
االست�ا�يجية الوطنية لألمن الغذائي

رسالة 2021  

تمكين جميع مواطني ومقيمي دولة اإلما�ات من الحصول على غذاء كاف، آمن ذو 
قيمة غذائية مناسبة لحياة نشطة وصحية وبأسعار مقبولة في كافة األوقات.

قيادة تسهيل تجارة الغذاء واألعمال التجا��ة ال��اعية من خالل تطو�ر منظومة وطنية شاملة قائمة على أسس 
تمكين إ�تاج وت�ويد مستدام للغذاء عبر تطويع التكنولوجيا الحديثة، �نمية الش�اكات الدولية ال�ائدة، تفعيل تش��عات 

وسياسات تحسين التغذية والحد من فقد وهدر الغذاء بهدف ضمان األمن الغذائي في كافة الظ�وف

�ؤية 2051  
مركز عالمي �ائد لألمن الغذائي القائم على االبتكار

ترتيب دولة اإلما�ات العر�ية المتحدة
بحسب مؤشر األمن الغذائي العالمي

9
20212051 الوضع الحالي

1
31

 أ�ر اإل�تاج المحلي

��ادة اإل�تاج المحلي ألصناف
الغذاء الرئيسية

+100.000
طن

حجم الموارد المائية المخصصة لل��اعة م3/ �وم
20162036
8.27.1

است�ا�يجية األمن
المائي للدولة 2036

�ابط الماء والغذاء  

األثر النقدي 

األثر االقتصادي 2021

~16.000

22
فرصة
 عمل

درهم

التغذيةاإل�تاجاالستهالك

 أصناف الغذاء الرئيسية

 بناء نموذج حوكمة فعال
لألمن الغذائي

 تطو�ر قاعدة ال�يانات
الوطنية لألمن الغذائي

 بناء قد�ات �أس المال
 البشري المختص لمهام

األمن الغذائي

 إش�اك المجتمع لتغ�ير
 المفاهيم والسلوكيات

المرتبطة باألمن الغذائي

 إعداد وتط�يق أجندة
 وطنية للبحث والتطو�ر

في األمن الغذائي

الممكنات

منتجات نبا�ية

منتجات بح��ةمنتجات حيوانية

�يضلحم الماعز والغنملحوم الماشية حليبلحوم الدواجن

فواكه

موزتفاح

تمور

خضار

طماطم خضار ورقية

خياربطاطس

منتجات أخرى

��وت

الحبوب والبقول

أ�ز البقول

سكرقمح

18 صنف غذائي رئيسي
67%

نسبة تأمين المصادر 
الدولية البديلة 

المستهدفة 24%
نسبة مساهمة االس�ثما�ات 

االست�ا�يجية من إجمالي 
الواردات الغذائية

نسبة خفض استهالك 15%
العناصر الغذائية غير 

الصحية
نسبة خفض حاالت 35%

حوادث السالمة 
الغذائية 

15%
نسبة ��ادة إ�تاج المواد 

الغذائية الرئيسية 
المحددة

نسبة تحسن العائد لإل�تاج 
المّمكن بالتكنولوجيا

1

3 2

5 4

تسهيل تجارة الغذاء العالمية و�نويع مصادر استي�اد الغذاء 1

تطو�ر إ�تاج محلي مستدام ممّكن بالتكنولوجيا 
لكامل سلسلة القيمة 2

الحد من فقد وهدر الغذاء نسبة خفض فقد3
وهدر الغذاء

15%

ضمان سالمة الغذاء وتحسين نظم التغذية 4

تع��ز القدرة لمواجهة المخاطر واألزمات المتعلقة 
باألمن الغذائي 5

~30%

100%
نسبة تحقيق 

االحتياطي للمواد 
الغذائية االست�ا�يجية

نسبة تد��بات الطوارئ 
(الغذائية) الناجحة 100%

مم


