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كلمة رئيس مجلس اإلدارة
يعد جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية جتسيد لواحدة من من املبادرات الثاقبة التي
أطلقتها حكومة أبوظبي ،بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس
الدولة ـ حفظه اهلل ـ ومبتابعة من الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان،
ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات املسلحة ،بهدف االرتقاء بواقع اإلنسان
عبر توفير أعلى مستويات السالمة الغذائية له ،وتوفير منظومة رقابية متكاملة  على
اإلنتاج الزراعي والثروة احليوانية.
وخالل السنوات الست  التي مضت على تأسيسه ،عمل اجلهاز بشكل دؤوب وفعال
لكي يرسم منوذجا ً متميزا ً في العمل الرقابي على الغذاء في اإلمارة ،حيث جنح في
حتقيق إجنازات هامة شملت مختلف القطاعات ،واحتل مكانة مرموقة بني الهيئات
واملؤسسات املعنية بشؤون الغذاء إقليميا ً وعاملياً.
لقد أثمرت منظومة العمل التي اعتمدها اجلهاز ،آليات على قدر عال من الرقي  ،واحلداثة،
لضمان سالمة الغذاء املتداول  ،ولتحقيق الهدف األسمى املتمثل في حتسني مستوى
جودة احلياة للمواطنني واملقيمني وتعزيز وترسيخ ثقة املستهلك مبستوى الرقابة على
الغذاء وهي الثقة التي تعبر عن مستوى الرقي والتقدم الذي وصلت له الدولة بشكل
عام و إمارة أبوظبي بشكل خاص.
ومن أبرز الثمار التي جناها اجلهاز خالل العام املاضي ،حصوله على جائزة الصفوة
الدولية والتتويج بشهادة املطابقة لنظام اإلدارة املتكامل من املعهد البريطاني
للمواصفات ،كذلك حصوله على جائزة سمو وزير الداخلية للتميز لعام  2011عن فئة
الشريك املثالي ،يضاف إليها  جائزة األعمال الدولية  2011من مؤسسة جوائز ستيفي،
ويأتي كل ذلك كنتيجة طبيعية للتميز واجلهد والتطوير الذي يطرأ على أعمال اجلهاز
وأدواره في اجملتمع.
وإذ نشعر باالعتزاز مبا حققه اجلهاز من إجنازات حتى اآلن ،فإن جهودنا لن تقف عند هذا احلد ،وجناحاتنا بعون اهلل ستمتد ،بفضل
احلكمة والتطلعات الثاقبة التي وضعت لبناتها وأرست دعائمها القيادة الرشيدة ،وبتضافر جهود كافة اخمللصني من أبناء الوطن،
وسنواصل السير في  درب اإلجنازات الذي سلكه اجلهاز منذ إنشائه تعزيزا ملسيرته املتواصلة نحو العاملية املنشودة.
سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان
نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير شؤون الرئاسة
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نبذة عن تأسيس الجهاز

أعضاء مجلس اإلدارة
سمو الشيخ /منصور بن زايد آل نهيان
نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير شؤون الرئاسة
رئيس مجلس إدارة الجهاز
معالي /حمد الحر السويدي
رئيس دائرة المالية
عضو مجلس إدارة الجهاز

تأسس جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية مبوجب قرار صادر عن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ،رئيس دولة اإلمارات
العربية املتحدة ،حاكم إمارة أبوظبي ،ليكون ذلك تعزيزا ً لألفكار السديدة والرؤى املستنيرة التي تتجسد على الدوام في مبادرات
القيادة الرشيدة من أجل ضمان سالمة الغذاء ورعاية املستهلكني في اجملتمع احمللي.
وأصدر صاحب السمو رئيس الدولة القرار رقم ( )2بشأن تأسيس اجلهاز في شهر مارس لعام 2005م ،وذلك حلماية اإلنسان من
مخاطر األغذية وضمان سالمة جودة األغذية لالستهالك اآلدمي وإجراء الدراسات واألبحاث الالزمة للمحافظة على سالمة األغذية.
وفي إبريل عام 2007م صدر القانون رقم ( )5اخلاص بتعديل بعض أحكام القانون السابق  الذي مت مبوجبه إضافة سلطة إصدار
اللوائح والتشريعات والقرارات املنظمة ألصناف الغذاء املعروضة أو املقدمة لالستهالك اآلدمي.
ويتألف اجلهاز من عدد من القطاعات احليوية والهامة وهي قطاع التخطيط االستراتيجي وإدارة األداء  -قطاع السالمة الغذائية -
قطاع اخلدمات املؤسسية  -قطاع السياسات واألنظمة  -قطاع الشئون الزراعية  -قطاع التطوير -قطاع الثروة احليوانية.
وكانت الرؤية املؤسسية للجهاز مع إنشائه عام 2005م تتمثل في بدء العمل على إعادة هيكلة األنظمة الرقابية ملواكبة أحدث
املمارسات الدولية  في مجال الزراعة وسالمة الغذاء بغية تطوير احلياة النوعية للجمهور مما يساهم في رفاهية اجملتمع ،وإحداث
التوازن بني حماية املستهلك وتسهيل حركة التجارة.
وانطالقا ً من رسالة اجلهاز بضمان غذاء آمن وصحي ،وتطوير بنية حتتية تشريعية تهدف إلى وضع السياسات العامة والتشريعات
الهادفة حلماية صحة املستهلك بآليات عمل تعتمد الشفافية والنزاهة في تنظيم العمل املؤسسي ،وتوضيح الدور الرقابي
ومسؤولية القطاع اخلاص ،جاء وضع التشريع األول واألهم وهو قانون الغذاء إلمارة أبوظبي والذي صدر رسميا ً في  20يناير 2008م،
لتكون بذلك إمارة أبوظبي صاحبة املبادرة على املستوى الوطني ،ومن األوائل على املستوى اإلقليمي في وضع القاعدة التشريعية
األساسية في مجال سالمة الغذاء.

معالي  /ناصر أحمد السويدي
رئيس دائرة التنمية االقتصادية
عضو مجلس إدارة الجهاز
معالي /ماجد علي المنصوري
رئيس دائرة الشؤون البلدية
عضو مجلس إدارة الجهاز
معالي  /راشد مبارك الهاجري
رئيس مجلس إدارة شركة الفوعة
رئيس مجلس إدارة مجموعة أغذية
عضو مجلس إدارة الجهاز
معالي اللواء الركن /عبيد الحيري سالم الكتبي
نائب القائد العام لشرطة أبوظبي
عضو مجلس إدارة الجهاز

6

www.ADFCA.ae

7

األهداف الرئيسية التي أنشىء الجهاز لتحقيقها:
 .1التأكد من جودة وسالمة األغذية المستوردة والمعروضة أو المقدمة لالستهالك
وخلوها من األمراض أو التلوث.
 .2التأكد من جودة وسالمة كل ما له عالقة بتعبئة أو تغليف أو حفظ أو تداول أي
مادة مستوردة أو معروضة أو مقدمة للمستهلك كمادة غذائية.
 .3اقتراح المواصفات والشروط والضوابط الخاصة بجودة وسالمة الغذاء
سواء كانت هذه الشروط والمواصفات على عالقة بالغذاء نفسه أو بالمواد
المستخدمة في تعبئته أو تغليفه أو حفظه أو نقله أو تداوله بالتنسيق مع
الجهات ذات االختصاص.
 .4تشجيع البحوث ورعايتها بما يساعد في وضع المواصفات القياسية والضوابط
العامة لتحليل وتقييم الغذاء.
 .5تدريب الكوادر الفنية العاملة في المجاالت الخاصة بجهاز أبوظبي للرقابة
الغذائية.
 .6تنفيذ عمليات تفتيش منتظمة ومبرمجة على محالت صناعة وتحضير المواد
الغذائية وأماكن تقديمها وبيعها وعرضها ،بما في ذلك الفنادق والمطاعم
والمقاهي واألسواق والمحالت.
 .7التفتيش الفعال على الشحنات الصادرة و إصدار شهادات تصدير المواد
الغذائية وصالحيتها.
 .8تثقيف العاملين في المؤسسات الغذائية ورفع مستوى الوعي الصحي فيها.
 .9نشر الوعي الغذائي والتعريف بالجهاز من خالل إعداد البرامج التعليمية
والتثقيفية.
 .10المشاركة في وضع برامج اإلنتاج الزراعي والحيواني ومراقبة مراحل تجهيز
المنتجات وتصنيعها حتى طرحها كمادة غذائية.
   .11اختيار وتطبيق نظم تحليلية تغطي كافة احتياجات الجهاز.

الرؤية والرسالة والقيم المؤسسية
حتددت الرؤية املؤسسية  جلهاز أبوظبي للرقابة الغذائية منذ إنشائه في عام 2005م ،حيث مت  العمل على إعادة هيكلة األنظمة
الرقابية ،لتواكب أحدث وأفضل املمارسات العاملية   في مجال سالمة الغذاء والزراعة والتي تهدف إلى تطوير احلياة النوعية
للمواطنني واملقيمني والزوار في إمارة أبوظبي وإحداث التوازن بني حماية املستهلك وتسهيل حركة التجارة.
الرؤية:
مؤسسة معترف بها دوليا ً في مجال الزراعة وسالمة األغذية تساهم في رفاهية اجملتمع.
الرسالة:
تطوير قطاع ذو تنمية مستدامة في مجال الزراعة وسالمة األغذية بهدف توفير الغذاء اآلمن للمستهلك ،وحماية صحة احليوان
والنبات ،وفي الوقت ذاته الترويج للممارسات الزراعية السليمة عبر سياسات ولوائح ومعايير جودة وأبحاث وبرامج توعوية فعالة
ومتكاملة.
القيم املؤسسية:
  العمل اجلماعي.  املهنية.  القيادة.  النزاهة.  الشفافية. -اخلدمة املتميزة.
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ملخص ومالمح من الخطة االستراتيجية لعام ()2015- 2011

مجاالت العمل الرئيسية

متّ إعداد اخلطة االستراتيجية جلهاز أبوظبي للرقابة الغذائية للعام  2015 -2011مبا يتماشى مع توجيهات حكومة أبوظبي اخلاصة
توجه احلكومة ورؤيتها الشاملة في ما
بالتخطيط االستراتيجي وإدارة األداء ،وقد أخذت هذه اخلطة االستراتيجية في االعتبار ّ
يتع ّلق بضمان  االستدامة الزراعية  والسالمة الغذائية في أبوظبي.
ومتّ وضع مبادرات اجلهاز الواردة في اخلطة الشاملة ضمن سياق األولويات االستراتيجية ،وهي حتدد األهداف املشتركة للسالمة
الزراعية والغذائية بعد عملية دمج قطاع الزراعة بجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية.

حرص اجلهاز أثناء صياغة اخلطة االستراتيجية على تعريف
مجاالت العمل الرئيسية ودراسة التوجهات احلالية واملتغيرة
لدى اجلهاز ،كالتالي:

الرؤية
التوافق مع الغايات
والمخرجات حسب األجندة
العامة لحكومة أبوظبي

غايات الحكومة

مخرجات الحكومة

ترجمة رؤية الجهاز

أولويات

لألولويات والمبادرات

مبادرات
إطار عمل األداء لحكومة آبوظبي
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السياسات واللوائح التنظيمية:
إعداد وتطوير السياسات واللوائح ومعايير اجلودة التي تهدف إلى ضمان سالمة األغذية
واستدامة الزراعة بالتنسيق والتشاور مع مختلف فئات أصحاب العالقة.
السالمة الغذائية:
اإلشراف على جميع األنشطة التشغيلية املتعلقة بسالمة األغذية ومراقبتها بالتوافق
مع السياسات والتشريعات ذات العالقة من خالل إجراء عمليات التفتيش والفحوصات
اخملبرية ،وكذلك إدارة حاالت تفشي األمراض املنقولة باألغذية واسترجاع املنتجات
الغذائية املعيبة بالتنسيق مع أصحاب العالقة الداخليني واخلارجيني.
األبحاث والتطوير:
تنفيذ مشاريع األبحاث والتطوير فيما يتعلق بسالمة األغذية واالستدامة الزراعية
بالتنسيق مع مختلف أصحاب العالقة ،وكذلك إجراء الدراسات واملسوح والتحاليل
اإلحصائية بصورة علمية مع جمع البيانات ذات العالقة ومعاجلتها.
التوعية:
تخطيط وتنفيذ برامج توعية وتدريب فعالة ومتكاملة وفقا ً خملتلف أصحاب العالقة ومن خالل كافة مراحل السلسلة الغذائية،
والترويج للممارسات الزراعية والغذائية السليمة.
الشؤون الزراعية والثروة احليوانية:
الترويج إلنتاج زراعي ذو جودة عالية من خالل وضع آليات تطبيق «املمارسات الزراعية اجليدة» وإدخال التقنيات الزراعية املالئمة
وإدارة برامج الدعم احلكومي بهدف االرتقاء باإلنتاج الزراعي مع املساهمة في األمن البيولوجي من خالل ضمان صحة احليوان
والنبات.
األمن الغذائي:
التنسيق مع مختلف أصحاب العالقة في إعداد وتنفيذ خطة شاملة لألمن الغذائي من أجل متكني جميع املواطنني واملقيمني في
دولة اإلمارات العربية املتحدة من احلصول على غذاء صحي ذي قيمة غذائية مناسبة وبشكل آمن في كافة الظروف مبا في ذلك
احلاالت الطارئة واألزمات.
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المخرجات الحكومية الرئيسية
يساهم جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية في العديد من اخملرجات ضمن أجندة السياسة لعام  ،2030ويعتبر اجلهاز املسؤول املباشر
عن  ثالث مخرجات رئيسية كما يلي:
ضمان سالمة الغذاء

تأمين إمدادات الغذاء لإلمارة

التنمية البيئية المستدامة لقطاع
الزراعة

الخارطة االستراتيجية
تم تطوير استراتيجية الجهاز بناءا ً على مفهوم بطاقة األداء المتوازن والتي ترتكز على ثالثة محاور رئيسية (محور تقديم
الخدمات ،محور العمليات الداخلية ومحور الموارد) وعليه تم تحديد األولويات الخاصة بكل محور من أجل تطوير الموارد الالزمة
إلدارة عمليات الجهاز وذلك لتقديم الخدمات المتوقعة كما هو موضح في الخارطة االستراتيجية للجهاز.

ﺧﺎرﻃﺔ اﻟﺠﻬﺎز اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ 2015-2011

ﺗﻘﺪﻳﻢ
اﻟﺨﺪﻣﺎت

اﻟﻤﺨﺮﺟﺎت
اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ
اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ

ضم��ان س�لامة الغ��ذاء خ�لال مراحل
السلس��لة الغذائية بأكملها لحماية
المس��تهلكين من المخاطر الصحية
المرتبطة بالسالمة الغذائية.
ويترتب على ذلك :
• المقارن��ة م��ع أفضل الممارس��ات
العالمية ونماذج البل��دان المتميزة
اس��تنادا ً إل��ى منهجي��ة تقيي��م
المخاطر.
• تطوي��ر ،تطبي��ق ،ومراقب��ة تطبي��ق
التش��ريعات وتقييمه��ا م��ن أج��ل
ضمان التحس��ين المس��تمر لتلك
التشريعات.
• نش��ر الوعي من خ�لال تعليم وتدريب
المستهلكين والمتعاملين بالمواد
الغذائية في قطاع صناعة األغذية.
• التعاون مع الجهات المعنية لتقديم
خدماتنا بجودة وكفاءة عالية لكافة
أصحاب العالقة.

• التنس��يق م��ع مختل��ف أصح��اب
العالق��ة ف��ي إع��داد وتنفي��ذ خطة
ش��املة لألم��ن الغذائ��ي م��ن أجل
تمكي��ن جمي��ع مواطن��ي ومقيمي
دولة اإلم��ارات العربية المتحدة من
الحصول على غذاء صحي ذي قيمة
غذائية مناس��بة وبش��كل آمن في
كافة الظ��روف بما في ذلك الحاالت
الطارئة واألزمات.
• لمجابه��ة التقلّ��ب ف��ي الع��رض
والطل��ب العالم��ي أو انقطاع توريد
الم��واد الغذائي��ة م��ن خ��ارج البالد
وداخلها ،يت��م العمل على تأمين ما
يكفي م��ن المخزون االس��تراتيجي
من السلع الغذائية الرئيسية.

• تعتب��ر الزراعة من أكث��ر القطاعات
مم��ا ل��ه
المس��تهلكة للمي��اه ّ
انع��كاس كبي��ر عل��ى إدارة األراضي
الزراعية ومعالج��ة التربة ،وإن تزايد
ع��دد الس��كان والحاج��ة لتأمي��ن
الغ��ذاء تتطلّب مجه��ودا ً خاصا ً من
أجل االرتقاء بالقط��اع الزراعي نحو
االستهالك المستدام بيئيا ً للمياه،
واستخدام المواد الكيميائية وإدارة
المزارع بشكل آمن.
مخلّفات َ
• إن التنمي��ة الزراعي��ة المس��تدامة
تس��تند إلى إط��ار مت��وازن لتطوير
وتطبيق أنظم��ة الزراع��ة المالئمة
والممارس��ات الزراعي��ة الجي��دة،
وزيادة كفاءة اإلنت��اج من خالل تبنّي
التقني��ات الحديثة ،واختيار مزيج ذو
ميزة نسبية من المحاصيل والثروة
الحيوانية.

رؤﻳﺘﻨﺎ

رﺳﺎﻟﺘﻨﺎ

ﻣﺆﺳﺴﺔ ُﻣﻌﺘ َﺮف ﺑﻬﺎ دوﻟﻴ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺰراﻋﺔ وﺳﻼﻣﺔ اﻏﺬﻳﺔ
ّ
ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ رﻓﺎﻫﻴﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ

ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻗﻄﺎع ذو ﺗﻨﻤﻴﺔ ُﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺰراﻋﺔ وﺳﻼﻣﺔ اﻏﺬﻳﺔ ﺑﻬﺪف ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻐﺬاء اﻣﻦ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ
وﺣﻤﺎﻳﺔ ﺻﺤﺔ اﻟﺤﻴﻮان واﻟﻨﺒﺎت ،وﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗﻪ اﻟﺘﺮوﻳﺞ ﻟﻠﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ واﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ
ﻓﻌﺎﻟﺔ وﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ.
ﻋﺒﺮ ﺳﻴﺎﺳﺎت وﻟﻮاﺋﺢ وﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺟﻮدة وأﺑﺤﺎث وﺑﺮاﻣﺞ ﺗﻮﻋﻮﻳﺔ ّ

GCO2

GCO1

ﺿﻤﺎن ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻐﺬاء

ﺗﺄﻣﻴﻦ إﻣﺪادات اﻟﻐﺬاء ﻟÄﻣﺎرة

اﻟﺠﻤﻬﻮر
SD1

اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت
ّ
SD2

اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت
اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ

SD3

اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ اﻣﻦ
اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل
ﺿﻤﺎن ﺻﺤﺔ اﻟﺤﻴﻮان واﻟﻨﺒﺎت

ﺿﻤﺎن اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻐﺬاء
ﺑﺸﻜﻞ آﻣﻦ وﻣﺘﻮ ّﻓﺮ

IP4

اﻟﻤﻮارد

GCO3

IP6

اﻻرﺗﻘﺎء ﺑﻤﺠﺎﻟَﻲ اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ

IP2

IP1

ﺗﺤﺴﻴﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﺳﺎﺳﻴﺔ

R1

R2

ﺑﻨﺎء اﻟﻜﻔﺎءات اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ

اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﻤﺘﻄﻠّﺒﺎت
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
أﺑﻮﻇﺒﻲ

R3

SD4

اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻣﻊ اﻟﻬﻴﺌﺎت
اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ واﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﺗﻮ ّﻗﻌﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ

IP5

وﺿﻊ وﺗﻄﺒﻴﻖ ﺳﻴﺎﺳﺎت
وأﻧﻈﻤﺔ ﺛﺎﺑﺘﺔ وذات ﺷﻔﺎﻓﻴﺔ

اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ
ﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﺔ

ﺗﺤﺴﻴﻦ أداء اﻋﻤﺎل

اﻻرﺗﻘﺎء ﺑﺎ¼ﻧﺘﺎج اﻟﺰراﻋﻲ
ذو اﻟﻤﻴﺰة اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ
وﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت
اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻟﺠﻴﺪة

اﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ﻟﺸﺒﻜﺔ ﻋﻼﻗﺎت
وﺗﺒﺎدل ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
ﻣﻊ اﻟﺸﺮﻛﺎء اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠ ّﻴﻴﻦ

ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺮﻧﺔ
ﺗﻄﻮﻳﺮ
ّ
ذات ﺗﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻫﺪاف
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ

R4

SD5
ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﻤﺰارﻋﻴﻦ
ﻓﻲ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻣﺰارع
ُﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ ذات دﺧﻞ ﻋﺎدل

ﺗﺮاﺑﻂ وﺗﻮاﻓﻖ
اﻟﻨﻈﻢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ

IP3

IP7

ﺗﺒﻨّﻲ ،ﺗﺸﺠﻴﻊ وإدﺧﺎل
اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ

ﺗﺤﺴﻴﻦ وﺗﺸﺠﻴﻊ ﻋﻤﻠﻴﺔ
ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﺳﺎﺳﻴﺔ
واﺑﺤﺎث ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ

R5

ﺣﻴﺎزة ﻣﺮاﻓﻖ
ذات ﻣﻮاﺻﻔﺎت ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ

R6

ﺗﺨﺼﻴﺺ واﺳﺘﺨﺪام
اﻟﻤﻮازﻧﺔ ﺑﺼﻮرة ﻣﺜﻠﻰ

ﻗﻴﻤﻨﺎ
َ
اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ
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اﻟﻤﻬﻨ ّﻴﺔ

اﻟﻘﻴﺎدة

اﻟﻨﺰاﻫﺔ

اﻟﺸﻔﺎﻓ ّﻴﺔ

ﺧﺪﻣﺔ ﻣﺘﻤ ّﻴﺰة
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تطوير خطة التواصل مع أصحاب العالقة

مالمح من الخطة االستراتيجية 2015 -2011

يولي الجهاز اهتماما ً كبيرا ً بتلبية احتياجات وتوقعات أصحاب العالقة وإقامة شبكات واسعة تمكنه من التعرف على احتياجاتهم
وتحديد فرص الشراكة المحتملة ،ويتم بناء الشراكات في الجهاز على نحو منظم يضمن من خالله  تقديم قيمة معززة لجميع
األطراف المعنية في سبيل بناء عالقات مستدامة وتحقيق رؤية الجهاز.
وقد قامت إدارة التخطيط االستراتيجي وإدارة األداء بتطوير خطة التواصل الرئيسية مع أصحاب العالقة الرئيسيين للجهاز والتي
تحتوي على:
• منهجية إدارة العالقة.
• التعريف المعتمد ألصحاب العالقة مع الجهاز.
• التوزيع الرئيسي والفرعي ألصحاب العالقة الرئيسيين للجهاز.
• الجدول الزمني وآلية تفعيل خطة التواصل مع أصحاب العالقة.

حددت خطة الجهاز االس��تراتيجية األولويات التي يجب التركيز عليها خالل الس��نوات الخمس  بهدف الوصول للرؤية والرس��الة
المنشودة من خالل تطبيق مفهوم بطاقة األداء المتوازن.

13:29

21/03/2012

1

StakeHolder2012.ai

أولويات الخطة:
ضمان الحصول على الغذاء بشكل آمن ومتوفر.
المساهمة في األمن البيولوجي من خالل ضمان صحة الحيوان والنبات.
الشراكة مع الهيئات الحكومية والعالمية لتلبية توقعات المجتمع.
تحسين  أداء األعمال.
مساعدة المزارعين في الحفاظ على مزارع مستدامة ذات دخل عادل.
تطوير وتطبيق سياسات وأنظمة ثابتة وذات شفافية.
االرتقاء بمجالي التوعية والتعليم.
االرتقاء باإلنتاج الزراعي ذي الميزة النسبية وتطبيق الممارسات الزراعية الجيدة.
تبني وتشجيع وإدخال التقنيات الزراعية المالئمة.
تحسين العمليات الرئيسية.
تأسيس شبكة للعالقات وتبادل المعلومات مع الشركاء االستراتيجيين.
تحسين وتشجيع عملية تقييم المخاطر األساسية واألبحاث بشكل مستمر.
ترابط وتوافق النظم المعلوماتية.
حيازة مرافق ذات مواصفات عالمية.
تخصيص واستخدام الموازنة بصورة مثلى.
بناء الكفاءات الرئيسية.
الوفاء بالمتطلبات االجتماعية لحكومة أبوظبي.
تطوير مؤسسة مرنة ذات تركيز على األهداف االستراتيجية.
ترك��ز أولويات الخطة االس��تراتيجية الثمانية عش��ر على دعم
ممكّن��ات جهاز أبوظب��ي للرقابة الغذائية م��ن ناحية ،والعمل
على تطوير خدماته المقدمة من ناحية أخرى ،ولضمان تحقيق
هذه األولويات تم تحديد مؤش��رات األداء لقياس النتائج بشكل
منتظم  ،والعمل على تنفيذ عدد من المبادرات االس��تراتيجية
لتحسين األداء وتحقيق األولويات االستراتيجية ذات العالقة.
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الجانب التشريعي
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المنجزات ومؤشرات األداء – الجانب التشريعي

تطوير سياسة سالمة الغذاء والسياسة الزراعية

التشريعات المساندة

استنادا ً إلى ما متّ إعداده من خارطة الطريق ودراسة حتليل الفجوات واملقارنات مع أحدث
املمارسات عامليا ً فيما يتعلق بوضع سياسة سالمة الغذاء والزراعة بإمارة أبوظبي،
فقد متّ االنتهاء من إعداد وثيقة السياسات اخلاصة بسالمة الغذاء واعتمادها من قبل
مجلس إدارة اجلهاز حيث تضمنت الوثيقة إعداد هيكلة السياسات ،والسياسات
العامة إضافة إلى السياسات املتعلقة بسالمة الغذاء.
أما وثيقة السياسات الزراعية فقد متّ التعاقد مع مجموعة مختارة من اخلبراء الدوليني
املتخصصني في اجملال الزراعي بشقيه النباتي واحليواني ،وقد مت العمل على وضع
وصياغة وثيقة السياسات اخلاصة بالتعاون والتنسيق مع كافة الشركاء الداخليني
واخلارجيني ،حيث متّ إجناز ما يقارب   % 70من الوثيقة و سيتم دمج اجلزء اخلاص بوثيقة
السياسات الزراعية مع الوثيقة التي أعدت سابقا ً عن سياسات سالمة الغذاء
والزراعة العامة لكي يتم تضمني وإصدار السياستني في وثيقة واحدة.

استنادا ً إلى قانون الغذاء رقم  2لعام  2008وقانون إنشاء اجلهاز رقم  2لعام  2005وتعديالته والبروتوكول اخلاص بإعداد التشريعات
اعتمد سمو رئيس مجلس إدارة اجلهاز رسميا ً بعض التشريعات املساندة التي أعدها اجلهاز وهي:
أدلة املمارسة:
• دليل املمارسة رقم ( )2011/4بشأن تتبع واسترداد األغذية.
• دليل املمارسة رقم ( )2011/5بشأن املتطلبات العامة للبطاقة الغذائية
• دليل املمارس��ة رقم ( )2011/6بش��أن تطبيق نظ��ام حتليل اخملاطر والتحك��م بالنقاط احلرجة الهاس��ب ( )HACCPلقطاع
الصناعات الغذائية.
• دليل املمارسة رقم ( )2011/7بشأن السيطرة على أمراض حيوانات املزرعة املعدية والوبائية.
• دليل املمارسة رقم ( )2011/8بشأن زراعة اخليار في البيوت احملمية.
• دليل املمارسة رقم ( )2011/9بشأن زراعة الطماطم في احلقل املكشوف.
• دليل املمارسة رقم ( )2011/10بشأن مكافحة اآلفات الزراعية.
• دليل املمارسة رقم ( )2011/11بشأن استخدام األسمدة.
• دليل املمارسة رقم ( )2011/12بشأن املمارسات الصحية للمسالخ.
• دليل املمارسة رقم ( )2011/13بشأن صحة الغذاء لقطاع خدمات تقدمي الغذاء.
• دليل املمارسة رقم ( )2011/14بشأن املمارسات البيطرية اجليدة.
• دليل املمارسة رقم ( )2011/15بشأن املمارسات اجليدة في منشآت اإلنتاج احليواني.
• دليل املمارسة رقم ( )2011/16بشأن إدارة مخلفات املزارع.
األدلة اإلرشادية:
الدليل اإلرشادي رقم ( )2011/1بشأن مستوردي الغذاء.
•
الدليل اإلرشادي رقم ( )2011/2للمفتشني بشأن الكشف الظاهري وأخذ العينات (اجلزء األول – املنافذ احلدودية).
•
الدليل اإلرشادي رقم ( )2011/3بشأن التحصينات البيطرية.
•
القرارات اإلدارية:
 -1قرار املدير العام رقم ( )29لسنة  2011بشأن اجلداول التفصيلية خلطط أخذ عينات األغذية املستوردة ألغراض الرقابة
الرسمية في إمارة أبوظبي.
  -2قرار املدير العام رقم ( )15لسنة  2011بشأن شروط ومعايير استحقاق املساعدة املالية ملالكي املزارع بإمارة أبوظبي.
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الجانب التنفيذي
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التخطيط االستراتيجي وإدارة االداء
تمكين وتطوير القدرات
تحقيقا ً ألحد األهداف االستراتيجية للجهاز وهو الوصول بالمؤسسة لتكون من المؤسسات الرائدة التي تدار استراتيجياً ،عمل
الجهاز على تنفيذ المشاريع الموضحة أدناه والتي تضمن التفاعل والتكامل بكفاءة بين قطاعات الجهاز المختلفة واالرتقاء
بالخدمات المقدمة:

المنجزات ومؤشرات األداء – الجانب التنفيذي
السياسات واالنظمة

لضمان تنفيذ السياسات والتشريعات الصادرة من اجلهاز ،قام اجلهاز بتطبيق وتنفيذ
عدد من األنظمة واملشاريع خالل عام  ،2011ومنها:

نظم الرقابة على األغذية المبنية على درجة الخطورة الصحية
نظام الرقابة على األغذية المستوردة المبني على درجة الخطورة الصحية:
-1
تم البدء بتنفيذ النظام في مطار أبوظبي الدولي ومنفذ الغويفات الحدودي
وميناء خليفة البحري وجاري العمل على استكمال المتطلبات لتطبيق النظام
بالكامل.
النظام المبني على درجة الخطورة الصحية للرقابة على األسواق المحلية:
-2
تم اعتماد مبادرة تصميم وإعداد نظام الرقابة على الغذاء المبني على درجة
الخطورة الصحية للسوق المحلي في أبوظبي ضمن الخطة االستراتيجية لجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية ،تماشيا ً
مع االهتمام بأن يكون العمل على أساس علمي يقوم على مبدأ تحليل المخاطر ،آخذين بعين االعتبار الجانب العملي
والتطبيقي ،ويهدف المشروع إلى إعادة توجيه الموارد وتكثيف الجهود في المجاالت المثبت أنها ذات خطورة عالية على
صحة اإلنسان.
نظام تحليل المخاطر ونقاط الضبط الحرجة (الهاسب) لقطاع خدمات تقديم الغذاء
يهدف هذا المشروع لمساعدة المنشآت الغذائية العاملة في قطاع خدمات تقديم الغذاء لتطبيق أنظمة إدارة سالمة الغذاء
استنادا ً إلى مبادئ  نظام تحليل المخاطر ونقاط الضبط الحرجة (الهاسب) وذلك الستيفاء المتطلبات التشريعية المستقبلية،
وهذا يشمل تصميم وتطوير األنظمة وأدلة الممارسة والخطوات التوجيهية باإلضافة إلى المواد واألدوات الالزمة الخاصة بقطاع
خدمات تقديم الغذاء للمرحلة التجريبية للمشروع ،حيث تم تحديد األولويات للمنشآت األعلى خطورة على الصحة العامة
وكذلك تلك األقل مقدرة على تطبيق النظام دون مساعدة جهاز الرقابة الغذائية.
ومن جهة أخرى تم تقسيم قطاع خدمات تقديم الغذاء إلى األقسام التالية :سالسل المطاعم العالمية والمحلية ،المستشفيات،
المدارس ،مطاعم إعداد الوالئم أو ما يعرف بالمطابخ الشعبية ،خدمات تعهدات تقديم األغذية والفنادق والمخيمات العمالية
وذلك بهدف دراسة احتياجات المنشآت الغذائية في كل قسم من األقسام المذكورة أعاله من خالل تحليل الفجوات بشكل
معمق لممارسات الوضع الحالي ،كما تم جمع البيانات الخاصة بالمنشآت الغذائية من جميع مناطق إمارة أبوظبي  وتم اتباع
استراتيجية التشاور مع الشركاء من خالل عقد عدة ورشات عمل تشاورية ومنها ورشة عمل لجميع  المنشآت الغذائية العاملة
في قطاع خدمات تقديم الغذاء.
نظام الربط اإللكتروني إلدارة معلومات األغذية المستوردة
بعد االنتهاء من تطبيق املرحلة األولى لنظام الرقابة املبني على درجة اخلطورة الصحية لألغذية املستوردة في ميناء زايد منذ
 ،2009مت تطبيق نظام الربط اإللكتروني إلدارة معلومات األغذية املستوردة خالل نهاية شهر نوفمبر من عام .2011
ويهدف النظام إلى الربط اإللكتروني بني دائرة اجلمارك ومفتشي وإداريي املنافذ احلدودية مع إدارة اخملتبرات وذلك لتوثيق كافة
اإلجراءات اخلاصة بإرساليات األغذية املستوردة عبر منافذ اإلمارة ،ليكون مبثابة قاعدة للمعلومات تسمح باستخراج التقارير
بشكل ديناميكي ميكن اجلهاز من حتديد مواقع اخلطر والدول املوردة واملستوردين والشركات الصانعة املرتبطة بها وتطوير معايير
األداء مع مختلف الشركاء التجاريني باإلضافة إلى تصميم آلية الستخراج البيانات وحتليلها بشكل مرئي لتطوير األسس املوثوقة
في وضع القرارات اخلاصة بإدارة اخملاطر.

22

مخطط مشروع تمكين وتطوير القدرات

 -1مشروع بطاقة األداء املتوازن
مت تطبيق مشروع بطاقة األداء املتوازن كإطار عمل فعال ملتابعة تنفيذ اخلطة االستراتيجية واالرتقاء مبستوى اخلدمات املقدمة،
ووضع الية لتنفيذ املشاريع االستراتيجية ومراقبة األداء ،بهدف اتخاذ القرارات السليمة وحتقيق اخملرجات احلكومية املناطة باجلهاز.
حيث مت من خالله العمل على وضع أولويات ومبادرات من أجل تقدمي اخلدمات املطلوبة بأعلى معايير اجلودة واستغالل املوارد املالية
والبشرية بصورة فعالة من اجل إدارة العمليات الداخلية وضمان حتسينها بشكل مستمر.
وعليه فقد مت تطوير وصياغة اخلرائط االستراتيجية اخلاصة بقطاعات اجلهاز اخملتلفة ،بهدف ضمان توافق وربط أولويات وأهداف
تلك القطاعات بإداراتها وأقسامها اخملتلفة مع خطة اجلهاز االستراتيجية للجهاز مبا يضمن إدراك املوظفني لكيفية ومدى
مساهمتهم في حتقيق أولويات القطاعات اخملتلفة بشكل خاص وأولويات اجلهاز بشكل عام.
 -2مشروع إدارة وحتسني العمليات
مت حتديد العمليات الرئيسة للجهاز لتكون األساس الذي سيتم بناء عليه إعداد هيكلية العمليات وتصنيفها .مت كذلك حتديد
العمليات الرئيسية  ،الرئيسية الثانوية  ،الفرعية الثانوية  ،وصوال ً مبسارات العمل التدفقية وإجراءات العمل التشغيلية .وعليه
مت إعادة هيكلة العمليات وتطوير مسارات العمل التدفقية وإجراءات العمل التشغيلية باالستناد الى احتياجات العمل وأفضل
املمارسات واملواصفات العاملية واملقارنات املعيارية بالدول الرائدة لضمان الكفاءة والفعالية وصوال ً لتقدمي اخلدمات بجودة عالية
للوفاء مبتطلبات كافة الصحاب العالقة.
 -3مشروع نظام اإلدارة املتكامل املطبق في جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية IMS
سعيا لتحقيق رؤيته بأن يكون مؤسسة معترف بها دوليا في مجال الزراعة وسالمة األغذية ،اعتمد اجلهاز ضمن خطته
االستراتيجية تطبيق ستة أنظمة إدارة عاملية ،وذلك لضمان تكاملية األنظمة وفقا ً للمتطلبات واملواصفات العاملية كما هو
موضح في الشكل .حيث أنشأ جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية نظام اإلدارة املتكامل  باعتباره وسيلة لتنفيذ هذه النظم ،وذلك
متاشيا ً مع متطلبات نظام .BS PAS 99:2006
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المشاريع االستراتيجية والتشغيلية
يدير اجلهاز أكثر من  45مشروعاً ،وقد مت إجناز  14مشروعا ً منها خالل العام  ،2011وذلك بالعمل الدءوب واملتواصل والتعاون مع
القطاعات واإلدارات األخرى ،ومن هذه املشاريع:
مشروع حفر وصيانة اآلبار:
يتم تنفيذ مشروع حفر وصيانة اآلبار مبا يتوافق مع القانون رقم “ ”2006/6إلمارة أبوظبي والذي يهدف إلى حماية مصادر املياه
اجلوفية واحملافظة عليها من خالل تنظيم عمليات احلفر ،وتسجيل شركات احلفر واالستشاريني ،وجتميع البيانات في قاعدة بيانات
مركزية.
وتساهم هذه املبادرة بشكل مباشر في استدامة قطاع الزراعة ،ودعم املزارعني في االستغالل األمثل للموارد املائية مبا يخدم
احملاصيل الزراعية االستراتيجية التي تدعم األمن الغذائي احمللي.
ومبوجب إعادة هيكلة خطة تنفيذ مشاريع احلفر ،والبدء بعملية التنفيذ على مستوى املنطقة الغربية فقد مت تنفيذ حفر 1496
بئرا ً مت التعاقد على تنفيذها وذلك لضمان تطبيق معايير رقابية أكثر فاعلية.
مشروع بناء مخازن األعالف االستراتيجية:
يهدف هذا املشروع إلى إنشاء مخازن وبنية حتتية ملراكز توزيع األعالف ،بحيث تتوافق مع معايير األمن والصحة والسالمة ،بغرض
الوفاء بحاجة إمارة أبوظبي لتوفير مخزون استراتيجي من األعالف يكفي ملدة ثالثة أشهر ،على أن تساهم هذه اخملازن في احلفاظ
على جودة العلف احليواني في جميع األوقات ،ولتطويرعملية توزيع األعالف احليوانية .وقد مت اجناز التالي:
• االنتهاء من تنفيذ موقعي (غياثي – السلع) ومن املزمع إجناز باقي املواقع قبل نهاية يونيو .2012
• متت املوافقة على إضافة موقع إضافي (جزئي) للمشروع في (ناهل) ،وجاري عملية إعداد النطاق والتعهيد خالل العام .2012
وكان هدف الجهاز تطوير جميع عملياته وإجراءاته ضمن هيكلية يمكن من خاللها إدارة هذه العمليات بالكفاءة التي من شأنها
تمكين الجهاز من تحقيق أقصى قدر من الكفاءة في جميع عملياته ،ويحقق االستخدام األمثل للموارد المتاحة وتقديم أفضل
خدمة ممكنة لعمالئه .وقد تم تطبيق واعتمادِ أربعة أنظم ِة إدارة عالمية ،وهي:
 -1نظام إدارة اجلودة ISO 9001:2008
 -2نظام إدارة البيئة ISO 14001:2004
 -3نظام إدارة السالمة والصحة املهنية OHSAS 18001:2007
 -4نظام اعتماد اخملتبرات ISO/IEC 17025:2008
وحرصا ً من اجلهاز ملتابعة تطبيق وتنفيذ أنظمة إدارة البيئة والصحة والسالمة ،مت تشكيل اللجنة التوجيهية إلدارة البيئة
والصحة والسالمة بقرار من سعدة املدير العام رقم ( )5لعام  ،2011بحيث تهدف اللجنة إلى مايلي:
• اإلشراف والتوجيه على تطبيق نظام البيئة والصحة والسالمة في جميع مباني وأنشطة وعمليات اجلهاز مبا يحقق
متطلبات نظام أبوظبي للبيئة والصحة والسالمة ومتطلبات نظام اإلدارة املتكامل.
• اإلشراف والتوجيه على تطبيق نظام أبوظبي للبيئة والصحة والسالمة على قطاع الغذاء.
• مساعدة اجلهاز في إجناز مسؤولياته املتعلقه بتطيق نظام البيئة والصحة والسالمة في جميع األنشطة واألعمال التي
تؤثر على العاملني واملقاولني واجملتمع احمللي والبيئة احمليطة.
• العمل على حتقيق املتطلبات القانونية بإمارة أبوظبي واملتعلقة بنظام البيئة والصحة والسالمة.

مشروع تطوير وبناء املستشفيات والعيادات البيطرية حيث مت إجناز التالي:
يهدف هذا املشروع إلى تطوير وجتديد املستشفيات والعيادات واخملتبرات البيطرية لترتقي للمستوى العاملي والتنافسي في هذا
اجملال ،وستساهم هذه املبادرة في توفير بيئة عمل صحية وسليمة للعاملني واملتعاملني ،وحتسني مستوى اخلدمات املقدمة في
هذه املرافق ،وتوفير وتفعيل خدمات االتصال التقني للكادر الفني ,وقد مت إجناز ما يلي:
• إعداد هوية مؤسسية للعيادات تتوافق مع هوية اجلهاز.
• تقييم كافة مباني العيادات واملستشفيات.
• تطوير تصميم موحد للعيادات البيطرية قابلة للتوسعة املستقبلية.
• إعداد عرض توضيحي عن نطاق العمل وتوصيات فريق املشروع بشأن التنفيذ.

الحمالت التوعوية بالخطة االستراتيجية
تم القيام  بعدة حمالت توعوية داخلية ألقسام وإدارات وقطاعات الجهاز باإلضافة إلى ندوات تواصل الموظفين مع القيادة في
أبوظبي والعين حيث تحققت نسبة رضا عالية عن جميع الندوات ،وهي الجهود التي ساهمت بدورها في زيادة الوعي وااللتزام
بالخطة االستراتيجية وزيادة إدراك الموظفين لدورهم في تحقيق خطة الجهاز والتحفيز على المشاركة لتحقيق النتائج
واألهداف المنشودة.
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مشاريع األبحاث والتطوير
سعى اجلهاز منذ تفعيله الى إجراء البحوث التطويرية في قطاعات الغذاء والزراعة والثروة احليوانية والعمل على نقل تطبيقات
التكنولوجيا احلديثة باالضافة الى إدارة وحتليل البيانات اإلحصائية التي يعتمد عليها في اتخاذ القرارات االستراتيجية والتنفيذية.
وخالل عام  2011عمل اجلهاز على عدد من املشاريع البحثية والتطويرية ومنها-:
دارسة تأثير األشعة اإللكترونية على احملتوى امليكروبي واحلشري للتمور:
تسعى هذه الدراسة لتحديد اجلرعة املثلى من األشعة اإللكترونية لتعقيم التمور ،وتقييم آثار األشعة اإللكترونية على احملتوى
امليكروبي واحلشري للتمور ،باإلضافة إلى تقييم آثار األشعة اإللكترونية على جودة التمور.
مشروع تطوير أعالف متحملة للملوحة :
يهدف هذا املشروع إلى حتقيق االكتفاء الذاتي من إنتاج األعالف احليوانية ،باإلضافة إلى تقييم اإلنتاج والقيمة الغذائية جملموعة
من محاصيل األعالف ألصناف محسنة والتي ستقترح كبديل ألعالف الرودس ،وتقييم اإلنتاج والقيمة الغذائية جملموعة من
األصناف احمللية والتي تنمو طبيعيا ً في دولة اإلمارات حتت مستويات مختلفة من امللوحة ومقارنتها مع محصول الرودس ،باإلضافة
إلى دراسة مدى استساغة وهضم هذه األعالف وتأثيرها على صحة ومنو املاشية.
إعداد قاعدة بيانات إحصائية:
يسعى هذا املشروع إلى إنشاء قاعدة بيانات تتضمن كافة املؤشرات املتعلقة في كل من قطاع (الثروة احليوانية ،الشؤون الزراعية،
والسالمة الغذائية) ،ويهدف إلى:
 .1توفير بيانات إحصائية يتم إعدادها بشكل تقارير شهرية وموسمية وسنوية.
 .2استكمال مؤشرات إمارة أبوظبي التي يعمل على إعدادها مركز اإلحصاء -أبوظبي حتقيقا ً للهدف االستراتيجي إلمارة
أبوظبي لعام .2030
 .3توفير األطر الواضحة إلجراء املشاريع اإلحصائية املتعلقة باملسوح والعينات.
مشروع مسح املزارع التجارية:
عمد املشروع إلى جمع البيانات التي تبني التغير الهيكلي في القطاع احليواني للمزارع التجارية ( القطاع احليواني املنظم ) ،وتوفير
بيانات دقيقة وشاملة عن اخلصائص الرئيسية للمزارع التجارية واملعامالت الفنية لها مثل تركيبة وحركة القطيع ونسبة املواليد
والنافق وغيرها.
مشروع االرتقاء بالتفتيش في العمليات امليدانية:
يبحث املشروع في وضع أفضل احللول لالرتقاء بالتفتيش في العمليات امليدانية قام على أساس عينة متثل مجتمع كافة املنشآت
الغذائية ،وقد مت حتليل الوضع القائم للتفتيش في العمليات امليدانية ،والبحث عن إمكانية إيجاد أفضل احللول لالرتقاء بعمليات
التفتيش وذلك من خالل التحليل اإلحصائي لنتائج املشروع.
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السالمة الغذائية
يحرص اجلهاز على صحة وسالمة املستهلك وذلك من خالل االستجابة للمستجدات العاملية واالهتمام من كل ما يقلق املستهلك
من شائعات ومثال على ذلك تفعيل حتليل امليالمني في األغذية وخاصة حليب األطفال الرضع للتأكد من خلوها من التلوث مبادة
امليالمني وذلك بعد حادثة تلوث حليب األطفال في الصني مبادة امليالمني باإلضافة إلى تفعيل حتليل سموم االندوفايت الفطرية في
األعالف.
وقد اعتبرت مختبرات األغذية باجلهاز مختبرات مرجعية على مستوى الدولة في حتليل امليالمني في األغذية وحتليل سموم
اإلندوفايت في األعالف ،وقامت مختبرات األغذية أيضا ً بتكثيف جهودها إلجراء التحاليل اإلشعاعية الالزمة على األغذية خالل
الفترة التي حدث فيها التسرب اإلشعاعي في اليابان لتكون بذلك اجلهة الوحيدة على مستوى الدولة التي تقوم بهذا اإلجناز.
وسعياً لتقدمي أفضل اخلدمات للمستهلك في مجال السالمة الغذائية ،حرص اجلهاز على ما يلي:
 .1تطبيق نظام إدارة املعلومات باخملتبرات
ً
وذلك لتسريع اخلدمات املقدمة وربطها إلكترونيا ،وبتطبيق هذا النظام فإن جميع  العينات التي تصل إلى إدارة اخملتبرات
يتم حتميلها على النظام اإللكتروني منذ دخول العينة وحتى ظهور نتائج التحاليل وإصدار التقارير الفنية ،كما يسهل
النظام تتبع املرحلة التحليلية التي وصلت لها العينة مما يساعد على تسريع إصدار النتائج ،كما باإلمكان احلصول على
معلومات العينات القدمية التي مت حتليلها خالل حلظات ،وهذا النظام مربوط إلكترونيا ً مع نظام التفتيش اإللكتروني
احملمول ونظام التفتيش اإللكتروني في املنافذ.
 .2االعتماد وبرامج قياس الكفاءة
تعتبر مختبرات جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية من اخملتبرات املعتمدة عامليا ً منذ حصولها على االعتماد من هيئة االعتماد
البريطانية ( )UKASعام  ،1999وقد حرصت منذ ذلك احلني على تطوير التحاليل وحتديثها وإدخال حتاليل جديدة واعتمادها
لتواكب بذلك اخملتبرات العاملية املتخصصة في نفس اجملال ،و يوضح اجلدول أدناه والرسم البياني زيادة عدد التحاليل
املعتمدة في مختبرات اجلهاز في أبوظبي والعني خالل السنوات املاضية منذ عام  2006وحتى نهاية .2011
وتشارك مختبرات جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية في برامج عاملية لتأكيد جودة نتائج التحاليل التي تقوم بها ،حيث تقوم هذه  
البرامج بقياس كفاءة مختبرات اجلهاز في أداء التحاليل الغذائية من حيث الدقة والكفاءة ،مما يضفي قدرا ً من املصداقية والثقة
من املؤسسات الدولية في مختبرات اجلهاز بأبوظبي والعني وبلوغها مرتبة املؤسسات العلمية املرجعية ذات الثقة في دقة النتائج
التي تصدرها وتعتبر هذه املشاركة مقارنة معيارية للمختبرات باجلهاز مع املستويات العاملية.
عدد التحاليل المعتمدة خالل السنوات من 2011-2006
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من مزايا تلك املشاركات أيضا ً أنها تبني موقع مختبرات األغذية التابعة للجهاز على
اخلريطة العاملية للمختبرات املماثلة مما يسهل العمليات التجارية وانسياب السلع
الغذائية من وإلى إمارة أبوظبي توافقا ً مع االلتزامات واملواثيق الدولية التي وقعتها
الدولة مع منظمة التجارة العاملية.
وخالل عام  2011شهد اخلط البياني لنتائج مختبرات اجلهاز تصاعدا ً مستمرا ً في أداء
اخملتبرات ،حيث مت توسيع مشاركة اجلهاز في  8برامج تقييم كفاءة حتاليل األغذية
شملت البرامج التالية:
 -1برنامج تقييم التأكد من جودة  نتائج حتليل األغذية البريطاني
)FAPAS: Food Analysis Performance Assessment Scheme (FAPAS
يعتبر هذا البرنامج في طليعة النظم الدولية في هذا اجملال منذ نشأته في عام  ،1990و يتبع هذا البرنامج اخملتبرات
املركزية للعلوم ببريطانيا ،ويشارك في هذا البرنامج حوالي  1000مختبر من كل أنحاء العالم معظمها من الدول
املتقدمة ،ويتميز بسمعة طيبة على املستوى الدولي ،وتشارك مختبرات اجلهاز في هذا البرنامج منذ عام ،1997
.وتغطي مشاركتها معظم التحاليل الكيميائية وتشمل كافة أنواع حتاليل األغذية
 -2برنامج تقييم جودة نتائج حتليل املياه البريطاني
)LEAP: Laboratory Environmental Analysis Performance (LEAP
وهو برنامج خاص بالتحاليل الكيميائية التي جترى على املياه وتشمل األنيونات والكاتيونات وكافة امللوثات األخرى كبقايا املبيدات
.بأنواعها وامللوثات العضوية األخرى باإلضافة إلى التحاليل امليكروبيولوجية في املياه ،وتشارك فيه مختبرات اجلهاز منذ عام 2003
 -3برنامج تقييم جودة نتائج حتليل األغذية لوكالة حماية الصحة البريطانية
)HPA: Health Protection Agency (HPA
تشرف على هذا البرنامج وكالة حماية الصحة البريطانية وهي جهة حكومية مرجعية متخصصة في مجال األحياء الدقيقة،
وهو بذلك برنامج خاص بتقييم كفاءة أداء مختبرات التحليل امليكروبيولوجي لألغذية ،و يشارك مختبر األحياء اجملهرية في اجلهاز
في هذا البرنامج منذ عام .1992
 -4برنامج تقييم جودة نتائج حتليل األغذية البريطاني FEPAS
يختص هذا البرنامج بالتحاليل البيولوجية في األغذية ،وتشارك فيه مختبرات اجلهاز في كل من أبوظبي والعني منذ عام ،2007
ويتمتع هذا البرنامج بسمعة طيبة في حتاليل األغذية وتشرف عليه مختبرات العلوم املركزية ببريطانيا.
 -5برنامج مختبر الكيميائي احلكومي البريطاني
(LGC) Laboratory of Government Chemist
وهو برنامج خاص بالتحاليل الكيميائية في األغذية ويشارك فيه اجلهاز منذ عام  2010لتغطية متطلبات االعتماد لبعض
التحاليل اخلاصة مبنتجات األلبان.
 -6برنامج مختبر الفيزياء الوطني البريطاني
(NPL) National Physical Laboratory
وهو برنامج خاص بالتحاليل اإلشعاعية ويشارك فيه اجلهاز منذ عام  2010لتغطية متطلبات االعتماد لبعض التحاليل اخلاصة
باإلشعاع.
 -7برنامج وزارة الطاقة األمريكية MAPEP
)Department of Energy: Mixed Analyte Performance Evaluation Program (MAPEP
هو برنامج معتمد لقياس الكفاءة في حتاليل املواد املشعة في األغذية  حتت إشراف مختبر علوم البيئة واالشعاع   RESLالتابع
لوزارة الطاقة األمريكية ،وقد بدأت مشاركة مختبر اإلشعاع التابع خملتبرات األغذية باجلهاز في هذا البرنامج في العام .2011
 -8برنامج الكفاءة الفرنسي
)BIPEA Proficiency Testing Scheme (Bipea
يعتبر هذا البرنامج برنامجا ً مرموقا ً منذ بداياته في العام  1970في مجاالت األغذية والبيئة حيث يشارك في هذا البرنامج حوالي
 1150مختبرا ً في ستني دولة من دول العالم ،وشاركت فيه مختبرات اجلهاز في أبوظبي منذ بداية  2011في حتليل بقايا املبيدات
في العسل في ثالثة جوالت وكانت نتائجها متميزة بنسبة جناح بلغت .% 100
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العينات المستلمة في مختبرات الجهاز
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توزيع العينات حسب األشهر لسنة 2011

عدد العينات  -أبوظبي

عدد العينات  -العين

النتيجة النهائية للفحص
عينات مطابقة للمواصفات املعتمدة

5332

2443

عينات غير مطابقة للمواصفات املعتمدة

699

501

المهام التفتيشية والرقابية
قام مفتشو األغذية بعدة جوالت تفتيشية للتأكد من تطبيق التشريعات والقوانني من قبل املنشآت الغذائية والتفتيش احملكم
على الشحنات الصادرة والواردة ،واملصانع وذلك لضمان سالمة األغذية.
  .1املنشآت الغذائية
ويوضح اجلدول أدناه بعض العمليات واإلجراءات التي قام بها مفتشو اجلهاز في إمارة أبوظبي  (مدينة أبوظبي ،مدينة العني،
واملنطقة الغربية) خالل العام  2011في أنشطتهم على املنشآت الغذائية:
البيـــــــــــــــان

مدينة أبوظبي

مدينة العين

المنطقة الغربية

المجموع

عدد املنشآت الكلية

6,497

4,660

975

12,132

الزيارات الروتينية

75,068

49,002

1,172

1,25,242

املنشآت املستوفية

40,567

41,999

5,708

88,274

اإلنذارات

16,454

2,777

203

19,434

اخملالفات

808

305

5

1,118

اإلغالق

7

0

18

25

املتدربني

48,891

16,515

230

65,636

نتائج مختبرات أبوظبي والعني لعام  2011في برامج تقييم الكفاءة:
أبوظبي

العين

المعدل العالمي
المقبول

عام 1102
دقة النتائج %

86

82

70

إجمالي عدد التحاليل

160

149
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الثروة الحيوانية

  .2املنافذ احلدودية
أحد األهداف الرئيسة لعمل اجلهاز هو التفتيش احملكم على
الشحنات الصادرة والواردة وإصدار شهادات تصدير املواد
الغذائية وصالحيتها ،حيث استقبلت املنافذ احلدودية في إمارة
أبوظبي خالل العام  2011مليون ومائة وخمس وتسعون ألفا ً
وتسعمائة وثمانون ( )1,195,980طن من املواد الغذائية ،وتنوعت
هذه املواد بني اخلضراوات والفواكه واألسماك واأللبان ومنتجاتها
واملواد الغذائية املبردة واجملمدة واملعلبة واجلافة واملياه املعدنية
واملشروبات واللحوم والدواجن وأنواع أخرى مختلفة.
اجلدير بالذكر هو أن إمارة أبوظبي تشمل ( )8منافذ وهي:
 -1الغويفات.
 -2خطم الشكلة.
 -3مزيد.
 -4سيح شعيب.
 -5مطار أبوظبي الدولي.
 -6مطار العني الدولي.
 -7ميناء زايد البحري.
 -8امليناء احلر.

يحرص اجلهاز على احلفاظ على صحة احليوان عن طريق توفير أفضل طرق الوقاية
والعالج ،باإلضافة إلى توعية وإرشاد مربي الثروة احليوانية واجملتمع بأفضل وسائل
االهتمام والعناية بصحة احليوان ،وعليه قام اجلهاز بالعديد من األنشطة ومنها:
 -1البرنامج الوقائي:

يشمل البرنامج الوقائي نشاطني رئيسيني هما :مكافحة الطفيليات اخلارجية وذلك عن طريق عمليات الرش
والتحصني ضد األمراض الوبائية.
.1مكافحة الطفيليات اخلارجية ( الرش):
مت تنفيذ حملتني للرش األولى خالل (إبريل – مايو) والثانية خالل (سبتمبر – أكتوبر) وذلك كبرنــامج وقائي
للتخلص من الطفيليات اخلارجية ( اجلرب  ،القراد ) استخدمت فيه املبيدات احلشرية الصديقة للبيئة ،حيث مت
رش  3837عزبة ومزرعة.

المواد الغذائية المستوردة عبر المنافذ حسب المنفذ
ويوضح الشكل أدناه كمية الغذاء المستورد والعابر من خالل منافذ مدينة أبوظبي ومدينة العين:
90000
80000
70000

  .2التحصني :
ً
تنفيذا ً ألولويات اجلهــاز  االستراتيجية باملساهمة في األمن احليوي من خالل ضمان صحة احليوان والنبات واستمرارا في تنفيذ
احلمالت السنوية للتحصني والتي بدأت في  2009للقضاء على األمراض املعدية ،مت استكمال احلملة الثانية للتحصني والتي
بدأت في نهاية العام  2010وذلك خــالل الربع األول من عام . 2011
وفي الربع الثالث من  2011بدأت احلملة الثالثة للتحصني كما هو موضح في اجلدول التالي ،وتتمثل أهــم مخرجات حمــالت
التحصني في:
• القضاء على البؤر املرضية لألمراض املشمولة بالتحصني والذي متثل في انخفاض أعداد احليوانات املصابة بها في اإلمارة
بعد أن مت حتصني أكثر من  % 80من احليوانات املستهدفة بالتحصني.
• إنشاء قاعدة بيانات دقيقة عن مواقع وتوزيع العزب واملزارع.
• حتسني اخلدمات البيطرية من خالل تبني نهج الطب الوقائي أوال ً ومن ثم تقدمي أفضل اخلدمات العالجية عند اإلصابة
باألمراض.
• تقليل استخدام األدوية البيطرية وبالنتيجة خفض النفقات وجتنب التأثير السلبي لهذه األدوية ومتبقياتها على صحة
اإلنسان والبيئة.
• زيادة وعي وثقة املربني باخلدمات البيطرية املقدمة من قبل اجلهاز وبأهمية التحصني وفوائده.
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برنــامج الحملة الثالثة للتحصين ضد األمراض التي تصيب الثروة الحيوانية ()2012/2011

اللقاح

الحيوانات المستهدفة

الكفت

الجرعة الثانية

الجرعة األولى

 -2الخدمات التشخيصية والعالجية

البيـــــــــــــــان

املاعز

سبتمبر 2011

مارس 2012

6,497

األبقار واملاعز واألغنام

أكتوبر 2011

مارس 2012

75,068

طاعون اجملترات الصغيرة

املاعز واألغنام

أكتوبر 2011

التوجد

40,567

جدري األغنام واملاعز

املاعز واألغنام

نوفمبر 2011

التوجد

16,454

احلمى القالعية

عدد الحيوانات التي تم تحصينها ضد أمراض محددة تصيب المواشي خــالل الحملة السنوية الشاملة 2011

اللقاح

الكفت

الحمى القالعية

الطاعون

الجدرى

المجموع

اجلرعة الثانية
مارس 2011
اجلرعة األولى  
سبتمبر 2011

اجلرعة الثانية
مارس 2011
اجلرعة األولى أكتوبر
2011

أكتوبر 2011

ديسمبر 2011

أبوظبى

193,529

446,781

231,705

223,215

1,095,230

المنطقة الغربية

190,502

482,260

244,381

244,067

1,161,210

العين

614,756

1,326,849

638,211

626,205

3,206,021

إجمالي عدد الجرعات

491,142

1,125,098

1,114,297

1,093,487

5,462,461

 .1وحدة العالج
يحرص اجلهاز على تقدمي العالج اجملاني بكافة أشكاله
لألمراض الباطنية ،املعدية والسارية جلميع أنواع حيوانات
املزرعة في العيادات التابعة له أو في حيازات التربية (العزب /
املزارع) ،باإلضافة إلى توفير أدوات التشخيص اخملتلفة احلديثة.
ومت دعم اخلدمات البيطرية بزيادة الكادر الطبي البيطري في
وحدة العالج واخملتبرات لتلبية احلاجة املتزايدة في العالج،
كما تقوم الوحدة أيضا ً بتوفير الوقاية للحيوانات من بعض األمراض الباطنية واملعدية
واألمراض الناجتة عن نقص الفيتامينات واملعادن مثل نقص عنصر النحاس في األغنام
واملاعز ،الوقاية من داء اجلرب ،الوقاية من طفيليات املعدة واألمعاء وداء املثقبيات في اإلبل.
 .2التحاليل اخملبرية
يحتوي اجلهاز على ثالثة مختبرات رئيسية يعمل فيها  كادر فني متخصص في الفحص
والتشخيص موزعة على املستشفيات البيطرية في أبوظبي ،العني واملنطقة الغربية
وتغطي العيادات التابعة لها وتهدف هذه اخملتبرات إلى  الوصول إلى التشخيص العلمي
الدقيق للمرض ،ومت خــالل  2011إجراء أكثر من  700ألف حتليل واختبار.
ونتيجة للجهود املبذولة في تلك اخملتبرات فقد مت احلصول على شهادة األيزو   17025من
الهيئة  البريطانية لالعتماد (اليوكاس  ) UKASخالل الربع األخير من  2011وذلك خملتبري
أبوظبي والعني ،ومت اعتماد الفحوصات التالية في تلك اخملتبرات:
• حتديد سموم الفطر الشعاعي في األعالف (Aflatoxin Detection in animal
.)feed
• حتديد سموم الفطر الشعاعي في أعــالف ألفا ألفا (.)Determination of Aflatoxins in Alfa Alfa
• اختبار احلساسية باستخدام األقراص اخلاصة باملضادات احليوية (Antimicrobial susceptibility testing by Disc Diffusion
.)Method
• عزل بكتيريا الساملونيال من األنسجة احليوانية (.)Isolation of Salmonella spp. From animal tissues
  .3التلقيح اإلصطناعي ونقل األجنة:
شهد عام  2011تفعيل قسم التلقيح اإلصطناعي ونقل األجنـــة ،والذي يسعى اجلهاز من خالله إلى معاجلة فقدان اخلصوبة في
حيوانات املزرعــة (جمال – أبقار – أغنام وماعز) بالتعاون مع املستشفيات والعيادات البيطرية التابعة للجهاز حيث مت معاجلة أكثر
من  3000حــالة ،والتشخيص املبكر حلمل حيوانات املزرعــة ( أبقار – جمال – أغنام وماعز) واستخدام تقنية نقل األجنة في اإلبل
للحفاظ على الصفات الوراثية املتميزة وإكثارها.
ومت وضع وتنفــيذ برامج توعوية للمربني لنشــر ثقافة التلقيح االصطناعي ونقل األجنة وحتسني تناسل حيوانات املزرعة.
  .4ترقيم وتسجيل احليوانات:
يحرص اجلهاز على إنشاء قــاعدة بيانات للثروة احليوانية باإلمــارة بهدف االرتقاء بسالمة الغذاء من خالل إتاحة عمليات التتبع
واملساعدة في تطوير دعائم الصحة احليوانية وخطط مكافحة األمراض ،واملساعدة بوجه عام في االرتقاء بإنتاجية احليوان
وسالمته.
وفي نهاية  2011بلغ إجمالي أعداد احليوانات التي مت ترقيمهــا أكثر من  2.3مليون حيوان موزع في كافة مناطق إمارة أبوظبي.
اجلدول التالي يوضح إجمالي أعداد احليوانات املتنوعة التي مت ترقيمها خــالل :2011
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نوع الحيوان

األعداد التي مت ترقيمها بنهاية 2011

جمال

275،000

عز وأغنــام

2،040،000

أبقار

40،000

اجملمـــوع

2،355،000
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التفتيش الزراعي:

أجرت فرق التفتيش في المناطق الزراعية المختلفة عملياتها على المزارع في مختلف مناطق إمارة أبوظبي لتغطي مدينة
أبوظبي ،مدينة العين والمنطقة الغربية ،وذلك لضمان التزام المزارع بسياسات وتشريعات الجهاز ،واستيفائها لشروط استحقاق
الدعم المالي.
عدد الزيارات

عدد المخالفات المحررة

المنطقة
العني

1109

105

أبوظبي

932

216

املنطقة الغربية

2659

157

اإلجمالي

4700

478

محطات الري الجماعي:

استمر العمل في تشغيل وصيانة محطات الري اجلماعي في كل من أبوظبي ،العني واملنطقة الغربية لضمان حصول جميع املزارع
على مياه الري التي تكفيها ،حيث تواصل العمل في ضخ املياه للمزارع وقد بلغ عدد املزارع املستفيدة من هذه اخلدمة  7188مزرعة
موزعة كالتالي:
المنطقة

الشؤون الزراعية
يهدف اجلهاز إلى بناء قطاع زراعي مستدام يحافظ على البيئة ويساهم في تعزيز األمن الغذائي إلمارة أبوظبي ،وفي هذا السياق
فقد حقق اجلهاز عدة إجنازات ملموسة خالل عام  2011ساهمت في تعزيز استدامة القطاع الزراعي في إمارة أبوظبي نوجزها في
النقاط التالية:

عدد المزارع المستفيدة

العني

3300

أبوظبي

3460

املنطقة الغربية

428

اإلجمالي

7188

شؤون المزارعين ومربي الثروة الحيوانية:

تنفيذا ً لرؤية حكومة أبوظبي بدعم الثروة احليوانية وفي سبيل تخفيف األعباء والتكاليف التي يتحملها أصحاب الثروة احليوانية
من خالل  توفير األعالف بأسعار رمزية تساعدهم على احملافظة على هذا القطاع احليوي الهام على مستوى اإلمارة ،قام  اجلهاز
بإدارة برنامج دعم األعالف على مستوى اإلمارة  عبر توزيع األعالف في كل من أبوظبي ،املنطقة الغربية والعني حيث مت متابعة
عمليات صرف وتوزيع األعالف على املستحقني لها مبوجب بطاقات اإلحصاء احليواني من خالل ( )14مركز أعالف رئيسية منتشرة
جغرافيا ً على مستوى اإلمارة ومبا يكفل سرعة وسهولة احلصول على حصصهم الشهرية من هذه األعالف.
برنامج تحسين دخل المزارعين عام :2011

مت تطبيق برنامج حتسني دخل املزارعني إلزاميا ً في مزارع أبوظبي والفئة األولى من مزارع العني واختياريا ً للفئة الثانية من مزراع
العني أيضا ً اعتبارا ً من  ، 2011/ 8/1ومتت مراجعة جميع ملفات املزارع لتكون مطابقة للضوابط اجلديدة ،وفي أكتوبر  2011مت إدخال
مزارع مدينة أبوظبي كافة ضمن برنامج الدعم الزراعي ومن املتوقع زيادة أعداد املزارع التي تستحق الدعم الزراعي لتشمل مزارع
الورثة ومزارع الزوجات ،في حني يجري استكمال مستندات املزارع املتبقية.
وفي ذات اإلطار ،قام اجلهاز بإجراء التدقيق على مزارع املنطقة الغربية وأبوظبي املنضمة لبرنامج حتسني دخل املزارعني  ،وذلك
ملعرفة مدى التزام مالكي املزارع بتطبيق شروط وضوابط النظام رقم ( )7لسنة  2010بشأن برنامج حتسني دخل املزارعني من
خالل عينة مت التعامل معها ضمن مزارع أبوظبي ،حيث شمل برنامج حتسني دخل املزارعني منطقة اخلتم والرحبة وبلغ عدد املزارع
املستفيدة  2150مزرعة ،أما بالنسبة للمنطقة الغربية فبلغ عدد املزراع املستفيدة من البرنامج  4020مزرعة.

36

37 www.ADFCA.ae

الجانب التوعوي
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البرامج التوعوية
تزداد أهمية التوعية في اجملتمع احمللي ،ويكثف اجلهاز   جهوده
لتنفيذ البرامج التوعوية التي تهدف إلى تثقيف وإرشاد أفراد
اجملتمع خاصة صغار السن وطلبة املدارس لكونهم النشء األكثر
احتياجا ً لالرتقاء بالوعي الغذائي وغرس املفاهيم والقيم حول
السالمة الغذائية فيهم منذ الصغر ،مع األخذ بعني االعتبار
الفئات األخرى في اجملتمع كاملزارعني وأصحاب عزب الثروة
احليوانية وربات البيوت وغيرهم .ونظرا ً ألهمية الدور التوعوي
الذي تتبناه اجلهاز ،مت تنيفذ باقة كبيرة من األنشطة والفعاليات
التوعوية املتنوعة التي شملت مختلف قطاعات الغذاء والنبات
واحليوان ،حيث قام قسم التوعية بنحو  35فعالية منها 23
فعالية توعوية غذائية و 4فعاليات توعوية زراعية و  8فعاليات
توعية خاصة بالثروة احليوانية .ومن تلك األنشطة:
 شارك اجلهاز  بالفعالية اخلاصة لطلبة مركز ذوي االحتياجات اخلاصة مبدينة العني بالتعاون مع بلدية العني ،وقدم اجلهازخاللها فقرة تثقيفية توعوية مصورة حول (إرشادات السلوك الغذائي الصحيح ) مع شرح مفصل عن طرق التسوق
الصحيحة واخلطوات األربع لتحقيق السالمة الغذائية وهي (اغسل -افصل -اطبخ -ب ّرد)  ،باإلضافة إلى التعامل األمثل مع
األغذية في التداول والتخزين.
 شارك اجلهاز في املركز الصيفي حتت شعار ( صيفنا مميز ) مبجموعة من الفعاليات املتنوعة والهادفة إلى غرس الثقافةالغذائية الصحيحة لدى الطلبة ،كما شمل البرنامج التوعوي زيارات ميدانية لألسواق املركزية  واحملال الغذائية.
 نظم جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية عددا ً من احملاضرات التوعوية املوجهة لطلبة املدارس واجلامعات ،كما زار اجلهاز بعضاملؤسسات التعليمية بغرض تقدمي سلسلة من البرامج التوعوية واألنشطة املنوعة حول السالمة الغذائية والصحة
احليوانية والزراعة وإقامة املعارض وورش العمل واحملاضرات لنشر الثقافة الغذائية الصحيحة  واالهتمام بصحة احليوان
والنبات واحملافظة على املياه وتشجيع املزارعني على غرس االهتمام باملنتج احمللي وزراعته.
 نظم اجلهاز برنامجا ً توعويا منوعا ً ضمن فعاليات معرض سيال الشرق االوسط  2011ومهرجان اإلمارات للنخيل والتمرللعام  2011اشتمل على مسابقات ثقافية توعوية  للطلبة والزائرين  وأنشطة منوعة وعروض مسرحية هادفة.
وعمل اجلهاز لتطوير عدد من احلمالت التوعوية تستهدف جميع شرائح اجملتمع ،ومن هذه احلمالت:
الحملة التمهيدية للزراعة

نبذة عن احلملة :هي حملة توعوية عامة ترسم الصورة الكبيرة لالستراتيجية الزراعية اجلديدة ،كما تدعو موظفي قطاع الزراعة
للتفاعل مع استراتيجية اجلهاز واملشاركة في إيصال رسائله وتعزيز دورهم في تطبيق تلك االستراتيجيات.
وعمالها ،وحكومة أبوظبي واملستهلكني).
الفئة املستهدفة :اجلمهور العام وأصحاب املصلحة (أصحاب املزارع ّ
األهداف :تهدف احلملة اإلعالنية املعدة إلى إبراز الدور الرئيسي واالستراتيجي للجهاز والتركيز على جهوده في ضمان سالمة
امللحة للتواصل
بشكل ُمنفصل الستراتيجية التنمية املستدامة للقطاع الزراعي ،وكذلك مراعاة احلاجة
الغذاء ،قبل التط ّرق
ّ
ٍ
يخص قطاع الزراعة وإجراء بعض التغييرات في االستراتيجية الزراع ّية إلمارة أبوظبي بهدف حتقيق التوازن البيئي واالجتماعي
فيما
ّ
واالقتصادي.

الفئة املستهدفة :أصحاب املزارعني واملزارعني.
األهداف :تركيز اجلهود للحفاظ على استدامة املوارد املائية وزراعة املنتجات التي توفر املياه.
حمالت الثروة الحيوانية

نبذة عن احلمالت :تشمل حملة (تنمية ،رعاية ،وقاية) وحملة (إكثار السالالت الوراثية اجليدة) وحملة (إدارة النفايات احليوانية).
الفئة املستهدفة :مربي الثروة احليوانية وأصحاب العزب والعاملني فيها.
األهداف :رفع الوعي لدى أصحاب عزب الثروة احليوانية بأهمية املمارسات السليمة في تربية احليوانات وزيادة اإلنتاجية والتخلص
من اخمللفات بطريقة سليمة ال تسبب ضررا ً لإلنسان أو البيئة.
حملة تسوق بذكاء

نبذة عن احلملة :ترمي هذه احلملة إلى توعية املستهلكني بأهم املمارسات التي يجب اتباعها عند ذهابهم لشراء حاجياتهم من
املواد الغذائية اخملتلفة.
الفئة املستهدفة :اجلمهور العام.
األهداف :زيادة الوعي بدور اجلهاز في ضمان سالمة وجودة األغذية ،والتعريف باملمارسات الغذائية السليمة.
حملة سالمة غذائك بين يديك

نبذة عن احلملة :تهدف هذه احلملة إلى دفع سكان اإلمارة إلعادة التفكير في الطريقة التي يتعاملون بها مع الغذاء من حيث
إعداد الطعام وحفظه .وقبل مواجهتهم بحجم التهديد و عبء الألمراض التي تنقلها الألغذية املعا َملة بطريقة سيئة ،حيث أننا
من خالل احلملة مننحهم احلافز للتأثير على سلوكهم املتبع.
الفئة املستهدفة :اجلمهور العام.
األهداف :زيادة الوعي بدور اجلهاز في ضمان سالمة وجودة األغذية ،والتعريف باملمارسات الغذائية السليمة.

حملتي التحصين والرش

نبذة عن احلملة :تركز احلملة على ضمان عدم وصول األمراض للحيوانات والقضاء على الطفيليات اخلارجية التي تسببها وتنقلها
للمحافظة على الثروة احليوانية وزيادة أعدادها وإنتاجيتها ،وتعزيز مناعة املاشية وتقليل احلاجة الستخدام العالجات واألدوية
البيطرية.
الفئة املستهدفة :أصحاب العزب ومربي الثروة احليوانية.
األهداف :حتقيق تنمية مستدامة لقطاع الثروة احليوانية في إمارة أبوظبي.

حملة التعريف والترقيم

فعال وتقدمي
نبذة عن احلملة :تسعى احلملة لتحسني صحة احليوان وإرساء دعائم حقوقه وتعزيز اجلوانب االقتصادية (تفتيش ّ
شهادات صحية ،وجوازات سفر حيوانية) ،باإلضافة إلى حتسني اإلنتاج وأنواع الثروة احليوانية تعزيزا ً لألمن الغذائي في اإلمارة.
الفئة املستهدفة :أصحاب العزب ومربي الثروة احليوانية.
ّ
تفشي األمراض وانتشار األوبئة التي تُصيب احليوانات ،ومراقبتها ،والكشف املبكر عنها واالستجابة
األهداف :السيطرة على
ّ
السريعة ،وتطبيق برنامج حتصني ُمتكامل ،والسيطرة على احلوادث املتعلقة بالسالمة الغذائية ،ورصد األوبئة ،ومكافحة األمراض
احليوانية.
حملة الفصل،التجميد ،التنظيف والطبخ

حملة تحسين دخل المزارعين

نبذة عن احلملة :جاءت احلملة لشرح تفاصيل النظام الذي أصدره سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان والذي ينص على تقدمي
مساعدات مالية ألصحاب املزارع امللتزمني مبجموعة من الشروط والضوابط تشمل االلتزام بوقف زراعة محصول الرودس ،وااللتزام
بعضوية مركز خدمات املزارعني ،وإبرام عقد خدمات النخيل مع مركز خدمات املزارعني ،وااللتزام بعدم تأجير أو استغالل املزرعة
ومواردها لألغراض التجارية غير الزراعية ،باإلضافة لعدة شروط إلزامية أخرى.
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نبذة عن احلملة :هي مبادرة من مبادرات اجلهاز املتعلقة بالعمل على برامج التثقيف والتوعية ،وذلك بهدف حماية صحة
املستهلكني ومصاحلهم ،واحلفاظ على ثقة املستهلكني في نظام غذائي متوازن.
الفئة املستهدفة :اجلمهور و العاملني على حتضير الطعام.
األهداف :تهدف احلملة ترسيخ سلوكيات ايجابية لدى املستهلكني عند تعاملهم مع الغذاء مبختلف مراحل التداول٫
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المعارض والمهرجانات:

 نظم جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية النسخة الثانية من معرض سيال الشرق األوسط  2011مبركز أبوظبي الوطنيللمعارض ،وقد شهد املعرض زخما ً جماهيريا ً وإعالميا ً كبيرا ً وحضورا ً واسعا ً من العارضني واملشاركني والزوار.
 شهد العام املاضي تنظيم اجلهاز ملهرجان اإلمارات الدولي للنخيل والتمر بدورته الثانية كفعالية مصاحبة ملعرض سيالالشرق األوسط.
 شارك اجلهاز في العديد من املهرجانات منها مهرجان ليوا ملزاينة الرطب ،مهرجان سويحان ملزاينة اإلبل ،مهرجان الوثبةملزاينة اإلبل ،مهرجان الظفرة ملزاينة اإلبل ،مهرجان غياثي ملزاينة اإلبل اجملاهيم ،وقد تنوعت مشاركة اجلهاز ما بني دور
إرشادي توعوي وبني فني بيطري.

الجانب المؤسسي
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كشف بعدد المعامالت المنجزة بمراكز خدمة العمالء 1102  -

أما فيما يخص تطوير قدرات موظفي اجلهاز فقد سعى اجلهاز من خالل قسم التدريب والتطوير إلى حتديد االحتياجات التدريبية
من خالل التقييم السنوي للموظفني وذلك بنظام الكفاءة املعمول به في اجلهاز .ويقوم اجلهاز بالتعاون مع مركز التميز للمسار
التطويري لبرنامج القادة حيث وصلت نسبة املشاركة  % 89.7على مستوى اجلهاز للموظفني بالدرجات اخلاصة ،واألولى والثانية.
ومت طرح الدورة التدريبية (الضبطية القضائية) ملنح املوظفني شهادة  ولقب الضبطية القضائية.
ويضع اجلهاز نظاما ً لتطوير اخلريجني اجلدد يتعرف من خالله الطلبة املتدربون على مهام أكثر من قسم أو إدارة فتتوسع دائرة
معارفهم في تخصصات شتى يتضمنها اجلهاز في قطاعاته اخملتلفة ،وتتمثل الوظائف التي يسعى اجلهاز الستقطاب املوظفني
املواطنني واملواطنات إليها في قطاع الثروة احليوانية والتطوير والسياسات والسالمة الغذائية والبيطرة والزراعة.
ويقوم جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية بتوفير برامج تدريبية للطلبة املواطنني من اجلامعات والكليات املشرفني على التخرج وذلك
لتغطية مشروع التخرج في السنة األخيرة ،كما يلتزم اجلهاز بتقدمي مكافآت األداء املميزة عالوة على العروض التنافسية التي
يقدمها للراغبني بااللتحاق ضمن كوادره الوظيفية سواء من حيث املزايا أو التدريب.

بلدية أبوظبي

غرفة أبوظبي

بلدية مصفح

بلدية الوثبة

المركز الرئيسي

مركز بلدية العين

بلدية الهير

بلدية مزيد

بلدية القوع

المرفأ

المركز الرئيسي

المجموع

14240

بدع زايد

وحرصا ً من اجلهاز على توفير الكوادر الوطنية في الوظائف ذات املتطلبات التخصيصة والعلمية ،فقد مت طرح برنامجني بالتعاون
مع كليات التقنية ومجلس ابوظبي للتعليم العالي -:برنامج سالمة األغذية بالتعاون مع كليات التقنية العليا في املنطقة
الغربية وذلك بغرض حاجة اجلهاز من الكوادر الوطنية في مجال تفتيش الغذاء حيث سيحصل اخلريجني على (دبلوم سالمة
األغذية) .وبرنامج (الدبلوم البيطري) بالتعاون مع كليات التقنية العليا في مدينة العني.

مدينة العين

10108

ليوا

نسبة الذكور املواطنني في اجلهاز بلغت  % 46مقابل  % 24للموظفات املواطنات من إجمالي نسبة  % 70التي حققها اجلهاز في
مجال التوطني في العام .2011

مدينة أبوظبي

المنطقة الغربية  -مراكز تم

2183

غياثي

حقق اجلهاز نتائج إيجابية في مجال التوطني خالل العام املاضي معززا ً نسبة التوطني في كادره الوظيفي لتصل إلى % 70من
مجمل عدد املوظفني ،بزيادة جتاوزت  % 14عن العام الذي قبله والذي بلغت نسبة توطني الكوادر الوظيفية فيه نحو  % 56من
إجمالي موظفي اجلهاز.

مت تنفيذ العديد من األنشطة التي تهدف إلى تعزيز مستوى رضا املتعاملني عن طريق تلبية احتياجاتهم وتوقعاتهم من خالل
تقدمي خدمات ذات جودة عالية ينتج عنها الرضا .ويوضح اجلدول ادناه عدداملعامالت املنجزة مبراكز خدمة العمالء في عام 2011

السلع

بناء وتطوير القدرات البشرية:

خدمة العمالء

26531

برنامج الخدمة المجتمعية «عون»:

يثبت برنامج «عون» خلدمة اجملتمع كل عام أنه أحد أهم البرامج املوجهة خلدمة الواقع االجتماعي احمللي بإمارة أبوظبي ،انطالقا ً من
استهدافه شرائح واسعة ومتعددة من احلاالت االجتماعية التي حتتاج الرعاية والدعم والتواصل اخليري.
وضرب اجلهاز من خالل برنامج «عون» أكبر مثل على أهمية العمل التطوعي لتعزيز اجلانب االجتماعي بني كافة فئات اجملتمع،
وقد تنوعت األنشطة والبرامج التي نفذها اجلهاز حتت مظلة «عون» خالل العام املاضي لتشمل طلبة العلم ،ذوي االحتياجات
اخلاصة ،املدخنني وغيرهم ،وكان ملشروع «عون» في عام  2011م إجنازات عديدة طالت الكثير من األعمال اخليرية على مستوى األفراد
واملؤسسات ،ميكن سرد بعضها كالتالي:
 )1رعاية بطولة التحدي 2/ملركز تنمية القدارت لذوي االحتياجات اخلاصة .2011
 )2رعاية مسابقات نادي الظفرة الرياضي.
 )3معرض تسويق منتجات أبناء مؤسسة زايد العليا للرعاية اإلنسانية وذوي االحتياجات اخلاصة.
 )4رعاية املومتر الدولي األول للمعاقني.
 )5املشاركة في فعالية املشي مع أطفال السرطان بالعني بالتعاون مع هيئة الهالل األحمر.
 )6تنظيم معرض لترويج منتجات األسر املنتجة بالتعاون مع وزارة الشؤون االجتماعية.
الفعاليات والمشاركات

يحرص جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية على املشاركة في العديد من األنشطة والفعاليات الهادفة والتي يسعى من خاللها إلى
تبادل اخلبرات العلمية والعملية بهدف  تطوير وحتسني الظروف الغذائية واالرتقاء بالسالمة الغذائية والثروة احليوانية واالستدامة
الزراعية.
وفيما يلي بعض األنشطة والفعاليات املؤسسية التي قام بها اجلهاز خالل عام :2011
الفعاليات واملؤمترات العاملية
 -1املشاركة في املؤمتر العاملي السادس لسالمة األغذية
تواجد اجلهاز بفعالية في املؤمتر العاملي السادس لسالمة األغذية في دبي في مارس  2011من خالل تقدمي ورقة عمل عن «واقع
ومستقبل تشريعات البطاقة الغذائية في إمارة أبوظبي»  ،واستعرض ممثل اجلهاز القواعد واملتطلبات القانونية التي حددها جهاز
أبوظبي للرقابة الغذائية للمصنعني واملنتجني واملستوردين واملوزعني في تشريعاته وأدلته الصادرة بشأن كيفية تقدمي وعرض
البيانات واملعلومات على البطاقة الغذائية بشكل واضح للمستهلك ،كما مت التنويه إلى أن اجلهاز يعمل على إعداد التشريعات
الغذائية والزراعية الداخلة في حلقات السلسلة الغذائية لينظم ويساعد قطاع صناعة األغذية على اتباع السبل الصحيحة
نحو ضمان سالمة منتجاتهم ،بحيث تتواءم هذه التشريعات مع املتطلبات املذكورة في اللوائح الفنية اإلماراتية واخلليجية من
جهة ،ومع املواصفات العاملية من جهة أخرى.
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 -2املشاركة في املؤمتر العاملي الثاني /سيال الشرق األوسط
2011
قام قطاع السياسات واألنظمة باملشاركة في تقدمي ورقة عمل
في الفعاليات املصاحبة ملعرض سيال الشرق األوسط 2011
بعنوان « التشريعات اخلاصة بالبطاقة الغذائية واالدعاءات
الصحية»  ،حيث مت استعراض مراحل إعداد وتطوير التشريعات
في اجلهاز وذلك باتباع أفضل املمارسات العاملية بهذا الشأن،
كما متت اإلشارة إلى أن اجلهاز قد أصدر تشريعا ً يتعلق بالبطاقة الغذائية وهو دليل املمارسة
للمتطلبات العامة للبطاقة الغذائية ،حيث سيتبعه إصدار تشريع بشأن االدعاءات
التغذوية والصحية في إمارة أبوظبي ،يضاف إلى ذلك إعالم املشاركني بأن اجلهاز يتواصل مع
الشركاء االستراتيجيني في الدولة من خالل اللجان وفرق العمل املشتركة بهدف التعاون
والتنسيق في تنظيم االدعاءات الصحية املوجودة على األغذية من أجل حماية املستهلك
من أي تضليل أو خطر على صحته.

التعاون على المستوى اإلقليمي والدولي
يتعاون اجلهاز على املستويني اإلقليمي والدولي في مختلف اجملاالت ،وتعتبر جوانب هذا
التعاون ضرورية لتعزيز شراكات اجلهاز االستراتيجية ،وعليه قام قطاع السياسات واألنظمة
باإلجراءات التالية:
• شبكة السلطات الدولية للسالمة الغذائية (اإلنفوسان) -مت تزويدهم مبرئيات اجلهاز بخصوص املعلومات الضرورية الواجب
توافرها على املوقع اإللكتروني اخلاص بأعضاء شبكة االنفوسان التي يتم من خاللها تنظيم اإلخطارات املتعلقة باحلوادث
الغذائية.
• املنظمة الدولية للمنتجات العضوية (  -)IFOAMعقد اجتماع مع السيد نائب مدير عام منظمة اإليفوم ( )IFOAMفي دبي
بهدف بحث إمكانية االستفادة من هذه املنظمة في تطوير التشريعات واألنظمة املتعلقة بالزراعة واملنتجات العضوية
التي ميكن للجهاز إعدادها في املراحل القادمة  .
التعاون على المستوى الخليجي

 اجتماع اللجنة اخلليجية لسالمة األغذية :شارك عضو اللجنة اخلليجية لسالمة األغذية ،ممثل اجلهاز ،في كافة اجتماعاتاللجنة خالل العام  2011وعددها ( )3اجتماعات.
 ورشة عمل اإلنذار الغذائي املبكر اخلليجي لألغذية :شارك اجلهاز في ورشة عمل اإلنذار الغذائي املبكر اخلليجي لألغذيةبالتعاون مع الهيئة السعودية للغذاء والدواء.
 الدليل اخلليجي املوحد لألغذية املستوردة :شارك اجلهاز بوضع الردود واألجوبة على االستفسارات الواردة من بعض بلدانأعضاء منظمة التجارة العاملية  WTOعلى مسودة الدليل اخلليجي املوحد لألغذية املستوردة.
التعاون على المستوى االتحادي و المحلي

في إطار التعاون املستدام واملثمر بني اجلهاز والشركاء ،سعى جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية للتنسيق والتعاون مع اجلهات ذات
العالقة التالية مبا يعود بالنفع على املصلحة العامة:
وزارة البيئة واملياه
• راجع اجلهاز مسودة قانون الغذاء االحتادي وأجرى التعديالت الضرورية عليه مبا ينسجم مع املبادئ واألسس العلمية التي
أعلنتها املنظمات العاملية بهذا اخلصوص ،ومت إرسال املرئيات إلى الوزارة عبر الدائرة القانونية للمجلس التنفيذي.
• قم اجلهاز مرئياته ومالحظاته على تعديل قانون احلجر البيطري وقانون احلجر الزراعي ،والقانون االحتادي بشأن حماية البيئة
وتنميتها ومت تزويد الوزارة بها.
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• شارك اجلهاز ضمن فريق عمل وطني منبثق عن اللجنة الوطنية لسالمة األغذية في إعداد دليل احلظر ورفع احلظر
للمنتجات الغذائية.
• مت التنسيق مع املعنيني في الوزارة إلنشاء مركز خدمة العمالء في منفذ الغويفات احلدودي وذلك باالشتراك مع دائرة
اجلمارك  ،جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية باإلضافة إلى وزارة البيئة واملياه.
هيئة اإلمارات للمواصفات واملقاييس
• شارك اجلهاز ،ضمن فريق عمل وطني ،في إعداد الئحة فنية لتسجيل واعتماد مشروبات الطاقة في دولة اإلمارات العربية
املتحدة.
• شارك قطاع السياسات واألنظمة في توفير املعلومات الضرورية بخصوص أنظمة الرقابة الغذائية الوطنية واستراتيجيات
سالمة األغذية املطبقة على املستوى الوطني بهدف تعبئة االستبيان الوارد من هيئة الدستور الغذائي بهذا اخلصوص.
• شارك اجلهاز مع هيئة اإلمارات للمواصفات واملقاييس من خالل فريق العمل اخلاص بتطبيق النظام الوطني للمطابقة
للمنتجات الغذائية وعالمة اجلودة اإلماراتية ،في سبيل وضع آلية لتطبيق هذه العالمة للمنتجات الغذائية.
وزارة الصحــة
• شارك اجلهاز ضمن فريق عمل وطني في إعداد ومراجعة مسودة قرار مجلس الوزراء بشأن املقاصف املدرسية واألغذية
املتداولة فيها وهو في مراحل االعتماد.
• شارك اجلهاز في اجتماع اللجنة العليا لتقييم املستحضرات املستمدة من مصادر طبيعية واملستحضرات ذات البيع
العام برئاسة وكيل وزارة الصحة املساعد لشؤون املمارسات الطبية والتراخيص ورئيس اللجنة وذلك بحضور ممثلني عن
البلديات واجلهات الصحية األعضاء في اللجان املنبثقة عن اللجنة العليا.
• قام القطاع بوضع املرئيات على مسودة قرار مجلس الوزراء بشأن حماية الرضاعة الطبيعية وتنظيم تسويق بدائل حليب
األم.
• قام اجلهاز بوضع املرئيات على مسودة ملحق قرار مجلس الوزراء في شأن الالئحة التنفيذية للقانون االحتادي رقم  15لسنة
تضمن ملحق القرار ضوابط تقدمي التبغ ومنتجاته باملقاهي أو ما مياثلها والشروط
 2009في شأن مكافحة التبغ ،حيث
ّ
التخطيطية ألماكن تقدمي التبغ ومنتجاته.
جهاز الشؤون التنفيذية
حضر ممثلو اجلهاز عدة اجتماعات مع جهاز الشؤون التنفيذية للتنسيق املشترك بشأن مراجعة ومتابعة مسودات التشريعات
احمللية واالحتادية ذات الصلة.
دائرة الشئون البلدية
• اطلع اجلهاز  -وقدم مقترحاته -على تقرير مشروع تطوير األدوات التشريعية للبلديات الذي قامت
دائرة الشئون البلدية بإعداده من خالل الشركة االستشارية ،حيث أكدت مالحظات اجلهاز على ضرورة  
حتديد التوجهات واملعايير الفنية والتشريعات الالزمة للبلديات للوقوف على واقع التعامل مع مختلف
املوضوعات بشكل مبدئي بهدف وضع تشريعات تتالءم مع االحتياجات الفعلية وبحيث تكون واضحة
وقابلة للتطبيق.
• قام اجلهاز بوضع املرئيات على بعض مسودات التشريعات التي قامت دائرة الشئون البلدية في أبوظبي
بإعدادها وأهمها مسودة قرار تنظيم استخدام األراضي الزراعية في إمارة
أبوظبي ،ومسودة مشروع نظام تخصيص األراضي وتأجيرها لألنشطة
االقتصادية واالجتماعية ومت مناقشة املرئيات اخلاصة به في اجتماع مشترك
خملتلف اجلهات احلكومية.
• شارك اجلهاز في اجتماع مع دائرة الشئون البلدية وبلدية العني وبلدية املنطقة
الغربية ،ملناقشة آلية العمل املشتركة بخصوص توثيق العقود اإليجارية
ملالكي املزارع بإمارة أبوظبي ومتابعة موضوع دراسة تأثير القانون رقم  1لسنة
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 2011بشأن تنظيم إشغال الوحدات السكنية واالنتفاع بالعقارات اخملصص للمواطنني في إمارة أبوظبي وكذلك القرار
الصادر عن سمو ولي العهد بشأن السماح بتأجير املالحق للمساكن الشعبية على القرار رقم ( )15لسنة . 2011
• شارك اجلهاز في االجتماعات التنسيقية املنعقدة مع دائرة الشئون البلدية في أبوظبي وذلك للتباحث في النقاط
املشتركة ما بني الطرفني وخاصة فيما يتعلق بكيفية تنظيم األنشطة التجارية اخلاضعة للرقابة البيطرية وموضوع
النظافة العامة احمليطة باحملالت الغذائية.
بلدية دبـــــــــي
املنسقة على قانون الغذاء اخلليجي املوحد ومت مناقشة هذه املرئيات
• قام اجلهاز بالتعاون مع بلدية دبي في وضع التوجهات
ّ
في اجتماع اللجنة اخلليجية لسالمة الغذاء.
• وضع املرئيات املوحدة على االستفسارات الواردة من بعض بلدان األعضاء في منظمة التجارة العاملية وهم (الواليات
املتحدة األمريكية وكندا) بشأن الدليل اخلليجي لألغذية املستوردة.
مكتب التنظيم والرقابة  -أبوظبي
• شارك اجلهاز مكتب التنظيم والرقابة في إعداد دليل املمارسة اخلاص مبياه الصرف الصحي للمنشات منخفضة اخلطورة
والتي تشمل املطاعم والكافيتريات ومطاعم الوجبات السريعة باإلضافة إلى املصابغ.
• قام اجلهاز مبشاركة مكتب التنظيم والرقابة في ورشة العمل اخلاصة بالقضايا املتعلقة بجودة امليـاه وعالقتها بالصحـة
العامة  ،باإلضافة إلى طرق فحص وقياس اجملموع الكلي للمواد الصلبة الذائبة في املياه.
هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة
العمل على توحيد املسميات وتصنيف األنشطة للمنشآت الغذائية في القطاع الفندقي.
صندوق خليفة لتطوير املشاريع
استمر التعاون مع صندوق خليفة بشأن مشروع حاضنات املطابخ ،بحيث يكون دور جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية تقدمي النصح
واإلرشاد والتدريب وال يدخل في التمويل إطالقا ً كونه جهة مشرعة ومشرفة.

غرفة أبوظبي
• مت عقد اجتماع مشترك مع ممثلني عن غرفة أبوظبي
لوضع آلية التواصل مع القطاع اخلاص مبختلف فئاته
العاملة ضمن السلسلة الغذائية واملسجلني لدى
الغرفة ،حيث ميكن للجهاز االستفادة من قاعدة
البيانات املتوفرة في الغرفة عبر السماح للجهاز
بالدخول إليها وإعطاء صالحية له في إعادة ترتيب
املعلومات إلى مجموعات نوعية طبقا ً لنوع األنشطة التجارية التي يتم
ممارستها وبالتالي يسهل على اجلهاز التواصل مع هذه اجملموعات في مواضيع
عدة ذات صلة مثل مشاورتهم إلبداء مرئياتهم على مسودات التشريعات التي
يقوم اجلهاز بإعدادها   .
• شارك اجلهاز في عدة اجتماعات مع غرفة أبوظبي من خالل مجلس سيدات
أعمال أبوظبي بهدف تسهيل وتعزيز سبل التعاون املشترك بني الطرفني
خاصة فيما يخص برنامج «مبدعة» واملعوقات التي تواجه السيدات في ممارسة
األنشطة الغذائية في هذا البرنامج ،من خالل تقدمي الدعم الفني في ضوء آخر
املستجدات من التشريعات الصادرة عن اجلهاز.
مجلس أبوظبي للجودة واملطابقة
مت عقد اجتماع مع مجلس أبوظبي للجودة واملطابقة وذلك في سبيل تعزيز التعاون والتواصل بني اجمللس واجلهاز فيما يخص
املسؤوليات والتشريعات احمللية ومبا يخص تطبيق مشروع «بقالة».
دائرة التنمية االقتصادية – أبوظبي
• العمل على توحيد املسميات وتوصيف األنشطة للمنشآت الغذائية والزراعية.
• العمل على إعداد متطلبات مركز أبوظبي لألعمال وذلك بالتنسيق بني جميع القطاعات في جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية
مع دائرة التنمية االقتصادية من خالل توفير اشتراطات األنشطة ورسومها باإلضافة إلى آلية حتصيل الرسوم.
هيئة الصحة  -أبوظبي
• جرى استكمال مراحل عمليات الربط اإللكتروني ما بني هيئة الصحة وجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية فيما يتعلق برصد
وتقصي األمراض املنقولة باألغذية ،حيث مت تطوير وثيقة مشتركة (بروتوكول) تتضمن جميع التفاصيل التي تتعلق
بخطوات الربط اإللكتروني وإجراءات تشغيله إضافة إلى إجراءات العمل القياسية الفنية اخلاصة بتقصي حاالت التسمم
الغذائي واألمراض املنقولة باألغذية في كال اجلهتني ،والوثيقة في مرحلة االعتماد من قبل ممثلي اللجنة العليا املشتركة  .
• قام اجلهاز بالتعاون مع كل من هيئة الصحة ومجلس أبوظبي للتعليم بإعداد دليل املقاصف املدرسية للعام الدراسي
.2012/2011
• املشاركة في املؤمتر الصحفي الذي عقدته هيئة صحة بأبوظبي حتت عنوان « أبوظبي تقول ال للتدخني» ومبشاركة عدة
جهات حكومية ذات عالقة وذلك في سبيل احلد من انتشار التبغ في اإلمارة ،بهدف تسليط الضوء على التشريعات الراهنة
وتعزيز دور اجلهاز في تفعيل تطبيق قانون التبغ في اإلمارة.
• التعاون مع هيئة الصحة في أبوظبي في موضوع تفشي ميكروب «ايسشيريا كوالي» في اخلضروات الطازجة في بعض
الدول األوروبية ،حيث مت عقد اجتماع مشترك بهدف وضع الضوابط واإلجراءات الضرورية للرقابة على اخلضار املستوردة من
الدول املوبوءة بهذا املرض ،وكيفية التعامل مع وسائل اإلعالم فيما يتعلق بهذا الشأن.
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مجلس التخطيط العمراني -أبوظبي
ضمن رؤية أبوظبي  2030عقدت سلسلة اجتماعات في مجلس التخطيط العمراني   -أبوظبي خالل النصف الثاني من عام ،2011
وشارك جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية مع اجمللس وهيئة البيئة بأبوظبي بهدف حتديد املناطق الصاحلة في اخلطط املستقبلية
إلقامة مشاريع اإلنتاج احليواني في إمارة أبوظبي عبر ما نصت عليه  الشروط مسودة نظام رقم  9لسنة .2012
هيئة البيئة – أبوظبي
ً
ً
قام اجلهاز بصفته شريكا استراتيجيا لهيئة البيئة بوضع مرئيات حول بعض الدراسات ومسودات األنظمة املعدة من قبلها
كمسودة دليل املمارسة اخلاص بالصحة والسالمة املهنية لقطاع أعمال األغذية ،ومسودة نظام توصيف اخملالفات البيئية.
اإلدارة العامة للجمارك
مت تنسيق التعاون املشترك فيما يخص الربط اإللكتروني مع النظام اجلمركي (ظبي) و مشروع إدارة املعلومات لألغذية املستوردة
.FIMIS
وزارة الداخلية
قام اجلهاز باملشاركة في إعداد و إبداء املرئيات اخلاصة باالشتراطات الفنية والتشغيلية حملالت البيع بالتجزئة (بقالة) في مدينة
أبوظبي وكذلك ساهم اجلهاز في اقتراح آلية التطبيق في ضوء الوضع احلالي للبقاالت في اإلمارة.
املؤسسة العليا للمناطق االقتصادية املتخصصة:
مت العمل على توحيد املسميات وتصنيف األنشطة للمنشآت الغذائية والزراعية في (القطاع الصناعي).
شركة أبوظبي للمطارات وشركة أبوظبي خلدمات املطار:
جرى التنسيق مع شركة أبوظبي للمطارات وشركة أبوظبي خلدمات املطار فيما يخص جتهيز املطار ملتطلبات النظام املبني على
درجة اخلطورة لألغذية املستوردة.

جوائز محلية وعالمية
حصد الجهاز العديد من الجوائز المحلية والعالمية ،تقديرا ً للجهود التي بذلها في تأس��يس بنية اس��تراتيجية راس��خة تدعم
أهداف المؤسسة والمخرجات الحكومية ،ومن هذه الجوائز نذكر التالي   :
شهادة المطابقة لنظام اإلدارة المتكامل (المعهد البريطاني للمواصفات)

حصل الجهاز على هذه الشهادة لتطبيقه نظام اإلدارة المتكامل والذي يعتبر من أحدث األنظمة الدولية لإلدارة كون هذا النظام
يهدف إلى تطوير بيئة العمل اإلدارية من خالل التحس��ين المستمر ألساليب وطرق أداء األعمال ومتابعتها ،كما يتيح هذا النظام
الفرصة لدمج عدة أنظمة جودة عالمية من أنظمة اآليزو في نظام واحد.
جائزة الصفوة العالمية في تطوير وتنفيذ االستراتيجيات

حصل الجهاز على هذه الجائزة لتميزه في تطبيق نظام بطاقة األداء المتوازن لقياس وتنفيذ االستراتيجيات وإدارة األداء المؤسسي.
جائزة وزير الداخلية للتميز لعام  1102عن فئة الشريك المثالي

حصل الجهاز على هذه الجائزة كنتيجة طبيعية للتميز الواضح في تفعيل دور الش��ركاء الرئيس��يين للجهاز والدعم والتنسيق
المقدم للقيادة العامة لشرطة ابوظبي.
جائزة األعمال الدولية ( 1102مؤسسة جوائز ستيفي)

حصل الجهاز على هذه الجائزة عن:
•

أفضل إدارات الدعم اإلداري  لعام  1102في إدارة التخطيط االستراتيجي وإدارة األداء.

•

أفضل مؤسسة حكومية لعام  1102عن تطبيق نظام إدارة األداء المتكامل.

شركة أبوظبي للموانئ:
عزز اجلهاز تعاونه مع شركة أبوظبي للموانئ فيما يخص تطبيق نظام األغذية املستوردة في ميناء زايد البحري والتجهيزات
اخلاصة باملتطلبات التشغيلية مليناء خليفة البحري.
الشركة االستشارية ألمتتة خدمات اجلهاز:
التعاون مع الشركة االستشارية وإدارة تقنيات املعلومات في اجلهاز ،حيث مت تطوير بعض اخلدمات التي يقوم اجلهاز بها إلكترونيا ً
وهي عملية البحث عن املواصفات القياسية والتشريعات الزراعية الغذائية وعملية مشاورة الشركاء في شأن مسودات
التشريعات ،على أن يتم البدء بتشغيل هذه اخلدمة عبر البوابة اإللكترونية حلكومة أبوظبي خالل الربع الثاني من عام .2012
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