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لجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية

العدداألول لشهر يناير 2018

اســتقبل صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان ولــي عهــد أبوظبــي نائــب 
القائــد األعلــى للقــوات المســلحة اليــوم فــي قصــر البحــر وفــد جهــاز أبوظبــي للرقابة 
ــس  ــس مجل ــب رئي ــان نائ ــد آل نهي ــن زاي ــور ب ــيخ منص ــمو الش ــم س ــة يرافقه الغذائي

الــوزراء وزيــر شــؤون الرئاســة رئيــس مجلــس إدارة جهــاز أبوظبــي للرقابــة الغذائيــة.

الغذائيــة وتبــادل معهــم  للرقابــة  أبوظبــي  بأعضــاء وفــد جهــاز  ورحــب ســموه 
االحاديــث الوديــة واطلــع علــى اإلجــراءات المتبعــة وأهــم األنظمــة الحديثــة المعنيــة 
بتنفيــذ أهــداف وسياســة الجهــاز لارتقــاء بمعــدالت الســامة الغذائيــة وتطويــر 
ــاع ذي  ــره لقط ــال تطوي ــن خ ــي م ــارة أبوظب ــي إم ــتدام ف ــن ومس ــي آم ــاع زراع قط
تنميــة مســتدامة فــي مجــال الزراعــة وســامة األغذيــة بهــدف توفيــر الغــذاء اآلمــن 
للمجتمــع وحمايــة صحــة الحيــوان والنبــات والترويــج للممارســات الزراعيــة والغذائيــة 
الســليمة عبــر سياســات ولوائــح ومعاييــر جــودة وأبحــاث وبرامــج توعويــة فعالــة 

ومتكاملــة.

ــدور  ــى ال ــد عل ــاء الوف ــان ألعض ــد آل نهي ــن زاي ــد ب ــيخ محم ــمو الش ــب الس ــد صاح وأك
ــن  ــق األم ــة وتحقي ــيرة التنمي ــة مس ــي مواكب ــه ف ــون ب ــن يقوم ــارز الذي ــوي والب الحي
افــراد  بيــن  الوعــي الصحــي  الغذائــي وضمــان ســامة األغذيــة وجودتهــا ونشــر 

المجتمــع.

ــى  ــن عل ــموه مؤكدي ــاء س ــعادتهم بلق ــن س ــد ع ــاء الوف ــرب أعض ــم أع ــن جانبه م
ــا  ــي قدم ــراد والمض ــن األف ــامة وتأمي ــى س ــة عل ــا للمحافظ ــي يحملونه ــة الت األمان
فــي تعزيــز جــودة العمــل واألداء المســاهمة مــع بقيــة مؤسســات الدولــة فــي دفــع 

ــاء للوطــن الــى االمــام. مســيرة التنميــة والبن

حضــر اللقــاء ســمو الشــيخ ســرور بــن محمــد آل نهيــان وســمو الشــيخ نهيــان بــن زايــد 
آل نهيــان رئيــس مجلــس أمنــاء مؤسســة زايــد بــن ســلطان آل نهيــان لألعمــال الخيريــة 
واإلنســانية وســمو الشــيخ عبــداهلل بــن زايــد آل نهيــان وزيــر الخارجيــة والتعــاون الدولــي 
ــا  ــد العلي ــة زاي ــس إدارة مؤسس ــس مجل ــان رئي ــد آل نهي ــن زاي ــد ب ــيخ خال ــمو الش وس
للرعايــة اإلنســانية وذوي االحتياجــات الخاصــة ومعالــي الشــيخ نهيــان بــن مبــارك 
ــن  ــدد م ــان وع ــارك آل نهي ــن مب ــدان ب ــيخ حم ــي الش ــامح ومعال ــر التس ــان وزي آل نهي

ــن ــؤولين والمواطني المس
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خبر سيال الختامي: استعراض أهم األرقام

أعلــن المهنــدس ثامــر راشــد القاســمي رئيــس اللجنــة المنظمــة لمعــرض ســيال 
الشــرق األوســط 2017 الــذي اختتمــت فعالياتــه مؤخــرًا فــي العاصمــة أبوظبــي، عــن 
ــة  ــال األغذي ــي مج ــر ف ــر وخبي ــف زائ ــن 26 أل ــر م ــتقطاب أكث ــي اس ــرض ف ــاح المع نج
والمشــروبات والضيافــة، وعقــد صفقــات تجاريــة بيــن العارضيــن والــوكاء والشــركات 
ــح  ــب المس ــا بحس ــت قيمته ــة بلغ ــة والضياف ــة الغذائي ــاالت الصناع ــي مج ــدة ف الرائ
ــرض  ــهدها المع ــاع ش ــن 10 آالف اجتم ــر م ــال أكث ــن خ ــم، م ــار دره ــي 4.58 ملي األول
فــي أيامــه الثاثــة، مؤكــدًا أن حجــم الصفقــات النهائــي ســيتم اإلعــان عنــه مطلــع 

ــزة. ــات المنج ــق للصفق ــح الدقي ــة المس ــن عملي ــاء م ــد االنته ــل بع ــبوع المقب األس
وأكــد القاســمي أن رعايــة ســمو الشــيخ منصــور بــن زايــد آل نهيــان نائــب رئيــس 
مجلــس الــوزراء وزيــر شــؤون الرئاســة رئيــس مجلــس إدارة جهــاز أبوظبــي للرقابــة 

الغذائيــة للمعــرض، أســهمت فــي ترســيخ مكانــة ســيال إقليميــً وعالميــً كأحــد أهــم 
ــً  ــذاء محلي ــات الغ ــز اقتصادي ــعى لتعزي ــي تس ــة الت ــة المتنامي ــات االقتصادي الفعالي
وعالميــً، وتبحــث ســبل تقليــل الفجــوة بيــن العــرض والطلــب مــن خــال توفيــر بدائــل 
مبتكــرة ومتنوعــة تلبــي احتياجــات المســتهلك، وتغطــي حجــم الطلــب المتنامــي 

علــى الغــذاء.

التحصين

جهــاز أبوظبــي للرقابــة الغذائيــة يطلــق المرحلــة الثالثــة مــن حملــة 
التحصيــن التاســعة

أعلــن جهــاز أبوظبــي للرقابــة الغذائيــة عــن إطــاق المرحلــة الثالثــة مــن حملــة 
طاعــون  مــرض  ضــد  للتحصيــن  الثانيــة  الجرعــة  متضمنــة  التاســعة،  التحصيــن 
المجتــرات الصغيــرة وتســتمر حتــى مــارس مــن العــام الجــاري، وتســتهدف الحيوانــات 
ــات  ــى التقني ــاء عل ــا بن ــم تحدديه ــي ت ــابقة والت ــات الس ــي الحم ــن ف ــم تحص ــي ل الت
ــى  ــاء عل ــوة للقض ــك كخط ــرة وذل ــات المتوف ــد البيان ــتخدمة وقواع ــة المس الحديث
مــرض طاعــون المجتــرات الصغيــرة وتماشــيا مــع الخطــة الوطنيــة للصحــة الحيوانيــة

)2015-2025( وتنفيذًا لخطة الجهاز االستراتيجية 2020-2016.

وانتهــى الجهــاز مؤخــرًا مــن إنجــاز المرحلــة الثانيــة للحملــة، والتــي شــهدت تحصيــن 
عــدد 1.6 مليــون رأس مــن إجمالــي العــدد المســتهدف والبالــغ 1.5 مليــون رأس مــن 
إجمالــي الثــروة الحيوانيــة التــي تبلــغ أعمارهــا أكثــر مــن ثاثــة اشــهر، والموزعــة علــى 
ــى  ــة األول ــا بالجرع ــم تحصينه ــرة ت ــة الظف ــن ومنطق ــة العي ــي ومدين ــة أبوظب مدين
ضــد مــرض الحمــى القاعيــة والكفــت حيــث بلغــت نســبة اإلنجــاز نحــو 107%، بهــدف 

القضــاء والســيطرة علــى البــؤر المرضيــة 
مناطــق  كل  فــي  الوبائيــة  لألمــراض 
إلجــراءات  تنفيــذا  أبوظبــي،  إمــارة 
الحيوانيــة  للصحــة  الوطنيــة  الخطــة 
للقضــاء واســتئصال األمــراض الوبائيــة 
العابــرة للحــدود تمهيــدا إلعــان خلــو 

ــا. ــة منه الدول

20152025

الخطة الوطنية للصحة الحيوانية

20162020

وتنفيذًا لخطة الجهاز االستراتيجية

26,000
4.58

10,000
زائر

مليار درهم 
حجم الصفقات 

المبرمة   اجتماع

أكثر من

1.5
1.6

المستهدف

%107

المنجز

مليون

مليون
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قمة المياه
جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية يشارك بالقمة 

العالمية للمياه 2018

شــارك جهــاز أبوظبــي للرقابــة الغذائيــة بفعاليــات الــدورة السادســة للقمــة العالميــة 
للميــاه 2018 التــي اســتضافتها مصــدر، ضمــن فعاليــات أســبوع أبوظبــي لاســتدامة، 
تحــت رعايــة كريمــة مــن صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان ولــي عهــد 
ــر  أبوظبــي نائــب القائــد األعلــى للقــوات المســلحة، خــال الفتــرة مــن 15 إلــى 18 يناي
ــرز المشــاريع والنمــاذج  2018 فــي مركــز أبوظبــي للمعــارض، لتســليط الضــوء علــى أب

التــي عمــل الجهــاز علــى تطويرهــا فــي مجــاالت االســتدامة البيئيــة والمائيــة.

أن  الجهــاز،  باســم  الرســمي  المتحــدث  القاســمي  راشــد  ثامــر  المهنــدس  وأكــد 
ــم  ــج الدع ــز برام ــي تركي ــاز ف ــود الجه ــى جه ــوء عل ــليط الض ــاءت لتس ــاركة ج المش
والتنميــة الزراعيــة لتحقيــق االســتدامة مــن خــال اعتمــاد التقنيــات الزراعيــة المائمــة 
بهــدف االســتخدام األمثــل للمــوارد الطبيعيــة، ومشــاريعه الراميــة للتغلــب علــى 
تحديــات رفــع كفــاءة اســتخدام المــوارد المائيــة فــي القطــاع الزراعــي باإلمــارة، 
وبحــث كافــة الخيــارات المتاحــة لمواجهــة هــذه التحديــات مــن خــال ســعيه الحثيــث 
إلــى ترشــيد اســتخدام الميــاه فــي هــذا القطــاع الــذي يعــد المســتهلك األكبــر للميــاه 
بحســب الدراســات المحليــة، والعمــل علــى االســتفادة منهــا بالشــكل األمثــل لزيــادة 

ــة. ــة والزراعي ــتدامة المائي ــق االس ــن تحقي ــا يضم ــي، بم ــاج الزراع اإلنت

وأشــار القاســمي إلــى أن الجهــاز اســتعرض مــن خــال مشــاركته هــذا العــام نمــوذج 
كفــاءة الــري -Irrigation efficiency والــذي يعتمــد علــى نظــام الــري بالتنقيــط ويمتــاز 
بكفــاءة ري عاليــة تصــل إلــى 95%، ويوفــر فــي اســتخدام الميــاه واألســمدة  مــع 
امكانيــة القيــام بالعمليــات الزراعيــة للنبــات أثنــاء عمليــات الــري، ويصلــح لجميــع التــرب 
واألراضــي )رمليــة، طينيــة، متوســطة(، وري النباتــات علــى فتــرات زمنيــة متقاربــة مــع 
تحقيــق إمــداد بطــيء ومتواصــل بميــاه الــري لجميــع النباتــات بالتســاوي ممــا يقلــل 
اإلجهــاد المائــي للنباتــات، وهــو النظــام الوحيــد المناســب للزراعــات فــي البيــوت 
 soil المحميــة، إلــى جانــب نظــام الزراعــة بــدون تربــة إلعــادة اســتخدام وتدويــر الميــاه
less system and water recirculation، للتعريــف بأحــد أهــم الطــرق المســتخدمة فــي 
ــتخدام  ــادة اس ــا إع ــن خاله ــن م ــي يمك ــة( والت ــدون ترب ــة ب ــة )الزراع ــات الحديث الزراع
الميــاه فــي النظــام الزراعــي وتقليــل االســتهاك، حيــث يتميــز النمــوذج بعــدة إيجابيات 
ــتهاك  ــن اس ــل م ــا يقل ــق مم ــام مغل ــي نظ ــاه ف ــتخدام المي ــادة اس ــة إع كإمكاني
ــن  ــة م ــم اإلنتاجي ــة، ودع ــوارد و البيئ ــتدامة الم ــى اس ــاظ عل ــمدة، والحف ــاه واألس المي
حيــث النــوع والكــم باإلضافــة إلــى التخلــص مــن مشــاكل التربــة مثــل األمــراض 

ــارة. ــاب الض ــة واألعش والملوح

طبق الخير
»الرقابة الغذائية« و»خدمات المزارعين« ينظمان 

»طبق الخير« في الواحة الزراعية

نظــم جهــاز أبوظبــي للرقابــة الغذائــي بالتعــاون مــع مركــز خدمــات المزارعيــن 
بأبوظبــي، مؤخــرًا، فعاليــة »طبــق الخيــر« فــي الواحــة الزراعيــة بمهرجــان الشــيخ زايــد 
ــام  ــر ع ــري مدي ــري العام ــعيد البح ــعادة س ــور س ــة، بحض ــة الوثب ــي مدين ــي ف التراث
الجهــاز وعــدد مــن قيــادات وموظفــي الجهــاز، وذلــك ضمــن األنشــطة المجتمعيــة 
ــود  ــي يع ــون، والت ــة ع ــة المجتمعي ــج الخدم ــال برنام ــن خ ــاز م ــا الجه ــي يقدمه الت
ــة  ــات الخيري ــات والمؤسس ــع الهيئ ــيق م ــة بالتنس ــوزة والمحتاج ــات المع ــا للفئ ريعه

ــاء. ــذل والعط ــر والب ــم الخي ــز قي ــدف تعزي ــارة، به ــي اإلم ــانية ف واإلنس

إلــى  توافــدوا  الذيــن  المهرجــان  رواد  قبــل  مــن  كبيــرًا  إقبــااًل  الفعاليــة  وشــهدت 
الواحــة الزراعيــة للمشــاركة، حيــث تــم عــرض عشــرات األطبــاق الغذائيــة التــي تطــوع 
بإعدادهــا مجموعــة مــن موظفــات الجهــاز والمركــز، بهــدف بيعهــا للــزوار وتوظيــف 
العائــد منهــا فــي دعــم جهــود الدولــة الخيريــة والفئــات االجتماعيــة المختلفــة التــي 
يســتهدفها برنامــج عــون، التزامــً مــن الجهــاز بــدوره المهــم فــي خدمــة المجتمــع 
وتأكيــدًا لحرصــه علــى ترســيخ ثقافــة التطــوع والخيــر لــدى موظفيــه وجعلهــا عامــة 
فارقــة تميــز بيئــة العمــل مــن خــال تحقيــق التــوازن بيــن العمــل المؤسســي والتطــوع.

»الرقابة الغذائية« ينظم دورة تدريبية لطرق 
تشخيص ومكافحة دودة الحشد الخريفية

نظــم جهــاز أبوظبــي للرقابــة الغذائيــة، مؤخــرًا، دورة تدريبيــة حــول طــرق تشــخيص 
ومراقبــة ومكافحــة دودة الحشــد الخريفيــة، بحضــور عــدد مــن قيــادات وموظفــي 
ــا  ــة به ــراض اإلصاب ــا وأع ــرة وأطواره ــق للحش ــف الدقي ــى الوص ــتملت عل ــاز، اش الجه
وكيفيــة الكشــف عنهــا والطــرق المتبعــة فــي مكافحتهــا، بهــدف ضمــان االســتجابة 

المبكــرة والفعالــة للقضــاء علــى هــذه الحشــرة حــال وصولهــا إلــى المنطقــة.

ــال  ــة خ ــر باإلناب ــاع التطوي ــذي لقط ــر التنفي ــادي المدي ــد الحم ــور محم ــال الدكت وق
ــق  ــي المناط ــتوطنة ف ــرات المس ــن الحش ــة م ــد الخريفي ــر دودة الحش ــدورة: »تعتب ال
االســتوائية مــن نصــف الكــرة األرضيــة الغربــي ابتــداء مــن الواليــات المتحــدة األمريكيــة 
ــر  ــل ودول البح ــراء بالبرازي ــذرة الصف ــل ال ــب محاصي ــة تصي ــي آف ــن وه ــى األرجنتي حت
الكاريبــي، كمــا أن هــذه الحشــرة معروفــة أيضــً فــي أمريــكا الجنوبيــة والتــي منهــا 
انتشــرت إلــى أفريقيــا حيــث ظهــرت ألول مــرة بأعــداد عاليــة فــي شــهر ديســمبر 
2016 غــرب أفريقيــا بشــكل أساســي علــى نبــات الــذرة الصفــراء، ومنــذ ذلــك الوقــت 
بــدأ انتشــارها إلــى األقطــار المجــاورة غانــا والنيجــر والكاميــرون، وفــي منتصــف شــهر 
ديســمبر وصــل أول تقريــر عــن وجودهــا فــي أفريقيــا الوســطى بــدًء مــن زامبيــا 
وزمبابــوي ثــم إلــى األقطــار المجــاورة حتــى جنــوب أفريقيــا. وفــي مطلــع عــام 2017 

ــا«.  ــى أثيوبي ــا وحت ــن تانزاني ــا م ــرق افريقي ــي ش ــار ف ــدأت باالنتش ب

ــه  ــرى متوقع ــق أخ ــار لمناط ــى االنتش ــة عل ــدرة عالي ــرة ق ــأن للحش ــادي ب ــاد الحم وأف
ــرة  ــذه الحش ــال ه ــة انتق ــأن طريق ــً ب ــيا، مرجح ــا وآس ــي أفريقي ــى باق ــد إل ــا تمت وربم
إلــى أفريقيــا قــد يكــون مــن خــال الشــحنات التجاريــة بيــن بلــدان العالــم أو تهريــب 
البضائــع المتعمــد دون المــرور بدوائــر الحجــر الزراعــي أو عــن طريــق اختفــاء الحشــرة 
فــي البواخــر أو اختبــاء بيوضهــا فــي عجــات الطائــرات أو طيرانهــا المباشــر مــع الريــاح.
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الغذائيــة التابعــة لهــا إذا لــزم األمــر وذلــك بنــاًء علــى طلــب الجهــة وتزويدهــم بأدلــة 
الممارســات الخاصــة بالرقابــة الغذائيــة الصــادرة عــن الجهــاز .

ــة بالتعــاون  ــرة التنميــة االقتصادي ــام دائ كمــا اشــتملت مخرجــات االجتمــاع علــى قي
والتنســيق مــع الجهــات الحكوميــة لضبــط عمليــة تســويق المنتجــات الغذائيــة 
والزراعيــة والحيوانيــة عبــر قنــوات التواصــل االجتماعــي، وإدراج نشــاط صغــار المنتجيــن 
للنشــاط الزراعــي النباتــي ضمــن األنشــطة االقتصاديــة، وتنقيــذ حمــات مشــتركة 
العمرانــي  التخطيــط  )دائــرة  المعنيــة  الحكوميــة  الجهــات  قبــل  مــن  مكثفــة 
ــة  ــة موجه ــة الغذائي ــي للرقاب ــاز أبوظب ــة، وجه ــة االقتصادي ــرة التنمي ــات، دائ والبلدي
ألصحــاب المــزارع والعــزب الراغبيــن بتســويق منتجاتهــم بضــرورة الترخيــص فــي 

نشــاط صغــار المنتجيــن أو تاجــر أبوظبــي . 
كمــا خلــص االجتمــاع إلــى ضــرورة تنفيــذ حمــات توعويــة مشــتركة للمســتهلكين 
مــن قبــل الجهــاز  ودائــرة التنميــة االقتصاديــة موجهــة نحــو أهميــة تعاملهــم 
ــان  ــة لضم ــزب المرخص ــزارع والع ــة والم ــة والحيواني ــة والزراعي ــآت الغذائي ــع المنش م
ــزارع  ــتخدام الم ــدم اس ــن ع ــات تضم ــع آلي ــليمة، ووض ــات س ــى منتج ــم عل حصوله
ــرح  ــة مقت ــه، ودراس ــرح ب ــر مص ــاط غي ــه أو أي نش ــص ل ــرض المخص ــر الغ ــزب لغي والع
لتســهيل  وذلــك  والعــزب  المــزارع  منتجــات  لتســويق  ومنافــذ  مواقــع  تخصيــص 
عمليــة المتابعــة والرقابــة عليهــم أســوًة بمــا هــو معمــول بــه فــي ســوق المواشــي  
بمدينــة العيــن، إلــى جانــب تزويــد جهــاز أبوظبــي الرقابــة الغذائيــة بالقوائــم المحدثــة 
للمــزارع والعــزب، ووضــع آليــة لتنظيــم اســتصدار تصاريــح المخــازن الفرعيــة الخاصــة 

ــة . ــة االقتصادي ــرة التنمي ــع دائ ــيق م ــك بالتنس ــة وذل ــآت الغذائي بالمنش

صندوق خليفة 
اســتقبل جهــاز أبوظبــي للرقابــة الغذائيــة فــي مقــره الرئيســي بمدينــة أبوظبــي 
مؤخــرًا وفــدًا مــن صنــدوق خليفــة لتطويــر المشــاريع، بهــدف إجــراء مقارنــة معياريــة 
ــي  ــة ف ــه المختلف ــال إدارت ــن خ ــاز م ــا الجه ــي يطبقه ــات الت ــل الممارس ــول أفض ح
ــة  ــر المعرف ــى تصدي ــه عل ــن حرص ــك ضم ــي، وذل ــز المؤسس ــر والتمي ــال التطوي مج
ــهم  ــا يس ــزة بم ــر المتمي ــات والدوائ ــع الجه ــة م ــارات العملي ــرات والمه ــادل الخب وتب

ــي. ــز المؤسس ــر والتمي ــق التطوي ــي تحقي ف
واطلــع الوفــد علــى الهيــكل التنظيمــي والعمليــات الرئيســية واألنظمــة اإللكترونيــة 
التــي يتبعهــا الجهــاز فــي مجــاالت التميــز المؤسســي، وإدارة الجــودة والبيئــة والصحة 
العمــل،  مخاطــر  تقييــم  ومســؤولية  المؤسســية  الحوكمــة  ونظــام  والســامة، 
واطلعــوا كذلــك علــى أهــم النصائــح الهادفــة للتطويــر بنــاًء علــى التجــارب الســابقة.

اجتماعاتنا

بحضور المدير العام
جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية ينظم اللقاء 

التعريفي األول لعام 2018
ــة الغذائيــة اللقــاء التعريفــي األول لعــام 2018، بحضــور  نظــم جهــاز أبوظبــي للرقاب
ســعادة ســعيد البحــري العامــري مديــر عــام الجهــاز والمديريــن التنفيذييــن ومديــري 
ــى  ــوف عل ــة والوق ــات اإلدارات المختلف ــى احتياج ــرف عل ــدف التع ــك به اإلدارات، وذل
ــر  ــرص التطوي ــث ف ــة، وبح ــرة الماضي ــال الفت ــا خ ــم تحقيقه ــي ت ــازات الت ــم اإلنج أه

والتحســين فــي عمليــات الجهــاز.
ورحــب ســعادة المديــر العــام فــي بدايــة اللقــاء بكافــة الحضــور مســتعرضً معهــم 
ــر فــي منهجيــة العمــل التــي  خطــة عمــل اللقــاء التــي اشــتملت علــى بحــث التطوي
ــع  ــجم م ــا ينس ــك بم ــاز وذل ــات الجه ــام وإدارات وقطاع ــي أقس ــتها ف ــم ممارس يت
ــات التــي تواجــه  قــرارات وتطلعــات الحكومــة الرشــيدة، ومناقشــة األعمــال والتحدي
المؤسســة حيــث ســيكون هنالــك مبــادرات للنظــر فــي األعمــال والمؤشــرات، وتفعيل 

اجتماعــات اللجنــة التنفيذيــة مــرة كل شــهر لمناقشــة التوجيــه االســتراتيجي.

وأكــد ســعادته خــال اللقــاء علــى أن العنصــر البشــري يمثــل رأس مــال الجهــاز، الفتــً 
إلــى أهميــة معرفــة كل فــرد مــن أفــراد المؤسســة بكافــة مســتجدات العمــل 
والتعــاون فيمــا بينهــم والعمــل بــروح الفريــق الواحــد بمــا يليــق بمكانــة الجهــاز الــذي 
يمثــل منظومــة متكاملــة، وضــرورة االجتمــاع المباشــر مــع مختلــف الموظفيــن 
ــة  ــازات لكاف ــود واإلنج ــراز الجه ــوب إب ــى وج ــددًا عل ــتويات، ومش ــف المس ــي مختل ف
اإلدارات والقطاعــات، وعقــد اجتماعــات دوريــة مرتــان فــي الشــهر لمناقشــة األعمــال 

ــات. والتحدي
لزيــادة  المبــادرة واالبتــكار فــي منهجيــة العمــل  وحــث ســعادته علــى توظيــف 
اإلنتاجيــة وخفــض التكاليــف، وضمــان عــدم تأثــر عناصــر الجــودة والكفــاءة بــأي 
تحديــات ماليــة، والســعي للقيــام ببرامــج تدريبيــة مــن شــأنها تخفيــض البرامــج 
وتوقعاتهــم،  العمــاء  تطلعــات  لتلبيــة  الخدمــات  بمســتوى  واالرتقــاء  الميزانيــة، 
تحقيــق  نحــو  والســعي  الجهــاز  وخــارج  داخــل  الشــركاء  مــع  البنــاء  والتفاعــل 
تطلعاتهــم، مؤكــدًا أن التعامــل والتواصــل المباشــر وجــه لوجــه مــن أفضــل وســائل 

التواصــل.
ودعــا ســعادته إلــى بحــث واســتقطاب أفضــل أســاليب التفتيــش المتبعــة فــي 
ــب،  ــي التدري ــة ف ــرق الحديث ــل الط ــري أفض ــات، وتح ــل التقني ــث أفض ــن حي ــم م العال
ــة  ــرص حقيقي ــق ف ــة، لخل ــلوب اإلدارة الحديث ــاع أس ــرات واتب ــور والتغي ــة التط ومواكب
قــادرة علــى دفــع مســيرة عمــل الجهــاز نحــو الريــادة وتجنــب أيــة ظــروف قــد تعرقــل 
مســيرة الجهــاز، مؤكــدًا ضــرورة تواجــد قيــادات الجهــاز فــي الميــدان لاطــاع علــى 
ــم  ــى رس ــاعدتهم عل ــي مس ــهم ف ــع تس ــة للواق ــورة واضح ــم ص ــات ورس التحدي
خطــط عمــل قويمــة وفعالــة وتفــادي العديــد مــن الجوانــب والمنحنيــات الســلبية. 
وأعــرب عــن ثقتــه بفريــق عمــل الجهــاز   لتحقيــق أداء أكثــر فاعليــة، يضمــن إنجــاز 
األهــداف المؤسســية علــى أفضــل نســق، ويعــزز ســعي المؤسســة فــي تحقيــق أرقى 
درجــات الرضــا والســعادة لــدى المتعامليــن، وتعزيــز  شــراكتها مــع القطــاع الخــاص 
بمــا يحقــق المزيــد مــن النمــو واالزدهــار إلمــارة أبوظبــي خاصــة ولدولــة إلمــارات عامــة 
ــي  ــاء بوع ــي، واالرتق ــاج الحيوان ــة واإلنت ــة والزراعي ــات الغذائي ــة الصناع ــال تنمي ــن خ م
المجتمــع الدولــي بفــرص االســتثمار الغذائــي والزراعــي فــي إمــارة أبوظبــي، لترســيخ 

ســمعة ومكانــة أبوظبــي إقليميــً وعالميــً.
ــل  ــة عم ــق بيئ ــي خل ــاهمة ف ــى المس ــن عل ــث الموظفي ــاء بح ــعادته اللق ــم س واختت
ــر، باعتبــار ذلــك مســؤولية مشــتركة بيــن  متميــزة وجاذبــة ومحفــزة لإلبــداع والتطوي
ــن  ــعى م ــة تس ــود تطويري ــة جه ــاح أي ــة إلنج ــرورة حتمي ــة وض ــة كاف إدارات المؤسس
ــق  ــود لتحقي ــن الجه ــد م ــذل المزي ــً لب ــا، داعي ــق أهدافه ــة لتحقي ــا المؤسس خاله

ــع. ــن والمجتم ــى الوط ــاء عل ــر والنم ــود بالخي ــي تع ــازات الت ــن اإلنج ــد م المزي

»الرقابة الغذائية« يعقد اجتماعًا بشأن 
المنشآت غير الخاضعة للرقابة 

ــر  ــآت غي ــوص المنش ــً بخص ــرًا اجتماع ــة مؤخ ــة الغذائي ــي للرقاب ــاز أبوظب ــم جه نظ
التنفيــذي  المديــر  الســويدي  حــاري  مريــم  الدكتــورة  بحضــور  للرقابــة  الخاضعــة 
لقطــاع الرقابــة وممثليــن عــن دائــرة التنميــة االقتصاديــة والقيــادة العامــة لشــرطة 
أبوظبــي والقــوات المســلحة ودائــرة التخطيــط العمرانــي والبلديــات وشــركة بتــرول 
أبوظبــي الوطنيــة، لمناقشــة البنــود الــواردة فــي لجنــة األمــن والعــدل والســامة 
والخــروج بتوصيــات مشــتركة حــول تنظيــم المنشــآت الغذائيــة والزراعيــة والحيوانيــة 

ــور.  ــدم الجمه ــي تخ ــة والت ــة تجاري ــى رخص ــزة عل ــر حائ الغي
ــات  ــات والهيئ ــي والمؤسس ــي المبان ــة ف ــآت الغذائي ــر المنش ــاع بحص ــى االجتم وأوص
والشــركات الحكوميــة بحيــث تقــوم الجهــات الحكوميــة بتزويــد الجهــاز ببيانــات 
جميــع المنشــآت الغذائيــة التابعــة لهــا، ووضــع آليــة لتنظيــم الرقابــة علــى المنشــآت 
الغذائيــة علــى المنشــآت الغذائيــة فــي الجهــات الحكوميــة وتحديــد دور الجهــاز 
فيهــا ســواء دور إشــرافي أو رقابــي مــن قبــل مفتشــي الجهــاز ، وتقديــم التدريــب مــن 
قبــل الجهــاز لمفتشــي الجهــات الحكوميــة التــي لديهــا نظــام رقابــي على المنشــآت 

الرقابة الغذائية ينظم ورشة تدريبية بخصوص 
النظام الوطني لإلنذار السريع لألغذية

ــوص  ــة بخص ــة تدريبي ــم ورش ــداد وتقدي ــة  بإع ــة الغذائي ــي للرقاب ــاز أبوظب ــام جه ق
النظــام الوطنــي لإلنــذار الســريع لألغذيــة  حيــث تــم  تدريــب الموظفيــن الحكومييــن 
العامليــن فــي الجهــات االتحاديــة والمحليــة  علــى كيفيــة إدارة اإلخطــارات الغذائيــة 
مكونــات النظــام واليــات عمــل النظــام  وشــمل  التدريــب  كيفيــة تصنيــف المخاطــر 
الغذائيــة و المجموعــات الغذائيــة و النمــاذج الخاصــة بالنظــام  لتوحيــد عمليــات ادراج 
البيانــات  وتوفيــر الوقــت والجهــد  لجميــع نقــاط االتصــال العاملــة فــي النظــام وبمــا 
ــات  ــد البيان ــر قواع ــق  بتطوي ــا يتعل ــا فيم ــام  وخصوص ــداف النظ ــق اه ــدف لتحقي يه
ــع  ــتهلك بمن ــذاء والمس ــامة الغ ــى س ــاظ عل ــى الحف ــام ال ــدف النظ ــا ويه وتحليله
ــن  ــحبها م ــة وس ــلة الغذائي ــول السلس ــن دخ ــتهاك م ــة لاس ــر الصالح ــة غي األغذي

األســواق وكذلــك  منــع دخــول أي مــن هــذه المنتجــات إلــى دولــة اإلمــارات.
ــام  ــث  ق ــام  حي ــودة النظ ــداد  مس ــادي بإع ــق االتح ــادة الفري ــاز بقي ــام الجه ــا ق كم
بطــرح هــذه المبــادرة عــام 2010 مــن خــال ورشــة عمــل   فــي ابوظبــي  وتوالــت 
بعدهــا المتابعــات ممــا نتــج عنــه صــدور  القــرار الــوزاري  رقــم 433  لســنة 2017 حيــث  
أصــدر الدكتــور ثانــي الزيــودي، وزيــر التغيــر المناخــي والبيئــة، قــرارًا بشــأن النظــام 
الوطنــي لإلنــذار الســريع لألغذيــة، ونشــر فــي الجريــدة الرســمية االتحاديــة. ونــص 
القــرار علــى إنشــاء نظــام يســمى النظــام الوطنــي لإلنــذار الســريع لألغذيــة، ويتضمــن 
إجــراءات االســتجابة المتعلقــة بالمخاطــر التــي تؤثــر فــي ســامة الغــذاء، وآليــات إدارة 
ــار  ــذاء الض ــن الغ ــه ع ــر ورفع ــرض الحظ ــة بف ــراءات المتعلق ــة، واإلج ــارات األغذي إخط
بالصحــة، أو المغشــوش، أو المضلــل للمســتهلك، أو المخالــف للوائــح الفنيــة، ويطّبــق 

ــواردة فــي هــذا القــرار. النظــام وفقــً لألحــكام ال
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جهــاز أبوظبــي للرقابــة الغذائيــة يبحــث التعاون 
مــع اتصاالت

بحــث جهــاز أبوظبــي للرقابــة الغذائيــة مــع وفــد مــن شــركة اتصــاالت ســبل التعــاون 
والدعــم فــي مجــال االتصــال والخدمــات الرقميــة بهــدف تطويــر وتحســين مســتوى 

الخدمــات المقدمــة للجمهوريــن الداخلــي والخارجــي للجهــاز.

اجتماع مراجعة نتائج 2017
اجتمــع عــدد مــن قيــادات جهــاز  أبوظبــي للرقابــة الغذائيــة لمراجعــة نتائــج أداء العام 
2017 مــن خــال نظــام »ريــادة« لتقييــم األداء المؤسســي، وبحــث الفــرص التطويريــة 

والتحســينية فــي العــام الجديــد.

وفد من بلدية الشارقة يطلع على المختبرات 
البيطرية بجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية 

ــر  ــد الزائ ــة الوف ــة الغذائي ــي للرقاب ــاز أبوظب ــة بجه ــرات البيطري ــتقبلت إدارة المختب اس
ــة مختبــرات الجهــاز  مــن مختبــر البيطــرة التابــع لبلديــة الشــارقة لاطــاع علــى تجرب
الرائــدة فــي مجــال التحاليــل المخبريــة وأفضــل الممارســات المطبقــة فــي هــذا 

ــال. المج

إنجازاتنااجتماعاتنا

التميز الذهبية في مجال المسؤولية 
االجتماعية

»الرقابة الغذائية« يحصد ميدالية التمّيز الذهبية من 
المنظمة العربية للمسؤولية المجتمعية

حصــد جهــاز أبوظبــي للرقابــة الغذائيــة متمثــًا ببرنامــج عــون للخدمــة المجتمعيــة 
فــي  المجتمعيــة،  للمســؤولية  العربيــة  المنظمــة  مــن  الذهبيــة  التميــز  ميداليــة 
الملتقــى اإلقليمــي الثالــث ألفضــل الممارســات المجتمعيــة علــى مســتوى المنطقــة 
مكــرزل  بيــار  المنظمــة  رئيــس  بحضــور  دبــي  فــي  مؤخــرًا  أقيــم  والــذي  العربيــة 
ــر المفــوض األســبق لــدى جامعــة الــدول العربيــة الدكتــور عبــد  وكبيــر خبرائهــا الوزي
الرحيــم عــام وكارا الدغــاوي مديــرة البرامــج والمهنــدس ســيزار مكــرزل مديــر 
ــؤولين  ــن المس ــدد م ــب ع ــى جان ــة إل ــة واجتماعي ــخصيات ثقافي ــكار وش ــز واالبت التمّي

االجتماعييــن. والناشــطين 

وجاء استحقاق الجهاز 
لهذه الجائزة تقديرًا 

لدوره في تبني مبادئ 
المسؤولية االجتماعية 

كجزء من رؤيته 
وخططه، ولمشاركاته 

المتميزة في أنشطة 
المساهمات االجتماعية 

المحلية ورعاية األنشطة 
المجتمعية، وباعتباره 

رافدًا مهمً لمسيرة 
التنمية االجتماعية في 

دولة اإلمارات من خال إعداده لبرنامج )عون( والذي يعد من البرامج المتكاملة 
والخاصة في مجال الخدمة المجتمعية.

حصاد عام الخير
40 فعالية مجتمعية نظمها جهاز أبوظبي للرقابة 

الغذائية في عام الخير

ــًا ببرنامــج عــون للخدمــة المجتمعيــة  ــة الغذائيــة متمث نظــم جهــاز أبوظبــي للرقاب
خــال العــام الماضــي)2017( بالتزامــن مــع عــام الخيــر أكثــر مــن 40 فعاليــة مجتمعة 
ســاعة   2081 خالهــا  قدمــوا  موظفيــه  مــن  متطوعــً   418 بمشــاركة  وتطوعيــة 
ــف  ــو 194 أل ــت نح ــة بلغ ــع، بقيم ــن المجتم ــة م ــات مختلف ــتهدفت فئ ــة، اس تطوعي
درهــم مــن إســهامات الموظفيــن والفعاليــات الخيريــة التــي قامــوا بتنظيمهــا، 
ــال  ــن خ ــة، م ــا الدول ــي تحذوه ــاء الت ــر والعط ــيرة الخي ــز مس ــي تعزي ــاهمة ف للمس
الوســائل المتاحــة ســواء الماديــة أو العينيــة أو المعنويــة، بحيــث يســهم الجهــاز فــي 
تأصيــل ممارســات الخدمــة العامــة والمســؤولية االجتماعيــة فــي مجتمــع دولــة 
ــة  ــر الحكومي ــة وغي ــات الحكومي ــاال للمؤسس ــون مث ــدة، ليك ــة المتح ــارات العربي االم

ــال. ــذا المج ــي ه ف

ــي  ــاز أبوظب ــم جه ــمي باس ــدث الرس ــمي المتح ــد القاس ــر راش ــدس ثام ــد المهن وأك
للرقابــة الغذائيــة أن الجهــاز يهــدف مــن خــال برنامــج عــون، لتفعيــل دوره فــي 
ــاز  ــى أن الجه ــً إل ــه، الفت ــة فئات ــاعدة لكاف ــون والمس ــم الع ــع وتقدي ــة المجتم خدم
تجمعــه عاقــات تعــاون وثيقــة مــع المؤسســات والهيئــات الخيريــة واإلنســانية 
والجهــات المعنيــة بالخدمــات االجتماعيــة فــي إمــارة أبوظبــي، ويعــد عنصــرا فاعــًا 
ــوض  ــات للنه ــك الجه ــا تل ــوم به ــي تق ــات الت ــاطات والفعالي ــن النش ــد م ــي العدي ف

ــي.  ــارة أبوظب ــي إم ــي ف ــع االجتماع بالواق

وأشــار القاســمي إلــى أهميــة برنامــج عــون للخدمــة المجتمعيــة فــي تأصيــل معنــى 
بــارزة  المؤسســي وســمة  العمــل  التطوعــي وجعلــه ركنــً أساســيً فــي  العمــل 
2017 مشــاركة  لموظفــي الجهــاز، حيــث شــهد البرنامــج خــال العــام الماضــي 
أكثــر مــن 418 متطــوٍع مــن موظفــي الجهــاز منــذ بدايــة عــام الخيــر، ســاهموا فــي 
ــا  ــة 36% منه ــة مجتمعي ــن 40 فعالي ــر م ــذ أكث ــم وتنفي ــف دره ــغ 57 أل ــم مبل تقدي
تثقيفيــة و23% خيريــة و21% إنســانية و20% تنمويــة، ســعيً لتطويــر ورفــع مســتوى 
الحيــاة النوعيــة للمجتمــع بشــكل عــام مــن خــال الوســائل المتاحــة ســواء الماديــة أو 
العينيــة أو المعنويــة، إلــى جانــب تقديــم نحــو 30 طنــً مــن األغذيــة لمشــروع حفــظ 
النعمــة مــن خــال مبــادرة الجهــاز فــي معــرض ســيال الشــرق األوســط 2017 والتــي 

ــرض. ــات المع ــارك بفعالي ــو 600 مش ــا نح ــل معه تفاع
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إنجازاتنا

خدمة المتعاملين
خدمة المتعاملين حقائق وأرقام

10

حصول الجهاز 
على أعلى نسبة 

في خالل

5
 سنوات الماضية 
ضمن نظام إدارة 
عالقات الموردين 

التابع لمركز 
اتصال حكومة 

أبوظبي و بمعدل 
نمو

%7

01

02

03

04

05

06

07

08

09

من أفضل مؤسستين 
حكوميتين وفق تقرير 

المتسوق الحكومي 
في إمارة أبوظبي.

االلتزام بتطبيق أدلة 
االتصال الحكومي في 

مجال خدمة المتعاملين 

بنسبة تفوق %90

نمو في نتائج مؤشر قبول 
الحاالت الواردة عبر مركز 
اتصال حكومة أبوظبي 

بواقع %9

التحسن بنسبة 7% في 
مؤشرات نظام إدارة عالقات 

المتعاملين مقارنة بالعام 

2016

نمو نتائج مؤشر 
رضا المتعاملين 

عن الخدمات 
بواقع 8.50%

حصول الجهاز على 
 TISSUE معيار
بنسبة %91 

لخدمة المتعاملين 
لفئة 5 نجوم.

نمو في نتائج 
مؤشر البالغات 

الغذائية المغلقة 
ضمن اتفاقية 

مستوى الخدمة 
بواقع %2 
(يهدف هذا 

المؤشر الى قياس 
مدى التزام 

الجهاز في إغالق 
الشكاوى وفق 
الوقت المحدد 
ضمن اتفاقية 

مستوى الخدمة)

نمو في نتائج 
مؤشر رضا 

المتعاملين عن 
الشكاوى 

المغلقة بواقع 
3% (يهدف هذا 

المؤشر الى قياس 
مستوى رضا 

المتعاملين عن 
إغالق الشكاوى و 

حلها) 

نمو في نتائج مؤشر 
الشكاوى 

والخدمات  
المغلقة في الوقت 

المحدد بواقع 
7.38%

الساعات التوعوية
1842 ساعة توعوية نفذها »أبوظبي للرقابة الغذائية« خال 2017

ــة  ــروة الحيواني ــة والث ــامة الغذائي ــع الس ــت مواضي ــة تناول ــطة متنوع ــال 305 أنش ــن خ ــة م ــاعة توعوي ــام 2017، 1842 س ــال الع ــة خ ــة الغذائي ــي للرقاب ــاز أبوظب ــدم جه ق
والزراعــة فــي إمــارة أبوظبــي، واســتهدفت عشــرات اآلالف مــن طلبــة المــدارس فــي اإلمــارة ومرتــادي منافــذ البيــع والمهرجانــات والفعاليــات المتنوعــة التــي أقيمــت علــى مــدار 
العــام، إلــى جانــب موظفــي الجهــاز مــن خــال الفعاليــات التوعويــة الداخليــة، وذلــك فــي إطــار حــرص الجهــاز علــى االرتقــاء بالوعــي المجتمعــي بمــا يتعلــق بقضايــا الســامة 

الغذائيــة ومجــاالت عمــل الجهــاز.

وأكــد المهنــدس ثامــر راشــد القاســمي المتحــدث الرســمي باســم الجهــاز أن العــام الجــاري 2017 شــهد تنوعــً كبيــرًا فــي المواضيــع التــي تناولتهــا األنشــطة المنفــذة لتلبيــة 
هــدف الجهــاز فــي تغطيــة كافــة أرجــاء إمــارة أبوظبــي، والتنــوع فــي المواضيــع المطروحــة بمــا يتناســب وفئــات الجمهــور المســتهدفة، وقطاعــات الغــذاء المتنوعــة، وذلــك 
ــً مــن الجهــاز بأهميــة دوره التوعــوي وتكاملــه مــع دوره الرقابــي فــي تحقيــق ســامة والغــذاء  لضمــان تحقيــق الوصــول األمثــل للجمهــور بكافــة أطيافــه وشــرائحه، إيمان
واالســتدامة الزراعيــة، موضحــً أن برامــج التوعيــة التــي ينفذهــا الجهــاز تتــوزع بيــن مجــاالت التوعيــة والتثقيــف والتــي اســتأثرت علــى 932 ســاعة مــن بيــن الســاعات التوعويــة 
المنجــزة مــن خــال 150 فعاليــة متنوعــة، بينمــا حــازت المجــاالت المجتمعيــة علــى 145 ســاعة تــم تنفيذهــا عبــر 43 فعاليــة، إلــى جانــب الحمــات التوعويــة غيــر التفتيشــية 
البالــغ عددهــا 26 حملــة قــدم خالهــا موظفــو الجهــاز 356 ســاعة توعويــة إضافــة إلــى األنشــطة التوعويــة الداخليــة البالــغ عددهــا 86 نشــاطً أثمــرت بإنجــاز 409 ســاعات 

توعويــة.
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الرقابة الغذائية بين الماضي والحاضر 

إعداد: علي سالم الحربي
رئيس وحدة الشحنات المحولة

مقتطفــات مــن تطــور الرقابــة علــى األغذيــة فــي إمــارة 
ــام  ــدار أول نظ ــم إص ــث ت ــا حي ــال )45( عام ــي خ أبوظب
عــام 1972 م تحــت مســمى نظــام النظافــة العامــة 
ــم 11  ــة رق ــة العام ــات التجاري ــة للمح ــروط الصحي والش
لســنة 1972م مــن قبــل المغفــور لــه بــإذن اهلل الشــيخ 
نائــب  اهلل-   -رحمــه  نهيــان  آل  محمــد  بــن  حمــدان 
ــروط  ــن الش ــذاك، تتضم ــغال آن ــر األش ــوزراء ووزي ــس ال رئي
ــك  ــة وكذل ــداول األغذي ــات ت ــي مح ــا ف ــب توفره الواج
آليــات التفتيــش عليهــا وعلــى المــواد الغذائيــة التــي 
تعــرض فيهــا. واســتمر العمــل بهــذا النظــام مــن قبــل الجهــات الحكوميــة المكلفــة 
ــرة البلديــات ســنوات عديــدة ، وخــال هــذه الفتــرة مــن  بتطبيقــه والمتمثلــة فــي دائ
الزمــن تــم إصــدار بعــض التعديــات التــي تراعــي التطــور الــذي تمــر بــه اإلمــارة وكانــت 
أقســام الصحــة بالبلديــات التــي تتكــون إداريــا مــن عــدة )شــعب( مــن ضمنهــا شــعبة 
الرقابــة علــى األغذيــة وهــي المنّفــذ الرئيســي لهــذا النظــام، ونظــرًا لإلمكانيــات 
ــة  ــة الرقابي ــى للمنظوم ــس األول ــت األس ــا وضع ــت إال  أنه ــك الوق ــي ذل ــدودة ف المح
وتوالــت بعــد ذلــك التغيــرات بإنشــاء مراكــز رقابــة األغذيــة والبيئــة فــي كل مــن 
بلديتــي أبوظبــي والعيــن والتــي أخــذت علــى عاتقهــا تطويــر أســاليب التفتيــش 
الميدانــي واســتحداث بعــض اإلجــراءات التــي كانــت إيجابيــة فــي تحســين ورفــع 
المســتوى الصحــي بمــا يخــدم ســامة وصحــة جمهــور المســتهلكين، ثــم بعــد 
ــي  ــارة أبوظب ــي إم ــة ف ــى األغذي ــة عل ــار الرقاب ــر مس ــذي غي ــام 2005م ال ــاء ع ــك ج ذل
ــيخ  ــي الش ــم أبوظب ــة حاك ــس الدول ــمو رئي ــب الس ــدر صاح ــث أص ــذري حي ــكل ج بش
ــي  ــاز أبوظب ــاء جه ــأن إنش ــنة 2005 بش ــم 2 لس ــون رق ــان القان ــد آل نهي ــن زاي ــة ب خليف
للرقابــة الغذائيــة والــذي بموجبــه تــم إلغــاء مركــزي رقابــة االغذيــة والبيئــة وتحويــل 
تكويــن  علــى  ســاعدت  التــي  المقومــات  كل  توفيــر  وتــم  للجهــاز،  صاحيتهمــا 
ــه مــن تطويــر لألنظمــة  صــرح حضــاري بمعاييــر عالميــة يطمــح مــن خــال مــا قــام ب
والقوانيــن منــذ إنشــائه وحتــى اليــوم بــأن يكــون »مؤسســة معتــرف بهــا دوليــا فــي 

ــع«  ــة المجتم ــي رفاهي ــاهم ف ــة تس ــامة األغذي ــة وس ــال الزراع مج

وقــد حصــل الجهــاز علــى العديــد مــن الشــهادات المعتمــدة دوليــا مــن خــال اقتنائــه 
ــرية  ــوادر بش ــل ك ــة، وتأهي ــة الغذائي ــي الرقاب ــة ف ــج المتبع ــة والبرام ــدث األنظم ألح
مواطنــة تتولــى التنفيــذ الفعلــي للتفتيــش الميدانــي علــى جميــع مراحــل السلســلة 
الغذائيــة، ممــا أدى إلــى إيجــاد منشــآت غذائيــة فــي إمــارة أبوظبــي تتميــز بتوفيــر 
االشــتراطات الصحيــة ذات المســتويات العالميــة لضمــان ســامة المــادة الغذائيــة 
حتــى وصولهــا إلــى المســتهلك تحقيقــا لشــعار الجهــاز الــذي وضعــه ضمــن أولوياتــه 

وهــو: 
»أمناؤكم على غذائكم«.

وفــي ختــام هــذه المقتطفــات المختصــرة أود أن أنــوه بــأن كل هــذا التطــور فــي 
ــة علــى األغذيــة مــا كان ليــرى النــور لــوال االهتمــام الــذي توليــه قيادتنــا  مجــال الرقاب
ــيخ  ــمو الش ــب الس ــام صاح ــة ق ــام قليل ــل أي ــتويات، وقب ــى المس ــى أعل ــيدة عل الرش
محمــد بــن زايــد آل نهيــان ولــي عهــد أبــو ظبــي نائــب القائــد األعلــى للقــوات المســلحة 
باســتقبال رئيــس مجلــس أدارة الجهــاز ســمو الشــيخ منصــور بــن زايــد آل نهيــان 
ــر العــام ومــدراء قطاعــات وإدارات الجهــاز ممــا يــدل  وأعضــاء مجلــس اإلدارة والمدي

ــق: ــي تحقي ــارة ف ــة اإلم ــق رؤي ــتمرة لتحقي ــة المس ــى المتابع عل

»أمن غذائي وقطاع زراعي مستدام«.

1972
2005

 تم إصدار أول نظام تحت
 مسمى نظام النظافة العامة

 والشروط الصحية للمحالت
التجارية العامة

 أصدر صاحب السمو رئيس الدولة
 حاكم أبوظبي الشيخ خليفة بن

 زايد آل نهيان القانون رقم 2 لسنة
 2005 بشأن إنشاء جهاز أبوظبي

للرقابة الغذائية

إنجازاتنا

»أبوظبي لألنظمة اإللكترونية« يكرم
جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية

ــن  ــاركين م ــاء المش ــات األعض ــة والمعلوم ــة اإللكتروني ــي لألنظم ــز أبوظب ــرم مرك ك
الجهــات الحكوميــة  ذات المشــروع الجيومكانــي المتميــز وهــم جهــاز أبوظبــي 
ــة الغذائيــة عــن فئــة البنيــة التحتيــة لنظــم المعلومــات الجغرافيــة عــن فئــة  للرقاب
تطويــر نظــم المعلومــات الجغرافيــة النســخة الثانيــة وذلــك خــال حفــل الملتقــى 

ــي. ــارة أبوظب ــة إلم ــات المكاني ــة للبيان ــة التحتي ــج البني ــنوي األول لبرنام الس

وتعتبــر مبــادرة البنيــة التحتيــة للبيانــات المكانيــة إلمــارة أبوظبــي إحــدى مبــادرات 
ــز  ــة لمرك ــة اإللكتروني ــج الحكوم ــن برنام ــا ضم ــم إدارته ــي تت ــي الت ــة أبوظب حكوم
وتبــادل  مشــاركة  تســهيل  بهــدف  والمعلومــات  اإللكترونيــة  لألنظمــة  أبوظبــي 
ــور  ــع تط ــرى م ــة األخ ــات المعنّي ــع الجه ــة وم ــات الحكومي ــن الجه ــا بي ــات فيم البيان
ــع  ــة. وم ــات المختلف ــدم القطاع ــة يخ ــي المؤسس ــي ف ــام جغراف ــي نظ ــة إل الحاج
النظــام  هــذا  مثــل  تطويــر  إلــى  الهادفــة  لدائرتنــا  االســتراتيجية  الخطــة  إطــاق 

مســتقبا والحاجــة إلــى بنيــة تحتيــة متكاملــة تخــدم المؤسســة.
 ويهــدف المشــروع إلرســاء األســس الازمــة لتنفيــذ التقنيــات الجيومكانيــة وبنــاء 
قاعــدة بيانــات جغرافيــة ومكانيــة لإلمــارة موحــدة وشــاملة تماشــيا مــع  رؤيــة 
حكومــة أبوظبــي فــي هــذا اإلطــار، و تنفيــذ وتحســين الخدمــات الجيومكانية تماشــيا 
مــع أهــداف جهــاز أبــو ظبــي للرقابــة الغذائيــة ومتطلبــات العمــل، ودمــج المكونــات 
الجيومكانيــة التــي تخــدم قطــاع التطويــر و الجهــاز فــي إجــراء مختلــف أنــواع 
التحليــل الجيومكانــي، واالســتفادة مــن خدمــات الخرائــط الحاليــة التــي تســتضيفها 
ــد  ــف قواع ــع مختل ــة م ــة و الخارجي ــة الداخلي ــة اإللكتروني ــع البواب ــج م AD-SDI للدم
البيانــات، إلــى جانــب توفيــر البيانــات المكانيــة مصنفــة بشــكل واضــح وتجديدهــا 
ــي  ــاز أبوظب ــل جه ــن قب ــبة م ــتراتيجية المناس ــرارات االس ــاذ الق ــتمر واتخ ــكل مس بش

ــة. ــة الغذائي للرقاب
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فعاليات

فعالياتنا القادمة
مركز أبوظبي الوطني للمعارض5-6 فبراير 2018المنتدى العالمي لالبتكارات الزراعية

مقر الجهاز )أبوظبي - العين(13 فبراير 2018التبرع بالدم

كورنيش أبوظبي1-7 فبراير 2018فعالية مبتكر 
بطولة موانئ أبوظبي الثالثة 

لخماسيات كرة القدم للشركاء 
االستراتيجيين 

ميناء زايد 05 - 28 فبراير 2018

مركز البحرين الدولي للمعارض 21 - 25 فبراير 2018معرض البحرين الدولي للحدائق 
والمؤتمرات/ مملكة البحرين 

تل مرعب

جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية يتابع المنشآت الغذائية المرافقة لمهرجان تل مرعب

ــل  ــان ت ــة لمهرج ــة المرافق ــآت الغذائي ــرة المنش ــة الظف ــة بمنطق ــة الغذائي ــم الرقاب ــًا بقس ــة ممث ــة الغذائي ــي للرقاب ــاز أبوظب ــع جه تاب
مرعــب الــذي اختتمــت فعالياتــه فــي الخامــس مــن ينايــر 2018 بمنطقــة ليــوا، والــذي يعــد أحــد أهــم المهرجانــات التــي يتــم تنظيمهــا 
فــي منطقــة ليــوا وينتظــره الكثيــر مــن عشــاق رياضــات المغامــرة والتحــدي ويجــذب العديــد مــن الــزوار والمشــاركين مــن مختلــف دول 

ــع ــب الجمي ــي تناس ــة الت ــطة المختلف ــوالت واألنش ــة البط ــتمتاع بمتابع ــرون لاس ــن يحض ــم الذي العال

سلطان بن زايد

الرقابة الغذائية يشارك في مهرجان الشيخ سلطان بن زايد التراثي بسويحان

شــارك جهــاز أبوظبــي للرقابــة الغذائيــة، فــي مهرجــان ســلطان بــن زايــد التراثــي 2018، والــذي تســتمر فعالياتــه خــال الفتــرة مــن 21 ينايــر 
حتــى 3 فبرايــر فــي ميــدان ســباقات الهجــن، بمدينــة ســويحان، بتوجيهــات ورعايــة مــن ســمو الشــيخ ســلطان بــن زايــد آل نهيــان ممثــل 
صاحــب الســمو رئيــس الدولــة، فــي إطــار توجيهــات واهتمــام صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان رئيــس الدولــة »حفظــه اهلل«، 

فــي عكــس صــورة مشــرقة عــن موروثنــا الشــعبي.

ــاص،  ــكل خ ــة بش ــروة الحيواني ــام، والث ــكل ع ــة بش ــاع األغذي ــي قط ــه ف ــاز وخدمات ــدور الجه ــور ب ــة الجمه ــاركة توعي ــن المش ــدف م اله
ــال  ــن خ ــري، م ــم البيط ــات الدع ــم خدم ــب تقدي ــة بجان ــاع الزراع ــي قط ــتخدمة ف ــا المس ــدث التكنولوجي ــى أح ــاركين عل ــاع المش وإط
ــن  ــا م ــدم إصابته ــان ع ــامتها وضم ــن س ــد م ــان، والتأك ــي المهرج ــاركة ف ــل المش ــخيص اإلب ــص وتش ــة بفح ــة متخصص ــادة بيطري عي

ــة. ــروة الحيوي ــذه الث ــع ه ــل م ــل األمث ــول التعام ــة ح ــروة الحيواني ــي الث ــة لمرب ــات الازم ــر المعلوم ــراض، وتوفي األم

الظفرة

جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية يشارك بمهرجان الظفرة

شــارك جهــاز أبوظبــي للرقابــة الغذائيــة، فــي مهرجــان الظفــرة 14-28 ديســمبر 2017 بتقديــم خدمــات بيطريــة وبرامــج توعيــة وذلــك فــي 
إطــار اســتراتيجيته بأهميــة المشــاركة فــي الفعاليــات والمهرجانــات المحليــة لرفــع وعــي المجتمــع وصــوال لتحقيــق غــذاء آمــن وســليم.

 وقــد خصــص الجهــاز متمثــا بقطــاع الثــروة الحيوانيــة خــال هــذه المشــاركة مختبــرًا بيطريــً متنقــًا لفحــص اإلبــل المشــاركة والتأكــد 
ــن  ــاركين م ــع المش ــان م ــرة المهرج ــوال فت ــاز ط ــو الجه ــل موظف ــا تواص ــيا، كم ــرض البروس ــا بم ــدم إصابته ــان ع ــامتها وضم ــن س م
أصحــاب العــزب والمربيــن، لتزويدهــم بخدمــات العيــادة البيطريــة المتنقلــة وتقديــم باقــات متنوعــة مــن المطبوعــات اإلرشــادية لارتقــاء 

بوعــي المربيــن.

تكريم األعالف
نظمــت إدارتــي المــواد وتوزيــع األعــاف حفــًا تكريميــً ألفضــل مركــز توزيــع أعــاف متميــز والموظفيــن المتميزيــن لشــهر ديســمبر2017، 
ــل  ــى العم ــجيعهم عل ــن وتش ــي اإلدارتي ــر موظف ــي تطوي ــاهمة ف ــى المس ــً عل ــك حرص ــاح وذل ــاف وش ــع أع ــز توزي ــل مرك ــث حص حي
الجماعــي والتميــز فــي أداء مهامهــم وبمــا يضمــن تكريــم المتميزيــن وتحفيزهــم لغــرض االرتقــاء المؤسســي بالعمليــات التشــغيلية. 

بطولة الكرات
 الملونة الثانية

نظــم جهــاز أبوظبــي للرقابــة الغذائيــة ضمــن مبــادرات الســعادة التــي يتبناهــا وحرصــً علــى تحقيــق ســعادة ورفاهيــة موظفيــه، بطولــة 
الكــرات الملونــة الثانيــة 2017 لموظفــي الجهــاز بأبوظبــي والعيــن، فــي نــادي الفرســان الرياضــي ونــادي العيــن للهــواة.

بطولة سيارات
 الكارتينج الثانية

-  أبوظبي

نظــم جهــاز أبوظبــي للرقابــة الغذائيــة، مؤخــرًا، فــي نــادي الفرســان الرياضــي بمدينــة العيــن بطولــة ســيارات الكارتينــج لموظفيــه، ضمــن 
مبــادرات الســعادة التــي يتبناهــا، وإلثــراء روح المنافســة بينهــم، ولكســر الروتيــن مــن خــال زيــادة اللقــاءات االجتماعيــة معهــم خــارج إطــار 

العمــل. 

كفيت ووفيت
مبــادرة كفيــت ووفيــت إحــدى مبــادرات الجهــاز الخاصــة بالســعادة ومنــذ إطــاق مبــادرة تلقــى العاملــون فــي الجهــاز أكثــر مــن 2,400  
ــد  ــم: عب ــال 2017 ه ــا أبط ــري أم ــعيد المعم ــد س ــن، ماج ــوض المخاش ــار ع ــري، عم ــم الجاب ــد الحكي ــم: عب ــام ه ــوع الع ــال المجم وأبط
ــد  ــى محم ــي، تق ــال الكعب ــة ه ــن: فاطم ــات 2017 وه ــا فارس ــي أم ــد المرزوق ــيد محم ــري، س ــعيد المعم ــد س ــري، ماج ــم الجاب الحكي

ــي. ــداهلل الكعب ــزة عب ــس، ع العوي


