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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 

كلمة
المدير العام

ــًا لــوال دعــم شــركائنا  مــا نحققــه مــن نجــاح لــم يكــن ممكن

الرئيســيين مــن القطاعيــن الحكومــي والخــاص.

وإيمانــًا منــا بأهميــة مســاهمتكم فــي اإلنجــازات التــي 

ــث  ــدار الثال ــم اإلص ــدم لك ــعدنا أن نق ــة، يس ــا الهيئ تحققه

مــن المجلــة الربع ســنوية لهيئــة أبوظبي للزراعة والســامة 

الغذائيــة )ثمــار( والتــي تســلط الضــوء علــى أبــرز إنجازاتنــا 

والجهــود المبذولــة. باإلضافــة إلــى المشــاريع والمبــادرات 

ــال  ــي مج ــتجدات ف ــر المس ــى آخ ــم عل ــة، لنطلعك ذات الصل

الزراعــة والســامة الغذائيــة واألمــن الغذائــي والحيــوي، 

ولنشــارككم ثمــرة تعاوننــا وشــراكتنا االســتراتيجية. 

نأمــل أن تحظــى )ثمــار ( علــى إعجابكــم ونتطلــع إلــى تعزيــز 

شــراكتنا المثمــرة والمضــي قدمــًا لخدمــة إمــارة أبوظبــي 

ودولــة اإلمــارات.
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وضع خط األساس

مؤشر االستدامة الزراعية 

تقييم الجاهزية االستراتيجية 
 SFO  للهيئة

46.4٪

70٪

85٪

72٪

96٪

جاهزية االبتكار في الهيئة 

نسبة تطبيق متطلبات األمن الحيوي 
في مسالخ اللحوم الحمراء

81٪
نسبة التوطين

84٪
رضا المتعاملين

100٪

نسبة الحيوانات المحصنة من الثروة الحيوانية
 القابلة للتحصين والمسجلة في اإلمارة

أثر التحول الرقمي

5,6722,013

274,99237,811,400

نسبة المنشآت التي ارتفع مستوى تقييمها درجة واحدة أو أكثر

المنشآت الغذائية

المنشآت الزراعية

التفتيش التخصصي

اإلجمالي 

إجمالي عدد المنشآت التي 
تم التفتيش عليها 

14,996

1,033

313

16,342

عـــــــــدد المنشــــــآت التي 
ارتفع مستوى تقييمها 

درجة واحدة أو أكثر

3,356

68

61

3,485

النسبة

22%

6.6%

19.5%

21.3%

نسبة المنشآت الممتثلة للمتطلبات التشريعية 

المنشآت الغذائية

المنشآت الزراعية

التفتيش التخصصي

اإلجمالي 

إجمالي عدد المنشآت التي 
تم التفتيش عليها 

عدد المنشآت الحاصلة 
 A  على تقييم

النسبة

4,332

845

280

5,457

14,996

1,033

313

16,342

29%

82%

89%

33.4%

والمستحضرات  واألعالف  األغذية  (مصانع 
والمسالخ  المواشي  وأسواق  البيطرية 

والمجازر وأسواق األسماك المركزية)

والمستحضرات  واألعالف  األغذية  (مصانع 
والمسالخ  المواشي  وأسواق  البيطرية 

والمجازر وأسواق األسماك المركزية)
أبرز المؤشرات المؤسسية

التحول الرقمي

أهم نتائج المؤشرات للهيئة
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تطوير استراتيجية األمن الغذائي إلمارة أبوظبي 

رئاسة هيئة أبوظبي للزراعة و السالمة الغذائيـــة للجنة الوطنيـــــة للدستــــور الغذائي

مشاركة الهيئة في برنامج المسرعات الحكومية - مسار الزراعة الوطنيـــة وتحقيق نسبة إنجاز 100%

توفير عدد 4 مركبات مبردة (حصاد مزارعنا) في المناطق السكنية البعيدة عن األسواق (الظفرة – السلع) لخدمة أهالي 
المنطقة وتلبية احتياجاتهم بهدف تقليل ازدحام الزبائن

التنسيق مع دائرة التنمية االقتصادية  لتسجيل جميع المزارعين ومربي الحالل عبر منصة DED Economy HUB   لتعزيز 
تسويق المنتج الزراعي المحلي

تسهيل إجراءات استيراد المنتجات الغذائية من االتحاد األوروبي وإيرلندا وأستراليا استنادًا إلى الظروف الحالية المتعلقة 
بكوفيد19 وبناء على طلب بعض الهيئات الدبلوماسية في الدولة، حيث بلغ إجمالي الشحنات الغذائية المستوردة خالل 

العام 2020 ( 57,657)

افتتاح عدد 8 منافذ جديدة لحصاد مزارعنا في اإلمارة

تطوير لوحات ذكية لبيانات التجارة الخارجية إلمارة أبوظبي والدولة وبيانات اإلنتاج المحلي والحصة السوقية للمنتج

حصاد مزارعنا 
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تطبيق تقنيات الذكاء االصطناعي وتطوير خوارزمية لتنفيذ عملية التحصين الذكي ضد مرض الطاعون مما ساهم 
في ترشيد الموارد البشرية واللوجستية، وترقيم 602,307 من الضأن و الماعز وتوفير ما يعادل %65 من الموارد 

المطلوبة عن الحمالت السابقة وتوسيع نطاق تمنيع العزب الى ما يقارب من 80%

إعداد وإصدار دليل  للمختبرات البيطرية الداعمة للمختبرات الصحية ضمن فريق المنظمة العالمية للصحة الحيوانية

تعريف وتسجيل الحيوانات في اإلمارات الشمالية بالمشاركة مع وزارة التغير المناخي  اعتماد خطة مد مظلة 
والبيئة  حيث تم ترقيم عدد 732,181 رأس في7,091 حيازة باإلمارات الشمالية بداية من 19 أغسطس وحتى نهاية 

العام.

  77,597   667,0144152

9797

 طلب فحص و عالج 
الحيوانات

للثروة حيوان تم عالجه ترقيــــم  طلـــــب 
الحيوانية

للثــــروة  رش  خدمـــــة   
الحيوانية 

13,452 
 حيازة تم  زيارتها

أبرز  إنجازات الهيئة خالل العام 2020 
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ً

الهيئة  توعية  نسبة    89%
الغذائية  والمنشآت  للجمهور 
باإلجراءات  والنباتية  والحيوانية 
التي  السليمة  والممارسات 
السالمة  لضمان  اتباعها  يجب 

الغذائية

مساطحــة  عقــــــود   6 توقيع 
زراعية  استثمارية  لمشاريع 

بقيمة 526 مليون درهم 

تم توقيع 20 مذكرة تفاهم 
واتفاقية من ضمنها اتفاقيات 
مع منظمة األغذية والزراعــــة 
ومنظمـــة الصحــــة الحيوانيــــة 

وجلوبال جاب 

تشـــريعًا   11 وتعميم  اعتماد 
دليــــــًال   48 وإصــــدار  جديــــــدًا 
إرشاديًا، منها 41 دليًال إرشاديًا 
تم  الحصاد  بعد  ما  لممارسات 
تجميعها في كتاب واحد وتم 
تسجيله باســـم الهيئـــــة في 

وزارة االقتصاد

كوفيد-19

المختبر البيطري الوحيد في الدولة الذي يعمل على فحص عينات برنامج المسح الوطني للكشف عن فيروس كوفيد – 19 من 
الحيوانات ومنتجاتها والمحاصيل الزراعية واألسطح في جميع إمارات الدولة حيث تم فحص عدد (93,297) عينة

%86 متوسط ثقة المجتمع في اإلجراءات التي قامت بها هيئة أبوظبي للزراعة والسالمة الغذائية أثناء جائحة كوفيد19

على 12  تحتوي  (كوفيد19)  متابعة  ومؤشرات  بيانات  للوحة  تقريرًا  ورفع 32  واألزمات  بالطوارئ  خاصة  استراتيجية  خارطة  وضع 
مؤشر لمتخذي القرار في مكتب أبوظبي التنفيذي بشكل أسبوعي

 التطوع في جائحة كوفيد - 19

 المتطوعين

72  متطوع  
 مدة التطوع

  1,235 يوم  
الساعات التطوعية 

5,541 ساعة
الزيارات للمنشآت الغذائية

 18,513 زيارة  

أبرز  إنجازات الهيئة خالل العام 2020
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خدمة المتعاملين

المعامالت المنجزة  عبر القنوات الرقمية

98%

األمن الحيوي

اإلبل المستلمة من برنامج شراء
اإلبل من المربيين

3,514 

 األعالف (المستلمة) -  تم إكمال إجراءات االستالم 

كفاءة االستجابة
%100للبالغات الوبائية 

بؤر وبائية تم االستجابة لها 

عدد العينات: 
193,078

عدد التحاليل: 
421,084

خدمات التحليل 

10

شحنة :
 2,561 

الكمية بالطن :
245,488 

السالمة الغذائية 

150,419

14,672

2,373

401

1,812

نسبة العينات غير المطابقة  للمتبقيات  
الكيميائية و البيولوجية من إجمالي العينات  

508

1,160

زيارة تفتيشية للمنشآت الغذائية 

زيارة تفتيشية للمزارع والمنشآت 
الزراعية  

زيارة تفتيشية للمنشآت الحيوانية 

زيارة المسالخ والمجازر 

زيارة األمن الحيوي ألسواق المواشي

زيارات األمن الحيوي المسالخ 

زيارة حظائر المواشي

إشعار باشتباه تسمم غذائي تمت 
522االستجابة له 

االستدامة الزراعية

المزارع المستفيدة من برنامج 
مكافحة آفات النخيل 

22,801

عدد اآلفات الزراعية

9

الزيارات اإلرشادية 

149,946

كمية المحاصيل المستلمة من قبل 
الهيئة

19,466,736.7 كغ

804 زيارة أسواق األسماك

12%

أبرز  إنجازات الهيئة خالل العام 2020 
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جهودنا

الهيئة تعتمد 6 مشاريع استثمارية 1
بقيمة 526 مليون درهم لتعزيـز نمـو 
القطــاع الزراعي في إمــارة أبوظبـي

اعتمــدت هيئــة أبوظبــي للزراعــة والســامة الغذائيــة 6 
ســمكية  مــزارع  إلنشــاء  جديــدة  اســتثمارية  مشــاريع 
ــى  ــن، عل ــول والدواج ــه، والعج ــروات والفواك ــرى للخض وأخ
مســاحات تقــارب 4 ماييــن متــر مربــع، وبتكلفــة إجماليــة 
تبلــغ 526 مليــون درهــم. وتــم تحديــد هــذه المشــاريع 
وإدارتهــا بالتعــاون مــع مكتــب أبوظبــي لاســتثمار، حيــث 
ــة  ــاص المتخصص ــاع الخ ــركات القط ــن ش ــدد م ــتقوم ع س
ــار  ــي إط ــاريع ف ــذه المش ــر ه ــي بتطوي ــال الزراع ــي المج ف
حــرص هيئــة أبوظبــي للزراعــة والســامة الغذائيــة علــى 
تعزيــز الشــراكة الحكوميــة مــع القطــاع الخــاص وتحفيــزه 
علــى ضــخ المزيــد مــن االســتثمارات فــي القطــاع الزراعــي 
إمــارة  فــي  مســتدامة  وغذائيــة  زراعيــة  تنميــة  لضمــان 

أبوظبــي.

عقــود  توقيــع  الســتة  المشــاريع  قائمــة  وتضمنــت 
“ميــراك”  وشــركة  “أكوافيشــرز”  شــركة  مــع  مســاطحة 
“الفافــا”  شــركة  إلــى  باالضافــة  الزراعيــة  للخدمــات 
للدواجــن  الوطنيــة  اإلمــارات  النهضة،ومــزارع  ومزرعــة 
شــركة  وســتقوم  البيطــري.  الطبــي  الرقيعــات  ومركــز 
“أكوافيشــرز” بإنشــاء مزرعــة ســمكية تبعــد حوالــي أربعــة 
كيلومتــرات عــن شــاطئ جزيــرة دلمــا بحجــم 5 آالف طــن 

مــن أســماك الســيبريم والســيباس والهامــور والحمــرا 
والزبيــدي بكلفــة إجماليــة تصــل إلــى 110 ماييــن درهــم، 
البحــر  داخــل  الســمكية  المــزارع  هــذه  إنشــاء  وســيتم 
علــى مســاحة تقــدر بنحــو 251.3 ألــف متــر مربــع، بينمــا 
والتعبئــة  التشــغيل  وعمليــات  اإلداريــة  المكاتــب  تكــون 
اليابســة  علــى  منفصلــة  مرافــق  ضمــن  والمختبــرات 

دلمــا. جزيــرة  فــي  مربــع  متــر  ألــف   156.9 بمســاحة 

أمــا مشــروع شــركة “ميــراك” للخدمــات الزراعيــة، فيهــدف 
باســتخدام  وفواكــه  خضــروات  إنتــاج  مزرعــة  إلنشــاء 
وزراعــة  مغلقــة،  زراعيــة  بيئــة  فــي  متطــورة  تكنولوجيــا 
“الهيدروبونيــك”، مــع إنشــاء مخــازن مبــّردة ومعمــًا خاصــًا 
ــون  ــاحة 1.28 ملي ــى مس ــا عل ــات وتجميده ــة المنتج بتعبئ
ــون  ــى 140 ملي ــل إل ــة تص ــة إجمالي ــك بكلف ــع، وذل ــر مرب مت

درهــم.

وســتقوم شــركة “الفافــا” الزراعيــة بإنشــاء مزرعــة بنظــام 
الــري بالتنقيــط لزراعــة المنتجــات الزراعيــة، مــع إدخــال بــذور 
فــي  الحديثــة  التقنيــات  وإدخــال  الزراعــة،  فــي  ٌمهّجنــة 
متابعــة نمــو المنتجــات، وذلــك علــى مســاحة 481.5 ألــف 

ــم. ــون دره ــغ 38 ملي ــة تبل ــة إجمالي ــع، بكلف ــر مرب مت
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وأمــا مشــروع مزرعــة النهضــة لألبقــار  فســيعمل علــى 
إنشــاء  مزرعــة جديــدة لتربيــة العجــول وبيــع لحومهــا محليًا، 
بمســاحة تزيــد عــن 491 ألــف متــر مربــع، سيســاهم هــذا 
المشــروع فــي زيــادة أعــداد العجــول فــي إمــارة أبوظبــي 
حيــث ســيبدأ المشــروع بطاقــة إنتاجيــة قدرهــا 3500 رأس 
لترتفــع إلــى 20 ألــف رأس خــال الســنوات األولــى  لترتفــع 
بذلــك طاقتهــا اإلنتاجيــة بنســبة %470، إلــى جانــب إقامــة 
حظائــر ومبــاٍن إداريــة وعيــادة فحــص، وذلــك بكلفــة إجماليــة 

تصــل إلــى 86 مليــون درهــم.

أمــا مــزارع اإلمــارات الوطنيــة للدواجــن فســتعمل علــى 
علــى إقامــة مشــروع إنشــاء مزرعــة دواجــن ومســلٍخ فــي 
يوميــًا،  طيــر  ألــف   30 إنتاجيــة  بطاقــة  الظفــرة،  منطقــة 
علــى قطعتــي أرض األولــى لتربيــة الدواجــن بمســاحة 1.45 
مليــون متــر مربــع، بينمــا القطعــة الثانيــة إلنشــاء المســلخ 
وعمليــات التعبئــة، بمســاحة 90 ألــف متــر مربــع، وذلــك 

ــم. ــون دره ــى 150 ملي ــل إل ــة تص ــة إجمالي بكلف

فــي  البيطــري  الطبــي  الرقيعــات  مركــز  يخــص  وفيمــا 
تقديــم  علــى  فســيعمل  العيــن  فــي  القــوع  منطقــة 
الخدمــات البيطريــة لمربــي الثــروة الحيوانيــة مــن عيــادة 
ومختبــر وصيدليــة بيطريــة ومســتلزمات بيــع الهجــن علــى 

درهــم. مليــون   2 وبقيمــة  مربــع  متــر   1,500 مســاحة 

ــري،  ــالم العام ــري س ــعيد البح ــعادة س ــد س ــه أك ــن جانب م
مديــر عــام هيئــة أبوظبــي للزراعــة والســامة الغذائيــة، 
الشــركات  مــع  التعــاون  نطــاق  توســيع  علــى  حرصــه 
الوطنيــة والســيما التابعــة للقطــاع الخــاص، الفتــًا إلــى 
ــق  ــن تحقي ــة تضم ــتراتيجية تخصصي ــت اس ــة وضع أن الهيئ
والغذائيــة  الزراعيــة  لاســتثمارات  االســتدامة  معاييــر 
فــي إمــارة أبوظبــي، تهــدف مــن خالهــا إلــى إيجــاد فــرص 
اســتثمارية واعــدة الســتدامة القطــاع الزراعــي بشــقيه 
النباتــي والحيوانــي وقطــاع التصنيــع الغذائــي، وتعريــف 
االســتثمارية  الفــرص  علــى  والمســتثمرين  الشــركاء 
إيجــاد فــرص اســتثمارية  المتاحــة والترويــج لهــا بهــدف 
شــراكات  فــي  “الدخــول  خــال  مــن  لتنميتهــا  محليــة 
والمســتثمرين  االســتثمار  صناديــق  مــع  واســتثمارات 
والقطــاع الخــاص فــي مجــاالت عمــل الهيئــة واإلشــراف 

مــن  والتأكــد  بهــا  المتعلقــة  والبرامــج  الخطــط  علــى 
الحكوميــة. التوجهــات  مــع  مواءمتهــا 

ومــن جانبــه قــال ســعادة الدكتــور طــارق بــن هنــدي، مدير 
ــة  ــهد المنظوم ــتثمار: “تش ــي لاس ــب أبوظب ــام مكت ع
الزراعيــة فــي إمــارة أبوظبــي تطــورًا الفتــًا، وتســير علــى 
التعــاون  المســار الصحيــح لتحقيــق نمــو قــوي نتيجــة 
وتعزيــز  المــزارع،  لتأســيس  المحليــة  الشــركات  مــع 
ــل  ــًا تحوي ــم حالي ــارة. يت ــي اإلم ــي ف ــاج الزراع ــدرات اإلنت ق
ــة  ــق زراعي ــى مناط ــر إل ــر والبح ــن الب ــعة م ــاحات واس مس
المزيــد  تضيــف  أن  لهــا  يتوقــع  والتــي  اإلنتــاج،  عاليــة 
البحــث  مرافــق  تطويــر  جهــود  خــال  مــن  القيمــة  مــن 
الراميــة  مهمتنــا  إطــار  وفــي  والمعالجــة.  والتشــغيل 
ــب  ــي مكت ــزم ف ــاص، نلت ــاع الخ ــتثمارات القط ــز اس لتعزي
ــات  ــف المؤسس ــع مختل ــل م ــتثمار بالعم ــي لاس أبوظب
خــال  مــن  الطموحــة  وابتكاراتهــا  مشــاريعها  لدعــم 
مــن  وغيرهــا  المســاطحة  عقــود  إمكانيــات  تســخير 

أشــكال الدعــم األخــرى”.
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شركة "الفافا" الزراعية: ستقوم بإنشاء مزرعة بنظام الري بالتنقيط لزراعة المنتجات الزراعية، 
التقنيات الحديثة في متابعة نمو المنتجات بكلفة  الزراعة، وإدخال  مع إدخال بذور مهّجنة في 

إجمالية تبلغ 38 مليون درهم.

مزرعة النهضة لألبقار: إنشاء مزرعة جديدة لتربية العجول وبيع لحومها محليًا، وإقامة حظائر 
ومباٍن إدارية وعيادة فحص بكلفة إجمالية تصل إلى 86 مليون درهم.

بطاقة  الظفرة،  منطقة  في  ومسلخ  دواجن  مزرعة  إنشاء  للدواجن:  الوطنية  اإلمارات  مزارع 
إنتاجية 30 ألف طير يوميًا، بكلفة إجمالية تصل إلى 150 مليون درهم.

مركز الرقيعات الطبي البيطري: إنشاء عيادة ومختبر وصيدلية بيطرية ومستلزمات بيع الهجن 
لتقديم الخدمات البيطرية لمربي الثروة الحيوانية بكلفة اجمالية تصل إلى 2 مليون درهم.

الزراعية":  للخدمات  "أكوافيشرز"  شركة 
إنشاء مزرعة سمكية بحجم 5 آالف طن من 
والهامور  والسيباس  السيبريم  أسماك 
إلى  تصل  إجمالية  بكلفة  والزبيدي  والحمرا 

110 ماليين درهم.

الزراعيـــــة:  للخدمات  "ميــــــراك"  شركة 
وفواكه  خضروات  إنتاج  مزرعة  إنشاء 
بيئة  في  متطورة  تكنولوجيا  باستخدام 
مع  "الهيدروبونيك"،  وزراعة  مغلقة،  زراعية 
بتعبئة  خاص  ومعمل  مبّردة  مخازن  إنشاء 
المنتجات وتجميدها بكلفة إجمالية تصل إلى 

140 مليون درهم.

قائمة المشاريع االستثمارية 
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واصلــت هيئــة أبوظبي للزراعة والســامة الغذائيــة بالتعاون 
المملوكــة  والتكنولوجيــا  للغــذاء  “ســال”  شــركة  مــع 
المجلــس  قــرار  تنفيــذ  علــى  العمــل  للقابضــة  بالكامــل 
التنفيــذي إلمــارة أبوظبــي بنقــل بعــض اختصاصــات ومهــام 
الهيئــة إلــى شــركة “ســال” إحــدى الشــركات التابعــة لـــ 
القابضــة “ADQ” وذلــك لدعــم منظومــة األمــن الغذائــي 

وتعزيــز التنميــة المســتدامة إلمــارة أبوظبــي.

ووفقــًا لقــرار المجلــس التنفيــذي تتولــى شــركة “ســال” 
الزراعيــة  للمنتجــات  وترويجيــة  تســويقية  قنــوات  إيجــاد 
المحليــة، وإنشــاء وإدارة مخــزون احتياطــي للطــوارئ مــن 
الغــذاء بالتعــاون مــع الجهــات المعنيــة، علــى أن تســتمر 
الهيئــة بمهمــة الرقابــة علــى هــذا االختصــاص والعمليــات 
األزمــات  فيهــا  بمــا  األوقــات  كافــة  فــي  بــه  المرتبطــة 

والكــوارث. والطــوارئ 

ــة  ــر عــام هيئ وقــال ســعادة ســعيد البحــري العامــري مدي
أبوظبــي للزراعــة والســامة الغذائيــة “إن هــذه الخطــوة 
ــارة  ــي إم ــذاء ف ــة والغ ــاع الزراع ــاءة قط ــز كف ــة لتعزي مهم
الــدور  أبوظبــي، وتطبيــق معاييــر الحوكمــة للفصــل بيــن 
التنظيمــي والرقابــي للهيئــة واألدوار التشــغيلية المتصلــة 
باألنشــطة التجاريــة، حيــث تنتقــل إلــى الشــركة المهــام 
وإنشــاء  المحلــي  المنتــج  بتســويق  الخاصــة  التشــغيلية 
وإدارة المخــزون االحتياطــي، بينمــا تركز الهيئــة على تفعيل 
مهــام الرقابــة والتنظيــم وإعــداد االســتراتيجيات الداعمــة 

للتنميــة الزراعيــة المســتدامة. 

مملوكــة  شــركة  هــي  “ســال”  أن  ســعادته  وأوضــح 
بالكامــل لـــ القابضــة )ADQ( وتمتلــك وتديــر جميــع األصــول 
الخاصــة بعمليات تســويق وترويــج المنتجات المحليــة، وذلك 
والســامة  للزراعــة  أبوظبــي  هيئــة  مســيرة  الســتكمال 
الغذائيــة لتطويــر سلســلة القيمــة الغذائيــة ودعــم المنتــج 
ــزام  ــدًا الت ــوق، مؤك ــي الس ــيته ف ــز تنافس ــي وتعزي المحل
علــى  ومســاعدتها  الشــركة  توجهــات  بدعــم  الهيئــة 

”السالمة الغذائية” تواصل إجراءات نقل 
بعض االختصاصات لـ القابضة 

تحقيــق األهــداف التــي تأسســت مــن أجلهــا، حيــث يتــم 
نقــل إدارات التســويق الزراعــي واألصــول التجاريــة والمخــزون 
عملياتهــا  لتعزيــز  الوظيفيــة  وكوادرهــا  االحتياطــي 
الغــذاء  إلنتــاج  القيمــة  سلســلة  وتطويــر  التشــغيلية 

المحلــي مــن المزرعــة إلــى المســتهلك.

ــامة  ــة والس ــي للزراع ــة أبوظب ــزام هيئ ــري الت ــد العام وأك
العمليــات  اســتمرار  بضمــان   )ADQ( والقابضــة  الغذائيــة 
بطريقــة  المزارعيــن  منتجــات  توريــد  لنظــام  التشــغيلية 
التجزئــة  قطــاع  شــركاء  مــع  بالتعــاون  وفعالــة  سلســلة 
وتجــار الجملــة،  ودعــم وتشــجيع المزارعيــن بمــا يضمــن 
زيــادة العائــد االقتصــادي علــى الزراعــة ويشــجع المزيــد مــن 
المزارعيــن علــى االنضمــام لبرنامــج توريد المنتجــات المحلية.

ســالم  جمــال  المهنــدس  ســعادة  قــال  جانبــه  ومــن 
ــر  ــال”:  ستباش ــركة “س ــذي لش ــس التنفي ــري الرئي الظاه
“ســال” عملياتهــا التشــغيلية اعتمــادًا علــى تطبيــق أحدث 
الزراعيــة وتوظيــف كــوادر متخصصــة ذات خبــرة  التقنيــات 
ــج  ــويق وتروي ــة بتس ــة الخاص ــات التجاري ــي العملي ــة ف طويل
المنتجــات الزراعيــة، باإلضافــة إلــى تطويــر البنيــة التحتيــة 
ــز  ــي تعزي ــهم ف ــا يس ــع، بم ــة والتوزي ــرز والتعبئ ــز الف لمراك
ــأنها أن  ــن ش ــي م ــة الت ــات المحلي ــة للمنتج ــلة القيم سلس
تمكننــا مــن دعــم اإلنتــاج المحلــي وتعزيــز تنافســيته فــي 
الســوق، وتحقيــق أكبــر عائــد للمزارعيــن فــي إمــارة أبوظبي. 

الجديــر بالذكــر أن هــذه الشــراكة تعــد اســتكمااًل لجهــود 
حكومــة أبوظبــي الراميــة إلــى تأميــن اإلمــداد الغذائــي في 
قطــاع المــواد الغذائيــة والمســاهمة فــي تحقيــق األمــن 
الغذائــي لإلمــارة، باإلضافــة إلــى العمــل علــى ضمــان توفيــر 

كافــة األصنــاف الغذائيــة التــي يعتمــد عليهــا المجتمــع.
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ً

”الزراعة والسالمة الغذائية” تصدر دليــاًل 
إرشاديًا للزراعة المنزلية وأسطح البنايات 3

ــًا  ــة أبوظبــي للزراعــة والســامة الغذائيــة دلي أصــدرت هيئ
المنزليــة  الحدائــق  فــي  المجتمعيــة  للزراعــة  إرشــاديًا 
والمؤسســات التعليميــة وأســطح البنايــات وذلــك بهــدف 
المؤهلــة  المســاحات  اســتغال  بأهميــة  الوعــي  نشــر 
للزراعــة وإنتــاج الغــذاء بمــا يدعــم منظومــة األمــن الغذائــي 
وتحســين  واألفــراد  لألســر  الذاتــي  واالكتفــاء  وتحقيــق 

النظــام البيئــي.

طبيعــة  حســب  أقســام  عــدة  إلــى  الدليــل  وينقســم 
الموقــع الــذي يمكــن زراعتــه والعمليــات الزراعيــة الخاصــة 
بالعنايــة بالنبــات منــذ بدايــة الزراعــة وحتــى الحصــاد، حيــث 
يتضمــن  المنزليــة  الحدائــق  لزراعــة  قســم  تخصيــص  تــم 
إرشــادات وافيــة لعمليــة الزراعــة، وقســم آخــر للزراعــة فوق 
أســطح المنــازل والبنايــات مــن خــال اســتغال جــزء مــن 
مســاحة الســطح فــي الزراعــة أو تربيــة الطيــور واالســتزراع 
الســمكي. كمــا يســتعرض الدليــل اإلرشــادي فــي أحــد 
ــا  ــطح ومنه ــة األس ــة لزراع ــم المائم ــًا النظ ــامه أيض أقس
والزراعــة  الخشــبية،  الصناديــق  أو  األحــواض  فــي  الزراعــة 
ــي  ــتيكية أو ف ــاس باس ــي أكي ــة ف ــص أو الزراع ــي األص ف
البراميــل، باإلضافــة إلــى نظــام الزراعــة المائيــة بأنواعهــا 
ســواء الزراعــة المائيــة بالغمــر والصــرف أو الزراعــة الهوائيــة 
أو مــا يعــرف بنظــام تيــار المغذيــات أو الشــريحة الســمادية.

الــري  لعمليــات  تفصيليــة  إرشــادات  الدليــل  ويتضمــن 
واالحتياجــات المائيــة لنمــو أشــجار الفاكهــة والخضــروات 
منــذ بدايــة الزراعــة وحتــى الحصــاد، كمــا يتضمــن شــرحًا 
والصــرف،  التخزيــن   ونظــام  الــري  لشــبكة  تفصيليــًا 
ــوي  ــميد العض ــام التس ــل لنظ ــم كام ــى قس ــة إل باإلضاف
ــكل  ــميد ل ــرق التس ــمدة وط ــواع األس ــوي وأن ــر العض وغي
مــن الزراعــة المنزليــة وزراعــة أســطح البنايــات. كمــا يســلط 
الضــوء علــى طــرق الوقايــة ومكافحــة اآلفــات التــي تصيــب 
ــاد.  ــد الحص ــا بع ــاد وم ــات الحص ــى عملي ــة إل ــات، باإلضاف النب
كمــا يســتعرض الدليــل أفــكارًا مبتكــرة لطــرق الزراعــة مثــل 
نظــام الزراعــة العموديــة وزراعــة األحيومائيــة التــي تجمــع 

بيــن زراعــة النباتــات واالســتزراع الســمكي.

أن  الغذائيــة  والســامة  للزراعــة  أبوظبــي  هيئــة  وأكــدت 
الدليــل يســاهم فــي نقــل المعرفــة إلــى الجمهــور وتعزيــز 
ثقافــة الزراعــة المســتدامة لــدى مختلــف شــرائح المجتمع 
لزراعــة منتجــات يمكــن االســتفادة منهــا فــي االســتهاك 
ــات،  ــواع الورقي ــض أن ــة وبع ــروات والفاكه ــي كالخض العائل
ــن  ــدرًا م ــق ق ــاج ويحق ــة واإلنت ــة الزراع ــن ثقاف ــزز م ــا يع مم
االكتفــاء الذاتــي لألســر والعائــات فــي إمــارة أبوظبــي، 
موضحــة أن تحويــل حديقــة المنــزل أو أســطح البنايــات إلــى 
وحــدات إنتاجيــة صغيــرة يعــزز مــن مفهــوم االســتدامة 
تحقيــق  علــى  ويســاعد  وبيئيــًا،  واجتماعيــًا  اقتصاديــًا 
الغذائــي  األمــن  المســتدامة ودعــم منظومــة  التنميــة 

ــع. ــي المجتم ــع ف ــاق واس ــى نط عل

 دليل الزراعة
المجتمعية

12

http://www.adfca.ae/Arabic/MediaCenter/Publications/Documents/CommunityAgri2020.pdf


1025 منشأة غذائية وزراعيــة وحيوانيــة 
تطبق نظام الرقابة الذاتية في أبوظبي 4

عــن  الغذائيــة  للزراعــة والســامة  أبوظبــي  أعلنــت هيئــة 
وحيوانيــة  وزراعيــة  غذائيــة  منشــأة   1025 نحــو   التــزام 
بتطبيــق نظــام الرقابــة الذاتيــة، وإتمــام عمليــات التفتيــش 
وجــودة  الغذائيــة،  الســامة  بمتطلبــات  الخاصــة  الذاتــي 
مســؤول  خــال  مــن  ذاتيــًا  الزراعــي  اإلنتــاج  مدخــات 

الماضــي. أكتوبــر  نهايــة  المنشــأة، وذلــك حتــى 

وتعمــل الهيئــة علــى تحفيــز كافــة المنشــآت الغذائيــة 
ــى  ــي عل ــارة أبوظب ــي إم ــة ف ــة العامل ــة والحيواني والزراعي
زيــارات  الذاتيــة، وإتمــام  الرقابــة  االســتفادة مــن نظــام 
التفتيــش  خاصيــة  مــن  واالســتفادة  الذاتــي  التفتيــش 
لارتقــاء  الهيئــة  مفتــش  مــع  بالتعــاون  بعــد-  -عــن 
بمســتوى ســامة وجــودة الغــذاء، حيــث طــورت الهيئــة 
تطبيقــًا إلكترونيــًا عبــر منصتي “أندرويــد” و ”iOS“ للهواتف 
الذكيــة واألجهــزة اللوحيــة يتيــح للمســتخدمين الوصــول 
ســامة  ومعاييــر  بضوابــط  المتصلــة  المعلومــات  إلــى 
اســتخدامه  ويتــم  الزراعــي  اإلنتــاج  ومدخــات  الغــذاء، 
الزراعيــة أو  مــن قبــل مســؤولي  المنشــأة  الغذائيــة أو 
الحيوانيــة إلجــراء تفتيــش ذاتــي علــى جميــع العمليــات 
الســامة  بمتطلبــات  االلتــزام  وضمــان  المنشــأة  فــي 

الممارســات.  ألفضــل  وفقــًا  الغذائيــة 

وأكــدت الدكتــورة مريم حــارب الســويدي المديــر التنفيذي 
لقطــاع الرقابــة فــي هيئــة أبوظبــي للزراعــة والســامة 
الغذائيــة، أن نظــام الرقابــة الذاتيــة يســاعد علــى تســهيل 
مهمــة الهيئــة فــي ضمــان توفــر الغــذاء اآلمــن مــن بدايــة 
السلســلة الغذائيــة وصــواًل إلــى المســتهلك، باإلضافــة 
إلــى تحســين جــودة المنتجــات والخدمــات المتصلــة بهــا 

تطبيــق  “يحتــوي  وقالــت  المحتملــة.  الحــوادث  وتجنــب 
التــي  المرئــي  االتصــال  خاصيــة  علــى  الذاتيــة  الرقابــة 
التواصــل مــع مســؤول  الهيئــة مــن   ُتمكــن  مفتشــي 
ــر  النظــام إلجــراء التفتيــش عــن بعــد  المنشــأة مباشــرة عب
التفتيــش  متطلبــات  بشــأن  والتوجيــه  الدعــم  وتقديــم 
ــراءات  ــذ اإلج ــة تنفي ــدة و مراجع ــات الجي ــي والممارس الذات
تعزيــز  تســتهدف  الهيئــة  أن  مؤكــدة  التصحيحيــة، 
مســؤولية أصحــاب المنشــآت أو مــن ينــوب عنهــم فــي 
اإلبــاغ عــن المخاطــر المتصلــة بالغــذاء، واالســتجابة لهــا 
الســامة  تبنــي  ثقافــة  إلــى  باإلضافــة  بشــكل ســريع، 
الغذائيــة واالســتدامة الزراعيــة واألمــن الحيــوي، وذلــك 
المشــتركة  المســؤولية  مفهــوم  مــع  انســجامًا 
الهــدف  لتحقيــق  والخــاص  الحكومــي  القطاعيــن  بيــن 

مســتدامة”.  زراعــي  وقطــاع  غذائــي  أمــن  الحكومــي” 

ــر  ــد عب ــن بع ــش ع ــام التفتي ــى أن نظ ــويدي إل ــت الس ولفت
تطبيــق الرقابــة الذاتيــة أثبــت كفاءتــه وأهميتــه بشــكل 
كبيــر فــي الرقابــة والتفتيــش وضمــان اســتمرارية األعمــال 
ــز  ــي تعزي ــاهم ف ــث س ــد19”، حي ــة “كوفي ــال ذروة جائح خ
التواصــل عــن بعــد مــع المنشــآت وشــركات توصيــل األغذيــة 
ــامة  ــان س ــة وضم ــراءات االحترازي ــا لإلج ــة تطبيقه لمتابع

الغــذاء. 

بعــد-  -عــن  اإللكترونــي  التفتيــش  نظــام  أن  وأوضحــت  
توفرهــا  التــي  والذكيــة  اإللكترونيــة  الخدمــات  وكافــة 
ــة  ــي الرامي ــة أبوظب ــداف حكوم ــا بأه ــد التزامن ــة تؤك الهيئ
إلــى التمكيــن لحكومــة رقميــة متطــورة تعــزز مــن جــودة 
الحيــاة فــي اإلمــارة، حيــث تســعى حكومــة أبوظبــي دائمــًا 
ــي  ــادرات الت ــاريع والمب ــذ المش ــم وتنفي ــاق ودع ــى إط إل
مــن شــأنها ترســيخ مكانــة اإلمــارة كمركــز رائــد لابتــكار 

الرقمــي علــى المســتويين اإلقليمــي والعالمــي.
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الزراعة والسالمـــة الغذائيـــة تطلــق 
حملة توعوية بشأن اللحوم المحلية 

والمستوردة
5

مــن منطلــق حرصهــا علــى ضمــان جــودة وســامة الغــذاء، 
الغذائيــة  والســامة  للزراعــة  أبوظبــي  هيئــة  أطلقــت 
والمســتوردة  المحليــة  اللحــوم  بشــأن  توعويــة  حملــة 
اللحــوم  بيــع  منشــآت  فــي  العامليــن  توعيــة  بهــدف 
وآليــة  معهــا   اآلمــن  التعامــل  بطــرق  والمســتهلكين 
التحقــق مــن ســامتها، باإلضافــة إلــى تعريفهــم بأنــواع 
األختــام  وأنــواع  باللحــوم  الخاصــة  الغذائيــة  البطاقــات 

المســتخدمة. المختلفــة 

ســامة  مــن  التحقــق  علــى  الهيئــة  مفتشــو  ويعمــل 
مراحــل  كافــة  فــي  والمســتوردة  المحليــة  اللحــوم 
عبــر  اللحــوم  فحــص  خــال  مــن  الغذائيــة  السلســلة 
منافــذ الدولــة المختلفــة ومســتودعات شــركات توريــد 
اللحــوم، باإلضافــة إلــى منافــذ  البيــع مــن ماحــم وفنــادق 
ومطاعــم  وكافتريــات ومطابــخ مركزيــة بهــدف التأكــد من 
تطبيــق االشــتراطات الصحيــة مثــل توفــر الشــهادة الصحية 
وشــهادة الذبــح الحــال، والتحقــق مــن ســامة اللحــوم 
ومنتجاتهــا مــن خــال الفحــص الحســي وجمــع العينــات 
بصــورة دوريــة للتأكــد مــن صاحيتهــا لاســتهاك اآلدمي، 
كمــا يحــرص المفتشــون علــى الكشــف الروتينــي علــى 
للتأكــد مــن مطابقتهــا للشــروط  اللحــوم   وســائل نقــل 
النقــل،  أثنــاء  اللحــوم  ســامة  تضمــن  التــي  الصحيــة 
باإلضافــة إلــى الكشــف عــن ممارســات الغــش والتدليــس 
اللحــوم ومصدرهــا وتاريــخ صاحيتهــا.   بنــوع  المتعلقــة 

وتحــرص المســالخ المعتمــدة  للذبــح التجــاري علــى وضــع 
ــى  ــة عل ــكالها المختلف ــة بأش ــات الغذائي ــام والبطاق األخت
الذبائــح المحليــة، ويحــق للمســتهلك طلــب رؤيــة الختــم 
عــادة  التــي  الكاملــة  الذبائــح  فــي  الغذائيــة  والبطاقــة 
مــا توضــع علــى عرقــوب الذبيحــة أو فــي بطــن الذبيحــة 
المقطعــة  للحــوم  بالنســبة  أمــا  الخــارج،  أو  الداخــل  مــن 
المعروضــة فــي محــال بيــع اللحــوم فتصعــب رؤيــة الختــم 
ولكــن يمكــن التركيــز علــى البطاقــة الغذائيــة الموضوعــة 
علــى صحــون عــرض اللحــوم المقطعــة والتــي توضــح نــوع 

اللحــم وبلــد المنشــأ وتاريــخ الصاحيــة.

الجديــر بالذكــر أنــه توجــد عقوبــات صارمــة لمكافحــة الغــش 
التجــاري والتدليــس فــي األغذيــة كتغييــر أو إخفــاء مصــدر 
أو نــوع اللحــوم، باإلضافــة إلــى تغييــر تاريــخ الصاحيــة أو 

نــزع البطاقــة الغذائيــة أو تغييرهــا.

الغذائيــة  والســامة  للزراعــة  أبوظبــي  هيئــة  ووجهــت 
المســتهلكين إلــى ضــرورة اإلبــاغ عــن أيــة ماحظــات أو 
شــكاوى علــى اللحــوم المحليــة والمســتوردة، باإلضافــة 
إلــى أي ممارســات خاطئــة فــي منشــآت بيــع اللحــوم مــن 
خــال االتصــال علــى الرقــم المجانــي لمركــز اتصــال حكومة 

.800555 أبوظبــي 
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“الزراعة والسالمة الغذائية” تنجز 
المرحلة األولى لمشــروع السجـل 

الزراعي
6

أعلنــت هيئــة أبوظبــي للزراعــة والســامة الغذائيــة عــن إنجاز 
رصــد بيانــات 11,793 مزرعــة بنســبة %50 مــن إجمالــي 
المســتهدفة والبالــغ عددهــا حوالــي 24,018  المــزارع 
مزرعــة فــي إمــارة أبوظبــي، وذلــك ضمــن مشــروع الســجل 
الزراعــي الــذي أطلقتــه الهيئــة مؤخــرًا لبنــاء قاعــدة بيانــات 

دقيقــة وشــاملة للقطــاع الزراعــي فــي إمــارة أبوظبــي. 

ــاء  ــر إدارة اإلحص ــي مدي ــي الشامس ــة النايل ــدت عائش وأك
والتحليــل فــي هيئــة أبوظبــي للزراعــة والســامة الغذائيــة 
أن مشــروع الســجل الزراعــي يســير وفــق الجــدول الزمنــي 
ــي.  ــر الماض ــهر نوفمب ــي ش ــاق ف ــل اإلط ــه قب ــط ل المخط
حيــث كان مخططــًا االنتهــاء مــن المرحلــة األولــى لجمــع 
البيانــات نهايــة العــام 2020، مشــيرة إلــى أن فــرق العمــل 
الميدانــي التابعــة للهيئــة تعمــل علــى إتمــام مرحلــة العــد 
الميدانــي وجمــع البيانــات اعتمــادًا علــى التقنيــات الحديثــة 
الخاصــة بنظــام المعلومــات الجغرافيــة “”GIS، فــي حيــن 
علــى  والتحليــل  واإلحصــاء  الفنــي  الدعــم  فــرق  تعمــل 
النتائــج  البيانــات وضمــان شــموليتها واســتخراج  تدقيــق 
إحصائيــة  مؤشــرات  الســتخاص  التحليــل  ثــم  األوليــة، 
فــي  الزراعــي  القطــاع  آفــاق  استشــراف  علــى  تســاعد 
تدعــم  التــي  والخطــط  التصــورات  وبنــاء  أبوظبــي  إمــارة 
اســتدامته، وتعزيــز منظومــة األمــن الغذائــي والحيــوي.

وأشــادت الشامســي بمســتوى اســتجابة أصحــاب المــزارع 
وتجاوبهــم مــع فــرق جمــع البيانــات التــي تــزور المــزارع 
لتحديــث وجمــع بيانــات المــزارع والمــاك واحتســاب اإلنتــاج 
حكومــة  منصــة  مــع  مباشــرة  ربطهــا  بهــدف  المحلــي 
أبوظبــي الرقميــة ومنصــة مركــز اإلحصــاء أبوظبــي، مؤكــدة 
يعكــس  البيانــات  جمــع  فــرق  مــع  المزارعيــن  تجــاوب  أن 

الــذي  الــدور  بأهميــة  المــزارع  أصحــاب  وعــي  مســتوى 
تنهــض بــه الهيئــة، كمــا يعكــس الثقــة فــي قدرتهــا علــى 
تطويــر قطــاع الزراعــة بطريقــة مســتدامة تخــدم المزارعين 

وتحقــق األهــداف االســتراتيجية لحكومــة أبوظبــي.

كبيــرة  أهميــة  يكتســب  الزراعــي  الســجل  إن  وقالــت 
ــة  ــزارع التقليدي ــاج الم ــاب إنت ــه الحتس ــن نوع ــه األول م كون
والتجاريــة ذات اإلنتــاج الكثيــف، باإلضافــة إلــى إجــراء مســح 
شــامل لمعلومــات وبيانــات نحــو 24,018 حيــازة زراعيــة، بما 
يلبــي احتياجــات حكومــة أبوظبــي إلدارة البيانــات لتحديــد 
مــدى مســاهمة القطــاع الزراعــي فــي الناتــج المحلــي 

اإلجمالــي لإلمــارة.

ــات  ــدة بيان ــه قاع ــاء من ــد االنته ــي عن ــجل الزراع ــر الس ويوف
“جيــو مكانيــة” دقيقــة ومحدثــة للحيــازات الزراعيــة فــي 
جميــع مناطــق إمــارة أبوظبــي الزراعيــة، تحــدد إحداثيــات كل 
حيــازة وتتضمــن بيانــات مالك المزرعــة والعمــال، والخصائص 
العامــة لــكل حيــازة زراعيــة مثــل نــوع التربــة ودرجــة الملوحــة 
وحجــم اإلنتــاج، وأنــواع المحاصيــل المزروعــة فــي الحقــول 
المفتوحــة أو فــي البيــوت المحميــة علــى مــدار الموســم، 
باإلضافــة إلــى رصــد الممارســات الســلبية الضــارة بالمــوارد 
وكذلــك  والمهجــورة،  المهملــة  والمــزارع  الطبيعيــة 
حصــر األنشــطة التــي يتــم مزاولتهــا فــي المــزارع، كمــا 
يســاهم فــي إحصــاء عــدد األشــجار المزروعــة فــي اإلمــارة 
ــجار  ــة وأش ــجار الحرجي ــة واألش ــجار الفاكه ــا كأش وأنواعه
النخيــل، باإلضافــة إلــى رصــد بيانــات مــزارع األســماك وحجــم 
ــر حجــم  اإلنتــاج، والمــزارع التــي تعنــى بتربيــة النحــل وتقدي
إنتــاج العســل فــي إمــارة أبوظبــي، وتوزيــع اإلنتــاج النباتــي 

ــارة. ــة باإلم ــق الزراعي ــب المناط ــي حس والحيوان

15



قاعدة بيانات "جيو مكانية" دقيقة ومحدثة للحيازات الزراعية في جميع مناطق 
إمارة أبوظبي الزراعية 

إحصاء عدد األشجار المزروعة في اإلمارة وأنواعها كأشجار الفاكهة واألشجار 
الحرجية وأشجار النخيل

رصد بيانات مزارع األسماك وحجم اإلنتاج

رصد المزارع التي تعنى بتربية النحل وتقدير حجم إنتاج العسل في إمارة أبوظبي

توزيع اإلنتاج النباتي والحيواني حسب المناطق الزراعية باإلمارة

سيسهم  السجل الزراعي في توفير
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السالمة الغذائية والبيئة تنظمان لقاًء 
تعريفيًا حول الجهود المبذولة للحفاظ 

على المياه الجوفية
نظمــت هيئــة أبوظبــي للزراعــة الســامة الغذائيــة بالتعــاون 
تقنيــة  عبــر  افتراضيــًا  لقــاء  أبوظبــي   - البيئــة  هيئــة  مــع 
علــى  المحافظــة  بأهميــة  للتعريــف  المرئــي  االتصــال 
المــوارد المائيــة مــن مخــزون الميــاه الجوفيــة، حيــث شــارك 

ــزارع. ــاب الم ــن أصح ــر م ــدد كبي ــاء ع ــي اللق ف

وفــي بدايــة اللقــاء قــال ســعادة مبــارك علــي القصيلــي 
المنصــوري المديــر التنفيــذي لقطــاع الشــؤون الزراعيــة 
أن  الغذائيــة  الســامة  و  للزراعــة  أبوظبــي  هيئــة  فــي 
ترشــيد اســتخدام الميــاه فــي الزراعــة يمثــل أحــد التحديــات 
األساســية الســتدامة قطــاع الزراعــة وضمــان االســتفادة 
الجوفيــة  الميــاه  وخاصــة  المائيــة  المــوارد  مــن  المثلــى 
حــرص  مؤكــدًا  المتجــددة،  غيــر  المــوارد  مــن  باعتبارهــا 
الهيئــة علــى مواجهــة هــذا التحــدي وبــذل أقصــى الجهود 
لتحســين كفــاءة اســتخدام المــوارد المائيــة بالتعــاون مــع 
شــركائها مــن المزارعيــن والهيئــات الحكوميــة ذات الصلــة 

وفــي مقدمتهــا هيئــة البيئــة - أبوظبــي.

وأضــاف أن الهيئــة أطلقــت العديــد مــن المبــادرات لتكريــس 
ــعي  ــال الس ــن خ ــة م ــوارد المائي ــتدامة الم ــوم اس مفه
ــث  ــة. والبح ــوارد المائي ــة للم ــم اإلدارة المتكامل ــر نظ لتطوي
ــة،  ــي الزراع ــتخدامها ف ــتدامة الس ــاه مس ــادر مي ــن مص ع

باإلضافــة إلــى مبــادرات اإلرشــاد والتوعيــة للحــد مــن هــدر 
الميــاه، وترشــيد اســتهاك الميــاه الجوفيــة واالعتمــاد 
ــيد  ــة لترش ــكارات الخاق ــة واالبت ــا الحديث ــى التكنولوجي عل
ســعادته  وأشــار  كفاءتهــا.  وتعزيــز  الميــاه  اســتخدام 
الــري  ونظــام  الحديثــة  األســاليب  اتبــاع  أهميــة  إلــى 
ــرة  ــبة كبي ــاه بنس ــتهاك المي ــن اس ــل م ــذي يقل ــي ال الذك
مقارنــة باألســاليب التقليديــة، موضحــًا أن الهيئــة تحــرص 
دائمــًا علــى إطــاع المزارعيــن علــى أفضــل أنظمــة الــري 
الحديثــة المائمــة للزراعــة فــي الحقــول المكشــوفة أو 
البيــوت المحميــة، باإلضافــة إلــى تشــجعها لهــم علــى 
التوســع فــي اســتخدام ميــاه الصــرف الصحــي المعالجــة 
فــي الزراعــة لتعزيــز اســتدامة المــوارد المائيــة والحــد مــن 

اســتنزاف المخــزون الجوفــي باإلمــارة.

7

لقاءات 
افتراضية
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وتعمــل الهيئــة علــى نشــر مفهــوم الممارســات الزراعيــة 
واالرتقــاء  المســتدامة  الزراعيــة  التنميــة  لتعزيــز  الجيــدة 
البيئــة  وحمايــة  المحليــة  الزراعيــة  المنتجــات  بســامة 
ــن  ــة للعاملي ــامة المهني ــة والس ــز الصح ــا وتعزي وموارده
فــي الزراعــة حيــث أطلقــت الهيئــة شــهادة “أبوظبــي جــاب” 
المتوافقــة مــع متطلبــات الشــهادة العالميــة “جلوبــال 
جــاب” كمواصفــة رائــدة فــي الممارســات الزراعيــة الجيــدة 
ــي  ــة ف ــة المتبع ــات الزراعي ــين الممارس ــى تحس ــل عل تعم
المزرعــة فــي كافــة مراحــل اإلنتــاج الزراعــي ومنهــا عمليات 

ــميد. ــري والتس ال

ويعتبــر قــرار تقنيــن زراعــة الــرودس بشــروط وبمســاحات 
ــوارد  ــى الم ــاظ عل ــة للحف ــادرات الهيئ ــم مب ــن أه ــة م معين
المائيــة فــي اإلمــارة، والحــد مــن اســتنزاف الميــاه الجوفية، 
وتحقيــق التنميــة المســتدامة للمــوارد الطبيعيــة لألجيــال 
منتجــات  نحــو  التوجــه  علــى  القــرار  شــجع  حيــث  المقبلــة 
مــن  أفضــل  وتســويقية  اقتصاديــة  جــدوى  ذات  زراعيــة 
خــال زراعــة محاصيــل تعــزز مــن كفــاءة اســتخدام المــوارد 

الطبيعيــة وتدعــم منظومــة األمــن الغذائــي.

من جانبها أشــادت ســعادة المهندســة شــيخة الحوســني 
المديــر التنفيــذي لقطــاع الجــودة البيئيــة فــي هيئــة البيئــة 
ــة  ــي للزراع ــة أبوظب ــا هيئ ــي تبذله ــود الت ــي بالجه - أبوظب
ــة  ــاه وتوعي ــتهاك المي ــيد اس ــة لترش ــامة الغذائي والس
المائيــة.  المــوارد  علــى  المحافظــة  بأهميــة  المزارعيــن 
فــي  الجوفيــة  الميــاه  اســتهاك  مــن  الحــد  إن  وقالــت 
القطــاع الزراعــي يعــد أحــد أهــم التحديــات التــي تواجههــا 
فــي الحفــاظ علــى المــوارد المائيــة واســتدامتها لألجيــال 
القادمــة، مشــيرة إلــى أن نتائج مشــروع حاســبة المحاصيل 
وبرنامــج حســاب المقننــات المائيــة لمــزارع النخيــل التجاريــة 
الميــاه  اســتهاك  ترشــيد  فــي  كبيــر  بشــكل  يســاهم 
ــنة  ــون 5 لس ــل القان ــي وتفعي ــارة أبوظب ــي إم ــة ف الجوفي
الجوفيــة  الميــاه  اســتخدامات  بتنظيــم  الخــاص   2016
وخاصــة متطلبــات ترخيــص وتحديــد كميــات الميــاه التــي 
يجــب ضخهــا مــن اآلبــار الجوفيــة فــي المــزارع  والمســتندة 
ألســس علميــة دقيقــة تســاهم فــي ترشــيد هــذا المورد 

ــي. ــاج الزراع ــى اإلنت ــر عل ــوي دون التأثي الحي

وأشــارت الحوســني إلــى أن تقنيــة حاســبة المحاصيــل 
التــي يتــم تطبيقهــا فــي الدولــة وتــم تطويرهــا مــن 
نيوزيلنــدا  فــي  واألغذيــة  النباتــات  بحــوث  معهــد  قبــل 
تــم تطبيقهــا فــي الدولــة وتــم التأكــد مــن مائمتهــا 
التربــة والميــاه  للظــروف المناخيــة المحليــة وخصائــص 
ميــاه  احتياجــات  تخصيــص  بهــدف  وذلــك  الدولــة  فــي 
اليومــي  الميــاه  اســتهاك  نمــوذج  علــى  بنــاًء  الــري 
لألشــجار ومحاصيــل الخضــروات وتعكــس متطلبــات الــري 
المســتدام وفــق مقننــات أســبوعية وشــهرية وســنوية 
مــع تســجيل احتماليــة تجــاوز النســب المحــددة وكفــاءة 

النظــام.

مــن    40% توفيــر  يمكــن  العمليــة   للنتائــج  ووفقــًا 
مــا  أو  النخيــل  مــزارع  ري  فــي  المســتخدمة  الميــاه 
يعــادل 340 مليــون متــر مكعــب ســنويًا وفقــا لمعــدالت 
ــي  ــا ف ــون بينم ــتخدمها المزارع ــذي يس ــة ال ــري الحالي ال
مــا  أو   30% نحــو  توفيــر  يمكــن  الحقليــة  المحاصيــل 
يعنــي  ممــا  ســنويًا  مكعــب  متــر  مليــون   150 يعــادل 
تقليــل االســتهاك الســنوي للميــاه بمعــدل  نحــو 500 
مليــون متــر مكعــب ســنويًا، وبالتالــي  تخفيــض كميــات 
الضــخ مــن الخــزان الجوفــي خصوصــا فــي المناطــق التــي 
نوعيتهــا  وتدهــور  الجوفيــة  الميــاه  اســتنزاف  تعانــي 
الميــاه  مــن  المخــزون  اســتدامة  فــي  يســاهم  ممــا  
الجوفيــة وإطالــة أمــد االســتفادة منهــا. ولفتــت إلــى 
أنــه تــم تركيــب 400 عــداد للميــاه الجوفيــة لقيــاس 
و200  الظفــرة  فــي  مزرعــة   200 فــي  االســتهاك 
فــي العيــن لقيــاس مســتويات االســتهاك مــن قبــل 
المســتخدمين فــي هــذه المــزارع كمرحلــة تجريبيــة ضمن 
مشــروع وخطــة شــاملة لتركيــب العــدادات فــي جميــع 

مــزارع اإلمــارة وفقــا للقوانيــن البيئيــة ذات العاقــة.

الميــاه  الســتخدام  الحكومــة  مبــادرة  أن  وأوضحــت 
المعالجــة ألغــراض الــري، تصــب فــي الجهــود الراميــة 
االلتــزام  وضــرورة  الجوفيــة  الميــاه  هــدر  مــن  للحــد 
خــال  مــن  المحاصيــل  ري  فــي  الحديثــة  باألســاليب 
واالســتخدام  للمــزارع  الخاصــة  االحتياجــات  معرفــة 

للميــاه. األمثــل 
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مشاركاتنا

شــاركت هيئــة أبوظبــي للزراعــة والســامة الغذائيــة فــي 
مهرجــان الشــيخ زايــد 2020 الــذي يقــام فــي منطقــة 
الوثبــة بأبوظبــي خــال الفتــرة مــن 20 نوفمبــر الماضــي 
وحتــى 20 فبرايــر مــن العــام2021، برعايــة كريمــة مــن 
صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان رئيــس 
الدولــة “حفظــه اللــه “ وبدعــم مــن صاحــب الســمو الشــيخ 
محمــد بــن زايــد آل نهيــان ولــي عهــد أبوظبــي نائــب القائــد 
التنفيــذي  المجلــس  رئيــس  المســلحة  للقــوات  األعلــى 
إلمــارة أبوظبــي ومتابعــة ســمو الشــيخ منصــور بــن زايــد آل 
نهيــان نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء، وزيــر شــؤون الرئاســة، 
رئيــس مجلــس إدارة هيئــة أبوظبــي للزراعــة والســامة 
االســتراتيجي  الشــريك  الهيئــة  تعــد  حيــث  الغذائيــة، 

للمهرجــان منــذ انطاقتــه األولــى.

الداعمــة  الفعاليــات  مــن  العديــد  الهيئــة  ونظمــت 
النباتــي  بشــقيها  الزراعيــة  االســتدامة  الســتراتيجية 
والحيوانــي مــن خــال جنــاح الواحــة الزراعيــة الــذي ضــم 
ســوقًا للمزارعيــن لعــرض وبيــع المنتجــات المحليــة الطازجــة 
المحلــي،  النحــل  وعســل  والفاكهــة  الخضــروات  مــن 
ــي  ــة ف ــة الزراع ــف بأنظم ــاص للتعري ــن خ ــى رك ــة إل باإلضاف
البيــوت المحميــة، والبيــوت الشــبكية، وركــن خــاص لعــرض 
الســاالت المحليــة المميــزة مــن الثــروة الحيوانيــة، وركــن 
آخــر لعــرض ســاالت نحــل العســل وإنتــاج النحاليــن المحلييــن، 
ألشــجار  الشــتات  أنــواع  ألفضــل  مشــتل  عــن  فضــًا 

الفاكهــة والخضــروات التــي يمكــن زراعتهــا فــي البيئــة 
المحليــة.

إدارة  مديــر  الحمــادي  ســلمان  محمــد  الدكتــور  وقــال 
ــة  ــي للزراع ــة أبوظب ــز هيئ ــع “تعت ــة المجتم ــال وخدم االتص
والســامة الغذائيــة بالمشــاركة فــي مهرجــان الشــيخ 
زايــد )طيــب اللــه ثــراه( منــذ انطاقتــه األولــى عــام 2014، 
كمــا نعتــز بكوننــا شــركاء ومســاهمون فــي النجــاح الــذي 
يحققــه المهرجــان مــن عــام آلخــر، حيــث عملنــا منــذ الــدورة 
األولــى وبتوجيهــات مباشــرة مــن ســمو الشــيخ منصــور 
بــن زايــد آِل نهيــان نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء وزيــر شــؤون 
الرئاســة رئيــس مجلــس إدارة الهيئــة علــى إبــراز مامــح 
قطــاع الزراعــة بطريقــة تعكــس حجــم التطــور الــذي حققــه 
ــي  ــة ف ــة الزراع ــة بأهمي ــك التوعي ــنين، وكذل ــر الس ــى م عل
ــم  ــوي لتعظي ــاع الحي ــذا القط ــتدامة ه ــبل اس ــا وس حياتن
االســتفادة مــن مواردنــا الطبيعيــة وتعزيــز األمــن الغذائــي 
والحيــوي، باإلضافــة إلــى التوعيــة بمزايــا المنتــج المحلــي، 

ــوق”.  ــي الس ــيته ف ــد تنافس وتأكي

وأضــاف أن الواحــة الزراعيــة ضمــت هــذا العــام نموذجيــن 
للزراعــة الحديثــة مــن خــال عــرض مجســم للزراعــة فــي 
البيــوت المحميــة بنظــام الزراعــة المائيــة، باإلضافــة إلــى 
مشــتل لعــرض أفضــل أنــواع الشــتات ألشــجار الفاكهــة 

والخضــروات،
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 موضحــًا أنــه رغــم الظــروف االســتثنائية لجائحــة “كوفيــد 
19” حرصــت الهيئــة علــى إقامــة ســوق المزارعيــن الــذي 
يتيــح ألصحــاب المــزارع عــرض وبيــع منتجــات مزارعهــم مــن 
الخضــروات والفاكهــة، حيــث تــم تخصيــص محليــن للنحاليــن 
العاليــة،  الجــودة  ذي  المحلــي  العســل  وبيــع  لعــرض 
ــرض  ــر لع ــن آخ ــص رك ــى تخصي ــا عل ــة أيض ــت الهيئ ــا حرص كم
الســاالت المحليــة المميــزة مــن الثــروة الحيوانيــة، مــع 
ضمــان كافــة اإلجــراءات االحترازيــة للوقايــة مــن “كوفيــد 
19” بالتعــاون مــع إدارة المهرجــان، وذلــك لضمــان  ســامة 
المشــاركة  مــن  الهــدف  وتحقيــق  والموظفيــن  الــزوار 

بأمــان وســامة. 

وأشــار مديــر إدارة االتصــال وخدمــة المجتمــع إلــى أن هيئــة 
أبوظبــي للزراعــة والســامة الغذائيــة عملــت علــى تعريــف 
أبوظبــي  إمــارة  شــهدته  الــذي  بالتطــور  المهرجــان  زوار 
فــي مجــال الزراعــة والســامة الغذائيــة واألمــن الغذائــي 
بقطــاع  لارتقــاء  المبذولــة  الجهــود  وإبــراز  والحيــوي، 
الزراعــة ومســاعي تحقيــق التنميــة الزراعيــة المســتدامة، 
تقدمهــا  التــي  بالخدمــات  التعريــف  إلــى  باإلضافــة 
للمزارعيــن ومربــي الثــروة الحيوانيــة ومتداولــي الغــذاء، 
مؤكــدًا أن كافــة الفعاليــات فــي الواحــة تدعــم األهــداف 
ــة،  ــاع الزراع ــتدامة قط ــق اس ــة لتحقي ــتراتيجية للهيئ االس
المنتــج  دعــم  عــن  فضــًا  الحديثــة،  التكنولوجيــا  وتبنــي 
الزراعــي المحلــي وتعزيــز مكانتــه فــي الســوق ودعــم 

المزارعيــن لتعزيــز منظومــة األمــن الغذائــي.

لاســتثمار  “جنــان”  لشــركتي  الشــكر  الحمــادي  ووجــه 
الزراعيــة  اإلمــارات  “جراســيا”  ومجموعــة  الزراعــي، 
الزراعيــة  الواحــة  مكونــات  دعــم  فــي  لمســاهمتهما 
ــز الركــن الخــاص بالثــروة  ــان” فــي تجهي حيــث ســاهمت “جن
الحيوانيــة، بينمــا ســاهمت “جراســيا” فــي تجهيــز مجســم 
البيــت المحمــي والشــبكي وعــرض أنظمــة الزراعــة المائيــة 

مزارعهــم. فــي  تبنيهــا  علــى  المزارعيــن  لتشــجيع 
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