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جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية يطلق الدورة 
الثالثة لجائزة »الناموس«

أطلق جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، اليوم )الخميس(، في مقرة الرئيسي بأبوظبي، 
الدورة الثالثة من جائزة الناموس للتميز اإلداري والوظيفي لمنتسبيه، بحضور سعادة 
سعيد البحري سالم العامري مدير عام الجهاز، وعدد من قيادات وموظفي الجهاز، 
وذلك التزامًا منه باستراتيجية حكومة أبوظبي ومخرجاتها األساسية المنبثقة من 
نائب  أبوظبي  عهد  ولي  نهيان  آل  زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب   توجيهات 
المؤسسات  في  للتميز  جائزة  إطالق  إلى  الداعية  المسلحة،  للقوات  األعلى  القائد 
بالواقع  واالرتقاء  اإليجابي  التنافس  روح  خلق  بهدف  أبوظبي  إمارة  في  الحكومية 

الوظيفي.

الجهات  من  عدد  في  التميز  رّواد  من  نخبة  بحضور  أقيم  الذي  الحفل  وشهد 
الحكومية، تكريم سعادة سعيد العامري للموظفين الفائزين بفئات الجائزة بدورتها 
الكفاءات  في  التنّوع  تعزز  التي  المبادرات  تبني  على  الجهاز  حرص  مؤكدًا  السابقة، 
والتحسين  الوظيفي  التطوير  على  وتشجع  العمل  بيئة  في  والتميز  والمهارات 
المستمر من خالل إيجاد بيئة حاضنة لإلبداع وقادرة على استثمار طاقات الموهوبين 
لديها، مؤكدًا أن الجائزة شكلت حافزًا لكافة موظفي الجهاز ودفعتهم نحو بذل 
المزيد سعيًا إلى التميز وتحقيق األفضل، داعيًا جميع الموظفين ألن يجعلوا منصات 
التمّيز هدف مسيرتهم المهنية وأن تنعكس إنجازاتهم إيجابًا على سمعة ومكانة 

إمارة أبوظبي وتعزيز مكانتها العالمية.

بالجهاز«  التنفيذي لقطاع االستراتيجية واألداء  المدير  وقالت موزة سهيل المهيري 
يأتي إطالقنا للدورة الثالثة من الجائزة الخاصة بجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية في 
حول  الحكيمة  القيادة  توجيهات  على  تأكيدًا  »الناموس«،  والوظيفي  اإلداري  التميز 
واإلبداع  التميز  مفاهيم  نشر  بهدف  لها،  داخلية  جائزة  الحكومية  الجهات  تبني 
والجودة، وتعميم أفضل الممارسات اإلدارية والمهنية بما ينعكس بطريقة إيجابية 
على زيادة معدالت الرضا الوظيفي ورفع مستويات األداء وتحقيق الجودة والتميز، 
وصوال إلى تحقيق توجهات الحكومة الرشيدة في تعزيز ثقافة التميز في الجهات 
الحكومية، والنهوض بالخدمات الحكومية في إمارة أبوظبي ألرقى المستويات بما 

يضمن تحقيق رؤية حكومة أبوظبي«.

المهيري أن الجهاز يؤمن بأهمية كل فرد من أفراده ويثق بقدرتهم على  وأكدت 
تحقيق التمّيز والريادة وصناعة اإلنجاز والرفعة للمؤسسة، األمر الذي دفعه للسعي 
نحو توفير بيئة عمل إيجابية تعزز جودة حياة موظفيها وتسهم في تحفيز اإلبداع 
في  التميز  مكامن  لتستهدف  »الناموس«  فجاءت  عملهم،  في  والجودة  لديهم 
جميع قطاعات المؤسسة، لرفع مستوى أدائها وتحسين آليات العمل في جميع 
اإلدارات، والمساهمة في نشر الوعي بثقافة التميز والجودة وجعلها مكونا أساسيا 
في بيئة العمل من خالل بث روح التنافس بين القطاعات واإلدارات كافة، عالوة على 
تطوير وبناء قدرات العاملين وتأهيلهم للوصول إلى أفضل الممارسات اإلدارية في 

تقديم الخدمات. 

عيسى  شما  خاللها  تحدثت  حوارية  جلسات  ثالث  هامشه  على  الحفل  واستضاف 
لوتاه من هيئة كهرباء ومياه دبي عن مفاهيم التميز المؤسسي، ومريم عبدالعزيز 
عن  المتميز  الحكومي  لألداء  أبوظبي  لجائزة  األوائل  الثالثة  ضمن  المرشحة  الزعابي 
فئة الموظف الجديد عن كيفية االستعداد للتقديم على جوائز التميز »األفراد«، إلى 
جانب المالزم أول راشد عبيد المزروعي من شرطة دبي الذي جاءت جلسته الحوارية 

بعنوان ماذا يعني عدم تأهلك في الجائزة؟.

2014 جائزة خاصة  الغذائية كان قد أطلق في عام  للرقابة  أبوظبي  يذكر أن جهاز 
لتكون  والوظيفي  اإلداري  للتميز  الناموس  جائزة  اسم  تحت  المؤسسي  بالتميز 
بناء  في  وتسهم  المتميز،  الحكومي  لألداء  أبوظبي  جائزة  على  للتقديم  مدخاًل 
وتنمية قدرات العاملين وصقل مهاراتهم وتحفيزهم على التميز والريادة في أداء 

أعمالهم، للوصول إلى أرقى مستويات الخدمة واإلدارة.
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أكد سعادة سعيد البحري سالم العامري مدير عام جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية 
من  والعشرين  السابع  يوم  يصادف  الذي  العربي  الزراعة  يوم  بمناسبة  تصريح  في 
سبتمبر كل عام، أن إمارة أبوظبي حققت إنجازات مهمة في تنمية القطاع الزراعي 
من  الغذائي  األمن  وتعزيز  الزراعية  االستدامة  تحقيق  نحو  كبيرًا  شوطًا  وقطعت 
المحلي  السوق  احتياجات  من  جزء  تأمين  في  المحلية  الزراعة  مساهمة  خالل 
فرص  وخلق  والحيواني،  النباتي  بشقيها  واآلمنة  الطازجة  الزراعية  الحاصالت  من 
استثمارية واعدة في هذا القطاع االستراتيجي تسهم في تعزيز االقتصاد الوطني 
سبيل  في  الدولة  بها  تضطلع  التي  الكبيرة  الجهود  ودعم  الدخل  مصادر  وتنويع 
الحفاظ على البيئة ومواجهة تحديات التغير المناخي والحد من تأثيراتها البيئية، من 

خالل زيادة مساحة الرقعة الخضراء والحفاظ على الموارد الطبيعية.

والحفاظ  العربية  للزراعة  أفضل  مستقبل  الذكية  »الزراعة  شعار   اختيار  أن  وأضاف 
بين  الوثيق  االرتباط  مدى  يؤكد  العام،  هذا  المناسبة  لهذه   » الطبيعية  الموارد  على 
التكنولوجيا والزراعة ودورها الفّعال في التغلب على جزء مهم من العقبات التي 
تقف عائقًا في وجه التنمية الزراعية على مستوى الوطن العربي والعالم، من خالل 
للمجتمعات  اآلمن  الغذاء  وتوفير  الغذائي  اإلمداد  سالسل  تطوير  في  توظيفها 
وسط شح الموارد المائية واالرتفاع الذي يفرضه التغير المناخي على درجات الحرارة، 
وإدماج الذكاء االصطناعي في العمليات الزراعية كافة بما يضمن االستخدام الرشيد 
للموارد واالرتقاء بمعدالت اإلنتاج لتلبية الطلب المتنامي على استهالك الغذاء وسط 

الزيادة المتصاعدة في أعداد السكان.

التقنيات  استخدام  خالل  من  استطاعت  أبوظبي  إمارة  أن  إلى  العامري  وأشار 
المعايير  أفضل  تطبيق  من  الحيوانية،  والثروة  الزراعي  القطاع  إدارة  في  المتطورة 
والممارسات التي من شأنها  تعزيز فعالية نظام األمن الحيوي للوقاية من األمراض 
وتحقيق  والنبات،  الحيوان  صحة  على  المخاطر  من  الحد  في  للمساهمة  واآلفات 
والعالمي،  اإلقليمي  المستوى  على  الصحراوية  الزراعة  مجال  في  متميزة  نتائج 
المدن الطامحة لتحقيق االستدامة  وأصبحت تقدم نموذجًا فريدًا يحتذى به على 
في  المتمثلة  رسالته  خالل  من  الغذائية  للرقابة  أبوظبي  جهاز  أن  إلى  الفتًا  الزراعية، 
توفير  بهدف  األغذية  وسالمة  الزراعة  مجال  في  مستدامة  تنمية  ذو  قطاع  تطوير 
الترويج  ذاته  الوقت  وفي  والنبات  الحيوان  صحة  وحماية  للمجتمع  اآلمن  الغذاء 
السليمة عبر سياسات ولوائح ومعايير جودة وأبحاث  الزراعية والغذائية  للممارسات 
على  القائم  االقتصاد  روافد  من  مهما  رافدًا  بات  ومتكاملة،  فعالة  توعوية  وبرامج 
ووضع  الزراعية،  التنمية  معوقات  وتحليل  دراسة  على  حرصه  خالل  من  المعرفة 
اعتماد  جانب  إلى  الزراعية،  الدعم  برامج  وتنفيذ  بإدارة  الخاصة  والضوابط  اآلليات 
وتبادل  الطبيعية،  للموارد  األمثل  االستخدام  بهدف  المالئمة  الزراعية  التقنيات 
الخبرات والتجارب المختلفة ومشاركة المعرفة مع المؤسسات المحلية والعالمية 

ذات الصلة بمجاالت الزراعة واألمن الغذائي.

سعيد العامري:
أبوظبي نموذج فريد على المدن الطامحة لتحقيق االستدامة الزراعية
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بهدف تمكين ربات المنازل والعمال المنزلية من أساسيات السالمة الغذائية
جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية يعلن عن فتح باب التسجيل بمبادرة سالمة زادكم

ثامر القاسمي: 8 لغات مختلفة متوفرة في معاهد التدريب المعتمدة  •
ترسيخ مفهوم الممارسات الغذائية الجيدة داخل األسرة  •

6 ساعات تدريبية لتعزيز الوعي المجتمعي تجاه سالمة الغذاء  •

أعلن جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية عن فتح باب التسجيل بمبادرته المجتمعية التي 
معتمدة  تدريب  معاهد   8 خالل  من  زادكم«  “سالمة  زايد  عام  بمناسبة  أطلقها 
من الجهات المختصة ومتخصصة في مجال تأهيل وإعداد ربات المنازل والعمالة 
مكثفة  لدورة  المتدرب  يخضع  حيث  الغذائية،  السالمة  أساسيات  على  المنزلية 
مدتها 6 ساعات يتعرف خاللها على أهم الممارسات اآلمنة للتعامل مع الغذاء في 

المنازل، بما يعزز الوعي المجتمعي تجاه قضايا سالمة األغذية.

وقال المهندس ثامر راشد القاسمي المتحدث الرسمي باسم الجهاز: » تأتي المبادرة 
ضمن أنشطة وجهود الجهاز الساعية لتحقيق أمن غذائي وقطاع زراعي مستدام 
من خالل ضمان أقصى معدالت السالمة الغذائية في إمارة أبوظبي، وتوفير غذاء 
عبر  المنقولة  األمراض  من  المجتمع  ووقاية  المجتمع،  أفراد  لكافة  وسليم  آمن 
الغذاء، وتعظيم دور الجهاز في خدمة المجتمع، وترسيخ قيم عام زايد بما يتعلق 
ببناء اإلنسان، من خالل إيجاد وسائل مبتكرة وفعالة من شأنها ترسيخ الممارسات 

الغذائية الجيدة لدى المجتمع.

وأشار إلى أن الجهاز يسعى من خالل هذه المبادرة للوصول إلى المستهلك النهائي في آخر حلقات السلسلة الغذائية وتعزيز وعيه بالممارسات الغذائية الجيدة التي تضمن 
له الحصول على غذاء آمن وسليم، وتجنب التلوث والتلف الذي قد يلحق بالغذاء خالل العمليات المختلفة التي يمر بها في المنزل، عبر تمكين العنصر البشري من كافة 

المهارات والخبرات الالزمة لحفاظ على جودة وسالمة الغذاء، مما يسهم في بناء اإلنسان وهي أحد أهم قيم عام زايد.

وبّين القاسمي أنه بإمكان الراغبين في المشاركة بالمبادرة التسجيل في أحد المعاهد المعتمدة والموزعة على مناطق إمارة أبوظبي الثالث من خالل التواصل المباشر مع 
أحدها مقابل مبلغ زهيد ال يتجاوز 160 درهما، موضحًا أن القائمة الرسمية للمعاهد المعتمدة متوفرة على الموقع اإللكتروني للجهاز  www.adfca.ae  وحسابات الجهاز 
الرسمية على مواقع التواصل االجتماعي، وأنه تم مراعاة توفير 8 لغات مختلفة للتدريب بما يتناسب مع احتياجات األسر كافة، وتشمل هذه اللغات على العربية، اإلنجليزية، 

األوردو، الهندية، المليالم، البنغالية، اإلثيوبية، إلى جانب اللغة المصورة.

مبادرة سالمة زادكم
المقدمة:

تعتبــر هــذه المبــادرة ضمــن مبــادرات جهــاز أبوظبــي للرقابــة الغذائيــة الخاصــة بعــام زايــد، وتأكيــدًا علــى قيــم زايــد 

الخيــر فــي بنــاء اإلنســان، حيــث تعــد األضخــم مــن نوعهــا علــى مســتوى المنطقــة لتدريــب ربــات المنــازل والعمالــة 

المنزليــة علــى أساســيات ســامة الغــذاء.

أهداف المبادرة:

تمكيــن اإلنســان بأساســيات الســامة الغذائيــة، وتعزيــز رؤيــة الجهــاز فــي تحقيــق أمــن غذائــي وقطــاع زراعــي  •
مســتدام مــن خــال ضمــان ســامة الغــذاء ورفاهيــة المجتمــع.

ــة  • ــات الغذائي ــه بالممارس ــز وعي ــة وتعزي ــلة الغذائي ــات السلس ــر حلق ــي آخ ــي ف ــتهلك النهائ ــى المس ــول إل الوص
الجيــدة التــي تضمــن لــه الحصــول علــى غــذاء آمــن وســليم، وتجنــب التلــوث والتلــف الــذي قــد يلحــق بالغــذاء 

خــال العمليــات المختلفــة التــي يمــر بهــا فــي المنــزل.

ضمــان أقصــى معــدالت الســامة الغذائيــة فــي إمــارة أبوظبــي، وتوفيــر غــذاء آمــن وســليم لكافــة أفــراد  •
المجتمــع، ووقايــة المجتمــع مــن األمــراض المنقولــة عبــر الغــذاء.

تجســيد قيــم المســؤولية المجتمعيــة فــي نقــل المعرفــة وتصديرهــا للعالــم، باعتبــار فئــة العمالــة المنزليــة  •
ســفراء فــي نقــل الممارســات الغذائيــة الجيــدة إلــى بلدانهــم ومواطــن خدمتهــم الجديــدة فــي المســتقبل.

منح المتدرب شهادة صادرة من المعهد ومصدقة من جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية. •

الفئة المستهدف:

ربات المنازل  •

العمالة المنزلية  •

األسر المنتجة للغذاء •

متداولي الغذاء في المؤسسات والجهات الحكومية وشبه الحكومية •

متداولي الغذاء في المنشآت غير الغذائية )مثل: عمال الضيافة( •

محاور البرنامج التدريبي:

التبريد •
التنظيف •
الطبخ •
التلوث التبادلي •

اللغات المتوفرة للحصص التدريبية:

8 لغات مختلفة )العربية، اإلنجليزية، األوردو، الهندية، المليالم، البنغالية، اإلثيوبية، اللغة المصورة(.

مدة البرنامج التدريبي: 

يوم واحد )6 ساعات( 

المعاهد المعتمدة:

8 معاهد تدريبية، موزعة على مناطق اإلمارة )أبوظبي ، العين ، الظفرة(.

سعر الدورة التدريبية: 
125 - 160 درهم إماراتي فقط.

آلية التسجيل: 
التواصل مباشرة مع المعاهد المعتمدة والمذكورة أدناه 

المعاهد المعتمدة

الهاتفالمنطقة اسم المعهد

AMAN Integrated Solutions
8991 676 02أبوظبي

1441 876 02الظفرة

TÜV Middle East 1146 441 02أبوظبي

GHP Quality Consultants 8064 650 02أبوظبي

RMK Experts 
8340 673 02أبوظبي

6104 764 03العين

Thani Murshid Est 2047 673 02أبوظبي

Boecker Food Safety 9789 559 02أبوظبي

National Business Development & Training0810 678 02أبوظبي

National Quality Consultants 
6658 554 02أبوظبي

2026 888 02الظفرة
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أخبار الجهاز

3 ماليين رأس من الماشية تستهدفها الحملة
»أبوظبي للرقابة الغذائية« يطلق حملته 

العاشرة لتحصين الثروة الحيوانية

ثامر القاسمي: 54 مليون جرعة للثروة الحيوانية خالل الحمالت السابقة  •

أعلن جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية عن إطالقه حملة التحصين العاشرة ضد األمراض 
التي تصيب الثروة الحيوانية للعام 2018-2019، وذلك في إطار الحمالت الوقائية التي 
الثروة  لوقاية  أبوظبي،  إمارة  مستوى  على  الحيوانية  الثروة  لمربى  الجهاز  يقدمها 
الحيوان،  مناعة  ورفع  الوبائية  اإلصابات  من  والحد  باألمراض  اإلصابة  من  الحيوانية 
وتقليل الحاجة إلى استخدام العالجات واالدوية البيطرية، واستئصال األمراض على 
المدى البعيد، والمحافظة على الثروة الحيوانية وصواًل لتحقيق التنمية المستدامة 

في قطاع الثروة الحيوانية وزيادة العائد االقتصادي على مربي الثروة الحيوانية. 

هذه  تتضمن  الجهاز”  باسم  الرسمي  المتحدث  القاسمي  ثامر  المهندس  وقال 
أربع مراحل تشمل األولى منها الجرعة األولى   2019 التي تستمر حتى مايو  الحملة 
الثانية  والمرحلة  والماعز،  للضأن  الصغيرة  المجترات  طاعون  مرض  ضد  للتحصين 
للتحصين  الثانية  الجرعة  الثالثة  والمرحلة  والكفت،  القالعية  الحمى  ضد  التحصين 
الحمى  الرابعة لتحصين ضد  المرحلة  بينما تتضمن  الصغيرة  المجترات  ضد طاعون 

القالعية والكفت“.

وأضاف أن هذه الحملة تسبق مواسم ظهور وتفشي األمراض األكثر شيوعًا واألشد 
خطرًا على صحة الحيوان، مشيرا إلى أن الهدف هو وقاية الثروة الحيوانية من اإلصابة 
الحيوان،  مناعة  ورفع  لألمراض  الوبائية  المرضية  االصابات  من  التقليل  عبر  باألمراض 
وتقليل الحاجة إلى استخدام العالجات واالدوية البيطرية، واستئصال االمراض على 
المدى البعيد، والمحافظة على الثروة الحيوانية وزيادة العائد االقتصادي على مربي 

الثروة الحيوانية.

باللقاحات  التحصين  برنامج  حسب  الماشية  تحصين  أهمية  على  القاسمي  وأكد 
وقايتها  في  هذا  يسهم  حيث  الغذائية،  للرقابة  أبوظبي  جهاز  قبل  من  المعتمدة 
و التقليل من إصابتها باألمراض الوبائية، الفتا إلى أهمية تقيد مربي الثروة الحيوانية 
التوعوية التي يطلقها الجهاز وعدم إدخال حيوانات جديدة الى  بالنصائح والبرامج 
األمراض  تفشي  لتجنب  األمراض  من  سالمتها  من  والتأكد  حجرها  بعد  إال  القطيع 
لتحديد  بيطرية  أقرب عيادة  للتواصل مع  الحيوانية  الثروة  القطيع، داعيًا مربي  في 

موعد لالستفادة من حملة التحصين.

التابع لجهاز  البيطري  الكادر  التعاون مع  إلى  الحيوانية  الثروة  القاسمي مربي  ودعا 
ابوظبي للرقابة الغذائية عن طريق توفير العمالة الالزمة وتحضير الحيوانات لعمليات 
إجهاد  من  يقلل  الذي  األمر  للعزبة  البيطري  الطبيب  زيارة  قبل  والترقيم  التحصين 
األكمل،  الوجه  على  الخدمات  أفضل  وتقديم  المهام  إنجاز  في  ويسهم  الحيوان 
األمراض  ضد  الماشية  من  رأس  ماليين   3 من  أكثر  ستغطي  الحملة  أن  موضحًا 
المستهدفة، وذلك تماشيا مع الخطة الوطنية للصحة الحيوانية2015-2025 وخطة 

الجهاز االستراتيجية 2020-2016 .

جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية يلتقي موردي 
المدارس بإمارة أبوظبي

المستشفيات  رقابة  بوحدة  ممثال  مؤخرًا،  الغذائية،   للرقابة  أبوظبي  جهاز  عقد 
والمؤسسات التعليمية اللقاء السنوي التشاوري لموردي المدارس في إمارة أبوظبي، 

بمشاركة دائرة الصحة بأبوظبي ودائرة التعليم والمعرفة ودائرة التنمية االقتصادية 
جانب  إلى  التطبيقية  التكنولوجيا  ومعهد  والمطابقة  للجودة  أبوظبي  ومجلس 
يبذلها  التي  المساعي  إطار  في  وذلك  المهني  والتدريب  للتعليم  أبوظبي  معهد 
أبوظبي  لجهاز  الصحية  باالشتراطات  الغذائية  المنشآت  أصحاب  لتعريف  الجهاز 
وضمن   ، بها  المعمول  والقوانين  االنظمة  تطبيق  في  ودورهم  الغذائية  للرقابة 

استعداداته للعام الدراسي 2019-2018.

وتناول اللقاء تعريف الحضور من العاملين في مجال توريد األغذية للمدارس بالجهاز 
االشتراطات  على  إطالعهم  تم  كما  الغذائي،  التفتيش  مجال  في  إنجازاته  وأهم 
الصحية المطلوبة لضمان سالمة الغذاء خالل مراحل السلسلة الغذائية واألنظمة 
األخرى ذات العالقة، وتسليط الضوء على المالحظات التي تتكرر أثناء التفتيش  وأهم 
التي  المخالفات  وأبرز  الماضي  الدراسي  العام  خالل  الجهاز  تلقاها  التي   الشكاوى 
رصدت أثناء التفتيش، ليقوم أصحاب المنشآت الغذائية بمعرفة األسباب الجذرية لها 

واتخاذ اإلجراءات التصحيحية المطلوبة لتفاديها مستقبال.

 كما حرص الجهاز خالل اللقاء وفي إطار التمهيد الستقبال موسم العام الدراسي 
الجديد على توجيه موردي المدارس باتخاذ التدابير الوقائية لضمان سالمة المنتجات 
المنشآت  أصحاب  مع  للنقاش  اللقاء  من  جزء  تخصيص  الى  باإلضافة  الغذائية، 
بما  استفساراتهم  على  والرد  ومقترحاتهم  أسئلتهم  إلى  واالستماع  الغذائية 
منشآتهم  تطوير  على  ينعكس  وبما  كمتعاملين  رضاهم  تحقيق  في  يساهم 

ورفع مستوى السالمة الغذائية فيها.

والتفتيش  المراقبة  لموضوع  كبيرة  أهمية  الغذائية  للرقابة  أبوظبي  جهاز  ويولي 
بالمواد  يتعلق  ما  كل  ومتابعة  والخاصة،  الحكومية  المدارس  مقاصف  على 
المقاصف،  هذه  في  المناسبة  الصحية  الشروط  وتوفير  فيها  المقدمة  الغذائية 
المواد،  لهذه  والمستهلكين  والطلبة  األطفال  صحة  على  كبير  تأثير  من  لها  لما 
ويعكف على التحقق من استيفاء كافة المقاصف والمطاعم المدرسية وموردي 
المقاصف  التزام  التأكد من  الجهاز، وكذلك  للمدارس لمتطلبات  األغذية والوجبات 

والمطاعم بالئحة المواد الغذائية المعتمدة.
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أكد أهمية االلتزام بحمالت تحصين الثروة الحيوانية
جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية يلتقي 

المواطنين بمدينة المرفأ

محاضرة  بأبوظبي،  المرفأ  بمدينة  مؤخرًا،  الغذائية،  للرقابة  أبوظبي  جهاز  نظم 
بعنوان )الثروة الحيوانية وصحة الحيوان( في مجلس محمد الفالحي الياسي، وذلك 
بالتنسيق مع مكتب شؤون المجالس بديوان ولي عهد أبوظبي، قدمها سيف خلف 
األشخري مدير صحة الحيوان في الجهاز، بحضور عدد من رواد المجلس، وذلك في 
إطار حرصه على تعزيز التواصل مع كافة شرائح المجتمع، واالطالع على احتياجات 
خططه  وتعزيز  يقدمها  التي  الخدمات  بجودة  لالرتقاء  الجمهور  ومتطلبات 

التحسينية وجهوده المتنوعة التي تهدف لتحقيق الرفاهية والسعادة للمجتمع.

وأكد األشخري في مستهل المحاضرة أن هذه اللقاءات تهدف لتعريف مربي الثروة 
الحيوانية في إمارة أبوظبي بالخدمات التي يقدمهــا الجهاز من جهــة واستطالعات 
آرائهم حول فرص تحسين هذه الخدمــات من جهة أخرى، من خالل التواصل مع 
المرتبطة  واإلرشادية  التوعوية  الرسائل  إيصال  بهدف  التربية  حيازات  خارج  المربين 
المنتجات  وسالمة  الحيوي  األمن  تحقيق  في  يسهم  بما  الحيوان  صحة  بضمان 

الغذائية ذات المصدر الحيواني. 

وقدم شرحًا مفصاًل حول الخدمات البيطرية التي يقدمها الجهاز وكيفية التقديم 
القطاع  بهذا  للنهوض  الحيوانية  الثروة  مجال  في  التنمية  تعزيز  على  وأثرها  عليها 
المهم نحو االستدامة، مؤكدًا أهمية هذه الخدمات ودورها في الحد من المخاطر 
األمراض  من  للوقاية  الحيوي  األمن  نظام  فاعلية  وتعزيز  الحيوان،  صحة  على 
والفعالة  الفورية  واالستجابة  المحتملة  واألمراض  اآلفات  تحديد  خالل  من  واآلفات 
متابعة  أجل  من  والتحصين  الترقيم  برامج  وتنفيذ  عليها،  السيطرة  أو  منها  للحد 
حركة الحيوانات والحد من انتقال وانتشار األمراض، و رفع كفاءة وجودة الخدمات 

التشخيصية والوقائية والعالجية. 

ينفذها  التي  السنوية  الحيوانية  الثروة  تحصين  ببرامج  المربين  التزام  أهمية  وأكد 
صحة  على  تهديدًا  تشكل  قد  التي  األمراض  من  حيواناتهم  خلو  لضمان  الجهاز 
وسالمة اإلنسان، داعيًا جميع المربين لضرورة التواصل بأقرب عيادة بيطرية وتحديد 
التشخيصية  الخدمات  من  واالستفادة  عزبهم  لحيوانات  تحصين  إلجراء  موعد 
التي  واآلفات  الوبائية  األمراض  مخاطر  من  للوقاية  الجهاز  يقدمها  التي  والعالجية 

تصيب الثروة الحيوانية.

وأثنى الحضور على جهود الجهاز التوعوية ومساهمته في تنويع األنشطة الثقافية 
والتوعوية في مجالس األحياء السكنية داعين إلى تكرار مثل هذه األنشطة التوعوية 
الشراكة  وتعزز  السليمة،  والبيئية  المجتمعية  للقيم  ترسيخ  من  به  تسهم  لما 

المجتمعية ومد جسور التواصل بين المواطنين والمؤسسات والهيئات الحكومية.

المجالس  شؤون  مكتب  به  يضطلع  الذي  الريادي  بالدور  األشخري  أشاد  جانبه  من 
استضافة  مثمنًا  المجتمعي،  الوعي  تعزيز  سبيل  في  أبوظبي  عهد  ولي  بديوان 
القائمين على مجلس المرفأ للقاءات التي ينظمها الجهاز ومعربًا عن تقديره الكبير 
للمشاركين فيها لما أبدوه من إصغاء وتفاعل، مؤكدًا الدور الكبير الذي تضطلع به 

هذه المجالس في توعية المجتمع وترسيخ تماسكه.

جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية يغلق منشأة 
»مياه جبل األرز« بمدينة العين

قرارًا   2018 سبتمبر   11 الموافق  الثالثاء  يوم  الغذائية،  للرقابة  أبوظبي  جهاز  أصدر 
باإلغالق اإلداري بحق المنشأة »مياه جبال األرز« والواقعة في مدينة العين - الصناعية، 
المنشأة  اتباع  لعدم  نظرًا  وذلك   )IN-1001438( رقم  التجارية  الرخصة  وتحمل 
المذكورة لالشتراطات الصحية والخطورة المترتبة نتيجة لذلك على الصحة العامة 
إمارة  في  الغذاء  شأن  في   2008 لسنة   )2( رقم  لقانون  ومخالفتها  للمستهلكين، 

أبوظبي والتشريعات الصادرة بموجبه.

تقرير  أن  الجهاز  باسم  الرسمي  المتحدث  القاسمي  راشد  ثامر  المهندس  وأوضح 
تلوث  تكرار  نتيجة  جاء  اإلداري  اإلغالق  قرار  بأن  أفاد  بالجهاز  الغذائية  الرقابة  إدارة 
فعال،  تصحيحي  إجراء  اتخاذ  دون  ميكروبيًا  معبأة(  شرب  )مياه  الغذائية  المنتجات 
قيام  وعدم   ،2018 الجاري  العام  خالل  للمنشأة  مخالفات   3 ضبط  من  الرغم  على 
مسؤولي المنشأة بتعديل أوضاعها وإزالة أسباب المخالفات التي تم تحريرها خالل 
زيارة المفتشين لها في الفترات السابقة، األمر الذي أدى إلى اتخاذ أمر اإلغالق اإلداري 
بحقها، مؤكدًا  أن أمر اإلغالق سيستمر طالما تواجدت أسبابه حيث يمكن السماح 

بمزاولة النشاط مجددًا بعد تصويب أوضاع المنشأة.

إطار  في  يأتي  المرصودة  التجاوزات  وكشف  المنشأة  إغالق  أن  القاسمي  وأضاف 
أبوظبي، وتأكيدا  إمارة  الغذائية في  السالمة  لتعزيز ركائز  التفتيشية  الجهاز  جهود 
منا على مستوى الرقابة الصارمة التي يطبقها مفتشو الجهاز، مشيرًا إلى أن جميع 
التفتيشية  لجوالتهم  تخضع  الغذائية  ومنتجاتها  طبيعتها  باختالف  المنشآت 

الدورية الرامية إلى التأكد من تقيدها بكافة اشتراطات السالمة الغذائية .

وناشد القاسمي الجمهور بالتواصل مع الجهاز واإلبالغ عن أية مخالفات يتم رصدها 
في أية منشأة غذائية من عدم االلتزام أو الشك في محتويات المادة الغذائية من 
مفتشو  يقوم  حتى   800555 أبوظبي  لحكومة  المجاني  الرقم  على  االتصال  خالل 
الجهاز باتخاذ اإلجراء الالزم وصوال إلى غذاء آمن وسليم لجميع أفراد المجتمع في 

إمارة أبوظبي.
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لرفع مستوى الخدمات التي يقدمها للمجتمع
»أبوظبي للرقابة الغذائية«: رقمنة 17 خدمة 

بشكل كامل مطلع أكتوبر المقبل

ثامر القاسمي: مراعاة أصحاب الهمم وكبار السن وتمكين المتعاملين تقنيًا

 17 بتحويل   2018 أكتوبر  من  األول  من  اعتبارا  الغذائية  للرقابة  أبوظبي  جهاز  يبدأ 
وإنجاز  رقمية،  لتكون  كامل  بشكل  للمجتمع-  يقدمها  خدمة   37 بين  من  خدمة 
المعامالت من خالل التطبيق الذكي للجهاز والموقع اإللكتروني دون الحاجة لزيارة 
مراكز الخدمة التابعة له، حيث باشر الجهاز بإطالق حملة إرشادية متكاملة لتعريف 
المتعاملين بآلية التقديم على هذه الخدمات من خالل إصدارات مرئية يتم بثها عبر 
حسابات الجهاز الرسمية على مواقع التواصل االجتماعي، ليصبح إجمالي الخدمات 
التي شهدت تحواًل رقميًا كاماًل 28 خدمة، بعد قرار الجهاز بالتحّول خالل العام 2016 

بالتقديم على 11 خدمة غذائية بشكل رقمي وإيقاف التقديم عليها وجهًا لوجه. 

سيتم  أنه  الجهاز  باسم  الرسمي  المتحدث  القاسمي  راشد  ثامر  المهندس  وأكد 
موظفي  قبل  من  لهم  المساعدة  وتقديم  السن،  وكبار  الهمم  أصحاب  مراعاة 
استخدام  من  لتمكينهم  للمتعاملين  الدعم  كافة  تقديم  سيتم  كما  الجهاز، 
طلب  في  الزراعية  الثروة  مجال  في  الخدمات  وتتمثل  معامالتهم،  إلنجاز  التقنية 
الزراعية،  الخدمات  لبطاقة  فاقد  بدل  إصدار  طلب  الزراعية،  الخدمات  بطاقة  إصدار 
تحسين  برنامج  في  التسجيل  طلب  األعالف،  صرف  طلب  الغطاسات،  صرف  طلب 

دخل المزارعين )باستثناء حاالت الورثة(.

وفيما يخص الخدمات في مجال الثروة الحيوانية بّين القاسمي أنها تتمثل في طلب 
طلب  الحيوانية،  الثروة  مالك  بيانات  تحديث  طلب  الحيوانية،  للثروة  جديد  تسجيل 
الحيوانية، طلب  الثروة  الحيوانية، طلب إصدار شهادة حصر  الثروة  استكمال ترقيم 
)استثناء  الحيوانات  وعالج  فحص  طلب  األمراض،  من  الحيوانات  خلو  شهادة  إصدار 
حاالت الطوارئ(، طلب رش الحيوانات بالمبيدات الحشرية، طلب إجراء عملية جراحية 
ذكور  خصوبة  تقييم  طلب  الحيوانية،  للثروة  االصطناعي  التلقيح  طلب  للحيوانات، 
تحليل  إجراء  طلب  الحيوانات،  لدى  والحمل  الخصوبة  وعالج  تشخيص  طلب  اإلبل، 

مخبري للحيوانات.

ناقش الخدمات والبرامج المقدمة للمزارعين ومربي الثروة الحيوانية 

جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية ينظم ورشة 
تشاورية مع شركائه االستراتيجيين

بأبوظبي،  االنتركونتيننتال  فندق  في  مؤخرًا،  الغذائية،  للرقابة  أبوظبي  جهاز  نظم 
بحضور موزة سهيل المهيري المدير التنفيذي لقطاع السياسات واألنظمة بالجهاز، 
ورشة عمل لمشاورة الشركاء االستراتيجيين في دائرة التخطيط العمراني والبلديات 
األمن  ومركز  الفوعة،  وشركة  أبوظبي  البيئة-  وهيئة  المزارعين  خدمات  ومركز 
الحيوانية، حيث  الثروة  للمزارعين ومربي  المقدمة  والبرامج  الخدمات  الغذائي حول 
تمت مناقشة مسودة نظام بهذا الشأن عكف الجهاز على إعدادها بالتنسيق مع 

الشركاء في القطاعين الحكومي والخاص.

أن  مؤكدة  والحضور  المشاركة  الجهات  بممثلي  الورشة  بداية  المهيري  ورحبت 
وترجمة  االستراتيجيين،  وشركائه  الجهاز  بين  البناء  للتعاون  تعزيزا  تأتي  الورشة 
في  التشريعية  المنظومة  صياغة  في  الفاعلة  المشاركة  مجال  فتح  على  لحرصه 
مجال تنظيم األنشطة الزراعية في إمارة أبوظبي وما يرتبط بها من برامج وخدمات، 
منهجياته  في  المختلفة  الشركاء  مجموعات  مشاورة  تضمين  أهمية  إلى  الفتة 
بما  التشريعات،  تطوير  مراحل  خالل  بها  واالسترشاد  آرائهم  الستطالع  المعتمدة 
الزراعة  لقطاع  المستدامة  البيئية  التنمية  تحقيق  إلى  تهدف  برامج  تطوير  يحقق 

بشقيه النباتي والحيواني.

لتنظيم عمليات توجيه  إعدادها  الجهاز على  التي يعمل  النظام   وتهدف مسودة 
الخدمات والبرامج المقدمة بطريقه مثلى، واإلسهام في كل ما من شأنه النهوض 
الحيوي،  األمن  تعزيز  في  والمساهمة  أبوظبي،  إمارة  في  وتنميته  الزراعي  بالقطاع 
حماية  في  والمساهمة  المحلي،  السوق  في  الزراعية  المنتجات  مساهمة  وزيادة 
البيئة، بما يعزز رسالة الجهاز في تطوير قطاع ذو تنمية مستدامة في مجال الزراعة 
وسالمة األغذية بهدف توفير الغذاء اآلمن للمجتمع وحماية صحة الحيوان والنبات 
وفي الوقت ذاته الترويج للممارسات الزراعية والغذائية السليمة عبر سياسات ولوائح 

ومعايير جودة وأبحاث وبرامج توعوية فعالة ومتكاملة.
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أخبار الجهاز

جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية ينظم ورشة 
لموظفيه حول الرقابة الذاتية

بن  الرئيسي بمدينة محمد  الغذائية، مؤخرًا، في مقره  للرقابة  أبوظبي  نظم جهاز 
الرقابة  إلى  الغذاء  على  التقليدية  الرقابة  من  )التحول  بعنوان  ورشة  بأبوظبي،  زايد 
لقطاع  التنفيذي  المدير  المهيري  سهيل  موزة  بحضور  التفاعلية(،  التشاركية 
السياسات واألنظمة وعدد من قيادات وموظفي الجهاز، انطالقًا من الهدف الرئيس 
لمختلف عمليات وأنشطة الرقابة على الغذاء وهو ضمان احترام التشريعات واللوائح 
والقرارات الخاصة بصحة وسالمة الغذاء والتقيد بها من قبل جميع متداولي الغذاء.

ناقشت الورشة كيفية ضمان التحول نحو الرقابة الذاتية والمتمثلة في ترسيخ وحدة 
المشتركة عن سالمة  المسؤولية  الغذاء وترسيخ  المفتشين ومتداولي  بين  الهدف 
وصحة الغذاء بين فرق التفتيش التابعة للجهاز ومتداولي الغذاء، والتركيز على الدور 
الجديد لمفتشي الغذاء المتمثل في تقديم المعرفة والخبرة والنصيحة والمتابعة 

قبل تنفيذ العمليات الرقابية وإصدار المخالفات.

متداولي  عند  الخاطئة  الممارسات  تغيير  على  المفتشين  قدرة  لتقييم  وتطرقت 
وااللتزام  التشريعات  احترام  على  المترتبة  بالفوائد  توعيتهم  خالل  من  الغذاء، 
بالممارسات الصحية لسالمة الغذاء والذي يتأتى من خالل التدريب الفعال المستمر 
بقضية  العالقة  أصحاب  التزام  مستوى  لرفع  وصواًل  الموحد،  المبرمج  والتفتيش 

سالمة وصحة الغذاء. 

تجدر اإلشارة إلى أن جهاز أبوظبي للرقابة من أوائل المؤسسات العالمية التي تحصل 
الرقابة على  )اليوكاس( في مجال  البريطاني  االعتماد  اعتماد دولي من هيئة  على 
الغذاء، من خالل تبنيه أحدث أنظمة التفتيش التي تضمن تحسين الكفاءة التشغيلية 
وتوفير الجهد بشكل كبير، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين وتبسيط 
اإلجراءات، وزيادة وعي العاملين في المنشآت الغذائية بأهمية تبني ثقافة التفتيش 

الذاتي وتدعيم جهود الرقابة الغذائية في أبوظبي.

جانب من مشاركة سعادة سعيد البحري سالم العامري مدير عام الجهاز في اللقاء 
الغذائي  لألمن  دولة  وزيرة  المهيري  محمد  بنت  مريم  معالي  اليوم  نظمته  الذي 
المستقبلي مع قادة فرق عمل مسرعات تبني التكنولوجيا الحديثة الزراعية ضمن 

المسرعات الحكومية الستعراض المبادرات المقترحة.

مشاركة مدير عام جهاز أبوظبي للرقابة 
الغذائية في لقاء األمن الغذائي المستقبلي
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أخبار الجهاز

بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد
متطوعو »أبوظبي للرقابة الغذائية« يزورون مركز االتحاد لذوي اإلعاقة

نظم جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية ممثاًل ببرنامج الخدمة المجتمعية عون، مؤخرًا، 
متطوعين  بمشاركة  بأبوظبي،  أ«  »خليفة  بمدينة  اإلعاقة  لذوي  االتحاد  لمركز  زيارة 
من موظفي الجهاز، لمشاركة رّواد المركز من األطفال المصابين باضطراب التوحد 
فرحة العودة للمركز في العام الدراسي الجديد، واالحتفال معهم بهذه المناسبة 
وبث روح األلفة وخلق جو من السعادة والحماس فيما بينهم،  وذلك ضمن مبادرات 
الجهاز الخاصة بعام زايد وجهوده الرامية لتطوير وتحسين ظروف الحياة ألصحاب 
تأصيل ممارسات  والمساهمة في  للمجتمع،  النوعية  الحياة  الهمم ورفع مستوى 

الخدمة العامة والمسؤولية االجتماعية في المجتمع.

األطفال  إلسعاد  الهادفة  التفاعلية  العمل  ورش  من  عدد  تنفيذ  الزيارة  وشهدت 
وجهوده  الجهاز  بدور  وتعريفهم  قلوبهم،  إلى  والسرور  البهجة  وإدخال  المرضى 
السليمة  الغذائية  الممارسات  بأهم  وتوعيتهم  للمجتمع،  اآلمن  الغذاء  توفير  في 
الحديث  ومشاركتهم  لهم،  الهدايا  وتقديم  غذائهم،  سالمة  لهم  تضمن  التي 
حول اهتماماتهم ومواهبهم، حيث عبر األطفال عن سعادتهم بهذه الزيارة لتي 
التي تربط مؤسسات الدولة كافة مع فئات المجتمع، وتلبي  تؤكد عمق العالقات 

طموحات األطفال المرضى.
الجهاز  لمبادرة  وتقديرهم  شكرهم  عن  المركز  على  القائمون  عبر  جانبهم  من 
ألصحاب  متميزة  خدمات  لتقديم  الهادفة  المركز  جهود  تعزيز  في  وأهميتها 
كاملة  بصورة  إلدماجهم  تواجههم  التي  العوائق  وإزالة  التوحد  فئة  من  الهمم 
ممثلة  الرشيدة  الحكومة  حرص  تؤكد  الزيارة  هذه  أن  مؤكدين  المجتمع،  في 
بالمؤسسات والهيئات الحكومية على تأهيل فئة أصحاب الهمم وتوفير كافة سبل 
الرعاية والتنمية لهم، باالعتماد على التقنيات المتطورة والخدمات المتميزة، وتبني 

أفضل الممارسات والمعايير العالمية التي تضمن تمكين هذه الفئة من المجتمع.

ويولي جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية اهتماما بالغا ببرامج وأنشطة خدمة المجتمع 
لحكومة  العامة  السياسة  أجندة  وفق  االستراتيجي  الحكومة  لتوجه  تحقيقا 
أبوظبي بالعمل على تطوير الحياة النوعية للمواطنين والمقيمين في إمارة أبوظبي، 
ويسعى   2009 عام  في  أطلقه  الذي  عون،   – المجتمعية  الخدمة  برنامج  خالل  من 
له  النوعية  الحياة  المجتمع ورفع مستوى  للمساهمة في تطوير وتحسين ظروف 
سواء  المتاحة  الوسائل  خالل  من  الجهاز  منتسبي  لدي  التطوعي  العمل  وتشجيع 
الخدمة  ممارسات  تأصيل  في  الجهاز  يسهم  حيث  المعنوية  او  العينية  او  المادية 
العامة والمسؤولية المجتمعية في مجتمع دولة اإلمارات العربية المتحدة ليكون 
مثاال للمؤسسات الحكومية وغير الحكومية في هذا المجال مما يساهم في زيادة 

دور وفعالية المؤسسات في أعمال خدمة المجتمع.
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تقرير

واقع مزارع اإلنتاج الحيواني في إمارة أبوظبي

تتركز معظم مشاريع اإلنتاج الحيواني التجارية في إمارة أبوظبي، حيث يوجد في 
 2 البياض،  للدجاج  تجارية  مزارع   7 الالحم،  للدجاج  تجارية  11مزارع  عدد  أبوظبي  إمارة 
مزارع ألمات الدجاج الالحم ومفقس إلنتاج صيصان الدجاج البياض، و مزرعة واحدة 
5 مزارع إلنتاج األسماك منها مزرعة إلنتاج الكافيار، كما  إلنتاج السمان، باإلضافة إلى 
، ومزرعة  األبقار  12 مزرعة إلنتاج حليب  النوق،  3 مزارع إلنتاج حليب  اإلمارة  يوجد في 

لتسمين العجول ومزرعة لتربية العجالت ومزرعتين لتربية األغنام.

وتشجيع  الستقطاب  كبرى  أهمية  الغذائية  للرقابة  أبوظبي  جهاز  أولى  ولقد 
الحيواني وذلك في سبيل دعم منظومة األمن  اإلنتاج  االستثمار في مجال صناعة 
الغذائي، حيث يعد الجهاز إحدى الجهات الرئيسية في منح الموافقة على ترخيص 
المتطلبات  استيفاء  من  التحقق  خالل  من  أبوظبي  إمارة  في  الحيواني  اإلنتاج  مزارع 
األساسية إلنشاء المشروع ومدى توافق توزيع المرافق مع متطلبات األمن الحيوي 
يقوم  كما  المشاريع،  من  النوع  لهذا  المنظمة  والتشريعات  القوانين  ومتطلبات 
الجهاز بدور فاعل بعد إصدار الرخصة التجارية للمشروع حيث تتم متابعة سير العمل 
خالل مراحل التجهيز  واإلنشاء وال يتم السماح بالبدء في اإلنتاج إلى بعد التحقق من 
األسواق.  إلى  المنتج  ودخول  اإلنتاج  في  للبدء  الالزمة  للمتطلبات  المشروع  استيفاء 
وتخضع كافة مزارع الدواجن في إمارة أبوظبي للرقابة والتفتيش من خالل الزيارات 
سالمة  من  التحقق  بغرض  الدورية  العينات  جمع  خالل  ومن  المختلفة  الميدانية 
الميكروبيولوجية  الملوثات  من  بخلوها  اآلدمي  لالستهالك  وصالحيتها  المنتجات 

والمتبقيات الكيميائية.

الرقابة والتفتيش على مزارع االنتاج الحيواني

تتم زيارة مزارع اإلنتاج الحيواني ميدانيا، وتنقسم الزيارات الميدانية إلى :

عام  كل  بداية  في  إعدادها  يتم  لها  مخطط  زيارة  وهي  الروتينية:  الزيارة   .1
معتمدة على مستوى الخطورة في المنشأة وتقييم المنشأة في نهاية العام 
باختالف  يختلف  المزارع  لهذه  الروتينية  الزيارات  معدل  فإن  وبالتالي  السابق، 
مستوى الخطورة ودرجة التقييم المتحصل عليها في العام السابق بحيث أن 
زيارات   6 زيارتها  تتم  العالية والحاصلة على تقدير ممتاز   الخطورة  المزارع ذات 
على  والحاصلة  الخطورة  مستوى  نفس  ذات  المزارع  أن  حين  في  السنة،  في 
الروتينية  الزيارة  السنة،  وخالل  زيارة في   12 زيارتها  تتم  تقدير مقبول وضعيف 
يقوم المفتش باستخدام قائمة تفقدية خاصة بالنشاط المراد التفتيش عليه 
بشأن   2012 لسنة   8 رقم  النظام  إلى  مستندة  رئيسية  محاور  على  وتحتوي 
إجراءات  التحقق من  الحيواني بغرض  اإلنتاج  الفنية والصحية لمنشآت  الشروط 
والصحة  والسالمة  بالحيوان  الرفق  وممارسات  المنشأة  في  الحيوي  األمن 
المنشأة وسالمة المعدات والمباني واكتمال السجالت  المهنية للعاملين في 
338 زيارة  والوثائق وسالمة المنتج. وقد بلغ عدد الزيارات الروتينية لمخطط لها 

عام 2016 

الروتينية، ففي  الزيارة  نتائج  بناء على  تنفيذها  يتم  زيارة  وهي  المتابعة:  زيارة    .2
تتم  الروتينية،  الزيارة  خالل  االشتراطات  من  ألي  المنشأة  استيفاء  عدم  حال 
اإلشارة لها في محضر الزيارة ويتم تحديد مهلة زمنية لتصحيح الوضع، وبعد 
المنشأة  المتابعة للتحقق من قيام  زيارة  بتنفيذ  المفتش  المهلة يقوم  انتهاء 
بتصحيح الوضع، وفي حالة عدم التزام المنشأة يتم اتخاذ اإلجراءات المعتمدة 

بحسب مستوى خطورة المخالفة.

زيارة إدارية: وهي زيارة يتم تنفيذها بناء على ما يستجد من ظروف تستدعي   .3
زيارة المنشأة، مثل ورود إخطارات غذائية واجب التحقق من صحتها، أو تسليم 

أنظمة أو وثائق.

الرقم  على  شكوى  ورود  على  بناء  تنفيذها  يتم  زيارة  وهي  شكوى:  زيارة   .4
من  صحتها  من  والتحقق  بالسرية  معها  التعامل  ويتم   800555 الحكومي 

خالل الزيارة الميدانية لموقع المنشأة ويتم الرد على خالل يومي عمل.

زيارة ترخيص: وهي زيارة يتم تنفيذها بناء على ورود طلب جديد لمنح الموافقة   .5
على طلب ترخيص مزرعة إنتاج حيواني.

زيارة جمع عينات: وهي زيارة يتم بنائها في بداية كل عام حيث يتم تحديد   .6
العينة  بجمع  المفتش  يقوم  بحيث  المنشأة،  نشاط  بحسب  التحاليل  أنواع 
المطلوبة ونقلها وفق الظروف المناسبة لها إلى المختبر المختص للتأكد من 
سالمة المنتجات الحيوانية األولية ومتابعة مدخالت اإلنتاج الخاصة بالغذاء. وقد 

بلغ عدد زيارات جمع العينات المخطط لها 432 زيارة عام 2016.

نوع المادة التي يتم جمعها ونوع التحليل

التحليل المطلوب                 المادة #

الميكروبيولوجي  و المضادات الحيويةبيض المائدة  1

الفيزيائي والميكروبيولوجي و المضادات لحوم الدواجن 2
الحيوية

األفالتوكسينالعلف المركز3

الميكروبيولوجي  والمضادات الحيويةالحليب الخام4

الميكروبيولوجي ، الكيميائي الماء الغير معبأ5

المسوحات الميكروبيولوجية المسحات   6

أهم البنود التي يتم التدقيق و التقييم عليها 

المرافق والتجهيزات  •
وتشمل اللوحة االستداللية و سياج الحماية وبيوت التربية ومستودعات األعالف   
ومواد  المعدات  مستودعات  و  البيطرية  والمستحضرات  األدوية  ومستودعات 
التنظيف والتطهير والمرافق السكنية للعمال والعاملين ووسائل التعامل مع 

المخلفات والنفايات الصلبة والسائلة.

السجالت والمستندات  •
الصحيحة  بالبيانات  الخاصة  الوثائق  و  البيطرية  الصحية  الشهادات  وتشمل   
السارية  والتراخيص  اإلحصائية  أو  التنظيمية  باألغراض  والمتعلقة  المنشأة  عن 
الخاصة بالمنشأة و سجل الكادر الفني من األطباء البيطريين والفنيين والعمال 
بسالمة  الصلة  ذات  والوثائق  الحيوي  األمن  برامج  تطبيقات  وسجالت  ووثائق 
الغذائية،  السالمة  أنظمة  وإدارة  الجودة  برامج  كشهادات  اإلنتاج  وصحة 
كالنظافة  الصلة  ذات  باألنشطة  المتعلقة  القياسية  العمل  طرق  وسجالت 
النفايات  من  والتخلص  والحشرات  القوارض  ومكافحة  والصيانة  والتطهير 
المستخدمة  األدوية  سجالت  و  الجيدة  واإلنتاجية  الصحية  للممارسات  وفقًا 

والمستحضرات والمطهرات والسجل العالجي و سجالت األعالف.

اإلشراف والرعاية البيطرية  •
وتشمل الخطة الصحية البيطرية بالمنشأة و اإليفاء بمتطلبات الرعاية الصحية   
البيطرية  الممارسات  وإتباع  الدورية  التحصين  برامج  و  المنشأة  في  للحيوانات 

الجيدة و نتائج الفحص الدوري لألعالف والمياه.

متطلبات األمن الحيوي  •
كافة  بإتباع  العاملين  وإلزام  تدريب  فيها  بما  الحيوي  األمن  إجراءات  وتشمل   
المنتظمة  والتطهير  الشامل  التنظيف  برامج  و  السليمة  الصحية  الممارسات 
بكافة مرافق المنشأة والتخلص اآلمن من الحيوانات النافقة و تأمين مكافحة 
مستمرة ضد اآلفات كالطيور البرية والقوارض والحشرات توثيق كافة إجراءات 

وخطوات العمل القياسية.

متطلبات الرفق بالحيوان  •
والمكان  والماء  العلف  توفير  من  للحيوان  األساسية  المتطلبات  توفير  وتشمل   
والرعاية  للحيوان  الفسيولوجية  والحالة  اإلنتاج  ولطبيعة  لإليواء  المناسب 
البيطرية والنقل والترحيل وفق الظروف المناسبة و توفير مصادر بديلة لإلمداد 
بالطاقة الكهربائية حتى ال يتسبب انقطاع الكهرباء في نفوق القطيع نتيجة 

االختناق بسبب توقف أنظمة والتبريد والتهوية.

األنظمة

بعض التشريعات التي يتم االعتماد عليها في عملية التفتيش على منشآت 
اإلنتاج الحيواني التجارية:

1 – قانون رقم 2 لسنة 2008 بشأن الغذاء في إمارة أبوظبي.
2 – نظام رقم 8 لسنة 2012 بشأن الشروط الفنية والصحية لمنشآت اإلنتاج الحيواني.

3 –دليل الممارسة رقم 15 بشأن الممارسات الجيدة في منشآت اإلنتاج الحيواني.
4 – دليل الممارسة رقم 7 بشأن السيطرة على أمراض الحيوانات .
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فعاليات

مدققو الهيئة البريطانية للمواصفات في زيارة لمختبراتنا البيطرية

ــاز  ــة لجه ــة التابع ــرات البيطري ــات bsi المختب ــة للمواصف ــة البريطاني ــن الهيئ ــق م زار فري
ــة الغذائيــة ضمــن البرنامــج الســنوي للتدقيــق الخارجــي لنظــام اإلدارة  ابوظبــي للرقاب

ــرة. ــن والظف ــي والعي ــن ابوظب ــي كل م ــل ف المتكام

تكريم عدد من موظفي المختبرات المتميزين في إسعاد المتعاملين

المرضــي  والتشــريح  العينــات  إدارة  بقســم  ممثلــة  البيطريــة  المختبــرات  إدارة  كرمــت 
عــددا مــن موظفــي اإلدارة المعنييــن بعمليــات إدارة العينــات المخبريــة وحــاالت التشــريح 
ــادرة   ــذه المب ــي ه ــن، وتات ــعاد المتعاملي ــي إس ــزة ف ــم المتمي ــك لجهوده ــي وذل المرض

ــز . ــل المتمي ــداع والعم ــن اإلب ــد م ــو المزي ــن نح ــز الموظفي ــجيع وتحفي لتش

تدريب طبيب بيطري من سلطنة عمان في مستشفيات الجهاز

التحــق الطبيــب البيطــري ســعيد بــن علــي بــن راشــد الشــرياني مــن ســلطنة عمــان 
للتدريــب فــي المستشــفيات والمختبــرات البيطريــة التابعــة لجهــاز ابوظبــي للرقابــة 
الغذائيــة علــى بعــض المهــام واألنشــطة المتعلقــة بعمليــات التشــخيص المرضــي 
والعــالج والعمليــات الجراحيــة باإلضافــة إلــى التحاليــل المخبريــة وأنظمــة الترقيــم 

وتعريــف الحيــوان المتبعــة لــدى الجهــاز.

التحضير الجتماع للجنة التوجيهية لشبكة الشرق األوسط لإلبل 
CAMENET

التحضيــرات لالجتمــاع الثالــث للجنــة التوجيهيــة لشــبكة الشــرق األوســط لإلبــل 
 OIE والنــدوة اإلقليميــة الثانيــة للمنظمــة العالميــة للصحــة الحيوانيــة CAMENET
لمنســقي االتصــال للمختبــرات الوطنيــة البيطريــة والمتوقــع عقــده خــالل شــهر 

ــادم ــر الق أكتوب
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»أبوظبي للرقابة الغذائية« يلتقي المواطنين بمجالس األحياء السكنية 
في أبوظبي

نظــم جهــاز أبوظبــي للرقابــة الغذائيــة مؤخــرًا فــي مجالــس األحيــاء الســكنية بمنطقــة 
اليحــر ومدينــة العيــن، عــددًا مــن المحاضــرات واللقــاءات التوعويــة مــع المواطنيــن، قدمهــا 
ــر التنفيــذي لقطــاع الشــؤون الزراعيــة فــي  كل مــن مبــارك علــي القصيلــي المنصــوري المدي
الجهــاز وراشــد بالرصــاص المنصــوري المديــر التنفيــذي لقطــاع الثــروة الحيوانيــة وســعيد 
ــي  ــك ف ــس، وذل ــادي المجال ــن مرت ــدد م ــور ع ــة، بحض ــة الزراعي ــم البيئ ــر قس ــي مدي اليماح
ــات  ــى احتياج ــالع عل ــع، واالط ــرائح المجتم ــة ش ــع كاف ــل م ــز التواص ــى تعزي ــه عل ــار حرص إط
ومتطلبــات الجمهــور لالرتقــاء بجــودة الخدمــات التــي يقدمهــا وتعزيــز خططــه التحســينية 

ــع. ــعادة للمجتم ــة والس ــق الرفاهي ــدف لتحقي ــي ته ــة الت ــوده المتنوع وجه

الرقابة الغذائية ينظم لقاء توعوي لمالكي المزارع ومربي الثروة 
الحيوانية

ــس  ــوم الخمي ــة ي ــؤون الزراعي ــاع الش ــاًل بقط ــة متمث ــة الغذائي ــي للرقاب ــاز أبوظب ــم جه نظ
الموافــق 27 ســبتمبر 2018، لقــاًء توعويــًا لمــالك المــزارع ومربــي الثــروة الحيوانيــة بفــرع 
ــتدامة  ــي واس ــن الغذائ ــق األم ــاز لتحقي ــعي الجه ــار س ــي إط ــن ف ــة العي ــي مدين ــاز ف الجه
قطــاع الزراعــة باإلمــارة مــن خــالل تنفيــذ برامــج تتمثــل فــي تنميــة القطــاع الزراعــي بشــقية 

ــي ــي والحيوان النبات

فعاليات

مشاركة الجهاز في برنامج تبادل الخبرات الحكومية

مشــاركة جهــاز أبوظبــي للرقابــة الغذائيــة فــي الملتقــى الثانــي مــن برنامــج تبــادل 
الخبــرات الحكوميــة المنظــم مــن قبــل األمانــة العامــة للمجلــس التنفيــذي حيــث 
اســتعرض كل مــن عيســى الحوســني مديــر قســم التميــز المؤسســي ومحمــد 
االبتــكار  بــإدارة  المتعلقــة  الممارســات  أفضــل  األداء  قســم  مديــر  المرزوقــي 

المســتقبل. واستشــراف 

زيارة لمركز االتحاد للتوحد

ــارة إلــى مركــز االتحــاد  ــاًل ببرنامــج عــون للخدمــة المجتمعيــة زي ــة الغذائيــة متمث نظــم جهــاز أبوظبــي للرقاب
للتوحــد وذلــك ضمــن فعاليــات ومبــادرات الجهــاز »لعــام زايــد« وضمــن توجــه الجهــاز بتكريــس جهــوده 
لترســيخ ثقافــة خدمــة المجتمــع، وتعزيــز دوره كعنصــر فاعــل فــي تجســيد رؤيــة الحكومــة الرشــيدة بتحقيــق 

ــع ــراد المجتم ــة أف ــاء لكاف ــعادة والرخ الس

الفئةالنشاط

اليوم العالمي للمسنين، مسرح االتحاد – )01 أكتوبر 2018(
يوم األغذية العالمي، أفرع الجهاز المختلفة – )16 أكتوبر 2018(

برنامج عون

محاضرة بعنوان »برنامج الدعم في صندوق خليفة لتطوير المشاريع، مسرح مبنى رقم )2(/ العين - » )08 أكتوبر 2018(
فعالية عام زايد مع قطاع الرقابة، مسرح االتحاد – )24 أكتوبر 2018(

بطولة الجهاز لأللعاب الرياضية الثانية، أفرع الجهاز المختلفة – )أكتوبر 2018(
أنشطة ومسابقات

معرض جيتكس للتقنية، مركز دبي التجاري العالمي – )14 – 18 أكتوبر 2018(
مهرجان تمور المجدول األردنية، المملكة األردنية الهاشمية – )21 – 23 أكتوبر 2018(

معرض سيال باريس، فرنسا – )21 – 25 أكتوبر 2018(
معارض ومهرجانات
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قاعدة بيانات المعرفة 
لخدمات التحليل

إعداد عفرا حمد المنصوري
إدارة المختبرات البيطرية

ما هي قاعدة بيانات المعرفة؟

قاعدة بيانات المعرفة عبارة عن سجل بيانات مطلوب من الجهة الحكومية إعداده 
واالستمرار في تحديثه مما يسهل على موظفي خدمة المتعاملين الحصول على 

المعلومات عند الحاجة إلى الرد على أية استفسارات أو شكوى من المتعامل.

كيف يتم بناء وتحديث قاعدة بيانات المعرفة؟

من  تجمع  التي  المعلومات  باستخدام  وتحدث  المعرفة  بيانات  قاعدة  تؤسس 
المصادر الداخلية والخارجية للجهة المعنية. تمثل المصادر الداخلية موظفي الجهة 
باعتبارهم المسؤولين عن تلقي المعلومات التي تفيد المتعاملين ليتم تحديثها.أما 

المصادر الخارجية للجهة فتتكون من متعاملين الجهة أو مراكز االتصال.

من الذي يخول استخدام قاعدة بيانات المعرفة؟

مع  يتواصلون  الذين  العاملين  جميع  قبل  من  المعرفة  بيانات  قاعدة  تستخدم 
البيانات  قاعدة  تؤمن  االتصال.  مركز  موظفي  ذلك  في  بما  مباشرة؛  المتعاملين 
للمستخدمين مصدرًا مباشرًا للمعلومات القيمة التي يمكن أن تساعد في تقديم 

الخدمة لمتعاملين حكومة أبوظبي بصورة أفضل.

خدمات  حول  المعرفة  بيانات  قاعدة  بإنشاء  البيطرية  المختبرات  إدارة  قامت  وقد 
مثل  بالخدمة  المتعلقة  التفاصيل  جميع  على  تحتوي  والتي  تقدمها  التي  التحليل 
العينة،  حجم  تحليل،  لكل  المطلوبة  العينة  نوع  المتبعة،  التحليل  طريقة  تفاصيل 
خالل  للمختبر  االستيعابية  والسعة  العينات  نقل  شروط  الى  باإلضافة  الحيوان،  نوع 

الحاالت الروتينية والحاالت الطارئة.

المرجع: دليل خدمة المتعاملين حكومة أبوظبي
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التدريب التخصصي ونشر المعرفة 
في المختبرات البيطرية 

إعداد الدكتور/ محمد علي الحوسني 
مدير قسم الميكروبيولوجي والبيولوجيا الجزيئية 

منسق فريق شهادات الكفاءة والتدريب 

التحاليل  خدمات  تقديم  في  المتمثل  البيطرية  المختبرات  إدارة  دور  من  انطالقا 
العلمية  الكفاءة  مستوى  على  المحافظة  يتطلب  الذي  األمر  البيطرية،  المخبرية 
العلمية  والمعلومات  المعايير  أحدث  مع  تماشيا  اإلدارة  في  للعاملين  والمعرفية 
البيطري، والذي ينعكس على دقة  المخبري  التشخيص  المرتبطة بمجال  والعملية 
المختبرات  إدارة  حرصت  المقدمة،  المخبرية  للخدمات  التشخيصية  النتائج  وكفاءة 
المعرفة  ونقل  بالتدريب  يعنى  متكامل  تدريبي  نظام  إنشاء  على  البيطرية 

التخصصية ليس على مستوى اإلدارة فحسب، بل على مستوى المجتمع. 

ونقل  الفني  بالتدريب  يعنى  داخلي  فريق  بواسطة  التدريبي  النظام  هذا  ويدار 
المعرفة، والذي يعمل وفقا لثالثة محاور أساسية هي: 

أوال: اإلشراف ومتابعة نظام الكفاءة الفنية للموظفين:

للموظفين  الفنية  الكفاءة  نظام  بإنشاء  البيطرية  المختبرات  ادارة  قامت  حيث 
متوافقا مع متطلبات هيئة االعتماد البريطانية UKAS، والذي يهدف إلى:  

في  المستخدمة  واالجهزة  التقنيات  على  الجدد  الموظفين  تدريب   •
كفاءتهم  من  للتأكد  وذلك  منتظم  تدريبي  لبرنامج  وفقا  المختبرات 
وفقا  النتائج  واصدار  المطلوبة  الطبية  الفحوصات  عمل  على  وقدرتهم 

للمعايير العلمية. 
تقييم مستوى الكفاءة الفنية للموظفين الحاليين من خالل عمل اختبارات   •

عملية سنوية على عينات سابقة او عينات ضبط الجودة. 

ثانيا: اإلشراف ومتابعة التدريب التخصصي لموظفي اإلدارة: 

اللقاءات  من  العديد  في  للمشاركة  اإلدارة  لموظفي  بالتنسيق  الفريق  يقوم  حيث 
التخصصية وذلك من خالل: 

خالل  من  التخصصية  والمحاضرات  العمل  ورش  من  العديد  تنظيم   •
االستعانة بالمتخصصين في المجال

على  العلمية  واللقاءات  المؤتمرات  في  للمشاركة  الموظفين  ترشيح   •
مستوى الدولة 

ترشيح الموظفين للمشاركة في المعارض العلمية   •
•  نشر المعلومات العلمية التخصصية على موظفي االدارة بشكل دوري  

ثالثا: تنظيم برامج نشر المعرفة:

يقوم الفريق بتنظيم العديد من األنشطة والبرامج المتعلقة بنشر المعرفة وذلك 
من خالل   

تنظيم العديد من المحاضرات وورش العمل التخصصية لموظفي اإلدارات   •
األخرى في جهاز ابوظبي للرقابة الغذائية   

عقد وتنظيم برامج التدريب العملي لطلبة الجامعات والمؤسسات األخرى.  •
عقد المحاضرات التوعوية المجتمعية لطالب المدارس.  •

المشاركة في البرامج المجتمعية العامة مثل مهرجان الشيخ زايد التراثي   •
بهدف توعية الجمهور بدور المختبرات البيطرية في حماية الثروة الحيوانية 

واالنسان.     

وذلك  لديها  العاملين  وتطوير  لتدريب  تسعى  التي  هي  الناجحة  المؤسسات  إن 
لبلوغ  الوسيلة  هم  العاملين  فاألفراد  والتطور،  النمو  في  أهدافها  لتحقيق 
في  العاملين  وقدرات  مهارات  وتطوير  تنمية  من  البد  لذلك  ألهدافها،  المؤسسة 

جميع المجاالت ذات الصلة بالتخصص والمهام الوظيفية على نحو مستمر. 
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األغذية المالئة
JUNK FOOD

إعداد الدكتور/ يوسف طوالبة 
 أخصائي تحليل مخاطر غذائية / قسم تحليل 

المخاطر - قطاع السياسات واألنظمة
إدارة السياسات وتحليل المخاطر

حرارية  سعرات  على  تحتوي  التي  األغذية  بأنها   Junk Food المالئة  األغذية  تعرف 
الصحية   Nutrients المغذيات  من  القليل  مع  مرتفعة   Empty Calories Food
المرغوبة، وهي األغذية التي يتم فيها جذب المستهلكين وخاصة من فئات األطفال 
وجود  حساب  على  الغذاء  ومظهر  وشكل  طعم  على  التركيز  خالل  من  والشباب 
 Junk ونسب المغذيات األساسية المرغوبة والصحية، حيث تتصف  األغذية المالئة  
 Sodium Chloride وملح الطعام sucrose بارتفاع نسب كل من سكر المائدة Food
والدهون Fat وخاصة المشبعة Saturated منها والتي غالبا ما تكون دهون مهدرجة 
 Trans المتحولة  الدهون  عليه  يطلق  ما  على  تحتوي  وبالتالي   Hydrogenated Fat
الجاذبة  الصناعية  األلوان  إضافة  األحيان  غالب  في  ويتم  كما  ضررها،  المثبت   Fat

ومكسبات الطعم لتلك األغذية لزيادة إقبال المستهلكين عليها.

الى  الصحية  األغذية  حساب  على   Junk Food المالئة  األغذية  على  التركيز  يؤدي 
المغذيات  على  الجسم  يحصل  ال  حيث   Malnutrition التغذية  بسوء  التسبب 
والبروتين  واأللياف  والمعادن  الفيتامينات  مثل  يحتاجها  التي  وبالكميات  األساسية 
في  المغذيات  تلك  تتركز  حيث  األساسية،  والدهنية  األمينية  واألحماض  الجيد 
والعسل  ومنتجاته  والحليب  والبيض  والفواكه  الخضار  مثل  الصحية  األغذية 
هنا  االشارة  وتجدر  الدواجن،  ولحوم  الحمراء  واللحوم  واألسماك  الكاملة  والحبوب 
الى أن المقصود هنا هو تناول األغذية الصحية والتنوع بها وبكميات معتدلة وليس 

اإلسراف فيها واإلكثار منها. 

Junk food الى اإلصابة بالسمنة وما يترتب عليها  يؤدي التركيز على األغذية المالئة 
الدم  ضغط  وارتفاع  السكري  أمراض  مثل  الحقا  المستهلك  تصيب  قد  أمراض  من 

واألمراض القلبية. الخ. 

 Junk المالئة  األغذية  تسمية  تحت  تندرج  التي  الغذائية  المنتجات  من  العديد  هناك 
والتاكو  المختلفة  بأشكالها  والشوكوالتة  السكاكر  منتجات  غالبية  مثل   Food
ال  التي  والجاهزة  المصنعة  األغذية  منتجات  وبعض  والشيبس  الغازية  والمشروبات 
والبيرغر   Nuggets وال  كالنقانق  لها  الالزمة  السليمة  بالمكونات  االلتزام  فيها  يتم 
والبيتزا وبعض األغذية الشعبية التي يتم تحضيرها بشكل خاطئ ومن مكونات غير 

مناسبة مثل الفالفل...الخ. 

تكمن المشكلة الرئيسة في التركيز على تلك األغذية واالعتماد عليها واإلكثار منها، 
وليس  معتدلة،  وبكميات  محدودة  لمرات  األغذية  تلك  تناول  يتم  أن  يضير  ال  حيث 
المشار  الصحية  األغذية  على  االعتماد  من  بد  ال  حيث  عليها،  واالعتماد  منها  اإلكثار 
اليها أعاله وبالكميات المعتدلة المطلوبة مع ضرورة تناول الوجبات بأوقاتها وعدم 
االعتماد على الوجبة الرئيسة الواحدة باإلضافة إلى ضرورة شرب الكميات المطلوبة 
من الماء وعلى مدار اليوم مع التركيز على الفترة الصباحية وكذلك ممارسة الرياضة 
كتلة  مؤشر  خالل  من  عنه  يعبر  والذي  السليم  الصحي  الوزن  على  والمحافظة 
يتم  حيث   24.5  –  19.5 بين   يتراوح  أن  يجب  والذي   Body Mass Index BMI الجسم 

احتسابه من خالل قسمة وزن الجسم )بالكيلوغرام( على مربع طوله )بالمتر(.

تعد برامج التوعية والتثقيف هي الكفيلة والضامنة لعدم اعتماد المستهلكين على 
األغذية المالئة Junk food وحثهم على االعتماد على األغذية الصحية وإتباع قواعد 
التغذية السليمة والممارسات الصحية األخرى مثل النشاط البدني والرياضة وشرب 

الكميات المطلوبة من الماء. 

شواء اللحوم على الفحم 
)سلبيات متوقعة وسبل تالفيها(

إعداد قسم تحليل المخاطر
 قطاع السياسات واألنظمة

نظرا النتشار وتوسع عمليات شواء اللحوم على الفحم وفي الهواء الطلق وخاصة 
المترتبة  المحتملة  السلبية  األثار  على  الضوء  تسليط  ارتأينا  فقد  التنزه،  رحالت  خالل 

على عمليات الشواء الخاطئة والسبل الكفيلة بتالفيها.

ممارسة  نتيجة  تنجم  قد  اإلنسان  صحة  على  سلبية  أثار  هناك  أن  فيه  شك  ال  مما 
أن  حيث  المفتوح،  الهواء  وفي  الفحم  على  اللحوم  شواء  وخاصة  الشواء  عمليات 
بعض الدهون المرافقة للحوم تنصهر نتيجة الحرارة وتسقط على شكل نقاط على 
الجمر أو الفحم، مما ينتج عنه تشكل الهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات 
ويتم  المتصاعد  الدخان  مع  حملها  يتم  والتي  اإلنسان،  بصحة  والضارة   PAHs
سطح  على  ثانية  ترسبها  يتم  قد  كما  الشواء  على  القائمين  قبل  من  استنشاقها 

اللحوم خالل استمرار عملية شواء اللحوم. 

ينتج عن تعريض األطعمة كاللحوم إلى الدخان خالل الشواء على الجمر أو الفحم 
ومن  األطعمة  تلك  على  الدخان  تراكم  ذلك  عن  ينجم  المفتوحة،  النار  على  أو 
المعروف أن الدخان يحتوي على مركبات ضارة بصحة اإلنسان كأول أكسيد الكربون 

ومجموعة من الهيدروكربونات العديدة األخرى.

تلك  من  الخارجية  األجزاء  لبعض  احتراق  الفحم  على  الشواء  عمليات  عن  ينتج  قد 
األطعمة وخاصة اللحوم والتي تكتسب اللون األسود بعد ذلك، حيث ال يجوز تناول 

الطعام المحروق لكونه يشكل ضررا بصحة المستهلك.

وخاصة  األطعمة  شواء  خالل  الحذر  بتوخي  الغذائية  للرقابة  أبوظبي  جهاز  ينصح 
إلى  المتساقطة  المنصهر  الدهن  نقاط  وصول  تجنب  يجب  حيث  اللحوم،  شواء 
الجمر المستخدم في الشواء، حيث يمكن تحقيق ذلك من خالل وضع  أو  الفحم 
من  أو  الجمر  إلى  المنصهر  الدهن  وصول  لمنع  اللحوم  تحت  القصدير  من  شرائح 

خالل وضع طبقة وسيطة بين اللحوم والجمر أو الفحم خالل الشواء.

ينصح جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية بتجنب الوصول إلى احتراق أجزاء من األطعمة 
وخاصة اللحوم المشوية وتجنب تراكم الدخان على اللحوم المشوية.
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فوائد استخدام المحاصيل 
المحورة وراثيا

Benefits of using GM Crops

إعداد م. حمدان مصبح النعيمي
مدير قسم الرقابة الزراعية بالعين

جهاز أبو ظبي للرقابة الغذائية

تم تطوير أساليب الهندسة الوراثية النباتية منذ أكثر من 30 عامًا، ومنذ ذلك الحين، 
في  واسع  نطاق  على  واعًتمدت  تجاريًا  متوفرة  وراثيًا  المعدلة  المحاصيل  أصبحت 

عام 2009 .

على  للزراعة  الصالحة  األراضي  من   %10 على  وراثيا  المعدلة  المحاصيل  زراعة  تم 
األرض.

من  الجينات  تنقل  بحيث  المرغوبة،  للصفات  الجينات  من  أكثر  أو  واحد  إدخال  يتم 
نفس النوع أو أنواع أخرى من النباتات أو قد تنقل من كائنات ال عالقة لها تماما بتلك 

األنواع.

غالبًا ما تكون الصفات المستهدفة من خالل الهندسة الوراثية هي نفس الصفات 
التي تتبعها التربية التقليدية. 

ومع ذلك، ونظرًا ألن الهندسة الوراثية تسمح بنقل الجين مباشرة عبر حدود األنواع 
، فإن بعض الصفات التي كانت صعبة أو مستحيلة سابقًا يمكن تطويرها بسهولة 
 )GM Crops( .نسبيًا من خالل هذه التقنية وتنتج ما يسمى بالمحاصيل المعدلة وراثيا
جينيًا    )Bt )صنف  والذرة  القطن  أصناف  بعض  تعديل   تم  فقد  المثال  سبيل  على 
وذلك بدمج جزيئات البكتيريا)Bacillus thuringiensis )Bt، وهي نوع من أنواع البكتريا 
الممرضة للحشرات والتي تستخدم بشكل واسع في عمليات المكافحة حيث تنتج  
بلورات سامة للحشرات وال تأثر تلك البلورات المتخصصة على األعداء الحيوية لآلفات 

أو االنسان أوالحيوان والبيئة.

كما يمكن أيًضا تعديل المحاصيل لردع فيروسات النبات أو الفطريات والتي غالبًا ما 
تقضي على المحاصيل.على الرغم من أن البذور المعدلة وراثيا أكثر كلفة من البذور 

المنتجة بالتربية التقليدية، إال أن المحاصيل المعدلة وراثيا تتميز باآلتي

1-  تقليل مدخالت اآلالت والوقود 
المبيدات الكيميائية ومكافحة اآلفات وما ينتج عنه من  تقليل استخدام    -2

تقليل تلويث البيئة ومحيطها.
في  والعملين  المزارعين  قبل  من  والكيماويات  للمبيدات  التعرض  تقليل    -3

المجال الزراعية والتكلفة العالجية.
4-  زيادة إنتاجية المحاصيل

المجتمع  من  لشريحة  جديدة  عمل  فرص  اإلنتاجية  زيادة  تولد  ما  غالبًا    -5
في  وخاصة  المجتمع  رفاهية  زيادة  إلى  يؤدي  الذي  الدخل  وزيادة  الريفي 

الدول الفقيرة والنامية.

بكتيريا
 Bacillus(

thuringiensis )Bt

قطن )Bt( المحور 
وراثيًا

أمثلة على بعض المحاصيل التي تم تحويرها جينيًا:

يزرع في  الهند القطن )Bt( ينتج دخًلا  أعلى بنسبة 82 بالمائة لألسر الزراعية   -1
الرفاهية  في  ملحوظ  مكسب  وهو  التقليدي  بالقطن  مقارنًة  الصغيرة 
وغير  المباشرة  التأثيرات  أن  الحديثة  األبحاث  وأظهرت  العامة  االقتصادية 
دوالر  مليار   2 من  بأكثر  اإلجمالية  الرفاهية  من  تزيد   )Bt( للقطن  المباشرة 
سنويًا في الهند وحدها. حصة كبيرة من هذه المكاسب تذهب إلى األسر 

الريفية التي تعيش تحت خط الفقر
المليار  حدود  في  الصين  في   )Bt( للقطن  السنوية  المكاسب  تقدر  كما    -2

دوالر. 
فول الصويا والذرة المحورة وراثيا، والتي تزرع على نطاق واسع في أمريكا   -3
البلدان  من  قليل  وعدد  أفريقيا  جنوب  في  وكذلك  والجنوبية  الشمالية 
األخرى تنتج أيضا مكاسب كبيرة للرفاه االجتماعي تقدر حاليا بنحو 5 مليار 
ضخمة  منافع  وجود  ُيتوقع  كما  العالمي.  المستوى  على  سنويا  دوالر 
للمحاصيل المعدلة وراثيًا في المستقبل والتي تركز على نواحي هامة بيئيًا 
مثل  الجفاف وملوحة  مياه الري والتربة و ايضا كفاءة استخدام المغذيات 

للنبات.
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عبد� حميد    •
م. ثامر القاسمي  •
حمد علي المرر     •

قسم المنافذ الجوية والبحرية  •

الشكر والثناء

مع تمنياتنا للجميع 
بدوام التوفيق والتميز 

رسائل الشكر والثناء التي تم استالمها من المتعاملين عبر 
مركز االتصال الحكومي، والتي أثنت على زمالئنا الموظفين 

الموضحة أسمائهم أدناه لتميزهم في تقديم الخدمة 
وإسعاد المتعاملين. 

من كوادرنا 
هالل زايد المنصوري

المختبــرات  إدارة  المرضــي - فــي  العينــات والتشــريح  إدارة  يشــغل وظيفــة فنــي فــي قســم 
البيطريــة. التحــق للعمــل فــي الجهــاز عــام 2011 ، لديــه مهــارات وكفــاءات عاليــة فــي التعامــل مــع 

ــن . ــن المتعاملي ــة م ــات المختلف الفئ

وقــد قــام بتســجيل مــا اليقــل عــن 25 ألــف معاملــة خــالل العــام 2017 ، وقــد حصــل هــالل علــى 
لقــب ســفير خدمــة المتعامليــن مــن قبــل إدارة المختبــرات البيطريــة ويمنــح هــذا اللقــب للموظــف 
الــذي يعكــس قيــم خدمــة المتعامليــن أثنــاء تقديمــه للخدمــات ســعيا لتعزيــز تجــارب المتعامــل 
ــر التنفيــذي لقطــاع الثــروة  وتقديــم خدمــات متميــزة. وقــد تــم تكريمــه مــن قبــل ســعادة المدي
الحيوانيــة خــالل العــام 2015 و2017 وأيضــا تــم تكريمــه مــن قبــل مديــر إدارة المختبــرات البيطريــة 
وهــذا الــى جانــب العديــد مــن رســائل الشــكر التــي تلقاهــا مــن المتعامليــن الخارجييــن أثنــاء 

ــر مركــز اإلتصــال الحكومــي . الحضــور الشــخصي أو عب
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