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وقفت هيئة أبوظبي للزراعة والسالمة الغذائية في الصفوف األمامية وخط الدفاع األول لمواجهة جائحة “كوفيد- 19” 
واحتواء تأثيراتها على قطاعات الغذاء والزراعة والثروة الحيوانية في إمارة أبوظبي. 

والتزامًاً بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان, ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة, 
المشددة على أن الغذاء والدواء خط أحمر يتم توفيره إلى ما النهاية، وبمتابعة حثيثة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل 

نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسالمة الغذائية، شحذت 
الهيئة كامل طاقتها وسارعت كافة القطاعات إلى خطوط المواجهة، وتواجد موظفونا في الميدان لضمان تطبيق اإلجراءات 

المتخذة لسالمة المجتمع وضمان عدم انتشار الفيروس خالل السلسة الغذائية من المزرعة إلى المستهلك، باالضافة إلى 
متابعة توفير السلع الغذائية بكافة أنواعها.

كانت هيئة أبوظبي للزراعة والسالمة الغذائية من أوائل المؤسسات المبادرة التخاذ اإلجراءات الالزمة واالستباقية لحماية 
المجتمع من مخاطر الجائحة وضمان توفير الغذاء وإتاحة الوصول إليه بسهولة لجميع السكان، كما شاركت بكافة إمكاناتها 

في تنفيذ برنامج التعقيم الوطني، وبادرت إلى اتخاذ العديد من التدابير االحترازية بالتعاون مع الهيئة الوطنية إلدارة الطوارئ 
واألزمات والكوارث, والمؤسسات المحلية واإلقليمية والدولية لتعزيز إجراءات السالمة الغذائية وضمان توفر الغذاء وسالمة 

المتداولين والمنتجين.

وبالتعاون مع الشبكة الدولية للسلطات المعنية بسالمة الغذاء )إنفوسان( ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة األمم 
المتحدة لألغذية والزراعة “الفاو”، أطلقت الهيئة وثيقة معرفية متكاملة ألبرز القضايا المتعلقة بكوفيد- 19 والغذاء وإجراءات 

الوقاية من انتقال العدوى في المنشآت الغذائية وعند تداول الغذاء، وتم تعميمها على كافة دول العالم، لتعزيز وعي 
السلطات المعنية بسالمة الغذاء ومتداوليه والمستهلكين بممارسات الوقاية من الفيروس ورفع المستوى الصحي 

للمنشآت بما يضمن تحقيق أعلى مستويات السالمة الغذائية.   

ويرصد هذا التقرير الجهود التي بذلتها الهيئة وال تزال الحتواء أزمة كوفيد- 19 والحد من تأثيراته السلبية على الزراعة والغذاء 
والثروة الحيوانية وضمان سالمة السلسلة الغذائية من المزرعة إلى المستهلك منذ بداية الجائحة وحتى نهاية 2020.



عن الهيئة 
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لضمان رفاهية وسعادة سكان إمارة أبوظبي، ارتأت 
القيادة الرشيدة تأسيس مؤسسة مستقلة تعنى 

بسالمة الغذاء وإجراء الدراسات واألبحاث الالزمة 
لتعزيز معايير جودة الغذاء عبر السلسلة الغذائية

 نقل اختصاصات و صالحيات قطاع الزراعة 
لجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية .

تأسيس مركز خدمات المزارعين 
وإعادة هيكلة قطاع الزراعة ليحقق 
منافع اقتصادية واجتماعية وبيئية 

تطوير استراتيجية الزراعة 
وإنشاء مركز خدمات المزارعين

إنشاء جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية

تطوير استراتيجية األمن الغذائي 
وإنشاء مركز األمن الغذائي 

إنشاء هيئة أبوظبي للزراعة 
والسالمة الغذائية

إصدار قانون رقم )7( لسنة 2019 بإنشاء 
هيئة أبوظبي للزراعة والسالمة الغذائية

تأسست هيئة أبوظبي للزراعة والسالمة الغذائية بموجب القانون رقم )7( لسنة 2019 الصادر عن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة -حفظه الله 
–بصفته حاكمًا إلمارة أبوظبي، لتكون الهيئة الحكومية المختصة بكافة شؤون الزراعة والسالمة الغذائية واألمن الغذائي والحيوي في إمارة أبوظبي. وُتعنى الهيئة بتطوير 

قطاع الزراعة والغذاء في إمارة أبوظبي بطريقة مستدامة تضمن تحقيق رؤية حكومة أبوظبي وتعزيز األمن الغذائي والحيوي وضمان صحة الحيوان والنبات. 



استراتيجية هيئة أبوظبي للزراعة والسالمة الغذائية خالل جائحة  كوفيد- 19

في بداية العام 2020, عملت الهيئة على بلورة خطتها االسترتيجية الشاملة للخمسة أعوام القادمة، والتي تكونت من 13 هدفًا استراتيجيًا يرتبط بجميع عمليات 
قانون إنشاء الهيئة، وبالتزامن مع بدايات جائحة كوفيد19- قام قطاع االستراتيجية واألداء في الهيئة بتطوير  الخطط المتوفرة الستمرارية األعمال بما ينسجم مع 

متطلبات المرحلة من خالل التالي :

وضــع خارطــة اســتراتيجية خاصــة بالطــوارئ واألزمــات تتشــكل مــن 6 أهــداف اســتراتيجية تركــز علــى المهــام 	 
الرئيســية الالزمــة إلدارة المرحلــة. 

خفــض عــدد مؤشــرات األداء المؤسســية الواجــب متابعتهــا واقتصــار المتابعــة علــى المؤشــرات الخاصــة 	 
باألعمــال الرئيســية.

تحديــث لوحــة بيانــات و مؤشــرات متابعــة كوفيــد - 19 لدعــم اتخــاذ القــرار فــي مكتــب أبوظبــي التنفيــذي مــن 	 
خــالل 12 مؤشــراً  يتــم رفــع بياناتهــا بشــكل أســبوعي لمتخــذي القــرار.

ــن زايــد آل نهيــان ولــي عهــد 	  تطويــر خطــط عمليــة لضمــان تنفيــذ توجيهــات صاحــب الســمو الشــيخ محمــد ب
ــر. ــط أحم ــدواء خ ــذاء وال ــلحةبأن الغ ــوات المس ــى للق ــد األعل ــب القائ ــي نائ أبوظب

تطويــر النمــوذج التشــغيلي لألنشــطة الحيويــة في الهيئــة  وإعــداد هيكل تنظيمي افتراضــي يلبي متطلبات 	 
العمليــات التشــغيلية الحيويــة ويضمن تواجــد موظفينا في الخطــوط األمامية لمواجهــة الجائحة. 



حقائق وأرقام خالل جائحة 
كوفيد- 19 

 185,186
زيارة تفتيشية  

% 99.8
نسبة التزام المنشآت

 2,815
منشأة طبقت نظام الرقابة الذاتية 

71
متطوع لمواجهة جائحة  كوفيد- 19

  18,513
زيارة من المتطوعين للمنشآت الغذائية

 193,078
عدد العينات في المختبرات البيطرية 

 421,084
تحليل في المختبرات البيطرية  

 % 86
متوسط ثقة المجتمع في اإلجراءات التي 
قامت بها هيئة أبوظبي للزراعة والسالمة 

الغذائية أثناء كوفيد- 19

 % 89
نسبة توعية الهيئة للجمهور والمنشآت 

الغذائية والحيوانية والنباتية باإلجراءات 
والممارسات السليمة التي يجب اتباعها 

لضمان السالمة الغذائية

 % 93
نسبة ثقة المجتمع المحلي في قدرة المنشآت 
على توفير ما يكفي من الغذاء لتلبية احتياجات 

المستهلكين )مقارنة بنسبة 77 % عالميًا(

نتائج استبيان مخرجات استطالع رأي 
المجتمع تأثيرات كوفيد- 19 

خـالل 2020  
الجـائـحة

 84 
زيارة إرشادية للعزب

 57,657
شحنة غذائية تم استالمها 

% 94
نسبة التحول الرقمي لخدمات الهيئة

% 98
نسبة المعامالت المنجزة عبر القنوات الرقمية

 % 85
مؤشر الرضا عن خدمات الهيئة 



نتائج استبيان قياس تجربة 
الموظفين حول العمل عن بعد

نتائج التحول الرقمي خالل 
عام 2020

يوم عمل تم توفيره على 
موظفي الجهات الحكومية

10,764

3,820
طن تخفيض انبعاثات غاز 

ثاني أكسيد الكربون

  521,892
زيارة تم توفيرها 

على المتعاملين

71,760,150
درهم إماراتي تم توفيره 

على المتعاملين

1,921
دورة تدريبية تم االنتهاء منها 

من قبل موظفي الهيئة

 % 93
نسبة رضا الموظفين عن 

تجربة العمل عن بعد

نسبة رضا الموظفين عن 
سهولة التواصل مع الزمالء 

خالل تجربة العمل عن بعد

% 94



% 65
معدل تقليل وقت فحص كوفيد- 19  

من 4 ساعات إلى 85 دقيقة

حصول  المختبرات البيطرية على المرجعية 
 ) OIE العالمية من قبل )المنظمة العالمية لصحة الحيوان

بإدارة الجودة في شهر يوليو 2020 

17
نشرة باللغتين العربية واإلنجليزية تم إصدارها بالتعاون مع  الشبكة 

الدولية لسالمة األغذية) إنفوسان( والتي تناولت  مختلف 
المواضيع األحداث والمستجدات العلمية في مجال عمل الهيئة

13,662 فحص 
المختبـر البيطـري الوحيـد فـي الدولـة الـذي 

يعمـل علـى فحـص عينـات برنامـج المسـح 
الوطنـي الخـاص بالكشـف عـن كوفيـد- 19 

 93,297
كادر فني تم تدريبهم من قبل موظفي الهيئة على سحب 
العينات الخاصة بتحليل كوفيد - 19  بما يخدم أهداف برنامج 

المسح الوطني

نتائج  مد مظلة تعريف وتسجيل الحيوانات 
إلى اإلمارات الشمالية اعتبارًا من 19 

أغسطس وحتى نهاية 2020 وذلك 
بالتعاون مع وزارة التغيير المناخي والبيئة 

ترقيم  732,181  حيوان

على مستوى الدولة/ العالم 

1,620
شحنة غذائية تم استيرادها خالل الفترة من 1 ابريل لغاية 31 يوليو 

2020, نتيجة تسهيل إجراءات استيراد المنتجات الغذائية من 
االتحاد األوروبي وإيرلندا وأستراليا

112 مركبة
مركبة شاركت في برنامج التعقيم الوطني في 

أبوظبي والعين ومنطقة الظفرة 

% 144  
نســبة الزيــادة في توريد المنتجات الزراعيــة من المزارعين نتيجة 

زيــادة الطلب علــى الخضروات والفواكة خالل الجائحة

أبرز إنجازات ومبادرات الهيئة لمواجهة جائحة كوفيد- 19



على مستوى اإلمارة

تـدشين 5 مشاريع استثمارية 
زراعية بقيمة 524 مليون درهم 

باستخدام تكنولوجيا مبتكرة 
لالنتاج الزراعي في بيئة مغلقة

تطبيق تقنيات الذكاء 
االصطناعي وتطوير خوارزمية 

لتنفيذ عملية التحصين 
الذكي ضد مرض طاعون 

المجترات الصغيرة
 

إعفاء الشركات الناشئة 
من كفالة حسن التنفيذ للمشاريع 

التي تصل قيمتها إلى  50  
مليون درهم، وذلك خالل 

عام 2020

 

إجراء ما يقارب 435 زيارة 
ميدانية، تعريفية وتقييمية 
لمواقع المنشآت الغذائية 

الحيوية

توقيع 563 اتفاقية توريد 
منتجات زراعية محلية مع  

المزراعين إلكترونيًا بمجموع  
كميات يصل إلى24,459,437 

كج،حيث تمت إجراءات التوقيع و 
الختم على االتفاقيات من قبل 

الطرفين إلكترونيًا.

إصدار 40  دلياًل إرشاديًا، 
واصدار كتاب متكامل 

لممارسات ما بعد الحصاد.

اعتماد وتعميم 
8 تشريعات جديدة 



االستمرار في  برنامج 
أشجار النخيل حيث تم تغطية المكافحة المتكاملة آلفات 

22,804 مزرعة 
باإلضافة لصيانة

146,104
مصيدة شهريًا. 

 1,246
مليون طن

كمية األعالف الموزعة 
لمربي الثروة الحيوانية

تم تنفيذ حمالت لرش حيازات 
التربية بعدد

  922
والتي ظهرت  بهــا أمراض 
معدية ومشتركة سببها 

الطفيليات الخارجية في كل 
اإلمارة و على الحدود العمانية

تحويل كامل عمليات 
بيع األعالف عن طريق 

التطبيقات الذكية بنسبة 

%100

على مستوى الهيئة   

على مستوى الهيئة   

149,946
زيارة إرشادية للمزارع

 1,071
مليون درهم 

الدعم النقدي للمزارعين



عينة من أسطح المنشآت 
الغذائية بشأن كوفيد- 19 

9,000
موظفين يحصلون على رخصة 

تحليل العينات البشرية من  دائرة 
الصحة بأبوظبي

7 

منشأة غذائية تتلقى تعاميم الهيئة 
بشأن التدابير االحترازية واإلجراءات الوقائية 

من جائحة كوفيد19- من خالل الزيارات  
الميدانية والرسائل النصية

15,783
طلب خدمة متعلق بالمنشآت 
الغذائية  تم الرد عليها خالل 

يومي عمل

3,544
طلب دراسة مخططات للمنشآت 

 Microsoft Teams الغذائية من خالل نظام
ZOO  أو برنامج

567 

112,832
زيارة تفتيشية للمنشآت الغذائية

3,49498,1136,794149
 مخالفة إنذارتنبيهمستوفي

عدد  اإلجراءات

على مستوى الهيئة   



 

بــالغ خــاص باإلجــراءات االحترازيــة لكوفيــد - 19  فــي المنشــآت 
التابعــة لقطــاع الرقابــة، والتــي تــم التعامــل معهــا

 127 إخطار صادر عن الهيئة 

182  إخطار وارد إلى الهيئة : 
149 إخطار وطني       11 إخطار خليجي        22 إخطار أوروبي 

 إشعار تمت 
االستجابة له

نسبة االستجابة إلى 
اإلشعارات خالل 24 ساعة

215 %99 

تنظيم اإلجراءات االحترازية في 
مسالخ اإلمارة خالل عيد األضحى

317

يعمل مركز عمليات الطوارئ واستمرارية األعمال 24/7 
الستقبال البالغات التي تتعلق بمهام واختصاصات 

الهيئة حيث بلغ مجموع البالغات )420( بالغ خالل عام 
2020 منها 317 بالغ يتعلق بجائحة كوفيد- 19

 

تم تدريب  1,400 من موظفي 
الهيئة على استخدام نظام 

الميكرسوفت تيمز وذلك 
لتسهيل عملية التواصل عن بعد

إنجاز 51,278 طلب دعم 
مؤسسي في ظل ظروف 

جائحة كوفيد - 19 

على مستوى الهيئة   



www.adafsa.gov.ae


