية، وال س��يما احملاور التالية:

أنظمة الرقابة والتفتيش املبنية على درجة اخلطورة الصحية اخلاصة باألغذية املستوردة واألسواق احمللية.   •

.HACCP نظام إدارة سالمة الغذاء املبنية على نظام  •

السياسات والتشريعات املتعلقة بسالمة الغذاء والشؤون التنظيمية املرتبطة بها.  •

أنظمة إدارة اخملتبرات وأسس أخذ العينات.  •

خطط الطوارئ وإدارة احلوادث.  •

املمارسات اخلاصة بالبحوث مبا في ذلك سلة االستهالك الغذائي ودراسة النمط الغذائي الكلي.  •

•  اخلدمات البيطرية واألنشطة ذات الصلة مبا في ذلك نظم ترقيم وتعريف احليوانات.

ومت بحث س��بل التعاون وحتديد اجملاالت التي ميكن أن تقدم الهيئة اإليرلندية املش��ورة فيها وفقاً ألفضل املمارس��ات الدولية في مجال س��المة الغذاء والزراعة باإلضافة إلى توفير قاعدة تساهم في حتديد جلان 
العمل املشتركة للمضي قدماً في العمل املشترك ضمن اجملاالت ذات االهتمام من قبل اجلهاز.

:)OIE	(	احليوانية	للصحة	العاملية	للمنظمة	األول	العاملي	املؤمتر	في	املشاركة	
ش��ارك اجلهاز في املؤمتر العاملي األول للمنظمة العاملية للصحة احليوانية )OIE( بش��أن التش��ريعات البيطرية في تونس س��نة 2010. 

	املشاركة	في	اجتماعـات	املنظمة	الـدولية	للتقييس	»آيــزو«:
شارك اجلهاز في االجتماع الدولي الثامن لفريق مناقشة املواصفة القياسية الدولية اخلاصة باملسؤولية اجملتمعية )آيزو 26000( الذي عقدته املنظمة الدولية للتقييس”آيزو” بالعاصمة الدمناركية كوبنهاجن. 

املشــاركة	في	املؤمتر	العاملي	الرابع	لســالمة	األغذية:
شارك اجلهاز في فعاليات املؤمتر العاملي الرابع لسالمة األغذية في فبراير 2010 مبركز دبي التجاري العاملي حيث مت تقدمي ورقتي عمل األولى حول دور  اجلهاز في إعداد التشريعات والسياسات الزراعية وسالمة 

الغذاء والثانية تتعلق بدور اخلدمات البيطرية في ضمان سالمة الغذاء. 

-	املشاركة	في	ورشة	العمل	حول	نظام	الرصد	السريع	لألغذية	واألعالف	األوروبي:
ش��ارك اجلهاز في ورش��ة العمل التي نظمتها الهيئة العامة لصحة وحماية املس��تهلك- املفوضية األوروبية حول نظام الرصد الس��ريع لألغذية واألعالف األوروبي، حيث حصل اجلهاز على عضوية نظام 

الرصد الس��ريع لألغذية واألعالف األوروبي- والذي يعتبر وس��يلة س��ريعة وفعالة لتبادل املعلومات بني هيئات رقابة األغذية واألعالف في الدول األعضاء. 




