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»أبوظبي للرقابة الغذائية« ينفذ 2263 ساعة
 توعوية خالل العام الماضي 2018

نفــذ جهــاز أبوظبــي للرقابــة الغذائيــة خــال العــام الماضــي 2018، 2263 ســاعة 
الغذائيــة  الســامة  مواضيــع  تناولــت  متنوعــً  نشــاطا   330 خــال  مــن  توعويــة 
والثــروة الحيوانيــة والزراعــة فــي إمــارة أبوظبــي، واســتهدفت عشــرات اآلالف مــن 
البيــع والمهرجانــات والفعاليــات  طلبــة المــدارس فــي اإلمــارة ومرتــادي منافــذ 
المتنوعــة التــي أقيمــت علــى مــدار العــام، إلــى جانــب موظفــي الجهــاز مــن خــال 
الفعاليــات التوعويــة الداخليــة، وذلــك فــي إطــار حــرص الجهــاز علــى االرتقــاء بالوعــي 

المجتمعــي بمــا يتعلــق بقضايــا الســامة الغذائيــة ومجــاالت عمــل الجهــاز.

أن  الجهــاز  باســم  الرســمي  المتحــدث  القاســمي  راشــد  ثامــر  المهنــدس  وأكــد 
ــطة  ــا األنش ــي تناولته ــع الت ــي المواضي ــرًا ف ــً كبي ــهد تنوع ــي 2018 ش ــام الماض الع
ــوع  ــي، والتن ــارة أبوظب ــاء إم ــة أرج ــة كاف ــي تغطي ــاز ف ــدف الجه ــة ه ــذة لتلبي المنف
فــي المواضيــع المطروحــة بمــا يتناســب وفئــات الجمهــور المســتهدفة، وقطاعــات 
الغــذاء المتنوعــة، وذلــك لضمــان تحقيــق الوصــول األمثــل للجمهــور بكافــة أطيافــه 
وشــرائحه، إيمانــً مــن الجهــاز بأهميــة دوره التوعــوي وتكاملــه مــع دوره الرقابــي 
فــي تحقيــق ســامة والغــذاء واالســتدامة الزراعيــة، موضحــً أن برامــج التوعيــة التــي 
ينفذهــا الجهــاز تتــوزع بيــن مجــاالت الثــروة الحيوانيــة والتــي اســتأثرت علــى 365 
ــة المنجــزة مــن خــال 70 فعاليــة متنوعــة، بينمــا  ســاعة مــن بيــن الســاعات التوعوي
ــة،  ــر 89 فعالي ــا عب ــم تنفيذه ــاعة ت ــى 642 س ــة عل ــامة الغذائي ــاالت الس ــازت مج ح
إلــى جانــب التوعويــة الزراعيــة مــن خــال  580 ســاعة توعويــة  تــم تنفيذهــا عبــر 56 
فعاليــة مختلفــة، إضافــة إلــى أنشــطة التوعويــة المؤسســية بمهــام وعمــل الجهــاز 

ــة.  ــاعة توعوي ــاز 676 س ــرت بإنج ــاطً أثم ــا 115 نش ــغ عدده البال

 وأضــاف القاســمي أن األنشــطة التــي نفذهــا الجهــاز خــال العــام الماضــي اشــتملت 
علــى التوعيــة والتثقيــف المجتمعــي بمواضيــع الســامة الغذائيــة والثــروة الحيوانيــة 
والزراعــة، إلــى جانــب التوعيــة المؤسســية و الداخليــة بهــدف نقــل المعرفــة بيــن فرق 
ــاز  ــل جه ــورات عم ــات وتط ــام وواجب ــة بمه ــاب العاق ــف أصح ــاز وتعري ــل الجه عم
أبوظبــي للرقابــة الغذائيــة، وذلــك فــي إطــار توجــه الجهــاز لتعزيــز دوره كمؤسســة 
ــج  ــي التروي ــالته ف ــذ رس ــع وتنفي ــة المجتم ــي توعي ــذاء ف ــامة الغ ــى بس ــة تعن رقابي
للممارســات الزراعيــة والغذائيــة الســليمة عبــر برامــج توعويــة فعالــة ومتكاملــة 
تصــل لمختلــف شــرائح المجتمــع، وتســهم فــي تصحيــح الممارســات الغذائيــة 
الخاطئــة فيــه، وتزويدهــم بالمعرفــة الازمــة للتعامــل الســليم مــع الغــذاء وتداولــه 

فــي كافــة مراحــل السلســلة الغذائيــة. 

وأشــار القاســمي إلــى أن جهــاز أبوظبــي للرقابــة الغذائيــة اســتطاع خــال العــام 
ــاعة  ــت 421 س ــادة بلغ ــك زي ــً بذل ــة محقق ــاعة توعوي ــاز 2263 س ــي 2018 إنج الماض
توعويــة عــن الســاعات المنفــذة فــي العــام 2017 وبنســبة تقــدر بنحــو 23%، وذلــك 
ــة  ــل وزارة التربي ــن قب ــة م ــاز التوعوي ــطة الجه ــى أنش ــدة عل ــات المتزاي ــة الطلب نتيج
والتعليــم ودائــرة التعليــم والمعرفــة ومجالــس األحيــاء الســكنية والشــركاء، الفتــً 
ــدف  ــي ته ــة الت ــات الحكومي ــتوى الخدم ــى مس ــرًا عل ــازًا كبي ــد إنج ــك يع ــى أن ذل إل
ــرة  ــازات الكبي ــى اإلنج ــاف إل ــاز يض ــذا اإلنج ــدًا أن ه ــه، مؤك ــع وخدمت ــة المجتم لتوعي
بكافــة  والريــادة  التميــز  تحقيــق  فــي  لتطلعاتــه  كمعــزٍز  الجهــاز  حققهــا  التــي 
عملياتــه،  وتلبيــة لرغبــة مؤسســات المجتمــع المحلــي وخاصــة التعليميــة منهــا 
فــي اســتقطاب برامــج التوعيــة التــي يقدمهــا الجهــاز، وثمــرة الجهــود الكبيــرة التــي 
يبذلهــا فــي ســبيل االرتقــاء بمســتوى وعــي المجتمــع بمجــاالت الغــذاء والزراعــة 
ــي. ــارة أبوظب ــي إم ــة ف ــامة الغذائي ــر الس ــى معايي ــق أعل ــة، وتحقي ــروة الحيواني والث
الســكنية  األحيــاء  مجالــس  فــي  متنوعــة  محاضــرة   11 كذلــك  الجهــاز  وقــدم 
االســتدامة  مواضيــع  تناولــت  الظفــرة،  ومنطقــة  والعيــن  أبوظبــي  مدينــة  فــي 
ــة،  ــامة الغذائي ــيات الس ــب أساس ــى جان ــة إل ــروة الحيواني ــاع الث ــة قط ــة وتنمي الزراعي

التــي ينفذهــا الجهــاز للمجتمــع. وتعريفهــم بأهــم الخدمــات والمهــام 

سعيد البحري العامري: أبوظبي تتبنى 
سياسات وتشريعات متطورة لتحقيق 

االستدامة الزراعية

عبر 330 نشاطًا مختلفًا

ــة  ــي للرقاب ــاز أبوظب ــام جه ــر ع ــري مدي ــالم العام ــري س ــعيد البح ــعادة س ــد س أك
الغذائيــة بمناســبة أســبوع أبوظبــي لاســتدامة والــذي يقــام هــذا العــام تحــت شــعار 
ــت  ــي حقق ــارة أبوظب ــتدامة “أن إم ــة المس ــرة التنمي ــريع وتي ــات لتس ــارب القطاع »تق
إنجــازات كبيــرة نحــو اســتراتيجية االســتدامة الشــاملة بمــا فيهــا االســتدامة الزراعيــة 
والغذائيــة، مــن خــال اهتمامهــا المســتمر فــي مجــاالت التنميــة المســتدامة وتنويــع 
مصــادر الدخــل واالعتمــاد بشــكل كبيــر علــى االقتصــاد القائــم علــى القطاعــات غيــر 
النفطيــة للحفــاظ علــى صدارتهــا فــي مؤشــر التنافســية العالمــي، وتبنيهــا القتصــاد 
قائــم علــى المعرفــة واالبتــكار يســهم فــي تحقيــق رؤيــة أبوظبــي االقتصاديــة 
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ــه  ــال رؤيت ــن خ ــعى م ــة يس ــة الغذائي ــي للرقاب ــاز أبوظب ــى أن جه ــري إل ــار العام وأش
بــأن يكــون مؤسســة معتــرف بهــا دوليــً فــي مجــال الزراعــة وســامة األغذيــة 
الحديثــة  للتكنولوجيــا  األمثــل  التوظيــف  إلــى  المجتمــع،  تســاهم فــي رفاهيــة 
لتحقيــق االســتدامة فــي قطاعــات الزراعــة والثــروة الحيوانيــة عبــر اســتقطابه ألكبــر 
المعــارض العالميــة المتخصصــة فــي مجــال االبتــكار الزراعــي والغذائــي، كالمنتــدى 
العالمــي لابتــكارات الزراعيــة الــذي يهــدف لتطويــر عمليــات اإلنتــاج الزراعــي اعتمــادًا 
علــى تقنيــات مبتكــرة وصديقــة للبيئــة تســهم فــي تعظيــم اإلنتــاج باالعتمــاد 
ــاظ  ــة والحف ــوارد الطبيعي ــل للم ــتغال األمث ــن االس ــا يضم ــل مم ــات أق ــى مدخ عل
عليهــا، ومعــرض ســيال الشــرق األوســط الحــدث التجــاري المتخصــص واألســرع نمــوًا 
ــب  ــى جان ــة، إل ــروبات والضياف ــة والمش ــاع األغذي ــي قط ــة ف ــتوى المنطق ــى مس عل
اســتقطاب الجهــاز هــذا العــام لمعــرض »يوروتيــر الشــرق األوســط« المعــرض األكبــر 
ــمال  ــط وش ــرق األوس ــة الش ــي منطق ــد ف ــم والوحي ــتوى العال ــى مس ــه عل ــن نوع م
أفريقيــا الــذي يعنــى برقمنــة إدارة الثــروة الحيوانيــة وتعزيــز فاعليــة األنظمــة الذكيــة 

ــوي. ــاع الحي ــذا القط ــة ه ــي تنمي ف

السياســات  لتعزيــز  ومتطــورة  طموحــة  خطــة  وفــق  يعمــل  الجهــاز  أن  وأضــاف 
والتشــريعات لتحقيــق االســتدامة الزراعيــة والســامة الغذائيــة فــي إمــارة أبوظبــي، 
خــال  مــن  المســتويات  مختلــف  علــى  والمعرفيــة  العلميــة  الجهــود  ودعــم 
المســاهمة فــي إثــراء الحقــول المعرفيــة ذات الصلــة باألمــن الغذائيــة واالســتدامة 
ــن  ــث ع ــتقبل والبح ــا المس ــي تكنولوجي ــتثمار ف ــى االس ــك عل ــل كذل ــة، ويعم الزراعي
حلــول مبتكــرة ومســتدامة للتغلــب علــى التحديــات البيئيــة والمناخيــة عبــر محطــات 
األبحــاث التابعــة لــه بهــدف اختبــار وتحديــد التقنيــات األكثــر كفــاءة واألنمــاط الزراعيــة 
المائمــة للبيئــة المحليــة، وتعميمهــا علــى المزارعيــن المحلييــن والشــركاء فــي 

ــاالت. ــذه المج ــي ه ــتدامة ف ــة المس ــق التنمي ــاص لتحقي ــاع الخ القط

أخبار الجهاز
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ــت  ــي وق ــا ف ــل معه ــا والتعام ــتجابة له ــم االس ــه ت ــدا بأن ــة، مؤك ــة والزراع الحيواني
ــات و%101  ــن 99% للباغ ــد ع ــرد تزي ــة لل ــل( وبدق ــوم عم ــو 1.7 )ي ــدر بنح ــي يق قياس
للمعلومــات بحيــث لقيــت متابعــة فوريــة وعاجلــة مــن قبــل الجهــاز، وتمــت موافــاة 

ــا. ــوا به ــي تقدم ــكاوى الت ــال الش ــذة حي ــراءات المتخ ــا باإلج أصحابه

أخبار الجهاز

»الرقابة الغذائية« ينجز 551 ألف معاملة للجمهور خالل العام الماضي

أعلــن جهــاز أبوظبــي للرقابــة الغذائيــة عــن إنجــازه 550,998 معاملــة للجمهــور 
عبــر منظومــة الخدمــات التــي يقدمهــا مــن خــال التطبيــق الذكــي والموقــع 
اإللكترونــي ومراكــز خدمــة المتعامليــن التابعــة لــه والموزعــة علــى كافــة مناطــق 
ــات  ــدد المعام ــي ع ــغ إجمال ــث بل ــي 2018، حي ــام الماض ــال الع ــي خ ــارة أبوظب إم
التــي أنجزهــا الجهــاز عبــر التطبيــق الذكــي والخدمــات اإللكترونيــة 452,292 معاملــة 
بنســبة 82% مــن إجمالــي المعامــات التــي تــم تنفيذهــا، إذ بلــغ عــدد الخدمــات التــي 

ــة.  ــف معامل ــه 98.7 أل ــا لوج ــا وجه ــم تقديمه ت

وأفــاد المهنــدس ثامــر راشــد القاســمي المتحــدث الرســمي باســم الجهــاز بــأن 
ــي الثــروة الحيوانيــة والخدمــات الزراعيــة اســتحوذت علــى  الخدمــات المقدمــة لمرب
96.3% مــن إجمالــي الخدمــات المقدمــة للمتعامليــن، بينمــا تــوزع الباقــي علــى 

الخدمــات الغذائيــة التــي يقــدم عليهــا المتعاملــون بصفــة مســتمرة. 

وأكــد القاســمي أن الجهــاز اســتطاع تحقيــق نقلــة كبيــرة فــي مجــال التحــول 
ــات  ــام الخدم ــهد نظ ــث ش ــة، حي ــه اإللكتروني ــى خدمات ــم عل ــي التقدي ــي ف الرقم
اإللكترونيــة إقبــااًل واســعا مــن قبــل المتعامليــن خــال العــام الماضــي، وزيــادة فــي 
اســتخدام القنــوات الرقميــة للحصــول علــى الخدمــات بنســبة تزيــد عــن 95% مقارنــة 

ــام 2017. ــع الع م

ــً  ــدد 12082 طلب ــي لع ــام الماض ــال الع ــاز خ ــي الجه ــن تلق ــمي ع ــف القاس وكش
مــن المجتمــع عبــر مركــز اتصــال حكومــة أبوظبــي، تنوعــت بيــن باغــات غذائيــة 
وزراعيــة ومعلومــات عامــة وطلــب خدمــة وثنــاء ومقترحــات باإلضافــة إلــى طلبــات 
89.9% منهــا حــول الباغــات المختلفــة والمعلومــات وطلبــات  الشــكاوى، تركــز 
ــى  ــمت إل ــي انقس ــام الماض ــاز الع ــا الجه ــي تلقاه ــات الت ــً أن الطلب ــات، مبين الخدم
3141 باغــً 3011 طلبــا لمعلومــات و4705 طلبــا لخدمــة و868 شــكوى و272 مقترحــً 
ــي،  ــال الحكوم ــز االتص ــدى مرك ــجيلها ل ــم تس ــة، ت ــة ملغي ــب 85 حال ــى جان ــاًء إل وثن
الفتــً إلــى أن 91% منهــا تلقاهــا المركــز مــن الجمهــور عبــر الهاتــف المتحــرك، فيمــا 
توزعــت الطلبــات األخــرى بيــن محادثــة إلكترونيــة والخدمــة الذاتيــة وحــارس المدينــة 

ــز. ــا المرك ــي يوفره ــرى الت ــوات األخ والقن

وأشــار القاســمي إلــى أن الباغــات الغذائيــة احتلــت الحصــة األكبــر مــن إجمالــي 
بالثــروة  المتعلقــة  الباغــات  تليهــا   %79 تجــاوزت  وبنســبة  المســتلمة  الباغــات 

95% نمو إقبال المتعاملين على الخدمات 
الرقمية

أخبار الجهاز

جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية يشارك 
بمهرجان سلطان بن زايد التراثي

أعلــن جهــاز أبوظبــي للرقابــة الغذائيــة عــن مشــاركته بفعاليــات الــدورة الثالثــة عشــر 
لمهرجــان الشــيخ ســلطان بــن زايــد آل نهيــان التراثــي 2019 الــذي يقــام برعايــة ســمو 
الشــيخ ســلطان بــن زايــد آل نهيــان، ممثــل صاحــب الســمو رئيــس الدولــة ورئيــس نــادي 
تــراث اإلمــارات، فــي مدينــة ســويحان فــي أبوظبــي خــال الفتــرة 20 ينايــر الجــاري إلــى 
2 فبرايــر المقبــل، وذلــك مــن خــال تقديــم الخدمــات البيطريــة الشــاملة لإلبــل 

المشــاركة.

خدمــات  خالــه  مــن  يقــدم  متنقــل  بيطــري  بمختبــٍر  الجهــاز  مشــاركة  وتتمثــل 
تشــخيصية بيطريــة متكاملــة يتــم توفيرهــا فــي موقــع المهرجــان إلجــراء التحاليــل 
الازمــة وتشــخيص األمــراض لإلبــل المشــاركة بفعاليــات المهرجــان، إلــى جانــب 
ــل  ــاك اإلب ــن م ــة م ــروة الحيواني ــي الث ــادية لمرب ــة واإلرش ــات التوعوي ــم الخدم تقدي

المهرجــان. ورواد 
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أخبار الجهاز

أصــدر جهــاز أبوظبــي للرقابــة الغذائيــة، قــرارًا باإلغــاق اإلداري بحــق المنشــأة » شــهزاد 
ــل  ــي، وتحم ــة أبوظب ــاء بمدين ــارع المين ــي ش ــة ف ــه« والواقع ــار والفواك ــد للخض احم
ــون  ــأة للقان ــة المنش ــرًا لمخالف ــك نظ ــم )CN-1070376( وذل ــة رق ــة التجاري الرخص
الصــادرة  أبوظبــي والتشــريعات  بإمــارة  الغــذاء  2008 فــي شــأن  )2( لســنة  رقــم 

ــة. ــة العام ــى الصح ــا عل ــرًا لخطورته ــك نظ ــه، وكذل بموجب

وأوضــح المهنــدس ثامــر راشــد القاســمي المتحــدث الرســمي باســم الجهــاز أن 
تقريــر إدارة الرقابــة الغذائيــة بالجهــاز أفــاد بــأن قــرار اإلغــاق اإلداري جــاء نتيجــة 
عــدم التــزام المنشــأة باألنظمــة والمتطلبــات الخاصــة بضمــان ســامة المنتــج فــي 
جميــع األوقــات وتكــرار رصــد مخالفــات لبنــود مختلفــة باإلضافــة إلــى عــدم تجــاوب 

ــاز. ــراءات الجه ــأة إلج ــؤول المنش مس

وأكــد القاســمي أن أمــر اإلغــاق اإلداري سيســتمر طالمــا تواجــدت أســبابه حيــث 
يمكــن الســماح بمزاولــة النشــاط مجــددًا بعــد تصويــب أوضــاع المنشــأة وإزالتهــا 
ــاز  ــو الجه ــام مفتش ــبقه قي ــاق اإلداري س ــرار اإلغ ــدًا أن ق ــات، مؤك ــباب المخالف ألس
ــر 4  ــي وتحري ــام الماض ــن الع ــر م ــطس وأكتوب ــال أغس ــن  خ ــن نهائيي ــه إنذاري بتوجي
ــر  ــي ويناي ــام الماض ــن الع ــارس م ــر وم ــر وفبراي ــال يناي ــأة خ ــذه المنش ــات له مخالف
ــق  ــاق اإلداري بح ــرار اإلغ ــدار ق ــى إص ــي أدت إل ــات الت ــى أن المخالف ــً إل ــاري، الفت الج
المنشــأة تتمثــل فــي ســوء نظافــة المحــل، ووجــود مــواد غيــر غذائيــة كخــزان 

ــذاء ــن الغ ــكان تخزي ــي م ــاغ ف ــاء واألصب ــد الكهرب ــود ومول الوق

»الرقابة الغذائية« يغلق منشأة 
»شهزاد احمد للخضار والفواكه« بأبوظبي

ــة  ــن بأهمي ــف المربي ــى تعري ــام عل ــذا الع ــاركته ه ــال مش ــن خ ــاز م ــرص الجه ويح
حمــات التحصيــن التــي ينفذهــا الجهــاز كل عــام ودورهــا فــي تعزيــز األمــن الحيــوي 
فــي إمــارة أبوظبــي والحفــاظ علــى صحــة الحيــوان مــن األمــراض واألوبئــة المختلفــة، 
ممــا يســهم فــي رفــع كفــاءة عمليــة التربيــة وتحســين إنتاجيــة الحيوانــات ووقايتها 

مــن األمــراض الوبائيــة المحتملــة.

ــة  ــة والمجتمعي ــات التراثي ــادف بالفعالي ــال واله ــد الفع ــعى الجهــاز للتواج ــا يس كم
ــة  ــامة الغذائي ــاالت الس ــي مج ــدة ف ــات الجي ــي بالممارس ــي المجتمع ــز الوع لتعزي
والزراعــة والثــروة الحيوانيــة، وتنظيــم اللقــاءات مــع رواد هــذه الفعاليــات لتعريفهــم 
بأهــم المواضيــع ذات الصلــة بمهــام الجهــاز، كالتعريــف باألمــراض المشــتركة 
ــريعات  ــة بالتش ــا، والتوعي ــة منه ــرق الوقاي ــبباتها وط ــوان ومس ــان والحي ــن اإلنس بي

ــة. ــع المهم ــن المواضي ــا م ــوان، وغيره ــق بالحي ــة بالرف ــن المتعلق والقواني

جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية يختتم مشاركته بمهرجان 
الشيخ زايد التراثي

اختتــم جهــاز أبوظبــي للرقابــة الغذائيــة مشــاركته بفعاليــات مهرجــان الشــيخ زايــد 
التراثــي 2018، والــذي انطلقــت فعالياتــه نهايــة نوفمبــر الماضــي تحــت رعايــة صاحب 
ــات  ــه اهلل، وبتوجيه ــة، حفظ ــس الدول ــان رئي ــد آل نهي ــن زاي ــة ب ــيخ خليف ــمو الش الس
صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان ولــي عهــد أبوظبــي نائــب القائــد 
األعلــى للقــوات المســلحة، وبإشــراف ومتابعــة ســمو الشــيخ منصــور بــن زايــد آل 
نهيــان نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء وزيــر شــؤون الرئاســة، رئيــس مجلــس إدارة الجهــاز.
وتمثلــت مشــاركة الجهــاز فــي المهرجــان بتنظيمــه للواحــة الزراعيــة بالتعــاون مــع 
مركــز خدمــات المزارعيــن بأبوظبــي ومركــز األمــن الغذائــي، قــدم خالهــا فعاليــات 
ــات  ــى قطاع ــا عل ــوا خاله ــان، تعرف ــن رواد المهرج ــر م ــف زائ ــو 200 أل ــة لنح متنوع
الزراعــة والثــروة الحيوانيــة والســامة الغذائيــة بإمــارة أبوظبــي، وجهــود الجهــات 

ــارة. ــي اإلم ــة ف ــتدامة الزراعي ــي واالس ــن الغذائ ــق األم ــال تحقي ــي مج ــة ف المنظم

ــة  ــة الزراعي ــة للواح ــة المنظم ــس اللجن ــمي رئي ــد القاس ــر راش ــدس ثام ــد المهن وأك
أن الجهــاز نفــذ خــال مشــاركته أنشــطة وفعاليــات توعويــة وثقافيــة متنوعــة 
تضمنــت ورش عمــل حــول الزراعــة المجتمعيــة والحديقــة المنزليــة لألطفــال زوار 
الواحــة، و2625 طالبــً وطالبــة مــن طلبــة المــدارس الذيــن اســتضافهم الجهــاز 
بالتنســيق مــع وزارة التربيــة والتعليــم، وتوعيتهــم بأهميــة الزراعــة لإلنســان والبيئــة 
والطــرق الصحيحــة للزراعــة والــري وغيرهــا مــن الممارســات الجيــدة، إلــى جانــب 
تنفيــذ لقــاءات متخصصــة لمربــي الثــروة الحيوانيــة والمزارعيــن لمناقشــة العديــد من 
القضايــا المهمــة كإدارة العزبــة وتدويــر القطيــع واســتخدام الميــاه المعالجــة لــري 
ــقيه  ــي بش ــاع الزراع ــة بالقط ــع ذات الصل ــن المواضي ــا م ــة وغيره ــل الزراعي المحاصي

ــي. ــي والحيوان النبات

ــى  ــل عل ــه عم ــرق عمل ــال ف ــن خ ــة وم ــي للرقاب ــاز أبوظب ــمي أن جه ــاف القاس وأض
توعيــة الــزوار بممارســات الســامة الغذائيــة وعــرض سلســلة مــن األفــام التوعويــة 
التــي أنتجهــا الجهــاز خــال الفتــرة الماضيــة علــى مســرح الواحــة، إلــى جانــب توعيــة 
األطفــال عبــر ركــن األطفــال بأساســيات الســامة الغذائيــة باســتخدام وســائل 
حديثــة ومتطــورة كالفيلــم الكرتونــي »زادنــا« الــذي يتنــاول مواضيــع محــددة ترتبــط 
بشــكل وثيــق باألطفــال، مثــل أهميــة غســل اليديــن قبــل وبعــد تنــاول الطعــام، 
الغذائــي  والتســمم  تناولهــا،  قبــل  والفاكهــة  للخضــار  الجيــد  الغســل  وأهميــة 

ــه. ــة من ــرق الوقاي ــبابة وط أس

وكشــف القاســمي عــن نجــاح الواحــة الزراعيــة بتســويق أكثــر مــن 70 ألــف كيلــو غــرام 
ــذي  ــن ال ــن اإلماراتيي ــوق المزارعي ــال س ــن خ ــة، م ــة المحلي ــروات والفاكه ــن الخض م
ــي،  ــج المحل ــودة المنت ــيات بج ــف الجنس ــن مختل ــزوار م ــف ال ــة لتعري ــه الواح تضمنت
وإنجــازات إمــارة أبوظبــي فــي مجــال الزراعــة، الفتــً إلــى الــدور الــذي حققتــه الواحــة 

فــي الترويــج للمنتــج المحلــي وتعزيــز ثقــة المســتهلك بــه.

ــد آل  ــن زاي ــة ب ــة خليف ــن مؤسس ــاون م ــان بالتع ــال المهرج ــاز خ ــم الجه ــا نظ كم
ــون«،  ــة »ع ــة المجتمعي ــاص بالخدم ــه الخ ــن برنامج ــانية وضم ــال اإلنس ــان لألعم نهي
الــذي يهــدف مــن خالــه لتأصيــل قيــم الخدمــة المجتمعيــة لــدى موظفــي الجهــاز، 
ــاه  ــؤولياته تج ــدوره ومس ــً ب ــامح، التزام ــام التس ــع ع ــً م ــر تزامن ــق الخي ــة طب فعالي
أفــراد ومؤسســات المجتمــع، وحرصــً منــه علــى إتاحــة الفرصــة أمــام موظفيــه 
للمســاهمة فــي خدمــة المجتمــع، حيــث شــهدت الفعاليــة مســاهمة  موظفــات 
الجهــاز بإعــداد أصنــاف عديــدة مــن المأكــوالت وبيعهــا للــزوار، ليعــود ريعهــا لدعــم 
البرامــج والمؤسســات الخيريــة واإلنســانية فــي الدولــة وتقديــم العــون للمحتاجيــن 

ــن. والمعوزي

200 ألف زائر للواحة الزراعية
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اســتقبلت الواحــة الزراعيــة زيــارات لطلبــة وطالبــات المــدارس 
بمهرجــان الشــيخ زايــد التراثــي حيــث تــم تعريــف الطــاب بــأركان 
الواحــة مثــل ركــن العســل والمتحــف الزراعــي باإلضافــة لعــرض 
حلقــات المسلســل الكرتونــي زادنــا وعمــل مســابقات تعليميــة 

لهــم

نظــم جهــاز أبوظبــي للرقابــة الغذائيــة بالتنســيق مــع المجلــس 
الوطنــي لإلعــام جلســة نقاشــية بعنــوان دور اإلعــام فــي نشــر 
ــان  ــة بمهرج ــة الزراعي ــي الواح ــك ف ــع وذل ــامح بالمجتم روح التس

الشــيخ زايــد التراثــي

اليــوم  فعاليــات  فــي  الغذائيــة  للرقابــة  أبوظبــي  جهــاز  شــارك 
ــة  ــه  هيئ ــذي تنظم ــة وال ــات الحكومي ــج إدارة البيان ــوح لبرنام المفت
الذكيــة بحضــور عــدد مــن الجهــات فــي  األنظمــة والخدمــات 
ــاد  ــي االعتم ــه ف ــاز تجربت ــتعرض الجه ــث اس ــي حي ــة أبوظب حكوم
علــى برنامــج البيانــات الحكوميــة بشــكل متكامــل و مؤسســي 
لرفــع مســتوى حوكمــة البيانــات وتعزيــز آليــات اتخــاذ القــرار و 
االستشــراف المبكــر للفــرص والتحديــات فــي كافــة أعمــال الجهــاز 

جــودة  إدارة  برنامــج  ورشــة  بإطــاق  البيانــات  إدارة  فريــق  قــام 
قيــاس  آليــة  عــرض  إلــى  يهــدف  والــذي  المؤسســي،  البيانــات 
جــودة البيانــات وإجــراءات العمــل المؤسســية لهــذه المنظومــة 
الغذائيــة  للرقابــة  ابوظبــي  جهــاز  سياســة  متطلبــات  وفــق 
ــرون  ــاز والمدي ــام الجه ــر ع ــور مدي ــات بحض ــإدارة البيان ــة ب الخاص
التنفيذيــون وعــدد مــن مديــري اإلدارات واألقســام والموظفيــن، 
لتعزيــز وتوعيــة مــاك ومشــرفي البيانــات عــن آليــات التقييــم 
والمعاييــر المعتمــدة فــي جــودة بيانــات األنظمــة والعمليــات 

المعنيــة بــاإلدارات فــي مختلــف القطاعــات.

كمــا ركــزت الورشــة علــى توضيــح منهجيــة وصفــات البيانــات 
احتياجــات  تلبيــة  علــى  قدرتهــا  تبيــن  التــي  جودتهــا  ومحــاور 
العمليــات  وفــق  قــرار  ومتخــذي  وعامليــن  العاقــة  أصحــاب 

الجهــاز.  فــي  الُمفعلــة  واألنظمــة  واإلجــراءات 

الزيارات المدرسية 
للواحة الزراعية

دور اإلعالم في نشر روح 
التسامح في المجتمع

اليوم المفتوح لبرنامج 
إدارة البيانات

فريق إدارة البيانات 
ينظم ورشة حول برنامج 

إدارة جودة البيانات

فــي  ترفيهيــة  فعاليــة  المؤسســية  الخدمــات  قطــاع  نظــم 
ــور  ــك بحض ــي وذل ــد التراث ــيخ زاي ــان الش ــة بمهرج ــة الزراعي الواح
ســعادة محمــد ســعيد النعيمــي المديــر التنفيــذي للقطــاع 
موظفــي  مــن  عــدد  وبمشــاركة  بالقطــاع  اإلدارات  ومديــري 
ــة  ــة باإلضاف ــرات الترفيهي ــض الفق ــة بع ــل الفعالي ــاز، وتخل الجه

لتكريــم عــدد مــن الموظفيــن والشــركات المشــاركة 

قطاع الخدمات 
المؤسسية

فعالياتنا
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كــرم جهــاز أبوظبــي للرقابــة الغذائيــة فريــق عمــل النســخة 
التاســعة لمعــرض ســيال الشــرق األوســط ومعــرض أبوظبــي 
الدولــي للتمــور بحضــور ســعادة محمــد ســعيد النعيمــي المديــر 
التنفيــذي لقطــاع الخدمــات المؤسســية بالجهــاز وعــدد مــن 
أســهمت  التــي  الطيبــة  لجهودهــم  وذلــك  الجهــاز  قيــادات 
ــز ونجــاح المعــرض، شــكرًا لجميــع شــركائنا شــركاء النجــاح  بتمّي

ــز. والتمّي

نظمــت إدارة المــوارد البشــرية ورشــة تعريفيــة إلدارات الجهــاز 
ــه  ــن وأهميت ــم أداء الموظفي ــول تقيي ــرار ح ــذي الق ــة ومتخ كاف
فــي تعزيــز كفــاءة العمــل المؤسســي والنهــوض بمســتوى 
كمــا  المختلفــة،  العمــل  وفــرق  الموظفيــن  لــدى  األداء 
اســتعرضت الورشــة سياســة تقييــم األداء المعتمــدة ومناقشــة 
ــا  ــتفادة منه ــبل االس ــينية وس ــرص التحس ــات والف ــم التحدي أه

فــي تمكيــن الكفــاءات البشــرية

جهــاز  اســتقبل  التســامح،  بعــام  الخاصــة  فعالياتنــا  ضمــن 
أبوظبــي للرقابــة الغذائيــة عــدد مــن المهتديــن الجــدد فــي 
الواحــة الزراعيــة بمهرجــان الشــيخ زايــد التراثــي، بالتنســيق مــع دار 
زايــد للثقافــة اإلســامية، حيــث اطلعــوا علــى المتحــف الزراعــي 
وأهــم الخدمــات التــي يقدمهــا الجهــاز للمجتمــع، وتعرفــوا 

ــه ــروات وفواك ــن خض ــي م ــرات أبوظب ــى خي عل

تعريفيــة  ورشــة  أبوظبــي  لجمــارك  العامــة  اإلدارة  قدمــت 
لمفتشــي إدارة رقابــة المنافــذ فــي الجهــاز بشــأن التحديثــات 
اتفاقيــة  لتفعيــل  الجمركــي  ظبــي  نظــام  علــى  تمــت  التــي 

الخدمــة مســتوى 

تكريم فريق عمل 
معرض سيال

عام التسامح

ورشة للتعريف بنظام 
تقييم أداء الموظفين

نظام ظبي

فعالياتنا
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فعالياتنا

»حوكمة البيانات« تعقد
 اجتماعها الثالث

ف�اير
February

برنامج عون

على أجندة ف�اير:

    �اضرة بعنوان "توظيف الذكاء االصطناعي وتقنية 
     املعلومات � تعزيز أمن وسالمة اجملتمع ا�ماراتي"، 

     مسرح االحتاد (27 ف�اير 2019)

أنشطة ومسابقات
    مسابقة كأس آسيا “شار ك، توقع واربح"(01 ف�اير 2019)

    بطولة موانئ أبوظبي الرابعة خلماسيات كرة القدم للشركاء 
     االس»اتيجيني (17 – 27 ف�اير 2019)

معارض ومهرجانات
    مهرجان الشيخ سلطان بن زايد ال»اثي، سويحان

    (01-02 ف�اير 2019)
    مهرجان أبوظبي للعلوم، كورنيش أبوظبي 

    (01 – 09 ف�اير 2019)
    معرض البحرين الدو´ للحدائق، مركز البحرين الدو´ 

     للمعارض واملؤمترات (20 – 24 ف�اير 2019)
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زاوية االبتكار

المزارع العائمة.. هل تكون الحل إلنقاذ العالم؟

اســتلهم المهنــدس المعمــاري خافييــر إف. بونــس فكــرة “المــزارع العائمــة”، وهــي 
فكــرة جديــدة إلنقــاذ العالــم.

الوضــع جنونيــً، فهــو يحتــاج لحــلٍّ يفوقــه جنونــً، هــذا مــا فكــر فيــه  إذا كان 
المعمــاري خافييــر إف. بونــس، وهــو يــدرس الوضع الــذي أصــاب العالــم، واإلحصائيات 
التــي تشــير إلــى إن الكثافــة الســكانية فــي العالــم ســوف تحّطــم رقــم الـــ 9.6 مليــار 
إنســان بحلــول العــام 2050، ولكــي نطعــم كل هــذه األفــواه، نحتــاج إلــى زيــادة إنتــاج 

الغــذاء بمقــدار 70 بالمئــة.

لكــن هــذه الحاجــة الملحــة يقابلهــا شــح متزايــد فــي الميــاه، الحقيقــة المرعبــة هــو 
إن ثلــث إنتاجنــا الغذائــي حاليــً يحــدث فــي أماكــن مهــددة بنفــاد الميــاه كمــا أشــار 
معهــد المــوارد العالمــي، فــي ظــل أرض مدمــرة وتغيــر مناخــي مخيــف ومســتقبل 
ــرة تتمثــل فــي نقــل كميــات ضخمــة مــن الغــذاء  مظلــم، مــع مشــكلة أخــرى كبي

للمــدن الكبــرى بمــا فــي ذلــك مــن تكلفــة ماليــة وبيئيــة.

هنــا فكــر بونــس: معظــم هــذه الــدول مجــاور للمــاء، مــاذا لــو اســتغللنا ذلــك لجعــل 
الطعــام فــي متنــاول اليــد؟ مــن هنــا ظهــرت فكــرة “المــزارع العائمــة” ألول مــرة.

ــي  ــم ف ــي التصمي ــن ف ــة المؤثري ــم المئ ــد أه ــد أح ــي تع ــة Designboom الت  مجل
العالــم، اختــارت المشــروع كواحــد مــن أفضــل مشــروعات 2015 التــي يحركهــا دافــع 
ــتخدام  ــً باس ــح مهتم ــه أصب ــس، أن ــيد بون ــال الس ــد ق ــع، وق ــى المجتم ــاظ عل الحف
ــر  ــاهد الكثي ــاث وش ــام باألبح ــد أن ق ــاذي بع ــروع إنق ــي مش ــة ف ــه المعماري معرفت

ــرية. ــتقبل البش ــول مس ــة ح ــام الوثائقي ــن األف م

ويعتقــد بونــس، أن “المــزارع العائمــة” قــد تكــون مــن أفضــل االختيــارات المســتقبلية 
للمــدن ذات الكثافــة الســكانية العاليــة، حيــث توجــد أعلــى احتياجــات الطعــام، 
فمــن بيــن أكبــر 35 مدينــة فــي العالــم، بهــا أكثــر مــن عشــرة ماييــن إنســان، تطــل 
25 منهــا علــى ميــاه بحــر أو نهــر أو حتــى بحيــرات، مثــل نيويــورك وجاكرتــا والغــوس 
ــنغافورة،  ــياتل وس ــل س ــة مث ــرة قريب ــدن كبي ــاك م ــً هن ــانغهاي، أيض ــو وش وطوكي
ــدن  ــطنبول وم ــن وإس ــي والبحري ــو ظب ــة وأب ــي والدوح ــرة ودب ــى القاه ــة إل باإلضاف

أخــرى.

ــد  ــا اعتم ــد، عندم ــاٍض بعي ــى م ــي إل ــا تنتم ــدًا، إال إنه ــة ج ــدو حداثي ــرة تب ــع أن الفك م
عليهــا اآلزتيــك فــي القــرن الرابــع عشــر فــي إطعــام مــا وصــل إلــى 230 ألــف إنســان، 
ــد  ــة، وق ــرة عائم ــدة كبي ــة واح ــى حديق ــيميلكو” إل ــرة “زوتش ــم بحي ــوا معظ وحول
ســميت أيضــً باســم مشــابه هــو “الحدائــق العائمــة”، بنيــت فيهــا جــزر صناعيــة علــى 

ــات والطيــن. ــة باســتخدام طبقــات مــن النبات ــاه العذب بحيــرات المي

ــة،  هــذه البيئــة الرطبــة ســمحت بحــدوث دورة مــن التحلــل والــري الــذي يســمد الترب
ويعطيهــا وســطً مناســبً للزراعــة، كمــا إن المهنــدس المعمــاري لــم يحتــج الختــراع 
تقنيــة بنــاء جديــدة، فقــد اســتلهم التصميــم المســتطيل مــن شــبكات مــزارع 
الســمك العائمــة التقليديــة فــي آســيا، التــي تســمح بأكبــر قــدر ممكــن مــن اإلنتــاج.

ثاثــة  تضــرب  المبتكــرة  المعماريــة  الفكــرة 
عصافيــر بحجــر واحــد، فهــي تحصــد طاقــة 
واألســماك،  الزراعيــة  والمحاصيــل  الشــمس 
فــي تصميــم واحــد متكامــل يخــدم بعضــه 
بعضــً، فهــو يتكــون مــن ثاثــة طوابــق، الطابــق 
العمــال  يمكــن  لكــي  مصمــم  الســفلي 
فيــه علــى اصطيــاد مــا يصــل إلــى 1.7 مليــون 
الطابــق  هــذا  الواحــدة،  الســنة  فــي  ســمكة 
ســوف يحتــوي أيضــً علــى حواجــز ضــد األمــواج، 

للتخزيــن. وأماكــن  للقــوارب،  وأرصفــة 

ــي  ــة، والت ــة المائي ــم للزراع ــي مصم ــق الثان الطاب
ــي  ــفل ف ــمكي باألس ــق الس ــن الطاب ــتفيد م تس
ــم  ــي يت ــماك والت ــات األس ــى فض ــول عل الحص
المحاصيــل، فهــي  لتخصيــب  تدويرهــا  إعــادة 
تتميــز عــن أســمدة فضــات الحيوانــات فــي أنهــا 
ــم  ــا تدع ــا إنه ــر، كم ــهرًا للتكس ــتغرق أش ال تس
ــات غذائيــة دقيقــة مثــل  ــات بســرعة، بمكون النب
ــت  ــس الوق ــي نف ــيوم، وف ــفور والبوتاس الفوس
ــون  ــماك، لتك ــذاء لألس ــة غ ــات الزراع ــل فض تمث

ــن. ــن الطابقي ــة بي ــة متبادل ــرة نفعي دائ

قــد يضــاف للتصميــم محطــة لتحليــة الميــاه 
المالــح،  البحــر  ســطح  فــوق  تطفــو  كانــت  إن 
أو  وتعليبهــا،  األســماك  لمعالجــة  مصنــع  أو 
بمصــادر  لاســتفادة  أمــواج  أو  ريــاح  توربينــات 
ــة  ــة للبارج ــة خاص ــع حماي ــة، م ــة للطاق إضافي
بأكملهــا مــن البحــار وســوء األحــوال الجويــة عبــر 
حاميــات مــن المــوج قابلــة للنفــخ، كل تفصيلــة 
العائمــة  “المزرعــة  كــون  صالــح  فــي  تصــب 

الذكيــة”، كيانــً قائمــً بذاتــه.

ــزارع  ــا الم ــوم به ــي تق ــة الت ــة الثاثي ــذه الضرب ه
العائمــة مثيــرة للتفــاؤل فــي الحقيقــة، وقــد 
ــن  ــً م ــروع بـــ8152 طن ــيقدمه المش ــا س ــدر م ق
الخضــروات و1703 أطنــان مــن األســماك ســنويً، 
ــام  ــى إطع ــة عل ــذه الطريق ــادرة به ــتكون ق س
ــض  ــاع، بغ ــنة دون انقط ــام الس ــوال أي ــاس ط الن
حتــى  أو  الجفــاف  أو  الميــاه  نــدرة  عــن  النظــر 

الكــوارث الطبيعيــة.



w w w . a d f c a . a e

نحل آلي ذاتي التحكم!

ــداث  ــه أح ــدور حول ــذي ت ــي« ال ــي الذات ــوت النحل ــي« أو »الروب ــي الذات ــل اآلل ــد »النح  يع
إحــدى حلقــات المسلســل الشــهير »Black Mirror« مجــرد خيــاٍل علمــي بعــد اآلن، 
ــٍل  ــن نح ــراع ع ــراءة اخت ــارت – Walmart« ب ــة »وول م ــركة األمريكي ــت الش ــد قّدم فق

ــم. ــي التحك ــي ذات آل

والتــي   ،»Pollination Drones  – طّيــار  دون  التلقيــح  »طائــرات  باســم  ــا  تقنّيً ُيعــرف 
ــه  ــوم ب ــا يق ــل م ــا مث ــل تماًم ــح المحاصي ــى تلقي ــادرًة عل ــون ق ــن أن تك ــن الممك م
النحــل الحقيقــي. إذ ســتحِمُل حبــوَب اللقــاح مــن نبــات إلــى آخــر، وذلــك باســتخدام 

مستشــعرات وكاميــرات للكشــف عــن مواقــع المحاصيــل.

 وقــد ُألقــي الضــوء علــى بــراءة اختــراع الروبــوت النحلــي للمــرة األولــى مــن قبــل 
شــركة »CB Insights« إلــى جانــب خمــس بــراءات اختــراع ُأخــرى مــن الروبوتــات الطائــرة 
الزراعيــة، والتــي ســتعمل إحداهــا علــى تحديــد النباتــات الضــارة، فــي حيــن ســتعمل 

ُأخــرى علــى مراقبــة ســامة المحاصيــل. 

ــا. ففــي الســنوات األخيــرة،  وتعتبــر »وول مــارت« ليســت أّول َمــن ابتكــر نحــًلا اصطناعّيً
حــاول العلمــاء جاهديــن إيجــاَد حلــول للحــد مــن التضــاؤل فــي أعــداد »نحل العســل«، 

والــذي يقــوم بتلقيــح قرابــة ُثلــث األغذيــة التــي نتناولهــا.

إذ يشــهُد نحــل العســل هــاًكا بمعــدالٍت لــم يســبق لهــا مثيــل، وُيعــَرُف هــذا 
بظاهــرة »اضطــراب انهيــار المســتعمرات – Colony Collapse Disorder«. )بالرغــم مــن 

ــابقه( ــة بس ــام 2017 مقارن ــي ع ــك ف ــل الهال ــدد النح ــع ع ــد تراج ــه ق ــك، فإن ذل
ــن  ــن م ــل باحثي ــن قب ــام 2013 م ــي ع ــي( ف ــل اصطناع ــّي )نح ــوت نحل َم أّول روب ــدِّ ُق
ــم  ــات ذوات حج ــع الروبوت ــي وس ــن ف ــم يك ــت، ل ــك الوق ــي ذل ــارد. ف ــة هارف جامع
ــر  ــة، غي ــدر طاق ــة بمص ــون موصول ــا تك ا إال عندم ــّوً ــق ج ــر وُتحّل ــذه أن تطي ــل ه النح
أنهــا تطــورت منــذ ذلــك الحيــن. فاليــوم أصبــح بإمــكان النحــل االصطناعــي أن يبقــى 

ــه. ــوص داخل ــبح ويغ ــاء وأن يس ــطح الم ــى س عل

ويؤمــن الباحثــون بقــدرة النحــل االصطناعــي 
لحقــول  االصطناعــي  التلقيــح  علــى  قريًبــا 
الــذي قــد يســهم  المحاصيــل، األمــر  مــن 
فــي تعويــض الخســائر الســنوية مــن النحــل 

ــن. ــن الماضيي ــر العقدي ــى م عل

وعلــى الرغــم مــن قــدرة النحــل االصطناعــي 
الــذي قّدمتــه جامعــة هارفــارد علــى القيــام 
غيــر  زال  مــا  أنــه  إال  المهــام،  مــن  بالعديــد 
ــٍل للتحكــم بــه عــن ُبعــد، عكــس النحــل  قاب
ــارت«  ــركة »وول م ــه ش ــذي قّدمت ــي ال الروبوت
عــن  بــه  للتحكــم  قابــًلا  ســيكون  والــذي 
ُبعــد. باإلضافــة إلــى قدرتــه علــى الكشــف 

ــاح. ــوب اللق ــن حب ــي ع التلقائ

أصبــح  ــا،  نظرّيً إنــه،  القــول  يمكــن  أخيــًرا، 
ــا  بإمــكان النحــل االصطناعــي أن يعمــل يوًم
فــي  بقائــه  عــن  عوًضــا  المــزارع،  فــي  مــا 

المختبــر. حــدود 

زاوية االبتكار
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بأقالمكم

ومضات حول التفكير اإلبداعي

واضحــة ومقومــات مترابطــة ُيعتمــد عليهــا لالنطــالق (علــى بصيــرة) الــى وواضــح - ســأتوجها بعقــد فريــد يؤســس لمنهجيــة ابتــكار ذات معاييــر أقدم هذه السلســلة من مبادئ وأســس منظومة االبتكار – بشكل بسيط 
االبتكار في كافة مجاالت الحياة.

ــمية  ــت تس ــزل لكان ــكان منع ــي م ــا ف ــة ان ُيخلق ــل وطفل ــدر لطف ــو ق فاالبتــكار هــو التبكيــر فــي استشــراف الغــد والســبق فــي الحصــول علــى    ولنــا فــي العربيــة أســوة حســنة فــي توصيــف ا±شــياء وتوضيحهــا تعليم آدم عليه السالم « وعلم آدم ا±سماء كلها».تفاهــم تجمعهمــا ويحســنا التصــرف مــع هــذه ا±شــياء، وذلــك جلــيٌّ فــي ا±شــياء وتوصيفهــا مــن أول أولياتهمــا، وذلــك ليتمكنــا مــن صياغــة لغــة  ل
الشيء مبكرا.

ــز  ولعــل تعــدد البحــوث والدراســات والمقــاالت ...الــخ. فــي توصيــف وتعريــف  ــد مــن التركي ــه ال ب ــرة االبتــكار زادت فــي ا±مــر شــتاتا وإبهامــا، وقــد رأيــت ان ا±خــرى صحيحــة علــى الفعــل والفحــوى مــع الفهــم العــام لالبتــكار بأنــه (قفــزة ُمبكِّ التعريفــات  والتطبيــق) واعتبــار كافــة  التفكيــر  فــي 
وتصب في معاني االبتكار.

التغييــر فــي المشــاعر نفســها والهمــم لËشــياء، وحتــى التغييــر فــي الســلوك والتواصــل مــع اÉخريــن والتواصــل التفكيــر، وطرائــق التطبيــق، وأســاليب البحــث والتعلــم، والنظــرة الجانبيــة  ومنــه التغييــر والتجديــد وفــي كافــة المجــاالت مثــل: التغييــر فــي طريقــة  والروحانيات، الى ما النهاية من ا±شياء التي تؤثر فينا ونؤثر فيها.مــع ا±شــياء أيضــا، وكذلــك 
ــج  ــل ينض ــر، ب ــب دون آخ ــى جان ــر عل ــاملة ال يقتص ــه الش ــكار بمعاني أكثر وينتج أكثر كلما اشتمل على أكثر من جانب من جوانب الحياة. فاالبت
ــا  ــي منهج ــه ونبن ــكار ومبادئ ــم االبت ــوة لفه ــوة بخط ــÏ، خط ــدأ مع مبتكــرا لالبتــكار يرســخ كأســاس ُيعتمــد عليــه لصبــغ االبتــكار علــى كافــة  فلنب

جوانب اهتمامنا وجميع محاور وجودنا.

إعداد/ عائشة محمد المقبالي
قسم الرقابة الزراعية العين

الومضة اولى: االبتكار في مبادئ االبتكار
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أوجد الرقم حّرك عود ثقاب واحد لتصبح المعادلة الرياضية صحيحة

لدينــا 6 كــؤوس مرتبــة كمــا هــو موضــح فــي الصــورة )3 مملــوءة وبعدهــا 3 
فارغــة( المطلــوب جعــل الترتيــب تناوبيــا: كأس مملــوء وكأس فــارغ وهكــذا 

وذلــك بتحريــك كأس واحــد فقــط دون أن تلمــس أي كأس ثانــي.

سؤال العدد: ما هو 
الشيء الذي يقول 

الصدق دوما ولكنه إذا 
جاع كذب؟

 6           5           4           3      2    1

مجموعة الثالثات

أحمد دعوة

دعوة

دعوة

دعوة

دعوة

دعوة

دعوة

دعوة

دعوة

بدر
توفيق

ثامر
جمال

حامد
خالد

داود
رائد

في  وترغب  أصدقائك،  دائرة  ضمن  ا�شخاص  من  تسعة  هناك 
دعوتهم إلى تناول العشاء، بحيث تدعو ثالثة في كل مرة، على 

مدى أيام السبت ا�ثني عشر الالحقة.

فهل هناك من طريقة لترتيب الدعوات بحيث ال يقابل أي صديقين 
من ا�صدقاء أحدهما ا¤خر على العشاء سوى مرة واحدة فقط؟ 

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

مرِّن عقلك
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 �الرد على 91 استفسار 
داخلي� وخارجي� خالل عام 

.2018
إعداد 3 مواصفات 

من قبل الجهاز.

دراسة ووضع مرئيات 
على 42 مسودة 

خارجية ومواضيع 
أخرى ذات عالقة 

6 تحديثات لقائمة 
الوثائق الخارجية 

وضع مرئيات على 58 
مسودة الئحة فنية / 

مواصفات خالل عام 2018 

تنفيذ عدد 6 ورش 
توعوية في مجال 

التشريعات.

مسودة نظام بشأن 
خدمات وبرامج تحسين 

دخل المزارعين ومربي 
الثروة الحيوانية: 

مسودة نظام بشأن 
المتطلبات الزراعية لمزارع 

إمارة أبوظبي: 

مسودة دليل الممارسة بشأن 
إنتاج الحليب ومشتقاته في 

وحدات ا�نتاج الحيواني بالمزارع 
والعزب: 

مسودة تحديث دليل الممارسة رقم (7) 
لسنة 2011 بشأن السيطرة على أمراض 

حيوانات المزرعة المعدية والوبائية: 

مسودة تحديث دليل الممارسة 
رقم (12) لسنة 2011 بشأن 

الممارسات الصحية للمسالخ: 

مسودة دليل الممارسة 
بشأن تربية نحل العسل: 

مسودة الدليل 
ا�رشادي بشأن نقل 

العينات الحيوانية 
المخبرية: 

مسودة الدليل ا�رشادي بشأن 
ا¥من الحيوي – الجزء الثاني – 

السالمة الحيوية في المختبرات: 

قطاع وإنجاز

سعادة موزة سهيل المهيري
المدير التنفيذي لقطاع السياسات واألنظمة

إعداد ومراجعة وتحديث 8 مسودات متصلة 
بالتشريعات واألدلة الغذائية: 

إعداد ومراجعة وتحديث 8 مسودات متصلة 
بالتشريعات واألدلة الغذائية: 

حديث األرقام

مسودة نظام رقم (2) لسنة 2008 بشأن نظام الرقابة على ا�غذية المستوردة 
والمبني على درجة الخطورة الصحية والخاص بالمنافذ الحدودية  مارة أبوظبي

مسودة الدليل ا رشادي بشأن منشآت خدمات الغذاء 
(التصميم و المعدات ) 

مسودة دليل الممارسة بشأن المضافات الغذائية

مسودة دليل سالمة الغذاء في المخيمات 

مسودة دليل البيع بالتجزئة

مسودة دليل الممارسة رقم (5) لسنة 2010 بشأن المتطلبات 
العامة للبطاقة الغذائية

مسودة الدليل ا رشادي بشأن تقليل الهدر في قطاع 
خدمات الطعام

مسودة دليل الممارسة بشأن االدعاءات التغذوية والصحية

1- إدارة التشريعات

إنجازات قطاع السياسات 
واألنظمة

الغذاء

الزارعة و الثروة الحيوانية
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2- إدارة السياسات وتحليل المخاطر 

اعتماد وثائق نظام 
التفتيش المبني على 

درجة الخطورة 
لقطاع ا�نتاج 

الحيواني ومدخالته 
تصدير أول ارسالية 

من إمارة ابوظبي عبر 
نظام رقابة التجارة 

 TRACES والخبرة
ا�وروبي

تبني نظام ا�نذار 
العربي السريع 

ل�غذية وا�عالف 

إنجاز المرحلة ا�ولى 
للربط ا�لكتروني مع 

دائرة التنمية 
االقتصادية 

اعتماد شركة مزارع 
العين ل�لبان لتصدير 
حليب النوق إلى دول 

االتحاد ا�وربي
اعتماد مسالخ 

أبوظبي لتصدير 
اللحوم الطازجة إلى 

المملكة العربية 
السعودية

اعتماد مسالخ 
أبوظبي لتصدير 

اللحوم الطازجة إلى 
المملكة العربية 

السعودية
130 حالة تحليل 

المخاطر تم التعامل 
معها

52 عدد االستشارات 
الفنية المتعلقة 

باالستفسارات 
الصحفية ووسائل 

التواصل االجتماعي، 
التي تم التعامل 

معها

52 عدد االستشارات 
الفنية المتعلقة 

باالستفسارات 
الصحفية ووسائل 

التواصل االجتماعي، 
التي تم التعامل 

معها

قطاع وإنجاز
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1. تحسين كفاءة استخدام الموارد عامل أساسي للزراعة المستدامة
ــين  ــي تحس ــر ف ــد كبي ــى ح ــاهم إل ــة أن يس ــات الحالي ــر الممارس ــأن تغيي ــن ش م  •

إنتاجيــة العديــد مــن نظــم اإلنتــاج الغذائــي والزراعــي. 
يركــز هــذا المبــدأ علــى محــّرك التحــول. وســيظّل مــن الضــروري تحقيــق مزيــد مــن   •
ــة  ــدادات الكافي ــة اإلم ــتقبل لكفال ــي المس ــة ف ــد اإلنتاجي ــى صعي ــب عل المكاس
مــن األغذيــة والمنتجــات الزراعيــة األخــرى بمــوازاة الحــد مــن اتســاع األراضــي 
الزراعيــة واحتــواء تداخــل النظــم اإليكولوجيــة الطبيعيــة. لكــن فــي حيــن كانــت 
الكفــاءة تقــاس فــي الماضــي مــن حيــث الغــال )كلــغ لــكل هكتــار مــن اإلنتــاج(، 
ســيكون مــن الضــروري اآلن مراعــاة أبعــاد أخــرى لزيــادة اإلنتاجيــة فــي المســتقبل. 
أهميــة  والطاقــة  الميــاه  اســتخدام  فــي  الذكيــة  اإلنتــاج  نظــم  وستكتســي 
متزايــدة فــي ظــّل ازديــاد الشــّح فــي الميــاه؛ وســيتعّين علــى الزراعــة إيجــاد ســبل 
كفيلــة بخفــض انبعاثــات غــازات الدفيئــة. وســتكون لهــذا تأثيراتــه علــى اســتخدام 

ــرى.  ــة األخ ــات الزراعي ــمدة والمدخ األس

2. االســتدامة تتطلــب إجــراءات مباشــرة للحفــاظ علــى المــوارد الطبيعيــة 
وحمايتهــا وتعزيزهــا

يعتمــد إنتــاج األغذيــة والزراعــة علــى المــوارد الطبيعيــة، وبالتالــي تتوقــف اســتدامة   •
ــار  ــن اآلث ــد م ــر للح ــل الكثي ــن عم ــها. ويمك ــوارد نفس ــتدامة الم ــى اس ــاج عل اإلنت

ــة.  ــوارد الطبيعي ــة الم ــز حال ــلبية ولتعزي الس
فــي حيــن أن التكثيــف يؤثــر تأثيــرًا إيجابيــً علــى البيئــة مــن خــال تقليــص التوســع   •
ــة،  ــة الطبيعي ــم اإليكولوجي ــى الُنظ ــدي عل ــن التع ــك م ــد ذل ــد بع ــي والح الزراع
فإنــه ينطــوي أيضــً علــى آثــار ســلبية علــى البيئــة. وتشــمل أكثــر نمــاذج التكثيــف 
الميــاه  فيهــا  بمــا  الزراعيــة،  للمدخــات  مكثفــً  اســتخدامً  انتشــارًا  الزراعــي 
الحيوانــي  اإلنتــاج  الشــيء علــى  واألســمدة ومبيــدات اآلفــات. وينطبــق نفــس 
وتربيــة األحيــاء المائيــة ومــا يترتــب علــى ذلــك مــن تلــوث للميــاه، وتدميــر لموائــل 
الميــاه العذبــة، وتغييــر خصائــص التربــة. وأدى التكثيــف أيضــً إلــى خفــض شــديد 
ــي  ــات ف ــك االتجاه ــق تل ــات. وال تتف ــل والحيوان ــي للمحاصي ــوع البيولوج ــي التن ف
د اإلنتــاج فــي  ل خطــرًا يهــدِّ التكثيــف الزراعــي مــع الزراعــة المســتدامة وتشــكِّ

المســتقبل. 

ــن ُســبل المعيشــة والمســاواة والرفــاه  3. الزراعــة التــي ال تحمــي وال تحسِّ
الريــف ليســت مســتدامة االجتماعــي فــي 

اإلنتاجيــة  المــوارد  إلــى  المنتجيــن  وصــول  إمكانيــة  إتاحــة  لضمــان  يمكــن   •
وســيطرتهم عليهــا بشــكل كاٍف، والتصــدي للفجــوة بيــن الجنســين، أن يســهم 
ــة. ــق الريفي ــي المناط ــي ف ــن الغذائ ــدام األم ــر وانع ــن الفق ــد م ــي الح ــر ف ــدور كبي ب

• الزراعــة هــي النشــاط األكثــر كثافــة فــي العمالة مــن بيــن كل األنشــطة االقتصادية. 
وتوفــر الزراعــة، بصــورة مباشــرة وغيــر مباشــرة، مــورد رزق لألســر الريفيــة التــي يبلــغ 
مجمــوع عــدد أفرادهــا 2.5 مليــار نســمة. غيــر أن الفقــر يرتبــط ارتباطــً وثيقــً 
بالزراعــة، وتمثــل الزراعــة أكثــر أنــواع األعمــال عرضــة للمخاطــر. وال يمكــن للزراعــة 
ــر ظــروف العمــل الائــق لمــن يزاولونهــا فــي بيئــة  أن تصبــح مســتدامة مــا لــم توفِّ

صحيــة ومأمونــة اقتصاديــً وماديــا.

اقتصاد المعرفة

4. تعزيــز قــدرة النــاس والمجتمعــات والُنظــم اإليكولوجيــة علــى الصمــود 
عامــل أساســي فــي تحقيــق الزراعــة المســتدامة

علــى  المدنيــة  والنزاعــات  الســوق  وتقلبــات  الشــديدة  الجويــة  الظواهــر  تؤثــر   •
تبنــي  التــي  والممارســات  والتكنولوجيــات  للسياســات  أيضــً  ويمكــن  الزراعــة. 
ــق  ــي تحقي ــاهم ف ــدات أن تس ــه التهدي ــي وج ــود ف ــى الصم ــن عل ــدرة المنتجي ق

االســتدامة.
وكشــفت عــدة إشــارات فــي الماضــي القريــب عــن المخاطــر التــي يمكــن أن   •
تمثلهــا الصدمــات بالنســبة للزراعــة والحراجــة ومصايــد األســماك. وتؤثــر التقلبــات 
ــر المنــاخ أم غيــر متصلــة بــه، علــى  المناخيــة المتزايــدة، ســواًء أكانــت متصلــة بتغيُّ
ــة  ــعار األغذي ــب أس ــر تقل ــرى، يؤث ــة األخ ــن الناحي ــم. وم ــى إنتاجه ــن وعل المزارعي
ــة  ــائل مواجه ــرورة وس ــم بالض ــاح له ــن ال تت ــتهلكين الذي ــن والمس ــى المنتجي عل
ــاد العولمــة علــى ســرعة نقلهــا إلــى مختلــف  ع ازدي تلــك الصدمــات. وربمــا شــجِّ
أرجــاء العالــم وازديــاد آثارهــا التــي ال يمكــن التنبــؤ بهــا علــى ُنظــم اإلنتــاج. ولذلــك 
تغــدو القــدرة علــى الصمــود محوريــة فــي التحــول نحــو زراعــة مســتدامة ويجــب 

ــواء. ــى الس ــرية عل ــة والبش ــاد الطبيعي ــمل األبع أن تش

5. األغذية والزراعة المستدامة تتطلب آليات حوكمة رشيدة وفعالة
ال يمكــن أن يتحقــق االنتقــال إلــى اإلنتــاج المســتدام إال عندمــا يكــون هنــاك تــوازن   •
ســليم بيــن مبــادرات القطاعيــن الخــاص والعــام فضــًا عــن المســاءلة والمســاواة 

والشــفافية وســيادة القانــون.
ويحمــل تعميــم االســتدامة فــي ُنظــم األغذيــة والزراعــة فــي طياتــه إضافــة   •
ــة  ــل الزراع ــة. وتمث ــاريع االقتصادي ــى المش ــة إل ــة العام ــق بالمنفع ــد المتعل البع
ــح  ــه إلــى إدرار الرب ــً مدفوعــً بحاجــة مــن يزاولون وســتظل تمثــل نشــاطً اقتصادي
وضمــان معيشــة الئقــة مــن مزاولــة تلــك األنشــطة. ويحتــاج المزارعــون والصيادون 
والمشــتغلون بالحراجــة إلــى حوافــز ســليمة تدعــم تطبيــق الممارســات المناســبة 
ــة  ــة الفعال ــال الحوكم ــن خ ــتدامة إاّل م ــق االس ــنى تحقي ــن يتس ــى األرض. ول عل
والمنصفــة، بمــا يشــمل سياســة مناســبة وتمكينيــة وبيئــات قانونيــة ومؤسســية 
وضمــان  والخــاص،  العــام  القطاعيــن  مبــادرات  بيــن  الســليم  التــوازن  تحقــق 

ــون. ــيادة القان ــفافية، وس ــاواة، والش ــاءلة، والمس المس

5 مبادئ لزراعة األغذية المستدامة



w w w . a d f c a . a e

مادة )51(

1- الوظائــف العامــة تكليــف للقائميــن بهــا، هدفهــا خدمــة الوطــن والجمهــور 
تحقيقــً للصالــح العــام طبقــً للقوانيــن الســارية والنظــم واللوائــح الصــادرة 

ــا. ــذًا له تنفي
2- يجــب علــى الموظــف أن يــؤدي العمــل المنــوط بــه بنفســه بدقــة وأمانــة وأن 
علــى  يحافــظ  وأن  وظيفتــه،  واجبــات  ألداء  الرســمي  العمــل  وقــت  يخصــص 
ــه  ــي   تصرفات ــلك ف ــمية، وأن يس ــده الرس ــرام مواعي ــل واحت ــي العم ــام ف االنتظ
ــم  ــن والنظ ــكام القواني ــي أح ــه أن يراع ــة، وعلي ــة الوظيف ــق وكرام ــلكً يتف مس
واللوائــح وتوجيهــات  الرؤســاء والتقيــد فــي إنفــاق أمــوال اإلمــارة بمــا تفرضــه 

األمانــة والحــرص عليهــا.

  مادة )52(

- ُيحظر على الموظف بصفة خاصة ما يأتي:
1- أن يرتكــب أي عمــل أو أن يمتنــع عــن عمــل بمــا يخالــف واجبــات وظيفتــه أو أن 
يســلك مســلكً يتنافــى مــع األخــاق العامــة ومقتضيــات الوظيفــة وقواعــد 

الســلوك الوظيفــي.
2- ممارســة األنشــطة السياســية أو الحزبيــة أو االنتمــاء للكيانــات العاملــة فــي 
المجــاالت السياســية أو العمــل لحســابها أو التعــاون معهــا بــأي شــكل مــن 

األشــكال أو المشــاركة فيهــا أو الترويــج لهــا بأيــة وســيلة.
3- التعاون أو االنتماء إلى التنظيمات المحظورة.

ــه  ــد ترك ــو بع ــه ول ــم وظيفت ــا بحك ــع عليه ــي يطل ــور الت ــي األم 4- أن يفش
ــة. الخدم

5- أن يجمــع بيــن وظيفتــه وبيــن أيــة وظيفــة أخــرى، ومــع ذلــك يجــوز الجمــع 
الهيئــات  أمنــاء  أو  إدارات  مجالــس  عضويــة  وبيــن  العامــة  الوظيفــة  بيــن 
العامــة أو الشــركات التــي تســاهم فيهــا الحكومــة أو الحكومــة االتحاديــة 

أو الجمعيــات ذات النفــع العــام.
6- أن تكــون لــه مصلحــة بالــذات أو بالوســاطة فــي أعمــال أو مقــاوالت تتصــل 

بأعمــال الجهــة الحكوميــة التابــع لهــا.
الجهــة  بنشــاط  يتصــل  مالــي  أو  تجــاري  أو  مهنــي  نشــاط  أي  يــزاول  أن   -7

بالوســاطة. أو  بنفســه  بهــا  يعمــل  التــي  الحكوميــة 
8- أن يســتأجر عقــارات أو أراٍض أو غيرهــا بقصــد اســتغالها فــي المجــال الــذي 

تــؤدى فيــه أعمــال وظيفتــه.

- يجــب علــى الموظــف فــور انتهــاء خدمتــه ألي ســبب مــن األســباب أن يســلم 
للجهــة الحكوميــة كل مــا يكــون لديــه مــن الوثائــق والملفــات والمواد واألشــرطة 
واألقــراص والبرامــج وأيــة ممتلــكات تخــص الجهــة التــي يعمــل بهــا أو تخــص أيــً 

مــن الجهــات األخــرى حتــى ولــو لــم تتضمــن معلومــات ســرية. 

مادة )53(

يجــب علــى الموظــف خــال تأديــة واجباتــه الوظيفيــة تجنــب أي تضــارب فــي   -
المصالــح بيــن نشــاطاته الخاصــة ومصالــح الجهــة الحكوميــة، وأن ينــأى بنفســه 
عــن أي عمــل تثــار بشــأنه أي شــبهات بتضــارب المصالــح، وعليــه بصفــة خاصــة 

ــي: ــا يأت ــب م تجن
1- االشــتراك فــي عمليــة أو قــرار يؤثــر بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر إلــى ترســية 
عطــاء علــى متعهــد أو مــورد أو أي قــرار قــد يــؤدي إلــى منــح أيــة منفعــة أو 

مزيــة مــن أي نــوع لــه أو ألي مــن أقاربــه حتــى الدرجــة الرابعــة. 
2- اســتغال منصبــه الوظيفــي أو تســريب أي معلومــات حصــل عليهــا بحكــم 
ــن أي  ــة م ــة أو منفع ــى خدم ــول عل ــة أو الحص ــداف خاص ــق أه ــه لتحقي عمل

جهــة.
ــات  ــي الجه ــي لموظف ــلوك الوظيف ــد الس ــذي قواع ــس التنفي ــدر المجل - ُيص

الحكوميــة.

مادة )54(

- يجــوز توقيــع أي مــن التدابيــر اإلداريــة علــى الموظــف مــا دون اإلدارة التنفيذيــة عنــد 
مخالفتــه لمهامــه الوظيفيــة أو أخاقيــات العمــل والســلوك الوظيفــي.

- تحدد الائحة التنفيذية أنواع التدابير والضوابط وإجراءات وشروط توقيعها. 

توعية قانونية بمواد القانون رقم 6 لسنة 2016
 بشأن الموارد البشرية في إمارة أبوظبي

)واجبات الموظف واألعمال المحظورة عليه(

اقتصاد المعرفة
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اقتصاد المعرفة
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•  التعدديــة الدينيــة فــي اإلمــارات تعــد ظاهــرة صحيــة طبيعيــة فــي دولــة منفتحــة علــى التنــوع الحضــاري والثــراء المعرفــي منــذ العصــور القديمــة، حيــث تــم الكشــف 
األثــري عــن ديــر وكنيســة فــي جزيــرة صيــر بنــي يــاس تعــود إلــى القــرن الســابع الميــادي

•  تشــهد الدولــة نهضــة حضاريــة حديثــة ومعاصــرة توجتهــا القيــادة الرشــيدة بإصــدار عــدد مــن القوانيــن والممارســات التــي تعــزز هــذا التنــوع والتعدديــة فــي المجتمــع 
المتســامح بازدهــار والمتعايــش بســعادة وحريــة وحــوار فتعاليــم الديــن اإلســامي هــي األســاس والمنطلــق لمنهجيــة الوســطية واالعتــدال

•  تعــد أنموذجــً للتعايــش الحضــاري والتســامح الدينــي بمــا توفــره لألقليــات مــن بيئــة عمــل ورضــا وظيفــي، واســتقرار نفســي، وســكن، ودور عبــادة باعتبارهــا دولــة عربيــة 
إســامية، تؤكــد هويتهــا وأصالتهــا والتســامح الدينــي فيهــا.

•  إن مجتمــع دولــة اإلمــارات فــي ظــل قيادتــه الرشــيدة يعيــش ثقافــة التســامح والتعايــش الحضــاري بيــن جميــع مكونــات المجتمــع مــن مواطنيــن ووافديــن باحثيــن عــن 
أفضــل بيئــات التعــاون واالســتثمار والعمــل الشــريف

•  تعــد اإلمــارات مــن الــدول األكثــر اســتجابة لــروح التفاهــم الدينــي والتواصــل الحضــاري، نظــرًا الســتقطابها مئــات الجنســيات واألعــراف والديانــات المنخرطــة فــي ســوق 
العمــل، واألنشــطة التجاريــة واالســتثمارية الرائجــة فــي الدولــة.

التسامح 

اإلمارات أنموذجًا للتعايش الحضاري والتسامح الديني
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نفخر بكم

صالحة الهاشميرامي أبوحمد

عهود آل علي

القائد
 المتميز

اإلداري
 المتميز

الموظف 
المتميز

متميزو يناير في إدارة الرقابة 
الزراعية
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شكر وثناء

سلطان محمد الحمادي 2    •
مسلم العامري   •

سارة عوض النيادي    •
امل االميري   •
بدر الهنائي   •

سلوى الظاهري   •
سيف الظاهري   •

محمد الكتبي  •

رسائل الشكر والثناء التي تم إستالمها من المتعاملين 
عبر مركز االتصال الحكومي، والتي أثنت على زمالئنا 
الموظفين الموضحة أسمائهم أدناه لتميزهم في 

تقديم الخدمة وإسعاد المتعاملين.


