ﻧﺸﺮة اﻟﺰاد

ﻟﺠﻬﺎز أﺑﻮﻇﺒﻲ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ

اﻻﺑﺘﻜﺎر
w w w.adfca.ae

أخبار الجهاز

تحت شعار «الزراعة كتخصص واعد لمهنة المستقبل»
اإلمارات تشارك بمعرض البحرين الدولي للحدائق 2019

تشــارك دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ممثلــة بجهــاز أبوظبــي للرقابــة الغذائيــة
للمــرة الثانيــة علــى التوالــي فــي فعاليــات معــرض البحريــن الدولــي للحدائــق 2019
والمقــام برعايــة حضــرة صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة عاهــل
مملكــة البحريــن حفظــه اهلل ورعــاه ،وبدعــم متواصــل مــن صاحبــة الســمو الملكــي
األميــرة ســبيكة بنــت إبراهيــم آل خليفــة قرينــة ملــك مملكــة البحريــن الشــقيقة،
فــي المنامــة خــال الفتــرة  24 – 21فبرايــر الجــاري تحــت شــعار «الزراعــة كتخصــص
واعــد لمهنــة المســتقبل».
وقــال المهنــدس ثامــر راشــد القاســمي رئيــس الوفــد المشــارك أن مشــاركة الجهــاز
فــي المعــرض تأتــي فــي إطــار تعزيــز تواجــد الدولــة فــي المعــارض والمحافــل
الدوليــة ذات الصلــة بقطــاع الزراعــة واالســتدامة البيئيــة ،الســيما ومعــرض البحريــن
الدولــي للحدائــق باعتبــاره نقطــة اتصــال رئيســة بيــن كافــة الجهــات المحليــة فــي
مملكــة البحريــن الشــقيقة والجهــات الدوليــة األخــرى وفرصــة حقيقيــة لتبــادل
الخبــرات والمعــارف تجــاه المشــاريع ذات االهتمــام المشــترك.

كفــاءة التخطيــط إلدارة المــوارد ،باإلضافــة إلــى نشــر وتوزيــع الكتيبــات التوعويــة،
وعــرض مرئــي بشــأن إنجــازات الجهــاز ،وعــروض أخــرى عــن مشــروع ســامة زادنــا الذي
يتبنــاه الجهــاز ،وأخيــرًا عــن دور الجهــاز فــي دعــم التأهيــل األكاديمــي للطــاب إيمانــً
منــه بــأن الزراعــة تخصــص واعــد لمهنــة المســتقبل.
وأكــد القاســمي حــرص الجهــاز علــى تنميــة وتعزيــز التواصل الدائــم بين المؤسســات
الحكوميــة علــى مســتوى دول مجلــس التعــاون الخليجــي لتحقيــق األهــداف
المنشــودة والمصلحــة المشــتركة فــي كافــة المجــاالت ،الســيما فــي مجــال
األمــن الغذائــي والزراعــي ،وتســليط الضــوء علــى الســمعة المتميــزة إلمــارة أبوظبــي
بشــكل خــاص والدولــة بشــكل عــام مــن خــال تعريــف المشــاركين بالتشــريعات
الغذائيــة والزراعيــة المتقدمــة التــي يتبناهــا الجهــاز فــي مجــال الســامة الغذائيــة
واســتدامة القطــاع الزراعــي ،إلــى جانــب تبــادل الخبــرات مــن الجهــات الحكوميــة
وغيــر الحكوميــة المشــاركة بالمعــرض وتصديــر المعرفــة والخبــرات التــي يمتلكهــا
الجهــاز لضمــان تحقيــق أكبــر فائــدة ممكنــة منهــا للعالــم.

وأضــاف القاســمي أن الجهــاز يســعى مــن خــال مشــاركته أيضــً الترويــج
ألفضــل الممارســات والمشــاريع والبرامــج واألنشــطة التــي يقدمهــا للمتعامليــن
والمســتهلكين والشــركاء كافــة ،والترويــج للمعــارض والمنتديــات التــي ينظمهــا
الجهــاز فــي إمــارة أبوظبــي ،وفتــح آفــاق تجاريــة جديــدة مــن خــال اســتقطاب
المســتثمرين والشــركات والصناعــات الغذائيــة والزراعيــة ،الســيما فيمــا يتعلــق
بتنظيــم المنتــدى العالمــي لالبتــكارات الزراعيــة الــذي يقــام فــي أبريــل  2019ويهــدف
لتســليط الضــوء علــى اســتخدامات الــذكاء االصطناعــي فــي المجــال الزراعــي،
ومعــرض يوروتيــر الشــرق األوســط الــذي يقــام فــي ســبتمبر  2019المعــرض الرائــد
واألكبــر عالميــً فــي مجــال اإلنتــاج الحيوانــي ،ومعــرض ســيال الشــرق األوســط
الــذي يقــام فــي ديســمبر  2019والمتخصــص فــي األغذيــة والمشــروبات وخدمــات
الضيافــة ،إذ يطمــح الجهــاز مــن خاللهــم التعريــف بالفــرص االســتثمارية المتميــزة
التــي توفرهــا دولــة اإلمــارات بشــكل عــام وإمــارة أبوظبــي بشــكل خــاص.
وأشــار إلــى أن مشــاركتنا هــذا العــام بجنــاح خــاص الســتعراض األنشــطة والخدمــات
التــي يقدمهــا الجهــاز للمجتمــع ،والتعريــف بجهــوده فــي توعيــة الجمهــور
بممارســات الســامة الغذائيــة والزراعــة والثــروة الحيوانيــة ،واطــاع المختصيــن علــى
تطبيقــات مشــروع نظــم المعلومــات الجغرافيــة فــي الرقابــة علــى منشــآت اإلنتــاج
النباتــي والحيوانــي ،ونظــام الرقابــة الذاتيــة للمنشــآت الغذائيــة ونظــام تعريــف
وتســجيل الثــروة الحيوانيــة ودوره فــي الســيطرة علــى األمــراض واألوبئــة وضمــان
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أبوظبي للرقابة الغذائية يفتتح مركز عمليات
الطوارئ تعزيزًا لرفع كفاءة االستجابة للطوارئ
واألزمات الزراعية والغذائية

الذكاء االصطناعي عنوان النسخة السادسة
للمنتدى العالمي لالبتكارات الزراعية

افتتــح ســعادة ســعيد ســالم البحــري العامــري مديــر عــام جهــاز أبوظبــي للرقابــة
الغذائيــة مركــز عمليــات الطــوارئ بحضــور علــي ناصــر العامــري مديــر مركــز الطــوارئ
واألزمــات والكــوارث بأبوظبــي ،وعــدد مــن قيــادات الجهــاز.

تســتضيف أبوظبــي فعاليــات المنتــدى العالمــي لالبتــكارات الزراعيــة ،أحــد أهــم
المعــارض العالميــة التــي تســعى إليجــاد الحلــول الزراعيــة المســتدامة ،يومــي األول
والثانــي مــن أبريــل المقبــل بمركــز أبوظبــي الوطنــي للمعــارض (أدنيــك) ،تحــت رعايــة
ســمو الشــيخ منصــور بــن زايــد آل نهيــان ،نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء وزيــر شــؤون
الرئاســة ،ورئيــس مجلــس إدارة جهــاز أبوظبــي للرقابــة الغذائيــة .وســتركز النســخة
السادســة مــن المنتــدى علــى دور الــذكاء االصطناعــي فــي تعزيــز التقــدم علــى
صعيــد القطــاع الزراعــي مــن أجــل زيــادة إنتــاج الغــذاء وضمــان األمــن الغذائــي فــي
منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا.

وقــدم الســيد عمــر الشــمري مديــر النظــم المؤسســية والجــودة بالجهــاز شــرحًا
وافيــً عــن المركــز وأبــرز مكوناتــه ،وإجــراءات العمــل الخاصــة بمتابعــة الحــاالت
الطارئــة مــن لحظــة اســتالم البــاغ وحتــى انتهــاء مســببات الطــارئ بالتعــاون مــع
الجهــات المســاندة فــي إمــارة أبوظبــي ،وفقــً لخطــط االســتجابة المعتمــدة علــى
المســتوى المحلــي واالتحــادي.
ويهــدف المركــز إلــى تفعيــل سياســات ومعاييــر الســامة واألمــن المهنــي
والمؤسســي ،وإعــداد وتنســيق خطــط الطــوارئ الالزمــة للعمليــات الرئيســية
التــي تقــع علــى عاتــق الجهــاز لضمــان عــدم االنقطــاع فــي تقديــم الخدمــات،
بجانــب تفعيــل دور إدارة المخاطــر واســتمرارية األعمــال فــي مجــال ســامة الغــذاء
واالســتدامة الزراعيــة لتحقيــق سياســة الدولــة فيمــا يخــص اإلجــراءات الالزمــة إلدارة
الطــوارئ واألزمــات وصــو ً
ال لحالــة التعافــي.
يذكــر أن المركــز يتضمــن قاعــة اجتماعــات ومركــز عمليــات وغرفــة للتخطيــط ،حيــث
تــم تجهيــزه بتقنيــات االتصــال الحديثــة ،وأماكــن عمــل ُخصصــت للخبــراء وأجهــزة
حاســوبية لتحليــل البيانــات التــي يقــوم فريــق إدارة األزمــات بالمركــز بتداولهــا ،كمــا
ســيتم االســتثمار فــي الوســائل التــي تدعــم أنشــطة التنبــؤ للوقايــة مــن المخاطــر
الرئيســية واالســتجابة لألوبئــة واآلفــات بكفــاءة وفاعليــة.

وقــال المهنــدس ثامــر راشــد القاســمي ،رئيــس اللجنــة المنظمــة للمنتــدى « :ينطلــق
المنتــدى العالمــي لالبتــكارات الزراعيــة مــن تصــو ٍر مفــاده أن االبتــكارات المتواصلــة
فــي مجــال الزراعــة هــي الســبيل الوحيــد لتوفيــر الغــذاء لتســعة مليــارات شــخص
فــي العالــم بحلــول العــام  ،2050كمــا أنــه يمثــل إحــدى أبــرز قاطــرات االبتــكار فــي
هــذا القطــاع علــى مســتوى العالــم ،ويوفــر منصــة مثاليــة للنقــاش وتبــادل اآلراء
ـول تســاعد المنطقــة علــى تعزيــز كفــاءة اإلنتــاج الزراعــي واالعتمــاد علــى
إليجــاد حلـ ٍ
التقنيــات التــي مــن شــأنها المســاهمة فــي تحســين المحاصيــل ،ومكافحــة اآلفــات،
وزيــادة األربــاح ،وترشــيد اســتهالك الميــاه ،والتغلــب علــى التحديــات البيئيــة كتغيــر
المنــاخ وملوحــة التربــة وشــح مــوارد الميــاه» ،مشــيرًا إلــى أن المنتــدى يســعى إلــى
الوصــول لزراعــة مســتدامة فــي كافــة أنــواع اإلنتــاج الغذائــي ،ضمــن خمــس مجــاالت
رئيســية ،هــي :الزراعــة المحميــة والزراعــة المائيــة واالســتزراع الســمكي ،وإنتــاج وتربيــة
المواشــي والحيوانــات ،وإنتــاج التمــر ،وتربيــة األحيــاء المائيــة ،والمحاصيــل المســتدامة.
وأضــاف القاســمي« ،تشــكل نــدرة الميــاه وضعــف اســتغالل حجــم األراضــي الصالحــة
للزراعــة تحديــً كبيــرًا فــي المنطقــة بأســرها؛ لذلــك ،سيتوســع مؤتمــر هــذا العــام
فــي التركيــز علــى الزراعــة المحميــة واالبتــكارات الزراعيــة الموائمــة لمنــاخ وبيئــة
المنطقــة ،باإلضافــة إلــى التقــدم الكبيــر لتطبيقــات الــذكاء االصطناعــي فــي قطــاع
الزراعــة» ،الفتــً إلــى أن معــرض تربيــة النحــل وإنتــاج العســل ،يســتضيف بالتــوازي مــع
فعالياتــه هــذا العام ،المـؤتمــــــر الخــامـــس عـشـــر لجمعـيـــة النحـــالـــين اآلسـيـويـــة
ألول مــرة فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة».
وفــي ظــل الحاجــة المتناميــة لتبنــي منتجــو األغذيــة فــي المنطقــة المزيــد مــن
الحلــول والســائل والتقنيــات األكثــر كفــاءة مــن أجــل ترشــيد اســتخدام المــوارد
الطبيعيــة وتحســين اإلنتاجيــة وزيــادة كفــاءة سالســل التوريــد واالســتعداد
لمواجهــة تحديــات التغيــر المناخــي ،يوفــر المنتــدى فرصــة فريــدة لعــرض المنتجــات
الزراعيــة المبتكــرة أمــام  7000مــن مصنعــي المنتجــات الغذائيــة وواضعــي
المبدعيــن ذوي اإلنجــازات
السياســات والمســتثمرين فــي منطقــة الشــرق األوســط ُ
والتفكيــر االســتراتيجي.
ويشــهد المنتــدى العالمــي لالبتــكارات الزراعيــة هــذا العــام مشــاركة كوكبــةٍ
مــن أبــرز الخبــراء والمبتكريــن كمتحدثيــن يقدمــون آلالف الــزوار مزيجــً فريــدًا مــن
المحاضــرات الثريــة والحلقــات النقاشــية والعــروض اإلبداعيــة والجلســات الحواريــة
التــي تتيــح للحضــور التفاعــل عبــر طــرح األســئلة وتلقــي اإلجابــات .ويقــدم المنتــدى
ضمــن فعالياتــه «مســرح عــرض االبتــكارات» الــذي يتيــح لخمســين مبتكــرًا اســتعراض
ابتكاراتهــم وتســليط الضــوء علــى كيفيــة تأثيرهــا علــى مســتقبل الزراعــة وإنتــاج
ً
عــاوة علــى ذلــك ،يمنــح المنتــدى جوائــز االبتــكار فــي ســبع
الغــذاء حــول العالــم.
فئــات مختلفــة تغطــي مختلــف احتياجــات المنطقــة تقديــرًا لالبتــكارات التــي
تســاعد علــى تحســين األمــن الغذائــي العالمــي وتكريمــً ألصحابهــا.
ـياق متصــل ،تنطلــق فعاليــات النســخة الثانيــة لمعــرض تربيــة النحــل وإنتــاج
وفــي سـ ٍ
العســل ،والمؤتمــر الدولــي الثانــي للجمعيــة العربيــة لتربيــة النحــل خــال الفتــرة
مــن  1إلــى 3إبريــل المقبــل فــي إطــار الجهــود االســتراتيجية التــي تبذلهــا حكومــة
أبوظبــي لزيــادة إنتــاج العســل وتشــجيع مربــي النحــل فــي منطقــة الشــرق األوســط
وشــمال إفريقيــا علــى زيــادة إيراداتهــم وتبنــي أحــدث الحلــول والتقنيــات فــي هــذا
المجــال.
وقــال األســتاذ الدكتــور أحمــد الخــازم الغامــدي رئيــس اللجنــة التأسيســية للجمعيــة
العربيــة لتربيــة النحــل ،ونائــب رئيــس اتحــاد النحاليــن الدولــي لشــؤون الشــرق األوســط
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والعالــم العربــي« :يوفــر قطــاع تربيــة النحــل فرصــً كبيــرة فــي ظــل وجــود نحــو
كل مــن دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة والمملكــة
 1,200,000خليــة نحــل فــي ٍ
العربيــة الســعودية وحدهمــا ،مــع مــا يســتتبعه ذلــك مــن اســتيراد المنطقــة
ســنويًا مليــارات مــن النحــل وإنتــاج دول الخليــج لعشــرات اآلالف مــن أطنــان العســل.
وتســتقطب النســخة الثانيــة لمعــرض تربيــة النحــل وإنتــاج العســل نحــو ألــف مــن
أبــرز مــوردي الحلــول التقنيــة ،وكبــرى شــركات إنتــاج العســل ،إلــى جانــب الكثيــر مــن
المهتميــن بتربيــة النحــل وإنتــاج العســل الذيــن سيتشــاركون المعــارف والخبــرات
خــال فعاليــات المعــرض ،والتــي ســتمكن النحاليــن مــن تحقيــق إيــرادات إضافيــة
وتعزيــز اســتدامة العمليــات الحاليــة وتطويرهــا».

إقبال كبير على جناح جهاز أبوظبي للرقابة
الغذائية في معرض البحرين الدولي للحدائق
أبوظبي في  23فبراير 2019

أطلق حملة إرشادية واسعة
«أبوظبي للرقابة الغذائية» يوعي مربي الثروة
الحيوانية بأهمية تدوير القطيع
اســتقطب جنــاح جهــاز أبوظبــي للرقابــة الغذائيــة المشــارك فــي معــرض البحريــن
الدولــي للحدائــق  2019المقــام حاليــً بالمنامــة فــي الفتــرة مــن  24-21فبرايــر الجــاري
إقبــا ً
ال كبيــرًا مــن الــزوار والشــخصيات الهامــة والمختصيــن بقطــاع الزراعــة والغــذاء
وطلبــة المــدارس لالطــاع علــى األنشــطة والمشــاريع التــي يقدمهــا الجهــاز فــي
مجــال الزراعــة وســامة الغــذاء.
ومــن أبــرز الشــخصيات التــي زارت الجنــاح الشــيخة مــرام بنت عيســى آل خليفــة األمين
العــام للمبــادرة الوطنيــة لتنميــة القطــاع الزراعــي بمملكــة البحريــن والمهنــدس
الشــيخ محمــد بــن أحمــد بــن ســلطان آل خليفــة وكيــل شــؤون الزراعــة والثــروة
البحريــة بمملكــة البحريــن يرافقــه عــدد المســؤولين باإلضافــة للمهنــدس يوســف
المقهــوي مديــر عــام اإلدارة العامــة للحدائــق وعمــارة البيئــة بأمانــة المنطقــة
الشــرقية بالمملكــة العربيــة الســعودية.

فــي إطــار حرصــه علــى تحقيــق التنميــة المســتدامة فــي قطــاع الثــروة الحيوانيــة
بإمــارة أبوظبــي ،أطلــق جهــاز أبوظبــي للرقابــة الغذائيــة ،مؤخــرًا ،حملــة إرشــادية
واســعة لمربــي الثــروة الحيوانيــة فــي اإلمــارة لتعريفهــم بأساســيات إدارة العزبــة
وتدويــر القطيــع ،لتعظيــم مشــاركة الثــروة الحيوانيــة المحليــة فــي تلبيــة احتياجــات
الســوق مــن اللحــوم الطازجــة ،ورفــع كفــاءة عمليــة التربيــة من خــال تطبيــق أفضل
ممارســات التربيــة التــي تضمــن االســتخدام األمثــل لمدخــات اإلنتــاج الحيوانــي وفــي
الوقــت ذاتــه رفــع كفــاءة اإلنتــاج.
وتهــدف الحملــة لتعريــف مر ّبــي الثــروة الحيوانيــة فــي جميــع أنحــاء إمــارة أبوظبــي
بجــدوى عمليــة التربيــة وتوعيتهــم بأهميــة مســاهمة قطعانهــم فــي الســوق
المحلــي ،وإرشــادهم ألفضــل الممارســات المتبعــة بشــأن تدويــر القطيــع ،إضافــة
إلــى تعزيــز وعــي المربــي بمفهــوم االكتفــاء الذاتــي فــي عمليــة التربيــة ،وتعريفــه
باقتصاديــات تربيــة الثــروة الحيوانيــة.
وأكــد المهنــدس ثامــر راشــد القاســمي المتحــدث الرســمي باســم الجهــاز أن
الحملــة تتضمــن أكثــر مــن  5آالف زيــارة ميدانيــة للعــزب فــي مدينــة أبوظبــي
والعيــن ومنطقــة الظفــرة وتوزيــع نحــو  8آالف نشــرة متخصصــة بموضــوع إدارة
القطيــع ،إلــى جانــب التوعيــة عبــر حســابات الجهــاز الرســمية علــى منصــات التواصــل
االجتماعــي ،ومــن خــال اللقــاءات التلفزيونيــة واإلذاعيــة ،وضمــن مشــاركة الجهــاز
بالمهرجانــات والفعاليــات المحليــة ،لضمــان الوصــول إلــى أكبــر عــدد ممكــن مــن
المربيــن داخــل اإلمــارة وخارجهــا.
وأوضــح القاســمي أن إدارة القطيــع تعتبــر أحــد المكونــات األربعــة إلدارة الحيــازة
الحيوانيــة (العزبــة) وتشــمل تركيبــة القطيــع واألدوات المســتخدمة للشــرب
والتعليــف والحظائــر حيــث تعتبــر تركيبــة القطيــع حجــر الزاويــة وأســاس نجــاح أي
مشــروع لإلنتــاج الحيوانــي ،الفتــً إلــى أن الجهــاز حريــص علــى تعريــف المربيــن بأســس
ومعاييــر تدويــر القطيــع والــذي يســتند إلــى ضمــان وجــود الحيوانــات المنتجــة فــي
القطيــع طــوال فتــرة التربيــة وذلــك مــن خــال اســتبعاد الحيوانــات غيــر المنتجــة مــن
خــال اســتهالكها واالســتفادة مــن لحومهــا أو تســويقها ،نظــرًا لكونهــا تمثــل عبئــً
اقتصاديــً علــى المربــي.
وأفــاد القاســمي بــأن عمليــة تغذيــة الثــروة الحيوانيــة تعــد أكبــر بنــود المدخــات فــي
نظــم التربيــة واإلنتــاج الحيوانــي حيــث تمثــل نحــو  %70مــن تكاليــف التربيــة واإلنتــاج،
لذلــك حــرص الجهــاز علــى توعويــة وتعريــف المربيــن بجــدوى تدويــر القطيــع ودوره
فــي التقليــل مــن حجــم مدخــات اإلنتــاج ،وتوضيــح العائــد االقتصــادي والمــردود
المالــي لهــم مــن خــال اســتبعاد الحيوانــات التــي ال تمثــل إضافـ ً
ـة لمنظومــة اإلنتــاج
كالفحــول التــي تزيــد عــن حاجــة القطيــع والحيوانــات كبيــرة الســن التــي ينخفــض
إنتاجهــا.
وتتضمــن الحملــة التــي تســتمر حتــى نهايــة مايــو المقبــل إرشــادات مهمــة للمربــي
حــول معاييــر تدويــر التقطيــع والحيوانــات األكثــر مالءمــة للتدويــر ،وســبل االســتفادة
المثلــى مــن مدخــات اإلنتــاج ،وتقليــص النفقــات ،وتعظيــم العائــد المــادي للمربــي،
إضافــة إلــى مســاعدة المربــي للوصــول إلــى قطيــع نموذجــي وتربيــة اقتصاديــة،
وجعــل الحيــازة مصــدرًا للدخــل واالســتفادة مــن مبيعــات المنتجــات الحيوانيــة فــي
تغطيــة تكاليــف اإلنتــاج.

وقــدم المهنــدس ثامــر راشــد القاســمي رئيــس الوفــد المشــارك فــي المعــرض
شــرحًا حــول األنشــطة والخدمــات التــي يقدمهــا الجهــاز فــي مجــال الزراعــة والثــروة
الحيوانيــة ،والمشــاريع التــي ينفذهــا الجهــاز فــي ســبيل تطويــر قطــاع غذائــي
آمــن ومســتدام ،والتعريــف بالبرامــج التــي يقدمهــا الجهــاز ســواء للمزارعيــن أو
مربــي الثــروة الحيوانيــة بهــدف االرتقــاء بواقــع القطــاع الغذائــي وتحقيــق التنميــة
المســتدامة فــي هــذه المجــاالت .كمــا تــم تعريــف الــزوار بالفــرص االســتثمارية
والبنيــة التشــريعية المتطــورة والمقومــات التــي توفرهــا إمــارة أبوظبــي بشــكل
خــاص ودولــة اإلمــارات بشــكل عــام لقطاعــي الزراعــة والصناعــات الغذائيــة.
واســتعرض القاســمي أبــرز التطبيقــات التــي أطلقهــا الجهــاز والتــي تخــدم الســامة
الغذائيــة والزراعــة والثــروة الحيوانيــة وهــي مشــروع نظــم المعلومــات الجغرافيــة
فــي الرقابــة علــى منشــآت اإلنتــاج النباتــي والحيوانــي ،ونظــام الرقابــة الذاتيــة
للمنشــآت الغذائيــة ونظــام تعريــف وتســجيل الثــروة الحيوانيــة ودوره فــي الســيطرة
علــى األمــراض واألوبئــة وضمــان كفــاءة التخطيــط إلدارة المــوارد.
كمــا تــم تعريــف الــزوار بالجهــود التــي يبذلهــا الجهــاز لتحقيــق االســتدامة فــي
قطاعــات الزراعــة والثــروة الحيوانيــة عبــر اســتقطابة أكبــر المعــارض العالميــة
المتخصصــة فــي مجــال االبتــكار الزراعــي والغذائــي كالمنتــدى العالمــي لالبتــكارات
الزراعيــة ومعــرض ســيال الشــرق األوســط الحــدث التجــاري المتخصــص واألســرع نمــوًا
علــى مســتوى المنطقــة فــي قطــاع األغذيــة والمشــروبات والضيافــة إلــى جانــب
الترويــج لمعــرض يوروتيــر الشــرق األوســط ،المعــرض األكبــر مــن نوعــه علــى مســتوى
العالــم والوحيــد فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا الــذي يعنــى برقمنــة
إدارة الثــروة الحيوانيــة وتعزيــز فاعليــة األنظمــة الذكيــة فــي تنميــة هــذا القطــاع
الحيــوي.
واطلــع الــزوار علــى الكتيبــات التوعويــة ،وعــرض مرئــي بشــأن إنجــازات الجهــاز،
وعــروض أخــرى عــن مشــروع ســامة زادنــا الــذي يتبنــاه الجهــاز ،باإلضافــة إلــى توعيــة
طــاب المــدارس مــن خــال عــرض المسلســل الكرتــون «زادنــا» الــذي يتنــاول مواضيــع
الزراعــة والســامة الغذائيــة والثــروة الحيوانيــة كالحديقــة المنزليــة واألمــراض
المشــتركة بيــن اإلنســان والحيــوان.
كمــا قــام الوفــد اإلماراتــي خــال مشــاركته زيــارات ميدانيــة لســوق المزارعيــن
بمملكــة البحريــن للتعــرف علــى الوســائل الحديثــة المتبعــة فــي عمليــات الزراعــة
والترويــج للمنتجــات الزراعيــة ،واطلــع كذلــك علــى جهــود المملكــة فــي مجــال
التســويق الزراعيــة والســامة الغذائيــة.
وأعــرب المهنــدس ثامــر راشــد القاســمي ســعادته للمشــاركة الجهــاز للمــرة الثانيــة
علــى التوالــي فــي معــرض البحريــن الدولــي للحدائــق باعتبــاره نقطــة اتصــال رئيســة
بيــن كافــة الجهــات المحليــة فــي مملكــة البحريــن الشــقيقة والجهــات الدوليــة
األخــرى وفرصــة حقيقيــة لتبــادل الخبــرات والمعــارف تجــاه المشــاريع ذات االهتمــام
المشــترك.
وأشــاد الــزوار علــى مــا يقدمــه الجهــاز مــن دور كبيــر فــي تحقيــق غــذاء آمــن وســليم
للمجتمــع والخدمــات والتطبيقــات التــي أطلقهــا الخاصــة بقطــاع الغــذاء والزراعــة
والثــروة الحيوانيــة  ..مؤكديــن علــى أهميــة تعزيــز ســبل التعــاون بيــن المؤسســات
وتبــادل الخبــرات التــي تخــدم هــذا القطــاع المهــم وصــو ً
ال لتحقيــق أمــن غذائــي
وزراعــي علــى مســتوى المنطقــة.
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أخبار الجهاز

ع ّرف بمحاور مسرعات األمن الغذائي للدولة
جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية يختتم
مشاركته بمعرض البحرين الدولي للحدائق

جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية ينظم
محاضرة بعنوان تدوير القطيع

اختتــم جهــاز أبوظبــي للرقابــة الغذائيــة أمــس (األحــد) مشــاركته بفعاليــات معــرض
البحريــن الدولــي للحدائــق  ،2019والــذي أقيــم خــال الفتــرة  24-21فبرايــر الجــاري
فــي العاصمــة البحرينيــة تحــت شــعار «الزراعــة كتخصــص واعــد لمهنــة المســتقبل»،
برعايــة حضــرة صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة عاهــل مملكــة
البحريــن حفظــه اهلل ورعــاه ،وبدعــم متواصــل مــن قرينتــه صاحبــة الســمو الملكــي
األميــرة ســبيكة بنــت إبراهيــم آل خليفــة ،وبتنظيــم المبــادرة الوطنيــة لتنميــة
القطــاع الزراعــي فــي البحريــن.

نظــم جهــاز أبوظبــي للرقابــة الغذائيــة ،مؤخــرًا ،فــي مجلــس خالــد بــن طنــاف
المنهالــي ،فــي مدينــة بنــي يــاس بأبوظبــي ،محاضــرة بعنــوان (تدويــر القطيــع
وتنميــة الثــروة الحيوانيــة)  ،وذلــك بالتنســيق مــع مكتــب شــؤون المجالــس بديــوان
ولــي عهــد أبوظبــي ،ضمــن حــرص الجهــاز علــى تطبيــق أفضــل الممارســات فــي
التربيــة وصــوال لتحقيــق التنميــة المســتدامة فــي قطــاع الثــروة الحيوانيــة بإمــارة
أبوظبــي وتعزيــز مســاهمة المنتــج المحلــي فــي أســواق اإلمــارة .

وجــاءت مشــاركة الجهــاز ضمــن حرصــه علــى تعزيــز ســمعة ومكانــة الدولــة وإمــارة
ابوظبــي علــى كافــة األصعــدة ،والتواجــد الفعــال للدولــة ممثلــة بمؤسســاتها
الحكوميــة والخاصــة فــي المعــارض والمحافــل الدوليــة ذات الصلــة بقطــاع الزراعــة
واالســتدامة البيئيــة ،وتأكيــدًا علــى التكامــل الخليجــي وحســن العالقــات مــع
مملكــة البحريــن الشــقيقة وشــعبها ،وفرصــة حقيقيــة لتبــادل الخبــرات والمعــارف
تجــاه المشــاريع ذات االهتمــام المشــترك.
واســتقبل المهنــدس ثامــر راشــد القاســمي -رئيــس الوفــد المشــارك -يــوم أمــس،
ســعادة الدكتــور محمــد مبــارك بــن دينــه الرئيــس التنفيــذي للمجلــس األعلــى للبيئــة
فــي مملكــة البحريــن خــال زيارتــه لجنــاح الجهــاز المشــارك فــي المعــرض حيــث
تــم مناقشــة المواضيــع ذات االهتمــام المشــترك وبحــث فــرص تعزيــز التعــاون فــي
مجــاالت الزراعــة واالســتدامة البيئيــة.
وحــرص الجهــاز خــال مشــاركته بفعاليــات المعــرض علــى التعريــف بمحــاور
مســرعات األمــن الغذائــي للدولــة ،وجهودهــا فــي التحــول إلــى مركــز عالمــي
رائــد لألمــن الغذائــي القائــم علــى االبتــكار ،والتعريــف بمشــروع اســتخدام الــذكاء
االصطناعــي للرقابــة علــى العــزب والمــزارع عبــر صــور األقمــار الصناعيــة والطائــرات
بــدون طيــار ،ومشــروع الرقابــة الذاتيــة والتفتيــش عــن بعــد علــى المنشــآت الغذائيــةـ
إضافــة إلــى مشــروع النحلــة اإلماراتيــة واســتخدام الخليــة المزدوجــة لتحســين إنتــاج
نحــل العســل.
واســتعرض الجهــاز كذلــك مشــروع ترقيــم وتســجيل الحيوانــات فــي إمــارة أبوظبــي
وتعزيــز جهــود مكافحــة األوبئــة وتخطيــط المــوارد ،وجهــود الجهــاز بشــأن منهــاج
الثانويــة الزراعيــة لمنــح الخريــج مهــارات تمكنــه مــن الدخــول لســوق العمــل فــي
مجــاالت الزراعــة واالســتثمار الزراعــي ،والتعريــف بمقومــات وممكنــات االســتثمار
فــي اإلمــارات وأبوظبــي ،إلــى جانــب إطــاع زوار المعــرض علــى أبــرز اإلنجــازات التــي
حققتهــا إمــارة أبوظبــي فــي مجــال التنميــة الزراعيــة المســتدامة.
كمــا شــهد جنــاح الجهــاز توزيــع  6250مــادة توعويــة وإرشــادية وهدايــا رمزيــة علــى
زوار المعــرض تضمنــت حقيبــة زادنــا لألطفــال ،وكتيبــات توعويــة فــي مجــاالت
الســامة الغذائيــة والثــروة الحيوانيــة واالســتزراع الســمكي والزراعــة ،إلــى جانــب
إصــدار إلكترونــي تعريفــي بمهــام عمــل وإنجــازات وإصــدارات الجهــاز مــن أفــام
توعويــة ومطبوعــات إرشــادية ،وأهــم القوانيــن والتشــريعات المنظمــة لقطاعــات
الغــذاء والزراعــة بشــقية النباتــي والحيوانــي ،فــي إمــارة أبوظبــي.

وتضمنــت المحاضــرة التــي قدمهــا المهنــدس محمــد عمــر بارشــيد مــن قطــاع
الثــروة الحيوانيــة فــي الجهــاز تعريــف الحضــور مــن مربيــن الثــروة الحيوانيــة بجــدوى
عمليــة التربيــة وأهميــة مســاهمة القطيــع فــي الســوق المحلــي ،وإرشــادهم
ألفضــل الممارســات المتبعــة بشــأن تدويــر القطيــع ،إضافــة إلــى تعزيــز وعيهــم
بمفهــوم االكتفــاء الذاتــي فــي عمليــة التربيــة ،وتعريفهــم باقتصاديــات تربيــة الثــروة
الحيوانيــة.
وأكــد المحاضــر أهميــة إدارة العزبــة بالطــرق الصحيحــة لمــا لهــا مــن جــدوى
اقتصاديــة لتربيــة األغنــام مــن خــال تحديــد اهــداف التربيــة والســاالت المناســبة
وتطبيــق أفضــل الممارســات فــي التربيــة مثــل تدويــر القطيــع واالهتمــام بأســاليب
التغذيــة الســليمة والرعايــة الصحيــة للقطيــع واالســتفادة األمثــل مــن برامــج الدعــم
وذلــك عــن طريــق معرفــة االحتياجــات الغذائيــة الفعليــة للحيــوان والخدمــات
الصحيــة واإلرشــادية المقدمــة مــن الحكومــة مــن أجــل زيــادة اإلنتــاج وتعزيــز األمــن
الغذائــي.
كمــا تعــرف الحضــور علــى أبــرز المؤشــرات اإلحصائيــة الخاصــة بالثــروة الحيوانيــة
فــي إمــارة ابوظبــي وأهــم اإلنجــازات التــي حققهــا الجهــاز فــي ســبيل تطويــر هــذا
القطــاع الحيــوي المهــم ،إلــى جانــب تعرفهــم علــى مجــاالت التعــاون والدعــم
المعرفــي التــي يقدمهــا الجهــاز للمربيــن فــي مختلــف المجــاالت الخاصــة بعمليــة
تربيــة الثــروة الحيوانيــة كأحــدث وســائل التغذيــة وســبل الوقايــة مــن األمــراض
وعمليــة تســويق اإلنتــاج مــن خــال المشــورات الفنيــة التــي يقدمهــا أخصائيــو الجهاز.
وشــهدت المحاضــرة نقاشــات موســعة وقيَمــة حــول المواضيــع التــي طرحــت خــال
اللقــاء واســتمع المحاضــر ألســئلة واستفســارات رواد المجلــس وأجــاب عليهــا ،وأبــدى
الحضــور رغبتهــم فــي تنظيــم محاضــرات مماثلــة فــي تربيــة الحيوانــات خاصــة
فــي اإلبــل ،وأثنــوا علــى دور الجهــاز فــي تقديــم الدعــم والتوعيــة بمجــاالت الثــروة
الحيوانيــة والزراعــة والســامة الغذائيــة.
وتعكــس هــذه المحاضــرة مــدى اهتمــام جهــاز أبوظبــي للرقابــة الغذائيــة بقطــاع
الثــروة الحيوانيــة وتنميتــه وتطويــره ،والــذي يعتبــر دعامــة رئيســية فــي دعــم
االقتصــاد الوطنــي المســتدام مــن خــال تنويــع مصــادر الدخــل ،ورفــع نســبة
االكتفــاء الذاتــي مــن المنتجــات الغذائيــة المحليــة الوطنيــة اآلمنــة صحيــا ،واســتغالل
المــوارد الطبيعيــة المحليــة وفــق أســس علميــة واقتصاديــة قــادرة علــى الوصــول
للمنافســة واالســتدامة.
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محاضرة توعوية في دلما
نظــم قطــاع الرقابــة متمث ـا َ فــي إدارة الرقابــة احليوانيــة
مؤخــرا ً محاضــرة توعويــة فــي جزيــرة دملــا بعنــوان
(املمارســات الســليمة لغــذاء آمــن فــي بيوتنــا) قدمهمــا
دكتــور جمــال عرفــات ،اســتهدفت متداولــي األغذيــة
وموظفــو وشــركاء مركــز مت واجلمهــور .تطــرق خاللهمــا
إلــى املمارســات الغذائيــة الصحيحــة واملمارســات اخلاطئــة
وكيفيــة التعامــل الصحــي الســليم مــع الغــذاء أثنــاء
النقــل والعــرض والتــداول فــي محــات البيــع وحتــى شــراء
اجلمهــور والطــرق الصحيحــة لنقلــه وحفظــه فــي املنــزل.

زيارة الهيئة االتحادية
للتنافسية واالحصاء
ضمــن ســعي جهــاز أبــو ظبــي للرقابــة الغذائيــة ملوائمــة
متطلبــات حكومــة أبــو ظبــي املتعلقــة فــي سياســة إدارة
البيانــات وحتليلهــا والتــي مت إصدارهــا فــي عــام  ،2018قــام
فريــق إدارة البيانــات بزيــارة للهيئــة االحتاديــة للتنافســية
واإلحصــاء لالطــاع علــى أفضــل التجــارب واملمارســات فــي
التحليــات الذكيــة ومســتقبل البيانــات وتأتــي هــذه الزيــارة
ضمــن خطــة فريــق إدارة البيانــات وفريــق اســتراتيجية
البيانــات واستشــراف املســتقبل لالطــاع علــى املمارســات
والتجــارب مــع اجلهــات والهيئــات ذات اخلبــرة فــي مجــال
البيانــات والــذكاء االصطناعــي.

حضور منتدى االمارات
للسياسات العامة

لالطالع على تجربة دبي10X
ومختبر التشريعات

قــام فريــق مــن ادارة اإلحصــاء والتحليــل بحضــور النســخة
الثالثــة مــن منتــدى اإلمــارات للسياســات العامــة ،والــذي
انعقــد حتــت شــعار « مســرعات التنميــة املســتدامة :رســم
سياســات املســتقبل « والــذي نظمتــه كليــة محمــد بــن
راشــد لــإدارة احلكوميــة وبالشــراكة مــع الهيئــة االحتاديــة
للتنافســية واإلحصــاء ،وتضمــن املنتــدى ورشــات عمــل
وجلســات حواريــة مــع نخبــة مــن خبــراء السياســات
والقــادة وصنــاع القــرار بهــدف االرتقــاء مبســتوى أداء
السياســات احلكوميــة بدولــة اإلمــارات.

قــام وفــد مكــون مــن الســيدة عائشــة الشامســي ،والســيد
خالــد املرزوقــي ود .محمــد احلمــادي ومتخصصــن فــي مجــال
البيانــات بزيــارة مؤسســة دبــي للمســتقبل لالطــاع علــى
جتربتهــم فــي دعــم االبتــكارات اخلالقــة فــي العمليــات
والتشــريعات والتكنولوجيــا مــن خــال جتربــة دبــي ،10X
كذلــك االطــاع علــى جتربتهــم الرائــدة فــي مرصــد املســتقبل.
باإلضافــة إلــى التطــرق آلليــه عمــل مختبــر التشــريعات
وقيــاس األثــر التشــريعي.
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االجتماع الفني األول لفريق مشروع
سجل أبوظبي الزراعي
مت عقــد االجتمــاع الفنــي األول مــن فريــق مشــروع ســجل
أبوظبــي الزراعــي بحضــور مديــر املشــروع الســيدة عائشــة
الشامســي وممثلــي مركــز االحصــاء ومركــز خدمــات املزارعني.
حيــث قــام الســيد إبراهيــم الشــمري بتقــدمي مســتجدات
العمــل ،وشــدد بضــرورة حتقيــق أهــداف املشــروع فــي وقتهــا
احملــدد لتوفيــر قاعــدة بيانــات مســتمرة ومحدثــة لدعــم
القطــاع الزراعــي والثــروة احليوانيــة ومؤشــرات االســتدامة
الزراعيــة ومســاهمة هــذه القاعــدة فــي دعــم السياســات
التشــريعات واخلطــط التنمويــة لقطــاع الزراعــة فــي اإلمارة.

تكريم موظفي إدارة المختبرات
البيطرية
نظمــت إدارة اخملتبــرات البيطريــة فــي مستشــفى الوثبــة
البيطــري حفــل تكــرمي لــكل مــن الدكتــور زايــد ســعود
عبــداهلل مــن قســم الكيميــاء والكيميــاء احليويــة وعفــرا
حمــد املنصــوري مــن قســم إدارة العينــات والتشــريح وذلــك
تقديــرا ً جلهودهــم املتميــزة خــال فتــرة عملهــم فــي إدارة
اخملتبــرات البيطريــة متمنــن لهــم املزيــد مــن التوفيــق
والنجــاح.

حلقة نقاش حول أمراض
طفيليات الدم

تدريب طالبات من معهد أبوظبي
للتعليم والتدريب المهني
ضمــن أنشــطة وجهــود جهــاز أبوظبــي للرقابــة الغذائيــة
الداعمــة لتأهيــل وتدريــب طلبــة الكليــات واملعاهــد
العلميــة والكــوادر الفنيــة احملليــة ،اســتقبلت إدارة اخملتبــرات
البيطريــة فــي مستشــفى الوثبــة البيطــري خــال شــهر
فبرايــر عــددا ً مــن الطالبــات مــن معهــد أبوظبــي للتعليــم
والتدريــب املهنــي ،وقــد شــمل البرنامــج العديــد مــن
األنشــطة التدريبيــة املتعلقــة بعمليــات التحليــل اخملبــري .

حلقة نقاش بعنوان أمراض
طفيليات الدم

عقــد حلقــة نقــاش بــن اخملتصــن والفنيــن واألطبــاء
البيطريــن مــن إدارة اخملتبــرات البيطريــة و إدارة صحــة
احليــوان فــي مستشــفى الوثبــة البيطــري حــول أمــراض
طفيليــات الــدم ،حيــث مت تســليط الضــوء خــال اجللســة
علــى ســبل تعزيــز اإلجــراءات الوقائيــة.
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تدريب عدد من الطالبات من معهد الجزيرة
للعلوم والتكنولوجيا لدى المختبرات
البيطرية
في المستشفى البيطري -القطارة
التحقــت عــدد مــن الطالبــات مــن معهــد اجلزيــرة للعلــوم
والتكنولوجيــا باخملتبــرات البيطريــة فــي جهــاز أبوظبــي
للرقابــة الغذائيــة بغــرض التدريــب الفنــي ،حيــث اشــتمل
البرنامــج التدريبــي علــى العديــد مــن األنشــطة التدريبيــة
كالتعــرف علــى عمليــات اســتقبال وتســجيل وتصنيــف
العينــات حســب األمــراض احليوانيــة باإلضافــة إلــى تقنيــات
التحليــل وإجــراءات العمــل اخملتلفــة فيمــا يتعلــق بعمليــات
التحليــل فــي كل مــن قســم األحيــاء الدقيقــة والبيولوجيــا
اجلزيئيــة وقســم الكيميــاء والكيميــاء احليويــة باإلضافــة
إلــى قســم إدارة العينــات والتشــريح املرضــي.

زراعة شجرة الغاف

موظفــو اجلهــاز بفــرع العــن يزرعــون شــجرة التســامح
«الغــاف» التــي اعتمدهــا صاحــب الســمو الشــيخ محمــد
بــن راشــد آل مكتــوم نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس
الــوزراء حاكــم دبــي الشــعار الرســمي لعــام التســامح،
وتأتــي هــذه املبــادرة تعبيــرا ً عــن تفاعــل موظفــي اجلهــاز
مــع قيــم التســامح واخليــر والعطــاء

تكريم فريق عمل مهرجان الشيخ
زايد التراثي

زيارة طلبة كليات التقنية لمركز
التلقيح االصطناعي ونقل األجنة

كــرم جهــاز أبوظبــي للرقابــة الغذائيــة فريــق عمــل
مهرجــان الشــيخ زايــد التراثــي واملشــاركني فــي فعاليــة
طبــق اخليــر وذلــك بحضــور ســعادة مبــارك علــي املنصوري
املديــر التنفيــذي لقطــاع الشــؤون الزراعيــة باجلهــاز وذلــك
بتميــز وجنــاح املهرجــان
جلهودهــم الطيبــة التــي أســهمت
ّ

اســتقبل مركــز التلقيــح االصطناعــي ونقــل األجنــة التابــع
جلهــاز أبوظبــي للرقابــة الغذائيــة مجموعــة مــن طلبــة
كليــات التقنيــة العليــا ،للتعــرف علــى طبيعــة املهــام التــي
يقدمهــا املركــز مثــل عــاج فقــدان اخلصوبــة ونقــل األجنــة
فــي اإلبــل والتلقيــح االصطناعــي حليوانــات املزرعــة ودور
عمليــة التلقيــح االصطناعــي فــي تنميــة الثــروة احليوانيــة
وحتســن الســاالت ،وخدمــات التلقيــح.
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االجتماع الخامس عشر للجنة
العلمية للمبيدات
ســعدنا باســتضافة االجتمــاع اخلامــس عشــر للجنــة
العلميــة للمبيــدات بحضــور ممثلــي اجلهــات والدوائــر
احملليــة بالدولــة ،ومت مناقشــة آليــة التعامــل مــع املبيــدات
جاهــزة االســتخدام مبحــات البيــع بالتجزئــة ودراســة
الوضــع احلالــي لــكل إمــارة ،وحتــرص اللجنــة مــن خــال
اجتماعاتهــا الدوريــة علــى حتقيــق متطلبــات وأولويــات
احلكومــة وتنميــة قطــاع زراعــي مســتدام يحافــظ علــى
البيئــة وضمــان األمــن احليــوي وحتقيــق الســامة الغذائيــة
بالدولــة.

استضافة وفد من برنامج األغذية
العالمي لألمم المتحدة
املتحــدة وكان فــي اســتقباله ســعادة مــوزة املهيــري ،املديــر
التنفيــذي لقطــاع االســتراتيجية واألداء ،وقــدم ســعادة /عبــد
اجمليــد يحيــى ،مديــر املكتــب وممثــل البرنامــج فــي منطقــة
دول مجلــس التعــاون اخلليجــي ،شــرحا ً تعريفي ـا ً عــن البرنامــج
وطبيعــة املســاعدات التــي يقدمهــا لألشــخاص الذيــن هــم
أمــس احلاجــة إليهــا ،والدعــم الــذي يقدمــه أثنــاء وبعــد
فــي
ّ
الكــوارث أو الصراعــات ،باســتخدام حلــول مبتكــرة وتقنيــات
ـال مــن اجلــوع بحلــول عــام .2030
لغــرض الوصــول إلــى عالــم خـ ٍ
وأشــاد ســعادته بــدور حكومــة دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة
فــي تقــدمي الدعــم املســتمر للبرنامــج ،مشــيرا ً إلــى أن اإلمــارات
حتتــل موقــع الصــدارة فــي تقــدمي املســاعدات اإلنســانية ،كمــا
أنهــا مــن أكثــر الــدول دعمــا ً لبرنامــج األغذيــة العاملــي منــذ
فتــرة طويلــة.
وقدمــت ســعادة مــوزة املهيــري شــرحا ً عــن اجلهــاز ومجــاالت
عملــه مرحبــة مبجــاالت التعــاون مــع البرنامــج وتســخير
اإلمكانيــات لدعمــه وتوعيــة اجملتمــع بأهــداف وجهــود البرنامــج
باإلضافــة إلــى الترويــج للفــرص االســتثمارية واالبتكاريــة إليجاد
حلــول تســاهم فــي القضــاء علــى اجلــوع ومتكــن األقــل حظ ـا ً
حــول العالــم بحلــول تســاعدهم علــى إيجــاد فــرص عمــل
وبرامــج تأهيــل لتحقيــق دخــل عــادل لهــم وألســرهم.
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ﻣﺎرس

March

ا¦ﺣﺪ
SUN

اﻻﺛﻨﲔ
MON

اﻟﺜﻼﺛﺎء

ا¦رﺑﻌﺎء

TUE

اﳋﻤﻴﺲ
THU

WED

اﻟﺴﺒﺖ

اﳉﻤﻌﺔ

SAT

FRI

1 24
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3 26
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5 28

6 29
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8 1

2
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10 3

11 4

12 5
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14 7

15 8
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16

17 10

18 11

19 12

20 13

21 14

22 15

23 16

24 17
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25 18

26 19

27 20
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22

24

ﻋﻠﻰ أﺟﻨﺪة ﻣﺎرس:
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻮن

اﳊﻤﻠﺔ اﻟﻌﺎﺷﺮة ﻟﻠﺘع ﺑﺎﻟﺪم ،ﻗﺎﻋﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺐ /اﳌﺒﻨﻰ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ
ﻟﻠﺠﻬﺎز – ) 27ﻣﺎرس (2019

أﻧﺸﻄﺔ وﻣﺴﺎﺑﻘﺎت
ﺑﻄﻮﻟﺔ ﻣﻮاﻧﺊ أﺑﻮﻇﺒﻲ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﳋﻤﺎﺳﻴﺎت ﻛﺮة اﻟﻘﺪم ﻟﻠﺸﺮﻛﺎء
اﻻﺳاﺗﻴﺠﻴﲔ ،ﻣﻠﻌﺐ ﻣﻮاﻧﺊ أﺑﻮﻇﺒﻲ /ﻣﻴﻨﺎء زاﻳﺪ
) 18ﻓاﻳﺮ وﻟﻐﺎﻳﺔ  04ﻣﺎرس (2019
رﺣﻠﺔ ﺳﻔﺎري ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﲔ ،اﳋﺘﻢ
) 02ﻣﺎرس (2019

ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻋﺎﳌﻴﺔ وﻣﻮﺳﻤﻴﺔ
اﻟﻴﻮم اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻟﻠﺴﻌﺎدة ،أﻓﺮع اﳉﻬﺎز اﺘﻠﻔﺔ
) 20ﻣﺎرس (2019

w w w.adfca.ae

زاوية االبتكار

ابتكار صيني يوظف الكهرباء
لزيادة اإلنتاج الزراعي
كيــف نعــزز إنتــاج الغــذاء عالميــً رغــم تصاعــد تحديــات كبــرى كالمســاحات الزراعيــة
المحــدودة وشــح الميــاه واالحتبــاس الحــراري وانتشــار اآلفــات الزراعيــة التــي تصيــب
الكثيــر مــن المحاصيــل؟ وكيــف يمكــن لإلنســان أن يتطلــع إلــى مســتقبل آمــن
غذائيــً؟ أســئلة مــا زال العالــم يبحــث عــن إجابــات عنهــا وحلــول وأفــكار تضــع حــدًا أو
تخفــف علــى األقــل مــن المخــاوف حــول مــا يحملــه الغــد القريــب.
وفــي حيــن تشــير التقديــرات إلــى أن تعــداد ســكان العالــم ســيصل إلــى أكثــر مــن 10
مليــارات نســمة بحلــول عــام  ،2050فــإن هــذا العــدد الهائــل مــن البشــر يحتــاج إلــى
زيــادة نوعيــة أيضــً فــي حجــم اإلنتــاج الزراعــي عالميــً.
وفــي الصيــن تبلــورت أفــكار وتشــكلت مالمــح إجابــة لهــذه األســئلة فــي صــورة
ابتــكار تقدمــه القمــة العالميــة للحكومــات عبــر «ابتــكارات الحكومــات الخالقــة»
الفعاليــة الرئيســة المصاحبــة لهــا للعــام الرابــع علــى التوالــي ،إذ عملــت مؤسســة
داليــان للتكنولوجيــا البيئيــة علــى تطويــر ابتــكار خــاق يقــوم علــى اســتخدام
الكهربــاء لزيــادة اإلنتــاج الزراعــي.
بداية واعدة
لقــد نجــح الباحثــون الصينيــون فــي اســتخدام الكهربــاء ذات التوتــر العالــي لتحفيــز
عمليــات نمــو النباتــات ،والقضــاء علــى اآلفــات الزراعيــة الناجمــة عــن البكتيريــا
والفيروســات فــي الهــواء والتربــة ،مــا يســهم بالمحصلــة فــي زيــادة إنتــاج الغــذاء
دون اســتنزاف المــوارد الطبيعيــة.

وقــد نجحــت التجربــة فــي زيــادة محصــول
الخضــروات بنســبة  ،%30وتقليــل اســتخدام
المبيــدات بنســبة  %100-70وخفــض
اســتخدام األســمدة بنســبة تزيــد علــى .%20
نتائج متعددة
ويمكــن لهــذا االبتــكار أن يتحــول إلــى إنجــاز
نوعــي إذا ثبتــت جــدواه اقتصاديــً ،وتــم
تطبيقــه علــى نطــاق واســع فــي المناطــق
الزراعيــة الشاســعة لحمايتهــا مــن اآلفــات
الضــارة ،وترشــيد اســتخدام المــوارد المائيــة
الالزمــة لــري المحاصيــل ،وحمايــة التربــة مــن
االســتنزاف والتصحــر ،بمــا ينعكــس إيجابــً على
جهــود حمايــة البيئــة وضمــان مســتقبل أكثــر
اســتدامة لكوكبنــا.
وتعــزز هــذه األفــكار التــي تستشــرف
حلــو ً
ال مبتكــرة لخدمــة اإلنســان فــي مــدن
ومجتمعــات المســتقبل رســالة القمــة
العالميــة للحكومــات لصناعــة غــد أفضــل
لإلنســان ،مــن خــال األفــكار المبتكــرة
والسياســات المثمــرة الهادفــة لخير اإلنســانية.
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زاوية االبتكار

شجرة تنتج  40صنفا مختلفا من
الفاكهة

مــن خــال شــريحة تقنيــة تســمى رقاقــة تقنيــة التطعيــم يصبــح بمقــدور تلــك
الشــجرة أن تنتــج أنــواع مختلفــة مــن الفواكــه فــي نفــس الوقــت مــن الخــوخ
والمشــمش والكــرز وبالرغــم مــن هــذا فإنهــا فــي معظــم أوقــات الســنة تبــدو
مثــل الشــجر العــادي ولكــن فــي فصــل الربيــع فإنهــا تزدهــر فــي خليــط مذهــل مــن
األلــوان.
كانــت البدايــة مــع اكتشــاف الســيد فــان أكيــن فــي عــام  2008بســتان فــي واليــة
نيويــورك بــه عــدد مــن األشــجار التــي يعــود عمرهــا إلــى  200عــام وبعــد ذلــك قــام
بشــراء البســتان ليبــدأ فــي تجريــب مــا يســمى بتطعيــم الرقاقــة وهــي عبــارة عــن
اتخــاذ شــظية مــن شــجرة فــي مهدهــا وإدراج هــذه الشــظية فــي شــجرة أخــرى
وتركهــا حتــى الشــتاء.
ويقــول الســيد فــان أكيــن أن معظــم الفواكــه تتوافــق بســهولة مــع بعضهــا
وعــادة مــا يتــم التطعيــم فــي فصــل الشــتاء أو أوائــل الربيــع والشــجرة الســحرية
أو كمــا تســمى شــجرة  40فاكهــة هــي فــي الواقــع ليســت شــجرة واحــدة ولكــن
سلســلة مــن نباتــات الفاكهــة.
حتــى اآلن ،أنشــأ الســيد فــان أكيــن  16شــجرة مــن هــذا النــوع فــي المتاحــف ،والمراكز
المجتمعيــة والمجموعــات الفنيــة الخاصــة فــي جميــع أنحــاء الواليــات المتحــدة.
وفــي فصــل الربيــع وتزهــر األشــجار فــي ظــال مــن الــوردي ،القرمــزي واألبيــض،
والصيــف ،وتحمــل مجموعــة مــن الفواكــه المختلفــة.
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بأقالمكم

االستراتيجية الوطنية لالبتكار
المتقدم

إﻋﺪاد :ﻓﺎﻃﻤﺔ آل ﻋﻠﻲ
ادارة :ادارة اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت

ﺣﻜﻮﻣــﺔ دوﻟــﺔ اﻣــﺎرات اﻻﺳـﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ
ﻓــﻲ ﻓﺒﺮاﻳــﺮ  ،2018اﻋﺘﻤـﺪت
ﺪم ،واﻟﺘــﻲ ﺗﻌﺘﺒــﺮ اﻟﻨﺴ ـﺨﺔ اﻟﻤﻄ ـﻮرة ﻣــﻦ
اﻟﻮﻃﻨﻴــﺔ ﻟﻼﺑﺘ ـﻜﺎر اﻟﻤﺘﻘ ـ
ﻼﺑﺘــﻜﺎر ،وﻣﺮﺣﻠــﺔ ﺟﺪﻳــﺪة ﺗﻘــﻮم ﻋﻠــﻰ
اﻻﺳــﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴــﺔ ﻟ
اﻻﻧﺘﻘــﺎل ﻣــﻦ اﻟﺘﺮﻛﻴــﺰ ﻋﻠــﻰ اﻟﻘﻄﺎﻋــﺎت
ﺗﻤﻜﻴــﻦ اﻧﺴــﺎن ﻣــﻦ ﺧــﻼل
إﻟﻰ اﻟﻐﺎﻳﺎت واﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻓﻲ  7ﻣﺠﺎﻻت ﻫﻲ:
اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ
• اﻻﺳﺘﻜﺸﺎف
• ﻣﻬﺎرات اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ
• ﺟﻮدة اﻟﺼﺤﺔ
• اﻟﻤﻌﻴﺸﺔ واﻟﺤﻴﺎة
• اﻟﻘﻮة اﻟﺨﻀﺮاء
• اﻟﺘﻨﻘﻞ
• اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻟﺨﺪﻣﺔ اﻧﺴﺎن.
ﻟــﻰ ﺗﻄﻮﻳــﺮ ﻧﻤــﻂ ﺗﻔﻜﻴــﺮ ﻳﺸــﺠﻊ ﻋﻠــﻰ
ﺗﻬــﺪف اﻻﺳــﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ إ
ﺪروﺳــﺔ ،ﻓــﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴــﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣــﻲ
اﻟﺘﺠﺮﺑــﺔ واﻟﻤﺨﺎﻃــﺮة اﻟﻤ
ﻤﺴــﺘﻘﺒﻞ ﺑﻤــﺎ ﻳﺪﻋــﻢ ﺗﺤﻘﻴــﻖ ﻣﺤــﺎور
واﻟﺨــﺎص ،واﺑﺘ ـﻜﺎر ﺣﻠــﻮل ﻟﻠ
 ،207ﺑﺄن ﺗﻜﻮن دوﻟﺔ اﻣﺎرات أﻓﻀﻞ دوﻟﺔ
وأﻫﺪاف ﻣﺌﻮﻳﺔ اﻣﺎرات 1
ﻌﻠﻴــﻢ ،واªداء اﻟﺤﻜﻮﻣــﻲ ،وﺳــﻌﺎدة
ﻓــﻲ اﻟﻌﺎﻟــﻢ ﻓــﻲ اﻟﺘ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،واﻻﻗﺘﺼﺎد.
اªﻫﺪاف اªﺧﺮى ﻟﻼﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة:
وﻣﻦ
ﻤﺠﺘﻤــﻊ ،واﺧﺘﺒــﺎر ﺗﺼﺎﻣﻴــﻢ ﺣﻜﻮﻣﻴــﺔ

• ﺗﺤﻔﻴــﺰ اﻟﻤﺒــﺎدرة ﻓــﻲ اﻟ
ﺟﺪﻳﺪة ﻟﺨﺪﻣﺘﻪ
دات ﻣﺘﻘﺪﻣــﺔ ،وﺗﻬﻴﺌــﺔ اﻟﺒﻴﺌــﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳــﺒﺔ
• اﺧﺘﺒــﺎر ﻧﻤــﺎذج ﻻﻗﺘﺼــﺎ
ﻗﻄﺎﻋﺎت ﺟﺪﻳﺪة وﺗﻄﻮﻳﺮ ﺷﺮﻛﺎت ﻧﺎﺷﺌﺔ
ﻻﺑﺘﻜﺎر
وأﺑﺤــﺎث ﺗــﺆدي إﻟــﻰ إﻧﺠــﺎزات ﻋﻠﻤﻴــﺔ
• اﺧﺘﺒــﺎر ﻋﻠــﻮم ﻣﺘﻘﺪﻣــﺔ
ﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ أﻓﻀﻞ ﻟ¶ﻧﺴﺎن
ﺗﺴﺎ
ªﻓــﻜﺎر وﺗﺠﺮﺑــﺔ اﻟﻨﻈــﻢ واﻟﺘﺸــﺮﻳﻌﺎت
• إﺟــﺮاء اﻟﺘﺠــﺎرب واﺧﺘﺒــﺎر ا
ﺠﺪﻳﺪة وﻣﺮﺻﺪ ﻟﻠﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻀﺨﻤﺔ ا¹ﻧﻴﺔ
اﻟ
ﺗﺤﻔــﺰ ﻣﻮاﻃﻨــﻲ دوﻟــﺔ اﻣــﺎرات ﻋﻠــﻰ
• إﻋــﺪاد ﻣﻨﺼــﺔ وﻃﻨﻴــﺔ
اﻻﺑﺘﻜﺎر ،ورﻳﺎدة اªﻋﻤﺎل
ﺒﻴــﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌــﺎون ﻣــﻊ ﻛﺒﺮﻳــﺎت اﻟﻤﺆﺳﺴــﺎت
• إﻃــﻼق ﻣﺒــﺎدرات ﺗﺠﺮﻳ
اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ واﻟﺮاﺋﺪة ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻻﺑﺘﻜﺎر.
واﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
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إﻋﺪاد /ﻋﺎﺋﺸﺔ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻤﻘﺒﺎﻟﻲ
ﻗﺴﻢ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻟﻌﻴﻦ
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ :اﻻﺑﺘﻜﺎر ﻓﻲ ﻣﺒﺎدئ اﻻﺑﺘﻜﺎر
اﻟﻮﻣﻀﺔ
ﺘﻮﺻﻴــﻒ اﻟﻮاﺿــﺢ ﻟﻤﻔﻬــﻮم اﻻﺑﺘــﻜﺎر وﻫــﻮ
اﻟﻮﻣﻀــﺔ اوﻟــﻰ اﻟﺘﻌﺮﻳــﻒ اﻟﻤﺒﺴــﻂ واﻟ
ﺗﻨﺎوﻟﻨــﺎ ﻓــﻲ
واﻟﺘﺠﺪﻳــﺪ وﻓــﻲ ﻛﺎﻓــﺔ اﻟﻤﺠــﺎﻻت ﻣﺜــﻞ:
ﻓــﻲ اﻟﺘﻔﻜﻴــﺮ واﻟﺘﻄﺒﻴــﻖ ،وﻣﻨــﻪ اﻟﺘﻐﻴﻴــﺮ
ﻗﻔــﺰة ُﻣ ﱢ
ﺒﻜــﺮة
وأﺳــﺎﻟﻴﺐ اﻟﺒﺤــﺚ واﻟﺘﻌﻠــﻢ ،واﻟﻨﻈــﺮة
ﻃﺮﻳﻘــﺔ اﻟﺘﻔﻜﻴــﺮ ،وﻃﺮاﺋــﻖ اﻟﺘﻄﺒﻴــﻖ،
اﻟﺘﻐﻴﻴــﺮ ﻓــﻲ
واﻟﺘﻮاﺻــﻞ ﻣــﻊ ا£ﺧﺮﻳــﻦ واﻟﺘﻮاﺻــﻞ ﻣــﻊ
ﺷــﻴﺎء ،وﺣﺘــﻰ اﻟﺘﻐﻴﻴــﺮ ﻓــﻲ اﻟﺴــﻠﻮك
اﻟﺠﺎﻧﺒﻴــﺔ ﻟ¨
واﻟﻬﻤــﻢ واﻟﺮوﺣﺎﻧﻴــﺎت ،اﻟــﻰ ﻣــﺎ ﻻﻧﻬﺎﻳــﺔ
وﻛﺬﻟــﻚ اﻟﺘﻐﻴﻴــﺮ ﻓــﻲ اﻟﻤﺸــﺎﻋﺮ ﻧﻔﺴــﻬﺎ
اﺷــﻴﺎء أﻳﻀــﺎ،
ﻣﻦ اﺷﻴﺎء اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﻓﻴﻨﺎ وﻧﺆﺛﺮ ﻓﻴﻪ.
ـﺔ ﻓــﻲ اﻻﺑﺘــﻜﺎر وإﻣﻜﺎﻧﻴــﺔ ﺻﺒــﻎ ﺻﺒﻐــﺔ
ـﻮم اﻟﻤﺒــﺎدئ اﺳﺎﺳــﻴﺔ ﻟﺘﻤﻜﻴــﻦ اﻟﻤﻌﺮﻓـ
وﻧﺘﻨــﺎول اﻟﻴـ
ان ﻣﺒــﺪأ اﻟﺒﺴــﺎﻃﺔ وﻋــﺪم اﻟﺘﻜ ّﻠــﻒ ﻫــﻮ
ﻛﺎﻓــﺔ ﻣﺠــﺎﻻت ﺣﻴﺎﺗﻨــﺎ وأﺑﻌﺎدﻫــﺎ ،وأرى
اﻻﺑﺘــﻜﺎر ﻓــﻲ
ﻫﺬا اﻟﻤﺒﺪأ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻮﻣﻀﺔ اﻻﺑﺘﻜﺎرﻳﺔ.
أﻫﻢ ﻣﺒﺎدئ اﻻﺑﺘﻜﺎر وﺳﻨﺘﻤﺮﻛﺰ ﺣﻮل

اﻟﻌﺪﻳــﺪ ﻣــﻦ اﻻﺑﺘــﻜﺎرات ،واﻻﺧﺘﺮاﻋــﺎت،
ـﺎﻃﺔ وﻋــﺪم اﻟﺘﻜ ّﻠــﻒ :ﻓﻠــﻮ ﻋﺮﺟﻨــﺎ اﻟــﻰ
ﻣﺒــﺪأ اﻟﺒﺴـ
واﻟﺘﻨــﻮع اﻟﻜﺒﻴــﺮ ﻓــﻲ ﻫــﺬه اﻟﻤﻨﺘﺠــﺎت
ﻼﻗــﺔ ،آﺧﺬﻳــﻦ ﺑﻌﻴــﻦ اﻻﻋﺘﺒــﺎر اﻟﺘﻌﺪدﻳــﺔ
واﻓــﻜﺎر اﻟﺨ
ﻣﻄــﺮد ﻓــﻲ ﻛﺎﻓــﺔ ﻣﺠــﺎﻻت
ـﺮاع اﻟﺒﻘــﺎء ،وإﺣــﺮاز ﺗﻘــﺪم ّ
اﻟﻔﻜﺮﻳــﺔ ﻣﺜــﻞ :اﺳـﺘﻤﺎﺗﺔ اﻟﺒﺸــﺮ ﻓــﻲ ﺻـ
واﻛﺘﺴــﺎب اﻟﻜﺴــﺎء واﻟﻐــﺬاء ،واﻟﺴــﻔﺮ أو
ﺑــﺪاع ﻓــﻲ اﻟﺒﺤــﺚ واﻟﺘﻌﻠــﻢ واﻟﺘﺄﻣــﻞ،
اﻟﺤﻴــﺎة ،ﻛﺎÃ
اﻟﺘﺠــﺎرة واﻻﺳ ـﺘﺜﻤﺎر واﻟﻘﻮﻣﻴــﺔ وﻏﻴﺮﻫــﺎ،
ـﻰ ﻓﻨــﻮن اﻟﺤــﺮوب واﻟﺴــﻼم وﺗﺤﺎﻟﻔــﺎت
اﻻﺳ ـﺘﻘﺮار ،اﻟـ
وﺣﻴــﻞ
وأﻣﺜــﺎل اﻟﺨﺒــﺮاء ،وﺗﺠــﺎرب اﻟﻘﺪﻣــﺎءِ ،
ﻣﻌﻠﻘــﺎت اﻟﺸــﻌﺮاء ،وﺣﻜــﻢ اﻟﺤﻜﻤــﺎء،
اﻟــﻰ
ﺧﺘﺮاﻋــﺎت اﻟﻤﻬﻨﺪﺳــﻴﻦ ،واﻓــﻜﺎر اﻟﻤﺰارﻋﻴــﻦ،
وﻃﺮاﺋــﻒ اﻟﻄﺮﻓــﺎء ،وﻛﺘــﺐ اﻟﻤﺆﻟﻔﻴــﻦ ،وا
اذﻛﻴــﺎء،
ﻣﻤــﺎ ﻧﺠــﺪ آﺛــﺎره وﺗﺄﺛﻴــﺮه اﻟﻴــﻮم وﻧﺠــﺪ
اﻟﺴــﺎﺑﻘﻴﻦ واﻟﻼﺣﻘﻴــﻦ ،واﻟــﻰ ﻣــﺎ ﻻﻧﻬﺎﻳــﺔ
واﺧﺘﺮاﻋــﺎت
ﻓــﻲ ﻣﻌﻈــﻢ ﻫــﺬه اﻻﺑﺘـﻜﺎرات  -وﻣــﺎﻻ
وﺑﺮﻳﻘــﻪ ﻓــﻲ اﻟﻤﺴــﺘﻘﺒﻞ .إن ﻣــﻦ اﻟﻤﻼﺣــﻆ
اﺳﺘﺸــﺮاﻓﻪ
ﻣﺒــﺪأ
ﻋﻠــﻰ
اﺳــﺘﻨﺪ
ّ
ﺟﻠﻬــﺎ
أن
–
ﻣﻨﻬــﺎ
ﺣﺼــﺮه
ﻧﺴــﺘﻄﻴﻊ
ـﺎﻃﺔ ﻓــﻲ اﻻﻧﺘــﺎج اﻟﻤــﺎدي ﻟﻬــﺬه اﻓــﻜﺎر
اﻟﺘﻔﻜﻴــﺮ واﻟﺒﺴــﺎﻃﺔ ﻓــﻲ اﻟﺘﻌﺒﻴــﺮ واﻟﺒﺴـ
اﻟﺒﺴــﺎﻃﺔ ﻓــﻲ
أو اﻻﺑﺘﻜﺎرات.
ﺗﻨﺎﻗــﺾ اﻟﺴ ـﺨﺎﻓﺔ أو اﻟﺘﻔﺎﻫــﺔ وﺗﻮاﻓــﻖ
ـﻮض ﻛﺜﻴــﺮ Íﻻ ﺑــﺪ أن ﻧﻔﻬــﻢ أن اﻟﺒﺴــﺎﻃﺔ
وﻗﺒــﻞ أن ﻧﺨـ
اﻻﺳﺘﻬﺪاف ﻟﻜﻦ ﺑﺪون ﺗﻜ ّﻠﻒ أو ﺗﻌﻘﻴﺪ.
اﻟﺠﺪﻳﺔ واﻟﺤﺲ اﻟﺼﺎدق و
ﻣــﻦ ﺣﻴﺎﺗﻨــﺎ اﻟﻴﻮﻣﻴــﺔ ﻟﻴﺮﺳــﺦ اﻟﻤﻔﻬــﻮم
ﻣﺜــﻼ ﻋﻠــﻰ اﻟﺒﺴــﺎﻃﺔ وﻋــﺪم اﻟﺘﻌﻘﻴــﺪ
وﻟﻨﻀــﺮب
ﺎﻟــﻢ اﻻﺑﺘــﻜﺎر ،ﻓﻠــﻮ ﻛﻨــﺖ ﺗﻨﺴــﺞ اﻟﺼــﻮف
أن ﻧﺒﻨــﻲ ﻋﻠﻴــﻪ اﻟﻠﺒﻨــﺎت اﺧــﺮى ﻣــﻦ ﻋ
وﻧﺴــﺘﻄﻴﻊ
ﻀﻬــﺎ ﺑﻌﻀــ َﺎ وأردت ﺗﺮﺗﻴﺒﻬــﺎ وإﻋــﺎدة ﻟﻔﻬــﺎ
ﻮﻣــﺔ ﻣــﻦ اﻟﺼــﻮف ﻣﺘﺸــﺎﺑﻜﺔ ﻓــﻲ ﺑﻌ
َ
ووﺟــﺪت ﻛ
ﻟﻔﺎ ﻣﻨﻈﻤ َﺎ ،ﻣﺎذا ﺳﺘﻔﻌﻞ؟
ﻜﻮﻣــﺔ ﻣــﻦ اﻟﺼــﻮف ،ﻓﺈﻣــﺎ أن ﺗﺒــﺪأ ﺑﺸــﺪﻫﺎ
ﺮﻳﻘﺘﻴــﻦ Ãﻋــﺎدة اﻻﻋﺘﺒــﺎر اﻟﻤﻨﻈــﻢ ﻟﻬــﺬه اﻟ
ﻫﻨــﺎك ﻃ
ﺪﻫــﺎ أو ﻗﻄــﻊ ﺧﻴﻄﻬــﺎ( وإﻣــﺎ أن ﺗﺒــﺪأ
ﻗــﻮي وﻋﺸــﻮاﺋﻲ )ﻣﻤــﺎ ﻳﺰﻳــﺪ ﻣــﻦ ﺗﻌﻘﻴ
ﺑﺸــﻜﻞ
ـﻪ اﻟﻤﺘــﺎح وﺗﺨــﺮج ﺑــﻪ ﺷــﻴﺌ َﺎ ﻓﺸــﻴﺌ َﺎ ﺣﺘــﻰ
ـﺚ ﻋــﻦ رأس اﻟﺨﻴــﻂ وﺗﺴــﺤﺒﻪ ﻣــﻦ ﻃﺮﻓـ
)ﺑﺒﺴـﺎﻃﺔ( ﺗﺒﺤـ
ﺗﻌﻴﺪ اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻟﻤﻨﻈﻢ ﻟﻜﻮﻣﺔ اﻟﺼﻮف.
ﻳﻨﻔﻚ وﻣﻦ ﺛﻢ
دﺧﻠــﺖ ﺑﻴﺘــﻚ ﻳﻮﻣــ Ýأو ﺣﺼــﺔ ﻟﻠﻄــﻼب إذا
ﻼ آﺧــﺮ ﻣــﻦ ﺣﻴﺎﺗﻨــﺎ اﻟﻴﻮﻣﻴــﺔ أﻳﻀــ ،Ýﻓﻠــﻮ
وﻟﻨﻀــﺮب ﻣﺜ ـ ً
ﺷــﺘﺒﺎﻛﺎت ﺑﺴــﻴﻄﺔ وﻓﻮﺿــﻰ ﻣﺰﻋﺠــﺔ،
ﻌﻠﻤــ ،Ýوﻋﻨــﺪ دﺧﻮﻟــﻚ ﻓﺎﺟــﺄوك ﺑﺼــﺮاخ وا
ﻛﻨــﺖ ﻣ
وﺗﺤــﺎول اﻟﺪﺧــﻮل ﺑﻴﻨﻬــﻢ أو اﻟﺴــﻴﻄﺮة
ﻴــﺎران أﻣﺎﻣــﻚ أﻳﻀــﺎ ﻓﺈﻣــﺎ أن ﺗﺼــﺮخ ﺑﻬــﻢ
ﻓﻬﻨــﺎك ﺧ
وﻫــﻮ أن ﺗﺮﻓــﻊ ﻳــﺪك وﺗﻀــﻊ ﺑﻬــﺎ ﺷــﻲء
ذﻟــﻚ ،وﻫﻨــﺎك أﺳــﻠﻮب اﺑﺘـﻜﺎري )ﺑﺴــﻴﻂ(
ﻋﻠﻴﻬــﻢ أو ﻏﻴــﺮ
ﺧﺒﺌــﻪ ﻓــﻲ ﻳــﺪي ﻓﻠــﻪ ﻫﺪﻳــﺔ ،ﻓﺴــﺘﻼﺣﻆ
ﻤﻬــﺎ وﺗﻨــﺎدي ﺑﻬــﻢ :ﻣــﻦ ﻳﻌــﺮف ﻣــﺎ أ
ﺻﻐﻴــﺮ وﺗﻀ
ءﻫﻢ ﺣﻮﻟﻚ واﻧﺘﺒﺎﻫﻬﻢ واﺣﺪ Íﺗﻠﻮ ا£ﺧﺮ.
اﺣﺘﻔﺎ
ﻟﺘﺒﺘﻜــﺮ ﺷــﻴﺌ Ýأو أﺷــﻴﺎ ًء ،ﻓــﺎذا و ّﻟﻔــﺖ اﻟﺸــﻌﺮ
ﺗﺴــﺘﻄﻴﻊ أن ﺗﺠﻤــﻊ ﺑﻴــﻦ ﺷــﻴﺌﻴﻦ أو أﻛﺜــﺮ
ﺑﺒﺴــﺎﻃﺔ
ﺸﻮدة ﺛﻢ ﺣﻔﻠﺔ وﻫﻜﺬا ،وإذا ﺟﻤﻌﺖ.
ﺠﻤﻴﻞ ﻣﻊ اﻟﺼﻮت اﻟﺠﻤﻴﻞ ﺻﺎر ﺣﺪا ًء أو أﻧ
اﻟ
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م ِّرن عقلك

ـرك عــود ثقــاب واحــد لتصبــح المعادلــة الرياضيــة
حـ ّ
صحيحــة

أي إناء سيمتلئ أو ً
ال بالماء؟
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أوجد األرقام المناسبة داخل المربعات
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سؤال العدد :ما هي
الجريمة التي يعاقب قانون
كثير من دول العالم على
مجرد محاولة ارتكابها،
بينما ال يعاقب القانون
مرتكبها؟

9 = 63
8 = 48
7 = 35
6 = 24
?=4
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أخبار سريعة

فريق استراتيجية البيانات
والمستقبل يرصد فجوات البيانات
لألمن الحيوي واالستدامة الزراعية
قامــت عايشــة الشامســي -رئيــس فريــق اســتراتيجية
البيانــات واستشــراف المســتقبل وفريــق العمــل
المكلــف -بدراســة أهــم التحديــات التــي تواجــه برامــج
األمــن الحيــوي واالســتدامة الزراعيــة ،والســامة الغذائيــة
وبرامــج الدعــم الحكومــي الزراعــي فــي إمــارة أبوظبــي
مــن ناحيــة البيانــات وتحليلتهــا الذكيــة ،كمــا تــم ايضــا
التطــرق إلــى التحديــات التــي تواجــه الــرأس مــال البشــري،
وإدارة األصــول والماليــة ،وإدارة المــواد والمخــزون.
كمــا عكــف الفريــق علــى حصــر كافــة المؤشــرات الحاليــة
ورصــد أهــم المؤشــرات المســتقبلية مــن منظــور عالمــي
وإقليمــي واتحــادي لبرامــج األمــن الحيــوي واالســتدامة
الزراعيــة حتــى هــذه المرحلــة .كمــا ســيعكف الفريــق
علــى تطويــر اســتراتيجية لــذكاء األعمــال لخلــق بيئــة
مبتكــرة خالقــة فــي الزراعــة والغــذاء.

االجتماع بمركز أبحاث
Metapontum agrobios
research center
فــي إطــار الجهــود المبذولــة مــن حكومــة أبــو ظبــي
للتنســيق المســتمر والتواصــل بيــن الجهــات الحكوميــة
محليــً وربطهــا بجهــات حكوميــة دوليــً وشــركات
متخصصــة فــي مجــاالت عمــل جهــاز أبــو ظبــي للرقابــة
الغذائيــة ،عقــدت مديــر ة إدارة اإلحصــاء والتحليــل عائشــة
الشامســي والســيد وائــل أبــو رزق اجتماعــا مــع مركــز
 Metapontum agrobios researchوالــذي يتمتــع بخبــرة
دوليــة كبيــرة فــي مجــال الزراعــة عــن طريــق توفيــر
البيانــات الجويــة المصــورة المفتوحــة لتقديــم أفضــل
الحلــول والممارســات الزراعيــة والغذائيــة فــي ســبيل
تحقيــق اســتراتيجية الجهــاز للنهــوض بقطــاع زراعــي
وغذائــي مســتدام.

وفد من إدارة اإلحصاء يزور مركز
الفاية لألعالف وعيادة الختم
البيطرية
بــادر فريــق مــن إدارة اإلحصــاء والتحليــل بزيــارة ميدانيــة
لمركــز الفايــة لألعــاف وعيــادة الختــم البيطريــة ضمــن
تطلعــات اإلدارة لفهــم مجريــات عمــل المركــز والعيــادة
والتــي تعتبــر بدايــة للزيــارات الميدانيــة لكافــة مرافــق
الجهــاز ضمــن جــدول محــدد يهــدف إلــى فهــم وربــط
البيانــات اإلحصائيــة بالعمليــات والوقــوف علــى فــرص
تحليليــة مــن شــأنها المســاعدة فــي دعــم القــرار عــن
طريــق نتائــج تحليليــة متقدمــة ومتخصصــة تعكــس
الواقــع وتتنبــأ بالمســتقبل وتســلط الضــوء علــى الفــرص
التطويريــة فــي الجهــاز.

اجتماع لعرض نتائج
مستلزمات االنتاج
عقــدت غــدارة اإلحصــاء والتحليــل اجتماعــً لعــرض نتائــج
دراســة قيــاس مســتلزمات تكاليــف اإلنتــاج الزراعــي علــى
فريــق العمــل ،حيــث أســهمت الدراســة برصــد مؤشــرات
ودالئــل شــاملة عــن الخصائــص الرئيســة لإلنتــاج الزراعــي
مثــل كميــة وقيمــة مســتلزمات اإلنتــاج الزراعــي ،وتكلفــة
الدونــم لــكل صنــف زراعــي رئيســي والعائــد االقتصــادي
لهــا .كمــا تــم التأكيــد علــى أن نتائــج الدراســة شــكلت
قاعــدة بيانــات ستســاعد فــي حســاب مســاهمة القطــاع
الزراعــي فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي فــي ضــوء تكاليــف
مدخــات اإلنتــاج النباتــي وستســاهم فــي تشــخيص
الممارســات اإليجابيــة والســلبية فــي وســائل اإلنتــاج
النباتــي والتــي تشــكل أساســا للنشــاطات اإلرشــادية
والتوعويــة والبحثيــة وصــوال ألقــل تكلفــة ممكنــة مــع
المحافظــة علــى نوعيــة وكميــة المنتــج.
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اجتماع مع مركز اإلحصاء بأبوظبي
لمراجعة المشاريع المشتركة
عقــد مؤخــرًا اجتمــاع بيــن إدارة اإلحصــاء والتحليــل فــي جهــاز
ابوظبــي للرقابــة الغذائيــة وإدارة اإلحصــاءات الزراعيــة التابعــة
مركــز إحصــاء ابوظبــي فــي مقــر الجهــاز لمناقشــة أهــم
المشــاريع واألعمــال المشــتركة  2019بيــن الجهتيــن والتطــرق
إلــى أهــم األعمــال فــي مراحــل وحالــة إعــداد بيانــات المؤشــرات
اإلحصائيــة الرئيســية للقطاعــات الرئيســية فــي الجهــاز للعــام
 2018وآليــات تبــادل البيانــات بيــن الجهتيــن ،وبحــث تحديــات
مراحــل مشــروع مســح المــزارع التجاريــة لكبــار المنتجيــن
الزراعييــن  2018ومشــروع مســح المــزارع التجاريــة صغــار
المنتجيــن الزراعييــن  2018واســتيفاء بيانتهــا مــن االســتمارات
التــي يتــم إعدادهــا بالتعــاون بيــن الجهتيــن وفــق المتطلبــات
المســحية فــي المركــز .
كمــا ناقــش الفريــق المشــترك أهــم مــا تلخــص عــن دراســة نتائــج
إنتاجيــة الثــروة الحيوانيــة فــي اإلمــارة واالتفــاق علــى آليــة اعتمــاد
الدراســة كمرجعيــة للتقديــرات فــي قطــاع الثــروة الحيوانيــة عــن
الحيــازات التقليديــة ،كمــا تــم التطــرق إلــى أهميــة المشــاريع
المشــتركة بيــن الجهتيــن ورصــد االحتياجــات المتبادلــة لعــام
 2019مثــل برامــج التدريــب التخصصــي لموظفــي إدارة اإلحصــاء
والتحليــل عــن طريــق معهــد التدريــب االحصائــي.

التحضيرات الفنية للمرحلة
التجريبية للسجل الزراعي

عقــد جهــاز أبوظبــي للرقابــة الغذائيــة الورشــة الفنيــة
األولــى لمشــورع ســجل أبوظبــي الزراعــي بحضــور كل
مــن مركــز اإلحصــاء ومركــز خدمــات المزارعيــن بالتعــاون
مــع شــركة أزري المطــورة لنظــام رصــد بيانــات الســجل
الزراعــي بدعــم مــن هيئــة األنظمــة والخدمــات الذكيــة
لمــدة ثالثــة أيــام فــي مقــر الجهــاز  ،حيــث تــم نقــل
الجوانــب الفنيــة والعمليــة للمنظومــة اإللكترونيــة
لمشــروع ســجل أبوظبــي الزراعــي لتعزيــز جاهزيــة الفــرق
فــي إدارة ومتابعــة الجوانــب التقنيــة للنظــام.
حيــث انطلقــت التجربــة الميدانيــة للتأكــد مــن ســير
النظــام والتحقــق مــن االســتمارة وإجــراءات إدخــال
للبيانــات لالســتمارة اإلحصائيــة وجوانبهــا الفنيــة.

استعراض تجربة الجهاز في
مجال إدارة البيانات على مركز
خدمات المزارعين
حقــق جهــاز أبوظبــي للرقابــة الغذائيــة أداء متميــزا فــي
تطبيــق برنامــج إدارة البيانــات الحكوميــة بحصولــه علــى
المركــز االول فــي األداء المتميــز عــن تجربتــه بتقييــم مــن
هيئــة األنظمــة والخدمــات الذكيــة ،حيــث تلقــى الجهــاز
العديــد مــن طلبــات االطــاع التفصيلــي لتجربتــه فــي
هــذا المجــال ،كان أخرهــا اســتعراضه بالتفصيــل كيفيــة
بنــاء فهــرس البيانــات ورصــد جــودة البيانــات علــى فريــق
إدارة البيانــات فــي مركــز خدمــات المزارعيــن .حيــث القــت
الورشــة تجاوبــا كبيــرا مــن قبــل الحضــور فــي المركــز.
حيــث قــدم قيــس شــلباية -المســؤول عــن جــودة
البيانــات -فــي الجهــاز عرضــً تقديميــً عــن اآلليــة التــي
اتبعهــا الجهــاز فــي قيــاس جــودة البيانــات .كمــا قــدم
الســيد غســان برقاوي-معمــاري البيانــات فــي الجهــاز
كيفيــة بنــاء فهــرس البيانــات فــي الجهــاز .حيــث تــم
التطــرق الــى أمثلــة حيــة مــن أعمــال المركــز فــي رصــد
ســجل مجموعــات البيانــات الخاصــة بــه.

اجتماع عرض نتائج مسح
اإلنتاجية
اســتعرضت إدارة اإلحصــاء والتحليــل متمثلــة فــي كل مــن
د .محمــد ســحتوت و م .مــازن النهــدي نتائــج دراســة تقديــر
إنتاجيــة الثــروة الحيوانيــة للحيــازات التقليديــة فــي إمــارة
أبوظبــي علــى ســعادة المديــر التنفيــذي لقطــاع الثــروة
الحيوانيــة راشــد بــن رصــاص وســعادة المديــر التنفيــذي
لقطــاع التطويــر باإلنابــة مبــارك المنصــوري وبحضــور فريــق
مــن المختصيــن فــي قطــاع الثــروة الحيوانيــة .حيــث تهــدف
هــذه الدراســة إلى الخــروج بتقديــر إلنتاجيــة الثــروة الحيوانية
مــن اللحــوم الحمــراء لقيــاس مــدى مســاهمة هــذا القطاع
مــن المنتــج المحلــي فــي الســوق المحلــي.
إلــى ذلــك فــإن مخرجــات هــذه الدراســة ســتفيد المختصين
والمهتميــن بتنميــة اإلنتــاج الحيوانــي ومتخذيــن القــرار حيــث
وصفــت تركيبــة القطيــع وطــرق التصــرف باإلنتــاج ونســب
الــوالدات والنفــوق والترقيــم .كمــا تــم بنــاء نمــوذج إحصائي
للتنبــؤ بإنتــاج الحيــازات التقليديــة مــن الثــروة الحيوانيــة.
سيســاعد فــي توقــع إنتاجيــة الثــروة الحيوانيــة مســتقب ً
ال.
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قطاع وإنجاز

قطاع الثروة الحيوانية
إنجازات مهمة ساهمت في رفعة سمعة إمارة
ابوظبي
 .1عضويــة لجنــة خبــراء المنظمــة العالميــة للصحــة الحيوانيــة  .18تنفيــذ متطلبــات الســيطرة علــى البــؤر الوبائيــة لألمــراض الوبائية
والمشــتركة مــن حجــر وعــزل وتطهيــر للعــزب ومكافحــة
لفيــروس كورونــا (.)OIE ad hoc group on MERS CoV
للطفيليــات فــي إمــارة أبوظبــي.
 .2المشــاركة مــع منظمــة الصحــة العالميــة ( )WHOفــي وضــع
إطــار عمــل موحــد للصحــة الواحــدة بشــأن األمــراض الحيوانيــة  .19تحديــث خطــة االســتجابة المحليــة لألمــراض التــي تصيــب
الثــروة الحيوانيــة.
الناشــئة ( - 2018األردن).
 .3نشــر عــدد  7أبحــاث علميــة فــي دوريــات علميــة محكمــة  .20تنفيــذ مبــدأ الصحــة الواحــدة أثنــاء عمليــات االســتجابة
والســيطرة علــى طــوارئ األمــراض الوبائيــة المشــتركة بيــن
مر مو قــة .
اإلنســان والحيــوان فــي إمــارة أبوظبــي.
 .4تأسيس شبكة الشرق األوسط لإلبل (كامينيت).
 .5عقــد االجتمــاع الثالــث للجنــة التوجيهيــة لشــبكة الشــرق  .21المســاهمة فــي تطويــر وتنفيــذ متطلبــات خطــة العمــل
الوطنيــة للســيطرة علــى مقاومــة مضــادات الميكروبــات.
األوســط لإلبــل (كامينيــت) والنــدوة اإلقليميــة الثانيــة للمنظمــة
العالميــة للصحــة الحيوانيــة لمنســقي االتصــال للمختبــرات  .22تنفيــذ البرامــج اإلرشــادية لتحســين اإلنتاجيــة بغــرض تحســين
إنتاجيــة مزرعــة اإلنتــاج الحيوانــي بمختلــف مجاالتهــا ســواء
الوطنيــة البيطريــة ويعــد هــذا االجتمــاع المشــترك األول مــن
(إبــل – أبقــار  -أغنــام وماعــز -دواجــن) أو(االســتزراع الســمكي)
نوعــه علــى مســتوى العالــم إذ شــارك فيــه مجموعــة مــن
 .وتشــمل مكونــات البرنامــج اإلدارة الصحيــة ،إدارة التغذيــة ،إدارة
المختصيــن فــي مجــال المختبــرات البيطريــة والمختصيــن فــي
التناســل وإدارة القطيــع.
علــم األوبئــة مــن دول المنطقــة ومجموعــة مــن الخبــراء مــن
مراكــز مرجعيــة عالميــة ومــن المنظمــة العالميــة للصحــة  .23تقديــم االستشــارات الفنيــة المتخصصــة بمختلــف مجــاالت
اإلنتــاج الحيوانــي لتمكــن المربــي مــن بــدء مشــروعه وهــو علــى
الحيوانيــة وذلــك بهــدف التعــاون المشــترك لتعزيــز القــدرات
درايــة بمتطلبــات واحتياجــات المشــروع الفنيــة.
والمعرفــة فــي مجــال تشــخيص أمــراض اإلبــل ودراســة
 .24حصــر وتوصيــف الســاالت األكثــر انتشــارا فــي اإلمــارات ممــا أتــاح
وبائياتهــا فــي المنطقــة.
لمربــي اإلنتــاج الحيوانــي التعــرف علــى الســاالت وانتقــاء األكفــأ
 .6تقديــم االستشــارات الفنيــة لعــدد مــن المختبــرات فــي الدولــة
إنتاجيــا تحــت الظــروف البيئيــة المحليــة.
لتفعيــل وتطويــر التحاليــل لديهــا.
 .7تولــي مهمــة الكشــف عــن فيــروس كورونــا فــي اإلبــل  .25دراســة معوقــات المــزارع التجاريــة المتخصصــة فــي مجــات
األلبــان والدواجــن فــي اإلمــارة لمعرفــة المعوقــات التــي
المتواجــدة فــي الدولــة واإلرســاليات القادمــة لجميــع منافــذ
تواجههــم ورفعهــا لــإدارة العليــا ومحاولــة إيجــاد حلــول
الدولــة إلــى أن تــم رفــع قــدرات مختبــرات وزارة التغيــر المناخــي
مالئمــة لتحقيــق التنميــة.
والبيئــة إلجــراء الفحــص.
 .8حصــول المختبــرات البيطريــة فــي جهــاز ابوظبــي للرقابــة  .26حــل مشــاكل عقــم إنــاث حيوانــات المزرعــة عــن طريــق فحــص
اإلنــاث ومعالجتهــا ( جمــال – أبقــار – ضــأن و ماعــز ) وبلــغ عــدد
الغذائيــة علــى المرجعيــة الوطنيــة لمــرض حمــى القــرم
مجمــوع الحــاالت (. )5235
الكونغــوالنزفيــةومتالزمــةالشــرقاألوســطالتنفســيةكورونــا.
 .9تنظيــم برامــج قيــاس الكفــاءة مــع المختبــرات البيطريــة فــي  .27تنفيــذ خدمــة نقــل األجنــة لمســاعدة مربــي اإلبــل علــى زيــادة
نســل ســاالت اإلبــل المميــزة لديهــم.
الدولــة والمختبــرات البيطريــة فــي عــدد مــن الــدول.
 .28تقديــم خدمــة التلقيــح االصطناعــي فــي األبقــار لمربــي الثــروة
 .10إعداد استراتيجية األمن الحيوي إلمارة أبوظبي.
الحيوانيــة بواســطة الســائل المنــوي المجمــد ونشــر ســاالت
 .11إعــداد خطــة طــوارئ الجهــاز المتعلقــة بالتســرب اإلشــعاعي
األلبــان واللحــوم المرغوبــة والتــي تتحمــل الظــروف المناخيــة
فــي المحيــط الخارجــي لمحطــة براكــة للطاقــة النوويــة.
الصعبــة.
 .12تدريب طلبة الجامعات وكليات التقنية.
 .13اإلشــراف علــى بحــوث التخريــج لطــاب القســم البيطــري  .29تقديــم خدمــة فحــص الحمــل لحيوانــات المزرعــة ليتــم التأكــد
مــن حملهــا ومعرفــة حالتهــا الصحيــة.
لكليــات التقنيــة العليــا بالدولــة.
 .14زيــادة نطــاق اعتمــاد التحاليــل المخبريــة المتعلقــة بعمليــات  .30خدمــة تقيــم الســائل المنــوي لذكــور اإلبــل بشــكل علمــي
وعملــي للوصــول إلــى تشــخيص وعــاج دقيــق للحــاالت القابلــة
التشــخيص المرضــي للثــروة الحيوانيــة مــن قبــل الهيئــة
للعــاج ،واســتبعاد الذكــور العقيمــة وتوفيــر أعبــاء تكاليــف
البريطانيــة لخدمــات االعتمــاد اليــوكاس حســب المواصفــة
التربيــة.
العالميــة .17025 ISO
 .31توفيــر قاعــدة بيانــات إحصائيــة دقيقــة حــول أعــداد المواشــي
 .15تطوير استراتيجية األمن الحيوي على مستوى إمارة أبوظبي.
ومالكيهــا وتوزيعهــا فــي مناطــق إمــارة أبوظبــي ممــا يســاهم
 .16تنفيــذ حمــات التحصيــن الســنوية ورفــع النســب المســتهدفة
فــي تطويــر السياســيات واالســتراتيجيات التــي تهــدف لتطويــر
للقضــاء علــى األمــراض التــي تصيــب الثــروة الحيوانيــة حســب
وتنميــة قطــاع الثــروة الحيوانيــة فــي االمــارة.
متطلبــات الخطــة الوطنيــة للصحــة الحيوانيــة.
 .17مراقبــة األمــراض الوبائيــة فــي اإلمــارة مــن خــال تنفيــذ  .32تتبــع الحالــة الصحيــة البيطريــة للمواشــي فــي اإلمــارة ممــا
يســاهم فــي الســيطرة علــى انتشــار األمــراض الوبائيــة
مســوحات عــن األمــراض الوبائيــة والمشــتركة مثــل حمــى قــرم
والمعديــة وتحقيــق منظومــة األمــن الحيــوي.
الكونغــو النزفيــة وانفلونــزا الطيــور الضاريــة باإلضافــة إلــى
تقييــم كفــاءة برامــج التحصيــن الســنوية.
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اقتصاد المعرفة

الزيوت المهدرجة
Hydrogenated Fat
فوزية صديقي
قسم تحليل المخاطر/ادارة السياسات وتحليل المخاطر
قطاع السياسات واألنظمة
الزيــوت المهدرجــة  Hydrogenated Fatهــي زيــوت نباتيــة كانــت فــي االصــل ســائلة
(غيــر مشــبعة  Unsaturated Fatأو متعــددة عــدم اإلشــباع غالبــا Poly unsaturated
 )fatأي تضطــر فيهــا ذرات الكربــون المتجــاورة إلــى تشــكيل روابــط مزدوجــة Double
 Bondsبينهــا نتيجــة لعــدم إحتوائهــا علــى ذرات هيدروجيــن كافيــة لإلرتبــاط بهــا
(تعبئــة المواقــع الفارغــة لــذرات الكربــون) وذلــك بهــدف وصولهــا إلــى حالــة
اإلســتقرار (اإلشــباع) وكمــا فــي الصــور التوضيحيــة المرفقــة أدنــاه ،وعليــه فــإن وجود
الروابــط المزدوجــة يتســبب فــي جعــل جزيئــات تلــك الزيــوت غيــر مســتقرة كيميائيــا
(غيــر مشــبعة) وبالتالــي فهــي أقــرب إلــى حالــة الســيولة  Liquidفــي درجــات الحــرارة
اإلعتياديــة ،لذلــك ونظــرا لوجــود فائــض فــي بعــض الــدول مــن الزيــوت الســائلة
وخاصــة الزيــوت الســائلة رخيصــة الثمــن مثــل زيــت أوليــن النخيــل  Palm Oleinوزيــت
الصويــا  Soy Oilونظــر ألن بعــض قطاعــات صناعــات وتقديــم األغذيــة تتطلــب دهون
أو زيــوت مرتفعــة درجــة اإلنصهــار  Semi Solidمثــل قطاعــات صناعــة الشــوكوالته
والبســكويت والكيــك والمخبــوزات والكريمــا التــي تســتخدم فــي تزييــن الحلوّ ّيــات...
الــخ باإلضافــة إلــى بعــض الوجبــات الســريعة والمعجنــات والحلويــات ،والتــي تتطلــب
زيــوت شــبه صلبــة (دهــون) وليــس زيــوت ســائلة ،لذلــك يتــم اللجــوء إلــى تحويــل تلــك
الزيــوت الســائلة بطبيعتهــا إلــى زيــوت شــبة صلبــة  Semi Solidمــن خــال عمليــة
الهدرجــة التــي تتلخــص بإضافــة غــاز الهيدروجيــن الــى تلــك الزيــوت الســائلة رخيصــة
مستقل
تحويــل غالبيــة األجــزاء
الثمــن وذلــك ضمــن عمليــة تصنيعيــة معروفــة يتــم فيهــا
غيــر المشــبعة فــي تلــك الزيــوت الــى أجــزاء مشــبعة لذلــك تســمى عمليــة الهدرجــة
الجزئيــة  ، Partially Hydrogenated Fatكمــا تجــدر اإلشــارة إلــى أن هنــاك فوائــد
صناعيــة وتجاريــة أخــرى لهدرجــة الزيــوت مثــل تســهيل عمليــات النقــل والتصديــر
(يصبــح مــن الســهل حفظهــا فــي كراتيــن خــال عمليــات النقــل والتخزيــن) وكذلــك
إطالــة فتــرة صالحيــة تلــك الدهــون (الزيــوت المهدرجــة) باالضافــة الــى تحســين
قــوام ومــذاق تلــك األغذيــة.

يقدم خدمات

ال تتســبب عمليــة هدرجــة الزيــوت فــي اضافــة أي فائــدة صحيــة أو تغذويــة ،بينمــا
تتســبب ظــروف عمليــة الهدرجــة الجزئيــة (حــرارة مرتفعــة وتحريــك وضــخ غــاز
الهيدروجيــن فــي الزيــوت) فــي تحويــل جــزء مــن الزيــوت غيــر المشــبعة «التــي لــم
يحصــل لهــا عمليــة هدرجــة» مــن الحالــة المتماثلــة الطبيعيــة  Cisالــى الحالــة غيــر
التوضيحيــة المرفقــة أدنــاه.
يساعدالصــور
المتماثلــة «المتحولــة»  Transوكمــا فــي
الجهاز

تحقيق
في
كثــرة وإســتمرار إســتهالك األغذيــة
إرتبــاط بيــن
مــن الجديــر بالذكــر أن هنــاك عالقــة
حصــول أضــرار صحيــة للمســتهلكين
التــي تحتــوي علــى الدهــون المتحولــة وبيــن
أهدافه
مثــل أمــراض األوعيــة الدمويــة والقلــب وإرتفــاع ضغــط الــدم ،كمــا أن مــا يجــدر
اإلشــارة إليــه أيضــا هــو وجــود دهــون حيوانيــة أو نباتيــة (أغلــى ثمنــا) لــم يحصــل
لهــا عمليــة هدرجــة وتكــون بشــكل شــبه صلــب  Semi Solidبطبيعتهــا (أي أنــه
لــم يحصــل لهــا عمليــة هدرجــة صناعيــة) وبالتالــي لــم يحصــل لهــا تحــول لشــكل
الروابــط المزدوجــة المتبقيــة فيهــا مــن الحالــة الطبيعيــة  Cisالــى الحالــة العكســية،
يحسن
عملياتالهدرجــة الصناعيــة) يمكــن مــن خاللهــا
تصنيعيــة (غيــر
كمــا أن هنــاك بدائــل
تحقيــق نفــس الهــدف (تحويــل الزيــوت مــن الحالــة الســائلة الــى الحالــة شــبة
الجهاز من خالل
الصلبــة) مثــل عمليــات  Winterization or Fractionationولكــن تلــك البدائــل تعتبــر
ضوابط
وضع
ـث الكميــات المنتجــة ،حيــث يتــم فيهــا فصــل
ـدود مــن حيـ
مكلفــة أيضــا واثرهــا محـ
اإلنصــار مــن الزيــوت الســائلة المشــار إليهــا اعــاه،
درجــة
األجــزاء الدهنيــة مرتفعــة
وأدوات رقابية
مصمم
وذلــك بإتبــاع طــرق فيزيائيــة فقــط (عمليــات تبريــد وفصــل متكــررة ومتتابعــة).

ليضيف القيمة

كافية

ال تتطــرق المواصفــات واللوائــح الفنيــة الــى منــع الدهــون المتحولــة الناجمــة عــن
للجهازعمليــات هدرجــة الزيــوت ،لكــن تشــير بعــض المواصفــات واللوائــح الفنيــة ذات الصلــة
بالدهــون والزيــوت ومنتجاتهــا الــى الحــدود العليــا المســموح بهــا مــن األحمــاض
الدهنيــة (الدهــون) المتحولــة ،حيــث أنــه مــن المعلــوم أن بعــض المنتجــات الغذائيــة
تحتــوي طبيعيــا علــى نســب متدنيــة جــدا مــن األحمــاض الدهنيــة المتحولــة،
وبالتالــي فــإن المهــم هــو عــدم تجــاوز النســب المحــددة فــي اللوائــح الفنيــة،
وهــي نســب متدنيــة جــدا ومرتبطــة غالبــا بالنســب الضئيلــة الموجــودة طبيعيــا
مــن الدهــون المتحولــة وليــس تلــك الناجمــة عــن عمليــات الهدرجــة علــى نطاقــات
واســعة ،كمــا يجــدر الذكــر إلــى أنــه مــن المتطلبــات التغذويــة علــى بطاقــات البيــان
الخاصــة بالمنتجــات الغذائيــة اإلشــارة إلــى وجــود الدهــون المتحولــه ونســبها فــي
حــال وجــدت وذلــك ضمــن التفصيــل الخــاص بنســب وأنــواع الدهــون فــي المنتجــات
الغذائيــة ،وكمــا هــو موضــح فــي الصــورة المرفقــة أدنــاه ،كمــا تبيــن الصــورة
التوضيحــي التــي علــى شــكل هــرم والمبينــة أدنــاه تبيــن مــا هــي أنــواع وأشــكال
الزيــوت الموصــى بالتركيــز عليهــا وتلــك الموصــى باإلثقــال منهــا مــا أمكــن ،حيــث
تتربــع قاعــدة الهــرم (موصــى بالتركيــز عليهــا) علــى الزيــوت التــي تكــون أحاديــة
عــدم اإلشــباع فــي غالبيتهــا  Monounsaturatedمثــل زيــت الزيتــون ،بينمــا تشــكل
قمــة الهــرم (ينبغــي تجنبهــا او اإلقــال منهــا مــا أمكــن) الزيــوت المتحولــة Trans
والناجمــة عــن عمليــات الهدرجــة الصناعيــة.
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اقتصاد المعرفة

بدائل المضادات الحيوية في
تربية الدواجن

وتنصــب فكــرة البروبايوتــك بوجــه عــام علــى فكــرة المنافســة البيولوجيــة للبكتريــا
الممرضــة حيــث أنهــا نتيجــة لتغذيتهــا علــى المــواد الغذائيــة المتبقيــة فــى أمعــاء
ـذاء متبقيــا للبكتريــا الممرضــة حيــث تتميــز بقدرتهــا التنافســية
الحيــوان ال تتــرك غـ ً
العاليــة علــى الغــذاء وتفوقهــا فــى ســرعة التكاثــر علــى البكتيريــا الممرضــة.

دكتور /حسين حسنين
أخصائي انتاج حيواني
إدارة اإلنتاج الحيواني

تعتمــد تربيــة الدواجن في األســاس
علــى الوقاية مــن األمــراض وقد تم
تحســين إنتاجيــة دجــاج التســمين
بدرجــة كبيــرة عــن طريــق التحســين
الوراثــي وعلــى الرغــم مــن أن ذلــك
شــيئ جيــد لصناعــة الدواجــن إال
أن زيــادة كثافــة التربيــة أدت إلــى
زيــادة التحديــات المرضيــة وجعلــت
الطيــور أكثــر حساســية لألمــراض
المختلفــة خاصــة الميكروبــات
المعويــة مثــل اإليشريشــيا كولــي
والســالمونيلال والكلوســتريديوم
والكامبيلوباكتــر.

البروبيوتيكس
يعــرف البروبايوتــك بأنــه أحيــاء مجهريــه حيــة (بكتريــا  ،خمائــر أو فطريــات) تســتخدم
كإضافــات غذائيــة لهــا تأثيــر مفيــد فــي الحيــوان المضيــف مــن خــال التأثيــر المفيــد
علــى ميــزان األحيــاء المجهريــة فــي األمعــاء الدقيقــة ،والــذي حــل محــل المضــادات
الحيويــة  .هــو عبــارة أيضــً عــن كائنــات حيــة دقيقــة توضــع علــى مــواد العلــف
بنســب محــددة تعمــل علــى حفــظ التــوازن البكتيــري فــي القنــاة الهضميــة وبالتالــي
لهــا تأثيــر ايجابــي علــى صحــة الحيــوان وكذلــك علــى معــدل األداء ممــا يزيــد مــن
معــدالت نمــو الحيــوان وكذلــك زيــادة معــدل التحويــل الغذائــي  .أي أنهــا إضافــات
غذائيــة توضــع علــى غــذاء الحيــوان وتؤثــر بيولوجيــً علــى الحيــوان وكذلــك علــى
نشــاط البكتريــا النافعــة فــي القنــاة الهضميــة .

كيف تعمل ميكروبات البروبيوتيكس داخل الجهاز الهضمي للطيور؟
 -1إفــراز مــواد مفيــدة مثــل  :الفيتامينــات واألحمــاض األمينيــه وٕانزيمــات تســاعد
علــي الهضــم .
 -2إفــراز حامــض الالكتيــك وهــذا الحامــض يــؤدي إلــي تقليــل نشــاط البكتريــا
الضــارة التــي تنشــط فــي الوســط القلــوي .
 -3إفراز بعض المواد المضادة للبكتريا الضارة.
 -4التنافــس االســتبعادي للبكتريــا الضــارة ألنــه بســيادة البكتريــا النافعــة وتوطنهــا
علــي جــدار
ال يعطــي فرصــه للميكروبــات الضــارة بالتوطــن  ،كمــا أن كثــره أعــداد البكتريــا
النافعــة واحتاللهــا لجــدار األمعــاء واســتهالكها للمــواد الالزمــة لنموهــا وتكاثرهــا
يــؤدي إلــى حرمــان البكتريــا الضــارة مــن الغــذاء والقضــاء عليهــا.

مستقل

هــذه الحساســية الزائــدة أدت إلــى فــرط اســتعمال مضــادات البكتريــا كمنشــطات
للنمــو لتحســين صحــة األمعــاء والســيطرة علــى التحديــات المرضيــة الســريرية .
تمثــل األمــراض المعويــة أهميــة اقتصاديــة كبيــرة للدواجــن فعــاوة علــى فقــد
انتاجيــة الدواجــن تــؤدي إلــى ارتفــاع معــدالت النفــوق وزيــادة فــرص التلــوث
الميكروبــي لمنتجاتهــا وبالتالــي يؤثــر علــى ســامة الغــذاء.
المضادات الحيوية:
مــن بدايــات االتجــاه إلــى اإلنتــاج المكثــف للدواجــن والحيوانــات بــدأ اســتخدام
المضــادات الحيويــة لغــرض تنشــيط النمــو والوقايــة مــن بعــض العــدوي البكتيريــة
المعويــة وســميت هــذه المســتحضرات منشــطات نمــو وهــي عبــارة عــن أنــواع
عــن طريــق الفــم ويتــم ذلــك غالبــً
معينــه مــن المضــادات الحيويــة تســتخدم
موضوعي
بخلطهــا باألعــاف ،ودور هــذه المضــادات الحيويــة األساســي يقــوم علــي منــع نمــو
الميكروبــات الضــارة داخــل األمعــاء ممــا يــؤدي لتحســين النمــو وتحســين معامــل
التحويــل الغذائــي وتقليــل الســموم المفــرزة مــن البكتريــا الضــارة وكذلــك الوقايــة
والعــاج مــن بعــض األمــراض المعويــة.
كمــا أن االســتخدام المفــرط لهــذه المضــادات الحيويــة فــى تغذيــة الدواجــن
كمحفــز يــؤدى إلــى القضــاء علــى البكتريــا الضــارة والنافعــة ويقلــل ســمك الطبقــة
المخاطيــة التــى تغطــى الجــدران الداخليــة لألمعــاء ممــا يجعلهــا عرضــة لإلصابــة
بالميكروبــات المرضيــة محدثــً خلــ ً
ا بتــوازن الفلــورا المعديــة ومضعفــً للجهــاز
المناعــي كمــا تتــرك بقاياهــا ولــو بنســب قليلــة فــى أنســجة وأعضــاء ومنتجــات
الدواجــن ممــا يؤثــر فــى صحــة اإلنســان المســتهلك لتلــك المنتجــات.

البريبيوتيكس
تعــرف البريبيوتيكــس بأنهــا «مــواد غذائيــة غيــر قابلــة للهضــم تفيــد العائــل المتلقي
لهــا بالتنشــيط اإلختيــاري لنمــو ونشــاط أنــواع محــددة مــن البكتريــا فــي القولــون.
أكثــر أنــواع البريبيوتيكــس شــيوعا هــى األوليجوســاكاريدس وهــي عبــارة عــن مــواد
كاربوهيدراتيــة غيــر قابلــة للهضــم ذات منشــأ غيــر نشــوي يتــم الحصــول عليهــا مــن
تحطــم الجــدار الخلــوي لبعــض أنــواع الخمائــر أو البكتريــا أو الغــزل الفطــري لبعــض
األعفــان أو مــن بعــض أنــواع األعشــاب النباتيــة كالينســون والبصــل والثــوم وهــي
متنوعــة ولهــا القــدرة علــى غلــق مواقــع المســتقبالت الموجــودة علــى ســطح
البكتريــا وبذلــك تمنــع التصاقهــا علــى الخاليــا الطالئيــة المبطنــة للقنــاة الهضميــة
وبالتالــي تقليــل فرصــة اإلصابــة باألمــراض وتعزيــز صحــة القطيــع.
طريقة عمل البريبيوتيكس
الجهاز
يساعد
النافعــة بالغــذاء وفــي الوقــت ذاتــه
البكتريــا
يعمــل البريبيوتيــك عــن طريــق امــداد
حــث البكتريــا الضــارة علــى اإللتصــاق باألوليجــو ســاكاريدس بــدال مــن جــدار األمعــاء
في تحقيق
والخــروج مــع الفضــات ويقلــل قدرتهــا علــى اإللتصــاق واحــداث المــرض بالطيــور.

أهدافه

األحماض العضوية
حيــث تعطــى وســط حامضــي فــي المعــدة واألمعــاء وتعمــل علــى قتــل البكتريــا
المرضيــة مثــل  acetic, propionic, formic :وغيرهــا .حيــث وجــد أن بكتريــا
الكلوســترديا  ،بكتريــا القولــون المرضيــة التــي تــزداد وتتكاثــر فــي الوســط القلــوي-
وعليــه فــإن الوســط الحمضــي قــي األمعــاء يقلــل مــن نمــو البكتريــا المرضيــة ويفيــد
أو يشــجع نمــو البكتريــا المفيــدة التــي تحــل محــل البكتريــا المرضيــة ممــا يقلــل مــن
احتمــال حــدوث المــرض.
يحسن عمليات

الجهاز من خالل
الزيوت األساسية:
هــي مســتخلصات طبيعيــة مــن النباتــات وتحتــوي علــى العديــد مــن المــواد الفعالــة
ضوابط
وضع
ذات التأثيــرات الهامــة فــي العديــد مــن الحــاالت المرضيــة وتتميــز برائحــة نفــاذة
شــحيحة الذوبــان فــي المــاء وتســتخدم علــى
كمــا انهــا
مميــزة لــكل نــوع منهــا
رقابية
وأدوات
مصمم
نطــاق واســع فــي المجــاالت الصناعيــة والغذائيــة.
إن انتقــال تلــك المضــادات الحيويــة إلــى المســتهلك يتســبب فــي ظهــور أجيــال مــن
كافية
البكتريــا مقاومــة للعالجــات بهــذه المضــادات الحيويــة فــي اإلنســان وقــد تتســبب
القيمة
ليضيف
ومنها على سبيل المثال:
كذلــك فــي التأثيــر علــى البكتريــا المفيــدة فــي الجهــاز الهضمــي لإلنســان ممــا
للجهاززيــت النعنــاع )Peppermint oil( :ولــه تأثيــر إيجابــي علــى عمليــة التنفــس وكذلــك
دفــع إلــى منــع اســتخدام بعــض أنواعهــا فــى تغذيــة الدواجــن وعليــة صــار التقليــل
الجهــاز العصبــي كمــا أنــه مضــاد لبعــض الفيروســات ويحســن الهضــم عــن طريــق
مــن اســتخدام المضــادات الحيويــة مــن األولويــات المهمــة واالتجــاه نحــو البدائــل
منــع تراكــم الغــازات وطردهــا مــن القنــاة الهضميــة.
الطبيعيــة مــن الضروريــات ولــو علــى المــدى البعيــد .

مــع زيــادة اهتمــام الجمهــور بنمــو مقاومــة البكتريــا للمضــادات الحيويــة تــم الحــد
بدرجــة كبيــرة أو وقــف اســتعمالها بجرعــات عالجيــة أو تحــت عالجيــة فــي الدواجــن
وتــم البحــث عــن البدائــل .ومــن هــذه البدائــل التــي توصــل اليهــا الباحثــون البروبيوتك
( )Probioticsواألحمــاض العضويــة ( )Organic acidsوالزيــوت األساســية (Essential
.)Oils
بدائل المضادات الحيوية
المعزز الحيوي (البروبيوتيكس) والسابق الحيوي (البريبيوتيكس)
تــم اســتخدام البروبيوتيكــس والبريبيوتيكــس كبدائــل جيــدة للمضــادات الحيويــة
فــي أعــاف الدواجــن وتــم تقييمهــا بنجــاح علــى المســتوى الحقلــي فــي مــزارع
الدواجــن .وتــم اختبــار اســتخدام البروبيوتيكــس والبريبيوتيكــس للحــد مــن األمــراض
المعويــة فــي الدواجــن وأيضــا تحفيــز إنتاجيتهــا وتم اقتــراح هــذه المواد للمســاعدة
فــي منــع تلــوث لحــوم الدواجــن وتحســين االســتجابة المناعيــة فــي الدجــاج .هــذه
ليســت مقاربــة جديــدة فهــي تســتخدم منــذ قــرون فــي صــورة مكونــات مــن
األغذيــة أو أغذيــة متخمــرة مثــل الــروب.

المنتــول)Menthol( :لــه تأثيــر مطهــر وملطــف لألغشــية المخاطيــة المتهيجــة
كمــا لــه تأثيــر مخــدر يســاهم فــي تخفيــف آالم االحتقــان ومضــاد للتقلصــات.
الكافــور )Eucalyptus oil( :مضــاد بكتيــري مؤثــر ويعمــل علــي تحســين عمليــة
التنفــس عــن طريــق توســيع الشــعب الهوائيــة ولــه تأثيــر مضــاد لاللتهــاب
والحساســية كمــا انــه يســاهم فــي رفــع المناعــة.
هذا باإلضافة لكون الزيوت األساسية من أهم مضادات األكسدة.
وقــد وجــد الباحثــون ان اســتخدام خليــط مــن الزيــوت األساســية يزيــد مــن فاعليتهــا
عــن اســتخدامها منفــردة كمــا اتضــح ان للزيــوت األساســية فاعليــة عاليــة فــي عــاج
األمــراض التنفســية واالجهــاد الحــراري.
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اقتصاد المعرفة

التدقيق الداخلي

يقيم ويحسن
فاعلية عمليات
الرقابة وإدارة
المخاطر
والحوكمة

مستقل

موضوعي

يقدم خدمات
تاكيدية
وخدمات
استشارية

يساعد الجهاز
في تحقيق
أهدافه

مصمم
ليضيف
القيمة
للجهاز

يحسن عمليات
الجهاز من خالل
وضع ضوابط
وأدوات رقابية
كافية
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اقتصاد المعرفة

ملخص مراحل التدقيق
الداخلي – للتوعيـة
إشعار الجهة ببدء المهمة

01
02

عقد االجتماع االفتتاحي إلعطاء
نظرة عامة عن طبيعة المهمة

03
04

طلب المستندات والمعلومات العامة من خالل
القائمة المبدئية لمتطلبات التدقيق

05

اختيار العينات وطلب المستندات التفصيلية
وتنفيذ اختبارات التدقيق

07

ارسال المالحظات المبدئيـة للجهة المدقق عليها
وطلب مالحظاتهم

09

06

08

10
إعداد وارسال مسودة التقرير للجهة المدقق عليها

إعداد برنامج التدقيق

استنتاج وصياغة المالحظات المبدئيـة ودعمها
بالمستندات

عقد اجتماع االقفال مع الجهة المدقق عليها
لمناقشة المالحظات النهائية

أخذ ردود الجهة المدقق عليها حول خطط العمل
والمسؤول عن التنفيذ

13
14

تقييم الجهة المدقق عليها لجودة أعمال التدقيق

تحديد نطاق التدقيق وإرسال خطاب نطاق المهمة

11
12

إصدار التقرير النهائي وتزويد الجهة المدقق عليها
بالتقرير النهائي

إعداد وإرسال خطاب بدء المهمة

تزويد القطاع المعني للجهة المدقق عليها
بالملخص التنفيذي

15
16

القيام بمتابعة خطط العمل المتفق عليها في
التقرير النهائي

الجهة :اإلدارة/القسم/العملية
المدقق عليها
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اقتصاد المعرفة

وجود الكحول في بعض المنتجات الغذائية

إد .يوسف حسين طوالبه
/أخصائي تحليل مخاطر األغذية
قســم تحليــل المخاطــر/ادارة السياســات
وتحليــل المخاطــر
قطاع السياسات واألنظمة
يصعــب عمليــا خلــو بعــض المنتجــات الغذائيــة نهائيــا مــن الكحــول اإليثيلــي Ethyl
Alcoholوالــذي يســمى أيضــا باإليثانــول  ،Ethanolحيــث يتــم إنتــاج كميــات ضئيلــة
مــن ذلــك الكحــول خــال عمليــات التخمــر الطبيعيــة والعرضيــة التــي تحصــل
خــال تصنيــع أو تحضيــر تلــك المنتجــات ،حيــث يتوقــع وجــود نســب متدنيــة مــن
ذلــك الكحــول وبشــكل طبيعــي فــي منتجــات غذائيــة مختلفــة كالخــل وعصائــر
الفواكــه والمخلــات والمخبــوزات بأنواعهــا وبعــض منتجــات األلبان...الــخ ،كمــا قــد
تتواجــد كميــات ضيئلــة جــدًا مــن الكحــول اإليثيلــي فــي مجموعــة واســعة مــن
األغذيــة وذلــك نتيجــة إلســتخدام بعــض المنكهــات والمركــزات فــي تصنيــع تلــك
األغذيــة ،كمــا أن معظــم ذلــك الكحــول الــذي يســتخدم كمذيــب لمضافــات أخــرى
تســتخدم فــي تصنيــع بعــض األغذيــة ،يتطايرنتيجــة للمعامــات الحراريــة التــي
تجــري خــال تصنيــع بعــض األغذيــة.
ال يعنــي إعتبــار المنتــج الغذائــي خاليــا مــن الكحــول اإليثيلــي ،أنــه يجــب أن ال يحتــوي
علــى أي نســبة مــن هــذا الكحــول ،حيــث إعتبــرت المواصفــة القياســية اإلماراتيــة
الخليجيــة الخاصــة بالحــدود القصــوى لمتبقيــات الكحــول اإليثيلــي فــي األغذيــة،
إعتبــرت أن الغــذاء يعــد خاليــا مــن ذلــك الكحــول إذا كان محتــواه منــه يســاوي أو
يقــل عــن نســب محــددة لــكل منتــج مــن المنتجــات الغذائيــة الــواردة فــي تلــك
المواصفــة.
مــن مــا يجــدر ذكــره أن تحديــد نســب معينــة (ينبغــي عــدم تجاوزهــا) مــن الكحــول
اإليثيلــي فــي األغذيــة ال يتعلــق بســامة أو جــودة المنتجــات الغذائيــة بشــكل
رئيــس بــل يتعلــق بمتطلبــات وإشــتراطات الحــال ،حيــث تراعــي ذلــك اللوائــح الفنيــة
والمواصفــات ذات الصلــة ،فعلــى ســبيل المثــال تشــير المواصفــة القياســية اإلماراتيــة
الخليجيــة الخاصــة بالحــدود القصــوى لمتبقيــات الكحــول اإليثيلــي فــي األغذيــة ،أنــه
قــد تــم العمــل علــى إصدارهــا بعــد إقــرار الجهــات الشــرعية الخليجيــة المعتمــدة،
كمــا تشــير أيضــا إلــى أنــه يجــوز فــي بعــض الحــاالت إســتخدام المــواد المضافــة التــي
يســتخدم فيهــا الكحــول اإليثيلــي كمذيــب ال يمكــن اإلســتغناء عنــه فــي التصنيــع،
علــى أن ال تتجــاوز نســبة ذلــك الكحــول فــي المنتــج النهائــي الحــدود القصــوى
المذكــورة فــي تلــك المواصفــة ،حيــث تشــترط أيضــا أن ال يزيــد محتــوى ذلــك الكحول
والناتــج عــن التخمــر العرضــي الطبيعــي للمكونــات المتواجــدة بشــكل طبيعــي فــي
المنتــج علــى الحــدود القصــوى المنصــوص عليهــا ،وتنــص علــى أنــه يحظــر إضافــة
الخمــور والمنتجــات الكحوليــة والكحــول اإليثيلــي أثنــاء التصنيــع.
مــن مــا تقــدم فــإن وجــود الكحــول اإليثيلــي بنســب ضئيلــة وضمــن الحــدود المصــرح
بهــا فــي اللوائــح الفنيــة والمواصفــات ذات الصلــة يعــد أمــرا طبيعيــا وال يدعــو
للقلــق ،حيــث أن الموضــوع يتعلــق بعــدم قبــول تجــاوز نســب ذلــك الكحــول للنســب
المنصــوص عليهــا باإلضافــة إلــى عــدم قبــول اإلضافــة المقصــودة للكحــول أو
التخمــر الصناعــي المقصــود إلنتــاج الكحــول وبــأي نســبة كانــت ،ومــن الجديــر بالذكــر
أيضــا أن ينتــج عــن هضــم وتمثيــل الكحــول اإليثيلــي فــي الجســم ،إنتــاج الطاقــة،

ومــن المعــروف أن مصــادر إنتــاج الطاقــة الرئيســة والطبيعيــة فــي الجســم هــي
النشــويات والدهنيــات ثــم البروتينــات.
مــن مــا يجــدر ذكــره أن وصــول نســبة الكحــول اإليثيلــي فــي دم اإلنســان نتيجــة
إســتهالكه ألي نــوع مــن أنــواع الغــذاء ،إلــى الحــدود التــي تتســبب بفقــدان الوعــي
والتركيــز والتأثيــر علــى العقــل ،يعــد أمــرا مســتحيال مهمــا كانــت كميــات األغذيــة
التــي يتــم إســتهالكها ،إال أن الموضــوع يتعلــق بمطابقــة بنــود المواصفــة الخاصــة
بذلــك والتــي تمنــع إضافــة أي كميــات مــن الكحــول اإليثيلــي (مهمــا كانــت ضئيلــة)
كمــا تمنــع أنتــاج أي كميــات مــن ذلــك الكحــول فــي األغذيــة مــن خــال تخمــرات
صناعيــة مقصــودة ،وتســمح بنســب ضئيلــه مــن الكحــول اإليثيلــي والتــي تنتــج عــن
عمليــات التخمــر الطبيعيــة والعرضيــة خــال إنتــاج تلــك األغذيــة ،حيــث أنــه مــن
المفيــد بيــان أنــه عنــد زيــادة نســبة الكحــول عــن  0.01فــي دم اإلنســان ،تبــدأ ظهــور
أعــراض الوصــول إلــى حالــة الســكر مثــل فقــدان الوعــي والتركيــز والغثيــان وزيــادة
دقــات القلــب وإرتفــاع حــرارة الجســم ،وال يخفــى علــى أحــد اإلضــرار الجســيمة علــى
صحــة اإلنســان التــي تنجــم عــن شــرب المشــروبات الكحوليــة مثــل حصــول قرحــة
فــي المعــدة وزيــادة الــوزن نتيجــة إحتــواء الكحــول علــى ســعرات حراريــة مرتفعــة
نســبيا ،باإلضافــة إلــى أرتبــاط اإلفــراط فــي تنــاول المشــروبات الكحوليــة مــع بعــض
األمــراض الســرطانية ،كمــا أن هنــاك خطــر كبيــر وهــو حصــول تلــف وتشــمع للكبــد
نتيجــة اإلفــراط فــي شــرب المشــروبات الكحوليــة ،إذا أن غالبيــة الكحــول اإليثيلــي
(أكثــر مــن  )% 90الداخــل إلــى جســم اإلنســان نتيجــة شــرب المشــروبات الكحوليــة
يمــر عبــر الكبــد بينمــا يمــر الجــزء المتبقــي عبــر الكلــى.
.يمكــن إتبــاع عــدة تقنيــات مخبريــة مــن أجــل تقديــر نســبة الكحــول اإليثيلــي
فــي األغذيــة والمشــروبات غيــر الكحوليــة بهــدف الكشــف عــن مــدى مطابقتهــا
إلشــتراطات المواصفــة القياســية الخاصــة بنســب الكحــول اإليثيلــي فــي األغذيــة
والمشــار إليهــا أعــاه ،إال أن أكثــر تلــك التقنيــات إنتشــار ودقــة وســرعة هــي تقنيــة
كروماتوغرافيــا الغــاز  ،GCحيــث يتــم إســتخالص النســب الضئيلــة مــن الكحــول
اإليثيلــي مــن تلــك األغذيــة بواســطة إجــراء عمليــة التقطيــر  Distillationللتخلــص
مــن المــاء والعوالــق األخــرى ومــن ثــم حقــن مــا ينتــج مــن عمليــة التقطيــر فــي
جهــاز كروماتوغرافيــا الغــاز  GCوكمــا هــو مبيــن فــي الصــورة التوضيحــة أدنــاه
والتــي تبيــن أنــه مــا أن يتــم حقــن العينــة بشــكلها الســائل حتــى تتحــول مباشــرة
إلــى الحالــة الغازيــة بفعــل إرتفــاع درجــة حــرارة الجهــاز وبالتالــي يتــم حمــل العينــة
بحالتهــا الغازيــة ضمــن تيــار الغــاز الحامــل  Carrier Gasكمــا هــو مبيــن فــي الصــورة
التوضيحــة ،حيــث تجــري عمليــة فصــل لــكل مكونــات العينــة وفقــا للخصائــص
الفيزيائيــة لــكل مكــون مــن مكوناتهــا مــن خــال عمــود الفصــل  Columnالمبيــن
فــي الصــورة ليتــم بعــد ذلــك تقديــر تركيــز كل مكــون مــن مكونــات العينــة مــن
ضمنهــا نســبة الكحــول اإليثيلــي مــن خــال وحــدة المكتشــف  Detectorوكمــا فــي
الصــورة المرفقــة.
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التسامح

ﻧﻤﻮذﺟ ﻟﻠﺘﺄﻗﻠﻢ واﻟﺘﻌﺎﻳﺶ
The Spirit of Coexistence

ﻋﻨﻮاﻧ ﻟﻼﺳﺘﻘﺮار
Signifying Stability
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رﻣﺰ ﻟﻠﻌﻄﺎء
A Symbol of Giving

ﻣﺮﻛﺰ ﻟﻠﺘﺠﻤﻊ واﻟﺘﺸﺎور
A Place of Converging

تهنئة

سعدنا بتكريم سمو الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل
نهيان ،رئيس جمعية واجب التطوعية للمبادرات المتميزة
لعام زايد والتي نظمها جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية اإلداري
خالل
المتميز
العام الماضي ،والتي تهدف للتعريف بمكانة وسيرة المؤسس
المغفور له بإذن اهلل تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان
طيب اهلل ثراه والتعريف بإنجازاته في مجاالت الزراعة والبيئة
والنهضة اإلنسانية.
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فارس في
الميدان

مينا راشد عتيق المنصوري
تشــغل وظيفــة فنــي مختبــر فــي قســم إدارة
العينــات والتشــريح المرضــي  -فــي إدارة المختبرات
البيطريــة فــي المستشــفى البيطــري فــي
مدينــة زايــد ،وتعمــل فــي مجــال اســتقبال وإدارة
العينــات المتعلقــة بخدمــات التحليــل المخبــري،
تميــزت الموظفــة بإتمامهــا العديــد مــن المهــام
بنجــاح مبهــر خــال العــام الماضــي ،حيــث قامــت
باســتقبال وتســجيل أكثــر مــن 30ألــف عينــة وردت
مــن مختلــف المصــادر الداخليــة والخارجيــة خــال
العــام ،إلــى جانــب حصولهــا علــى لقــب ســفير
قيــم المتعامليــن لــدى إدارة المختبــرات البيطريــة
ويمنــح هــذا اللقــب للموظــف الــذي يعكــس قيــم
خدمــة المتعامليــن أثنــاء تقديمــه للخدمــات
ســعيا لتعزيــز تجــارب المتعامــل وتقديــم خدمــات
متميــزة.
وتــم تكريمهــا مــن قبــل ســعادة المديــر التنفيــذي
لقطــاع الثــروة الحيوانيــة خــال العــام 2018
لتميزهــا ،كمــا تــم تكريمهــا مــن قبــل مديــر إدارة
المختبــرات البيطريــة باإلضافــة إلــى تكريمهــا
مــن قبــل مديــر قســم إدارة العينــات والتشــريح
المرضــي ،إلــى جانــب تلقيهــا العديــد مــن رســائل
الشــكر والثنــاء مــن المتعامليــن الخارجييــن
أثنــاء الحضــور الشــخصي أو عبــر مركــز االتصــال
الحكومــي.

w w w.adfca.ae

ﺷﻜﺮ وﺛﻨﺎء

رﺳﺎﺋﻞ اﻟﺸﻜﺮ واﻟﺜﻨﺎء اﻟﺘﻲ ﺗﻢ إﺳﺘﻼﻣﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻋﺒﺮ ﻣﺮﻛﺰ
اﻻﺗﺼﺎل اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ،واﻟﺘﻲ أﺛﻨﺖ ﻋﻠﻰ زﻣﻼﺋﻨﺎ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﻤﻮﺿﺤﺔ
أﺳﻤﺎﺋﻬﻢ أدﻧﺎه ﻟﺘﻤﻴﺰﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺨﺪﻣﺔ وإﺳﻌﺎد
اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ﻓﺎﻃﻤﺔ ﻫﻼل اﻟﻜﻌﺒﻲ 4
ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﻜﺜﻴﺮي
ﻟﻠﻤﻬﻨﺪس ﻋﻤﺮ )اﻟﺴﻠﻊ(
ﺣﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮر
ﻧﺠﻼء اﻟﻔﺰاري
ﻋﻠﻲ ﻧﺎﺻﺮ
ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻄﻨﻴﺠﻲ
اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺳﻌﻴﺪ )ﻋﻴﺎدة ﻏﻴﺎﺛﻲ اﻟﺒﻴﻄﺮﻳﺔ(
ﻓﺎﻃﻤﺔ اﻟﺸﺎﻣﺴﻲ
ﻋﻔﺮه ﺟﻤﻌﻪ ﺣﻤﺮﻋﻴﻦ اﻟﻈﺎﻫﺮي
ﺟﺎﺑﺮ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺤﻤﺎدي )ﻣﺴﺆول ﻗﺴﻢ ﻣﺨﺰن اﻋﻼف(
ﺳﻌﻴﺪ اﻟﺰﺑﻴﺪي
ﻋﻴﺎده ﻏﻴﺎﺛﻲ اﻟﺒﻴﻄﺮﻳﺔ

w w w.adfca.ae

