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قائمة المصطلحات
الرؤية
مؤسسة معترف بها دوليا في مجال الزراعة وسالمة األغذية تساهم في رفاهية اجملتمع.

املصطلح

التعريف

املستوى املقبول (املالئم)

مستوى احلماية الذي يعتبر مناسبا ً من جانب الدولة عند أقرارها لتدابير الصحة والصحة احليوانية والصحة النباتية
الالزمة حلماية حياة أو صحة اإلنسان أو احليوان أو النبات في أراضيها.

املسؤولية

التزام الفرد أو املؤسسة أو املنشأة بإقرار وحتمل مسؤولية األنشطة والفعاليات التي متارسها ،والقرارات التي تتخذها،
والكشف عن النتائج وشرحها ورفع التقارير وذلك بأسلوب يتسم بالشفافية.

االعتماد

إجراء يقوم من خالله املشرّع باالعتراف رسميا ً بامتالك هيئ ًة أو شخصا ً للكفاءة لالضطالع مبهام محددة وفق مواصفات
عاملية ،ومعايير  /مواصفات ثانوية إضافية (إن وجدت) مت ّ وضعها من قبل املشرّع ،وذلك بالتوافق مع املواصفة العاملية
 ISO/IEC 17011تقييم املطابقة – املتطلبات العامة ألجهزة االعتماد.

املادة الغذائية املغشوشة

املادة الغذائية التي تضاف ملكوناتها األصلية مواد بهدف التقليل من جودتها وقيمتها الغذائية .أو التي يتم انتزاع
بعض محتوياتها الغنية بالعناصر الغذائية ،دون اإلفصاح عن ذلك في بطاقة املادة الغذائية.

املدخالت الزراعية

هي مركبات زراعية متدنية اجلودة والنقاء بسبب إضافة مواد خارجية غيرت من تراكيبها املسجلة رسميا.

للحماية من اخملاطر

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

املغشوشة
املدخالت  /املركبات

هي مادة أو خليط من املواد أو املدخالت البيولوجية املستخدمة في اإلدارة املباشرة للنباتات واحليوانات ،وميكن تطبيقها
على األرض أو في املياه أو على النباتات واحليوانات وتشمل املدخالت  /املركبات الزراعية مثل مبيدات اآلفات (مبا في
ذلك املبيدات احليوية ،املبيدات الكيميائية ومنظمات منو احلشرات) ،األدوية البيطرية وغيرها (مبا في ذلك اللقاحات
والهرمونات) .وتشمل املركبات الزراعية عوامل املكافحة البيولوجية واألسمدة واألعالف والفيرمونات ).

احليوانات

كل مملكة احليوان من األنواع التي تضمها الثدييات والطيور واألسماك والنحل والزواحف.

املوافقة

إجراء رسمي للموافقة على شيء أو قبول شيء على اعتباره ُمرضياً.

املنطقة ذات االنتشار

منطقة محددة تشمل كل البلد أو جزء منها تعلن فيها السلطات اخملتصة انتشار نوعية معينة من اآلفات مبستوى
منخفض بحيث تخضع هذه املناطق للمراقبة الفعالة ،واتخاذ التدابير الالزمة للحد منها.

قدر املستطاع

استخدام املوارد إلدارة اخملاطر بتطييق القدرات والتقنيات ،مع ادراك أ ّن ذلك قد ال يتيح حتقيق الغرض املستهدف على
الوجه األكمل.

منخفض بقدر ما هو قابل

مصطلح للتعبير عن خفض وتقليل اخلطر يتطلب اختبار اجلدوى الفنية ،واملعرفة احلالية مبا في ذلك فعالية تكلفة
قرارات التدخل.

عوامل املكافحة

كائنات حيوية تستغل في مكافحة اآلفات واألمراض حيث تعمل على االضرار مبسبباتها عن طريق االستبعاد التنافسي.

الزراعية

املنخفض لآلفات

للتحقيق بشكل منطقي

البيولوجية
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املصطلح

التعريف

املصطلح

التعريف

األمن البيولوجي /األمن

نهج استراتيجي لتحليل وإدارة اخملاطر املتعلقة بحياة وصحة االنسان واحليوان والنبات مبا في ذلك اخملاطر ذات الصلة
بالبيئة.

اإلمارة

إمارة أبوظبي.

اإلنفاذ

استخدام األدوات التشريعية لتحقيق املطابقة.

مسئول املنشأة

الشخص/األشخاص املسئولني عن االلتزام بتنفيذ أحكام القانون واللوائح والقرارات الصادرة مبوجبه في املنشأة التي
تقع حتت مسئوليته .وميكن أن يكون هذا املسئول هو املالك أو أي شخص آخر مسئول عن مراقبة املنشأة .أو الشخص
املُوكّل باملسئولية الكاملة عن األعمال التجارية أو الغذائية ،مثل املدير أو املالك أو املشرف على تداول األغذية ( .القانون
رقم  2008/2بشأن الغذاء في إمارة أبوظبي)

دليل املمارسة

وثيقة إرشادية تعكس املمارسات املقبولة في القطاع املعني ،وتوفر املعلومات واإلرشادات حول الطرق التي يتم من
خاللها حتقيق املتطلبات التشريعية املالئمة للغرض وجملال دليل املمارسة.

الدستور

برنامج املواصفات الغذائية املشترك بني منظمة األغذية والزراعة التابعة لألمم املتحدة ( )FAOومنظمة الصحة
العاملية ( ،)WHOالذي يتم ضمنه تطوير مواصفات األغذية واألدلة اإلرشادية والنصوص ذات الصلة مثل أدلة املمارسة
بغرض حماية صحة املستهلك وضمان املمارسات املنصفة في جتارة األغذية.

احليوي

الغذائي(الكودكس)
التواصل

مجموعة من العمليات تشمل )1( :تقدمي معلومات تتصف بالوضوح والدقة حول اخلطر الذي يهدد صحة وحياة
اإلنسان واحليوان والنبات ،واألعمال املنجزة من جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية لصالح املستهلكني والشركاء واإلعالم
في الوقت املناسب )2( .البحث عن املعلومات أو االستشارات قبل صنع القرارات – وذلك بهدف استطالع آراء املتأثرين
بهذه القرارات ،وأخذ هذه اآلراء بعني االعتبار ،وبذلك يتم اتخاذ قرارات بناءا ً على املعلومات املتوفرة.

أماكن وأقسام محددة

املنشأة أو املنشآت احملددة التي حتفظ بها حيوانات معرفة تتمتع بحالة صحية معلومة بخلوها من مرض معني أو عدة
أمراض واخلاضعة تبعا لذلك إلجراءات املسح بها والتقصي والسيطرة ومعايير األمن احليوي وفقا ملتطلبات التجارة
الدولية في احليوانات.

حلفظ احليوان
()Compartment
املطابقة

هي حتقيق االمتثال للقواعد أو للمتطلبات التشريعية ،أو للمواصفات ،أو للسياسة أو للمعايير أو للقانون،وبحيث يتم
حتقيقها على أساس متسق (ينطبق على املسئولني في املنشآت الغذائية ومنشآت األعالف اخلاضعة لتشريعات جهاز
أبوظبي للرقابة الغذائية).

املفهوم

فكرة مجردة أورمز معرفي ،يعرّف أحيانا ً بـ «وحدة املعرفة» والتي تبنى من وحدات أخرى يشكّل مجموعها خصائص
املفهوم .ويرتبط املفهوم عادةً مع التعبير اللغوي املرادف أو اخملططات أو الرموز.

امللوثات

أي مادة التضاف عمدا ً إلى املادة الغذائية وتتواجد في األغذية نتيجة لعمليات اإلنتاج (مبا في ذلك العمليات اخلاصة
باحملاصيل وتربية احليوان والطب البيطري) أو التصنيع أو التجهيز أو اإلعداد أو املعاجلة أو التعبئة أو التغليف أو النقل
أو التخزين أو نتيجة لتلوث البيئة.

مكافحة املرض أو اآلفة

تقليل حدوث املرض أو درجة انتشار وتكاثر اآلفة واحتواءه أو القضاء عليه.

املرض

املظاهر أو األعراض السريرية و/أو املرضية للعدوى

التكافؤ

تساوي أو تعادل األنظمة وقدرتها على حتقيق ذات األهداف بطرق وأدوات مختلفة.
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املنشأة

أية مؤسسة أو مصنع أو مرفق ثابت أو متحرك يتم تداول املادة الغذائية فيه في أي من مراحل السلسلة الغذائية.

اإلرشاد الزراعي

اخلدمات و األنشطة التوعوية املقدمة من احلكومة أو املنظمات األخرى أو األفراد للقطاع الزراعي وذلك عبر التواصل مع
أفراده بتوفير التدريب على مستوى املزرعة ،وإيصال نتائج البحوث والتنمية الزراعية بهدف إحداث التغيير املنشود في
اجملتمعات الريفية وتعزيز التنمية الزراعية.

املزرعة

منشآت تشمل وحدات اإلنتاج الزراعي والعزب (املزارع ذات اخلصائص املميزة ذات الصلة بالتقاليد احمللية لتربية املاشية).

إنتاج املزرعة

تشمل احليوانات احلية والنباتات ومنتجاتها.

عامل املزرعة

الشخص العامل في املزرعة.

املزارع

مالك املزرعة و/أو مشغل املزرعة املسئول عن العمليات اليومية في املزرعة.

األعالف

أي مادة أو منتج شامال ً اإلضافات العلفية واملعاجلة كليا ً أو جزئيا ً أو غير املعاجلة والتي تستخدم كأعالف أو مركزات أو
مكمالت علفية لتغذية احليوان.

منشأة األعالف

أي مؤسسة أو مصنع أو مرفق ثابت أو متحرك يقوم بنشاط إنتاج أو تصنيع أو تركيب أو تداول أو توزيع أو تخزين األعالف.

املادة الغذائية

أية مادة أو جزء من مادة مخصصة لالستهالك اآلدمي عن طريق األكل والشرب ،سواء كانت خاما ً أو مصنعة أو شبه
مصنعة .مبا في ذلك املشروبات ومياه الشرب ولبان املضغ ،وأي مادة تدخل في تصنيع وحتضير ومعاجلة املادة الغذائية،
ويستثنى من ذلك األدوية الطبية والتبغ ومواد التجميل الطبية.

مسئول املنشأة الغذائية

الشخص االعتباري أو املفوض قانونا ً من املرخص له ،واملسئول عن االلتزام بتنفيذ أحكام قانون الغذاء في إمارة أبوظبي
واللوائح والقرارات الصادرة مبوجبه في املنشأة التي تقع حتت مسؤوليته.

السلسلة الغذائية

كافة مراحل إنتاج املادة الغذائية وتصنيعها وحتضيرها ومعاجلتها وتعبئتها وتغليفها وجتهيزها ونقلها وتخزينها
وتوزيعها وتقدميها وبيعها للمستهلك.

نظام إدارة سالمة
الغذاء  /األعالف

نظام إدارة شامل للضوابط التي حتكم سالمة ومالءمة الغذاء  /األعالف في منشآت األغذية  /األعالف .و تشمل طرق
أو أساليب علمية ومنتظمة بهدف التعرف مسبقا ً على مصادر اخلطر ،وتقييمها واتخاذ تدابير للرقابة عليها لضمان
سالمة املادة الغذائية.

صحة الغذاء

كافة الشروط واملعايير الالزمة للرقابة على مصادر اخلطر للوصول إلى املستوى املالئم وبالتالي ضمان سالمة وصالحية
الغذاء خالل كافة مراحل السلسلة الغذائية.
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املصطلح

التعريف

املصطلح

التعريف

حوادث األغذية

األحوال الظرفية احمليطة بتحديد عامل اخلطر الذي يشكل تهديدا ً للصحة ،تشمل على سبيل املثال وليس على سبيل
احلصر اآلتي:
•حدث قد تترتب عليه آثار ضارة على املستهلكني نتيج ًة لتناول طعام محدد.
ملوث ،قد يؤدي استهالكه إلى حدوث املرض.
•غذاء ّ
ملوث.
بغذاء
صلة
ذا
يكون
أن
ميكن
االنسان
يصيب
خطير
•مرض
ّ
صحية في منشأة غذائية لدرجة قد تشكل خطرا ً فوريا ً على صحة املستهلك.
•ممارسات غير
ّ
•ممارسات غير نظامية أو غير قانونية في منشأة غذائية أو شبكة توزيع املواد الغذائية ،ميكن أن تشكل
خطرا ً على صحة املستهلك.
•تلوث بيولوجي أو كيميائي ناجت عن عبث متعمد أو عمل إرهابي.

النظام املبني على حتليل

النظام املتوافق مع املبادئ السبعة الصادرة عن هيئة الدستور الغذائي لتحليل اخملاطر ونقاط الضبط احلرجة (الهاسب)
دون ضرورة أن يكون هناك توافق مع املبادئ التوجيهية أو اخلطوات احملددة في دليل الدستور الغذائي لتطبيق نظام
الهاسب.

الزراعة املائية ( بدون تربة)

إحدى الوسائل احلديثة للزراعة والتي يتم فيها استنبات أو زراعة النباتات مبعزل عن التربة حيث تستخدم تقنيات
خاصة إلمداد النبات بالعناصر الغذائية الالزمة لنموه مثل :املاء واألمالح املعدنية مع التحكم باإلضاءة ودرجات احلرارة
والرطوبة النسبية.

استشاري أنظمة إدارة

شخص يتمتع مبعرفة تخصصية ،قادر ٌ على بناء نظام إلدارة سالمة الغذاء أو إدارة قطاعات محددة عالية اخلطورة.
ميكن أن يكون (وفقا ً للمسؤوليات) مسئول ضمان اجلودة في املنشأة ،أو استشاري فني ،أو مؤسسة استشارية خارجية.

املدخالت

متطلبات لإلنتاج (عند أي نقطة في السلسلة الغذائية) مثل رأس املال والسلع ،املوارد البشرية ،املواد اخلام (مثل
مركبات الزراعة واملوارد اجلينية واملكونات الغذائية) ،والبنية التحتية (مثل املباني والنقل) وغيرها من املوارد.

التفتيش

ضابط سالمة الغذاء /

موظف لدى جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية يتمتع بصفة مأمور الضبط القضائي للقيام مبجموعة من املهام تتضمن
التفتيش ،والتدقيق ،واإلنفاذ.

عملية الرقابة والتفتيش والكشف أو الفحص على املزارع واملنشآت وعلى األغذية أو أنظمة الرقابة عليها من حيث
املواد اخلام والتصنيع والتوزيع ،ويشمل ذلك التفتيش أثناء عمليات التصنيع وفحص املنتج النهائي ،وذلك من أجل
التحقق من مطابقته للمتطلبات القانونية.

سالمة الغذاء

مجموعة اإلجراءات والتدابير الصحية املتخذة حلماية الصحة العامة وذلك من خالل الوصول إلى املستوى املالئم من
اخملاطر احملتملة في املادة الغذائية.

املعايير الدولية

تتضمن املعايير واملبادئ التوجيهية والتوصيات املتعلقة بكل من اآلتي:

املوارد الوراثية

أ) بالنسبة للحيوانات تشمل املوارد الوراثية أنواع احليوانات أومجموعات فرعية للحيوانات ميكن استخدامها لغرض
حتسني خصائصها الغذائية والزراعية مبا في ذلك موادها اجلينية اخملزنة ،مثل( :السائل املنوي ،اخلاليا اجلذعية ،احلمض
النووي ،األجنة والبويضات)

سالمة الغذاء

املوظف اخملتص

اخملاطر ونقاط الضبط
احلرجة (الهاسب)

•سالمة األغذية والتي وضعتها “هيئة الدستور الغذائي”.
•الصحة احليوانية والوقاية من األمراض احليوانية املشتركة التي وضعت من قبل “املنظمة العاملية
للصحة احليوانية”.OIE
•الصحة النباتية التي وضعت برعاية مفوضية تدابير الصحة النباتية ( )CPMوفقا لإلتفاقية الدولية
لوقاية النباتات (، )IPPCوتتضمن كذلك “املعايير الدولية” لتدابير الصحة النباتية .))ISPMs
باإلضافة إلى القضايا التي لم تتم تغطيتها والتي تصدر عن منظمات أخرى ذات صلة تضم جميع أعضاء
املنظمات املذكورة أعاله وفقا ملا حددته “جلنة الصحة والصحة النباتية”.

ب) بالنسبة للنباتات فهي املوارد الوراثية للنباتات ،أو أي مواد من أصل نباتي ويشمل ذلك مواد التكاثر اخلضري التي
حتتوي على وحدات ذات قيمة وراثية مؤثرة ومحتملة لتحسني اخلصائص الغذائية والزراعية للنباتات.

املمارسات التشغيلية

مجموعة مفاهيم املمارسات اجليدة املرتبطة بالغذاء  /األعالف والبيئة احمليطة بها ،متضمن ًة أي عملية ،وهي تشمل
املمارسات الزراعية اجليدة ،واملمارسات البيطرية اجليدة ،واملمارسات الصحية اجليدة ،واملمارسات التصنيعية اجليدة.

الغذاء احلالل

الغذاء غير احملرم وفقا ً لتعاليم الشريعة اإلسالمية ،وال يتكون أو حتتوي أحد مكوناته على أية مادة مخالفة لتعاليم
الشريعة اإلسالمية ،وأن ال يتم إعداده أو تصنيعه أو نقله أو تخزينه باستخدام أية أداة أو طريقة مخالفة لتعاليم
الشريعة اإلسالمية ،وأن ال يكون قد تعرض ألي اتصال مباشر مع أي غذاء آخر مخالف لتعاليم الشريعة اإلسالمية
خالل عمليات اإلعداد والتصنيع والنقل والتخزين.

التداول

إنتاج املادة الغذائية أو تصنيعها أو حتضيرها أو معاجلتها أو تعبئتها أو تغليفها أو جتهيزها أو نقلها أو حيازتها أو
تخزينها أو توزيعها أو تقدميها أو بيعها أو التبرع بها لغرض االستهالك بواسطة اإلنسان.

متداول األغذية

أي شخص يتداول املادة الغذائية بشكل مباشر أو غير مباشر.

عامل اخلطر( اخملطر)

عامل بيولوجي أو كيميائي أو فيزيائي موجود في املادة الغذائية أو في أحد عناصرها ومكوناتها ،وقد يؤثر سلبا ً على
صحة اإلنسان.1

حتليل اخملاطر ونقاط

«عملية” تتضمن مبادئ مت ّ تطويرها عاملياً ،وهي مكملة للممارسات اجليدة ،تركز على حتديد وتقييم وضبط اخملاطر ذات
األهمية بالنسبة لسالمة الغذاء.

اجليدة

الضبط احلرجة (الهاسب)
1

اإلطار العام املتكامل

نهج يتضمن عدة مراحل للتعامل مع القضايا وتخفيف اخملاطر في سلسلة الغذاء – ويشمل كيفية حتديد وحتليل
وضبط ومراقبة ومراجعة اخملاطر .ومن فوائد تطبيقه املساهمة في األداء املتناسق واملتناسب ،وقياس األداء.

املرخص له ( صاحب

كل شخص (سوا ًء في القطاع اخلاص أو العام أو املشترك) لديه رخصة سارية املفعول ملمارسة أي نشاط يتعلق بتداول
املادة الغذائية.

الترخيص

عملية رسمية تقوم من خاللها اجلهة التشريعية بإصدار موافقة مبدئية للمنشأة الغذائية للسماح بإنشائها
وممارسة نشاطها على املستوى التجاري.

اآلفة

أي نوع أو ساللة أو عترة أو صنف حيوي من النبات أو احليوان (مبا في ذلك احلشرات والعنكبوتيات) أو عامل ممرض ضار
بالنباتات أو املنتجات النباتية أو احليوانات.

منطقة خالية من اآلفات

منطقة معينة ال توجد بها آفات أو أمراض محددة وفق األدلة العلمية ،وحيث ما كان مالئما تتبع الطرق الرسمية
للمحافظة واإلبقاء على ذلك الوضع.

النباتات

النبات أو أية أجزاء منه ،مبا في ذلك البذور ،وألغراض هذه الوثيقة يشمل التعريف الفطريات الصاحلة لألكل .

إلدارة اخملاطر

الترخيص)

واألمراض

دليل اجراءات الكودكس FAO 2010
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املصطلح

التعريف

املصطلح

التعريف

املبدأ

حقيقة أساسية أو قانون أو افتراض أو شرح ألسباب رئيسية ميكن استخدامها كقاعدة مرجعية موجهة للتفكير
أو السلوك.

التواصل وتبادل املعلومات
عن اخملاطر

االعتراف

إجراء يقوم به املشرّع لصالح الهيئات واألفراد الداء مهام محددة ،وفقا ملعايير ومواصفات مت ّ وضعها من قبل املشرّع
ذاته.

التبادل التفاعلي للمعلومات واآلراء من خالل عملية حتليل اخملاطر وذلك فيما يتعلق باخملاطر ،والعوامل واملفاهيم
املرتبطة باخملاطر ،ومقيمي اخملاطر ،ومدراء اخملاطر ،واملستهلكني ،والقطاعات املعنية ،واجلهات األكادميية ،واجلهات األخرى
ذات العالقة .حيث يتضمن شرح نتائج تقييم اخملاطر ،واألساس الذي تبنى عليه قرارات إدارة اخملاطر.

إدارة اخملاطر

عملية تختلف عن تقييم اخملاطر ،تقوم بالتحديد واملفاضلة بني بدائل السياسة املطروحة ،بالتشاور مع كافة اجلهات
املعنية ،مع األخذ بعني االعتبار تقييم اخملاطر ،والعوامل األخرى املرتبطة بحماية صحة املستهلكني ،وتعزيز املمارسات
املنصفة للتجارة ،واختيار سبل الوقاية الالزمة واخليارات املتاحة للضوابط إن لزم األمر.

البرنامج التشريعي
للسالمة الغذائية

برنام��ج أبوظب��ي الش��امل ال��ذي يتحم��ل مس��ؤوليته جه��از أبوظب��ي للرقاب��ة الغذائي��ة ،به��دف حتقي��ق رؤي��ة
وإس��تراتيجية اجلهازوامله��ام املناط��ة به ،والذي تصن��ع من خالله القرارات الت��ي حتدد أنواع التدخالت (تش��ريعية وغير
تش��ريعية)،كالتدابيرالالزمة لتحدي��د وضب��ط وإدارة وإزال��ة أو تقليل اخملاطر ،م��ن أجل الوصول إلى غ��ذاء آمن ومالئم،.
واجلوانب املتعلقة بصحة احليوانات والنباتات والصحة العامة.

الغذاء اآلمن

الغذاء الذي يتم إنتاجه عن طريق تطبيق كافة متطلبات سالمة الغذاء (أو ما يعادل ذلك) ومبا يتالءم مع الغرض
املقصود من االستخدام ،ويشمل األغذية املنتجة أو احملضرة في إمارة أبوظبي أو املستوردة إليها .

املساعدة االجتماعية

برامج لتشجيع ودعم املمارسات الزراعية املستدامة واإلنتاج.

املشرّع

جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية على مستوى اإلمارة ،والسلطات االحتادية على مستوى الدولة.

التسجيل

هو اإلجراء الذي يتم مبوجبه تسجيل األفراد املنشآت ،األنظمة ( كأنظمة إدارة سالمة الغذاء) واألشياء ذات العالقة.

السالسة

عدم حدوث تكرار أو فجوات قانونية أو تشغيلية في البرنامج التشريعي الذي يديره جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية.

مالءمة املادة الغذائية

املسئولية

الواجب أو االلتزام الذي يتعني القيام به ألداء مهمة أو اكمال عمل( بناء على تكليف أو تعهد شخصي أو نشؤ وضع
يتطلب اكمال العمل) والذي تترتب جزاءات قانونية على االخالل بتنفيذه.

(املالءمة)

احلالة التي تكون فيها املادة الغذائية سليمة ومقبولة لالستهالك اآلدمي حسب الغاية التي أعدت لها متضمن ًة
اخلواص احملددة ومتطلبات التركيب (غير املتعلقة بسالمة الغذاء) ،وبطاقة البيان بغرض إعالم املستهلك ألغراض ال
تتعلق من الناحية العلمية بقضايا السالمة الغذائية وتشمل املالءمة متطلبات الغذاء احلالل.

املتطلبات

القواعد اإللزامية احملددة والصادرة عن جهاز أبو ظبي للرقابة الغذائية ،والتي حتدد خصائص الغذاء  /األعالف أو طرق
إنتاجهما ،والعمليات والقواعد ذات الصلة ،واملصطلحات والرموز ،ومتطلبات التغليف وبطاقات البيان القابلة
للتطبيق على املنتج الغذائي  /األعالف باإلضافة إلى القرارات والتشريعات الفنية الصادرة عن اجلهاز في هذا الشأن.
يجب أن يتم حتقيق هذه املتطلبات من قبل املسئولني في املنشآت الغذائية واملسئولني في منشآت األعالف ومن قبل
املسئولني في منشآت اإلنتاج األولي.

الزراعة املستدامة

نظام إنتاج زراعي يهدف للحصول على عائد اقتصادي مجزي يرتكز على جوانب السالمة البيئية واحملافظة على املوارد
الطبيعية ،واملسئولية االجتماعية.

اخملاطر

احتمالية حدوث آثار سلبية ومدى تأثيرها على صحة اإلنسان نتيجة التعرض ملصدر اخلطر في املادة الغذائية واألعالف.2

حتليل اخملاطر

حتديد اخملاطر في املادة الغذائية استنادا ً إلى أسس علمية ،ووضع التدابير الالزمة إلدارتها ،وتتألف من ثالثة عناصر:
تقييم اخملاطر وإدارتها واإلبالغ عنها.

حجم اخلطر املمكن

أما فيما يتعلق بأنظمة سالمة
في علم اإلدارة هو كمية اخلطر التي يتم احلكم عليها بأن ّها محتملة وميكن تبريرهاّ .
الغذاء ،فهو حجم الفجوة بني اخلطر الصفري (انعدام اخلطر) واخلطر الذي يقبل به املشرّع ،مع األخذ بعني االعتبار
أ ّن هناك خطر ال مفر منه في السلسلة الغذائية .يكون حجم اخلطر عاليا ً عندما تكون الفجوة كبيرة ،بينما يكون
منخفضا ً عندما يتم تصغير هذه الفجوة.

تقييم اخلطر

تقييم مدى احتمال حدوث اآلثار الضارة على صحة اإلنسان ومدى شدتها .وهي عملية مبنية على أسس علمية
وتتألف من اخلطوات التالية )1( :حتديد مصادر اخلطر ( )2توصيف اخملاطر ( )3تقييم مدى التعرض للمخاطر ( )4توصيف
اخلطر.

النهج القائم على اخملاطر

تطبيق املمارسات اجليدة جنبا ً إلى جنب مع مبادئ الهاسب بغرض حتديد وإدارة األخطار املتعلقة بسالمة الغذاء /
األعالف ،ويستخدم كأساس لتطوير برامج سالمة الغذاء  /األعالف على مستوى اإلمارة.

قبوله

2

دليل االجراءات (هيئة الدستور الغذائي )FAO 2010

التدقيق /
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املنطقة

اجلزء احملدد بوضوح من إقليم توجد به مجموعة من احليوانات ذات وضع صحي محدد وواضح فيما يتعلق مبرض محدد ،و
تطبق فيه آليات للمسح والتقصي ومعايير السيطرة و األمن احليوي املطلوبة ألغراض التجارة الدولية.

األمراض املشتركة

األمراض أو اإلصابات التي تنتقل بني احليوانات الفقارية واإلنسان.

عوامل ومسببات األمراض

الكائنات احلية الدقيقة التي ميكن أن تنتقل بني اإلنسان واحليوانات الفقارية (وتشمل الكائنات املنقولة عن طريق
الغذاء) مما يؤدي إلى املرض أو اإلصابة.

املشتركة

3

التحقق3

الفحص املنتظم للتحقق من االلتزام بالشروط واملتطلبات الواردة في نظم سالمة املادة الغذائية .قد يتضمن الفحص
تفتيش «عينة» تخص املؤسسة و /أو املنشأة الغذائية او منشأة اعالف بغية الفحص التأكيدي لسجالت مسئول
املنشأة الغذائية  /منشأة األعالف.

تعرف هيئة الدستور الغذائي التحقق بانة تطبيق الطرق أواملنهجيات أو االختبارات وأدوات التقييم املناسبة باإلضافة للرصد لتحديد ما مدى االلتزام واستيفاء معايير السيطرة حسب املطلوب
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سيــاسة الزراعــــة وسالمــــة الغذاء بإمارة أبوظبي

سيــاسة الزراعــــة وسالمــــة الغذاء بإمارة أبوظبي

قائمة االختصارات

الملخص التنفيذي

جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية

ADFCA

نظام تعريف وتسجيل احليوانات

AIRS

منخفض بقدر ما هو قابل للتحقيق بشكل منطقي

ALARA

املستوى املناسب من احلماية

ALOP

مفوضية الصحة النباتية

CPM

دائرة التنمية االقتصادية

DED

هيئة البيئة -أبوظبي

EAD

البرنامج التدريبي ألسس السالمة الغذائية

EFST

هيئة اإلمارات للمواصفات واملقاييس

ESMA

منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة (الفاو)

FAO

مركز خدمات املزارعني

FSC

املمارسات الزراعية اجليدة

GAP

دول مجلس التعاون لدول اخلليج العربية

GCC

املمارسات الصحية اجليدة

GHP

املمارسات التصنيعية اجليدة

GMP

املمارسات التشغيلية اجليدة

GOP

املمارسات البيطرية اجليدة

GVP

هيئة الصحة – أبوظبي

HAAD

حتليل مصادر اخلطر ونقاط الضبط احلرجة

HACCP

االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

IPPC

املعايير الدولية للصحة النباتية

ISPM

اللجنة املشتركة خلبراء منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية للمضافات الغذائية

JECFA

وزارة التغير املناخي والبيئة MOCCE

MoEW
MOH

وزارة الصحة
هيئة سالمة الغذاء النيوزيلندية

NZFSA

املنظمة الدولية للصحة احليوانية

OIE

مجلس اجلودة واملطابقة – أبوظبي

QCC

اتفاقية تدابير الصحة والصحة النباتية

SPS

دولة اإلمارات العربية املتحدة

UAE

مجلس التخطيط العمراني -أبوظبي

UPC

منظمة الصحة العاملية

WHO

منظمة التجارة العاملية

WTO
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شرع جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية ( )ADFCAمطلع العام  2011في برنامج طموح لتطوير وإعداد سياسة للزراعة وسالمة الغذاء بإمارة أبوظبي (الفصل )1.1
توسع نطاق مسؤولياته التي اصبحت تغطي كامل مراحل السلسلة الغذائية من املزرعة إلى املائدة (الفصل  )2.1باإلضافة ملتطلبات سالمة ومالءمة الغذاء
بعد َ
املستورد إلى اإلمارة .وكان الغرض الرئيسي لذلك اجلهد إحاطة وإطالع كافة الشركاء وأصحاب املصلحة على األسس املنطقية التي متثل مرتكزات ومضمون
البرنامج التشريعي للزراعة وسالمة الغذاء املزمع اطالقه بإمارة أبوظبي  ،ومخرجاته املنشودة والتي تعكس املنهج الذي سيتبعه جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية
في جتسيد رؤية ورسالة جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية على أرض الواقع العملي( .الفصل .)3.1
وقد مثّلت عملية تطوير السياسة استجابة موضوعيةلعدة مقاصد وموجهات أملت ضرورة ماسة الجنازها (الفصالن  1.2و ،)2.2حيث أوضحت مقاصد السياسة
بجالء االرتباط الوثيق بني السياسة واخملرجات احلكومية الكلية التي أوكل حتقيقها جلهاز أبوظبي للرقابة الغذائية ،تشمل تلك املوجهات ضمان سالمة الغذاء
للمستهلكني أيّا كان مصدره ،التنمية البيئية املستدامة لقطاع الزراعة وتأمني إمدادات الغذاء لإلمارة وتشكل مجتمعة إسهاما مؤثرا لتحقيق الرخاء
االقتصادي واالجتماعي بإمارة أبوظبي .ونظرا ألهمية اتساق وتناغم السياسات التي ُطورت مع مضمون رسالة جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية في حماية الصحة
احليوانية والنباتية وتأمني الغذاء السليم ألفراد اجملتمع ،فقد مت ّ االنتباه الكامل في وضع تلك السياسات لضرورات التوافق واالنسجام قدر اإلمكان مع منظومة
القوانني السارية بالدولة ،حيث أنها تشكل القاعدة املتينة التي ستحكم التوجهات العامة للجهاز في عمليات التخطيط والتطوير وسن التشريعات املتعلقة
بقطاعي الزراعة والغذاء في إمارة أبوظبي.
تطوير هذه السياسات على خلفية الوضع الراهن لقطاعي الزراعة والغذاء (الفصل  )2.4وطبيعة البيئة التي سيتم من خاللها تفعيل السياسة والتي
ولقد مت ُ
تشمل املستويات احمللية اخملتلفة باإلمارة (على مستوى إمارة أبوظبي) واألصعدة االحتادية واإلقليمية والعاملية (على مستوى إمارات الدولة اخملتلفة ودول مجلس
التعاون اخلليجي والهيئات العاملية واالتفاقيات الدولية امللزمة للدولة) (الفصل  ،)2.3كما تتناول الوثيقة بالتفصيل القضايا احملورية التي واجهت قطاعي الزراعة
والغذاء والتي يتوجب على السياسة معاجلتها( .الفصل  2.5والفصل .)2.6
وتقتضي الضرورة استناد أي برنامج تشريعي حديث وعصري مؤهل للتطبيق ويهدف للنهوض مبجمل جوانب اإلنتاج الغذائي والزراعي من أجل غايات سالمة
تؤمن تناسق األداء وتوافق القرارات على الدوام ،لذلك كان البد من االهتداء مبنظومة
الغذاء ،على مبادئ متسقة تقود عملية تطوير السياسة وتطبيقها وبصورة ّ
مبادئ رئيسية متثل قاسما مشتركا بني كافة السياسات العامة والتفصيلية للزراعة وسالمة الغذاء بغرض إبراز املنهجية التي سيباشر جهاز أبوظبي للرقابة
الغذائية من خاللها أداء مهامه ومبا يتفق مع أفضل املمارسات العاملية في هذا الشأن( .الفصل الثالث) .وتشمل تلك املبادىء الرئيسة اآلتي :
•إتّباع نهج علمي مبني على أساس حتليل اخملاطر.
حتمل املسئولني في املنشآت الغذائية ومنشآت األعالف مسؤولية إنتاج املواد الغذائية واألعالف اآلمنة واملالئمة.
• ّ
•ضمان اإلدارة السلسة املتسقة للبرنامج التشريعي خالل كافة مراحل السلسلة الغذائية.
•وجود نظام متماسك لالستيراد ومبني على أساس حتليل اخملاطر للمنتجات احليوانية والنباتية املستوردة.
•االلتزام مبتطلبات تشريعية موضوعية ومتوازية بكافة مراحل السلسلة الغذائية.
•تيسير عمليات التجارة والتبادل التجاري.
•التزام جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية بتقدمي خدمات متسقة البنية تتسم بالتنظيم احملكم والتنسيق مع كافة اجلهات املعنية.
يضم الفصل الرابع من هذه الوثيقة عدد من السياسات العامة والتي تعد القاعدة األساسية لبنية وتطبيقات النظام التشريعي الذي سيحكم كل من
قطاعي الزراعة والغذاء في إمارة أبوظبي وتشمل اآلتي:
•تطبيق نهج السلسلة الغذائية املتكاملة من “املزرعة إلى املائدة” أو من االنتاج إلى االستهالك (السياسة العامة األولى).
•اإلطار العام املتكامل إلدارة اخملاطر في إمارة أبوظبي (السياسة العامة الثانية) ،حيث ميثل هذا اإلطار الطرق التي توظف المتالك املعلومات
املبنية على أسس علمية وعلى حتليل اخملاطر من جهة ،واملعلومات املتعلقة مبتطلبات حماية الصحة وتعزيز املمارسات الضامنة لعدالة
العملية التجارية من جهة أخرى وذلك من أجل اختيار وتطبيق تدابير التحكم واملعايير املالئمة للسيطرة .
•النموذج التشريعي إلمارة أبوظبي (السياسة العامة الثالثة) لتحديد العالقة بني اجلهات التشريعية املسئولة عن وضع املتطلبات
وتقييم املطابقة واالمتثال (من خالل عمليات التفتيش أو التدقيق) وبني مسئولي املنشآت بقطاع الغذاء وجمهور املستهلكني ،على
امتداد السلسلة الغذائية.
•املمارسات التشغيلية اجليدة (السياسة العامة الرابعة) والتي متثل مفهوم أساسي لضمان حماية الصحة العامة عبر مراحل السلسلة
الغذائية،وتتضمن املمارسات الزراعية اجليدة ،واملمارسات البيطرية اجليدة ،واملمارسات التصنيعية اجليدة ،واملمارسات الصحية اجليدة،
وتطبيق مبادئ الهاسب ( نظام حتليل اخملاطر والتحكم بنقاط الضبط احلرجة).
•املصداقية والكفاءة األدائية (السياسة العامة اخلامسة) .حيث تعتمد مصداقية جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية “كهيئة مختصة” على
وفعال ،كما تعتمد على الكفاءة األدائية للقائمني عليه (كمركز خدمات املزراعني) ،وما لذلك من صلة
وجود برنامج تشريعي ثابت وقوي ّ
وثيقة ومباشرة بالقدرة على كسب ونيل ثقة وتقدير اجملتمع.
•التواصل والتشاور مع الشركاء (السياسة العامة السادسة) والذي يولّد الثقة والنجاح من خالل االلتزام بالشفافية.
•التوافق مع املتطلبات الدولية ملنظمة التجارة العاملية اخلاصة باتفاقية الصحة والصحة النباتية ،واتفاقية العوائق الفنية للتجارة
(السياسة العامة السابعة).
•التوافق عبر دولة اإلمارات العربية املتحدة (السياسة العامة الثامنة).
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•إدارة األداء (السياسة العامة التاسعة).
•التت ّبع (السياسة العامة العاشرة).
•جتارة املواد الغذائية والزراعية (االستيراد والتصدير) (السياسة العامة احلادية عشر).
على صعيد القطاع الزراعي فإن السياسات التي مت وضعها تستشرف الوصول للتنمية البيئية املستدامة لهذا القطاع ،حيث تعتمد التنمية املستدامة على
إطار متوازن يهدف إلي تطوير وإنفاذ املتطلبات التشريعية املالئمة التي تغطي اإلنتاج الزراعي وتطبيق املمارسات الزراعية اجليدة  GAPمن جهة وزيادة مردود
اإلنتاج من اجلهة األخرى.
فعال في إمارة أبوظبي (القسم  .)2-5ومتثل هذه
إن إطار السياسة الزراعية يتضمن منظومة السياسات الالزمة للتطوير واحلفاظ على وجود قطاع زراعي ّ
السياسات أجندة متكاملة تشتمل ما يلي:

•سياسات اإلنتاج الزراعي:

•استخدام األراضي الزراعية (السياسة األولى -قسم )1-1-2-5
•استخدام املياه في الزراعة (السياسة الثانية -قسم )2-1-2-5
•خيارات اإلنتاج الزراعي (السياسة الثالثة -قسم )3-1-2-5
•االستدامة االقتصادية (السياسة الرابعة -قسم )4-1-2-5

•سياسات الوقاية الزراعية:

• إجراءات الوقاية في املزرعة (السياسة اخلامسة  -قسم )1-2-2-5
•مكافحة اآلفات واألمراض (السياسة السادسة  -قسم )2-2-2-5
•حتديد مناطق إلدارة اآلفات واألمراض (السياسة السابعة  -قسم )3-2-2-5
•التأهب واالستجابة للحاالت الطارئة (السياسة الثامنة  -قسم )4-2-2-5
•احلفاظ على األصناف الزراعية ذات القيمة العالية (السياسة التاسعة  -قسم )5-2-2-5

•السياسات الزراعية املشتركة:

•البحث والتطوير (السياسة العاشرة  -قسم )1-3-2-5
•الدعم االجتماعي (السياسة احلادية عشر  -قسم )2-3-2-5
•املدخالت  /املركبات الزراعية (السياسة الثانية عشر  -قسم )3-3-2-5
•الرفق باحليوان (السياسة الثالثة عشر  -قسم )4-3-2-5
•القدرات والكفاءات في املزارع (السياسة الرابعة عشر  -قسم )5-3-2-5
•املطابقة واخملالفات والغرامات وإنفاذ التشريعات (السياسة اخلامسة عشر  -قسم )6-3-2-5

وكما تقدم ذكره ،ميثّل برنامج السياسة املطروح من خالل هذه الوثيقة مخططا طموحا سيستغرق تطبيقه وتنفيذه وقتا طويال ،حيث يعد تطويره مبثابة
اإلنطالقة الصحيحة واخلطوة األولى على طريق النجاح الشامل ،والذي لن يتحقق إال باكتمال تطبيق البرنامج  .وسيعتمد ذلك بصورة كبيرة على خبرات وجدية
وتفاني العاملني في جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية و درجة التعاون والتنسيق مع القطاعات املعنية ومع الصناعة واملستهلكني لتقدمي برنامج تشريعي رائد وفقا
ألفضل املمارسات العاملية ،يرقى لتلبية الطموح والتوقعات بقطاعي الزراعة وسالمة الغذاء باإلمارة .

أما على صعيد قطاع الغذاء ،فقد ِصيغت قرارات السياسة بحيث حتقق التوازن بني أربعة عوامل رئيسية هي :حماية الصحة العامة والسالمة ،وتأمني الدعم
ّ
الكافي لتحقيق أهداف الصحة العامة ،وتقدمي العون اإلرشادي للمستهلكني التخاذ قرارات االختيار الصحية للمواد الغذائية ،إضافة لدعم واسناد قيام وتطور
قطاع أعمال غذائية مستدام و منيع األساس .إ ّن الهدف الرئيسي للسياسة في هذا القطاع يتمثل في حماية الصحة العامة وسالمة املستهلك (الفصل .)1.6
ويتضمن اإلطار العام لسياسة السالمة الغذائية السياسات الالزمة لتأمني الغذاء اآلمن واملالئم لسكان إمارة أبوظبي (الفصل  .)2.6بحيث تشكّل برنامجا ً
ّ
متكامال ً يغطي ما يلي:
•حتديد املسؤوليات واألدوار (السياسة األولى – الفصل .)1.2.6
•إجراءات الترخيص ،التسجيل ،االعتماد واالعتراف ،الخ (السياسة الثانية – الفصل .)2.2.6
•تقييم املطابقة – التحقق والتفتيش (السياسة الثالثة – الفصل .)3.2.6
•البطاقة الغذائية والتعريف مبكونات املواد الغذائية (السياسة الرابعة – الفصل .)4.2.6
•األغذية احلالل (السياسة اخلامسة – الفصل .)5.2.6
•أدوات البرنامج التشريعي (السياسة السادسة – الفصل .)6.2.6
•توفر الكفاءات (السياسة السابعة – الفصل .)7.2.6
•االستجابة حلوادث الغذاء (السياسة الثامنة – الفصل .)8.2.6
•صالحيات املفتشني (السياسة التاسعة– الفصل .)9.2.6
•إنفاذ التشريعات ،وتطبيق اخملالفات والعقوبات (السياسة العاشرة – الفصل .)10.2.6
•تعزيز وعي املستهلك والتعليم في القطاع الغذائي (السياسة احلادية عشرة – الفصل .)11.2.6
ويلخص الرسم التالي إطار السياسة العامة وسياسات الزراعة وسالمة الغذاء:
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 .1مقدمة
يعد قيام جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية ( )ADFCAبتطوير سياسات الزراعة وسالمة ومالءمة الغذاء إلمارة أبوظبي ترجمة عملية ألهداف االستراتيجية الرئيسية
حلكومة إمارة أبوظبي (في التنمية املستدامة لقطاعي الزراعة وسالمة ومالءمة الغذاء) واملتضمنة في األجندة السياسية حلكومة اإلمارة ،وسعيا جادا لتحقيق
رسالة اجلهاز املتمثلة في حماية صحة احليوان والنبات وتوفير غذاء آمن للمستهلك ،حيث تشكل هذه السياسات املرتكز األساس للتوجه املستقبلي جلهاز
أبوظبي للرقابة الغذائية في التخطيط والتطوير والتشريع لقطاعي الزراعة والغذاء في اإلمارة.

صدرة .ولقد أنشىء مركز خدمات املزارعني بإمارة أبوظبي 4بقرار من اجمللس التنفيذي لإلمارة ليمثل ذراع تنفيذيا
الغذائية يغطي ايضا املواد الغذائية املستوردة وامل ٌ ّ
يتولى املهام العملية املتعلقة بالزراعة في إطار اخلطط التي يتبناها جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية ،حيث أنيط باملركز حتقيق السياسات الشاملة لإلمارة في
مجال الزراعة ،وتقدمي خدمات متتاز باجلودة العالية حتد من التأثيرات السالبة للممارسات الزراعية على البيئة وفقا ً ملا نصت عليه املادتان  3و  4من قانون انشاء
املركز ،الذي حدد أيضا الوضع القانوني والهيكل اخلاص بإدارة املركز .ويوضح اخملطط التالي التركيب الهيكلي لقطاعات جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية والتي
تغطي “ كافة مراحل السلسلة الغذائية” ،ووظائفه ومهامه الرئيسية.

مخطط ( )1الهيكل التنظيمي والوظيفي جلهاز أبوظبي للرقابة الغذائية
 1.1األهداف والنطاق
مجلس اإلدارة

تشمل هذه الوثيقة املبادئ الرئيسية والسياسات العامة جلهاز أبوظبي للرقابة الغذائية املتعلقة مبهامه والتزاماته جتاه قطاعي الزراعة والغذاء ،كما حتدد األطر
العامة والسياسات التفصيلية لكال القطاعني ،ولقد جاء تطوير هذه اجملموعة من السياسات التي تضمنتها الوثيقة لتشكل منهجا ً شامال ً ملعاجلة القضايا
العامة واملتعددة األبعاد والتأثير في كامل مراحل السلسلة الغذائية ،باإلضافة إلى القضايا ذات اخلصوصية لكل قطاع .كما ترسي الوثيقة كذلك األٌسس التي
تستند إليها عمليات رسم اخلطط وصنع القرارات على املدى املتوسط ،وبذلك فإ ّن هذه احلزمة تساعد في حتديد ومتابعة النشاطات واملبادرات املالئمة لكال
القطاعني.

جلنة التدقيق الداخلي

جلنة اإلدارة التنفيذية

اإلنتاج احليواني

املوارد البشرية

شؤون املزارعني

اإلحصاء والتحليل

الرقابة الزراعية

السياسات
وحتليل اخملاطر

التخطيط اإلستراتيجي
وإدارة األداء

اخملتبرات البيطرية

تقنية املعلومات
واالتصاالت

توزيع األعالف

املرافق واخلدمات

االتصال
وخدمة اجملتمع

املواد
إدارة فرع العني

•إتباع أكثر الطرق فاعلي ًة لضمان سالمة ومالءمة املواد الغذائية املع ّدة للتداول والبيع.

إدارة فرع
املنطقة الغربية

•التوجه لوضع إجراءات إلدارة اخملاطر بحيث تسهم في:

18

رقابة املنافذ

التطوير والتميز
املؤسسي

العقود واملشتريات

•القضايا املتعلقة بسالمة ومالءمة الغذاء املستورد واملنتج محلياً.
•الصحة واإلنتاج احليواني والنباتي ،وما يتصل بذلك من القضايا املتعلقة بسالمة الغذاء.
•استدامة اإلنتاج.

أُسس جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية ( )ADFCAفي عام  2005كهيئة محلية مستقلة في إمارة أبوظبي ،وهو اجلهة الوحيدة اخملتصة بالرقابة على الغذاء ،حيث
حيز التنفيذ الفعلي في عام  2007بإدماج قطاع الزراعة في
يضطلع اجلهاز مبهام ومسؤوليات متتد عبر كافة مراحل السلسلة الغذائية في اإلمارة .دخل ذلك ّ
الهيكل التنظيمي للجهاز ،و توسعت مهامه بذلك لتغطي شؤون و مدخالت الزراعة بشقيها احليواني والنباتي ،باإلضافة إلى جتهيز وتصنيع ونقل وتوزيع املواد
الغذائية بقطاع جتارة التجزئة والتموين الغذائي بكافة أشكاله ،فضال ً عن عمليات البيع خالل كافة مراحل السلسلة الغذائية ،علما بأن مفهوم السلسلة

الرقابة احليوانية

النظم املؤسسية
واجلودة

يحظى جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية مبوقع يضاهي أفضل هيئات الغذاء والزراعة في العالم بتطبيقه لنهج حتقيق “األمن البيولوجي” باملعنى العريض لهذا
املصطلح ،ومبا يتفق مع تعريف منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة (( .)FAOتُعرّف منظمة ( )FAOاألمن احليوي بأنه نهج إستراتيجي متكامل يضم األطر
العامة للسياسات والتشريعات اخلاصة بتحديد وحتليل وإدارة اخملاطر املتعلقة بحياة وصحة اإلنسان واحليوان والنبات فضال عن اخملاطر البيئية ذات الصلة) .وتشمل
احملورة
اخملاطر املتعلقة بحياة اإلنسان واحليوان والنبات :مهددات سالمة الغذاء ،واألمراض املشتركة بني اإلنسان واحليوان ،وآفات وأمراض النباتات ،وقضية الكائنات ّ
وراثيا ً ومنتجاتها ودخول األنواع الغريبة الغازية .بينما تغطي اخملاطر املتعلقة بالبيئة العديد من القضايا التي ترتبط باالستدامة ،واستخدامات املياه ،وإدارة
النفايات،والتغييرات التي تستحدث وتستجد على النشاط الزراعي في نواحي (املقاصد ،املنتجات،املمارسات) ،واالستجابة للتغيرات املناخية ،ومهددات التنوع
احليوي والسالمة احليوية 5واالستجابة للتحديات املترتبة على تنقالت اإلنسان واحليوان ،والتغيرات التي حتدث للنباتات نتيجة (حتديد مناطق جغرافية خالية من
األمراض ومسبباتها بإتباع برامج محددة ومعايير خاصة باألمن احليوي) .يرتكز هذا النهج اإلستراتيجي املتكامل على سياسات واضحة ومنظومة تشريعية
وسياق مؤسسي يحدد األدوار واملسؤوليات لكافة الشركاء ويرتكز في ذات الوقت على توفر القدرات الفنية والعلمية املالئمة (متضمنة استخدام أسلوب حتليل
اخملاطر) ،إضافة لتوفر البنيات التحتية الفعالة ،ونظم االتصاالت وتبادل املعلومات.6
4

القانون رقم  4لسنة  2009بإنشاء مركز خدمات املزارعني بإمارة أبوظبي

5

يغطي مفهوم السالمة احليوية الوقاية من التهديد واسع النطاق للتكامل احليوي الذي يشمل اجملاالت البيئية ،الطبية ،والزراعية.

6
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املستوى الثالث
(إدارة)

صحة احليوان

املالية

التنمية الزراعية

األبحاث والتطوير

الرقابة الغذائية

التشريعات

املشاريع

•بناء نظام تشريعي يتمتع بالكفاءة والفاعلية ،يقوم على أساس اخملاطر الغذائية ،ملعاجلة اآلتي :

 1.2دور جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية كهيئة تعنى بكافة مراحل “السلسلة الغذائية»

اخلدمات املؤسسية

الشؤون الزراعية

التطوير

الرقابة

السياسات واألنظمة

االستراتيجية واألداء

املستوى الثاني
(قطاع)

الثروة احليوانية

إ ّن الغرض اجلوهري من وضع وتطوير السياسات املتعلقة بالزراعة وسالمة الغذاء يتمثل في اآلتي:

•املساعدة في تعزيز االستدامة االقتصادية للقطاع التقليدي في مجالي الزراعة واألغذية.

اخلدمات القانونية

اللجنة العلمية

وتعرض الوثيقة في مستهلها اإلطار العام للسياسة الذي يشمل (دور وصالحيات جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية ،واملالمح العامة لقطاعي الزراعة والغذاء،املقاصد
واملو ّجهات العامة للسياسة  ،وبيئة السياسة ،والقضايا واخملاطر احلالية املتعلقة بالزراعة وسالمة ومالءمة الغذاء واحتماالت حدوثها) ،يلي ذلك شرح وتفصيل
مبادئ السياسة التي ستطبق عبر السلسلة الغذائية والتي تعكس املوجهات والنهج الثابت الذي سيتبعه جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية في القيام مبهامه
وصياغة قراراته املستقبلية.

• التقليل واحلد من اخملاطر املتعلقة بصحة اإلنسان والنباتات واحليوانات.
•حماية وتعزيز الصحة العامة.
•تعزيز الثقة لدى أصحاب املنشآت حول مدى التأثير اإليجابي للمتطلبات التشريعية على أنشطتهم.
• إحاطة مسئولي منشآت الغذاء واألعالف (متضمن ًة املنشآت العاملة بتجارة كل منهما) بتحمل مسؤولية سالمة ومالءمة
الغذاء واألعالف املنتجة من قبل منشآتهم .

التدقيق الداخلي

املستوى األول
(مكتب)

املدير العام

استراتيجي متكامل يغطي كافة مراحل السلسلة الغذائية ومتثل نظاما ً شامال ً
رقابي
ج
إ ّن مبادئ وسياسات جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية تشكل نواة لنه ٍ
ٍ
ٍ
يضبط بتوازن ايقاع قطاعي الزراعة والغذاء ،يتضمن كافة التشريعات واملتطلبات ،واخلدمات املساندة ،والبنية التحتية ،والرصد واملراقبة ،والبرامج التنفيذية
لكل من قطاعي الزراعة والغذاء.

ومن خالل السياسات العامة الشاملة يتم إبراز الدور واألنشطة العملية جلهاز أبوظبي للرقابة الغذائية في قطاعي الزراعة والغذاء ،و يتم االنتقال بعد ذلك
للسياسات اخلاصة بالزراعة ومن ثم السياسات اخلاصة بسالمة ومالءمة الغذاء ،وقد تختلف درجة تأثير السياسات العامة على الطريقة التي ستطبق فيها
السياسات اخلاصة وفقا ً لطبيعة القضية املطروحة.

مكتب املدير العام
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وسيحقق اتباع النهج املتكامل لألمن احليوي عبر القطاعات اخملتلفة ،جملة من املزايا االيجابية تتمثل في االرتقاء مبتطلبات الصحة العامة ،وتسهيل انسياب
حركة التجارة العاملية ،وحتسني اإلنتاج الزراعي ،وحماية البيئة ،فضال عن العالقة املباشرة لألمن احليوي بتحقيق األمن الغذائي من خالل أثره الكبير على إنتاج
الغذاء ومجمل األنشطة واجملاالت ذات العالقة.

مخطط ( )2الفوائد املترتبة على إتباع نهج األمن احليوي في القطاعات اخملتلفة

 1.3نهج تطوير السياسات
يشمل مفهوم وضع السياسات في معناه األوسع االلتزام مببادئ وقرارات السياسة كإطار مرجعي يحكم رسم خطط التطبيق وحتديد مسارات التنفيذ العملي،
التي متكَن احلكومة من النجاح في حتقيق الغايات املنشودة على املدى الطويل ،وميتد املفهوم ليشمل النهج الذي سيتبع في التصدي الفوري املباشر للقضايا
الطارئة عند وقوعها ،ووفقا لذلك يصبح لزاما ً تضمني املبادئ واألسس الواردة في وثيقة السياسة في كافة التشريعات والقوانني املنبثقة منها واملزمع إقرارها
مستقبالً.

لقد مت ّ وضع وثيقة السياسة هذه عبر مجموعة من اخلطوات ،كما هو موضح أدناه،

مخطط ( )3النهج املتبع في تطوير السياسة  -اجراءات السياسة

املوضحة في الفصول القادمة إسهاماته ومساعيه املستمرة إلنشاء “نهج متكامل
يعرض جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية من خالل املفاهيم والسياسات
ّ
واستراتيجي” ملواجهة اخملاطر املتعلقة بالسلسلة الغذائية في إمارة أبوظبي ،واحملافظة على مقتضيات األمن احليوي مبفهومه الشامل .وجدير باملالحظة
أن ّه رغم ارتفاع نسبة املواد الغذائية املستوردة إلى إمارة أبوظبي ،إال ّ أ ّن التركيز ينصرف بشكل أكبر على اإلنتاج احمللي للمواد الغذائية ذات املنشأ احليواني
والنباتي ،وينحصر كما هو احلال السائد في الدول االخرى في األخطار احملتملة املهددة لهذا اإلنتاج ،ويهتم في ذات الوقت بتقليل األخطار الناجتة عن التجارة في
املنتجات الزراعية واملواد الغذائية والتي كانت ومازالت من القضايا ذات التأثير الواضح على التبادل التجاري بني الدول ،وضمن هذا السياق فإن حكومة أبوظبي
ملتزمة باتفاقية منظمة التجارة العاملية ( )WTOاملتعلقة بالصحة والصحة النباتية ( )SPSوما تضمنته من معايير دولية ،باإلضافة إلى التزامها بقواعد وأدلة
املمارسات الصادرة عن كل من هيئة الدستور الغذائي  ،Codex Alimentariusاملنظمة العاملية للصحة احليوانية ( )OIEواالتفاقية الدولية لوقاية النباتات (.)IPPC
إ ّن التطلعات املستقبلية إلمارة أبوظبي تستوجب االلتزام ببرنامج كفء «لألمن البيولوجي» احمللي يتسم بالفعالية والقدرة على توفير الصحة واملنافع البيئية
واالقتصادية للسكان ،لذلك وألجل خدمة التطلعات في مجال سالمة ومالئمة الغذاء ال بد من كسب ثقة املستهلك بشكل أساسي في وجود منظومة
فعالة تتمتع بالقدرة الكافية على معاجلة قضايا سالمة الغذاء وصالحيته .لقد وضعت حكومة أبوظبي بإنشائها جلهاز أبو ظبي للرقابة الغذائية
تشريعية ّ
( )ADFCAاإلطار املناسب لتوحيد املسؤولية وضمان القدرة على تطبيق منهجية موحدة لألنظمة والنشاطات التشريعية عبر السلسلة الغذائية (متضمن ًة
واردات املواد الغذائية) ،باإلضافة إلى تطبيق نظام متكامل إلدارة اخملاطر .إ ّن هذا النهج التشريعي الشامل عبر السلسلة الغذائية يضمن توفر الكفاءة التنظيمية
وتعزيز ضمانات سالمة الغذاء بكافة األنشطة ذات العالقة وللمستهلك في إمارة أبوظبي.
ويسعى اجلهاز من خالل حتسني الضمانات املتعلقة بتجارة املنتجات احليوانية والنباتية واألعمال التجارية ذات العالقة ،إلى حتقيق أهداف أخرى تتمثل في توفير
وفعال خلدمة املؤسسات العاملة في مجال اإلنتاج احمللي أو االستيراد والتصدير ،باإلضافة إلى القدرة على اإلستجابة املواتية واملتكاملة
نظام تشريعي متناسق ّ
للقضايا املتعلقة باألمن البيولوجي أو احلاالت الطارئة التي ميكن أن حتدث على امتداد مراحل السلسلة الغذائية.
و خالل معاجلة القضايا املتعلقة بإإلطار العام لكل من سياسة الزراعة وسياسة السالمة الغذائية  ،اتبع نهجا للتمييز والفصل النوعي بني قطاعي الغذاء
والزراعة كصيغة مثلى ألجل التحديد الواضح بني أطر السياسات املتعلقة باإلنتاج الزراعي وصحة احليوان والنبات من جهة ،وتلك املتعلقة بتداول وسالمة
الغذاء و احملافظة على صحة اإلنسان ورفاهيته من جهة أخرى ،ويعد ذلك الفصل منهجا منطقيا ال يؤثر سلبا على امكانية تطبيق التدابير املتعلقة بسالمة
ومالءمة الغذاء وصحة اإلنسان ورفاهيته في أي نقطة ضمن السلسلة الغذائية ،بدءا من مرحلة اإلنتاج األولي مرورا ً بقطاع البيع بالتجزئة وخدمات متوين
الطعام.
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اخلطوة األولى :قام جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية بتحديد أهداف السياسة واملستمدة من اخملرجات احلكومية الرئيسية املناط باجلهاز حتقيقها (كما سيوضح
الفصل الثاني).
•اخلطوة الثانية :أجريت دراسة حتليلية للوضع التشريعي القائم كمقدمة تمُ ّهد إلجراء قياس معياري مقارن مع أفضل املمارسات
العاملية ( )benchmarkingبهدف حتديد مالمح الوضع القائم والتعرف على أوجه القصور أو الفجوات بغية حتديد اجملاالت التي يتعني أن
حتظى بالتركيز واالهتمام واجلديرة باستقطاب جهود التحسني.
•اخلطوة الثالثة :مت إجراء قياس للمستوى باملقارنة املعيارية ( )benchmarkingمع أفضل املمارسات العاملية والتي شملت كال ً من
 Codexو OIEو IPPCباإلضافة إلى املقارنة مع مناذج من دول مختلفة املستويات (شملت :اإلحتاد األوروبي  /ايرلندا  /الواليات املتحدة  /كندا،
أستراليا  /نيوزيلندا) ،وقد مت ّ حتديد خيارات متعددة ضمن التوصيات التي مت ّ إعدادها .
يجسد موقف احلكومة جتاه اجملاالت ذات العالقة.
•اخلطوة الرابعة :إقرار مبادئ السياسة واخليار الذي
ٌ
•اخلطوة اخلامسة :إقرار السياسات املالئمة ووضع اللمسات األخيرة لوثيقة إعالن السياسات ،ومتثل وثيقة السياسة هذه اخلطوة
اخلامسة في عملية تطوير السياسات.
•اخلطوة السادسة :تنفيذ السياسات ،ووضع مؤشرات األداء ،وتقييم فعالية اإلجراءات أو القياسات ،مع األخذ باإلعتبار احلاجة إلدخال بعض
التعديالت الضرورية على السياسات على ضوء نتائج التقييم.
تعكس هذه الوثيقة عملية تطوير مبادئ السياسة ومواقفها ،التي متثل حزمة متكاملة ومرجعية التخاذ القرار والتطبيق .وسوف يتم في املستقبل تبسيط
عملية وضع السياسات ،حيث يجري إتباع املراحل املوصوفة في اخملطط (.)4
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مخطط ( )5الشركاء الرئيسيون

مخطط ()4عملية تطوير السياسات في املستقبل

سوف يساهم النهج املتضمن في هذه الوثيقة في تعزيز احلوكمة الناجحة واإلدارة السلسة وحتديد املسئوليات في قطاعي الزراعة والغذاء في إمارة أبوظبي.
يوضح اخملطط ( )6مستويات ارتباط وتداخل الفئات الرئيسية للشركاء حيث تختلف تبعا ً لألمور التالية :اهتمامها وتأثيرها ومشاركتها لتنفيذ وتطبيق هذه
السياسة .كما يوضح اخملطط سياسة إستراتيجية التواصل الداعمة التي ّمت إعدادها بالتزامن مع هذه الوثيقة والتي حتدد مستوى ومدى تدخل الشركاء.

مخطط ( )6مستويات ارتباط وتداخل اجملموعات  /الهيئات احملددة
إن احملصلة النهائية للسياسات الشاملة التي تطرقت لها هذه الوثيقة تعكس األهداف بعيدة املدى حلكومة أبوظبي التي يضطلع بها جهاز أبوظبي للرقابة
الغذائية بغية خلق أرضية صلبة ينبني عليها التطوير والتخطيط املستقبلي مع التأكيد على اإلتصال واإلرتباط الوثيق بني كافة مكونات ومراحل السلسلة
الغذائية من املزرعة إلى املائدة.

 1.4الشـــركـاء
تستهدف هذه الوثيقة ثالثة مجموعات رئيسية من الشركاء في إمارة أبوظبي:
•الشركاء احلكوميني :وهي اجلهات احلكومية األخرى غير جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية ،فعلى الصعيد الرسمي يعد مجلس إدارة
جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية اجلهة احلكومية األعلى التي متلك صالحية إدارة وتوجيه كافة الشؤون ذات الصلة بهذه الوثيقة وأهدافها
جتسد الوثيقة كذلك دليال ً واضحا للجهات احلكومية األخرى يقطع باختصاص اجلهاز بوضع وتطوير السياسات احملققة للمخرجات
كما ّ
الرئيسية حلكومة اإلمارة املناطة به .لذا متثل العالقة اإليجابية البناءة بني اجلهاز واجلهات احلكومية األخرى( احمللية واإلحتادية ) دعما
قويا للعمل املشترك والتنسيق املتبادل من أجل اجناز املهام ذات العالقة باخملرجات احلكومية الكلية( ،على سبيل املثال :توفير البيانات
الفعالة املتعلقة بسالمة ومالءمة املنتجات الغذائية التي يتم بيعها في املدارس)،
التغذوية الالزمة للهيئات الصحية التخاذ القرارات
ّ
وفي ذات السياق هناك العديد من اجملاالت التي تستقطب قدرا كبيرا من االهتمام املتبادل بني جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية وبني الهيئات
احلكومية املسئولة عن شؤون البيئة والتنمية االقتصادية.
•القطاعات املعنية (الصناعة واإلنتاج) :كافة املؤسسات التجارية بقطاع األعمال في حقل انتاج املدخالت الزراعية التي تتأثر
باألهداف والسياسات احلكومية( ،املوردون العاملون في مجال املنتجات الزراعية ،الخ) ،اإلنتاج األولي (املزارعون ومربو الثروة احليوانية)،
الصناعات الغذائية ( املصنعون والعاملون في مجاالت النقل والتوزيع والتخزين وجتارة التجزئة وخدمات التموين الغذائي) ،وسيلتزم جهاز
أبوظبي للرقابة الغذائية بنهج يتميز بالتعاون والشفافية ويتسم كذلك بالكفاءة والفاعلية في تغطية كافة النشاطات حتقيقا ملبدأ
تكامل السلسلة الغذائية.
•املستهلكون :عموم األفراد الذين يقومون بشراء املواد الغذائية ضمن إمارة أبوظبي سوا ًء كانوا مواطنني أو مقيمني أو زائرين ،والذين
تتمحور حولهم العديد من السياسات التي مت إقرارها في هذه الوثيقة ،وخصوصا ً فيما يتعلق بسالمة األغذية ،وبذلك فهم يعتبرون
ضمن الشركاء الرئيسيني في هذه الوثيقة.
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الفعالة للعالقة مع الشركاء وآليات إشراكهم في صنع القرار فضال ً عن رصد
تعالج إستراتيجية التواصل بالتفصيل جملة من احملاور األساسية تتضمن اإلدارة
ّ
وتفهم مطالبهم وإبداء التقدير املستحق للتفاعل االيجابي واالستجابة من قبلهم .وقد انتهجت االستراتيجية كذلك التقسيم املمرحل ألنشطة التواصل،
ّ
بحيث تتم عبر ثالث مستويات متعاقبة تتدرج من مستوى احلمالت التوعوية واإلرشادية مرورا ً بتطوير املوقف لكسر مقاومة التغيير وبناء القناعات واالميان
بضرورة تبنّي التغيير ،ومن ثم االنخراط في الفعل املباشر على أرض الواقع لتجسيد االلتزام التام سعيا لبلوغ الغايات املنشودة للقرار.
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 1.5االفتراضات والمخاطر
هناك عدد من العناصر املفترض توافرها إلسناد تطبيق وتنفيذ املفاهيم والسياسات احملددة في هذه الوثيقة ،وهي:

•الدعم احلكومي لهذه املنهجية.
الفعال.
•توفر املوارد الالزمة للتنفيذ
ّ
•توفر وامتالك القدرات والكفاءات الالزمة للتنفيذ.
•التنسيق بني اجلهات احلكومية احمللية في اإلمارة من جهة و مع اجلهات احلكومية االحتادية ذات العالقة من جهة أخرى لضمان بلوغ النجاح
املتكامل.

•التنمية البيئية املستدامة لقطاع الزراعة
حتقيق التنمية املستدامة املستندة إلى إطار متوازن يتمثل في تطوير وإنفاذ منظومة تشريعية متكاملة لرعاية تطبيق املمارسات الزراعية اجليدة وزيادة
كفاءة وفعالية اإلنتاج الزراعي وتطبيق برنامج فعال للحماية الزراعية.
•تأمني إمدادات الغذاء لإلمارة:

يشمل ذلك جوانب توفر الغذاء وسهولة الوصول إليه وقدرة املستهلكني على حتمل تكاليفه بهدف ضمان تأمني إمدادات الغذاء ألفراد اجملتمع.

مخطط ( )7اخلطة االستراتيجية جلهاز أبوظبي للرقابة الغذائية 2020-2016

كما أ ّن هناك عدد من اخملاطر احملتملة والتي ميكن إجمالها على النحو التالي:

•فشل إدارة السياسات.
•وضع سياسات مختلفة التوجه لسالمة الغذاء على املستوى االحتادي لإلمارات.
•تأثير التغيرات التي ميكن أن حتدث في البرامج واألولويات احلكومية.
•ضعف التعاون من قبل الهيئات األخرى.
•عدم التواصل الفعال مع الهيئات األخرى.
•وجود أنواع مختلفة من احلواجز أواملعوقات.
•مقاومة التغيير من قبل الشركاء أو ضمن جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية.
•غياب املواكبة من قبل دول مجلس التعاون اخلليجي.
•افتقار عمليات إدارة التغيير للفعالية الكافية و الدعم الكافي من قبل الشركاء.
• اآلثار البيئية السلبية احملتملة التي قد تتطلب احلد من التوسع في النشاط الزراعي (مثل تدهور األراضي واستنفاد وارتفاع درجة ملوحة
املياه اجلوفية).

وتشمل األمثلة اآلتية بعض اآلليات التي ميكن استخدامها للمعاجلة أو التقليل من اخملاطر املذكورة أعاله كاآلتي:
•وضوح األدوار واآلليات.
•التعاون الوثيق بني اجلهات االحتادية واحمللية والتعاون على املستوى اإلقليمي.
•التزام القيادات العليا بدعم التغيير الالزم لتطبيق السياسات.
•تطوير وتطبيق إستراتيجية اتصال واضحة.
•وضع خطة تنفيذية شاملة ورصد املوارد الكافية للتنفيذ .
•رصد وتقييم اآلثار البيئية املترتبة على تنفيذ السياسات الزراعية التي مت تطويرها.

 .2سياق السياسة
سيتم التطرق في هذا الفصل إلى الدوافع التي أدّت إلى إعداد هذه الوثيقة ،وتوصيف البيئة احلالية للزراعة وسالمة الغذاء في دولة اإلمارات العربية املتحدة
وعلى وجه اخلصوص بإمارة أبوظبي ،وسيتناول هذا الفصل أيضا ً مقاصد السياسة وموجهاتها والتي أُخذت بعني االعتبار عند إعداد اإلطار العام والسياسات
اخلاصة املرتبطة به.

لقد كان للدور الهام ملساهمة كل من قطاعي الزراعة والغذاء بشكل أساسي في اقتصاد إمارة أبوظبي أثره في ادراك اجلهاز أهمية أن يأخذ بعني االعتبار التأثيرات
االقتصادية املترتبة على هذين القطاعني عند تطوير سياسة الزراعة وسالمة الغذاء باإلمارة وخالل املراحل الالحقة لتطبيق وتقييم السياسة .
و من أجل حتقيق اخملرجات املنشودة ،يقوم جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية بالعمل على تطوير اجلوانب التالية:

 2.1مقاصد السياسة
إ ّن مقاصد السياسة والتوجه العام لهذه الوثيقة مستمدة من اخملرجات احلكومية الرئيسية حلكومة أبوظبي .7ويعتبر جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية اجلهة
املسئولة عن التنفيذ واإلشراف على ثالثة من هذه اخملرجات والتي تعتبر األساس الذي تستند إليه السياسات التي سيتم التطرق إليها في هذه الوثيقة:8

•ضمان سالمة الغذاء
العمل على ضمان سالمة الغذاء خالل كافة مراحل السلسلة الغذائية ،سواء للمواد الغذائية املنتجة محليا ً بإمارة أبوظبي أو املواد الغذائية املستوردة
عبر حدود اإلمارة ،وذلك بهدف حماية اجملتمع من اخملاطر التي تهدد سالمة الغذاء و تؤثر سلبا ً على صحة املستهلكني ،وكذلك احلد من األمراض التي تنتقل
بواسطة األغذية.
7

اإلصدار األخير من جدول أعمال سياسة حكومة أبوظبي غير متوفر للعامة بعد.

8

اخلطة االستراتيجية جلهاز أبوظبي للرقابة الغذائية  ،2011-2015اإلصدار الثاني.
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• حتديد املفاهيم والسياسات القابلة للتطبيق خالل كافة مراحل السلسلة الغذائية وفقا لنهج يستند على حتليل اخملاطر.
• إقرار نهج شامل لتطوير قطاع الزراعة بهدف زيادة مساهمته في إجمالي الناجت احمللي وحتسني جميع جوانب اإلنتاج الزراعي مع األخذ
بعني االعتبار قضايا سالمة الغذاء.
• تطوير نظام لسالمة الغذاء يشمل اإلطار العام للسياسة باإلضافة إلى السياسات التفصيلية املستندة إلى أفضل املمارسات العاملية
في هذا الشأن.
• وضع وبناء برنامج تشريعي يغطي كافة مراحل السلسلة الغذائية.
• صياغة إستراتيجيات تهدف إلى تقليل اخملاطر الصحية الناجمة عن استهالك الغذاء.
• التعاون مع الشركاء في تقدمي املبادرات واملتطلبات التشغيلية ألنظمة السالمة الغذائية.
• امتثال مسئولي املنشآت للمتطلبات ومراقبة النظام.
• التعليم وزيادة الوعي والتدريب للعاملني في املنشآت الغذائية واملستهلكني  /اجلمهور.
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سيــاسة الزراعــــة وسالمــــة الغذاء بإمارة أبوظبي

 2.2موجهات السياسة
لقد قام جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية بتطوير هذه الوثيقة اتساقا مع الطيف الواسع ملوجهات السياسات والتطورات التي تشهدها كافة املستويات الدولية
واإلقليمية واالحتادية واحمللية في مجاالت الزراعة وسالمة الغذاء  ،وقد حددت حكومة أبوظبي في «الرؤية االقتصادية  2030إلمارة أبوظبي» تسعة مرتكزات يستند
عليها مستقبل البناء االجتماعي والسياسي واالقتصادي لإلمارة ترتبط خمس منها مباشرة بسياسة الزراعة وسالمة الغذاء ،وهي  :قطاع خاص فاعل ومؤثر،
اقتصاد مستدام مبني على املعرفة والعلم احلديث ،وبيئة تشريعية مثالية تتسم بالشفافية والكفاءة ،واحملافظة على العالقات املتميزة مع بقية دول العالم
على مختلف األصعدة ،واالستخدام األمثل ملوارد اإلمارة.
لقد مت ّ صياغة التوجهات الطموحة حلكومة اإلمارة مبا يتوافق مع الوضع العاملي الذي يشهد تصاعدا مضطردا في االهتمام مبتطلبات الصحة العامة وسالمة
الغذاء من قبل احلكومات واملستهلكني ،وفي ظل منو الوعي العام في اآلونة األخيرة بالكثير من القضايا املتعلقة بالغذاء والذي يتجلى في منو الطلب على أنواع
معينة من األغذية ذات اخلواص الصحية احملددة أو األغذية الفاخرة ،إذ على الرغم من عدم تعلق االمر هنا بالسالمة الغذائية ،إال أن تلك االنواع من األغذية حتظى
بإقبال كبير من ذوي االستطاعة والقدرة على املفاضلة واالختيار دون النظر الرتفاع أسعارها جراء ازدياد التكلفة بسبب ازدياد الطلب .ومبوجب أهداف خطة
ابوظبي  0202-6102وخطة اجلهاز االستراتيجية احملدثة تبعا لذلك (مخطط رقم  ،)7مت حتديد هدف (أمن غذائي وقطاع زراعي مستدام) كهدف حكومي يقوم فيه
اجلهاز بدور املنسق ويتضمن برنامجني رئيسيني هما:
 .1ضمان سالمة الغذاء

•ارتفاع درجة التعرض للمخاطر املرتبطة بصحة احليوانات والنباتات وضمان سالمة الغذاء املنتج منها.
•استدامة املوارد الطبيعية والتي تشمل :االستخدام األمثل ملوارد املياه ،احلفاظ على األراضي الزراعية واحملافظة على التربة املالئمة للزراعة
(مثال :ترشيد استهالك املواد الكيميائية) ،واإلدارة السليمة للمخلفات والنفايات الزراعية.

 2.2.3الموجهات الخاصة بسالمة ومالءمة الغذاء:
•سالمة املستهلك وضمان الصحة العامة.
•االرتقاء بوعي املستهلك في اختيار الغذاء املناسب.
•إحاطة املسئولني علما ً في املنشآت الغذائية (مبا فيهم العاملني في جتارة املواد الغذائية) مبسؤولياتهم القانونية.
•تطبيق املتطلبات التشريعية.
•االزدياد الكبير في حجم جتارة األغذية والتنوع الواسع في أصناف الغذاء املتداول جتارياً.

 2.3بيئة السياسة الحالية:

 .2تنمية القطاع الزراعي والثروة السمكية
إ ّن النمو املتسارع لوتيرة التبادل التجاري حول العالم ،واتساع حركة التنقل والسفر بني البلدان أدى إلى زيادة حجم جتارة األغذية وتنوع املواد الغذائية املتداولة
في الدول واألقاليم اخملتلفة ،ويتم التعامل عامليا ً مع جتارة الغذاء عبر السلسلة الغذائية حتت مظلة اتفاقيتي منظمة التجارة العاملية  WTOبخصوص الصحة
والصحة النباتية واالتفاقية ( )SPSو االتفاقية اخلاصة بالعوائق الفنية حلركة التجارة ( ،)TBTحيث حتتل شؤون صحة اإلنسان واحليوان والنبات االولوية في هذه
االتفاقيات إضاف ًة إلى االهتمام بإزالة العوائق الفنية للتجارة ،وقد أدّى ارتفاع مستويات التجارة العاملية كذلك إلى تعاظم أهمية الدور احلكومي في تنظيم
التجارة والتداول التجاري والرقابة على تطبيق التدابير الالزمة لضبط سالمة الغذاء ضمن الدولة ،فضال ً عن التنمية االقتصادية ومنو اإلنتاج الزراعي.
ميكن معاجلة القضايا اخلاصة بالزراعة أو البيئة (مثل التغيرات املناخية ،واستخدام املياه ،والتنمية املستدامة) من خالل طرق الضبط والسيطرة املعتمدة في
الدولة ،وكذلك هو احلال بالنسبة إلى القضايا املتعلقة بالسلسلة الغذائية كعمليات التحضير والتصنيع واالستيراد وجتارة التجزئة ومتوين الطعام ،وقد متخض
ذلك عن تركيز االهتمام على املسؤوليات التي يتعني أن تتحملها املؤسسات الغذائية عبر كافة مراحل السلسلة الغذائية من املزرعة إلى املائدة ،وعلى دورها في
حتقيق املطابقة مع املتطلبات التشريعية ،ودورها في ضمان سالمة ومالئمة الغذاء.

 2.2.1الموجهات العامة:
•حتقيق توجهات وتطلعات حكومة اإلمارة في توفير الغذاء اآلمن وحتقيق االستدامة البيئية لإلنتاج الزراعي والغذائي.
•اإلسهام الفعلي في صحة اجملتمع ورفاهيته.
•ازدياد وتعاظم الطلب على مقتضيات حماية الصحة.
•تغير سلوك املستهلك واختياراته.
•حتقيق األمن الغذائي الذي يعتمد على وفرة الغذاء وسهولة احلصول عليه ومالءمته.
•التطور التكنولوجي املتنامي في طرق إنتاج الغذاء ،والتعقيد املصاحب لذلك في بنية وتركيب السلسلة الغذائية.
•األمراض املستوطنة واحلديثة الظهور وامللوثات وغيرها من اخملاطر احملتملة على الصحة.
•النمو السكاني والتغير الدميوغرافي.
•االلتزام باتفاقيات منظمة التجارة العاملية :تدابير الصحة والصحة النباتية  SPSوالعوائق الفنية للتجارة .TBT
•الدور املنشود على املستوى الوطني واإلقليمي جلهاز أبوظبي للرقابة الغذائية كنموذج للمؤسسة احلكومية دائمة التطور واالرتقاء
األدائي مبا يجعلها أهال لالعتراف الدولي.
•املساهمة في التطور االقتصادي للدولة و في زيادة الناجت اإلجمالي احمللي.
•االنسجام والتوافق مع املعايير الدولية.
•صحة احليوان ووقاية النبات.

 2.2.2الموجهات الخاصة بقطاع الزراعة:

يعرض هذا الفصل بيئة سياسة أبوظبي احلالية ذات الصلة بقطاعي الزراعة والغذاء .كما يعرض املسؤوليات والتسلسل الهرمي في قطاعي الزراعة والغذاء
على مستوى اجلهاز واإلمارة وعلى املستوى االحتادي ،باإلضافة إلى توضيح العالقة القائمة بينهم في هذا الشأن.
لقد أوضحت عملية التقييم للوضع التشريعي واملقارنة املعيارية اللذان مت ّ إجراؤهما بواسطة جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية في عام  2009أ ًن اجلهات والهياكل
اإلدارية املشرفة على األداء التشريعي للزراعة والسالمة الغذائية في دولة اإلمارات العربية املتحدة تتسم نسبيا باحلداثة وهي تتفاعل فيما بينها لتقوم بالتنفيذ
يحسن فرص
املنسجم واملتكامل للتشريعات ذات اخلصوصية اإلقليمية،أو تلك التي تشكل جزءا ً من االتفاقيات الدولية ،وذلك التنفيذ املتوافق للتشريعات
ّ
التطبيق الفعال ويسهم في توضيح اإلرشادات واملتطلبات للقطاعات ذات الصلة.
وقد أسفرت عملية التقييم التشريعي واملقارنة املعيارية عن مجموعة من التوصيات شملت:
أهمية العمل على تنسيق وتوافق النظام الرقابي في جميع أنحاء الدولة ،االلتزام باتفاقيات منظمة التجارة العاملية  ،WTOإتباع نهج حتليل وإدارة اخملاطر،
الشفافية ،تتبع املنتجات ،حتديد املسؤوليات واألدوار ،التعليم والتوعية ،الترشيد في منح التراخيص ،ضرورة االلتزام بتوسيم املنتجات الغذائية عن طريق بطاقات
بيان وتركيب املواد الغذائية ( البطاقة الغذائية) ،حتقيق االستدامة في مجاالت (استهالك املياه ،إدارة النفايات ،التنوع البيولوجي ،األمن البيولوجي) ،صحة
احليوانات والنباتات واملدخالت املتعلقة بها ،التفتيش والتدقيق والرصد ،التسويق ،برامج سالمة الغذاء ،املنح واإلعانات والتشريعات.
قام جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية بتصنيف هذه التوصيات ضمن مجموعات وفقا ً ألهميتها وأولويتها ،وهو اآلن بصدد التعامل املالئم مع تلك التوصيات.
لقد شهد كل من قطاعي الزراعة وإنتاج الغذاء باإلمارة عموما تطورات ملحوظة في السنوات األربعني األخيرة أو أقل من ذلك ،تأثر خاللها القطاعان بالتغيرات
الدميوغرافية للسكان ،باملقابل كان لتلك التطورات تأثيرات على البيئة لم حتظي باهتمام كاف .ومتخضت تلك الفترة الزمنية القصيرة نسبيا عن انقسام و توزع
االعمال بني اطارين منفصلني وإتباع سياسات تفتقر للترابط واالتساق وفي حني شكلت أنشطة االنتاج األولي أو االبتدائي اجلزء األول من قطاع االعمال  ،تضمن
اجلزء الثاني مجموعة األنشطة املتبقية ضمن السلسلة الغذائية .لذلك استوجبت الضرورة السعي لتحقيق التوازن املطلوب ملعاجلة التفاوت واختالل التكافوء
في منو مكونات قطاع االعمال إلحداث التنسيق والتوافق املتكامل على امتداد قطاعي الزراعة والغذاء خالل السلسلة الغذائية .لذلك مت تطوير سياسة متكاملة
للزراعة وسالمة الغذاء متضمنة ملفهوم السالمة احليوية واألمن احليوي (وفقا لتعريف  ) )FAOفي جانب الزراعة و تغطي كذلك املواد الغذائية املستوردة في
مجال سالمة الغذاء ،لتشكل أساسا مشتركا يجمع بني متطلبات الزراعة إلى جانب سالمة ومالءمة الغذاء ويكون دليال ً هاديا للتطبيق املتجانس خالل كافة
القطاعات اخملتلفة بالسلسلة الغذائية باإلمارة.

 2.3.1اإلطار االستراتيجي للسياسة:
تتكامل االستراتيجية مع األداء التنفيذي وتعمل بشكل متوازي مع السياسة املرسومة ،كما هو احلال بالنسبة حلكومة أبوظبي بشكل عام وجلهاز أبوظبي
للرقابة الغذائية بشكل خاص ،وتقوم السياسة بتعزيز التوافق والتناغم املستمر بني االستراتيجية ورؤية احلكومة ،وباملقابل تسهم االستراتيجية في حتديد
التغييرات التي ميكن أن تطرأ على السياسة.

• تطور وسائل الزراعة ،وإتباع املمارسات الزراعية احلديثة.
•ازدياد التنوع والتداول التجاري في اجملال الزراعي .
• تعزيز املستوى االجتماعي للمزارعني.
•إيالء االعتبار الالئق خلصوصية اإلرث الثقافي واألبعاد والعوامل االجتماعية في اإلمارة.
•االلتزام احلكومي بدعم وتطوير قطاع الزراعة ليساهم باحلد األقصى في تأمني الغذاء السليم اآلمن وحتقيق االستدامة االقتصادية
والبيئية في اإلمارة.

إ ّن اإلطار العام للتخطيط اإلستراتيجي الشامل حلكومة أبوظبي يحدد األهداف الشاملة املشتركة للزراعة وسالمة الغذاء والتي تشكل مقاصد السياسة
وتوجهاتها املرتبطة بتطوير مبادئ السياسة وصياغة السياسات العامة ،يلي ذلك حتديد األولويات التي توجه عملية تطوير السياسات اخلاصة بقطاعي الزراعة
وسالمة الغذاء كل على حدة بناء على اخملرجات املستهدفة ،كما أ ّن االستجابات واملبادرات اخلاصة بأولويات كل قطاع ضمن إطار التخطيط اإلستراتيجي سوف
تنعكس في ما سيحدث من تغيرات لألنظمة التشريعية وفي تطبيق اإلطار العام للسياسة وتنفيذ السياسات ،مبا يجعل من إدارة األداء احلكومي في النهاية
أمر موازيا إلدارة أداء تطبيق السياسة.
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مخطط ( )8الربط بني إطار عمل السياسة والتخطيط االستراتيجي

 2.4نظرة عامة للوضع الحالي لقطاعي الزراعة والغذاء
ميثل الفهم العميق للوضع التشريعي الراهن لقطاعي الزراعة والغذاء أمرا ً أساسيا ً لتطوير السياسة وحتديد نقطة االنطالق لتحقيق التطور املستقبلي
املنشود والتمكن الحقا ً من قياس التطور والتقدم احملرز فعليا في املستقبل .كما أ ّن معرفة الوضع احلالي يساعد على فهم واستيعاب القضايا واخملاطر التي
تلمس واقتناص الفرص الواعدة التي ميكن استثمارها.وفيما يلي توضيح للوضع الراهن لقطاعي الزراعة والغذاء:
تواجه احلكومة والقطاع مبا يتيح ّ

الزراعة

9

شهد قطاع الزراعة والثروة احليوانية في إمارة أبو ظبي تطورا سريعا ومضطردا منذ العام  ،1970وقد لعبت البرامج احلكومية الداعمة لهذا القطاع الدور
وقدمت دعما واسعا ملدخالت القطاع بهدف
الرئيسي في ذلك التطور حيث أخذت احلكومة على عاتقها التوفير اجملاني لعناصر البنية التحتية وموارد املياه الالزمة
ّ
تشجيع التوجه نحو الزراعة ،ولكن طبيعة املناخ السائد في دولة اإلمارات وندرة موارد مياه الري شكلت حتديات إضافية على قطاع الزراعة ،وقد هيأ وجود قرابة
 25000مزرعة غالبيتها مزروعة بأشجار النخيل الفرصة املناسبة لظهور صناعة متنامية من منتجات التمور ،فقد بلغ العدد الكلي ألشجار النخيل في أبوظبي
قرابة  33مليون شجرة ،مبتوسط إنتاج  120 – 50كغ لكل شجرة ،كما ازداد منو قطاع زراعة اخلضروات بشكل ملحوظ ليبلغ اإلنتاج الزراعي عام  2.2 : 2009طن /
أما فيما يتعلق باألعالف فقد بلغت
دومن من اخلضروات ،حيث شكلت الطماطم النسبة األعلى من بني اخلضار املزروعة بواقع ( 6.110دومن) وإنتاج  5.31طن  /دومنّ .
كمياتها املستوردة  713.154طن في عام  ،2009بزيادة بلغت نسبتها  145%مقارن ًة بعام  ،2008وقد مت ّ توزيع ما نسبته  87%من العلف املستورد إلى مربي املاشية.
وعلى الرغم من اإلسهام البسيط لقطاع اإلنتاج احليواني (احليوانات املنتجة للغذاء) في الناجت اإلجمالي احمللي إلمارة أبوظبي والذي ال يتجاوز  ،1%إال ّ أ ّن هذا القطاع
يضم عدد كبير من مربي املواشي وعائالتهم حيث يشكل ذلك جزءا ً من تقاليد وتراث اإلمارة .وانطالقا من حقيقة أ ّن البروتني احليواني يعتبر من األمور الرئيسية
املساهمة في حتقيق األمن الغذائي ،فهو بالتالي يشكل عامال ً كبير التأثير على الصحة العامة خاصة أ ّن  60%من مسببات األمراض البشرية و 75%من األمراض
الطارئة و 80%من امليكروبات احملتملة االستغالل في اإلرهاب البيولوجي هي حيوانية املنشأ  .وتزداد األهمية االقتصادية لهذا القطاع نظرا لتوفر فرص ممكنة لزيادة
إسهام النشاطات املرتبطة بتربية املواشي واإلنتاج احليواني في الناجت اإلجمالي احمللي.
شكلت الثروة احليوانية في العام  2009ما مقداره  2.726.671رأسا ً من املاشية ،شملت  2.305.603رأسا ً من االغنام واملاعز ،و 42.992من البقر ،و 378.076من
اجلمال .تصنف اخلراف االغنام واملاعز أوال ً في احليوانات املنتجة للحوم احلمراء في اإلمارة ،تليها اجلمال واألبقار ،ومبا أ ّن االغنام واملاعز تشكل مصدرا ً رئيسيا ً للحوم
احلمراء في اإلمارة ،فمن املمكن أن تسهم بشكل كبير في تلبية الطلب املتنامي على البروتني احليواني ،والذي يعتبر أحد املقومات الرئيسية لتحقيق األمن
الغذائي بشكل عام.

 2.3.2المسؤولية التشريعية
على الرغم من اقتصار مهمة جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية على مجالي الزراعة وسالمة الغذاء ،إال ان جهات أخرى سواء على مستوى اإلمارة أو املستويني
االحتادي واإلقليمي ،تشترك في املسؤولية عن عناصر أو جزئيات مختلفة من مكونات اإلطار التشريعي جملالي الزراعة والغذاء ،علما بأن تعدد األطر املسئولة قد
يفرض احيانا حتديات إضافية تتمثل في احتماالت التعقيد والصعوبات التي قد تشوب عمليات التواصل والتنسيق بشأن البرنامج التشريعي بني تلك اجلهات
املتعددة.

مخطط ( )9املسؤولية التشريعية

إ ّن الوضع الصحي للثروة احليوانية في إمارة أبوظبي يؤثر على إنتاجيتها ،وعلى فرص التسويق للماشية واملنتجات الغذائية املشتقة منها ،وعلى التنقالت
احملتملة للحيوانات ،فقد رصدت التقارير املتعلقة بأمراض احليوانات التي مت ّ اإلبالغ عنها في عام  2009األرقام التالية :األمراض الطفيلية ( 922.046حالة بنسبة
 38%من كافة احلاالت املبلغ عنها) ،األمراض الداخلية غير املعدية ( 715.119حالة بنسبة  ،)29%األمراض السارية ( 526.638حالة بنسبة  ،)21%األمراض املعدية
( 283.709حالة بنسبة  ،)12%وهذه اإلحصائيات واألرقام ومامت ذكره عن االمراض املشتركة تعد مؤشرا قويا على أهمية توفر خدمات بيطرية حكومية عالية
الكفاءة على املستويني احمللي واالحتادي ،وتؤكد أيضا ً على ضرورة فهم العالقة املتداخلة بني الصحة احليوانية ،واإلنتاج احليواني ،والظروف البيئية السائدة.
بلغ عدد املراكز املُقدمة للخدمات للمزارعني في أبوظبي عام  2009حوالي  105مركز تضم  39مركز فرعي ،و 24مركز دعم ،و 22مركز تسويق زراعي ،و 20مركز
لتسويق األعالف.
وقد منا حجم التجارة اخلارجية إلمارة أبوظبي من السلع الزراعية خالل الفترة بني عامي  2005و 2009مبعدل  18%سنوياً ،وذلك يعزي لزيادة احلجم اإلجمالي
للصادرات والواردات ،ففي عام  2009كانت نسبة حجم السلع الزراعية مقارن ًة بحجم التجارة اخلارجية على النحو التالي 92% :من الواردات 6% ،من الصادرات،
 2%من السلع املعاد تصديرها.

الغـذاء
إ ّن حماية صحة ورفاهية املواطنني واملقيمني وزوّار أبوظبي تعتبر من األولويات الرئيسية حلكومة أبوظبي ،ومن أهم املرتكزات لهذه األولويات ضمان سالمة املواد
الغذائية ،وقد قدرت إحصاءات عام  2009تعداد سكان أبوظبي  1.6مليون نسمة ( 406.797مواطن و 1.236.547وافد) وحوالي  1.54مليون سائح يزورون أبوظبي
سنوياً ،وهكذا يقوم جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية في كل عام بالعمل على حماية صحة ورفاهية  3.2مليون نسمة مع األخذ بعني االعتبار أ ّن املع ّدل السنوي
لتزايد السكان في اإلمارة هو .4.47%
وتوجد حاليا ً أكثر من  11.000منشأة غذائية في إمارة أبوظبي  .10تصنف كما يلي وفقا للنسب املئوية:
34%
			
•قطاع جتارة التجزئة
•قطاع التموين الغذائي وتقدمي خدمات الغذاء 57%

28
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مت ّ احلصول على اإلحصائيات املقدمة في هذا اجلزء من النشرة السنوية لإلحصاءات الزراعية  ،2009ومن التقرير السنوي جلهاز أبوظبي للرقابة الغذائية  ،2009ومن تقارير مركز خدمات املزارعني.

10

جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية
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•التخزين والنقل
•أصناف أخرى			
			
•مصانع األغذية

يواجه القطاع الزراعي عديد التحديات في الوقت الذي تتنامي فيه الرغبة والتوجهات الرامية لتعزيز مساهمة هذا القطاع في الناجت االقتصادي احمللي لإلمارة
سوا ًء من حيث الكمية أو اجلودة وذلك بهدف زيادة العائد االقتصادي ،سيتم التطرق للقضايا العامة املتعلقة بالزراعة ،ثم لقضايا اإلنتاج الزراعي ووقاية النبات،
وصحة احليوان.

3%
5%
1%

كما يوجد أكثر من  64.200متعامل مع األغذية في قطاعي الزراعة والغذاء ،وقد حصل أكثر من  42%منهم على شهادات ضمن “برنامج التدريب على أساسيات
سالمة الغذاء  ”EFSTالذي يديره جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية .تتوزع النسب املئوية للعاملني في هذين القطاعني وفق التصنيفات السابقة على النحو التالي
(ديسمبر :)2011
		
•التموين الغذائي وخدمات الطعام
			
•جتارة التجزئة
•أصناف أخرى			
			
•مصانع األغذية
			
•اإلنتاج األولي

 2.5.1قضايا الزراعة العامة
هناك العديد من القضايا العامة التي يتعني أن تستقطب االهتمام الكافي بغية اإلسهام في تعزيز دور القطاع الزراعي ،وهي تشمل بشكل أساسي:

% 59
% 28
% 6.2
% 6.3
% 0.5

•تعزيز وتوجيه النشاط الزراعي نحو زيادة اإلنتاجية وحتقيق االستدامة.
•البحث في مجال الزراعة اخملتلطة وخياراتها (الثروة احليوانية ،إنتاج األعالف ،إنتاج اخلضروات والتمور) والزراعة املكثفة.
•تشجيع حتديث منط اإلنتاج التقليدي باملزارع صغيرة احلجم وفقا آلليات السوق وكذلك بناء الشراكات بني هذه املزارع واملؤسسات الزراعية التجارية
الكبيرة.
•تطبيق الدعم االجتماعي بأسلوب يضمن حماية النمو بالقطاع الزراعي من التشوهات االقتصادية.
•حتقيق التوازن بني البحث والتطوير مع حتقيق أفضل املمارسات والتشجيع واستيعاب املستجدات العلمية احلديثة.

تتعدد جنسيات وأعراق املتعاملني مع األغذية بشكل كبير في إمارة أبوظبي ،حيث يشكل القادمون من جنوب آسيا أكثر من النصف (اللغة السائدة لهذه
اجملموعات هي اللغة الهندية ،املاالياالمية واألوردية) و تتراوح الفئة العمرية لهؤالء بني  35 - 26عام.

• ضمان االستخدام األمثل ملوارد املياه وذلك باالرتقاء بالبنية التحتية ملياه الري.
•حتسني الطرق املتبعة في جمع البيانات وتعزيز الوعي باستخداماتها فيما يتعلق بتكلفة إنتاج الثروة احليوانية واحملاصيل النباتية.

حاليا يطبق جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية نظاما ً تشريعيا ً ورقابيا ً يعتمد على التفتيش ،وهو يعالج العديد من القضايا الرئيسية املتعلقة بسالمة الغذاء
واملتعلقة باملنشآت الغذائية العاملة في اإلمارة .وجدير بالذكر أ ّن النموذج التشريعي احلالي ال يستند إلى نهج مبني على اخملاطر بشكل كامل على الرغم اجلهود
اجلادة املبذولة ملقاربة ذلك ،ويتجلى ذلك بوضوح فيما يتعلق بضبط سالمة الغذاء على املنافذ احلدودية ،حيث يتم تطبيق برنامج – حتت التدريب  -لتوسيع قاعدة
النظام املبني على اخملاطر ،بحيث تضاف أولويات تشمل عوامل جديدة مثل مصدر املنتجات الغذائية ،العالمة التجارية ،تتبع تاريخ املورّد .وبصورة مماثلة سيتم
إضافة عوامل أخرى مبنية على اخملاطر لعمليات تفتيش املنشآت الغذائية داخل اإلمارة بتضمني عوامل جديدة مثل نوع املادة الغذائية التي يتم تداولها ،طريقة
املعاجلة أو التحضير ،حجم العمليات التي تتم في املنشأة ،واخلطر الذي ميكن أن تشكله على املستهلك احمللي.
خالل العامني  -2011 2010مت ّ استيراد أكثر من  2.3مليون طن من املواد الغذائية ،مبعدل حوالي  174ألف إرسالية .ويوجد في إمارة أبوظبي  7منافذ حدودية ،ويتميز
من بينها ميناء زايد الذي استكملت فيه البنيات الالزمة لتطبيق متطلبات اجراءات تفتيش املواد الغذائية املستوردة وفق النهج املبني على حتليل اخملاطر  .يقوم
النهج على تصنيف الشحنات وفقا ًلدرجة للخطر الكامن واملتوقع في املادة الغذائية استنادا لشفرة لونية خاصة يحدد تبعا لها طبيعة إجراء التفتيش عبر
املسا رات :األحمر أو األصفر أو األخضر.
وقد مت خالل الفترة املمتدة بني يناير  2009وحتى ديسمبر  2011استيراد  33ألف شحنة في ميناء زايد ،جاء تصنيفها على النحو التالي:
			
•التفتيش عبر املسار األحمر (سحب عينات وإجراء التحليل اخملبري)
			
•التفتيش عبر املسار األصفر (الكشف الظاهري للشحنة الغذائية)
			
•التفتيش عبر املسار األخضر (تدقيق وثائق الشحنة الغذائية)
ضمت الشحنات الغذائية املوردة إلى ميناء زايد في نفس الفترة األصناف التالية من املواد الغذائية:
							
•الفواكه واخلضروات
							
•احلبوب والبقوليات
							
•احلليب واألجبان
•األرز والسكر							
								
•اللحوم

 % 31من الشحنات
 % 53من الشحنات
 % 16من الشحنات

• العمل على خلق وفتح أسواق محلية جديدة وحتسني فعالية سلسلة التسويق جتنبا ً للتضارب في اإلنتاج املوسمي بوجود فائض في بعض املواسم
وعجز في مواسم أخرى.
• صياغة “رؤية للسوق” لضمان اقتناص الفرص وخصوصا ً في تسويق اخلضروات الطازجة لألسواق األوروبية.
• االلتزام باملواصفات العاملية لسالمة األغذية ،وتشجيع املعنيني بإتباع املمارسات الزراعية اجليدة ،وذلك بهدف زيادة الفرص التسويقية.
•وضع نهج متكامل ومتسق بني اجلهات العاملة في هذا القطاع.

 2.5.2قضايا اإلنتاج الزراعي ووقاية النبات ،وصحة الحيوان
هنالك العديد من القضايا املهمة اخلاصة بإنتاج النباتات وحمايتها ووقايتها ،وصحة احليوان يشمل ذلك ما يلي:
•العوامل البيئية -استخدام املياه والري ،واستخدام األراضي ،والتأثيرات املناخية والنفايات.
•أساليب اإلنتاج مثل التربية املكثفة للحيوانات ،تربية األحياء املائية ،زراعة احملاصيل في احلقول املكشوفة ،الزراعة احملمية بالبيوت ( البالستيكية)،
الزراعة املائية غير املعتمدة على التربة.
• اخليارات اإلنتاجية اجليدة  -اختيار احليوانات (األنواع والسالالت) والنباتات (األنواع التي تتطلب زراعتها كميات قليلة من املياه وتتمتع بالقدرة على حتمل
ومقاومة الدرجات املرتفعة للحرارة أو امللوحة أو كالهما معا ً .
•املمارسات الزراعية لإلنتاج ،مبا في ذلك وقاية النباتات وصحة احليوان والرفق باحليوان (أي على مستوى املزرعة استخدام املركبات الزراعية مثل
األسمدة ،املواد الكيميائية واملستحضرات البيولوجية ،والعقاقير البيطرية ،اللقاحات والهرمونات لوقاية النبات ،وصحة احليوان والرفق باحليوان).
•نظام تتبع احليوانات :تشجيع تطبيق نظام تعريف وتسجيل احليوانات املعمول به في اإلمارة من قبل باقي اإلمارات في الدولة .11
• وفي سياق حرصها املعلن لدعم وتشجيع الزراعة ،تتوخى حكومة اإلمارة حتفيز املزارعني بغية االرتقاء بالكفاءة االنتاجية واالستدامة االقتصادية
للمزارع  .وعلى ضوء ذلك تبنت حكومة اإلمارة عدة مبادرات كانت أهمها إنشاء “مركز خدمات املزارعني” بهدف حتسني اإلنتاج واجلودة والدخل ،إلى
جانب حتسني مراقبة واستخدام املياه حيث يبذل املركز جهودا حثيثة إلجناح املبادرات التالية:
• تطبيق أحدث أنظمة التخطيط واإلنتاج ،واختيار احملاصيل ،واخليارات املتعددة املرتبطة بالزراعة ،وطرق اإلنتاج الزراعي ،وطرق التوزيع.
•تدريب املزارعني على أفضل املمارسات ،متضمنة التطبيقات العملية في احلقول.
•املساعدة في إعداد امليزانيات املناسبة.
•تسهيل تسويق املنتجات الزراعية احمللية.

 % 24من الشحنات
 % 16من الشحنات
 % 13من الشحنات
 % 7من الشحنات
 % 3من الشحنات

 2.5قضايا الزراعة الحالية
يعد قطاع الزراعة قطاعا ً ضمن القطاعات االستراتيجية بإمارة أبوظبي ،ويكتسب هذا القطاع أهمية من اآلتي:
• الدور املنشود للزراعة في تنويع االقتصاد ليشمل القطاعات غير النفطية.
•املساهمة في إمدادات الغذاء واألمن الغذائي.
•توفير الغذاء الصحي اآلمن من خالل تطبيق املمارسات املالئمة.
• البعد االجتماعي الكبير للزراعة وارتباطها باملوروث الثقافي والتراثي للسكان .
30
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ّمت معاجلة هذه القضية وسوف يتم أخذها بعني االعتبار على املستوى االحتادي بغرض امتالك القدرة على تتبع احليوانات على امتداد دولة اإلمارات العربية املتحدة.
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 2.6القضايا المتعلقة بسالمة ومالءمة الغذاء

 .3المبادئ الرئيسية لسياسة الزراعة وسالمة الغذاء

إ ّن أهم القضايا التي ُأخذت بعني االعتبار عند تطوير سياسة سالمة الغذاء تشمل اآلتي:

تطبق املبادئ الرئيسية لسياسة الزراعة وسالمة الغذاء التالي ذكرها على كافة اجلوانب واملفاهيم واآلليات ذات الصلة بتطوير السياسة  ،وقد متت بلورة هذه
املبادئ وصياغتها وفقا ألفضل املمارسات العاملية وبصورة تعكس منهجية األداء املتبعة بجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية في القيام باملهام املوكلة إليه على أرض
أما
الواقع  .لقد تضمنت األهداف االستراتيجية حلكومة إمارة أبوظبي  -كما ورد في الفصل الثاني  -سالمة الغذاء والتنمية البيئية املستدامة لقطاع الزراعةّ ،
املبادئ الرئيسية التالية للسياسة فتعكس التزام احلكومة بأداء متناسق ومتكامل لكافة األعمال واملهام على امتداد سلسلة الغذاء  /الزراعة ،وتقدم في ذات

نورد فيما يلي القضايا العامة الرئيسية التي سوف تسهم في حتسني قطاع األغذية:

الوقت تأكيدا اللتزام احلكومة بتطبيق تلك املبادئ الهادية عند صناعة قرارات السياسة.

 2.6.1القضايا العامة المتعلقة بسالمة ومالءمة الغذاء
•ايجاد أسواق محلية جديدة (في املقام األول) وتطوير سلسلة التسويق لتالفي التضارب في اإلنتاج املوسمي كما مت ذكره آنفا .
•امتالك “رؤية للسوق” من أجل احملافظة على الفرص واالستغالل األمثل لها وخصوصا ً تسويق اخلضروات الطازجة.
•االلتزام باملعايير واملواصفات العاملية لسالمة األغذية ،وتشجيع املعنيني بتبني وإتباع املمارسات الزراعية اجليدة ،وذلك بهدف زيادة الفرص
التسويقية.
•استكشاف اخليارات املتوفرة املرتبطة بالصناعة وأحدث ضروب تكنولوجيا التصنيع.
•حتسني البنيات التحتية والتطوير النوعي لألبحاث حول كلفة إنتاج الغذاء.
•تطوير القاعدة التشريعية.

مخطط ()10مبادئ السياسة

 2.6.2االستيراد والتجارة
فيما يلي القضايا اخلاصة املتعلقة مبجال الواردات التي يتعني أن حتظى باالهتمام :
•تشكل احلدود املفتوحة مع باقي اإلمارات حتديا ً يستوجب أخذه باحلسبان نظرا ً الحتمال انتقال اخملاطر من خاللها بشكل عرضي أو متعمد
إلى اإلمارة بصورة قد تؤثر سلبا ً على سالمة ومالءمة وتوفر املواد الغذائية في اإلمارة.
•نقص البيانات حول املواد الغذائية املستوردة عبر احلدود الدولية لإلمارة (على الرغم من أنه يتم جمع هذه البيانات وميكن حتسينها مع
مرور الوقت).
•احلاجة إلى تطبيق تدابير جديدة إلدارة اخملاطر لضبط الواردات (باإلضافة إلى النهج احلالي في تصنيف املواد الغذائية وفقا ً للمخاطر
احملتملة في األغذية) وذلك للمساعدة في تركيز املوارد املتوفرة على املواد الغذائية األعلى خطورة والتي تتطلب جمع البيانات وحتليلها
باإلضافة إلى تطوير العالقات الثنائية مع دول املصدر.

املبدأ الرئيسي األول    :
خل احلكومي في أنشطة القطاعات ،والضوابط التشريعية على أسس علمية وفقا ً ملفهوم حتليل اخملاطر ما
بناء قرارات التد ّ
أمكن ذلك.

 2.6.3التكنولوجيا الحديثة
فيما يتعلق بالتكنولوجيا احلديثة ،تبرز القضايا اآلتية:
• التغييرات واختالف املمارسات اإلنتاجية.
•املصادر اجلديدة للغذاء ومكونات املواد الغذائية (مثال :األغذية املع ّدلة وراثياً).
• التقنيات احلديثة املتبعة في التعبئة والتغليف.

العمل على تطبيق نهج مبني على أسس علمية وعلى مفهوم حتليل اخملاطر (إذا اقتضت الضرورة) لتدخالت احلكومة في ضبط اخملاطر املتعلقة بالزراعة وسالمة
الغذاء وسن التشريعات اخلاصة بأي من مراحل السلسة الغذائية وذلك وفق أفضل التشريعات واملمارسات العاملية في هذا الشأن ،وينسجم التدخل احلكومي
(الذي هو عبارة عن تدابير للضبط أو متطلبات تشريعية) إلي أقصى احلدود املمكنة مع مبادئ هيئة الدستور الغذائي  FAO/WHO Codex Alimentariusفي إدارة
اخملاطر وفقا ً ملفهوم حتليل اخملاطر باإلضافة إلى مبادئ املنظمة العاملية لصحة احليوان  OIEواالتفاقية الدولية لوقاية النباتات .IPPC

املبدأ الرئيسي الثاني  :
اضطالع مسئول املنشأة الغذائية /الزراعية أو منشأة األعالف مبسؤولية إنتاج مواد غذائية أو أعالف آمنة ومالئمة

 2.6.4زيادة الطلب على المواد الغذائية
فيما يتعلق مبجال املستهلكني ،تؤخذ بعني االعتبار القضايا اآلتية:

يعالج هذا املبدأ أهم مخرجات عملية توفير الغذاء اآلمن واملالئم ،ويعتبر مقدمة رئيسية لتطبيق النهج احلديث القائم على أساس مبادئ حتليل اخملاطر و التحكم
بالنقاط احلرجة الهاسب « ”HACCPوالذي يهدف إلى تأمني غذاء آمن ومالئم للمستهلك ،ويعتبر هذا املبدأ من األهداف طويلة األمد الذي يتعني على املسئولني
حتمل هذه املسؤولية والترتيبات اخلاصة باملرحلة االنتقالية ،وعليه ستعتمد وتيرة تغيير الوضع
في كافة املنشآت الغذائية أو الزراعية تطبيقه للتمكن من ّ
القائم حاليا على مدى إرتفاع مستوى أداء و نضج فئات معينة داخل القطاعات.

•التغير في أمناط االستهالك ،واالجتاهات ،واالختيارات املفضلة  ،و طبيعة العادات املتعلقة بتناول الطعام  ،ومنط احلياة والتوقعات.
• التغييرات في الوضع الصحي للسكان ،ضرورة التصدي للحاالت التي تنتج بسبب “نقص التغذية”.
•التغير في التركيبة السكانية واألوضاع االقتصادية للسكان ولإلمارة.
•العوامل املرتبطة بثقافة وعقيدة أفراد اجملتمع مثل أهمية أغذية احلالل.
• الزيادة املضطردة في أعداد املستهلكني وتنوع جنسياتهم ،باإلضافة إلى تنامي حركة السياحة ،مما يستدعي اتخاذ تدابير إضافية
لضمان سالمة الغذاء واألمن الغذائي.

حاليا ً يتم االعتماد بدرجة كبيرة على مفتشي جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية في اإلشراف على سالمة العمليات في املنشآت الغذائية وإرشاد املسئولني
القائمني على هذه املنشآت إلى كيفية القيام بإدارتها بطريقة تضمن سالمة الغذاء لديهم ،واجلهود قائمة ومستمرة لتطوير تشريعات وأدلة ممارسة فعالة األثر
وسهلة االستخدام ملساعدة املسئولني في املنشآت على استيعاب واجباتهم املتعلقة بسالمة ومالءمة األغذية /األعالف التي يقومون بإنتاجها  ،وفي ذات الوقت
تطبق برامج تدريبية متنوعة تستهدف كافة العاملني في املنشآت الغذائية في اإلمارة لزيادة وعيهم بأهمية سالمة الغذاء .إن قدرة مسئولي املنشآت الغذائية
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على معاجلة التغيرات غير املتوقعة في منشآتهم والتي ميكن أن تؤثر على سالمة منتجاتهم تتعلق بالربط الصحيح بني متطلبات سالمة ومالءمة الغذاء وبنيات
وهياكل املنشآت الغذائية ذاتها والذي ميثل انعكاسا ملدى متتع مسئول املنشأة والعاملني فيها باإلدراك التام والوعي الكافي بأهمية سالمة ومالءمة الغذاء .لذا
يتعني أن يتحمل القائمون على أمر املنشآت الغذائية مسؤولية ضمان سالمة الغذاء املعد مبنشآتهم وعدم االكتفاء فقط بتوجيهات مفتشي جهاز أبوظبي
للرقابة الغذائية.

املبدأ الرئيسي الثالث:
يَح ًتم اضطالع جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية مبسؤولية تطوير وإنفاذ البرنامج التشريعي عبر كافة مراحل السلسلة الغذائية
والذي سيمثّل أساسا التخاذ قرارات التدخل ،ان يتصف هذا البرنامج بقدر عالي من الترابط واالتساق.

 .4السياسات العامة للزراعة وسالمة الغذاء
ينبغي أن يرتكز تطوير سياسة الزراعة وسالمة الغذاء ،وتأمني امدادت الغذاء في إمارة أبوظبي على قاعدة صلبة من السياسات العامة التي تشكل أساسا
تستند عليه السياسات اخلاصة لكل من قطاعي الزراعة وسالمة الغذاء .توجه السياسات العامة عملية صنع القرارات وتدعيم السياسات التفصيلية اخلاصة
بكل قطاع ،فضال عن قابليتها للتطبيق بشكل متكافئ على قطاعي الزراعة والغذاء عبر السلسلة الغذائية ،حيث يفضي التطبيق املتسق للسياسات
العامة بكل من قطاعي الزراعة وسالمة الغذاء إلى تعزيز التكامل بني هذين القطاعني وتوفير األساس السليم للتدخل احلكومي املطلوب .يوضح اخملطط التالي
السياسات العامة.

مخطط ( )11السياسات العامة

تطورت عمليات الضبط والسيطرة في كامل مراحل السلسلة الغذائية في إمارة أبوظبي خالل العقد املاضي ،إال ّ أ ّن تبعية قطاعي الزراعة والغذاء إلدارتني
لقد ّ
أو جهتني حكوميتني منفصلتني حتى وقت قريب أوجد بعض الفجوات واالختالفات في طرق املعاجلة التشريعية املتكاملة ،حيث بُنيت بعض األحكام على أساس
مفهوم حتليل اخملاطر بصور جزئية ال تلبي الغرض املطلوب ،ولكون أهم سمات البرنامج التشريعي هما البساطة والتناسب مع اخملاطر املاثلة ،فمن الضروري على
جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية االلتزام بتقدمي برنامج تشريعي بسيط وعملي يتيح التفاعل البنّاء مع الهيئات التي تغطي أو تؤثر على مختلف قطاعات ومراحل
السلسلة الغذائية ،ومبا يتناسب مع اخلطر ويلبي متطلبات احلد األدنى الالزم الحتواء األضرار التي قد تسببها املنشأة.

املبدأ الرئيسي الرابع:
اتباع نظام مترابط لالستيراد يقوم على أسس حتليل اخملاطر يغطي كافة مراحل السلسلة الغذائية ،ويتضمن تدابير وضمانات
وفعالة لضمان حتقيق املستوى املناسب من احلماية للمستهلك.
كافية ّ
إ ّن استيراد احليوانات والنباتات واألغذية املنتجة منها يعتبر أحد السمات الرئيسية والهامة ألنشطة قطاعي الزراعة والغذاء .ويرجع ذلك إلى حقيقة أ ّن إمارة
أبوظبي تعتبر مستوردا ً كبيرا ً لألعالف واملدخالت واملوارد الزراعية واملواد الغذائية .كما أ ّن ضمان فعالية وكفاءة برنامج األمن البيولوجي الذي يغطي نظام
االستيراد ،وضرورة تلبيته الحتياجات اإلمارة ،يستلزم منحه األولوية وتوفير املوارد الالزمة له وذلك بالتعاون ما أمكن مع الهيئات االحتادية واحمللية في ذلك .

املبدأ الرئيسي اخلامس:
تطبيق املتطلبات التشريعية بشكل متناسق ومنصف في كافة اجملاالت والقطاعات
تزداد حاليا فرصة جناح إمارة أبوظبي في تطبيق نهج تشريعي متناسق احملتوى في مجالي الزراعة وسالمة الغذاء على امتداد السلسلة الغذائية من املزرعة إلى
املائدة ويعود لسببني رئيسيني هما :احلداثة النسبية ملعظم التشريعات املوجودة في اإلمارة ،وتفرّد واختصاص جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية بكامل املسؤولية
عن كافة اجملموعات في القطاعات املعنية بالسلسلة الغذائية ،وعلى الرغم من التقدم النسبي الذي شهدته مؤخرا ً صناعات أو قطاعات أو مجموعات بعينها،
إال ّ أ ّن الفرصة مواتية اآلن للعمل بتناسق وعدالة تساوي بني كافة القطاعات ،حيث يتمثل التطبيق املتوافق واملتسق لتشريعات سالمة الغذاء في االلتزام
بالضبط الدقيق واإلنفاذ املتوازن لألحكام التشريعية عبر اجملموعات واألعمال واملناطق اجلغرافية اخملتلفة.

املبدأ الرئيسي السادس :
تسهيل التجارة والتبادل التجاري للغذاء واحليوانات والنباتات املنتجة للغذاء ومدخالتها
من املهم ومع مرور الوقت أن يتم التركيز بشكل كبير على تعزيز مساهمة الثروة احليوانية والنباتية ومنتجاتهما في اقتصاد إمارة أبوظبي ،ويحتاج تيسير

سيتم في هذا الفصل تناول السياسات العامة من خالل ثالث جوانب أساسية هي:
•“التوجه» لتوضيح موقف ووجهة نظر اجلهاز حول مفهوم السياسة العامة.

التجارة خالل مراحل السلسلة الغذائية بني املنتج والمَص َنع أو بني املَصنّع واملوزع أو بني التاجر واملستهلك إلى غطاء تشريعي يتناسب مع طبيعة تلك األنشطة.

•“الدافع» وهو املبرر املنطقي لتطوير السياسة والذي أدى إلى انتقاء اخليار أو اخليارات التي أخذت بعني االعتبار حيثما كان ذلك مالئما ً
وهاما ً للبرنامج التشريعي.

املبدأ الرئيسي السابع:
التزام جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية بتناسق وجتانس ومصداقية اخلدمات املقدمة
يلتزم جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية بأعلى مستويات املهنية واالحترافية في توفير وتقدمي خدماته بطريقة متتاز باالتساق والترابط عبر كافة مراحل السلسلة
الغذائية لتوفير املساواة وإكساب الثقة واملصداقية للمؤسسات العاملة في مجال الغذاء أو األعالف في األمارة ويشمل ذلك التعاون مع الهيئات األخرى
املسئولة عن اجلوانب ذات الصلة بسالمة األغذية والزراعة.

•“الوصف» وميثل توصيف ابعاد ومفاهيم السياسة التي طٌ ورت والتي مت ّ اختيارها واملالمح الرئيسية لها.

 4.1السياسة العامة األولى :نهج السلسلة الغذائية المتكاملة “من المزرعة إلى المائدة”
التوجه
يتبنى جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية نهج متكامل يغطي كافة مراحل “السلسلة الغذائية” من املزرعة إلى املائدة كوسيلة تضمن توافق وتكامل التدابير
التشريعية إلدارة اخملاطر على امتداد كافة مراحل السلسلة الغذائية.
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الدافع

الدافع  

يشمل مفهوم “السلسلة الغذائية” سالمة الغذاء من منشأه وحتى نقطة استهالكه ،اذ يضمن نهج السلسلة الغذائية التطبيق الفعال للتد ّخالت والقرارات
احلكومية ملعاجلة قضايا سالمة ومالءمة الغذاء حتديدا عند احللقة املستهدفة بالتدخل بالسلسلة الغذائية وبالشكل الذي يضمن حتقيق أفضل اخملرجات
والنتائج حلماية املستهلك.

فعال ومقبول على املستوى العاملي لتبرير احلاجة إلى اتخاذ التدابير الضرورية
إ ّن تطوير إطار متكامل إلدارة اخملاطر يعتبر أحد املتطلبات الرئيسية لنهج ّ
لالستجابة للقضايا ذات الصلة بصحة اإلنسان واحليوان والنبات فور حدوثها ،وضمان العمل على تطوير تلك التدابير .لقد مت ّ تبني نهج حتليل اخملاطر (متضمنا ً
اإلطار املتكامل إلدارة اخملاطر) من قبل هيئة الدستور الغذائي  ،Codex Alimentarius13واتسع تبني هذا النهج وتضمينه للبرامج التشريعية اخلاصة بالغذاء في
الدول األعضاء لضمان جودة و فاعلية التدابير املتخذة و االستخدام األمثل للموارد.

الوصف
إ ّن مفهوم نهج “السلسلة الغذائية” يتجلى بوضوح في استخدام منظمة األغذية والزراعة التابعة لألمم املتحدة ( )FAOملصطلح “األمن البيولوجي” والذي
ينص على:
“ نهج إستراتيجي متكامل لتحليل وإدارة اخملاطر املتعلقة بصحة وحياة اإلنسان واحليوان والنباتات ،واخملاطر املتعلقة بالبيئة « 12ويتم حتقيق مثل هذا النهج
اإلستراتيجي واملتكامل» للتعامل مع اخملاطر على امتداد السلسلة الغذائية من خالل تطوير مجموعة شاملة ومترابطة من السياسات القابلة للتطبيق عبر
فعال بكافة حلقات السلسلة الغذائية «من املزرعة إلى املائدة» أو من املنتج إلى املستهلك.
نحو ّ
نطاق «األمن احليوي» الشامل على ٍ
تشمل السلسلة الغذائية كافة املدخالت الزراعية ،واإلنتاج النباتي واحليواني ،وجميع عمليات التجهيز والتصنيع والنقل والتوزيع وصوال ً إلى البيع بالتجزئة،
كما تشمل جميع خدمات متوين الطعام وبيعه ،باإلضافة إلى ذلك تغطي السلسلة الغذائية جميع الواردات والصادرات الغذائية ،كما هو موضح في اخملطط
رقم ( )12التالي:

مخطط  12السلسلة الغذائية.

الوصف
إ ّن تطوير اإلطار العام املتكامل إلدارة اخملاطر وتضمينه في صلب مفاهيم السياسات والتشريعات وفي إدارة عديد القضايا خالل كافة مراحل السلسلة الغذائية
في إمارة أبوظبي ميثّل النهج اجلوهري الذي سيلتزم بتطبيقه جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية إلدارة اخملاطر الغذائية والزراعية  ،ويستوجب ذلك استناد املعلومات
التي يتم توفيرها للمسئولني عن إدارة اخملاطرعلى أسس علمية بهدف متكينهم من اتخاذ القرارات الصحيحة فيما يتعلق بالزراعة وسالمة الغذاء (معلومات
موضوعية عن اخملاطر مع توفر إمكانية اثباتها والتحقق من صحتها) ،وكذلك على أسس حتليل اخملاطر (معلومات تتضمن بعض احلقائق العلمية املتعلقة
باخملاطر احلقيقية على صحة اإلنسان واحليوانات والنباتات) ،وقد تتضمن اخملاطر على سبيل املثال املهددات ذات الصلة بأعالف تغذية احليوانات  ،امللوثات واملتبقيات
الكيمائية إضافة للمخاطر الناجتة عن عدم التقيد باملمارسات الصحية السليمة .
ويجب أن يتضمن اإلطار املتكامل إلدارة اخملاطر “ألقصى احلدود املمكنة” عناصر حتليل اخملاطر التي مت حتديدها من قبل منظمة األغذية والزراعة العاملية  FAOوهيئة
الدستور الغذائي  .FAO Codex Alimentariusحيث يتيح اإلطار ملدراء اخملاطر أولوية النهوض باملسؤولية الكاملة عن التطبيق دون اخلوض التفصيلي في توصيف
اآلليات العملية.
إ ّن جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية باعتباره السلطة اخملتصة في اإلمارة ،هو اجلهة التي تتولى إدارة اخملاطر ،والتي يتعني عليها اتخاذ القرارات النهائية في هذا
الشأن ،ويعني ذلك اختصاصه بتحديد كافة اخلطوات املتعلقة بإدارة اخملاطر مبا في ذلك تقدمي املساعدة في توفير أدوات التطبيق والتدريب والتعليم.
الفعالة للمخاطر عند غياب أو عدم كفاية األدلة املادية التي يتوجب أن تستند إليها القرارات ،اتباع نهج وقائي يعتمد على االتصاالت وتبادل
وتقتضي اإلدارة
ّ
املعلومات عن اخملاطر واشراك أصحاب املصلحة في كافة اخلطوات املتبعة لذلك .ويتعني أن تتسم القرارات التي تتخذ في مواجهة حاالت الشك باملنطقية،
والعملية واالستناد للمبادئ العلمية ( علما ً بأن اتخاذ مثل هذه القرارات قد يكون أمرا ً معقداً ،وال سيما فيما يتعلق بالتعبيرعن اخملاطر) ،وأ ّن تستجيب التدابير
الوقائية التي سيتم اتخاذها للظروف احمليطة باحلالة بالقدر املالئم ،قد ينتج عن ذلك اتخاذ تدابير وقائية مؤقتة ريثما يتوفر الدليل العلمي القاطع ،وفي مثل تلك
الظروف تبرز أهمية االلتزام بالشفافية كأحد العناصر الرئيسية لصنع القرارات في ظل تلك األوضاع التي تتسم بافتقاد اإلحاطة الكافية ومحدودية املعلومات
العلمية.

إن الطبيعة الشاملة للمهمة املوكلة جلهاز أبوظبي للرقابة الغذائية والتي تغطي كامل مراحل السلسلة الغذائية جتعل للجهاز وضعا فريدا وموقعا مميزا
يؤهله لصياغة وتطبيق برنامج رائد “لألمن البيولوجي” على مستوى عاملي .إذ أن األخطار احملتملة على “األمن البيولوجي” بالدول كانت وستظل من أبرز احملددات
التي حتكم التجارة الثنائية بينها كاألخطار املرتبطة بسالمة الغذاء ،صحة احليوانات والنباتات ،وتهديد سالمة البيئة نظرا لألهمية التي ميثلها احتواء األخطار
الناجمة عن التجارة والتبادل التجاري في احليوانات والنباتات ومنتجاتهما ،ومدخالت اإلنتاج (مثل اإلنتاج األولي ،ومدخالت التصنيع ،وعمليات التجهيز)  .في هذا
السياق ،يعتبر االلتزام مبواثيق منظمة التجارة العاملية ( )WTOو اتفاقية الصحة والصحة النباتية ( )SPSوأدلة املمارسة واخلطوط التوجيهية ذات الصلة الصادرة
عن هيئة الدستور الغذائي  ،Codex Alimentariusواملنظمة العاملية لصحة احليوان ( )OIEواالتفاقية الدولية لوقاية النباتات ( )IPPCمن العناصر األساسية ألي
نظام متكامل لألمن احليوي.
سوف تشمل أهداف جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية في هذا اجلانب توفير الضمانات الالزمة لتجارة املنتجات احليوانية والنباتية ،وتوفير نظام تشريعي متناسق
وفعال يغطي كافة املؤسسات باإلمارة وعلى وجه اخلصوص العاملة في مجال االستيراد والتصدير ،واالستجابة السريعة واملتكاملة ألي من القضايا أو احلاالت
ّ
الطارئة التي قد حتدث على امتداد مراحل السلسلة الغذائية.

وتتضمن اخلطوات الرئيسية األربعة لتطبيق اإلطار املتكامل إلدارة اخملاطر في إمارة أبوظبي ما يلي:
•األنشطة األولية إلدارة اخملاطر.
•حتديد وانتقاء خيارات إدارة اخملاطر.
•تطبيق معايير الضبط والسيطرة.
•الرصد واملراجعة.

مخطط ( )13اإلطار العام املتكامل إلدارة اخملاطر

 4.2السياسة العامة الثانية :اإلطار المتكامل إلدارة المخاطر
التوجه
إ ّن اإلطار املتكامل إلدارة اخملاطر الذي يقوم على أساس حتليل اخملاطر ،يعتبر أداةً رئيسي ًة لتأمني نهج متسق لصنع قرارات التدخل احلكومي في القضايا املتعلقة
بصحة اإلنسان واحليوان والنبات .ويتضمن هذا اإلطار عناصر ومكونات لتحليل اخملاطر أجمعت عليها الدول األعضاء في هيئة الدستور الغذائي  Codexوالتي
تتسق مع النهج املتبع في كل من املنظمة العاملية لصحة احليوان ( )OIEواالتفاقية الدولية لوقاية النباتات ( .)IPPCإ ّن اإلطار املتكامل إلدارة اخملاطر الذي سيتم
تناوله في الفقرة التالية يقدم النهج الذي سيعتمده جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية في وضع التدابير الالزمة حلماية صحة اإلنسان واحليوان والنبات ،ومنهج
االستجابة للقضايا املتعلقة بذلك .إ ّن جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية يدرك أهمية اتباع إستراتيجية علمية لغرض حتديد األولويات ضمن مجاالت مهامه
واختصاصاته ،مع التأكيد في ذات الوقت على الفصل الوظيفي للفعاليات املتعلقة بتقييم اخملاطر ،فضال عن ضرورة توفر الكفاءات القادرة على إدارة القضايا
العلمية لإلطار العام املتكامل إلدارة اخملاطر.
12

13

إطار حتليل اخملاطر الذي تنتهجه منظمة الفاو وهيئة الكودكس

أدوات األمن احليوي (فاو) ص  ،)FAO, Rome 2007( 3كما أ ّن املصطلح ذاته مستخدم من قبل منظمة صحة احليوان
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الفعال خالل كافة اخلطوات األربعة لإلطار املتكامل إلدارة اخملاطر بإتباع مبادئ اإلبالغ عن اخملاطر ويتضمن ذلك تبادل املعلومات عن اخملاطر،
يتعني االلتزام بالتواصل
ّ
حيث تتاح املشاركة للجهات املعنية واملتأثرة باخملاطر واالطالع على البيانات املتوفرة املرصودة إلبداء مرئياتها والتعرف عليها..

في اخلطوة األولى من اإلطار املتكامل إلدارة اخملاطر يقوم جهاز أبو ظبي للرقابة الغذائية باآلتي:

•حتديد القضايا /القضية املهددة للسالمة.
•وضع أهداف محددة إلدارة اخملاطر ،وتتمثل أهداف إدارة اخملاطر املتعلقة بالثروة احليوانية والنباتية في حتقيق التطابق مع مستويات احلماية
معينة مثل انتشار اآلفات أو غزو األمراض الوافدة فإ ّن األهداف تضبط على أساس
املالئمة واخلاصة بالدولة ،مع العلم أن ّه في حاالت
ّ
احلماية املطلقة أو املنع التام (الهدف الصفري) ،وكذلك احلال في البرامج الوطنية التي تصمم بغرض احلد من انتشار االوبئة أو استئصال
األمراض أو اآلفات املستوطنة.
•وفيما يتعلق بصحة اإلنسان فمن النادر حتقيق مستوى للحماية يعادل الهدف الصفري (انعدام اخلطر) على الرغم من اقتراب الهدف من
أما املستوى املقبول من اخلطر امليكروبيولوجي فيعتمد على “حجم اخلطر” الذي تقبل به احلكومة
الصفر في حالة اخملاطر الكيميائيةّ .
ويُحدد وفقا ً ملستوى اخلطر /األخطار الذي يعد مقبوال ً لضمان سالمة أفراد اجملتمع مع األخذ بعني االعتبار احلقائق البيئية (مثل حركة
الناس عبر احلدود) وقابلية التوطّ ن احملتملة للعوامل املمرضة أو األمراض املنتشرة بني أفراد اجملتمع .في معظم احلاالت يكون املستوى
املقبول للمخاطر هو ذلك املستوى الذي ميكن التوصل إليه بشكل منطقي ،وهذا ما يُعرّف عادة بالعبارة “منخفض بقدر ما هو قابل
للتحقيق بشكل منطقي”.
•حتديد خصائص اخلطر الذي ميكن أن تتعرض له الثروة احليوانية والنباتية أو منتجاتهما بالشكل السليم  ،بحيث تتضمن التقييم العلمي
و /أو تفويض جهة مؤهلة إلجراء تقييم للمخاطر يتالءم مع القضايا وذلك عندما تكون املعلومات والبيانات املتوفرة ال تكفي إلجراء تقييم
علمي.
•تصنيف وحتديد أولويات القضايا بالشكل املالئم ما أمكن ذلك.

اخلطوة الثانية تتطلب أن يقوم جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية باآلتي:
•حتديد وانتقاء اخليار أو اخليارات املالئمة إلدارة اخملاطر.
•حتليل وتقييم اخليارات املتاحة لتحديد اخليار أو اخليارات (سوا ًء بشكل منفرد أو مشترك) التي سوف حتقق املستوى املناسب من احلماية
يتم انتقاؤها.
علما أ ّن التدابير الوقائية قد تشكل جزءا ً من اخليار أو اخليارات التي ّ
•األخذ بعني االعتبار العوامل األخرى املرتبطة بالعملية مثل نيل قبول املستهلكني والشركاء اآلخرين ،والعواقب ذات الصلة باتفاقات
التجارة العاملية امللزمة ،واالتساق مع السياسة احلكومية ،والكلفة املترتبة على تطبيق املتطلبات التشريعية واآلثار االقتصادية األخرى،
واتباع آليات عملية ذات كفاءة للرصد والتحقق والتنفيذ.
اخلطوة الثالثة تتطلب أن يقوم جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية باآلتي:
•وضع أفضل املعايير احملققة للضبط أو اخليار الذي مت انتقاؤه إلدارة اخملاطر قيد التطبيق العملي والتنفيذ من قبل الشركاء.
•حتديد توقعات واضحة نتيجة لتطبيق املعايير احملددة من قبل املنشأة.
•إدراك مسئول املنشأة ملسؤولياته في عملية التنفيذ والتحقق من التطبيق.
•حتديد مؤشرات وأهداف لألداء لتقييم فعالية املعايير أو التدابير املتخذة.
اخلطوة الرابعة تتطلب أن يقوم جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية باآلتي:
•رصد الفعاليات واألنشطة املرتبطة بسلسلة الغذاء عن طريق استخدام قواعد البيانات واملعلومات املتاحة ،حيث ميكن أن يتضمن
ذلك برامج التفتيش اخلاصة باحليوانات والنباتات ،والتجاوزات املتعلقة باألغذية املستوردة ،وقواعد البيانات امليكروبيولوجية والتي يتم
حتضيرها من البيانات التي جتمع خالل عمليات التجهيز ،والبيانات التي يتم جمعها من برامج مراقبة مستوى املتبقيات الضارة في
الغذاء ،ونتائج املسح الغذائي ،وبيانات رصد الغذاء املستورد.
•استخدام البيانات التي مت ّ جمعها لتقييم ومراجعة فعالية تدابير الضبط املتخذة أو أية أفعال أخرى ذات صلة يقوم بها جهاز أبوظبي
للرقابة الغذائية.
التوصل إلتخاذ للقرارات
إ ّن توفر القدرة والكفاءة العلمية يعتبر أمرا ً هاما ً لتزويد مدراء اخملاطر مبدخالت علمية عالية اجلودة ومبنية على أساس اخملاطر لدعم
ّ
الصائبة ،وحتتاج االستراتيجية العلمية الالزمة لدعم اإلطار املتكامل إلدارة اخملاطر إلى التركيز على البيانات املستقاة من القياس املقارن ،وبيانات حتليل اخملاطر
وتقييم اخملاطر لتحديد االحتياجات احلالية واملستقبلية ملديري اخملاطر في اإلمارة ،كما يجب أن تلبي االستراتيجية في ذات الوقت توفر البيانات التي متكّن جهاز
أبوظبي للرقابة الغذائية من اختبار وقياس دقة وفعالية التدابير التي مت ّ اختيارها الحتواء مخاطر بعينها إلضفاء املصداقية على العمليات التي يضطلع بها
اجلهاز و التدخالت التي يقوم بها.
ويتعني أن تكون فعاليات تقييم اخملاطر منفصلة ومستقلة عن اإلطار املتكامل وذلك لضمان سالمة وكفاية وموضوعية ونزاهة واستقاللية اإلجراءات ،جتنبا
لتعارض املصالح ،بغية حتقق الفصل الوظيفي الالزم بني عمليات تقييم اخملاطر واجراءت إدارة اخملاطر ،وفي ذات الوقت يشكل التواصل املستمر وإدامة احلوار بني
القائمني على األمرين متطلبا أساسيا في هذا الشأن  .وعند قيام نفس السلطة بإجراءات تقييم اخملاطر والتقييم العلمي ،فيتوجب أن يتم كل منهما بشكل
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منفصل عن اآلخر وأن يتم التوثيق في سجالت منفصلة.
مبا أ ّن اجلزء األكبر من الثروة احليوانية والنباتية ومنتجاتهما الغذائية يتم استيرادها من اخلارج ،ولكون العديد من مصادر اخلطر /اخملاطر متاثل املتعارف عليه عاملياً،
سيقوم جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية على املدى املتوسط بالتركيز على إنشاء قاعدة بيانات ابتدائية (تتضمن قاعدة بيانات للغذاء املستهلك في اإلمارة) وسوف
يتم االستفادة من تقييم اخملاطر الذي يتم إجراؤه من قبل الهيئات العلمية املوثوق بها في دول العالم لتفادي إعادة وتكرار نفس اجلهد في أبوظبي ،مع اتباع آليات
لتوثيق التعاون مع املؤسسات األكادميية لتنفيذ أي فعاليات رسمية محتملة لتقييم اخملاطر.
يتعني أن تشمل املعايير املستخدمة في االستراتيجية العلمية التي حتدد أولويات عناصر البرنامج العلمي اآلتي:
•حتديد البيانات األساسية اخلاصة بالسكان والغذاء والزراعة ،باإلضافة إلى حتديد قواعد البيانات اخلاصة بتركيب املواد الغذائية واستهالك
الغذاء في اإلمارة.
• اجلوانب املتصلة بخصوصية إمارة أبوظبي في قطاعات الزراعة والعلوم.
• اجلوانب االقتصادية.
•اجلوانب البيئية.
إ ّن انتقاء اخليارات األفضل إلدارة اخملاطر سوف يتضمن في املقام األول تقييم منهجي للتأثير احملتمل ملعايير متطلبات السالمة اخملتلفة في منع أو احلد من أو إزالة
اخملاطر املتعلقة بالصحة ،وسيتم أخذ العوامل األخرى غير املتعلقة بالصحة بعني االعتبار إذا كانت مالئمة وذات صلة بالقضايا (مثل :فعالية التكلفة ألحد
املتطلبات) ،مع اإلقرار بأ ّن الوصول إلى الهدف الصفري (انعدام اخلطر) أمر نادرقد يتعذر حتقيقه.
إ ّن تطبيق إطار متكامل إلدارة اخملاطر يعزز إمكانية اتخاذ القرارات املناسبة ملواجهة حتديات اخملاطر الصحية ويشجع كذلك على االبتكار وتوفر املرونة الضرورية
في تطبيق املتطلبات التشريعية ،فضال عن امكانية املقارنة املوضوعية بني التكلفة املترتبة علي تطبيق القرار والفوائد املنشودة .ومن ناحية أخرى يجب أن
تغطي املدخالت التشريعية كافة مراحل السلسلة الغذائية ،وأن تتيح إمكانية تطبيق املتطلبات والتدابير في أكثر املواضع التي حتقق خفضا واحتوا ًء للخطر
املستهدف.
إ ّن التدابير املبنية على مستوى اخلطورة (مثل أنظمة إدارة سالمة الغذاء ،البرامج التشريعية احمللية ،األدلة اإلرشادية ملتداولي الغذاء ) قد تشمل متطلبات
تشريعية أو غير تشريعية (في األحيان التي تكون فيها املتطلبات التشريعية غير مالئمة يعد التعليم وتعميم األدلة اإلرشادية أكثر اخليارات الفعالة اجملدية)،
وميكن أن تتضمن التدابير كذلك املواصفات أو الوسائل واألدوات ،واألنشطة ذات الصلة التي ميكن أن تتخذها احلكومة.
مقيمي اخملاطر ،ومدراء اخملاطر) وبني اجلهات
إ ّن التواصل بني املشاركني ذوي االدوار الرئيسة املؤثرة في قضايا سالمة احليوانات والنباتات ومنتجاتها الغذائية (مثل ّ
املتأثرة (مثل املستهلكني ،بعض اجملموعات بالقطاعات املعنية) هو عنصر جوهري في كافة مراحل العملية ،كما أ ّن لوسائل اإلعالم دور أساسي ومؤثر في تغطية
وتعزيز عمليات التواصل واإلبالغ عن هذه اخملاطر.

 4.3السياسة العامة الثالثة  -النموذج التشريعي إلمارة أبوظبي
التوجه
تسن املتطلبات ،وكجهة رقابية
يدرك جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية أهمية إيجاد منوذج تشريعي ّ
فعال يعكس الوظائف األساسية للجهاز كجهة تشريعية ّ
تقوم بعمليات التحقق /التفتيش لتقييم املطابقة واالمتثال للمتطلبات التشريعية ،ومن خالل النموذج املطروح يتم توصيف الوظائف الرئيسية ذات العالقة
بتحقيق املتطلبات التشريعية بقطاعي الزراعة والغذاء ،إلى جانب الدور املتعلق باملستهلكني.
سيقدم هذا النموذج نطاق واسع من التدابير التشريعية وغير التشريعية القابلة للتطبيق حسب ما تقتضيه احلاجة على امتداد السلسلة الغذائية  ،كما
سيق ّدم تدابير خاصة لفئات محددة من املنشآت الغذائية ومنشآت األعالف ،وسيحدد كذلك الدور املناط بإمارة أبوظبي في اإلسهام بااللتزامات واالتفاقيات
الدولية ،ومشاركتها املؤثرة في صياغة املدخالت الالزمة لتطوير املتطلبات التشريعية االحتادية في دولة اإلمارات العربية املتحدة.

الدافع
يوفر هذا النموذج التشريعي قدرا كبيرا من الوضوح والشفافية حول أدوار ومهام كل من الشركاء الرئيسيني في قطاعي الزراعة والغذاء (اجلهة التشريعية
تسن املتطلبات وتقوم بعمليات التحقق /التفتيش ،ومسئولي املنشآت الغذائية  /األعالف ،واملستهلكني)،و يوضح كذلك العالقات البينية بني الشركاء.
التي ّ

الوصف
سيق ّدم جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية برنامجا ً تشريعيا ً ميتاز بالكفاءة والتكلفة الفعالة يُلقي تبعات املسؤولية الكاملة في حتقيق املتطلبات التشريعية
وضمان سالمة الغذاء على عاتق مسؤولي املنشآت على امتداد السلسلة الغذائية ،وسيخضع من خالله املسئولون في املنشآت لعمليات التفتيش أو التحقق
وذلك وفقا ً للقطاع الذي تنتمي إليه هذه املنشآت ،حيث تتم عمليات التدقيق أو التحقق على املنشآت التي تطبق أنظمة إلدارة سالمة الغذاء ،بينما ستخضع
املنشآت التي ال متلك تلك األنظمة فقط للتفتيش وفقا ً للمتطلبات التشريعية العامة ،علما ً أ ّن كال ً من التحقق والتفتيش ينطويان على عمليات تقييم
للمطابقة وفقا ً للمتطلبات التشريعية ،وسوف ُتنفذ عمليات التدقيق والتفتيش من قبل “ضباط سالمة الغذاء” بجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية.
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سيــاسة الزراعــــة وسالمــــة الغذاء بإمارة أبوظبي
يدرك جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية احلاجة إلى ضرورة االنتقال التدريجي من الوضع الرقابي احلالي القائم على “التفتيش” على املتطلبات اإللزامية إلى الوضع
اجلديد القائم على “التحقق  /التدقيق” على أنظمة إدارة السالمة الغذائية في املنشآت ،وسيتطلب األمر استيعاب شروط ومستلزمات ذلك االنتقال سواء من
قبل جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية أو املنشآت على امتداد السلسلة الغذائية ،علما ً بأن االنتقال املنشود والتمهيد اجليد له سيتم تبعا ً ملنهج ممرحل ومتدرج
وفقا ً الكتمال الشروط الضرورية ،ودرجة نضج وتطور وقدرة القطاع على الوفاء بها.
سيقوم جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية بتطبيق نهج تشريعي بسيط وعملي وقائم على حتليل اخملاطر ومتكامل ومتوافق عبر السلسلة الغذائية ،كما سيكون
هذا النهج مستوعبا ً وداعما ً الحتياجات املنشآت مبا يتناسب مع مستوى نضجها ،وسيتم تطبيق الضوابط مبنهج يتسم بالتناسق واملساواة العادلة بني املنشآت
الزراعية والغذائية لضمان التوصل ملعاجلات ناجحة لألوضاع املتباينة والعوامل ذات الصلة بواقع وطبيعة منشآت اإلنتاج احليواني والزراعي ،ومنشآت التصنيع
والتجهيز الغذائي مثل (درجة التعقيد ،وحجم العمليات ،ودرجة وتصنيف اخلطر ،الخ) .فضال عن اتصاف هذا املنهج بإمكانية تقدمي الدعم واملساندة واحللول
املبتكرة في قضايا الصحة ،وتطوير املبادرات ذات اجلدوى االقتصادية .

مخطط ( )14النموذج التشريعي

مجديا ً كخطوات وسيطة في بيئة قائمة على حتليل اخملاطر ،وسوف يتجنب جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية اإلفراط أو التوسع في اصدار التشريعات املتعلقة
التكيف مع
باملمارسات اجليدة  ،واالعتماد على مستوى تطور ونضج القطاع وجاهزيته حتى يتسنى للمنشأة مبرور الوقت اكتساب املرونة الالزمة والقدرة على
ّ
متطلبات التحول إلى املمارسات اجليدة  ،و التي سيقع على عاتق مسئول املنشأة الغذائية مهمة تطبيقها.
سيكون من املتوقع مستقبال أ ّن يتحمل كافة املسئولني في املنشآت الغذائية املسؤولية الكاملة في تقدمي منتجات غذائية تلبي املتطلبات التشريعية على
امتداد السلسلة الغذائية ،استنادا ً على نظام إداري للسالمة الغذائية مبني على حتليل اخملاطر ،عدا بعض القطاعات أو اجملموعات التي قد تَستثنى من تطبيق
هذا النظام .إذ ميكن استثناء بعض املنشآت من احلاجة إلى اتباع نظام إلدارة سالمة الغذاء إذا توفر ذلك في مرحلة الحقة ضمن مراحل اإلنتاج ،أو إذا كانت اخملاطر
الصحية الناجتة عن املنشأة ضئيلة إلى درجة تسمح بتطبيق تدابير غير تشريعية ،وكمثال على ذلك استثناء مربي املاشية في قطاع الثروة احليوانية إذا فرضت
باملسالخ متطلبات ملزمة محددة يتوجب على مسئول املنشأة أو املزرعة املوردة للمواشي القيام بتطبيقها حتي يضمن قبول املسلخ حليواناته املرسلة للذبح،
وتشمل تلك املتطلبات على سبيل املثال (اجلوانب املرتبطة بالرعاية الصحية والرفق باحليوان أو تركيب وسالمة األعالف املستخدمة في تغذيتها ،وتطبيق االلتزام
بفترات احلجر أو السحب الدوائي الالزمة للتخلص من متبقيات األدوية البيطرية بجسم احليوان).
ستقوم اجلهة التشريعية بتنفيذ إلزامية تطبيق املتطلبات في حالة فشل مسئول املنشأة غير املبرر في حتقيقها ،كما سيتم اتخاذ اإلجراء املناسب ضد مسئول
املنشأة الذي يتعمد جتاهل تطبيق القانون بشكل صريح يعرض املستهلكني للخطر ،وسوف يقوم ضباط سالمة الغذاء بإدارة عمليات التحقيق التخاذ اإلجراءات
القانونية الالزمة ملهمة إنفاذ القانون.
سوف تستمر على املدى القصير عمليات التفتيش القائمة حاليا (تقييم املطابقة جتاه املتطلبات اإللزامية) بالعديد من املنشآت والقطاعات ،لذا ّسيتم تعزيز
املعرضة للخطر ،وأداء
منوذج التفتيش بنهج مبني على درجة اخلطورة التي تتعلق باملواد الغذائية املنتجة واملباعة ،وطريقة التجهيز ،ومجموعات املستهلكني
ّ
املسئولني في املنشآت الغذائية في حتقيق كافة املتطلبات مما يعزز قدرة ضباط سالمة الغذاء في باجلهاز على التركيز على األعمال غير املطابقة للمتطلبات
التي تشكل اخلطورةً األكثر .سيقوم جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية بإجراء عمليات التحقق للتأكد من التزام املسئولني في املنشآت على امتداد مراحل السلسلة
الغذائية بتطبيق أنظمة اإلدارة في مؤسساتهم وبالتالي حتقيق املطابقة مع املتطلبات التي مت اقرارها في البرنامج التشريعي ،وقد يكون تكرار عملية التحقق
في حدها األدنى (مرة كل سنة أو مرتني في السنة) ،ويتحدد بشكل عملي حسب أداء والتزام كل مؤسسة على حدى.
وسيسمح ذلك للمؤسسات امللتزمة باملتطلبات املضي قدما ً في نشاطها التجاري ،ويوفر للجهاز مجاال ً أوسع للتركيز على عمليات التحقق في املنشآت التي
متثل خطر أكبر على الصحة وعلى املسئولني األقل التزاما.
وستتبع برامج مراقبة رئيسية على املستوى احمللي لرصد االمتثال واملطابقة للمتطلبات بعمليات كافة أنواع املنشآت (الزراعية و الغذائية) ،بغرض التعرف على
اجتاهات عدم االمتثال التي ميكن أن تهدد تكامل البرنامج أو استمرار ضمان سالمة ومالءمة الغذاء للمستهلكني ،حيث يعتبر التطبيق الصارم للمتطلبات من
قبل املسئولني في املنشآت والتي متثل األهداف املبنية على اخملاطر للسيطرة على مسببات األمراض من األمور الهامة على وجه اخلصوص لتحقيق غايات البرنامج
أما بيانات املطابقة التي سيتم جمعها من خالل عمليات التفتيش ،والتحقق ،وعمليات التدقيق على األنظمة ،ومن خالل حاالت الشكاوي سيطبق
التشريعيّ ،
عليها “حتليل االجتاه” الذي سيوفر املعلومات الالزمة والتي تشكّل اساسا قويا ودليال هاديا تستند إليه إجراءت الضبط واتخاذ القرارات املالئمة إلدارة اخملاطر التي
حتقق السالمة واملالءمة .وميثل حتليل االجتاه آلية مجدية لتحديد اآلتي:
•قضايا املطابقة التي تستدعي اهتماما ً وتركيزا ً إضافياً.
•الفرص املواتية لتعزيز املتطلبات احلالية أو وضع متطلبات جديدة.
•التغير والتحول في اخملاطر وفقا ً للتباين في ممارسات إنتاج الغذاء واختالف أمناط استهالك الغذاء( ،ميكن توضيح ذلك من خالل اجتاه بيانات
اجملموعة ذاتها).

من املهم جدا ً تطبيق كافة جوانب النموذج التشريعي بشكل متسق وعادل ،فاالتساق يضمن قيام املسئولني في املنشآت على امتداد السلسلة الغذائية
بإدارة أعمالهم ضمن بيئة تشريعية واضحة املعالم بحيث ال يترتب على تطبيق البرنامج أوضاع تتسم بالتعقيد أو الغموض واالرتياب لدى القطاع املعني وأال
تضفي ميزات تنافسية لصالح بعض األعمال والتسبب في ذات الوقت في مصاعب ومردود سلبي على البعض اآلخر ضمن ذات القطاع .وألجل أن يعمل البرنامج
التشريعي بالكفاءة الواجبة يتعني معاجلة االلتباس الذي قد ينشأ من تداخل أدوار ومهام كل من املشرع واملدقق واملفتش بتفادي االزدواجية والتكرار .إ ّن فعالية
التكاليف الالزمة لتطبيق أي متطلب تشريعي سيكون جوهريا ً بهدف :تبسيط العمليات ،وتقليل األعمال الورقية ،وتخفيض تكلفة تقييم املطابقة ،وبشكل
مشابه فإ ّن سالسة التداخل بني طرفي العملية ،وتوفر الكفاءات والقدرات املالئمة لدى اجلهة التشريعية سيضمن حتقيق كال ً من األثر املستهدف والتغيير
املطلوب إحداثة بالتشريع وفي ذات الوقت خفض كلفة تطبيقه.14 .
يتسم النموذج التشريعي بالبنية املطلوبة لنهج يعتمد على حتليل اخملاطر عبر سلسلة الغذاء ابتدا ًء من اإلنتاج وانتهاء بالبيع بالتجزئة والتموين الغذائي،
ويتطلب النموذج التشريعي من جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية وضع متطلبات للسالمة واملالءمة واألخذ بعني اإلعتبار الدور الذي تلعبه الهيئات اخملتصة على
املستوى االحتادي ،واالجتاه نحو تبني مواصفات املنظمات الدولية  Codex Alimentariusو OIEو IPPCحيثما كان ذلك ممكنا.
من الواجب على جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية عدم التشدد والتحلي باملرونة في سن املتطلبات اإللزامية والتي يجب أن تنأى بكل االعتبارات عن الشكليات
واالستفاضة في التوصيف بأكثر من القدر الالزم ،وأن تركّز على معايير اإللتزام باملمارسات اجليدة املنشود حتقيقها .وعلى الرغم من التعقيد الذي قد ينشأ عند
ربط تلك املتطلبات مع “املستوى املناسب من احلماية” أو “املستوى املقبول من اخملاطر” التي حتدده و تقبل به احلكومة (أي اجلهة التشريعية) إال أن ذلك سيكون
14

استرداد التكاليف كجزء من النموذج التشريعي  
يدرك جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية أ ّن العديد من البلدان تسترجع التكلفة املادية لتطبيق البرامج التشريعية أو تكاليف عناصر محددة من البرامج .يعود
استرداد التكاليف إلى احلكومة احمللية وال يشكل ذلك عنصرا ً ضروريا ً لفعالية النظام التشريعي .تعتمد املفاهيم في برامج بعض البلدان األخرى على استرداد
التكلفة بغية توظيفها كحافز مادي حلث املنشآت علي االلتزام اجلاد بتطبيق البرامج التشريعية حيث تزداد كلفة عمليات التفتيش والتحقق على املنشأة
وفقا ً ملدى احلاجة لتكرارها بنا ًء على مستوى أداء املسئول والتزامه بتحقيق املتطلبات ،وسوف يعمد جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية النتهاج بدائل و طرق أخرى
لتشجيع وحتفيز املنشآت لتعزيز املطابقة للمتطلبات.

 4.4السياسة العامة الرابعة  -الممارسات التشغيلية الجيدة ومبادئ نظام الهاسب
التوجه
يدرك جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية أهمية «املمارسات التشغيلية اجليدة» واملتضمن ًة ملبادئ نظام حتليل اخملاطر ونقاط التحكم احلرجة (الهاسب  )HACCPوالتي
تشمل أفضل املمارسات بكافة مراحل السلسلة الغذائية سوا ًء كانت زراعية ،أو بيطرية ،أو تصنيعية أو صحية ،باإلضافة إلى تطبيق مبادئ الهاسب أينما كان
ذلك ضرورياً ،ويُوصف مفهوم املمارسات التشغيلية اجليدة بأن ّه القاعدة األساسية لبناء نظام التحكم باخملاطر الغذائية ،لذا يجب األخذ بعني االعتبار العوامل
التي قد تقيد إمكانية تعميم التطبيق على الفئات اخملتلفة للمنشآت بقطاع الغذاء.

املرجع)FAO, Rome, January 2008( :

40

41

سيــاسة الزراعــــة وسالمــــة الغذاء بإمارة أبوظبي
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الدافع
لقد جمعت املفاهيم الكالسيكية التي يطلق عليها “اللبنات األساسية للمتطلبات األولية أو متطلبات ما قبل الهاسب “ و”مبادئ الهاسب” و”خطوات
الهاسب” معا ً لتشكل حزمة موحدة مبفهوم جديد يدعى “املمارسات التشغيلية اجليدة”  GOPحتى تتضح كافة “املمارسات اجليدة” للمسئولني باملنشآت
الغذائية ويتسنى لهم االستيعاب املتكامل ملدلول املمارسات اجليدة” دون تعارض مخل وذلك تفاديا ً للتعقيد الذي ينجم عادة عن املفاهيم العلمية النظرية
احملضة .وقد ال حتتاج العديد من املنشآت الصغيرة إلى تطبيق الهاسب باملعنى املتعارف عليه وإمنّا لتطبيق نظام قائم على مبادئ الهاسب ،وفي هذا الصدد تعتبر
ويطور أدوات مبنية على مفهوم نقاط الضبط احلرجة ليتم تقدميها إلى املسئولني بتلك املنشآت على امتداد مراحل السلسلة
اجلهة التشريعية أفضل من يضع ّ
الغذائية على شكل مناذج أو أدلة ممارسة أو أدلة إرشادية سهلة التطبيق.

الوصف
لقد مت ّ تطوير نظام الهاسب  HACCPكاستجاب ًة أملتها احلاجة املاسة لتطبيق نهج يعتمد على األسس العلمية لضبط اخملاطر في الغذاء ،وحتديدا في
القطاعات االنتاجية الكبرى التي يتم فيها إعداد وتصنيع املواد الغذائية على نطاق واسع ،وقد امتلكت هذه القطاعات مسبقا ً بنيات متطورة أو ما يسمى
“اللبنات األساسية” التي ميكن أن تَبني عليها األنظمة املطلوبة إلدارة السالمة الغذائية  ،ولم يواكب ذلك تطبيق موازي يناسب املنشآت الصغيرة بقطاع التموين
الغذائي نتيجة اإلمعان في تضخيم املتطلبات عند التطبيق .وبإمكان املنشآت الصغيرة التوافق مع النهج الذي يجعلها مسئولة عن اإلنتاج اآلمن واملالئم
لألغذية واملنتجات ذات املنشأ احليواني والنباتي ،ويتعني على اجلهة التشريعية في هذا الصدد تزويدها باألدلة اإلرشادية الالزمة واألساليب العملية السهلة
وجتسد املمارسات التشغيلية اجليدة احلل األمثل والنموذج الذي يلبي تلك الضرورة.
املبسطة التي حتتاجها للتمكّن من”حتقيق” املتطلبات الواجبة .
ّ
ومن املسلم به أ ّن تطبيق نظام الهاسب يحتاج لإلستناد على قاعدة من “املمارسات اجليدة” ،تأخذ بعني االعتبار مفاهيم املمارسات الزراعية اجليدة (،)GAP
املمارسات البيطرية اجليدة ( ،)GVPاملمارسات التصنيعية اجليدة ( ،)GMPاملمارسات الصحية اجليدة ( ،)GHPلذلك تشكل املمارسات التشغيلية اجليدة والتي
تتضمن كافة املفاهيم السابق ذكرها باإلضافة إلى مبادىء الهاسب مجتمعة نظاما ً إلدارة سالمة الغذاء يتميز بأن ّه عملي وقابل للتشغيل وقائم على حتليل
اخملاطر ،ولقد مت ّ تعريف هذا النظام حتت اسم “املمارسات التشغيلية اجليدة” ،وعندما يفرض املشرع االلتزام بتطبيق مبادئ الهاسب يتم حتديد “نقاط التحكم
احلرجة” ،ومن ثم يحدد ّ
املشرع تدابير مبنية على درجة اخلطورة تتمثل في تد ّخل أو خطوة ضبط في العملية .

مخطط ( )15املمارسات التشغيلية اجليدة

اجلهاز من خالل بناء املصداقية اثبات متتعه كجهة تشريعية مبستوى عاملي و”سلطة مختصة” تتخذ من املهنية والنزاهة أركانا ً وقيما رئيس ًة ينبنى عليها
الهيكل التنظيمي والثقافة املؤسسية اخلاصة بها.

الدافع
إ ّن الكفاءة األدائية سواء املتوفرة ضمن جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية أو املتاحة له بطرق أخرى تعتبر إحدي اخلصائص األساسية التي متكنه من العمل كهيئة
تشريعية ذات مستوى عاملي وتعتبر في ذات الوقت ضرورة أساسية لـتأكيد مصداقية اجلهاز “كسلطة مختصة” ذات سمعة مرموقة دولياً.

الوصف
يتوجب على جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية الشروع في بناء الثقة بتفعيل برنامجه التشريعي الشامل الذي يغطي كافة مراحل السلسلة الغذائية باإلمارة ،مما
يلقي على عاتقه مسئولية إثبات كفاءته كهيئة تشريعية و”سلطة مختصة” على مستوى عاملي وذلك عبر توثيق األنشطة واملمارسات ،ولذا فإ ّن جهاز أبوظبي
للرقابة الغذائية يهدف باستمرار لتطوير كفاءة موظفيه ليتحقق لهم االملام التام مبهامهم في القطاعات التي يعملون بها ،فضال عن التمتع باخلبرة املالئمة
في ممارساتهم واالستيعاب الكامل لبرنامج اجلهاز التشريعي الذي يغطي كامل السلسلة الغذائية ،وسوف يتم ذلك من خالل التدريب الذي سيقدم الدليل
فعالة ،حيث متثل املهنية
على الكفاءة ،كما أ ّن عمليات جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية ستكون مبنية على نظام محكم التوثيق فضال عن برامج تدقيق داخلي ّ
والنزاهة أهم سمات القيم املؤسسية للجهاز.
إ ّن متطلبات الكفاءة األدائية جلهاز أبوظبي للرقابة الغذائية تتأثر بالضرورة بطبيعة اجلهة املعنية التي يناط بها تنفيذ املهام ،سواء كانت تلك اجلهة إحدى إدارات
اجلهاز أو القطاع اخلاص ،ويدرك جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية الضرورة القصوى املتمثلة في إيجاد وإدارة إطار عام متماسك لسياسة الزراعة والغذاء يضمن
استجابة البرنامج للتشريعات الدولية (املتعددة األطراف أو الثنائية) وتطورات حركة التجارة .وسوف يعتمد اكتساب جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية بشكل
أساسي للثقة املطلوبة كهيئة مختصة ،على امتالكه للقدرات اإلدارية والفنية سواء باالعتماد على كادره الوظيفي أو من خالل التنسيق واألبحاث املشتركة
مع املؤسسات األكادميية وفق ترتيبات رسمية أو غير رسمية (قد ال تقتصر بالضرورة على إمارة أبوظبي).
الفعال مع شركائه أو مع املستهلكني واجلمهور عامة (من خالل وسائل اإلعالم أو غيرها من وسائل التواصل)
إ ّن قدرة جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية على التواصل ّ
تّعد املتطلب األبرز لبناء مصداقية اجلهاز ،وسوف يتضح ذلك جليا ً في حاالت االستجابة للحوادث الكبيرة أو عند إدارة األزمات .وسيقوم جهاز أبوظبي للرقابة
فعالة كجزء من إجراءات بناء واستدامة الثقة ،وإقامة شبكات تواصل وصالت خارج حدود أبوظبي ،حيث سيعتمد اجلهاز
الغذائية بتطوير حتالفات إستراتيجية ّ
في ذلك على بناء عالقات ثنائية قوية ،بغية السعي اجلاد لتجسيد منوذج ريادي عاملي في مجال الرقابة والسيطرة على السلسلة الغذائية وإتباع أحدث معطيات
التكنولوجيا  ،إضافة إلى املساهمة في بناء أنظمة املعلومات االحتادية والعاملية ذات الصلة.
إ ّن قياس األداء املستمر عند تطبيق البرنامج التشريعي للزراعة والغذاء يعتبر عنصرا ً في غاية األهمية إلثبات متانة البرنامج واتصافه بالشموليه وكفاءة األداء،
إذ يعتمد األداء التشريعي بشكل كبير على احلفاظ على القدرة الفنية املوثوقة وتعزيزاخلبرات في إدارة اخملاطر ،فضال عن تقدمي خدمات متتاز باالحترافية والكفاءة
العالية ،حيث متثل النزاهة لبنة أساسية في بنية الكفاءة األدائية للمؤسسة.

 4.6السياسة العامة السادسة  -الشفافية من خالل التواصل والتشاور مع الشركاء
التوجه
فعال للتشاور
يدرك جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية أ ّن الشفافية بوصفها إحدي السمات األساسية لإلطار التشريعي للحكومة ال تتحقق إال بااللتزام بنهج ّ
تفهم واستيعاب الشركاء ألسس التدخل
والتواصل مع الشركاء ،حيث تكتسب الشفافية على وجه اخلصوص أهمية كبرى في آليات صنع القرارات تضمن َ
احلكومي والقرارات التي من املمكن أن تؤثر عليهم.
الدافع
من الضروري مبكان أن يتضمن البرنامج التشريعي الذي يتم تطويره بشكل جيد نطاقا ً واسعا ً من األدوات استنادا على حجم وطبيعة أعمال القطاعات
املستهدفة ،وسوف يتراوح ذلك بدءا باملنشآت الكبيرة التي تقوم بتصميم وتطوير نظام لإلدارة مبني على مبادئ وتطبيقات نظام الهاسب بشكل كامل مع
القيام باعتماد خطوات تطبيق النظام وتوثيقه ،مرورا باملنشآت الصغرى التي تعمل وفقا ً لصيغ جرى تطويرها مبشاركة وإشراف اجلهة التشريعية ،ووصوال ً إلى
املنشآت التي يتم تزويدها باألدلة اإلرشادية لسالمة الغذاء التي متثّل في هذه األحوال الوسيلة الوحيدة للتدخل التشريعي ضمن هذا الوضع.

 4.5السياسة العامة الخامسة :المصداقية والكفاءة األدائية
التوجه
يسعى جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية جاهدا ً لتحقيق املصداقية لتعزيز الثقة في برنامج أبوظبي التشريعي الذي يغطي كامل السلسلة الغذائية ،إذ يهدف
42

تعد الشفافية أحد السمات الرئيسية لإلطار التشريعي حلكومة االمارة 15ومتارس من خالل تبني منهجية للتواصل واملشاورة مع الشركاء ،وتكتسب أهميتها
من خالل اتاحة فرص املساهمة في صنع القرارات للشركاء عبر كافة مراحل السلسلة الغذائية وتوفر للجهة التشريعية في ذات الوقت وسيلة فعالة لشرح
يتم اتخاذها ،لذا تلعب الشفافية دورا مؤثرا في تشجيع وحفز التعاون بني كافة األطراف املتأثرة بهذه القرارات.
أسس القرارات التي ّ
بيد أن الشفافية والتي ال تتحقق إال من خالل التواصل والتشاور الواسع مع الشركاء تنطوي على تعزيز مشاركة اجلمهور املستهدف باتباع نهج يتمثل في
منظومة متصلة احللقات من اإلجراءات واألنشطة تتضمن مراحل متسلسلة التعاقب ،تبدأ بتبادل املعلومات األساسية ،وتنتقل إلى التشاور واحلوار ،وصوال ً إلى
املشاركة الفعلية في صناعة القرار واالسهام احلقيقي في وضع التشريعات .وسيواصل جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية التزامه احلالي باالستمرار وبانتظام في
تطبيق آليات التشاور واحلوار مع معظم شركائه وفقا ً لذلك النهج ،وجتدر اإلشارة في هذا الصدد إلي أن السياسة العامة املتعلقة باإلطار املتكامل إلدارة اخملاطر
تضمنت معاجلة تختص بعملية التواصل املتعلقة باإلبالغ عن اخملاطر على وجه التحديد ،بوصفها احدى املكونات الرئيسية لتلك السياسة.
15

وفقا ملتطلبات األطر التشريعية الوطنية لسالمة وجودة الغذاء والواردة بوثيقة  -منظمة الفاو  ،روما ،يناير 2008
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الوصف

 4.6.2التواصل مع المستهلكين والشركاء وإعالمهم

يوضح اخملطط رقم ( )16أدناه وصفا لعمليات التشاور والتواصل التي تتم مع الشركاء الرئيسيني وإسهامها في تعميق الشفافية التي يتمتع بها البرنامج
التشريعي للزراعة ويبينّ أيضا طريقة تقدمي جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية للبرنامج عبر السلسلة الغذائية.

الفعال مع املستهلكني والشركاء يعد أمرا أساسيا للوصول إلى أهداف وغايات اجلهاز .ولدعم التفاعل املثمر مع
يدرك جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية أ ّن التواصل ّ
املستهلكني والشركاء من خالل عملية التواصل سيحرص جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية أن تتصف أفكارة ومواقفه ،واملعلومات التي يقدمها باآلتي:

مخطط ( )16سياسة التواصل والتشاور

•أن تكون مبنية على أسس علمية سليمة وعلى حتليل اخملاطر ،كلما كان ذلك ممكنا ً ومالئماً.
•متوازنة بأن تكون األفعال أو التدخالت املتخذة مالئمة للتعامل مع اخلطر املستهدف.
•عادلة ومنصفة ويتم اإلعالن الصريح عنها بشفافية دون تردد أو انحياز ألي قطاع أو مجموعة.
•تعكس احتراما ً عميقا ً للرأي اآلخر .
• تتسم باإلدراك املستوعب للقضايا واخملاطر.
سيتطلب ذلك أن تتجسد في كادر اجلهاز الكفاءة األدائية اإلدارية والفنية مبا يعكس متيزه بالقدرات العالية واألهلية و مستوي رفيع من املهنية والنزاهة وااللتزام
برسالة اجلهاز في حماية املستهلكني ،فضال عن التمتع بذهنية منفتحة قائمة على مساندة الشركاء ،واالقتدار على مشاركة املستهلكني االهتمامات والقيم،
الفعال من خالل التشاور وتطوير آليات املراجعة وتأسيس احلوار مع الشركاء.
وسيكون التواصل
ّ
و ال ميكن في هذا الصدد اغفال الدور الهام لوسائل اإلعالم في تعميق وتقوية التواصل ،مما يستوجب تعزيز وتوثيق العالقة مع اإلعالم ،كما يجب أن يكون لدى
جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية فهم عميق للحقائق املتعلقة بكيفية اإلبالغ عن اخملاطر ،ويجب أن يكون كال ً من املوقع االلكتروني للجهاز واملواد األخرى املنشورة
ويتجسد التواصل ً أيضا ً في إيصال الرسائل اإلرشادية للجمهور بشأن اخلطوات التي ميكنهم القيام
بسيطة وصريحة ومحددة األهداف وفقا ً للضرورات القائمة.
ّ
بها الحتواء اخملاطر ،فالعديد من األمراض املرتبطة بالغذاء ميكن أن تكون ناجتة عن املمارسات اخلاطئة للمستهلكني في منازلهم ،وبالتالي فإ ّن تقدمي املعلومات
الضرورية للمستهلكني حول سالمة الغذاء يعتبر أمرا ً في غاية األهمية  ،وميثل ذلك أحد املهام الرئيسية جلهاز أبوظبي للرقابة الغذائية.
وستتاح املواد التعليمية والتوعوية ويتم توفيرها للمستهلكني باستخدام أساليب متعددة تشمل املواد االعالنية املقروؤة واملسموعة ،أو من خالل اإلعالنات
التلفزيونية وحمالت التفاعل املباشر.وسيستمر جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية في اختيار األدوات وانتقاء الوسائل املناسبة لواقع اإلمارة مثل (الصحف
واملطبوعات وتصريحات القادة واملسئولني والرموز االجتماعية والدينية ذات التأثير الكبير في بث الوعي والقدرة على استنهاض اليقظة اجملتمعية إلحداث التغير
املنشود في سلوك املستهلك.

 4.7السياسة العامة السابعة -التوافق مع اتفاقيات منظمة التجارة العالمية الخاصة
بالصحة والصحة النباتية  SPSوالعوائق الفنية للتجارة TBT
التوجه

 4.6.1مشاورة الشركاء
من الضروري مبكان استقطاب الشركاء للمساهمة بأقصى قدر ممكن في الفعاليات التي تتمخض عنها اخملرجات اآلتية:
•حتديد األولويات ضمن البرنامج التشريعي للزراعة والغذاء في أبوظبي.
•القرارات املتخذة عند خطوات محددة في إطار إدارة اخملاطر واملتعلقة “مبستوى حماية املستهلك” أو “املستوى املقبول من اخملاطر” التي يتم
اعتبارها من قبل الشركاء أو املستهلكون أو احلكومة.
• املتطلبات أو “معايير األداء” املبنية على مخرجات البرنامج التشريعي أو أي أهداف أخرى تتعلق بشكل كبير بتحليل اخملاطر التي يحددها
جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية.
•تصميم اإلشتراطات أو املتطلبات العامة أو اخلاصة جملموعات أو قطاعات محددة ضمن السلسلة الغذائية ،ومعايير تقييم أنظمة اإلدارة
املبنية على حتليل اخملاطر.
•تطبيق البرنامج التشريعي.
يعد التشاور مع الشركاء املعنيني في كافة مراحل العمليات  /اخلطوات التشريعية ضمن إطار إدارة اخملاطر املتكامل أمر ضروريا ،من أجل اتاحة الفرصة للشركاء
إلبداء الرأي وتقدمي مدخالتهم التي تسهم في تطوير العملية التشريعية حتى ينشأ لديهم احساس تلقائي بأهمية االلتزام بتحقيق املتطلبات ،أو بتعبير آخر
منحهم الشعور بالثقة في البرنامج التشريعي للجهاز.
ويهدف جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية من عملية مشاورة الشركاء إلى توطيد روابط التواصل وإدامة احلوار املتعلق بصنع القرارات ،وبناء املصداقية وحيازة
القبول  ،إلميانه مبسؤوليته جتاه تبني الشركاء للقرارات التشريعية التي تندرج ضمن نطاق مسئولية اجلهاز ،وسوف تعقد جلسات التشاور واحلوار باستمرار من
أجل حتقيق تلك الغايات املرجوة ،ومن الوارد أحيانا ً أن تخصص جلسات تقتصر حصرا على مناقشة مواضيع محددة و لدواعي بعينها.
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يدرك جهاز أبو ظبي للرقابة الغذائية اهمية قيام اإلمارة بواجب االسهام في وفاء دولة اإلمارات العربية املتحدة كعضو في منظمة التجارة العاملية WTO
بالتزاماتها جتاه االتفاقيات املتعلقة بالصحة والصحة النباتية  ،SPSوالعوائق الفنية للتجارة  TBTوجتاه الهيئات العاملية املرجعية ذات الصلة كهيئة الدستور
فعال في
الغذائي  ،Codex Alimentariusواملنظمة العاملية للصحة احليوانية  ،OIEواالتفاقية الدولية لوقاية النباتات  ،IPPCباإلضافة ملشاركة اجلهاز بشكل ّ
تعزيز وتعضيد الدور االحتادي في هذا الصدد .وعلى نحو مؤكد ستنعكس العالقات البناءة التي تؤسسها دولة اإلمارات العربية املتحدة وحكومة إمارة أبو ظبي
واجلهاز ايجابا في دعم وتعزيز البرنامج التشريعي على املستوى احمللي حيث تلعب الترتيبات واالتفاقيات الثنائية بني احلكومات دورا مؤثرا وعلى وجه اخلصوص
وفعالة لالستيراد.
في اقامة وامتالك برامج سلسة ّ

الدافع
إ ّن دولة اإلمارات العربية املتحدة مبوجب متتعها بعضوية منظمة التجارة العاملية وبوصفها إحدى الدول املوقعة على اتفاقيات (الصحة والصحة النباتية ،SPS
والعوائق الفنية للتجارة  ،)TBTوكذلك عضويتها بكل من هيئة الدستور الغذائي  Codex Alimentariusواملنظمة العاملية للصحة احليوانية OIEواالتفاقية
الدولية لوقاية النباتات  IPPCتدرك بدقة وبإطالع تام كافة االلتزامات واملزايا املرتبطة بأنشطة التجارة والتعامل املنصف ضمن بيئة التجارة العاملية واملترتبة
على متتعها بعضوية تلك املنظمات وتوقيعها لالتفاقيات ذات الصلة.

الوصف
وفيما يلي توضيح للتعهدات وااللتزامات واستجابة إمارة أبوظبي فيما يتعلق باالتفاقيات املوقعة مع منظمة التجارة العاملية  WTOبخصوص الصحة والصحة
النباتية  SPSواتفاقية العوائق الفنية للتجارة .TBT
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 4.7.1اتفاقية تدابير الصحة والصحة النباتية ()SPS
تتضمن اتفاقية الصحة والصحة النباتية  SPSعددا ً من البنود واملبادئ والتي تستند إليها أعمال الهيئات التي تصدر املواصفات واملعايير العاملية ،والتي يجب
أن تؤخذ بعني االعتبار أيضا ً من قبل الهيئات الوطنية في الدول األعضاء في منظمة التجارة العاملية  WTOعند تطويرها وتطبيقها للمعايير احمللية اخلاصة بها.
ويتعلق ذلك باآلتي :
•حتديد املستوى املناسب من احلماية الذي يتيح للدولة امكانية توصيف اخملرجات التي تسعى لتحقيقها .وكما سبقت اإلشارة إليه ،يعتبر ذلك صعب
التحقيق في مجاالت محددة مثل اخلطر امليكروبيولوجي على الصحة خاصة عندما تكون مصادر اخلطر واخملاطر متوطنّة.
متضمن في
• اتباع نهج قائم على األسس العلمية وحتليل اخملاطر في حتديد االشتراطات وسن املتطلبات ( الفقرة  2.2من اتفاقية  ،)SPSوهذا النهج
ّ
اإلطار العام إلدارة اخملاطر وأعمال الهيئات التي تُصدر املواصفات العاملية.
• االلتزام بالشفافية  :على الرغم من ارتباط الشفافية في املقام األول باحتياجات التجارة الثنائية بني البلدان ،فقد ثبتت أهميتها (وهذا ما دعت إليه
منظمة األغذية والزراعة  )FAOفي ضمان النزاهة وحتقيق املساواة في األعمال التجارية ضمن البلدان ،ومزاياها االيجابية في التوصل لعالقات متميزة
بني اجلهات التشريعية والشركاء مبا فيهم املستهلكني.
•االعتراف بحقيقة األقلمة املتمثلة في الوحدة االقليمية لدول اجلوار اجلغرافي  ،حيث لألمراض الغريبة واملستجدة حديثة الظهور القدرة على االنتشار
عبر احلدود الدولية بني البلدان ويتعذ ّر احلد من انتشارها بواسطة الضوابط ذات الصلة باحلدود السياسية بني الدول.
•إقرار التكافؤ والقبول املتمثل في االعتراف في اطار بيئة التجارة الدولية بامكانية توفر القدرة لدى البلدان املصدرة على حتقيق اخملرجات املرغوبة
(املستوى املناسب من احلماية) دون اللجوء لتكرار املتطلبات االلزامية للدول املستوردة التي قد تتصف باإلسهاب في وصف التفاصيل (الفقرة 1.4
من اتفاقية الصحة والصحة احليوانية  ،)SPSومتلك العديد من البلدان مستويات متوازية من احلماية وبرامج تشريعية متماثلة ولكن غير متطابقة،
وفي مثل هذه األحوال من املمكن تقييم هذه البرامج وقبول البرنامج بشكل كلي أو جزئي لعناصر منه كبرنامج مكافئ ،ويتم هذا عادةً عندما يتم
اكتساب املعرفة واخلبرة من خالل التجارة مع مرور الوقت والتي تقود إلى مستويات عالية من الثقة املتبادلة بني الدول املستوردة واملصدرة مما يساهم
في التوجيه األمثل للموارد ،ويعزز مصداقية ضمانات السالمة ،وتسهيل العمليات التجارية.

 4.7.2التوافق مع المواصفات العالمية
إ ّن املقاييس العاملية للصحة والصحة النباتية التي تغطي كافة مراحل السلسلة الغذائية والتي مت ّ تطويرها من قبل  Codex Alimentariusو OIEو IPPCمتثل
املعايير العاملية واألدلة اإلرشادية للسالمة واملالءمة و يتم إجنازها عادةً باالعتماد على إجماع عاملي وفق أسس وقياسات علمية موثوقة من قبل مدراء اخملاطر في
البلدان األعضاء ،وميكن تبني مثل هذه املعايير طاملا انتفت األدلة التي تثبت عدم مالئمتها إلمارة أبوظبي ،كما تشكل مثل هذه املعايير مرجعية لبرنامج أبوظبي
التشريعي في مجالي الزراعة والغذاء.
الفعالة في التزام دولة اإلمارات العربية املتحدة في تطبيق مبادئ اتفاقيات منظمة التجارة العاملية WTO
سيقوم جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية باملساهمة
ّ
بخصوص الصحة والصحة النباتية  .SPSونظرا ً إلقرار اتفاقية الصحة والصحة احليوانية  SPSمبرجعية أعمال الهيئات العاملية اخملتلفة املُص ِدرة للمعايير،
وبكل ما يصدر عن هيئة الدستور الغذائي  Codex Alimentariusواملنظمة العاملية للصحة احليوانية  OIEواالتفاقية الدولية لوقاية النباتات  IPPCلتوافقها
وانسجامها التلقائي املتوقع مع مبادئ االتفاقية ،.تأسيسا على ذلك سيستمر جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية باملساهمة في مشاركة دولة اإلمارات العربية
املتحدة في نشاطات الهيئات الدولية الثالث ،والعمل مع اجلهات االحتادية والسلطات احمللية ذات الصلة في اإلمارات األخرى لتعزيز تلك املشاركة .
سيحرص اجلهاز على التواصل الدائم مع املنظمات املذكورة ليتسنى التلقّ ي املنتظم واالطالع الدوري على املسودات واألوراق العلمية والوثائق ذات الصلة  ،وعلى
املشاركة في عكس مرئيات الدولة في محتواها لدعم وإسناد دور ومكانة الدولة في املساهمة في وضع املواصفات العاملية ،إضافة لإلسهام الفاعل حيثما
اقتضت الضرورة في قيادة وتنسيق أعمال اللجان الوطنية ذات العالقة ودعم املشاركة الفعالة في االجتماعات الدولية مبا يخدم أولويات اإلمارة ودولة االمارات
العربية املتحدة  .سيستمر جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية أيضا مبتابعة التطورات في البيئة التشريعية الدولية لرصد التغيرات التي قد تطرأ على التشريعات
واملواصفات وذلك بهدف احلفاظ على نهج إتباع “أفضل املمارسات” في إمارة أبوظبي.

الضبط في البلد املَصدر ومدى مصداقية الضمانات الرسمية الذي ميكن أن تقدمها اجلهات املسئولة في البلد املعني .سيشمل ذلك بناء عالقات مع الهيئات
للتحسب ومواجهة حالة اخلطورة املفترضة املتمثلة في
يؤمن اتخاذ “الترتيبات” املالئمة
َ
النظيرة في الدول ذات العالقات التجارية املشتركة مع إمارة أبوظبي ومبا ّ
ضعف االنظمة الرقابية بدولة املنشأ.
إ ّن تبادل اخلبرات واملعرفة مع اجلهات اخملتصة بدول املنشأ املُص ّدرة للحيوانات والنباتات ومنتجاتها الغذائية لإلمارة لغايات بناء الثقة في أنظمتها الرقابية
سيسهم بصورة مؤثرة في إيجاد نهج متوازن للحكم على فعالية نُظم الضبط التشريعي بدول املنشأ ،إذ يتيح ذلك مضاهاتها وتقييم مدى تكافؤها مع
تضمنة بقواعد البيانات وقياس النزعات السائدة والتوجهات الغالبة
متطلبات إمارة أبو ظبي .وميكن التوصل لذلك عن طريق التحليل الشامل للمعلومات امل ُ ّ
وتقصي تاريخ وسجالت البلدان املصدرة لتحديد األولويات والوسائل األكثر مالءم ًة للوفاء بذلك الغرض .إ ّن لبناء ومتتني العالقات بني جهاز أبوظبي للرقابة
ورصد
ّ
جمة تتمثل في رفد وتقوية التبادل املشترك للمعلومات ونقل املعرفة املتعلقة بتحديث وترقية العمليات والفكر
فوائد
النظيرة
التشريعية
اجلهات
وبني
الغذائية
ّ
التنظيمي.
وسوف متكن تلك القضايا مجتمعة جهاز أبو ظبي للرقابة الغذائية من بلورة قدرات متميزة في استدامة أفضل املمارسات ،ورصد املعلومات املتعلقة بالواردات
ودقة التوقع الستباق لتذر وإرهاصات اخملاطر بناء على طبيعة املنتج  /املصدر وبلد املنشأ.

 4.8السياسة العامة الثامنة  -التوافق عبر دولة اإلمارات العربية المتحدة
التوجه
تشترك إمارة أبوظبي مع اإلمارات األخرى بصورة مؤثرة في تعزيز اإلسهام اجلماعي للوفاء بالتزامات دولة اإلمارات العربية املتحدة جتاه اتفاقيات منظمة التجارة
العاملية اخلاصة بالصحة والصحة النباتي ة  SPSوالعوائق الفنية للتجارة  ،TBTواجلهات الدولية الداعمة املعترف بها والتي تضع املعايير مثل (�Codex Alimen
 tariusو OIEو .)IPPCوسيتم تعزيز البرنامج التشريعي االحتادي بشكل كبير بفضل العالقات التي تقيمها حكومة اإلمارة وجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية مع
فعالة ومنسجمة تتسم
اإلمارات األخرى ورعاية وتفعيل الترتيبات اخلاصة بذلك (حيثما كان ذلك قابال ً للتطبيق) ألهمية ذلك على وجه اخلصوص في بناء برامج ّ
بسالسة التطبيق والنأي عن التعقيد .

الدافع
إ ّن دولة اإلمارات العربية املتحدة بوصفها إحدى الدول املوقعة على اتفاقيات منظمة التجارة العاملية  WTOاخلاصة بالصحة والصحة النباتية  SPSوالعوائق
الفنية للتجارة  TBTوبوصفها عضوا ً في هيئة الدستور الغذائي  ،Codex Alimentariusت َُلزم كل احلكومات احمللية بإمارات الدولة بالوفاء بالتزاماتها جتاه هذه
االتفاقيات مما يُوجب عليها ضمان توافق وتلبية املناهج املتبعة في مجاالت الزراعة وسالمة ومالءمة الغذاء لتلك االلتزامات.

الوصف
إ ّن إمارة أبوظبي بوصفها إحدى مكونات الكيان اإلحتادي لدولة اإلمارات العربية املتحدة تتأثر بالعديد من مواصفات األغذية التي يتم وضعها على املستوى االحتادي،
وباملقابل فإن جهود أبوظبي في األعمال املتعلقة بالهيئات املتعددة األطراف ميكن أن تكون محدودة في الوقت الذي يتم فيه وضع متطلبات اإلمارات العربية
املتحدة بشكلها الواسع على املستوى االحتادي .سوف يسعى جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية جاهدا ً للتأثير االيجابي على وضع منوذج املتطلبات التشريعية
واالستراتيجية على املستوى االحتادي ،كما سيسعى لضمان حتقيق التوافق بني هذه املتطلبات وبني رؤية ورسالة جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية ،ومن الطبيعي أن
تعترض بعض الصعوبات حتقيق هذا التوافق في املتطلبات إلى حد كبير عبر الدولة ،لذلك سيسعى جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية بكل جهد ممكن للمساهمة
بقوة وبشكل بنّاء في ايجاد وتعزيز التوافق املنشود .باالستمرار في
مساعيه اجلادة لبناء عالقات قوية مع الهيئات ذات الصلة واألطراف
التجارية ضمن إمارة أبوظبي ،وبذات القدر في تقوية ومتتني العالئق
والروابط مع الهيئات اخملتصة في اإلمارات األخرى.

سيطلع جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية أيضا ً من خالل ممثلي الدولة على آخر التطورات واملستجدات املتعلقة بالعوائق الفنية للتجارة ( )TBTوالتي ميكنها التأثير
على فعاليات وتطلعات اجلهاز ،ومن األمور ذات األهمية اخلاصة بهذا الشأن مواضيع األغذية احلالل واحلاجة إلى نهج متوافق ألقصى حد ممكن عبر إمارات الدولة
ودول مجلس التعاون اخلليجي والدول األخرى ذات املتطلبات املتماثلة مبا يفضي لتسهيل حركة التجارة ومساعدة املوردين على الوفاء باملتطلبات بشكل متسق.

 4.7.3بناء العالقات مع الهيئات النظيرة
لقد ح ّدد جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية هدفا ً يركز على احتواء اخملاطر املرتبطة باحليوانات والنباتات ومنتجاتها الغذائية املستوردة ،وتوجيه و استخدام املوارد مبا
يخدم التركيز على الواردات التي يتوقع أن تشكل اخلطورة األعلى .إ ّن تطبيق نهج يستند على حتليل اخملاطر لن يعني فقط الفحص والتمييز بني الصورة واحلاالت
التي يكون عليها املنتج النهائي فحسب ،وإمنا ميتد ليشمل كذلك أسس األداء بدول املنشأ أو املصادر األصلية للمنتجات انطالقا ً من مستوى فاعلية أنظمة
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سيــاسة الزراعــــة وسالمــــة الغذاء بإمارة أبوظبي

سيــاسة الزراعــــة وسالمــــة الغذاء بإمارة أبوظبي

•طويلة األمد :تقاس هذه التدابير على املدى طويل األجل ( 5 - 4سنوات) ،ومتثل األهداف العليا الشاملة لنظام سالمة الغذاء ،مثال:
القياس املتعلق باألمراض املنقولة بواسطة األغذية.

تبرز أهمية تطبيق نهج متناسق مبني على حتليل اخملاطر فيما يتصل بسياسة الواردات ،وخصوصا ً فيما يتعلق بتوليفة ثنائية (املنتج  /بلد املصدر) بسبب االزدياد
املضطرد في حجم الواردات من احليوانات والنباتات ومنتجاتها الغذائية إلى دولة اإلمارات العربية املتحدة ،وحرية حركتها مبجرد دخولها إلى الدولة.

•متوسطة األمد :تقاس هذه التدابير على فترات أقصر ( 4 - 2سنوات) ،وتقدم مؤشر نسبي للمخرجات متوسطة أوطويلة األمد ،مثال:
القياس الكمي ملستوى التحكم في اخملاطر في السلسلة الغذائية.

فعال فقط بعد تطبيق برنامج للواردات يتأسس على إجراءات
سيحصل جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية على الثقة الالزمة إلدارة عمليات استيراد املنتجات بشكل ّ
لبناء الثقة والتفاوض “للتوصل للترتيبات” مع دول املنشأ وتلقّ ي الضمانات الرسمية من “الهيئات النظيرة اخملتصة” في تلك الدول.
إ ّن االنسجام في تطبيق املتطلبات بواسطة املسئولني في املنشآت عبر اإلمارات العربية املتحدة يعتبر من األمور الهامة لتحقيق هدف املساواة بني هذه املنشآت
وضمان عدالة التنافس بني املؤسسات القائم على مبدأ “ تكافؤ الفرص” ،ويعد التزام كل إمارات الدولة بالتطبيق املتوافق واملتسق لنفس املتطلبات وخصوصا ً
فيما يتعلق باستيراد احليوانات والنباتات ومنتجاتها الغذائية أمرا في غاية األهمية .

•قصيرة األمد :تكون هذه التدابير قابلة للقياس على املدى القصير وتكون عادةً ( 2 - 1سنة) ،وتستخدم غالبا ً لقياس نتائج نشاط أو
تدخل محدد ،كما يشار إليها أيضا ً بالنتائج املباشرة وميكن فقط أن ترتبط بشكل غير مباشر باخملرجات متوسطة وطويلة األمد.

 4.10السياسة العامة العاشرة  -التتبع
التوجه

 4.9السياسة العامة التاسعة  -إدارة األداء
التوجه
يؤمن جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية بأ ّن مستوى األداء عبر مراحل السلسلة الغذائية ميثل املقياس العملي ملدى جناحه في إجناز األهداف املنشودة ،وتبعا لذلك
تشمل مقاييس أداء اجلهاز ما مت ّ حتديده على مستوى األداء املؤسسي للجهاز باإلضافة إلى مقاييس نوعية خاصة على مستوى القطاع املعني  .لذا سيقوم جهاز
أبوظبي للرقابة الغذائية بتحديد أهداف بعينها للسالمة الغذائية ليتسنى له تقدمي أفضل اخملرجات ذات الصلة بذلك.

الدافع
يستهدف إنشاء نظام إدارة األداء تطوير نظم ومعايير وأدوات التقييم لقياس األداء الكلي وما حتقق من اجنازات على اساس اخملرجات املستهدفة والرؤية الطموحة،
وسيكون جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية قادرا ً على تقدمي املعلومات والبيانات للجهات احلكومية والقطاعات اخملتصة واملستهلكني التي تعكس أداء مختلف
القطاعات في السلسلة الغذائية.

الوصف

يدرك جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية بأ ّن توفر طرق لتتبع املنتج يشكل جزءا هاما من حتقيق متطلبات الشفافية ،باإلضافة إلى توفير املعلومات الالزمة على
امتداد مراحل السلسلة الغذائية ،والتتبع ميثل أمرا ً ضروريا خالل االستجابة للحوادث (مثل احلاالت التي تنطوي على استرداد منتج بعينه كما في حاالت تفشي
األمراض الوافدة) .يقوم اجلهاز بتطبيق مبادئ التتبع التي حددها كل من الكودكس واملنظمة العاملية للصحة احليوانية  ،ويقر بااللتزامات الدولية املتعلقة بنظام
التتبع لديه بهدف حماية النباتات واحليوانات وصحة اإلنسان اعتمادا على مبدأ “خطوة إلى األمام وخطوة إلى الوراء” ،هذا وسيستمر جهاز أبوظبي للرقابة
الغذائية في جهوده احلالية املتعلقة بتطوير نظام تعريف وتسجيل احليوانات كونه ميثل األساس لنظام تتبع أكثر تكامل وشمولية.

الدافع
إ ّن تتبع املنتجات وعملية تعريفها وتوسيمها باستخدام بطاقة البيان (البطاقة الغذائية) يشكل أحد األدوات الرئيسية لالستجابة ملتطلبات الشفافية،
والتعامل مع احلوادث ،وتلبية لضرورة توفر البيانات الالزمة على املنتجات الغذائية في نقاط البيع باألسواق والتي توضح مصدر املنتجات واجلهة املرسلة لها وذلك
ألي شخص أو منشأة في السلسلة الغذائية (املعلومات عن خطوة إلى الوراء وخطوة إلى األمام -أي توضيح اخلطوة السابقة واخلطوة الالحقة -حلركة املنتج
في كافة مراحل السلسلة الغذائية).

الوصف
يخدم التتبع والتعقب إلى الوراء بشكل رئيسي اجملاالت الثالثة اآلتية:

تشمل املبادئ الرئيسية لنظام إدارة األداء اآلتي:
•إ ّن املعلومات املتعلقة باألداء قد تكون عبارة عن معلومات كمية (قابلة للقياس) أو معلومات نوعية (مبوجب تصنيفات وأحكام محددة)
ويجب بالتالي جمعها واستخدامها بطريقة منهجية.
•إ ّن مقاييس األداء ميكن أن تكون مبنية على أساس النتائج أو على أساس اخملرجات.
•إ ّن أنظمة قياس األداء ستمتاز بالكفاءة بحيث تكون بسيطة  /محددة ،وقابلة للقياس ،وقابلة للتحقيق ،وواقعية  /تركز على النتائج،
ومقيدة بإطار زمني.
•يجب قياس األداء في سياق اإلطار الزمني الذي مت حتديده ،مبا في ذلك حتقيق األهداف املرحلية خالل تطور إجناز النظام وحتى اكتماله.
•تتضمن إدارة األداء عبر السلسلة الغذائية ثمانية خطوات أساسية كاآلتي:
•حتديد مؤشرات لألداء واالتفاق على استخدامها في تقييم أداء البرنامج التشريعي – حتديد األمور التي سيتم قياسها.
•حتديد التسلسل التنفيذي خلطوات نظام رصد األداء علما ً بأنه من غير اجملدي أو املمكن عمليا ً قياس أداء كافة اجلوانب في بداية تنفيذ
البرنامج التشريعي.
•وضع أهداف للعناصر التي سيتم قياسها والتغييرات املرغوب إحداثها.
•حتديد ووضع طرق وأدوات للتقييم.
•حتديد (قياس) نقطة البدء  /احلد املرجعي لنطاق كل من األهداف كلما كان ذلك عمليا ً ومالئماً.
•جمع وفحص وحتليل البيانات.
•التثبت من التقدم في حتقيق التغييرات املرغوب حدوثها – رفع تقارير األداء املرحلي ونتائج التجارب.
•اتخاذ اإلجراءات التصحيحية على ضوء النتائج (مثال:مراجعة النظام بقطاع الغذاء والقيام بإجراء التعديالت املطلوبة).
سيتم قياس األداء ورفع التقارير ذات العالقة عن كل من قطاعي الزراعة والغذاء ليتسنى جلهاز أبوظبي للرقابة الغذائية التأكد من أ ّن تطبيق السياسات و اتخاذ
التدابير واألفعال يتم وفقا ً لألهداف االستراتيجية احملددة.

 .1تقييم اخملاطر
في السياق املتعلق بالغذاء واألعالف ،ميكن أن تتواجد مصادر اخلطر في ثالث مراحل :بلد املنشأ ،مكان التوريد ،أثناء التجهيز ،واألهمية النسبية لكل من هذه
املراحل هي التي سوف حتدد املدى الذي يتعني أن يبلغه التتبع أو التعقب إلى اخللف ويرتبط ذلك باملنتج و اجلهة التي تقع عليها مسؤولية تقدمي أو امتالك
املعلومات املالئمة.

 .2إجراءات االسترداد
يجب توفير اإلجراءات الالزمة لتتبع أي منتجات غير آمنة أو غير مطابقة السترجاعها من األسواق.

 .3أهلية الوصول لألسواق
إن مواجهة معوقات الوصول إلى األسواق التي تفرضها العديد من الدول تتطلب تقدمي الضمانات الرسمية من الدول املص ّدرة حول هوية وسالمة املنتج.
وتستوجب هذه الضمانات تطبيق أنظمة للتتبع.
من حيث املبدأ ،يجب أن تتوفر املبررات املقنعة لتطبيق أنظمة التتبع كحماية حياة وصحة اإلنسان والنباتات واحليوانات بحيث تنسجم مع أحكام ومبادئ
اتفاقيتي منظمة التجارة العاملية  WTOبخصوص الصحة والصحة النباتية  ،SPSالعوائق الفنية للتجارة  ،TBTباإلضافة إلى االتفاقيات املتعددة األطراف
األخرى ،ومن األمور الرئيسية في اتفاقية  SPSضرورة استناد املتطلبات إلى أسس علمية ومرجعية تعتمد على املواصفات العاملية ،وعدم التمييز ،وعدم
استخدامها كعوائق مستترة للتجارة ،واالعتراف بالتكافؤ ،و فيما يتعلق باتفاقية  ،TBTفإ ّن التشريعات الوطنية يجب أن ال تتخطى ضرورة حتقيق األهداف
القانونية (الفقرة  1.2من اتفاقية .)TBT
إ ّن األحكام الرئيسية في اتفاقيات منظمة التجارة الدولية املتعلقة بالتتبع تنص على اآلتي:

عند حتديد مؤشرات األداء في قطاع األغذية ،يتعني تقسيمها إلى تدابير  /مخرجات طويلة األمد أو متوسطة األمد أو قصيرة األمد ،وتصنف مؤشرات األداء وفق
التالي:

•توفر املبررات العلمية للتدابير املتخذة على الصعيد الوطني (الفقرة  2.2من اتفاقية .)SPS
•بناء التدابير الوطنية باالعتماد على املواصفات العاملية ذات الصلة عند توفرها ،إال إذا كانت هذه املواصفات ال حتقق مستوى احلماية
املناسب للدولة( .الفقرة  3٫1من اتفاقية .)SPS
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سيــاسة الزراعــــة وسالمــــة الغذاء بإمارة أبوظبي
خفية للتجارة (الفقرة  3.2والفقرة  4.2من اتفاقية .)SPS
متيز التدابير الوطنية تفضيليا بني الدول ،وأال ّ تشكل عوائق
ّ
•أال ّ ّ
•إقرار مفهوم التكافؤ (الفقرة  4٫1من اتفاقية .)SPS
أما فيما يتعلق باالتفاقيات املتعددة األطراف ،اخلاصة بالتتبع فيؤخذ بعني االعتبار ما ورد بالفقرة  18من بروتوكول السالمة البيولوجية واملتعلق باملناولة والنقل
ّ
والتغليف وتعريف الكائنات احملورّة جينياً.
وقد شددت املنظمة العاملية لصحة احليوان  OIEعلى ضرورة توفر أنظمة التتبع في الزراعة بهدف مساعدة املنتجني واملؤسسات الداعمة لهم على اإلرتقاء
بكفاءة إدارة ثرواتهم احليوانية  ،والتمكن من القيام بإدارة قطعان املاشية وإدارة البرامج الصحية ،وتطبيق برامج الرعاية واإلكثار  ،التحسني الوراثي ،االستجابة
لغايات السيطرة على تفشي األمراض وتدابير الوقاية من خالل برامج التقصي واملسوحات الوبائية ،والكشف املبكر واإلبالغ السريع عن حدوث األمراض،
واالستجابة السريعة ،وضبط حركة احليوانات ،وحتديد املناطق اخلالية من االمراض 16إما على أساس جغرافي أو وفقا ً ألنظمة إدارة اإلنتاج املستندة على معايير
األمن احليوي.
وبناء عليه باشر جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية فعليا ً بتطبيق نظام تعريف وتسجيل احليوانات في إمارة أبوظبي .))AIRSحيث تستخدم لتعريف املواشي من
الضأن واملاعز واألبقار معرّفات (وسائل تعريف) عبارة عن بطاقات أذنية مقروءة مزودة بقرص أو زر يعمل بذبذبة الراديو ،بينما يقتصر األمر في اجلمال على زرع شرائح
اليكترونية قابلة للحقن تعمل بذبذبة الراديو أيضا وحتقن حتت اجللد بجسم احليوان .ويتضمن النظام تسجيل وتوثيق حركة انتقال احليوانات والنفوق واملواليد
بشكل ثابت ومستمر ،وقد ساهم النظام في اجناز إحصاء حيواني باإلمارة ،ويَعتزم مستقبال توسيع نطاق النظام إلدراج أنواع أخرى من احليوانات املنتجة للغذاء
كالدواجن واألسماك.
وعادة يستخدم ألغراض تتبع املنتجات النباتية نفس النهج املتبع في تتبع املنتجات الغذائية .لقد حددت هيئة الدستور الغذائي  Codex Alimentariusمجموعة
من املبادئ الهادية ملساعدة السلطات اخملتصة في تطبيق التتبع  /تتبع املنتجات كأداة تستخدم في أنظمة التفتيش وأنظمة منح الشهادات ،حيث تدرك هيئة
الدستور الغذائي بأ ّن التتبع  /تتبع املنتج أداة ميكن تطبيقها وفقا ملا تقتضيه احلاجة لغرض حماية املستهلكني من مخاطر األمراض املنتقلة بواسطة األغذية،
والغش التجاري  ،وتيسير التجارة بناء على التوصيف الدقيق للمنتجات .ويتعني االستناد على أدوات أساسية لغايات تتبع املواد الغذائية واألعالف (حني استدعاء
املنتجات) تشمل اآلتي:
•تصريح املورّد بأ ّن املواد اخلام حتقق املواصفات احملددة.
احملضر.
أو
ع
ن
باملص
اخلاص
اخملاطر
حتليل
على
املبني
اإلدارة
نظام
في
التدقيق)
ذلك
•إدراج متطلبات توريد املواد أو مكونات املواد (مبا في
ّ
ّ
•حتديد أرقام الدفعات.
•سجالت احلركة للمواد أو املنتجات ضمن منشآت التجهيز أو في التعامالت فيما بني املنشآت.
• وثائق االستحقاق أو سجالت اجلرد – معلومات متعلقة بحالة املواد أو املنتجات فيما يختص باملالءمة للغرض وأهليتها لدخول السوق
الذي تعبر إليه عبر سلسلة التصنيع  /التصدير.
من الواجب االستناد ملبررات موضوعية وحجج مقنعة تتصل بحماية املستهلك عند فرض متطلبات التتبع من قبل احلكومة على اجلهات املعنية ،إ ّن مثل هذه
األنظمة واالعتبارات والتي قد ال تتعلق بسالمة الغذاء ميكنها التسبب في تكلفة إضافية عالية سيتحملها املستهلك في النهاية.

 4.11السياسة الحادية عشر – تجارة المواد الغذائية والزراعية (االستيراد والتصدير)
التوجه
يدرك جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية األهمية االستثنائية لدوره في حماية صحة اإلنسان واحليوان والنبات من اخملاطر املرتبطة باألغذية املستوردة والسلع
الزراعية والتي متثل املصدر الرئيسي لتلبية احتياجات اإلمارة من السلع الغذائية ،وكذلك ضرورة التواؤم مع كافة التشريعات االحتادية السائدة في هذا اخلصوص
لضمان فعالية التدابير املتخذة وكفاءة تطبيقها مبا يتوافق مع االلتزامات الدولية ذات الصلة.

الدافع
تضمن ضوابط السيطرة على األغذية واملواد الزراعية املستوردة توفر إمدادات آمنة ومالئمة من األغذية لإلمارة ،ويتعني بناء تلك الضوابط على أسس حتليل اخملاطر
وفعالية التكلفة لضمان االستغالل األمثل للموارد اخملصصة لهذه العملية وتقليل التكاليف التي قد تحُ ّمل للمستهلك ،وقد تخضع املنتجات الغذائية املص ّدرة
ملتطلبات تفرضها الدول املستوردة التي قد تطلب ايضا ضمانات على سالمة الغذاء من الدول املصدرة.

الوصف
فيما يلي وصف للجوانب الرئيسية لعمليات االستيراد والتصدير:

الواردات
تصنّف الواردات وفق طريقتني اعتمادا ً على العوامل اآلتية :
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• اخملاطر املرتبطة بأنواع محددة من األغذية واملنتجات الزراعية أو التي قد تنجم عنها.
• مصداقية ونزاهة نظم اإلنتاج الزراعي وسالمة األغذية في دول املنشأ واملتعلقة بإنتاج األغذية.
قد يكون لألغذية واملنتجات الزراعية املستوردة أخطار عديدة ومتنوعة على املستهلك أو املُزارع ،ولذلك تبنّى جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية مؤخرا ً نهجا ً مبنيا ً
على حتليل اخملاطر يعتمد على أساس التعامل مع اخملاطر اجلوهرية املرتبطة بطبيعية املنتج الغذائي وخصائصه التقنية ،وسيغطي النهج عوامل أخرى أكثر
حتديدا للمخاطر ليشمل (بلد املنشأ ،والعالمة التجارية ،واملصنّع ،وسجل التتبع للمورّد).
وفي مجال التعامل الثنائي بني الدول ومن خالل التقييم واملقارنة املوضوعية بني نظم سالمة الغذاء املطبقة في كال من الدول املصدرة واملستوردة يتم
االستناد ملفهوم (التكافؤ) بغية التوصل إلثبات سالمة ومصداقية النظام املتبع في الدولة املعينة ،ولتقييم حالة الواردات تؤخذ بعني االعتبار العوامل الثالث
اآلتية:

 .1توفر املتطلبات التشغيلية والفنية
يعتمد إجراء التقييم واتخاذ القرار في هذا اخلصوص بنا ًء على كفاية املتطلبات املتماثلة والتي يتكرر تطبيقها في كال الدولتني املص ّدرة واملستوردة وقدرتها على
الوفاء بنفس معايير السيطرة على اخملاطر مبعناها األشمل مبا يوفر تأكيدا لسالمة ودقة احلكم عليها بأن ّها “مكافئة” .إ ّن فرض تكرار نفس املتطلبات بواسطة
العديد من الدول يتسبب في إعاقة انسيابية حركة التجارة ،حيث يغلب على تلك املتطلبات الطابع الوصفي الشكلي وعدم االستناد إلى حتليل اخملاطر و متيل
لتوصيف وسرد اجلوانب اإلجرائية اخلاصة بخطوات طرق العمل بدال ً من التركيز على مخرجات مبنية على اخملاطر (أو مصادر اخلطر) .عادة في بداية نشاط االستيراد
التجاري مع بلد ما تقبل شحنات املنتجات الغذائية والزراعية املستوردة على نطاق واسع مع إجراء الفحص والتحقق (باستخدام نهج مبني على حتليل اخملاطر)
عند منافذ الدخول إلى البلد املستورد وغالبا ً ما ينتج عن ذلك التراكم املضطرد للمعلومات سجال مرجعيا لتاريخ األداء بالدولة املصدرة قد يؤدي إلى التمسك
بضرورة الزامها بتكرار بعض املتطلبات التي تفرضها الدولة املستوردة وذلك بهدف استيفاء األداء لشروط محددة يفرضها البلد املستورد.

 .2أداء البرنامج وفق املتطلبات
فعالة .ميكن
يتم تقييم ذلك عادةً من خالل الفحص عند ميناء الدخول ،وهذه الوسيلة متثل احلد األدنى من حيث الدقة لعملية الرقابة والضبط وقد تكون غير ّ
أن تضم الوسائل األخرى للضبط الزيارات امليدانية وعمليات التدقيق التي جترى من قبل طرف ثالث من بلد آخر – سواء من قبل “السلطة اخملتصة” بذلك البلد أو
من قبل منشآت محددة إن كانت “السلطات اخملتصة” بذلك البلد ال تتمتع باملصداقية أو القدرة الكافية ،وقد تكون هذه الطريقة مكلفة ما لم يتم استعادة
التكلفة من املستفيدين (املستوردين).

 .3جتارب الدول األخرى
تفرض بعض الدول والتي تعتمد “مستوى مرتفع نسبيا ً للحماية” على معظم البلدان املصدرة تقدمي ضمانات رسمية توضح أن ّه قد مت ّ تلبية اشتراطاتها ،كما
جتري هذه الدول عادة عمليات التفتيش  /أو الفحص واملراجعة على الواردات من الدول املصدرة إليها وتتعامل بشفافية مع نتائج هذه العمليات .وباإلمكان إذا
اقتضت الضرورة في إمارة أبو ظبي أو دولة اإلمارات العربية املتحدة عدم التقّ يد بتلك الضمانات والتدابير الوقائية ذات السقف املرتفع  ،والعدول عنها عند القيام
ص ِدرة للمواد الغذائية والزراعية لإلمارة.
باقرار األمناط والنماذج الوصفية بغرض تصنيف البلدان امل ُ ّ
إ ّن الهدف اجلوهري لتصنيف اخلطر على أسس ثنائية جتمع بني نوع املنتج الزراعي أو الغذائي وبلد املنشأ هو ضمان لتوجيه املوارد واجلهود للجوانب ذات اخلطورة
األعلى ،وهذا يؤدي حلصر التركيز في بعض املواد الغذائية وبعض الدول و يختلف ذلك عن النظام املتبع حاليا في تصنيف اخملاطر الزراعية والغذائية ،ومن املمكن
الطلب من الدول املص ّدرة تقدمي ضمانات بأ ّن املنتج املص ّدر إلى إمارة أبوظبي مستوف لشروط أهلية وقابلية التصدير إلى دولة أخرى تطبق نفس املستوى من
احلماية.

الضمانات واإلجراءات النظامية:
إ ّن الضمانات املصاحبة للواردات من الدول األخرى يجب أن تصدر عن سلطة ذات اختصاص وميكن أن تتضمن أحد أو جميع الضمانات التالية :ضمانات تتعلق
باحلالة الصحية للحيوان والنبات واإلنسان ،ضمانات خاصة باألغذية احلالل ،ضمانات األمن البيولوجي ،ضمانات التتبع ،ضوابط التجارة (مثل جتارة األنواع املهددة
باالنقراض) ..وغيرها.وبصرف النظر عن تصنيف البلد املصدر وكفاءة أداء أنظمته املتبعة في حتقيق السالمة الغذائية سيطلب جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية
مبوجب اختصاصه من “السلطات اخملتصة” النظيرة ببلد املنشأ تقدمي الضمانات الرسمية (كالشهادات الصحية وشهادات صحة املنتجات النباتية) املص ّدقة
التي تثبت سالمة ومالءمة الغذاء (مبا فيها الشهادات اخلاصة باملنتجات احلالل – أنظر السياسة اخلامسة)  ،وأية متطلبات إضافية أخرى تتعلق باملنتجات الزراعية
والغذائية .في بعض األحيان وعند وجود مشكلة ما مبنفذ الدخول كحاالت عدم مطابقة املنتج للشروط احملددة املفروضة من قبل اجلهاز أو غياب الضمانات
سيحمل جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية ً التبعات
الضرورية لتجنب مخاطر لألمراض املنقولة بالغذاء واملرتبطة سواء بغذاء او أعالف مستوردة من دولة محددة،
ّ
للسلطة اخملتصة في تلك الدولة املسؤولية وسيطلب منها تبعا لذلك القيام بإجراء التحقيقات املالئمة وتقدمي التفسيرات واإليضاحات الضرورية .إن العديد
من البلدان التي لم تواجه مشاكل ذات تاثير كبير تتعلق بالتجارة على مدار عديد السنوات  ،ال متانع في الدخول في ترتيبات جتارية مشتركة على املستوى الثنائي
للحكومات وقد أدى ذلك للتقليل من اجراءات التفتيش و التدقيق في برامج السيطرة والرقابة مبنافذ الدخول ،وبالتالي ميكن جلهاز أبوظبي للرقابة الغذائية
الدخول في ترتيبات ثنائية مماثلة مع من يختار من الشركاء التجاريني على املستوى احمللي أو على مستويات رسمية أعلى ،وفقا ملعاهدات مشتركة على املستوى
الثنائي (والتي توصف عادةً باالتفاقيات) ،أو قد يكون ذلك وفقا لترتيبات أقل رسمية أو على شكل مذكرات تفاهم ال تكون في الغالب على مستوى االتفاقية،
ولكنها توضح طبيعة العالقة بني األطراف املعنية .وذلك يساعد على نحو مؤكد في توجيه املوارد نحو احلاالت ذات اخلطورة العالية.
إال أنه قد يتعذ ًر على جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية كجهه محلية انتهاج هذا اخليار نظرا ألختصاص جهات أخرى على املستوى االحتادي بإدارة العالقات والشؤون
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سيــاسة الزراعــــة وسالمــــة الغذاء بإمارة أبوظبي
املشتركة مع الدول األخرى ،مما يستوجب االعتماد على معطيات وأسس التوافق املشترك بني إمارات الدولة  ،وتتوفر في هذا اجلانب مجموعة من البدائل املمكنة
التي ميكن العمل من خاللها ،ابتدا ًء من مستوى املعاهدات الثنائية وحتى التفاهم بني منتجني محددين وبني السلطة اخملتصة في بلد االستيراد.

مخطط 18التداخالت الرئيسية في ضمانات االستيراد  /التصدير

في مجال إعادة التصدير من إمارة أبوظبي هناك ثالث مجاالت تتضمن اآلتي :
•األغذية املستوردة التي تستخدم وتدخل كمكونات في تصنيع منتجات غذائية أخرى لغرض التصدير.
•املنتجات العابرة للدولة والتي يكون مصدرها ووجهتها التالية دول أخرى.
• املنتجات العابرة للدولة والتي يكون مصدرها دول أخرى وتستبقى باملنطقة احلرة بغية اخلضوع إلعداد أو جتهيز إضافي قبل تصديرها لوجهتها
اخلارجية التالية.
يتوجب على جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية التأكيد على املصداقية الدائمة لنظام الضمانات بإمارة أبوظبي ،مما يوجب على العاملني االلتزام بكافة املقاييس
الالزمة لضمان تصدير غذاء آمن ومالئم من إمارة أبوظبي األمر الذي سيمكن جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية من إصدار ضمانات تثبت أهلية و مطابقة املنتج
واستيفاءه ملتطلبات الدولة املستوردة.

 .5اإلطار العام للسياسة الزراعية والسياسات ذات العالقة به
ميثل إطار السياسة الزراعية املنظومة الكلية للسياسات الالزمة للنهوض بالقطاع الزراعي وتطويره في إمارة أبوظبي بطريقة سليمة ،وتشكل هذه السياسات
حزمة متكاملة تساهم في دعم استدامة القطاع الزراعي مع التركيز على اإلنتاج الزراعي وحمايته ،فضال ً عن التكامل ما بني هذه السياسات الزراعية
وسياسات السالمة الغذائية.

 5.1مقدمة
إن للنشاط الزراعي بإمارة أبوظبي تاريخا ً قدميا ً ارتبط في املاضي مبمارسة الزراعة مبناطق الواحات وتربية احليوانات بغرض احلصول على الغذاء وتوفير وسائل
التنقل والترفيه ،وعليه فإ ّن من أهم األهداف متوسطة وطويلة املدى التي يطمح جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية في حتقيقها هي توسيع وتطوير األنشطة
الزراعية باإلمارة  ،ال سيما في مجال تربية احليوانات بحيث يحقق هذا التطوير مستقبال ً ضمان استدامة إمدادات الغذاء في اإلمارة ،ويتوقع أن تساهم السياسات
يطورها جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية في إجناح توجهات حكومة أبوظبي على املدى الطويل بتفعيل مشاركة القطاع الزراعي في اجناز وحتقيق
الزراعية والتي ّ
الفوائد االقتصادية والبيئية واالجتماعية.
إ ّن من األمور واردة احلدوث موضوع التزوير في الوثائق املرفقة للشحنات املستوردة ،ففي كثير من حاالت التزوير تستخدم “شهادات رسمية” موقعة تثبت مصدر
املنتجات الغذائية ،وتستوفي متطلبات الدولة املستوردة ،حيث يتم اللجوء لذلك بغرض تقليل عمليات التفتيش عند ميناء الدخول وحتاشيا الحتماالت الرفض.
لذا يجيز جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية استخدام نسخ إلكترونية من الشهادات املصدقة من قبل السلطة اخملتصة في الدولة املصدرة كما يشجع ويقبل
التوثيق اإللكتروني للشهادات ضمن برامج االستيراد.

املتطلبات احمللية مقارنة مع املتطلبات االحتادية
من الضروري وجود متطلبات عامة مشتركة عبر كافة اإلمارات تنسجم مع أفضل املمارسات ليتم تطبيقها بشكل متناسق عند احلدود املشتركة بني إمارات
الدولة مما يستوجب على جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية بذل جهود كبيرة لإلسهام مبدخالت مالئمة على املستوى االحتادي لدعم وتعزيز التعاون على مستوى
اإلمارات.

الصادرات
متثّل الضمانات اثباتا من الدولة املص ّدرة على املنتج املستوفي للمتطلبات ،ويتطلب ذلك توفر الضوابط واألنظمة في تلك الدول حتى تتوفر الثقة واملصداقية
في الضمانات املقدمة ،وتعتمد نزاهة وسالمة األنظمة املتبعة في تلك البلدان على كفاءة السلطة اخملتصة في التدقيق على النظام وعلى اعتراف املؤسسات
املص ّدرة مبسؤولياتها والتزاماتها جتاه التصدير .في األحوال املثالية تتطابق أنظمة التدقيق على اإلنتاج للسوق احمللي مع األنظمة املتبعة لإلنتاج املعد للتصدير،
وفي بعض األحيان تفرض الدول املستوردة متطلبات إضافية على منتجات الدول املص ّدرة ،مما يستلزم معه إدخال تعديل على األنظمة والضوابط من قبل
املؤسسات املص ّدرة والسلطة اخملتصة في الدولة املص ّدرة تلبية لتلك املتطلبات .وتكون الضمانات أكثر فعالية وكفاءة عندما تتحمل القطاعات الغذائية
املعنية مسؤولية إنتاج غذاء آمن ومالئم ومتلك نظام مصادق عليه ويخضع للتدقيق من قبل السلطة اخملتصة في الدولة املصدرة التي تتولي املراجعة الشاملة
لكل مؤسسة حسب حالتها ،ووفقا ملقتضيات النظام السائد .وتقوم السلطة اخملتصة في الدولة املصدرة
للنظام العام ،وتقوم بتقدمي النصح واإلرشاد الالزم ٍ
كذلك بإجراء عمليات املطابقة واإلنفاذ كلما دعت الضرورة للمحافظة على مصداقية العمليات التجارية اخلاصة بالتصدير.
وتبرز ضرورة توفير نظام اليكتروني إلصدار الشهادات الستخدامها في التعامل مع الدول التي متلك هذه التكنولوجيا املتطورة ملنع ومواجهة أي تزوير محتمل
للشهادات /الضمانات التي مينحها جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية.

52

كذلك فإن هذه السياسات سوف تساعد على اختيار املبادرات املالئمة وترتيب األولويات الضرورية مبا يدعم استدامة النمو في القطاع الزراعي ويشكل هذا
إسهاما ً ملموسا ً في توفير إمدادات الغذاء باإلمارة.
ومن أجل ضمان فعالية السياسات الزراعية فإنها قد اتسمت باخلصائص والسمات الضرورية اآلتية:
• الرؤية املستقبلية والطموح املشروع .
•املساهمة في حتقيق االلتزامات الدولية لدولة اإلمارات العربية املتحدة.
• مت تطويرها على أساس املقارنة املعيارية مع أفضل املمارسات املعترف بها دولياً.
•تهدف لتعزيز االستدامة االقتصادية واالجتماعية والبيئية.
• وضعت اللبنات األساسية لإلسهام النشط الفاعل في توفير إمدادات الغذاء لإلمارة.
• تشكل حلقة وسيطة تستكمل السياق الرابط بني السياسات العامة والسياسات اخلاصة بسالمة الغذاء.
• مؤهلة الكتساب القبول و سهولة الترويج واإلعالم حلفز التبنّي الناجح لها من قبل القطاع الزراعي.
• استوعبت ضرورات التعاقب املرحلي وطبيعة العوائق والفرص املتاحة في القطاع الزراعي.
•توفر بيئة منوذجية لالستثمار تضمن رفع معدالت اإلنتاج الزراعي وتساهم في حتقيق األمن الغذائي.
•تعمل على خلق وتعزيز فرص اإلنتاج الزراعي بشقيه النباتي واحليواني عن طريق تنويع وتكثيف االساليب اإلنتاجية .
•تالئم وتناسب وضع إمارة أبوظبي كما هو احلال مع سياسات سالمة الغذاء (التي سيتم التطرق إليها في الفصل السادس التالي).
•وتتيح االبتكار واإلبداع في مجاالت اإلنتاج الزراعي لتحقيق نتائج جديرة بنيل االعتراف والنظر إليها كأفضل ممارسات زراعية باملنطقة.
إ ّن الهدف األساسي لقرارات السياسة في هذا القطاع يتمثل في ضمان سالمة املواد الغذائية ذات املنشأ الزراعي واملساهمة في تعزيز األمن الغذائي وإمدادات
الغذاء ،وعليه فإ ّن كل اإلجراءات التي تتخذ على مستوى املزرعة وخارج املزرعة يجب أن تكون متوافقة مع هذه األهداف التي متثل الغاية الرئيسة لنظام اإلنتاج
الذي يغطي كافة مراحل السلسلة الغذائية .وميثل توفّر األطر الضرورية لصنع القرار ودعم البرامج وسن الضوابط الالزمة أهمية كبرى لتحقيق استدامة وتعزيز
قدرات القطاع الزراعي ،األمر الذي ال بد أن ينعكس في تطوير وتطبيق سياسات سليمة وموثوقة من خالل البرامج التنفيذية و القرارات الضرورية املتصلة بها.
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 5.2إطار السياسة الزراعية
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مخطط ( )19اإلطار العام للسياسة الزراعية

يجب اإلشارة إلى أن تطبيق السياسات العامة (الفصل الرابع) في مجال الزراعة سيكون متسقا في مجالي الزراعة وسالمة الغذاء ،وبذات املفهوم سيتم
تطبيقها في مجال سياسات سالمة الغذاء (مثال ذلك :سيطبق إطار إدارة اخملاطر في قطاع الزراعة بنفس املفهوم والكيفية التي سيتم بها تطبيقه في
معاجلة قضايا سالمة الغذاء) وبانسجام بحيث يكمل أحدهما اآلخر .إ ّن إطار سياسة الزراعة الذي مت ّ وضعه يكمل هذا اجلانب و يعتبر خالصة جلميع السياسات
الزراعية الالزمة لتحقيق أهداف وغايات جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية املتعلقة مبجال الزراعة .إ ّن السياسات الزراعية واملوضحة أدناه تشمل مجالني من مجاالت
السياسات الرئيسية هما مجال اإلنتاج واحلماية بينما جند هناك عدد من السياسات املشتركة التي تدعم كال اجملالني .واجملاالت الرئيسية لسياسات اإلنتاج
والوقاية تضم سلسلة من السياسات تغطي هذين اجملالني:

أوال ً :سياسات اإلنتاج الزراعي
•سياسة استخدام األراضي الزراعية.
•سياسة استخدام املياه في الزراعة.
•سياسة خيارات اإلنتاج الزراعي.
•سياسة االستدامة االقتصادية.

ثانياً :سياسات الوقاية الزراعية
•سياسة إجراءات الوقاية في املزرعة
•سياسة مكافحة اآلفات واألمراض
•سياسة مناطق محددة إلدارة اآلفات واألمراض
• سياسة التأهب واالستجابة للحاالت الطارئة
•سياسة احلفاظ على األصناف الزراعية ذات القيمة العالية

ثالثاً :السياسات املشتركة الداعمة لإلنتاج والوقاية الزراعية وتشمل السياسات اآلتية:
•سياسة البحث والتطوير
•سياسة الدعم االجتماعي
•سياسة املدخالت  /املركبات الزراعية
•سياسة الرفق باحليوان
•سياسة القدرات والكفاءات في املزارع
•سياسة املطابقة واخملالفات والغرامات وإنفاذ التشريعات.
كما هو احلال ومتاما ً مثل ما مت ّ في سرد وشرح السياسات العامة ،فإن كل مجال من مجاالت السياسة هنا يشتمل على ما يلي:
•“التوجه» وهذا ميّثل وجهة نظر اجلهاز األساسية حول مفهوم السياسة احملددة.

•“الدافع» وهو املبرر املنطقي الذي أدى إلى انتقاء اخليار أو اخليارات احملددة حيثما كان ذلك مالئما ً وأهميتها للبرنامج التشريعي.
•“الوصف “ ويشمل التناول التفصيلي واملفهوم املتضمن واملالمح الرئيسية جملال السياسة التي مت اختيارها.

 5.2.1سياسات اإلنتاج الزراعي
يرتبط مفهوم اإلنتاج الزراعي باألنشطة التي تُعنى أساسا باإلنتاج النباتي وتربية احليوانات املنتجة للغذاء ،لغايات إنتاج املواد اخلام ذات املنشأ النباتي أو احليواني
التي تدخل السلسة الغذائية ،وذلك يجعل من اإلنتاج قضية معقدة التركيب تتطلب امتالك وتوفر جملة من القدرات واملعارف في عديد اجملاالت (مثل علم
األحياء ،وتربية احليوان ،صحة ورعاية احليوان وإنتاج احملاصيل والهندسة الزراعية ،وامليكانيكا ،والتسويق) وكما يتضمن املفهوم تغطية جملموعة متنوعة من
العمليات املرتبطة بذلك والتي يجري القيام بها علي مدار العام.
لقد مت من خالل السياستني األولي والثانية (سياسة استخدام األراضي الزراعية وسياسة استخدام املياه في الزراعة ) تناول اخملاوف البيئية واخملاطر احملتملة
املرتبطة بالنشاط الزراعي إضافة إلى املمارسات التشغيلية اجليدة املوصى بها للحد من املشاكل البيئية بشكل كاف ،إلي جانب مجموعة من السياسات
األخرى ذات الصلة .ويعتمد جناح األنشطة واالعمال في قطاع الزراعة على خيارات اإلنتاج التي يتخذها املزارع ضمن السلسلة الغذائية وعلى سبيل املثال
انتهاج اخليار املالئم في مجال اإلنتاج احليواني بني (تربية احليوان /الدواجن لغرض اللحم أو إنتاج البيض أو احلليب أو تربية نحل العسل) وغيرها .وفي مجال اإلنتاج
النباتي يعتمد النجاح أيضا على اخليار األفضل الذي يتم تبنيه من بني اخليارات املمكنة النتاج احملاصيل اخملتلفة كإنتاج اخلضروات أو الفواكه أو األعالف أو انتقاء
خيارات متضمنة لعدد من تلك األنشطة ،ومت ّ تناول العوامل املؤثرة على انتقاء املنتج في سياسة خيارات اإلنتاج .وال يعتمد النجاح في هذا القطاع على قدرة
املزارع لتكون قابلة لإلنتاج اقتصاديا ً وإمنا على جناحها في حتقيق االستدامة االقتصادية ،ونظرا الرتباطها الوثيق مع االستدامة البيئية واالجتماعية فقد وضعت
سياسة خاصة تهتم باالستدامة االقتصادية وحتدد العوامل الضرورية والروابط املشتركة بينها.
إ ّن االهتمام باستثمار جهود البحث والتطوير في مجال الزراعة مبا يلبي احتياجات االمارة املٌلّحة يعد لبنة أساسية في بنية التطوير الالزم لهذا القطاع ،وال يعني
ذلك أن يقوم اجلهاز بذلك اجلهد منفردا ً بل يتحتم عليه تنسيق اجلهود في هذا املضمار واستقطاب القدرات املتاحة للتوسع في اإلنتاج ،وتتطرق لهذا الشأن
السياسات املشتركة بني مجالي اإلنتاج واحلماية الزراعية وعلى وجه التحديد السياسة اخلاصة بالبحث العلمي والتطوير.
ولفترة ليست بالقصيرة ظلت الزراعة بشكل عام تتلقى دعما ً حكوميا مستمرا وعلى وجه اخلصوص جوانب اإلنتاج ومدخالته ،األمر الذي يُكسب مستقبل
عملية صنع القرار املتعلق بهذا اجلانب في املستقبل درجة قصوى من األهمية خاصة ما يرتبط بتحفيز االلتزام بتطبيق وإتباع املمارسات اجليدة ،وتُلقي السياسة
العامة الثانية (الدعم االجتماعي) الضوء على عملية صناعة القرارات املتعلقة بالدعم االجتماعي للمزارعني.

54

55

سيــاسة الزراعــــة وسالمــــة الغذاء بإمارة أبوظبي

سيــاسة الزراعــــة وسالمــــة الغذاء بإمارة أبوظبي

 5.2.1.1السياسة األولى  -استخدام األراضي الزراعية
التوجه
يتحمل جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية قدر من املسؤولية جتاه األراضي املستخدمة ألغراض الزراعة لكي تظل على الدوام في وضعية متكنّها من املساهمة
في دعم اإلنتاج وكافة النشاطات ذات الصلة .يتم ذلك من خالل التأكد من صالحية األرض لطبيعة النشاطات التي تُقام عليها ،وذلك للحيلولة دون تسبب
النشاطات الزراعية في مفاقمة مشاكل تراجع وتدهور خصوبة التربة ولتسهم تلك األنشطة ايجابيا في حتقيق األهداف املنشودة من ذلك االستخدام ،ويجب
أن يتصف اتخاذ قرارات استخدام األراضي بوجود اطار متسق ومتوافق مع منهجية لتقييم أثر االستخدام ،باإلضافة إلى ذلك فإ ّن اتخاذ القرارات بشأن استخدام
األراضي في الزراعة يتطلب النظر في حجم وطبيعة األنشطة الالزمة لتحقيق االستدامة بهدف الوصول لالستخدام األمثل لتلك االراضي .
وفي ذات السياق يولي جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية قضية إدارة النفايات الناجتة عن األنشطة الزراعية اهتماما الئقا نظرا لتأثيرها الكبير على سالمة
استخدامات األراضي الزراعية ،وسيلتزم اجلهاز في هذا اخلصوص بالتنسيق املشترك والدائم مع اجلهات والهيئات احمللية واالحتادية ذات العالقة.

الدافع   
تتطلب األنشطة الزراعية استخدام واستغالل املوارد الطبيعية التي من أهمها بطبيعة احلال األرض الزراعية ،وذلك يُح َتم وجود سياسة تخدم اتخاذ القرارات
املتعلقة باستخدام األراضي في املستقبل ضمن إطار يحقق االستدامة البيئية واالقتصادية واالجتماعية .لقد ساهمت زيادة النشاط الزراعي في ازدياد الطلب
على األراضي باإلمارة ،وعليه فان القرارات السابقة واملتعلقة بتخصيص األراضي تعد من العوامل الرئيسية في عملية صنع القرار في املستقبل ،مما يستوجب
تطبيق سياسة تضمن االتساق والشفافية في اتخاذ القرار في موضوع استخدام األراضي الزراعية.

الوصف
لقد تشكل الواقع القائم ألمناط استخدام األراضي الزراعية متأثرا بالتدخل احلكومي عبر الدعم االجتماعي الذي امتد لفترات زمنية طويلة  ،لذا تقتضي الضرورة
بناء القرارات املستقبلية بشأن استخدام األراضي استنادا ً للتحديث املستمر لضمان صحة ودقة املعلومات والبيانات املتاحة ،وإتباع سياسة عامة تستهدف
حتقيق االستدامة البيئية واالقتصادية واالجتماعية .يتوجب تبعا لذلك إدارة األراضي املستخدمة ألغراض الزراعة بطريقة تؤدي مع مرور الوقت إلى اإلنتاج
املستدام وذلك لتجنب اآلثار البيئية السلبية واحلد منها بأقصى قدر ممكن ويستوجب ذلك:
1 .1االهتمام بوضع وصياغة خطط إلدارة املوارد الطبيعية وخطط عمل للمحافظة على البيئية.
2 .2معرفة وحتديد قدرة وكفاءة األرض.
3 .3حماية التربة بإتباع آليات صحيحة لتعويض فقدان العناصر املغذية املستنزفة (من خالل عمليات استخدام وإضافة األسمدة ،واألسمدة العضوية
كروث احليوانات وغيرها).
4 .4احلد من تدهور التربة بتقليل الرعي اجلائر على مستوى املزرعة وذلك من خالل ممارسات إنتاجية جيدة في زراعة احملاصيل وتربية احليوانات.
يحتدم التنافس بني أغراض انتاجية متنوعة في مجال استخدامات األراضي الزراعية ،ونتيجة لذلك من املرجح أن يشكل الصراع بني أهداف االستدامة االقتصادية
والبيئية واالجتماعية واقعا ملموسا يقتضي وضع وإقرار سياسة واضحة تؤطر وتضبط أهداف ذلك التنافس للمساعدة في صياغة واتخاذ قرارات املستقبل،
بحيث يؤدي تنفيذها وتطبيقها الي تغييرات ايجابية في وسائل وطرق استخدام األراضي .وتعالج هذه السياسة وعلى وجه التحديد اجلوانب املبينة في اخملطط
(رقم  )20التالي.

مخطط ( )20اجلوانب التي تغطيها سياسة استخدام األراضي الزراعية

إ ّن القرارات اخلاصة باالستدامة االقتصادية والبيئية واالجتماعية تتسم بالترابط والتعقيد في آن معا  .إ ّن االستدامة االقتصادية واألهداف االجتماعية قد تكون
قصيرة أو متوسطة أو طويلة األمد  ،ويتوجب أن تكون األهداف البيئية قصيرة املدى حتى تتحقق من خالل تلبيتها االستدامة على املدى الطويل .وقد حتظى
األهداف االجتماعية باألولوية من قبل احلكومة وبصورة أكبر من أهداف النجاح االقتصادي.
إ ّن رغبة حكومة اإلمارة اجلادة في تنويع االقتصاد واالستدامة والتوزيع املتوازن لألنشطة ذات الصلة في جميع أنحاء ومناطق اإلمارة 17تستلزم وجود قطاع زراعي
مستدام يسهم في حتقيق هذا الهدف باإلضافة للجوانب االقتصادية واالجتماعية والبيئية للزراعة  ،لذلك البد من تبنّي معاجلات على أساس تقييم و دراسة
كل حالة على حدة.
على سبيل املثال ،سيشكل مفهوم االستدامة االجتماعية خصما ً على االستدامة االقتصادية بالقطاع الزراعي إذا استمر بقاء األراضي اخملصصة للزراعة على
الدوام في حوزة املالك املفتقد لإلهتمام والرغبة في استغالل األرض  ،إذ سيحد ذلك من التوجهات االستثمارية القامة املشاريع االنتاجية الكبرى التي تعتمد
بالطبع على امللكيات الواسعة لألراضي مما سيفضي لتكريس هذا الواقع واإلبقاء عليه .كما أن غياب أصحاب املزارع الدائم عن االرض الزراعية وعدم اضطالعهم
حتمل مسئولية التجاوزات وعدم االستخدام
بالتالي مبسئوليات العمل الزراعي واإلشراف املباشر على استخدامات األرض واملياه ليس ّ
مسوغا يبرر اعفاءهم من ّ
الرشيد لألرض واملياه ،أو اخملالفات التي قد ترتكب بكافة األنشطة التي تتم باملزرعة كتربية احليوانات أو تطبيق استخدام املبيدات ،و من املتوقع مستقبال أن تزداد
املسؤوليات وااللتزامات في هذا اخلصوص بغية حتقيق أهداف احلكومة في كافة مناحي القطاع الزراعي.

بيانات التحليل
من الضروري في صناعة قرارات استخدام األراضي االعتداد مبرجعية اجلهد املنجز من قبل هيئة البيئة /أبوظبي في مايو  2010واالستفادة من البيانات الواردة
في تقرير مسح التربة إلمارة أبوظبي (مايو  ،)2010حيث تتضمن هذه املعلومات بيانات عن نوع التربة ،واستخدامها احلالي ومستوى امللوحة فيها ،ومتثل هذه
البيانات مفتاحا ً أساسيا ً إلجراء حتليل تأثير استخدام األرض .وقد متثل مجموعات أخرى من البيانات التي تتضمن تفاصيل مثل تكاليف اإلنتاج لألنشطة الزراعية
املقترحة ،والتكاليف األخرى لبدائل وأمناط مصادر االستثمار واإلنتاج الزراعي ووصف وتقييم النشاط والتي من احملتمل أن تكون قد أجريت في مكان آخر مرجعية
مفيدة التخاذ القرارات املستقبلية بشأن استخدام األراضي.

القضايا املرتبطة بحجم وعمليات النشاط الزراعي
توجد حاليا ً أكثر من  24000مزرعة في إمارة أبوظبي تتراوح مساحة الواحدة بني  3-2هكتار ،و باستثناء القليل منها فإ ّن من غير املرجح أن تكون هذه املزارع ذات
جدوى اقتصادية بالنظر إلى القيود وتكاليف تقدمي اخلدمات واملدخالت ومستوى مهارة املزارعني والعمال الزراعيني ،وعليه فإ ّن تقييم األثر قد يحتاج إلى النظر في
حجم ومستوى العمليات بحسب األهداف املنشودة.

تقييم أثر استخدام األراضي
ميثل إجراء تقييم أثر استخدام األراضي أمرا ً جوهريا بالغ الضرورة لإلدارة اجليدة لألراضي والقرارات املستقبلية بشأن استخدامها  ،ويتم ذلك استنادا ً إلى حزمة
من عدة عوامل ،وتطبيق ملتطلبات تؤسس على أهداف محددة بغية الوصول لتحليل شامل لتقييم االستخدام املقترح لألرض ،ويطلق على هذا االسلوب (النهج
ذو القاعدة الثالثية) الرتكازه على التقييم املتكامل للجوانب الثالث االقتصادية واالجتماعية والبيئية مجتمعة .وتتوفر عدة أدوات مساعدة إلجراء ذلك التقييم
كاخلطوط التوجيهية التي تقدم الشرح والتفسير لهذا املنهج .و بشكل عام يجب أن يتم ذلك بالتدريج ووفقا ً خلطوات مدروسة ومرسومة متعاقبة الترتيب
.ويعتبر التقييم واملفاضلة بني عدة أهداف لالنتقاء أو االختيار فيما بينها دائما ً عملية معقدة ،خاصة عند عدم توفر البيانات الكمية املوثوقة بشأنها ،لذلك فإن
التحليل الشامل للتكاليف والفوائد ذات الطابع االقتصادي والبيئي واالجتماعي يعد أمرا ً أساسيا في عملية التقييم .وينبغي االستفادة من إطار إدارة اخملاطر
في عملية تقييم بيانات تأثير استخدام األراضي وصنع القرار في هذا اجلانب وفقا ً للخطوات التالية :

مخطط ( )21تقييم األثر في استخدام األراضي
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اخلطوة األولى:
جمع املعلومات الراهنة املتوفرة عن طبيعة النشاط املقترح والبيانات ذات الصلة باألرض املراد تخصيصها لالستخدام ،ويتضمن ذلك اآلتي:
•هل ميثل النشاط املقترح استخداما ً زراعيا ً جديدا ً أو استمرارا ً ألنشطة زراعية قائمة؟
•حصر وحتديد املتأثرين بالنشاط املقترح و اجلوانب ذات اخلصوصية املتصلة بهؤالء الناس والتي يتعني أخذها بعني االعتبار.
•هل تتوفر بيانات مالية عن النشاط املقترح أو هل ميكن إعدادها ؟
سجل النشاط املقترح جناحا ً مشهودا في املاضي في اإلمارة أو في دولة اإلمارات العربية املتحدة؟ إذا كان األمر كذلك ما هي املعلومات
•هل ّ
املتوفرة؟
•ما نوع وكمية املياه وغيرها من املدخالت التي يتطلبها هذا النشاط؟
• ما هي اخلصائص اجليوفيزيائية لألرض املقترح استخدامها؟
•هل األرض حاليا ً حتت االستخدام الزراعي أم سبق استخدامها في املاضي ؟
•هل كان االستخدام السابق لألراضي الزراعية اقتصاديا ً ومستداما ً بيئياً؟ إذا لم يكن كذلك ،يجب ايضاح نقاط الضعف الواجب االهتمام
بها في هذا اجلانب ،وإذا كان االستخدام اقتصاديا ً ومستداما ً بيئيا ً يتعني توصيف نقاط القوة في ذلك االستخدام ووصف مالمح النجاح
الذي ترتب على ذلك.
•هل مت التقيد باملساحة احملددة عند استخدام االرض اخملصصة من قبل مجلس التخطيط العمراني؟ هل تُطابق البيانات اخلاصة بهيكل
التضاريس ومكونات التربة ودرجة القلوية والتركيب اجليولوجي حتت السطحي لألرض مضمون التقرير اخلاص مبسح التربة في إمارة
أبوظبي (مايو  ،)2010وإذا كان األمر كذلك ،هل هناك أيضا ً معلومات تر ّجح إمكانية مساهمتها في دعم وإجناح النشاط املقترح؟
تعرض املوقع سابقا ً لظروف جوية سيئة ذات تأثير سلبي على املوارد املادية ،مثل العواصف الرملية؟
جل ّ
•هل رُصدت بيانات أو ُس ّ
•هل رُصدت بيانات عن وقوع أحداث طارئة غير متوقعة مثل رصد وجود وانتشار للملوثات من الهواء أو املاء أو الرواسب أو النفايات الزراعية
أو املركبات إما عن طريق االنسكاب أو التسرب و ما معدالت ذلك؟

توضيح األهداف والنتائج املنشودة
•هل صمم هذا النشاط بهدف حتقيق االستدامة االقتصادية وزيادة دخل املزارع والعاملني باملزرعة؟
•هل يهدف النشاط لتحقيق مردود اجتماعي مثل االكتفاء الذاتي في اإلنتاج للمزارعني ولعمال املزارع ؟
•هل يُنّفذ النشاط بطريقة تراعي األثر البيئي املترتب على املمارسات املتوقعة ،مبعني آخر ،تقديرات ملستوى وكفاءة االستخدام السليم
للمياه واملركبات الزراعية اخملتلفة ؟

اخلطوة الثانية:
•حتديد وتقييم اخليارات على أساس الفوائد املتوقعة  ،وعلى إمكانية امتالك القدرة على خفض واحتواء اآلثار غير املرغوبة احملتملة التي قد
تنجم عنها وتدابير اجلمع بني تلك اخليارات.
•التقدير املتوازن لالحتياجات التي يتعني تخصيصها للعوامل املتصلة باألهداف املنشودة .على سبيل املثال ،إذا كانت االستدامة
االقتصادية هي الهدف ستحظى بيانات اإلنتاجية وتسويق املنتجات باألرجحية واالهتمام الرئيسي وتطغى علي االهتمامات االجتماعية
مثل احلفاظ على حجم حيازة األرض وفقا ً للمساحة اخملصصة التي تبلغ  2هكتار.
• رصد اخليارات املمكنة ،والدراسة الدقيقة املتأن ّية لكافة اخليارات املتاحة بناءا ً على تقييم املدخالت في مقابل األهداف املتوخاة.
•اقرار اخليار األمثل ،وقد ال يعني ذلك بالضرورة املضي قدما ً في املقترحات املاضية فقد يكون ذلك اخليار هو صرف النظر عن اإلستمرار في
املشروع.

وقد يشمل ذلك إدخال النظم البيولوجية املتكاملة (إعادة استخدام النفايات العضوية لصالح األنشطة الزراعية اجلارية مثل التسميد باستخدام اخمللفات
النباتية) .وتعد التكلفة من االعتبارات املؤثرة في انتقاء وحتديد أفضلية اخليارات املتاحة للتعامل مع النفايات إذ تساعد الكلفة املنخفضة للخيار املعني في
تيسيير معاجلة نفايات املزارع والتي يربو عددها عن  24000مزرعة في إمارة أبوظبي.

التنسيق مع اإلدارات والوكاالت األخرى
يتعني أن تكون القرارات بشأن استخدام األراضي خالصة جهد مشترك لكافة اجلهات الرسمية ذات العالقة في اإلمارة و لذا ال ينبغي أن تُتخذ مبعزل عن جهاز
أبوظبي للرقابة الغذائية  ،وتعد هيئة البيئة أبوظبي ( )EADومجلس التخطيط العمراني ( )UPCفي مقدمة املؤسسات الرئيسة ذات املصلحة األساسية في
مثل هذه القرارات مما يستوجب على الهيئات الثالث اتباع نهجا يعزز التنسيق املشترك في هذا اخلصوص .ومن الضروري أن متثل هيئة البيئة ومجلس التخطيط
العمراني املصادر األساسية للحصول على أي معلومات مرجعية موثوقة يستند اجلهاز إليها في التقييمات التي يجريها ،وبطبيعة احلال تستفيد دائرة التنمية
االقتصادية ووزارة املالية والصناعة كذلك من احلصول على هذه املعلومات ،وسيلتزم جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية بادامة التواصل والتنسيق املشترك مع
املؤسسات األخرى في مجال استخدام األراضي الزراعية وفقا ً ملا متليه الضرورة.

 5.2.1.2السياسة الثانية  -استخدام المياه في الزراعة
التوجه
يدرك جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية األهمية االستثنائية إلخضاع القرارات املتعلقة بالقضايا احليوية كاستخدامات املياه في مجال العمل الزراعي على مستوى
القطاعني العام واخلاص للتحليل العميق قبل اصدارها ،لغرض اإلحاطة بآثارها احملتملة على املوارد املائية  .إذ ال بد أن يستهدف القرار املتخذ حتقيق الفعالية
وكفاءة االستخدام والتي متثل أهم النتائج املنشودة ،باإلضافة إلى أي نتائج أخرى ذات أهمية تترتب على ذلك القرار .لذلك يلتزم جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية
بالسعي احلثيث للتنسيق املشترك مع كافة املؤسسات احلكومية احمللية واالحتادية ذات الصلة بالقضايا املتعلقة باملياه إدراكا ً منه ألهمية وقيمة الشراكة
البناءة الفاعلة معها والدور املؤثر الذي تلعبه مبوجب اهتمامها ومسؤولياتها في هذا اجملال.

الدافع
يعد قطاع الزراعة املستخدم األكبر للمياه في إمارة أبوظبي ،وقد كان لبعض القرارات السابقة املتعلقة بعدة جوانب تخص الزراعة وأمناط استخدام املياه أثرا ً
واضحا ً على مصادر ونوعية املياه على مدار السنوات العديدة املاضية ،ولذلك فإ ّن وضع سياسة لتوجيه عملية صنع القرار في هذا اخلصوص يُع ّد أمرا ضروريا من
أجل التوصل لقرارات تضمن كفاءة واستدامة االستخدام في املستقبل.

الوصف
تسجل معدالت استخدام املياه في إمارة أبوظبي منذ العام  1960ارتفاعا يزداد بصورة مضطردة 18مما يجعل من املياه العذبة في إمارة أبوظبي سلعة ُمكلفة ذات
أهمية استراتيجية  ،ويُح ّتم التراجع املرصود في املوارد املتجددة للمياه العذبة باإلمارة التوجه العتماد على مصادر بديلة  ،وسيشكل ذلك السمة األساسية
للموارد املائية املستخدمة في جميع أنحاء اإلمارة ،األمر الذي ستترتب عليه أكالف مالية واقتصادية وبيئية يتعني أن تنال االهتمام الكافي  .وتغطي هذه
املبينة في اخملطط رقم ( )22اآلتي.
السياسة على وجه التحديد اجلوانب ّ

مخطط  22اجلوانب التي تغطيها السياسة الزراعية الستخدام املياه

اخلطوة الثالثة:
•تنفيذ وتطبيق اخليار الذي مت حتديده.
•حتديد األدوات التنفيذية الضرورية إلحداث التأثير املطلوب على السلوك بغية االستيعاب واالمتثال لتلك السياسات.
•حتديد مؤشرات لغرض رصد النتائج والتقدم واألداء.
اخلطوة الرابعة:
•

•الرصد واملراجعة والتعديل حسب ما تقضيه الضرورة.
تجُ
قد تكون عملية تقييم األثر معقدة أو بسيطة بحسب اإلطار الذي رى ضمنه ،وقد ينشأ عن التوسع في اجلانب الذي يتعني تغطيته بالتقييم ما
يجعل األمر أكثر تعقيداً ،لذلك عادة ما تكون التقييمات على مستوى اإلقليم أكثر تعقيدا ً من عمليات التقييم احمللية .وتتسم عملية التقييم
التغير املستمر مع مرور الوقت .ونظرا القتصار تطبيق هذه السياسة حصرا على إمارة أبوظبي ،فإن تقييم األثر في هذة
بالديناميكية واحتماالت
ّ
ً
احلالة سيكون أقل تعقيدا من تطبيقها على مستوى دولة اإلمارات العربية املتحدة.

إدارة النفايات الزراعية
ينبغي أن تتوفر جلهاز أبوظبي للرقابة الغذائية بغية التمكن من االرتقاء باإلدارة الفعالة املستمرة لقضية النفايات الزراعية جملة بيانات أساسية تعكس
األوضاع القائمة واملمارسات املتبعة حاليا في هذا اجلانب  ،باإلضافة إلى طبيعة وتكوين النفايات الناجتة عن النشاط الزراعي ،والتي تشمل النواجت اجلانبية
لعمليات تقليم وقطع األشجار ونفايات االنتاج احليواني ،فضال ً عن طرق سحب وتصريف النفايات السائلة وغيرها من مواقع املزارع .وميثّل توفر وامتالك تلك
املعلومات ضرورة ال غنى عنها للتمكن من تقييم الثغرات املوجودة واقتراح وتنفيذ التحسينات التي يتعني االلتزام بها للوصول ألفضل املمارسات في هذا اجملال،
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•التكاليف احلقيقية للمعايير أعاله.
•حتديد اخليار األمثل وقد يكون صرف النظر وعدم املضي قدما ً في تنفيذ ذلك اخليار.

مصادر املياه
اعتمدت الزراعة في إمارة أبو ظبي تاريخيا ً على املياه اجلوفية كمصدر للري ،وتسبب الضغط على احتياطي املياه اجلوفية من خالل احلفر العشوائي لآلبار و غياب
االستخدام الرشيد للمياه مبرور الوقت إلى ارتفاع درجات ملوحة املياه اجلوفية ،واستنزاف كميات كبيرة لتلك املوارد في بعض املناطق .وقد شكلت حتلية املياه
بديال ً رئيسيا ً على الرغم من توفر بدائل أخرى مؤهلة لتوسيع اخليارات املمكنة على نحو متزايد مثل األساليب اخملتلفة للمعاجلة وإعادة التدوير ولكن مت ّ االهتمام
بجانب التكلفة على املستخدم فقط .وميكن من خالل معرفة وتقدير التكاليف احلقيقية إلمدادات املياه اتخاذ العديد من القرارات حول الطلب املتنامي على
املياه واآلليات الضرورية لتطبيقها  ،وقد يتضمن هذا إدخال ضوابط جديدة كإقرار حصص مائية محددة للمزارع.

عقبات االستخدام الكفء للمياه الزراعية
هنالك العديد من املعوقات التي حتد من االستخدام الفعال للمياه على مستوى املزرعة منها على سبيل املثال  :تدن ّي الكفاءة التشغيلية للمضخات واملعدات
الزراعية املستخدمة في الري ،وضعف مهارات العمال الزراعيني  ،وباإلضافة لالستغالل اخلاطئ لبرامج الدعم االجتماعي فإ ّن التمادي في زراعة احملاصيل املستنزفة
للمياه والتوسع في أنشطة التربية واإلنتاج احليواني وضعف ومحدودية جهود البحث العلمي في مجاالت الزراعة واملوارد املائية قد أسهمت مجتمعة بنصيب
الفعال للمياه.
وافر في غياب االستخدام
ّ

األهداف الطموحة الستخدام املياه
بلغ االستهالك السنوي من املياه في الزراعة  25،814.57م/³هكتار خالل عام  .2009وقد تضمنت إستراتيجية هيئة البيئة أبوظبي لألعوام  2012-2008أهدافا ً
تتعلق بإدارة املوارد املائية حتى نهاية العام  .2012يأتي في مقدمة تلك األهداف خفض االستهالك السنوي للمياه في املناطق الزراعية من  23500م/³هكتار
إلى 18000م/³هكتار  ،وسيستمر جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية في املضي ق ُ ُدما في دعم ذلك الطموح املستقبلي بغية ترشيد ورفع كفاءة استخدام املياه في
قطاع الزراعة.
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تقييم تأثير استخدام املياه
إن استدامة الزراعة والتنمية في املستقبل يتطلب حتقيق الكفاءة والتوازن في استخدام املياه في النشاط الزراعي  .على الصعيد النظري تهدف املقترحات
العملية بالقطاع الزراعي إلى مضاعفة املنافع االقتصادية واالجتماعية والتصدي الفعال للحد من اآلثار السلبية وانعكاساتها على البيئة ،20ومن الضروري أن
اتخاذ القرارات بشأن أشكال الدعم االجتماعي الزراعي أو تطبيق التكنولوجيا ،أو التي تتعلق باستخدام األراضي أو اختيار نظام إنتاج احملاصيل واإلنتاج احليواني
على أساس النتائج اإليجابية الشاملة ذات الصلة بتقييم آثار استخدام املياه.
وميكن االستفادة من آلية اإلطار املتكامل إلدارة اخملاطر في تقييم آثار استخدام املياه لرسم إطار لصنع القرارات املتعلقة بذلك بحيث يتم تغطية ما يأتي:

مخطط  23تقييم أثر استخدام املياه

اخلطوة الثالثة:
•تنفيذ اخليار األمثل (ذو األفضلية).
•حتديد أدوات التنفيذ الالزمة لاللتزام باملمارسات املطلوبة وإحداث التأثير السلوكي بغية استيعاب هذه السياسات وحتقيق االلتزام بها.
•حتديد مؤشرات لغرض رصد النتائج وتقدم األداء في تنفيذ هذه السياسة.

اخلطوة الرابعة:
الرصد واملراجعة والتعديل حسب الضرورة.
تتيح عملية تقييم آثار استخدام املياه جلهاز أبوظبي للرقابة الغذائية وضع منوذج ملعرفة تأثير الدعم االجتماعي وكذلك وسائل التسعير األخرى والتي قد
للتغير والتعديل مع مرور الوقت ،وقد أوردت
تشجع على زيادة كفاءة استخدام املياه وتعزيز االستدامة االقتصادية والبيئية ،وتعد هذه عملية ديناميكية وعرضة
ّ
اخلطة الرئيسية إلدارة موارد املياه في أبوظبي ( )p EAD 79-77 2009موجزا ً متضمنا لبعض األمثلة على تقييم األثر .وعند حتليل أثر استخدام املياه يتعني النظر
بعني االعتبار إلى املصاعب التي تعوق كفاءة االستخدام وجملة الكلفة املادية لإلنتاج مبا في ذلك املتعلقة باملياه  ،إذ ال ميكن اتخاذ القرارات الصائبة عن جدوى
االستمرار في برامج الدعم احلكومي املتعلقة باملياه واملدى الزمني لالستمرار في تقدميها إال من خالل التحليل الدقيق للتكاليف واملنافع احلقيقية  ،وقد يتطلب
األمر معاجلة متدرجة من جانب احلكومة  .ويتعني إلجراء حتليل تأثير املياه بناء مناذج تناسب الغرض يتم استخدامها أو تشغيلها بواسطة عناصر فنية تتمتع
باخلبرة الكافية في ذلك اجلانب ،لذلك يتوجب على اجلهاز تطوير الكفاءات وتوفير القدرات الفنية الالزمة للقيام بذلك.

بيانات عن تقييم اآلثار الستخدام املياه
متثل الصعوبة احملتملة في توفير البيانات أهم العقبات الرئيسية التي قد تعوق تقييم األثر الفعال ،لذا ميثل االلتزام بتوفير البيانات واملعلومات الالزمة وإجراء
البحوث ذات الصلة لتعزيز املعلومات في هذا اجملال أهم األنشطة الضرورية التي يتوجب على اجلهات احلكومية اخملتصة القيام بها ،ولن يتأتى القيام بذلك على
فعال إال من خالل االتصال والتنسيق بني الدوائر احلكومية ذات العالقة لتجنب االزدواجية ،وفي ذات الوقت تلبية احلاجة لتوفير البيانات املفيدة الالزمة
نحو ّ
وبأسلوب يتسم بالفعالية واجلدوى.

التنسيق مع اإلدارات واملؤسسات األخرى
ال ميكن اتخاذ أي من القرارات التي تخص استخدام املياه بشكل منفرد من قبل جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية ،لوجود عديد من املؤسسات األخرى ذات املصلحة
األساسية في هذه القرارات ،ومن أمثلة الهيئات احمللية املعنية :هيئة البيئة  -أبوظبي ،ومن اجلهات االحتادية وزارة التغير املناخي والبيئة  ،ومتثل هذه اجلهات كذلك
مصادر أساسية جلهاز أبوظبي للرقابة الغذائية للحصول على املعلومات ذات الصلة بالتحليالت التي يضطلع بإجرائها ،وقد يكون للقرارات املتخذة كذلك تأثيرا ً
على الدائرة االقتصادية ودائرة املالية ،لذلك يلتزم جهاز الرقابة بإالبقاء على التواصل الدائم وعلى نهج التنسيق املشترك مع املؤسسات ذات العالقة مبجال
استخدام املياه وفقا ً ملا تقتضيه الضرورة.

 5.2.1.3السياسة الثالثة  -خيارات اإلنتاج الزراعي
التوجه

اخلطوة األولى:
•جمع املعلومات حول النشاط احلالي أو املقترح وأي بيانات ذات قيمة تتعلق بهذا اجلانب ميكن االستفادة منها.
•توضيح األهداف والنتائج املتوقعة.

اخلطوة الثانية:
•حتديد وتقييم اخليارات على أساس املنافع واآلثار املرتبطة باستخدام املياه وإمكانية احتواء السلبيات املترتبة على ذلك ويتم ذلك من خالل
املقارنات ويشمل ذلك العوامل االجتماعية واالقتصادية ،.واملعايير التي يتعني تطبيقها تشمل اآلتي:
	-حجم املياه املطلوبة خالل فترة محددة.
	-جودة املياه املطلوبة.
	-إمكانية الوصول إلى مصدر املياه والبنية التحتية الالزمة للحصول على املياه.
	-طريقة تطبيق استخدام املياه والهدر الناجت عن فقدان املاء.
	-التأثير الناجت عن استخدام أو عدم استخدام مياه الصرف الصحي ومياه اجلريان السطحي.
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سيعمل جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية على اخضاع كافة قرارات التدخل في القطاع الزراعي ذات الصلة باإلنتاج وخياراته للتحليل الدقيق للتحقق من طبيعة
الهدف املنشود سواء أن كان اقتصادي أو اجتماعي أو بيئي الطابع ،ولضمان حيادية أو ايجابية تأثير قرار التدخل على نظام البيئة الطبيعية والبيئة االقتصادية.
وسوف يسعى اجلهاز كذلك للعمل اجلاد مع املزارعني لدعم وتشجيع واستدامة عملية صنع القرارات اخلاصة بخيارات اإلنتاج ،وسيضمن اجلهاز توفر كل األطر
العملية الفاعلة الالزمة لذلك وسهولة تطبيقها من قبل كل األطراف املعنية بقرار اخليار اإلنتاجي .كما يدرك جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية أهمية الوفاء
بواجبه الرئيسي عند احلاجة التخاذ قرارات بشأن خيارات اإلنتاج سواء من قبل القطاع اخلاص أو العام ،في توفير البيانات الزراعية ذات الصلة للمساعدة في
تسهيل عملية صنع القرار األمثل.

الدافع

تتطلب القرارات بشأن نوعية أو منط النشاط الزراعي (نوع احملاصيل واحليوانات أو نظام اإلنتاج) والتي من شأنها حتقيق االستدامة النظر في مجموعة من العوامل.
ومتثل األهداف احلكومية وااللتزامات الواجبة على املزارع املو َّجه األساسي التخاذ أي قرار في هذا الشأن حتاشيا ألن تكون القرارات الزراعية دون املستوى األمثل
املطلوب للحد من التأثير السلبي على البيئة واالقتصاد واجملتمع بسبب إغفال تلك العوامل.

الوصف

لقد ترتب على النمو السريع لقطاع الزراعة خالل السنوات األخيرة آثارا ً سلبية على البيئة واالقتصاد ،كالتوسع الهائل في إنتاج علف الرودس .ومبعزل عن التدخل
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احلكومي رمبا كان اإلنتاج املوسمي املتزن من هذا العلف املقاوم للملوحة في املياه خيارا ً جاذبا ً للمزارع يؤدي لتحقيق االكتفاء الذاتي ،إال أن االستغالل غير املدروس
للدعم من قبل بعض املزارعني بغية مضاعفة الفوائد املادية جنمت عنه سلبيات عديدة متثلت في ممارسات إنتاجية وانتهاج خيارات إنتاجية وحتقيق ملكاسب ال
تتصف باالستدامة.

العوامل املؤثرة في قرارات اختيار اإلنتاج
إ ّن العوامل املؤثرة في قرارات اختيار اإلنتاج أو اتخاذ قرارات بشأن خيارات إنتاج احملاصيل واحليوانات تعتمد على عدة محددات تتمثل في النقاط التالية:
•أهداف اإلنتاج واالستدامة (احلكومة واملزارعني).
•حجم الطلب بالسوق وتوفر قنوات التسويق للمنتجات (التقليدية والعضوية).
•تنامي وازدياد الطلب على األراضي واملياه.
•توفر مدخالت اإلنتاج األخرى.
•حجم ومستوى عمليات اإلنتاج.
•إدارة املزرعة ومهارات العاملني.
• اإلجراءات الالزمة لوقاية النبات ومتطلبات حماية الصحة احليوانية ذات الصلة.

االقتصادية في إنتاج اخلضر ،فإن استخدام املياه يجب أن يكون ضمن املعايير التي وضعتها هيئة البيئة في أبوظبي ،ويجب أن يتم استخدام أراضي في مناطق
مؤهلة لإلنتاج اجليد للخضروات ،ويجب أن يكون تأثير هذا النشاط على املزارعني وعمال املزارع ايجابيا ً وقادرا ً على حتقيق األهداف اجملتمعية .وباملثل في مجال
تقدمي املساعدات االجتماعية و التي ترمي إلى حتقيق أهداف احلكومة في القطاع الزراعي ،يجب توخى تطبيق اخليار اإلنتاجي األمثل ،ولتحقيق هذه الغاية يتعني
تقييم ودراسة أثر املساعدات على كافة العوامل املتصلة باإلنتاج قبل التوصل لقرار مثالي بشأن اخليار اإلنتاجي ،ذلك ألجل تغليب جانب الفوائد االجتماعية
واالقتصادية والبيئية على جانب الكلفة املادية.
1.1مالك املزرعة :يتعني األخذ بعني االعتبار طبيعة رغبة وتوجهات مالك املزرعة عما إذا كان يريد حتقيق عائد اقتصادي مج ٍز ،أو يقتصر فقط على توفير املواد
الغذائية لألسرة دون وجود رغبة حقيقية للقيام بالنشاط الزراعي.
2.2عامل املزرعة :إما أن يكون مكتفيا ً بإنتاج محدود لالعتماد على الذات ،أو مستهدفا ً لعائد مجزي ووضعية اقتصادية مربحة ،أو أنه قد يضطر إلي ترك عمله
عند الفشل في حتقيق مبتغاه.
وعلى املدى البعيد ميكن أن يتسبب استمرار األنشطة الزراعية ذات املردود االقتصادي والتأثير السلبي على املوارد في أضرار بالغة إلمارة أبوظبي إذا غابت السيطرة
للحد منها  ،وينبغي في مثل هذه احلاالت القيام بالرصد والتدريب ،وفرض وإنفاذ عقوبات مالية أو إجرائية تتصف باجلدية واحلزم ،تؤدي في نهاية املطاف للحد من
مثل هذه األنشطة وتقليل تأثيرها السالب على االقتصاد ،وقد يشمل التدريب تبني أساليب إنتاج جديدة ،أما العقوبات فقد تتضمن وقف الدعم االجتماعي
واخلدمات مثل املياه والكهرباء ونحو ذلك من الغرامات واالجراءات الرادعة كالنشر العلني حلاالت اخملالفة وعدم االلتزام.
إن اتخاذ قرار بشأن خيار اإلنتاج سيعتمد بصورة كبيرة على مستوى مشاركة والتزام احلكومة بدعم أهداف املزارعني ،وإذا كان الهدف هو حتقيق االعتماد على
الذات يتعني النظر لذلك بعني االعتبار دون االعتداد باجلدوى االقتصادية ،أما إذا كان النجاح االقتصادي هو الهدف ،فال بد من أن تكون اجلدوى االقتصادية إيجابية
بالقدر الالزم لتحقيق مستوى مقبول من الدخل املادي للمزارع .وال يسقط الغياب الدائم وعدم اإلشراف املنتظم على املزارع املسؤولية عن أصحاب األراضي أو
يعفيهم من مغبة الفشل في اتخاذ القرارات الصائبة لتصحيح األنشطة واملمارسات الزراعية اخلاطئة مبزارعهم ،إذ تكمن خطورة تلك املمارسات في األضرار
املترتبة عليها والتي تشمل اضعاف القدرات اإلنتاجية لألنظمة املطبقة فضال عن اآلثار السلبية على استدامة املوارد الطبيعية.

متطلبات السوق وقنوات التسويق
إ ّن اخليار األمثل لإلنتاج ينبغي أن يلبي رغبة املشترين ويأخذ باحلسبان حجم الطلب على السلعة املنتجة ،وهذا قد يعني في بعض األحيان اختيار بعض املنتجني
على سبيل املثال للزراعة العضوية (لتلبية طلب املستهلكني على املنتجات العضوية) مقابل جلوء اآلخرين للعمل بالطرق التقليدية األخرى لإلنتاج الزراعي.
قد يكون إنتاج بعض احملاصيل املعدلة وراثيا ً ( )GM cropsخيارا ً مناسبا ً لبعض املزارعني ،ويعترف جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية بأهمية مواءمة هذا االختيار مع
توجهات احلكومة االحتادية بشأن احملاصيل املعدلة وراثياً ،وعليه فإن أي قرار بهذا اخلصوص يجب أن يخضع لتقييم السالمة (سالمة اآلثار البيئية والغذائية) من
قبل جهات علمية مرموقة سواء وطنية أو على مستوى دولي ،ويتعني على جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية أيضا ً في هذا الصدد دراسة فوائد وجدوى تكاليف
زراعة هذه احملاصيل املعدلة وراثياً.
إ ّن التأثير على توجهات املستهلك الشرائية ،ال سيما فيما يتعلق باإلقبال على شراء منتجات إمارة أبوظبي وتفضيلها على املنتجات املستوردة ،يتطلب االهتمام
بنوعية املنتج والتسعير ،وتعزيز وعي املستهلك والقيام بالترويج الالزم لدعم “املنتج احمللي” ،وميثل توفير قنوات تسويق ذات كفاءة وفعالية للمنتجات احمللية أحد
املالمح الرئيسية لتشجيع النمو في القطاع الزراعي ،ومثل هذه القنوات حتتاج إلى االلتزام مبتطلبات السالمة الغذائية وعلى وجه اخلصوص املرتبطة بجوانب
نقل املنتجات واحملافظة على سالمة الغذاء على امتداد مراحل السلسلة الغذائية.

تنافس الطلب على األراضي واملياه
في حالة احملاصيل التي تتطلب كميات كبيرة من مياه الري في احلقول املكشوفة قد تكون اخليارات األنسب القابلة للتطبيق هي تلك التي تتم ضمن بيئة
مغلقة ،مع توفير االستثمارات املطلوبة والالزمة الستكمال ال ُبني التحتية الالزمة ،وفي كلتا احلالتني ال بد من توفر قدر كاف من املهارات اإلدارية والفنية باملزارع.
وتساهم سبل استخدام املياه للزراعة وتقييم استخدام األراضي ،كما هو موضح في السياستني األولى والثانية ،في عملية صنع القرار فيما يتعلق بشأن هذه
املوارد احملدودة ،وباملثل ،فإن قرارات اإلنتاج احليواني بحاجة لتأخذ في االعتبار األحوال البيئية غير املواتية ذات األثر على احليوان كدرجات احلرارة والرطوبة.

توافر املدخالت األخرى
•التكنولوجيا ( التقنية)  -إ ّن توفر التكنولوجيا األساسية للمزارعني املرتبطة باستخدام األدوات واملعدات الزراعية ومعدات الري واملركبات الزراعية

مخطط  :24العوامل التي تؤثر في قرارات اختيار اإلنتاج

سوف يدعم زيادة القدرة اإلنتاجية وتوسيع نطاق خيارات اإلنتاج ،ويعتمد مدى التوسع في اخليارات اإلنتاجية على حجم ومستوى العمليات وطبيعة
تركيب وتكوين املنتجات ،إذ تساعد تطبيقات التقنية احلديثة في مجال الزراعة املائية غير املعتمدة على التربة وكذلك في األنظمة اآللية املستخدمة
في ضخ وتدوير املياه في منشآت تربية األحياء املائية والتوسع في خيارات اإلنتاج.

أهداف اإلنتاج واالستدامة
يتأثر اختيار نوع اإلنتاج بأهداف اقتصادية وبيئية واجتماعية تتعلق باألطراف الرئيسية املؤثرة في العملية اإلنتاجية ،حيث تتطلب االستدامة حيادية تلك األهداف
أوأن تكون إيجابية على مر الزمن ،واالطراف الرئيسية هي:
1 .1احلكومة:
ال بد لألهداف احلكومية أن تتسم بالتوازن االقتصادي والبيئي واالجتماعي لكي تقود الوصول لالستدامة .على سبيل املثال ،إذا كان الهدف هو االستدامة
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•اجلانب املالي  -يؤثر االستثمار في الزراعة سوا ًء كان من مصادر عامة أو خاصة على قرارات اختيار اإلنتاج ،ففي حالة االستثمارات الصغيرة يكون
هذا التأثيرفي مجال التكنولوجيا األساسية وفي مجال التدريب وتوسيع اخليارات ،أما في حالة االستثمارات الكبرى فإن اختيار اإلنتاج يعتمد على
اكتمال البنية التحتية أو على اخلبرة التقنية (مثل االستثمار في وحدات إنتاج وتربية األحياء املائية ،واإلنتاج احليواني املكثف أو في جلب معدات
وأجهزة التحكم في البيئة الداخلية للمرفق اإلنتاجي) ،كما أن تسهيل االستثمار يعتبر من األدوار الرئيسية للحكومة.

•أنواع النباتات واحليوانات  -إ ّن التركيز على املتوفر من أصناف النباتات املناسبة لبيئة أبوظبي من ناحية (نوعية التربة ،ومحدودية موارد املياه
واتصافها بامللوحة) ،أو على نظم التحكم في الظروف اجلوية لبيئة املرفق االنتاجي أو غيرها من مكونات املزرعة اإلنتاجية ،سوف يوسع خيارات اإلنتاج
ويؤدي للزيادة في الطاقة اإلنتاجية مع مرور الوقت ،وباملثل فإن االهتمام بتربية األنواع احمللية من احليوانات التي تتحمل الظروف البيئية السائدة (مثل
63

سيــاسة الزراعــــة وسالمــــة الغذاء بإمارة أبوظبي

سيــاسة الزراعــــة وسالمــــة الغذاء بإمارة أبوظبي
اجلمال أو املاعز) ،أو التي مت ّ تهجينها خصيصا ً لتالئم البيئة (مثل األغنام العواسي) أو تلك املستوردة ملرافق معينة (مثل أنواع األحياء املائية الغراض
االستزراع) تؤثر أيضا ً في خيار اإلنتاج والقدرة اإلنتاجية.
•املركبات الزراعية  -يؤثر استخدام املركبات الزراعية مثل األعالف أو مبيدات اآلفات على خيارات اإلنتاج وأيضا ً على منهجية اإلنتاج مثل توافر
املبيدات العضوية لعمليات اإلنتاج في الزراعة العضوية وتوفر العقاقير البيطرية إلدارة اإلنتاج احليواني املكثف ،وتتأثر القدرة اإلنتاجية بتوفر املركبات
الزراعية مثل األعالف التكميلية إلنتاج احلليب واملواد املستخدمة في تسريع إنضاج الفواكه مما يؤثر بالتالي على العائد املادي لهذه املنتجات ،وبالتالي
تتوفر امكانية القياس و املقارنة بني خيار معني لإلنتاج وغيره من خيارات اإلنتاج االخرى املتنافسة على أساس الدخل الفعلي املتحقق .
•البنية التحتية  -البنيات التحتية مثل الكهرباء واملرافق والطرقات تؤثر على خيار اإلنتاج ،إذ يعد توفير الكهرباء أمرا حيويا الزما لنمط اإلنتاج
احليواني املكثف (مثل تربية املاشية  -منتجات األلبان والدواجن وتربية األحياء املائية) ،وأيضا ً في حاالت بعينها بالنسبة لبعض وحدات اإلنتاج النباتي
(مثل اإلنتاج في غرف ووحدات التحكم بالظروف اجلوية لبيئة املرفق اإلنتاجي) ،وباملثل ،فإن وجود مرافق كوحدات التخزين ومجمعات وحدات اإلنتاج
املغلقة تؤثر على اختيارات اإلنتاج وكذلك يؤثر وجود الطرق املعبدة في تسهيل نقل اإلنتاج ملواقع التحضير والتعبئة أو إلى السوق.

حجم العمل
يبلغ عدد املزارع في إمارة أبوظبي أكثر من  24000مزرعة من احلجم املتوسط مبساحة  2هكتار للمزرعة الواحدة ،وميكن حتسني وتعزيز اجلدوى االقتصادية لتلك
املزارع عبر حث وتشجيع املزارعني على العمل التعاوني من خالل مجموعة من الوسائل املالئمة ،حيث يساعد العمل التعاوني على تعزيز العائد من االستثمار.

إدارة املزرعة ومهارات العاملني
إ ّن نظم اإلنتاج أو املمارسات الزراعية املنشودة ال ميكن أن تتحقق دون االرتقاء مبهارات العاملني أو تغيير العناصر الرئيسة املشاركة في النظام اإلنتاجي ،وتتضمن
تلك املهارات القدرات اإلدارية ألصحاب املزارع واملهارات اإلنتاجية  /التقنية للمشرفني و عمال املزرعة.

وقاية النباتات ومتطلبات الصحة احليوانية ذات الصلة
عند اختيار نوع اإلنتاج ،يجب أن يؤخذ في احلسبان املتطلبات اخلاصة بوقاية النبات أو ضوابط ومتطلبات الصحة احليوانية ،والتي قد تستلزم تكاليف مادية
اضافية ملعاجلة أوجه القصور احملتملة في جوانب القدرات اإلنتاجية وكفاءة توظيف الوقت واملال لتحقيق فوائد تنعكس على االستدامة والقدرة اإلنتاجية.

أبوظبي .إ ّن جودة ودقة البيانات األولية األساسية في هذا اجلانب يساعد كال ً من احلكومة والقطاع اخلاص في اتخاذ قرارات استثمارية سليمة بغض النظر عن
أهداف وموجهات تلكم القرارات سواء أكانت بهدف دعم التنمية أو احلصول على عائدات اقتصادية مجزية.

 5.2.1.4السياسة الرابعة  -االستدامة االقتصادية
التوجه
يدرك جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية أهمية توفر القدرات وال ٌبنية التحتية الداعمة لألنشطة اخملتلفة على امتداد مراحل السلسلة الغذائية بغية اكساب اإلنتاج
القدرة على الزيادة املضطردة و على طرح كميات وافرة من األغذية ذات اجلودة والسالمة في االسواق ،مع أهمية خضوع هذا اجلانب للتطوير املستمر ،ويسعى
اجلهاز في هذا اجلانب لتحقيق التوجهات احلكومية اآلتية:
• حتقيق مستوى الدخل املناسب للمزارعني.
•إتاحة الفرص واالمكانية املزارعني للتوسع في زراعة املنتجات التي يتطلبها السوق.
•تهيئة الفرص املواتية للمزارعني لبناء وتطوير القدرات واالعتماد على إمكاناتهم الذاتية.
في جانب املتطلبات االجتماعية العامة ،فإ ّن جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية سوف يستثمر في بناء القدرات في مجال إنتاج الغذاء إلميانه بأن امتالك القدرات
املتطورة يعد شرطا ً أساسيا ً لتحقيق االستدامة االقتصادية ،وسيسعي اجلهاز كذلك للوفاء بدوره املساعد في بناء قاعدة اإلنتاج املستدام بتقدمي العون واالسناد
الالزم عند الضرورة ،وسيتم تقييم املساعدة املمنوحة والتي قد تخضع إلعادة التوجيه وذلك وفقا لكل حالة على حدة.

الدافع
هنالك فرص حقيقية لزيادة القدرة اإلنتاجية بالسلسلة الغذائية مبا يسهم في تعزيز قدرات اإلمارة في زيادة انتاجها من الغذاء وتسويقه للمستهلكني عن
طريق قنوات التسويق احمللي .وال تبدي أغلبية كبار منتجي املواد الغذائية مبختلف مراحل السلسلة الغذائية (باستثناء عدد محدود كمزرعة أبقار العني) اهتماما
كبيرا وجدية في التحول الستثمارات ذات قيمة باغتنام الفرص املتاحة في هذا اجلانب ،ولضرورة أن ترتفع مساهمة املنتجني بقطاع الزراعة في دعم وتنويع
اقتصاد اإلمارة مبا يحقق ألنشطتهم االستدامة االقتصادية.
ولن يكون مبقدور جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية استكشاف وسبر الفرص املمكنة دون تخصيص املوارد الالزمة لتتسنى االستفادة املثلي من القدرات اإلنتاجية
املتاحة بالسلسلة الغذائية لتقليل ازدياد اعتماد املزارعني على موارد االمارة األخرى بغية احملافظة على مستواهم املعيشي.

الوصف

اتخاذ قرار اخليار اإلنتاجي
إ ّن املعنيني باتخاذ قرارات حتديد خيارات اإلنتاج ،وتقييم العوامل املذكورة أعاله ،بحاجة لإلطالع على البيانات وامتالك املعلومات واألدوات الالزمة لوضع إطار متسق
يؤهلهم لالختيار السليم ،وسوف يقوم جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية بتوفير الدعم الالزم لصانعي القرار خالل هذه العملية.
وميكن ان يقتصر قرار خيار اإلنتاج على مستوى نوعي واحد مثل إنتاج احليوان أو النبات أو تربية األحياء املائية ،أو الزراعة العضوية أو التقليدية .وميكن أيضا ً أن يتم
اختيار إنتاج يشمل درجات متفاوتة من أصناف متعددة تندرج ضمن أنواع أو مجموعات نوعية معلومة  -على سبيل املثال املاعز واألغنام مقابل اإلبل ،األسماك
الفقارية مقابل القشريات والرخويات  ،الفواكه مقابل اخلضروات  ،احملاصيل اجلذرية مقابل اخلضار الورقية .كما تنطوي الزراعة املتكاملة بطبيعة احلال على
تشكيلة متعددة من االختيارات  .ومع كل سيناريو أو اقتراح يجب أن تخضع العوامل املؤثرة على اختيار قرارات اإلنتاج املذكورة في بداية هذه السياسة إلى
التمحيص والدراسة ،وسوف تتأثر النتائج على املدى البعيد مبستوى وطبيعة أهداف برامج الدعم االجتماعي .إ ّن تطبيق هذه السيناريوهات في ظل توفر الدعم
االجتماعي أو بدونه سينتج عنه توفر معلومات مفيدة عن تأثير الدعم على اختيار اإلنتاج .إ ّن التقييم الدقيق للعوامل املؤثرة على قرارات اخليار اإلنتاجي التي مت
التطرق لها ،سيؤدى المتالك مؤشرات واضحة الداللة بشأن اجلدوى االقتصادية لذلك اخليار.

اجلدوى االقتصادية
متثل اجلدوى االقتصادية محصلة وقيمة الدخل الناجت مقارنة بحجم االنفاق واملنصرفات املبذولة مبا في ذلك كلفة رأس املال .ولتحديد اجلدوى يتعني أن تؤخذ كل
العوامل السابقة بعني االعتبار وعلى وجه اخلصوص أهداف اإلنتاج التي متثل العنصر األهم في هذا اجلانب .على سبيل املثال ،يعتمد الدخل املتحصل عليه من
إنتاج املزرعة على مستوى الطلب بالسوق وجودة وحجم اإلنتاج ومستوى مهارات إدارة املزرعة املؤثرة على زيادة اإلنتاج ،باإلضافة إلى موسمية االنتاج وتوفر قنوات
التسويق وأثر املنافسة بالسوق  ،وتعادل املنصرفات تكلفة اإلنتاج ويشمل ذلك جميع املدخالت من رأس املال والعمالة والبضائع والتدريب والتعليم ،ومعاجلة
النفايات أو أي آثار بيئية أخرى.

تسعى حكومة أبوظبي إلدخال إصالح إستراتيجي بالقطاع الزراعي بالتركيز على االستخدام الفعال للموارد الطبيعية املتاحة واستدامة الزراعة ،21وقد جرى
رصد ودراسة لطبيعة كل األراضي الزراعية في اإلمارة وفقا ً لنظام تصنيف التربة على أساس اخلصائص الفيزيائية والكيميائية للتربة مبا في ذلك قدرة التربة
على تبادل األيونات املوجبة أو الكاتيونات  ،ومحتوي العناصر املعدنية ،واملسامية والقدرة على االحتفاظ باملاء ،وقد مت ّ حتديد ووصف مجموعة من األنشطة الزراعية
التي تتوفر اإلمكانية إلقامتها على كل صنف من أنواع التربة.
ويسعى جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية عبر مركز خدمات املزارعني للتعرف على أفضل السبل لتشجيع وتعزيز االنتاجية بطرق مستدامة من خالل املناقشات
واحلوارات التي يجريها مع املزارعني ،وقد أنيط باملركز العمل املشترك مع املزارعني لبناء سالسل غذائية مستدامة من املزرعة إلى السوق ،بيد أن االرتقاء بجودة
املنتج احمللى لكي يحظى بأفضلية االختيار من قبل املشترين على األصناف املستوردة يتحقق عبر االهتمام والتركيز على اجتاهات الطلب بالسوق احمللي ،ويوجد
هنالك نوعني من النشاطات الرئيسية التي يضطلع بها مركز خدمات املزارعني في هذه العملية وهي:
•دعم املزارعني لرفع معدل إنتاج مجموعات متنوعة من املواد الغذائية.
•تسويق املنتجات الزراعية.
والهدف من ذلك هو العمل مع املزارعني باإلمارة بغرض االرتقاء باملمارسات الزراعية بشكل عام ،األمر الذي سيقود في النهاية إلى التوصل للخيارات االنتاجية
األفضل وزيادة اإلنتاجية وحتسني نوعية احملاصيل وأيضا ً احلصول على نتائج ايجابية املردود على البيئة ،وباملثل فإ ّن مركز خدمات املزارعني يعمل مع جتار التجزئة
والعمالء من الشركات الكبيرة واحلكومة لتأمني إمدادات مستمرة
من املنتجات الغذائية ذات اجلودة العالية .ومن خالل الترابط الوثيق
بني املتطلبات العامة والضرورات االجتماعية وتوفر الدعم تتجلى
بوضوح تام املبادئ األساسية لالستدامة االقتصادية كما مبني
باخملطط :25

مخطط  :25مبادئ اإلنتاج املستدام

العقبات التي حتول دون اتخاذ القرار
ميكن معاجلة العديد من الصعوبات التي تعيق التوصل إلى قرارات اإلنتاج عن طريق توسيع دائرة الشورى و احلوار بإشراك احلكومة وجهات البحث العلمي فضال
عن توفير كافة أشكال الدعم واالسناد ،ويشمل ذلك جمع البيانات عن تكاليف األنواع اخملتلفة لإلنتاج الزراعي .على سبيل املثال مقارنة تكلفة استخدام احلقول
املكشوفة في مقابل استخدام البيئة احملمية ،والتأثيرات املوسمية للمناخ ،أو كفاءة القطاع ،ومقدار الطلب على املنتجات،وحتديد أمناط االستهالك في إمارة
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وهي كاآلتي:
1 .1أن تلبي جميع املنتجات الزراعية متطلبات السوق -أي وجود سوق مهيئة الستيعاب وتصريف اإلنتاج الزراعي.
 2 .أن حتقق املنتجات التي يتم عرضها وتسويقها عائدا اقتصاديا مجزيا جلميع املشاركني في السلسلة الغذائية ،كما أن الرغبة املستمرة في حتقيق األرباح من
النشاط متثل حافزا قويا للمنتجني لالرتقاء مبمارساتهم ،واكتساب املرونة و القابلية السريعة لالستجابة الجتاهات قوى السوق ،والتركيز على اقتناص املزايا
واألفضلية التنافسية على املنتجات املستوردة من الدول األخرى ،وابتكار أساليب عمل ُمثلى تؤمن القيام بذلك على نحو أفضل ،على سبيل املثال العمل عن
طريق تأسيس التعاونيات ،والتنسيق مع احتادات أو مجموعات متحدة من اجلهات التي تقوم بالشراء.
3 .3مبا أن الدعم احلكومي يهدف لبناء القدرات واإلمكانيات اإلنتاجية في السلسلة الغذائية ،عليه فإن االستثمار يعتبر وسيلة من شأنها تعزيز املبادىء السابقة
بتيسير اجلهد التعاوني املشترك بني املزارعني الهادف لتطوير مستوي االنتاج وتبادل األفكار واخلبرات والتجارب لبناء قوة شرائية.
سيسعى جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية لدعم التغيير املنشود بتحديث وسائل اإلنتاج التقليدية وذلك حتى تواكب وتلبي الطلب بالسوق احمللي مبا يعزز القطاع
الزراعي في املستقبل ،و باإلضافة إلى ذلك سيعمل اجلهاز بشكل وثيق مع اجلهات احلكومية املعنية وجميع أصحاب املصلحة لإلرتقاء بالقدرات اإلنتاجية للمزارع
التقليدية الصغيرة وذلك من خالل جمع ورصد البيانات األساسية وإجراء الدراسات الالزمة لتقييم األثر.

 5.2.2سياسات الوقاية الزراعية
تشكل الوقاية الزراعية إحدى العناصر األساسية املكونة ملنظومة األمن احليوي (وفقا ً لتعريف منظمة األغذية والزراعة التابعة لألمم املتحدة) وهي تشمل
إجراءات الوقاية من اآلفات ومكافحة واستئصال األمراض ،وتتضمن كذلك القيام باملسح والتقصي واملراقبة واالستجابة حلاالت الطوارئ كاندالع وتفشي األوبئة،
باإلضافة لعمليات التدخل وإدارة األزمات كما هو احلال بالنسبة لآلفات العابرة للحدود واألمراض املشتركة ذات املنشأ احليواني .إ ّن الهدف من وقاية النباتات
وتدابير الصحة احليوانية هو التقليل و/أو القضاء على تأثير واندالع آفات وأمراض معينة جنبا ً إلى جنب مع السيطرة على انتقال األمراض املشتركة بني اإلنسان
واحليوان ،التي تنتشر عبر التعرض املباشر للحيوانات أو باستهالك منتجاتها عبر السلسلة الغذائية.
الفعال حلماية الصحة احليوانية والنباتية اجلوانب اآلتية:
ويتعني أن تستوفي عناصر النظام
ً
•اتباع نهج علمي قائم على حتديد اخملاطر احملتملة جراء اآلفات واألمراض ذات األثر الكبير وحتديد خيارات التصدي الفعالة الواجب اتخاذها الحتواء اخملاطر
الناجمة عنها.
فعالة ملرحلة ما قبل احلدود ،وعند املنافذ احلدودية للحد من دخول اآلفات واألمراض الغريبة من خالل التنسيق
• حتديد مسارات اخملاطر وتنفيذ تدابير ّ
اإلقليمي والدولي وذلك لتحديد وإدارة اخملاطر احملتملة على حياة وصحة اإلنسان واحليوان والنبات.
• تطبيق برامج مراقبة للمسح والرقابة وامتالك خدمات تشخيص ذات كفاءة وقدرة على كشف وحتديد وصول وانتشار اآلفات واألمراض  ،ويشمل ذلك
فعالة للتعرف على اآلفات واألمراض وتتبع مصادرها.
استخدام أنظمة ّ
• بناء شراكات فعالة مع منتجي القطاع الزراعي لتحقيق أهداف الصحة النباتية واحليوانية ،والتنسيق بني الوكاالت احلكومية وغيرها من الشركاء
أصحاب املصلحة.
•وضع منهجيات متكاملة وشاملة حلماية صحة النبات واحليوان وذلك للحد من تأثير وانتشار اآلفات واألمراض في املزارع (ويشمل ذلك األمراض
املشتركة).
الفعالة في مجال حماية النباتات والصحة احليوانية لضمان استمرارية املكافحة.
• اطالق وتطوير برامج التدريب والتوعية
ّ
•التطبيق الدقيق ملتطلبات الوقاية الزراعية وخاصة على احلدود ،وعند إقامة مناطق محددة إلدارة اآلفات واألمراض مبوجب القانون.
في دولة اإلمارات العربية املتحدة ،تتولى وزارة التغير املناخي والبيئة املسؤولية األساسية في اتخاذ تدابير ما قبل احلدود ،وباملنافذ احلدودية للحد من دخول اآلفات
واألمراض الوافدة الغريبة على املستوى االحتادي ،وتنسق الوزارة في هذا الصدد مع السلطات اخملتصة بكل إمارة للقيام مبهام ومسؤولية انفاذ تدابيرالوقاية
في مرحلة ما بعد احلدود ،وفي إمارة أبوظبي ،فإن جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية هي السلطة اخملتصة في هذا الشأن .ومبا أن إمارة أبوظبي واإلمارات األخرى
لها التزامات ومصالح ضمن مجال مسؤولية إشراف احلكومة االحتادية على نظام األمن البيولوجي ،يتوجب على الوزارة العمل باستمرار على تفعيل وتنشيط
مشاركة جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية بصفته السلطة احمللية اخملتصة باإلمارة في وضع وتنفيذ السياسات في هذه اجملاالت.
فعالة باتباع أفضل
يتم تغطية خمسة مجاالت رئيسية في مرحلة ما بعد املنافذ احلدودية سعيا ً للمضي قدما ً نحو صياغة برامج وقاية زراعية ّ
املمارسات العاملية  ،لذا مت تطوير أربعة سياسات تتعلق بحماية صحة النبات واحليوان تشمل اآلتي:
•تدابير الوقاية داخل املزرعة.
•السيطرة على اآلفات واألمراض.
•إقامة مناطق محددة إلدارة اآلفات واألمراض.
•اجلاهزية واالستجابة حلاالت الطوارئ.
و ينبغي أن تشكل عملية حتليل اخملاطر األساس العلمي لسياسات وقاية النبات وصحة احليوان ،حيث يتم بنا ًء علي ذلك حتديد اآلفات واألمراض ذات األثر األكبر
على قطاع الزراعة وبالتالي تطوير وحتديد االستجابات واإلجراءات الالزمة للتصدي لها واحلد منها ،وينبغي أن تكون عملية التقييم (مبا في ذلك تقييم اآلثار
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االقتصادية) متسقة مع املعايير الدولية ،وذلك بالتعاون مع اجلهات األخرى في إمارة أبوظبي ودولة اإلمارات العربية املتحدة ودول مجلس التعاون اخلليجي .و في
هذا الصدد ال ميكن جلهاز جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية السعي منفردا لتحقيق نتائج جيدة في مجال الصحة احليوانية والنباتية دون إقامة شراكات مع املنتجني
الزراعيني والتنسيق مع جميع اجلهات احلكومية احمللية واالحتادية ،من أجل حتقيق األهداف املنشودة.
تغطي السياسة العامة اخلامسة في مجال الوقاية الزراعية مواضيع احلفاظ واحلماية للسالالت الطبيعية واألصناف ذات القيمة لإلنتاج الزراعي في إمارة
أبوظبي.

 5.2.2.1السياسة الخامسة – إجراءات الوقاية في المزرعة
التوجه
يدرك جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية بأن اتخاذ تدابير وقائية على مستوى املزرعة بغرض السيطرة واحلد من احتماالت دخول حيوانات ونباتات حاملة لآلفات
واألمراض يجب أن يشكل جزءا ً أساسيا ً من سياسة الوقاية الزراعية (كما يتضح من التدابير املتبعة حاليا في مكافحة اآلفات واألمراض) ،ويعكس ذلك بدرجة
كبيرة الوضع احلالي في إمارة أبوظبي حيث يتم التحكم في واردات دولة اإلمارات العربية املتحدة من قبل اجلهات االحتادية اخملتصة ،بينما ال تخضع حركة انتقال
احليوانات والنباتات بني إمارات الدولة اخملتلفة للتقييد.
وال ميلك جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية سلطة قانونية مباشرة ملنع دخول احليوانات والنباتات أو منتجاتها إلى إمارة أبوظبي ،إذ تضطلع وزارة التغير املناخي
والبيئة بتلك مسؤولية ،وبالتالي فإن جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية يسعي إلصدار خطوط توجيهية وأدلة ممارسة إرشادية تعالج تدابير الوقاية والتي من
شأنها أن حتمي وحدات اإلنتاج الزراعي من التعرض لآلفات واألمراض (مبا في ذلك األمراض املشتركة) والتي تتنقل بواسطة احليوانات املصابة أو مع املواد الزراعية
املستجلبة (على سبيل املثال البذور والبصيالت والدرنات النباتية).

الدافع
متثل تدابير السيطرة على دخول اآلفات واألمراض على مستوى املزرعة أمرا هاما ً ال بد أن يحظى بإهتمام كاف ،لذا يتوجب أن تستند نلك التدابير الوقائية إلى
أفضل املمارسات املطبقة في مجاالت تدابير الصحة النباتية الوقائية والصحة احليوانية للحد من دخول اآلفات واألمراض اجلديدة .وللحصول على مردود افضل
يجب على املزارع اتباع النظام املغلق في اإلنتاج احليواني والنباتي ما أمكن ذلك ،وعدم إدخال حيوانات ونباتات (بالطبع بعد إمتام إجراءات احلجر الصحي) إال من
مصادر ووحدات تتمتع مبصداقية عالية (كاملشاتل ،جتار البذور ،وحدات تربية احليوانات) واملوثوق من خلوها مسبقا من األمراض واآلفات.

الوصف
سيعمل جهاز أبوظبي للرقابة على وضع مبادئ توجيهية تتعلق باتخاذ التدابير الوقائية التي من شأنها املساهمة بتقليل خطر اآلفات واألمراض التي قد تدخل
املزارع مع احليوانات أو املواد الزراعية املصابة القادمة حديثاً ،ويشكل ذلك جزءا ً مهما من املمارسات التشغيلية اجليدة في املزرعة.
وتبعا لذلك ينبغي أن تكون النباتات واحليوانات الواردة إلى املزرعة من مصادر خالية من اآلفات أو األمراض أو قد متت معاجلتها  /حتصينها مسبقا ً ضد اآلفات
أو األمراض التي تشكل خطرا ً في وقت سابق الدخالها للمزرعة ،وحيثما كان ذلك ممكنا ً يجب احلرص على عزل احليوانات احترازيا ً ولفترات زمنية محددة و /أو
إخضاعها للمراقبة عن كثب للتأكد من أنها ال تشكل مصدر خطر محتمل على وحدات اإلنتاج احليواني املوجودة أصال ً باملزرعة .وينبغي كذلك اتخاذ تدابير وقائية
بوحدات اإلنتاج احليواني بحيث تشمل جميع املدخالت ذات الصلة ،وتطبيق ضوابط حتدد إجتاهات ومسارات احلركة داخل املزرعة (مبا في ذلك األعالف والعاملني
باملزرعة) ،كما يتضمن ذلك اتباع تدابير النظافة اليومية بداخل املزرعة (مبا في ذلك مكافحة اآلفات والقوارض ،وتطبيق إجراءات التنظيف والتطهير) ،وعزل
احليوانات املريضة أو املشتبه فيها إضافة إلي اتباع طرق واقية للتخلص اآلمن من احليوانات النافقة أو املريضة ،وقد يحتاج تطبيق التدابير الوقائية أحيانا ً إلى
إجراءات أكثر صرامة مثل العزل االحترازي في أماكن أو وحدات خاصة منفصلة.
إن كفاءة ن َ َظم ضمان السالمة تعتبر عنصرا ً هاما ً من تدابير الوقاية على مستوى املزرعة ال سيما في وحدات إنتاج احملاصيل ،لذا يتوجب أن تُعنى اخلطط اخلاصة
بذلك بضمان سالمة املواد الزراعية سواء أن كانت مستوردة أو محلية االنتاج وبالتركيز على منتجي وموردي تلك املواد وإخضاعها إلجراءات رقابية لضمان سالمة
الوارد منها للمزارع لالستخدام ،أو تعريضها للمعاجلة املناسبة إذا اقتضت الضرورة وكذلك التأكد من خلو مصادرها من اآلفات واألمراض مبا يٌطمئن املٌزارع على
توفر معايير السالمة املطلوبة في كل ما يدخل ملزرعته .ونسبة للدور االساسي الذي يلعبه تدريب املزارعني والعاملني على اإلجراءات الوقائية (مبوقع العمل) داخل
املزرعة في حماية االنتاج وفي اتباع اإلجراءات التشغيلية اجليدة ،ينبغي السعي احلثيث إلقامة دورات للتدريب تلبي ذلك الغرض وأن يتم تطوير برامج تدريبية
خاصة بالتدابير الوقائية خملتلف أنواع ومواد اإلنتاج الزراعي.
ونظرا ً ألن العمال الزراعيني هم أول من يتسنى لهم بطبيعة احلال مالحظة املظاهر املرضية املبكرة على احليوانات يصبح من الضرورة إخضاغهم لقسطا
وافيا من التدريب املنهجي الكتساب وتنمية مهارات وقدرات التعرف على اإلصابات املرضية ومتييز التغيرات غير الطبيعية التي قد تظهر على الوضع الصحي
للحيوانات ومعرفة ما يلزم القيام به من إجراءات فورية للتعامل مع املوقف في مثل هذه احلاالت ،وكيفية اتخاذ االجراءات الصائبة كاإلبالغ السريع عن األوبئة
للمسؤولني واجلهات اخملتصة.
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 5.2.2.2السياسة السادسة  -مكافحة اآلفات واألمراض

وللتأكد من استيعاب وتطبيق املزارعني في أبوظبي للضوابط الالزمة للنجاح في احلد من اآلفات واألمراض يتوجب على جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية االطالع
والتقييم املستمر ألحدث نتائج األبحاث املماثلة في مكافحة اآلفات واألمراض التي تجَ رى في البلدان األخرى حول العالم لضمان فعالية الضوابط التي يقوم
املزارعون بتطبيقها والتأكد من مواكبتها للمعايير الدولية.

يدرك جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية فداحة التأثير السلبي الضار الذي تحُ دثه بعض أنواع األمراض واآلفات على النبات و احليوان في اإلمارة (مبا في ذلك األحياء
املائية ونحل العسل) ،ويدرك في ذات الوقت الدور الهام الذي تلعبه جهود السيطرة واملكافحة ليتسنى القضاء عليها ،مما يجعل هذه اجلهود متثل مرتكزا أساسيا
وداعما لكفاءة اإلنتاج احليواني والنباتي .وعليه يتوجب على اجلهاز تبنّى منهجا ً استراتيجيا ً لضمان امتالك العاملني بالزراعة وتربية احليوان املعرفة والقدرات
الالزمة لتطبيق أفضل املمارسات ملكافحة هذه الفئة من اآلفات واألمراض ،إذ يعد أمرا ً ضروريا ً تشجيع مزارعي اإلمارة على التطبيق السليم لضوابط مكافحة
اآلفات واألمراض على النحو املطلوب بهدف توفير احلماية الكافية لصحة النباتات و /أو احليوانات مبزارعهم للحد من تفشي اآلفات واألمراض.

من وقت آلخر ينبغي على جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية تطبيق برامج للبحث والتطوير للتحقق من اآلتي:

التوجه

وسيضمن جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية توفر الوسائل الالزمة ملكافحة لآلفات واألمراض الرئيسية (مبا في ذلك األمراض املشتركة بني اإلنسان واحليوان)
للمزارعني و /أو األفراد أو املهنيني ذوي الكفاءات املعتمدة ،ويتم ذلك بتطبيق األساليب املوضحة في (اخملطط رقم  )26بإتباع أفضل املمارسات املعترف بها (مثل
تبني أسلوب املكافحة املتكاملة لآلفات واملمارسة الزراعية اجليدة وبرامج التحصني ضد األمراض احليوانية).

الدافع
نظرا ً لألضرار الشديدة التي حتدثها األمراض واآلفات وتأثيرها السلبي على صحة وحياة اإلنسان والنبات واحليوان فضال ً عن العواقب االقتصادية املترتبة عليها في
جوانب اإلنتاج احليواني والنباتي ،يصبح لزاما أن تطبق ضوابط ملكافحة اآلفات واألمراض وفقا ملا متليه الضرورة للحفاظ على صحة النباتات واحليوانات وتقليل
اخملاطر التي يتعرض لها املستهلكني في نهاية السلسلة الغذائية ،وسيعزز ذلك بدوره من قدرات اإلنتاج الزراعي ويعزز من ضمانات صحة اإلنسان في امارة
أبوظبي.

الوصف
تعد األمراض احليوانية (مبا في ذلك األمراض املشتركة) واآلفات والنباتية من القضايا واردة احلدوث في القطاع الزراعي حيث متتلك اآلفات والكائنات املسببة
لألمراض اخلصائص الطبيعية التي متكنها من االنتقال واالنتشار .كذلك قد يتسبب السلوك اخلاطئ واملمارسات غير السليمة لبعض األفراد بشكل مباشر أو
غير مباشر في نشر وانتقال مسببات األمراض واآلفات وبالتالي اآلثار املترتبة عليها .لذا يتحتم إتباع وتطبيق الطرق املناسبة ملكافحة تلك اآلفات واألمراض واحلد
منها نظرا لصعوبة نفي أو إغفال احتماالت اآلثار الضارة التي تنجم عنها  ،ذلك لضمان مستقبل مستدام للمزارعني املنتجني لألغذية (أنظر الرسم البياني .)26
وباإلضافة إلى ذلك ،فإن فعالية تدابير مكافحة اآلفات واألمراض ،سواء أن طبقت من قبل املزارعني بصورة فردية أو كجزء من برامج اإلدارة املوسعة للمكافحة
مبنطقة ما ،تعتمد على حضور مؤسسي مؤثر وفاعل لقطاع الصحة احليوانية وخدمات وقاية النباتات بطريقة تؤمن القيام مبهام املكافحة وفقا للمعايير
الدولية .ومن الضروري كذلك أن يتوفر الدعم واإلمداد للجهات املقدمة للخدمة باإلمكانيات والقدرات الفنية لضمان احلد من دخول أو تقليل اآلفات وتوفير
الطرق املناسبة ملكافحة األمراض للمزارعني و /أو األفراد أو املهنيني من ذوي الكفاءات املعتمدة ،وأن يتم ذلك بتطبيق وتبني أفضل املمارسات املعترف بها في هذا
اخلصوص.

مخطط  :26الطرق الرئيسية  /تقنيات إدارة اآلفات واألمراض

•فعالية وكفاية الضوابط اخلاصة مبكافحة األمراض واآلفات في ظل ن ُ ُظم اإلنتاج السائدة في امارة أبوظبي.
•معرفة واختبار مدى مالءمة ونوعية املعايير املطبقة في املرافق والبيئات املغلقة لتربية احليوان املتعلقة بتطبيق عوامل املكافحة
البيولوجية لآلفات والتي قد تستخدم بهدف السيطرة واملكافحة لبعض األمراض احليوانية ،على سبيل املثال أمراض الساملونيال
 Salmonellosisو الكمبيلوباكتر  Campylobactriosisفي الدواجن.
وضمن ذات السياق يتعني احلرص على وجود جهود مشتركة وإرتباط وثيق بني جهازأبوظبي للرقابة الغذائية ووزارة التغير املناخي والبيئة والهيئات االحتادية ذات
الصلة للتنسيق والتعاون وفقا ملا متليه الضرورة في تسهيل عملية االستيراد ،وإدخال عوامل املكافحة الالزمة (مثل املبيدات واللقاحات ،عوامل املكافحة احليوية،
عوامل السيطرة اجلرثومية ،أصناف احملاصيل املقاومة) الستخدامها في إمارة أبوظبي ،والتي قد يستفاد منها أيضا ً في مواجهة حاالت الطوارئ التي قد يتولى
اجلهاز قيادتها.
ينبغي على جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية أحيانا ً إمعان النظر في مفاضلة اإلختيار بني قرارات استئصال األمراض واآلفات في مقابل قراراالكتفاء بإدارة /السيطرة
عليها ،وذلك بتحليل وتقييم مدى كفاءة وفعالية تكلفة توفير اإلمكانيات التقنية واملوارد الالزمة للسيطرة باملقارنة مع الفوائد املترتبة على قرار االستئصال.
إ ّن تطبيق أفضل املمارسات املعترف بها في مكافحة اآلفات واألمراض بالقطاع الزراعي في جميع أنحاء إمارة أبوظبي يتطلب توفر برامج و جرعات تدريبية
وتوعوية للمزارعني وعمال املزارع واملتخصصني في مجال وقاية النباتات وفي مجال الصحة احليوانية تستهدف بناء القدرات وصقل املهارات في اجلوانب اآلتية :
•التعرف املبكّر على عالمات وأعراض اآلفات واألمراض في احملاصيل واحليوانات.
•التقيد بالضوابط األساسية الواجب تطبيقها لضمان إتباع أفضل املمارسات في مكافحة اآلفات واألمراض.
وينبغي تضمني محتويات أدلة املمارسات التي يعدها جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية بالتشاور مع اجلهات الفاعلة الرئيسية املعنية في اإلنتاج احليواني وإنتاج
احملاصيل ،ألفضل املمارسات الواجب إتباعها للسيطرة على اآلفات واألمراض ،وقد تقتضي الضرورة إصدار أدلة ممارسة منفصلة لكل من احملاصيل الزراعية
الرئيسية مثل (محصول النخيل ،وبعض محاصيل عائلة القرعيات والعائلة الباذجنانية) وكذلك ألنواع احليوانات الزراعية الرئيسية (األغنام واإلبل والدواجن).
ومن الضروري واحليوي أن حتتوي األدلة على معلومات إرشادية وافية للمزارعني وعمال املزارع في كيفية التعرف على عالمات وأعراض اآلفات واألمراض الشائعة.
ولغايات احلد والسيطرة والقضاء على تهديد اآلفات واألمراض لإلنتاج النباتي واحليواني بإمارة أبوظبي يتعني على اجلهاز أن يلعب دورا قياديا ً في توفير التدريب
املالئم واملستمر مبا يساهم في حتقيق ذلك الهدف.

 5.2.2.3السياسة السابعة -إقامة مناطق محددة خالية خاضعة لمتطلبات إدارة اآلفات
واألمراض
التوجه
يدرك جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية أهمية إقامة مناطق محددة إلدارة اآلفات واألمراض ،مبا في ذلك األمراض املشتركة بني اإلنسان واحليوان بإخضاعها مبوجب
القانون لشروط ومتطلبات اخللو من آفات زراعية وأوبئة أو أمراض حيوانية محددة .ووفقا ملعايير املنظمة الدولية للصحة احليوانية  OIEفي هذا الشأن قد تكون
تلك املنطقة احملددة جزء من بلد ،أو كل ذلك البلد أو منطقة تتألف من عدة أجزاء تتبع لبلدان متجاورة ،إن جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية بوصفه السلطة اخملتصة
في إمارة أبوظبي ،سيتخذ مايلزم و بالتعاون مع اجلهات احلكومية االحتادية بالدولة أو بدول مجلس التعاون اخلليجي إلنشاء مناطق محددة مبوجب القانون لترتيبات
إدارة اآلفات واألمراض ،وقد تكون هذه األماكن احملددة عبارة عن مناطق /أقاليم ،أجزاء ،خالية متاما من اآلفات أو ذات انتشار منخفض املستوى لتلك اآلفات واألمراض.

الدافع

ينبغي أن تتكامل آليات وتقنيات مكافحة اآلفات واألمراض في النباتات أو احليوانات لتقليل األضرار االقتصادية املترتبة عليها ملا دون احلد األدنى للضرر احملتمل
واحلد من اآلثار السلبية على نظام البيئة وإنتاج الغذاء ،حيث ينشأ ذلك عادة بسبب استخدام املواد الكيمائية (مثل املبيدات احلشرية)  .و متثل اإلدارة املتكاملة
لآلفات إستراتيجية قائمة على احملافظة على النظام البيئي تركز على املدى الطويل على الوقاية من اآلفات وأضرارها واحلد قي ذات الوقت من االستخدام املفرط
وغير املبرر للمبيدات ،من خالل إتباع حزمة متكاملة من تقنيات املكافحة تركز على تبني استخدام الوسائل الطبيعية واحليوية في عملياتها.

نظرا ً لتأثير اآلفات واألمراض السلبي على احليوانات وإنتاج احملاصيل في اإلمارة واآلثار احملتملة الضارة على السكان جراء األمراض احليوانية املنشأ (مثل البروسيال،
والسل وأنفلونزا الطيور) ،فضال عن التداخل الوثيق بني قضايا صحة احليوان والصحة العامة ،تكتسب األسس القانونية املتعلقة بإدارة مناطق خالية من اآلفات
واألمراض متتد على مساحات واسعة ضرورة وأهمية كبرى .ومن املمكن أن متثل تلك املناطق مقاطعات أو أقاليم أو أقسام أو مواقع خالية متاما أو ذات انتشار
منخفض لتلك اآلفات ،أو قد تكون فقط عبارة عن مناطق صغيرة نسبيا متثل أماكن أو مواقع إنتاج خالية من اآلفات ،حيث ميثل إنشاؤها وسيلة مساعدة لنيل
اعتراف رسمي في مجال التجارة العاملية مبناطق بعينها تتمتع بوضع مميز ومعروف لصحة احليوان والنبات .ونظرا لوضعية دولة اإلمارات العربية املتحدة كبلد
مستورد ملعظم احتياجه من املواد الغذائية ،ميثل إنشاء املناطق ضرورة منطقية لدعم مقتضيات اإللتزام بتدابير الصحة والصحة النباتية التي تتخذها الدولة
أو دول مجلس التعاون اخلليجي حلماية احليوانات والنباتات ومنتجاتها والتي تدخل ضمن السلسلة الغذائية سواء بأمارة أبوظبي أوبتلك الدول.
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الوصف

الدافع

سيعمل جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية على تطوير اإلجراءات الضرورية وبناء القدرات الالزمة إلنشاء املناطق اخلالية بغرض الوصول لألهداف واملكاسب اإليجابية
املرتبطة بذلك ،وتُعرف هذه املواقع اخلاضعة إلجراءات اخللو باملناطق أو األقاليم أو األقسام في حالة األمراض احليوانية ،كما تٌعرف باألماكن اخلالية من اآلفات أو
ذات االنتشار املنخفض لآلفات وفقا للمصطلحات املتعارف عليها في مجال الصحة النباتية .وتتضمن املعايير الدولية مبادئ إرشادية يتعني اتباعها عند إنشاء
كل من املناطق  /األقاليم واألقسام اخلالية من اآلفات وكذلك املناطق ذات االنتشار املنخفض لآلفات ،وسيكون لزاما على اجلهاز حينئذ التنسيق والتعاون الفعال
مع وزارة التغير املناخي والبيئة والسلطات اخملتصة باإلمارات األخرى عند الضرورة في إنشاء وإدارة متطلبات احلفاظ على املنطقة إذا شملت املنطقة احملددة املراد
تضمنت املنطقة احملددة إحدى أو أجزاء من دولة أو أكثر من دول مجلس التعاون اخلليجي فسي ّتبع اجلهاز النهج
وأما إذا
اقامتها أجزاء من أو جميع اإلمارات األخرىّ ،
ّ
املطلوب واملتوافق عليه من قبل دول اجمللس بالشكل املالئم في هذا الصدد.

تتفاوت حاالت الطوارئ احملتملة في اجملال الزراعي ،وإحتماالت وقوعها ،وكذلك مستويات تأثيرها املهدد لصحة اإلنسان ومتطلبات السالمة بالسلسلة الغذائية.
ويتطلب ذلك بالضرورة توفر أنظمة فعالة ملواجهة تلك االحتماالت واحتواء اآلثار الناجمة عنها ،ومن املهم عند إنشاء وتصميم تلك األنظمة ورصد متطلباتها
ضمان احلد من هدر أو إساءة استخدام املوارد املالية اخملصصة لذلك الغرض مما يستوجب إخضاع تطبيق تلك األنظمة والتدابير إلى التدقيق واملراجعة الدورية
الصارمة.

تتضمن قوائم األمراض التي تصدر بصورة دورية عن املنظمة العاملية لصحة احليوان  OIEأو قوائم اآلفات الصادرة عن دول مجلس التعاون اآلفات واألمراض التي
تظهر من وقت آلخر لفترات محددة والتي تتطلب إقامة منطقة منظمة إلدارتها بشكل فعال ،ويلتزم جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية بالعمل وفقا ً للتدابير التي
حتددها تلك اجلهات ،وبالتعاون والتنسيق مع السلطات االحتادية بطبيعة احلال لضمان تطبيق املعايير املالئمة الكفيلة مبنع دخول اآلفات حديثة الظهور واألمراض
الغريبة الوافدة للدولة .
وسيسعى جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية بجدية تامة لبناء قدراته التقنية والبشرية للتمكن من إنشاء أو املساعدة في إقامة مثل هذه املناطق املنظمة،
وسيتطلب األمر توفر أو ايجاد اإلطار التشريعي الالزم لتمكني مفتشي اجلهاز من أداء املهام املناطة بهم واملتصلة باجلوانب الرئيسية الثالثة اخلاصة باإلنشاء ،
واحملافظة الدائمة وصيانة املنطقة احملددة .وجتدر اإلشارة إلى أن ذات اإلطار مطلوب لتنفيذ املهام املتعلقة باالستجابة حلاالت الطوارئ (السياسة الثامنة)  .وعند
إنشاء منطقة خالية من اآلفات أو األمراض يتوجب على جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية االستناد الى األمور التالية ،وكما هو موضح في اخملطط رقم (:)27

الوصف
قد يتراوح مدى االستجابة حلاالت الطوارئ الزراعية من إجراءات تنظيمية بسيطة إلى االستجابات الكبرى للحاالت الواسعة الـتأثير ،وقد تتم أحيانا ً في ظل
ضآلة املعلومات وقلة البيانات املتوفرة أو املعرفة احملدودة نسبيا عن سبب حالة الطوارئ وكيفية االستجابة املثلي للموقف  .تشمل العناصر الرئيسية التي
يتعني توفرها لالستجابة الفعالة حلاالت الطوارئ ماهو موضح باخملطط رقم ( )28اآلتي :

مخطط  :28العناصر الرئيسية لالستجابة حلاالت الطوارئ

•وجود ن َ َظم إلنشاء املناطق اخلالية من اآلفات واألمراض.
•اإللتزام مبعاييرالصحة النباتية أو التدابير الصحية للحفاظ على خلو املنطقة من اآلفات واألمراض.
•إجراء االختبارات والتدقيق الالزم للتحقق من استمرار خلو املنطقة من اآلفات واألمراض للمحافظة على استدامة الوضع املنشود.

مخطط  :27االعتبارات الرئيسية جلهاز أبوظبي للرقابة الغذائية في إنشاء مناطق إدارة اآلفات واألمراض

 5.2.2.4السياسة الثامنة -التأهب واالستجابة للحاالت الطارئة
التوجه
يدرك جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية أهمية امتالك القدرات واإلمكانات الالزمة لالستجابة بسرعة وكفاءة حلاالت الطوارئ الناجمة عن اآلفات واألمراض (مبا في
ذلك األمراض املشتركة بني اإلنسان واحليوان والطفرات والتغييرات في مسببات بعض أمراض احليوانات والنباتات) ،كما يعترف اجلهاز مبدي تأثير الدور املناط بوزارة
التغير املناخي والبيئة واجلهات ذات العالقة بدول مجلس التعاون اخلليجي في االستجابة حلاالت الطوارئ على املستويني االحتادي واإلقليمي وعلى قدرته في توفير
الضمانات الالزمة للمجتمع الدولي أو للمستهلكني احملليني واملزارعني ومالكي احليوانات في هذا اخلصوص  .سيعمل جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية على تطوير
برتوكوالت لالستجابة للطوارئ ليتم تطبيقها ضمن عدد (من السيناريوهات اخملتلفة أواإلفتراضات املتباينة) و التي تتراوح بني احلاالت الصغيرة احملدودة واحلاالت
الشاملة واسعة النطاق ومن حاالت عامة إلى حاالت تقتصر على أوضاع جزئية محددة النطاق و سيقوم جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية بوضع خطة إلدارة األزمات
بالتعاون مع كل من اجلهات احمللية واالحتادية ،وتوفير القدرة التقنية واملوارد البشرية الالزمة لالستجابة لكافة حاالت الطوارئ احملتملة.
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•املراقبة الفعالة الدقيقة للكشف املبكر عن اآلفات واألمراض الغريبة (مبا في ذلك األمراض املشتركة احليوانية املنشأ)
•التأهب ملواجهة حاالت الطوارئ الالزمة مبا في ذلك االستجابة  /وضع خطط اإلحتواء .
•التحقيق والتشخيص السريع.
•اإلبالغ املبكر للمنظمات الدولية واالحتادية ذات الصلة عن طريق اجلهات احمللية اخملتصة.
•تطبيق تدابير احلجر الصحي االحترازي للحد من انتشار اآلفات واألمراض.
•بناء القدرات في جوانب تطبيق تدابير للسيطرة والقضاء على األمراض واآلفات ،مبا في ذلك العالج أو التخلص من احليوانات أو النباتات
املصابة عند الضرورة.
ويدرك جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية أن الدور املطلوب لتعزيز التعاون والشراكة بني املؤسسات املعنية على املستويني االحتادي واإلقليمي ينبغي أن يتضمن ويلبي
اجلوانب اآلتية:
• االنسجام والتوافق في سياسات وإستراتيجيات مكافحة األمراض واآلفات الزراعية ،استنادا على الطرق العلمية املبنية على أسس
تقييم اخملاطر.
• تطوير برامج مشتركة وموثقة في مكافحة اآلفات واألمراض في مختلف أنحاء اإلمارات ودول مجلس التعاون اخلليجي بحيث يشمل
التركيز على مخاطر االنتشار احملتمل خالل احلركة عبر احلدود املشتركة.
فعالة محكمة االتساق لإلبالغ وتبادل املعلومات عن اآلفات واألمراض.
• تطوير أنظمة ّ
•تبادل املعلومات بشأن حدوث أو إنتشار اإلصابات باآلفات واألمراض جنبا ً إلى جنب مع تنسيق اجلهود والرؤى في إعداد وصياغة خطط
للطوارئ.
في بعض احلاالت قد ال تكفي موارد جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية إلدارة الطوارئ ،مما يستلزم توفر خطط ونظم بديلة معدة مسبقا لالستجابة والتعامل مع
احتمال وقوع حاالت للطوارئ من أي نوع كانت  .كما يجب أن يكون اجلهاز على درجة كافية من اجلاهزية واالستعداد إلدارة وتنسيق إدارة األحداث الطارئة وفقا ملا
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يناط ويكلف به من مسؤوليات من قبل اجلهات احمللية أو االحتادية أو اإلقليمية لذلك يجب أن يسعى اجلهاز المتالك القدرة للتصدي لألحداث الطارئة التي تقع
ضمن نطاق اختصاصه والتي قد حتتاج إلى مشاركة أوسع احتاديا ً أو إقليمياً.

قد يحتاج جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية في حاالت الطوارئ إلقرار خطط للتعويض املادي للمزارعني بغرض احلث والتشجيع على اإلبالغ املبكر عن األمراض،
وااللتزام بتدابير السيطرة على القضاء عليها في حال تك ُّبد املزارعني لقدر من اخلسائر املادية نتيجة االلتزام مبتطلبات التصدي الالزمة ،وسيتم النظر والبت في
طلبات املتضررين وفقا ً لضوابط ومعايير محددة ،فقد يستلزم مشروع التعويض قدرا من التشاور والتنسيق مع كافة اجلهات ذات العالقة.

يتوجب على جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية أيضا في هذا اخلصوص وضع بروتوكوالت استجابة للطوارىء تكون قابلة للتطبيق في عدد من السيناريوهات واحلاالت
مختلفة النطاق واملدى ،بحيث يتمكن اجلهاز من امتالك زمام املبادرة في تفعيل تلك البروتوكوالت من خالل عملياته التشغيلية وبحيث يتواكب ذلك مع برامج
الوكاالت الدولية وينسجم مع نظم اإلنذار السريع مبشاركة اإلمارات األخرى في حاالت الطوارئ ،ومن األهمية مبكان أن تكون القدرات والكفاءات متوفرة جنبا ً إلى
جنب مع وجود آلية واضحة للمساءلة في مواجهة حاالت التقصير .كذلك يجب أن يكون هناك تفاهم مسبق بني كافة وكاالت حكومة أبوظبي قبل وقوع أي
يضمن ذلك اإلطار خطة إلدارة األزمات بالتعاون مع اجلهات ذات العالقة على املستويني االحتادي واحمللي.
حاالت طارئة ،وينبغي أن
ّ

 5.2.2.5السياسة التاسعة -المحافظة على األصناف الزراعية ذات القيمة العالية

ومن الطبيعي في هذا الشأن أن يعمل جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية على تقدمي الضمانات الالزمة لكل من املستهلكني واملزارعني على حد سواء ،وذلك بالتعاون
مع السلطات األخرى ذات الصلة ،حيثما كان ذلك ضرورياً.

نطاق احلاالت الطارئة
يتراوح نطاق حاالت الطوارئ بني النطاق الصغير الذي يشمل عددا محدودا من املنتجني الزراعيني ،إلى النطاق متوسط احلجم والذي يرتبط بعدد أكبر نسبيا ،وقد
ميتد نطاق احلاالت الطارئة إلى أوسع من ذلك بحيث يشمل كافة أنحاء اإلمارة ،ومن املمكن أن يتعدى حدودها.

األزمات التي تدار من قبل اجلهات الرسمية األخرى
سيشارك اجلهاز في االستجابة حلاالت الطوارىء على املستوى االحتادي أو اإلقليمي أو احلاالت التي تتحمل فيها جهات حكومية أخرى املسئولية األساسية على
سبيل املثال (احلاالت الطارئة املتعلقة بنقص املياه) .من املهم جدا ً في هذه احلاالت حتديدا ً تسمية اجلهة التي تتمتع بصالحيات القيادة العليا والسيطرة الكلية،
والتحديد الواضح لألدوار و املسئوليات إضافة لوجود التنسيق احملكم املتبادل بني اجلهات والكيانات الرسمية املتأثرة.

التأهب للتصدي واإلدارة
ميثل كل من االستعداد واجلاهزية األسس الصحيحة ملواجهة حاالت الطوارىء في مجال الزراعة .ومن طرق االستعداد الفعالة إجراء تدريبات اإلعداد والتمارين
ملواجهة احلدوث احملتمل حلاالت الطوارئ ،حيث متثل تدريبات احملاكاة أحد وسائل اإلستعداد الفعالة للتصدي للطوارىء خصوصا السيناريوهات للحوادث املمكنة
الوقوع بدرجة عالية من التوقع واالحتمال ،ويتيح ذلك إمكانية التدريب العملي لألفراد األساسيني واملعنيني بشكل رئيسي في التعرف على األدوار واملسئوليات
املنوطة بهم .مبا يضمن سالسة اتخاذ اإلجراءات الالزمة وفعاليتها في مواجهة التهديدات احملتملة مهما بلغت درجة خطورتها وتأثيرها.

التوجه
سيسعى جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية لضمان استغالل اإلمارة ألفضل املوارد اجلينية الزراعية املتاحة باإلمارة والتي تتصف بقيمة وراثية متميزة،
وفي هذا السياق يقر اجلهاز بالدور الرئيسي الذي تضطلع به هيئة البيئة بأبوظبي في احلفاظ على التنوع البيولوجي بإالمارة ،لذلك سيعمد
للتنسيق املستمر مع كافة اجلهات االحتادية  /احمللية ذات العالقة حلماية وحفظ األنواع احمللية ذات القيمة الزراعية.

الدافع
تتكيف احليوانات والنباتات بأنواعها على العيش الطبيعي بشكل جيد ضمن الظروف السائدة بالبيئة احلاضنة التي تتواجد بها ،وبالنظر للظروف املناخية
القاحلة التي تسود في اإلمارة فمن احملتم وجود العديد من املوارد الوراثية التي تأقلمت على بيئة االمارة بصورة جيدة .ولغايات االنتفاع من تلك األنواع بهدف
رفع كفاءة اإلنتاج الزراعي يجب حماية واستخدام األنواع أو األصناف احمللية منها إلنتاج األغذية أو األعالف بشكل فعال في إمارة أبوظبي ( تعتبر أنواع وأصناف
النخيل احمللية «  “ Phoenix dactyliferaمثاال ملا يجب احملافظة عليه من النباتات احمللية ،وكذلك السالالت احمللية من اإلبل واألغنام واملاعز في اجلانب احليواني ).

الوصف
من خالل االعتراف بالدور الرئيسي لهيئة البيئة في احلفاظ على التنوع البيولوجي في إمارة أبوظبي سيسعى جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية للتركيز على اجلانب
القيمة من أجل تعزيز اإلنتاج الزراعي بإمارة أبوظبي ،وللقيام بهذا الدور بشكل فعال سيعمل اجلهاز على
الزراعي لضمان االستغالل األمثل للموارد الوراثية ّ
تطبيق مضمون اإلطار املتكامل إلدارة اخملاطر .وفق اخلطوات التالية:

مخطط  :29توظيف اإلطار املتكامل إلدارة اخملاطر في تطبيق سياسة احملافظة على األصناف الزراعية القيمة

وسيسعى اجلهاز المتالك اإلمكانيات التقنية والبشرية والقدرات الالزمة لالستجابة الفعالة لكافة حاالت الطوارئ املفاجئة ،مبا في ذلك ضرورة الوصول خملتبرات
مرجعية للتشخيص ،والقدرة على استخدام مخزون معدات الطوارئ من خالل ترتيبات التنسيق مع إمارة أخرى و /أو اجلهات الرسمية على املستوى االحتادي،
وسيقود اجلهاز ضمن هذا السياق جهودا لتشكيل فريق إلدارة األزمات يضم في تكوينه متثيال جلميع الكيانات الرسمية املتأثرة .وسيتم وضع الترتيبات لتوفير
هذه اإلمكانية والقدرة الضرورية للفريق في حال عدم توفر املوارد داخليا ً لدى اجلهاز.
إ ّن امتالك إستراتيجية إلدارة األزمات يعد أمرا في غاية الضرورة ويتعني أن تتضمن خطط لرفع مستوي اجلاهزية واالستعداد وخطط لالستجابة للطوارئ ،وينبغي
أن توضع خطط محددة خاصة باالستجابة لتفشي اآلفات ذات اخلطورة والتأثير الواسع واندالع األمراض الغريبة الوافدة من خارج اإلمارة أو الدولة ،إضافة إلي
فعل في حاالت الطوارئ املباغتة غير املتوقعة.
ذلك يجب وضع خطة استجابة خاصة ت َ ً
إ ّن إستراتيجية إدارة األزمات تؤكد أن كل اجلهات الرسمية اخملتلفة وأصحاب املصلحة قد يكون لهم دور في مسألة االستجابة للطوارئ (ال سيما السلطات
الصحية) ،ويجب على كل من هذه اجلهات العمل معا ً من أجل تطويق وتخفيف حدة اخملاطر وتعظيم فرص النجاح في إدارتها .
ويجب على فريق إدارة األزمة املُشكًل إلدارة قضية معينة السعي لضمان اآلتي:
• التوفير السريع للمعلومات املتكاملة عن احلوادث للمعنيني باجلهاز وأصحاب املصلحة ،فضال ً عن اإلبالغ املبكر للحكومة االحتادية حتقيقا
للشفافية.
•العمل على توفير الوسائل الالزمة للتصدي األمثل للجهات املشاركة في إدارة األزمة .
• اتباع التنسيق احملكم بني الشركاء أثناء إدارة األزمات وفي حاالت الطوارئ جتنبا لالرتباك وفقدان الثقة نتيجة ذلك.
•توفر أشكال الدعم واملساندة الالزمة للمتأثرين بقطاع الزراعة لضمان االستعادة السريعة لألوضاع الطبيعية املعتادة.
•التنسيق واجلدولة املالئمة ألنشطة ومهام الفريق وفقا ً ملنهجية ثابتة ومراحل مبرمجة للمهام األساسية والواجبات الرئيسية إلدارة
األزمة أو احلدث بحيث يتم االلتزام بتطبيقها سواء في حاالت االستجابة للطوارئ الشاملة أو احملدودة األثر.
ويتعني أن يتوفر هيكل منتظم لترتيب وقيادة فعاليات اإلستجابة يوائم طرق وآليات العمل والهياكل املؤسسية للجهات املشاركة بحيث تنبنى على طبيعة
الدور املطلوب ال على من يقوم به ،ومبا يسمح مبرونة وانسيابية األعمال واملهام بني اإلدارات العليا ومختلف املستويات األخرى للمشاركني.
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اخلطوة األولى:
•وضع معايير لتحديد املوارد الوراثية من األنواع والسالالت أو األصناف ذات القيمة الزراعية اجليدة.
•حتديد القيمة النسبية لإلنتاج الزراعي املرتبط باملوارد الوراثية املتواجدة في دولة اإلمارات العربية املتحدة.
•التأكد عما إذا كان هناك أي خطر في املستقبل املنظور يتهدد األنواع والسالالت التي مت ّ حتديدها ويتعلق باستمرار واستدامة وجودها
في اإلمارة.

اخلطوة الثانية:
•االستعانة عند الضرورة بخطط وبرامج (مبا في ذلك التنسيق مع اجلهات املعنية) خاصة باالستخدام األمثل واحملافظة واالستفادة من
املوارد الوراثية والسالالت املتواجدة في إمارة أبوظبي.
•ترتيب أولويات تنفيذ اخلطط والبرامج املتعلقة باالستخدام األمثل للحفاظ واالستفادة من املوارد الوراثية والسالالت املتواجدة في إمارة
أبوظبي.
•البدء والشروع في تنفيذ اخلطط ذات األولوية القصوى .

اخلطوة الثالثة:
•تنفيذ اخلطط اخملتارة للحفاظ على ولالستخدام ولالستفادة من املوارد الوراثية والسالالت املتواجدة في إمارة أبوظبي.
• التواصل مع وزارة التغير املناخي والبيئة حيثما اقتضت الضرورة لضمان عدم استخدام املوارد الوراثية الفريدة واملتواجدة بإمارة أبوظبي
في اإلنتاج الزراعي في أي منطقة من العالم من دون االعتراف باحلقوق التجارية إلمارة أبوظبي.
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اخلطوة الرابعة:

واستخدام البحث والتطوير لدعم التطبيق السليم للسياسات الزراعية وحتقيق األهداف االستراتيجية جلهاز أبوظبي للرقابة الغذائية.

•رصد فعالية اخلطط قيد التنفيذ واملتعلقة باحملافظة ،واالستفادة املثلى من املوارد الوراثية القيمة املتواجدة باإلمارة.
في هذا اخلصوص تعتبر الهجن احمللية ،وسالالت األغنام واملاعز ،وأصناف النخيل  Phoenix dactyliferaمن أبرز أمثلة املوارد الوراثية الهامة والتي ميكن أن تستغل
في اإلنتاج الزراعي في إمارة أبوظبي واإلمارات األخرى ،مما يستوجب أن يحظي حتديد األصناف وتوصيف السمات للسالالت احمللية بأولوية قصوى.

تتمثل اخلطوة األولى في وضع إستراتيجية البحث والتطوير الزراعية في املراجعة الشاملة للقضايا الراهنة والعمل على توفير البيانات الضرورية اخلاصة بقطاع
الزراعة بالقدر الذي يؤدي لتحديد مجاالت البحث والتطوير التي يتعني أن حتظى باالهتمام والنصيب األوفر من االستثمارات اخملصصة ،و يتعني كذلك إخضاع تلك
اجملاالت للمزيد من التحليل الوافي من أجل التوجيه األمثل للجهود على أن يتولى قطاع البحث والتطوير قيادة هذه املهمة  ،وميكن باستمرار أن يتم التحديث
الدوري املنتظم لهذه املعلومات.
تتضمن املالمح الرئيسية ،والتي متثل األساس إلستراتيجية للبحث والتطوير املتكاملة ،اخلطوات املبينة أدناه:

 5.2.3السياسات الزراعية المشتركة
هنالك عدد من السياسات الداعمة لكل من سياسات اإلنتاج الزراعي والوقاية الزراعية تتسم بالصلة الوثيقة بكال اجملالني ،وخالفا ً للسياسات العامة( الفصل
الرابع) التي تنطبق على كل من الزراعة وسالمة الغذاء ،فإن السياسات املشتركة التالية تساهم بدور أساسي في دعم الزراعة وذات ارتباط وثيق بجانبي اإلنتاج
والوقاية الزراعية .كمثال لذلك  ،تنبع دوافع وموجهات البحث العلمي والتطوير أساسا ً من احتياجات أنشطة اإلنتاج والوقاية لإلمارة ،وباملثل تتطرق سياسة
للمركبات وضوابط استيرادها أيضا .
املُركبات الزراعية لتوجهات اجلهاز في تنظيم االستخدام احمللي ٌ

 5.2.3.1السياسة العاشرة -األبحاث والتطوير

خطوات تطوير إستراتيجية البحث والتطوير
يتوجب أن ترسم االستراتيجية املنشودة املالمح األساسية جلهود البحث والتطوير التي يحتاجها اجلهاز من أجل حتقيق أهدافه االستراتيجية ،وصياغة وحتديد
األولويات املستقبلية وكذلك قياس التقدم احملرز في هذا اجلانب.
ونورد فيما يلي باخملطط رقم ( )30اخلطوط العريضة لإلجراءات واخلطوات الواجب على جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية اتخاذها لتوظيف إستراتيجية البحث
والتطوير بطريقة فعالة.

مخطط  :30خطوات تطوير إستراتيجية البحث والتطوير

التوجه
ميكن أن ينتهج جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية طرق عديدة لتوظيف وحتقيق االستفادة القصوى من جهود البحث العلمي والتطوير في قطاع الزراعة  ،كتفويض
وتعهيد عملية البحث والتطوير وأيضا من خالل رعاية وتوجيه البحث والتطوير بكافة مكونات القطاع الزراعي .وسيضمن جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية اتساق
جهود البحث والتطوير في معاجلتها ألي من القضايا الرئيسية التي تواجه الزراعة أو بهدف رصد وتوفير البيانات األساسية الالزمة لصناعة القرارات املؤثرة في
هذا القطاع.
وجلهاز أبوظبي للرقابة الغذائية دور رئيسي في حتديد األولويات وحصر االحتياجات من البيانات باستمرار ليتسنى تخصيص ورصد املوارد واألموال الالزمة لألبحاث
والتطوير ،وسوف يعمل اجلهاز في هذا اخلصوص ومبقتضى الضرورة مع اجلهات املعنية مثل مركز خدمات املزارعني ،وسوف يستند حتديد األولويات في مجال
األبحاث على حتليل دقيق للفعالية واجلدوى للتكاليف واملنافع (يشمل ذلك حاالت الدرء الفوري للمهددات واألخطار الداهمة وآثارها).
وسيلتزم اجلهاز كذلك بالتعاون الوثيق والتنسيق احملكم مع املنظمات املعنية واملشاركة بالبحث والتطوير في إمارة أبوظبي ودولة اإلمارات العربية املتحدة،
ومنطقة الشرق األوسط والعالم  ،وذلك لضمان عدم تكرار تفويض األبحاث والتطوير ،واالرتقاء بجودة وفعالية البحوث القائمة بالصورة املالئمة لتلبية متطلبات
وأولويات بيئة الزراعة احمللية.

الدافع
إ ّن توجيه جهود البحث والتطوير نحو التحديات والقضايا احمللية الرئيسية التي تواجه قطاع الزراعة باإلمارة أو لتلبية االحتياجات اخلاصة بتوفير البيانات
الضرورية سيساهم في حتقيق التنمية االقتصادية والبيئية املستدامة،و ستساعد في نهاية املطاف إمارة أبوظبي على إحداث التطور الالزم لالرتقاء بقطاعها
فعالة للبحث والتطوير قائمة على الشراكة والتعاون مع اجلهات ذات الصلة في حتقيق العديد من املكاسب
الزراعي التقليدي  .كذلك سيسهم بناء إستراتيجية ّ
االيجابية والفوائد اجلمة للقطاع الزراعي وبأقل تكلفة ممكنة.

الوصف
إ ّن االستثمارات احلكومية املستدامة في مجال التطوير واألبحاث الزراعية سوف تساعد على وضع الزراعة في أبوظبي في مسار النمو الصحيح  .ويتعني على
جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية بغية االستفادة املثلي من املوارد والطاقات اخملصصة للتطوير والبحث العلمي مراعاة اآلتي:
•احلرص التام على معاجلة القضايا وتوفير البيانات واملعلومات التي مت ّ حتديدها من قبل اجلهات املسؤولة باإلمارة.
•جتنب تكرار البحوث التي أجريت أو املزمع إجراؤها في أماكن أخرى في املنطقة والعالم.
•أن يكون حتديد وترتيب األبحاث وفقا ً لألولويات والضرورات.
وبتطبيق جميع املبادئ املذكورة أعاله ستتوفر جلهاز أبوظبي للرقابة الغذائية القدرة إلستراتيجية للبحث والتطوير الزراعي لتأسيس وبناء منوذج جتريبي متكامل،
ميهد بنجاح المتالك إستراتيجية شاملة أوسع اطارا في مجال األبحاث والتطوير.
ّ

اخلطوة األولى  :حتديد أدلة كافية تبرر إجراء البحث ،وتوفير القدرات الفنية األدائية والتحليلية الالزمة:
تتضمن هذه اخلطوة التعرف على احتياجات البحث والتطوير املاسة للمؤسسة وترتيب األولويات على نحو يتسم بالكفاءة والوضوح والشفافية لضمان جودة
األعمال البحثية التي حظيت باألولوية و يشمل ذلك األتي:
•استكشاف آفاق البحث والتطوير بدقة وإمعان عبر التشاور وذلك بغرض استيعاب القضايا املستجدة والتعرف على املهددات والفرص املتاحة بإشراك
كل من اجلهات احلكومبة ذات الصلة ومكونات القطاع الزراعي وسيكون ملركز خدمات املزارعني دور في االسهام في توفير املعلومة الالزمة للجهاز
من خالل رصد االستجابات ذات الصلة من قبل املنتجني.
• االستخدام األمثل للبيانات واملعلومات املتاحة عبر زيادة الوعي واالستيعاب الكافي ألهميتها من خالل التحليل املنهجي واملراجعة والتوافق على
إطار عمل يحدد مبادئ ونهج تبادل البيانات وكيفية متويل البحوث مع الشركاء بقطاع االعمال الزراعية واملنظمات غير احلكومية.
• حتديد مجاالت ونوعية البحوث والتطوير سواء تلك التي جترى على مستوى املزرعة ،أو التي يتم اجراؤها داخل األمكنة الطبيعية للنشاط املعني أو
باملرافق التي يتم بها إخضاع ظروف وعوامل التجارب العلمية للسيطرة والتحكم  ،وذلك بهدف إحداث التوازن الضروري بني أنواع االبحاث التي جترى
وضمان فعالية البحوث وتنفيذها ضمن السقف الزمني احملدد لها.

اخلطوة الثانية -حتديد األولويات

إستراتيجية قطاع البحث والتطوير الزراعية
ستحدد إستراتيجية البحث والتطوير الزراعية الكيفية التي يجب أن يستثمر بها جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية اجلهود واإلمكانات واملوارد اخملصصة للبحث
والتطوير في تعزيز القدرات اإلنتاجية واالستدامة في القطاع الزراعي وتوفير الغذاء الصحي اآلمن لسكان اإلمارة .وينبغي كذلك أن حتدد االستراتيجية بوضوح
أولويات البحث والتطوير للجهاز وتوصيف األعمال واألنشطة التي يتعني على اجلهاز االضطالع بها ،إضافة لتحديد املتطلبات واالحتياجات الالزمة لتوظيف
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إن القيام بترتيب أولويات البحث والتطوير يتطلب استخدام إطار مركزي مشترك لضمان اجلمع بني أفضل طرق العمل احملققة لكافة األهداف،و ينبغي أن يتم
ذلك بأسلوب مركزي يشكل إطارا للتوليف األمثل بني مكونات اجلهود البحثية واألهداف املشتركة بينها ،واالختيار بني األولويات احلالية واملستقبلية بحيث يتم
حتديد هذه األولويات بالتشاور مع اجلهات األخرى ذات العالقة مثل مركز خدمات املزارعني.
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وتتضمن املالمح الرئيسية إلطار ترتيب األولويات اآلتي:
•حتديد الفوائد املتوقعة في مقابل التكلفة واملوارد املطلوبة (صافي املنفعة).
• ضمان انسجام واتساق أولويات البحث مع األولويات العامة للزراعة باإلمارة.
• االهتمام الكافي بالشراكات احملتملة في كل عمل جديد ،وسيتم تعزيز ذلك عن طريق النشر واإلعالن الصريح عن االحتياجات املستقبلية.
•التأكيد على التوافق واالتساق على املستوى الدولي.
•املساهمة في تطوير وبناء القدرات بقطاع الزراعة.
•حساب وتقدير احتماالت النجاح.
•حتقيق التوازن بني املشاريع ذات املدد الزمنية املتفاوتة ،أي بني التي تستغرق سنة واحدة وتلك التي متتد لسنوات عدة.
وستنشر نتيجة اختيار العمل الرئيسي الذي يُزمع تفويضه خالل سنتني قادمتني بغية توفير الشفافية املطلوبة والتعرف على كل وجهات النظر واملرئيات
اخملتلفة جلميع األطراف املعنية قبل تفويض أي عمل جديد من خالل:
• وجود وتوفر البيانات الالزمة ملعاجلة االحتياجات التي جرى حتديدها.
•الفرص املتاحة للتعاون الفعال.
• التأكد من اتباع أفضل السبل في حتديد األدلة املبررة الجراء البحث.

اخلطوة الثالثة – الشــــــراكة

على الصعيد الداخلي باجلهاز سيتم ذلك من خالل تطوير القدرات في اجملاالت األساسية .وقد يشمل هذا دراسات عن املناطق القاحلة وزراعة النباتات وتربية
احليوانات بهذه املناطق ،إضافة ملنهجيات اإلنتاج ،وعلم احليوان ودراسات األعالف والتغذية ،والصحة البيئية ،والطب البيطري واالقتصاد والعلوم االجتماعية،
والبحوث امليدانية واإلحصاءات .وإلدراك اجلهاز لواقع توفر العديد من املهارات والقدرات املطلوبة في االبحاث لدى املنظمات اخلارجية قد يصار لالستعانة مبصادر
خارجية ذات اقتدار وأهلية لدعم عمليات البحث والتطوير وفقا ملا متليه الضرورة ،وعلى املدى البعيد سينظر جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية في انتهاج أي من
اخليارات اآلتية:
•االستعانة مبصادر خارجية :حيث يظل حتديد أولويات البحوث العلمية ورسم سياسات البحث والتطوير والقرارات املتعلقة بها ضمن إطار
جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية مع االستعانة مبصادر خارجية ومنظمات مختصة لتنفيذ أعمال البحث والتطوير .
• أو إنشاء كيان مستقل منفصل :بحيث يتم إنشاء جهة كاملة االستقاللية للبحث والتطوير تتولى مهمة تنظيم برامج البحث
والتطوير في اجملال الزراعي.

اخلطوة السادسة – الرصد والتقييم
سيقوم جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية بالعمل على رصد وتقييم البيانات واألدوات وكفاية أداء طرق التحليل املتوفرة وكفاءتها من أجل حتديد املواصفات التي
ينشدها قبل تفويض أية جهة بتنفيذ مشاريعه البحثية ،وسوف يتم أيضا ً تقييم مشاريع البحث والتطوير املنجزة والسياسات قيد التنفيذ للوقوف على
مستويات فعاليتها من حيث اجلودة والتأثير املتحقق منها  ،من خالل اآلتي:
•مشاريع وبرامج بحث وتطوير بعينها وفرق العمل اخلاصة بذلك.
•دراسة وتقييم سياسات ومبادرات اجلهاز التي مت تطويرها ،ورصد فعالية تأثيرها في املمارسة العملية.
•قياس التقدم الذي أحرزته إستراتيجية البحث والتطوير القائمة ورصد تأثيراتها.
•رصد وتقييم املصادر اخلارجية كاجلهات األخرى التي عهد إليها مبشاريع البحث والتطوير.

فعالة مع جهات التمويل وأصحاب املصلحة لضمان إتباع نهج متسق ومتماسك بغية تالفي الثغرات واالزدواجية والتكرار
تتضمن هذه اخلطوة بناء شراكات ّ
وكذلك االستفادة املثلي من الفرص املواتية إلتقان أداء وتنفيذ املهام املشتركة من خالل التعاون الفعال بني كل من جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية ومركز خدمات
املزارعني واحلكومة االحتادية ،ودول مجلس التعاون اخلليجي والهيئات الدولية.
و يشمل هذا:
•تعزيز التعاون والتنسيق الداخلي باجلهاز بصورة فعاّلة وذلك من خالل:
إنشاء فرق متعددة التخصصات متثل جميع قطاعات جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية لتأكيد وضمان تكامل خبرات ومهارات العاملني فياجملالني العلمي والعملي.
حتديد أولويات البحث والتطوير على املستوي الداخلي بجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية لرسم إطار للشراكات الداخلية.•حتديد األولويات ودعم التعاون مع الشركاء اخلارجيني ويتضمن ذلك:
 حتديد إمكانية تعهيد النشاط جلهة خارجية مؤهلة مع قيام اجلهاز مبهام املراقبة والتقييم الالزمة .سيتم السعي لذلك من خالل الشراكات داخل دولة اإلمارات العربية املتحدة وفي دول مجلس التعاون اخلليجي اوخارج ذلك  ،من أجل حتديد وتبادل وحتليل البيانات
 ،والتعرف على فرص التعاون االستراتيجي والتجاوب معها لتطوير االستجابات بصورة فعالة .وسوف يتم بناء الشراكات بصفة اساسية مع :
• إدارات اجلهاز األخرى للتأكد من تنسيق العمل على املدى الطويل وفقا ً ملا تقتضي الضرورة ،وضمان الدعم الالزم للبحث والتطوير وبناء
القدرات في اجملاالت الرئيسية.
•اجلهات املسئولة عن التنفيذ والرصد وقطاع األعمال للتأكد من جمع البيانات غير الرسمية أو تلك اخلاصة باإلنفاذ ،فضال ً عن املعلومات
النوعية التي يتوجب رصدها واستخدامها بفعالية إلثراء العمل البحثي.
•املشرعون ( جهات التشريع) ومقيمي اخملاطر بدول مجلس التعاون اخلليجي.
•الشبكات احلكومية املهنية في مجال االقتصاد ،والبحث االجتماعي ،والبحث امليداني وتطوير الشراكات مع اجلمعيات أو االطارات
العلمية واملهنية.
•اجلمعيات اخليرية (جمعيات النفع العام غير الربحية) والشركاء في قطاع الصناعة ،ويجب التأكد من قيام جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية
فعال بالقدر الذي يساعد على حتقيق
بالتنسيق الكافي وتبادل املعلومات والذي يفضي للقيام بإعداد البيانات واستغالل املوارد بشكل ّ
أفضل النتائج واخملرجات جلهود البحث والتطوير.
•جمهور املستهلكني أو اجملموعات املمثلة لهم لضمان أن يعكس البحث والتطوير احتياجات هذه الشرائح.

اخلطوة الرابعة – تفسير نتائج البحوث ،نقل املعرفة ،والترجمة
هذه اخلطوة تركزعلى كيفية حتليل وتقييم أنشطة البحث والتطوير ،واستخدامها بشكل فعال وإتاحتها حتي يتسنى جلميع األطراف ذات العالقة االستفادة
من مخرجات ونتائج البحث – وهذا ال بشمل أو ينطبق فقط علي العاملني بالبحث والتطوير ولكن أيضا ً على طيف أوسع من املنتجني واملستهلكني ،وكذلك جتار
التجزئة واملصدرين والشركاء في التنفيذ ،بحيث ال يقتصر ذلك حصرا ً على جهات ومؤسسات البحث العلمي.ويشمل ذلك :
•إخضاع مشاريع البحث والتطوير للدراسة التحليلية الدقيقة والتفسير وفقا ً ألحدث املعايير العلمية املتقدمة.
•الترجمة العملية الفعالة ملواضيع البحث والتطوير إلبراز سياسات وأهداف اجلهاز وأن يتم توضيح ذلك للشركاء وأصحاب املصلحة.
س احلاجة لنقل املعرفة.
•التواصل مع مشغلي األعمال الزراعية بالقطاع اخلاص وغيرهم من أصحاب املصلحة الذين هم في ّ
أم ّ

 5.2.3.2السياسة الحادية عشر  -الدعم االجتماعي
التوجه
يدرك جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية ضرورة وأهمية الدور املؤثر للدعم االجتماعي في حفز املزارعني علي االلتزام باملمارسات الزراعية املستدامة وزيادة وتعزيز
قدراتهم اإلنتاجية ،لذا يقوم جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية خدمة لتلك الغايات بتنفيذ التوجهات احلكومية في تخصيص املساعدات االجتماعية من أجل
حتقيق األهداف اآلتية:
•التوافق مع أفضل املمارسات  -ومقاصد السياسات الزراعية.
•ضمان استمرار املزارعني في ممارسة مهنة الزارعة واالعتماد على الذات بتبني سبل حتقق إنتاج على نحو مجدي ومستدام ومجزي
اقتصاديا.
•احملافظة على املوارد الطبيعية إلمارة أبو ظبي وإتباع الطرق املثلى في توظيفها واستغاللها .
•املساهمة في تلبية طلبات السوق احمللية وتوفير منتجات غذائية ذات نوعية جيدة وآمنة لسكان إمارة أبوظبي.
•احملافظة على اخلصائص الثقافية احمللية املميزة لبيئة االمارة وطرق اإلنتاج الزراعي وتعزيزها.
•توجيه اإلنتاج الزراعي للمساهمة في حتقيق األمن الغذائي.
وسيستمر جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية في تقدمي الدعم االجتماعي للمنتجني طاملا توفرت اجلدية في االمتثال للسياسات واجبة التطبيق ،على سبيل املثال:
االستخدام األمثل والرشيد ملياه الري واألراضي الزراعية ،املمارسات اجليدة في رعاية احليوان واالستخدام السليم للمركبات الزراعية كاألدوية البيطرية وغيرها
من املدخالت الزراعية.

الدافع
سوف يستمر الدعم االجتماعي في لعب دور رئيسي لتعزيز االستدامة االقتصادية والبيئية للقطاع الزراعي نظرا ً لطبيعة الظروف املناخية القاسية السائدة
باإلمارة والتي تستوجب تشجيع ودعم املزارعني من أجل احلفاظ على املوروث الوطني املرتبط باإلنتاج الزراعي وضمان حتقيق إسهام مستدام في توفير إمدادات
الغذاء في إمارة أبو ظبي بهدف حتقيق األمن الغذائي.

الوصف

سيسعى جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية حثيثا لتطوير املعارف واملهارات والقدرات الالزمة لتحقيق أهداف البحث والتطوير على املستوى الداخلي باجلهاز وخارجه.

يعتمد القطاع الزراعي حاليا ً بشكل أساس على الدعم االجتماعي ويتمثل ذلك في توفيرالطاقة الكهربائية واإلمداد بالنوعية اجليدة من املياه فضال عن احلصول
على األعالف بأسعار مخفّ ضة ،وقد ترتبت على ذلك النهج عواقب غير مرغوبة أثرت سلبيا على هذا القطاع ،على وجه اخلصوص ما يتعلق باخليارات اإلنتاجية
الضرورية لتعزيز االستدامة .لذلك سيلعب ترشيد استخدام الدعم االجتماعي على املدى البعيد دورا ً مؤثرا ً في دعم سبل الوصول لتلك الغاية ،من حيث اإلدراك
والتقيد بأفضل املمارسات االنتاجية في قطاع الزراعة على املدى الطويل.
الصحيح للكلفة احلقيقة لإلنتاج وحث وتشجيع االمتثال
َ
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توجيه املزارعني لإلسهام في تلبية طلب السوق احمللي والتموين عبر تزويد أبوظبي وإمدادها مبنتجات غذائية آمنة وعالية اجلودة
يستهدف تطبيق مبادرات الدعم االجتماعي حتقيق اخملرجات الست التالية املوضحة باخملطط :31

مخطط ( )31مخرجات الدعم االجتماعي

هنالك حاجة إلى تقدمي حوافز في شكل من أشكال الدعم االجتماعي بهدف تغيير وتطوير القطاع الزراعي التقليدي لإلرتقاء بقدراته على اإلنتاج واملنافسة .من
املهم في هذا اخلصوص السعي اجلاد لتحسني وتأهيل اإلنتاج احمللي لبلوغ أعلى معايير السالمة واجلودة حتى تتعزز امكانياته في منافسة منتجات البلدان األخرى.
ومن املؤكد أن يساهم جتميع ودمج املزارع الصغرى في وحدات إنتاجية أكبر في حتسني األداء االقتصادي لصغار املنتجني مع حتقيق العديد من الفوائد واكساب
املنتجات احمللية باألسواق لعديد املزايا الكمية والنوعية ،بيد أن حتقيق االستدامة االقتصادية لهذا النهج رهني بالتركيز على التطوير املستمر ،واالستيعاب
التفصيلي الدقيق لتكلفة اإلنتاج.

احملافظة على خصائص اإلنتاج الزراعي الفريد وحتسينها في اإلمارة
هناك ضرورة اجتماعية ملحة تتمثل في دعم وتطوير القدرات اإلدارية باملزارع املمنوحة للمواطنني ،إذ يعكس تقدمي الدعم االجتماعي قدرة جهاز أبوظبي للرقابة
الغذائية على الوصول ألهدافه في متكني املواطنني من احملافظة على تقاليد اإلنتاج الزراعي املوروثة ،مع أهمية إتباع نهج متوازن ومدروس في توظيف الدعم
االجتماعي في تطوير اقتصاديات القطاع الزراعي التقليدي لكي تعمل وفقا ً آلليات ومتطلبات السوق.

دعم اإلنتاج الزراعي للمساهمة في األمن الغذائي
من الضروري أن يتم توجيه الدعم االجتماعي في قطاع الزراعة ملواكبة أهداف جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية املتمثلة في حتقيق األمن الغذائي ببلورة األسس
الهادفة لتشجيع زيادة اإلنتاج واالعتماد على الذات وزيادة تنوع املنتجات وتأمني اإلمدادات الكافية للسوق .

 5.2.3.3السياسة الثانية عشر :المدخالت  /المركبات الزراعية
التوجه
تقع على عاتق مسئولي الشركات الزراعية واملشرفني على مزارع اإلنتاج احليواني والنباتي التي متارس أنشطة انتاج وجتهيز وتسويق املواد الغذائية املسؤولية
الكاملة عن اخملاطر املترتبة على استخدام املركبات الزراعية بأنواعها اخملتلفة من كيماويات وأدوية بيطرية وغيرها ،إضافة ملسؤولية ما ينجم من أضرار على
صحة اإلنسان والنبات واحليوان أو البيئة احمليطة أو التسبب في التأثير سلبا على حركة التجارة .ويتعني على جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية كسلطة مختصة
التعاون الوثيق مع اجلهات االحتادية ذات الصلة لضمان السيطرة على ضبط استخدام املركبات الزراعية ،ليتسنى القيام بذلك بشكل آمن فضال عن فرض االلتزام
بتطبيق املعايير املالئمة املتعلقة بكيفية االستخدام والتداول بغية احلد من اخملاطر التي تنجم عن سوء استخدام تلك املواد لغايات تعزيز قدرات اإلنتاج الزراعي.

الدافع

االمتثال ألفضل املمارسات – و التوافق مع السياسات الزراعية
ميثل الدعم االجتماعي إحدى الوسائل الهامة لتشجيع املزارعني على االمتثال ألفضل املمارسات ،والتي مت التطرق لها بقدر كاف عند تناول السياسات الزراعية.
سيعمل جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية من خالل الدعم االجتماعي على حتفيز وتشجيع التحديث وحتسني قدرات إدارة املزرعة بإتباع املمارسات التشغيلية
اجليدة ،واإلدارة الفعالة ملكافحة اآلفات واألمراض،على سبيل املثال التشجيع على االستغالل األمثل للموارد املائية ومتكني املزارعني من احلصول على ما يستجد
من التقنيات التي تعزز من استدامة كفاءة استخدام املياه .وفي هذا الصدد يشكل االستمرار في تلقي الدعم حافزا ملن ميتثل ملتطلبات املمارسات اجليدة في
مقابل احلرمان و تعليق االستفادة من الدعم في حاالت عدم االلتزام.

احملافظة على استمرارية أصحاب املزارع املواطنني في مجال العمل الزراعي بهدف حتقيق االعتماد على الذات ،وانتهاج سبل اإلنتاج املجُدي
واملستدام واجملزي اقتصادياً.
ميكن استخدام الدعم االجتماعي لتحفيز املزارعني على التمسك بالبقاء واالستمرار في النشاط الزراعي أو اجتذابهم للعودة إليه إذا ما مت ّ بالفعل اإلقالع عنه،
وميكن أيضا ً للدعم أن يلعب دورا فعاال في تشجيع تنويع اإلنتاج مبا يساهم في متكني املزارعني من االعتماد على النفس في استدامة اإلنتاج .على سبيل املثال:
تشجيع تبني منط اإلنتاج الزراعي اخملتلط بإدخال تربية احليوانات في املزارع التقليدية للفواكه واخلضروات .وسيعمل جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية كذلك على
توجيه الدعم االجتماعي لتشجيع كبار املنتجني على املستوى التجاري على التكامل مع صغار املزارعني وذلك عن طريق توفير قنوات تسويقية لهم على النحو
جتمعات لصغار املنتجني من أجل
املتبع حاليا بشركتي ألبان العني والفوعة للتمور.كذلك ينظر جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية للصيغ املوحدة واملتمثلة في إنشاء ًّ
العمل املشترك معا ً إذ يعد ذلك أحد املفاتيح الهامة للتنمية االقتصادية ولالستدامة في القطاع الزراعي على املديني املتوسطوالطويل.

احملافظة أو اإلستغالل األمثل للموارد الطبيعية بإمارة أبوظبي
ال ميكن إغفال األثر اإليجابي الذي يلعبه الدعم االجتماعي في احلفاظ على املوارد الطبيعية واالستفادة منها ،من خالل بذل قدر كافي من االهتمام واملتابعة
والرقابة ،والرصد املستمر ملدى النجاح في حتفيز املزارعني على حتقيق األهداف املنشودة ،وفي هذا الصدد يشكل هدف احملافظة على املياه اجلوفية أحد اجملاالت التي
ميكن استهدافها على نحو مؤثر ببرامج الدعم.
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إ ّن توفر املركبات الزراعية اآلمنة يعد أمرا ً مهما ً لتحقيق االستدامة االقتصادية للقطاع الزراعي ،لذلك يجب أن حتقق املعايير التي حتكم كل جوانب استخدام
وتداول تلك املواد ضمان السالمة والفعالية والصالحية لالستخدام  ،وكذلك سالمة احليوانات والنباتات التي يتم استخدامها عليها ومستهلكي الغذاء املنتج
منها في نهاية السلسلة الغذائية  ،فضال عن تفادي تعرض البيئة وحركة التجارة للمخاطر جراء االستخدام.

الوصف
تحُ دث املركبات الزراعية العديد من اآلثار اإليجابية التي تساهم في رفع قدرات اإلنتاج الزراعي من خالل معاجلة مجموعة من القضايا مثل اإلصابات الطفيلية
جراء اآلفات واألمراض ،وتعزيز امتصاص العناصر املغذية وتعظيم االستفادة منها من قبل النبات واحليوان ،وحتسني خصوبة التربة ،وتعزيز املناعة والوقاية من
األمراض وانضاج املزروعات ،لذا يصبح توفير هذه املركبات الزراعية أمرا ً ضرورياً .في بعض األحيان قد تكون املركبات الزراعية في املتناول لكن يصعب احلصول على
الفوائد املرجوة من استخدامها بسبب ارتفاع الكلفة املادية وافتقاد اخلبرة والدراية الكافية بطرق تطبيقها ،أو ضعف وغياب اإلملام بالسبل الكفيلة بتحقيق
أقصى الفوائد من استخدامها  ،عندئذ يتحتم أن يلعب التدخل احلكومي من قبل السلطات اخملتصة دورا ً عمليا ً مؤثرا في تذليل تلك املصاعب التي حتول دون
االستخدام السليم لتلك املواد ،ويتم ذلك إما عن طريق برامج الدعم احلكومي التي توفر هذه املركبات أو عن طريق تعميم برامج اإلرشاد والتدريب لرفع وعي
املزارعني ومربي احليوانات بوسائل االستخدام السليم لهذه املركبات ،الكسابهم الكفاءة واملعرفة وترسيخ قواعد اإلملام باملمارسات اجليدة لالستخدام والتطبيق،
و تعزيز الوعي بفوائدها وآثارها اإليجابية على اإلنتاج.
ينبغي كذلك أن تصمم وتدار ن ُ ُظم اإلنتاج الزراعي والغذائي احلديثة على أسس احتواء ودرء اخملاطر احملتملة الناجمة عن استخدام املركبات الزراعية ،للحد من
تعرض النباتات واحليوانات والغذاء املنتج منها آلثار متبقياتها ،والتركيز على تقليل الضرر الذي قد ينشأ جراء استخدامها على صحة اإلنسان واحليوان والنبات
وعلى البيئة ،وحماية حركة جتارة السلع الزراعية والغذائية من تأثيراتها  ،حيث ميثل ذلك جانبا حيويا ً هاما ً من املمارسات التشغيلية اجليدة التي يتعني االلتزام بها
خالل كافة مراحل اإلنتاج .قد يشكل التدخل احلكومي املبكر في استخدام بعض أنواع املركبات الزراعية أمرا ً هاما ً ومطلوبا ً من أجل ضمان توفر النوعيات اجليدة
من املركبات السليمة الفعالة و اآلمنة االستخدام  .وينبغي أن تتصف تلك التدخالت باملرونة الكافية والقدرة على مواكبة معطيات التطور العلمي السريع
وأحدث التقنيات واملعايير العاملية  ،ويجب أن متتاز كذلك بالفاعلية والقدرة على احتواء ومنع اآلثار الضارة التي قد حتدث جراء االستخدام على مستوى قطاع
باحليدة واإلنصاف واملساواة ،وعدم االنحياز بتفضيل مجموعة من
الزراعة باإلمارة وعلى املستوى االحتادي  .يتعني كذلك أن يتصف التدخل احلكومي في هذا الشأن ّ
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سيــاسة الزراعــــة وسالمــــة الغذاء بإمارة أبوظبي

اجملموعات العاملة بالقطاع الزراعي على مجموعة أخرى .ومبا أن القسم األعظم من املدخالت  /املركبات الزراعية الواردة للدولة يتم استخدامها بإمارة أبوظبي
تبعا ً حلجم النشاط الزراعي باإلمارة ،فإن ذلك يستلزم إحكام وتكثيف إجراءات الرقابة والتفتيش للسيطرة على عمليات الغش والتدليس للتمكن من ضبط
املركبات الزراعية املغشوشة واحلد من تواجدها بأسواق اإلمارة .إن وضوح األدوار واملسئوليات اخلاصة بكل من السلطات االحتادية واحمللية يعد أمرا ً بالغ األهمية
لضمان تنظيم وتطبيق إجراءات فعالة لالستخدام والتداول وميثّل ذلك أمرا حيويا جلهاز أبوظبي للرقابة الغذائية في القيام مبهامه في ضمان تطبيق املمارسات
العاملية اجليدة في مجال التعامل مع املركبات الزراعية على مستوى اإلمارة.

النشرات اإلرشادية اخلاصة باالستخدام السليم للمركب في حالة املركبات التي ال يحتاج بيعها وتداولها لوصفة من اخملتصني.
وتقتضي املمارسات العاملية اجليدة في مجال استخدام املركبات الزراعية على جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية اتباع ضوابط مشددة بغية السيطرة على تداول
أصناف معينة من املركبات الزراعية يشترط لصرفها للمستخدم توفر وصفة صادرة عن منشأة إنتاج حيواني أو نباتي مسجلة رسميا ً وبتوقيع شخص فني
مؤهل ومجاز من اجلهات اخملتصة .وتتضمن وسائل السيطرة على تداول املركبات االجراءات اآلتية:
•أن يقتصر التطبيق واالستخدام حصرا على األفراد املؤهلني فنيا ً أو املهنيني ذوي الكفاءة واخلبرة واملرخص لهم رسميا ً بالعمل.

أساسيات تطبيق برامج املدخالت  /املركبات الزراعية

•التأكد من توفر وسائل احلفظ والتخزين املالئم لتلك املركبات.

صمم وتدار برنامج استخدام املدخالت  /املركبات الزراعية في إمارة أبوظبي لغايات زيادة القدرة اإلنتاجية ،إلى جانب ضبط وإدارة متبقيات
من الضروري أن ت ُ ّ
املركبات في املنتجات الزراعية لذا يتعني أن تُل ّبى تلك البرامج اجلوانب اآلتية :

•القدرة على معرفة ورصد التأثير املستهدف لالستخدام على احليوان بطرق علمية محددة وموصوفة.
•انشاء وامتالك سجالت لتوثيق كافة االستخدامات مع اتباع نظام فعال للتتبع واسترداد املركبات غير املطابقة عند الضرورة.

•أن تُبني على مستوى اخلطورة املتناسبة مع نظام اإلنتاج وما يتعلق به من عمليات تشغيلية مختلفة وطبيعة املنتج النهائي.
• االهتمام بدعم وترويج استخدام املركبات الزراعية اآلمنة ذات الفوائد االقتصادية واآلثار البيئية املرغوبة.
كالتقيد باملمارسات الالزمة للسيطرة وضبط ومراقبة االستخدام  ،على وجه اخلصوص
•التركيز على جوانب وأساسيات احلماية والوقاية
َ
في املرحلة التي تسبق حصاد املنتجات النباتية ،وكذلك إتباع اإلجراءات السليمة املتعلقة باحلد من املتبقيات الكيمائية باللحوم قبل
ذبح احليوانات املنتجة للغذاء بوصفها من املتطلبات األساسية للسالمة الغذائية،
• احلث على مراقبة وضبط االلتزام الصارم بالفترات الزمنية املطلوبة للسحب أو االنحسار الدوائي من األنسجة خملتلف املركبات
والكيماويات الزراعية اخملتلفة املستخدمة على النبات واحليوان وفقا ً للمعايير املعمول بها عامليا ً واملتسقة مع احلد األقصى ملقدار التناول
اليومي املوصى به ،للحيلولة دون امكانية ترسب وتراكم املتبقيات باملنتج احليواني أو النباتي جراء االستخدام بهدف حتقيق املستوى
املقبول من سالمة الغذاء املُنتج املعد لالستهالك.
•إلزام جميع األطراف املعنية واملشاركة في العملية اإلنتاجية بتحمل املسئولية املترتبة على االستخدام اخلاطئ للمركبات وضمان وقف
وعدم تداول أي منتجات غذائية غير آمنة جراء ذلك االستخدام.
• كفاءة أساليب التدقيق وتطبيق برامج ألخذ وفحص عينات املنتجات لضمان مطابقتها للمعايير املعمول بها ،والتحقق من امتثال
املنتجني إلجراءات السيطرة الالزمة خالل مراحل ما قبل احلصاد أو ما قبل ذبح احليوان وسالمة املمارسات اإلنتاجية املتعلقة بذلك.
•أن متتاز اإلجراءات املطبقة بالكلفة الفعالة وأن يتوفر الدعم واالستيعاب الكامل من قبل الشركاء وأصحاب املصلحة املعنيني.
يتوجب أن يشكل تطبيق اإلجراءات السابقة أحد املكونات الرئيسية للممارسات التشغيلية اجليدة باملزرعة أو منشأة اإلنتاج .إن التدابير املتعلقة بالتداول املتاح
وإمكانية توفر واستخدام املركبات الزراعية تعتمد على طبيعة املركب وخصائصه ،حيث تتدرج تلك التدابير من مستوى منخفض للسيطرة إلى السيطرة
املشددة أو قد تصل حلظر صريح لالستخدام وذلك تبعا ً خلطورة أثر املركب .على سبيل املثال يتم فرض إجراءات بسيطة للسيطرة على استخدام بعض أنواع
األعالف أو مزيج الروث أو األسمدة لغرض رفع خصوبة التربة ،بينما تُفرض إجراءات مشددة للسيطرة على استخدام بعض اخملصبات تتعلق بصحة املستهلك
وسالمة املنتج نسبة لألضرار املترتبة على اإلفراط في استخدامها أو آلثارها السلبية على البيئية.
و ضمن نفس السياق يتعني اخضاع االستخدام البيطري للمضادات احليوية في عالج احليوان والتي تستخدم في ذات الوقت لعالج البشر إلجراءات مشددة
للسيطرة أو احلظر التام لالستخدام إذا اقتضت الضرورة  ،وأن تخضع باملثل استخداماتها الوقائية غير العالجية كاجلرعات اخملففة لغرض حتفيز النمو أو لزيادة
انتاجية احليوان للرقاية والتقييد .كذلك يتوجب تشديد ضوابط تداول بعض املركبات كاللقاحات احلية املستخدمة لتحصني وتعزيز مناعة احليوانات ضد األمراض
اخملتلفة جراء ما قد ينجم من استخدامها عشوائيا من مخاطر ادخال سالالت وعتر غريبة أو وافدة من مسببات األمراض لذا يتوجب أن يقتصر استخدامها ليتم
فقط حتت إشراف السلطات البيطرية اخملتصة.

وينبغي أن ميثّل التصدي لقضايا االستخدام غير السليم للمركبات الزراعية وترشيد تداولها جزءا هاما من مكونات البرامج التنفيذية للسياسات الزراعية
بإمارة أبو ظبي.

التطبيقات واالستخدامات اخملتلفة للمدخالت  /للمركبات الزراعية
تقع على مشرفي اإلنتاج الزراعي واحليواني كامل املسئولية في ضمان مطابقة استخدامات املركبات الزراعية ملتطلبات التسجيل وملعلومات بطاقة البيان
التقيد بالفترات املطلوبة للسحب أو االنحسار الدوائي من أنسجة احليوان ،أو فترة استبقاء
ومضمون النشرات اإلرشادية املصاحبة لعبوة املركب ،وأيضا ً ضمان
ّ
احملاصيل بتأجيل حصاد النبات ملدة زمنية تكفي لبلوغ مستويات متبقيات املواد الكيماوية املستخدمة في إنتاجه أو وقايته مستوى ال يتجاوز احلد املسموح به ،
قبيل السماح بتداول أو استهالك املنتج النهائي خالل مراحل السلسلة الغذائية اخملتلفة ،ويشكل كل ذلك جزءا ً ال يتجزأ ً من املمارسات اجليدة الواجب مراعاتها
عند استخدام املركبات الزراعية .يتعني كذلك على مشرفي اإلنتاج قصر االستخدام فقط على املركبات املصرح باستخدامها في العملية اإلنتاجية والتي أُجيز
تسجيلها مسبقاً ،وااللتزام التام بعدم استخدام املركبات غير املسجلة أو احملظورة .و يجب كما سبقت االشارة في اجلزئية السابقة أن ميثّل التصدي لقضايا
االستخدام غير السليم للمركبات الزراعية وترشيد تداولها جزءا هاما من مكونات البرامج التنفيذية للسياسات الزراعية باإلمارة.

الرصد والتدقيق وإنفاذ القانون
التقيد بتطبيق برامج فعالة للتدقيق ومطابقة االلتزام باملتطلبات الواجبة ،ويتضمن ذلك إنفاذ الضوابط التشريعية
يتوجب على جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية
َ
لضمان توفر السيطرة املالئمة واالستخدام األمثل للمركبات الزراعية.

 5.2.3.4السياسة الثالثة عشر :الرفق بالحيوان
التوجه
سيسعى جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية كسلطة مختصة بإمارة أبو ظبي ألن ميتثل كل مربي ومالكي احليوانات واملشرفني عليها باملتطلبات التشريعية
املتعلقة بالرفق باحليوان ،إذ يفوض قانون الرفق باحليوان الساري بالدولة والذي مت ّ تشريعه وإقراره على املستوى االحتادي صالحيات كافية للسلطات احمللية اخملتصة
إلنفاذ أحكامه .و تتمثل متطلبات الرفق التي يتوجب على مالكي أو مشرفي احليوان العمل على توفيرها في األمور اآلتية:
•توفر الغذاء السليم ومياه الشرب حليواناتهم بصورة كافية.
•توفير اإليواء والتسكني املناسب.

تسجيل املدخالت  /املركبات الزراعية
ينبغي أن تتوافق أنظمة تسجيل املركبات الزراعية مع أفضل املمارسات العاملية في هذا الشأن ،ومبا يتناسب واألوضاع احمللية السائدة بدولة اإلمارات العربية
املتحدة .لذا يجب أن تتسم القرارات اخلاصة بتسجيل املركبات بكامل الشفافية والوضوح ،وأن تطابق معايير السالمة واحملافظة على البيئة واجلدوى االقتصادية
واآلثار املترتبة على صحة وسالمة اإلنسان واحليوان والنبات .و باملثل يتعني أن تتصف إجراءات تسجيل املوردين والطرق املتبعة في ذلك بالسالسة والوضوح
واملباشرة دون إبطاء غير مبرر ،وأن تستند للتوثيق والبعد عن التعقيد والغموض .ويجب أن يتم نشر وإعالن وتعميم كافة التفاصيل املتعلقة بكيفية التوصل
لقرارات التسجيل بأسلوب شفاف وفي الوقت واملدى الزمني املفترض حلدوث ذلك ،ومن املهم في هذا الشأن أن تتوفر آلية عاجلة حتديدا عند الطوارئ واألزمات
تتيح التسجيل السريع لبعض املركبات الضرورية ملواجهة املوقف إذا دعت احلاجة.

اإلمداد والتوزيع

• تهيئة الفرص املناسبة لتمكني احليوانات من التمتع مبمارسة سلوكها التلقائي وعاداتها الفطرية الطبيعية.
•معاملة احليوان بشكل رحيم عند حتريكه ونقله وعدم التسبب في افزاعه وترويعه خاصة عند جتهيز احليوانات املنتجة للحم للذبح باملسالخ أو اجملازر.
• احملافظة على صحة احليوانات ووقايتها من األمراض ،وتوفير العالج املالئم والتشخيص الصحيح خالل فترة زمنية مناسبة.
•توفر الرعاية الكافية عند ترحيل ونقل احليوانات بني املواقع اخملتلفة وباستخدام وسائل نقل ذات تصميم يفي بالغرض ،وعدم نقل وحتريك احليوانات
املريضة ذات األوضاع املرضية املعقدة من مكان تواجدها مهما كان املبرر مع توفير العالج املالئم باملوقع

الدافع

من الواجب على اجلهات العاملة مبجاالت التزويد والتوزيع االلتزام بالطرق الصحيحة في نقل وتخزين ووصف وبيع املركبات ،تبعا ً ملستوى اخلطورة املرتبة على
استخدامها خالل كافة مراحل السلسلة الغذائية ،أو خصائصها املؤثرة على بيئة اإلنتاج األولي ،ويتعني التأكد من توفير كافة املعلومات الصحيحة وإرفاق

والتفهم الواعي لواجبهم القانوني في حماية ورعاية احليوانات التي بحوزتهم ،بالسعي اجلاد للوفاء بكامل احتياجات
يتوجب على مالكي احليوانات االدراك التام
َ
ومتطلبات الرفق بحيواناتهم ،وينبغي أن تركز السياسة احلكومية في هذا اجملال على توفير املساندة والدعم الكافي للمربني واملالك لتوفير تلك املتطلبات نظرا ً
لالرتباط الوثيق بني متتع احليوانات باحتياجات الرفق والرعاية الكافية وازدياد قابليتها وقدراتها اإلنتاجية .سيقوم اجلهاز بالعمل على ضمان التزام املربني بالوفاء
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باحتياجات الرفق باحليوان باملستوى املتوقع من خالل املتابعة املستمرة وتطبيق آليات الرقابة املناسبة.

من االضطالع باملهام الضرورية للوقاية الزراعية واإلنتاج احليواني ،إذ ميثّل متتع كافة العاملني في احلقل الزراعي بالكفاءة واملهارات الالزمة أحد املقومات األساسية
جلودة اإلنتاج الزراعي واحليواني واستيفاء املنتجات ملتطلبات السالمة الغذائية .ويشمل ذلك أيضا طيفا واسعا من املعنيني كالفنيني العاملني باجلهاز من
مفتشني وأخصائيي صحة احليوان وفنيي اخملتبرات والعاملني مبركز خدمات املزارعني وكافة العمال الزراعيني.

يشمل الرفق باحليوان مبفهومه الواسع توفير متطلبات الوضع اجلسدي والنفسي املالئم للحيوان أثناء التربية والرعاية ويقاس مبؤشرات تتضمن السلوك
الطبيعي والعوامل الوظيفية واحلفاظ على الوضع الصحي اجليد والقدرة على التوالد والتكاثر الطبيعي ،وينظر لقضية الرفق باحليوان كمفهوم مركب تتداخل
فيه العديد من اجلوانب ذات الصلة بالعلوم واألخالق واملوروث الثقافي واملعتقدات الدينية ،ويتضمن أيضا ً األبعاد التجارية والسياسية اخملتلفة .ومن ناحية أخرى
تكيف احليوان وتفاعله مع الظروف احمليطة به ،لتأثير كل ذلك وانعكاسه اإليجابي على وضع احليوان النفسي ومزاجه العام ،إذ
فإن الرفق باحليوان يتعلق مبقدار َ
تتمتع احليوانات التي تتوفر لها املتطلبات الكاملة للرفق والتغذية من حرية ممارسة السلوك التلقائي الطبيعي وعدم التعرض للظروف السيئة التي تتسم
باملعاناة الدائمة جراء األلم والضيق واخلوف مبستويات الئقة و متميزة من الصحة اجلسدية العامة.

وميثل توفر املهارات والكفاءة الالزمة بالعاملني أحد مرتكزات النجاح في توفر عناصر السالمة الغذائية باملنتجات الزراعية خالل كافة مراحل السلسلة الغذائية
لتلبية تطلعات وتوقعات املستهلكني .لذلك سيعمل جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية على دعم البرامج التي تستهدف بناء القدرات واملهارات للعاملني مبجال
الزراعة ويشمل ذلك:

الوصف

إن مفهوم احلريات اخلمس املتعلق بالرفق باحليوان املتعارف عليه عامليا ً والذي يتضمن احلرية من أسباب اجلوع ،العطش سوء التغذية ،اخلوف ،الضيق و انعدام الراحة
اجلسدية نتيجة التعرض الرتفاع احلرارة ،واملرض ،واحلرمان من ممارسة السلوك الفطري املعتاد يشكل معينا ً ومرجعا ً وافيا الستنباط اخلطوط اإلرشادية في قضية
الرفق باحليوان وسن املتطلبات التشريعية للقوانني اخلاصة بذلك ،وكما ذكر آنفا ً تتطلب املمارسات اجليدة في جانب الرفق باحليوان توفر معايير كافية للوقاية
من املرض واملكان املالئم الصحي لإليواء إضافة لتوفير التغذية املناسبة والتعامل الرحيم وجتنب العنف عند النقل والترحيل واإلعداد للذبح أو عند التخلص
من احليوانات أحيانا بسبب خطط احتواء األوبئة .كذلك ميتد مفهوم الرفق باحليوان ليشمل مجاالت تربية األحياء املائية واالستزراع السمكي والتي يتعني أن
تتوفر لها متطلبات خاصة متليها طبيعة ومتطلبات بيئة التربية التي تعيش فيها .اجلدير بالذكر أن أبرز متطلبات الرفق باحليوان اخلاصة باألحياء املائية في تلك
املنشآت تشمل توفر التدفق الكافي للمياه لبرك أو أحواض االستزراع وأن تكون مبعايير جودة وسالمة تضمن احلماية لألسماك واألحياء املائية ،وأن يتوفر نظام
لتغذية وتعليف األسماك باحلوض يالئم الزيادة في أعداد األسماك ومعدالت النمو  ،وأن تتم السيطرة على الزيادة بسبب التكاثر للتقليل من ازدياد كثافة العدد
باملتر املكعب وجتاوزها للحد املطلوب مما يؤدي إلجهاد األسماك واإلضرار بها.

املعايير احمللية (أدلة املمارسة)
توفر التشريعات االحتادية إطارا ً عاما ً يوضح متطلبات الرفق باحليوان واجبة االلتزام ،لكن من الضروري توفير بعض املعلومات االرشادية حول املوضوع ليتسني
بصورة عملية توجيه مربي احليوانات والقائمني عليها في اإلمارة للكيفية واألسلوب العملي الذي يتم من خالله حتقيق تلك املتطلبات ضمن الظروف احمللية
وتسهيل التزام املربني باحلد األدنى للتشريعات اخلاصة بالرفق باحليوان .كذلك يتعني على جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية ضمان تنفيذ أعمال الرقابة والتفتيش
واملطابقة للتأكد من التزام املربني بضوابط سياسة الرفق باحليوان .ولتحقيق ذلك الغرض ينبغي على اجلهاز تطوير وإصدار أدلة ممارسة بهذا اخلصوص تساعد
التزام املربني باملتطلبات القانونية واملعايير احملققة للرفق اخلاصة بكل نوع من أنواع احليوانات اخملتلفة املنتجة للغذاء (األبقار واألغنام واملاعز والدواجن ،واجلمال)،
حيث يتوجب أن تتناول تلك األدلة بالتفصيل ايضاح اخلطوات العملية لسبل التربية والرعاية واإلشراف على تلك احليوانات وعلى وجه اخلصوص املتعلقة بالنقل
والترحيل والذبح .وسوف تشكل هذه األدلة موجها أساسيا ً للكيفية التي يتعني من خاللها االلتزام مبعايير الرفق املطلوبة لضمان احترامها من قبل املربني
واستجابتهم الواعية في تطبيقها عمليا ً على احليوانات ،لذا يتعني توفير تلك األدلة بأعداد مناسبة دون مقابل باجملان لتكون في متناول املربني ،كما يجب
إقامة بعض البرامج التدريبية لإلرشاد كجزء من حمالت توعوية تختص بنشر وتعزيز ثقافة الرفق باحليوان ليتسنى ملربي احليوان االستيعاب الكافي ألدوارهم
ومسؤولياتهم في هذا اجلانب .سوف يقوم جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية بتطبيق برامج للتدقيق والتحقق من االمتثال لقوانني وتشريعات الرفق باحليوان،
ستشكل املرجعية القانونية إلجراءات اإلنفاذ القانوني.
وفي هذا السياق يجب على املسئولني مبسالخ املواشي ومجازر الدواجن إبالغ اجلهاز واجلهات ذات العالقة كالشرطة بالتجاوزات التي ترصد من قبلهم بشأن
اإلخالل مبعايير الرفق باحليوان في احليوانات التي ترسل للمسالخ واجملازر لغرض الذبح ،ويتعني كذلك الربط املباشر بني امتثال املالك واملشرفني بالتشريعات ومدى
اجلدية والتقيد مبتطلبات الرفق باحليوان من قبلهم كشرط حلصولهم على املنح واملساعدات احلكومية ،بحيث يكون االستمرار في تلقي املساعدة احلكومية رهني
بالتحلي الكامل باحترام وتطبيق متطلبات الرفق باحليوان ،وأن يتم تعليقها عند االخالل بذلك فضال ً عن إنفاذ أي عقوبات قانونية إضافية.

•العاملون باملزارع.
•مقدمو اخلدمات مبختلف مكونات القطاع الزراعي.
•موظفو اجلهاز املعنيون.

الدافع
إن تعريف وحتديد الكفاءات املطلوبة ملن يقوم باألعمال الزراعية اخملتلفة يعد من القضايا الرئيسية التي تضمن تأدية املهام امللقاة على عاتقهم على الوجه
املطلوب  ،خاصة األفراد الذين يتولون مسؤوليات ومهام حيوية تتعلق باحملافظة على صحة احليوان والنباتات ووقايتهما مبا يؤمن جودة وسالمة ومالءمة كافة
العمليات املتعلقة بإعداد املنتجات الغذائية املعدة للتداول الواسع .تشكل العمالة الزراعية مكونا ً أساسيا ً من مجموع العاملني على امتداد السلسلة
الغذائية ،وهم أول املتعاملني مع الغذاء في بداية سلسلة اإلنتاج لذا يؤثر متتعهم بالكفاءة املطلوبة للعمل أو افتقارهم لها سلبا ً أو إيجابا ً على األداء العام بسائر
املراحل الالحقة للسلسة الغذائية .كذلك ميثل توفر الكفاءة الالزمة لألداء شرطا للتمكّن من القيام باألدوار واملسؤوليات التي حتددها السلطة اخملتصة ويتوقعها
املستهلك ،وجتدر اإلشارة إلي أن الظروف احمللية اخلاصة بالبيئة الزراعية من جفاف وندرة املياه متثل حتديا ً يتطلب مستوى عالي من األداء للمهام املتصلة بتحقيق
استدامة النشاط الزراعي ،حيث تعد قدرات وممارسات العمالة الزراعية واإلدارة اجليدة من مقومات النجاح األساسية في هذا اجملال.
يؤثر أداء املزارعني بصورة بالغة األهمية على تكامل السلسلة الغذائية ،إذ ينعكس عدم قيامهم بدورهم ومسؤوليتاتهم على النحو املطلوب سلبا ً على األداء
بكامل السلسلة الغذائية ،حيث يتعذر على احللقات التالية بالسلسة تفادي اآلثار السالبة أو تصحيح وتقومي االختالالت األدائية التي حتدث في احللقات األولي
ببداية السلسلة ،لذا يتو ّجب أن يتصف األداء بالقدرة على تأمني أعلى مستويات السالمة الغذائية واجلودة خالل كافة املراحل بصورة تواكب وتلبي تطلعات
املستهلكني لصعوبة حتقيق استدامة اإلنتاج الزراعي وكسب ثقة جمهور املستهلكني في غيبة األداء الكفء.
ويتطلب األداء األمثل اآلتي:
• تطبيق خيارات إنتاجية من احملاصيل تناسب وتالئم بيئة العمل الزراعي احمللية.
•القدرة على استيعاب وتبني احللول التقنية التي تعزز اإلنتاج وااللتزام باملمارسات التشغيلية اجليدة.
•الوعي باخملاطر املتعلقة باملهام واألنشطة الزراعية وبكيفية اإلدارة والتصدي الناجح في مواجهتها.
تتميز إمارة أبوظبي بتنوع عرقي كبير وسط العاملني بالقطاع الزراعي وتتباين تبعا لذلك مستويات املهارة واحلرفية املتوفرة كما تتعدد لغات التفاهم ومستويات
إجادة اللغات الرئيسية السائدة في اإلمارة بني هذه العمالة ،لذلك يتعني على السلطة اخملتصة في مثل هذه األحوال أن حتدد بوضوح املهارات والكفاءات الواجب
توفرها في مختلف فئات العمالة الزراعية مبا يساعد التصميم اجليد واملثالي لبرامج التدريب والتوعية وحتديد اللغات الواجب استخدامها لصياغة تلك البرامج
واملواد التعليمية واإلرشادية ،حتى تؤدي الوظائف املتوقعة ضمن برامج تطوير العمل واألداء بالقطاع الزراعي ككل ،ويتحتم بالضرورة أن تتوفر عناصر الكفاءة
والتأهيل الالزمني في من توكل له السلطة اخملتصة القيام مبهام التدريب والتوعية من مقدمي البرامج اإلرشادية والتدريبية .جدير بالذكر أن مهام الوقاية
واإلنتاج بالقطاع الزراعي تتطلب قدرا ً كبيرا ً من الكفاءة العلمية واخلبرة يشمل ذلك إدارة اخملاطر وتشخيص األمراض واآلفات ومعرفة مسبباتها ،وكذلك التدقيق
والتفتيش وإنفاذ القوانني .وفي ما يلي استعراض للتوقعات ذات الصلة مبخرجات البرامج التدريبية

في املزرعة

دور املفتشني
تقع على عاتق جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية مسئولية تعيني وتوظيف املفتشني اخملتصني مبراقبة االلتزام مبتطلبات الرفق باحليوان مبا يالئم التفويض والدور
والتقصي جهات أخرى ذات عالقة مثل اجلمعيات األهلية التي تعنى بحماية احليوان
املناط بهم إلنفاذ التشريعات ذات الصلة  ،وميكن أن تشارك في مهام التفتيش
ّ
من القسوة واإليذاء التي يرمز لها اختصارا ً ب (.)SPCA

 5.2.3.5السياسة الرابعة عشر -القدرات والكفاءات العملية في المزارع

نسب ًة لعدم التواجد واحلضور املنتظم للمشرفني وبعض مالكي املزارع بها ،يولى جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية اهتماما ً استثنائيا ً مبسألة توفر الكفاءة بالعمال
الزارعيني .حيث أن التعقيد الناشئ في تنفيذ املهام واملمارسات املتعلقة باألعمال الزراعية اخملتلفة بسبب التطور املتسارع بهذا القطاع يزيد من فرص واحتماالت
اإلخفاق في أدائها بالصورة املنشودة ،ويتسبب في العديد من املمارسات الضارة كما في حالة اإلفراط في استخدام الكيماويات الزراعية وما في حكمها مما
جمة على الصحة العامة .تمُ لي تلك اخملاطر بالتالي ضرورة توفر الكفاءة واملهارة في استخدام تلك املواد .في هذا الصدد سيعمل جهاز أبوظبي
يشكل مخاطر ّ
للرقابة الغذائية على تقدمي اإلرشاد والتدريب الالزمني في هذا اخلصوص وقد يُنظر في املستقبل في تطوير وتطبيق تشريعات ملزمة تفرض مستوى محدد من
الكفاءة والتدريب للعاملني بالقطاع الزراعي من عمال ومشرفني وفنيني  ،حيث يتعني أن يتم بوضوح حتديد مستوى البرامج التدريبية الالزمة خملتلف األنشطة
املتعلقة باألعمال الزراعية بكافة مكونات القطاع الزراعي .ومن املهم التدرج في هذا اجلانب بداية بفرض حد أدنى مناسب ملستوى الكفاءة الواجب توفرها في
العاملني .

يدرك جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية كسلطة مختصة احلاجة امللحة لتنمية وتطوير مستوى كفاءة ومهارات أفراد العمالة األساسية بالقطاع الزراعي للتمكن

وتلعب املواد التعليمية كالنشرات اإلرشادية وأدلة املمارسة دورا ً مهما ً في بناء القدرات ومتليك العاملني املهارات األساسية للوصول ملستوى الكفاءة الالزمة
لتأدية املهام والواجبات التي يضطلعون بها  ،وكذلك في قيام املفتشني واملدققني بواجباتهم الرقابية باقتدار ومعرفة تامة لتقييم مدى التزام املنشآت باملتطلبات
التشريعية ،وسيضمن اجلهاز عبر تلك الوسائل توفر مستوى متميز من التأهيل والكفاءة واخلبرة في مشرفي ومقدمي البرامج التدريبية اخملتلفة.
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التوجه

سيــاسة الزراعــــة وسالمــــة الغذاء بإمارة أبوظبي

سيــاسة الزراعــــة وسالمــــة الغذاء بإمارة أبوظبي
و عند حتديد عناصر الكفاءة الالزمة لكل نوع من أنواع النشاط الزراعي يتعني االكتفاء في البدء مبجموعة من الكفاءات متثل احلد األدنى الذي يشكل توفره لدى
العاملني ضرورة ال غنى عنها لضمان سالمة ومالءمة الغذاء املنتج .كذلك ال بد من امتالك املشرفني والفنيني في اجملال الزراعي الوعي التام باملتطلبات التشريعية
فعالة على التزام العمال بها ورفع قدراتهم في هذا اجلانب وفقا ً للحاجة  ،وعادة ما تتوفر
التي يقوم املفتشون واملدققون مبراقبتها للتمكن من اإلشراف بصورة ّ
تلك املهارات واملعارف األساسية بالذين أمضوا فترات طويلة نسبيا ً في العمل الزراعي على النقيض من العمال اجلدد ،الذين ينقصهم التدريب الكافي الكتساب
تلك الكفاءة .كذلك تتنوع وسائل وطرق تقدمي التدريب للعمالة الزراعية كالتدريب املهني ،والدورات التدريبية عبر شبكة اإلنترنت ،والتدريب املشترك مع زميل
العمل ،والتلقني والتدريب احمللي باملوقع داخل املزرعة .من األهمية مبكان أن ينعكس اكتساب املهارات والكفاءة على جودة األداء باملوقع عيانا  ،وبصورة مشهودة
ال تستعصي على املالحظة .وال ميكن االعتماد على التدريب كوسيلة وحيدة الكتساب املعرفة والكفاءة  ،فقد يصعب الوفاء بذلك فقط عبر ورشة تدريب واحدة
باملزرعة أو موقع العمل ،مما يستوجب تركيز اجلهود الستدامة جودة األداء واحملافظة املستمرة على ثبات مستوى الكفاءة الالزم بغض النظر عن تكرارية عمليات
التدقيق والتفتيش الدوري ،وسقوم اجلهاز بإعداد مصفوفة تتضمن نوعية ومستوي الكفاءات واملعرفة املطلوبة في العاملني بالزراعة مبختلف تصنيفاتهم
وتشرح كيفية اكتساب تلك الكفاءات وإبرازها في موقع العمل.

تقدمي اخلدمة
تشترك عدة جهات وأفراد في تقدمي اخلدمات اخملتلفة بقطاع الزراعة بإمارة أبو ظبي تشمل اخملتصني بالصحة احليوانية ،املصدرين ،املوردين ،مشرفي مخازن التبريد،
فنيي اخملتبرات ،ومرافق التجهيز ،ويجب أن تتوفر بكافة العاملني في اجملال الزراعي الكفاءة والتأهيل وباإلمكان تفعيل نظام خاص بهم للتسجيل .و يتوجب كذلك
أن تستوفي املنشآت كل املعايير اخلاصة باملرافق اإلنتاجية ،في جوانب التشغيل ونظم اإلدارة وقد تخضع أيضا ً لنظام تسجيل أو اعتماد رسمي ،ويتعني على
جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية وضع األسس التشريعية واملتطلبات املالئمة ،وأنظمة للتسجيل واالعتماد وفقا ملا تقتضيه الضرورة ،ويتوجب ضمن ذات اإلطار
تأمني اآلليات التي ميكن من خاللها أن يتم استيفاء املتطلبات ونظم التحقق واملطابقة واحملافظة على الكفاءة والقدرات والتأهيل واملرافق اإلنتاجية والعمليات
التشغيلية.

املشرعون /املفتشون/املدققون
يجب أن يتمتع األفراد الرسميون من الكادر الذي يتولى عمليات التشريع والتفتيش والتدقيق باملهارات الضرورية والـتأهيل الكافي والكفاءة الالزمة للوفاء مبعايير
جودة األداء بالقطاع الزراعي في مجاالت التفتيش والتحقق واملطابقة واملتعلقة كذلك بإدارة تعارض املصالح وإدامة احملافظة على السرية ،فضال عن امتالك
اخلبرة الكافية في كافة مجاالت األعمال التي يتعني عليهم القيام بها .و يجب أن يتوفر لديهم كذلك االستيعاب الكامل لطبيعة البرامج واألنشطة بكافة
مكونات القطاع الزراعي والفهم العميق املدرك عند قيامهم مبهام املطابقة والتدقيق لطبيعة اجلوانب التي يتعني عليهم مالحظتها وتسجيلها واخلاصة
بأنشطة املنشآت الزراعية .ويعد مبدأ استخدام قوائم التدقيق على املتطلبات التي يجب رصدها في موقع النشاط ،وكذلك طرح األسئلة االستفسارية على
العاملني باملوقع من الوسائل العملية جيدة املردود في مساعدة املفتشني في أداء أدوارهم باملستوى املطلوب ،وينبغي كذلك أن تتوافق كل طرق العمل التي يتم
تطويرها مع مقتضيات حتقيق الصحة والسالمة.

التدريب
بالرغم من طبيعة مهام جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية كجهة ليست معنية أو مختصة بتقدمي التدريب إال أنه يتوجب عليه كجهة رقابية التأكد من استيفاء
دورات ومناهج التدريب املطبقة أو التي ميكن تطويرها في املستقبل ومؤهالت القائمني عليها ملعايير اجلودة واملالءمة والشمول،حتى تكتسب الفعالية واألثر
املطلوب في حتقيق اخملرجات املتوقعة من تطبيقها .ويتعني على اجلهاز أن يلعب دورا ً رئيسيا ً في وضع األطر املالئمة وحتديد األهداف واخملرجات التي يتوجب حتقيقها
من هذه البرامج ،وكذلك املتطلبات اخلاصة باملدربني ووكاالت أو مؤسسات تقدمي برامج التدريب .ينبغي على اجلهاز كذلك العمل على ضمان استيعاب وفهم
العاملني بالقطاع الزراعي ملقاصد وغايات البرامج التشريعية التي تفرض من قبله .ومن الطرق العملية للقيام بذلك بذل قدر كبير من اجلهد واالهتمام في
تصميم ووضع مناهج وبرامج ذات محتوى ومواد دورات التدريب وبرامج ذات مضمون يخدم أهداف التدريب وعلى وجه اخلصوص التركيز علي شرح وإيضاح اجلوانب
التي قد تستعصي على فهم وإدراك العامل البسيط أو يصعب عليه استيعابها  ،وكذلك ملواجهة محدودية أو ُشح املوارد املتاحة للتدريب ،كما هو احلال عند
وقوع بعض األخطاء في نشر املعلومة الصحيحة ( مثال ً عن االستخدام اآلمن للمواد الكيماوية) .ومن الضروري أيضا ً توفير معلومات إرشادية كافية عن كيفية
األداء وفقا ً للمتطلبات التشريعية امللزمة .وفي هذا اخلصوص قد متثل برامج التدريب املطبقة في قطاع السالمة الغذائية منوذجا ً يجدر التأسي واالحتذاء به في
القطاع الزراعي ،لوجود كثير من الشبه والتوازي في معالم و توصيف فئات العمالة املشتغلة بكال القطاعني .على سبيل املثال( :العمال الزراعيني غير املهرة في
مقابل متداولي الغذاء) ،مشرفو املنشآت الغذائية املهنيني ( الزراعيون واألطباء البيطريون مقابل فنيي األغذية والطهاة) واملشرعون (املفتشني البيطريني مقابل
مفتشي األغذية) ،وهذا التشابه في التركيب والتكوين العام بني مجموعات العاملني بالقطاعني ميثل مسوغا منطقيا لتبرير التماثل بني برامج التدريب التي
يتعني تطبيقها بالقطاعني .وجتدر اإلشارة هنا إلى أهمية التقييم املسبق للقدرة على اكتساب املعرفة والتعلّم لدى العمال الزراعيني قبل الشروع في اطالق
البرامج التعليمية واإلرشادية الشاملة ،إضافة لذلك هناك قضايا محددة يتعني أن تؤخذ بعني االعتبار عند إقرار وتطوير القدرات التدريبية بالقطاع الزراعي
تشمل اآلتي:

القدرة على تبني تقنيات اإلنتاج الزراعي احلديثة
تفرض الظروف املناخية القاسية التي تتسم بها بيئة اإلنتاج الزراعي بإمارة أبوظبي صعوبات جمة على استمرار نسق املمارسات التشغيلية التقليدية القائم
وتستلزم ضرورة تطوير املمارسات الزراعية احلقلية ملواجهة ذلك الواقع ويتوجب تبعا ً لذلك أن تتوفر لدى العمالة الزراعية املهارات والقدرات الستيعاب وتطبيق
املمارسات الزراعية احلديثة والتقنيات املستجدة املتصلة بها .وتشير الدالئل العملية إلى ضرورة أن حتتل صدارة االولويات قضايا بعينها كتلك املتعلقة بتالفي
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األضرار واحلد منها أو التحديات التي تعرّض العمل الزراعي ألخطار التراجع واالنحسار وأن تظل في مقدمة االهتمام  .لذا يجب أن يتمتع املزارعون باملهارة الكافية
لتحديث أدائهم وزيادة فرص استيعابهم وتبنيهم للممارسات اجلديدة ،وفي هذا اخلصوص سيوفر جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية الدعم الالزم لتقدمي التدريب
املالئم للمزارعني في فنون اإلدارة وتقدمي العون املستمر خالل الفترات التمهيدية املبكرة التي تسبق التطبيق.

الوعي بإدارة اخملاطر التي يتم التعامل املباشر معها
ستتضمن مجاالت التقنيات احلديثة املزمع تبنّيها وإدخالها في املستقبل املنظور ما يتصل باستخدام املبيدات واملركبات الزراعية األخرى بغية اإلدارة الناجحة
للحد من اآلفات و /أو تعزيز منو اإلنتاجية .وتستوجب تلك التقنيات توفر قدر من التأهيل املالئم واملعرفة الكافية لدى املزارعني بأثر هذه املركبات الكيمائية
على إنتاج غذاء سليم وآمن مما يؤكد أهمية تلقّ ي املزارعني التدريب املطلوب على كيفية االستخدام اآلمن والفعال لتلك املركبات من مبيدات وكيماويات في
ممارساتهم احلقلية ،وكذلك زيادة الوعي باألخطار املترتبة على عدم اتباع النشرات اإلرشادية املرافقة لعبوات تلك املواد والتي تتضمن توصيات جهة الصنع .في
ذات السياق يجب أن يتمتع املزارعون بالوعي واإلدراك الكافي خملاطر األمراض احليوانية املنشأ التي تنتقل من احليوان لإلنسان (األمراض املشتركة) وأثرها املهدد على
التقيد باإلرشادات التي متنع وحتد من حدوث وانتشار وانتقال تلك األمراض.
أنفسهم وعلى جمهور املستهلكني على حد سواء و الذي يستوجب
ّ

 5.2.3.6السياسة الخامسة عشر – المطابقة والمخالفات والغرامات وإنفاذ التشريعات
التوجه
سيقوم جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية بتطوير برنامج يهدف حتديدا ً إلدارة وضبط االمتثال واملطابقة بكافة األنشطة املتعلقة باإلنتاج والوقاية في كامل القطاع
وتخول منظومة التش��ريعات الس��ارية حاليا والتي تتألف من حزمة من القوانني واألنظمة االحتادية واحمللي��ة متضمنة اخملالفات والعقوبات ذات الصلة ،
الزراع��ي.
ّ
جه��از أبوظبي للرقابة الغذائية صالحيات اخملالفة واجلزاء بوصفه الس��لطة احمللية اخملتصة بإالمارة .اجلدير بالذك��ر أن منظومة القوانني املتوفرة تغطي متطلبات
املمارس��ات اآلمن��ة لإلنت��اج والوقاية في جوانب اإلنت��اج النباتي واحليواني .وفي هذا الش��أن ينبغي أن تكون اإلج��راءات اخلاصة بإنفاذ العقوب��ات مبثابة احلل واملالذ
األخير في التصدي للتجاوزات إذ يتعني توجيه اجلهود نحو متطلبات تعليم وتدريب العمال الزراعيني واملنتجني وكل العناصر الرئيس��ة في العمل الزراعي لتعزيز
استيعاب املتطلبات التشريعية واجبة االلتزام والتطبيق ،كذلك يتوجب إعادة النظر في االستمرار في منح الدعم االجتماعي للمنتجني الزراعيني اخملالفني بغية
احلد من اخملالفات املتعمدة للتشريعات املنظمة جلوانب اإلنتاج والوقاية في النشاط الزراعي.

املطابقة واالمتثال
الدافع
يعتبر تيسير االلتزام باملتطلبات التشريعية مسؤولية أساسية للمشرّع ،إذ يحقق االمتثال لألنظمة أو التطابق مع مواد القانون في نهاية املطاف غايات الوصول
للمخرجات املنشودة دون احلاجة للجوء إلى إنفاذ العقوبات وإجراءات املقاضاة واإلحالة للمحاكم.

الوصف
باإلمكان تسهيل االمتثال للمتطلبات التشريعية بفعالية من خالل عدة أدوات ووسائل تشمل التدريب ،التعليم ،اإلعالن اإلرشاد الزراعي والبيطري ،والدعم
واملساعدة على تطبيق املمارسات الزراعية اجليدة ،وميتلك الكادر احلكومي العامل اإلمكانية الفعلية للعب دور مؤثر في تنفيذ وإعمال كل تلك الوسائل ،كما يؤدي
تشجيع وحث العاملني مبجال الزراعة من خالل ربط االمتثال بحزم حتفيزية للملتزمني إلى نشوء وبناء روابط إيجابية بناءة مستدامة بني جهاز الرقابة والعاملني
بالقطاع الزراعي.

اخملالفات والغرامات
الدافع
تنبع أهمية فرض الغرامات من أثرها في تعزيز إدراك العاملني بالقطاع الزراعي والوعي لطبيعة التجاوزات التي قد ترتكب والعواقب املترتبة عليها.في هذا الصدد
سيتم اتباع تصنيف للعقوبات على أساس متدرج تبعا حلجم وتأثير وخطورة اخملالفة املرتكبة ،وتأسيسا على ذلك ينبغي أن تتدرج شدة اجلزاءات تبعا لدرجة
خطورة اخملالفات مع توفر قدر عالي من الشفافية واالتساق عند توقيع اجلزاءات وفرض العقوبة على مرتكبي اخملالفات.

الوصف
تتدرج شدة اخملالفات واجلزاءات املرتبطة بها وفقا ً خلطورة أثرها على احليوان والنبات ومعايير الرفق باحليوان ،وما يترتب على فعل مرتكبيها من أفراد أو منشآت من
والتعمد وسبق اإلصرار على ارتكاب التجاوز أو وقوع ذلك
إضرار بالسالمة و الصحة العامة  ،وتعتمد أيضا ً شدة العقوبة على عدة اعتبارات تتضمن ثبوت القصد
ّ
نتيجة اإلهمال وضعف الوعي واحلوادث العرضية.

إنــــــــفاذ القانون
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الدافع

صنع قرارات سياسة سالمة ومالءمة الغذاء تتمثل في اآلتي:
وهناك أربعة اعتبارات رئيسية متثل العناصر األساسية التي ينبغي أن تستند إليها عملية ُ

يعد إنفاذ اجلزاءات املترتبة على اخملالفات املرتكبة من قبل العاملني في اجملال الزراعي س��واء كان ذلك في اإلنتاج أو الوقاية خاصة فيما يتعلق باس��تخدام املركبات
الزراعية أو الرفق باحليوان أمرا ً ضروريا ً ملواجهة الفش��ل في االمتثال للمتطلبات التش��ريعية املتعلقة بتلك اجلوانب ومنع تلك التجاوزات واحلد منها  ،و كذلك ردع
تعمد و تكرار ارتكابها.
نوايا ً

•حماية صحة وسالمة املستهلكني.
•إطالع املستهلك على اخليارات الصحية.
•التمكني واإلسناد لصناعة قوية ومستدامة.
•دعم األهداف الكلية للصحة العامة.

الوصف
ميكن للجهات الرسمية والسلطة احلكومية اخملتصة التصدي الرتكاب اخملالفات بعدة أساليب تشمل:

وقد مت ّ توضيح هذه االعتبارات في الفقرة التالية وفي اخملطط رقم.32

• امهال اخملالفني فترة محددة لتعديل وإزالة اخملالفة املرتكبة بأنفسهم أثناء قيام املدقق بعملية التحقق واملطابقة وذلك بتطبيق إجراءات
تصحيحية متفق عليها ،وحترير خطابات للفت النظر ،والتوجيه
•اإلنذار والغرامات املالية.
•حجز ومصادرة احليوانات والنباتات أو اتالفها والتخلص منها
•تعليق أو إلغاء الترخيص.
•إقامة الدعاوى القانونية واإلحالة للقضاء.
ويعد من األمور املهمة في معاجلة إخفاق املنشآت بالتزامها مبتطلبات االمتثال للقانون حتديد الطرق واألساليب األكثر مالءمة إليجاد االتساق والتوافق املنطقي
بني رد الفعل العقابي أو اجلزاء وخطورة التجاوز الذي مت ّ ارتكابه.

 .6سياسة سالمة ومالءمة الغذاء  :اإلطار العام والسياسات ذات العالقة
يجمع اإلطار العام لسياسة سالمة الغذاء منظومة السياسات الالزمة لتوفير غذاء آمن ومالئم في إمارة أبوظبي .حيث تؤلف هذه
معا حزمة متكاملة ومتجانسة تساهم في حتقيق سالمة ومالءمة الغذاء.
السياسات ً

 6.1مقدمة
شرعت حكومة أبوظبي في جهد دؤوب يستهدف تنمية القطاع الغذائي واالرتقاء به وتطبيق أفضل املمارسات العاملية بالشكل الذي يتناسب ويتوافق مع
احتياجات ومتطلبات اإلمارة ،وذلك في إطار مساعيها احلثيثة لتلبية التطلعات الطموحة وإقرار أهداف واضحة لسياسة سالمة ومالءمة الغذاء .وتأسيسا
على ذلك متخض التوجه العام للسياسة الذي مت ّ إقراره عن حتديد اإلطار الالزم لوضع األهداف واألولويات واتخاذ ما يلزم من اإلجراءات الضرورية التي تغطي كافة
القطاعات األساسية ذات الصلة مبجال الغذاء على امتداد الطيف االقتصادي واالجتماعي باإلمارة.
إ ّن تطوير ومن ثم تطبيق اخملرجات الرئيسة حلكومة اإلمارة التي يضطلع بها جهاز ابوظبي للرقابة الغذائية والقطاعات ذات العالقة ،سيسهم في رسم توجه
طويل األمد يَعنى بترتيب األولويات وانتقاء املبادرات النوعية الالزمة لالرتقاء بالسياسة التطبيقية لتلك اخملرجات ،إذ يشكل ذلك التوجه جزءا أصيال من اجلهد
املتواصل والدؤوب لعملية لتخطيط االستراتيجي الشامل التي تضطلع بها حكومة اإلمارة.
إ ّن القطاعني الرئيسيني في هذا املضمار هما الزراعة وسالمة الغذاء ،حيث أقرّت وأكدت إستراتيجية إمارة أبوظبي على أهميتهما الدائمة  ،ويتضمن ذلك عدة
محاور تشمل توفير موارد غذائية مستدامة واقتناص كافة الفرص املتاحة لتحسني جميع جوانب اإلنتاج والتوزيع ذات اإلسهام املؤثر في سالمة ومالءمة الغذاء.
لذا ميثل وجود إطار عام راسخ وموثوق لسياسة سالمة الغذاء أمرا في غاية األهمية تتحقق على اساسه اخملرجات املنشودة من قطاع سالمة الغذاء.
ومن خالل ذلك سيتأتى للمجتمع وقطاع األعمال حصد الفوائد اآلتية:
•احلصول على أغذية سليمة ومالئمة.

مخطط ( )32العوامل املؤثرة في قرارات سياسة سالمة الغذاء
وتشمل تلك األهداف ما يلي:
•حماية صحة وسالمة املستهلك من خالل مكافحة وتقليل مخاطر األمراض املنقولة بواسطة األغذية ،وهو الهدف الرئيسي من
البرنامج التشريعي للسالمة الغذائية .وكنتيجة لذلك تنحسر مستويات األمراض املنتقلة بواسطة األغذية و تتوطد ثقة املستهلك
بالنظام التشريعي.
• تعزيز وعي اجلمهور في اختيار املواد الغذائية املناسبة التي حتقق وتالئم مقتضيات احملافظة على الصحة الشخصية للفرد ورفاهيته.
والذي يتم بشكل أساسي عن طريق بطاقات البيان أو البطاقة الغذائية ،وأيضا ً من خالل التوعية واإلرشاد بغية االلتزام بدقة املعلومات
املقدمة عن املواد الغذائية حتاشيا لاللتباس وتضليل املستهلك.
•دعم أهداف الصحة العامة والتي يقع حتقيقها على عاتق الهيئات الصحية ضمن اإلمارة مثل احلد من ( البدانة ،أمراض القلب ،داء
السكري) والتي ميكن حتقيقها أيضا من خالل تعزيز اخليارات الصحية السليمة للمستهلك .إ ّن احملافظة على كميات العناصر املغذية أو
تدعيم املواد الغذائية بها خاصة العناصر املفيدة حلاالت هامة بعينها محددة سيساهم في حتقيق أهداف الصحة العامة (مثال :التصدي
لنقص اليود أو الفيتامني “د” لدى أفراد اجملتمع).
•التمكني لدعائم قوية تنشأ وتتأسس عليها صناعة غذائية قوية ومستدامة ،من خالل توفر الثقة في أساليب توريد املواد الغذائية،
ووجود برنامج تشريعي للغذاء ذو كفاءة وفعالية ،وضمان تيسير التشريعات لتجارة املواد الغذائية.

• تقليل اخملاطر الصحية املتعلقة باألغذية.
•حتسني وتعزيز أداء قطاع األعمال.

•إ ّن حتقيق تلك األهداف سيتم من خالل تضمني السياسة وتبنيها الكامل لألفكار واملواضيع الرئيسية اآلتية:

ولغايات ضمان الفعالية يجب أن تتميز سياسات سالمة الغذاء باآلتي :

•تطبيق املعايير واملناهج العاملية ذات العالقة.

•تبنى املفاهيم احلديثة املناسبة .
•االلتزام بإجراء القياس املقارن مع أفضل املمارسات العاملية ،وأكثرها مالءمة خلصوصية اإلمارة.
•املساهمة في حتقيق ميزات تنافسية لألداء على املستويني اإلقليمي والدولي لقطاعي الزراعة والغذاء.
الفعال للسياسات ورصد وتقييم حتقق تأثيرها املطلوب.
•توفير الدعم والتعزيز لضمان التطبيق
ّ
• تلبية خصوصية إمارة أبوظبي ،بإفساح اجملال لالبتكار واإلبداع مبا يؤهل احملصلة النهائية للمخرجات لنيل االعتراف «كأفضل املمارسات”.

بتحمل مسؤولية سالمة الغذاء .
•التزام مسئول املنشأة الغذائية
ّ
الفعالة للجمهور.
•التوعية
ّ
•استخدام نهج حديث يستند إلى حتليل اخملاطر.
•استخدام بيانات وأدوات علمية.
•املطابقة واإلنفاذ.
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الدافع

•تدريب وتعليم العاملني في مجال األغذية.
يضاف إلى تلك األهداف االعتبارات الهامة اآلتية واملرتبطة بالسياسة:
•التعاون مع مختلف الشركاء ،مبا في ذلك الهيئات اخملتصة في باقي اإلمارات األخرى والهيئات الدولية العاملة في هذا اجملال،
بهدف حتقيق توقعات اجملتمع.
• ضمان االتساق والفعالية والكفاءة في السياسات املطورة والتي ستساهم الحقا ً ببناء االلتزام املسبق من قبل الشركاء،
الفعال املستمر ،ونقل وتبادل املعرفة.
والتواصل
ّ
• بناء أساس متني للمحافظة طويلة املدى على سياسات متكاملة لقطاع الغذاء باإلمارة ،وبالتالي تعزيز األهداف الشاملة
لكل من اجملتمع وقطاع األعمال.
ٍ

 6.2اإلطار العام لسياسة سالمة الغذاء
ستطبق السياسات العامة التي مت التطرق لها في ( الفصل الرابع) في مجال سالمة الغذاء متاما كما طبقت في مجال الزراعة وكمثال( تطبيق نهج إدارة اخملاطر
على طرق املعاجلة اخلاصة بقضايا الغذاء) .ميثل اإلطار العام لسياسة سالمة الغذاء خالصة وافية للسياسات الالزمة لتحقيق أهداف وغايات جهاز أبوظبي
للرقابة الغذائية في ضمان سالمة ومالءمة الغذاء (متضمنا ً األغذية احلالل) ،حيث يتضمن هذا الفصل 11 ،سياسة تتناول العديد من اجملاالت التي تعكس األبعاد
واجلوانب اخملتلفة التي تشكل نظام االمارة لسالمة ومالءمة الغذاء برمته.

مخطط ( )33اإلطار العام لسياسات سالمة الغذاء

إ ّن من الضروري أن يتصف حتديد املسؤوليات واألدوار ضمن إطار نظام سالمة الغذاء بالوضوح والشفافية ليتسنى لكل من األطراف الرئيسية تفهم مسؤولياتها
وأداء األدوار املنوطة بها حتقيقا للهدف اإلستراتيجي املتمثل في ضمان غذاء سليم ومالئم في إمارة أبوظبي.

الوصف
فيما يلي توصيفا ملسؤوليات وواجبات كل من املشرّع في وضع املتطلبات والقيام بالتحقق من تنفيذها ،ومسئوليات وواجبات مسئول املنشأة الغذائية،
ومستوردي ومصدري املواد الغذائية.

املشرّع
يضطلع اجمللس التنفيذي بإمارة أبوظبي باملسؤولية العليا للتشريع باإلمارة،والتي تشمل ضمنيا كافة مكونات البرنامج التشريعي لسالمة الغذاء .حيث ترتكز
ثقة َّ
املشرع في قدرة البرنامج على الوفاء بتوفير الغذاء اآلمن واملالئم في إمارة أبوظبي على كفايته في القيام مبهام وأنشطة التحقق من االمتثال واملطابقة
والتدقيق وغيرها من التدابير والضوابط .ويتضمن دور املشرّع في هذا السياق حتديد اخملرجات التي يتعني حتقيقها  ،وضمان قدرة البرنامج على الوفاء بذلك من
الفعال وتوفر املوارد الالزمة .وفي ذات اإلطار تقع على عاتق الكادر العامل في جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية أدوار ومسؤوليات تنفيذ
خالل التطبيق الكفء
ّ
البرنامج التشريعي التي تتضمن وضع املتطلبات التشريعية واملراقبة واإلشراف على تطبيقها وصوال إلجراءات التقصي واإلنفاذ.
ويشمل ذلك:
•وضع املتطلبات التشريعية إلمارة أبوظبي التي حتدد سالمة ومالءمة املواد الغذائية املع ّدة للبيع (مبا في ذلك املواد الغذائية املستوردة).
•تطوير األدوات املناسبة ملساعدة مسئولي املنشآت الغذائية للقيام مبسؤولياتهم جتاه سالمة الغذاء.
• االلتزام مبهام اإلفراج وتخليص املواد الغذائية املستوردة باملنافذ احلدودية .
•املراقبة والتدقيق على البرنامج التشريعي.
•معاجلة حاالت عدم املطابقة.

مخطط ()34مسار املسؤوليات
 6.2.1السياسة األولى – تحديد مسؤوليات وأدوار األطراف الرئيسية
التوجه
يدرك جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية ضخامة املسئولية اجلسيمة امللقاة على عاتقه مبوجب اضطالعه باملهمة األساسية إلعداد التشريعات اخلاصة بالغذاء
بكامل مراحل السلسلة الغذائية ،كما يدرك اجلهاز عظم املسئولية التي سيتحملها مسئول املنشأة الغذائية مع مرور الوقت في إنتاج أغذية سليمة ومالئمة.
وعلى الرغم من طول الوقت الالزم إلحداث النقلة املطلوبة في مهمة مشرفي املنشآت الغذائية مبختلف القطاعات والتي تقتضي استبدال نظام ومنط التفتيش
القائم حاليا ،فان للجهاز قناعة راسخة بأ ّن املضي قدما في هذا االجتاه ميثل السبيل الوحيد إلكساب البرنامج التشريعي للغذاء القدرة والفعالية لتحقيق
أهدافه االستراتيجية في ضمان سالمة ومالءمة الغذاء باإلمارة.
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سيقوم ضباط السالمة الغذائية بالدور الرئيسي في النهوض مبسؤولية ّ
املشرع جتاه إلزام املسئولني في املنشآت الغذائية العاملة بتنفيذ املتطلبات،والقيام
باإلجراءات املتعلقة بعمليات التخليص واإلفراج باملنافذ عن املواد املستوردة وتسهم املعلومات التي يجمعها ضباط السالمة الغذائية من خالل التدقيق على
مجمل فعاليات نظام الغذاء التشريعي في قياس مدى فعالية النموذج التشريعي ،نظرا لتوفر امكانية استرجاع وتقييم البيانات الضرورية  ،ويشارك ضباط
السالمة الغذائية في التحقيقات املتعلقة بخرق املتطلبات أو عدم االلتزام بتحقيقها من قبل املسئولني في املنشآت الغذائية  ،كما تتضمن مسؤولياتهم
التدقيق على النظام مبا يتيح احلكم على البرنامج بشكل كُلَي للتث َبت والوثوق من قدرته على حتقيق األهداف املرجوة.

املدققون (املفتشون خالل املرحلة االنتقالية)
سيتولى كادر جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية من املدققني واملفتشني (ضباط السالمة الغذائية في املستقبل) عمليات التحقق في املستقبل املنظور وبالتالي
سيكون اجلهاز هو املسئول عن تقييم مطابقة املنشآت الغذائية للمتطلبات التشريعية ،وسيكون دور املدقق تقييم مدى مطابقة مسئول املنشأة الغذائية
ونظام إدارة سالمة الغذاء باملنشأة للمتطلبات احلالية واملستقبلية التي يتعني ان تعمل املنشأة على تطبيقها .ونظرا للحالة الراهنة للعديد من املنشآت
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الغذائية سيستلزم تب َني وإدارة نظام لسالمة الغذاء عمال ً ممتدا  ،مما يوجب االستمرار بعمليات التفتيش احلالية واملبنية على أساس درجة اخلطورة في مثل هذه
املنشآت حتى تكتمل قدراتها على الوفاء بالتغييرات املطلوبة ،ويتعني كذلك أن تتوفر بكل من املدققني واملفتشني األهلية واملهارة الفنية الالزمة للقيام مبهامهم
في القطاع الغذائي الذي يتم التدقيق/التفتيش عليه والتمتع مبعايير الكفاءة املوضوعة من قبل جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية ،واثبات اخلبرات املالئمة ( توفر
التدريب أو اخلبرة أو كالهما) ،لذا من الضروري أن يسبق اصدار أي موافقة أو اعتماد ،التأكد والثقة في متتع املدققني مبهارات التحقق الكافية خالل قيامهم مبراقبة
متطلبات التشغيل باملوقع .

الوصف
من أجل كافة إجراءات الترخيص والتسجيل واالعتماد واالعتراف واملوافقة ،يجب أن تعالج األمور اآلتية:
•أسلوب وطريقة صياغة التطبيقات والعمليات املرتبطة بهذه اإلجراءات.
خاضع لالشتراطات التشريعية (درجة التباين
•منح التراخيص والتسجيل واالعتماد واالعتراف واملوافقة والذي قد يكون خاضعا ً أو غير
ٍ
واالختالف في هذه الشروط).

وتتمثل واجبات املدققني في اآلتي:

•القدرة على توفير معلومات إضافية تدعم اتخاذ القرار مبنح الترخيص أو التسجيل أو االعتماد أو االعتراف أو املوافقة.

•القيام بكافة الوظائف والنشاطات املوكلة إليهم واملتعلقة بعمليات التدقيق على أنظمة إدارة سالمة الغذاء.

•األمور املتعلقة بالتنازل ،أو تعديل ،أو تعليق ،أو سحب الترخيص أو التسجيل أو االعتماد أو االعتراف أو املوافقة وفقا ً لتوفر املبررات
املنطقية لذلك.

•احلفاظ على القدر املطلوب من النزاهة واالستقاللية أثناء قيامهم بواجباتهم.
•احلفاظ على اخلصوصية والسرية (وخصوصا ً فيما يتعلق باألمور التجارية احلساسة) املتعلقة بالعمليات والنشاطات أثناء القيام
بعمليات التحقق (ويستثنى من ذلك ما يتعلق بالتقارير اخلاصة بجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية).
•القيام بإعداد تقارير (أو حفظ املعلومات في السجل املناسب ) حول اآلتي:
 .أعند فشل املنشأة في حتقيق  -أو عدم كفاية  -املطابقة مع نظام إدارة السالمة الغذائية للمنشأة.
 .بأي مسألة أخرى تستلزم رفع تقارير من قبل املدققني.

•إيجاد آلية لالستئناف ملعاجلة الطلبات املتعلقة برفض أو سحب ترخيص أو تسجيل أو اعتماد أو اعتراف أو موافقة محددة.
أدناه مخطط توضيحي يفصل بشكل أكبر الدافع والوصف إلجراءات الترخيص والتسجيل واالعتماد واالعتراف واملوافقة.
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•التأكد من توفر املوارد الالزمة ألداء عملهم بالشكل املطلوب ،واحملافظة املستمرة على أنظمة األداء بحيث يتم التأكد من قيامهم
بواجباتهم ووظائفهم وأنشطتهم بالشكل املناسب.
•مراعاة الفواصل الزمنية بني تسلسل عمليات التحقق املتعاقبة و املنصوص عليها قانوناً ،أو أن يتم ذلك وفقا لضرورة ميليها واقع األداء
باملنشآت الغذائية.
ولكون املضي في تطبيق عمليات التحقق سيتم وفقا لنهج متدرج ،سيجري تعزيز التفتيش احلالي ليكون قائما ً على حتليل اخملاطر واألخذ بعني االعتبار عوامل
اخلطورة املاثلة (كنوع الغذاء ،طريقة التجهيز ،حجم العملية ( النشاط) ومنط املستهلكني املعرضني للخطر) وذلك عند القيام بتحديد و تصنيف درجة اخلطر
اخلاصة باملنشأة الغذائية ومستوى تكرارية التفتيش عليها .وقد ينظر اجلهاز مستقبال ً في خيار إجراء عمليات التحقق من قبل طرف ثالث.

ترخيص املنشآت

مسئول املنشأة الغذائية – املورّد – املص ّدر

الدافع

تقع على عاتق مسئول املنشأة الغذائية أو املورد أو املُص َدر مسئولية رئيسية تتكون من شقني :األولى جتاه املستهلك فيما يتعلق بإنتاج أو تسليم مواد غذائية
آمنة ومالئمة ،والثانية جتاه املشرّع فيما يتعلق بتحقيق مطابقة املنشأة للمتطلبات التشريعية.
ويتلخص واجب مسئول املنشأة الغذائية في حتقيق اآلتي :
• االمتثال للمتطلبات القانونية وتطبيق متطلبات إدارة اخملاطر التي يضعها املشرّع وفقا لوضع املنشأة (إن وجدت).
•إنتاج وتداول غذاء آمن ومالئم ،وفي حالة االستيراد ضمان أ ّن الغذاء املستورّد يحقق املتطلبات ذات العالقة.
•حتديد مصدر الغذاء ومكوناته ومختلف العناصر الداخلة في تركيبه بغرض التتبع.
•التنفيذ املالئم وتوفير املوارد الالزمة لكافة جوانب النشاط املتعلق باملنشأة الغذائية (مثل الكفاءة ،اإلشراف على الكادر ،التدريب).

توفر عمليات الترخيص املتبعة حاليا وسيلة لتحديد وحصر للمنشآت واألعمال التجارية في مجال األغذية بإمارة أبوظبي .إ ّن إصدار املوافقة املبدئية يتم من
قبل جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية ومن ثم حتال إلى اجلهة اخملتصة (دائرة التنمية االقتصادية) الستكمال اإلجراءات.

الوصف
تتم عملية منح التراخيص من قبل دائرة التنمية االقتصادية ،بينما يقوم جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية مبنح املوافقة املبدئية إلجازة املنشأة ،وستستمر هذه
أما التغييرات الواردة مستقبال ً في هذا الشأن فستكون من مسؤولية اجلهة املانحة للترخيص بالتعاون مع جهاز أبوظبي
الطريقة في العمل في املستقبلّ ،
للرقابة الغذائية ،مبا في ذلك التغييرات املتعلقة بإدخال اخلدمات اإللكترونية وحوسبة العمليات اإلجرائية.

•التأكد من أ ّن العمليات القائمة تتناسب مع تصميم املنشأة وحجم أعمالها ومستوى العمالة املوجودة.
•املتابعة املستمرة لإلجراءات /العمليات بهدف احلفاظ والتحديث املستمر للسجالت املطلوبة والتوثيق الدائم في النماذج احملدَّثة.

 6.2.2السياسة الثانية  -إجراءات الترخيص والتسجيل واالعتماد واالعتراف والموافقة
التوجه

تسجيل أنظمة إدارة سالمة الغذاء
الدافع
إ ّن عملية تسجيل أنظمة إدارة سالمة الغذاء في املستقبل ستتطلب حتديد وتسمية األفراد الذين يتولون املسؤولية عن املنشآت الغذائية في إمارة أبوظبي
بذواتهم  ،وتبعا لذلك سيتم إلزامهم بالتعهد الشخصي بتحقيق متطلبات نظام إدارة سالمة الغذاء مبا في ذلك اخلطوات املالئمة لتجهيز الغذاء ،وإجراء
التدريب الالزم ،وحفظ السجالت  ،باإلضافة إلى ذلك فإ ّن تسجيل نظام اإلدارة يعني انتقال االهتمام من التركيز على املنشأة ذاتها والترتيبات “القائمة على

يدرك جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية مسؤوليته جتاه اإلجراءات املتعلقة باآلتي :الترخيص (املنشآت) ،التسجيل (أنظمة إدارة سالمة الغذاء) ،االعتماد (الهيئات
واألشخاص) ،واملوافقات (الوثائق ،الخ) ،وأهمية ذلك في احلفاظ على ثقة اجلهاز في العمليات املتعلقة بالبرنامج التشريعي طاملا أ ّن العاملني في القطاع واملرافق
املوجودة والتجهيزات أو األشياء املستخدمة فيه حتقق املعايير املطلوبة للعمليات التي ينشدها اجلهاز.

الوصف

الدافع

تتضمن املتطلبات األولية لتسجيل نظام إدارة سالمة الغذاء اآلتي:

توفر إجراءات الترخيص والتسجيل واالعتماد واالعتراف واملوافقة الوسائل الالزمة لتحديد مسؤوليات والتزامات مختلف الشركاء (بهدف تسهيل عمليات
املطابقة واإلنفاذ املستقبلية) ،وفيما يتعلق باألشياء (أي كافة املعدات واألغراض باملنشأة) فإنها تضمن توفر املتطلبات األولية أو احلد األدنى من املتطلبات التي
يتعني استيفائها باملنشآة قبل مباشرة التشغيل والشروع في النشاط اإلنتاجي.
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التفتيش” إلى التركيز على الفعاليات املتعلقة بتجهيز الغذاء وعلى مسئول املنشأة الغذائية الذي يقع على عاتقه إدارة نظام سالمة الغذاء.

•تقييم نظام اإلدارة (إذا لم يكن قد مت تطويره من قبل جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية).
•تصميم النماذج الالزمة لنظام اإلدارة مبا يتفق مع نشاطات املنشأة ،وبحيث يكون نظام اإلدارة “مالئم للغرض”.
إ ّن العملية التي يديرها ضباط السالمة الغذائية في جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية لتقييم أنظمة إدارة سالمة الغذاء التي يتم تطويرها من قبل مسئول
املنشأة الغذائية يجب أن تضمن تغطية كافة املتطلبات التشريعية الضرورية ،وسيشمل التقييم األخذ بعني االعتبار احملتوى الفني لنظام إدارة سالمة الغذاء،
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علما بأن ّه سيشترط أن يكون مسئول املنشأة الغذائية مقيما ً في إمارة أبوظبي.

الوصف

وهناك متطلبات واجبة التحقيق بشأن التعديالت التي ميكن إدخالها على نظام إدارة سالمة الغذاء إذا تغير مجال عمل املنشأة أو العمليات أو خطوات سالمة
الغذاء ،وتوصف مثل هذه التغييرات عادة بأن ّها “ هامة” ،وفي مثل هذه احلالة يجب توضيح تلك التعديالت الهامة في منوذج خاص بذلك ،كما يجب تقييم املوقف
وإبداء احلكم من قبل اجلهاز عند إعادة التسجيل في حال تغير مسئول املنشأة ،أو في حاالت تعليق التسجيل بنا ًء على طلب مسئول املنشأة (مثال ً في حالة
توقف العمليات في املنشأة ألي سبب كان).

ستمنح املوافقة على مواد أو وثائق أو جتهيزات أو أشياء أخرى محددة جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية مرونة حتديد طيف واسع من األشياء املستخدمة في برنامج
الغذاء التشريعي كلما دعت الضرورة لذلك( .ميكن أن يكون هناك على سبيل املثال حاجة إلصدار موافقات على أنظمة أو تطبيقات التعريف ،التجهيزات ،والوثائق
والنماذج األخرى ذات العالقة والتي تستخدم ضمن البرنامج التشريعي للسالمة الغذائية .كما ميكن أن يكون ذلك هاما ً بالنسبة إلى تعريف الشحنات املستوردة

تضم العديد من الشركات عدة مواقع  /فروع أو تدير مجموعة مختلفة من األنشطة املتنوعة (مثال :امتالك وإدارة الشركة لسلسلة محالت أو فنادق ،أو تقدميها
خلدمات مختلفة ،أو أن تتعامل املنشأة مع األغذية الطازجة واألغذية املعبأة واملعلبة) .في مثل هذه احلالة يجري إبداء التقييم أو احلكم على نظام إدارة سالمة
الغذاء من قبل اجلهاز وكذلك إجراءات التسجيل املترتبة على هذا النوع من األعمال مبا يحقق التغطية الكاملة جملاالت لألنشطة املتنوعة التي تديرها الشركة
عبر القطاعات اخملتلفة.
إذا كان التسجيل محدود مبدة زمنية ،فإ ّن على مسئول املنشأة جتديده عند انتهاء مدة صالحيته بحيث يظل ساريا ً طاملا ً استمرت املنشأة في العمل.سيستغرق
تسجيل أنظمة إدارة سالمة الغذاء للمنشآت الغذائية في اإلمارة وقتا ً طويالً ،وستكون اخلطة االنتقالية في غاية األهمية لتحقيق النجاح املنشود ،حيث يجب
أن تركز أوال ً على أسبقية إلزام القطاعات التي تضم املهارات والقدرات األكثر حداثة ثم التحول التدريجي للقطاعات األدنى منها ،إ ّن ذلك سيوفر الوقت الالزم
للقطاعات ذات مستوى املهارةً املتدني لتلقّ ي التدريب وبناء واكتساب املهارات املطلوبة أثناء هذه املدة.

االعتراف  /منح الشهادات
الدافع
من الضروري أن يتصف األفراد الذين يؤدون العديد من الفعاليات واملهام املدرجة ضمن البرنامج التشريعي للسالمة الغذائية باألهلية الكافية والتمتع مبجموعة
محددة من املهارات ليتم االعتراف أو منح الشهادات بنا ًء على توفر الكفاءات املطلوبة.

الوصف

والتي حصلت على إذن الدخول ،أو من أجل تأمني منتج مت ّ استدعاؤه ،أو من أجل املنتجات املع ّدة للتصدير أو املنتجات املعدة لإلتالف ...الخ.

 6.2.3السياسة الثالثة – تقييم المطابقة – التحقق (التفتيش أثناء المرحلة االنتقالية)
التوجه
يدرك جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية أ ّن تقييم املطابقة واالمتثال على املدى البعيد في املستقبل سيتم بتطبيق منوذج التحقق ،الذي من خالله يجري التحقق
حتمل
من استيفاء عمليات املنشأة الغذائية ملتطلبات نظام إلدارة سالمة الغذاء نال املوافقة ومت تسجيله مسبقا من قبل اجلهاز  .يحدد منوذج التحقق بوضوح ّ
مسئول املنشأة الغذائية ملسؤولية إنتاج الغذاء اآلمن واملالئم وميثّل ذلك جوهر البرنامج التشريعي للسالمة الغذائية.
سيستمر العمل في العديد من املنشآت والقطاعات على املدى القصير وحتى املدى املتوسط وفق منوذج التفتيش احلالي ،والذي يتم من خالله تقييم املطابقة
بتفتيش املنشأة وفقا للمتطلبات التشريعية اإللزامية ذات الصلة ،وسيتم تعزيز منوذج التفتيش الساري ليتطور نحو نهج مبني على مستوى اخلطورة احملتمل
و اإلبقاء على عمليات التفتيش على املنشآت التي ال حتتاج إلى وجود أنظمة لإلدارة ،والتي بإمكانها االستفادة من األدلة اإلرشادية ملعرفة واستيعاب التزاماتها
التشريعية .سيتم استبدال عمليات التفتيش بعمليات التحقق على نظام إدارة سالمة الغذاء في املنشأة عندما يقرر جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية أ ّن مسئول
إما
املنشأة ،أو القطاع احملدد قد بلغ األهلية و استكمل القدرة الالزمة للوفاء مبتطلبات تشغيل ذلك النظام ،بالنتيجة ستكون كافة املنشآت الغذائية خاضعة ّ
للتفتيش أو للتحقق  .في ظل منوذج التحقق ،سيعمل جهاز ابوظبي للرقابة الغذائية بجهد لإلرتقاء النوعي بكفاءة ضباط سالمة الغذاء املسئولني على القيام
بعمليات التدقيق ملستوى يفوق ما كانت عليه في مرحلة التفتيش حتى تالئم متطلبات هذا النموذج.

يستثني الكادر احلكومي من اجراءات منح االعتراف ويجري تطبيقه على غيرهم من األشخاص الذين ينجزون أعماال ً محددة ضمن البرنامج التشريعي لسالمة
الغذاء.إ ّن اجملالني الرئيسيني في البرنامج التشريعي اللذان يتطلبان االعتراف باألفراد العاملني بهما ،هما مجال املتعاملني مع األغذية ومجال اخلبراء أو اخملتصون
اخملول مبنح االعتراف أو اصدار الشهادات ألولئك األشخاص ،وهو املسئول كذلك عن وضع
في إدارة سالمة الغذاء .سيكون جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية هو ّ
املتطلبات اخلاصة بذلك (مبا في ذلك كفاءات األشخاص) ووضع االحتياجات العملية الالزمة مثل معايير األداء التي يتعني استيفائها  .إ ّن الهدف االساسي لكل
ذلك يتمثل في إدارة الوظائف املرتبطة مبتطلبات نظام املنشآت ،باإلضافة إلى حتديد املتطلبات اخلاصة مبنح االعتراف  /اصدار الشهادات مثل منوذج طلب االعتراف.
وبناء على ذلك يتو ّجب على جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية التمتع بالقدرة والصالحية على فرض الشروط التي تخضع لها إجراءات االعتراف أو منح الشهادات،
والقدرة على خفض أو تعديل أو إلغاء هذه الشروط ،وحتديد املدة الزمنية لصالحية الشهادة املمنوحة مع وجوب مراعاة جتنّب منح شهادات أو اعترافات غير
محددة األجل بفترة زمنية واضحة.

اعتماد الهيئات واملؤسسات واألفراد العاملني لديها

الدافع
في ظل البيئة التشريعية املستندة على مفهوم اخلطورة ،حيث تطبق البرامج احلديثة للسالمة الغذائية ليس باإلمكان إناطة مسئول املنشأة الغذائية
مبسؤولية إنتاج غذاء سليم وآمن ما لم يقم املشرّع مسبقا بتحديد وتوصيف كافة جوانب النشاطات واملهام الواجبة على مسئول املنشأة الغذائية .وال يتيح
منوذج التفتيش املتبع حاليا تلك االمكانية القتصاره على ضبط كافة جوانب نشاط املنشأة حصرا ً في وقت التفتيش ،على النقيض من العملية املتكاملة املبنية
حتمل املشرّع عبء املسؤولية احملتملة لسالمة الغذاء ،يصبح التدقيق على
على التدقيق .ومبا أن طبيعة التفتيش على املتطلبات التفصيلية واملوصوفة بدقة ّ
األنظمة أمرا ً جوهريا تنتقل مبوجبه مسئولية سالمة الغذاء إلى مسئول املنشأة الغذائية.

التحقق
الوصف

الدافع
هناك فعاليات ومهام بعينها ضمن البرنامج التشريعي للسالمة الغذائية حتتاج أن تنفّ ذ من قبل هيئات (أو أفراد ضمن تلك الهيئات) تتوفر لديها القدرة على
إثبات سمات وأهلية معينة ،كالقدرة على الوفاء مبتطلبات محددة أو اثبات امتالك مهارات معينة ،وميكن أن يكون االعتماد ضروريا ً لهذه احلاالت لضمان حتقق
املتطلبات وتوفر الكفاءات الالزمة ،ويدرك جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية أ ّن تعريف العوامل املحُدِّدة ملنح االعتماد سوف يتم على املستوى االحتادي بالتعاون الوثيق
مع اجلهاز وخصوصا ً من خالل املساهمة بخبرائه الفنيني ضمن العمليات.

الوصف

التحقق هو عملية تقييم مدى مطابقة وامتثال مسئول املنشأة الغذائية لألدوات واملتطلبات التشريعية التي يتعني على املنشأة استيفائها (قدرة مسئول
املنشأة الغذائية من خالل توفر نظام للسالمة الغذائية قيد التشغيل واستنادا لسجالت الرصد الذاتي للنشاط و(نظام الضبط الداخلي على اثبات استخدامه
لألدوات التشريعية املناسبة لتأمني غذاء آمن ومالئم) ،وستتم عمليات تقييم املطابقة واالمتثال من قبل ضباط سالمة الغذاء في اجلهاز باستخدام منوذج
التحقق.

مخطط ( )36منوذج تقييم املطابقة
بواسطة التحقق

سوف مينح االعتراف للهيئات أو املؤسسات ذات القدرة على القيام بأعمال محددة ضمن البرنامج التشريعي ( مثل :شركات التدريب ،املؤسسات االستشارية،
جهات املنح واالعتماد ،اخملتبرات) .وسيقوم جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية بوضع املتطلبات وكافة املحُدِّدات والعوامل والكفاءات التي يتعني استيفاؤها من قبل
املنشآت املعتمدة.

املوافقة على مواد ووثائق وجتهيزات محددة وأشياء/أغراض أخرى
الدافع
في بعض األحيان قد تبرز احلاجة خلضوع بعض املواد والوثائق والتجهيزات وبعض األشياء األخرى (كاملعدات ،األجهزة واألغراض اخملتلفة) ملوافقة املشرّع ،بوصفها
الفعال للبرنامج التشريعي للسالمة الغذائية ،و ال يعني ذلك تغطية كافة األشياء دون متييز مثل مواد التنظيف أو األفران ونحو ذلك.
عناصر أساسية للتشغيل ّ
إذ سيشمل ما يراه جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية ضروريا ً إلصدار تلك املوافقات نظرا ً الختصاصه بالصالحية القانونية التخاذ القرار.
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سيــاسة الزراعــــة وسالمــــة الغذاء بإمارة أبوظبي

سوف تصمم اجراءات التحقق املزمع تطبيقها لتستوعب درجة التباين بني املنشآت الغذائية ،واختالف مستويات وطبيعة اخملاطر املرتبطة بسالمة الغذاء التي
تواجه على وجه اخلصوص املنشأة املعينة  ،والتي يجب بالتالي معاجلتها والسيطرة عليها .إذ يتضمن نظام إدارة سالمة الغذاء متطلبات محددة تتصل بعمليات
املنشأة يجري احلكم عليها بشكل مكافئ ومواز للمتطلبات التي يفرضها نظام التفتيش املطبق حاليا ً على كافة مسئولي املنشآت الغذائية.لن يقوم املدقق
بالتحقق من سجالت نظام إدارة سالمة الغذاء الذي يديره مسئول املنشأة فحسب ،بل سيقوم أيضا ً ومن خالل الزيارة امليدانية بأداء عملية التدقيق ذاتها من
خالل عملية “تفتيش واقعية “ للمتطلبات التي يغطيها نظام اإلدارة ،متثل إجراءا للتحقق على أرض الواقع ،وبذلك فإ ّن تدقيق السجالت و”التحقق على أرض
الواقع” يشكالن معا ً أركان عملية التحقق – تقييم املطابقة.

وهي :أنظمة اإلدارة ،وتعارض املصالح ،ومهارات التدقيق .22وسيحدد اجلهاز املتطلبات الفنية التي يتعني توفرها بضباط سالمة الغذاء سواء في عمليات التفتيش
أو التحقق ،مثل استيعاب وتفهم قانون الغذاء ،واملهارات (اخملتلفة) واملعرفة بالعمليات اخملتلفة للمنشآت الغذائية (مثل تصنيع األغذية اجملمدة وطبخ وتبريد
األطعمة ،وعمليات تعليب املواد الغذائية ،والبسترة ،وتكنولوجيا تصنيع املنتجات الصاحلة لفترات العرض الطويلة) .إ ّن عملية املراجعة والتقييم املستمرة
للقرارات  /األحكام التي يتخذها ضباط سالمة الغذاء عند القيام بعمليات التفتيش أو التحقق هي عنصر جوهري في البرنامج التشريعي للسالمة الغذائية،
نظرا لألهمية البالغة لتوفر املوضوعية والعدالة في التعامل مع املسئولني في املنشآت الغذائية ،حفاظا على نزاهة ومصداقية جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية.

االستثناءات في تطبيق أنظمة إدارة سالمة الغذاء

في بداية األمر يتوقع أن تزداد كثافة وتكرارية عمليات التحقق  ،وتعني الكثافة قيام املدقق بعملية “تفتيش” تضم عينّة تشمل العديد من املتطلبات التي
تتضمنها وثائق نظام اإلدارة ،إال أن خفض وتيرة كثافة عمليات التحقق واإلقالل من تكرارية الزيارات التفتيشية سيكون رهنا بارتفاع مستوى اإللتزام باملنشأة
ّ
وحتسن األداء بها.
الغذائية
ّ

قد تبرز بعض احلاالت التي توجب ألسباب منطقية عدم إلزام نوعية محددة من املنشآت الغذائية أو بعض القطاعات بتطبيق أنظمة إلدارة سالمة الغذاء،
واستثناؤها بالتالي من عمليات التحقق ،واالكتفاء بإخضاعها فقط لنموذج التفتيش القائم على حتليل اخملاطر والذي يعتمد على استخدام أدلة إرشادية ميثّل

ستؤكد عمليات التحقق على نظام إدارة سالمة الغذاء الذي يديره مسئول املنشأة على ما يلي:

إتباعها وسيلة مالئمة لتخفيف أثر األخطار احملتملة.

•مطابقة نظام إدارة سالمة الغذاء أو األعالف للتشريعات.
•مطابقة العمليات على أرض الواقع مع ما هو موثق في نظام إدارة األغذية أو األعالف.
•قابلية العمليات التشغيلية لتطبيق متطلبات نظام إدارة سالمة الغذاء أو األعالف.

التفتيش خالل املرحلة االنتقالية
الوصف
إ ّن الهدف النهائي جلهاز أبوظبي للرقابة الغذائية هو االنتقال من منوذج التفتيش احلالي (التفتيش على حتقيق متطلبات إلزامية) إلى الوضعية التي يباشر من
خاللها مسئول املنشأة الغذائية نظاما ً لإلدارة مت ّ تصميمه ليحقق املتطلبات احلالية واملستقبلية املتعلقة مبنشأته( ،حيث يقوم ضباط سالمة الغذاء بتقييم
املطابقة قياسا على نظام اإلدارة ووفق منوذج التحقق) ،إ ّن الوقت الالزم للمسئولني في املنشآت الغذائية للقيام بالتعديالت الالزمة سيعتمد على عوامل عديدة
ومختلفة ،و من املرجح في العديد من املنشآت أن يستغرق ذلك زمنا طويال ،ولذا تمُ لي الضرورة استمرار العمل بالنموذج الراهن للتفتيش حتى يصبح تغييره
أمرا ً واقعاً.
التحسب لها مثل نوعية وخصائص املنتجات الغذائية،
ويجري حاليا ً تطوير منوذج التفتيش السائد إلى نهج مبني على مستوى اخملاطر يراعي عدة عوامل يتعني
ّ
وحجم املنشأة ،وطرق معاجلة الغذاء ،ومجموعات املستهلكني األكثر عرضة للخطر ،وأداء مسئول املنشأة الغذائية وقدرته على حتقيق كافة املتطلبات ،وذلك
لتحديد دورية التفتيش ومستوى املتطلبات التشريعية التي يتوجب تضمينها .وستهدف عملية تعزيز النموذج الراهن للتفتيش أيضا ً إلى معاجلة قضايا تتعلق
برفع بكفاءة  /تقومي ضباط سالمة الغذاء ،وستتوقف عمليات التفتيش على املنشأة الغذائية عند تسجيل نظام إدارة سالمة الغذاء اخلاص بها  ،لتخضع عندئذ
فقط لعمليات التحقق .سيقوم ضباط سالمة الغذاء في جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية بتنفيذ عمليات التحقق لتقييم مدى مطابقة املسئولني في املنشآت
الغذائية أو املسئولني ضمن قطاعات محددة فقط عندما تصل هذه املؤسسات إلى مستوى من نضج وارتقاء األداء يثبت من خالله املسئولني قدرتهم على
تشغيل “نظام إلدارة سالمة الغذاء” مبني على اخلطورة.
إن املقدرة على تشغيل نظام إدارة سالمة الغذاء تتطلب توفر أنظمة لإلدارة الذاتية للنظام باملنشأة وحفظ السجالت ،وعندها سيكون لضباط سالمة الغذاء
مهمة مزدوجة  :اإلنفاذ (مهمة تشريعية) والتفتيش /على املدى القصير واملتوسط  /التدقيق على املدى البعيد)
يتوجب على ضباط سالمة الغذاء في جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية التمتع باإلقتدار الالزم ملعاجلة ثالثة عناصر رئيسية متكاملة خالل قيامهم بعمليات التحقق

إجراءات اإلنفاذ
سوف يستمر القيام بإجراءات اإلنفاذ سواء كانت من خالل منوذج التفتيش أو منوذج التحقق ،وستو ّجه وتُدار من خالل نتائج تقييم املطابقة والتي قد تكشف
عن إخفاق مستمر لتحقيق املتطلبات التشريعية ذات الصلة من قبل مسئول املنشأة الغذائية ،أو عن أخطار على الصحة العامة تتعلق بنظام اإلدارة و /أو
اإلجراءات املتخذة من قبل مسئول املنشأة الغذائية  ،وسيتم في مثل هذه احلاالت انفاذ التشريع باتخاذ اإلجراء القانوني املالئم من قبل ضباط سالمة الغذاء
استنادا لصالحيات الضبط القضائي املمنوحة لهم.

 6.2.4السياسة الرابعة  -بطاقات البيان والتعريف بمكونات المادة الغذائية (البطاقة
الغذائية):
التوجه
يدرك جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية أ ّن س ًن املتطلبات التشريعية اخلاصة ببطاقات البيان ومكونات املادة الغذائية (البطاقة الغذائية) هي مسؤولية واختصاص
اجلهات االحتادية  ،وأ ّن السالمة واملالءمة تعتبران من عناصر البطاقة الغذائية املهمة و تشكالن أمرا ً جوهريا ً في توفير املعلومات األساسية للمستهلك،
ويدرك اجلهاز أيضا ً أهمية التوسيم الصحيح لألغذية بواسطة بطاقات البيان املالئمة حيث تتضمن بالتفصيل جميع مكونات املادة الغذائية ( لتوفير املحُ ّددِات
اخلاصة باستخدام املادة ومكوناتها للمصنّع) ،وكذلك امللوثات (ضمان عدم قيام مصنّع املواد الغذائية أو البائع بتضليل املستهلك) ،فضال ً عن إحتواء البطاقة
للمعلومات واإلدعاءات التغذوية  ،تعد جميع تلك العناصر من األساسيات الالزمة لتوفير املعلومات الضرورية للمستهلك حتى يتمكن من انتقاء أفضل اخليارات
التي تالئمه من املواد الغذائية.

الدافع
توفر بطاقات البيان ومحتواها من املعلومات التغذوية قدرا كبيرا ً من ضمانات سالمة ومالءمة الغذاء للمستهلك ،كما يوفر الضبط املالئم لبطاقات البيان
امكانية إطالع املستهلك على املعلومات الالزمة جلعل قرار الشراء متوافقا مع اخليارات املتعلقة بسالمة الغذاء و في ذات الوقت مع اخليارات الصحية .
إن توصيف تركيبة املادة الغذائية باستخدام بطاقة البيان التي تلصق بعبوة املادة الغذائية ميثل سردا توضيحيا لتبيان املكونات التي تشكل املنتج الغذائي،
وقد يكون املنتج إما من النوع الكامل وحيد املكّون مثل الفاكهة ،أو منتج غذائي من نوع املواد الغذائية املعلبة ،أو خليط متألّف من عدة مكونات مثل الوجبات
اجلاهزة املَعدة لإلستهالك  ،وتتوخى الضوابط على مكونات املواد الغذائية هدف حتقيق السالمة الغذائية (مثل وضع احلد األقصى للمضافات الغذائية) على
الرغم من أ ّن بعض القرارات قد تكون من أجل أسباب تغذوية بحتة (مثل إضافة بعض الفيتامينات أو املعادن والتي من املمكن فقدانها خالل املعاجلات التي قد

مخطط ( )37التحقق
في املرحلة اإلنتقالية

تجَ رى على املادة الغذائية املنتجة).

الوصف
إن عملية إصدار واستخدام البطاقة الغذائية تشكل إضافة لتكلفة املنتج النهائية ،وتحَ ّمل هذه الكلفة اإلضافية عادةً للمستهلك مما يوجب ان يكون القرار
متوازنا حول املعلومات اإللزامية التي يجب إدراجها على تلك البطاقة ،ويساعد توفراملعايير اخلاصة مبكونات املادة الغذائية على البطاقة على إدارة اخملاطر ذات األثر
املتضمنة باملادة الغذائية (مثل نسب الفيتامينات واملعادن األساسية) واالعتبارات الهامة االخرى مثل (مستويات اخلطورة
على املستهلك واملرتبطة باخلصائص
ّ
أو السمية).
تغطي الضوابط املنظمة ملتطلبات بطاقات بيان وتركيب املواد الغذائية و توسيم الغذاء ستة مجاالت مختلفة تشمل:
22
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ميكن العودة إلى املواصفة “ ISO 17020أجهزة التفتيش”

95

سيــاسة الزراعــــة وسالمــــة الغذاء بإمارة أبوظبي

سيــاسة الزراعــــة وسالمــــة الغذاء بإمارة أبوظبي

خاصة أو ألغراض خاصة) فيمكن أن يتم التعامل معها هنا ،وحتت عنوان (املواد الغذائية ذات االستخدام اخلاص).

•األحكام العامة التي تنطبق على جميع املواد الغذائية.
•املواد التي ميكن إضافتها إلى املواد الغذائية.
•امللوثات والسميات.
•األغذية التي تتطلب إجراء تقييم قبل طرحها للتسويق (عدا املواد التي ميكن إضافتها للمواد الغذائية).

.3

3العوامل املساعدة :حتدد املواد التي تضاف إلى املادة الغذائية وال تتواجد أو تتبقى باملنتج النهائي املعد لالستهالك ،ويتوجب احلصول على موافقة
مسبقة لهذه املواد والتي حتدد من قبل الهيئة اخملتصة (أي هيئة اإلمارات للمواصفات واملقاييس  )ESMAوذلك على املستوى االحتادي.

.4

توضح اخلصائص املُعرّفة للمادة املضافة الالزم توفرها كدرجة النقاء املذكورة في نصوص االصدارات ذات العالقة مثل كتيب
4التعريف ودرجة النقاوةّ :
ّ
«خصائص املضافات الغذائية» أو « ”Food additive specificationsالذي مت إصداره من قبل( )JECFAوهي اللجنة املشتركة خلبراء منظمتي األغذية
والزراعة FAOو الصحة العاملية ( )WHOللمضافات الغذائية  ،وكذلك تحَ دد هذه اخلصائص بالدولة على املستوى االحتادي من قبل هيئة املواصفات
اخملتصة (.)ESMA

•املتطلبات امليكروبيولوجية ،ومتطلبات عمليات التجهيز.
•املنتجات الغذائية ذات املعايير اخلاصة احملددة.

فيما يلي وصف للمجال العام لكل من اجملاالت الستة:

والسميات
امللوثات
ّ

األحكام العامة

1 .1

والسميات الطبيعية :تضع احلدود القصوى من امللوثات املعدنية والال معدنية والسميات الطبيعية التي ال يجب جتاوزها في أي غذاء بحسب
امللوثات
ّ
نوعه ،وهي حتدد من قبل هيئة املواصفات اخملتصة (أي هيئة اإلمارات للمواصفات واملقاييس  )ESMAوذلك على املستوى االحتادي ،وكمبدأ عام فإ ّن
امللوثات والسميات الطبيعية يجب أن تبقى “منخفضة بقدر ما هو قابل للتحقيق بشكل منطقي” أو ما يطلق عليه مبدأ ( )ALARAو الذي قد
يختلف من بلد إلى آخر.

.2

2احلدود القصوى لآلثار املتبقية (اخمللّفات) :تضع احلدود القصوى املسموح بها خمللّفات أو متبقيات املرك ّبات الكيميائية املستخدمة في الزراعة ،أو األدوية
البيطرية باملنتجات الغذائية ذات املنشأ احليواني  .وبشكل عام تضع هيئة دستور الغذاء على املستوى الدولي  Codexاألحكام أو ما يسمى MRLs
باحلدود القصوى املسموح بها لآلثار املتبقية على املستوى الدولي  ،MRLsحيث تَصدر بالدولة على املستوى االحتادي من قبل هيئة املواصفات اخملتصة
( )ESMAومتثّل هذه احلدود املقادير الواقية وليست احلدود التي تضمن السالمة ،وهي تعكس مدى االلتزام باملمارسات الزراعية اجليدة في قطاع الزراعة،
لذا يتعني توخي املوضوعية واستخدام املنطق عند اتخاذ القرار بالنسبة للمواد الغذائية التي تتجاوز بها امللوثات احلدود القصوى  MRLsشريطة أن
ال يكون الغذاء مغشوش أو غير آمن.

.3

3املواد املالمسة للمادة الغذائية لألغذية :حتدد املواد املسموح أن تالمس أو تتواجد مع املواد الغذائية وفقا ً لشروط محددة مثل منع وجود أشياء
مصاحبة للمادة الغذائية قد تسبب االختناق.

.4

4النباتات والفطريات احملظورة :حتدد النباتات والفطريات التي مينع أن تضاف إلى املواد الغذائية ،أو التي يسمح فقط باستخدامها إلضفاء النكهة على
املادة الغذائية.

.1

1األحكام التمهيدية :هي األحكام التي تطبق على نظام بطاقات البيان وتركيب املواد الغذائية (البطاقة الغذائية) بشكل عام ،وتتضمن قائمة
باملصطلحات (التعاريف)،وحدات القياس ،الرموز املستخدمة وحتذيرات اإلقدام على تعديل بيانات البطاقة.

.2

2فرض تطبيق استخدام البطاقات الغذائية :تتعلق بفرض االلتزام باستخدام البطاقات في حالة املواد الغذائية التي تباع التجزئة ،وتوجب حتديد
االستثناءات والبدائل مثل اشتراط كيفية توفير املعلومات املتعلقة باملادة الغذائية كبديل لعدم وجود بطاقة البيان (مثل املعلومات التي يتعني
تقدميها في حالة عرض الغذاء السائب الذي يعبأ في حاويات ضخمة).

.3

3متطلبات التعريف بالغذاء أو حتديد هوية املادة الغذائية  :تشمل اسم املادة الغذائية ،رقم الدفعة (بغرض التتبع) ،اسم وعنوان (املزود باملواد
الغذائية) أو املستورد في اإلمارات العربية املتحدة.

.4

4عبارات التحذير أو اإلرشاد اإللزامية والبيانات اإليضاحية :تتعلق بأي عبارات إلزامية بغرض التحذير ،واإلرشاد وإبداء النصح ،أو تصريحات معينة
ذات صلة يطلب إضافتها.

.5

5تسمية مكونات املادة الغذائية :عبارة عن متطلبات لتسمية مكونات املادة الغذائية واملكونات املركبة (ذات التركيب املتعدد) .يستلزم ذلك وضع
قائمة تشمل كافة املكونات باسمها الشائع الدارج االستخدام أو الوصفي أو العام ،ويجب إدراجها وفق ترتيب تصاعدي حسب وزنها.

.6

فضل االستخدام قبل» أو يستخدم بتاريخ» .لتبيان التاريخ
6تواريخ االنتاج و تعبئة املواد الغذائية :و يتوجب ذكر توقيت زمني مقرونا بعبارات «ي ُ ّ
النهائي الذي يجب أن تستخدم عنده أو قبل حلوله املادة الغذائية.

.7

7تعليمات االستخدام والتخزين :تُوجب إضافة اشتراطات ومتطلبات االستخدام وإرشادات التخزين ذات األثر في حماية وسالمة الصحة العامة
والتي يتوجب إطالع املستهلك عليها.

.8

8متطلبات املعلومات التغذوية :حتدد املواد الغذائية التي تتطلب ايراد وذكر معلومات تغذوية ببطاقاتها وكذلك األغذية املستثناة من هذه الشروط
واملتطلبات ،وحتدد أيضا طبيعة املعلومات التغذوية الواجب ذكرها مثل :الطاقة ،البروتينات ،الدهون  ،الكاربوهيدرات ،الصوديوم ،و أسلوب تدوين
وكتابة تلك البيانات.

.9

9اإلدعاءات الصحية والتغذوية :تتعلق بتوصيف اإلدعاءات املسموح بها أو التي يَحظر استخدامها واملتعلقة بالصحة والتغذية ومحتويات املادة
الغذائية .و في الغالب ال تتطلب اإلدعاءات التغذوية وبيانات محتوى املادة اسهام و مشاركة ّ
املشرع بصورة مباشرة باستثناء وضع املعايير اخلاصة
باالدعاءات إذ يضمن تصنيف اإلدعاءات الصحية وفق ضوابط وأسس محددة أن يركز املشرّع على اجلوانب األكثر تأثيرا ً على املستهلك  .وميكن أن تلزم
التصنيفات احملتملة املُصنّع بتقدمي أدلة موثقة أو إثباتات داعمة عند استخدامه عبارات أو إدعاءات تغذوية عامة (أي إدعاء غير متعلق بتأثير املادة على
أما في حاالت املستوى األعلى من االدعاءات والذي يتضمن عبارات تتعلق مبرض معني ،فيجب احلصول على املوافقة املسبقة من جهاز
وجود مرض ما)ّ .
أبوظبي للرقابة الغذائية ،بهدف حماية املستهلك من خطر اإلدعاءات اخلاطئة  ،إضافة إلى احلفاظ على مصداقية وسالمة توريد املواد الغذائية .وميكن
للمشرّع اصدار قائمة باإلدعاءات الصحية املعتمدة من قبله.

املتطلبات امليكروبيولوجية ومتطلبات جتهيز املواد الغذائية

اجلدير بالذكر أ ّن اإلدعاءات الطبية تقع خارج نطاق اختصاص جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية حيث تتم متابعتها من قبل السلطات الصحية.

احلدود امليكروبيولوجية للمواد الغذائية (كمعايير لألداء):

1010متطلبات وضوح بطاقة البيان :وحتدد طريقة كتابة املعلومات أو وضعها ليكون ذلك بأسلوب يتيح للمستهلك سهولة قراءتها واستيعابها كما
حتدد املعلومات التي يجب أن تكتب باللغة العربية.

املواد املضافة إلى الغذاء:
.1

1املضافات الغذائية :تشمل أي مادة ال تستخدم عادةً كمادة غذائية بحد ذاتها ،أو كأحد املكونات أو العناصر الغذائية ولكنها تضاف بغرض حتقيق
ميزة تقنية ذات صلة بعمليات تصنيع املنتج .ويجب أن يكون استخدام هذه املواد مسموحا ً به وفق التشريعات السارية والتي ميكن أن تتضمن
النسب املسموح بإضافتها ،وتحَ دد احلدود املسموحة للمضافات الغذائية على املستوى االحتادي من قبل هيئة املواصفات اخملتصة وهى (هيئة اإلمارات
للمواصفات واملقاييس .)ESMA

.2

أما فيما يتعلق باألغذية التكميلية (مواد غذائية تستخدم جملموعات
2الفيتامينات واملعادن :تنظم عملية إضافة الفيتامينات واملعادن للمواد الغذائيةّ ،
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األغذية التي حتتاج إلى تقييم خاص قبل التسويق أو الطرح باألسواق
األغذية املصنعة وفق الطرق املستحدثة:
ينظم بيع املواد الغذائية أو مكوناتها املنتجة وفقا ً للتقنيات احلديثة ،وتتضمن:
.1

1األغذية املنتجة وفقا ً لتكنولوجيا اجلينات أو التقنية الوراثية .يتم تنظيمها من خالل تقدمي التصريح وشروط البيع ،وكيفية استخدام
هذه املنتجات ،ووجود بطاقات البيان (البطاقة الغذائية).

.2

2األغذية احملفوظة باإلشعاع :ويعتبر تداولها ممنوعا ً ما لم يتم احلصول على تصريح خاص يذكر به على وجه التحديد املعلومات التي يجب
أن تتضمنها بطاقات البيان (البطاقة الغذائية) ملثل هذه املنتجات.

.3

3تقييم أثر استخدام التقنيات املتناهية الدقة كتقنية النانو أو (النانو تكنولوجي) في الغذاء.

تضع احلدود القصوى املسموح بها للكائنات الدقيقة املوجودة في املواد الغذائية والتي من احملتمل أن تسبب خطرا ً على صحة اإلنسان ،مبا في ذلك خطط سحب
العينات ،الخ .يتم وضع احلدود امليكروبيولوجية على املستوى اإلحتادي من قبل الهيئة اخملتصة (هيئة اإلمارات للمواصفات واملقاييس .)ESMA

معايير املنتجات الغذائية
املعايير والقواعد الفنية للمواد الغذائية حسب الضرورة:
تتضمن متطلبات محددة ألنواع األغذية اخملتلفة مثل احلبوب ،اللحم ،البيض ،السمك ،الفواكه واخلضروات ،زيت الطعام ،منتجات األلبان ،املشروبات ،السكر
والعسل ،األغذية ذات االستخدامات اخلاصة (مثل غذاء األطفال ،األغذية اخلاصة بالرياضيني  ،األغذية الطبية أوالعالجية) ،وأغذية أخرى مثل (اخلل ،امللح ،العلكة
(اللبان) ،إ ّن مثل هذه املواصفات والقواعد الفنية حتدد من قبل هيئة املواصفات اخملتصة (أي هيئة اإلمارات للمواصفات واملقاييس  )ESMAوذلك على املستوى
االحتادي.
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التداخل الغذائي – الدوائي

الوصف

إ ّن أحد املعالم األساسية لنظام البطاقة الغذائية يتمثل في أنه يغطي ضوابط بطاقات بيان و توسيم املواد الغذائية في كامل السلسلة الغذائية  ،و بالرغم من
انتفاء اجلدل واخلالف على ضرورة إدراج األغلبية العظمى من املواد الغذائية مبختلف اصنافها ضمن تصنيفات وقوائم التموين واإلمداد الغذائي ،إال أن جزء محدود
من املنتجات الغذائية لدواعي تتعلق بخصائصها تقع في منطقة رمادية وسيطة بني الغذاء والدواء .إن ذلك يستلزم اتخاذ قرار موضوعي للبت في معاجلتها
يإدراجها إما حتت قانون األدوية أو حتت قانون الغذاء  ،بيد أن األمر يتطلب تعاونا ً وثيقا ً بني كل من جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية والسلطات اخملتصة بالصحة
ضمن للبرنامج التشريعي الشامل لقطاع الغذاء تنظيم الكيفية التي يتم من خاللها اتخاذ القرار املشترك،
العامة ،في ذات السياق تبرز احلاجة إلقرار آلية ت ُ ّ
الذي سيحظى بقبول كل األطراف املعنية و يحسم بجالء وضعية هذا النوع هذه املنتجات.

يوضح اخملطط رقم ( )38التالي األدوات الرئيسية التي تشكل عناصر برنامج الغذاء التشريعي القائم على أساس حتليل اخملاطر:

مخطط ( )38نظام إدارة سالمة الغذاء

 6.2.5السياسة الخامسة  -األغذية الحالل
التوجه
يدرك جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية أ ّن األغذية احلالل مطلب حيوي يتصل باملعتقد الديني واألعراف والتقاليد الثقافية املوروثة لغالبية سكان اإلمارة ،وميثل ذلك
أهم املقومات الرئيسية الالزمة لتحقيق هدف “مالءمة” الغذاء ،ولقناعة اجلهاز باالهتمام البالغ الذي يحيط بقضية األغذية احلالل على املستويني احمللي واالحتادي
واإلقليمي  ،فقد مت ّ حتديد خصائص ومتطلبات لألغذية احلالل على مستوى اإلمارة بشكل واضح في إطار البرنامج التشريعي.

الدافع
نظرا لكون الغالبية العظمى من أفراد اجملتمع من املسلمني ،فإن على جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية بناء الثقة الكاملة وطمأنة أفراد ومكونات اجملتمع على
استيفاء األغذية التي يتناولونها للمتطلبات والشروط الشرعية لألغذية احلالل.

ويتضمن هذا النظام املمارسات الصحية اجليدة ،وعناصر الهاسب  HACCPذات الصلة ،ومتطلبات التدريب ،ومتطلبات رفع التقارير ،ويواجه جهاز أبوظبي للرقابة
الغذائية حتديا ً كبيرا ً في هذا اجلانب نتيجة التنوع العرقي الكبير للعاملني في املنشآت الغذائية في أبوظبي وتعدد اللغات السائدة بينهم  ،لذا يقوم اجلهاز مبساع
جادة لتطوير مناهج مبتكرة وتطوير وثائق تستخدم فيها نصوص كتابية مختصرة وتٌصدر بأكثر اللغات شيوعا ً وتعتمد على الوسائل البصرية (مثل استخدام

يتعني استيفاء ثالثة أمور رئيسة لضمان ثقة املستهلكني املسلمني باستيفاء اإلمدادات الغذائية في اإلمارة ومطابقتها للشروط الشرعية و العقدية اخلاصة

تعم فوائدها الناطقني مبختلف اللغات .
الصور) ،حتى َ

الوصف
بهم ويشمل ذلك اآلتي:
•أن ّجميع املنتجات الغذائية املعروضة للتداول واالستهالك مستوفية لشروط األغذية احلالل.
•الفصل الفيزيائي أو املكاني املناسب أثناء التجهيز والنقل والتخزين بني األغذية احلالل واألغذية غير احلالل احملرّمة شرعا على املسلمني
صدر حلومها إلى اإلمارات العربية املتحدة).
(وخصوصا ً في مسالخ املاشية والدواجن التي ت َ ّ
•استخدام بطاقات غذائية مالئمة وذات مصداقية لألغذية احلالل ،حيث يجب أن تكون أنظمة منح الشهادات موثوقة ومتسقة وتتسم
بدرجة عالية من الوضوح و املصداقية.
و لتحقيق رغبة كافة شرائح املستهلكني من مختلف الديانات  ،فإ ّن البرنامج التشريعي للغذاء ميتاز مبرونة كافية تتسع لتستوعب أحكام األغذية غير احلالل
لغير املسلمني ،والتي يسمح بتداولها عن طريق أذونات خاصة و احلصول على موافقات مسبقة ،كما أن ّها متضمنة ضمن نظام اإلدارة الذي يغطي كافة جوانب

أدلة املمارسة
يتم إعدادها من قبل جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية بالتشاور مع قطاعات األغذية لتغطية اجملاالت التي تعكس متكّن تلك القطاعات وامتالكها القدرة واجلاهزية
على تطوير أنظمة إلدارة سالمة الغذاء قائمة على أساس حتليل اخملاطر ،حيث حتدد أدلة املمارسة اآلليات والتوقعات لألنظمة التي سوف تعمل وفقا ملتطلبات
حتقيق األهداف االستراتيجية لضمان سالمة ومالءمة الغذاء.
من املمكن إصدار أدلة املمارسة مبدئيا ً على شكل وثائق إرشادية لتمكني الفئات املستهدفة من فهم التوقعات املطلوبة من قبل اجلهة التشريعية والفترة
الزمنية الالزمة لالنتقال إلى تطبيق هذه املتطلبات ،وفي الوقت نفسه ،ميكن إصدار أدلة خاصة بالقطاعات (أو مجموعات ضمن القطاع الواحد) التي قد تستثنى
من تطبيق نظام إلدارة سالمة الغذاء.

اخلطوط التوجيهية للقطاعات الغذائية

“السالمة واملالءمة”.

يتم إعدادها من قبل جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية ملساعدة القطاعات الغذائية في مجاالت االهتمام املرتبطة بنظام سالمة ومالءمة الغذاء (مثال :املمارسات

 6.2.6السياسة السادسة  -األدوات والوسائل العملية للتنفيذ والتطبيق

الصحية السليمة ،بطاقات البيان البطاقة الغذائية ،الخ).
برامج التدريب ملتداولي األغذية ومسئولي املنشآت الغذائية

التوجه
يدرك جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية أ ّن برنامجه التشريعي لسالمة الغذاء و الذي يقوم على أساس حتليل اخملاطر يستوجب أن تالزمه مجموعة من األدوات القائمة
على حتليل اخملاطر والتي مت ّ تطويرها من قبل خبراء في عديد اجملاالت ذات الصلة ،ويلتزم في هذا الصدد بتحديد أنسب الوسائل ومن ثم العمل على تطويرها
وتوفيرها لغالبية املنشآت الغذائية ،علما بأ ّن بعض املنشآت قد تختار تطوير أدواتها بنفسها وفي هذه احلالة ينبغي أن يتم تقييمها وإجازتها من قبل اجلهاز.

الدافع
املنشآت الغذائية بحاجة لهذه األدوات بغية توثيق األنشطة أو العمليات التي تقوم بها  ،فضال ً عن تعزيز منوذج الكفاءة املنشود في متداولي الغذاء لتحقيق
املطابقة مع املتطلبات القانونية وتقدمي غذاء آمن ومالئم.
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تتضمن برامج لتدريب العاملني في املنشآت الغذائية وتعتبر عنصرا ً أساسيا ً للتطبيق الفعال لنظام سالمة الغذاء ،ومن الضروري أن يسبق تصميم برامج
التدريب إجراء أبحاث حول مخرجات العملية التدريبية واالحتياجات اخلاصة باجملموعات املستهدفة التي يتوجب الوفاء بها ،واملستوى احلالي للمهارات الذي تتمتع
به ومدى احلاجة لتكرار وإعادة اجلرعة التدريبية املطلوبة ومقاييس النجاح املتحقق.
على املدى الطويل ميكن أن يقوم جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية بتطوير نظام للتصنيف أو الترتيب التسلسلي متنح على أساسه درجات للمنشآت الغذائية وفقا
ملعايير بعينها  ،وتلك عملية معقدة يتطلب تنفيذها حتديدا واضحا للغرض والسياقات املستهدفة التي ينبني عليها التصنيف على سبيل املثال( :املطابقة
أم إرشاد املستهلكني) ،اجملال (املطاعم ،منشآت التموين الغذائي ،الخ) ،احلالة (إلزامي أم اختياري) ،منوذج التصنيف (منوذج عالمات أم منوذج حتقيق أهداف ،أم منوذج
وصفي ،الخ) ،نظام التقييم (كيفية إدارة التقييم ،التكرارية ،االستئنافات ،الخ) ،التداخل مع عمليات التحقق من األداء ،إمكانية املشاهدة واطّ الع اجلمهور (مكان
وضع عالمة التصنيف) ،القضايا اإلدارية (الزمن الالزم ملنح الشهادات).
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 6.2.7السياسة السابعة  -توفر الكفاءات

الشأن كذلك إقرار مصفوفة لتصنيف الكفاءات ،حتدد املعارف واملهارات التي يتوقع جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية توفرها باملسئولني وغيرهم من العاملني في
املنشآت الغذائية ،كما سيتم حتديد “كيفية”أو اشتراطات البرهنة العملية واثبات توفر القدرات والكفاءات على أرض الواقع ،والطرق الكفيلة بتحقيق ذلك.

التوجه

القائمون على التشريع  /املدققون

يلزم جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية اجلهات الرئيسية في البرنامج التشريعي للسالمة الغذائية بتوفر مستوى معني من الكفاءات الالزمة حتى يتسنى بوضوح
استيعاب احلد األدنى املتوقع من املهارات واملعارف من قبل هذه اجلهات .إ ّن الغذاء اآلمن واملالئم يعتمد على توفر الكفاءة بكافة العاملني في نظام سالمة ومالءمة

يجب أن ميتلك القائمون على التشريع /املفتشون /املدققون املهارات الالزمة للقيام بالتدقيق ،واإلدارة السليمة حلاالت تضارب املصالح ،واحلفاظ على السرية
واخلصوصية للمنشآت بالقطاع الذي يعملون به ،كما يجب أن يتوفر لديهم االستيعاب الكافي للبرنامج التشريعي واإلدراك الصحيح الواضح قدر املستطاع ملا
يتوجب البحث أو السؤال عنه عند تقييم الكفاءة في عمليات املنشأة الغذائية ،ومن الطرق املفيدة في هذا اجلانب استخدام قائمة تدقيق للمهارات التي سيتم
التقصي عنها في مكان العمل ومناذج لألسئلة واالستفسارات التي سيتم طرحها على املتعاملني مع األغذية.

الدافع

سيكون املسئولون في املنشآت الغذائية في حاجة إلى التوجيه واإلرشاد حول األمور التي سيقوم املدققون بالتقصي عنها ،وكيفية تطوير وترقية مهارات
العاملني لديهم (إذا لزم األمر) ،وقد يتسنى للكادر املنخرط لفترة زمنية طويلة نسبيا في مجال الغذاء اكتساب املهارات واملعارف الضرورية ،أما إذا كان الكادر
جديدا ً في مجال العمل في املنشآت الغذائية ،فسيكون التدريب هو الطريق األمثل للحصول على املعرفة املطلوبة .وميكن أن يتخذ التدريب أشكاال ً مختلفة
(مثل :التدريب احلرفي واملهني ،أو الدورات املتاحة عبر الشبكة العنكبوتية (االنترنت) ،التدريب عن طريق انشطة تعليمية مشتركة بني املتدربني أو بالتلقني
املباشر من املدرب ،الدورات التدريبية الداخلية مبوقع العمل باملنشأة).

الغذاء مبا في ذلك ضباط سالمة الغذاء (املفتشني)  /املدققني ،واملسئولني في املنشآت الغذائية واملتعاملني مع األغذية.

إ ّن حتديد الكفاءات املطلوب توفرها وإلزام اجلهات املعنية بها يعد أمرا ً أساسيا ً لتوفير غذاء آمن ومالئم للمستهلك لضمان توفر املهارات واملعارف املالئمة في
األفراد ذوي املهام واألدوار اخملتلفة ضمن برنامج الغذاء التشريعي والثقة في امتالكهم القدرة على التعامل مع الغذاء بشكل آمن وصحيح.

الوصف
في إمارة أبوظبي ،حيث يتم تشغيل القسم األكبر من القطاعات الغذائية من قبل عدد كبير من مجموعات تتسم بالتنوع العرقي بني أفرادها وتفاوت مستوى
التحصيل التعليمي واملهارات اللغوية  ،يستلزم األمر وضع حد أدنى للكفاءات الواجب توفرها في أولئك العاملني حتى يتسنى تصميم واجراء البرامج التدريبية
املالئمة والتي تشكل عنصرا ً أساسيا ً في البرنامج التشريعي للسالمة الغذائية ،لذا يتعني أن يتمتع موظفي جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية واألشخاص الذين
يقومون بإجناز مهام رئيسية في اجملاالت ذات الصلة (مثل التدريب) باملهارات املناسبة ،والكفاءات املالئمة ألداء وظائفهم ومهامهم .إ ّن بعض األنشطة في بعض
املناسبات واألحداث كاملعارض واللقاءات ومناسبات اجلمعيات اخليرية وجمع التبرعات تعتبر أعماال ً مرتبطة بالغذاء لذا يتم تغطيتها من قبل برنامج سالمة
الغذاء التشريعي ويتضمن ذلك مستلزمات الكفاءة.
فيما يلي التوقعات املنشودة في هذا اجملال:

املنشآت الغذائية
كلما ازداد تعقيد عمليات تصنيع الغذاء ترتفع احتماالت اإلخفاق املؤدي لتعرض صحة املستهلك للخطر (مثال :األغذية املعلبة منخفضة احلموضة املتداولة
ّ
بشكل واسع) ،مما يضاعف أهمية متطلبات الكفاءة والتدريب ،وسيقوم جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية بتوفير حزم ارشادية متكاملة،وتوصيف جملموعة الكفاءات
الالزم توفرها وفقا للمتطلبات التشريعية ،كما س ُتفرض إلزامية التدريب على املنشآت ذات الهياكل أو التكوين املركب أو املتعدد والتي تتعامل مع األغذية عالية
اخلطورة وعلى املتعاملني مع األغذية واملشرفني ومسئولي املنشآت الغذائية .يجب توفير مواد إرشادية ملساعدة املسئولني في املنشآت الغذائية على حتقيق
متطلبات نظام إدارة سالمة الغذاء مبنشأتهم وكذلك مساعدة املدققني في تقييم مطابقة املنشآت ملتطلبات البرنامج التشريعي  ،وسيسعى اجلهاز التخاذ
التدابير الضرورية لضمان امتالك وحصول القائمني بالتدريب على املهارات املالئمة واخلبرات الضرورية للقيام بذلك.
من الضروري حتديد الكفاءات املطلوبة لكافة النشاطات املتعلقة بالتعامل مع األغذية وكافة القطاعات الغذائية ،وقد يكون من الضروري إضافة أو تعديل شروط
الكفاءات املطلوبة عندما يتم الشروع بتطبيق البرنامج التشريعي ،ومن املهم في هذا اخلصوص البدء مبجموعة من الكفاءات التي متثل احلد األدنى للمهارات
واملعارف اخلاصة بكافة مسئولي املنشآت الغذائية واملتعاملني مع األغذية في اإلمارة ،الالزمة للوصول إلى غذاء آمن ومالئم.
ح ّدد جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية ثالثة مستويات من األنشطة تتعلق بثالث مجموعات رئيسية من األشخاص املرتبطني بالقطاعات الغذائية :املتعاملون مع
األغذية ،واملسئولون في املنشآت الغذائية  /املشرفون على املتعاملني مع األغذية ،واخملتصون بأنظمة إدارة سالمة الغذاء ،وقد مت ّ إلزام كافة املتعاملني مع األغذية
بتلقي حد أدنى من التدريب ،حيث مت ّ إقرار احلد األدنى ملستوى متطلبات الكفاءة ،وسيتم كذلك تطوير واقرار احلد األدنى من الكفاءات بالنسبة لألفراد الرئيسيني
اآلخرين .
تتطلب أي من مجموعات الفعاليات السابقة كفاءات محددة ،وميكن أن تختلف الكفاءات املطلوبة من قطاع إلى آخر ،وميكن ضم عدد من الكفاءات لتشكل
حزمة واحدة متجانسة بحيث يعمم تطبيقها بشكل أوسع كما في حالة املتعاملني مع األغذية في قطاع خدمات الطعام والتموين الغذائي ،وهي مجموعة
ميكن أن يتم تطوير كفاءات أساسية خاصة بها لسالمة الغذاء ،حيث يستلزم ذلك معاجلة مواضيع التنقل املستمر للمتعاملني مع األغذية بني املنشآت ،والتغير
في املناصب أو الوظائف والواجبات مبختلف مكونات قطاع خدمات الطعام والتموين الغذائي باإلضافة إلى تباين مستويات التعليم واللغات اخملتلفة ،وقد يؤدي
ذلك إلى إقرار منوذج مؤهالت الزامية خاص مبتداولي الغذاء.
ومن املهم جدا اثبات القدرة على تطبيق املعارف املكتسبة والكفاءات مبكان العمل ،وغالبا ً ما يكون الشخص غير قادر على ممارسة الكفاءات التي اكتسبها عن
طريق حضور الدورات التدريبية فقط ،إذ من الصعوبة مبكان إظهار الكفاءات املكتسبة “دفعة واحدة” في املنشأة الغذائية .وسيكون على املنشأة الغذائية على
الدوام احملافظة على مستوى محدد من الكفاءات ،وبغض النظر عن تكرارية عمليات التحقق ،يتعني ان تنعكس املعرفة املكتسبة خالل التدريب على املمارسات
اليومية و السلوك اخلاص بسالمة األغذية على أرض الواقع باملنشأة الغذائية( .مثال :سيكون من املنطقي أن يقوم املشرف بالتدقيق على مجاالت محددة من
سلوك األفراد جتاه سالمة الغذاء ،والسجالت ،وأية أفعال تصحيحية مت ّ اتخاذها).
وسيقدم جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية املعلومات حول الوسائل التي تتيح القيام بذلك وعلى احملافظة على سجالت التدريب باملنشأة الغذائية.سيتم في هذا

التدريب
مبا أ ّن جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية ليس مؤسسة مختصة بتقدمي التدريب ،فمن الضروري أن تتوفر لديه القناعة والثقة في جودة وكفاءة الدورات التدريبية
وفعاليتها في حتقيق اخملرجات التي حددها اجلهاز .وقد يسعى املدربون واملسئولون في املنشآت
املقدمة من قبل شركات التدريب من حيث مالءمتها وشمولها ّ
الغذائية للحصول على مساعدة اجلهاز لتوفير املوارد واملعلومات الالزمة للتدريب ،مما يوجب على جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية التصدي لقيادة هذه العملية من
خالل وضع اإلطار العام ،والتوقعات ،واملتطلبات اخلاصة باملدربني وجهات تقدمي التدريب.
من الضروري أن يقدم جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية العون الالزم لضمان استيعاب مناهج التدريب ملقاصد البرنامج التشريعي لسالمة الغذاء ،ويؤمن اجلهاز أ ّن
أحد الطرق العملية لضمان االتساق املطلوب للعملية التدريبية هو توفير املواد اإلرشادية والتعليمية الكافية لتحقيق األهداف التدريبية  ،خصوصا اذا اكتنفت
الفهم السلس ملوضوعات التدريب بعض الصعوبات  ،أو عند محدودية وشح املوارد املتاحة ،أو شيوع وسريان عديد من املعلومات اخلاطئة على سبيل املثال (حول
موضوع الهاسب  )HACCPومن الضروري كذلك توفير معلومات حول “كيفية إدارة وتشغيل األعمال باملنشآت وفق البرنامج التشريعي اجلديد”.

 6.2.8السياسة الثامنة – االستجابة لحوادث الغذاء (استرداد وسحب المنتجات)
التوجه
يدرك جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية أهمية توفر اجلاهزية لديه لدعم وإسناد عمليات االستجابة للحوادث  ،ويقر بالدور املناط بدول مجلس التعاون اخلليجي في
االستجابة للحوادث على املستوى اإلقليمي،ودور مؤسسات الدولة على املستوى االحتادي واحمللي .وضمن مساعيه اجلادة للوفاء بذلك يعكف اجلهاز على تطوير
23

البروتوكوالت الضرورية وأدلة املمارسة الالزمة للمنشآت الغذائية واملعنية بإدارة احلوادث ملساعدتها في الوفاء مبسؤولياتها في هذا اجملال.

الدافع
تتعدد نوعية احلوادث احملتملة الوقوع ذات التأثير الهام على سالمة الغذاء ،وتتفاوت كذلك درجة خطورة تأثيرها الذي يتهدد صحة اإلنسان وسالمة وتكامل
برامج سالمة الغذاء ،لذلك ينبغي اتباع أنظمة تتصدى الحتماالت وقوع احلوادث من أي طبيعة كانت حتى يتسنى جلهاز أبوظبي للرقابة الغذائية تلبية توقعات
املستهلكني والقطاعات الغذائية على حد سواء بتوفير الضمانات الضرورية في هذا الشأن .

الوصف
هناك مجموعة مختلفة من احلوادث املتعلقة بسالمة الغذاء تتراوح بني حاالت ثانوية بسيطة تنتج عن أفعال صادرة عن القطاعات الغذائية أو املشرّع (حيث
تتوفر خبرة التعامل مع احلدث نظرا لتكرار وقوعه ) وصوال ً إلى احلاالت التي تشكل تهديدا ً مباشرا حلياة أفراد في اجملتمع حيث ال يتوفر قدرا ً كبيرا ً من االملام
واملعرفة ألسباب حدوثها ،أو كيفية التصدى ومواجهتها (عادة تعتبر مبثابة قضايا رئيسية أو أزمات كبرى) ،وفي بعض احلاالت قد ال يتوفر لدى جهاز أبوظبي للرقابة
الغذائية املوارد الكافية إلدارة احلوادث.
لذا يتعني وجود أنظمة للتعامل مع احلوادث احملتملة الوقوع من أي طبيعة كانت ،حيث يتوقع من اجلهاز توفير الضمانات الضرورية لطمأنة كال ً من املستهلكني
والقطاعات الغذائية على حد سواء ،وذلك بالتعاون مع السلطات اخملتصة حيثما كان ذلك ضرورياً.
23
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سيــاسة الزراعــــة وسالمــــة الغذاء بإمارة أبوظبي

سيــاسة الزراعــــة وسالمــــة الغذاء بإمارة أبوظبي
ومن احملتمل أن يكون جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية شريكا ً في مواجهة احلاالت الطارئة ذات الشأن االحتادي أو اإلقليمي ،أو عند اضطالع جهات حكومية أخرى
باملسؤولية الرئيسية .لذلك يعمل اجلهاز على تطوير بروتوكول لالستجابة للحوادث يتضمن مجموعة من السيناريوهات (مثل اإلنذارات من مسئولي املنشآت
الغذائية ،الهيئات الصحية احمللية ( تقارير األمراض املنقولة بواسطة األغذية) ،والتي يعدها جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية من خالل قيامه مبهام املطابقة ،
وكذلك من قبل الهيئات الدولية واخلليجية أو اإلنذارات االحتادية – من اإلمارات األخرى) كما هو موضح في اخملطط اآلتي رقم (:)39

عندما يكون هناك خطر محتمل على صحة اإلنسان .ويعد انتهاج إستراتيجية للتواصل الفعال تتولى اإلبالغ املواتي السريع للجمهور و تتيح توجيه االهتمامات
وضبط التناول االعالمي حلوادث الغذاء أمرا بالغ األهمية.

األزمات التي تشمل تدخل من قبل اجلهات الرسمية األخرى
سيشارك جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية في جهود االستجابة حلاالت الطوارئ عند حدوث أزمة محلية أو احتادية أو إقليمية ،أو عنداضطالع مؤسسات حكومية
أخرى في اإلمارة باملسؤولية الرئيسية إلدارة األزمة ،ومن الضروري جدا ً في مثل هذه احلاالت التحديد الواضح لألدوار والفهم املتسق للمسؤوليات من قبل
املؤسسات الرسمية األخرى املساهمة في إدارة األزمة .يجري العمل حاليا ً على تطوير بروتوكول إدارة األزمات على مستوى اإلمارة وإيجاد آليات لتبادل املعلومات
بني الهيئات عبر إمارات الدولة وعبر دول مجلس التعاون اخلليجي.إ ّن احلوادث املتعلقة بالصحة العامة ميكن أن تنتج عن عدة مسببات تشمل األمراض السارية،
وعند التوصل لقناعة بأن بعض األغذية تشكل مصدرا محتمال للمرض يجب أن يتم االتفاق على اإلجراءات الضرورية لالستجابة املطلوبة وحتديد اجلهة صاحبة
املسؤولية الرئيسية .ومن املهم أن تكون املسؤوليات واضحة بني اجلهات الصحية وجهات الرقابة الغذائية الرسمية ذات الصلة بالقضية ،وأن تتم املعاجلات
التصحيحية الالزمة ملصادر املشكلة ضمن السياق القانوني السليم.

مخطط ()39مصادر املعلومات التي تتعلق بحوادث األغذية

فيما يتعلق بخطر اإلرهاب البيولوجي فإ ّن مسؤوليات جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية سوف تتداخل مع مسؤوليات الهيئات احلكومية احمللية واالحتادية املسئولة
عن قيادة عملية التحري عن العمل اإلجرامي مع االعتراف باحلاجة لتوفير اخلبرات الضرورية التي سوف تساعد في وضع إستراتيجية الحتواء اخملاطر في هذا
اجلانب.

من املهم جدا ً في احلاالت الطارئة التحديد الواضح للمسؤوليات ،وتوفر التفاهم املشترك املسبق وباملستوى املناسب مع اجلهات الرسمية األخرى في أبوظبي
لغايات التحسب للطوارئ احملتملة ،ويندرج ذلك اجلهد ضمن خطط إدارة األزمات بالتعاون مع السلطات اخملتصة على مستوى اإلمارة وعلى املستوى االحتادي.

مجال احلوادث
قد تتراوح احلوادث بني الثانوية نسبيا ً كحاالت استرداد وسحب املنتجات من قبل القطاعات الغذائية إلى حاالت االسترداد التي تطلبها اجلهة التشريعية
كاستجابة حلاالت عدم املطابقة للمتطلبات واملقترنة باحتماالت وقوع أضرار كبيرة األثر على صحة البشر ،كما أن احلوادث قد تتدرج من حوادث روتينية حيث
تتوفر املعرفة اجليدة واخلبرة في التعامل معها إلى حوادث أكثر تعقيداً.
وتتم مباشرة تفعيل إجراءات سحب املنتجات الغذائية في حالة وجود املنتجات املستهدفة في (اخملازن أو في سلسلة التوزيع) قبل دخولها األسواق االستهالكية
أما االسترداد فيطلق على العملية التي تتم بعد طرح املنتجات الغذائية املستهدفة مبنافذ البيع باألسواق ووصولها ملتناول املستهلك ،وفي كال احلالتني يجب أن
ّ ،
يتم إخطار املشرّع ،بينما يقتصر إعالم املستهلكني فقط على حاالت االسترداد.كما ميكن أن ينشأ احلادث كاستجابة تتصل ببيانات تقصي عن األمراض املنتقلة
بواسطة األغذية.
إ ّن بعض احلوادث قد تكون ثانوية نسبياً ،ولك ّن بعضها يشكل تهديدا ً خطيرا ً على سالمة بعض أو كافة حلقات سلسلة اإلمداد الغذائي ،وفي كافة األحوال يجب
أن تتوفر اإلجراءات التي تضمن سحب املواد الغذائية التي ميكن أن تشكل خطرا ً غير مقبول على الصحة العامة من األسواق لضمان احلفاظ على نزاهة جهاز
أبوظبي للرقابة الغذائية وتكامل برنامجه التشريعي للسالمة الغذائية ،وتتسم بعض التدابير املسبقة كالتفتيش املبني على حتليل اخملاطر واخلطط املوجهة
لسحب العينات بالقدرة على الكشف املبكر عن مخاطر الغذاء غير املقبولة.
إ ّن توفر اسلوب مناسب لتتبع املنتج خالل السلسلة من املنتج إلى املستهلك يعتبر أمرا ً ضروريا ً لضبط املنتجات التي ميكن أن تشكل خطرا ً يستوجب سحبها
من األسواق في حال وقوع احلوادث.

استرداد وسحب املنتجات التي يتم اإلعالن عنها من قبل القطاعات الغذائية
عند قيام القطاعات الغذائية باسترداد أو سحب منتجاتها يتوجب عليها اتباع إجراءات قياسية موافق عليها مسبقاً ،وخصوصا ً فيما يتعلق بإبالغ اجلهة
التشريعية واملستهلكني بالسرعة القصوى ويجب أن تكون املتطلبات واضحة ال يكتنفها الغموض ،وتشمل استخدام مناذج جاهزة عند اإلبالغ والوضع املثالي
املنشود ،وهو أن يعمل املسئولون في املنشآت الغذائية على احلد من حاالت استرداد املنتجات من خالل تطبيق أفضل أنظمة ضمان اجلودة ،ومن خالل إتباع نهج
أكثر مسؤولية عندما يتم الكشف عن منتجات معيبة يتحتم استدعاءها ويشكّل التواصل عنصرا ً أساسيا ً في اإلجراء ،ومن الضروري كذلك أن يالئم تدخل
اجلهة التشريعية طبيعة االسترداد حيث يتوجب التركيز على التنسيق ،والتأكد من إتباع اإلجراءات املوصوفة واملتفق عليها مسبقا.

استرداد وسحب املنتجات التي يتم اإلعالن عنها من قبل املُشرّع
في احلاالت املتعلقة باسترداد وسحب املنتجات التي يتم اإلعالن عنها من قبل اجلهة التشريعية يجب أن تتبع القطاعات الغذائية املتطلبات املوضوعة من قبل
املشرّع ،واملتعلقة بأي استرداد أو سحب ملنتجات غذائية مت ّ اإلعالن عنها من قبل اجلهة التشريعية كاستجابة حلاالت عدم مطابقة للمتطلبات التشريعية ،أو
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سيسعى جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية كذلك للتأكيد على بناء الصالت مع الهيئات احلكومية األخرى والتي تتحمل مسؤولية مواجهة حوادث اإلرهاب
البيولوجي .وإبداء احلرص على وضوح األدوار والتدابير ومطابقتها للطرق واجبة االتباع  ،كما سيأخذ اجلهاز بعني االعتبار ضرورة التمييز بني صنفي حاالت االرهاب
البيولوجي سواء التي توحي بإتباع منطا ً إرهابيا ً منظما أو احلوادث العارضة التي تتسبب فيها على األرجح دوافع انتقامية من قبل عمال متضررين.

االستعداد لالستجابة وإدارتها
يجب أن يضمن جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية توفر املوارد البشرية والقدرات والكفاءات الفنية الالزمة المتالك اجلاهزية لالستجابة ألي طارئ وكذلك السعي
الدائم التخاذ الترتيبات الالزمة لتوفير هذه القدرات في حال عدم توفرها داخل اجلهاز إ ّن إستراتيجية إدارة األزمات التي تشمل التأهب للطوارئ أو وضع اخلطط
الفعالة إلدارتها يجب أن تضمن أ ّن تعمل كل اجلهات احلكومية اخملتلفة واجلهات التشريعية والشركاء ذوي األدوار احملتملة أو املهتمني باألمر بإرادة موحدة في
استيعاب وإدارة القضايا واحتواء اخملاطر من أجل مضاعفة فرص النجاح.
يتم إنشاؤه إلدارة القضايا اخملتلفة لضمان اآلتي:
يجب أن يعمل فريق إدارة األزمات الذي ّ
• سرعة رصد وتوفير املعلومات املتعلقة باحلوادث وتقدميها جلهاز أبوظبي للرقابة الغذائية والشركاء.
•كفاية الوسائل والوسائط التي يناقش عبرها املشاركني الطرق املمكنة واملتاحة إلدارة احلوادث.
•فعالية النهج التنسيقي الذي سيتم إتباعه في احلوادث واحلرص على التركيز تفاديا لالرتباك واللبس وفقدان الثقة.
يجب أن تدار احلوادث حتت مظلة اإلطار العام إلدارة اخملاطر وبذلك يتم التأكد من أن كافة األشخاص املعنيني قد مت ّ إبالغهم في كافة مراحل إدارة احلدث.

 6.2.9السياسة التاسعة – صالحيات المفتشين (موظفي الضبط القضائي)
التوجه
يجب أن يتمتع املدير العام جلهاز أبوظبي للرقابة الغذائية وكافة مفتشي اجلهاز بالصالحيات التشريعية الالزمة ملمارسة مسؤولياتهم ضمن البرنامج
التشريعي للسالمة الغذائية.

الدافع
الفعال للبرنامج التشريعي لسالمة الغذاء ،كما أ ّن املفتشني  /ضباط سالمة الغذاء بحاجة إلى صالحيات
يحتاج املدير العام إلى الصالحيات لضمان التشغيل
ّ
ضمن نظام سالمة الغذاء التشريعي للتمكن من ممارسة مهامهم.

الوصف
إ ّن صالحيات املدير العام وضباط األغذية  /املفتشني تتمثل في اآلتي:
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 6.2.10السياسة العاشرة – إنفاذ التشريعات وتطبيق المخالفات والعقوبات

صالحيات املدير العام
مينح القانون السلطة للمدير العام للقيام بالصالحيات اآلتية:

التوجه

•إصدار اإلخطارات واقتراح األنظمة واللوائح  ،الخ.
•إصدار التوجيهات لضباط سالمة الغذاء واجلهات املعترف بها واألشخاص كمسئولي املنشآت الغذائية والعاملني في مجال الغذاء
بإتالف أو التخلص من مواد غذائية محددة في ظروف معينة.
•إصدار إعالنات مخصوصة بغرض حماية املستهلك من األغذية غير املطابقة وفقا ً لنصوص قانون الغذاء.
•الطلب من مسئولي املنشآت الغذائية عند الضرورة اإلعالن عن أو إبراز سجالت التموين أو املواد املعادة.
•استرداد املنتجات الغذائية غير املطابقة.

يُعد إلزام املنشآت الغذائية بقطاع األعمال بإتباع ال ُن ُظم والقواعد واملتطلبات التشريعية مكونا أساسيا حملتوى البرنامج التشريعي للسالمة الغذائية الذي
فعالً للمخالفات
يقوم بإدارته وتنفيذه جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية  ،والذي يتسم بالسعي اجلاد ملساعدتها لالمتثال للقانون فضال عن
تضمنه لنظام ّ
ّ
والعقوبات ملواجهة التع ّدي والتجاوزات التي ترتكب من قبل األشخاص أو املؤسسات .وتساعد االفتراضات املنطقية وقرائن األحوال في هذه العملية في ضبط
اخملالفني كما تضمن صالحيات املفتشني أو ضباط سالمة الغذاء في نفاذ القانون باتخاذ اإلجراءات الالزمة.

االمتثال

•اتخاذ ما يلزم من إجراءات للسيطرة على حركة نقل األغذية واملدخالت الغذائية عند االشتباه بوجود خطر أو تلوث يهدد الصحة العامة.

الدافع:

•إصدار أوامر طارئة ملسئولي املنشآت الغذائية بخصوص منتجات معينة أو لقطاع إنتاج غذائي أو ملنطقة محددة ضمن السلسلة
الغذائية بشأن تعليق ووقف األعمال اإلنتاجية.

إن تسهيل االمتثال للمتطلبات يقع في صلب مسؤوليات املشرّع الرئيسية  ،و يؤدى ضمان حتقيق االمتثال في آخر املطاف للنجاح في الوصول للغايات والنتائج

•تفويض أيا ً من صالحياته املنصوص عليها في قانون سالمة الغذاء لبعض كبار موظفي اجلهاز.
•تكليف من يراه مناسبا ً من أشخاص أو ضباط سالمة الغذاء للقيام بواجبات رسمية تشمل ضمان سالمة املواد الغذائية وصحة
ومصداقية البطاقة الغذائية اخلاصة بها ،والتقصي والتحقيق بشأن اخلروقات التشريعية احملتملة املتعلقة بها.
•اصدار تخويل ملن يلزم التخاذ اإلجراءات املطلوبة حلماية املستهلك واجملتمع وفق أهداف القانون رقم  2008/2بشأن الغذاء بإمارة أبوظبي.

ضباط األغذية  /املفتشون
لتسهيل أدائهم للمهام املنوطة بهم ميلك ضباط سالمة الغذاء الصالحيات اآلتية :
•تفتيش أية منشأة واألشخاص العاملني فيها خالل ساعات العمل للتأكد من سالمة وجودة أية مادة غذائية ،و استيفاء املنشأة،
ومطابقة العمليات واألشياء املرتبطة بها للمتطلبات واالشتراطات الصادرة من اجلهاز.
• القيام بجمع عينات من األغذية أو مدخالتها أو املواد ذات الصلة ألغراض الفحص والتحليل اخملبري أو اتخاذ التدابير اخلاصة بذلك.
•تعليق تشغيل املنشأة ومنع استخدام أي عملية أو منتج غذائي أو مواد ذات عالقة بذلك.
• توجيه مسئول املنشأة الغذائية التخاذ اإلجراءات الضرورية لضمان مطابقة املنشأة للمتطلبات التشريعية.
•اتخاذ إجراءات اإلتالف أو التحفظ أو املصادرة لألغذية املستوردة غير املطابقة التي مت التحفظ عليها مبنافذ الدخول والطلب من مسئول
املنشأة أو املشرف على التشغيل بإتالف أو التخلص من األغذية غير اآلمنة أو املالئمة أو تصحيح إجراءات العمل غير املطابقة.
•الطلب من مسئول املنشأة إبراز سجالت التموين واإلمداد أو فحص أو استنساخ أو إزالة تلك السجالت.
•تعليق أو إلغاء أو التوصية بإغالق املنشأة الغذائية عند ثبوت أو االشتباه بعدم املطابقة.
•الدخول ألي مكان بغرض حتديد امتثال العاملني ملواد قانون الغذاء ،أو أي مكان ملحق باملنشأة يستخدم في عمليات إنتاج الغذاء أو جتهيزه
أو تسويقه بهدف التحقيق في أي قضية ذات عالقة بتلوث الغذاء.
•توجيه مسئول املنشأة أو من في حكمه لتعريف وتعليق العمل بأي منتج أو مادة مرتبطة به حتى ظهور نتائج التحليل اخملبري أو االمتثال
الكامل لتوجيهات قانونية صدرت إليه من ضابط سالمة الغذاء بشكل مكتوب أو أثناء زيارات التفتيش والتحقق.
•الطلب من مسئول املنشأة الغذائية القيام بتعريف أو وضع عالمة مميزة لتعريف أي منتج غذائي أو مادة مرتبطة به.
•طلب املساعدة من األفراد أو اجلمهور ليتسنى له القيام بأداء أي من مهامه مثل احلصول على بيانات من جهاز احلاسب اآللي أو سحب
عينات أو نقل أغذية مصادرة.
•استيفاء املتطلبات العامة ملراقبة األداء (جمع البيانات واملعلومات).
•الطلب من مسئول املنشأة الغذائية أو باعة الغذاء تقدمي معلومات عن اسم وعنوان املنشأة التي زودتهم باملادة الغذائية املعروضة.
•فحص الوثائق اجلمركية.
يخولهم صالحيات الدخول إلى أماكن اإلقامة  ،أو أي مكان آخر باستخدام القدر املناسب
يفوض القانون ضباط سالمة الغذاء حق احلصول على إذن قضائي ّ
كما ّ
التحفّ
التقصي عند االشتباه بوجود مخالفات،
بغرض
املناسب
الدليل
على
احلصول
أو
صور
والتقاط
،
عليها
ظ
و
سجالت
أو
وثائق
أو
مواد
عن
والبحث
،
القوة
من
ّ
كما ميلك ضباط األغذية  /املفتشون صالحيات إتالف األغذية محليا باملكان بالتوافق مع األحكام املطبقة في هذا الشأن .يجب كذلك التحديد الواضح مللكية
أي مواد وأغراض مت حتريزها وحجزها أو مصادرتها مبوجب القانون ومبعرفة كل من ضابط سالمة الغذاء اخملتص ومسئول املنشأة ذات العالقة.

املنشودة للتشريع والى جتنب حدوث األخطاء وما يترتب عليها من اللجوء إلى النظام القضائي إلثبات اجلرائم وتوقيع اجلزاءات .

الوصف
هناك مجموعة من الوسائل واألدوات التي بتطبيقها يسهل حتقيق االمتثال مبا في ذلك التدريب ،والتعليم ،واإلعالن ،وخدمات اإلرشاد والدعم العام ملمارسات
التشغيل اجليدة .و ميلك جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية القدرة والتأهيل على الوفاء بتلك املهمة وعلى حفز وتشجيع اجلهات األخرى ذات العالقة للقيام بدور مماثل
في ذات االجتاه  .إن تشجيع االمتثال للمتطلبات التشريعية من خالل الدعم اإليجابي والتحفيز اجلاذب من قبل اجلهاز سيفضي إلى نهايات ناجحة و اكتساب
عالقات ايجابية بناءة و مستدامة مع العاملني في قطاع السالمة الغذائية.

اخملالفات والعقوبات
الدافع
تبرز احلاجة إلى وجود نظام للمخالفات يساعد في تنمية إدراك العاملني في قطاع سالمة الغذاء وامتالك الوعي بطبيعة التجاوزات واخملالفات التي قد تضع
مرتكبيها حتت طائلة القانون ،وبذلك تطبق العقوبات على املتجاوزين تبعا لطبيعة اخملالفة املرتكبة.

الوصف
تتفاوت اخملالفات والعقوبات وفقا ً ملستوى وتأثير اخملاطر أو الضرر الذي تشكله على السالمة والصحة العامة والناجتة عن اتخاذ اجراء خاطىء أو عدم القيام باتخاذ
إجراء احترازي واجب ،وعما إذا كان التجاوز متعمدا ً أو عرضيا ً بسبب اهمال أو جهل املتعامل مبقتضيات سالمة الغذاء.
هناك خمس فئات من اخملالفات تطبق حاليا ً في برنامج الغذاء التشريعي:
•اخملالفات اجلسيمة ،التي تعرض الصحة العامة للخطر ،أو تنطوي على اخلداع واالحتيال.
•اخملالفات املتعلقة بغش املواد الغذائية.
•اخملالفات املتعلقة مبخالفة متطلبات واشتراطات األطعمة احلالل ،عند تداول منتجات حلم اخلنزير واملشروبات الكحولية دون إذن مسبق.
•اخملالفات التي تتعلق باخلرق املتعمد للمتطلبات التشريعية ألنظمة السالمة الغذائية بقصد تضليل املستهلك .
•اخملالفات األخرى املتعلقة بعدم التعاون( :اعتراض املفتشني ،إهمال الواجبات ،االمتناع عن تقدمي املعلومات املطلوبة  ،الخ).
يجب أن تأخذ العقوبات بعني االعتبار درجة االنحراف عن املتطلبات القانونية ،وخطورة النتائج احملتملة عن ارتكاب اخملالفة ،والتمييز بني اخملالفات املرتكبة عن طريق
اخلطأ واإلهمال أو املرتكبة بنية إجرامية مسبقة .و يعد الفهم الصحيح الختالف العقوبات بني األفراد والهيئات االعتبارية ،واستيعاب التفاوت بني املستويات
الدنيا والعليا للتعديات على القانون ضرورة لتعزيز الوعي مبصادر اخملالفات وإدراك حجم اخلطر أو األذى الذي أفضى لإلضرار بالصحة العامة جراء ذلك .

االفتراضات (القرائن)
الدافع

ومن الضروري متكني ضباط سالمة الغذاء وغيرهم من األشخاص اخملولني (مثل األشخاص املكلفون قانونا ً من قبل اجلهاز للقيام بوظائف وأدوار محددة) من الوفاء
بواجباتهم الرقابية دون تردد أو خشية التعرض للمالحقة القانونية أو اتخاذ إجراءات كيدية مضادة بحقهم  ،لذا يتعني أن يتم توفير احلماية الالزمة واستثنائهم
حتمل املسؤولية املدنية واجلنائية في ظل ممارسة الصالحيات املمنوحة لهم في أداء الواجب بتفان ومهنية واستخدام السلطة بأسلوب يتسم باللياقة
من ّ

االتهام  ،بدرجة تفوق إمكانية توفر تلك املعلومات لدى املشرّع.

والدواعي املنطقية.

الوصف

إ ّن السبب الدافع لالفتراضات واالعتداد بالقرائن يعود لقدرة مرتكب اخملالفة على ابداء املعلومات النقيضة للشواهد الدالة على التجاوز بغرض دحض ونفي

إ ّن االفتراضات والقرائن القانونية تنقل عبء إثبات وقوع اخملالفة من املشرّع إلى املسئولني باملنشآت الغذائية ،والذين سيتحملون التبعات القانونية للتجاوز
104
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وارتكابهم للمخالفة  ،مع توفر العلم املسبق لديهم مبا متثله من خرق للقانون  .إ ّن االمثلة التالية لالفتراضات ستكون مفيدة ألداء البرنامج التشريعي للغذاء :
•توافق محتويات العبوة الغذائية مع املعلومات الواردة بالبطاقة الغذائية.
يتم بيعها للمعايير واملواصفات ذات العالقة.
•مطابقة املواد الغذائية التي ّ

حتمل الشخص أو األشخاص املذكورة أسمائهم على بطاقة عبوة املادة الغذائية فعليا ً ألية مسؤولية مت اإلشارة لتحملّهم لها ببطاقة
• ّ
العبوة الغذائية.

•أي مادة غذائية يتم العثور عليها في أي منشأة أو مكان يستخدم لبيع املواد الغذائية تعتبر في حوزة “ وضمن مسئولية البائع أو
الشخص املعني بالبيع ما لم يتم اثبات عكس ذلك.
•توفر كافة أنواع السجالت كنماذج اإلعادة اخلاصة باسترجاع املنتجات التالفة أواملنتهية الصالحية  ،أواستمارات الطلبات ،أو أية معلومات
أو بيانات يُزعم حفظها وإعدادها واستكمالها وحفظها من قبل او نيابة عن أي من منسوبي املنشأة ،ويفترض حفظها واستكمالها
وإعدادها من قبل الشخص املعني حتديدا بتلك املهمة لتقدم عند الطلب ،ما لم يتم اثبات عكس ذلك.

يحتاج املستهلكون إلى املساعدة بشأن التعامل الصحيح واآلمن مع الغذاء والالزم لضمان سالمتهم وسالمة عائالتهم ،كما يحتاج العاملني بقطاع الغذاء
بكامله للمساعدة واإلرشاد بغية االمتثال للمتطلبات التشريعية والتي تحُ ّمل مسئولي املنشآت الغذائية مسؤولية تقدمي غذاء آمن ومالئم.

الوصف
ونستعرض فيما يلي االعتبارات الرئيسية املتعلقة بزيادة وعي املستهلكني ،وأيضا املتعلقة باستراتيجيات تعليم العاملني في القطاع الغذائي .يتوجب أن
تتضمن اإلستراتيجيات الالزمة لكال الطرفني  :األهداف  ،احملتوى  ،ووسائل ومنهجية ايصال املعلومات للمستهدفني إلى جانب عنصري التنفيذ والتقييم .ويصف
اخملطط التالي ( رقم  )40تطور مستوى االلتزام مع مرور الوقت نتيجة لزيادة الوعي و حتول املوقف و األفعال

مخطط ( )40اخلطوات الرئيسية في بناء التزام اجملتمع  /املنشآت

اإلنفاذ
الدافع
يكون إنفاذ العقوبات ضروريا ً عندما اخفاق املنشأة الغذائية في االلتزام باملتطلبات التشريعية ،أو عند ثبوت االصرار والتعمد املسبق الرتكاب التجاوز القانوني
أو اخملالفة.

الوصف
عادة ما تتخذ استجابة اجلهة احلكومية املعنية في مواجهة اإلخالل مبتطلبات املطابقة واالمتثال للمتطلبات التشريعية عدة أشكال :على سبيل املثال قد
تتم املعاجلة أثناء عملية التحقق كالسماح للمنشأة بإزالة اخملالفة تلقائيا من خالل تطبيق األفعال التصحيحية املتعارف أو املتفق عليها ،كما تتضمن ايضا
اإلجراءات اآلتية :إصدار تنبيه أو لفت نظر  ،إصدار أوامر محددة أو  /إنذارات ،حترير اخملالفات ،حجز أو إتالف مواد غذائية ،تعليق أو سحب التراخيص إضافة للمالحقة
مالءمة وفق الظروف احمليطة باحلالة ومبا ينسجم مع مدى خطورة حالة عدم
القانونية .ويتطلب التصدي ملواجهة حاالت عدم املطابقة حتديد االستجابة األكثر َ
املطابقة .يقوم ضباط سالمة الغذاء بجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية واملتمتعني بالضبطية القضائية بإعداد مذكرة حلالة عدم املطابقة تقدم إلى السلطات
القانونية اخملتصة باإلدعاء العام وفقا لإلجراءات املعمول بها ،ملطالبة مسئول املنشأة الغذائية مبا يأتي:
•وقف النشاط اخملالف أو احملتمل مخالفته للقانون أو أي من متطلباته.
•معاجلة أو إزالة األضرار الناجمة عن أي فعل أو مسألة بسبب اخملالفة.
•القيام مبا هو ضروري لتجنب ،أو معاجلة أو احتواء اآلثار السلبية التي تنشأ فعال ً أو تترتب نتيجة لفعل أو مسألة مرتبطة باخملالفة.
•سداد الغرامة النقدية للجهات احلكومية اخملتصة أو دفع التعويض املالي املفروض قانونا في مقابل ما تتكبده احلكومة من كلفة لتجنّب
أو تقليل ومعاجلة اآلثار الضارة التي نتجت جراء اخملالفة املرتكبة.

 6.2.11السياسة الحادية عشر  -تعزيز وعي المستهلك والتعليم في القطاع الغذائي
التوجه
حتمل املستهلكني لقدر من املسؤولية تتعلق بسالمة املواد الغذائية التي يحصلون عليها من منافذ البيع ،وكذلك
يدرك جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية ضرورة ًّ
في ما يتصل مبالبسات احلوادث الغذائية التي تقع باملنزل فضال عن احلاالت التي يقوم فيها املستهلك بتجهيز أو إعداد الغذاء بنفسه .لذا توجب الضرورة تطوير
وتطبيق إستراتيجية لتعزيز وعي املستهلك بهدف استكمال نظام السلسلة الغذائية  ،و غايات االرتقاء بثقافة استهالك الغذاء و إحداث التغيير السلوكي
املنشود  ،عن طريق إسداء النصح والتوجيه وإرشاد املستهلك التخاذ املواقف الصحيحة جتاه التعامل مع االغذية .و اجلهاز على قناعة تامة بأن التحول لألمناط
السلوكية املرغوبة لن يتأتى مباشرة أو على املدى القصير بفرض االلتزام باملتطلبات التشريعية على املنشآت الغذائية ،إذ يتطلب األمر اتاحة مزيد من الوقت
تتجسد في سلوك ملموس على أرض الواقع ،األمر الذي يؤكد أهمية وجود برنامج مساند للتعليم والدعم في قطاع الغذاء
يكفي لتتحقق التأثيرات املرغوبة كي
ّ
لتسريع إحداث التغيير املستهدف.

رفع وتعزيز وعي املستهلكني
يجب أن تراعي البرامج التوعوية اخلصائص التي متيز شريحة املستهلكني املستهدفة بالبرامج ،وأن تعكس بدقة الدروس املستخلصة املستندة إلى أسس علم
النفس والتي تعني على االحاطة بسيكولوجية املستهلك وحتديد قدرة اجملموعات املستهدفة على استيعاب املعلومات وترجمتها إلى أفعال على أرض الواقع.
و تعد خصوصية التركيبة السكانية للمجتمع احمللي من القضايا بالغة األثر على جناح برامج زيادة وعي املستهلكني بإمارة أبوظبي ،و يتعني لذلك أن تؤخذ
باحلسبان وحتظي باالعتبار الكافي بسبب التنوع العرقي الواسع ،وتباين املستوى التعليمي لألفراد اضافة الرتفاع معدل التغير بالتركيبة السكانية ،مما يتعذ ّر
معه الوصول إلى كافة مكونات وعناصر اجملتمع في نفس التوقيت أو حتقيق تواصل بنفس القدر من الفعالية والتأثير مع كافة اجملموعات .لذا يتوجب أن تكون
إستراتيجية جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية لتوعية املستهلكني مو ّجهة نحو أهداف محددة واضحة املقاصد والغايات وأن تكون واقعية ومتدرجة ،تستخدم
فيها املوارد املتاحة بطريقة فعالة ،وأن يتم توظيف واستثمار العبر املستخلصة والدروس املستفادة من االنشطة التي مت تنفيذها سابقا لتوظّ ف الحقا في
األنشطة املستقبلية .
ويتوجب كذلك صياغة الرسائل التوعوية التي يراد ايصالها للمستهلك كنصوص موجزة وقصيرة ذات أثر فعال وسهلة االستيعاب والتذكّر من قبل املستهلك
 ،لذلك يعد ضروريا أن تصاغ الرسالة املوجهة في حدود عبارة أو جملة قصيرة ال تتعدى ثالث كلمات ما أمكن .كما يجب أن يتصف منهج إيصال املعلومات
ذات الصلة بالسالمة الغذائية والتي سوف تستخدم في حمالت التوعية  ،بتعدد االشكال والتنوع واالبتكار بغية ايصالها لشريحة املستهلكني املستهدفة
بأساليب تعزز من استيعابها .في هذا الصدد باإلمكان استغالل كافة وسائل وأدوات االعالم املكتوب واملسموع واملرئي في احلمالت التوعوية والتعليمية،
كالتلفزيون واملذياع واملطبوعات أو التدريب العملي ،وكلما ازدادا مستوى استقطاب وإشراك املستهلكني بفعاليات احلملة التوعوية يتسنّى لهم تذكّر رسائلها
بصورة أكثر رسوخا.

الدافع

106

107

سيــاسة الزراعــــة وسالمــــة الغذاء بإمارة أبوظبي

تعليم العاملني في القطاع الغذائي
سوف يلتزم جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية قدر اإلمكان بتقدمي الدعم املطلوب لقطاع الغذاء من خالل تطبيق البرنامج التشريعي للسالمة الغذائية ،وقد مت ّ

التطرق لذلك بالقدر الكافي في السياسة السابعة (توفر الكفاءات) ،باإلضافة إلى ذلك ،يتعني على املنشآت الغذائية إدراك واستيعاب التزاماتها القانونية
وما يطرأ عليها أو على توقعات املشرّع من تطور أو تعديالت ،وذلك أمر مستقل متاما ً عن الكفاءات اإللزامية الواجبة وميثل نوعا من الدعم والتدريب غير
املتعلق باملتطلبات التشريعية ،الخ .وكما مت التطرق آنفا في تناول جوانب توعية املستهلكني ،فإ ّن املعالم الرئيسية إلستراتيجية التوعية الداعمة للقطاع
الغذائي ستأخذ بعني االعتبار سمات املنشآت الغذائية املستهدفة (أي سيكون احملتوى مختلفا ً باختالف طبيعة وفئات مجموعة املنشآت العاملة بكامل
القطاع) ،واملستوى التعليمي ملسئول املنشأة الغذائية واألفراد اآلخرين في قطاع الغذاء ،وأساليب توصيل املادة التوعوية وطرق اجتذاب واستقطاب املستهلكني
للمشاركة في اجناح أنشطة و فعاليات االستراتيجية.
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