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أخبار الهيئة

سعيد البحري العامري: المبادرة ترسخ ا�من الغذائي الوطني والعالمي  وتعزز استدامته
ثمن سعادة سعيد البحري سالم العامري مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسالمة الغذائية مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد 
بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه ا� بإطالق تحدي تكنولوجيا الغذاء العالمي الستخدام 
واالستدامة  الغذائية  الصناعات  قطاع  تعزيز  في  المبادرة  أهمية  مؤكد¥  ا¨مارات،  في  الغذاء  وإدارة  إنتاج  في  المتقدمة  التقنيات 
الزراعية على مستوى الدولة والعالم، وفتح آفاق أوسع من التنمية المستدامة في قطاع ا°غذية وتعظيم االعتماد على التكنلوجيا 
واالبتكار في ترسيخ منظومة ا°من الغذائي الوطنية والعالمية وتعزيز استدامتها، إلى جانب دورها في التغلب على العديد من 
التحديات البيئية والمناخية من خالل توظيف التكنلوجيا الحديثة في تطوير القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني والنهوض 

به باعتباره المرتكز ا°ساس لºمن الغذائي ... للمزيد 

الزراعة والسالمة الغذائية تتوج الفائزين بمسابقات أفضل سالالت الثروة الحيوانية

رصاص  بن  محمد  راشد  وسعادة  الغذائية  والسالمة  للزراعة  أبوظبي  هيئة  عام  مدير  العامري  سالم  البحري  سعيد  سعادة  توج 
المنصوري رئيس اللجنة المنظمة لفعاليات النسخة ا°ولى لمعرض يوروتير الشرق ا°وسط الفائزين في فئات مسابقة اختيار أفضل 
السالالت من حيث ا¨نتاجية لـ 5 آالف رأس مسجل بمشاركة محلية وإقليمية من بينها المملكة العربية السعودية، ودولة الكويت، 
وسلطنة عمان، والفائزين بالمزادات على أفضل السالالت المحلية والتي تم تنظيمها على مدار أيام المعرض الثالثة لـ 1300 رأس 
شارك فيها 175 مربي ثروة حيوانية إلى جانب تكريم الفائزين بجائزة التميز في تربية ا¨بل والمواشي، بقيمة إجمالية للجوائز بلغت 

1.625 مليون درهم ... للمزيد 

100 مليون درهم صفقات معرض يوروتير الشرق ا�وسط في نسخته ا�ولى
الرابع من سبتمبر  فعالياته في  اختتمت  الذي  ا°وسط  الشرق  يوروتير  لمعرض  ا°ولى  النسخة  لفعاليات  المنظمة  اللجنة  أعلنت 
الجاري في مركز أبوظبي الوطني للمعارض " أدنيك"، برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير 
شؤون الرئاسة رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسالمة الغذائية، وبشراكة استراتيجية مع الهيئة، أن إجمالي الصفقات 
التجارية التي شهدها المعرض بلغت نحو 100مليون درهم إماراتي، ونجح المعرض في استقطاب 10,892 زائر طيلة أيامه الثالثة 
إلى جانب مشاركة أكثر من 120 عارضÊ يمثلون نحو 150 شركة من 18 دولة، من بينها المملكة العربية السعودية التي حلت ضيف 

شرف النسخة ا°ولى من المعرض ... للمزيد 

https://www.albayan.ae/across-the-uae/news-and-reports/2019-09-24-1.3656909
http://www.adafsa.gov.ae/Arabic/MediaCenter/News/Pages/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D9%88%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%81%D8%B6%D9%84-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9.aspx
http://www.adafsa.gov.ae/Arabic/MediaCenter/News/Pages/100-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D9%87%D9%85-%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%81%D9%8A-%D9%86%D8%B3%D8%AE%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89-.aspx


أخبار الهيئة

«الزراعة والسالمة الغذائية» تغلق منشأة «مطعم اوبال» و«النبع لخدمات التموين»
في أبوظبي

أصدرت هيئة أبوظبي للزراعة والسالمة الغذائية، قرار¥ با¨غالق ا¨داري بحق منشأتين غذائيتين بمدينة أبوظبي، تمثلتا بالمنشأة 
الغذائية "مطعم اوبال" والتي تحمل رخصة تجارية رقمCN -1191547، والمنشأة الغذائية "النبع لخدمات التموين" وتحمل رخصة 
2008 في شأن الغذاء بإمارة أبوظبي والتشريعات الصادرة  CN، نظر¥ لمخالفتهما لقانون رقم (2) لسنة   -1263027 تجارية رقم 

بموجبه، وكذلك نظر¥ لخطورتهما على الصحة العامة  ... للمزيد 

الزراعة والسالمة الغذائية تطلق حملة التحصين الحادية عشرة

أعلنت هيئة أبوظبي للزراعة والسالمة الغذائية عن إطالقها حملة التحصين السنوية الحادية عشرة ٢٠١٩-٢٠٢٠، ضد ا°مراض التي 
تصيب الثروة الحيوانية في إمارة أبو ظبي، وذلك في إطار الحمالت الوقائية التي تنفذها الهيئة لتمكين أنظمة ا°من الحيوي في 
القطاع الزراعي والترويج °فضل الممارسات المتصلة بذلك وتعزيز فاعلية نظام ا°من الحيوي للوقاية من ا°مراض واÒفات الحيوانية 
المختصة، وفي سياق  الجهات  بالتنسيق مع  الفعالة وا¨شراف والرقابة على تنفيذها  الخطط والبرامج  والنباتية، من خالل وضع 

دعمها الكبير لمربي الثروة الحيوانية في ا¨مارة  ... للمزيد 

الزراعة والسالمة الغذائية تنفذ حملة تفتيشية على موردي ا�غذية للمدارس

نفذت هيئة أبوظبي للزراعة والسالمة الغذائية،حملة تفتيشية وتوعوية على منشآت توريد ا°غذية للمقاصف المدرسية في إمارة 
لمقاصف  توريدها  يتم  التي  الغذائية  المواد  سالمة  من  للتأكد   2020-2019 الجديد  الدراسي  العام  بداية  مع  بالتزامن  أبوظبي 
المدارس وضمان وصول الغذاء إليها بشكل سليم وآمن، با¨ضافة إلى التأكد من التزام الموردين بآلية التوريد المتبعة للمدارس 

والتقيد بمعايير اختيار الموردين واالشتراطات الجديدة التي تم فرضها على الموردين هذا العام لتعزيز  ... للمزيد 

الزراعة والسالمة الغذائية تشارك في سوق ليوا للتمور الفاخرة بمنطقة الظفرة

تشارك هيئة أبوظبي للزراعة والسالمة الغذائية في فعاليات سوق ليوا للتمور الفاخرة الذي ينظمه مصنع تمور ليوا،  في مدينة 
مزيرعة (ليوا) بمنطقة الظفرة، والذي يتم تنظيمه بشكل دائم خالل أيام نهاية ا°سبوع على مدار العام، وذلك في إطار جهود 

الهيئة لدعم المزارعين المحليين وتطوير صناعة التمور في دولة ا¨مارات بشكل عام وإمارة أبوظبي بشكل خاص.
الدعم  برامج  ا¨مارة من خالل  الزراعي في  القطاع  بدورها في تطوير وتحسين  التعريف  الهيئة خالل مشاركتها على  وستعمل 

والتوعية وا¨رشاد التي تقدمها للمزارعين وأصحاب المزارع  ... للمزيد 

http://www.adafsa.gov.ae/Arabic/MediaCenter/News/Pages/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D9%84%D9%82-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D8%A9.aspx
http://www.adafsa.gov.ae/Arabic/MediaCenter/News/Pages/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B0-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D8%AA%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%BA%D8%B0%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3.aspx
http://www.adafsa.gov.ae/Arabic/MediaCenter/News/Pages/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D9%82-%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B8%D9%81%D8%B1%D8%A9.aspx
http://www.adafsa.gov.ae/Arabic/MediaCenter/News/Pages/16092019A.aspx


فعالياتنا

تزامنÊ اليوم العالمي للغة ا¨شارة نظم برنامج عون للخدمة 
الهيئة بعنوان أساسيات لغة  المجتمعية ورشة لموظفي 

االشارة °صحاب الهمم.

ا®شارة  للغة  الدولي  اليوم  فعالية 
بالتعاون مع مؤسسة زايد العليا 

نظمت هيئة أبوظبي للزراعة والسالمة الغذائية بالتنسيق 
مع مكتب شؤون المجالس بديوان ولي عهد أبوظبي، لقاء 
ومباني  حظائر  (تنظيم  بعنوان  الوثبة  بمجلس   Êتوعوي
ا°من  تطبيق  مراعات  مع  النموذجي  بالشكل  العزب 
المجلس ومربي  رواد  الحيوي)، بمشاركة وحضور عدد من 
تعزيز  على  الهيئة  حرص  من   Êانطالق الحيوانية،  الثروة 
التواصل مع كافة شرائح المجتمع والوقوف على احتياجات 
التي  الخدمات  بجودة  االرتقاء  بهدف  الجمهور،  ومتطلبات 
تحقيق  إلى  خاللها  من  تسعى  والتي  الهيئة  تقدمها 
النباتي  بشقيه  الزراعي  القطاع  في  المستدامة  التنمية 
والحيواني بإمارة أبوظبي وتعزيز فاعلية ا°من الحيوي في 
حيازات الثروة الحيوانية، ورفع كفاءة عملية التربية من خالل 
ا°مثل  االستخدام  تضمن  التي  الممارسات  أفضل  تطبيق 
كفاءة  رفع  ذاته  الوقت  وفي  الحيواني  ا¨نتاج  لمدخالت 

ا¨نتاج.

تعرف  الغذائية»  والسالمة  «الزراعة 
وا�من  التربية  حظائر  بمتطلبات 

الحيوي في مجلس الوثبة

الغذائية،  والسالمة  للزراعة  أبوظبي  هيئة  استضافت 
حاسوم  بن  خليفة  عوض  ا¨ماراتي  والكاتب  الشاعر 
العمل  في  التغيير  حول  محاضرة  ألقى  حيث  الدرمكي 
والحياة حضرها المديرون التنفيذيون بالهيئة وعدد كبير 

من الموظفين.

وحرصÊ من الهيئة على استفادة أكبر عدد من الموظفين 
البث  تقنيات  خالل  من  نقلها  جرى  المحاضرة  موضوع  من 
في  العاملين  للموظفين  ا¨نترنت  شبكة  عبر  المباشر 
المرافق والمراكز الخارجية التابعة لها في العين ومنطقة 

الظفرة وبقية المناطق على مستوى إمارة أبوظبي.

تنظم  الغذائية"  والسالمة  "الزراعة 
محاضرة للموظفين بعنوان

 "قيادة التغيير"

الملتقى  بفعاليات  الهيئة  في  االستراتيجية  قطاع  نظم 
سهيل  موزة  سعادة  بحضور  القطاع،  لموظفي  الثاني 
عمل  فرق  وجميع  للقطاع  التنفيذي  المدير  المهيري 
أعمال  في  المحرز  التقدم  لمناقشة  القطاع،  وموظفي 
حول  اÒراء  وتبادل  المستجدات  ومناقشة  القطاع 
ا¨نجازات  أبرز  واستعراض  للهيئة،  الجديدة  االستراتيجية 
الموظفين  القطاع وتعريف  العمل في  التي حققتها فرق 
وإتاحة  العمل  خطة  ضمن  المقبلة  المرحلة  أولويات  بأبرز 
الفرصة أمامهم للمشاركة بأفكارهم التطويرية لتنفيذها 

بأفضل صورة.  

اجتماع قطاع االستراتيجية 
وا�داء الثاني لسنة 2019
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زاوية االبتكار

أخرى  ا على عدة مشروعات تهدف ¨يجاد كواكب  العلماء حالًيّ ا°رض، يعمل  التي تضرب كوكب  البشرية والطبيعية  الكوارث  ازدياد  مع 
صالحة للحياة. فعلى سبيل المثال، يوجد على ا°رجح مياه سائلة على سطح كوكب المريخ؛ مما قد يؤهله ليصبح موطننا الجديد يوًما ما.

وقد قام مؤخًرا عالمان – جياكومو تشرتيني وزميله ريكاردو سكالينج – بقسم علوم النبات والتربة والبيئة، بجامعة باليرمو في إيطاليا 
بنشر دراسة في دورية "علوم الكواكب والفضاء"، يزعمون فيها أن أسطح كوكبي الزهرة، والمريخ، والقمر تبدو صالحة للزراعة.

فعلى كوكب ا°رض يوجد خمسة عوامل لتكوين التربة: الصخر ا°صلي، والمناخ، والتضاريس، والتوقيت، والكائنات الحية في المنطقة من 
الحية ضرورية  الكائنات  أن  العلماء  العلماء؛ فيقول تشرتيني: "يظن معظم  بين  ا°خير محط جدل  العامل  أن ذلك  إال  نباتات وحيوانات. 
ا – أن المناطق الهامة على كوكبنا، مثل الوديان الجافة في القارة  لتكوين التربة، في حين يعتقد البعض اÒخر – ومن بينهم أنا شخصًيّ
القطبية الجنوبية أو صحراء أتاكما في تشيلي، تكاد تربتها تخلو من الكائنات الحية. فيؤكدون على أن تكوين التربة ال يتطلب وجود 

كائنات حية".
ويزعم الباحثون أن تصنيف أي مادة كتربة يعتمد على التجوية؛ فوفًقا لهم فإن التربة هي أية قشرة كوكبية معرضة للجو، ومن َثمَّ فإنها 

تحتفظ بالمعلومات الخاصة بالتاريخ المناخي والجيوكيميائي. والتجوية على أسطح الزهرة، والمريخ، والقمر تحدث بطرق مختلفة.
ا°رض،  البحر على كوكب  الموجود عند مستوى سطح  الزهرة، فيتميز بغالف جوي كثيف يساوي ضغطه ٩١ ضعف الضغط  أما كوكب 
يعتقد  المياه وا°كسجين.  قليلة من  إلى جانب كمية  الكبريتيك،  الكربون وقطرات حامض  أكسيد  ثاني  ويتكون بشكل أساسي من 
النيازك  وآثار  البركانية،  واالنفجارات  الجوي،  الغالف  بسبب  تآكل  أو  حرارية  عمليات  بفعل  حدثت  الزهرة  كوكب  على  التجوية  أن  العلماء 

اء الرياح. الكبيرة، والتعرية جرَّ
اء تأثير النيازك والتغيرات الحرارية أكثر من العمليات الكيميائية. ووفًقا لتشرتيني  وأما كوكب المريخ، فتهيمن عليه التجوية الفيزيائية جرَّ
ال يوجد نشاط بركاني ذو تأثير في سطح كوكب المريخ؛ إال أن اختالف درجات الحرارة بين نصفي الكوكب يتسبب في رياح شديدة. كما 
التجوية  على  تعتبر مؤشًرا  الحديد،  بفعل صدأ معادن  والتي هي  الكوكب،  المهيمنة على طبيعة  الحمراء  الهالة  أن  تشرتيني  أضاف 

الكيميائية في الماضي.
وأما القمر، فتكسوه طبقة من الحطام السائب تغطي طبقة أخرى من الصخور الصلبة. وتتضمن عمليات التجوية على سطحه التغيرات 

الناجمة عن تأثير النيازك، والترسيب، والتفاعالت الكيميائية الناتجة عن الرياح الشمسية التي تتفاعل مع سطح القمر مباشرة.
ومع ذلك، يشعر بعض العلماء أن التجوية وحدها ال تكفي، وأن وجود كائنات حية جزء ال يتجزأ من أية تربة. فيقول تشرتيني إن: "دراسة 
للتربة؛ ومن ثم  الحالي  التكوين  التي تسببت في  البيئية  الظروف  إلى تحديد تسلسل  ا°رض تهدف  القريبة من  الكواكب  التربة على 

تساعد على إعادة تشكيل التاريخ العام لتلك ا°جسام".
في عام 2008 قام المسبار فينيكس التابع لوكالة ناسا بأول تجربة كيميائية رطبة باستخدام تربة كوكب المريخ. فقال العلماء الذين 
قاموا بتحليل البيانات إن الكوكب ا°حمر قد يكون به بيئات أكثر صالحية للحياة مما كان متوقًعا؛ فبيئاته قد تصلح لقيام زائري الكوكب 

من البشر بزراعة المحاصيل.
"توجد دالئل كثيرة على وجود المياه على سطح المريخ بسبب وجود ا°مالح"، هكذا صرح الباحث المشارك في تجربة المسبار فينيكس – 
سام  كونافس من جامعة تافتس – خالل تصريح صحفي بعد التجربة. "كما وجدنا كمية معقولة من المغذيات، أو المواد الكيميائية الالزمة 

لبدء الحياة كما نعرفها".
أحد استخدامات التربة ا°ساسية على الكواكب ا°خرى هي الزراعة؛ وذلك ¨نتاج المحاصيل الغذائية وتعزيز حياة البشر الذين من الممكن 

أن يعيشوا على سطح الكوكب يوًما ما. على الرغم من ذلك، يشكك بعض العلماء في أهمية وجود تربة مناسبة للزراعة في الفضاء.
فقد وجد الباحثون على سطح المريخ آثاًرا للمغنسيوم، والصوديوم، والبوتاسيوم، والكلوريد؛ كما أظهرت البيانات أيًضا أن تربته قلوية، 
وهو اكتشاف تحدى االعتقاد الشائع بأن سطحه حمضي. تلك المعلومات التي تم الحصول عليها من خالل تحليالت التربة ستكون هامة 

في المستقبل؛ لتحديد أفضل كوكب الستدامة الحياة البشرية.



مّرن عقلك

حّرك عود ثقاب واحد لتصبح
أوجد الناتج؟المعادلة الرياضية صحيحة

شارك في أحد االجتماعات أربعة و عشرون شخصا حيث صافح كل 
واحد جميع الحاضرين، كم عدد المصافحات التي تمت ؟

سؤال العدد:
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اقتصاد
المعرفة

تعرف على المبادئ ا�ساسية للممارسة المهنية للتدقيق الداخلي

•  نزاهة كاملة
•  التواصل بشكل فّعال 

•  الكفاءة والعناية المهنية الالزمة
•  إظهار الجودة والتحسن المستمر

•  الموضوعية والتحرر من أي تأثيرات غير مناسبة

المعاهدة الدولية بشأن الموارد
الوراثية النباتية لÂغذية والزراعة

هي اتفاق دولي شامل ينسجم مع اتفاقية التنوع البيولوجي، الذي يهدف إلى ضمان ا°من الغذائي من 
خالل الحفظ والتبادل واالستخدام المستدام للموارد الوراثية النباتية لºغذية و الزراعة في العالم وتهدف 

هذه المعاهدة:

•  صيانة الموارد الوراثية النباتية لºغذية والزراعة  واستخدامها المستدام 
•  اقتسام المنافع الناشئة عن استخدام هذه الموارد على نحو عادل ومتكافئ

وتغطي المعاهدة 6 مواضيع مهمة:
1. االمتثال 

2. حقوق المزارعين
3. االستخدام المستدام 

4. النظام المتعدد ا°طراف
5. صندوق تقاسم المنافع 

6. نظام المعلومات العالمي الخاص بالموارد الوراثية النباتية لºغذية والزراعة

من  المجلس  هذا  ويتألف  أهدافها،  وتحقيق  للمعاهدة  الكامل  التنفيذ  الرئاسي  ا¨دارة  مجلس  ويتابع 
جميع ا°طراف المتعاقدة. ويجتمع المجلس كل سنتين لمتابعة أعمال وتوصيات المعاهدة ... للمزيد 

مفاهيم حول 
التدقيق الداخلي

http://www.fao.org/plant-treaty/ar/


اقتصاد
المعرفة

تقود منظمة الفاو ومؤسسة Messe Düsseldorf مبادرة توفير ا°غذية العالمية للحد من الفاقد والمهدر من ا°غذية. وتتعاون كل 
من الفاو ومؤسسة Messe Düsseldorf مع جهات مانحة ووكاالت ثنائية ومتعددة ا°طراف ومؤسسات مالية وشركاء من القطاع 

الخاص (قطاع تعبئة ا°غذية وغيره) بهدف تطوير البرنامج الخاص بالحد من الفاقد والمهدر من ا°غذية وتنفيذه.

َمهّمتنا
تسعى مؤسسة Messe Düsseldorf ، بالتعاون الوثيق مع الفاو، إلى تقديم مساهمة لمكافحة الفاقد العالمي من ا°غذية. وترمي 
مبادرة توفير ا°غذية إلى تشجيع الحوار بين الشركات ومؤسسات البحوث والسياسيين والمجتمع المدني بشأن الفاقد من ا°غذية. 
ولهذا الغرض، ستجمع المبادرة بشكل منتظم بين أصحاب المصلحة المعنيين بسلسلة ا¨مدادات الغذائية في إطار المؤتمرات 

والمشاريع وستدعمهم لتطوير إجراءات فّعالة. ويشّكل االرتقاء بمستوى الوعي بشأن آثار المهدر من ا°غذية هدفÊ آخر¥.

أهدافنا
 Messe Düsseldorf Werner M. Dornscheidt، رئيس مؤسسة  السيد  للمبادرة في مايو/أّيار 2011، فّسر  ا°ولي  العرض  خالل 
GmbH ومديرها التنفيذي، أهداف المبادرة قائًال: "يكمن هدفنا في الحد من ا°غذية التي يتم التخلص منها في البلدان الصناعية، 
وفي تمكين المستهلكين من القيام بمشترياتهم بعناية، وا°هم هو الحاجة إلى تعزيز الوعي على مستوى القطاع بشأن مسألة 

الفاقد من ا°غذية التي يشّكل أولويًة للمستقبل".

ا�سس ا�ربعة للمبادرة العالمية:
•  التوعية بشأن آثار الفاقد والمهدر من ا°غذية والحلول ذات الصلة. سيتم تحقيق ذلك من خالل حملة اتصال وإعالم عالمية، مع 
نشر استنتاجات البرنامج الخاص بمبادرة توفير ا°غذية ونتائجه، وتنظيم مؤتمرات إقليمية بشأن توفير ا°غذية. ويشّكل تعزيز 
المعرفة، وتغيير سلوك الجهات الفاعلة والمستهلكين على مستوى سالسل ا°غذية، وتعزيز مبادرة توفير ا°غذية الستقطاب 

الشركاء، أهدافÊ هامة من المبادرة.

•  التعاون وتنسيق المبادرات العالمية للحد من الفاقد والمهدر من ا°غذية. ُتنشأ مبادرة توفير ا°غذية شراكة عالمية لمنظمات 
وشركات القطاعين العام والخاص الناشطة في مجال مكافحة الفاقد والمهدر من ا°غذية. وبغية وضع التدخالت وتخطيطها 
وتنفيذها واستخدام الموارد بمزيد من الفعالية، من الضروري ضمان حسن تنسيق كل هذه المبادرات، ليدرك الجميع ماذا يحصل 

في العالم، ولتقاسم المعلومات والمشاكل والحلول، ومواءمة المنهجيات واالستراتيجيات والُنهج.

•  تطوير السياسات واالستراتيجيات والبرامج الخاصة بالحد من الفاقد والمهدر من ا°غذية. ويتضمن ذلك سلسلة من الدراسات 
الميدانية القائمة على أسس وطنية- إقليمية تربط بين نهج مرتبط بسلسلة ا°غذية لتقييم الفاقد من ا°غذية وعمليات تحليل 
نسبة التكاليف إلى المنافع بغية تحديد تدخالت الحد من الفاقد الغذائي التي توّفر أفضل عائدات على االستثمار. وبا¨ضافة إلى 
ذلك، تقوم المبادرة بدراسات لتحديد ا°ثر االجتماعي-االقتصادي للفاقد والمهدر من ا°غذية، وا¨طار السياسي والتنظيمي الذي 

يؤثر عليهما.

•  دعم برامج ومشاريع االستثمار التي يتولى القطاعان العام والخاص تنفيذها. ويتضمن ذلك دعمÊ فنيÊ وإداريÊ إلى جانب بناء قدرات 
(تدريب) الجهات والمنظمات الفاعلة في سلسلة ا¨مدادات الغذائية المعنية بالحد من الفاقد والمهدر من ا°غذية، إن كان ذلك 

على مستوى قطاع ا°غذية الفرعي أو على مستوى السياسات.

المبادرة العالمية 
بشأن الحد من الفاقد 

والمهدر من ا�غذية



اقتصاد
المعرفة

االستراتيجية الوطنية لÂمن الغذائي 2051

في نوفمبر 2018، أطلقت حكومة دولة ا¨مارات االستراتيجية الوطنية لºمن الغذائي، التي تم استعراضها من قبل معالي مريم 
من  الثانية  الدورة  ضمن  وذلك  المستقبلي  الغذائي  ا°من  ملف  عن  المسؤولة  دولة  وزيرة  المهيري،  حارب  سعيد  محمد  بنت 

االجتماعات السنوية لحكومة دولة ا¨مارات 2018.

عناصر سلة  وتحدد  المستدام،  الغذاء  إنتاج  تمكين  أسس  على  تقوم  وطنية شاملة  منظومة  تطوير  إلى  االستراتيجية  تهدف 
الغذاء الوطنية، التي تتضمن 18 نوعÊ رئيسÊ، بناء على ثالثة معايير رئيسة، هي:

•  معرفة حجم االستهالك المحلي °هم المنتجات
•  القدرة على ا¨نتاج والتصنيع

•  االحتياجات التغذوية
 

تتضمن االستراتيجية، 38 مبادرة رئيسة قصيرة وطويلة المدى، ضمن رؤية عام 2051، وأجندة عمل لعام 2021، وتعمل من خالل 
خمس توجهات استراتيجية تركز على:

•  تسهيل تجارة الغذاء العالمية.
•  تنويع مصادر استيراد الغذاء.

•  تحديد خطط توريد بديلة، تشمل من ثالثة إلى خمسة مصادر لكل صنف غذائي رئيس.
 

 أبرز أهدافها
•  أن تكون دولة ا¨مارات ا°فضل عالميÊ في مؤشر ا°من الغذائي العالمي بحلول عام 2051، وضمن أفضل 10 دول بحلول عام 2021

•  تطوير إنتاج محلي مستدام ممّكن بالتكنولوجيا لكامل سلسلة القيمة، وتكريس التقنيات الذكية في إنتاج الغذاء 
•  تفعيل المبادرات لتعزيز قدرات البحث والتطوير في مجال الغذاء 

•  تطوير برنامج ُيعنى باستزراع ا°حياء المائية
•   تسهيل إجراءات ممارسة ا°عمال ضمن قطاع ا¨نتاج الزراعي، تسهيل إجراءات التعاقد الزراعي، ودعم نظم التمويل للنشاطات 

الزراعية والغذائية 
•  مواءمة الرسوم الزراعية المحلية مع مثيالتها الدولية لتحسين ا¨نتاج المحلي

•   تشجيع استهالك المنتجات المحلية الطازجة
•   الحد من فقد وهدر الغذاء من خالل تطوير منظومة متكاملة لخفض نفايات الطعام ضمن سالسل التوريد 

•  إيجاد بنوك طعام متعددة على امتداد الدولة 
•  ضمان سالمة الغذاء وتحسين نظم التغذية 

•  إيجاد برامج تدريبية ُتعنى بالسالمة الغذائية الوطنية، تعزيز إجراءات السالمة والوقاية في مجال نشاطات ا°غذية التجارية



شكر وثناء

سلطان الحمادي (2)
خدمة المتعاملين

عادل المشجري (1)
إدارة الرقابة الغذائية 

محمد أحمد (1)
إدارة الرقابة الغذائية 

مريم الكعبي (1)
إدارة الرقابة الغذائية 

عبداÄ الظاهري (1)
إدارة توزيع ا°عالف 

علي ناصر (1)
خدمة المتعاملين

عبداÄ الموسوي (1)
إدارة الرقابة الغذائية 

محمد أحمد جاسم (1)
إدارة الرقابة الغذائية 

هشام الحربي (1)
إدارة الرقابة الغذائية 

سلطان الغيثي (1)
إدارة المختبرات البيطرية 

بدر الهنائي (1)
إدارة الرقابة الغذائية 

علي الزريقي (1)
إدارة الرقابة الغذائية 

محمد ناصر الكثيري (1)
إدارة الرقابة الغذائية 

سعيد الحميري (1)
إدارة توزيع ا°عالف 

فاطمه هالل الكعبي (1)
تسجيل وتعريف الثروة الحيوانية 

طلبات الشكر والثناء المستلمة من مركز االتصال الحكومي
في تقديم الخدمة وإسعاد المتعاملين لشهر سبتمبر 2019

منسقي الشكاوى المتميزين

بخيت المنصوري
إدارة توزيع ا°عالف

أحمد العمودي 
الرقابة

أحمد صالح
إدارة صحة الحيوان

إسماعيل البلوشي عفراء المنصوريحمد المهيري

موظفي عالقات المتعاملين المتميزين

موظفي خدمة المتعاملين المتميزين

ناصر المسمارينايف المرزوقي أحمد الحمادي

•  نسبة رضا المتعاملين من مراكز خدمة المتعاملين :%99.6 

مبادرة التواصل مع رواد ا�عمال الجدد
بعد  أبوظبي  في  الجدد  ا�عمال  رواد  من   447 مع   Êهاتفي التواصل  تم    •
حصولهم على التراخيص التجارية �نشطة ذات عالقة بالهيئة للترحيب 
عدم  شهادة  على  والحصول  ا®لكترونية  الخدمات  آلية  وشرح  بهم 

ممانعة لمزاولة النشاط. 


