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سعيد البحري العامري :أبوظبي تتبنى
سياسات وتشريعات متطورة لتحقيق
االستدامة الزراعية

عبر  330نشاطًا مختلفًا
«أبوظبي للرقابة الغذائية» ينفذ  2263ساعة
توعوية خالل العام الماضي 2018

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

أكــد ســعادة ســعيد البحــري ســالم العامــري مديــر عــام جهــاز أبوظبــي للرقابــة
الغذائيــة بمناســبة أســبوع أبوظبــي لالســتدامة والــذي يقــام هــذا العــام تحــت شــعار
«تقــارب القطاعــات لتســريع وتيــرة التنميــة المســتدامة “أن إمــارة أبوظبــي حققــت
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
.2030
وأشــار العامــري إلــى أن جهــاز أبوظبــي للرقابــة الغذائيــة يســعى مــن خــال رؤيتــه
بــأن يكــون مؤسســة معتــرف بهــا دوليــً فــي مجــال الزراعــة وســامة األغذيــة
تســاهم فــي رفاهيــة المجتمــع ،إلــى التوظيــف األمثــل للتكنولوجيــا الحديثــة
لتحقيــق االســتدامة فــي قطاعــات الزراعــة والثــروة الحيوانيــة عبــر اســتقطابه ألكبــر
المعــارض العالميــة المتخصصــة فــي مجــال االبتــكار الزراعــي والغذائــي ،كالمنتــدى
العالمــي لالبتــكارات الزراعيــة الــذي يهــدف لتطويــر عمليــات اإلنتــاج الزراعــي اعتمــادًا
علــى تقنيــات مبتكــرة وصديقــة للبيئــة تســهم فــي تعظيــم اإلنتــاج باالعتمــاد
علــى مدخــات أقــل ممــا يضمــن االســتغالل األمثــل للمــوارد الطبيعيــة والحفــاظ
عليهــا ،ومعــرض ســيال الشــرق األوســط الحــدث التجــاري المتخصــص واألســرع نمــوًا
علــى مســتوى المنطقــة فــي قطــاع األغذيــة والمشــروبات والضيافــة ،إلــى جانــب
اســتقطاب الجهــاز هــذا العــام 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.
وأضــاف أن الجهــاز يعمــل وفــق خطــة طموحــة ومتطــورة لتعزيــز السياســات
والتشــريعات لتحقيــق االســتدامة الزراعيــة والســامة الغذائيــة فــي إمــارة أبوظبــي،
ودعــم الجهــود العلميــة والمعرفيــة علــى مختلــف المســتويات مــن خــال
المســاهمة فــي إثــراء الحقــول المعرفيــة ذات الصلــة باألمــن الغذائيــة واالســتدامة
الزراعيــة ،ويعمــل كذلــك علــى االســتثمار فــي تكنولوجيــا المســتقبل والبحــث عــن
حلــول مبتكــرة ومســتدامة للتغلــب علــى التحديــات البيئيــة والمناخيــة عبــر محطــات
األبحــاث التابعــة لــه بهــدف اختبــار وتحديــد التقنيــات األكثــر كفــاءة واألنمــاط الزراعيــة
المالئمــة للبيئــة المحليــة ،وتعميمهــا علــى المزارعيــن المحلييــن والشــركاء فــي
القطــاع الخــاص لتحقيــق التنميــة المســتدامة فــي هــذه المجــاالت.

وأكــد المهنــدس ثامــر راشــد القاســمي المتحــدث الرســمي باســم الجهــاز أن
العــام الماضــي  2018شــهد تنوعــً كبيــرًا فــي المواضيــع التــي تناولتهــا األنشــطة
المنفــذة لتلبيــة هــدف الجهــاز فــي تغطيــة كافــة أرجــاء إمــارة أبوظبــي ،والتنــوع
فــي المواضيــع المطروحــة بمــا يتناســب وفئــات الجمهــور المســتهدفة ،وقطاعــات
الغــذاء المتنوعــة ،وذلــك 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
ســاعة مــن بيــن الســاعات التوعويــة المنجــزة مــن خــال  70فعاليــة متنوعــة ،بينمــا
حــازت مجــاالت الســامة الغذائيــة علــى  642ســاعة تــم تنفيذهــا عبــر  89فعاليــة،
إلــى جانــب التوعويــة الزراعيــة مــن خــال  580ســاعة توعويــة تــم تنفيذهــا عبــر 56
فعاليــة مختلفــة ،إضافــة إلــى أنشــطة التوعويــة المؤسســية بمهــام وعمــل الجهــاز
البالــغ عددهــا  115نشــاطًا أثمــرت بإنجــاز  676ســاعة توعويــة.
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
عمــل الجهــاز وتعريــف أصحــاب العالقــة بمهــام وواجبــات وتطــورات عمــل جهــاز
أبوظبــي للرقابــة الغذائيــة ،وذلــك فــي إطــار توجــه الجهــاز لتعزيــز دوره كمؤسســة
رقابيــة تعنــى بســامة الغــذاء فــي توعيــة المجتمــع وتنفيــذ رســالته فــي الترويــج
للممارســات الزراعيــة والغذائيــة الســليمة عبــر برامــج توعويــة فعالــة ومتكاملــة
تصــل لمختلــف شــرائح المجتمــع ،وتســهم فــي تصحيــح الممارســات الغذائيــة
الخاطئــة فيــه ،وتزويدهــم بالمعرفــة الالزمــة للتعامــل الســليم مــع الغــذاء وتداولــه
فــي كافــة مراحــل السلســلة الغذائيــة.
وأشــار القاســمي إلــى أن جهــاز أبوظبــي للرقابــة الغذائيــة اســتطاع خــال العــام
الماضــي  2018إنجــاز  2263ســاعة توعويــة محققــً بذلــك زيــادة بلغــت  421ســاعة
توعويــة عــن الســاعات المنفــذة فــي العــام  2017وبنســبة تقــدر بنحــو  ،%23وذلــك
نتيجــة الطلبــات المتزايــدة علــى أنشــطة الجهــاز التوعويــة مــن قبــل وزارة التربيــة
والتعليــم ودائــرة التعليــم والمعرفــة ومجالــس األحيــاء الســكنية والشــركاء ،الفتــً
إلــى أن ذلــك يعــد إنجــازًا كبيــرًا علــى مســتوى الخدمــات الحكوميــة التــي تهــدف
لتوعيــة المجتمــع وخدمتــه ،مؤكــدًا أن هــذا اإلنجــاز يضــاف إلــى اإلنجــازات الكبيــرة
التــي حققهــا الجهــاز كمعــز ٍز لتطلعاتــه فــي تحقيــق التميــز والريــادة بكافــة
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
والثــروة الحيوانيــة ،وتحقيــق أعلــى معاييــر الســامة الغذائيــة فــي إمــارة أبوظبــي.
وقــدم الجهــاز كذلــك  11محاضــرة متنوعــة فــي مجالــس األحيــاء الســكنية
فــي مدينــة أبوظبــي والعيــن ومنطقــة الظفــرة ،تناولــت مواضيــع االســتدامة
الزراعيــة وتنميــة قطــاع الثــروة الحيوانيــة إلــى جانــب أساســيات الســامة الغذائيــة،
وتعريفهــم بأهــم الخدمــات والمهــام التــي ينفذهــا الجهــاز للمجتمــع.
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 %95نمو إقبال المتعاملين على الخدمات
الرقمية

الحيوانيــة والزراعــة ،مؤكــدا بأنــه تــم االســتجابة لهــا والتعامــل معهــا فــي وقــت
قياســي يقــدر بنحــو ( 1.7يــوم عمــل) وبدقــة للــرد تزيــد عــن  %99للبالغــات و%101
للمعلومــات بحيــث لقيــت متابعــة فوريــة وعاجلــة مــن قبــل الجهــاز ،وتمــت موافــاة
أصحابهــا باإلجــراءات المتخــذة حيــال الشــكاوى التــي تقدمــوا بهــا.

«الرقابة الغذائية» ينجز  551ألف معاملة للجمهور خالل العام الماضي
أعلــن جهــاز أبوظبــي للرقابــة الغذائيــة عــن إنجــازه  550,998معاملــة للجمهــور
عبــر منظومــة الخدمــات التــي يقدمهــا مــن خــال التطبيــق الذكــي والموقــع
اإللكترونــي ومراكــز خدمــة المتعامليــن التابعــة لــه والموزعــة علــى كافــة مناطــق
إمــارة أبوظبــي خــال العــام الماضــي  ،2018حيــث بلــغ إجمالــي عــدد المعامــات
التــي أنجزهــا الجهــاز عبــر التطبيــق الذكــي والخدمــات اإللكترونيــة  452,292معاملــة
بنســبة  %82مــن إجمالــي المعامــات التــي تــم تنفيذهــا ،إذ بلــغ عــدد الخدمــات التــي
تــم تقديمهــا وجهــا لوجــه  98.7ألــف معاملــة.

جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية يشارك
بمهرجان سلطان بن زايد التراثي

وأفــاد المهنــدس ثامــر راشــد القاســمي المتحــدث الرســمي باســم الجهــاز بــأن
الخدمــات المقدمــة لمربــي الثــروة الحيوانيــة والخدمــات الزراعيــة اســتحوذت علــى
 %96.3مــن 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
الرقمــي فــي التقديــم علــى خدماتــه اإللكترونيــة ،حيــث شــهد نظــام الخدمــات
اإللكترونيــة إقبــا ً
ال واســعا مــن قبــل المتعامليــن خــال العــام الماضــي ،وزيــادة فــي
اســتخدام القنــوات الرقميــة للحصــول علــى الخدمــات بنســبة تزيــد عــن  %95مقارنــة
مــع العــام .2017
وكشــف القاســمي عــن تلقــي الجهــاز خــال العــام الماضــي لعــدد  12082طلبــً
مــن المجتمــع عبــر مركــز اتصــال حكومــة أبوظبــي ،تنوعــت بيــن بالغــات غذائيــة
وزراعيــة ومعلومــات عامــة وطلــب خدمــة وثنــاء ومقترحــات باإلضافــة إلــى طلبــات
الشــكاوى ،تركــز  %89.9منهــا حــول البالغــات المختلفــة والمعلومــات وطلبــات
الخدمــات ،مبينــً أن الطلبــات التــي تلقاهــا الجهــاز العــام الماضــي انقســمت إلــى
 3141بالغــً  3011طلبــا لمعلومــات و 4705طلبــا لخدمــة و 868شــكوى و 272مقترحــً
ـاء إلــى جانــب  85حالــة ملغيــة ،تــم تســجيلها لــدى مركــز االتصــال الحكومــي،
وثنـ ً
الفتــً إلــى أن  %91منهــا تلقاهــا المركــز مــن الجمهــور عبــر الهاتــف المتحــرك ،فيمــا
توزعــت الطلبــات األخــرى بيــن محادثــة إلكترونيــة والخدمــة الذاتيــة وحــارس المدينــة
والقنــوات األخــرى التــي يوفرهــا المركــز.
وأشــار القاســمي إلــى أن البالغــات الغذائيــة احتلــت الحصــة األكبــر مــن إجمالــي
البالغــات المســتلمة وبنســبة تجــاوزت  %79تليهــا البالغــات المتعلقــة بالثــروة

أعلــن جهــاز أبوظبــي للرقابــة الغذائيــة عــن مشــاركته بفعاليــات الــدورة الثالثــة عشــر
لمهرجــان الشــيخ ســلطان بــن زايــد آل نهيــان التراثــي  2019الــذي 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  20ينايــر الجــاري إلــى
 2فبرايــر المقبــل ،وذلــك مــن خــال تقديــم الخدمــات البيطريــة الشــاملة لإلبــل
المشــاركة.
وتتمثــل مشــاركة الجهــاز بمختبــ ٍر بيطــري متنقــل يقــدم مــن خاللــه خدمــات
تشــخيصية بيطريــة متكاملــة يتــم توفيرهــا فــي موقــع المهرجــان إلجــراء التحاليــل
الالزمــة وتشــخيص األمــراض لإلبــل المشــاركة بفعاليــات المهرجــان ،إلــى جانــب
تقديــم الخدمــات التوعويــة واإلرشــادية لمربــي الثــروة الحيوانيــة مــن مــاك اإلبــل
ورواد المهرجــان.
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أخبار الجهاز

ويحــرص الجهــاز مــن خــال مشــاركته هــذا العــام علــى تعريــف المربيــن بأهميــة
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.

 200ألف زائر للواحة الزراعية

كمــا يســعى الجهــاز للتواجــد الفعــال والهــادف بالفعاليــات التراثيــة والمجتمعيــة
لتعزيــز الوعــي المجتمعــي بالممارســات الجيــدة فــي مجــاالت الســامة الغذائيــة
والزراعــة والثــروة الحيوانيــة ،وتنظيــم اللقــاءات مــع رواد هــذه الفعاليــات لتعريفهــم
بأهــم المواضيــع ذات الصلــة بمهــام الجهــاز ،كالتعريــف باألمــراض المشــتركة
بيــن اإلنســان والحيــوان ومســبباتها وطــرق الوقايــة منهــا ،والتوعيــة بالتشــريعات
والقوانيــن المتعلقــة بالرفــق بالحيــوان ،وغيرهــا مــن المواضيــع المهمــة.

«الرقابة الغذائية» يغلق منشأة
«شهزاد احمد للخضار والفواكه» بأبوظبي
جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية يختتم مشاركته بمهرجان
الشيخ زايد التراثي
اختتــم جهــاز أبوظبــي للرقابــة الغذائيــة مشــاركته بفعاليــات مهرجــان الشــيخ زايــد
التراثــي  ،2018والــذي انطلقــت فعالياتــه نهايــة نوفمبــر الماضــي تحــت رعايــة صاحب
الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان رئيــس الدولــة ،حفظــه اهلل ،وبتوجيهــات
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 خاللهــا فعاليــات
متنوعــة لنحــو  200ألــف زائــر مــن رواد المهرجــان ،تعرفــوا خاللهــا علــى قطاعــات
الزراعــة والثــروة الحيوانيــة والســامة الغذائيــة بإمــارة أبوظبــي ،وجهــود الجهــات
المنظمــة فــي مجــال تحقيــق األمــن الغذائــي واالســتدامة الزراعيــة فــي اإلمــارة.
وأكــد المهنــدس ثامــر راشــد القاســمي رئيــس اللجنــة المنظمــة للواحــة الزراعيــة
أن الجهــاز نفــذ خــال مشــاركته أنشــطة وفعاليــات توعويــة وثقافيــة متنوعــة
تضمنــت ورش عمــل حــول الزراعــة المجتمعيــة والحديقــة المنزليــة لألطفــال زوار
الواحــة ،و 2625طالبــً 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
المحاصيــل الزراعيــة وغيرهــا مــن المواضيــع ذات الصلــة بالقطــاع الزراعــي بشــقيه
النباتــي والحيوانــي.
أصــدر جهــاز أبوظبــي للرقابــة الغذائيــة ،قــرارًا باإلغــاق اإلداري بحــق المنشــأة « شــهزاد
احمــد للخضــار والفواكــه» والواقعــة فــي شــارع المينــاء بمدينــة أبوظبــي ،وتحمــل
الرخصــة التجاريــة رقــم ( )CN-1070376وذلــك نظــرًا لمخالفــة المنشــأة للقانــون
رقــم ( )2لســنة  2008فــي شــأن الغــذاء بإمــارة أبوظبــي والتشــريعات الصــادرة
بموجبــه ،وكذلــك نظــرًا لخطورتهــا علــى الصحــة العامــة.
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
مســؤول المنشــأة إلجــراءات الجهــاز.
وأكــد القاســمي أن أمــر اإلغــاق اإلداري سيســتمر طالمــا تواجــدت أســبابه حيــث
يمكــن الســماح بمزاولــة النشــاط مجــددًا بعــد تصويــب أوضــاع المنشــأة وإزالتهــا
ألســباب المخالفــات ،مؤكــدًا أن قــرار اإلغــاق اإلداري ســبقه قيــام مفتشــو الجهــاز
بتوجيــه إنذاريــن نهائييــن خــال أغســطس وأكتوبــر مــن العــام الماضــي وتحريــر 4
مخالفــات لهــذه المنشــأة خــال ينايــر وفبرايــر ومــارس مــن العــام الماضــي وينايــر
الجــاري ،الفتــً إلــى أن المخالفــات التــي أدت إلــى إصــدار قــرار اإلغــاق اإلداري بحــق
المنشــأة تتمثــل فــي ســوء نظافــة المحــل ،ووجــود مــواد غيــر غذائيــة كخــزان
الوقــود ومولــد الكهربــاء واألصبــاغ فــي مــكان تخزيــن الغــذاء

وأضــاف القاســمي أن جهــاز أبوظبــي للرقابــة ومــن خــال فــرق عملــه عمــل علــى
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،
وأهميــة الغســل الجيــد للخضــار والفاكهــة قبــل تناولهــا ،والتســمم الغذائــي
أســبابة وطــرق الوقايــة منــه.
وكشــف القاســمي عــن نجــاح الواحــة الزراعيــة بتســويق أكثــر مــن  70ألــف كيلــو غــرام
مــن الخضــروات والفاكهــة المحليــة ،مــن خــال ســوق المزارعيــن اإلماراتييــن الــذي
تضمنتــه الواحــة لتعريــف الــزوار مــن مختلــف الجنســيات بجــودة المنتــج المحلــي،
وإنجــازات إمــارة أبوظبــي فــي مجــال الزراعــة ،الفتــً إلــى الــدور الــذي حققتــه الواحــة
فــي الترويــج للمنتــج المحلــي وتعزيــز ثقــة المســتهلك بــه.
كمــا نظــم الجهــاز خــال المهرجــان بالتعــاون مــن مؤسســة خليفــة بــن زايــد آل
نهيــان لألعمــال اإلنســانية وضمــن برنامجــه الخــاص بالخدمــة المجتمعيــة «عــون»،
الــذي يهــدف مــن خاللــه لتأصيــل قيــم الخدمــة المجتمعيــة لــدى موظفــي الجهــاز،
فعاليــة طبــق الخيــر تزامنــً مــع عــام التســامح ،التزامــً بــدوره ومســؤولياته تجــاه
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
والمعوزيــن.
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فريق إدارة البيانات
ينظم ورشة حول برنامج
إدارة جودة البيانات
قــام فريــق إدارة البيانــات بإطــاق ورشــة برنامــج إدارة جــودة
البيانــات المؤسســي ،والــذي يهــدف إلــى عــرض آليــة قيــاس
جــودة البيانــات وإجــراءات العمــل المؤسســية لهــذه المنظومــة
وفــق متطلبــات سياســة جهــاز ابوظبــي للرقابــة الغذائيــة
الخاصــة بــإدارة البيانــات بحضــور مديــر عــام الجهــاز والمديــرون
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.

الزيارات المدرسية
للواحة الزراعية
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

كمــا ركــزت الورشــة علــى توضيــح منهجيــة وصفــات البيانــات
ومحــاور جودتهــا التــي تبيــن قدرتهــا علــى تلبيــة احتياجــات
أصحــاب العالقــة وعامليــن ومتخــذي قــرار وفــق العمليــات
المفعلــة فــي الجهــاز.
واإلجــراءات واألنظمــة ُ

دور اإلعالم في نشر روح
التسامح في المجتمع
نظــم جهــاز أبوظبــي للرقابــة الغذائيــة بالتنســيق مــع المجلــس
الوطنــي لإلعــام جلســة نقاشــية بعنــوان دور اإلعــام فــي نشــر
روح التســامح بالمجتمــع وذلــك فــي الواحــة الزراعيــة بمهرجــان
الشــيخ زايــد التراثــي

قطاع الخدمات
المؤسسية
نظــم قطــاع الخدمــات المؤسســية فعاليــة ترفيهيــة فــي
الواحــة الزراعيــة بمهرجــان الشــيخ زايــد التراثــي وذلــك بحضــور
ســعادة محمــد ســعيد النعيمــي المديــر التنفيــذي للقطــاع
ومديــري اإلدارات بالقطــاع وبمشــاركة عــدد مــن موظفــي
الجهــاز ،وتخلــل الفعاليــة بعــض الفقــرات الترفيهيــة باإلضافــة
لتكريــم عــدد مــن الموظفيــن والشــركات المشــاركة

اليوم المفتوح لبرنامج
إدارة البيانات
شــارك جهــاز أبوظبــي للرقابــة الغذائيــة فــي فعاليــات اليــوم
المفتــوح لبرنامــج إدارة البيانــات الحكوميــة والــذي تنظمــه هيئــة
األنظمــة والخدمــات الذكيــة بحضــور عــدد مــن الجهــات فــي
حكومــة أبوظبــي حيــث اســتعرض الجهــاز تجربتــه فــي االعتمــاد
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
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تكريم فريق عمل
معرض سيال
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
قيــادات الجهــاز وذلــك لجهودهــم الطيبــة التــي أســهمت
بتم ّيــز ونجــاح المعــرض ،شــكرًا لجميــع شــركائنا شــركاء النجــاح
والتميّــز.

ورشة للتعريف بنظام
تقييم أداء الموظفين
نظمــت إدارة المــوارد البشــرية ورشــة تعريفيــة إلدارات الجهــاز
كافــة ومتخــذي القــرار حــول تقييــم أداء الموظفيــن وأهميتــه
فــي تعزيــز كفــاءة العمــل المؤسســي والنهــوض بمســتوى
األداء لــدى الموظفيــن وفــرق العمــل المختلفــة ،كمــا
اســتعرضت الورشــة سياســة تقييــم األداء المعتمــدة ومناقشــة
أهــم التحديــات والفــرص التحســينية وســبل االســتفادة منهــا
فــي تمكيــن الكفــاءات البشــرية

نظام ظبي

عام التسامح

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

ضمــن فعالياتنــا الخاصــة بعــام التســامح ،اســتقبل جهــاز
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
علــى خيــرات أبوظبــي مــن خضــروات وفواكــه
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February

«حوكمة البيانات» تعقد
اجتماعها الثالث

ﻋﻠﻰ أﺟﻨﺪة ﻓاﻳﺮ:
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻮن
ﺎﺿﺮة ﺑﻌﻨﻮان "ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻟﺬﻛﺎء اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ وﺗﻘﻨﻴﺔ
اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت  ﺗﻌﺰﻳﺰ أﻣﻦ وﺳﻼﻣﺔ اﺘﻤﻊ ا ﻣﺎراﺗﻲ"،
ﻣﺴﺮح اﻻﲢﺎد ) 27ﻓاﻳﺮ (2019

أﻧﺸﻄﺔ وﻣﺴﺎﺑﻘﺎت

ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ ﻛﺄس آﺳﻴﺎ “ﺷﺎر ك ،ﺗﻮﻗﻊ وارﺑﺢ") 01ﻓاﻳﺮ (2019
ﺑﻄﻮﻟﺔ ﻣﻮاﻧﺊ أﺑﻮﻇﺒﻲ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﳋﻤﺎﺳﻴﺎت ﻛﺮة اﻟﻘﺪم ﻟﻠﺸﺮﻛﺎء
اﻻﺳ«اﺗﻴﺠﻴﲔ ) 27 – 17ﻓاﻳﺮ (2019

ﻣﻌﺎرض وﻣﻬﺮﺟﺎﻧﺎت
ﻣﻬﺮﺟﺎن اﻟﺸﻴﺦ ﺳﻠﻄﺎن ﺑﻦ زاﻳﺪ اﻟ«اﺛﻲ ،ﺳﻮﻳﺤﺎن
) 02-01ﻓاﻳﺮ (2019
ﻣﻬﺮﺟﺎن أﺑﻮﻇﺒﻲ ﻟﻠﻌﻠﻮم ،ﻛﻮرﻧﻴﺶ أﺑﻮﻇﺒﻲ
) 09 – 01ﻓاﻳﺮ (2019
ﻣﻌﺮض اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ اﻟﺪو´ ﻟﻠﺤﺪاﺋﻖ ،ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ اﻟﺪو´
ﻟﻠﻤﻌﺎرض واﳌﺆﲤﺮات ) 24 – 20ﻓاﻳﺮ (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.
ٍّ
لحــل يفوقــه جنونــً ،هــذا مــا فكــر فيــه
إذا كان الوضــع جنونيــً ،فهــو يحتــاج
المعمــاري خافييــر إف .بونــس ،وهــو يــدرس الوضع الــذي أصــاب العالــم ،واإلحصائيات
ّ
تحطــم رقــم الـــ  9.6مليــار
التــي تشــير إلــى إن الكثافــة الســكانية فــي العالــم ســوف
إنســان بحلــول العــام  ،2050ولكــي نطعــم كل هــذه األفــواه ،نحتــاج إلــى زيــادة إنتــاج
الغــذاء بمقــدار  70بالمئــة.
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
مظلــم ،مــع مشــكلة أخــرى كبيــرة تتمثــل فــي نقــل كميــات ضخمــة مــن الغــذاء
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.
مجلــة  Designboomالتــي تعــد أحــد أهــم المئــة المؤثريــن فــي التصميــم فــي
العالــم ،اختــارت المشــروع كواحــد مــن أفضــل مشــروعات  2015التــي يحركهــا دافــع
الحفــاظ علــى المجتمــع ،وقــد قــال الســيد بونــس ،أنــه أصبــح مهتمــً باســتخدام
معرفتــه المعماريــة فــي مشــروع إنقــاذي بعــد أن قــام باألبحــاث وشــاهد الكثيــر
مــن األفــام الوثائقيــة حــول مســتقبل البشــرية.
ويعتقــد بونــس ،أن “المــزارع العائمــة” قــد تكــون مــن أفضــل االختيــارات المســتقبلية
للمــدن ذات الكثافــة الســكانية العاليــة ،حيــث توجــد أعلــى احتياجــات الطعــام،
فمــن بيــن أكبــر  35مدينــة فــي العالــم ،بهــا أكثــر مــن عشــرة مالييــن إنســان ،تطــل
 25منهــا علــى ميــاه بحــر أو نهــر أو حتــى بحيــرات ،مثــل نيويــورك وجاكرتــا والغــوس
وطوكيــو وشــانغهاي ،أيضــً هنــاك مــدن كبيــرة قريبــة مثــل ســياتل وســنغافورة،
باإلضافــة إلــى القاهــرة ودبــي والدوحــة وأبــو ظبــي والبحريــن وإســطنبول ومــدن
أخــرى.
ـاض بعيــد ،عندمــا اعتمــد
مــع أن الفكــرة تبــدو حداثيــة جــدًا ،إال إنهــا تنتمــي إلــى مـ ٍ
عليهــا اآلزتيــك فــي القــرن الرابــع عشــر فــي إطعــام مــا وصــل إلــى  230ألــف إنســان،
وحولــوا معظــم بحيــرة “زوتشــيميلكو” إلــى حديقــة واحــدة كبيــرة عائمــة ،وقــد
ســميت أيضــً باســم مشــابه هــو “الحدائــق العائمــة” ،بنيــت فيهــا جــزر صناعيــة علــى
بحيــرات الميــاه العذبــة باســتخدام طبقــات مــن النباتــات والطيــن.
هــذه البيئــة الرطبــة ســمحت بحــدوث دورة مــن التحلــل والــري الــذي يســمد التربــة،
ويعطيهــا وســطًا مناســبًا 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.

الفكــرة المعماريــة المبتكــرة تضــرب ثالثــة
عصافيــر بحجــر واحــد ،فهــي تحصــد طاقــة
الشــمس والمحاصيــل الزراعيــة واألســماك،
فــي تصميــم واحــد متكامــل يخــدم بعضــه
بعضــً ،فهــو يتكــون مــن ثالثــة طوابــق ،الطابــق
الســفلي مصمــم لكــي يمكــن العمــال
فيــه علــى اصطيــاد مــا يصــل إلــى  1.7مليــون
ســمكة فــي الســنة الواحــدة ،هــذا الطابــق
ســوف يحتــوي أيضــً علــى حواجــز ضــد األمــواج،
وأرصفــة للقــوارب ،وأماكــن للتخزيــن.
الطابــق الثانــي مصمــم للزراعــة المائيــة ،والتــي
تســتفيد مــن الطابــق الســمكي باألســفل فــي
الحصــول علــى فضــات األســماك والتــي يتــم
إعــادة تدويرهــا لتخصيــب المحاصيــل ،فهــي
تتميــز عــن أســمدة فضــات الحيوانــات فــي أنهــا
ال تســتغرق أشــهرًا للتكســر ،كمــا إنهــا تدعــم
النبــات بســرعة ،بمكونــات غذائيــة دقيقــة مثــل
الفوســفور والبوتاســيوم ،وفــي نفــس الوقــت
تمثــل فضــات الزراعــة غــذاء لألســماك ،لتكــون
دائــرة نفعيــة متبادلــة بيــن الطابقيــن.
قــد يضــاف للتصميــم محطــة لتحليــة الميــاه
إن كانــت تطفــو فــوق ســطح البحــر المالــح،
أو مصنــع لمعالجــة األســماك وتعليبهــا ،أو
توربينــات ريــاح أو أمــواج لالســتفادة بمصــادر
إضافيــة للطاقــة ،مــع حمايــة خاصــة للبارجــة
بأكملهــا مــن البحــار وســوء األحــوال الجويــة عبــر
حاميــات مــن المــوج قابلــة للنفــخ ،كل تفصيلــة
تصــب فــي صالــح كــون “المزرعــة العائمــة
الذكيــة” ،كيانــً قائمــً بذاتــه.
هــذه الضربــة الثالثيــة التــي تقــوم بهــا المــزارع
العائمــة مثيــرة للتفــاؤل فــي الحقيقــة ،وقــد
قــدر مــا ســيقدمه المشــروع بـــ 8152طنــً مــن
الخضــروات و 1703أطنــان مــن األســماك ســنويًا،
ســتكون قــادرة بهــذه الطريقــة علــى إطعــام
النــاس طــوال أيــام الســنة دون انقطــاع ،بغــض
النظــر عــن نــدرة الميــاه أو الجفــاف أو حتــى
الكــوارث الطبيعيــة.
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زاوية االبتكار

نحل آلي ذاتي التحكم!

يعــد «النحــل اآللــي الذاتــي» أو «الروبــوت النحلــي الذاتــي» الــذي تــدور حولــه أحــداث
خيــال علمــي بعــد اآلن،
إحــدى حلقــات المسلســل الشــهير « »Black Mirrorمجــرد
ٍ
نحــل
قدمــت الشــركة األمريكيــة «وول مــارت –  »Walmartبــراءة اختــراع عــن
ٍ
فقــد ّ
آلــي ذاتــي التحكــم.
يُعــرف تقن ّيًــا باســم «طائــرات التلقيــح دون طيّــار –  ،»Pollination Dronesوالتــي
ً
تمامــا مثــل مــا يقــوم بــه
قــادرة علــى تلقيــح المحاصيــل
مــن الممكــن أن تكــون
ً
ـوب اللقــاح مــن نبــات إلــى آخــر ،وذلــك باســتخدام
النحــل الحقيقــي .إذ سـ
ِ
ـتحم ُل حبـ َ
مستشــعرات وكاميــرات للكشــف عــن مواقــع المحاصيــل.
وقــد ُألقــي الضــوء علــى بــراءة اختــراع الروبــوت النحلــي للمــرة األولــى مــن قبــل
شــركة « »CB Insightsإلــى جانــب خمــس بــراءات اختــراع ُأخــرى مــن الروبوتــات الطائــرة
الزراعيــة ،والتــي ســتعمل إحداهــا علــى تحديــد النباتــات الضــارة ،فــي حيــن ســتعمل
ُأخــرى علــى مراقبــة ســامة المحاصيــل.
وتعتبــر «وول مــارت» ليســت أوّ ل َمــن ابتكــر نح ـ ًلا اصطناع ًّيــا .ففــي الســنوات األخيــرة،
حــاول العلمــاء جاهديــن إيجــادَ حلــول للحــد مــن التضــاؤل فــي أعــداد «نحل العســل»،
والــذي يقــوم بتلقيــح قرابــة ُثلــث األغذيــة التــي نتناولهــا.
ً
بمعــدالت لــم يســبق لهــا مثيــل ،ويُعــر ُ
َف هــذا
هــاكا
يشــهد نحــل العســل
إذ
ٍ
ُ
بظاهــرة «اضطــراب انهيــار المســتعمرات – ( .»Colony Collapse Disorderبالرغــم مــن
ذلــك ،فإنــه قــد تراجــع عــدد النحــل الهالــك فــي عــام  2017مقارنــة بســابقه)
نحلــي (نحــل اصطناعــي) فــي عــام  2013مــن قبــل باحثيــن مــن
م أوّ ل روبــوت
ــد َ
ُق ِّ
ّ
جامعــة هارفــارد .فــي ذلــك الوقــت ،لــم يكــن فــي وســع الروبوتــات ذوات حجــم
جــوا إال عندمــا تكــون موصولــة بمصــدر طاقــة ،غيــر
النحــل هــذه أن تطيــر و ُتح ّلــق
ًّ
أنهــا تطــورت منــذ ذلــك الحيــن .فاليــوم أصبــح بإمــكان النحــل االصطناعــي أن يبقــى
علــى ســطح المــاء وأن يســبح ويغــوص داخلــه.

ويؤمــن الباحثــون بقــدرة النحــل االصطناعــي
قريبًــا علــى التلقيــح االصطناعــي لحقــول
مــن المحاصيــل ،األمــر الــذي قــد يســهم
فــي تعويــض الخســائر الســنوية مــن النحــل
علــى مــر العقديــن الماضييــن.
وعلــى الرغــم مــن قــدرة النحــل االصطناعــي
قدمتــه جامعــة هارفــارد علــى القيــام
الــذي ّ
بالعديــد مــن المهــام ،إال أنــه مــا زال غيــر
ـل للتحكــم بــه عــن بُعــد ،عكــس النحــل
قابـ ٍ
قدمتــه شــركة «وول مــارت»
الروبوتــي الــذي ّ
والــذي ســيكون قابــ ًلا للتحكــم بــه عــن
بُعــد .باإلضافــة إلــى قدرتــه علــى الكشــف
التلقائــي عــن حبــوب اللقــاح.
أخيــرًا ،يمكــن القــول إنــه ،نظر ّيًــا ،أصبــح
يومــا
بإمــكان النحــل االصطناعــي أن يعمــل ً
ً
عوضــا عــن بقائــه فــي
مــا فــي المــزارع،
حــدود المختبــر.
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بأقالمكم

ومضات حول التفكير اإلبداعي

ا وﻟﻰ :اﻻﺑﺘﻜﺎر ﻓﻲ ﻣﺒﺎدئ اﻻﺑﺘﻜﺎر
اﻟﻮﻣﻀﺔ
إﻋﺪاد /ﻋﺎﺋﺸﺔ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻤﻘﺒﺎﻟﻲ
ﻗﺴﻢ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻟﻌﻴﻦ
وأﺳــﺲ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻻﺑﺘﻜﺎر – ﺑﺸﻜﻞ ﺑﺴﻴﻂ
أﻗﺪم ﻫﺬه اﻟﺴﻠﺴــﻠﺔ ﻣﻦ ﻣﺒﺎدئ
ﻳﺆﺳــﺲ ﻟﻤﻨﻬﺠﻴــﺔ اﺑﺘــﻜﺎر ذات ﻣﻌﺎﻳﻴــﺮ
وواﺿــﺢ  -ﺳــﺄﺗﻮﺟﻬﺎ ﺑﻌﻘــﺪ ﻓﺮﻳــﺪ
ـﺪ ﻋﻠﻴﻬــﺎ ﻟﻼﻧﻄــﻼق )ﻋﻠــﻰ ﺑﺼﻴــﺮة( اﻟــﻰ
واﺿﺤــﺔ وﻣﻘﻮﻣــﺎت ﻣﺘﺮاﺑﻄــﺔ ُﻳﻌﺘﻤـ
اﻻﺑﺘﻜﺎر ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺤﻴﺎة.
ﻠﻘــﺎ ﻓــﻲ ﻣــﻜﺎن ﻣﻨﻌــﺰل ﻟﻜﺎﻧــﺖ ﺗﺴــﻤﻴﺔ
ﻟــﻮ ﻗــﺪر ﻟﻄﻔــﻞ وﻃﻔﻠــﺔ ان ُﻳﺨ
ﺗﻬﻤــﺎ ،وذﻟــﻚ ﻟﻴﺘﻤﻜﻨــﺎ ﻣــﻦ ﺻﻴﺎﻏــﺔ ﻟﻐــﺔ
ا±ﺷــﻴﺎء وﺗﻮﺻﻴﻔﻬــﺎ ﻣــﻦ أول أوﻟﻴﺎ
ـﻲ ﻓــﻲ
وﻳﺤﺴــﻨﺎ اﻟﺘﺼــﺮف ﻣــﻊ ﻫــﺬه ا±ﺷــﻴﺎء ،وذﻟــﻚ ﺟﻠـ ﱞ
ﺗﻔﺎﻫــﻢ ﺗﺠﻤﻌﻬﻤــﺎ
ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم » وﻋﻠﻢ آدم ا±ﺳﻤﺎء ﻛﻠﻬﺎ«.
ﺗﻌﻠﻴﻢ آدم
ﺴــﻨﺔ ﻓــﻲ ﺗﻮﺻﻴــﻒ ا±ﺷــﻴﺎء وﺗﻮﺿﻴﺤﻬــﺎ
وﻟﻨــﺎ ﻓــﻲ اﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ أﺳــﻮة ﺣ
ـﺮاف اﻟﻐــﺪ واﻟﺴــﺒﻖ ﻓــﻲ اﻟﺤﺼــﻮل ﻋﻠــﻰ
ﻓﺎﻻﺑﺘــﻜﺎر ﻫــﻮ اﻟﺘﺒﻜﻴــﺮ ﻓــﻲ اﺳﺘﺸـ
اﻟﺸﻲء ﻣﺒﻜﺮا.
اﻟﻤﻘـﺎﻻت ...اﻟــﺦ .ﻓــﻲ ﺗﻮﺻﻴــﻒ وﺗﻌﺮﻳــﻒ
وﻟﻌــﻞ ﺗﻌــﺪد اﻟﺒﺤــﻮث واﻟﺪراﺳــﺎت و
ﻬﺎﻣــﺎ ،وﻗــﺪ رأﻳــﺖ اﻧــﻪ ﻻ ﺑــﺪ ﻣــﻦ اﻟﺘﺮﻛﻴــﺰ
اﻻﺑﺘــﻜﺎر زادت ﻓــﻲ ا±ﻣــﺮ ﺷــﺘﺎﺗﺎ وإﺑ
ـﺎم ﻟﻼﺑﺘــﻜﺎر ﺑﺄﻧــﻪ )ﻗﻔــﺰة ُﻣ ﱢ
ﺒﻜــﺮة
ـﻰ اﻟﻔﻌــﻞ واﻟﻔﺤــﻮى ﻣــﻊ اﻟﻔﻬــﻢ اﻟﻌـ
ﻋﻠـ
ﻛﺎﻓــﺔ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔــﺎت ا±ﺧــﺮى ﺻﺤﻴﺤــﺔ
ﻓــﻲ اﻟﺘﻔﻜﻴــﺮ واﻟﺘﻄﺒﻴــﻖ( واﻋﺘﺒــﺎر
وﺗﺼﺐ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻻﺑﺘﻜﺎر.
ـﺔ اﻟﻤﺠـﺎﻻت ﻣﺜــﻞ :اﻟﺘﻐﻴﻴــﺮ ﻓــﻲ ﻃﺮﻳﻘــﺔ
وﻣﻨــﻪ اﻟﺘﻐﻴﻴــﺮ واﻟﺘﺠﺪﻳــﺪ وﻓــﻲ ﻛﺎﻓـ
ﺎﻟﻴﺐ اﻟﺒﺤــﺚ واﻟﺘﻌﻠــﻢ ،واﻟﻨﻈــﺮة اﻟﺠﺎﻧﺒﻴــﺔ
اﻟﺘﻔﻜﻴــﺮ ،وﻃﺮاﺋــﻖ اﻟﺘﻄﺒﻴــﻖ ،وأﺳـ
ﻠﻮك واﻟﺘﻮاﺻــﻞ ﻣــﻊ اÉﺧﺮﻳــﻦ واﻟﺘﻮاﺻــﻞ
ﻟËﺷــﻴﺎء ،وﺣﺘــﻰ اﻟﺘﻐﻴﻴــﺮ ﻓــﻲ اﻟﺴ ـ
ﻐﻴﻴــﺮ ﻓــﻲ اﻟﻤﺸــﺎﻋﺮ ﻧﻔﺴــﻬﺎ واﻟﻬﻤــﻢ
ﻣــﻊ ا±ﺷــﻴﺎء أﻳﻀــﺎ ،وﻛﺬﻟــﻚ اﻟﺘ
ﻬﺎﻳﺔ ﻣﻦ ا±ﺷﻴﺎء اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﻓﻴﻨﺎ وﻧﺆﺛﺮ ﻓﻴﻬﺎ.
واﻟﺮوﺣﺎﻧﻴﺎت ،اﻟﻰ ﻣﺎ ﻻﻧ
ﺼــﺮ ﻋﻠــﻰ ﺟﺎﻧــﺐ دون آﺧــﺮ ،ﺑــﻞ ﻳﻨﻀــﺞ
ﻓﺎﻻﺑﺘــﻜﺎر ﺑﻤﻌﺎﻧﻴــﻪ اﻟﺸــﺎﻣﻠﺔ ﻻ ﻳﻘﺘ
ﻋﻠﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﺟﻮاﻧﺐ اﻟﺤﻴﺎة.
أﻛﺜﺮ وﻳﻨﺘﺞ أﻛﺜﺮ ﻛﻠﻤﺎ اﺷﺘﻤﻞ
ﻬــﻢ اﻻﺑﺘــﻜﺎر وﻣﺒﺎدﺋــﻪ وﻧﺒﻨــﻲ ﻣﻨﻬﺠــﺎ
ﻓﻠﻨﺒــﺪأ ﻣﻌــ ،Ïﺧﻄــﻮة ﺑﺨﻄــﻮة ﻟﻔ
ﻌﺘﻤــﺪ ﻋﻠﻴــﻪ ﻟﺼﺒــﻎ اﻻﺑﺘــﻜﺎر ﻋﻠــﻰ ﻛﺎﻓــﺔ
ﻣﺒﺘﻜــﺮا ﻟﻼﺑﺘــﻜﺎر ﻳﺮﺳــﺦ ﻛﺄﺳــﺎس ُﻳ
ﻮاﻧﺐ اﻫﺘﻤﺎﻣﻨﺎ وﺟﻤﻴﻊ ﻣﺤﺎور وﺟﻮدﻧﺎ.
ﺟ
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م ِّرن عقلك

أوجد الرقم

حرّ ك عود ثقاب واحد لتصبح المعادلة الرياضية صحيحة

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

ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺜﻼﺛﺎت
ﻫﻨﺎك ﺗﺴﻌﺔ ﻣﻦ اﺷﺨﺎص ﺿﻤﻦ داﺋﺮة أﺻﺪﻗﺎﺋﻚ ،وﺗﺮﻏﺐ ﻓﻲ
دﻋﻮﺗﻬﻢ إﻟﻰ ﺗﻨﺎول اﻟﻌﺸﺎء ،ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺪﻋﻮ ﺛﻼﺛﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺮة ،ﻋﻠﻰ
ﻣﺪى أﻳﺎم اﻟﺴﺒﺖ اﺛﻨﻲ ﻋﺸﺮ اﻟﻼﺣﻘﺔ.

دﻋﻮة

دﻋﻮة

دﻋﻮة

أﺣﻤﺪ

دﻋﻮة

ﺗﻮﻓﻴﻖ

ﺑﺪر
ﺛﺎﻣﺮ
دﻋﻮة

دﻋﻮة

ﺣﺎﻣﺪ
دﻋﻮة

دﻋﻮة

داود
دﻋﻮة

ﺟﻤﺎل

لدينــا  6كــؤوس مرتبــة كمــا هــو موضــح فــي الصــورة ( 3مملــوءة وبعدهــا 3
فارغــة) المطلــوب جعــل الترتيــب تناوبيــا :كأس مملــوء وكأس فــارغ وهكــذا
وذلــك بتحريــك كأس واحــد فقــط دون أن تلمــس أي كأس ثانــي.

ﺧﺎﻟﺪ
راﺋﺪ

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

1

2

3

4

5

6

سؤال العدد :ما هو
الشيء الذي يقول
الصدق دوما ولكنه إذا
جاع كذب؟
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قطاع وإنجاز

إنجازات قطاع السياسات
واألنظمة

الزارعة و الثروة الحيوانية

سعادة موزة سهيل المهيري

المدير التنفيذي لقطاع السياسات واألنظمة

 -1إدارة التشريعات

إعداد ومراجعة وتحديث  8مسودات متصلة
بالتشريعات واألدلة الغذائية:
ﻣﺴﻮدة اﻟﺪﻟﻴﻞ ارﺷﺎدي ﺑﺸﺄن
ا¥ﻣﻦ اﻟﺤﻴﻮي – اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻧﻲ –
اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺨﺘﺒﺮات:

الغذاء
إعداد ومراجعة وتحديث  8مسودات متصلة
بالتشريعات واألدلة الغذائية:
ﻣﺴﻮدة ﻧﻈﺎم رﻗﻢ ) (2ﻟﺴﻨﺔ  2008ﺑﺸﺄن ﻧﻈﺎم اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻏﺬﻳﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮردة
واﻟﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ اﻟﺨﻄﻮرة اﻟﺼﺤﻴﺔ واﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﻓﺬ اﻟﺤﺪودﻳﺔ ﻣﺎرة أﺑﻮﻇﺒﻲ
ﻣﺴﻮدة دﻟﻴﻞ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ ﺑﺸﺄن اﻻدﻋﺎءات اﻟﺘﻐﺬوﻳﺔ واﻟﺼﺤﻴﺔ

ﻣﺴﻮدة دﻟﻴﻞ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ ﺑﺸﺄن اﻟﻤﻀﺎﻓﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ

ﻣﺴﻮدة اﻟﺪﻟﻴﻞ
ارﺷﺎدي ﺑﺸﺄن ﻧﻘﻞ
اﻟﻌﻴﻨﺎت اﻟﺤﻴﻮاﻧﻴﺔ
اﻟﻤﺨﺒﺮﻳﺔ:
ﻣﺴﻮدة ﺗﺤﺪﻳﺚ دﻟﻴﻞ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ
رﻗﻢ ) (12ﻟﺴﻨﺔ  2011ﺑﺸﺄن
اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻟﺦ:
ﻣﺴﻮدة دﻟﻴﻞ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ ﺑﺸﺄن
إﻧﺘﺎج اﻟﺤﻠﻴﺐ وﻣﺸﺘﻘﺎﺗﻪ ﻓﻲ
وﺣﺪات اﻧﺘﺎج اﻟﺤﻴﻮاﻧﻲ ﺑﺎﻟﻤﺰارع
واﻟﻌﺰب:

ﻣﺴﻮدة دﻟﻴﻞ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ
ﺑﺸﺄن ﺗﺮﺑﻴﺔ ﻧﺤﻞ اﻟﻌﺴﻞ:

ﻣﺴﻮدة ﺗﺤﺪﻳﺚ دﻟﻴﻞ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ رﻗﻢ )(7
ﻟﺴﻨﺔ  2011ﺑﺸﺄن اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ أﻣﺮاض
ﺣﻴﻮاﻧﺎت اﻟﻤﺰرﻋﺔ اﻟﻤﻌﺪﻳﺔ واﻟﻮﺑﺎﺋﻴﺔ:

ﻣﺴﻮدة ﻧﻈﺎم ﺑﺸﺄن
اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻟﻤﺰارع
إﻣﺎرة أﺑﻮﻇﺒﻲ:

ﻣﺴﻮدة ﻧﻈﺎم ﺑﺸﺄن
ﺧﺪﻣﺎت وﺑﺮاﻣﺞ ﺗﺤﺴﻴﻦ
دﺧﻞ اﻟﻤﺰارﻋﻴﻦ وﻣﺮﺑﻲ
اﻟﺜﺮوة اﻟﺤﻴﻮاﻧﻴﺔ:

ﻣﺴﻮدة دﻟﻴﻞ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ رﻗﻢ ) (5ﻟﺴﻨﺔ  2010ﺑﺸﺄن اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ
ﻣﺴﻮدة اﻟﺪﻟﻴﻞ ا رﺷﺎدي ﺑﺸﺄن ﻣﻨﺸﺂت ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻐﺬاء
)اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ و اﻟﻤﻌﺪات (

حديث األرقام

ﻣﺴﻮدة دﻟﻴﻞ اﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻟﺘﺠﺰﺋﺔ

ﻣﺴﻮدة دﻟﻴﻞ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻐﺬاء ﻓﻲ اﻟﻤﺨﻴﻤﺎت
ﻣﺴﻮدة اﻟﺪﻟﻴﻞ ا رﺷﺎدي ﺑﺸﺄن ﺗﻘﻠﻴﻞ اﻟﻬﺪر ﻓﻲ ﻗﻄﺎع
ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻄﻌﺎم

إﻋﺪاد  3ﻣﻮاﺻﻔﺎت
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺠﻬﺎز.

دراﺳﺔ ووﺿﻊ ﻣﺮﺋﻴﺎت
ﻋﻠﻰ  42ﻣﺴﻮدة
ﺧﺎرﺟﻴﺔ وﻣﻮاﺿﻴﻊ
أﺧﺮى ذات ﻋﻼﻗﺔ

اﻟﺮد ﻋﻠﻰ  91اﺳﺘﻔﺴﺎر 
داﺧﻠﻴ وﺧﺎرﺟﻴ ﺧﻼل ﻋﺎم
.2018

 6ﺗﺤﺪﻳﺜﺎت ﻟﻘﺎﺋﻤﺔ
اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ

وﺿﻊ ﻣﺮﺋﻴﺎت ﻋﻠﻰ 58
ﻣﺴﻮدة ﻻﺋﺤﺔ ﻓﻨﻴﺔ /
ﻣﻮاﺻﻔﺎت ﺧﻼل ﻋﺎم 2018
ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻋﺪد  6ورش
ﺗﻮﻋﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل
اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت.
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قطاع وإنجاز

 -2إدارة السياسات وتحليل المخاطر

اﻋﺘﻤﺎد وﺛﺎﺋﻖ ﻧﻈﺎم
اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ اﻟﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ
درﺟﺔ اﻟﺨﻄﻮرة
ﻟﻘﻄﺎع اﻧﺘﺎج
اﻟﺤﻴﻮاﻧﻲ وﻣﺪﺧﻼﺗﻪ

ﺗﺼﺪﻳﺮ أول ارﺳﺎﻟﻴﺔ
ﻣﻦ إﻣﺎرة اﺑﻮﻇﺒﻲ ﻋﺒﺮ
ﻧﻈﺎم رﻗﺎﺑﺔ اﻟﺘﺠﺎرة
واﻟﺨﺒﺮة TRACES
اوروﺑﻲ

ﺗﺒﻨﻲ ﻧﻈﺎم اﻧﺬار
اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺴﺮﻳﻊ
ﻟﻏﺬﻳﺔ واﻋﻼف
إﻧﺠﺎز اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اوﻟﻰ
ﻟﻠﺮﺑﻂ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻣﻊ
داﺋﺮة اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
اﻋﺘﻤﺎد ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺰارع
اﻟﻌﻴﻦ ﻟﻟﺒﺎن ﻟﺘﺼﺪﻳﺮ
ﺣﻠﻴﺐ اﻟﻨﻮق إﻟﻰ دول
اﻻﺗﺤﺎد اورﺑﻲ

اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺴﺎﻟﺦ
أﺑﻮﻇﺒﻲ ﻟﺘﺼﺪﻳﺮ
اﻟﻠﺤﻮم اﻟﻄﺎزﺟﺔ إﻟﻰ
اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺴﺎﻟﺦ
أﺑﻮﻇﺒﻲ ﻟﺘﺼﺪﻳﺮ
اﻟﻠﺤﻮم اﻟﻄﺎزﺟﺔ إﻟﻰ
اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

 130ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺤﻠﻴﻞ
اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺗﻢ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ
ﻣﻌﻬﺎ
 52ﻋﺪد اﻻﺳﺘﺸﺎرات
اﻟﻔﻨﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺑﺎﻻﺳﺘﻔﺴﺎرات
اﻟﺼﺤﻔﻴﺔ ووﺳﺎﺋﻞ
اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ،
اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ
ﻣﻌﻬﺎ

 52ﻋﺪد اﻻﺳﺘﺸﺎرات
اﻟﻔﻨﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺑﺎﻻﺳﺘﻔﺴﺎرات
اﻟﺼﺤﻔﻴﺔ ووﺳﺎﺋﻞ
اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ،
اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ
ﻣﻌﻬﺎ
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اقتصاد المعرفة

 5مبادئ لزراعة األغذية المستدامة

 .1تحسين كفاءة استخدام الموارد عامل أساسي للزراعة المستدامة
• مــن شــأن تغييــر الممارســات الحاليــة أن يســاهم إلــى حــد كبيــر فــي تحســين
إنتاجيــة العديــد مــن نظــم اإلنتــاج الغذائــي والزراعــي.
ّ
ـيظل مــن الضــروري تحقيــق مزيــد مــن
• يركــز هــذا المبــدأ علــى محــرّ ك التحــول .وسـ
المكاســب علــى صعيــد اإلنتاجيــة فــي المســتقبل لكفالــة اإلمــدادات الكافيــة
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.
وستكتســي نظــم اإلنتــاج الذكيــة فــي اســتخدام الميــاه والطاقــة أهميــة
متزايــدة فــي ظـ ّ
ـل ازديــاد الشـ ّ
ـح فــي الميــاه؛ وســيتعيّن علــى الزراعــة إيجــاد ســبل
كفيلــة بخفــض انبعاثــات غــازات الدفيئــة .وســتكون لهــذا تأثيراتــه علــى اســتخدام
األســمدة والمدخــات الزراعيــة األخــرى.
 .2االســتدامة تتطلــب إجــراءات مباشــرة للحفــاظ علــى المــوارد الطبيعيــة
وحمايتهــا وتعزيزهــا
• يعتمــد إنتــاج األغذيــة والزراعــة علــى المــوارد الطبيعيــة ،وبالتالــي تتوقــف اســتدامة
اإلنتــاج علــى اســتدامة المــوارد نفســها .ويمكــن عمــل الكثيــر للحــد مــن اآلثــار
الســلبية ولتعزيــز حالــة المــوارد الطبيعيــة.
• فــي حيــن أن التكثيــف يؤثــر تأثيــرًا إيجابيــً علــى البيئــة مــن خــال تقليــص التوســع
الزراعــي والحــد بعــد ذلــك مــن التعــدي علــى ال ُنظــم اإليكولوجيــة الطبيعيــة،
فإنــه ينطــوي أيضــً علــى آثــار ســلبية علــى البيئــة .وتشــمل أكثــر نمــاذج التكثيــف
الزراعــي انتشــارًا اســتخدامًا مكثفــً للمدخــات الزراعيــة ،بمــا فيهــا الميــاه
واألســمدة ومبيــدات اآلفــات .وينطبــق نفــس الشــيء علــى اإلنتــاج الحيوانــي
وتربيــة األحيــاء المائيــة ومــا يترتــب علــى ذلــك مــن تلــوث للميــاه ،وتدميــر لموائــل
الميــاه العذبــة ،وتغييــر خصائــص التربــة .وأدى التكثيــف أيضــً إلــى خفــض شــديد
فــي التنــوع البيولوجــي للمحاصيــل والحيوانــات .وال تتفــق تلــك االتجاهــات فــي
ِّ
يهــدد اإلنتــاج فــي
وتشــكل خطــرًا
التكثيــف الزراعــي مــع الزراعــة المســتدامة
ِّ
المســتقبل.

ُ
والنظــم اإليكولوجيــة علــى الصمــود
 .4تعزيــز قــدرة النــاس والمجتمعــات
عامــل أساســي فــي تحقيــق الزراعــة المســتدامة
• تؤثــر الظواهــر الجويــة الشــديدة وتقلبــات الســوق والنزاعــات المدنيــة علــى
الزراعــة .ويمكــن أيضــً للسياســات والتكنولوجيــات والممارســات التــي تبنــي
قــدرة المنتجيــن علــى الصمــود فــي وجــه التهديــدات أن تســاهم فــي تحقيــق
االســتدامة.
• وكشــفت عــدة إشــارات فــي الماضــي القريــب عــن المخاطــر التــي يمكــن أن
تمثلهــا الصدمــات بالنســبة للزراعــة والحراجــة ومصايــد األســماك .وتؤثــر التقلبــات
ـواء أكانــت متصلــة بتغ ُّيــر المنــاخ أم غيــر متصلــة بــه ،علــى
المناخيــة المتزايــدة ،سـ ً
المزارعيــن وعلــى إنتاجهــم .ومــن الناحيــة األخــرى ،يؤثــر تقلــب أســعار األغذيــة
علــى المنتجيــن والمســتهلكين الذيــن ال تتــاح لهــم بالضــرورة وســائل مواجهــة
ـجع ازديــاد العولمــة علــى ســرعة نقلهــا إلــى مختلــف
تلــك الصدمــات .وربمــا شـ ِّ
أرجــاء العالــم وازديــاد آثارهــا التــي ال يمكــن التنبــؤ بهــا علــى ُنظــم اإلنتــاج .ولذلــك
تغــدو القــدرة علــى الصمــود محوريــة فــي التحــول نحــو زراعــة مســتدامة ويجــب
أن تشــمل األبعــاد الطبيعيــة والبشــرية علــى الســواء.
 .5األغذية 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 فضـ ً
ا عــن المســاءلة والمســاواة
والشــفافية وســيادة القانــون.
• ويحمــل تعميــم االســتدامة فــي ُنظــم األغذيــة والزراعــة فــي طياتــه إضافــة
البعــد المتعلــق بالمنفعــة العامــة إلــى المشــاريع االقتصاديــة .وتمثــل الزراعــة
وســتظل تمثــل نشــاطًا اقتصاديــً مدفوعــً بحاجــة مــن يزاولونــه إلــى إدرار الربــح
وضمــان معيشــة الئقــة مــن مزاولــة تلــك األنشــطة .ويحتــاج المزارعــون والصيادون
والمشــتغلون بالحراجــة إلــى حوافــز ســليمة تدعــم تطبيــق الممارســات المناســبة
علــى األرض .ولــن يتســنى تحقيــق االســتدامة إ ّ
ال مــن خــال الحوكمــة الفعالــة
والمنصفــة ،بمــا يشــمل سياســة مناســبة وتمكينيــة وبيئــات قانونيــة ومؤسســية
تحقــق التــوازن الســليم بيــن مبــادرات القطاعيــن العــام والخــاص ،وضمــان
المســاءلة ،والمســاواة ،والشــفافية ،وســيادة القانــون.

ســبل المعيشــة والمســاواة والرفــاه
 .3الزراعــة التــي ال تحمــي وال
تحســن ُ
ِّ
االجتماعــي فــي الريــف ليســت مســتدامة
• يمكــن لضمــان إتاحــة إمكانيــة وصــول المنتجيــن إلــى المــوارد اإلنتاجيــة
كاف ،والتصــدي للفجــوة بيــن الجنســين ،أن يســهم
وســيطرتهم عليهــا بشــكل
ٍ
بــدور كبيــر فــي الحــد مــن الفقــر وانعــدام األمــن الغذائــي فــي المناطــق الريفيــة.
• 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  2.5مليــار نســمة .غيــر أن الفقــر يرتبــط ارتباطــً وثيقــً
بالزراعــة ،وتمثــل الزراعــة أكثــر أنــواع األعمــال عرضــة للمخاطــر .وال يمكــن للزراعــة
أن تصبــح مســتدامة مــا لــم ِّ
توفــر ظــروف العمــل الالئــق لمــن يزاولونهــا فــي بيئــة
صحيــة ومأمونــة اقتصاديــً وماديــا.
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اقتصاد المعرفة

توعية قانونية بمواد القانون رقم  6لسنة 2016
بشأن الموارد البشرية في إمارة أبوظبي
(واجبات الموظف واألعمال المحظورة عليه)

مادة ()51
 -1الوظائــف العامــة تكليــف للقائميــن بهــا ،هدفهــا خدمــة الوطــن والجمهــور
تحقيقــً للصالــح العــام طبقــً للقوانيــن الســارية والنظــم واللوائــح الصــادرة
تنفيــذًا لهــا.
 -2يجــب علــى الموظــف أن يــؤدي العمــل المنــوط بــه بنفســه بدقــة وأمانــة وأن
يخصــص وقــت العمــل الرســمي ألداء واجبــات وظيفتــه ،وأن يحافــظ علــى
االنتظــام فــي العمــل واحتــرام مواعيــده الرســمية ،وأن يســلك فــي تصرفاتــه
مســلكًا يتفــق وكرامــة الوظيفــة ،وعليــه أن يراعــي أحــكام القوانيــن والنظــم
واللوائــح وتوجيهــات الرؤســاء والتقيــد فــي إنفــاق أمــوال اإلمــارة بمــا تفرضــه
األمانــة والحــرص عليهــا.

مادة ()52
 يُحظر على الموظف بصفة خاصة ما يأتي: -1أن يرتكــب أي عمــل أو أن يمتنــع عــن عمــل بمــا يخالــف واجبــات وظيفتــه أو أن
يســلك مســلكًا يتنافــى مــع األخــاق العامــة ومقتضيــات الوظيفــة وقواعــد
الســلوك الوظيفــي.
 -2ممارســة 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.
 -3التعاون أو االنتماء إلى التنظيمات المحظورة.
 -4أن يفشــي األمــور التــي يطلــع عليهــا بحكــم وظيفتــه ولــو بعــد تركــه
الخدمــة.
 -5أن يجمــع بيــن وظيفتــه وبيــن أيــة وظيفــة أخــرى ،ومــع ذلــك يجــوز الجمــع
بيــن الوظيفــة العامــة وبيــن عضويــة مجالــس إدارات أو أمنــاء الهيئــات
العامــة أو الشــركات التــي تســاهم فيهــا الحكومــة أو الحكومــة االتحاديــة
أو الجمعيــات ذات النفــع العــام.
 -6أن تكــون لــه مصلحــة بالــذات أو بالوســاطة فــي أعمــال أو مقــاوالت تتصــل
بأعمــال الجهــة الحكوميــة التابــع لهــا.
 -7أن يــزاول أي نشــاط مهنــي أو تجــاري أو مالــي يتصــل بنشــاط الجهــة
الحكوميــة التــي يعمــل بهــا بنفســه أو بالوســاطة.
أراض أو غيرهــا بقصــد اســتغاللها فــي المجــال الــذي
 -8أن يســتأجر عقــارات أو
ٍ
تــؤدى فيــه أعمــال وظيفتــه.

 يجــب علــى الموظــف فــور انتهــاء خدمتــه ألي ســبب مــن األســباب أن يســلمللجهــة 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 فــيالمصالــح بيــن نشــاطاته الخاصــة ومصالــح الجهــة الحكوميــة ،وأن ينــأى بنفســه
عــن أي عمــل تثــار بشــأنه أي شــبهات بتضــارب المصالــح ،وعليــه بصفــة خاصــة
تجنــب مــا يأتــي:
 -1االشــتراك 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.
 -2اســتغالل منصبــه الوظيفــي أو تســريب أي معلومــات حصــل عليهــا بحكــم
عملــه لتحقيــق أهــداف خاصــة أو الحصــول علــى خدمــة أو منفعــة مــن أي
جهــة.
 يُصــدر المجلــس التنفيــذي قواعــد الســلوك الوظيفــي لموظفــي الجهــاتالحكوميــة.

مادة ()54
 يجــوز توقيــع أي مــن التدابيــر اإلداريــة علــى الموظــف مــا دون اإلدارة التنفيذيــة عنــدمخالفتــه لمهامــه الوظيفيــة أو أخالقيــات العمــل والســلوك الوظيفــي.
 -تحدد الالئحة التنفيذية أنواع التدابير والضوابط وإجراءات وشروط توقيعها.
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اقتصاد المعرفة
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التسامح

اإلمارات أنموذجًا للتعايش الحضاري والتسامح الديني

•
•
•
•
•

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.
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نفخر بكم
متميزو يناير في إدارة الرقابة
الزراعية

عهود آل علي

رامي أبوحمد

الموظف
المتميز

القائد
المتميز

صالحة الهاشمي

اإلداري
المتميز
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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.
•
•
•
•
•
•
•
•

ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺤﻤﺎدي 2
ﻣﺴﻠﻢ اﻟﻌﺎﻣﺮي
ﺳﺎرة ﻋﻮض اﻟﻨﻴﺎدي
اﻣﻞ اﻻﻣﻴﺮي
ﺑﺪر اﻟﻬﻨﺎﺋﻲ
ﺳﻠﻮى اﻟﻈﺎﻫﺮي
ﺳﻴﻒ اﻟﻈﺎﻫﺮي
ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻜﺘﺒﻲ
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