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سعيد البحري سالم العامري
المدير العام

شركاؤنا األعزاء، 
عــام  بشــكل  المتحــدة  العربيــة  اإلمــارات  دولــة  تشــهد 

ــع  ــى جمي ــدًا عل ــوًا متزاي ــاص نم ــكل خ ــي بش ــارة أبوظب وإم

بشــكل  االهتمــام  أبوظبــي  حكومــة  وتولــي  األصعــدة. 

واضــح لتحقيــق رؤيتهــا ودعــم مســيرة النمــاء والتطــور 

فــي اإلمــارة. ونحــن فــي هيئــة أبوظبــي للزراعــة والســامة 

ومســؤوليات  مهــام  نتولــى  تعلمــون  وكمــا  الغذائيــة 

الغــذاء.  الضروريــة لإلنســان وهــو  الحاجــات  بأهــم  تتصــل 

ــة  ــامة الغذائي ــة والس ــؤون الزراع ــة بش ــى الهيئ ــث تعن حي

واألمــن الغذائــي والحيــوي إلمــارة أبوظبــي. وبفضــل الدعم 

الرشــيدة وبمتابعــة حثيثــة مــن  الامحــدود مــن قيادتنــا 

ســمو الشــيخ منصــور بــن زايــد آل نهيــان نائــب رئيــس مجلــس 

الــوزراء، وزيــر شــؤون الرئاســة، رئيــس مجلــس إدارة الهيئــة، 

نســير بخطــى واثقــة نحــو تحقيــق اســتدامة قطــاع الزراعــة 

والغــذاء ودعــم منظومــة األمــن الغذائــي، ونؤكــد دائمــًا أن 

ــًا لــوال دعــم شــركائنا  مــا نحققــه مــن نجــاح لــم يكــن ممكن

الرئيســيين مــن القطاعيــن الحكومــي والخــاص.

كلمة
المدير العام

وإيمانــًا منــا بأهميــة مســاهمتكم فــي اإلنجــازات التــي 

اإلصــدار  لكــم  نقــدم  أن  يســعدنا  الهيئــة،  تحققهــا 

ــة  ــي للزراع ــة أبوظب ــنوية لهيئ ــع س ــة الرب ــن المجل ــي م الثان

والســامة الغذائيــة )ثمــار( والتــي تســلط الضــوء علــى 

إلــى  باإلضافــة  المبذولــة.  والجهــود  الهيئــة  إنجــازات  أبــرز 

آخــر  علــى  لنطلعكــم  الصلــة،  ذات  والمبــادرات  المشــاريع 

الغذائيــة  والســامة  الزراعــة  مجــال  فــي  المســتجدات 

واألمــن الغذائــي والحيــوي، ولنشــارككم ثمــرة تعاوننــا 

االســتراتيجية.  وشــراكتنا 

نأمــل أن تحظــى )ثمــار ( علــى إعجابكــم ونتطلــع إلــى تعزيــز 

شــراكتنا المثمــرة والمضــي قدمــًا لخدمــة إمــارة أبوظبــي 

ودولــة اإلمــارات.



المدراء التنفيذيين للقطاعات

المدير العام
 قطاعاتنا

سعادة موزة سهيل المهيري

قطاع االستراتيجية واألداء

سعادة د. مريم حارب السويدي

قطاع الرقابة

سعادة محمد سعيد النعيمي

قطاع الخدمات المؤسسية
سعادة مبارك علي المنصوري

قطاع الشؤون الزراعية 

سعادة راشد محمد المنصوري
قطاع الثروة الحيوانية

علي عمر بالفقيه
قطاع األمن الغذائي باإلنابة

 سعادة ناصر محمد الجنيبي 

قطاع االستثمار والتجارة

سعادة سعيد البحري سالم العامري
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السياسات 
واألنظمة

التشريعات الزراعية والغذائية الصادرة 
من الهيئة حتى عام 2020 

القوانين 

السياسات

األنظمة والقرارات

أدلة الممارسة

األدلة اإلرشادية 

البروتوكوالت 

دليًال فرعيًا لـ 41 محصوًال

 مفتشًا غذائيًا وزراعيًا

إخصائيًا 

طبيبًا بيطريًا 

مرشدًا زراعيًا 

فنيًا بيطريًا  

حاصلين على درجة الماجستير والدكتوراه

مراكز أبحاث

مختبرات بيطرية

مستشفيات وعيادات بيطرية

مركز تلقيح اصطناعي ونقل األجنة

مركز طوارئ وأزمات 

مركزًا لتوزيع األعالف 

مركزًا إرشاديًا

هكتارًا للمزرعة النموذجية – الظفرة

 عدد المنشآت (الغذائية، الحيوانية، الزراعية)  

3 
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العمل على إحداث نقلة نوعية في التنمية
الـزراعـيـة المـسـتـدامـة والـمـحـافظة علـى 

الموارد الطبيعية باإلمارة 

تعزيز األمن الحيوي في اإلمارة من خالل منع 
تفشي وانتشار األمراض واألوبئة الحيوانية، 

واآلفات واألمراض النباتية 

زيادة إسهام التنمية الزراعية المستدامة 
في الناتج المحلي لإلمارة 

4
5

تعزيز السالمة الغذائية لكافة أنواع األغذية 
في اإلمارة وضبط أية مخاطر مرتبطة 

بتداول األغذية 

تـوســيــع فــرص ومـجــاالت االسـتـثـمـار فـي قـطاع 
الزراعة وبالتالي اإلسهام في الرفاه  االجتــماعي 

للمزارعين ومربي الثروة الحيوانية و متداولي األغذية   

مراكزنا وكوادرنا 
التخصصية

العائد المتوقع من تنفيذ وتطبيق 
السياسات والتشريعات

سياساتنا ومراكزنا وكوادرنا - حقائق وأرقام
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عنوان الصفحة / إنجازاتنا

إسعاد 
المتعاملين

اإلجراءات االحترازية 
السالمة الغذائية 

المعامالت المنجزة  عبر القنوات الرقمية 

معاملة

المركبات التي تم تعقيمها 

المباني و مراكز األعالف واإلرشاد 
التي تم تعقيمها 

 292 مرة98% 

50,245

3,314

85 موقع  أسبوعيًا
133874

100%

األمن الغذائي 

توفر المخزون االستراتيجي  لإلمارة 

زيارة تفتيشية لمراقبة 
المخزون االستراتيجي 

100% 

82

األمن الحيوي

اإلبل المستلم من برنامج شراء
اإلبل من المربيين

زيارة تفتيشية لمنشأة غذائية 

المزارع المستفيدة من برنامج مكافحة آفات النخيل 

كمية المحاصيل المستلمة

كمية اإلنتاج العضوي المستلم 

المحاصيل الزراعية المتنوعة

35,072

4,799

22,804

9

زيارة تفتيشية للمزارع و  المنشآت الزراعية 

عدد اآلفات 

300  G.A.P المزارع الحاصلة على شهادة

50 المزارع العضوية 

زيارة تفتيشية للمنشآت الحيوانية 

الزيارات االرشادية 

624

زيارة تفتيشية على حظائر المواشي 

490

324

زيارات األمن الحيوي على المسالخ 

زيارة تفتيشية على المسالخ والمجازر

133

212

إشعار باشتباه تسمم غذائي 
تمت االستجابة له 

إرسالية غذائية مستوردة 
تم الكشف عليها 

نسبة العينات غير المطابقة للمتبقيات  
الكيميائية و البيولوجية من إجمالي العينات  

135

18,521

زيارة تفتيشية للتحقق من تطبيق
اإلجراءات االحترازية للوقاية من كوفيد – 19 

منشأة مخالفة لتطبيق اإلجراءات االحترازية 

االستجابة للبالغات الواردة 
بشأن كوفيد – 19 

934

عينات تحليل فحص كوفيد-19 
من الحيوانات ومنتجاتها 

والمحاصيل الزراعية واألسطح
11,524 عينة

شحنة األعالف (المستلمة) تم
إكمال إجراءات االستالم 

كفاءة االستجابة
%100للبالغات الوبائية 

بؤر وبائية تم االستجابة لها 

عدد العينات: 
31722

عدد التحاليل: 
87305

تحليل ضمن خدمات التحليل 

8

االستدامة
الزراعية 

34,836
2140

6232المزارع التي تروى من محطات الري الجماعي

75

28

15.7% 9.8% 24.8% 

سبتمبر أغسطس يوليو

 747  شحنة

كمية األعالف (المستلمة) تم
381,371 طنإكمال إجراءات االستالم 

زيارات األمن الحيوي على حظائر المواشي 

أبرز اإلنجازات في الربع الثالث من العام 2020

إنجازاتنا
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89%

%86 متوسط ثقة المجتمع في اإلجراءات التي قامت بها هيئة أبوظبي للزراعة والسالمة الغذائية 

خالل فترة كوفيد-19   

تقـديـم التـوعـيـة الالزمـة للجـمـهور والـمـنشـآت الغـذائية والحـيوانية والنباتـيــة باالجــراءات والمـمــارسـات السـليمة لضمان  السالمة الغذائية

اإلجراءات المتبعة للتأكد من تطبيق األنظمة والتشريعات الخاصة بسالمة األغذية والثروة الحيوانية والشؤون الزراعية  باإلمارة

دقة ووضوح المعلومات المقدمة من الهيئة فيما يتعلق بالتوعية الغذائية والممارسات الزراعية وحماية صحة الحيوان والنبات

89%

86%

شفافية المعلومات التي تقدمها الهيئة للمجتمع

84%

حداثة المعلومات المتاحة من قبل الهيئة على وسائل التواصل االجتماعي

82%

مدى الثقة في اإلجراءات التي  قامت بها هيئة أبوظبي للزراعة والسالمة الغذائية  أثناء  الوضع الحالي (كوفيد - 19)

%93 نسبة ثقة المجتمع المحلي في قدرة المنشآت على توفير ما يكفي من الغذاء لتلبية احتياجات 

المستهلكين خالل الشهر المقبل (يونيو)، مقارنة بنسبة %77 عالميًا 

واثق جدًا واثق إلى حد ما غير واثق للغاية غير واثق على
 اإلطالق

لست متأكدًا

إمارة أبوظبي

عالميًا

72%

31%
21%

3% 3%2%
7%

14%

46%
عند التفكير في الشهر المقبل (يونيو)، ما مدى ثقتك في

قدرة المـنـشـآت الغـذائـيـة عـلى تـوفـير ما يكفي من الغذاء 
لتلبية احتياجات المستهلكين؟

رأي المجتمع

استطالع

حرصــًا مــن هيئــة أبوظبــي للزراعــة والســامة الغذائيــة فــي التعــرف علــى رأي المجتمــع المحلــي حــول تأثيــر جائحــة “كوفيــد- 
ــراء  ــة بإج ــت الهيئ ــارة، قام ــي اإلم ــة ف ــامة األغذي ــام لس ــور الع ــذاء  والتص ــاول الغ ــلوكيات تن ــة وس ــراء األغذي ــى ش 19 عل
اســتطاٍع للــرأي شــمل عينــة عشــوائية تمثــل مختلــف الشــرائح العمريــة مــن الذكــور واإلنــاث والجنســيات التــي تقطــن 
ــة  ــآت الغذائي ــور والمنش ــة للجمه ــا الهيئ ــي تقدمه ــة الت ــج التوعي ــدوى برام ــن ج ــق م ــدف التحق ــك به ــي، وذل ــارة أبوظب إم
والحيوانيــة والنباتيــة بشــأن اإلجــراءات والممارســات الــازم اتباعهــا لضمــان الســامة الغذائيــة، وكذلــك للتأكــد مــن كفايــة 
اإلجــراءات المتبعــة وآليــات  تطبيــق األنظمــة والتشــريعات الخاصــة بســامة األغذيــة والثــروة الحيوانيــة والشــؤون الزراعيــة  

باإلمــارة.
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مدى رضا الموظفين عن سهولة
التواصل مع الزمالء

مدى رضا الموظفين بشكل عام 
عن تجربة العمل عن بعد 

أكثر الوسائل والبرامج المستخدمة للتواصل مع فريق العمل

MS Teams 1. مايكروسوف تيمز
2. البريد اإللكتروني 
3. تطبيق الواتساب

Zoom .4

451
421

347 334 325
285

250 244

1187% 81% 67% 64% 63% 55% 48% 47%

التكيف
مع األزمات

التواصل مع 
فريق العمل 

باستخدام 
التقنيات الحديثة

(MS Team)

الجدية وتحمل 
المسؤولية

التعلم عن بعد زيادة اإلنتاجية مهارة الصبر 
وضبط النفس

التركيز االستقاللية أخرى

عدد المستجيبين: 520

ما هي المهارات اإليجابية التي اكتسبتها خالل تجربتك في العمل عن بعد ؟

93%94% 

تجربة موظفينا في العمل عن بعد
مــن منطلــق حــرص هيئــة أبوظبــي للزراعــة والســامة الغذائيــة  علــى التطويــر والتحســين المســتمر، قامــت الهيئــة  بقيــاس 
تجربــة العمــل عــن بعــد وتقييمهــا بنــاًء علــى رأي الموظفيــن، بهــدف رصــد اإليجابيــات واإلنجــازات التــي تمــت خــال فتــرة العمــل 
عــن بعــد، باإلضافــة إلــى تحديــد مجــاالت التحســين للتمكــن مــن وضــع  الخطــط المناســبة لمعالجتهــا بمــا يتوافــق مــع متطلبــات 

اســتمرارية األعمــال ومعاييــر الهـــيئة الوطنيــة إلدارة الطــوارئ واألزمــات والكــوارث.

استطالع
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جهودنا

قراريــن 1 يصــدر  الغذائيــة  والســالمة  للزراعــة  أبوظبــي  هيئــة  عــام  مديــر 
درجــة  حســب  المســتوردة  الغذائيــة  المــواد  تصنيــف  بإعــادة  تنظيميــن 
الخطــورة الصحيــة، وتطبيــق دليــل الممارســات الصحيــة للمنشــآت الغذائية

ســمو  أصدرهــا  التــي  التشــريعية  لألنظمــة  اســتكمااًل 
مجلــس  رئيــس  نائــب  نهيــان  آل  زايــد  بــن  منصــور  الشــيخ 
الــوزراء، وزيــر شــؤون الرئاســة، رئيــس مجلــس إدارة هيئــة 
أبوظبــي للزراعــة والســامة الغذائيــة، أصدر ســعادة ســعيد 
الهيئــة قراريــن تنظيمييــن  العامــري مديــر عــام  البحــري 
بشــأن تطبيــق بعــض مــواد النظــام التشــريعي رقــم )6( 
لســنة 2020 الخــاص بصحــة الغــذاء خــال مراحــل السلســلة 
 2020 لســنة   )2( رقــم  التشــريعي  والنظــام  الغذائيــة 
بشــأن الرقابــة علــى األغذيــة المســتوردة إلمــارة أبوظبــي.

النظــام  مــواد  بعــض  لتطبيــق  التنظيمــي  القــرار  نــص 
ــذاء  ــة الغ ــاص بصح ــنة 2020 الخ ــم )6( لس ــريعي رق التش
خــال مراحــل السلســلة الغذائيــة علــى  إلــزام ساســل 
فــي  ممثلــة  الغذائيــة  والمنشــآت  العالميــة  المطاعــم 
فــي  العاملــة  والمنشــآت  والتوريــد،  التمويــن  شــركات 
المطبــخ الرئيســي للمستشــفيات، والمنشــآت العاملــة 
متعــدد  متجــر  وساســل  العماليــة،  المخيمــات  فــي 
ــام  ــواد أرق ــكام الم ــق أح ــت بتطبي ــر مارك ــام – هايب األقس

ــة  )97( و )98( و )100( مــن قــرار رئيــس مجلــس إدارة هيئ
لســنة   )6( رقــم  الغذائيــة  والســامة  للزراعــة  أبوظبــي 
السلســلة  مراحــل  خــال  الغــذاء  صحــة  بشــأن   2020
تحليــل  لنظــام  الســبعة  المبــادئ  وتطبيــق  الغذائيــة 
والخطــوات  )الهاســب(  الحرجــة  الضبــط  ونقــاط  المخاطــر 
ــخ  ــن تاري ــنة م ــا س ــدة أقصاه ــال م ــة خ ــة الازم التمهيدي

صــدور القــرار.

 وتنــص المــادة )97( مــن القــرار رقــم )6( لســنة 2020 
ــلة  ــل السلس ــال مراح ــذاء خ ــة الغ ــام صح ــدار نظ ــأن إص بش
الغذائيــة علــى التــزام مســؤول المنشــأة الغذائيــة بتطويــر 
ــا  ــة عليه ــذاء والمحافظ ــامة الغ ــة إدارة س ــذ أنظم وتنفي
بنــاًء علــى مبــادئ نظــام تحليــل المخاطــر ونقــاط الضبــط 
الحرجــة )الهاســب(، فــي حيــن تنــص المــادة )98( علــى 
وتنقيــح  بمراجعــة  الغذائيــة  المنشــأة  مســؤول  التــزام 
اإلجــراءات ذات الصلــة عنــد إدخــال أي تعديــل علــى أي منتــج 
ُتلــزم المــادة )100( مســؤول  بينمــا   أو عمليــة تصنيــع، 
االلتــزام  تثبــت  بأدلــة  الهيئــة  بتزويــد  الغذائيــة  المنشــأة 
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االعتبــار  فــي  األخــذ  مــع  الغــذاء،  ســامة  إدارة  بأنظمــة 
ــان  ــى ضم ــة إل ــة، باإلضاف ــأة الغذائي ــم المنش ــة وحج طبيع
التحديــث المســتمر للوثائــق وإجــراءات العمــل المعمــول 

ــأة. ــي المنش ــا ف به

الغذائيــة  المنشــآت  إلــزام  علــى  أيضــًا  القــرار  نــص  كمــا 
الفرديــة العاملــة فــي الفنــادق فئــة ثاثــة نجــوم وأقــل 
ــات  ــي المؤسس ــة ف ــة العامل ــة الفردي ــآت الغذائي والمنش
والمطابــخ  والمحليــة  الســياحية  والمطاعــم  التعليميــة 
اآلمنــة  الصحيــة  الممارســات  دليــل  بتطبيــق  الشــعبية 

زادنــا(. ســامة  )نظــام  الصغيــرة  للمنشــآت 

التشــريعي  النظــام  لتطبيــق  التنظيمــي  القــرار  أمــا 
األغذيــة  علــى  الرقابــة  بشــأن   2020 لســنة   )2( رقــم 
المــواد  بتصنيــف  فيختــص  أبوظبــي  إلمــارة  المســتوردة 
الصحيــة،  الخطــورة  درجــة  حســب  المســتوردة  الغذائيــة 
كمــا حــدد القــرار إجــراءات ومســار التفتيــش وتكراريــة أخــذ 

منتــج. لــكل  الصحيــة  الخطــورة  درجــة  حســب  العينــات 

الخــام  الحليــب  مــن  المصنعــة  األلبــان  منتجــات  وتصنــف   
غذائيــة  منتجــات  وأيــة  المتعــددة  بأنواعهــا  والمكســرات 
ــرات  ــواع المكس ــن أن ــر م ــبة  %70  وأكث ــى نس ــوي عل تحت
ضمــن المنتجــات عاليــة الخطــورة جــداً حيــث يتم جمــع العينات 
منهــا بنســبة %100 ، فــي حيــن يتــم تكــرار جمــع العينــات 
بنســبة %3 مــن المنتجــات عاليــة الخطــورة مثــل األســماك 
والمنتجــات البحريــة واللحــوم الحمــراء والدواجــن ومنتجاتهــا 

لــألكل  الجاهــزة  واألغذيــة  والمجمــدة  المبــردة  النيئــة 
والمبــردة والخضــار والحليــب والفواكــه الطازجــة المقطعــة 
والمجفــف  المبســتر  الحليــب  لــألكل  الجاهــزة  المعبئــة 
واألجبــان واأللبــان المعاملــة حراريــاً والبهــارات والتوابــل 
ــض. ــب أو البي ــى الحلي ــوي عل ــي تحت ــز الت ــات المخاب ومنتج

الغذائيــة  والســامة  للزراعــة  أبوظبــي  هيئــة  وأكــدت 
هــو  التنظيميــة  القــرارات  هــذه  إصــدار  مــن  الهــدف  أن 
ــذاء دون  ــتوردي الغ ــن مس ــف ع ــاء والتكالي ــف األعب تخفي
المســتوردة  األغذيــة  ســامة  باشــتراطات  المســاس 
وتســهيل تدفــق المنتجــات الغذائيــة لألســواق وتشــجيع 
أبوظبــي،  إمــارة  فــي  الغــذاء  قطــاع  فــي  االســتثمار 
التجــارة مــع الشــركاء  إلــى تســهيل أعمــال  باإلضافــة 
هــذه  أن  موضحــة  والدولييــن،  اإلقليمييــن  التجارييــن 
القــرارات واألنظمــة هــي خاصــة دراســة عمليــة متعمقــة 
للتحديــات التــي تواجــه مســتوردي األغذيــة، باإلضافــة 
علــى  الرقابــة  إلجــراءات  الحالــي  الوضــع  دراســة  إلــى 
األغذيــة المســتوردة، واســتيعاب المســتجدات وتلبيــة 
طلبــات القطاعــات المعنيــة وزيــادة ثقــة المســتهلك فــي 
مســتوى الحمايــة الصحيــة الــذي تطبقــه إمــارة أبوظبــي.
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“الزراعة والسالمة الغذائية” تستعرض “خوارزمية 
الذكاء االصطناعي” مع وزارة الزراعة السعودية 2

الغذائيــة  والســامة  للزراعــة  أبوظبــي  هيئــة  عقــدت 
المرئــي مــع وزارة  بتقنيــة االتصــال  بعــد-  اجتماعــًا -عــن 
البيئــة والميــاه والزراعــة فــي المملكــة العربية الســعودية، 
ــاريعها  ــة ومش ــة الهيئ ــى تجرب ــاع عل ــدف االط ــك به وذل
ــات والــذكاء االصطناعــي ودورهــا  فــي مجــال علــوم البيان
فــي تعزيــز منظومــة األمــن الحيــوي والغذائــي، وتحقيــق 

االســتدامة الزراعيــة فــي إمــارة أبوظبــي.

ويمثــل هــذا االجتمــاع حلقــة ضمــن شــراكة ممتــدة بيــن 
ــة  ــة ووزارة البيئ ــامة الغذائي ــة والس ــي للزراع ــة أبوظب هيئ
والميــاه والزراعــة الســعودية، تقــوم علــى تبــادل الخبــرات 
ــة بالزراعــة  ونقــل المعرفــة فــي مختلــف المجــاالت المتصل

ــوي. ــي والحي ــن الغذائ واألم

المديــر   – المنصــوري  بالرصــاص  راشــد  ســعادة  وأكــد 
التنفيــذي لقطــاع الثــروة الحيوانيــة حــرص الهيئــة علــى 
تبــادل الخبــرات مــع مختلــف المؤسســات البحثيــة والعلمية 
والــوزارات المماثلــة فــي الــدول الشــقيقة والصديقــة مــن 
ــر أنظمــة الزراعــة وإنتــاج الغــذاء، وتنميــة الثــروة  أجــل تطوي
وتعزيــز  الخبــرات  تبــادل  أهميــة  إلــى  مشــيرًا  الحيوانيــة، 
تطبيــق  مجــاالت  فــي  البلديــن  تجــارب  مــن  االســتفادة 
الــذكاء االصطناعــي والتــي تســهم بشــكل كبيــر فــي 

الزراعــة  مجــال  فــي  المقدمــة  الخدمــات  كفــاءة  رفــع 
الغذائيــة. والســامة 

 – الشامســي  علــي  عائشــة  اســتعرضت  جانبهــا  ومــن 
ــة أبوظبــي للزراعــة  ــر إدارة اإلحصــاء والتحليــل فــي هيئ مدي
تبنــي  مجــال  فــي  الهيئــة  تجربــة  الغذائيــة  والســامة 
البيانــات والــذكاء االصطناعــي  وتوظيــف تقنيــات علــوم 
لتطويــر مجــاالت عمــل الهيئــة والتــي تشــمل االســتدامة 
الزراعيــة واألمــن الغذائــي والحيــوي والســامة الغذائيــة.

الــذكاء  علــى  االعتمــاد  فــي  الهيئــة  تجربــة  وتناولــت 
االصطناعــي لتعزيــز منظومــة األمــن الحيــوي مــن خــال 
مكافحــة األوبئــة التــي تصيــب المواشــي وتهــدد صحــة 
الحيــوان، حيــث تــم التركيــز بشــكل خاص علــى تجربــة الهيئة 
فــي تطويــر خوارزميــة ذكيــة تهــدف إلــى الســيطرة علــى 
مــرض “طاعــون المجتــرات الصغيــرة” واســتئصاله وتعزيــز 

ــن.  ــال التحصي ــن خ ــز م ــأن والماع ــة الض مناع

التشــخيص  خوارزميــة  علــى  الضــوء  تســليط  تــم  كمــا 
عليهــا  تعمــل  والتــي  الحيوانيــة  لألمــراض  الذكــي 
الهيئــة حاليــًا، بحيــث يصبــح التشــخيص لألمــراض البيطريــة 
الشــائعة افتراضيــًا مــن خــال القــراءة المباشــرة لبيانــات 

وتشــخيصها. المختبــرات 
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السيطرة على مرض “طاعون 
المجترات الصغيرة” واستئصاله

تعزيز مناعة الضأن والماعز من 
خالل التحصين

تشخيص األمراض البيطرية الشائعة 
افتراضيًا من خالل القراءة المباشرة لبيانات 

المختبرات وتشخيصها

خوارزمية الذكاء 
االصطناعي 

تسهم في:

خوارزمية التشخيص 
الذكي لألمراض 

الحيوانية تساعد على:

الذكاء االصطناعي
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أطلقــت هيئــة أبوظبــي للزراعة والســامة الغذائية حملــة التحصين 
الســنوية الثانيــة عشــر 2021-2020 ضــد األمــراض التــي تصيــب 
الثــروة الحيوانيــة فــي إمــارة أبوظبــي، حيــث تغطــي الحملــة ثاثــة 
القاعيــة  والحمــى  الصغيــرة  المجتــرات  طاعــون  هــي  أمــراض 
والكفــت، وذلــك لتعزيــز مناعــة الثــروة الحيوانيــة والســيطرة علــى 
األمــراض الوبائيــة واســتئصالها لتعزيــز منظومــة األمــن الحيــوي.

ــتمر  ــية، وتس ــن الماش ــون رأس م ــو 2,2 ملي ــة نح ــي الحمل وتغط
ــاث  ــى ث ــك عل ــادم 2021، وذل ــام الق ــن الع ــل م ــة إبري ــى نهاي حت
مراحــل، حيــث تتضمــن المرحلــة األولــى إعطــاء الجرعــة األولــى 
ــز،  ــأن والماع ــار والض ــة لألبق ــى القاعي ــرض الحم ــد م ــن ض للتحصي
ومــرض الكفــت للماعــز باإلضافــة إلــى تحصيــن طاعــون المجتــرات 
الصغيــرة للضــأن والماعــز، بينمــا تشــمل المرحلــة الثانيــة مواصلــة  
التحصيــن ضــد طاعــون المجتــرات الصغيــرة، أمــا المرحلــة الثالثــة 
فتتضمــن إعطــاء الجرعــة الثانيــة للتحصيــن ضــد الحمــى القاعيــة 
والكفــت وتحصيــن  طاعــون المجتــرات الصغيرةللحيوانــات الجديــدة.

“الزراعة والسالمة الغذائية” تطلق حملة التحصين 
السنوية للثروة الحيوانية في أبوظبي

التنفيــذي  المديــر  المنصــوري  بالرصــاص  راشــد  ســعادة  وأكــد 
لقطــاع الثــروة الحيوانيــة فــي هيئــة أبوظبــي للزراعــة والســامة 
تعزيــز  تســتهدف  المســتمرة  التحصيــن  حمــات  أن  الغذائيــة، 
األمــراض  انتشــار  دون  والحيلولــة  الحيــوي   األمــن  منظومــة 
الوبائيــة، باإلضافــة إلــى تعزيــز مناعــة المواشــي، ووقايتهــا مــن 
األمــراض، مشــيرًا إلــى أن حمــات التحصيــن تســبق دائمــًا مواســم 
ظهــور وتفشــي األمــراض التــي تهــدد الثــروة الحيوانيــة، بهــدف 
باإلضافــة  المواشــي،  بيــن  انتشــارها  ومنــع  عليهــا  الســيطرة 
إلــى الحــد مــن اســتخدام األدويــة البيطريــة، واســتئصال األمــراض 
علــى المــدى البعيــد ممــا يســاعد علــى تنميــة الثــروة الحيوانيــة 

واســتدامتها لدعــم منظومــة األمــن الغذائــي.

مــع  التجــاوب  إلــى  الحيوانيــة  الثــروة  مربــي  المنصــوري  ودعــا 
الفــرق البيطريــة المختصــة بالتحصيــن واتبــاع النصائــح واالرشــادات 
مــع  الثــاث،  مراحلــه  فــي  بنجــاح  التحصيــن  إلتمــام  الازمــة 
مراعــاة التواصــل مــع أقــرب عيــادة بيطريــة لتحديــد موعــد لزيــارة 
ــاز  ــهولة إنج ــارة لس ــل الزي ــات قب ــر الحيوان ــن، وتحضي ــق التحصي فري
ــات لإلجهــاد وتفــادي تفشــي  المهمــة وعــدم تعريــض الحيوان

األمــراض بيــن القطيــع. 

3

تغطي حملة التحصين

 2,2 مليون 
األمراض التي رأس من الماشية

تغطيها حملة 
التحصين السنوية: مراحل الحملة:

طاعون المجترات الصغيرة	 
الحمى القالعية	 
الكفت	 

األولــى 	  الجرعــة  إعطــاء  األولــى:  المرحلــة 
للتحصيــن ضــد مــرض الحمــى القالعيــة لألبقــار، 
للماعــز  الكفــت  ومــرض  والماعــز  والضــأن 
ــأن  ــرة للض ــرات الصغي ــون المجت ــن طاع وتحصي

والماعــز
منظومــة 	  علــى  تعتمــد  الثانيــة:  المرحلــة 

التحصيــن الذكــي والتــي تســتهدف الحيــازات 
بنــاء علــى تحليــل المخاطــر للتحصيــن ضــد مــرض 

طاعــون المجتــرات الصغيــرة للقضــاء عليــه  
الثانيــة 	  الجرعــة  إعطــاء  الثالثــة:  المرحلــة 

والكفــت  القالعيــة  الحمــى  ضــد  للتحصيــن 
الصغيــرة المجتــرات  طاعــون  وتحصيــن  
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 OIE الحيوانيــة  للصحــة  العالميــة  المنظمــة  أعلنــت 
عــن   ،  ))World Organization for Animal Health
أبوظبــي  لهيئــة  التابعــة  البيطريــة  للمختبــرات  اعتمادهــا 
للزراعــة والســامة الغذائيــة، كمركــزٍ مرجعــي فــي مجــال 
للمكانــة  تتويجــًا  وذلــك  المختبــرات،  جــودة  إدارة  نظــم 
ــى  ــة عل ــرات الهيئ ــا مختب ــي حققته ــة الت ــة والتقني العلمي
الــدور  مــن  انطاقــا  والدولــي،  الوطنــي  المســتويين 
المنــوط بهــا فــي تعزيــز منظومــة األمــن الحيــوي والتأهــب 

الوبائيــة.  األمــراض  لطــوارئ  واالســتجابة 

وقالــت الدكتــورة ســامة ســهيل المهيــري مديــر إدارة 
المختبــرات فــي الهيئــة: “نجحنــا فــي هيئــة أبوظبــي للزراعــة 
الازمــة  الشــروط  اســتيفاء  فــي  الغذائيــة  والســامة 
لنيــل المرجعيــة لمختبراتنــا البيطريــة مــن قبــل المنظمــة 
ــودة  ــم إدارة ج ــال نظ ــي مج ــة ف ــة الحيواني ــة للصح العالمي
علــى  الحصــول  مراحــل  جميــع  بنجــاح  واجتزنــا  المختبــرات، 
المرجعيــة، حيــث تضمنــت المرحلــة األولــى تقييــم خبــراء 
لجنــة المعاييــر البيولوجيــة التابعــة للمنظمــة، والمرحلــة 
الثانيــة تصويــت دول إقليــم الشــرق األوســط، والمرحلــة 
الثالثــة واألخيــرة تصويــت الــدول األعضــاء فــي المنظمــة 

وعددهــم 182 دولــة بتاريــخ 16 يونيــو 2020. 

"الصحة الحيوانية" تعتمد مختبرات "الزراعة والسالمة 
الغذائية" كمركز مرجعي في مجال نظم إدارة الجودة

علــى  البيطريــة  المختبــرات  حصــول  أن  المهيــري  وأكــدت 
المرجعيــة هــو اعتــراف واعتمــاد عالمــي للمختبــرات كبيــت 
خبــرة ومركــز استشــاري األول مــن نوعــه فــي مجــال نظــم 
الهيئــة  مختبــرات  ســتعمل  حيــث  العالــم.  فــي  الجــودة 
بالتعــاون مــع المنظمــة علــى تعزيــز التعــاون الدولــي لبنــاء 
فــي  العاليــة  الجــودة  ذات  التشــخيصية  القــدرات  رفــع  و 
المختبــرات البيطريــة فــي دول المنطقــة، وتطويــر أســاليب 
وإجــراءات تســاهم فــي ضمان تطبيــق اإلجراءات القياســية 
واألدلــة اإلرشــادية العالميــة المعنيــة بــإدارة الجــودة. كمــا 
ســتعمل علــى تســهيل  التعــاون مــا بيــن المركــز والجهــات 
العلميــة فيمــا يتعلــق باألبحــاث والدراســات، وتحليــل ونشــر 
المختبــرات  فــي  الجــودة  بنظــم  العاقــة  ذات  البيانــات 
والنــدوات  الــورش  تقديــم  إلــى  باإلضافــة  البيطريــة. 
العلميــة والتدريــب الفنــي للعامليــن فــي مجــال التحليــل 
واالستشــارات  العمليــة  الخبــرات  تبــادل  و  التشــخيصي 
ممــا يســاهم فــي توحيــد الجهــود لمكافحــة األمــراض 
ــوي  ــن الحي ــز األم ــتوطنة وتعزي ــة والمس ــة الوبائي الحيواني
المنطقــة، والتعظيــم مــن مكانــة وريــادة اإلمــارة  فــي 

إقليميــًا ودوليــًا.

4
 )World Organization for Animal Health(
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ــدد  ــي ع ــو ف ــة عض ــرات الهيئ ــى أن مختب ــك إل ــارت كذل وأش
منهــا  الحيوانيــة  للصحــة  العالميــة  المنظمــة  لجــان  مــن 
نظــم  وتطبيــق  األعمــال  باســتمرارية  المتعلقــة  اللجــان 
البيطريــة  المختبــرات  فــي  البيولوجــي  واألمــن  الجــودة 
متازمــة  كمــرض  الحيوانيــة  باألمــراض  متعلقــة  ولجــان 
األدلــة واإلرشــادات  التنفســية لوضــع  الشــرق األوســط 

العالميــة. والمعاييــر 

للصحــة  العالميــة  المنظمــة  أن  إلــى  اإلشــارة  وتجــدر 
البيطريــة  الهيئــة  مختبــرات  بــدور  أشــادت  الحيوانيــة 
الدفــاع  خــط  ضمــن  الصحيــة  الجهــات  مســاندة  فــي 
وقــدرة  بكفــاءة   19 كوفيــد-  لجائحــة  للتصــدي  األول 
اســتيعابية ومهنيــة عاليــة فــي التعامــل مــع المســببات 
المرضيــة عاليــة الخطــورة، حيــث نشــرت المنظمــة تجربــة 
مختبــرات الهيئــة كأحــد قصــص النجــاح ليتــم االســتفادة 
األخــرى. فضــًا عــن  الــدول  التجربــة مــن قبــل  مــن هــذه 
اســتعانة المنظمــة بخبــرات مختبــرات الهيئــة فــي إعــداد 
البيطريــة لتشــخيص  دليــل إرشــادي عالمــي للمختبــرات 
مــرض كوفيــد- 19 جنبــًا إلــى جنــب مــع الجهــات الصحيــة 
إدارة  مديــر  المهيــري  ســامة  الدكتــورة  شــاركت  وقــد 
إعــداد  فــي  المنظمــة  خبــراء  مــع  البيطريــة  المختبــرات 
ــًا  ــون مرجع ــة ليك ــة العربي ــى اللغ ــه إل ــل وترجمت ــذا الدلي ه
والتعامــل  التشــخيص  مجــال  فــي  البيطريــة  للمختبــرات 

مــع جائحــة كوفيــد- 19  .
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اســتكمااًل للقــرارات واألنظمــة التشــريعية التــي أصدرهــا 

ســمو الشــيخ منصــور بــن زايــد آل نهيــان نائــب رئيــس مجلــس 

الــوزراء، وزيــر شــؤون الرئاســة، رئيــس مجلــس إدارة هيئــة 

أبوظبــي للزراعــة والســامة الغذائيــة، أصدر ســعادة ســعيد 

البحــري العامــري مديــر عــام الهيئــة قــرارًا بشــأن األنشــطة 

المــزارع  فــي  والحيوانــي  النباتــي  بشــقيها  الزراعيــة 

المســتفيدة مــن برنامــج تعزيــز االســتدامة الزراعيــة.

وحــدد القــرار شــروط ممارســة األنشــطة الزراعيــة لإلنتــاج 

النباتــي والحيوانــي، وأجــاز الجمــع بيــن ممارســة النشــاطين 

لممارســة  المنظمــة  بالشــروط  االلتــزام  يتــم  أن  بشــرط 

ــتراط  ــة اش ــرار أهمي ــح الق ــا أوض ــده. كم ــى ح ــاط عل كل نش

الحصــول علــى خطــاب عــدم ممانعــة مــن الهيئــة فــي حــال 

الرغبــة فــي ممارســة أي نشــاط زراعــي آخــر غيــر مذكــور 

ــرار.  ــص الق ــي ن ف

وفيمــا يخــص ممارســة األنشــطة الزراعيــة لإلنتــاج النباتــي 

ألزم القرار المزارع المســتفيدة من برنامج تعزيز االســتدامة 

الزراعيــة بزراعــة %25 مــن مســاحة المزرعــة بأحد األنشــطة 

ــر  ــة لــكل 100 مت التاليــة: زراعــة  أشــجار النخيــل )بمعــدل نخل

ــة  ــجرة فاكه ــدل ش ــة )بمع ــجار الفاكه ــة أش ــع(  أو زراع مرب

لــكل 40 متــر مربع( أو زراعة الخضــروات في البيوت المحمية 

)شــبكية أو باســتيكية أو زجاجيــة(، وذلــك فــي مســاحة 

ال تقــل عــن %10 مــن إجمالــي مســاحة المزرعــة )كل 1 

تنظيم ممارسة األنشطة الزراعية بشقيها النباتي 
والحيواني في المزارع المستفيدة من برامج تعزيز

االستدامة الزراعية

دونــم محمــي يعــادل 2.5 دونــم مــن مســاحة المزرعــة( أو 

زراعــة الخضــروات فــي الحقــل المكشــوف بعروتيــن شــتوية 

المزروعــة عــن  وصيفيــة شــريطة أن أال تقــل المســاحة 

%25 مــن مســاحة المزرعــة طــوال فترة الموســم الزراعي 

للعروتيــن.

وقــد أجــاز القــرار أيضــًا الجمــع بيــن هــذه األنشــطة الزراعيــة 

مــن   25% عــن  المزروعــة  المســاحة  تقــل  أال  بشــرط 

للعروتيــن  الزراعــي  الموســم  طــوال  المزرعــة  مســاحة 

والصيفيــة.  الشــتوية 

أمــا بالنســبة لنشــاط زارعــة األعاف فقــد حدد القرار شــروطًا 

ملزمــة لكافــة المــزارع باســتثناء المــزارع التــي تــروى بميــاه 

الصــرف الصحــي المعالجــة.  وجــاءت هــذه الشــروط لتوضــح 

كيفيــة تعزيــز منظومــة االســتدامة الزراعيــة، حيــث يجــب 

أن يمتلــك مالــك المزرعــة ثــروة حيوانيــة معرفــة ومســجلة 

وأن  الغذائيــة،  والســامة  للزراعــة  أبوظبــي  هيئــة  لــدى  

ــد  ــاف. وق ــم األع ــج دع ــن برنام ــتفيدين م ــن المس ــون م يك

أجــاز القــرار أيضــًا لمــاك هــذه المــزارع زراعــة األعــاف بنســبة 

ــى 8  ــد أقص ــة وبح ــة للمزرع ــاحة اإلجمالي ــن المس %20 م

دونــم. فــي حيــن أجــاز القــرار لمــاك المــزارع الذيــن يمتلكــون 

5
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ثــروة حيوانيــة معرفــة ومســجلة وال يســتفيدون مــن برنامج 

اإلجماليــة  المســاحة  مــن   40% زراعــة  األعــاف  دعــم 

ــم. ــى 10دون ــد أقص ــاف وبح باألع

أمــا بالنســبة لشــروط ممارســة أنشــطة اإلنتــاج الحيوانــي، 

البرنامــج وال  المســتفيدة مــن  المــزارع  القــرار  ألــزم  فقــد 

ــن   ــة ع ــباب خارج ــي ألس ــاط النبات ــة النش ــتطيع ممارس تس

ــادة نســبة ملوحــة  ــاه أو زي إرادة مالكيهــا مثــل نضــوب المي

عوائــق  أيــة  أو  بالمليــون،  جــزء   10,000 عــن  الــري  ميــاه 

مــن  أكثــر  أو  نشــاط  ممارســة  بضــرورة  أخــرى،  طبيعيــة 

ــار أو  ــام أو األبق ــة األغن ــل تربي ــي مث ــاج الحيوان ــطة اإلنت أنش

اإلبــل أو الدواجــن أو األحيــاء المائيــة، ووضــع القــرار حــدًا أدنــى 

للحيوانــات وكميــة اإلنتــاج الســنوي الواجــب تحقيقهــا فــي 

هــذه المــزارع، حيــث اشــترط أال يقــل عــدد رؤوس األغنــام 

عــن 100 رأس علــى مــدار العــام فــي المزرعــة التــي ترغــب 

ــام، بينمــا اشــترط وجــود  فــي ممارســة نشــاط تربيــة األغن

20 رأس مــن األبقــار أو األبــل بحــد أدنــى فــي المزرعــة التــي 

تمــارس نشــاط تربيــة اإلبــل أو األبقــار، أمــا بالنســبة لنشــاط 

تواجــد  اشــترط  فقــد  المفتــوح(  )النظــام  الدواجــن  تربيــة 

2000 دجاجــة فــي المزرعــة علــى مــدار العــام، تزيــد إلــى 

50,000 دجاجــة علــى مــدار 7 دورات إنتاجيــة فــي العــام 

فــي مــزارع تربيــة الدواجــن )النظــام المغلــق(، أمــا عــن 

المــزارع التــي تمــارس نشــاط تربيــة األحيــاء المائيــة مــن 

ــاج 5  ــو إنت ــى ه ــد األدن ــإن الح ــريات ف ــماك والقش األس

طــن ســنويًا مــن أنــواع األســماك التــي تحددهــا الهيئــة. 

وتؤكــد هيئــة أبوظبــي للزراعــة والســامة الغذائيــة 

علــى أن تنظيــم ممارســة األنشــطة الزراعيــة بشــقيها 

تعزيــز  فــي  ويســهم  يســاعد  والحيوانــي  النباتــي 

األمثــل  واالســتغال  المســتدامة  الزراعيــة  التنميــة 

للمــوارد الطبيعيــة فــي إمــارة أبوظبي، مما يــؤدي إلى 

زيــادة مســاهمة المــزارع المحليــة فــي تعزيــز منظومة 

األمــن الغذائــي والحيــوي وتوفيــر منتجــات زراعيــة آمنــة 

وبجــودة عاليــة، حيــث أن تنظيــم ممارســة األنشــطة 

الزراعيــة يضمــن التــزام المــزارع بتطبيــق شــروط األمــن 

الحيــوي ومتطلبــات الســامة الغذائية وإنفــاذ القوانين 

ــأن. ــذا الش ــي ه ــة ف ــريعات ذات الصل والتش
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إلزام المزارع المستفيدة من برنامج تعزيز االستدامة الزراعية
بزراعة %25 من مساحة المزرعة باألنشطة التالية: 

زراعة  أشجار النخيل 
(بمعدل نخلة لكل 100

 متر مربع)

زراعة أشجار الفاكهة 
(بمعدل شجرة فاكهة 

لكل 40 متر مربع) 

زراعة الخضروات في 
البيوت المحمية 

(شبكية أو بالستيكية أو زجاجية) 

في مساحة ال تقل عن 10%
من إجمالي مساحة المزرعة

أو زراعة الخضروات في الحقل
 المكشوف بعروتين شتوية

 وصيفية على أال تقل 
المساحة المزروعة عن 

%25 من مساحة المزرعة 

يجب أن يمتلك مالك المزرعة ثروة حيوانية معرفة ومسجلة لدى  هيئة أبوظبي للزراعة والسالمة الغذائية 

أن يكون من المستفيدين من برنامج دعم األعالف

زراعة األعالف بنسبة %20 من المساحة اإلجمالية للمزرعة  وبحد أقصى 8 دونم

زراعة %40 من المساحة اإلجمالية باألعالف (بحد أقصى 10دونم) لمالك المزارع الذين يمتلكون ثروة حيوانية 
معرفة ومسجلة وال يستفيدون من برنامج دعم األعالف

أال يقل عدد رؤوس األغنام عن 100 رأس على مدار العام في المزرعة التي ترغب في 
ممارسة نشاط تربية األغنام

وجود 20 رأس من األبقار أو األبل بحد أدنى في المزرعة التي تمارس نشاط تربية اإلبل أو األبقار

تواجد 2000 دجاجة في المزرعة على مدار العام بالنسبة لنشاط تربية الدواجن (النظام المفتوح)

تزيد إلى 50,000 دجاجة على مدار 7 دورات إنتاجية في العام في مزارع تربية الدواجن (النظام المغلق)

الحد األدنى لإلنتاج في المزارع التي تمارس نشاط تربية األحياء المائية من األسماك والقشريات 5 طن سنويًا 
من أنواع األسماك التي تحددها الهيئة 

شروط زراعة األعالف:

شروط ممارسة أنشطة اإلنتاج الحيواني
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ــة أبوظبــي للزراعــة والســامة الغذائيــة ثــاث  أطلقــت هيئ
قنــوات إرشــادية عبــر تطبيــق “تيليجــرام”، لتكــون بمثابــة 
منصــة للمراســلة الفوريــة وتعزيــز التواصــل مــع المزارعيــن 
الغذائيــة  المنشــآت  وأصحــاب  الحيوانيــة  الثــروة  ومربــي 
والجمهــور العــام، وذلــك فــي إطــار جهودهــا  لاســتفادة 
تواصــل  قنــوات  واســتحداث  الحديثــة  التكنولوجيــا  مــن 

جديــدة  تواكــب التطــور وتلبــي احتياجــات الجمهــور.

علــى  تخصصيــة  بصــورة  الثــاث  القنــوات  هــذه  وتعمــل 
مــع  الفوريــة  والمراســلة  واإلرشــاد  النصــح  تقديــم 
الزراعــة  الرئيســية،  الهيئــة  قطاعــات  فــي  المتعامليــن 
تــم  حيــث  الغذائيــة،  والســامة  الحيوانيــة  والثــروة 
الزراعــي وأخــرى  المجــال  تخصيــص قنــاة تخصصيــة فــي 
ــامة  ــة للس ــاة الثالث ــت القن ــا ُخصص ــة، بينم ــروة الحيواني للث
الغذائيــة. وتقــدم الهيئــة عبــر القنــوات الثــاث محاضــرات 
توعويــة مســجلة باإلضافــة إلــى البرامــج  و الفيديوهــات 
اإلرشــادية والنشــرات والتوجيهــات التــي تهــم أصحــاب 
ــوارات  ــوات للح ــل القن ــى تفعي ــل عل ــاري العم ــة، وج العاق
والمناقشــات والــرد علــى استفســارات وأســئلة المتابعيــن 
حــول المواضيــع التخصصيــة والتحديــات التــي تواجههــم.

تنميــة  بهــدف  “تيليجــرام”  قنــوات  إطــاق   ويأتــي 
والحيوانــي  النباتــي  بشــقيه  الزراعــة  قطــاع  وتطويــر 
وإنتــاج وتــداول الغــذاء بإمــارة أبوظبــي، حيــث يعــد تطبيــق 
“تيليجــرام” وســيلة فعالــة لتقديــم معلومــات تفصيليــة 
للمتعامليــن  ومرئيــة  ومســموعة  مكتوبــة  وإرشــادات 
والقائميــن علــى ممارســة األنشــطة الزراعيــة والغذائيــة، 
قطــاع  اســتدامة  لتعزيــز  الهيئــة  مســاعي  يدعــم  بمــا 
الزراعــة واســتخدام كافــة وســائل التواصــل مــع مختلــف 

المجتمــع. شــرائح 

لقنــوات  نوعيــة  إضافــة  “تيليجــرام”  قنــوات  وتمثــل 
الهيئــة  خالهــا  مــن  تتفاعــل  التــي  المتنوعــة  التواصــل 
ــع  ــل م ــة تتفاع ــث أن الهيئ ــور. حي ــن والجمه ــع المتعاملي م
ــا  ــة منه ــوات متنوع ــر قن ــام عب ــور الع ــن والجمه المتعاملي
ــا  ــي، كم ــع اإللكترون ــي والموق ــل االجتماع ــائل التواص وس
تطبيــق  عبــر  إلكترونيــًا  والتوعيــة  اإلرشــاد  خدمــات  توفــر 
“دليــل اإلرشــاد الزراعــي” علــى الهواتــف الذكيــة واألجهــزة 
منصــة  إلــى  باإلضافــة  وأندرويــد  أبــل  بنظامــي  اللوحيــة 

اإللكترونيــة. الخدمــات 

ــامة  ــة والس ــي للزراع ــة أبوظب ــه هيئ ــى أن ــارة إل ــدر اإلش تج
الغذائيــة تحــرص علــى نشــر التوعيــة بيــن أفــراد ومؤسســات 
الزراعــة  قطاعــات  اســتدامة  علــى  للمحافظــة  المجتمــع، 
الغذائيــة  الســامة  منظومــة  وتعزيــز  الحيوانيــة  والثــروة 
واألمــن الغذائــي والحيــوي فــي اإلمــارة، مــن خــال سلســلة 
مــن األنشــطة التوعويــة واإلرشــادية  باســتخدام مختلــف 
طــرق التواصل وحســاباتها عبر وســائل التواصــل االجتماعي، 
وعلــى مــدار العــام، بهــدف رفــع مســتوى الوعــي فــي 
والزراعــة  الحيوانيــة  والثــروة  الغذائيــة  الســامة  مجــاالت 
واألمــن الغذائــي والحيــوي وصــواًل إلــى رفاهيــة المجتمــع.

الزراعة والسالمة الغذائية تطلق ثالث قنوات 
إرشادية عبر “تيليجرام” 6
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الزراعة والسالمة الغذائية تطلق )أبوظبي جاب( 
النسخة المحلية للممارسات الزراعية الجيدة

أطلقــت هيئــة أبوظبــي للزراعــة والســامة الغذائيــة برنامــج 
جــاب”،  “أبوظبــي  الجيــدة  الزراعيــة  للممارســات  أبوظبــي 
النســخة المحليــة للبرنامــج العالمــي للممارســات الزراعيــة 
لإلنتــاج  معاييــر  يطبــق  والــذي  جــاب”  “جلوبــال  الجيــدة 
الزراعــي تضمــن ســامة وأمــان الغــذاء والعامليــن علــى 
إنتاجــه وفــق أســس مســتدامة للممارســات الزراعيــة حيــث 
يتــم منــح الَمــزارع التــي تطبــق هــذه المعاييــر شــهادة 

معتمــدة عالميــًا. 

أبوظبــي  ببرنامــج  الخاصــة  المعاييــر  اعتمــاد  ولضمــان 
للممارســات الزراعيــة الجيــدة “أبوظبــي جــاب” وقعــت الهيئة 
ــر  ــق معايي ــق تطبي ــا ح ــاب” تمنحه ــال ج ــع “جلوب ــة م اتفاقي
الممارســات الزراعيــة الجيــدة فــي مــزارع إمــارة أبوظبــي، 
ومنح المزارع المشــاركة في البرنامج شــهادة الممارســات 
الزراعيــة الجيــدة “أبوظبــي جــاب”، حيــث تمثــل الشــهادة 
المحليــة نموذجــًا وطنيــًا يســهل علــى المزارعيــن تطبيــق 
المعاييــر العالميــة بتكلفــة أقــل وبطريقــة تناســب طبيعــة 
الزراعــة فــي إمــارة أبوظبــي ومتطلبــات االســتدامة الزراعية. 

للزراعــة والســامة الغذائيــة، أن  أبوظبــي  وأكــدت هيئــة 
برنامــج أبوظبــي للممارســات الزراعيــة الجيــدة هــو نهــج 
متكامــل يتماشــى مــع أهــداف االســتدامة الزراعيــة فــي 
نحــو  واعتمــاد  تأهيــل  تســتهدف  حيــث  أبوظبــي،  إمــارة 
1500 مزرعــة فــي إمــارة أبوظبــي لتطبيــق البرنامــج بحلــول 

نهايــة عــام 2020.

أبوظبــي  برنامــج  تطبيــق  أن  إلــى  الهيئــة  وأشــارت 
أحــد  هــو  جــاب”  “أبوظبــي  الجيــدة  الزراعيــة  للممارســات 
فــي  الزراعــة  قطــاع  تنميــة  أجــل  مــن  أولوياتهــا  أهــم 
إمــارة أبوظبــي، وضمــان تطبيــق الممارســات المســتدامة 
المســتهلك  ســامة  علــى  التركيــز  مــع  والربحيــة 
أن  موضحــة  البيئــة،  وحمايــة  المجتمعيــة  والمســؤولية 
تطبيــق الممارســات الزراعيــة الجيــدة يــؤدي إلــى تطويــر 
أنظمــة الزراعــة وتطبيــق معاييــر جــودة اإلنتــاج الزراعــي 
فيمــا يخــص الســامة الغذائيــة ورفاهيــة العمــال واإلدارة 

للبيئــة. المســتدامة 

للممارســات  جــاب”  “أبوظبــي  شــهادة  أن  إلــى  ولفتــت 
تــم  المنتــج  أن  تضمــن  جــودة  عامــة  الجيــدة  الزراعيــة 
زراعتــه وحصــاده وفقــًا لمعاييــر ســامة األغذيــة والبيئــة” 
حيــث توفــر الهيئــة للمــزارع المســجلة فــي البرنامــج كافــة 
وتهيئــة  التحتيــة  البنيــة  بتحســين  المتعلقــة  الخدمــات 
ــي  ــاد الزراع ــات اإلرش ــى خدم ــة إل ــة باإلضاف ــق المزرع مراف
ــة ذات  ــب الفني ــة الجوان ــم بكاف ــال وتعريفه ــب العم وتدري
الصلــة بالحفــاظ علــى ســامة األغذيــة والبيئــة، وضمــان 

المنتجــات. المــزارع ورفاهيتهــم، وتتبــع  صحــة عمــال 

وشــددت هيئــة أبوظبــي للزراعــة والســامة الغذائيــة علــى 
أهميــة حصــول مزارعــي اإلمــارة علــى شــهادة “أبوظبــي 
جــاب” للممارســات الزراعيــة الجيــدة، حيــث يتضمــن البرنامــج 
قواعــد واضحــة للحفــاظ علــى جــودة منتجــات المحاصيــل 
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التــي يتــم توريدهــا وفقــًا للمعاييــر الصحيــة العالميــة، 
مؤكــدة أن البرنامــج يوفــر فرصــة ســانحة ألصحــاب المــزارع 
المهتميــن  للمورديــن  المحاصيــل  منتجــات  لتســويق 
بالمنتجــات المحليــة التــي تــم زراعتهــا وفقــًا للمعاييــر 

العالميــة لســامة األغذيــة.

والجديــر بالذكــر أن “جلوبــال جــاب” تضــم فــي عضويتهــا 
486 مــن المعنييــن بإنتــاج وتســويق المنتجــات الزراعيــة ، 
ــن  ــة م ــق مجموع ــتركة لتطبي ــة مش ــم رؤي ــى بتقدي وتعن
الممارســات الزراعيــة الجيــدة فــي كافــة أنحــاء العالــم، 
الزراعيــة  للممارســات  المعتمــدة  المعاييــر  تحــدد  حيــث 
المنتــج  نــوع  حســب  مختلفــة  تطبيقــات  مــع  الجيــدة 
المعاييــر  لهــذه  المطبقيــن  األعضــاء  وتضــم  الزراعــي، 

العالميــة. والحائزيــن علــى شــهادة “جلوبــال جــاب” 

فاعــًا  عضــوًا  والســامة  للزراعــة  أبوظبــي  هيئــة  وتعــد 
ــى  ــة عل ــت الهيئ ــث عمل ــة، حي ــاب” العالمي ــال ج ــي “جلوب ف
مســاعدة أكثــر مــن 300 مزرعــة فــي إمــارة أبوظبــي علــى 
تطبيــق المعاييــر والحصــول علــى شــهادة الممارســات 
ــي  ــزارع ف ــذه الم ــف ه ــاب”، نص ــال ج ــدة “جلوب ــة الجي الزراعي
تطبــق  مزرعــة   144 بهــا  يوجــد  حيــث  الظفــرة  منطقــة 
“جلوبــال  شــهادة  ضمــن  المعتمــدة  العالميــة  المعاييــر 
جــاب”، بينمــا يوجــد 90 مزرعــة فــي العيــن، و66 مزرعــة 
“جلوبــال  شــهادة  علــى  حاصلــة  أبوظبــي  منطقــة  فــي 

جــاب” العالميــة. 

يتـمــاشــى مــع أهـداف 
االستدامة الزراعية في 

إمارة أبوظبي

يؤدي إلى تطوير أنظمة 
الزراعة وتطبيق مـعاييــر 

جودة اإلنتاج الزراعي 

يتضمن البرنامج قواعد 
واضـحـة للـحـفـاظ عــلى 

جودة منتجات المحاصيل 

يستهدف تأهيل واعـتــماد 
نحو 1500 مزرعة في إمـارة 
أبوظبي للتـطـبـيــق بـنـهـايـة 

عام 2020

عالمــة جـــودة تــضــمــن أن 
المنتج تم زراعته وحصاده 
وفـقـًا لمـعـايــيــر ســالمــة 

األغذية والبيئة

يوفر فرصة ألصحاب المــزارع 
لـتـسـويـق مـنـتـجـاتـهــم 
للـمــورديــن الـمـهـتـمـيـن 

بالمنتجات المحلية 

برنامج أبوظبي للممارسات الزراعية الجيدة “أبوظبي جاب”:
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الغذائيــة  والســامة  للزراعــة  أبوظبــي  هيئــة  وقعــت 
اتفاقيــة مســتوى الخدمــة مــع مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي 
العمــل  أســس  وإرســاء  المؤسســي  التعــاون  لتعزيــز 
المشــترك بصــورة منهجيــة تحقــق التكامــل اإلحصائــي، 
التنميــة  خطــط  ويدعــم  الطرفيــن  احتياجــات  يلبــي  بمــا 

أبوظبــي.  إمــارة  فــي  المســتدامة 

منهجــي  عمــل  إطــار  وضــع  إلــى  االتفاقيــة  تهــدف 
جــداول  وفــق  البيانــات  إصــدار  وإعــادة  لتبــادل  ومنظــم 
بالمنهجيــات  االلتــزام  وتعزيــز  محــددة،  وإجــراءات  زمنيــة 
والمعاييــر المعتمــدة مــن أجــل االرتقــاء بجــودة البيانــات 
فــي  اإلداريــة  للســجات  األمثــل  االســتخدام  وتحقيــق 
مجــال  فــي  التعــاون  تفعيــل  إلــى  باإلضافــة  اإلمــارة، 
تنفيــذ المســوح اإلحصائيــة وتطويــر القــدرات والكفــاءات 

الهيئــة. فــي  للعامليــن  اإلحصائيــة 

التعــاون  مجــاالت  الخدمــة  مســتوى  اتفاقيــة  وتنظــم   
الطرفيــن ومنهــا تصميــم وتنفيــذ  بيــن  المتفــق عليهــا 
البيانــات  وتبــادل  الصلــة،  ذات  واالســتطاعات  المســوح 

الزراعة والسالمة الغذائية توقع اتفاقية 
مستوى الخدمة مع مركز اإلحصاء – أبوظبي

شراكاتنا

والمنهجيــات  المعاييــر  وتطويــر  الوصفيــة،  اإلحصائيــة 
اإلحصائيــة المتعلقــة بإعــداد وتجهيــز البيانــات مــن خــال 
تطبيــق التعريفــات والمفاهيــم اإلحصائيــة، والتصنيفــات 
وغيرهــا مــن المعاييــر والممارســات اإلحصائيــة المتبعــة 
المؤسســية  القــدرات  بنــاء  إلــى  باإلضافــة  عالميــًا، 
مــن  التدريبيــة  باحتياجاتهــا  والوفــاء  للهيئــة  اإلحصائيــة 
خــال البرامــج المتخصصــة التــي يعدهــا معهــد التدريــب 

للمركــز. التابــع  اإلحصائــي 
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وقعــت هيئــة أبوظبــي للزراعــة والســامة الغذائيــة اتفاقية 
للنقــل  العامــة  اإلمــارات  شــركة  مــع  الخدمــة  مســتوى 
التعــاون  أواصــر  لتعزيــز  اإلمــارات(  )مواصــات  والخدمــات 
وإرســاء قواعــد العمــل المشــترك فيمــا بينهــم بمــا يلبــي 
احتياجــات الطرفيــن ويدعــم خطــط التنميــة المســتدامة 

فــي إمــارة أبوظبــي.

متخصصــة  جهــة  تعييــن  إلــى  االتفاقيــة  وتهــدف 
بفحــص المركبــات التــي تعمــل فــي مجــال نقــل األغذيــة 
والمنتجــات الزراعيــة والحيوانيــة ونقــل األعــاف، أو األدويــة 
والمســتحضرات البيطريــة أو الحيوانــات الحيــة وفقًا لشــروط 
العامــة  بالصحــة  الغذائيــة المتعلقــة  وضوابــط الســامة 

الحيــوي. بالحيــوان واألمــن  والرفــق 

للزراعــة  أبوظبــي  هيئــة  التــزام  االتفاقيــة  وتضمنــت   
والســامة الغذائيــة بتقديــم التدريــب الــازم لموظفــي 
ــات الــازم توفرهــا  مواصــات اإلمــارات حــول أهــم المتطلب
فــي كافــة المركبــات الحاليــة أو المســتحدثة مســتقبًا 
)الدراجــات والعربــات المتنقلــة وآليــات نقــل وتوزيــع األغذيــة 

إلــى  باإلضافــة  واألعــاف،  الحيــة  والطيــور  والحيوانــات 
ــة  ــمل االتفاقي ــا تش ــة(. كم ــتحضرات الطبي ــة والمس األدوي
التقيــد  مــدى  لبيــان  والتدقيــق  الرقابــة  عمليــات  إجــراء 
باالشــتراطات الصحيــة والمواصفــات المعتمــدة قبــل وأثنــاء 
عمليــات الفحــص الفنــي، باإلضافــة إلــى توفيــر االشــتراطات 
حســب  المركبــات  فــي  توفرهــا  الواجــب  والمواصفــات 

النشــاط ليتــم التأكــد مــن مطابقتهــا عنــد الفحــص.

بتقديــم  اإلمــارات  مواصــات  تلتــزم  االتفاقيــة  وبموجــب 
خدمــات الفحــص الفنــي لجميــع وســائل النقــل المســتخدمة 
والصحــة  الغذائيــة  الســامة  بمتطلبــات  تتعلــق  ألغــراض 
العامــة والرفــق بالحيــوان واألمن الحيوي وفقاً لاشــتراطات 
الصحيــة، باإلضافــة إلــى توفير النظــام اإللكتروني المناســب 
فــي  والمعــدات  التجهيــزات  وجميــع  الخدمــات  لتقديــم 
الموظفيــن  مــن  كاٍف  عــدد  وتخصيــص  الفحــص  محطــات 

لتولــي مهمــة الفحــص الفنــي لآلليــات والمركبــات.

الزراعة والسالمة الغذائية توقع اتفاقية مستوى 
الخدمة مع مواصالت اإلمارات

شراكاتنا
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شراكاتنا

وقعــت هيئــة أبوظبــي للزراعــة والســامة الغذائيــة ومركــز 
ــر  ــم لتطوي ــرة تفاه ــر”، مذك ــات “تدوي ــي إلدارة النفاي أبوظب
المشــتركة،  الخدمــات  تقديــم  وآليــات  العمــل  مجــاالت 
الغذائيــة  والســامة  الحيــوي  األمــن  منظومــة  وتعزيــز 
ــات  ــة آف ــات ومكافح ــن النفاي ــن م ــليم واآلم ــص الس والتخل
أبوظبــي،  حكومــة  أهــداف  يخــدم  بمــا  العامــة،  الصحــة 
اإلنســان  لصحــة  الحمايــة  مــن  مســتوى  أعلــى  ويضمــن 

البيئــة. والحيــوان وســامة 

للعمــل  محــاور  أربعــة  التفاهــم  مذكــرة  وحــددت 
ــص  ــث يخت ــر”، حي ــة و”تدوي ــن الهيئ ــاون بي ــترك والتع المش
النفايــات  مــن  واآلمــن  الســليم  بالتخلــص  األول  المحــور 
الغذائيــة والزراعيــة باإلضافــة إلــى المخلفــات الحيوانيــة 
البيطريــة،   الزراعيــة واألدويــة والمســتلزمات  والمبيــدات 
ــل  ــط العم ــادرات وخط ــاق المب ــى إط ــان عل ــق الطرف واتف
مــن  اآلمــن  والتخلــص  الســليم  للتعامــل  المشــتركة 
المخلفــات  مــن  واالســتفادة  المصــدر،  مــن  النفايــات 
القابلــة إلعــادة التدويــر. كمــا تــم االتفــاق علــى توفيــر 
ــاج  ــازات اإلنت ــزارع وحي ــات الم ــع نفاي ــة لتجمي ــن مؤهل أماك
التعامــل  فــي  تدويــر  خطــط  ودعــم  )العــزب(  الحيوانــي 
العضويــة لتحقيــق االســتدامة  الزراعيــة  المخلفــات  مــع 
الزراعيــة، وتعزيــز األمــن الغذائــي والحيــوي مــع التركيــز 

للجمهــور.  المشــتركة  التوعيــة  برامــج  علــى 

ويختــص المحــور الثانــي بتعزيــز متطلبــات األمــن الحيــوي من 
خال الدراســات المشــتركة فــي مجال الفحوصــات المخبرية 

والمعديــة،  الحيوانيــة  الوبائيــة  األمــراض  بنواقــل  الخاصــة 
مــع العمــل علــى تطويــر خارطــة وبائيــة متكاملــة، ونظــام 
مشــترك للرقابــة والتحكــم بالنفايــات ذات العاقــة بالصحــة 
العامــة فــي المــزارع وحيــازات اإلنتــاج الحيوانــي )العــزب( 

ــة. ــي الحي ــواق المواش ــالخ وأس والمس

ويركــز المحــور الثالــث علــى مجــاالت الســامة الغذائيــة، 
حيــث تنــص مذكــرة التفاهــم علــى  تطويــر أنظمــة الترخيص 
المشــتركة مــن خــال إدخــال بعــض االشــتراطات للحــد مــن 
قيــام المنشــآت الغذائيــة ببيــع مخلفــات زيــوت الطهــي أو 
أيــة مخلفــات أخــرى يتــم تحديدهــا مســتقبًا للجهــات غيــر 
ــر نظــام  ــر” ، باإلضافــة إلــى تطوي المرخصــة مــن قبــل “تدوي
مشــترك لمكافحــة اآلفــات فــي المنشــآت الغذائيــة، فــي 
حيــن يختــص المحــور الرابع بالخدمــات المقدمــة للمتعاملين 
وتقديــم امتيــازات مشــتركة للمنشــآت الزراعيــة والغذائيــة 
والبيطريــة التــي تتعامــل مــع الشــركات المعتمــدة لــدى 
“تدويــر”، وتطويــر أنظمــة التفتيــش والرقابــة علــى تــداول 
المبيــدات الزراعيــة ومبيــدات الصحــة العامــة فــي منافــذ 
ــة،   ــة والمحليــة ذات الصل البيــع إلنفــاذ التشــريعات االتحادي
باإلضافــة إلــى التعــاون بشــأن تنســيق بيانــات مؤشــرات 
الزراعــي والغذائــي والربــط اإللكترونــي  الهــدر والفقــد 
لتسهيل تبادل المعلومات والدراسات والبيانات اإلحصائية 

فــي المجــاالت المتصلــة بتحقيــق أهــداف المذكــرة.

“ الزراعة والسالمة الغذائية” و”تدوير” توقعان مذكرة 
تـفـاهـم لتـعـزيــز منـظـومة األمـن الحيوي وضمان صحة 

اإلنسان والحيوان وسالمة البيئة
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الزراعة والسالمة الغذائية وجامعة اإلمارات توقعان مذكرة 
تفاهم لتعزيز التعاون في مجاالت التـدريـب ونقل المـعـرفـة 

والبحوث الداعمة الستدامة القطاع الزراعي

وقعــت هيئــة أبوظبــي للزراعــة والســامة الغذائيــة مذكــرة 
لتعزيــز  المتحــدة  العربيــة  اإلمــارات  جامعــة  مــع  تفاهــم 
التعــاون وتحقيــق األهــداف االســتراتيجية للطرفيــن مــن 
ونقــل  التدريــب  مجــاالت  فــي  المشــترك  العمــل  خــال 
البيانــات  إلــى  باإلضافــة  والدراســات،  والبحــوث  المعرفــة 
الزراعــة  والتحليــل الستشــراف المســتقبل فــي مجــاالت 

والحيــوي. الغذائــي  واألمــن  الغذائيــة  والســامة 

وتنظــم مذكــرة التفاهــم أوجــه التعــاون بيــن هيئــة أبوظبي 
العربيــة  اإلمــارات  وجامعــة  الغذائيــة  والســامة  للزراعــة 
المتحــدة علــى ثاثــة محــاور رئيســية، يختــص المحــور األول 
ــة  ــل المعرف ــب ونق ــاالت التدري ــي مج ــترك ف ــل المش بالعم
حيــث يعمــل الطرفــان علــى تنظيــم برامــج تدريبيــة مشــتركة 
تدعــم مجــاالت العمل الرئيســية، وســتنظم الجامعــة برامج 
تدريبيــة تخصصيــة لموظفــي الهيئــة، بينمــا تقــدم الهيئــة 
الدعــم للطلبــة لتنفيــذ مشــاريع التخــرج والتدريــب الميدانــي 
فــي مجــاالت التخصــص، باإلضافــة إلــى التعاون فــي تنظيم 

بقضايــا  المتعلقــة  والنــدوات  العمــل  وورش  المؤتمــرات 
والتنســيق  والحيــوي  الغذائــي  واألمــن  والغــذاء  الزراعــة 
جميــع  علــى  المعرفيــة  الشــبكات  إلقامــة  والتعــاون  

ــة. ــة، والدولي ــة، واإلقليمي ــتويات الوطني المس

بالبحــوث والدراســات، حيــث  الثانــي فيختــص  المحــور  أمــا 
تنــص مذكــرة التفاهــم علــى تطويــر برامــج بحثيــة مشــتركة 
واالســتفادة مــن الخبــرات العلميــة ألعضــاء هيئــة التدريــس 
ــى  ــة إل ــة باإلضاف ــوادر الهيئ ــة لك ــة والعملي ــرات الفني والخب
االســتفادة مــن المرافــق المخبريــة والتقنيــة والتدريبيــة 
لدعــم برامــج البحــث والدراســات التطبيقيــة وعمــل دراســات 
مقارنــة معياريــة فــي مجــاالت العمــل الرئيســية للطرفيــن، 
والتحليــل  البيانــات  علــى  الثالــث  المحــور  يركــز  حيــن  فــي 
ــاث  ــة بأبح ــات ذات الصل ــاالت التقني ــي مج ــاون ف ــز التع لتعزي
وتعظيــم  المســتقبل  واستشــراف  االصطناعــي  الــذكاء 
فــي  الطرفيــن  وقــدرات  التحتيــة  البنيــة  مــن  االســتفادة 
مجــاالت تحليــل األوبئــة ودراســتها ووضــع الحلــول الفنيــة 
لعاجهــا، ويســري العمــل بمذكــرة التفاهــم لمــدة ســنتين 
قابلــة للتجديــد باتفــاق الطرفيــن، علــى أن يتــم تقييــم إنجــاز 
ــد  ــن العائ ــد م ــنوية للتأك ــف س ــرات نص ــق  مؤش ــا وف بنوده

عليهــا وتطويرهــا لمصلحــة الطرفيــن. 
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