في زيارة تفقدية لمزرعة "ايليت اجرو" في العين

"األمن والعدل والسالمة" تؤكد أهمية تعزيز جودة
المنتج الزراعي المحلي في إرساء منظومة أمن غذائي
متكاملة في أبوظبي


الزيارة تهدف إلى االطالع على أفضل الممارسات واألساليب الزراعية ومعايير األمن الغذائي والسالمة



أعضاء اللجنة يؤكدون أن أبوظبي سبّاقة ورائدة في مجال األمن والسالمة الغذائية وتعزيز جودة المنتج المحلي

أبوظبي  6مارس  :2018أكدت لجنة األمن والعدل والسالمة ،إحدى اللجان الفرعية التابعة للمجلس
التنفيذي إلمارة أبوظبي ،أهمية تعزيز جودة المنتج الزراعي المحلي ،في إرساء منظومة أمن غذائي
متكاملة في إمارة أبوظبي ،وذلك انطالقا ً من كونها إحدى المواضيع االستراتيجية التي تحظى بأولوية
لدى حكومة أبوظبي.
أتى ذلك خالل زيارة قامت بها اللجنة برئاسة سعادة الدكتور ناصر سالم لخريباني النعيمي ،إلى مزرعة
"إيليت أجرو" بمنطقة الفوعة في العين ،والتي تعد إحدى الشركات اإلماراتية الرائدة في مجال إنتاج
وتوزيع الخضار والفواكه الطازجة محليا ً وإقليمياً.
واطلعت اللجنة خالل زيارتها التفقدية للمزرعة على أفضل الممارسات واألساليب في مجال تحسين
جودة المنتجات الزراعية ،إضافة إلى التعرف على جهود المزرعة في تعزيز المفاهيم التي تسهم في
تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مجال الزراعية ،ورفع التنافسية االقتصادية للمنتج المحلي ،وما
يحققه ذلك من تنمية للقطاع الزراعي باإلمارة.

وتعرفت اللجنة كذلك على األنشطة التي تنفذها "إيليت أجرو" في مجال إنتاج وتسويق الفواكه
والخضروات ،حيث تعمل المزرعة على إنتاج منتجات ذات قيمة غذائية عالية الجودة ،والتي تناسب
الفئة االستهالكية التي تعتمد على األنماط الغذائية الصحية والعضوية ،باستخدام أحدث التقنيات العلمية
في اإلنتاج والتوزيع.
شرح حول سير العمليات اإلنتاجية ،وأنواع المنتجات وكل ما يتعلق بزراعتها
واستمعت اللجنة إلى
ٍ
وإنتاجها وتصديرها ،إضافة إلى الخطط المستقبلية للشركة الرائدة في مجال التغذية ،حيث تجسّد "إيليت
أجرو" التحول الذكي في مجال الدعم الغذائي والزراعي باإلمارة ،وتسهم في تشجيع الممارسات التي
ترسخ مفهوم االقتصاد القائم على المعرفة واالبتكار.
وأكد أعضاء لجنة األمن والعدل والسالمة أن حكومة أبوظبي بادرت بوضع العديد من المشاريع
والمبادرات لتعزيز منظومة األمن الغذائي ،وأنه على الرغم من أن اإلمارة ال تعتبر زراعية ،وتقع في
منطقة تعاني قلة األمطار ،إال أنها استطاعت وبفضل القيادة الحكيمة ،بأن تكون سبّاقة في مجال األمن
والسالمة الغذائية ،وتأمين الحلول الرائدة في مجال تأمين الغذاء وذلك عبر تعزيز جودة المنتج المحلي،
وتصديره لمختلف األسواق ليش ّكل قيمة مضافة إلى االقتصاد غير النفطي في اإلمارة.
وأكد أعضاء اللجنة أن مفاهيم الغذاء الصحي والمنتج العضوي والقيمة الغذائية باتت راسخة لدى
المجتمع اإلماراتي ،وأن الممارسات التي تعنى بهذا النوع من القطاعات الحيوية تشكل أحد أهداف خطة
أبوظبي في مجال الغذاء ،والرامية إلى تعزيز األمن الغذائي واستدامة القطاع الزراعي.
وأعرب أعضاء اللجنة كذلك عن أملهم في أن يتم نقل أفضل الممارسات الزراعية الفعّالة بين
المزارعين ومختلف الشركات الزراعية ،وتعميم هذه المعارف والحلول المبتكرة بما يصب في مصلحة
تطوير منظومة الثروة الزراعية والحيوانية باإلمارة ،مشيدين بالدعم الذي تق ّدمه حكومة أبوظبي
ب آخر ،وذلك إيمانا ً منها بأهمية هذه
للشركات الوطنية العاملة في مجال الزراعة ،والمزارعين من جان ٍ
األنشطة في الدفع بعجلة التنمية التي تشهدها أبوظبي في كافة المجاالت.
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كما ش ّدد أعضاء "األمن والعدل والسالمة" على ضرورة تكاتف الجهود بين الجهات المعنية في مجال
األمن الغذائي ،والمضي قدما ً في االرتقاء باآلليات التي تسهم في ضمان سالمة الغذاء ،وإنتاجه وفق
أفضل المعايير والممارسات العالمية في هذا المجال ،وقد وجهت اللجنة بأن يتم إعداد تقرير مفصل عن
التحديات والفرص المتاحة لالرتقاء بالقطاع الزراعي باإلمارة واستعراضه في اجتماعات اللجنة المقبلة
لضمان تحقيق األهداف المنشودة من هذه الزيارة.
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