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أخبار الجهاز
«الرقابة الغذائية» يوقع مذكرة تفاهم مع «سيدات أعمال أبوظبي»

وقــع جهــاز أبوظبــي للرقابــة الغذائيــة ومجلــس ســيدات أعمــال أبوظبــي ،مؤخــرًا،
فــي مقــر الجهــاز الرئيســي بمدينــة أبوظبــي ،بحضــور ســعادة ســعيد البحــري
العامــري مديــر عــام الجهــاز وســعادة مريــم الرميثــي الرئيــس التنفيــذي للمجلــس،
مذكــرة تعــاون ،تهــدف إلــى توطيــد التعــاون بيــن الجانبيــن فــي المجــاالت المشــتركة
التــي تخــدم مظلــة ســيدات األعمــال وأنشــطتهم المختلفــة ،وتفعيــل دور
ومشــاركة ســيدات ورائــدات األعمــال والمبدعــات فــي القطــاع الخــاص والمســاهمة
فــي المحافظــة علــى اســتدامة واســتمرارية أعمالهــن عــن طريــق توفيــر الخدمــات
والتســهيالت اإلداريــة لهــن بشــكل تفصيلــي.

وأضــاف العامــري أن المذكــرة حــددت اإلطــار الرئيســي للتعــاون بيــن كال الطرفيــن
والعمــل علــى تقديــم االستشــارات الالزمــة لتذليــل الصعوبــات التــي تواجــه ســيدات
ورائــدات األعمــال عنــد ممارســة أنشــطتهم فــي مجــال الرخــص الخاصــة بالمنتجــات
الغذائيــة المختلفــة وتطويــر أعمالهــن ،ونشــر وتعزيــز ثقافــة ريــادة األعمــال واإلبــداع
واالبتــكار لــدى المــرأة فــي بيئــة العمــل التنافســية ،والمشــاركة فــي كافــة الفعاليــات
المختلفــة لســيدات األعمــال ورائــدات األعمــال وأصحــاب برنامــج مبدعــة والمــرأة
العاملــة فــي القطــاع الخــاص ،باإلضافــة إلــى العمــل علــى تبــادل الخدمــات والبيانــات
مــن خــال التنســيق المشــترك بيــن الطرفيــن.

وأكــد ســعادة ســعيد العامــري أهميــة بنــاء شــراكات فاعلــة بيــن المؤسســات
والهيئــات الوطنيــة لتمكيــن المــرأة وتعزيــز دورهــا فــي المجتمــع ،وتقديــم كافــة
أوجــه الدعــم لهــا لبلــوغ أرقــى المراتــب فــي ظــل الرعايــة الكبيــرة التــي توليهــا
القيــادة الحكيمــة للمــرأة اإلماراتيــة ،ال ســيما وأنهــا برهنــت خــال الفتــرة الماضيــة
قدرتهــا علــى تحقيــق العديــد مــن اإلنجــازات الوطنيــة الكبيــرة وتبوئهــا مناصــب
رياديــة وقياديــة مهمــة أســهمت فــي دفــع مســيرة التنميــة والبنــاء للدولــة إلــى آفــاق
ومزيــد مــن التقــدم والرفعــة.
أوســع
ٍ

وأفــاد بــأن الجهــاز ســيعمل بالتعــاون مــع المجلــس علــى وضــع السياســات
واالســتراتيجيات المتعلقــة بتمويــل األنشــطة الخاصــة بالمنتجــات الغذائيــة ،ودعــم
البحــوث العلميــة مــن أجــل تعزيــز وتطويــر منظومــة أنشــطة المــرأة فــي اإلمــارة،
والتعــاون والعمــل علــى إيجــاد فــرص لالســتثمار طويــل األجــل للمــرأة فــي أبوظبــي،
إلــى جانــب عقــد دورات تدريبيــة وتوعويــة عــن اشــتراطات ومتطلبــات جهــاز ابوظبــي
للرقابــة الغذائيــة حــول األنشــطة التــي تتعلــق بالغــذاء وضوابــط التفتيــش ،لتعزيــز
الســامة الغذائيــة.
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أخبار الجهاز
جهــاز أبوظبــي للرقابــة الغذائيــة يوعــي الطلبــة «الرقابــة الغذائيــة» يغلــق «مطعــم شــايناوول
اكســبريس» فــي مدينــة العيــن
بأهميــة الزراعــة

نظــم جهــاز أبوظبــي للرقابــة الغذائيــة ،مؤخــرًا ،جملــة مــن األنشــطة التوعويــة
تزامنــً مــع «أســبوع التشــجير» الثامــن والثالثيــن تحــت شــعار «بيئــة خضــراء مســتدامة»،
اشــتملت علــى عــدد مــن المحاضــرات التوعويــة وورش العمــل حــول أهميــة األشــجار
وآثارهــا علــى البيئــة واإلنســان ،اســتهدفت طــاب وطالبــات مــدارس المراحــل
االبتدائيــة واإلعداديــة فــي عــدد مــن مــدارس اإلمــارة ،وذلــك تجســيدًا لحــرص الجهــاز
علــى االرتقــاء بواقــع القطــاع الزراعــي فــي إمــارة أبوظبــي ،وتعزيــز الوعــي المجتمعــي
بأهميــة الزراعــة والحفــاظ عليهــا.
وتضمنــت أنشــطة الجهــاز محاضــرة بعنــوان عــام زايــد والزراعــة ،اســتهدفت الطلبــة
لتعريفهــم بــدور المغفــور لــه بــإذن اهلل الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان طيــب
اهلل ثــراه فــي الحفــاظ علــى البيئــة مــن خــال حرصــه علــى زيــادة الرقعــة الخضــراء
ومكافحــة التصحــر والحفــاظ علــى البيئــة المحليــة والحيوانــات الموجــودة فيهــا
وإنشــاء المحميــات الطبيعيــة ،كمــا تلــى المحاضــرة غــرس شــجرة زايــد فــي حديقــة
المدرســة لتشــجيع الطلبــة علــى الزراعــة وتأصيــل هــذه الثقافــة فــي نفوســهم.
كمــا نظــم الجهــاز كذلــك ورشــة المهنــدس الزراعــي الصغيــر بعنــوان «الزراعــة
ســعادة» ،بهــدف تعريــف الطلبــة بأهميــة الزراعــة وآثارهــا علــى البيئــة والمجتمــع،
وتشــجيعهم علــى التخصــص فــي مجاالتهــا نظــرًا للحاجــة الشــديدة لهــا فــي
ظــل التطــور الكبيــر الــذي تعيشــه الدولــة فــي مجــاالت الزراعــة واالســتدامة البيئيــة،
باإلضافــة إلــى تحفيزهــم علــى اســتغالل حديقــة المنــزل وزراعتهــا بالنباتــات المفيــدة
والمالئمــة لمنــاخ الدولــة ،وتعريفهــم بأهــم األنــواع التــي يمكــن زراعتهــا وطــرق
ووســائل العنايــة بهــا بمــا يضمــن ســامتها وفــي الوقــت ذاتــه يضمــن الحفــاظ علــى
البيئــة وتجنــب هــدر الميــاه.

أصــدر جهــاز أبوظبــي للرقابــة الغذائيــة ،قــرارًا باإلغــاق اإلداري بحــق المنشــأة « مطعــم
شــايناوول اكســبريس-فرع العيــن »2والواقعــة فــي مدينــة العيــن -بنايــة جامعــة
اإلمــارات العربيــة المتحــدة (طالبــات) وتحمــل الرخصــة التجاريــة رقــم )(CN-1194556
وذلــك نظــرًا لعــدم التــزام المنشــأة بإنهــاء إجــراءات الترخيــص الالزمــة لمزاولــة
نشــاطها التجــاري.
وأوضــح المهنــدس ثامــر راشــد القاســمي المتحــدث الرســمي باســم الجهــاز أن تقريــر
إدارة الرقابــة الغذائيــة بالجهــاز أفــاد بــأن قــرار اإلغــاق اإلداري جــاء نتيجــة عــدم قيــام
مســؤولي المنشــأة بتجديــد رخصــة المنشــأة رغــم الزيــارات المتكــررة التــي نفذهــا
مفتشــو الجهــاز وقامــوا خاللهــا بتنبيــه مســؤولي المنشــأة بضــرورة تصويــب وضــع
منشــأتهم ولكــن دون اســتجابة منهــم.
وأكــد القاســمي أن أمــر اإلغــاق اإلداري سيســتمر طالمــا تواجــدت أســبابه حيــث
يمكــن الســماح بمزاولــة النشــاط مجــددًا بعــد تصويــب أوضــاع المنشــأة ،وإتمامهــا
إلجــراءات الترخيــص الالزمــة لمزاولــة نشــاطها ،مؤكــدًا أن قــرار اإلغــاق اإلداري ســبقه
قيــام مفتشــو الجهــاز بتوجيــه إنــذا ٍر نهائــي وتحريــر مخالفتيــن اثنتيــن لهــذه المنشــأة
لنفــس األســباب خــال فبرايــر الماضــي ومــارس الجــاري.
وأضــاف القاســمي أن اإلغــاق وكشــف التجــاوزات المرصــودة يأتــي فــي إطــار جهــود
الجهــاز التفتيشــية لتعزيــز ركائــز الســامة الغذائيــة فــي إمــارة أبوظبــي ،وتأكيــدا منــا
علــى مســتوى الرقابــة الصارمــة التــي يطبقهــا مفتشــو الجهــاز ،مشــيرًا إلــى أن جميــع
المنشــآت باختــاف طبيعتهــا ومنتجاتهــا الغذائيــة تخضــع لجوالتهــم التفتيشــية
الدوريــة الراميــة إلــى التأكــد مــن تقيدهــا بكافــة اشــتراطات الســامة الغذائيــة .
وناشــد القاســمي الجمهــور بالتواصــل مــع الجهــاز واإلبــاغ عــن أيــة مخالفــات يتــم
رصدهــا فــي أيــة منشــأة غذائيــة مــن عــدم االلتــزام أو الشــك فــي محتويــات المــادة
الغذائيــة مــن خــال االتصــال علــى الرقــم المجانــي لحكومــة أبوظبــي  800555حتــى
يقــوم مفتشــو الجهــاز باتخــاذ اإلجــراء الــازم وصــوال إلــى غــذاء آمــن وســليم لجميــع
أفــراد المجتمــع فــي إمــارة أبوظبــي.
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أخبار الجهاز
أبوظبي للرقابة الغذائية :التحول بخدمة
«االنضمام لبرنامج تحسين دخل المزارعين» إلى
خدمة استباقية

جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية يوعي طلبة
المدارس في يوم الطفل اإلماراتي

أعلــن جهــاز أبوظبــي للرقابــة الغذائيــة عــن انتهائــه مــن التحــول بخدمــة «االنضمــام
لبرنامــج تحســين دخــل المزارعيــن» إلــى خدمــة اســتباقية ،يتــم تحديثهــا بشــكل
تلقائــي اعتمــادا علــى خمــس وثائــق رقميــة توفرهــا هيئــة األنظمــة والخدمــات
الذكيــة مــن خــال تطويرهــا للمنظومــة الذكيــة للخدمــات الحكوميــة ،وذلــك
ضمــن حرصــه علــى العمــل بمنظومــة الحكومــة المتكاملــة لتحقيــق االســتفادة
القصــوى منهــا فــي رفــع كفــاءة وفعاليــة الخدمــات المقدمــة وتخفيــف األعبــاء
علــى المتعامليــن ،ورفــع معــدالت رضاهــم ،بمــا يتناســب ومكانــة إمــارة أبوظبــي
محليــً وعالميــً ويعكــس التقــدم الكبيــر الــذي أحرزتــه حكومــة أبوظبــي فــي مجــال
الخدمــات والحوكمــة اإللكترونيــة.
وب ّيــن المهنــدس ثامــر راشــد القاســمي المتحــدث الرســمي باســم الجهــاز ،أن خدمــة
االنضمــام لبرنامــج تحســين دخــل المزارعيــن تعــد مــن أهــم الخدمــات التــي يقدمهــا
الجهــاز لنحــو  14ألــف متعامــل ســنويا ،وكانــت فــي الســابق تتطلــب  5وثائــق يتوجــب
علــى المتعامــل اســتخراجها مــن عــدة جهــات حكوميــة ودفــع الرســوم المقــررة
لهــا ،حيــث عمــل الجهــاز فــي إطــار ســعيه لتحســين وتســريع اإلجــراءات الحكوميــة
علــى تحويلهــا لخدمــة اســتباقية مقدمــة لألفــراد يتــم بموجبهــا اســتخالص الوثائــق
الالزمــة بشــكل تلقائــي عبــر المنصــة الرقميــة التــي توفرهــا هيئــة األنظمــة والخدمات
الذكيــة ،األمــر الــذي ســيوفر علــى المتعامــل مشــقة اســتخراج هــذه الوثائــق.
وأكــد القاســمي أن الجهــاز يســعى مــن خــال هــذه الخطــوة إلســعاد المتعامليــن
وتعزيــز نســبة الرضــا لديهــم عبــر توفيــر الجهــد علــى المتعامــل حيــث ســيتم
اســتخراج الوثائــق الحكوميــة بشــكل إلكترونــي دون حاجــة المتعامــل لزيــارة أي
جهــة وطلــب اســتخراج وثائــق ،واختصــار الوقــت الــازم لتوفيــر المســتندات المطلوبــة،
إلــى جانــب أثرهــا اإليجابــي علــى العمليــات الداخليــة للجهــاز ،وتقليــل الوقــت
والجهــد الالزميــن الســتقبال الطلبــات ومراجعــة المســتندات ،واالرتقــاء بــاألداء وإنجــاز
المعامــات بدقــة أعلــى ،إضافــة إلــى تســهيل عمليــات التدقيــق والمراجعــة ،واعتمــاد
االســتحقاق الفــوري والتلقائــي وفــق األنظمــة ذات العالقــة.
وأفــاد القاســمي بــأن الجهــاز عمــل علــى تطويــر منصــة داخليــة لالطــاع علــى
الخدمــات المقدمــة مــن الحكومــة المتكاملــة ،وإعــادة هندســة العمليــات
واإلجــراءات لتتناســب مــع التحــول للخدمــة االســتباقية ،وتصميــم نمــوذج شــهادة
األمــاك مــن خــال دمــج البيانــات التــي توفرهــا المنصــة ،وتطويــر القنــوات الذكيــة
الســتخدام منظومــة الحكومــة المتكاملــة ،والتحــول إلــى الوثائــق الرقميــة
واالســتغناء عــن طلــب الوثائــق مــن المتعامــل.
وكشــف القاســمي عــن عــزم الجهــاز علــى إطــاق المزيــد مــن الخدمــات االســتباقية
التــي تســتهدف قطــاع األعمــال ،حيــث ســيتم اإلعــان عنهــا فــور االنتهــاء مــن
عمليــات التحديــث والربــط الالزمــة لتفعيلهــا بالتعــاون مــع الشــركاء ،مؤكــدًا أن
االرتقــاء بالخدمــات المقدمــة للمتعامليــن تتــرأس أولويــات الجهــاز ،ومعربــً عــن
شــكره وتقديــره للشــركاء الذيــن لــم يتوانــوا عــن تقديــم الدعــم والخبــرات الالزمــة
مــن خــال مشــاركة البيانــات وقواعــد البيانــات ذات الصلــة مــع الجهــاز.

نظــم جهــاز أبوظبــي للرقابــة الغذائيــة ،فعاليــة خاصــة بيــوم الطفــل اإلماراتــي
طالــب وطالبــة
بمدرســة المرفــأ المشــتركة بمنطقــة الظفــرة ،بمشــاركة نحــو 300
ٍ
وعــدد مــن أعضــاء الهيئتيــن اإلداريــة والتدريســية فــي المدرســة ،اشــتملت علــى
محاضــرة توعويــة حــول الســامة الغذائيــة واالســتدامة الزراعيــة ،وذلــك فــي
إطــار ســعي الجهــاز علــى تعزيــز وعــي النــشء بالممارســات الغذائيــة الســليمة
وتشــجيعهم علــى حمايــة البيئــة ،والمحافظــة علــى المــوارد الطبيعيــة.
وتعــرف المشــاركون فــي المحاضــرة علــى أساســيات التــداول الســليم لألغذيــة
والتســوق الذكــي والحقيبــة المدرســية ،وغســل اليديــن قبــل وبعــد تنــاول الطعــام،
وأهميــة الغســل الجيــد للخضــروات والفاكهــة قبــل تناولهــا ،باإلضافــة إلــى
توعيتهــم بأهميــة قــراءة البطاقــة الغذائيــة قبــل شــراء المنتجــات الغذائيــة والتحقــق
مــن تاريــخ الصالحيــة ،والطــرق الصحيحــة الواجــب اتباعهــا خــال نقــل األغذيــة للمنــزل
وتخزينهــا.
كمــا اطلعــوا كذلــك علــى أهميــة اســتغالل الحديقــة المنزليــة فــي إنتــاج بعــض
أصنــاف الخضــروات والفاكهــة وأثــر ذلــك علــى البيئــة ،وأهميــة تجنــب اإلســراف بالمــاء
ســواء عنــد االســتخدام الشــخصي أو عنــد ري نباتــات الحديقــة ،إلــى جانــب توعيتهــم
باألمــراض المشــتركة بيــن اإلنســان والحيــوان وخطورتهــا علــى صحــة اإلنســان
والمجتمــع وطــرق انتقالهــا وانتشــارها وكيفيــة الوقايــة منهــا.
مــن جانبهــا رحبــت إدارة المدرســة بالمحاضــرة القيمــة التــي قدمهــا الجهــاز مؤكــدة
أهميــة الجانــب التوعــوي الكبيــر الــذي يبذلــه الجهــاز فــي ســبيل الحفــاظ على ســامة
المجتمــع ووقايتــه مــن األمــراض التــي تســببها الممارســات الغذائيــة الخاطئــة
ومخالطــة الحيوانــات المريضــة ،وضــرورة تكــرار مثــل هــذه المحاضــرات لألطفــال
بالتعــاون مــع المؤسســات التعليميــة.
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أخبار الجهاز
جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية ينظم فعالية
«رؤية زايد» في أبوظبي

«الرقابة الغذائية» يعرف المواطنين
باقتصاديات تربية األغنام في أبوظبي والظفرة
نظــم جهــاز أبوظبــي للرقابــة الغذائيــة مؤخــرًا محاضرتيــن تعريفيتيــن فــي مجلــس
الوثبة بمدينة أبوظبي ومجلس السلع بمنطقة الظفرة ،بعنوان «األهمية االقتصادية
لتربية األغنام» ،بحضور راشد محمد رصاص المنصوري المدير التنفيذي لقطاع الثروة
الحيوانيــة باإلنابــة ،وعــدد مــن المواطنيــن رواد المجالــس ،وذلــك ضمــن حرصــه علــى
تعزيــز التواصــل مــع كافــة شــرائح المجتمــع ،واالطــاع علــى احتياجــات ومتطلبــات
الجمهور لالرتقاء بجودة الخدمات التي يقدمها وتعزيز خططه التحسينية وجهوده
المتنوعــة التــي تهــدف لتحقيــق االســتدامة الغذائيــة.

نظــم جهــاز أبوظبــي للرقابــة الغذائيــة مؤخــرًا ،فــي مقــره الرئيســي بمدينــة أبوظبــي،
فعاليــة ثقافيــة بعنــوان رؤيــة زايــد ،ضمــن مبادراتــه وأنشــطته الخاصــة بعــام زايــد،
بحضــور ســعادة ســعيد البحــري العامــري مديــر عــام الجهــاز وســعادة الشــيخ محمــد
بــن ركاض العامــري عضــو المجلــس االستشــاري الوطنــي إلمــارة أبوظبــي وعــدد مــن
قيــادات وموظفــي الجهــاز ،وذلــك الســتذكار الســيرة العطــرة والذكــرى الخالــدة
للمغفــور لــه بــإذن اهلل الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان طيــب اهلل ثــراه ،واســتعراض
أهــم محطــات حياتــه وإنجازاتــه الكبيــرة التــي ســاهمت بتحقيــق التنميــة والنهضــة
التــي تعيشــها اإلمــارات.
وبــدأت الفعاليــة بكلمــة أكــد فيهــا محمــد ســعيد النعيمــي المديــر التنفيــذي لقطاع
الخدمــات المؤسســية ،أن عــام زايــد مناســبة يحيــي فيهــا اإلماراتيــون والمقيمــون
علــى أرض اإلمــارات ذكــرى خالــدة ال تغيــب إلنســان اســتثنائي عــاش فــي قلــوب
الجميــع ووحدهــا علــى محبــة األوطــان ،وغــرس فيهــا حــب الخيــر والبــذل والعطــاء،
حتــى بــات الخيــر ســمة فريــدة يــزدان بهــا كل مواطــن إمارتــي ،وأصبحــت دولــة
اإلمــارات محــل تقديــر واعتــزاز المجتمــع الدولــي ونموذجــً يحتــذى فــي النهضــة
والريــادة واالزدهــار ،وقبلــة لإلبــداع والتميــز ،ومضربــً لألمثــال فــي التســامح والتعايــش
اإلنســاني واألمــن واألمــان.
وقــال النعيمــي :قبــل حوالــي خمســين ســنة كان هذا المــكان الــذي نقف عليــه اليوم
جافــً وقاح ـ ً
ا تغيــب عنــه جــل أوجــه التطــور والنهضــة ،عــاش فيــه اآلبــاء واألجــداد
حقبــة قاســية مــن ضنــك العيــش وضيــق المــوارد وشــح اإلمكانــات ،وكان ضربــً مــن
الخيــال أن نحلــم فــي ذلــك الوقــت بالواقــع الــذي نعيشــه اليــوم ،ولكــن جــاء زايــد
ـع معــاش
ليعلمنــا درســً مهمــً فــي أن األحــام الطموحــة ال بــد لهــا أن تتجســد لواقـ ٍ
إذا رافقتهــا العزيمــة الصلبــة واإلرادة الصادقــة ،فبــدأ طيــب اهلل ثــراه بترســيخ دعائــم
البيــت ووحــد أركانــه ليكــون حصنــً منيعــً وقامــة باســقة بيــن األمــم ،وســعى جاهــدًا
لدعــم التنميــة فيــه بشــتى أشــكالها ،واضعــً مصلحــة المواطــن ومســتقبله فــوق
كل أولويــة ،فاســتطاع بحكمتــه أن ينهــض بهــذا الوطــن ليكــون فــي مصــاف أكثــر
الــدول حضــارة ورقــي ،ومــا نــراه اليــوم مــن مكانــة رفيعــة حققتهــا اإلمــارات إقليميــً
وعالميــً; خيــر دليــل علــى حجــم اإلنجــاز الــذي حققــه الوالــد المؤســس.
وشــهدت الفعاليــة جلســة حواريــة تبــادل خاللهــا ســعادة الشــيخ محمــد بــن ركاض
العامــري ،والســيد عبــداهلل خلفــان الشامســي المقهــوي الخــاص للشــيخ زايــد طيــب
اهلل ثــراه ،والســيد حمــد بالكيلــة العامــري أحــد معاصــري الشــيخ زايــد للشــيخ زايــد
طيــب اهلل ثــراه قبــل االتحــاد ،الســيد صالــح بــن هبيــب العامــري الحــارس الشــخصي
للشــيخ زايــد طيــب اهلل ثــراه أطــرف الحديــث عــن مآثــر المغفــور لــه بــإذن اهلل ومناقبــه
وصفاتــه ،وشــغفه الشــديد ببنــاء الدولــة وتطويــر جــودة الحيــاة فيهــا ،إلــى جانــب
دوره الكبيــر فــي تحقيــق التنميــة المســتدامة فــي المجــاالت كافــة.
فيلــم توعــوي
كمــا تخلــل الفعاليــة فقــرات ثقافيــة وفنيــة اشــتملت علــى عــرض
ٍ
قصيــر مــن إعــداد فريــق طمــوح التطوعــي وعــدد مــن موظفــي دار زايــد للرعايــة
األســرية ،وبعــض اللوحــات الفنيــة التشــكيلية التــي أبدعهــا الفنانــون اإلماراتيــون حمــد
الشامســي وهــدى الريامــي وريــم الزعابــي والفنانــة الســعودية أســماء إبراهيــم
الشــتوي علــى أنغــام معزوفــات هادئــة قدمهــا عــازف الساكســفون الفنــان محمــد
مرشــد.
وفــي ختــام الحفــل كــرّ م ســعادة ســعيد البحــري العامــري الضيــوف والمشــاركين
بالفعاليــة ،ووزع عليهــم شــهادات الشــكر مثمنــً لهــم حضورهــم ومشــاركتهم
بالفعاليــة ،ومؤكــدًا اهميــة استســقاء الــدروس المشــرفة مــن الســيرة العطــرة للوالــد
المؤســس طيــب اهلل ثــراه ،وأن تكــون دافعــً للجميــع للمســاهمة فــي دعــم مســيرة
النهضــة والتنميــة الشــاملة التــي تشــهدها اإلمــارات.

وتحــدث المنصــوري خالل المحاضرة عن الدعــم الكبير الذي تقدمة حكومة أبوظبي
لتحقيــق اســتدامة الثــروة الحيوانية وذلك من خالل ترقيــم الحيوانات وصرف األعالف
والخدمــات البيطريــة واإلرشــاد والدعــم النقــدي ،مؤكــدًا أهميــة أن يثمــر هــذا الدعــم
فــي مســاهمة عاليــة للمنتــج المحلــي فــي ســوق اللحــوم في اإلمــارة بما يعــزز األمن
الغذائي مــن اللحوم الحمراء.
وتطــرق ألساســيات إقامــة مشــاريع تربيــة األغنــام والهــدف منهــا ،وضــرورة معرفــة
المربيــن لهــا قبــل البدء بالتفكيــر بتربية األغنام ،وتحديد مــا إذا كان الهدف من التربية
تجــاري أم شــخصي بغــرض بتوفيــر اللحــوم الحمــراء أو الحليــب ألن كل متطلــب
لــه مســتلزمات مختلفــة مــن حيــث أعــداد الحيوانــات ومســاحة الحيــازة والتكاليــف
التشــغيلية األخــرى ،إلــى جانــب أهميــة اختيــار الســاالت المرغوبــة ومراعــاة أن تكــون
متأقلمــة مــع الظــروف البيئيــة لإلمــارة ومقاومــة لألمــراض وذات إنتاجيــة عاليــة مــع
مراعــاة عــدم الخلــط بيــن الســاالت (التهجيــن) دون االســتعانة بأصحــاب االختصــاص
الن برامــج التهجيــن أذا لــم تبنــى على أســس ســليمه يكون اثرها ســيء علــى إنتاجية
القطيــع.
وأكــد المنصــوري علــى أهميــة تحديد نظــام اإلنتاج الذي ســيتبع في المشــروع وعدد
القطيع وعدد الوالدات ،وعمل دراســة جدوى اقتصادية للمشــروع لمعرفة التكاليف
الالزمــة لإلنتــاج ومــا هــو ســعر بيــع المنتجــات وأي نظــام إنتــاج يجــب تطبيقــه لتحقيق
أكبــر قــدر ممكــن مــن األرباح ،الفتــً إلى ضــرورة معرفة القنــوات التســويقية المتوفرة
وإمكانيــة االســتعانة بالشــركات ذات االختصــاص وكذلــك معرفــة احتياجات الســوق
كالســاالت المرغوبة والــوزن المرغوب.
وشــدد المنصــوري علــى ضــرورة اتبــاع مربــي الثــروة الحيوانيــة الممارســات الجيــدة
فــي عمليــة التربيــة ألنهــا المســؤولة عــن خفــض التكاليــف حيــث مــن خــال خفــض
تكلفــة األعــاف بحوالــي  %70مــن تكاليــف اإلنتــاج باإلضافة الى خفض نســبة النفوق
وزيــادة كفــاءة إنتاجيــة الــراس الواحــد وتعزيــز صحــة الحيــوان ،مؤكــدًا ضــرورة اتبــاع
ممارســة االســتبعاد واإلحــال والممارســات الالزمــة خــال موســم التلقيــح وموســم
الــوالدات عبــر تطبيــق ممارســة التغذية الزاحفة والتــي تعمل على زيــادة وزن المواليد
وفطامهــا بعمــر صغيــر واســتخدام الســجالت والمتابعــة الصحيــة اليوميــة للقطيع.
وشــهدت اللقــاءات تلقــي أســئلة ومقترحــات الحضــور والــرد عليهــا ،وتبــادل الحديــث
حــول أهميــة التعــاون بيــن الجهــاز ومربــي الثــروة الحيوانيــة فــي عمليــة الحفــاظ
علــى قطــاع الثــروة الحيوانيــة بإمــارة أبوظبــي واســتدامته ،والــدور الكبيــر الــذي يلعبــه
المربــي فــي دعــم جهــود الجهــاز الراميــة لتوفيــر غــذاء آمــن وســليم للمجتمــع.
وأثنــى الحضــور علــى جهــود الجهــاز التوعويــة ومســاهمته فــي تنويــع األنشــطة
الثقافية والتوعوية في مجالس األحياء السكنية داعين إلى تكرار مثل هذه األنشطة
التوعويــة لمــا تســهم بــه مــن ترســيخ للقيــم المجتمعيــة والبيئيــة الســليمة ،وتعــزز
الشــراكة المجتمعيــة ومــد جســور التواصــل بيــن المواطنيــن والمؤسســات والهيئــات
الحكوميــة.
ومــن جانبــه ثمــن مبــارك المنصــوري اســتضافة القائميــن علــى المجالــس للقــاءات
التــي نظمهــا الجهــاز معربًا عن تقديره الكبير للمشــاركين فيهــا لما أبدوه من إصغاء
وتفاعــل معهــا ،مؤكــدًا الــدور الكبيــر الــذي تضطلــع بــه مجالــس األحيــاء فــي توعيــة
المجتمع وترســيخ تماسكه.
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أخبار الجهاز
«أبوظبي للرقابة الغذائية» يطلق دليل اإلدارة
المتكاملة آلفات وأمراض نخيل التمر

الرقابة الغذائية يستقبل وفداً من هيئة
االعتماد البريطانية

أطلــق جهــاز أبوظبــي للرقابــة الغذائيــة ،بالتعــاون مــع مركــز خدمــات المزارعيــن
والمركــز الدولــي للبحــوث الزراعيــة فــي المناطــق الجافة(ايــكاردا) ،علــى هامــش
مشــاركته بفعاليــات المؤتمــر الدولــي الســادس لنخيــل التمــر المنعقــد فــي أبوظبي
ويختتــم أعمالــه يــوم غــد (األربعــاء) ،دليــل اإلدارة المتكاملــة آلفــات وأمــراض نخيــل
التمــر ،والــذي يهــدف لمواجهة مخاطــر مختلف اآلفــات واألمراض التــي تهدد قطاع
نخيــل التمــر فــي دولة االمارات العربيــة المتحدة ،وذلك بحضور عــدد من ممثلين عن
الهيئــات المحليــة والدوليــة ذات الصلــة بقطــاع الزراعــة.

اســتقبل جهــاز أبوظبــي للرقابــة الغذائيــة مؤخــرًا عددًا مــن مدققــي  UKASللتدقيق
على إجراءات التفتيش المتبعة في بعض المنشآت الغذائية لضمان استمرارية اعتماد
مواصفــة  ،17020 ISOوتــم التدقيــق علــى أنشــطة المطابــخ المركزيــة و الفنــادق
فــي كل مــن أبوظبــي والعيــن ،إضافــة إلــى التدقيــق علــى إدارة المختبــرات البيطريــة
فــي كل مــن الوثبــة والعيــن وفــق مواصفــة اآليــزو  17025العتمــاد المختبــرات مــن
خــال التدقيــق علــى طــرق التحاليل ونتائجهــا والتدقيق علــى كفــاءة الموظفين من
خــال قيــام الموظفيــن بإجــراء التحاليــل أمــام المدقــق ( )test witnessوتــم أيضــً
التدقيــق علــى كل مــن اإلجراءات اإلداريــة وإجراءات الجــودة ()quality management

وخــال حفــل إطــاق الدليــل أكــد مبــارك علــي المنصــوري المديــر التنفيــذي لقطــاع
الشــؤون الزراعيــة فــي جهــاز أبوظبــي للرقابة الغذائيــة أن التطور الكبير الذي شــهده
مجــال زراعــة نخيــل التمــر نظــرًا ألهميــة هــذه الفاكهــة ،ومالءمتهــا لمنــاخ منطقــة
الجزيــرة العربيــة بشــكل خــاص والوطــن العربــي بشــكل عــام ،رافقه ظهــور تحديات
عديــدة كانتشــار اآلفــات واألمــراض التي تهــدد هذه الزراعــة ،األمر الــذي جعل تطوير
برامــج إدارة مســتدامة لمكافحــة آفــات وأمــراض النخيــل أمــرًا ملحــً وضروريــً لتنمية
هــذه الزراعــة واســتدامتها ،ممــا دفــع الجهــاز بالتنســيق مــع الشــركاء إلنشــاء دليــل
يتضمــن أحــدث المعلومــات عن برامــج اإلدارة المتكاملة آلفات نخيــل التمر ( )IPMمن
قبــل الهيئــات الرائــدة فــي هــذا المجــال.
وأشــار المنصــوري أن الدليــل يشــتمل علــى أهــم المبــادئ األساســية والمفاهيــم
الخاصــة بــاإلدارة المتكاملــة لآلفات ،وإرشــادات ومنهجيات مراقبة اآلفــات واألمراض،
وتصميــم وتحليــل تجــارب اإلدارة المتكاملــة لآلفــات الشــائعة ،وتطبيــق نظــم
المعلومــات الجغرافيــة فــي وضــع خرائــط اآلفــات واألمراض ،إلــى جانــب إدارة اآلفات
الحشــرية والمرضيــة الرئيســة ،إضافــة لتســليط الضــوء علــى أهميــة العمليــات
الزراعيــة فــي حقــول النخيــل للحــد مــن الخســائر الناتجــة عــن اآلفــات واألمــراض.
ـامل لطــرق انتشــار
وقــال المنصــوري« :لقــد راعينــا فــي هــذه الدليــل وضــع وصـ ٍ
ـف شـ ٍ
األمــراض واآلفــات ،والمجال العوائلي ،وأعراض الضرر ،واألهمية االقتصادية وبيولوجيا
اآلفــات الحشــرية والمرضية الرئيســة التي تصيب نخيل التمر .عــاوة على ذلك ،يقدم
هــذا الدليــل كذلــك التقنيــات الحديثــة والمبتكرة فــي إدارة آفات نخيل التمــر بما في
ذلــك مراقبــة مجتمعــات اآلفــة ،والمكافحــة بالتدابيــر الزراعيــة ،ومقاومــة النبــات
العائــل ،إضافــة إلــى المكافحــة الحيويــة والكيميائيــة ،».مثمنــً الــدور الكبيــر للمركــز
الدولــي للبحــوث الزراعيــة فــي المناطــق الجافــة (ايــكاردا) ،فــي دعــم جهــود
الجهــاز والتــي أثمــرت بإطــاق الدليــل.

كمــا تــم القيــام بتدقيــق الداخلــي  witnessعلــى وحــدة رقابــة األســواق أبوظبــي
علــى أنشــطة الهايبر ماركــت تحديدًا وذلك بهدف االســتعداد للتدقيق الخارجي من
قبــل الهيئــة البريطانيــة لالعتمــاد (اليــوكاس) وضمــان االمتثــال بدليــل طــرق التفتيــش
ومواصفــة االيــزو  17020وعليــه تــم رصــد  4مالحظــات عــدم المطابقــة ،وتــم العمــل
علــى اغــاق المالحظــات حيــث تــم القيــام بتدريــب نظــري علــى دليــل طــرق التفتيش
( )FIMMوإجــراءات اإلدارة المعتمــدة فــي الموقــع الداخلــي لموظفــي وحــدة رقابــة
األســواق بتاريــخ .2018/3/8
إلــى جانــب ذلــك تــم التدقيــق الداخلــي علــى وحــدة رقابــة المخابــز ومعامــل
األغذيــة  -أبوظبــي للتحقــق مــن مــدى اتبــاع اإلجــراءات المعتمــدة والمواصفــة ( آيــزو
 ) 17020وخــال التدقيــق تــم رفــع  4حــاالت عــدم مطابقــة.

وجــاء إطــاق الدليــل ضمــن مشــروع «تعزيــز اإلمكانيــات فــي المكافحــة المتكاملــة
لآلفــات فــي النخيــل واإلرشــاد الزراعــي ونقــل التكنولوجيــا فــي إمــارة أبوظبــي» الذي
ينفــذه الجهــاز مــع مركــز خدمــات المزارعيــن بأبوظبــي والمركــز الدولــي للبحــوث
الزراعيــة فــي المناطــق الجافــة (ايــكاردا) ،ويعــد مرجعــً قيمــً لجميــع العامليــن
فــي قطــاع نخيــل التمــر -مــن باحثيــن وأخصائييــن فــي اإلرشــاد الزراعــي ومزارعيــن-
لمواجهــة مخاطــر مختلــف اآلفات واألمراض التي تهدد قطــاع نخيل التمر في دولة
االمــارات العربيــة المتحــدة بصفــة خاصــة و بقيــة دول العالــم المنتجــة للتمــور
بصفــة عامــة.
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جديدنا

التحاليل المخبرية
الجديدة

اﻟﻜﺸﻒ
ﻋﻦ ﻓﻴﺮوس ﻃﺎﻋﻮن
اﻟﻤﺠﺘﺮات اﻟﺼﻐﻴﺮة
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟـ
RT-PCR

اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻓﻴﺮوس
ﺟﺪري اﻟﺠﻤﺎل
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟـ
RT-PCR

ﺗﻔﻌﻴﻞ زراﻋﺔ
ﻓﻴﺮوس ﺟﺪري اﻟﺠﻤﺎل

اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ
ﻓﻴﺮوس ﺟﺪري
اﻏﻨﺎم وﺟﺪري
اﻟﻤﺎﻋﺰ
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟـ
PCR

اﻟﻜﺸﻒ واﻟﺘﻌﺮف
ﻋﻠﻰ ﺑﻜﺘﻴﺮﻳﺎ
اﻟﺒﺎﺳﺘﻴﻮرﻳﻼ
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام
ﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟـ PCR

اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ
ﻓﻴﺮوس ﻧﻈﻴﺮ اﻟﺠﺪري
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺗﻘﻨﻴﺔ
اﻟـ PCR

اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ
ﻓﻴﺮوس اﻟﻨﻴﻮﻛﺎﺳﻞ
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟـ
RT-PCR
ﺗﻔﻌﻴﻞ زراﻋﺔ
ﻓﻴﺮوس اﻟﻨﻴﻮﻛﺎﺳﻞ
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مهام وواجبات مسؤول
إدارة العقد

ﻫﻞ ﺗﻌﻠﻢ؟

Contract

ﻣﺴﺆول إدارة اﻟﻌﻘﺪ

ﻓــﻲ إﻃــﺎر ﺣﺮﺻﻨــﺎ ﺑــﺈدارة اﻟﻌﻘــﻮد واﻟﻤﺸــﺘﺮﻳﺎت ﻋﻠــﻰ أن ﺗﻜــﻮن ﻋﻤﻠﻴــﺔ إدارة
اﻟﻌﻘــﺪ ذات ﻛﻔــﺎءة ﻋﺎﻟﻴــﺔ ﻧﻀــﻊ ﺑﻴــﻦ أﻳﺪﻳﻜــﻢ ﻣﻬــﺎم وواﺟﺒــﺎت ﻣﺴــﺌﻮل إدارة
اﻟﻌﻘﺪ واﻟﺘﻲ ﺳﺘﺼﻠﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ رﺳﺎﺋﻞ ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ:

اﻟﻤﻬﺎم واﻟﻮاﺟﺒﺎت

اﻋﺘﻤــﺎد ﻛﺎﻓــﺔ ﻓﻮاﺗﻴــﺮ اﻟﻌﻘــﺪ وﻃﺒﻘــ ﻟﻤــﺎ ﻫــﻮ ﻣﺤــﺪد ﻓــﻲ ﻧﻈــﺎم
ﺗﻔﻮﻳﺾ اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت.

2

اﻟﺘﺄﻛــﺪ ﻣــﻦ ﺗﻨﻔﻴــﺬ اﻟﻌﻘــﺪ ﻓــﻲ اﻟﻮﻗــﺖ اﻟﻤﺤــﺪد وﻓﻘــ ﻟﻠﺸــﺮوط
واﻟﻤﻮاﺻﻔــﺎت اﻟﻤﻨﺼــﻮص ﻋﻠﻴﻬــﺎ ﻓﻴــﻪ ،وﻣــﻊ ﻣﺮاﻋــﺎة ﻣﺘﻄﻠﺒــﺎت اﻟﺠــﻮدة
واﻟﺤﻘﻮق اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ©ﻃﺮاف اﻟﻌﻘﺪ.

اﻟﺘﺄﻛــﺪ ﻣــﻦ وﻓــﺎء اﻟﺠﻬــﺎز ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎﺗــﻪ ﺑﺎﻟﺸــﻜﻞ اﻟﺼﺤﻴــﺢ ﺑﻤــﺎ ﻳﻀﻤــﻦ
ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﺎ.

4

1

3

اﻟﺘﻌﺎﻣــﻞ ﻣــﻊ ﻃﻠﺒــﺎت اﻟﻤﻌﻠﻮﻣــﺎت واﻟﺘﻌﺪﻳــﻼت واﻟﻤﻨﺎزﻋــﺎت واﻻدﻋــﺎءات
وإﺷﺎرات إﻧﻬﺎء اﻟﻌﻘﺪ أو إﻟﻐﺎﺋﻪ وﻓﻘ ﻟﻨﻈﺎم ﺗﻔﻮﻳﺾ اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت.

ﻣﻊ ﺗﺤﻴﺎت إدارة اﻟﻌﻘﻮد واﻟﻤﺸﺘﺮﻳﺎت
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إضاءات

فعاليات

الرقابــة الغذائيــة يســعد مجتمعــه
فــي اليــوم العالمــي للســعادة
نظــم جهــاز أبوظبــي للرقابــة الغذائيــة جملــة مــن األنشــطة
والفعاليــات التــي تهــدف إلســعاد موظفيــه ومتعامليــه علــى حــد
ســواء بمناســبة اليــوم العالمــي للســعادة الــذي يصــادف يــوم 20
مــارس مــن كل عــام ،وذلــك فــي مبنــى الجهــاز الرئيســي بمدينــة
أبوظبــي وفرعيــه فــي مدينــة العيــن ومنطقــة الظفــرة.
شــهدت الفعاليــات توزيــع الهدايــا علــى المتعامليــن فــي مراكــز
خدمــة المتعامليــن التابعــة للجهــاز ،باإلضافــة إلــى إقامــة كرنفــال
خــاص اشــتمل علــى عــدد مــن عربــات بيــع األغذيــة المتنقلــة وبعــض
األنشــطة الترفيهيــة.

إضاءة على خطة االتصال الشاملة
هــي خطــة متكاملــة تتضمــن كافــة األنشــطة واإلجــراءات المؤثــرة والفعالــة
المتعلقــة بتنفيــذ مبــادرات الخطــة االســتراتيجية وتدعــم رؤيــة ورســالة الجهــاز،
وتبنــى علــى أســاس طلبــات األنشــطة المقدمــة مــن القطاعــات المختلفــة فــي
الجهــاز وفقــً لطبيعــة عملهــا ،ووفقــً لألهــداف المرجــوة والتوصيــات الخاصــة
برضــا المجتمــع والعامليــن فــي الجهــاز .وعبــر ربــط هــذه األنشــطة بمنظومــة
العمــل مــن خــال تصنيفهــا (التصنيــف الرئيســي  /التصنيــف الفرعــي) وربطهــا مــع
الخارطــة االســتراتيجية ضمــن األولويــات المعتمــدة فــي الجهــاز وتنفيذهــا خــال
تاريــخ مســتهدف (األربــاع الســنوية) ،باإلضافــة إلــى ربــط هــذه األنشــطة بالمحــركات
الرئيســية للخطــة والمرتبطــة بالموقــع المناســب لتنفيــذ األنشــطة (أبوظبــي -
العيــن  -الظفــرة) وفــق االحتياجــات الالزمــة إلدارة التغييــر ،وتقديــم الدعــم الكامــل
لتنفيذهــا مــن االحتياجــات اإلعالميــة المتاحــة (تصويــر فوتوغرافــي أو فيديــو-
مطويــات  -تعميــم عبــر البريــد اإللكترونــي  -خبــر صحفــي  -شــهادات شــكر -
دعــوات  ..وغيرهــا).

vv

إنجازات:
تــم عقــد عــدد مــن البرامــج التدريبيــة فــي الربــع األول مــن العــام  ،2018حيــث
تــم تدريــب  197مــن الموظفيــن والتــي تســتهدف تلبيــة االحتياجــات للوحدات
التنظيميــة للجـــهاز وتطويــر الكــوادر البشــرية ،و التــي بدورهــا تســاهم فــي
تحقيــق رؤيــة حكومــة أبوظبــي ،و علــى ذلــك ،تــم تحقيــق هــذا اإلنجــاز عــن
طريــق االســتعانة بالكــوادر و المواهــب الداخليــة فــي الجهـــاز
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فعاليات
زيارة معرض Agra Me

انطالق دوري كرة القدم للقطاعات 2018

زار فريــق مــن إدارة العقــود والمشــتريات معــرض  agra meبهــدف
اســتقطاب مــوردي ومــزودي الخدمــات فــي المجــال الزراعــي
والتعــرف علــى اخــر مســتجدات صناعــة المعــدات الزراعيــة وأصنــاف
المســتهلكات الزراعيــة حســب النشــاطات المطلوبــة مــن أصحــاب
العالقــة بــإدارات الجهــاز .

أطلقنــا مباريــات دوري كــرة القــدم الخاصــة بقطاعــات جهــاز
أبوظبــي للرقابــة الغذائيــة فــي ملعــب مــدارس اإلمــارات الوطنيــة
بمدينــة محمــد بــن زايــد بمشــاركة عــدد مــن موظفــي الجهــاز
ومركــز خدمــات المزارعيــن

اجتماع مع المنظمة العالمية للصحة الحيوانية
ســعدنا باســتضافة ســعادة الشــيخ الدكتــور ماجــد بــن ســلطان
القاســمي الوكيــل المســاعد لقطــاع التنــوع الغذائــي بالوكالــة مدير
إدارة الصحــة والتنميــة الحيوانيــة فــي وزارة التغيــر المناخــي والبيئــة
والســيد جــون فيليــب دوب والســيد غــازي يحيــى مــن المنظمــة
العالميــة للصحــة الحيوانيــة ،حيــث عقدنــا اجتماعــا بحضــور
ممثليــن عــن قطاعــات الثــروة الحيوانيــة والسياســات واألنظمــة
واالســتراتيجية واألداء التابعــة للجهــاز لمناقشــة عــدد مــن األنشــطة
التــي ســتعمل المنظمــة علــى تنفيذهــا لتعزيــز تطبيــق المعاييــر
المتعلقــة باألمــن الحيــوي بشــكل متكامــل بيــن دول المنطقــة
ـداء مــن
بحيــث يتــم اتخــاذ التدابيــر الالزمــة بشــأن صحــة الحيــوان ابتـ ً
بلــد المنشــأ إلــى وصــول الحيوانــات الحيــة إلــى البلــد المســتورد،
ووضــع التدابيــر الالزمــة لالســتجابة للطــوارئ بشــكل دولــي متكامــل.
كمــا ســتقوم المنظمــة بتنفيــذ ورشــة تدريبيــة فــي المملكــة
العربيــة الســعودية بشــأن تحليــل نتائــج المســوحات الخاصــة بمــرض
الحمــى القالعيــة ومــرض طاعــون المجتــرات الصغيــرة ،حيــث أفــادت
المنظمــة بأنهــا ستدشــن مكتبــً شــبه إقليمــي ( )sub-regionalفــي
المملكــة يمكــن االســتفادة منــه مــن قبــل جميــع دول المنطقــة
بحيــث يمكــن إيفــاد عــدد مــن موظفــي دول المنطقــة لفتــرة
محــددة للعمــل ضمــن برامــج المنظمــة فــي المنطقــة .واقترحــت
المنظمــة خــال االجتمــاع ضــم شــبكة الشــرق األوســط لإلبــل
«كامينــت» تحــت مظلتهــا ،مفيــدة بــأن المملكــة تعمــل حاليــً علــى
تنفيــذ برنامــج االســتزراع الســمكي بالتعــاون مــع المنظمــة بحيــث
تكــون مرجعــً لالســتزراع الســمكي.

فعالية يوم في الميدان
قيــادات إدارة العقــود والمشــتريات فــي زيــارة ميدانيــة للعامليــن
فــي قطــاع الثــروة الحيوانيــة ،بهــدف الوقــوف علــى متطلباتهــم
المســتقبلية وتقييــم ســير أعمــال مــزودي الخدمــة فــي تنفيــذ
العقــود ،وتأتــي هــذه الزيــارة ضمــن مبــادرة «يــوم فــي الميــدان» التــي
يتبناهــا الجهــاز لقيــادات الجهــاز
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الرقابة الغذائية ينظم محاضرتين بعنوان التداول
السليم لألسماك الطازجة
نظــم جهــاز ابوظبــي للرقابــة الغذائيــة ممثــ ً
ا بقطــاع الرقابــة
مؤخــرًا محاضرتيــن فــي جزيــرة دلمــا ومدينــة زايــد بمنطقــة الظفــرة
بعنــوان التــداول الســليم لألســماك الطازجــة ( خــال السلســلة
الغذائيــة مــن الصيــد حتــى الطهــي ) قدمهمــا الدكتــور جمــال
عرفــات والدكتــور تيســير أحمــد ،اســتهدفت العامليــن فــي محــال
بيــع األســماك وموظفــي وشــركاء مركــز تــم والجمهــور .
تطــرق خاللهمــا المحاضــران لضــرورة التعامــل الصحــي الســليم
مــع األســماك مــن الصيــد (كمنتــج أولــي ) ثــم ترحيلهــا وعرضهــا
وتداولهــا فــي محــات البيــع وحتــى شــراء الجمهــور لألســماك
والطــرق الصحيحــة لنقلهــا وحفظهــا فــي البيــوت ،مــع توضيــح
كيفيــة التعــرف علــى االســماك الطازجــة مــن التالفــة ،وأبــدى
المشــاركون تفاعلهــم مــع المحاضــرات ،ممــا يعكــس درجــة
االســتفادة و الوعــي المطلوبيــن .

نظم قسم تنمية اإلنتاج الحيواني مجموعة من
اللقاءات التوعوية مع العاملين في مزارع الدواجن
نظــم قســم تنميــة اإلنتــاج الحيوانــي مجموعــة مــن اللقــاءات
التوعويــة مــع العامليــن فــي مــزارع الدواجــن فــي كل مــن:
أبوظبي :مزرعة أرض اإلمارات ومزرعة الفالح
العيــن :مزرعــة تــل النســيم للدواجــن ومزرعــة تســاهيل للدواجــن
ومزرعــة أم غافــة للدواجــن
الظفــرة :لقــاء مــع المهتميــن بتربيــة الدواجــن فــي منطقــة خنــور
تــم تنظيمــه فــي عيــادة حصــان.
وتهــدف هــذه اللقــاءات لتوعيــة العامليــن بأفضــل الممارســات
فــي تربيــة الدواجــن والرعايــة الصحيــة وإجــراءات األمــن الحيــوي
وأهميــة االلتــزام بتطبيقهــا لحماية الدواجن في المــزارع من اإلصابة
باألمــراض المختلفــة ومنــع انتقــال وانتشــار األمــراض بيــن المــزارع
والحفــاظ علــى البيئــة والصحــة العامــة للعامليــن بالمــزارع

إطالق المرحلة الثالثة (يناير – مارس )2018
من حملة التحصين
اجتماع دائرة الصحة
ضمــن التعــاون المشــترك بيــن جهــاز أبوظبــي للرقابــة الغذائيــة
ودائــرة الصحــة -أبوظبــي للوقايــة والســيطرة علــى األمــراض
المشــتركة بيــن اإلنســان والحيــوان ،تــم عقــد سلســلة مــن
االجتماعــات بيــن الجهتيــن بحضــور خبــراء مــن المركــز األمريكــي
للوقايــة والســيطرة علــى األمــراض حيــث تــم مناقشــة الدراســات
ً
وخاصــة فيــروس كورونــا والتــي
المشــتركة حــول هــذه األمــراض
تهــدف لفهــم وبائيــة هــذه األمــراض للوقايــة منهــا ومكافحتهــا.
وســتعتمد هــذه الدراســات علــى اســتخدام الجيــل التالــي لمعرفــة
التغيــرات فــي التسلســل الجينــي للفيروســات ممــا سيســاهم فــي
تطويــر طــرق التشــخيص والوقايــة منهــا تعزيــزًا لألمــن الحيــوي فــي
اإلمــارة .كمــا وتخلــل االجتماعــات أيضــً مناقشــة برامــج التدريــب
الفنــي للكــوادر ونقــل المعرفــة والتقنيــات

تــم إطــاق المرحلــة الثالثــة (ينايــر – مــارس  )2018مــن حملــة
التحصيــن والتــي تتضمن الجرعة الثانيــة للتحصين ضد مرض طاعون
المجتــرات الصغيــرة والتي تســتهدف الحيوانات التــي لم تحصن في
الحمــات الســابقة والتــي تــم تحديدهــا بنــاء علــى التقنيــات الحديثة
المستخدمة وقواعد البيانات المتوفرة وذلك كخطوة للقضاء على
مــرض طاعــون المجتــرات الصغيــرة وتماشــيًا مــع الخطــة الوطنيــة
للصحــة الحيوانيــة ) 2025-2015
وخــال هــذه المرحلــة وتنفيــذًا إلجــراءات الخطــة الوطنيــة للصحــة
الحيوانيــة (2025-2016م) للقضــاء واســتئصال االمــراض الوبائيــة
العابــرة للحــدود تمهيــدًا إلعــان خلو الدولــة منها فقــد تم تحصين
عــدد  365,194رأس ضــد مــرض طاعــون المجتــرات الصغيــرة مــن
إجمالــي العــدد المســتهدف والبالــغ  327,036رأس حيــث بلغــت
نســبة اإلنجــاز %111

زيارة دائرة التعليم و المعرفة
التعليم والمعرفة تطلع على أفضل ممارسات الجهاز
ســعدنا باســتضافة وفــد مــن دائــرة التعليــم والمعرفــة لالطــاع
علــى أفضــل الممارســات التــي يطبقهــا الجهــاز فــي مجــال التميــز
المؤسسي والتعرف على تجربة الجهاز خالل اإلعداد لجائزة أبوظبي
لــأداء الحكومــي المتميــز– الدورة الخامســة.
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كرمت إدارة المختبرات البيطرية وبحضور المدير التنفيذي لقطاع الثروة الحيوانية السيد
راشد المنصوري الدكتور أبوبكر عبد الرشيد الخولي لجهوده المتميزة طوال سنوات
عمله لدى الجهاز

فعالية يوم في الميدان
فعالية تنظيف البر
تأتي حملة تنظيف البر ضمن أنشطة برنامج الخدمة المجتمعية عون وذلك بهدف تعزيز المسؤولية المجتمعية لدى موظفي الجهاز ،وترسيخ ثقافة العمل التطوعي لديهم ،وتأكيدًا على مسؤوليتهم
تجاه وطنهم.

حملة التسوق الذكي
تهدف حملة التسوق الذكي لتوعية المستهلكين بضرورة اتباع الممارسات الصحيحة خالل عملية تسوق المواد الغذائية وتعريفهم بأهم خطوات التسوق التي تضمن سالمة المواد الغذائية وتضمن
عدم تلوثها أو تلفها ،والحد من الهدر الغذائي.

ورشة مشاورة الشركاء ضمن مشروع نظام التفتيش المبني على درجة الخطورة لإلنتاج النباتي ومدخالته
تهدف هذه الورشة الستشارة الشركاء المعنيين من اإلدارات الداخلية للجهاز حول التحديات التي تواجههم في عمليات التفتيش ليتم اخذها بعين االعتبار ضمن اعداد وثائق المشروع بحيث تتم
عمليات التفتيش باالستناد الى االسس العلمية المبنية على مبادئ تحليل المخاطر.

معرض أبوظبي الدولي للكتاب
يشارك جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية بفعاليات معرض أبوظبي الدولي للكتاب دورته الثامنة والعشرين ،والذي يقام برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي
نائب القائد األعلى للقوات المسلحة ،وبتنظيم هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة خالل الفترة من  25أبريل حتى  1مايو في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

الملتقى المفتوح مع مالكي المزارع ومربي الثروة الحيوانية
ينظم الملتقى المفتوح مع مالكي المزارع ومربي الثروة الحيوانية في منطقة ابوظبي في مسرح االتحاد في المبنى الرئيسي خالل شهر ابريل المقبل ،بهدف االلتقاء مع مالكي المزارع ومربي الثروة
الحيوانية واالطالع على التحديات والصعوبات التي تواجههم.

فعالية عون ( اترك بيئتي نظيفة ) خالل شهر إبريل .
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إضاءة على تحليل المخاطر
الزراعية والغذائية
د .فادي الناطور

أخصائي تحليل مخاطر زراعية

تتميــز التشــريعات الزراعيــة (بشــقيها الحيوانــي والنباتــي) والغذائيــة الحديثــة المتطــورة باســتنادها علــى عمليــات تحليــل المخاطــر بمكوناتهــا الثالثــة ( إدارة المخاطــر
وتقييمهــا والتواصــل بخصوصهــا) وممــا الشــك فيــه أن اتخــاذ قــرار بإصــدار أي تشــريع أو تحديــث لتشــريع قائــم هــو جــزء مــن عمليــة إدارة المخاطــر وهــو دور مديــر المخاطــر
االســتراتيجي وخصوصــا الهيئــات الحكوميــة الخاصــة بالزراعــة وســامة األغذيــة باعتبارهــا الجهــات التــي تديــر المخاطــر ويعتبــر اإلطــار العــام المتكامــل إلدارة المخاطــر مبــدأ
أساســي لتدخــل الحكومــة فــي القطاعــات والضوابــط التشــريعية التــي تكــون مبنيــة علــى األســس العلميــة وعلــى عمليــة تحليــل المخاطــر إلــى أقصــى حــد ممكــن والتــي
مــن شــأنها تحســين الكفــاءة واالســتخدام األمثــل للمــوارد المتنوعــة اقتصاديــة كانــت أو بيئيــة أو بشــرية أو غيرهــا .
حيــث بــادرت غالبيــة الــدول المتقدمــة بوضــع اإلطــار العــام لألنظمــة الرقابيــة لتكــون مبنيــة علــى مبــدأ درجــة الخطــورة الصحيــة ،وقــد تــم اعتمــاد مبــدأ تحليــل المخاطــر Risk
 Analysisوالنظــم الرقابيــة المبنيــة علــى أســس الخطــورة الصحيــة عــام  1995مــن قبــل هيئــة الدســتور الغذائي.
وقــام جهــاز أبوظبــي للرقابــة الغذائيــة بتبنــي منهجيــة اإلطــار العــام المتكامــل إلدارة المخاطــر حيــث تــم تطويــر أنظمــة التفتيــش المبنيــة علــى درجــة الخطــورة للرقابــة
علــى األغذيــة المســتوردة وكذلــك نظــام التفتيــش المبنــى علــى درجــة الخطــورة لألســواق المحليــة الخــاص بالمنشــآت الغذائيــة وكذلــك نظــام التفتيــش المبنــي علــى
درجــة الخطــورة لقطــاع اإلنتــاج الحيوانــي ومدخالتــه وتــم إدراج قطــاع الزراعــة ضمــن الخطــة المســتقبلية لتطويــر نظــام تفتيــش مبنــى علــى درجــة الخطــورة معتمــد مبــدأ
ضــرورة تطبيــق عمليــة إدارة المخاطــر علــى كافــة مراحــل السلســة الغذائيــة حيــث أن المخاطــر تنتقــل عبــر السلســلة الغذائيــة.
وقــد عمــدت الكثيــر مــن األنظمــة المتقدمــة للقيــام بعمليــة قيــاس األثــر التشــريعي والتــي يجــب أن تتــم قبــل إعــداد التشــريع وبعــد تجريبــه وتطبيقــه وهــي إحــدى عمليــات
اإلطــار المتكامــل إلدارة المخاطــر التــي ترتكــز إلــى مشــاورة الشــركاء ســواء مهتميــن أو متأثريــن أو مراقبيــن وغيرهــم.
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تطبيق دليل الفحص المخبري
د .يوسف حسين طوالبة
أخصائي تحليل مخاطر األغذية  -قسم تحليل المخاطر/إدارة السياسات
وتحليل المخاطر  -قطاع السياسات واألنظمة

نظــرا للحاجــة الملحــة لضبــط وتوحيــد وتطويــر التحاليــل المخبريــة للمنتجــات
الغذائيــة والزراعيــة بمــا ينســجم مــع التوجيــه الصحيــح واالســتخدام األمثــل للمــوارد
واإلمكانيــات ،فقــد قامــت إدارة السياســات وتحليــل المخاطــر بإنشــاء دليــل الفحــص
المخبــري ليكــون ركيــزة أساســية موحــدة ومعتمــدة للعمــل المخبــري ،حيــث تــم
التوافــق عليهــا بيــن الجهــاز ومجلــس أبوظبــي للجــودة والمطابقــة.
يبيــن اإلطــار العــام للدليــل المواصفــات القياســية /اللوائــح الفنيــة التــي يجــب
االســتناد إليهــا عنــد إجــراء الفحــص المخبــري للمنتجــات الغذائيــة والزراعيــة الــواردة
إلــى مختبــرات الغــذاء ،كمــا يبيــن معاييــر التحليــل التــي يجــب إجراؤهــا فــي الحــاالت
الروتينيــة وتلــك التــي يجــب إجراؤهــا فــي جميــع الحــاالت “حــاالت األولويــة »Priority
وتــم اإلشــارة اليهــا بالرمــز P
يركــز الدليــل علــى معاييــر الصحــة والســامة لجميــع المنتجــات الغذائيــة والزراعيــة،
والمســتقاة مــن المواصفــات و/أو اللوائــح الفنيــة «العامــة» وهــي المعاييــر التــي يجــب
التحقــق منهــا لــكل منتــج غذائــي أو زراعــي وذلــك فــي حــاالت الفحــص الروتينيــة
وذلــك مــن أجــل إصــدار قــرار بإجازة/عــدم إجــازة تســويق تلــك المنتجــات.
يحتــوي الدليــل علــى عمــود خــاص بالمالحظــات  Commentsحيــث تشــير تلــك
المالحظــات إلــى معاييــر يجــب التحــري عنهــا فقــط فــي حــاالت خاصــة وفقــا
لطبيعــة المنتــج الغذائــي والمعلومــات الــواردة علــى بطاقــة البيــان وطريقــة تعبئــة
وتغليــف المنتــج واالدعــاءات بأشــكالها المختلفــة التــي قــد يحملهــا المنتج...الــخ،
علــى أن يتــم التحــري عــن أي مــن تلــك المعاييــر وفقــا لذلــك.
تجــدر اإلشــارة إلــى أن باقــي المعاييــر المشــار اليهــا فــي اللوائــح الفنيــة والمواصفــات
التــي اســتند إليهــا الدليــل والتــي لــم يتــم طلــب أجراؤهــا فــي الدليــل ،ال يعنــي أنهــا
غيــر مهمــه وليســت ذات قيمــة ،وإنمــا هــي معاييــر يتــم التعامــل معهــا مــن خــال
األنشــطة األخــرى التــي تتطلــب ســحب عينــات وتحليلهــا مثــل برامــج الرصــد ومؤشــر
الســامة الغذائيــة واألبحــاث والتطويــر والحــاالت الخاصــة التــي يتــم فيهــا ســحب
عينــات مثــل حــاالت االشــتباه أو اإلخطــارات ...إلــخ.
األهداف من وراء إيجاد الدليل كما يأتي:
•
•
•

تطوير الخدمات المخبرية المقدمة من المجلس إلى الجهاز.
تحديد أولويات التحليل بحسب اللوائح الفنية والمواصفات.
توحيــد مضمــون التقاريــر الخاصــة بنتائــج العينــات المرســلة للتحليــل
ا لمخبــر ي .

المخرجات المستهدفة من تطبيق الدليل هي كما يأتي:
•
•
•
•

الحفاظ على مستوى السالمة الغذائية المرتفع إلمارة أبوظبي.
بنــاء قاعــدة بيانــات موحــدة لمعاييــر التحليــل بيــن الجهــاز والمجلــس
ويتــم تحديثهــا باســتمرار.
توجيــه الجهــود والمــوارد الماليــة للجهتيــن إلــى المعاييــر األكثــر أهميــة و
المرتبطــة بصحــة وســامة المنتجــات الغذائيــة والزراعيــة.
وضــع اســتراتيجيات واضحــة للمختبــرات مــن أجــل تطويــر التحاليــل
بحســب األولويــات المذكــورة فــي الدليــل.

اآلثار المختلفة لتطبيق الدليل كما يأتي:
األثــر المالــي :بينــت دراســة تضمنــت مقارنــة بيــن تكلفــة الفحوصــات التقديريــة
لعينــات مــن منتجــات مختــارة مــن كافــة فئــات المنتجــات المشــار إليهــا فــي
الدليــل ،وفقــا للنظــام الــذي كان ســائدا قبــل تطبيــق الدليــل وكذلــك التكلفــة
التقديريــة بعــد تطبيــق الدليــل ،أنــه ســيتم خفــض مــا ال يقــل عــن ربــع التكلفــة
الكليــة للفحوصــات.
اآلثار على إجراءات العمل:
•
•

توحيد تصنيف جميع المنتجات الغذائية بين الجهاز والمجلس.
تســهيل تحديــد المواصفات/اللوائــح الفنيــة التــي يجــب االعتمــاد عليهــا
فــي تقييــم مــدى مطابقــة تلــك المنتجــات ممــا يحقــق ســرعة ودقــة
فــي االداء.

القيمة المضافة من تطبيق الدليل:
•
•
•

منــع حــدوث األخطــاء الناجمــة عــن مقارنــة منتجــات غذائيــة بلوائــح فنيــة
أو مواصفــات ال تخصهــا أو مــع أي مــن البنــود التــي ال تنطبــق عليهــا.
زيــادة المعرفــة وتحســين القــدرة علــى تطبيــق وتفعيــل اللوائــح الفنيــة و/
أو المواصفــات.
تطويــر القــدرات الداخليــة للجهــاز والمجلــس وتضميــن الدليــل ضمــن
الخطــة التدريبيــة للموظفيــن فــي الجهــاز
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Milk & Dairy products and analogues (including Icecream)
Fats and oils and fat emulsions
Fruits and its products (including Juices & Jams)
Vegetables and its products (including Nuts)
Confectionery and Chocolates
Cereals and cereal products derived from cereal grains, roots and tubers, pulses and legumes
Bread and Bakery wares & products
Meat and meat products, including poultry and game
Fish and fish products, including mollusks, crustaceans, and echinoderms
Eggs and egg products
Sweeteners, including honey
Salts, spices, herbs and condiments
Soups, sauces, salads, protein products (including soybean)
Food for special dietary/ nutritional uses, including baby & infant foods
Water, Beverages including coffee, tea & Juices (excluding dairy products)
Ready-to-eat savories & Appetizers
Composite foods
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التسمم المعوي في حيران اإلبل
Enterotoxeamia in camel calves
إعداد د .التجاني أحمد التجاني
إدارة المختبرات البيطرية

التســمم المعــوي مــرض بكتيــري قاتــل يصيــب الحيوانــات الثديــة بمــا فيهــا اإلبــل
خاصــة المواليــد باإلضافــة إلــى أنــه يصيــب أيضًا الطيــور البريــة واألليفة .يتميــز المرض
بعــدة اشــكال إكلينيكيــة فــي الحيوانــات تشــمل زحــار الحمــان Lamb dysentery
أو مــرض الضــان األصفــر (التهــاب األمعــاء النخــري الحــاد( ومــرض اإلفــراط فــي األكل
( Overeating diseaseالتهــاب األمعــاء النخــري والتهــاب الكليــة الحــاد) وهــو ما يعرف
بمــرض الكليــة اللينــة  Pulpy Kidney diseaseوالتهــاب األمعــاء النخــري فــي الدواجــن
.Acute necrotic enteritis
تــم رصــد المــرض فــي اإلبــل خاصة فــي الحيــران والمواليد وكذلــك في اإلبــل البالغة
مســببًا خســائر اقتصاديــة كبيــرة .يتميز المرض بحدوث النفــوق المفاجئ خاصة في
المواليــد أو ظهــور أعــراض إكلينيكيــة حــادة غيــر قابلــة للعــاج تشــمل اإلســهاالت
الدمويــة واإلعــراض العصبية الحــادة ثم النفوق.

األعراض االكلينيكية والتشريح المرضي:
-1
-2

-3
-4

مســبب المــرض :التســمم المعــوي تســببه أنــواع ممرضــة مــن البكتيريــا الالهوائيــة
تعــرف بالمطثيــة الحاطمــة أو الكلوســترديوم Clostridium perfringens type A, B,
 C, D, Eوالتــي لهــا القــدرة علــى إنتــاج ســموم داخــل األمعــاء عنــد توفــر الظــروف
الالهوائية المناســبة .بعض هذه الســموم له تأثير مرضي على األمعاء وبعضها يتم
امتصاصــه بواســطة الــدم محدثــً تســمم الــدم  Toxemiaليصبــح تأثيــره عــام علــى
الجســم خاصــة على األعضــاء الحيوية مثــل القلب والدمــاغ والكلى.
العوامل المهيئه لإلصابة بالتسمم المعوي:
-1
-2
-3

عــدوى طفيليــات الكوكســيديا أو الكربتوســبورديوم وبعــض الديــدان
الداخليــة والتــي تســبب مــوت نســيج األمعــاء ممــا يوفــر بيئــة الهوائيــة
مناســبة لنمــو البكتيريــا الالهوائيــة (الكلوســترديوم).
النقــص الغذائــي لفيتاميــن هـــ وعنصــر الســيلنيوم كذلــك يســبب مــوت
نســيجاألمعــاءممــايوفــربيئــةالهوائيــةمناســبةلنمــوالبكتيريــاالالهوائيــة.
التغييــر المفاجــئ فــي نمــط التغذيــة كزيــادة تنــاول المركــزات بــد ً
ال مــن
األعالف الخشــنة أو زيادة تناول اللبأ عند المواليد مما يشــجع تكاثر هذه
البكتيريا.

-5

المــرض فــوق الحــاد يســبب فقــط نفــوق مفاجــئ دون ظهــور أعــراض
ً
خاصــة فــي المواليــد.
واضحــة
المــرض الحــاد يســبب إســهاالت مخاطيــة دمويــة بهــا فقاعــات غازيــة
مــع ألــم أو زحــار البطــن ثــم انتفــاخ البطــن نتيجــة الغــازات التــي تنتجهــا
البكتيريــا .عنــد إجــراء عمليــة التشــريح يالحــظ وجــود انتفــاخ فــي البطــن
مــع التقرحــات والنــزف واحتــواء األمعــاء علــى مــواد مخاطيــة دمويــة.
تكــون الكبــد متضخمــة ومحتقنه وبها بؤر تنكســية نخرية شــاحبة إلى
مصفــرة.
أعــراض عصبيــة تشــمل رجفــة الــرأس والتــواء الرقبــة خاصــة فــي حيــران
اإلبــل وعنــد التشــريح يالحــظ احتقــان وليــن دمــاغ تناظــري علــى جانبــي
نســيج المخ.
أعــراض تنفســية نتيجــة لمضاعفــات فشــل القلــب والــذي يحتــوي
ســائل مدمــم فــي كيــس التامــور مــع نــزف ونخــر ومــوت فــي عضلــة
القلــب والتــي تبــدو لينــة خاصــة فــي الجانــب األيســر ويالحــظ فــي الرئــة
وجــود احتقــان وتــوذم ونــزف فــي غشــاء البلــورا وكذلــك احتقــان ونزف
الســبيل التنفســي العلــوي وقــد يالحــظ أيضــً وجــود رعــاف أنفي.
احتقــان وتــورم حــاد بالكلــى مــع التصــاق محفظــة الكليــة مــع
القشــرة نتيجــة لمــوت نســيج الكليــة.

اإلجراءات الوقائية والعالجية للمرض
.1

.2
.3

المــرض لــه لقــاح ( )Toxoid vaccineيجــب اســتخدامه للوقايــة مــن
المــرض ويفضــل حقــن األمهات الحوامــل قبل الوالدة بشــهر حتى يتم
إفــراز األجســام المضــادة فــي اللبــأ لتوفــر بعــض الوقايــة للمواليــد إلــى
حيــن تطعيمهــا الحقــً.
يجــب الوقايــة مــن األمــراض المهيئــة لإلصابــة بالمــرض مثــل عــدوى
الطفيليــات األوليــة (الكوكســيديا والكربتوســبورديوم) والداخليــة مــع
توفيــر الرعايــة الغذائيــة واإلداريــة الجيــدة.
فــي حالــة التشــخيص المبكــر للمــرض يمكن العــاج بإعطــاء المضادات
الحيويــة المناســبة وفقــً للوصفــة الطبيــة مــن قبــل الطبيــب البيطــري
المختــص مــع العالج الداعــم لتعويض فقد الســوائل واألمالح الضرورية
والفيتامينــات علمــً بان الحــاالت المتقدمة من اإلصابة غالبًا ال تســتجيب
للعــاج لذلــك البد من التركيز على اإلجــراءات الوقائية التي تمنع اإلصابة
بالمرض.
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التنفيذ هو االستراتيجية
نشيه عبد الصفي النعيـــــمي
أخصــائي ســياسات زراعــية  -قطاع السياسات واألنظمة
قسم السياسات الزراعـــية

نبذه عن الكتاب:
يتلخــص هــذا الكتــاب «التنفيــذ هــو االســتراتيجية» لمؤلفته لورا ســتاك فــي أن هكذا
يحقق القادة أعظم اإلنجازات.
نذهــب مــن خاللــه فــي رحلــة إلــى عالــم جديــد يتحــدث عــن تغييــر دور التخطيــط
االســتراتيجي طويــل األمــد ،الــذي يعتبــره الكثيرون اآلن عــدو التنفيــذ ،ألن االهتمام به
فقــط يأتــي عــادة علــى حســاب التطبيــق.
كمــا يوضــح لنــا هــذا الكتاب كيــف تعتمــد االســتراتيجيات الناجحة التــي تدعم
التنفيذ والتي تقوم على أربعة مقومات:
 .1التكامل :ليس من السهل فهم العالقة بين الهدف ،االستراتيجية،
ئالتكتيــك .فالهــدف هــو مــا تــود إنجــازه فــي فتــرة زمنيــة محــددة.
واالســتراتيجية هي الخطة بعيدة المدى والتي ســتحقق الهدف .أما التكتيك
فهــو الخطوات القصيرة والســريعة التي ستســاعد في تحقيق االســتراتيجية
المرســومة .وبالتالي فإن التنفيذ الفعال هو المســافة الديناميكية التي تصل
بيــن الهدف وبيــن تحقيقه.
 .2المرونة :دورك الرئيسي كقائد هو طرح استراتيجية المؤسسة ،وتحري
الدقــة والشــفافية إبــان رســمها .وهنــا ال بــد أن تتمتــع اســتراتيجيتك بالمرونــة
فــي التكتيــك والتخطيــط بعيــد المــدى ،كــي يتســنى لموظفيــك الســير فــي
الطريــق المرســوم ،لتنفيــذ وتحقيــق أهــداف المؤسســة وفقــً لرؤيتهــم
الخاصة
 .3السرعة :يجب أن تتمتع االستراتيجية التنفيذية بعامل السرعة ،وأن تزيد
ســرعتها علــى الســرعة التــي يعمــل بهــا العالــم مــن حولنــا .يتطلــب تحقيــق
النتائــج التأهــب ثــم االنطــاق بالتخطيــط والتنفيذ معــً .ومن ثم فــإن التزامك
بدفــع العجلــة وتســريع دورانها يســاعد ويســهل إعــادة ترتيــب األولويات قبل
فوات األوان.
 .4المصداقية :لكي تضمن تنفيذ األفكار والخطط الرائعة والمتسارعة،
يجــب أن تلتــزم بتحديــد األولويات التــي ترتقي باألداء وتحقق األهــداف وبزيادة
ســرعة التنفيذ من خالل التحفيز وتوفير الموارد في التعامل.
كما يتحدث أيضًا عن مفاتيح التنفيذ الفعال:
يخضــع التنفيــذ االســتراتيجي الفعــال إلى أربعة عوامل تشــكل ما نســميه بـ(المنهج
التنفيــذي) ويشــكل هــذا المنهــج تنفيــذًا واقعيــً لمقومــات االســتراتيجية الناجحــة
(التكامــل ،المرونــة ،الســرعة ،المصداقيــة) فيكفــل للقــادة التنفيذييــن الخــروج
بأفضــل النتائــج الممكنــة:
او ً
ال :الرفع
كلنــا نعــرف الرافعــة التــي تتكــون مــن قاعــدة خشــبية أو معدنيــة محملــة علــى
نقطــة ارتــكاز لتعظيــم مقــدار القــوة المدخلــة وتمكيــن قــوة االرتــداد مــن رفــع
األحمــال الثقيلــة ولذلــك يرجــى مراعــاة آليــات الرفــع التــي تمكــن فــرق العمــل
التنفيــذ بســرعه ودقــة:
• ضاعف القوة المدخلة
• عزز قاعدتك
• عظم دور نقطة االرتكاز
ثانيًا :المناخ الصحي
يعتمــد التنفيــذ الفعــال علــى وجــود بيئــات عمــل خالقــة وداعمــة لإلنجــاز واإلبــداع.
فما دور القائد إن لم يتحمل مســئولية خلق ثقافة مؤسســية تبث روح المبادرة في
موظفيهــا وتحفز التالحم لتحقيق األهداف والرؤية المؤسســية الشــاملة؟! يتحقق
ذلك في تبني االســتراتيجيات التالية:
• بناء الثقافة المؤسسية:
• اتخذ من التميز منهجًا
• مهد الطريق وحمل المسؤولية للفريق

• معانقة التغيير:
• إبراز المنافع
• حول التحديات إلى فرص
• حفز التغيير المتدرج
• تمكين الموظفين الملتزمين
ثالثًا :التناغم
يشــير التناغــم إلــى الوفــاق القائــم بيــن األولويــات المؤسســية الشــاملة مــن ناحيــة،
وبيــن جهــود ومســاعي الموظفيــن اليوميــة مــن ناحيــة أخــرى .هنــا يبــرز دورك كقائد
فــي تحفيز ومســاندة مرؤوســيك ليتجاوزوا معــدالت األداء التقليديــة ويرفعوا جودة
اإلنتاجيــة فلــم تعــد سياســة القيــادة عــن بعــد تؤتــي ثمارهــا اآلن .لتحقيــق التناغــم
الفعــال عليــك باالســتراتيجيات التاليــة:
• اربط موظفيك بالمهمة المؤسسية:
• التحدث
• التأكيد
• التدريب
• خطط لتحقيق هدفك
• حدد موقعك
• حدد رؤيتك ومهمتك
• ازل الحواجز
• قيم األداء
رابعًا :الدفع
مــن بيــن كل المســؤوليات القياديــة ،تتمتــع قــدرة القائــد علــى تمهيــد وتعبيــد
طريــق النجــاح لموظفيــه بأهميــة بــارزة .يتضمــن ذلــك التحكــم فــي ســرعة التقــدم،
وتذليــل العقبــات ،ودفعهــم للمضــي قدمــً ،وتحقيــق األهــداف المنشــودة .اتبــع
االســتراتيجيات التاليــة لتدفــع بموظفيــك إلــى األمام:
• ازح العقبات:
• حدث قائمة المهمات
• تجنب التضارب
• حارب التردد:
• ال تتوخ المثالية
• تقبل الفشل
• القرار األول أفضل
• اتبع قيمك
• بسط األمور
• اتبع قلبك ليتبعك عقلك
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رحلة التاريخ مع مهنة
الطب البيطري
د .روال شعبان إبراهيم حسن

الطــب البيطــري يعتبــر مــن أقــدم المهــن فــي تاريــخ اإلنســان حيــث تشــير المراجــع
العلميــة إلــي وجــود صــور و مخطوطــات و حــروف هيروغليفيــة ترجــع الــي  9000ســنة
قبــل الميــاد فــي حضــارات و ثقافــات الحقبــة الفرعونيــة فــي مصــر و الثقافــات
الصينيــة القديمــة .ومــع بدايــات القــرن الماضــي بــدء تطــور ملحــوظ فــي الطــب
البيطــري جنبــا الــي جنــب مــع التقــدم الطبــي البشــري.
فــي معظــم الــدول الغربيــة علــى ســبيل المثــال يعتبــر الطــب البيطــري هــو خــط
الدفــاع األول لصحــة األنســان والصحــة العامــة نظــرًا العتمــاد األنســان علــى الحيــوان
فــي كثيــر مــن ســبل الحيــاة .وبســبب معاملــة القانــون فــي تلــك المجتمعــات ونظــرة
المجتمــع بشــكل عــام للطبيــب البشــري و الطبيــب البيطــري علــي حــدا ســواء ،دفــع
ذلــك األطبــاء البيطريــون لمعاملــه الحيوانــات و رعايتهــا و االســتثمار فــي صحتهــا
كصحــة األنســان علــي حــد ســواء.
ويعتبــر الطــب البيطــري مــن التخصصــات التــي تســاهم بشــكل مباشــر فــي
االقتصــاد المحلــي للــدول واالقتصــاد الدولــي بشــكل عــام لمــا ينفــق مــن مليــارات
فــي االســتثمار فــي قطاعــات الطــب البيطــري المختلفــة مثــل قطــاع الحيوانــات
المنتجــة للغــذاء (كقطــاع الدواجــن و المجتــرات و صناعــة اللحــوم و األلبــان و
األســماك و الرقابــة علــي األغذيــة).
كمــا يضــخ ايضــً مالييــن االســتثمارات ســنويًا فــي قطــاع الطــب الرياضــي للخيــول
و اإلبــل و باألخــص فــي ســباقات الخيــول و الهجــن بأنواعهــا و مســابقات القــدرة
والتحمــل و الجمــال وقفــز الحواجــز.
باإلضافــة الــي ذلــك تــم التوســع فــي الســنين األخيــرة فــي قطــاع العمــل البوليســي
وتدريــب الحيوانــات علــي الخدمــات العامــة و البوليســية و األمنيــة هــذا باإلضافــة
للمشــاركة الفاعلــة للطــب البيطــري فــي تحاليــل الطــب الشــرعي و الســموم.
امــا بالنســبة للــدواء البيطــري واللقاحــات البيطريــة فيــدر هذا القطــاع فقــط المليارات
ســنويًا مــن خــال بيــع و تــداول االدويــة و اللقاحــات و مــن خــال الســيطرة و الحــد مــن
انتشــار األوبئــة و األمــراض المعديــة الفتاكــة التــي قــد تســبب خســائر اقتصاديــة
هائلــة للثــروة الحيوانيــة و لميزانيــة الدولــة و التــي قــد تشــكل ايضــً خطــر علــي صحــة
االنســان .باإلضافــة الــي ذلــك ،اثنــاء عمليــة صناعــة اللقاحــات و األدويــة البشــرية تتــم
التجــارب علــي الحيوانــات و تقييــم هــذه المســتحضرات و مــدي ســامتها و الموافقــة
عليهــا مــن المتخصصيــن البيطرييــن قبــل التجــارب الحقليــة علــي األنســان مــن أجــل
الحصــول علــي التصريحــات مــن الجهــات الحكوميــة المســئولة قبــل طــرح و تنــاول
هــذه المســتحضرات فــي األســواق.
امــا فــي مجــال الطــب النفســي فينصــح بعــض األطبــاء المختصيــن وأطبــاء األطفــال
باقتنــاء حيــوان منزلــي اليــف والــذي قــد يســاعد األطفــال المميزيــن الموهوبيــن
ببعــض الهبــات كالتوحــد و ايضــً فــي بعــض حــاالت االضطــراب النفســي فــي المــرور
مــن المحنــة الصحيــة .كمــا تجــري بعــض األبحــاث فــي مجــال طــب وجراحــة الفــم
و األســنان فــي األنســان فــي الحيوانــات كتجربــة مبدئيــة قبــل اعتمــاد طــرق البحــث

علــي األنســان .هــذا باإلضافــة الــي قطــاع الحيــاة الفطريــة و البريــة و قطــاع األســماك
و األحيــاء المائيــة والقطــاع الترفيهــي و قطــاع الحيوانــات المنزليــة و األليفــة المرافقة
لإلنســان و الــذي تطــور وازدهــر بشــكل ملحــوظ فــي أواخــر القــرن الماضــي باألخــص
فــي دولــة اإلمــارات و المملكــة العربيــة الســعودية و الــدول العربيــة و دول الخليــج.
و تعتبــر دراســة العلــوم الطبيــة البيطريــة دراســة جاذبــة حيــث يقــوم الطالب بدراســة
مناهــج العلــوم الطبيــة لمختلــف أنــواع الحيوانات و األنســان.
إن الحصــول علــي درجــه البكالوريــوس مــن المــدارس و الكليــات البيطريــة يتطلــب
االنتهــاء مــن بعــض المقــررات الدراســية و التدريــب العملــي فــي متوســط أكثــر مــن
خمســة ( )5ســنوات مــن التعليــم .يلتحــق بكليــات الطــب البيطــري الطــاب بعــد
الشــهادة الثانويــة او الشــهادة المعادلــة لهــا الذيــن لديهــم االهتمــام والصبــر و
الرحمــة الالزمــة لمســاعدة الحيوانــات و الرفــق بهــا و كذلــك الطــاب المهتميــن
بالحصــول علــي مهــارات البحــث العلمــي والطبــي .ممــا جعــل دولــة اإلمــارات تقــوم
بفتــح قســم للطــب البيطــري فــي جامعــة اإلمــارات وكليــات التقنيــة العليــا لتشــجيع
أبنــاء اإلمــارات لاللتحــاق بتلــك المهنــة العريقــة .
عالميــً تبلــغ نســبة الطالبــات األنــاث  %75بالمقارنــة بالطــاب الذكــور  %25بينمــا يحتــل
األطبــاء البيطريــن الممارســين لمهنــة الطــب فــي الحقــل البيطــري  %66بالمقارنــة
بالطبيبــات ولكــن هــذه النســبة ســتتغير قريبــً بســبب إقبــال الطالبــات اكثــر مــن
الطــاب علــي دراســة التعليــم البيطــري وفقــً لدراســة علميــة عالميــة حديثــة.
و بناءًا علي ذلك و في سياق توجيه معالي مدير جامعة الملك
فيصل الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي لفتح اقسام
جديدة للطالبات  ،تستعد كلية الطب البيطري بجامعة الملك
فيصل الستقبال الطالبات و ذلك ألول مرة منذ إنشاء الجامعة
و ألول مرة في المملكة العربية السعودية.
و تعــد مهنــة التمريــض الطبــي البيطــري ركنــً مهمــً وحلقـ ً
ـة أساســية فــي منظومــة
الخدمــات الطبيــة البيطريــة المتكاملــة عبــر دورهــا المحــوري فــي تعزيــز تقديــم
الخدمــات الطبيــة البيطريــة العالجيــة والوقائيــة .وقــد تطــورت هــذه المهنــة مــع
تطــور الخدمــات الطبيــة البيطريــة وتقنياتهــا الحديثــة التــي تتطلــب مــن الممــرض
التأهيــل العالــي والمناســب لذلــك.
وتجــب اإلشــارة حاليــً إلــى وجــود الكــوادر المؤهلــة فــي هــذا المجــال فــي اإلمــارات
نظــرا لتوفــر الجهــة التعليميــة الخاصــة بتقديــم هــذا البرنامــج كمبــادرة و اســتجابة
ضروريــة لدعــم تشــكيلة البنيــة األساســية لمنظومــة الخدمــات الطبيــة البيطريــة
وتحقيقــً ألهــداف مخرجــات التعليــم العالــي فــي إعــداد الكــوادر الوطنيــة المؤهلــة
بأفضــل المســتويات المهنيــة المتوافقــة مــع المعاييــر الدوليــة  ،وتــم إعــداد برنامــج
دبلــوم فنــي بيطــري تخصصــي بالتعــاون مــع كليــات التقنيــة العليــا ليكــون رافــدًا
رئيســً للكــوادر التطبيقيــة الطبيــة البيطريــة المؤهلــة وفقــً للمعاييــر الدوليــة
واالعتمــاد األكاديمــي ومتوافقــً مــع رؤيــة دولــة اإلمــارات المســتندة علــى الريــادة
فــي الشــراكة المجتمعيــة والتميــز فــي التعليــم والقيــادة.
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استخدام مخلفات الدماس في مكافحة
األعشاب الضارة
إعداد فريق إدارة األبحاث والتطوير
يســبب نمــو األعشــاب الضــارة حــول أشــجار النخيــل خســائر اقتصاديــة هائلــة .لــذا قام
فريــق مــن الباحثيــن بعمــل دراســة تهــدف إلــى اســتخدام مخلفــات شــجرة الدمــاس
فــي مقاومــة نمــو وانتشــار األعشــاب الضــارة وتقليــل األضــرار الناجمــة عــن اســتخدام
المبيــدات الصناعيــة .حيــث تــم دراســة تأثيــر مســحوق األوراق والثمــار والجــذور
لشــجرة الدمــاس علــى األعشــاب الضــارة .حيــث أظهــرت النتائــج األوليــة للدراســة أن
مســحوق الدمــاس لــه تأثيــرات واضحــة علــى نمــو األعشــاب الضــارة مــن حيــث زيــادة
نســبة جفافهــا واصفرارهــا وتقــزم أوراقهــا وضعــف نموهــا الكلــي .ويقــوم فريــق
البحــث حاليــا بإجــراء تجربــة تجريبيــة فــي الحقــول المكشــوفة اســتعدادا الســتكمال
الدراســة علــى أنــواع أخــرى مــن األعشــاب.

ﺷﻜﺮ وﺛﻨﺎء
ﺗﻘﺪم ﻣﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﺸﻜﺮ واﻟﺜﻨﺎء ﻋﺒﺮ ﻣﺮﻛﺰ اﺗﺼﺎل ﺣﻜﻮﻣﺔ أﺑﻮﻇﺒﻲ
ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﺔ اﻟﻤﺘﻔﺎﻧﻴﺔ  /ﻋﺎﻳﺸﺔ اﻟﺠﻨﻴﺒﻲ
إدارة اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﻓﺮع اﻟﻌﻴﻦ
ﻗﺴﻢ ﺗﺴﺠﻴﻞ وﺗﺮﻗﻴﻢ اﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت ﺑﻤﺮﻛﺰ اﻟﻘﻄﺎرة

ﺗﻬﻨﺌﺔ
ﺗﺘﻘﺪم إدارة اﻻﺗﺼﺎل وﺧﺪﻣﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﺄﺟﻤﻞ آﻳﺎت
اﻟﺘﻬﻨﺌﺔ واﻟﺘﺒﺮﻳﻜﺎت
ﻟﻠﻤﻮﻇﻒ اﻟﻤﺠﺘﻬﺪ  /ﻋﺒﺪا اﻟﻨﻴﺎدي
ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ اﺧﺘﻴﺎره ﺿﻤﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﺒﺎب اﻋﻼﻣﻲ ﻣﻊ
ﺗﻤﻨﻴﺎﺗﻨﺎ ﻟﻪ ﺑﺄن ﻳﻜﻮن راﻓﺪ ﻣﺘﺄﻟﻘ ﻛﻌﺎدﺗﻪ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ
اﻋﻼم اﻣﺎراﺗﻲ

وذﻟﻚ ﻟﺘﻌﺎوﻧﻬﺎ اﻟﻤﺜﻤﺮ ﻓﻲ إﻧﻬﺎء إﺟﺮاءات ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻪ ﻓﻲ ﻣﺪة
زﻣﻨﻴﺔ ﻗﺼﻴﺮة وﺑﺸﻜﻞ ﻓﻌﺎل

ﻣﺘﻤﻨﻴﻦ ﻟﻬﺎ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺪم واﻟﺘﺄﻟﻖ

ﻣﻊ ﺗﻤﻨﻴﺎﺗﻨﺎ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ
ﺑﺪوام اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ واﻟﺘﻤﻴﺰ

ﻣﻊ ﺗﻤﻨﻴﺎﺗﻨﺎ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ
ﺑﺪوام اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ واﻟﺘﻤﻴﺰ
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اﻟﺰراﻋـــــﺔ
22,572
اﻟﻤﺰارع اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪة
ﻣﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
اﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ
اﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻓﺎت
أﺷﺠﺎر اﻟﻨﺨﻴﻞ

3,700,000

أﺷﺠﺎر اﻟﻨﺨﻴﻞ اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻔﺎدت
ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎت إﺿﺎﻓﻴﺔ

125,061

6,108,370

6,266,724

115,768

ﻣﺴﺎﺣﺎت اراﺿﻲ
اﻟﻤﺰروﻋﺔ ﺑﺎﻟﺨﻀﺮوات
ﺑﺎﻟﺪوﻧﻢ

40%
20,616

13,339

93,098

ﻋﺪد أﺷﺠﺎر اﻟﻔﺎﻛﻬﺔ
ﺑﺪون اﻟﻨﺨﻴﻞ

ﻋﺪد اﻟﻤﺼﺎﺋﺪ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺻﻴﺎﻧﺘﻬﺎ
ﺑﺎﻟﻤﺰارع ﺧﻼل اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ

ﻛﻤﻴﺎت اﻟﺨﻀﺮوات
اﻟﻤﺰروﻋﺔ ﺑﺎﻟﻄﻦ

131,699

24,018
4,480
2,130
15
11,046
9,394
12

اﻟﻈﻔﺮة

8,492
3,816
4

15,340

ﻋﺪد اﻟﺒﻴﻮت اﻟﻤﺤﻤﻴﺔ

16

18,477

633,267

اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪون ﻣﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
دﻋﻢ اﻋﻼف ﻟﻤﺮﺑﻲ اﻟﺜﺮوة
اﻟﺤﻴﻮاﻧﻴﺔ

اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ اﻟﻤﺴﺘﻐﻠﺔ
ﻓﻲ اﻟﺰراﻋﺔ ﺑﺎﻟﺪوﻧﻢ

53

1,584

3,699

©

3,020

اﻟﻤﺰارع اﻟﺘﻲ ﺗﺮوى
ﺑﻤﻴﺎه اﺑﺎر اﻟﺠﻮﻓﻴﺔ +
اﻟﻤﻴﺎه اﻟﻤﺤﻼه

6,051
اﻟﻤﺰارع اﻟﺘﻲ اﻧﻀﻤﺖ إﻟﻰ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻋﻼف اﻟﻤﺪﻋﻮﻣﺔ ﺑﻌﺪ
ﻧﻘﻞ اﻟﺜﺮوة اﻟﺤﻴﻮاﻧﻴﺔ إﻟﻴﻬﺎ

5,116

ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻟﺒﻴﻮت
اﻟﻤﺤﻤﻴﺔ ﺑﺎﻟﺪوﻧﻢ

2,958

143

41,341
ﻋﺪد آﺑﺎر اﻟﺮي اﻟﺰراﻋﻴﺔ

اﻟﻤﺰارع اﻟﺘﻲ ﺗﺮوى
ﺑﺎﻟﻤﻴﺎه اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ

ﻣﺴﺎﺣﺔ أﺷﺠﺎر اﻟﻔﺎﻛﻬﺔ
ﺑﺪون اﻟﻨﺨﻴﻞ ﺑﺎﻟﺪوﻧﻢ

2017
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