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مقدمة:
القائد األعلى للقوات املسلحة ولي عهد إمارة أبوظبي ،واملتابعة احلثيثة من
سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون
الرئاسة رئيس مجلس اإلدارة.
ونتطلع اليوم ونحن في خضم مسيرتنا نحو العام العاشر لتأسيس اجلهاز،
إلى رفع سقف طموحاتنا أكثر من ذي قبل ،بسواعد مواردنا البشرية وعقول
كوادرنا الوظيفية التي تسهم في حتقق اإلجناز عاما ً بعد عام.
وتتبلور لدينا منظومة من االستراتيجيات املتكاملة املتعلقة بالغذاء والتي
يتم تطويرها تبعا ً للواقع املتغير الذي نشهده من خالل التركيز على حتسني
فرص احلصول على اإلمدادات الغذائية من خالل إنشاء وتطوير البنى التحتية
نفتخر كل عام مبا نحقق من مكتسبات ومنجزات يشهد لها القاصي
والداني وهي التي لم تكن لتتحقق لوال الدعم الكبير الذي توليه لنا القيادة
الرشيدة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس
الدولة «حفظه اهلل» والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان نائب
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وسن القوانني والتشريعات الداعمة لعجلة التنمية متبوعة مبجموعة من
اآلليات التنفيذية التي تسهم في تعزيز اجلهود الكلية للجهاز ،خاصة
مع التوجه الدائم بتوحيد اجلهود الفردية ملصلحة العمل اجلماعي خدمة
جملتمعنا احمللي.
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الرؤية والرسالة
والقيم المؤسسية
جاءت الرؤية املؤسســية جلهاز أبو ظبي للرقابة الغذائية منذ إنشائه في عام 2005م،
حيث مت العمل على إعادة هيكلة األنظمة الرقابية ،لتواكب أحدث وأفضل املمارســات
العاملية في مجال ســامة الغــذاء والزراعة والتي تهدف إلى تطويــر احلياة النوعية
للمواطنــن واملقيمني والزوار في إمارة أبوظبي وإحداث التوازن بني حماية املســتهلك
وتسهيل حركة التجارة.

تطوير قطاع ذو تنمية مستدامة في
مجال الزراعة وسالمة األغذية بهدف
توفير الغذاء اآلمن للمستهلك ،وحماية
صحة الحيوان والنبات ،وفي الوقت ذاته
الترويج للممارسات الزراعية السليمة عبر
سياسات ولوائح ومعايير جودة وأبحاث
وبرامج توعوية فعالة ومتكاملة.

الرؤية :

مؤسســة معترف بها دوليا ً في مجال الزراعة وســامة األغذية تســاهم في
رفاهية اجملتمع.

الرسالة :

تطوير قطاع ذو تنمية مستدامة في مجال الزراعة وسالمة األغذية بهدف توفير
الغذاء اآلمن للمجتمع وحمايــة صحة احليوان والنبات وفي الوقت ذاته الترويج
للممارسات الزراعية والغذائية الســليمة عبر سياسات ولوائح ومعايير جودة
فعالة ومتكاملة.
وأبحاث وبرامج توعوية ّ

القيم المؤسسية :
  العمل اجلماعي.  املهنية.  القيادة.  -النزاهة.

االستراتيجية:

  الشفافية. -اخلدمة املتميزة.

الجهاز وأنشطته

مت إنشــاء جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية بقرار من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ،رئيس دولة اإلمارات العربية املتحدة حاكم إمارة أبوظبي،
بقانــون رقم ( )٢للعام (  .)٢٠٠٥كمــا مت نقل اختصاصات وصالحيات دائرة البلديات والزراعة فيما يتعلق بقطاع الزراعة إلى اجلهاز من خالل املادة اخلامســة
للقانون رقم ( )9للعام ( . )2007وكان الهدف من إنشاء اجلهاز هو حماية اإلنسان من مخاطر األغذية وضمان سالمة وجودة األغذية لالستهالك اآلدمي ،وإجراء
الدراسات واألبحاث الالزمة للمحافظة على سالمة األغذية.
وعليــه يكرس اجلهاز جهوده حلماية املســتهلك في مجال رقابة األغذية ومراعاة األصول الصحية واجلودة ،ضمــن مقاييس معترف بها دوليا ً باعتباره هيئة
عاملية في مجال ســامة األغذية ولضمان سالمة السلسلة الغذائية واحلفاظ على املوارد الطبيعية لإلمارة .وذلك عن طريق تطوير وتنفيذ مشاريع بحثية
للمساهمة في إدخال أفضل املمارسات والتقنيات بهدف االرتقاء باإلنتاج الزراعي مع املساهمة في األمن البيولوجي ،من خالل ضمان صحة احليوان والنبات،
وعن طريق تخطيط وتنفيذ برامج توعوية وتدريبية فعالة ومتكاملة وفقا ً خملتلف أصحاب العالقة.
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المهام واالختصاصات:

•
•

الهيكل التنظيمي

•
•

مجلس اإلدارة

•
جلنة التدقيق الداخلي
املدير العام
جلنة اإلدارة التنفيذية

التدقيق الداخلي
اخلدمات القانونية

اللجنة العلمية

التطوير

الرقابة

السياسات واألنظمة

االستراتيجية واألداء

اإلنتاج احليواني

املوارد البشرية

شؤون املزارعني

اإلحصاء والتحليل

الرقابة الزراعية

السياسات
وحتليل اخملاطر

التخطيط اإلستراتيجي
وإدارة األداء

اخملتبرات البيطرية

تقنية املعلومات
واالتصاالت

توزيع األعالف

الرقابة احليوانية

النظم املؤسسية
واجلودة

رقابة املنافذ

التطوير والتميز
املؤسسي

العقود واملشتريات

املستوى الثالث
(إدارة)

صحة احليوان

املالية

التنمية الزراعية

األبحاث والتطوير

الرقابة الغذائية

التشريعات

املشاريع

املرافق واخلدمات

االتصال
وخدمة اجملتمع

املواد
إدارة فرع العني
إدارة فرع
املنطقة الغربية

مكتب المدير العام
•
•
•
•
•
•
•
•
•

توجيه تطوير األهداف واخلطط االستراتيجية طويلة وقصيرة األمد للجهاز.
ضمان التنفيذ الفعال لرؤية ورسالة جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية.
إدارة جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية لتحقيق النتائج واألهداف املرجوة من ميزانية التشغيل اخلاصة به ورأس املال واملوارد البشرية.
ضمان اإلدارة الفعالة جلهاز أبوظبي للرقابة الغذائية ككل ،وتعيني وتقييم اإلدارة العليا للجهاز.
إصدار القرارات التنفيذية التي تتطلب معلومات متبادلة ومتداولة بني األقسام.
مراقبة األداء االستراتيجي واملالي جلهاز أبو ظبي للرقابة الغذائية فيما يتعلق باألهداف احملددة وضمان حتديد خطط العمل التصحيحية وتنفيذها عند احلاجة.
تنظيم املهام اإلدارية نيابة عن املدير العام (تتطلب هذه العملية تسهيل االتصال وتوفير اخلدمات اللوجستية وإدارة جدول األعمال) ( إدارة املكتب).
تنسيق الجتماعات مجلس اإلدارة  من خالل التخطيط /إعداد األجندة  /وحتضير محضر االجتماع.
تنظيم جدول اجتماعات املدير العام وتنظيم الرسائل الواردة والصادرة للمكتب.

إدارة التدقيق الداخلي:
مراقبة تصميم آليات الرقابة لتخفيف اخملاطر (مخاطر التشغيل واخملاطر املالية واالحتيالية وحماية املعلومات وغيرها).
مراقبة فعالية آليات الرقابة اإلدارية واملالية.
تقييم توافق السياسات واإلجراءات مع القوانني واللوائح.
تنفيذ التحقيقات واملعاينات اخلاصة بناءا ً على طلب اجمللس التنفيذي واألمني العام.
تنسيق األنشطة مع هيئة التدقيق واملدققني اخلارجيني وجهاز أبوظبي للمحاسبة.

•
•
•
•
•
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مكتب الخدمات القانونية :
•

املستوى الثاني
(قطاع)

الثروة احليوانية

اخلدمات املؤسسية

الشؤون الزراعية

املستوى األول
(مكتب)

مكتب املدير العام

•

مراقبة تقدم أية خطط عمل إصالحية محددة.
حتديث سجل اخملاطر اخلاص باجلهاز والتعرف على مستجدات العمل وتأثير تلك املستجدات
على اخملاطر احمليطة باجلهاز باالعتماد على املنهجيات املعتمدة وأفضل املمارسات في
عمليات حتديث اخملاطر.
إعداد خطة التدقيق السنوية اخلاصة باجلهاز باالعتماد على نتائج حتديث سجل اخملاطر.
تنفيذ خطة التدقيق من خالل العمل امليداني وإصدار التقارير وذلك بعد مناقشتها مع
جهات االختصاص وذلك قبل عرضها على جلنة التدقيق.
عمل املقارنات املعيارية بأفضل املمارسات العاملية لعمليات يتم اختيارها من عمليات اجلهاز
ورفع التوصيات بالتطوير والتحسني.
عمل ورش عمل توعية عن دور التدقيق الداخلي باجلهاز.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

تقدمي االستشارات وإعداد الدراسات القانونية فيما يتعلق بكافة املسائل القانونية الداخلية
واخلارجية للجهاز.
متثيل اجلهاز لدى احملاكم والنيابة العامة ودوائر الشرطة في القضايا اخملتلفة التي يكون
اجلهاز طرفا ً فيها.
تقدمي املشورة وإبداء الرأي في املسائل القانونية التي تتعلق مبصلحة العمل.
املساهمة في إعداد وصياغة وتدقيق ومراجعة القرارات والتعاميم اإلدارية بكافة أنواعها
املساهمة في جلان التحقيق التأديبية واإلدارية مع موظفي اجلهاز في حال ارتكابهم ألفعال
مخالفة لألنظمة واللوائح والقوانني املعمول بها في اجلهاز.
عضوية جلنة التشريعات إلبداء الرأي القانوني بشأن التشريعات التي تصدر عن اجلهاز.
الرد على جميع االستفسارات التي حتال من مكتب املدير العام واملدراء التنفيذيني ومدراء
اإلدارات واألقسام وموظفي اجلهاز ،وتزويدهم بالرأي القانوني في املسائل التي تعترضهم
أثناء العمل.
شرح وتفسير املواد والنصوص القانونية التي حتتاج إليها القطاعات واإلدارات واألقسام
اخملتلفة في اجلهاز.
تقدمي املساعدة القانونية في تنفيذ العقود ويكون ذلك  بتقدمي احللول القانونية ملا يستجد
من معوقات أثناء التنفيذ.
دراسة مطالبات املقاولني واالستشاريني واملشاركة في اللجان وتقدمي الرأي القانوني.
بحث ودراسة شكاوي وتظلمات املواطنني واملقاولني واالستشاريني احملالة إلى املكتب وإبداء
الرأي القانوني حولها.
صياغة املذكرات واملرافعات بالنيابة عن اجلهاز كمدعي أو مدعى عليه في دعاوى وقضايا
اجلهاز ,وذلك بالتنسيق مع إدارة قضايا احلكومة.
إجراء الدراسات والبحوث القانونية املتخصصة التي تستوجبها متطلبات العمل باجلهاز
تزويد مختلف اإلدارات بالتشريعات االحتادية واحمللية والتي لها عالقة باختصاص عمل تلك
اإلدارات.
التنسيق مع اإلدارات القانونية في الدوائر والهيئات واملؤسسات احلكومية واجلهات األخرى
في الدولة وكذلك مكاتب احملاماة وذلك في كل ما يتعلق باملوضوعات واملسائل القانونية ذات
العالقة مبهام واختصاصات اجلهاز.

قطاعات الجهاز:

قطاع االستراتيجية واألداء:
•
•
•
•
•
•
•
•

ضمان تطوير وتنفيذ خطة استراتيجية متكاملة تخدم رؤية ورسالة اجلهاز ومتابعة
تنفيذها بهدف حتسني أداء األعمال.
ضمان وجود خطط أعمال تخدم حتقيق مؤشرات قياس األداء باإلدارات اخملتلفة.
ضمان تفعيل الشراكة مع الهيئات احلكومية والعاملية لتلبية توقعات اجملتمع.
ضمان وضع آليات واضحة لتنفيذ دراسات اجلدوى املتعلقة بالبرامج أو تعهيد اخلدمات.
التأكد من وضع إطار رئيسي لتنفيذ املشاريع التي تخدم األولويات االستراتيجية باجلهاز   .
ضمان وضع خطط اتصال وبرامج توعية متكاملة والتأكد من تنفيذها مبا يخدم حتقيق
اخلطط واألهداف االستراتيجية.
ضمان تقدمي خدمات متميزة جلميع اجلهات من متعاملني وأصحاب عالقة ومجتمع والوفاء
باملتطلبات االجتماعية حلكومة أبوظبي.
ضمان بناء هيكل تنظيمي متكامل ،واإلشراف على تطوير وحتسني سياسات وعمليات
www.ADFCA.com
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اجلهاز الرئيسية من خالل تطبيق  أفضل املمارسات العاملية بشكل يكفل تنفيذ األعمال وحتقيق التميز املؤسسي.
ضمان تنفيذ املقارنات املعيارية وتبادل املعارف وتعزيز مفاهيم التعلم الفعال وتعزيز املمارسات الناجحة.
جتذير التميز كثقافة عمل مؤسسي وفردي باجلهاز.
االرتقاء برأس املال املعرفي /البشري لتطوير قدرات اجلهاز جتاه حتقيق رؤيته.
ضمان تطبيق نظام إدارة متكامل يتوافق مع متطلبات املواصفات العاملية.
ضمان مراقبة تطبيق متطلبات البيئة والصحة والسالمة على املنشآت الغذائية العاملة في إمارة أبوظبي.

•
•
•
•
•

قطاع السياسات واألنظمة:
إعداد وتطوير السياسات والتشريعات في مجال الغذاء والزراعة (بشقيها النباتي واحليواني).
مشاورة أصحاب العالقة خالل جميع مراحل إعداد وتطوير السياسات والتشريعات في مجال الزراعة والغذاء .
حتليل الوضع التشريعي في مجال الزراعة والغذاء.
تطوير اإلطار العام للبرامج التنفيذية للسياسات والتشريعات في مجال الزراعة والغذاء وتقييم أثر ومراجعة تطبيقها.
تطبيق أفضل املمارسات العاملية في إدارة اخملاطر الزراعية والغذائية بالتعاون مع أصحاب العالقة.
إدارة اإلخطارات واحلوادث الزراعية والغذائية بالتعاون مع أصحاب العالقة.
تطوير أنظمة الرقابة الزراعية والغذائية املبنية على مبادئ حتليل اخملاطر.
متثيل اجلهاز في اللجان احمللية واإلقليمية والعاملية املتعلقة بأنشطة القطاع.
التواصل مع اجلهات احمللية واإلقليمية والدولية ذات العالقة.
اإلشراف على أعمال اللجنة العلمية للجهاز ومتابعة تنفيذ التوصيات املعتمدة بالتنسيق مع القطاعات املعنية.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

قطاع الرقابة:
ضمان مطابقة ممارسات التعامل مع الغذاء باملواصفات واملتطلبات الصحية وقوانني ومعايير الغذاء والشريعة اإلسالمية ومبا يتوافق مع السياسة الغذائية والزراعية
املعتمدة لدى اجلهاز.
ضمان تطبيق أفضل  املمارسات الصحية في مجال سالمة الغذاء وذلك باستخدام التقنيات احلديثة ومتابعة أحدث املستجدات عاملياً.
الرقابة على جميع األنشطة املتعلقة بسالمة األغذية املتداولة في إمارة أبوظبي خالل جميع مراحل السلسلة الغذائية والتأكد من مطابقتها لالشتراطات
واملتطلبات الصحية وذلك من خالل الزيارات الرقابية على املنشآت الغذائية والزراعية واحليوانية.
التنسيق مع أصحاب العالقة داخليا ً وخارجيا ً لتبادل املعلومات حول العناصر الغذائية املرفوضة واملعاد تصديرها.
ضمان إعداد خطط تفتيش فعالة على املنشآت الغذائية والزراعية (بشقيها النباتي واحليواني) ومتابعة تطبيقها.
ضمان تطبيق نظام الرقابة على األغذية املستوردة واملبني على درجة اخلطورة الصحية واخلاص باملنافذ احلدودية إلمارة أبوظبي.
إدارة حاالت تفشي األمراض املنقولة باألغذية واسترجاع املنتجات الغذائية املعيبة بالتنسيق مع أصحاب العالقة الداخليني واخلارجيني.
الرقابة على مدخالت إنتاج الغذاء في مراحله اخملتلفة لضمان السالمة الغذائية وصحة املستهلكني.
ضمان وضع البرامج واخلطط ومتابعتها لضمان سالمة عمليات تداول الغذاء من قبل العاملني في املنشآت الغذائية من خالل رفع كفاءتهم املهنية وتدريبهم .
اإلشراف على تنفيذ األنشطة اخملتلفة التي تخدم استراتيجية اجلهاز املرتبطة مبا يحقق صحة املستهلكني وسالمة األغذية.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

قطاع التطوير:
ضمان توفير سياسة للبحوث العلمية التطبيقية تخدم اخلطط االستراتيجية ،في حتليل الدراسات والبحوث واملشاريع وصياغة النتائج مبهنية عالية .
ضمان توفير آليات إلدخال نظم التطوير ونقل التكنولوجيا وفقا ً للمعايير العاملية ومبا يتناسب مع الظروف البيئية إلمارة أبوظبي.
دعم القطاعات ذات العالقة مبا يخدم استدامة اإلنتاج الزراعي (بشقيه النباتي واحليواني) ويدعم منظومة األمن الغذائي.
األشراف على تنفيذ األبحاث التي تعزز فرص تطوير اإلنتاج الزراعي (بشقيه النباتي واحليواني) والغذائي كما ً ونوعا ً في إمارة أبوظبي.
التنسيق والتعاون مع أصحاب العالقة في ما يتعلق باإلحصائيات واملسوحات املتعلقة بالقطاعات الغذائية والزراعية (بشقيها النباتي واحليواني) واحلرص على توحيد
املصطلحات والتعاريف املستخدمة في نفس اجملال.
ضمان توفير قواعد بيانات إحصائية خاصة بالقطاعات ذات العالقة في جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية تعزز من عملية وضع القرار.
نشر الدراسات واألبحاث العلمية والبيانات اإلحصائية بالتنسيق مع أصحاب العالقة.

•
•
•
•
•
•
•

قطاع الشؤون الزراعية:
ضمان توفر سياسة زراعية تخدم اخلطط االستراتيجية.
ضمان توفر خطط تخدم مشاريع التنمية الزراعية املستدامة.
االرتقاء باجملال الزراعي وضمان تطبيق املمارسات الزراعية اجليدة.
ضمان املهنية في تنفيذ األعمال من خالل التنمية املستمرة واتباع أفضل املمارسات العملية.
تطبيق برامج الدعم الزراعي بالشكل األمثل الذي يخدم املتطلبات االجتماعية حلكومة أبوظبي.
ضمان تقدمي اخلدمات والبرامج الزراعية من قبل أصحاب العالقة للمزارعني مبا يتوافق مع األولويات االستراتيجية.

•
•
•
•
•
•
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قطاع الخدمات المؤسسية:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

اإلشراف على تنفيذ األنشطة املالية والتي تشمل املستحقات واملطالبات وصرف الرواتب واالستحقاقات وحتصيل اإليرادات.
التأكد من إدارة التدفق النقدي مع اجلهات املعنية واإلشراف على احلسابات البنكية ،وضمان إعداد املوازنة التقديرية.
ضمان تقدمي خدمات متكاملة فيما يتعلق بالتوظيف والتدريب والتطوير وعالقات املوظفني ،وضمان توفير برامج فعالة تهدف إلى زيادة الرضى الوظيفي وفقا ً
بسياسات املوارد البشرية.
ضمان توفير معايير واضحة لتسجيل وتأهيل املوردين بهدف تنفيذ خطط الشراء بالشكل األمثل.
ضمان وضع آليات مناسبة الستالم وتلقي طلبات العقود  والشراء لتلبية احتياجات اإلدارات.
التأكد من توفير املتطلبات اخلاصة في مجاالت نظم تقنية املعلومات مبا يتماشى مع التوجهات االستراتيجية واحلكومية.
ضمان تطبيق املتطلبات احلكومية إلدارة اخملازن ،وتأكيد مفاهيم األمن والسالمة على اخملزون.
ضمان إدارة مباني ومرافق اجلهاز وفقا ً ملتطلبات البيئة والصحة والسالمة وتقدمي خدمات الدعم املؤسسي بالشكل األمثل.
اإلشراف على مهام اخلدمات املؤسسية في أفرع اجلهاز بالعني واملنطقة الغربية.

قطاع الثروة الحيوانية:
•
•
•
•
•

العمل على تنمية الثروة احليوانية واملساهمة في تنفيذ البرامج احلكومية ذات العالقة.
ضمان تقدمي أفضل اخلدمات البيطرية العالجية للحيوانات وتطبيق سياسات الوقاية والسيطرة على األمراض الهامة.
ضمان وضع اخلطط لالرتقاء بتنمية ورعاية احليوان ودعم سالمة ونوعية اإلنتاج احليواني وفق أفضل املمارسات العاملية.
تقدمي خدمات التحليل اخملبري وفق معايير عاملية لدعم خطط القطاع في احلفاظ على صحة احليوانات املنتجة للغذاء و تنميتها واالستجابة للطوارئ.
ضمان األمن احليوي املتعلق بالثروة احليوانية واملساهمة في رفاهية اجملتمع.
www.ADFCA.com
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سيرة ومسيرة:

2013
2012
2011

10

	•احلصول على جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر في فئة األبحاث والدراسات عن بحث « تدعيم عجينة
التمر»
	•تنفيذ مشروع إعادة تنظيم قطاع البيع بالتجزئة بقالة.
	•إطالق التطبيق اإللكتروني للجهاز لألجهزة الذكية.
	•إدخال تقنيات الري الذكي في مزارع اإلمارة.
	•احلصول على جائزة احلكومة اإللكترونية لدول مجلس التعاون اخلليجية   -الدورة الثالثة (   )2013ملشروع
تعريف وتسجيل احليوانات في إمارة أبوظبي.
	•تكرمي اجلهاز من قبل املركز الوطني للوثائق والبحوث وذلك لتميزه في أنظمة األرشفة وتطبيق نظام إدارة
وثائق متكامل.
	• 7اعتمادات دولية في نظام اإلدارة املتكامل من املعهد البريطاني للمواصفات.
	•اعتماد مختبرات الثروة احليوانية في أبوظبي والعني من الهيئة البريطانية لالعتماد.
	•تبني الزراعة املستدامة للحفاظ على الثروات بوقف زراعة الرودس في اإلمارة حيث ساهم في خفض
استهالك املياه بنسبة .39%
	•احلصول على جائزة الشيخ خليفة لالمتياز – الفئة الفضية في الدورة الـ  11للجائزة.
	•احلصول على جائزة معهد الشرق األوسط للتميز في إدارة االتصال املؤسسي والتواصل اإلعالمي.
	•احلصول على جائزة األعمال الدولية.
	•احلصول على جائزة وزير الداخلية للتميز عن فئة الشريك املثالي.
	•احلصول على جائزة الصفوة العاملية في تطوير وتنفيذ االستراتيجيات.

2010

	•وضع استراتيجية األمن الغذائي.
	•إطالق برنامج تعريف وتسجيل الثروة احليوانية في إمارة أبوظبي.
	•احلصول على جائزة التكنولوجيا العربية عن تطبيق نظام إدارة األداء والعمليات.

2009

	•إنشاء مركز خدمات املزارعني.
	•إطالق حملة حتصني الثروة احليوانية ورش العزب في إمارة أبوظبي.

2008

	•إصدار قانون الغذاء التشريع األول واألهم في مجال السالمة الغذائية إلمارة أبوظبي.

2007

	•منح اجلهاز سلطة إصدار اللوائح والتشريعات والقرارات اخلاصة بالغذاء.
	•دمج قطاع الزراعة.

2005

	•إنشاء جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية.

2013
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الموارد البشرية في الجهاز:

نظام اإلدارة المتكامل
طبق جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية نظام اإلدارة املتكامل خالل مرحلتني ،املرحلة األولى في الفترة املمتدة ما بني الربع الثاني لعام  2009إلى الربع األخير
لعام  2010حيث متكن خاللها جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية من احلصول على ثالث شهادات في نظام اإلدارة املتكامل ،باإلضافة إلى اإلطار التشريعي لنظام
أبو ظبي للبيئة والصحة والسالمة .EHSMS
وتلك الشهادات هي BSI PAS 99:2006 :املتطلبات الرئيسية لنظام اإلدارة املتكامل ISO 9001:2008 ،متطلبات نظام إدارة اجلودة (  ISO 14001:1996، )QMS
متطلبات نظام إدارة البيئة ( OHSAS 18001:2007 ،)EMSمتطلبات نظام إدارة الصحة والسالمة املهنية ( )OHSMSواإلطار التشريعي لنظام أبوظبي
للبيئة والصحة والسالمة في إمارة أبو ظبي (.)RF AD EHSMS
وخالل املرحلة الثانية املمتدة ما بني الربع األول لعام  2011إلى الربع األخير لعام  2012استطاع جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية احلصول على االعتماد الدولي
 ISO/IEC 17025:2005من قبل الهيئة البريطانية خلدمات االعتماد “ ”UKASللمواصفة العاملية بشأن االشتراطات العامة لكفاءة مختبرات البيطرة في

41 %

جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية في كل من الوثبة والقطارة ،ومت أيضا ً احلصول على االعتماد الدولي  ISO/IEC 17020:2005من قبل الهيئة البريطانية خلدمات
االعتماد “ ”UKASللمواصفة العاملية بشأن املعايير العامة جلهات التفتيش على األغذية في جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية ،باإلضافة إلى احلصول على
شهادات املطابقة لنظام إدارة استمرارية األعمال  BSI 25999:2007ونظام معاجلة شكاوى املتعاملني .ISO 10002:2004
20 %
13 %

15 %
7%
2%

2%

تطبيق

7

أنظمة ومواصفات
معترف بها دوليًا

مادون الثانوية حملة شهادة
الثانوية العامة
العامة

151

179

حملة شهادة
اإلنجاز

حملة شهادة
الدبلوم

حملة شهادة
البكالوريوس

حملة شهادة
الماجستير

حملة شهادة
الدكتوراه

26

238

491

82

29

إجمالي أعداد
الموظفين الذكور

919
77 %

إجمالي أعداد
الموظفين اإلناث

277
23 %

إجمالي أعداد الموظفين

1,196
12
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عدد الزيارات التفتيشية في إمارة أبوظبي خالل عام :2013

		

الزيارات التفتيشية للمنشآت الزراعية :2013

نفذ قطاع الزراعة  22815زيارة تفتيش شملت جميع املناطق الزراعية بإمارة أبوظبي وتبني من ذلك أن نسبة املزارع اخملالفة
ال زالت منخفضة مقارنة باألعوام املاضية حيث مت التركيز على النصح واإلرشاد بدال ً من اخملالفات.

 ::التفتيش على المنشآت الغذائية:
70,000

عدد الزيارات التفتيشية لقطاع الزراعة بحسب املنطقة 2012/2013

60,000
50,000
40,000
30,000
20,000

10,922

25,723

56,986

المنطقة الغربية

العين

أبوظبي

أبوظبي

العين

المنطقة الغربية

7,822

10,445

4,548

اإلجمالي

22,815

10,000
0

		

الزيارات التفتيشية لمزارع اإلنتاج الحيواني والمنشآت التجارية :2013

إجمالي الزيارات التفتيشية

93,631
 ::إجمالي اإلجراءات (اإلنذارات والمخالفات والتعهد /التنبيه واإلغالق) في إمارة
أبوظبي على المنشآت الغذائية خالل عام :2013
نوع االجراء

العدد

إنذار

18,782

مخالفات

787

تنبيه  /تعهد

2,175

إغالق

8
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2013

إجمالي اإلجراءات

21,752

إجمالي الزيارات التفتيشية

3,056
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•

إعادة تنظيم قطاع البيع بالتجزئة (البقالة) في مدينة أبوظبي:

شهدت إمارة أبوظبي إطالق مشروع إعادة تنظيم قطاع البيع بالتجزئة «بقالة» في
يناير من العام  2013ومت تعميمه على    1364بقالة في أبوظبي ،انضم منها 798
بقالة حتى نهاية عام .2013
•

مشروع الهاسب لقطاع خدمات تقديم الغذاء

نظرا ً ألهمية قطاع خدمات تقدمي الغذاء في السلسة الغذائية ولضرورة وضع
اإلجراءات االحترازية لضمان السالمة الغذائية في القطاع ،مت تصنيف قطاع خدمات
تقدمي الغذاء إلى  8قطاعات متخصصة تشمل الفنادق ،سالسل املطاعم احمللية،
سالسل املطاعم العاملية ،املطابخ الشعبية ،املطاعم الصغيرة املستقلة ،اخمليمات
العمالية ،املدارس واملستشفيات.
ومت االنتهاء من صياغة دليل ممارسات خاص بكل قطاع ،ومتثل هذه األدلة أنظمة
تطبيق إدارة سالمة الغذاء في هذه املنشآت.
•

تدريب وتصريح المتعاملين باألغذية في المنشآت الغذائية

بلغ عدد اخلاضعني لبرنامج تدريب متداولي الغذاء مع نهاية  2012الى  91074متدرباً.
و مع نهاية عام  ، 2013ارتفع عدد املتدربني العاملني باملنشآت الغذائية ليصل الى
 123,446وارتفعت نسبة جناح املتعاملني باألغذية في االختبار اخلاص بالبرنامج خالل
نفس الفترة من  54%إلى  ،58%بزيادة عدد اللغات املعتمدة لبرنامج التدريب لتصبح
بذلك  6لغات معتمدة وهي اللغة العربية ،اإلجنليزية ،األوردو ،املاليالم ،الهندية،
والبنغالية.
•

•

النظام المبني على درجة الخطورة الصحية للرقابة على األسواق المحلية

قام اجلهاز بتصميم وإعداد نظام الرقابة على الغذاء املبني على درجة اخلطورة الصحية للسوق احمللي في إمارة أبوظبي ليستند العمل على أساس علمي يقوم على مبدأ
حتليل اخملاطر ،آخذين بعني االعتبار اجلانب العملي والتطبيقي ،ويهدف النظام إلى إعادة توجيه املوارد وتكثيف اجلهود في اجملاالت املثبت أنها ذات خطورة عالية على صحة
اإلنسان.

• الرقابة على المقاصف والمطاعم المدرسية في إمارة أبوظبي 2013
في العام  2012مت ترخيص مقاصف املدارس احلكومية وذلك بالتنسيق والتعاون مع مجلس أبوظبي للتعليم ،
لتخضع لصالحيات اجلهاز ،وعليه مت إصدار دليل معايير املقاصف املدرسية في إمارة أبوظبي ،ونتيجة لذلك أتيح
للجهاز إمكانية التطبيق الشامل ملعايير املقاصف املدرسية ورفع مستوى مقاصف املدارس وتطويرها.
حيث قام اجلهاز بعدد كبير من اإلجراءات على املقاصف واملطاعم املدرسية بهدف التطبيق الشامل للمعايير بواقع
 790إجراءا ً في أبوظبي و  830إجراءا ً في العني و  378إجراءا ً في املنطقة الغربية.
•

إجمالي اإلجراءات المتخذة بحق المطاعم
والمقاصف المدرسية (اإلنذارات  -المخالفات
 -التعهد/تنبيه  -اإلغالقات)

2002

تبسيط إجراءات تراخيص المنشآت الغذائية بإمارة أبوظبي

حرص اجلهاز على تبسيط إجراءات احلصول على موافقة استخراج الترخيص التجاري وذلك بالتنسيق مع دائرة التنمية االقتصادية بحيث يتمكن املستثمر من احلصول
على املوافقة خالل يوم واحد فقط ،بهدف التسهيل على املستثمرين وتوفير املناخ املالئم لدفع عجلة االستثمارات الغذائية.
•

تطبيق نظام التحكم في النقاط الحرجة المحور ( )HACCPلمنشآت التموين الصغيرة (زادنا).

مت البدء بتطبيق نظام التحكم في النقاط احلرجة واملعدل على منشآت التموين الصغيرة (زادنا) مبا يتناسب مع حجم تلك املنشآت.
•

المدن العمالية في إمارة أبوظبي

تنتج املنشآت الغذائية في املدن العمالية أكثر من  2مليون وجبة غذائية يومياً،
مبعدل   83,333وجبة لكل ساعة وفي حالة االستيعاب الكامل للمدن ستصل إلى
 2,750,000وجبة يوميا ً لذا أولى جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية اهتماما ً كبيرا ً بهذه
فعمق الشراكة مع اجلهات احلكومية واللجان املشرفة عليها ،وكانت نتائج
املنشآتّ ،
الشراكة إزالة أكثر من  75مطبخا ً عشوائيا ً غير مطابق للشروط الصحية.
•

عدد المتدربين العاملين بالمنشآت الغذائية 2013

123,446
عدد الوجبات الغدائية التي تنتجها المنشآت الغذائية
في المدن العمالية

2,750,000

وجبة يوميًا

رقابة المنافذ

إجمالي الكميات الغذائية املقبولة واملرفوضة عبر منافذ إمارة أبوظبي اجلوية والبرية
والبحرية  في عام  2013
الكميات الغذائية المقبولة
 /طن

الكميات الغذائية المرفوضة
 /طن

1,080,755

1,029

إجمالي عدد الشحنات للمواد الغذائية
الواردة عبر منافذ إمارة أبوظبي الجوية

والبرية والبحرية في عام 2013

59,676

اعتماد آلية التفتيش من قبل هيئة التدقيق البريطانية ()UKAS

كأول جهة رقابية في مجال األغذية على مستوى العالم ،حصل اجلهاز على شهادة اعتماد هيئة التفتيش البريطانية من الفئة  Aلنظام التفتيش امليداني (.)ISO 17020
18

2013
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األمن الحيوي
(صحة الحيوان  -النبات)

20

2013
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•

•

صحة الحيوان:

مشروع برنامج تعريف وتسجيل الحيوانات

منذ إطالق املشروع  عام   2012مت ترقيم  3,398,596رأسا ً من حيوانات املزرعـــة في ( )22,974ألف حيازة  حتى نهاية نهاية عام .2013

قام اجلهاز بتحديث بيانات جميع احليوانات املستهدفة بالتحصني في احليازة ،ومن ثم القيام بعمليات
ترقيم احليوانات اجلديدة الواردة إلى احليازة ،والتي ال حتمل أرقاما ً تعريفي ًة خاصة بإمارة أبوظبي،
وكذلك ترقيم املواليد.
•

المنطقة
عدد الحيوانات

أبوظبي

العين

المنطقة الغربية

717,594

2,074,528

606,474

استمرار تفعيل تطبيقات برنامج التحصين على نظام تعريف وتسجيل
الحيوانات

مشروع بناء مستشفى ومختبر مركزي إلمارة أبوظبي وتطوير
المستشفيات والعيادات البيطرية الحالية

يعمل اجلهاز على إنشاء مستشفى ومختبر مركزي إلمارة أبوظبي يعمل وفق أرقى املعايير العاملية
باإلضافة إلى تطوير املستشفيات والعيادات البيطرية احلالية بهدف احملافظة على صحة احليوان
وبالتالي صحة اإلنسان وسالمة البيئة.
تعمل اخملتبرات البيطرية التابعة للجهاز وفق مواصفة اآليزو  17025ونظام اإلدارة املتكامل ،ومن هنا
حرصت اخملتبرات على املشاركة في برامج قياس الكفاءة وضبط اجلودة حيث تشارك حاليا ً في ثالث
برامج عاملية ( )FERA, VetQas, CAPلعدد من التحاليل والتي كانت نتائجها متوافقة مع نتائج
اخملتبرات العاملية.
وعقدت اخملتبرات البيطرية توأمة مع مختبر منظمة صحة احليوان املرجعي للبروسيال في أملانيا
( )Friedrich-Loeffler-Institute- FLIلتبادل اخلبرات ونقل املعرفة ،وأسهمت هذه التوأمة  في تدريب
الكوادر الفنية في اخملتبرات البيطرية على حتاليل مختلفة للكشف عن البروسيال ،وإلى جانب دور
اخملتبرات التحليلي فقد حرصت أيضا ً على املشاركة في إعداد كوادر مواطنة في تخصصات نادرة
بتدريب طلبة كليات التقنية العليا املنتسبني للمنهج الدراسي اخلاص بالعلوم البيطرية.
إجمالي عدد العينات المستلمة من المختبرات البيطرية في عام 2013

إجمالي عدد الحيوانات المرقمة

3,398,596
عدد الحيازات وتوزيعها بحسب نظام تعريف وتسجيل الحيوانات حتى 2013

إجمالي عدد الحيازات

22,974
22

2013

إجمالي عدد العينات المستلمة

554,662
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•

النبات:

برنامج المكافحة المتكاملة آلفات أشجار النخيل

تبنى اجلهاز برنامج املكافحة املتكاملة آلفات أشجار النخيل بالتعاون مع مركز خدمات املزارعني ،ويهدف البرنامج إلى التقليل من اآلفات واألمراض التي تصيب أشجار
النخيل في اإلمارة ،حيث بلغ عدد املزارع التي مت تغطيتها بالبرامج (  )22030مزرعة خالل عام  2013من إجمالي املزارع املنتشرة في أنحاء إمارة أبوظبي  ،وجاري العمل على
تغطية باقي املزارع.

إحصائيات سوسة النخيل خالل 2014 - 2013
مارس 2014

227,363

مارس 2013

•

115,020
بالغات األمراض الوبائية

أعلن اجلهاز عن  85مرضا ً من قائمة األمراض الواجب اإلبالغ عنها واالستجابة لها حسب
نظام اإلنذار املبكر وذلك وفقا ً للقرار الوزاري رقم ( )512لعام  2012بشأن األمراض الواجب
اإلبالغ عنها ،وقد مت متابعة  408بالغات وبائية فى العام .2013
•

دليل العالجات البيطري

أجنز اجلهاز دليال ً للعالجات البيطرية كدليل إرشادي لألطباء والفنيني البيطريني العاملني في
احلقل ،وتوثيقه في نظام اإلدارة املتكامل ،ونشره على البوابة اإللكترونية.
•

إجمالي البالغات الوبائية

408

المواصفات الفنية للمستحضرات البيطرية

الخارطة الوبائية

انتهى اجلهاز من إعداد اخلارطة الوبائية ألمراض احلمى القالعية ،الكفت ،جدري الضأن واملاعز
وطاعون اجملترات الصغيرة في إمارة أبوظبي لألعوام    ،2011 - 2013وقد مت تقييم برامج
حمالت التحصني وفقا ً للخارطة الوبائية  لألعوام املذكورة.
•

برنامج مزرعتي خالية من البروسيال

نفذ اجلهاز املرحلة األولى من برنامج مزرعتي خالية من البروسيال الهادف إلى منح املربني
شهادات خلو القطعان من البروسيال ،من خالل فحص  15000حيوان موزعني على حيازات
ومزارع مختلفة في إمارة أبوظبي.
•

برامج السيطرة على األمراض المشتركة

قام اجلهاز بتفعيل برنامج السيطرة على مرض البروسيال بالتعاون مع هيئة الصحة –
أبوظبي ،لتحديد مصادر اإلصابات البشرية بالبروسيال عن طريق التقصي النشط في
حيازات ومزارع املربني ،والتخلص من احليوانات املصابة.

24

2013

16,246

أبوظبي

المنطقة الغربية

العين

نسبة االنخفاض

نسبة االنخفاض

نسبة االنخفاض

58٪

وضع اجلهاز وحدث كافة املواصفات الفنية للمستحضرات البيطرية ( األدوية ،املعدات
اجلراحية ،املستهلكات).
•

38,180

منح المربين شهادات خلو القطعان من
البروسيال من خالل فحص

15,000
حيوان

52,046

56,402

55٪

75٪

المزارع التي تم تغطيتها ببرامج المكافحة

22,030
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متوسط عدد الحشرات حسب المزرعة خالل 2014 - 2013
20.2
18.3
15.96

6.0

7.18

5.9

أبوظبي

المنطقة الغربية

العين

مارس 2014
مارس 2013

االستدامة الزراعية

متوسط عدد الحشرات حسب المصيدة خالل 2014 - 2013
3.7

3.3
2.95

1.33

1.2
0.9

أبوظبي

المنطقة الغربية

العين

مارس 2014
مارس 2013

26

2013
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عمليات توزيع األعالف (تقديم الدعم لمربي الثروة الحيوانية):

تطبيق الممارسات الزراعية الجيدة

تعاقد اجلهاز مع مركز خدمات املزارعني لتنفيذ اخلطة املتفق عليها لتطبيق املمارسات الزراعية اجليدة ( ) GAPفي ( )100مزرعة ،حيث يقوم املركز باإلشراف على تأهيل املزارع
اخملتارة وتطبيق أفضل املمارسات عليها ،وقياس نسبة املزارع املرخصة مبوجب املمارسات الزراعية اجليدة في نهاية البرنامج.

مشروع قياس حجم االستهالك الفعلي لمياه الري في المزارع

		

يقوم اجلهاز وبشكل متواصل بوضع دراسات لتوسيع أفاق هذا املشروع العمالق من خالل استيعابه لشرائح أكثر من املستفيدين املواطنني ،وليغطي ويشمل كافة مالكي
الثروة احليوانية ،كما وتعمل إدارة توزيع األعالف  لضمان سالمة إجناز عمليات التوزيع وضمان حصول املواطن املستحق لهذا الدعم ،وكذلك ضرورة احملافظة على توفر اخملزون
االستراتيجي لألعالف.

قام اجلهاز بتركيب عدادات في  200مزرعة موزعة على مناطق اإلمارة الثالث (أبوظبي– املنطقة الغربية – العني) بهدف استخدام قراءات العدادات في رسم سياسة جديدة
ملياه الري ،ما من شأنه احلفاظ على مياه الري بأبوظبي وعدم هدرها لتحقيق التنمية املستدامة باإلمارة.

		

الدعم المادي المباشر لعدد من المزارع والدعم العيني لمربي الثروة الحيوانية

قام اجلهاز بتقدمي الدعم املادي املباشــر لنحــو  14,500مزرعة بتقدمي 100,000
درهم ســنويا ً لكل مزرعة وفق ضوابط ومعايير تضمن حتقيق االســتدامة في
املزارع على مستوى إمارة أبوظبي.
وقد مت إصدار بطاقة اخلدمات الزراعية اجلديدة التي من خاللها سيقوم القطاع
بعملية ضبط تقدمي اخلدمات الزراعية (الدعم النقدي – الدعم العيني) ألصحاب
املزارع ومربي الثروة احليوانية بإمارة أبوظبي .

برنامج حفر اآلبار لعدد من المزارع

		

تقديم الدعم المادي إلى

14,500
2,225

قام اجلهاز ،وبالتنسيق مع هيئة البيئة ،بإطالق مشروع حفر اآلبار لعدد ( )2225مزرعة واخلدمات
األخرى املرتبطة باآلبار ملا يقارب  1700مزرعة خالل عام .2013

إطالق مشروع بناء مخازن األعالف االستراتيجي

		

مزرعة

مشروع حفر اآلبار لعدد

مزرعة

يعتبر هذا املشروع إحدى املبادرات االستراتيجية املرتبطة باألمن الغذائي لإلمارة من خالل بناء
مخازن اســتراتيجية لألعالف للمســاهمة في احلفاظ على جودة العلف احليواني في جميع
األوقات وتطوير التوزيع والوفاء باالحتياجات املطلوبة ،حيث سيتم توفير مخزون من األعالف يكفي ملدة  3أشهر في حالة األزمات والطوارئ.
وبحســب دراسة املشــروع فقد مت توزيع اخملازن على  14نقطة جغرافية تشمل (املنطقة الغربية ،منطقة أبوظبي ومدينة العني) ،وخالل العام  2013مت االنتهاء من إنشاء 10
مراكز وسيتم االنتهاء من الباقي قبل نهاية عام   .2015باإلضافة إلى ذلك فقد مت حتديد واحتساب سعة اخملازن مبوجب استراتيجية اخملزون التي تستند على الكمية اخملصصة
من األعالف للثروة احليوانية.

28

2013

كمية األعالف المستوردة/بالطن

1,700,000
إجمالي عدد المستفيدين

15,941
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التشريعات
(الزراعة – الثروة الحيوانية – الغذاء)

التلقيح االصطناعي ونقل األجنــــة

		

طور اجلهاز تقنية نقل األجنة في اإلبل وبدأ في تقدمي اخلدمة للمربّنى باإلضافة إلى تقدمي خدمة التلقيح االصطناعي ومعاجلة حاالت فقدان اخلصوبة حلوالي  6000رأس من
حيوانات املزرعة (إبل ،أبقار ،أغنام).

التلقيح االصطناعي ومعالجة
حاالت فقدان الخصوبة لـ

6,000
حيوان

30

2013
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التشريعات (الزراعة – الثروة حيوانية – الغذاء):

		
•

إصدار وثيقة سياسة الزراعة وسالمة الغذاء

أصــدر اجلهــاز وثيقــة سياســة الزراعــة وســامة الغــذاء لتمثــل اســتجابة ضروريــة لتمكــن اجلهــاز مــن االضطــاع مبهامــه خــال كامــل مراحــل السلســلة
الغذائيــة (مــن املزرعــة إلــى املائــدة) ،وتتألــف الوثيقــة مــن ثالثــة أجــزاء رئيســة:
• املبادئ الرئيسية والسياسات العامة للزراعة وسالمة الغذاء ( 7مبادئ رئيسية وسياسة عامة ).
• اإلطار العام للسياسات الزراعية ويشمل ( 15سياسة تفصيلية تتضمن محاور اإلنتاج واحلماية الزراعية التي تغطي وقاية النبات وصحة احليوان ،والقضايا
املشتركة جلوانب اإلنتاج واحلماية مبا في ذلك التطوير والبحث العلمي).
• اإلطار العام لسياسات سالمة الغذاء (ويشمل  11سياسة تفصيلية تتعلق مبتطلبات وضوابط سالمة إنتاج وتداول الغذاء بإمارة أبوظبي).
• إصدار التشريعات في مجال الزراعة وسالمة الغذاء:

		

نوع التشريع

اإلصدارات

نوع التشريع

اإلصدارات

القوانني

1

أدلة املمارسة

25

األنظمة

12

األدلة اإلرشادية

4

القرارات

2

البروتوكوالت

2

المبادرات واإلنجازات على المستوى الخليجي:

 -1إميانا ً بأهمية دعم كل أوجه ومجاالت العمل اخلليجي املشترك ،قام جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية باملشاركة الفاعلة وامللموسة في إعداد وتطوير التشريعات
واالستراتيجيات اخلليجية املوحدة الالزمة لضمان سالمة الغذاء.
 -2قام جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية وبناءا ً على تكليف دول مجلس التعاون اخلليجي بإعداد ثالثة مشاريع ملواصفات خليجية جديدة وفقا ً ملعايير املنظمات
الدولية والدول املتقدمة وهي كالتالي:
 مشروع مواصفة حول «حليب النوق العضوي اخلام» تهدف إلى تنظيم اإلنتاج العضوي حلليب النوق في دول مجلس التعاون اخلليجي. مشروع مواصفة حول «االدعاءات الصحية والوظيفية والتغذوية املسموحة في األغذية وظروف استخدامها» ،وتهدف إلى تنظيم تداول األغذية التي حتملادعاءات صحية وتغذوية على عبواتها في دول مجلس التعاون اخلليجي.
 -مشروع مواصفة حول إنتاج التمور العضوية.

		

األبحاث
(الزراعة – الثروة الحيوانية – الغذاء)

التعاون على المستوى االتحادي والدولي

  -1منظمة األغذية والزراعة الدولية ()FAO
في إطار تنفيذ وزارة البيئة واملياه مشروع تعزيز وتطوير السالمة الغذائية في دولة اإلمارات العربية املتحدة بالتعاون مع منظمة األغذية والزراعة (الفاو) مت عقد عدة
اجتماعات مع خبراء منظمة األغذية والزراعة «الفاو» في مقر اجلهاز بهدف دعم املشروع الوطني سالف الذكر وبالتالي تعزيز وتطوير استراتيجية دولة اإلمارات العربية
املتحدة فيما يتعلق بالسالمة الغذائية واألنشطة املرتبطة بها.
  -2املنظمة الدولية للمنتجات الزراعية العضوية ()IFOAM
قام جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية باالجتماع مع  نائب مدير عام املنظمة الدولية للمنتجات الزراعية العضوية ( )IFOAMوذلك على هامش املعرض الدولي للمنتجات
العضوية املنعقد في املركز التجاري  -دبي  ،2012بهدف تعزيز التعاون معها في كيفية موائمة التشريعات واألنظمة املتعلقة باإلنتاج الزراعي العضوي التي ميكن للجهاز
إعدادها في املراحل القادمة في إمارة أبوظبي مبا ينسجم مع منظومة املبادئ واملعايير التي نصت عليها هذه املنظمة باعتبارها املظلة العاملية للزراعة العضوية وخصوصا ً
أن التنمية املستدامة لقطاع الزراعة العضوية في إمارة أبوظبي يدخل ضمن نطاق عمل اجلهاز وبالتالي يعزز مثل هذا التعاون مصداقية عمل الزراعة العضوية كوسيلة
استدامة اقتصادية واجتماعية وايكولوجية.
  -3املنتدى العاملي للخدمات املتميزة واملنتجات املبتكرة ()Marcus Evans
شارك اجلهاز في املنتدى العاملي للخدمات املتميزة واملنتجات املبتكرة  Marcus Evansفي مايو  ،2012ومت تقدمي عرض عن التشريعات الصادرة عن اجلهاز في مجال البطاقة
الغذائية والعبوات املستخدمة في حفظ ونقل األغذية كما مت إعطاء فكرة للحضور عن جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية بشكل عام وعن املهام واألدوار وان للجهاز سلطة
إصدار السياسات والتشريعات التي تهدف إلى تطوير قطاع ذو تنمية مستدامة في مجال الزراعة وسالمة األغذية تؤدي إلى تنظيم أنشطة تداول املادة الغذائية خالل
كافة مراحل السلسلة الغذائية.
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األبحاث الغذائية:
•

تدعيم عجينة التمر مبسحوق النوى :تهدف الدراسة إلى إنتاج عجينة متر ذات خصائص عالية واالستفادة من الكميات الكبيرة  من النوى الناجتة عن تصنيع التمور.
ومن اجلدير بالذكر أن هذا البحث قد فاز باملركز األول عن فئة األبحاث جلائزة الشيخ خليفة الدولية للتمور عام .2013

•

تأثير احلزمة االلكترونية على احملتوى امليكروبي واحلشري للتمور :هدفت الدراسة إلى حتديد اجلرعة املثلى من األشعة االلكترونية لتعقيم التمور ،وتقييم أثارها
على احملتوى امليكروبي واحلشري وعلى جودتها  .وقد متيزت هذه التقنية بكفاءتها العالية في القضاء على احملتوى امليكروبي واحلشري بأقل تأثير على جودة الغذاء وبدون
ترك أي متبقيات ضارة.

•

إنتاج بروتني أحادي اخللية من مخلفات التمور :تهدف الدراسة إلى استغالل اخمللفات الناجتة عن عملية تصنيع شراب التمر (الدبس) في إنتاج علف حيواني غني
بالبروتني وذلك عن طريق التقنيات احليوية باستخدام الفطريات.

•

جودة التمور العضوية :ساهمت الدراسة في حتديد اخلصائص الغذائية والوظيفية للتمور العضوية ومقاييس جودة التمور (النثر الغير معبأة والكاملة املعبأة)  
العضوية وتصنيفها لتكون مبثابة معايير ملنتجات التمور العضوية. .

المشاريع البحثية
•

مشروع أبوظبي للزراعة احملمية :يقوم اجلهاز حاليا بالتعاون مع هيئة البيئة في إنشاء مشروع أبوظبي للزراعة احملمية والذي يهدف إلى إدخال وتقييم عدد من
التقنيات احلديثة في البيوت احملمية والتي تقلل من استهالك املياه في الزراعات املائية.

•

مشروع الري الذكي :يهدف املشروع إلى إدخال تكنولوجيا الري باستخدام اجملسات الالسلكية التي تعمل عن طريق األقمار الصناعية والتي تسهم في تنظيم وزيادة
كفاءة عملية الري من خالل حتديد نسبة رطوبة التربة ومعرفة احتياجات النباتات من املياه بدقة عالية.

اإلنجازات البحثية العلمية لجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية

		

إميانا ً من جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية بتفعيل دور األبحاث العلمية وحتقيق رؤية اجلهاز كمؤسسة دولية معترف بها وتطبيق أحدث ما توصلت إليه األبحاث العلمية
ومواكبة للتقدم التكنولوجي في مجال سالمة الغذاء وصحة احليوان والنبات ،قام قطاع التطوير ممثال ً بإدارة األبحاث والتطوير بتنفيذ العديد من األبحاث العلمية في
مجاالت مختلفة منها  األبحاث الزراعية ،احليوانية ،والغذائية.
آلية عمل البحوث في الجهاز
قامت إدارة األبحاث والتطوير في جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية بوضع آلية دقيقة لألبحاث بحيث تضمن سير األبحاث بطرق علمية سليمة ترتكز على عدد من املراحل
لتسهيل  متابعة املشروع البحثي وبالتالي احلصول على مخرجات بحثية ذات جودة عالية تخدم استراتيجية إمارة أبوظبي .كما تضمنت اآللية مناذج لكتابة املقترحات
البحثية وأخرى لعملية التقييم من قبل الفريق العلمي ومناذج لتقارير املتابعة الربع سنوية وكذلك مناذج للتقارير الفنية النهائية والتي يتم إرسالها للمستفيدين من
نتائج البحث .ولم تغفل اآللية عن وضع أسس لنشر نتائج األبحاث في اجملالت العلمية العاملية احملكمة والتي تضمن وضع اجلهاز في مصاف املؤسسات البحثية العاملية.
األبحاث الزراعية
•

تقييم أصناف من الذرة العلفية حتت الظروف املناخية لدولة اإلمارات :تهدف الدراسة إلى إدخال أصناف هجينة من الذرة العلفية ذات إنتاج عالي من احلبوب
والتأكد من مالئمتها للظروف البيئية لدولة اإلمارات الستخدامها في تغذية الدواجن

•

تقييم إنتاجية مجموعة من سالالت القمح حتت الظروف املناخية للدولة :تهدف الدراسة إلى إدخال عدد من أصناف القمح الربيعي ذات اإلنتاجية العالية
واملقاومة لألمراض بغرض إنتاج دقيق اخلبز.

•

حتسني استخدام األسمدة الكيميائية :وتهدف الدراسة إلى حتديد االحتياجات السمادية للمحاصيل االقتصادية في اإلمارة كالطماطم وعلف الليبد (السنكرس)
والنخيل واحلد من تلوث التربة واملياه اجلوفية نتيجة زيادة االستخدام.

أبحاث الثروة الحيوانية
•

دراسة األمراض اجللدية في اإلبل :تهدف الدراسة إلى التعرف على اجلوانب السريرية لألمراض اجللدية في اإلبل ،حيث أوضحت نتائج الدراسة على أن اإلجهاد ،العمر،
نقص التغذية ،تكديس اإلبل التي تعيش في مساحة ضيقة وكثافة الوبر من أهم العوامل املساعدة في اإلصابة مبرض اجلرب.

•

دراسة حتديد أعراض نقص التغذية على اإلبل العربية :أظهرت الدراسة أن التغذية على العالئق الغنية باملواد الكربوهيدراتية ،وعدم توازن العليقة ،واستخدام
األدوية واملكمالت الغذائية غير املشروعة ،واإلجهاد العنيف أثناء التدريب أو السباق كانت من أهم العوامل املساعدة في اإلصابة بأمراض نقص الفيتامينات واملعادن.

•

دراسة حتديد درجة سمية الفطريات الداخلية امللوثة لعشبة الري جراس على إناث اإلبل غير احلوامل في إمارة أبوظبي :بينت نتائج الدراسة بأن علف الري
جراس امللوث بكمية أكثر من  1000جزء من البليون يساعد على ظهور العالمات السريرية ملرض ترنح عشبة الري جراس.

•

احملافظة على سالالت الدجاج احمللي وتطوير إنتاجيتها من البيض :تعتبر سالالت الدجاج احمللي من أفضل السالالت مالئمة لظروف الدولة حيث تتميز بقدرتها
على حتمل درجات احلرارة العالية في الصيف مع احملافظة على جودة اإلنتاج.
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