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إننا لم نكن نحلم بكل هذه اإلنجازات التي تفوق كل تصّور، 

 وهذه السرعة التي تفوق كل معدالت التنمية. ”

 المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان،
مؤسس دولة اإلمارات العربية المتحدة

“
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“ نعلن أيضا عن تعيين مريم بنت محمد المهيري وزيرة   
للدولة.. مسؤولة عن ملف األمن الغذائي المستقبلي   

للدولة .. بحثا وخطة وتقنية.”   
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم،   

نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء   
حاكم إمارة دبي  

19 أكتوبر 2017   
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أريد أن ُأطمئن كل مواطن ومقيم على هذه األرض الطيبة ..     “
على قدرة دولة اإلمارات وجاهزيتها المستدامة - بإذن اهلل  -  

لتأمين الغذاء والدواء ومواجهة التحديات كافة.”  
صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي   

عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة  
18 مارس 2020  



معالي مريم بنت محمد المهيري
وزيرة دولة لألمن الغذائي والمائي

أصبــح األمــن الغذائــي أحــد أكثر المجاالت أولوية للبشــرية، 
وهــذا مــا تــم تســليط الضــوء عليــه بوجــٍه خــاص فــي دولة 
ــا  ــا علين ــات لزاًم ــك، فقــد ب اإلمــارات العربيــة المتحــدة. لذل
أن نعمــل ســوًيا داخــل مجتمعاتنــا لنقــوم بــدور نشــط 
فــي تعزيــز األمــن الغذائــي العالمــي. كانــت رؤيــة والدنــا 
المؤســس، المغفــور لــه بــإذن اهلل صاحــب الســمو الشــيخ 
زايــد بــن ســلطان آل نهيــان، أن يلتــزم كل مّنــا بخدمــة 
الوطــن والعمــل علــى تحقيــق االزدهــار والرفاهيــة فــي 
دولــة اإلمــارات. وتشــكل هــذه الرؤيــة المبــادئ التوجيهيــة 

لعمــل مكتــب األمــن الغذائــي والمائــي.

قمنا بعرض االســتراتيجية الوطنية لألمن الغذائي 2051 
أثنــاء انعقــاد االجتماعــات الســنوية لحكومــة دولــة اإلمارات 
العربيــة المتحــدة فــي عــام 2018، بصفتــي وزيــرة دولــة 
لألمــن الغذائــي، والتــي تهــدف إلــى تحويــل دولــة اإلمــارات 
علــى  القائــم  الغذائــي  لألمــن  رائــد  عالمــي  مركــز  إلــى 
االبتــكار. وهــذه االســتراتيجية عبــارة عــن إطــار متكامــل 
وطويلــة  قصيــرة  المبــادرات  مــن  مجموعــة  يتضمــن 
 األمــد تتماشــى مــع رؤيــة 2051 واألجنــدة الوطنيــة لرؤيــة

اإلمارات 2021.

االســتراتيجية  خــال  مــن  نســعى  الصــدد،  وبهــذا 
تنفيــذ  علــى  اإلشــراف  إلــى  الغذائــي،  لألمــن  الوطنيــة 
تحســين  فــي  التــي ستســاعد  والسياســات  المبــادرات 
مؤشــر  فــي  المتحــدة  العربيــة  اإلمــارات  دولــة  ترتيــب 
بحلــول  األول  المركــز  لتحتــل  العالمــي  الغذائــي  األمــن 
فــي  مراتــب  عشــر  اإلمــارات  دولــة  تقّدمــت   .2051 عــام 
عــام 2019 لتحتــل المرتبــة 21 علــى قائمــة تضــم 113 
دولــة. وهــذا يعــد مؤشــًرا واضًحــا علــى نجــاح جهودنــا 

المشــتركة مــع الجهــات المعنيــة حتــى اآلن، حيــث يوفــر 
لنــا مؤشــر األمــن الغذائــي العالمــي، الصــادر عــن مجموعــة 
ذا إيكونوميســت، معيــاًرا وإطــاًرا لتقييــم مــدى تقدمنــا 

العالمــي. الغذائــي  األمــن  لدعــم  جهودنــا  ومواءمــة 

ال يمكننــا تحقيــق ذلــك بمفردنــا، وأود أن أغتنــم هــذه 
رئيســيتين: مبادرتيــن  ألذكــر  الفرصــة 

إنشــاء مجلــس اإلمــارات لألمــن الغذائــي، الــذي يضــم  • 
فــي عضويتــه ممثليــن عن الجهــات الحكومية االتحادية    
والمحليــة وكذلــك القطــاع الخــاص واألكاديمــي، والذيــن   
االســتراتيجية تنفيــذ  علــى  لإلشــراف  مًعــا  يعملــون    
جهودنــا بفضــل  الغذائــي.  لألمــن  الوطنيــة    
األمــن مجــال  فــي  جديــدة  أفقــا  ســنبني  المشــتركة،    

الغذائي لشعبنا.  

  • تحــدي تكنولوجيــا الغــذاء العالمــي؛ وهــو عبــارة عــن
مســابقة عالميــة تهــدف إلــى إيجــاد حلــول مســتدامة   
واألفــراد الشــركات  مــن  التكنولوجيــا  علــى  وقائمــة    
ومؤسســات البحــث العلمــي فــي دولــة اإلمــارات ومــن   
جميــع أنحــاء العالــم. ويواصل هذا التحــدي نموه وتعزيز   
تطويــر األفــكار المبتكــرة واألدوات الفعالــة إلنتــاج الغذاء   

في دولة اإلمارات.  

الرشــيدة  قيادتنــا  ألشــكر  الفرصــة  هــذه  أغتنــم  أن  أود 
والجهــات الحكوميــة والشــركاء الذيــن دعمــوا عملنــا فــي 
مكتــب األمــن الغذائــي والمائــي، وكل مــن يعمــل مــن 
أجــل تحقيــق مســتقبل مســتدام لنــا جميًعــا. فــا تقتصــر 

الحكومــة  مســتوى  علــى  الغذائــي  األمــن  مســؤولية 
فحســب، بــل تقــع علــى عاتــق المجتمــع أيضــا.

يتعيــن علينــا أن نكــون أكثــر وعًيــا بعالقتنــا 
يمكننــا  ومــا  اســتهالكه،  وكيفيــة  بالطعــام، 
وكيفيــة  هــدره،  عــدم  لضمــان  بــه  القيــام 
الســليم  بتصرفنــا  الغذائــي،  نظامنــا  تغييــر 
اليــوم ســنمهد الطريــق لتوفيــر الغــذاء الــذي 
بأكملهــا  وأّمتنــا  القادمــة  األجيــال  ســتتناوله 

المســتقبل. فــي 

مقدمة 
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معالي مريم بنت محمد المهيري 
وزيرة دولة لألمن الغذائي والمائي



ما هو
 األمن

الغذائي؟

نستمتع جميًعا بمطاعمنا المفضلة برفقة األسرة واألصدقاء، أو 
بطهي مأكوالتنا المفضلة سوًيا في المنزل، ولكن هل يمكنك أن 

تتخيل عدم قدرتك على الحصول على الطعام؟

ُيمّكن األمن الغذائي مواطني ومقيمي دولة اإلمارات من 
الحصول على غذاء صحي آمن كاٍف ذي قيمة غذائية مناسبة 

من أجل حياة نشطة وصحية بأسعار مقبولة في جميع األوقات، 
بما في ذلك حاالت الطوارئ واألزمات.

ومن هنا يقع على عاتق الجميع مسؤولية مشتركة تتمثل في 
تقديرنا لمصدر طعامنا وكيفية تصنيعه وإعداده وأيًضا ما يحدث 

له بعد تركه في أطباقنا.

يقدم هذا التقرير بعنوان “مستقبل الغذاء” مقدمة وافية حول 
آليات عمل حكومة دولة اإلمارات العربية المتحدة لتحقيق األمن 

الغذائي - رؤية 2051 ووضع خارطة الطريق لتصبح مركًزا عالمًيا 
رائًدا لألمن الغذائي القائم على االبتكار بهدف ضمان األمن الغذائي 

لألجيال القادمة في دولة اإلمارات وفي جميع أنحاء العالم.
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يمر العالم بمرحلة انتقالية تاريخية، سيكون لها حتًما 
تأثير على مستقبل األمن الغذائي العالمي. وتقود 
الثورة الصناعية الرابعة تقدًما سريًعا في التقنيات 

الجديدة، بما يشمل الذكاء االصطناعي، والروبوتات 
وإنترنت األشياء والهندسة الحيوية التي تعمل على 

تحويل اإلنتاج الزراعي وسلسلة اإلمداد الغذائي 
العالمية بأسرها.

 وفي الوقت ذاته، يهدد التغّير المناخي اإلمدادات 
الغذائية والمائية، ال سيما في منطقة الشرق 

األوسط. تزداد هذه المتغيرات تعقيًدا بسبب البيئة 
الجيوسياسية المتقلبة، وأنماط الهجرة المتغيرة 

والمشهد التجاري العالمي غير المستقر.

 لقد ازدادت الحاجة إلى توفير الغذاء لمواطني 
ومقيمي دولة اإلمارات مع استمرار النمو السكاني 

بشكل كبير، حيث ارتفع من حوالي 300 ألف في عام 
1971 - العام الذي أّسس فيه المغفور له الشيخ زايد 

بن سلطان آل نهيان دولة اإلمارات العربية المتحدة 
والذي وضعت رؤيته مساًرا واضًحا لتقدم دولة اإلمارات 

حكومًة وشعًبا - إلى ما يزيد عن 9.5 مليون اليوم. 
وعاوة على ذلك، يتسبب النهج التقليدي الذي يتبعه 

المجتمع في استهاك الطعام، مثل إعداد الوالئم 
الضخمة والتي ينتج عنها هدر الكثير من الطعام، 

وزيادة استهاك الغذاء.

لذا وضعت دولة اإلمارات العربية المتحدة، نتيجًة لهذا 
التحدي، وبناًء على توجيهات صاحب السمو الشيخ 

محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس 
مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي، رؤيًة ثاقبة تهدف إلى 

تحويل اإلمارات إلى مركز عالمي رائد لألمن الغذائي 
القائم على االبتكار بحلول عام 2051.

نحو مستقبل آمن غذائًيا 2051

  العالم اليوم،
رؤية للغد

 ومن المزمع أن يتم تحقيق الرؤية من خال العمل 
 على خمسة توجهات استراتيجية تتمثل في:

تسهيل تجارة الغذاء العالمية وتنويع مصادر  • 
استيراد الغذاء   

تطوير إنتاج محلي مستدام ممّكن بالتكنولوجيا     •
لكامل سلسلة القيمة   

الحد من فقد وهدر الغذاء  • 
ضمان سامة الغذاء وتحسين نظم التغذية  • 

•  تعزيز القدرة على مواجهة المخاطر واألزمات المتعلقة 
باألمن الغذائي

وفي هذا السياق ضاعفت حكومة دولة اإلمارات من 
تركيزها على بناء مستقبل أفضل لألمن الغذائي 

استناًدا إلى ثاث ركائز رئيسية:

أوًلا: خطة وطنية شاملة  • 
ثانًيا: تبني التكنولوجيا  • 

ثالًثا: البحث والتطوير   •

صل هذا التقرير كل ركيزة من هذه الركائز، ويسلط  يفِّ
الضوء على كيفية تطبيقها، ويضع خارطة طريق 

للنجاح، ويعرض دور المجتمع في تعزيز األمن الغذائي 
المستقبلي لدولة اإلمارات العربية المتحدة. 
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تحديات األمن الغذائي
التحديات العالمية

 التحديات المحلية

زيادة الطلب العالمي على 
الغذاء بمعدل

بحلول عام 2030
50%

ستبلغ نسبة سكان العالم 
القاطنين في المدن

ُيتوقع أن يصل التعداد 
السكاني إلى

بحلول عام 2050

بحلول عام 2050

70%

1/3

‹0.1%

 1 من كل 3 

5%

90%
11 مليون

تراجع معدل النمو الزراعي 
المتوقع ليبلغ أقل من

1.7%

 ندرة المياه

هدر ثلث كميات الطعام 
المنتجة

استيراد

من غذاء دولة اإلمارات

 معاناة 1 من كل 3 أشخاص
من سوء التغذية

في ظل التوقعات بأن يرتفع عدد سكان العالم إلى 10 مليارات بحلول عام 2050، سنشهد:

 انخفاض نسبة مساهمة 
اإلنتاج الزراعي في الناتج 

المحلي اإلجمالي 

 انخفاض نسبة األراضي 
الصالحة للزراعة ألقل من
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تعتبر دولة اإلمارات حالًيا مستقرة فيما يتعلق باألمن الغذائي، ويرجع 
ذلك بصفة رئيسية إلى استقرارها االقتصادي والسياسي. تقّدمت 
دولة اإلمارات عشر مراتب في عام 2019 في مؤشر األمن الغذائي 
العالمي لتصل إلى المرتبة 21 من بين 113 دولة. وقد حدث هذا 
التقدم خال عام واحد، مما يدل على نجاح تطبيق االستراتيجية 

الوطنية لألمن الغذائي وتحقيق هدفنا المتمثل في احتال المركز 
األول في المؤشر بحلول عام 2051. ومع ذلك، ال نزال نعتمد اعتماًدا 

كبيًرا على األغذية المستوردة بنسبة تصل إلى %90 تقريًبا، ولذا 
نحتاج إلى مواجهة تحديات األمن الغذائي الرئيسية التي قد تنشأ 

نتيجة التحديات العالمية والمحلية.

 ترتيب دولة اإلمارات العربية
المتحدة في مؤشر األمن

الغذائي العالمي

 نبذة عن مؤشر
 األمن الغذائي

العالمي

يأخذ مؤشر األمن الغذائي العالمي في االعتبار القضايا األساسية 
والسياسات المتعلقة بالقدرة على تحمل التكاليف والتوافر 

والجودة في 113 دولة. وهو عبارة عن معيار قياسي كمي ونوعي، 
يتألف من 28 مؤشًرا فرعيا، يقيس مقّومات األمن الغذائي في كل 

من البلدان النامية والمتقدمة.

 وُيعد هذا المؤشر أول مقياس يتناول األمن الغذائي تناوًلا شامًلا 
عبر األبعاد الدولية الثاثة المحددة. ويتجاوز الجوع إلى العوامل 
األساسية التي تؤثر على انعدام األمن الغذائي. يتضمن مؤشر 

األمن الغذائي العالمي اآلن عامًا إضافيًا بشأن الموارد الطبيعية 
والقدرة على الصمود. تشدد هذه الجزئية على تقييم تعرض 

الدولة لتأثيرات التغير المناخي، ومدى تعرضها لمخاطر الموارد 
الطبيعية، وكيفية تكيف الدولة مع هذه المخاطر. ومن المتوقع أن 

ُتدرج كمعيار ثابت في أواخر عام 2020 كجزء رئيسي في تحديث 
المنهجية بحيث سيعكس المؤشر بحّلته الجديدة ليس فقط 

األمن الغذائي بل أيضا ُبعد االستدامة.
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خارطة طريق لألمن الغذائي قائمة على االبتكار في الشرق األوسط

من المستوى المحلي إلى العالمي: التأثير على األمن الغذائي اإلقليمي 

إلى جانب الدور الحالي الذي تلعبه في األمن الغذائي اإلقليمي باعتبارها مركًزا تجارًيا رئيسًيا مع وجود بنية تحتية قوية 
لتجارة المواد الغذائية اإلقليمية، وضعت دولة اإلمارات خارطة طريق تتكون من خمس ركائز استراتيجية لمساعدة 

المنطقة على تحسين أداء األمن الغذائي.

البرامج الوطنية لإلدارة 
المتكاملة لنفايات األغذية

التوسع في األنظمة 
والمعايير التغذوية

تسهيل أنظمة التبادل 
التجاري لألغذية على 
المستوى اإلقليمي 

استراتيجية االبتكار والبحث 
والتطوير بقطاع األغذية

  استراتيجية
بيانات الغذاء

 طموحنا - رؤية 2051
 مركز عالمي رائد لألمن الغذائي القائم على االبتكار

طور مكتب األمن الغذائي والمائي في عام 2018 استراتيجية وطنية مفصلة وشاملة لتحقيق رؤية دولة اإلمارات 
بأن تصبح مركزا عالميًا رائدًا لألمن الغذائي القائم على االبتكار. وتلعب مواءمة الجهود الوطنية للجهات االتحادية 

والمحلية ومؤسسات ومجتمعات القطاعين العام والخاص دوًرا محورًيا في تحقيق أهدافنا.

الخطة الوطنية

طنيــة | 19 لو ا لخطــة     ا



إن الهدف الرئيسي لألمن الغذائي، وبحسب ما أشرنا في المقدمة، هو تمكين جميع 
المواطنين والمقيمين في الدولة من الحصول على غذاء صحي آمن كاٍف ذي قيمة 
غذائية مناسبة من أجل حياة نشطة وصحية بأسعار مقبولة في جميع األوقات، بما 

في ذلك حاالت الطوارئ واألزمات.

يمكن تقسيم هذا الهدف إلى أربعة مكونات رئيسية:

توافر الغذاء
ضمان توافر كميات كافية وعالية الجودة من المواد الغذائية، سواء الُمنَتجة/ المزروعة 

في دولة اإلمارات أو المستوردة.

الحصول على الغذاء
ضمان إمكانية الحصول على األغذية دائًما، سواء من المتاجر الكبرى أو األسواق 

المحلية أو حتى األطعمة المزروعة منزليًا.

االستخدام
ضمان أّن الغذاء الذي نحصل عليه يزّودنا بالتغذية الكافية، فضًلا عن توافر الماء 

والرعاية الصحية لتحقيق الرفاهية التغذوية وتلبية جميع احتياجاتنا الفسيولوجية. 

االستقرار
ضمان أن ينعم كافة السكان باألمن الغذائي، والحصول على الغذاء الكافي في 

جميع األوقات. ويتطلب هذا الحفاظ على االستقرار عن طريق التأكد من التخطيط 
ألي عواقب محتملة لحاالت الطوارئ المفاجئة المحتملة )مثل األزمات االقتصادية أو 

المناخية( أو األحداث الدورية. 

هدف األمن الغذائي 
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تهدف االستراتيجية الوطنية لألمن الغذائي 2051 إلى تمكين مواطني ومقيمي دولة اإلمارات من 
الحصول على غذاٍء كاٍف، آمن ذي قيمة غذائية مناسبة لحياة نشطة وصحية وبأسعار مقبولة في كافة 

األوقات. وتهدف االستراتيجية على وجه التحديد إلى تنفيذ ممارسات زراعية مرنة تزيد من اإلنتاجية 
والمحصول، مما يساعد في الحفاظ على النظم البيئية.

كما تحدد االستراتيجية أصناف الغذاء الرئيسية، والتي تشمل 18 صنًفا غذائًيا رئيسيًا، بناًء على ثاثة 
معايير تتمثل في: معرفة حجم االستهاك المحلي ألهم المنتجات، والقدرة على اإلنتاج والتصنيع، 

واالحتياجات التغذوية.

االستراتيجية الوطنية لألمن الغذائي

رؤية 2051
مركزا عالميًا رائدًا لألمن الغذائي 

القائم على االبتكار.

رسالة 2021
قيادة تسهيل تجارة الغذاء واألعمال 

التجارية الزراعية من خال تطوير 
منظومة شاملة قائمة على أسس 

تمكين إنتاج وتزويد مستدام للغذاء 
عبر تطويع التكنولوجيا الحديثة، 

تنمية الشراكات الدولية الرائدة، تفعيل 
تشريعات وسياسات تحسين التغذية 

والحد من فقد وهدر الغذاء، بهدف 
ضمان األمن الغذائي في كافة الظروف.

التغذيةاإلنتاجاالستهالك

أصناف الغذاء الرئيسية

18 صنفًا غذائيًا رئيسيًا
منتجات نباتية

منتجات بحريةمنتجات حيوانية

منتجات أخرىالحبوب والبقولخضارفواكه

خضرواتتفاح
ورقية

بقول

تمور

بيضحليب لحوم الدواجنلحوم الماشية  لحوم الماعز والغنم

قمحبطاطس سكرخيار

زيوت

أرزطماطمموز
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تسهيل تجارة الغذاء 
العالمية وتنويع مصادر 

استيراد الغذاء

تطوير إنتاج محلي مستدام 
ممّكن بالتكنولوجيا لكامل 

سلسلة القيمة

الحد من فقد وهدر 
الغذاء

 نسبة خفض فقد
 وهدر الغذاء

15%

 نسبة مساهمة االستثمارات
 االستراتيجية من إجمالي

الواردات الغذائية

 نسبة تأمين المصادر الدولية
البديلة المستهدفة

24%

67%

1

2

4

3

5

 نسبة تحسن العائد لإلنتاج
 الممكن بالتكنولوجيا

30%

 نسبة زيادة إنتاج المواد
 الغذائية الرئيسية المحددة

15%

ضمان سالمة الغذاء وتحسين 
نظم التغذية

 نسبة خفض حاالت حوادث
 السامة الغذائية

35%

 نسبة خفض استهاك
العناصر الغذائية غير الصحية 15%

 التوجهات واألهداف االستراتيجية

1

3

24

تعزيز القدرة على مواجهة 
المخاطر واألزمات المتعلقة 

باألمن الغذائي

 نسبة تدريبات الطوارئ
 الغذائية الناجحة

 نسبة تحقيق االحتياطي
للمواد الغذائية االستراتيجية

100%

100%

5

تم تحديد 5 توجهات استراتيجية ضمن االستراتيجية الوطنية لألمن الغذائي مدعومة بـ 5 ممكنات 
لتحقيق هذه األهداف.
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الممكنات وتأثير تحقيق االستراتيجية الوطنية لألمن الغذائي.

الممكنات والتأثير

الممكنات

األثر

 بناء قدرات رأس المال البشري
المختص لمهام األمن الغذائي

 إشراك المجتمع لتغيير
 المفاهيم والسلوكيات

المرتبطة باألمن الغذائي

أثر اإلنتاج المحلي

 إعداد وتطبيق أجندة وطنية
 للبحث والتطوير في األمن

الغذائي

 تطوير قاعدة البيانات الوطنية
لألمن الغذائي

 بناء نموذج حوكمة فعال
لألمن الغذائي

 زيادة اإلنتاج المحلي ألصناف الغذاء
الرئيسية

+100,000 
طن

 ترتيب دولة اإلمارات العربية
 المتحدة بحسب مؤشر األمن

الغذائي العالمي

20212051 الوضع الحالي

21
10

1

 حجم الموارد المائية المخصصة لزراعة
م3/ يوم

20162036

رابط الماء والغذاء
 استراتيجية األمن المائي

للدولة 2036

األثر االقتصادي 2021
فرص العمل الجديدة

 16,000~7.1م8.2م
وظائف

 األثر النقدي

22 
 مليار
 درهم



  مجلس اإلمارات لألمن الغذائي -
مواءمة الجهود الوطنية

 يمكن تحقيق االستراتيجية الوطنية لألمن الغذائي من خال مواءمة الجهود الوطنية للجهات 
االتحادية والمحلية ومؤسسات القطاعين العام والخاص والمجتمع.

مّثل تشكيل مجلس اإلمارات لألمن الغذائي في 8 ديسمبر 2019، بمباركة صاحب السمو الشيخ 
 محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي، مرحلًة 

مهمًة في تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية االتحادية والمحلية في دولة اإلمارات، فضًلا عن 
التعاون بين الممثلين من القطاع العام والخاص واألكاديمي، للنهوض باالستراتيجية الوطنية 

لألمن الغذائي.

يشكل مجلس اإلمارات لألمن الغذائي المرجع األول والرئيسي لكل ما هو متعلق بالغذاء في دولة 
اإلمارات، ويشرف على تنفيذ االستراتيجية الوطنية لألمن الغذائي على المستوى الوطني.

تترأس المجلس معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة دولة لألمن الغذائي والمائي، ويضم في 
عضويته أعضاء من الجهات الحكومية االتحادية، والجهات المحلية، والهيئة الوطنية إلدارة الطوارئ 

واألزمات والكوارث، وممثًلا عن فئة الشباب.

 يتلقى أعضاء المجلس الدعم من اللجنة االستشارية، والتي تضّم ممثلين من القطاع العام 
والخاص واألكاديمي، وتعمل على التحقق من صحة المخرجات وتقديم المشورة المتخصصة في 

المجاالت المتعلقة باألمن الغذائي.

يراقب مكتب األمن الغذائي والمائي، بموجب دوره في تنفيذ االستراتيجية الوطنية لألمن الغذائي، 
مواءمة مؤشرات األداء الرئيسية ومبادرات الجهات االتحادية مع االستراتيجية الوطنية لألمن 

الغذائي، حيث يتعاون األعضاء على إطاق المبادرات.
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الجهات المعنية

ممثل عن فئة الشباب
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إن تحالف األمن الغذائي هو عبارة عن مجموعة من الشركات 
الوطنية في القطاع الزراعي وقطاع الصناعات الغذائية يعملون 

سوًيا سعًيا لضمان استمرارية واستدامة إمدادات السلع في 
شّتى الظروف، بما في ذلك حاالت الطوارئ واألزمات.

يتيح التحالف، بفضل الشراكات االستراتيجية واالستثمارات 
المحلية واألجنبية، تطوير الممارسات الغذائية والزراعية 

المستدامة، والصناعات ذات الصلة باألغذية، والجوانب األخرى 
التي تساهم في دعم االقتصاد الوطني وتحقيق الرفاه 

االجتماعي.

أعضاء التحالف

تحالف األمن الغذائي
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ء | 35 ا لغــذ ا نظــم  تغييــر 

تعد الطريقة التي نتصور بها الغذاء، ونستهلكه، ونتعامل 
معه، على النحو الذي أوضحته معالي مريم بنت محمد 

المهيري، وزيرة دولة لألمن الغذائي والمائي، في الجزء األول 
من التقرير، من العناصر األساسية المساهمة في ضمان األمن 

الغذائي في المستقبل.

يغرس مكتب األمن الغذائي والمائي، في إطار عمله، القيم 
المذكورة سابقا من خال برامج المشاركة المجتمعية والتعاون 

مع المؤسسات التعليمية لنشر الوعي حول كيفية تغيير 
السلوكيات الغذائية من أجل مستقبل أكثر استدامة.

وتسلط األمثلة التالية الضوء على البرامج والمبادرات التي 
جرى تطويرها وإطاقها في دولة اإلمارات العربية المتحدة.

 تغيير نظم
الغذاء



الغذاء + الماء + الطاقة = عاقة مترابطة
مساق “العالقة بين الغذاء والماء والطاقة”

ثمة عاقة وثيقة بين الغذاء والماء والطاقة، وكانت هذه العاقة محور تركيز المساق األكاديمي الذي استمر ثاثة 
م خصيًصا للجامعات في دولة اإلمارات إلحياء هذه الفكرة والتوعية بالدور الحيوي للماء في الزراعة وكامل  أسابيع وُصمِّ

سلسلة التوريد الزراعية الغذائية، باإلضافة إلى أهمية الطاقة في إنتاج وتوزيع الماء والغذاء. 

تضّمن المساق محاضرات من خبراء مختصين في المجاالت الثاثة، وكذلك زيارات ميدانية إلى مواقع مختلفة في دولة 
اإلمارات العربية المتحدة الكتساب خبرة عملية حول التحديات الجغرافية والثقافية والتقنية وانعكاساتها على أنظمة 

الغذاء والماء والطاقة.

وقد أصبحت معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة دولة لألمن الغذائي والمائي، أول وزيرة تقّدم مساق أكاديمي في 
جامعة نيويورك أبوظبي في هذا اإلطار.

 من أجل األطفال، على أيدي األطفال بزار 
حراك بزار يقوده األطفال لتمكينهم من مواجهة أكبر التحديات الغذائية في دولة اإلمارات العربية المتحدة. وتستند 

هذه المبادرة العملية التي يقودها األطفال إلى مبدأْين أساسيْين، هما: “يمكن أن يجعلنا الطعام أكثر سعادة مما 
نحن عليه اليوم” و“يمكن أن يجعلنا الطعام أكثر ازدهاًرا مما نحن عليه اليوم”.

ولقد ُصمم هذا الحراك بهدف تغيير السلوكيات الغذائية من التمّتع اللحظي بالطعام غير الصحي إلى الشعور 
الدائم بالسعادة والصحة من خال تقدير الطعام الصحي – مصدره، وكيفية صنعه، وما يحدث له بعد تركه في 

أطباقنا – لتأمين مستقبل غذاء هذا الوطن العزيز.

 ُتقّدم مبادرة بزار خمس فرص رئيسية، فضًلا عن االستكشاف العملي للطهي في المدارس، ومجموعة األدوات 
الُمقّدمة ألولياء األمور، واألنشطة التفاعلية التي تغرس عوامل الطهي الممتعة لتشجيع السلوكيات الغذائية 

الصحية في دولة اإلمارات العربية المتحدة مع تقليل المخاطر الصحية، ودعم تحفيز صانعي التغيير وتقديم تجارب 
رائعة مرتبطة بالغذاء. ويجمع حراك بزار الكثير من األشخاص والمبادرات والتوجهات لُتضفي جميًعا نكهة خّلاقة 

لقدرات الفضول واإلبداع لدى سّكان دولة اإلمارات لتأمين مستقبل غذائي ُمستلهم من الثقافة اإلماراتية العريقة.
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تواصل األجيال القادمة 
اليوم المفتوح في جامعة اإلمارات العربية المتحدة

يشكل الربط بين األجيال القادمة وفرص العمل في القطاع الخاص في مجاالت الزراعة وتكنولوجيا 
الغذاء والبحوث جزًءا من جهود دولة اإلمارات لضمان التقدم المستقبلي للحلول الممّكنة بالتكنولوجيا 

لتحديات األمن الغذائي في دولة اإلمارات العربية المتحدة.

نظم مكتب األمن الغذائي والمائي، بالتعاون مع جامعة اإلمارات العربية المتحدة، يوًما مفتوًحا حيث 
قدمت شركات التكنولوجيا الزراعية الرائدة في دولة اإلمارات فرًصا تدريبية للطلبة.

كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين مكتب األمن الغذائي والمائي وجامعة اإلمارات العربية المتحدة بهدف 
دعم بعضهما البعض في مجاالت متعددة مثل البحوث وسد الفجوة بين األوساط األكاديمية وسوق 

العمل في قطاع األمن الغذائي.

األفكار المجتمعية حول الغذاء في المستقبل
مسابقة دراسة حالة األمن الغذائي

 ُيمثل إشراك المجتمع للتوصل إلى فهم أكبر ألهمية األمن الغذائي جزًءا أساسًيا من عمل مكتب األمن 
الغذائي والمائي؛ حيث ال يقتصر األمر فقط على إطاع وتوعية المجتمعات، بل يستلزم أيًضا االستماع 

إلى أفكارهم.

 وتحقيًقا لهذه الغاية، فقد ُأطلقت مسابقة دراسة حالة األمن الغذائي منذ عام 2018، وهي مسابقة 
سنوية ُتجَرى في شهر القراءة بدولة اإلمارات العربية المتحدة، حيث ُيطلب من أفراد المجتمع تقديم 

ع جميع مواطني ومقيمي  أفكارهم التي تهدف إلى دعم االستراتيجية الوطنية لألمن الغذائي. ُيشجَّ
الدولة على المشاركة في المسابقة، ويحصل الفائزون على مكافآت قّيمة مقابل إسهاماتهم المهمة.

لمزيٍد من المعلومات حول المسابقة والفائزين 2018/2019، ُيرجى زيارة الرابط التالي:

www.foodsecurity.gov.ae/en/our-initiatives/case-study-competition
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اعتماد اللون األخضر كعامة ممّيزة لألغذية الصحية
سياسة توسيم القيم الغذائية للمنتجات

قد يصعب أحياًنا فهم محتويات أطعمتنا وقيمها الغذائية؛ لذا ُصممت سياسة توسيم القيم الغذائية 
للمنتجات، التي أطلقها البرنامج الوطني للسعادة وجودة الحياة ومكتب األمن الغذائي والمائي، لتوضيح 

القيم الغذائية وإزالة الغموض التي يكتنفها أحياًنا. وتعتمد هذه السياسة، التي يتم تطبيقها بشكل 
اختياري في الوقت الحاضر قبل أن تصبح إلزامية في يناير 2022، ألوان اإلشارات الضوئية لتصنيف األغذية 

الصحية وغير الصحية بناًء على مكوناتها وقيمها الغذائية.

من المقرر أن ُتعطي األلوان )األحمر واألصفر واألخضر( فكرًة فوريًة للمستهلك عّما إذا كان المنتج صحًيا )أخضر( 
أم ال )أحمر( من حيث محتوى الدهون أو الدهون المشبعة أو السكر أو الملح.

تشمل سياسة التوسيم األغذية المعلبة الصلبة والسائلة، وتستثنى منها األطعمة الطازجة كالفواكه 
والخضروات واللحوم واألسماك.

وتهدف سياسة التوسيم إلى االرتقاء بمستوى الصحة العامة ونشر الوعي المجتمعي عبر تشجيع األفراد على 
تبني نمط حياة صحي من خال اتخاذ الخيارات الغذائية الصحية.

“أداة للمجتمع”
الدليل اإلرشادي الوطني للتغذية

على الرغم من القدر الهائل من المعلومات المتاحة عبر اإلنترنت بكل سهولة، إال أنها قد ال تكون 
مفيدة دائًما. وبالتالي، تم إصدار الدليل اإلرشادي الوطني للتغذية ليكون بمثابة “أداة للمجتمع” مصّممة 

خصيًصا لماءمة األشخاص والبيئة والثقافة في دولة اإلمارات العربية المتحدة.

ويمّثل هذا الدليل وثيقة وطنية ومرجعية للتثقيف الغذائي من أجل تحسين الوضع الغذائي في دولة 
اإلمارات العربية سعًيا لبناء مستقبل مستدام وصحي.

تم إعداد الدليل بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية واللجنة الخليجية للتغذية والجهات الحكومية 
اإلماراتية ويمّثل خطوًة مهمًة نحو تنشئة أجيال صحية وتعزيز نمط الحياة الصحي القائم على التغذية 

السليمة في دولة اإلمارات العربية المتحدة.
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 تبني 
التكنولوجيا

يشّكل تبني التكنولوجيا، والذي تم تسليط الضوء عليه سابقا، 
أحد التوجهات الرئيسية لاستراتيجية الوطنية لألمن الغذائي في 

دولة اإلمارات العربية المتحدة. فهي تشجع على تحديد األساليب 
المناسبة لمواجهة التحديات الوطنية. ومن العناصر الرئيسية 

في ذلك تعزيز ممارسات التكنولوجيا الزراعية التي يمكن تبنيها 
في دولة اإلمارات العربية المتحدة. وبفضل استخدام نظم الزراعة 

المغلقة، والتي تشمل على سبيل المثال المزارع العمودية 
الداخلية التي يمكن أن تنتج العديد من المنتجات، وتسهم 

في تطوير االستزراع السمكي المستدام واستخدام الروبوتات 
المتقدمة، أصبح من الممكن تعزيز استخدام الممارسات الزراعية 

القائمة على البيانات. ومن هذا المنطلق، فإننا نتقدم تدريجًيا في 
تطوير المنظومة الغذائية حتى نتمكن من زراعة أي شيء في أي 

مكان مهما كان المناخ والبيئة.

وال بد من اإلشارة إلى أّن هذا الدعم ما كان ممكًنا بدون تضافر 
جهود مكتب األمن الغذائي والمائي وخمسين جهة حكومية 

اتحادية ومحلية وممثلين عن القطاع الخاص، حيث عملوا سوًيا 
ضمن برنامج “مسرعات تبني التكنولوجيا الزراعية الحديثة” في 

ديسمبر 2018.

“ تتخذ دولة اإلمارات العربية المتحدة إجراءات رئيسية 
الستقطاب تقنيات حديثة وتبنيها داخل الدولة استناًدا 
إلى مفاهيم االبتكار والمعرفة المتقدمة لتكون بمثابة 
أسس لألمن الغذائي المستدام واإلسهام في تطوير 

المبادرات الخاصة بالترويج لألغذية المنتجة محلًيا 
 والقائمة على التكنولوجيا.”

 معالي مريم بنت محمد المهيري
وزيرة دولة لألمن الغذائي والمائي
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بعض األمثلة على التكنولوجيا 
الزراعية الحديثة

الروبوتات المتطّورة
تتيح أحدث المستشعرات والروبوتات الزراعية جمع البيانات بكفاءة حول نمو المحاصيل؛ حيث يمكنها زراعة النباتات 
الفردية وتغذيتها والتخلص منها؛ وحلب اإلبل؛ وتربية الدجاج؛ ومعالجة البيض والدواجن للحصول على الغذاء. كما 

يمكن للروبوتات المتطّورة معالجة التربة والمحاصيل انتقائًيا وبشكل محدد، وفًقا لمتطلباتها، والمساهمة في 
تقليل الحاجة إلى العمالة اليدوية، مما يجعل الروبوتات المتطّورة وسيلة ممتازة لتعزيز األمن الغذائي في دولة اإلمارات 

العربية المتحدة.

استزراع األحياء المائية
هو تربية األسماك والقشريات والرخويات والنباتات المائية والطحالب واألحياء المائية األخرى، ويشمل تربية أسماك 

المياه المالحة والعذبة على السواء في بيئة خاضعة للرقابة، في مقابل الصيد التجاري )صيد األسماك البرية(.

نظم الزراعة المغلقة
هي إحدى المناهج القائمة على التكنولوجيا المعنية بإنتاج الغذاء من خال زراعة المحاصيل في بيئة مغلقة بهدف 

ضمان الزراعة في ظروف مثالية خالية من مبيدات اآلفات ومن خال التحكم الرقمي في النبات للحفاظ على ظروف 
النمو المثلى طوال مراحل نمو المحصول. وتدور عملية اإلنتاج داخل منشأة مغلقة مثل البيت الزجاجي أو المزرعة 

العمودية. تعمل نظم الزراعة المغلقة على تحسين استخدام الموارد مثل المياه والطاقة والمساحة ورأس المال 
كبة )األكوابونيكس(. والعمالة. وتشمل الزراعة المائية والزراعة دون تربة واالستزراع السمكي والزراعة المائية الُمرَّ
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 تبني التكنولوجيا الزراعية الحديثة في
دولة اإلمارات العربية المتحدة

برنامج “مسرعات تبني التكنولوجيا الزراعية الحديثة”

في إطار الجهود الرامية إلى تسريع تبني التكنولوجيا الزراعية الحديثة، تم إنشاء برنامج “مسرعات تبني التكنولوجيا 
الزراعية الحديثة” بهدف تعزيز استخدام التكنولوجيا المستدامة وتشجيع تبني نظم الزراعة المغلقة في دولة اإلمارات 
العربية المتحدة. وقد تعاون ما يزيد عن 50 من الجهات الحكومية االتحادية والمحلية المعنية فضًلا عن ممثلي القطاع 

الخاص سعًيا لتحديد التحديات الرئيسية التي يجب حلها مًعا من أجل تسريع تبني التكنولوجيا الزراعية الحديثة في 
دولة اإلمارات العربية المتحدة خال 100 يوم، أسفرت هذه الجهود المشتركة عن إطاق 10 مبادرات رئيسية يجري 

تنفيذها حالًيا ويشرف عليها مكتب األمن الغذائي والمائي.

 وفي هذا اإلطار، ومن خال الجمع بين ممثلين من مختلف القطاعات، ساهم البرنامج في إزالة بعض التحديات 
الموجودة حاليا إلى جانب تحسين كفاءة التكنولوجيا الزراعية الحديثة وإنتاجيتها في دولة اإلمارات العربية المتحدة، 
والتي ُتعد قطاًعا مواكًبا دائما لمستوى التطوير والتغيرات السريعة. إلى جانب عمل البرنامج لتحقيق االستفادة من 

اإلمكانيات والفرص التي توفرها هذه التكنولوجيا واالبتكارات، واستكشاف إمكاناتها في القطاع نحو زيادة اإلنتاج 
المحلي بصورة أكثر استدامة لتعزيز األمن الغذائي في دولة اإلمارات.
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مشاركة أكثر من 50 جهة 
من القطاع الحكومي 

والمحلي والخاص

برنامج “مسرعات تبني التكنولوجيا الزراعية الحديثة” - الجهات المعنية



تحديد التحديات

حدد برنامج “مسرعات تبني التكنولوجيا الزراعية الحديثة “ أكثر من 100 تحدي البد من التغلب عليها من 
َفت هذه  أجل دعم تبني تكنولوجيا الزراعة الحديثة وتسريع ذلك عبر كافة مراحل سلسلة القيمة. وقد ُصنِّ

التحديات إلى ست فئات يجري التعامل معها من خال الجهود الوطنية الموحدة على النحو التالي:

فئات التحديات:

إجراءات الترخيص: تتناول كيفية حصول شركات التكنولوجيا الزراعية على التراخيص 
بوتيرة أسرع وأكثر كفاءة حيث يتعين عليها حالًيا الحصول على 3 تراخيص على األقل للقيام 

بأنشطتها؛ حيث توفر عملية مبسطة تدعم تبني تكنولوجيا الزراعة الحديثة بسرعة أكبر.

توافر البيانات: تتناول مدى الحاجة إلى بناء قاعدة بيانات مركزية لدعم متطلبات االستثمار 
األجنبي وتعزيز القدرة التنافسية العالمية في توافر البيانات مع أفضل البلدان

الحصول على التمويل: يتناول مدى الدعم الذي تتطلبه المشاريع الزراعية الحديثة في 
 مجال الوصول إلى الموارد واألدوات المالية.

اإلنفاق الرأسمالي المرتفع: يتناول االستثمار الرأسمالي المرتفع الازم لتنفيذ المشاريع 
الزراعية الحديثة وكيفية تقليل التكلفة.

المعايير واالمتثال: تتناول المعايير المناسبة والقابلة للتكييف وقوانين االمتثال الازمة 
لتبني التكنولوجيا الزراعية الحديثة والعامات الخاصة بها.

تقسيم المناطق وتوزيع قطع األراضي: إنشاء مناطق لتبني التكنولوجيا الزراعية 
الحديثة وتأمينها لضمان النهوض بالقطاع.
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برنامج “مسرعات تبني التكنولوجيا الزراعية 
الحديثة” - جوانب التركيز الرئيسية لمواجهة 

التحديات
الجانب األول - دعم تبني التكنولوجيا الحديثة

تسريع عملية تبني التكنولوجيا الحديثة وال سيما نظم الزراعة المغلقة، بفضل كفاءة اعتمادها على المياه 
والمدخات الزراعية. ويهدف البرنامج إلى إيجاد حلول للتحديات الرئيسية الحالية من خال:

•  تخفيض التكاليف التشغيلية واإلنشائية للمنشآت الزراعية من خال مراجعة متطلباتها الفنية.

• تعزيز القطاع من خال آليات التمويل المستدام.

•  تعزيز البيانات الازمة لتطوير األبحاث ودراسات السوق لدعم رّواد األعمال والمستثمرين.

الجانب الثاني - تطوير قطاع استزراع األحياء المائية
تطوير قطاع استزراع األحياء المائية في دولة اإلمارات لتلبية احتياجات السكان من المنتجات السمكية. يهدف 

البرنامج إلى اعتماد آليات للتغلب على التحديات من خال:

• توحيد متطلبات أنشطة االستزراع السمكي في الدولة.

• تطوير المعايير والضوابط الوطنية لمنتجات األسماك في األسواق المحلية.

• تطوير المناطق المخصصة لاستزراع السمكي وتحديد المتطلبات البيئية.

•  إنشاء منظومة تدخات استراتيجية لتطوير البنية التحتية لاستزراع السمكي ومصانع أعاف األسماك.
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المبادرات والنتائج الرئيسية
كن البرنامج من إطاق 10  بعد 100 يوم فقط من العمل المكثف مع كافة الجهات المعنية، تمَّ

مبادرات تتمثل فيما يلي:

 1. عالمة وطنية للزراعة المستدامة
أطلق البرنامج العامة الوطنية للزراعة المستدامة األولى من نوعها بالعالم والمتوافقة مع أطر 

تقييم الزراعة المستدامة لمنظمة األغذية والزراعة التابعة لألمم المتحدة لتمكين المستهلكين 
من تحديد المنتجات المستدامة. وفي هذا السياق، يهدف كل من النظام الوطني للزراعة 

المستدامة والعامة الوطنية إلى تعزيز األمن الغذائي لدولة اإلمارات العربية المتحدة والحفاظ على 
الموارد الطبيعية للدولة لألجيال القادمة. يستند النظام إلى محاور االستدامة الثاثة )االقتصادية 

والبيئية واالجتماعية( ويساهم في رفع مستويات الثقة في المنتجات الغذائية المحلية.

 2. إطار تمويل الزراعة الحديثة
 وضع البرنامج إطاًرا شامًلا لتسخير الموارد المالية وأنظمة التمويل الخاصة بالمشاريع

الزراعية الحديثة.

 3. برنامج ضمان القروض الزراعية وسلسلة التوريد 
 ُيقّدم البرنامج ضمانات للقروض الزراعية وسلسلة التوريد في إطار تمويل الزراعة الحديثة.

 4. معايير بناء المنشآت الزراعية
وضع البرنامج ألول مرة في دولة اإلمارات العربية المتحدة معايير واضحة لبناء المنشآت الزراعية 

الحديثة تتوافق مع أفضل الممارسات الدولية. تؤدي المعايير الجديدة إلى تخفيف التكاليف 
للمستثمرين، وتقليل زمن استكمال الخدمة )التصاريح(، وخفض البصمة الكربونية بنسبة 15%، 

وتقليل تكلفة اإلنشاء بنسبة تصل إلى 30%.

 5. الرخصة الزراعية الموحدة 
أطلق البرنامج ألول مرة في دولة اإلمارات العربية المتحدة رخصة الزراعة الحديثة الموحدة بجميع 

إمارات الدولة المبنية على األنشطة عوًضا عن أنواع الزراعة؛ وذلك بهدف تقليل عدد الرخص 
التجارية، وخفض تكلفة رسوم الترخيص وتوحيد األنشطة الزراعية بمقدار ثاثة أضعاف. 
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 6. إطار عمل بيانات األمن الغذائي 
وضع البرنامج إطاًرا لبيانات الغذاء لتمكين السياسة الحكومية القائمة على األدلة بشأن الغذاء، 
وتسهيل استثمارات القطاع الخاص واالبتكار والنمو، ودعم مساعي البحث والتطوير المتعلقة 

بمجال األغذية.

 7. منصة بيانات األمن الغذائي 
أطلق البرنامج أول قاعدة بيانات موحدة لألمن الغذائي الوطني، تتواكب مع متطلبات التنافسية 

العالمية لألمن الغذائي، وتدعم الجهود الوطنية ضمن إطار عمل أهداف التنمية المستدامة لألمم 
www.bayanat.ae :المتحدة. للحصول على مزيد من المعلومات، ُيرجى زيارة الموقع اإللكتروني

 8. المواصفات القياسية 
َهَدَف الفريق إلى تطوير أفضل ممارسات االستزراع المائي لمساعدة المزارع السمكية في إدارة الجودة 
وضبطها لضمان االلتزام بأفضل الممارسات وضمان الجودة. وعاوة على ذلك، فقد عمل الفريق على 

وضع نظام وطني للزراعة المستدامة لتعزيز األغذية المستدامة القائمة على التكنولوجيا والخالية 
ف كمنتجات عالية الجودة ألّن السوق كان يفتقد إلى عامة  من المبيدات. لم تُكن هذه المنتجات ُتصنَّ

موثوقة، وعليه تم استحداث العامة الوطنية للزراعة المستدامة.

 9. أطلس االستزراع السمكي 
تم إعداد أطلس االستزراع السمكي بهدف تحديد المواقع المائمة لاستزراع والمواقع الحالية للمزارع 
السمكية في دولة اإلمارات العربية المتحدة، والمناطق الساحلية الداخلية وفي المنطقة االقتصادية 

الخاصة. يهدف األطلس إلى تحديد فرص االستثمار في االستزراع السمكي من أجل تقليل االعتماد 
على األسماك المستوردة وزيادة القدرة اإلنتاجية المحلية.

 10. مصنع أعالف األسماك
قمنا بتوقيع مذكرة النية مع شركة “موارد” القابضة بهدف إنشاء منشأة محلية ألعاف األسماك في 
مدينة العين ُتباشر اإلنتاج في الربع األول من عام 2021. تبلغ الطاقة اإلنتاجية المستهدفة 30 ألف 
طن سنوًيا وقد تختلف وفًقا الحتياجات السوق بالتنسيق مع جميع شركات استزراع األحياء المائية 

الموجودة في دولة اإلمارات العربية المتحدة. يهدف المشروع إلى تعزيز نمو الوسائل المستدامة 
إلنتاج األسماك من خال دعم االستزراع السمكي في دولة اإلمارات العربية المتحدة.

“ يعد برنامج مسرعات تبني التكنولوجيا الزراعية الحديثة بمثابة 
ترجمة حقيقية لرؤية القيادة الرشيدة في توظيف التكنولوجيا 
واالبتكار للمساهمة في رفع مستوى االكتفاء الذاتي من الغذاء 

من خال االرتقاء باإلنتاج الزراعي المحلي، والذي يمثل توجه رئيسي 
لاستراتيجية الوطنية لألمن الغذائي. ويهدف إلى وضع دولة اإلمارات 

العربية المتحدة على رأس قائمة الدول في األمن الغذائي بحلول عام 
2051، مما يضمن حصول المواطنين والمقيمين على غذاء صحي 

آمن كاٍف ذي قيمة غذائية مناسبة من أجل حياة نشطة وصحية 
بأسعار مقبولة في جميع األوقات بما يشمل حاالت الطوارئ واألزمات. 

كما يساهم، في الوقت نفسه، في النهوض بمجموعة من القطاعات 
الحيوية وتعزيز النمو االقتصادي للدولة وتنويع مصادر الدخل في 

 مرحلة ما بعد االقتصاد النفطي.”
 معالي مريم بنت محمد المهيري،

وزيرة دولة لألمن الغذائي والمائي
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إن تحدي تكنولوجيا الغذاء سيفتح أفًقا لتعاون إقليمي 
وعالمي لخلق رؤية موحدة تجاه األمن الغذائي العالمي.. 

ونتطلع إلى أن تكون اإلمارات قلب هذه الرؤية... وإن تحقيق 
 األمن الغذائي ُيشّكل ركيزة أساسية الستمرار التنمية.”

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب 
رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي

تطوير حلول مبتكرة إلنتاج وإدارة األغذية في 
دولة اإلمارات العربية المتحدة

تحدي تكنولوجيا الغذاء

وفي إطار تعزيز تطوير وتنفيذ حلول مستدامة وقائمة على التكنولوجيا تشمل سلسلة القيمة 
الغذائية بالكامل، أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة 

رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي، مسابقة “تحدي تكنولوجيا الغذاء” وتسعى إلى وضع حلول 
مبتكرة إلنتاج وإدارة األغذية في دولة اإلمارات العربية المتحدة.

يعد تحدي تكنولوجيا الغذاء العالمي الذي ينظمه مكتب األمن الغذائي والمائي، بالشراكة مع 
لفة بتنفيذ مشاريع التنمية القائمة على المعرفة، قوة دافعة لابتكار في  تمكين - أبوظبي والُمكَّ

مجال األمن الغذائي واالكتفاء الذاتي على المستوى الوطني والمجتمعي والمنزلي.

وتماشًيا مع أهداف االستراتيجية الوطنية لألمن الغذائي، تعتزم المسابقة جذب وتشجيع الشركات 
واألفراد والمؤسسات العلمية والبحثية في دولة اإلمارات وفي جميع أنحاء العالم إليجاد واقتراح 

حلول مستدامة وقائمة على التكنولوجيا لمعالجة األمن الغذائي وتعزيزه في دولة اإلمارات.

دعا التحدي، الُمتاح للجميع، الشباب والمبتكرين ورّواد األعمال إليجاد حلول ألي جزء من أجزاء 
سلسلة القيمة الغذائية وذلك لتحديد التحديات في دولة اإلمارات، مقابل الحصول على جائزة 

مشتركة تبلغ قيمتها مليون دوالر أمريكي ُتمنح ألربعة فائزين، فضًلا عن الدعم العيني من مبادرة 
“كاتاليست” )مدينة مصدر(، والتي تمثل إحدى المسّرعات الرائدة في دولة اإلمارات العربية المتحدة.

 للحصول على مزيد من المعلومات، ُيرجى زيارة الموقع اإللكتروني:
 www.foodtechchallenge.com

“
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 الشركة الرائدة عالمًيا في إنتاج الطماطم - شركة الظاهرة بايوا الزراعية ذ.م.م

افتتحت شركة الظاهرة بايوا مشروع البيوت الزجاجية، الذي ُيعّد األول من نوعه في العالم، في عام 2018، ويتميز 
بقدرته على إنتاج ما يصل إلى 7,000 طن من الطماطم سنوًيا.

ينتج الموقع طماطم ذات جودة ممتازة بهدف استهاكها في دولة اإلمارات العربية المتحدة، وُيتوقع أن يساعد 
حجم الطماطم الُمنَتجة في تقليل اعتماد اإلمارات على المنتجات المستوردة. يستخدم المرفق مياه ري ومبيدات 

أقل بكثير مقارنة بممارسات الزراعة التقليدية. تعد تقنية التبريد المستخدمة هي األولى من نوعها في العالم 
ويتم تحسينها وترقيتها باستمرار لتكون أكثر كفاءة في استخدام الطاقة والمياه.

ُتمثل المنشأة جزًءا من ثمرة التعاون المشترك بين شركة بايوا الزراعية التي يقع مقرها الرئيسي في ميونخ، 
ألمانيا، وشركة الظاهرة ومقرها أبوظبي وهما شركتان بارزتان متعددتا الجنسيات في مجال األعمال الزراعية؛ 
ويضم المشروع بيتْين زجاجيْين يغطي كل منهما مساحة عشرة هكتارات، باإلضافة إلى هكتار إضافي يضم 

المشتل والمساحة التجريبية.

قصص نجاح
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تأسست مزرعة أسماك “فيش فارم” في دولة اإلمارات العربية المتحدة في عام 2013، وُتولي تركيزها لتربية 
األسماك البحرية وإنشاء مفقس لدعم صناعة استزراع األحياء المائية المحلية وتقليل االعتماد على األسماك 

المستوردة من الخارج.

 أنشأت مزرعة “فيش فارم”، التي يقع مقرها الرئيسي في إمارة دبي، حتى اآلن ثاث منشآت - األولى منشأة زراعية 
ُمسّيجة تقع في دبا، الفجيرة، والثانية َمفَقس يقع في إمارة أم القيوين لتربية األحياء البحرية في بيئة خاضعة 

للرقابة، والثالثة منشأة زراعة داخلية تقع في جبل علي.

 بلغت الطاقة اإلنتاجية للمزارع السمكية 2 مليون كجم في عام 2018، وتواصل المزارع رحلتها نحو تحقيق الريادة 
العالمية في تربية األحياء المائية هنا في دولة اإلمارات العربية المتحدة.

إحداث طفرة في دولة اإلمارات - مزرعة فيش فارم ذ.م.م
 ُتمثل شركة بيور هارفست للمزارع الذكية إحدى الشركات الزراعية التي تعتمد على التكنولوجيا وتنتج فواكه 

وخضروات طازجة عالية الجودة في منطقة الخليج العربي باستخدام حلول الزراعة الخاضعة للرقابة. تبيع شركة “بيور 
هارفست” منتجاتها من خال متاجر التجزئة والفنادق والمطاعم وشركات التموين. وتتمّثل رسالة الشركة، بصفتها 

شركة رائدة في مجال التكنولوجيا الزراعية، في تطبيق التقنيات المبتكرة وأفضل الممارسات البستانية لتمكين 
اإلنتاج المحلي للمنتجات الطازجة المزروعة على مدار العام على نحٍو مستدام وبأسعار مقبولة في أي مكان.

تأسست شركة “بيور هارفست” في أواخر عام 2016، وحصلت على أكبر تمويل أولي على اإلطاق في منطقة 
الشرق األوسط وشمال إفريقيا بقيمة 5.8 مليون دوالر أمريكي، بقيادة شركة “شروق بارتنرز” وصندوق محمد بن 

راشد لابتكار. وقد تمكنت “بيور هارفست” في أوائل عام 2020 من جمع 22.6 مليون دوالر من خال طرح األسهم 
لتمويل التوّسع في دولة اإلمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والكويت، إلى جانب تمويل عمليات 
البحث والتطوير. هذا وتتماشى شركة “بيور هارفست” مع االستراتيجية الوطنية لألمن الغذائي والتي تدعم إنتاج 

الغذاء الممّكن بالتكنولوجيا. كما تتصدى “بيور هارفست” لتحديات األمن الغذائي في المنطقة من خال االستفادة 
من حلولها الفريدة للتغلب على المناخ الجاف القاسي في دولة اإلمارات، وذلك بهدف تيسير إنتاج فواكه وخضروات 

طازجة عالية الجودة على مدار العام، مع المساهمة في الوقت ذاته في ترشيد استهاك المياه والتنّوع االقتصادي 
واالستدامة. 

رحلة نجاح هذه الشركة الناشئة المحلية مستمرة.

نمو شركة ناشئة - “بيور هارفست” للمزارع الذكية
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مزارع غراسيا هي أول مزرعة إماراتية للزراعة المائية في الشرق األوسط والمنطقة. تتبع المزارع مجموعة غراسيا 
وتستخدم نظام تسلسل الجيل القادم لضمان اتباع الممارسات الزراعية المتقدمة، حيث يتحكم النظام في المناخ 

من الداخل ويراقب دورة النباتات بدايًة من غرس البذور ووصوًلا إلى الحصاد. تتسم هذه التقنية بكفاءتها العالية 
التي تبلغ سبعة أضعاف كفاءة الزراعة في البيوت الزجاجية التقليدية بدولة اإلمارات، وأكثر من 30 ضعف مقارنًة 

بالزراعة الحقلية التقليدية، حيث تحتفظ المنتوجات بنسبة %83 من المياه المستهلكة في زراعتها.

تستطيع مزارع غراسيا زراعة النباتات على مدار العام، حتى في أقسى شهور الصيف، وتقدم حلوًلا حقيقية 
وملموسة لألمن الغذائي، بما يدعم رسالة دولة اإلمارات نحو تحقيق االكتفاء الذاتي واالستدامة البيئية.

وعاوة على ذلك، تعمل مزارع غراسيا على إدارة المزارع باستخدام تقنيات وأساليب مختلفة تدعم إنتاجية دولة 
اإلمارات وتخلق وحدة للمساهمة في تعزيز األمن الغذائي.

أول مزرعة مائية في الشرق األوسط - مزارع غراسيا
مزارع بادية هي أول مزرعة رأسية تجارية داخلية في دولة اإلمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي، 

وتزرع الخس والخضروات الورقية واألوراق العشبية الصغيرة واألعشاب لبيعها ألفضل المطاعم والمتعهدين 
والطباخين في دولة اإلمارات. وتستخدم مزارع بادية أحدث تقنيات الزراعة المائية وتقنيات الزراعة الرأسية لزراعة 

المحاصيل المغذية دون أشعة الشمس أو التربة أو المبيدات الحشرية.

تستخدم أساليب الزراعة الثورية رغوة معقمة بدًلا من التربة وتحد من استهاك المياه بنسبة تصل إلى %80، فضًلا 
عن مساهمتها في توفير الطاقة وتميزها باستدامتها. ال تقتصر فوائد مزارع بادية على إحداث تأثير إيجابي على 

األمن الغذائي فحسب، بل تقلل أيًضا من انبعاثات الكربون الناتجة عن نقل الواردات.

من المقرر أن تتوسع مزارع بادية في عام 2021 لتصبح منشأًة متطورًة في دولة اإلمارات العربية المتحدة، تمتد على 
مساحة 50,000 قدم مربع وستكون المزرعة الرأسية قادرة على إنتاج 3,500 كجم من الفواكه والخضروات عالية 

الجودة يومًيا.

أول مزرعة رأسية تجارية في دول مجلس التعاون الخليجي - مزارع بادية
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 أبرمت اإلمارات لتموين الطائرات وكروب ون اتفاقيًة لتنفيذ مشروٍع مشترٍك بقيمة 40 مليون دوالر في عام 2018 
لبناء أكبر منشأة زراعية رأسية في العالم بالقرب من مطار آل مكتوم الدولي. تنتج منصة كروب ون التكنولوجية 

ومزارعها الداخلية الرأسية أغذية طازجة عالية الجودة باستخدام أحدث التقنيات بهدف ضمان توفير ظروف نمو 
مثالية مع مراقبة النباتات بصورة منتظمة.

ستنتج المنشأة الخاضعة للرقابة، والتي تبلغ مساحتها 12,078 متر مربع، 2,700 كجم من الخضروات الورقية عالية 
الجودة والخالية من المبيدات العشبية والحشرية، ُتقطف يومًيا، مع معدل استهاك أقل للمياه بنسبة %99 مقارنة 
بالزراعة التقليدية وتوظيف مصادر طاقة بديلة. بدأ تشييد هذه المنشأة في عام 2019، ومن المقّرر أن يتم تسليم 

الدفعة األولى من المنتجات لعماء طيران اإلمارات في عام 2021.

بناء أكبر مزرعة رأسية في العالم - طيران اإلمارات وكروب ون
تأسست مزارع مدار في عام 2018، وهي شركة محلية تساعد في التغلب على تحديات األمن الغذائي والمائي 

في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي من خال استخدام التقنية الزراعية )AgTech( التي تتخذ نهًجا شامًلا 
لاستدامة. على هذا النحو، تسترشد مزارع مدار استراتيجياتها من خال دراسة مختلف الحلول وتأثيراتها.

هناك ثاث ركائز تدعم مهمة مزارع مدار:

• الزراعة: توفر منتجات محلية طازجة ذات جودة عالية باستخدام تقنيات الزراعة في بيئة متحكم بها.

• البحث والتطوير: تختبر التقنيات الزراعية لتطوير المنتجات ودعم صناع القرار.

• التعليم والمجتمع: تصمم برامج تدريبية لجميع األعمار الستكشاف عوالم التقنية الزراعية.

نهج شامل لالستدامة - مزارع مدار 
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فيجى تك هي شركة تكنولوجيا زراعية هدفها الوحيد هو تجديد الصناعة الزراعية. تركز فيجى تك على مواجهة 
التحديات الرئيسية للزراعة التقليدية - التربة ودرجة الحرارة والمياه من خال تصميمها للزراعة المائية المحمية 

وأضواء النمو بمساعدة الزراعة المائية. لقد اختارت الظروف الصعبة لدولة اإلمارات العربية المتحدة إلثبات االستخدام 
اإليجابي للتكنولوجيا الزراعية إلنشاء مزارع مستدامة تتماشى مع رؤية دولة اإلمارات لألمن الغذائي.

في األشهر الثمانية عشر الماضية، قامت فيجى تك ببناء وتشغيل أكثر من 30 هكتاًرا من المزارع باستخدام الزراعة 
المائية المحمية وهي في طور التشغيل مع 4,500 متر مربع من المزارع الرأسية الداخلية التي تستخدم الزراعة 

المائية بمساعدة الضوء. أنتجت أكثر من 1.6 مليون كيلوجرام من المنتجات في العام الماضي وهذا العام )بما في 
ذلك أشهر الصيف( ويسعدها إنتاج أكثر من 1.9 مليون كيلو جراما مع أكثر من 500 طن من المنتجات العضوية 

من مزارعهم بين أغسطس 2020 ويوليو 2021.

تستخدم منتجاتهم أقل من 10٪ من المياه المستخدمة في المزارع التقليدية وهي خالية من المبيدات؛ باإلضافة 
إلى ذلك، يقومون بنشر تقنية للشفافية الكاملة للغذاء من خال رموز االستجابة السريعة التي تعطي رؤية كاملة 

لعملية زراعة منتجات الخضروات في مزارعهم.

تم إطاق معرض بستاني، أحد النماذج األولية للفيا الصديقة للبيئة، في عام 2019 حيث عرض أكثر من 15 حًلا 
مبتكًرا للزراعة المنزلية الناشئة حول إنتاج الغذاء والمياه وإعادة تدوير النفايات لتحقيق رؤية جديدة لسكان اإلمارات 

العربية المتحدة إلنتاج طعامهم في المنزل باستخدام التكنولوجيا.

أطلق مكتب األمن الغذائي والمائي بالشراكة مع مدينة “مصدر” وشركة “مزارع مدار” المتخصصة في الزراعة في دولة 
اإلمارات، معرض حلول الزراعة المنزلية الذكية “بستاني” في عام 2019.

وسلط المعرض الضوء على كيفية مساهمة التطّور التكنولوجي في تمهيد الطريق لظهور حلول لتعزيز األمن 
الغذائي وتشجيع االكتفاء الذاتي وتخفيف العبء عن منتجي وموّردي المنتجات الغذائية. وضّم المعرض مجموعة 

من التقنيات الناشئة التي يسهل الوصول إليها والتي تتناول إنتاج الغذاء وإدارة المياه والنفايات وإعادة التدوير على 
الصعيد المنـزلي.

كما أسهم المعرض في التوعية بالتحديات العالمية األوسع نطاًقا، بما فيها االستدامة، وتوفير غذاء كاٍف ذي قيمة 
غذائية مناسبة يواكب النمو السكاني المتسارع، وأثر تشجيع الزراعة المنزلية الذكية في دعم األمن الغذائي بدولة 

اإلمارات العربية المتحدة.

افتتحت معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة دولة لألمن الغذائي والمائي، معرض “بستاني” بحضور محمد جميل الرمحي الرئيس التنفيذي لشركة 
“مصدر”؛ ويوسف باصليب، المدير التنفيذي إلدارة التطوير العمراني المستدام في “مصدر”؛ وعبدالعزيز الما الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة 

“مزارع مدار”.

مزارع فيجي تك الزراعة المنزلية الذكية - بستاني
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النهوض
 بالبحث 

والتطوير

“ يمكن لوطننا التقدم إذا ركزنا على أنشطة البحث 
والتطوير التي ُتسّخر الثروات الطبيعية التي حبانا 
اهلل بها – والكامنة في الشمس والصحراء والبحر - 
وإذا حددنا كيفية تحقيق االستفادة منها من خالل 

األبحاث التي تساهم في تحقيق أهداف التنويع 
 االقتصادي ونمو القطاعات االبتكارية في

 نهاية المطاف.”
 معالي مريم بنت محمد المهيري

وزيرة دولة لألمن الغذائي والمائي
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تعزيز البحث والتطوير لزيادة اإلنتاج الغذائي المحلي أولوية أساسية لاستراتيجية الوطنية 
لألمن الغذائي لزيادة التركيز على الطرق المستدامة والفاعلة لإلنتاج الغذائي ودعم النمو 

االقتصادي في دولة اإلمارات.

يعمل مكتب األمن الغذائي والمائي بقيادة وزيرة الدولة لألمن الغذائي والمائي عن كثب مع 
عدد من المراكز واللجان للنهوض بالبحث والتطوير في دولة اإلمارات.

وفي هذا الجزء، ستجد المزيد من المعلومات حول أبرز األعمال التي تقوم بها هذه المراكز 
وتشمل: مركز االبتكار البحري التابع لمركز الشيخ خليفة لألبحاث البحرية في إمارة أم القيوين، 
وهو مركز إقليمي رائد في البحث والتطوير في تكنولوجيا العلوم الحيوية والبحرية؛ والمركز 
الدولي للزراعة الملحية، ويضم نخبة من العلماء الدوليين الذين يقومون باألبحاث التطبيقية 
لتحسين اإلنتاجية واالستدامة الزراعية في البيئات الهامشية والمالحة؛ ومنصة أبحاث الغذاء، 

وهي بوابة إلكترونية تتيح للمعنيين بالبحث والتطوير في مجال األمن الغذائي مشاركة أحدث 
نتائجهم ومنشوراتهم شاملة ثماني موضوعات بحثية واعدة. كما يتناول هذا الجزء انسجام 

استراتيجية األمن الغذائي مع أجندة اإلمارات للعلوم المتقدمة 2031، ويسّلط الضوء على 
جهود البحث والتطوير لوزارة التغير المناخي والبيئة وهيئة أبوظبي للزراعة والسامة الغذائية 

كجهات حكومية.

 تعزيز البحث والتطوير لزيادة
اإلنتاج الغذائي
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“نزرع للغد” المركز الدولي للزراعة الملحية )إكبا(

المركز الدولي للزراعة الملحية )إكبا( هو مركز غير ربحي 
لألبحاث الزراعية التطبيقية مقره إمارة دبي في دولة 

اإلمارات العربية المتحدة.

تأسس المركز في عام 1999 بدعم من القيادة الرشيدة 
لدولة اإلمارات العربة المتحدة، والبنك اإلسامي للتنمية، 

والصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي، 
وصندوق األوبك للتنمية الدولية.

يحصل المركز على دعم أبحاثه التنموية وبرامجه 
من مؤسسي المركز ممثلين بدولة اإلمارات العربية 

المتحدة والبنك اإلسامي للتنمية. وتمثل دولة اإلمارات 
معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة دولة لألمن 

الغذائي والمائي.

يعتبر إكبا مركزًا عالميًا للتميز يعمل على تطوير حلول 
مائمة للبيئات الهامشية والتي تتصف بأنها مناطق 

من العالم تواجه مشاكل كثيرة ومنها الملوحة وندرة 
المياه والجفاف.

ينفذ إكبا أبحاثه التنموية ضمن أربعة محاور بحثية 
لابتكار تشمل:

اإلدارة المستدامة للموارد الطبيعية في البيئات     •
الهامشية.   

نمذجة التغير المناخي والتأقلم معه.  • 
تحسين المحاصيل واإلنتاجية المستدامة.  • 

األنظمة المتكاملة للزراعة المائية.  •

وضمن أنشطة نقل المعرفة والتقنية، يعمل إكبا أيضًا 
على بناء القدرات الفردية والمؤسساتية في كثير من 
البلدان. ويولي المركز أهمية خاصة لتمكين الشباب 

والمرأة من خال عدد من برامج تنمية القدرات.

يقع مقر المركز على أرض مساحتها 100 هكتار، يعمل 
فيه فريق عمل بحثي دولي من مختلف االختصاصات، 

ويتضمن مرافق على مستوى دولي لألبحاث والتدريب، 
بما في ذلك مركز التدريب والمحاضرات، ومتحف اإلمارات 

للتربة، وبنك للجينات الوراثية للنباتات يحتوي على 
مجموعة فريدة من أنواع النباتات المتحملة للجفاف 

والحرارة والملوحة من مختلف أنحاء العالم.
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النهوض بتربية األحياء المائية في دولة اإلمارات
 مركز االبتكار البحري 

بما أن الماء يشكل %71 من سطح الكرة األرضية، فإّن استخدام هذا المورد الثمين لتعزيز األمن الغذائي 
يعتبر أمًرا ضرورًيا. وفي هذا السياق، تمثل تربية األحياء المائية، باعتبارها طريقة مستدامة لإلنتاج 

الغذائي، أحد أفضل استخدامات المياه. وعلى هذا النحو، ومن خال النهوض بتربية األحياء المائية، 
تسعى دولة اإلمارات لتصبح رائدة في اإلنتاج الغذائي المستدام بًرا وبحًرا.

تأسس مركز االبتكار البحري التابع لمركز الشيخ خليفة لألبحاث البحرية في إمارة أم القيوين كجزء من 
جهود دولة اإلمارات لتسخير العلوم المتقدمة والتقنيات التحويلية واإلمكانات الفكرية لتحسين الموارد 
البحرية. وسيتم ذلك من خال التعليم والبحث واالبتكار وتطوير األعمال وتوجيهها نحو االقتصاد األزرق.

وفي هذا اإلطار ولدعم هذا الهدف، تم توقيع مذكرة النية في عام 2019 بين وزيرة الدولة لألمن الغذائي 
والمائي وجامعة جيمس كوك األسترالية لتوسيع نطاق األبحاث البحرية التطبيقية المتوافقة مع 

االستراتيجية الوطنية لألمن الغذائي.

وسيسمح هذا لمركز االبتكار البحري بمزيد من التحسين في قدراته الحالية ومعرفته بأحدث التقنيات 
والعلوم المتقدمة في تطبيقات البيئة البحرية من خال االستفادة من إمكانيات جامعة جيمس كوك 

وخبرتها في مجال التقنيات الحيوية وعلوم البيانات واألتمتة.

سيستفيد المشروع، الذي تم تسهيله بمساعدة دونا ميسي، مفوض التجارة واالستثمار في الشرق 
واألوسط وشمال إفريقيا لدى حكومة كوينزالند، من خبرات علماء جامعة جيمس كوك في استزراع 

 األحياء والنباتات المائية وتكنولوجيا االستشعار و”البلوك تشين” والذكاء االصطناعي والتقييم
البيئي واإلدارة.

تمثل مذكرة النية تطوًرا هاًما في سعي دولة اإلمارات 
لتصبح مركزًا عالمًيا رائًدا لألمن الغذائي القائم على 
االبتكار. ُيشكل استزراع األحياء المائية أهمية خاصة 

بالنسبة لنا كدولة بسبب انخفاض معدل هطول األمطار 
السنوي لدينا وتقلص مستويات المياه الجوفية - ُيعد 

استزراع األحياء المائية طريقة مستدامة بديلة إلنتاج الغذاء 
تمثل أحد أفضل استخدامات هذا المورد الثمين. كما 

يسرنا توقيع اتفاقية مع جامعة جيمس كوك األسترالية. 
وهي كيان رائد على الصعيد العالمي في االقتصاد األزرق، 

 لتطوير قدراتنا في هذا المجال الحيوي.”
 معالي مريم بنت محمد المهيري

وزيرة دولة لألمن الغذائي والمائي

“

77  | يــر  لتطو ا و لبحــث  با ض  لنهــو ا



التعاون في ابتكار الحلول للتحديات المستقبلية
أجندة اإلمارات للعلوم المتقدمة 2031

تسعى دولة اإلمارات العربية المتحدة لضمان توافق جميع الجهات الحكومية والعمل مًعا من أجل النهوض باألمة. في 
أبريل 2018، أطلقت حكومة اإلمارات العربية المتحدة األجندة الوطنية للعلوم المتقدمة 2031، والتي تحدد ثماني 

أولويات علمية تهدف إلى االستفادة من جميع الموارد الطبيعية االستراتيجية في الدولة، وتشمل تطوير أنظمة أمن 
غذائي علمية متقدمة من خال:

بناء القدرات الوطنية  • 

تعزيز قطاع الطاقة المستدامة  • 

تعزيز األمن المائي عن طريق تكنولوجيا متقدمة ونظيفة  • 

تطوير منظومة علمية متقدمة لألمن الغذائي  • 

مواجهة التحديات الصحية في دولة اإلمارات عبر منظومة علمية وطنية  • 

تطوير قطاع الصناعات المتقدمة  • 

بناء منظومة دعم لوجستي تعتمد على دراسات وبيانات علمية  • 

تطوير مجمع للصناعات االستراتيجية  •

يتواءم مكون البحث والتطوير في االستراتيجية الوطنية لألمن الغذائي مع األجندة الوطنية للعلوم المتقدمة لعام 
2031، باإلضافة إلى أننا نعمل مًعا لتحديد اتجاهات وأولويات األجندة البحثية والتعاون في مجال العلوم التطبيقية 

المتعلقة باألمن الغذائي. وتركز هذه الجهود على احتياجات الدولة حيث تعّزز البحث والتطوير واالبتكار في مجال األمن 
الغذائي وتدفع عجلة النمو االقتصادي في دولة اإلمارات.
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تولي وزارة التغير المناخي والبيئة األبحاث المتعلقة بالصحة الزراعية والحيوانية وسامة الغذاء أهمية خاصة باعتبارها 
عناصر أساسية في تحقيق األمن الغذائي واالستدامة البيئية. 

وقد شكل “تطوير وتطبيق استراتيجية إلدارة األبحاث الزراعية ووضع خطة عمل مرحلية للتجارب واألبحاث” أحد الركائز 
األساسية في الخطة االستراتيجية للوزارة، ولذلك اعتمدت في خطتها التشغيلية )2017-2021( مبادرة لدعم الممارسات 
المبتكرة في مجال التنمية الزراعية والصحة الحيوانية، تضمنت سبعة أنشطة بحثية ذات أولوية، وقامت في نفس الوقت 
بافتتاح مجموعة من المراكز البحثية وتعزيز قدرات وإمكانيات المختبرات التابعة لها، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص 

والمجتمع األكاديمي ومراكز البحوث الدولية.

وتشمل قائمة المواضيع التي تركزت عليها جهود الوزارة البحثية في المجال الزراعي:

إجراء البحوث والدراسات والتجارب المتعلقة بالفاكهة والمحاصيل النباتية )المحاصيل المقاومة للملوحة والحرارة،     •
الموارد الوراثية لألغذية والزراعة، ودراسة أثر التغير المناخي على اإلنتاج الزراعي المحلي(   

استنباط األصناف القادرة على التكيف مع الظروف المناخية وطبيعة المياه والتربة   • 
استخدام محسنات التربة لزيادة اإلنتاج العضوي   • 

تقييم استخدام الكائنات الحية النافعة في المكافحة الحيوية ضمن ممارسات اإلنتاج العضوي  • 
زراعة األرز في الحقول المكشوفة ضمن ظروف دولة اإلمارات العربية المتحدة  • 

كفاءة استخدام بعض المبيدات لمكافحة اآلفات الزراعية   • 
إنتاج الطحالب المحلية ألهداف بيئية ومناخية وزراعية   • 

نظم الزراعة المستدامة المختلفة مثل البيوت المحمية والزراعة المائية  •

أما فيما يتعلق بالدراسات واألبحاث البيطرية، تقوم الوزارة بقيادة شراكة حقيقية لتطوير األبحاث العلمية وضمان تكامل 
وتطوير إدارة االعمال في هذا الجانب، باإلضافة إلى تنظيم نشر األبحاث والدراسات بالتنسيق مع الجهات البحثية المختصة 

في الدولة، حيث تقوم الوزارة بالتنسيق المستمر مع أهم الجهات البحثية ذات العاقة باألبحاث البيطرية في الدولة، 
 ،)ADAFSA( ومختبرات هيئة أبوظبي للزراعة والسامة الغذائية ،)CVRL( مثل: المختبر المركزي ألبحاث الطب البيطري

والمؤسسة العامة لحديقة الحيوان واألحياء المائية في العين.

ونظرًا الرتباط البيئة البحرية بما تحويه من موائل وثروات مائية حية، ارتباطًا وثيقًا باألمن الغذائي، فقد تركز جانب مهم 
من جهود الوزارة على تعزيز الدراسات والبحوث المتعلقة بالبيئة البحرية وثرواتها، مستندة في ذلك إلى المعارف 

والتقنيات المتطورة واالبتكار.

جهود وزارة التغير المناخي والبيئة في مجال األمن 
الغذائي - البحث والتطوير
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ويقوم مركز أبحاث البيئة البحرية بالوزارة بإجراء دراسات للمحافظة على الموائل وعلى الثروات المائية 
الحية وتنميتها، ومنها على سبيل المثال الدراسات المتعلقة باستزراع وإنتاج العديد من أصناف األسماك 

االقتصادية، وإطاق األسماك المستزرعة لتعزيز المخازين السمكية ورفع كفاءة منظومة الساسل الغذائية 
البحرية، حيث تم في هذا اإلطار إطاق أكثر من 30 مليون أصبعية من األسماك المحلية.

كما تقوم الوزارة بإجراء دراسات مسحية لتقييم المخزون السمكي، ودراسات للتعرف على مواسم التكاثر 
وأطوال األسماك، تشكل نتائجها األساس الذي تستند إليه في تنظيم صيد األسماك، وتحديد الحد األدنى 

ألطوال األسماك االقتصادية المسموح بصيدها.

باإلضافة إلى ذلك تجري الوزارة دراسات لتحديد مناطق التكاثر والحضانة لألسماك الرئيسية في المياه البحرية 
للدولة، وتقييم المخزون السمكي ألسماك الكنعد لدول الخليج العربية، ومتابعة بيانات أسماك الشعري 

والصافي، ورصد خواص المياه والتنوع والكتلة الحيوية للهائمات النباتية في المياه البحرية للدولة، وتحديد 
مناطق إطاق صغار األسماك المحلية المستزرعة في المياه الساحلية للدولة.
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 مبادرات هيئة أبوظبي للزراعة والسالمة الغذائية في
مجال البحث والتطوير لدعم منظومة األمن الغذائي

تسعى هيئة أبوظبي للزراعة والسامة الغذائية، بوصفها الجهة المختصة بتحقيق رؤية حكومة 
أبوظبي لتطوير قطاع زراعي مستدام ودعم منظومة األمن الغذائي، إلى االعتماد على األبحاث 

واالبتكارات الخاقة لمواجهة تحديات االستدامة الزراعية واألمن الغذائي. وتعمل الهيئة ممثلة في إدارة 
األبحاث والتطوير على وضع وتنفيذ مشاريع بحثية تطبيقية لمواكبة أحدث التطورات العلمية، وتركز 
األبحاث على رفع كفاءة اإلنتاج النباتي والحيواني، واختيار األصناف ذات اإلنتاجية العالية، وزيادة كفاءة 

اإلنتاج باإلضافة إلى تقييم فعالية التقنيات الحديثة بما يتاءم مع الظروف المحلية والموارد المتاحة.

 كما تجري الهيئة العديد من الدراسات المتعلقة بسامة الغذاء والسلوك الغذائي لألفراد ورفع جودة 
وسامة المنتجات المحلية وزيادة قدرتها التنافسية في األسواق المحلية. وتسعى إلى بناء شراكات 
وعاقات تعاون بحثي على الصعيدين اإلقليمي والدولي مع العديد من المراكز البحثية والجامعات. 

 وتحفيز القطاع الخاص على االستثمار في المجاالت البحثية إليجاد حلول للتحديات التي تواجه
قطاع الزراعة.

مبادرات البحث والتطوير

تطوير سالالت نحل العسل - الستدامة تربية النحل وتقليل االعتماد على استيراد خايا النحل من 
الخارج، تم استنباط ملكات نحل العسل اإلماراتية وإنتاج أعداد كبيرة منها وتوزيعها على النحالين في 

 إمارة أبوظبي، كما تم تطوير الممارسات المتبعة في تربية النحل، وتطوير مختبر تشخيص
األمراض واآلفات. 

سالالت عالية اإلنتاج من األغنام والماعز - إدخال ساالت جديدة من األغنام والماعز ذات إنتاجية 
عالية مثل فحول سالة العساف للحصول على جيل جديد من الحيوانات أكثر إنتاجية وكفاءة في 

استخدام المواد العلفية. 
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تطوير نموذج محلي للبيوت المحمية - تطوير وبناء نموذج محلي للبيوت المحمية المائمة لظروف 
المناخ الصحراوي بالتعاون مع إدارة التنمية الريفية بجمهورية كوريا الجنوبية، وتطوير نظام متكامل 

للزراعة المائية المغلقة لزراعة الفواكه والخضروات في المناخ الصحراوي.

الري الذكي وحاسبة المحاصيل - تطوير مشروع لتحديد االحتياجات المائية للمحاصيل الزراعية، 
والحاسبة المائية من خال دمج العوامل المناخية ومعامات المحاصيل.  

األعالف - إنتاج أصناف من األعاف المتحملة للملوحة والتي تستخدم مياه أقل.

شتالت الفاكهة - إدخال عدد 76 نوعًا من أنواع الفاكهة خال السنوات القليلة الماضية، حيث يركز 
المشتل التابع للهيئة على انتخاب وإدخال أنواع شتات الفاكهة الجديدة بعد تقييمها بحثيًا ومن ثم 

العمل على إكثارها ليتم بيعها إلى المزارعين. 
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منصة أبحاث الغذاء 
انطاًقا من التزامنا بالنهوض بالبحث والتطوير بمجال األمن الغذائي، تم إطاق منصة إلكترونية تتيح للراغبين 

االطاع على أحدث ما توصل إليه مجتمع البحث والتطوير من نتائج وابتكارات بمجال األمن الغذائي، حيث تتضمن 
المنصة 8 مواضيع بحثية واعدة.

وتهدف المنصة إلى تلبية احتياجات مختلف الجهات من خال توفير البيانات والمعلومات في كافة مكونات األمن 
الغذائي ومنها األنظمة الغذائية المستدامة لسلسلة القيمة.

وتضم المنصة التي تستهدف المؤسسات العامة والخاصة العاملة في قطاع البحث والتطوير بيانات بحوث األمن 
الغذائي في الدولة، ومعلومات المستثمرين الرئيسيين في قطاعي األغذية والزراعة، وأجندة بحوث األمن الغذائي في 

دولة اإلمارات العربية المتحدة، وآليات تسجيل براءات االختراع.

وبهذا الصدد، تؤدي المنصة دوًرا مهًما في تنظيم عملية البحث والتطوير ومواءمتها مع االستراتيجية الوطنية 
لألمن الغذائي وزيادة االستثمار الحكومي والخاص في البحث والتطوير في النظم الغذائية المستدامة في ظل 

ظروف مناخية وبيئية مائمة لضمان األمن الغذائي في المستقبل.

تضم المنصة 8 موضوعات ذات أولوية:
التكنولوجيا الحيوية الزراعية: هي مجموعة من األدوات، تشمل تقنيات التربية التقليدية، ويمكن استخدامها 
لتغيير خواص الكائنات الحية )النباتية والحيوانية( أو بعض أجزائها لزيادة اإلنتاج الزراعي والحيواني أو تحسينه؛ أو 

تطوير كائنات دقيقة الستخدامها في الزراعة.

الروبوتات والمعدات: تشمل التطبيقات الحديثة للروبوتات أو الطائرات بدون طيار في الزراعة ومكافحة الحشائش 
وزراعة البذور والحصاد والمراقبة البيئية وتحليل التربة.

الزراعة المبتكرة: تعتمد الزراعة المبتكرة على تطبيق التقنيات الزراعية الحالية بشكل مبتكر يطّوع التقنيات 
الحديثة ضمن تطبيقات زراعية فريدة بشقيها النباتي والحيواني. واألمثلة على ذلك الزراعة الداخلية والعمودية التي 

تعتمد على إضاءة متخصصة وأجهزة االستشعار واألتمتة.

 التقنيات الحديثة ضمن سالسل التوريد الزراعية: تعتمد التقنيات الحديثة لساسل التوريد الزراعية على 
استخدام التكنولوجيا لضمان توفر منتجات األغذية النباتية والحيوانية وذلك من خال تعزيز التواصل وتبادل 
 المعلومات بين مختلف الجهات في سلسلة القيمة، بهدف زيادة الكفاءة عبر سلسلة التوريد والحد من فقد

وهدر الطعام.

األغذية البديلة: ُيعّد هذا النوع من األغذية بديًلا صحًيا مستدام بيئًيا ويتفوق على األغذية التي يتم تحضيرها أو 
إنتاجها بالطرق التقليدية وبعض أنواع البروتينات المصّنعة من النباتات واألغذية النظيفة.

المزارع القائمة على تقنيات إنترنت األشياء: تعتمد هذه المزارع على تطبيق تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
الحديثة في الزراعة لتصميم نظم مراقبة المحاصيل ونظم الري اآللية.

المواد ذات أصل حيوي: تعتمد الطاقة الحيوية على استخدام الطاقة المتجددة التي يتم إنتاجها من مواد حيوية 
ومصادر طبيعية.

الحد من آثار المخلفات الزراعية: ُتعنى باستخدام التربة كمواقع لمعالجة النفايات العضوية ومياه الصرف 
والتخلص منها.

www.foodsecurity.gov.ae/foodsecurityplatform :لمزيد من المعلومات قم بزيارة الموقع اإللكتروني

Food Research Platform
منصــــــة أبحـــــاث الغــــذاء

Food Research Platform
منصــــــة أبحـــــاث الغــــذاء

Food Research Platform
منصــــــة أبحـــــاث الغــــذاء

Food Research Platform
منصــــــة أبحـــــاث الغــــذاء
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  أعلنت منظمة الصحة العالمية في 11 مارس 2020 أن تفشي
كوفيد-19 ُيعد جائحة عالمية تتطلب اتخاذ إجراءات فورية وسريعة 

للسيطرة عليه من قبل جميع الدول.

 ُأغلقت الحدود الدولية وتوقفت شركات الطيران وتوقفت العمليات 
الرئيسية وُفرض على المواطنين في جميع أنحاء العالم البقاء 
في منازلهم، لحين ظهور مامح “الوضع الطبيعي الجديد” في 

المعركة ضد كوفيد-19.

 تتطلب هذه األوقات غير المسبوقة اتخاذ الحكومات إجراءات 
سريعة وعاجلة في جميع أنحاء العالم، ولقد عقد مجلس اإلمارات 
لألمن الغذائي اجتماعا استثنائيا عن بعد فوًرا لمناقشة تداعيات 

كوفيد-19 على منظومة األمن الغذائي وسلسلة اإلمداد الدولية.

 مواجهة جائحة
كوفيد-19
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عقد مجلس اإلمارات لألمن الغذائي اجتماعات عن بعد لمناقشة آليات مراقبة األنظمة العالمية لإلنتاج 
الزراعي خالل جائحة كوفيد-19 واالستجابة لها وفًقا لذلك.

عقد مجلس اإلمارات لألمن الغذائي، برئاسة معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة دولة لألمن الغذائي والمائي، عدة 
اجتماعات عن بعد لمناقشة آخر المستجدات على صعيد منظومة األمن الغذائي المحلي والدولي وسلسلة اإلمداد، 

وذلك لتقييم استعداداتهما لمواكبة التحوالت السريعة التي تجتاح األسواق المختلفة، والتي تؤثر على حركة المنتجات 
الغذائية خال جائحة كوفيد-19، والتدخل من خال سياسات فعالة ومبادرات التكيف حسب الحاجة.

وتضمن ذلك مناقشة آليات مراقبة نظم اإلنتاج الزراعي العالمية بالتنسيق مع المنظمات الدولية ذات الصلة، 
حيث قام مجلس اإلمارات لألمن الغذائي بتحليل التقارير العالمية* التي أشارت إلى أن الجائحة ستؤثر تأثيًرا 

طفيًفا على قطاع الزراعة وإنتاج الغذاء، إال أن التحدي الرئيسي الذي يواجه األمن الغذائي يكمن في تنظيم 
نقل الغذاء في ساسل التوريد، والذي قد يؤدي بدوره إلى زيادة أسعار المنتجات والسلع الغذائية.

كما تضمن جدول أعمال االجتماع تكليف “فريق التقييم والمتابعة” الداعم لمجلس اإلمارات لألمن الغذائي 
بمواصلة مراقبة التطورات عن كثب عبر منظومة األمن الغذائي المحلي والدولي. 

تضمنت مهام الفريق تقديم حلول عملية للتحديات والتطورات التي قد تحدث في سلسلة اإلمداد خال هذه 
الفترة، من خال ممثلين عن الجهات المعنية بإدارة اإلمدادات الغذائية في دولة اإلمارات العربية المتحدة وهم: 

وزيرة دولة لألمن الغذائي والمائي بصفتها قائدة الفريق؛ وزارة االقتصاد؛ وزارة التغير المناخي والبيئة؛ الهيئة 
الوطنية إلدارة الطوارئ واألزمات والكوارث؛ هيئة أبوظبي للزراعة والسامة الغذائية؛ بلدية دبي؛ مكتب األمن 

الغذائي والمائي. وأكد المشاركون أن ساسل اإلمداد الغذائي تعمل بأقصى قدر من الكفاءة وأن اإلنتاج 
المحلي يعمل على زيادة طاقته اإلنتاجية.

التقارير العالمية تتعلق بما يلي:
 * بيانات الرصد المبكر لإلنتاج الزراعي باستخدام تقارير نظام مراقبة معلومات األسواق الزراعية

* بيانات الميزانية الغذائية العالمية، التي ترصد كميات المواد الغذائية المتاحة للتوريد والتصدير إلى األسواق الدولية لـ 34 صنًفا  
   )مع التركيز على الحبوب(.
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•  وافق مجلس اإلمارات لألمن الغذائي على أنظمة الرقابة لمراقبة أنظمة التحكم للواردات 
الغذائية وتتبع حركة السلع والمنتجات الغذائية األساسية على طول سلسلة اإلمداد عبر ثاث 
مراحل وهي: التحركات اللوجستية على المنافذ الحدودية؛ بيانات الميزانية الغذائية العالمية 
والتي ترصد كميات األغذية المتوفرة للتداول والتصدير في األسواق العالمية؛ وبيانات الرصد 

المبكر لإلنتاج الزراعي باستخدام تقارير نظام مراقبة معلومات األسواق الزراعية.

•  توفير إطار مرن لإلجراءات المتعلقة بتطبيق المعايير التكميلية، وتخليص شحنات المواد 
الغذائية باستخدام الشهادات الصحية اإللكترونية، واستكمال اختبارات مخلفات المبيدات 

الحشرية في الدولة.

•  وضع خطة لتنويع مصادر المواد الغذائية األساسية المستوردة لتسهيل أنشطة تجارة المواد 
الغذائية. كما تتبعت الخطة الخدمات اللوجستية المتاحة في هذه األسواق الجديدة، وقيمت 

إمكانية توفير رحات جوية خاصة، إذا لزم األمر، بالتنسيق مع شركات الطيران الوطنية الستيراد 
بعض البضائع.

وضع مجلس اإلمارات لألمن الغذائي خطًطا وبرامج لتعزيز اإلنتاج المحلي وتنويع المصادر وإدارة 
المتغيرات المرتبطة بالغذاء أثناء جائحة كوفيد-19:
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•  استطاع السبل الازمة لرفع الطاقة اإلنتاجية المحلية لقطاع الزراعة وإنتاج األغذية وطرح 
عقود التوريد الحكومية من خال هيئة أبوظبي للزراعة والسامة الغذائية.

•  التنسيق مع شركات تحالف األمن الغذائي لتقييم مدى استعدادها لدعم خطط األمن 
الغذائي الوطنية من خال مشاريعه الزراعية واإلمدادات المتاحة والتنسيق مع مختلف 

البعثات الدبلوماسية لتسهيل أنشطة تجارة المواد الغذائية.

•  تابع فريق التقييم والمتابعة كل التغيرات والتطورات وقدم الحلول العملية والتوصيات 
إلى المجلس. كما تناول الفريق التحديات اللوجستية على المنافذ الحدودية الناتجة عن 

حظر السفر.

•  تطوير حملة توعية إعامية لحث الجمهور على عدم االنجراف وراء الشائعات التي تدعو 
إلى اإلفراط في شراء المنتجات الغذائية، وعلى اتباع اإلجراءات االحترازية الازمة لضمان 

سامة الغذاء.

األمن الغذائي مسؤولية الجميع. علينا جميًعا أن نلعب  دور 
في تعزيز استدامة الغذاء وبالتالي ضمان استمرار حصول 

كل فرد على غذاء صحي آمن كاٍف ذي قيمة غذائية مناسبة 
من أجل حياة نشطة وصحية بأسعار مقبولة في جميع 

األوقات، بما في ذلك حاالت الطوارئ واألزمات. أحيي جميع 
أفراد المجتمع على تعاونهم وترشيد أنماط استهاكهم 

 الغذائي في ظل هذه الظروف االستثنائية.”
 معالي مريم بنت محمد المهيري 

وزيرة دولة لألمن الغذائي والمائي

“
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 أصدر مجلس اإلمارات لألمن الغذائي
تقارير تتبع حركة الغذاء خالل جائحة كوفيد-19

واصل مجلس اإلمارات لألمن الغذائي ممارسة إصدار تقارير مفصلة عن استيراد وتصدير وإعادة تصدير المواد الغذائية 
والمشروبات في دولة اإلمارات بوتيرة أعلى ابتداًء من الربع األول من عام 2020، بما في ذلك جهود المجلس لمراقبة 

ساسل اإلمداد الغذائي في دولة اإلمارات وسط تفشي فيروس كورونا المستجد )كوفيد-19(.

أكدت معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري، وزيرة دولة لألمن الغذائي والمائي، أن نظام األمن الغذائي في 
دولة اإلمارات العربية المتحدة يعمل بكفاءة تامة ويتابع جميع التطورات في التجارة الدولية لألغذية والمشروبات. 
وذكرت أن مجلس اإلمارات لألمن الغذائي يعمل في إطار تعاون وثيق مع شركائه في وزارة االقتصاد ووزارة التغير 

المناخي والبيئة والهيئة الوطنية إلدارة الطوارئ واألزمات والكوارث وهيئة أبوظبي للزراعة والسامة الغذائية وبلدية 
دبي والمنظمات الدولية الكبرى المشاركة في قطاع األمن الغذائي العالمي لرصد حركة األغذية عن كثب على طول 

سلسلة اإلمداد.
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سلطت التقارير الضوء على حجم تجارة الغذاء والمشروبات لدولة اإلمارات، فضًلا عن تحليل أنماط 
االستهاك المحلي وحجم الهدر الغذائي. وقد اعتمدت هذه التقارير على أحدث البيانات اإلحصائية الواردة 

من منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة، باإلضافة إلى التقارير الوطنية حول حجم الواردات والصادرات 
الغذائية.

كشفت تقارير مجلس اإلمارات لألمن الغذائي أنه على الرغم من الظروف العالمية االستثنائية الراهنة، 
فا يوجد أثر ملموس على حجم وقيمة الواردات والصادرات الغذائية من وإلى دولة اإلمارات مقارنًة بالفترة 

ذاتها من عام 2019.
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 موافقة مجلس الوزراء على تشكيل فريق
تنمية قطاع الزراعة الحديثة للنهوض 

بالتكنولوجيا الزراعية بهدف تعزيز األمن الغذائي 
بدولة اإلمارات في أعقاب جائحة كوفيد-19

وافق مجلس الوزراء على تشكيل فريق تنمية قطاع الزراعة الحديثة في مارس 2020 للنهوض 
بالتكنولوجيا الزراعية بهدف تعزيز األمن الغذائي بدولة اإلمارات في أعقاب جائحة كوفيد - 19. ويضم 

الفريق الجهات الحكومية والخاصة ذات العاقة من قطاع الزراعة الحديثة المتنامي.

وترأست معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة دولة لألمن الغذائي والمائي، االجتماعات التمهيدية 
وشهدت مناقشة أعضاء الفريق للنتائج المتوقعة لألمن الغذائي بعد انتهاء جائحة كوفيد-19، حيث 

تركزت المناقشات على تطبيق أحدث الوسائل التكنولوجية واألساليب العلمية والتعديات على 
السياسات الحالية، إليجاد حلول للتحديات التي تواجه سلسلة اإلمداد الغذائي، وكذلك التوجيهات 

المستقبلية للقطاع لزيادة اإلنتاج المحلي وتعزيز االستدامة الشاملة للنظام الغذائي.
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وشمل االجتماع تشكيل فرق فرعية من أعضاء الفرق الرئيسية لتنمية الزراعة الحديثة، وهي فرق الفواكه 
والخضروات ومنتجات األلبان والدواجن والثروة الحيوانية واستزراع االحياء المائية واألغذية المصنعة والحبوب 

واألغذية المبتكرة وقياس توجهات األسواق الدولية والتكنولوجيا. وقد ُكلفت الفرق ببحث تحديات تبني 
التكنولوجيا في القطاعات الغذائية لكل مجموعة عمل، وتحديد التحديات المتعلقة بالقوانين واللوائح 

والسياسات وتقديم التوصيات بشأنها. وعاوًة على ذلك، فقد ُكلفت جميع مجموعات العمل بوضع رؤية 
متكاملة حول أنسب التقنيات والتكنولوجيا لقائمة على البحث والتطوير، وتقديم توصيات حول سبل زيادة 
تبني التكنولوجيا الزراعية عبر سلسلة القيمة الغذائية بدولة اإلمارات لعرضها على مجلس الوزراء للبدء في 

تنفيذ المبادرات المتفق عليها والتي من شأنها النهوض بالقطاع على نحٍو ملموس.
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تهدف جهود فريق تنمية قطاع الزراعة الحديثة إلى تعزيز سلسلة 
القيمة الغذائية بأكملها في الدولة. يمثل تشكيل الفريق التزاًما 

بزيادة اعتمادنا على اإلنتاج المحلي القائم على التكنولوجيا وتقليل 
االعتماد على الواردات لتقليل اآلثار السلبية الناتجة عن األزمات 
العالمية، كاآلثار التي عانى منها المجتمع العالمي خال جائحة 

كوفيد-19.”

  معالي مريم بنت محمد المهيري،
وزيرة دولة لألمن الغذائي والمائي

“



صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس 
الدولة “حفظه اهلل”، يعتمد قانون تنظيم المخزون 

االستراتيجي للسلع الغذائية خالل جائحة كوفيد-19

اعتمد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة “حفظه اهلل” القانون االتحادي رقم 3 لسنة 
2020 بشأن تنظيم المخزون االستراتيجي للسلع الغذائية. وقد أقر صاحب السمو هذا القانون بهدف تنظيم 

اإلمدادات الغذائية أثناء األزمات والطوارئ والكوارث وتحقيق االستدامة الغذائية، علًما بأن أحكام هذا القانون 
تسري على الموردين والتجار المسجلين.

يشمل االختصاص الوزاري الذي يسمح به القانون إعداد التقارير والدراسات واإلحصاءات وإجراء التقييم 
االقتصادي للسلع الغذائية وتقدير حجم االستهاك وتحديد الفائض والعجز وإعداد قواعد بيانات عن إنتاج 

السلع الغذائية وتوفرها بدولة اإلمارات العربية المتحدة وبلدان المنشأ. 

يجوز لممثلي الحكومة أيًضا المتابعة مع الموردين، باإلضافة إلى تنسيق سياسات االستدامة والسامة 
للمخزون االستراتيجي للسلع الغذائية وتنفيذها، بالتنسيق مع الهيئة الوطنية إلدارة الطوارئ واألزمات 

والكوارث والجهات المعنية، لتأمين مستوى آمن من المخزون االستراتيجي للسلع الغذائية.

وينص القانون على إنشاء سجل لتسجيل الموردين والتجار وتصنيفهم. كما يشير إلى توزيع مخزون السلع 
االستراتيجية في حاالت الطوارئ أو األزمات أو الكوارث بموجب خطط التوزيع التي أعدتها الهيئة الوطنية إلدارة 

الطوارئ واألزمات والكوارث بالتنسيق مع الجهات المعنية.
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مكتب األمن الغذائي والمائي و“ الفاو” يوقعان 
اتفاقيتين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 

والسالمة الغذائية خالل جائحة كوفيد-19

وقع مكتب األمن الغذائي والمائي ومنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة )الفاو( اتفاقيتين في 20 مايو 
2020 للعمل على تحويل قطاع الزراعة والغذاء بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة لتعزيز األمن 

الغذائي والتغذية؛ وتحسين إجراءات مراقبة األغذية بدولة اإلمارات.

تشمل األهداف الرئيسية لاتفاقيتين: ضمان حصول الجميع على غذاٍء كاٍف وصحي وآمن ذي قيمة غذائية 
مناسبة وبأسعار مقبولة في كافة األوقات – بما في ذلك أثناء األزمات مثل جائحة كوفيد-19 - وتمكين 

الحكومات المحلية واالتحادية من تحقيق أهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة، خاصة فيما يتعلق 
بالهدف الثاني المتمثل في “القضاء التام على الجوع”.

المشروع األول - التقييم والتحليل االستراتيجي لنظام مراقبة األغذية

تقديم المساعدة الفنية من منظمة الفاو للمساهمة في تقييم وتحسين نظام مراقبة سامة األغذية 
في دولة اإلمارات، وال سيما في إمارة أبوظبي، ووضع قاعدة أساسية باستخدام أفضل الممارسات الدولية. 

وُيتوقع أن يكون المشروع بمثابة خارطة طريق لاستثمارات الحكومية لضمان صيانة النظم الغذائية 
وتحسينها بمرور الوقت، مما يسمح لها بمعالجة التحديات القادمة والمتغيرة في مجال مراقبة األغذية. 

كما ُيتوقع أن تستمر هذه المبادرة على مدى 12 شهًرا وأن تحقق تحسينات كبيرة.

المشروع الثاني - تحويل قطاع األغذية والزراعة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لتعزيز 
األمن الغذائي والتغذية

ُيتوقع أن يستمر هذا المشروع ألكثر من عامين و8 أشهر وُتقدر تكلفته بحوالي 3.6 مليون دوالر. 
سيساهم هذا المشروع في تحقيق أهداف منظمة األغذية والزراعة االستراتيجية بما في ذلك المساهمة 
في القضاء على الجوع، وزيادة إنتاجية واستدامة المزارع والغابات ومصائد األسماك، والحد من الفقر في 
المناطق الريفية، وتطوير نظم زراعية وغذائية أكثر كفاءة، وزيادة مرونة سبل العيش في ظل المخاطر 

واألزمات.
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يهدف المشروع الثاني على وجه التحديد إلى مساعدة دولة اإلمارات في تحقيق أهداف التنمية 
المستدامة من خال تعزيز قدرة شركائها الوطنيين، باستخدام أحدث التقنيات في تطوير اإلنتاج 

الغذائي المستدام، واتباع سياسة تغذية طويلة األمد للحفاظ على الصحة، وتحسين كفاءة األنظمة 
الغذائية، ومنع تفشي األمراض التي تهدد اإلنتاج النباتي والحيواني. كما يوضح المشروع كيفية 

تلبية هذه األهداف من خال ثاثة مجاالت محورية محددة تتمثل في: استخدام البحث والتكنولوجيا 
واالبتكار، ودعم قطاع استزراع األحياء المائية المستدام والمبتكر، وتحويل قطاع الثروة الحيوانية من 

أجل تعزيز األمن الغذائي والتغذية.

يتناول المشروع على وجه التحديد )5( مجاالت لتحسين قطاع االستزراع المائي بدولة اإلمارات، وهي: 

1( القيام بتجربة دراسة جدوى من أجل تعزيز تنافسية األنظمة المغلقة الستزراع األحياء المائية

2( تنفيذ اختبارات التذوق لتحسين جودة األصناف المحلية من األسماك

3( إنشاء قاعدة بيانات الستهاك المأكوالت البحرية في دولة اإلمارات العربية المتحدة

4( بحث تعزيز اشتراطات األمن الحيوي للمزارع السمكية

5( دراسة جدوى ألنظمة استزراع األحياء المائية المستخدمة في المياه المفتوحة

انطاًقا من العاقات االستراتيجية التي تتمتع بها 
دولة اإلمارات ومنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة 

“الفاو”، فإن للشراكة دوًرا إيجابًيا في تعزيز جهود 
دولة اإلمارات لتكون ضمن الدول العشر األوائل في 

مؤشر األمن الغذائي العالمي بحلول 2021، وفي 
المركز األول بحلول عام 2051، باإلضافة إلى رفع 

القدرات المحلية في إنتاج وإدارة الغذاء عبر كامل 
سلسلة القيمة الغذائية باستخدام التكنولوجيا 

الزراعية الحديثة وتنمية قطاع االستزراع المائي في 
الدولة، وتحسين قدرات الدولة على المساهمة في 

الحد من ظاهرة الجوع العالمي وتحقيق االستقرار في 
 منظومة الغذاء العالمية.”

 معالي مريم بنت محمد المهيري
وزيرة دولة لألمن الغذائي والمائي
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مشاركة معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة دولة لألمن 
الغذائي والمائي في مجلس محمد بن زايد خال الشهر 
الفضيل لمناقشة األعمال المنجزة خال جائحة كوفيد-19
شاركت معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة دولة لألمن الغذائي والمائي، في محاضرة افتراضية ضمن 
سلسلة المحاضرات الرمضانية لمجلس محمد بن زايد بعنوان “تأمين الغذاء: منظومة األمن الغذائي 

في اإلمارات“. ُتقام سلسلة المحاضرات طوال شهر رمضان وتضم قادة وعلماء ومفكرين وشخصيات 
بارزة للمشاركة في الحوار والمناقشة لزيادة المساهمة في تعميق فهم القضايا المختلفة التي تؤثر على 

المجتمعات والحياة البشرية.

 بدأت المحاضرة باستعراض العمل الذي قام به مكتب األمن الغذائي والمائي وذلك في بداية
جائحة كوفيد-19؛ مع إنشاء مجلس اإلمارات لألمن الغذائي الذي وضع نظام آلية مبكرة لرصد الواردات 

الغذائية وقدرة اإلنتاج الغذائي المحلي المحتملة لضمان األمن الغذائي في دولة اإلمارات العربية المتحدة.

سلطت معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة دولة لألمن الغذائي والمائي، الضوء على الكيفية التي أدت 
بها الجائحة إلى اختبار ما إذا كانت اإلمارات العربية المتحدة قد أنشأت منظومة قوية تم تنفيذها من خال 

االستراتيجية الوطنية لألمن الغذائي، وخلصت إلى أن االستراتيجية قد وضعت األساس الصحيح للتمكن 
من التغلب على هذه األزمة.

وصّرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن الدواء والغذاء خط أحمر وأّن الدولة 
قادرة على تأمين الدواء والغذاء إلى ما ال نهاية. وأضاف أنه يتعين على المجتمع اإلماراتي ترشيد 

االستهاك وعدم اإلسراف من أجل ضمان نجاح استراتيجية األمن الغذائي للدولة وأنه يجب بذل 
كل الجهود لتجنب التبذير والهدر.

كما أكدت الجلسة على أهمية دعم اإلنتاج المحلي حيث ذكرت معالي الوزيرة: “ال يعرف 
الكثيرون هذا، لكن اإلمارات تزرع الكثير من أنواع الغذاء. هذه األطعمة لذيذة ألنها طازجة 

ومليئة بالعناصر الغذائية. لذا نشجع الجمهور على شراء السلع المحلية”.

كما أبرزت السلسلة الدور الذي يلعبه مكتب األمن الغذائي والمائي في تمكين تطوير 
التكنولوجيا واالبتكارات الزراعية الحديثة بما يتماشى مع مناخ دولة اإلمارات إلنشاء قطاع زراعي 

مستدام ممّكن بالتكنولوجيا ويتسم بأنه صديق للبيئة وموفر للمياه ويعزز االكتفاء الذاتي.

كما أعرب صاحب السمو عن امتنانه لمعالي الوزيرة وفريقها وجميع أعضاء مجلس اإلمارات 
لألمن الغذائي على العمل سعًيا لتأمين جميع االحتياجات الغذائية دون تأخير أو نقص خال 

جائحة كوفيد-19 الحالية، وكذلك اإلجراءات المتخذة لمساعدة البلدان األخرى المحتاجة وسط 
الجائحة العالمية.

وخلصت معاليها إلى أن التركيز خال العقد القادم سينصّب على أمرين اثنين، هما: تعزيز 
اإلنتاج المحلي باستخدام التكنولوجيا الحديثة والعمل على تعزيز تخزين المواد الغذائية. كما 

دعت من يرغب بدخول المجال من الجمهور حتى وإن لم يكن لديه أية خلفية، مؤكدة على 
االستعداد لتأهيلهم وبناء قدراتهم ومهاراتهم حتى يصبحوا خبراء في التكنولوجيا الزراعية.

www.youtube.com/watch?v=RFoTDpSbkIM :رابط المحاضرة الكاملة
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أبـــرز
الفعاليات

أبرز الفعاليات التي 
شارك فيها مكتب األمن 

الغذائي والمائي 

كجزء من العمل المستمر لمكتب األمن الغذائي والمائي 
في دولة اإلمارات العربية المتحدة، نشارك في الفعاليات 

المحلية واإلقليمية والدولية على مدار العام. وتؤدي هذه 
الفعاليات دوًرا مهًما في مد جسور التعاون ومناقشة 

وطرح اآلراء بين قادة الفكر. نحن نسعى جاهدين ليس 
فقط للنظر إلى األمن الغذائي على المستوى الوطني 

ولكن نرغب لدولة اإلمارات العربية المتحدة أن تكون 
مساهما عالمًيا يسعى للمشاركة الفاعلة، وتبادل المعرفة، 

والرؤى واالتجاهات المستقبلية، ومواكبة البحث والتطوير 
والتكنولوجيا ضمن منظومة األمن الغذائي العالمي.

نعمل من خال مشاركاتنا على تعميق الفهم والمعرفة 
والتقدم في الخطوات الرئيسية الازمة لضمان األمن 

 الغذائي في المستقبل على المستوى الوطني
والعالمي مع أصحاب المصلحة من الشركاء الدوليين، 

واإلقليميين، والمحليين.
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الفعاليات الدولية

مجالس المستقبل العالمية - المنتدى االقتصادي العالمي
شاركت معالي مريم بنت محمد المهيري وزيرة دولة لألمن الغذائي والمائي في االجتماع السنوي لمجالس 

المستقبل العالمية حيث سلطت الضوء على أهمية استخدام التكنولوجيا واالبتكارات المتوفرة لضمان األمن 
الغذائي للجميع. تعد مجالس المستقبل العالمية التابعة للمنتدى االقتصادي العالمي شبكة معرفية متعددة 
التخصصات لتعزيز التفكير االبتكاري لتشكيل مستقبل مستدام وشامل للجميع. تجمع الشبكة أكثر من 700 

من أبرز القادة الفكرّيين من األوساط األكاديمية والحكومية وقطاع األعمال والمجتمع المدني، مجتمعين في 
مجالس ذات مواضيع محددة قائمة على الخبرة وتجتمع في دبي كل عام.

11-12 نوفمبــر 2018، دبي، اإلمارات 

معرض جلفود
شارك مكتب األمن الغذائي والمائي في معرض جلفود - أكبر معرض سنوي لألغذية والمشروبات والضيافة 

في العالم - والذي يستقطب المختصين في مجال األغذية والمشروبات من جميع أنحاء العالم إلى دبي. حيث 
نظم المكتب مجموعة من اللقاءات رفيعة المستوى مع وزراء األغذية والزراعة من مختلف دول العالم. ُيعد 
معرض جلفود 2019 مركًزا للتجارة الدولية، ويضم أكثر من 5000 عارض - في 120 جناح دولة - يعرضون 

المنتجات عبر ثمانية قطاعات أساسية في السوق مما يوفر منصة حيوية لتعزيز األمن الغذائي في دولة 
اإلمارات العربية المتحدة والمنطقة.

17-21 فبرايــر 2019، دبي، اإلمارات 
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الفعاليات الدولية

مؤتمر القمة العالمي لألغذية 
مثلت معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة دولة لألمن الغذائي والمائي، دولة اإلمارات العربية 

المتحدة في مؤتمر القمة العالمي لألغذية في ميونيخ تحت شعار “ هل ستشكل المدن تصورنا للغذاء 
والطبيعة؟”. ُيعقد المؤتمر استجابة الستمرار انتشار نقص التغذية والقلق المتزايد بشأن قدرة الزراعة 

على تلبية االحتياجات التغذوية في المستقبل. حيث عرضت الوزيرة جهود دولة اإلمارات في مجال األمن 
الغذائي، وتلقت ردود فعل إيجابية من المشاركين، وتقديرًا لجهود اإلمارات في أن تصبح العًبا عالمًيا في 

مجال األمن الغذائي.

22 مــارس 2019، ميونيخ، ألمانيا

مؤتمر معهد ميلكن

شاركت معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة دولة لألمن الغذائي والمائي، في مؤتمر ميلكن العالمي 
الذي عقد في لوس أنجلوس عام 2019 في الواليات المتحدة األمريكية. ميلكن هي منظمة تسعى إلى 
تعزيز الحلول االقتصادية والسياسية غير التقليدية التي تدعم النمو وتعزز الصحة من خال جمع القادة 

والمبتكرين من مختلف المجاالت، حيث تسعى المنظمة لتعزيز بناء البرامج والمبادرات السياسية لمعالجة 
تحديات العالم. شاركت الوزيرة في جلسة حول “التكنولوجيا الزراعية: األمن الغذائي كأمن وطني”، 

واستعرضت التقدم الذي أحرزته دولة اإلمارات العربية المتحدة في هذا المجال وسلطت الضوء على العديد 
من قصص النجاح واألمثلة المتميزة لمبادرات ومشاريع تم تنفيذها في دولة اإلمارات العربية المتحدة.

28 أبريــل - 1 مايــو 2019، لــوس أنجلوس، الواليــات المتحدة األمريكية 
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 الدورة الحادية واألربعون لمؤتمر منظمة األغذية والزراعة
لألمم المتحدة

مثلت معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة دولة لألمن الغذائي والمائي، دولة اإلمارات العربية المتحدة في 
مؤتمر منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة الحادي واألربعين الذي ُعقد في روما، إيطاليا. منظمة األغذية 

والزراعة لألمم المتحدة هي وكالة متخصصة تابعة لألمم المتحدة وتقود الجهود الدولية لمتابعة مستجدات 
تحقيق الهدف الثاني المعني بالقضاء على الجوع وتحسين التغذية واألمن الغذائي ضمن أهداف التنمية 
المستدامة. تعمل منظمة األغذية والزراعة، التي تخدم البلدان المتقدمة والنامية على حٍد سواء، كمنصة 

محايدة تلتقي فيها جميع الدول للمناقشة والتفاوض بشأن سياسات األمن الغذائي. حضر المؤتمر 191 
دولة يمثلون الدول األعضاء في المنظمة، وشاركت الوزيرة في التصويت الذي تم الختيار المدير العام الجديد 

الذي سيقود المنظمة على مدى السنوات األربع المقبلة.

 منظمة األغذية والزراعة - لجنة األمن الغذائي 
اللجنة هي المنتدى الدولي والحكومي األشمل لجميع المعنيين باألمن الغذائي، حيث تقوم اللجنة بتنفيذ 

البرامج والسياسات مًعا بشكل منّسق لضمان تحقيق األمن الغذائي وتحسين التغذية. مثلت معالي مريم 
بنت محمد المهيري، وزيرة دولة لألمن الغذائي والمائي، دولة اإلمارات العربية المتحدة ضمن جلسة لمناقشة 

مستجدات عمل لجنة األمن الغذائي العالمي في الدورة الحادية واألربعين لمؤتمر منظمة األغذية والزراعة 
لألمم المتحدة.

22-29 يونيــو 2019، روما، إيطاليا

الفعاليات الدولية

الغذاء الصحي من أنظمة الغذاء المستدامة )منتدى إيت(
شاركت معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة دولة لألمن الغذائي والمائي، في )منتدى إيت(، وهي منصة 

علمية عالمية لتحويل النظام الغذائي من خال العلوم السليمة والشراكات الجديدة. وعرضت الوزيرة 
االستراتيجية الوطنية لألمن الغذائي لدولة اإلمارات العربية المتحدة والجهود المبذولة في تبني التكنولوجيا 

وتطوير البحث والتطوير.

12-13 يونيو 2019، ســتوكهولم، الســويد
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برنامج خليفة للتمكين - أقدر - الفعاليات الدولية
شاركت معالي مريم بنت محمد المهيري وزيرة دولة لألمن الغذائي والمائي ضمن وفد دولة اإلمارات 

العربية المتحدة في الدورة الثالثة من قمة أقدر العالمية. تهدف القمة إلى جمع كبار األكاديميين والباحثين 
والعلماء والمعلمين لعرض ومشاركة ومناقشة االتجاهات الجديدة والمساهمات الهامة في الممارسات 

التعليمية. وتحت شعار “التمكين العالمي للمجتمع” لعام 2019، عرضت االستراتيجية الوطنية لألمن 
الغذائي لدولة اإلمارات العربية المتحدة، حيث قدمت تحديات على المستوى المحلي والعالمي وأكدت أن 

كل فرد في المجتمع له دور في األمن الغذائي.

29 أغســطس - 1 ســبتمبر 2019، موسكو، روسيا

الفعاليات الدولية

المنتدى االقتصادي العالمي - الفعاليات الدولية
شاركت معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة دولة لألمن الغذائي والمائي، المنتدى االقتصادي العالمي 

2019 في داليان، الصين، والذي ركز على االبتكارات و “األبطال الجدد”. المنتدى االقتصادي العالمي هو 
المنظمة الدولية للتعاون بين القطاعين العام والخاص. يشارك في المنتدى أبرز القادة السياسيين 

والتجاريين والثقافيين وغيرهم من قادة المجتمع لتشكيل برامج األعمال العالمية واإلقليمية والصناعية. 
واغتنمت معاليها هذه الفرصة لتعرض كيف تقود دولة اإلمارات العربية المتحدة تبني التكنولوجيا 

واالبتكار في قطاع التكنولوجيا الغذائية، وتبادل المعرفة والخبرة اإلماراتية كاعب رئيسي في تحول 
النظم الغذائية للتغلب على التحديات الوطنية واإلقليمية والعالمية.

1-3 يوليــو 2019، داليان، الصين
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الفعاليات الدولية

ويتيكس
شاركت معالي مريم بنت محمد المهيري وزيرة دولة لألمن الغذائي والمائي في معرض ويتيكس في القمة العالمية 

السادسة لاقتصاد األخضر والذي ركز على التنمية المستدامة والتعاون الدولي نحو نظام االقتصاد األخضر واعتماد 
الحلول الخضراء المبتكرة عبر مختلف القطاعات.

21-23 أكتوبــر 2019، دبي، اإلمــارات العربية المتحدة

أسبوع أبوظبي لاستدامة 
كمنصة عالمية لتسريع التنمية المستدامة في العالم، ُيعّد أسبوع أبوظبي لاستدامة هو محفز تبادل المعرفة 

وتنفيذ االستراتيجيات وتقديم الحلول لدفع التقدم البشري. تحدثت معالي مريم بنت محمد المهيري وزيرة دولة 
لألمن الغذائي والمائي في أسبوع أبوظبي لاستدامة 2020 عن أهمية قطاع الزراعة المستدامة وأهمية إيجاد حلول 
مستدامة وقائمة على التكنولوجيا في مواجهة تحديات األمن الغذائي المتزايدة. قام مكتب األمن الغذائي والمائي 
بالتعاون مع شركة تمكين بدعوة الشباب للمشاركة في تحدي تكنولوجيا الغذاء، التحدي العالمي الذي يبحث عن 

حلول مبتكرة قائمة على التكنولوجيا ومجدية تجاريًا عبر سلسلة القيمة الغذائية.

11-18 ينايــر 2020، أبوظبــي، اإلمــارات العربية المتحدة
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أجري سكيب

شاركت معالي مريم بنت محمد المهيري وزيرة دولة لألمن الغذائي والمائي في أجري سكيب الذي يعتبر 
تجمعا فريًدا من نوعه، يعمل على توفير منصة مباشرة للربط بين مطوري المشاريع الزراعية والغذائية 

والمستثمرين من جهة ومختلف الحكومات وأصحاب الفرص االستثمارية من جهة أخرى، حيث عرضت 
مجموعة متميزة من الفرص واألراضي الزراعية على الساحة الدولية، ووقعت الوزيرة خال الفعالية مذكرة 

تفاهم مع شركة الظاهرة القابضة لتعزيز الشراكة ورفع الوعي بأهمية األمن الغذائي، وتحسين نتائج 
البحث والتطوير واالبتكارات وكذلك لدعم اإلنتاج المحلي وضمان مواءمة االستثمارات الزراعية الخارجية 

مع أهداف االستراتيجية الوطنية لألمن الغذائي، كما تهدف الشراكة إلى تنسيق الجهود والعمل بشكل 
أكثر فعالية لضمان األمن الغذائي لدولة اإلمارات العربية المتحدة.

29 أكتوبــر 2018، أبوظبــي، اإلمــارات العربية المتحدة

الفعاليات اإلقليمية 

المهرجان الدولي األول للتمور األردنية
شاركت معالي مريم بنت محمد المهيري وزيرة دولة لألمن الغذائي والمائي في المهرجان الدولي 
األول للتمور األردنية، الذي نظمته جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي ووزارة الزراعة 
األردنية وجمعية التمور األردنية )جودا(. ويهدف المهرجان السنوي إلى إبراز أنواع التمور المختلفة، 

وخاصة “المجدول”، وتوفير منصة بيع للمزارعين والمنتجين والمشترين الدوليين. وأكدت الوزيرة على 
أهمية الحدث في إطار التعاون األردني واإلماراتي في تعزيز األمن الغذائي وتنمية الموارد الطبيعية 

واستغالها.

21-23 أكتوبــر 2018، عمان، األردن
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الفعاليات اإلقليمية 

سيال الشرق األوسط
حضرت معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة دولة لألمن الغذائي والمائي، افتتاح معرض سيال 

الشرق األوسط. الحدث السنوي الرائد في مجال المأكوالت والمشروبات والضيافة والذي يجذب أكثر من 
20000 زائر من جميع أنحاء العالم. سيال هو منصة تشجع االبتكار في صناعات األغذية والضيافة، كما 

توفر فرًصا استثمارية قيمة في قطاع األغذية متسارع النمو في المنطقة.

9-11 ديســمبر 2019، أبوظبــي، اإلمــارات العربية المتحدة

 الفعاليات المحلية

مهرجان ليوا عجمان للرطب
بدعوة كريمة من جانب سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان ورئيس المجلس التنفيذي لعجمان 

شاركت معالي مريم بنت محمد المهيري وزيرة دولة لألمن الغذائي والمائي في مهرجان ليوا للرطب بعجمان. يهدف 
مهرجان ليوا للرطب إلى تسليط الضوء على أهمية شجرة النخيل في المنطقة، وكذلك توعية المزارعين بكيفية 

العناية بأشجار النخيل وتحسين إنتاج مجموعة متنوعة من التمور. يستعرض المهرجان أفضل إنتاج لمزارعي التمور 
المحليين في دولة اإلمارات العربية المتحدة ويستقطب أكثر من 10,000 زائر كل عام.

25 يوليــو 2018، عجمــان، اإلمــارات العربية المتحدة
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 الفعاليات المحلية

محاضرات الهيئة االتحادية للرقابة النووية 

ألقــت معالــي مريــم بنــت محمــد المهيــري، وزيــرة دولــة لألمــن الغذائــي والمائــي، محاضرة ضمن سلســلة 
المحادثــات القصيــرة للهيئــة االتحاديــة للرقابــة النوويــة وهــي مــن ضمــن سلســلة مــن المحاضــرات القصيرة 

لشــخصيات بــارزة فــي دولــة اإلمــارات بهــدف تبــادل المعرفــة. وعرضــت محاضرة عن مســتقبل األمــن الغذائي 
والتحديــات العالميــة والتوجــه االســتراتيجي لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة. تبــع ذلــك مناقشــات مع 

 موظفــي الهيئــة حــول كيفيــة عمــل مكتــب األمــن الغذائــي والمائــي مــع الهيئــة في مجاالت ســامة الغذاء
والبحــث والتطوير. 

4 ســبتمبر 2018، أبوظبــي، اإلمــارات العربية المتحدة

شباب 101
شاركت معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة دولة لألمن الغذائي والمائي، في إحدى دورات مبادرة 

“شباب 101”، وهي مبادرة تهدف إلى تزويد شباب اإلمارات بتعليم شامل للفنون الحرة في دولة 
اإلمارات العربية المتحدة، والسياسة الخارجية والشؤون العالمية. وقدمت الوزيرة خال مشاركتها 

عرض عن التحديات المحلية والعالمية لمشروع إنتاج المعرفة وعن مستقبل األمن الغذائي. 

2 أكتوبــر 2018، أبوظبــي، اإلمــارات العربية المتحدة

131  | ت  ليــا لفعا ا ز  بــر أ



 الفعاليات المحلية

 مجلس محمد بن زايد ألجيال المستقبل

شاركت معالي مريم بنت محمد المهيري وزيرة دولة لألمن الغذائي والمائي في مجلس 
محمد بن زايد ألجيال المستقبل لمناقشة موضوع “األكل الرقمي”. ضم مجلس محمد 

بن زايد ألجيال المستقبل أكثر من 100 متحدث وندوة وورش عمل توفر منصة تفاعلية 
للطاب للتواصل مباشرة مع قياداتهم الثقافية واالجتماعية والتكنولوجية والسياسية.

8-9 أكتوبــر 2018، أبوظبــي، اإلمــارات العربية المتحدة
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 مؤتمر دبي الدولي لسامة األغذية

ألقت معالي مريم بنت محمد المهيري وزيرة دولة لألمن الغذائي والمائي الكلمة االفتتاحية في مؤتمر 
دبي الدولي الثاني عشر لسامة الغذاء الذي نظمته بلدية دبي. حيث تطرق المؤتمر لعرض المنصة 
الرقمية المتطورة لسامة الغذاء والتغذية “ فوود واتش” وإطاق “مختبر فحوصات األغذية المتنقل” 

من قبل بلدية دبي. وأشادت معاليها بجهود بلدية دبي الرائعة لتعزيز األمن الغذائي في دولة اإلمارات 
العربية المتحدة.

29-31 أكتوبــر 2018، دبي، اإلمــارات العربية المتحدة

  الفعاليات المحلية

المناظرات الشبابية

شــاركت معالــي مريــم بنــت محمــد المهيــري وزيــرة دولــة لألمــن الغذائــي والمائي في مناظرات الشــباب، 
وهــي أول منصــة مناظــرة موجهــة للشــباب فــي المنطقــة العربيــة. حيــث اســتمعت الوزيــرة إلــى أفكار 
الشــباب حــول “كيــف يمكــن الســتخدام علــم األحيــاء أن يســاهم فــي حل مشــكلة الجوع فــي العالم”. 

وناقشــت معاليهــا روابــط هــذا النقــاش بملــف األمــن الغذائــي، وكانــت ضمــن لجنــة تحكيم هــذه المبادرة 
الرائعــة التــي أطلقهــا مجلــس اإلمــارات للشــباب واســتضافتها جامعــة نيويــورك أبوظبــي.

9 أكتوبــر 2018، أبوظبــي، اإلمــارات العربية المتحدة
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آفاق المستقبل - نحو مستقبل الغذاء

نأمل أن يكون تقرير “مستقبل الغذاء” قد منحك الوقت للتفكير في دور األفراد ضمن مجتمعنا لترسيخ 
مستقبل األمن الغذائي المستدام في دولة اإلمارات العربية المتحدة.

لذا فإن رسالتنا تتمثل في تمكين جميع المواطنين والمقيمين في الدولة للحصول على غذاء صحي آمن كاٍف 
ذي قيمة غذائية مناسبة من أجل حياة نشطة وصحية بأسعار مقبولة في جميع األوقات، بما في ذلك حاالت 

الطوارئ واألزمات. أظهرت جائحة كوفيد-19 مرونة استراتيجيتنا الوطنية لألمن الغذائي وقدرتها على التعامل 
مع حاالت الطوارئ واألزمات، وأوّد أن أغتنم هذه الفرصة للتقّدم بأسمى عبارات الشكر لكل من ساهم في دعم 

مكتب األمن الغذائي والمائي من الجهات الحكومية وشركائنا من القطاع الخاص والمجتمع في هذه المرحلة 
غير االعتيادية.

لقد قطعنا شوطُا كبيًرا منذ أن ُأطلقت االستراتيجية الوطنية لألمن الغذائي عام 2018 التي تعمل على 
تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم 
دبي والتي تهدف إلى تحويل دولة اإلمارات العربية المتحدة إلى مركز عالمي رائد لألمن الغذائي القائم على 
االبتكار. وال يمكن تحقيق ذلك إال من خال الدعم المستمر الذي نتلقاه من القيادة الرشيدة في دولة اإلمارات 

وتضافر الجهود الوطنية.

كما ُيعد تطلع دولة اإلمارات العربية المتحدة لتحقيق المرتبة األولى في مؤشر األمن الغذائي العالمي والتقدم 
المحرز بهذا الهدف دليا على اإلنجازات الضخمة التي حققها كافة العاملين على االستراتيجية الوطنية لألمن 
الغذائي من مكتب األمن الغذائي والمائي والجهات الحكومية والشركاء من القطاع الخاص والمجتمع، حيث 
ساهموا جميعا في بناء منظومة متكاملة قادرة على اتخاذ خطوات ملموسة لضمان األمن الغذائي لسكان 
دولة اإلمارات العربية المتحدة. نتخذ مًعا خطوات عملية ملموسة لتحقيق أهدافنا المتمثلة في زيادة اإلنتاج 
الزراعي المحلي الُممّكن بالتكنولوجيا الزراعية الحديثة، وضمان سامة الغذاء، وجذب االستثمار إلى سلسلة 

القيمة الغذائية، وتنويع مصادر الواردات الغذائية وإشراك المجتمع في منظومة األمن الغذائي.
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إنجازاتنا ما هي إال بداية لرحلتنا في تنفيذ الخطة الوطنية الشاملة ومواصلة مساعي البحث والتطوير وضمان 
تبّني التكنولوجيا بما يدعم تحقيق هدفنا بأن تتصّدر دولة اإلمارات العربية المتحدة مؤشر األمن الغذائي 

العالمي بحلول عام 2051.

وال بد أن نشير إلى أننا بتأسيس مجلس اإلمارات لألمن الغذائي، ندخل اآلن مرحلة جديدة في تنفيذ 
االستراتيجية الوطنية لألمن الغذائي حيث نعمل مع أعضاء المجلس ضمن فريق عمل واحد يسعى لتحقيق 

رؤية اإلمارات في األمن الغذائي. وما يزال هذا شغلنا الشاغل بعد إدراك اآلثار الجّمة لجائحة كوفيد-19 على 
األمن الغذائي العالمي في هذه المرحلة غير المسبوقة تاريخًيا. ومن هنا سيواصل مكتب األمن الغذائي 

والمائي توسيع شبكته العالمية للتعاون وتسهيل تبادل المعرفة والخبرات فيما يتعلق بأحدث االبتكارات 
والتقنيات واألساليب المستخدمة لرفع كفاءة وإنتاجية اإلنتاج الزراعي والغذائي.

من المتوقع أن تلوح فرص فريدة من نوعها في الفترة ما بين أكتوبر 2021 ومارس 2022 أثناء انعقاد معرض 
“إكسبو 2020” في دبي حيث سنعرض على العالم إنجازاتنا على صعيد األمن الغذائي في دولة اإلمارات 
العربية المتحدة، وسنستثمر الفرص لتعزيز التواصل والحوار مع صّناع القرار واألكاديميين وقادة البحث 

والتطوير لتعزيز األمن الغذائي في دولة اإلمارات العربية المتحدة وحول العالم.

بالنيابة عن مكتب األمن الغذائي والمائي، أود أن أشكركم على الوقت الذي قضيتموه في قراءة هذا التقرير 
ونؤكد التزامنا بضمان مستقبل األمن الغذائي لوطننا.

 معالي مريم بنت محمد المهيري
وزيرة دولة لألمن الغذائي والمائي
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