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Πραγμαηοποίηζη Σσνόδοσ Gulfood Innovation ζε περιθώριο ΔΕ Gulfood 2021. Αποηίμηζη εμιραηινής 
Εθνικής Σηραηηγικής Διαηροθικής Αζθάλειας και προγραμμαηιζμός Σσνόδοσ Food For Future ζε 
EXPO2020. 

Σε πεξηζώξην Γηεζλνύο Δθζέζεσο Gulfood 2021, πξαγκαηνπνηήζεθε ην δηάζηεκα 22-24/2/2021 
Σύλνδνο δηαηξνθηθήο αζθάιεηαο Gulfood Innovation Summit, κε ηελ ζπκκεηνρή ηνπηθώλ 
θπβεξλεηηθώλ αμησκαηνύρσλ, επηζηεκόλσλ, αλαιπηώλ, αξρηκαγείξσλ, θαζώο θαη εθπξνζώπσλ 
βηνκεραλίαο ηξνθίκσλ θαη εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο. Δλ ιόγσ Σύλνδνο επηθέληξσζε ην ελδηαθέξνλ 
ζηελ ζπδήηεζε θαη δηεξεύλεζε θαηλνηνκίαο/ηερλνινγίαο ζηελ βηνκεραλία ηξνθίκσλ, θαζώο θαη ηελ 
αλάδεημε επίθαηξσλ ζεκάησλ θαη πξννπηηθώλ, ππό ην πξίζκα παγθόζκηαο πξνζπάζεηαο 
θαηαπνιέκεζεο παλδεκίαο θνξσλντνύ. 

Τελ Σύλνδν εγθαηλίαζε ε Δκηξαηηλή Υπνπξγόο Δπηθξαηείαο γηα ηελ Αζθάιεηα Τξνθίκσλ θαη 
Υδάησλ, ΑΔ Mariam Al Mheiri, νπνία θαηά ηελ νκηιία ηεο εζηίαζε ζηελ εκηξαηηλή ζηξαηεγηθή 
δηαηξνθηθήο αζθάιεηαο πνπ θηινδνμεί λα αλαδείμεη ηα ΗΑΔ ζηα δέθα πξώηα θξάηε, σο πξνο ηνλ 
Παγθόζκην Γείθηε Γηαηξνθηθήο Αζθάιεηαο. Η Δκηξαηηλή Υπνπξγόο ππνγξάκκηζε όηη ηα ΗΑΔ 
απνδείρζεθαλ πνιύ θαιύηεξα πξνεηνηκαζκέλα ζηελ αληηκεηώπηζε ησλ ζπλεπεηώλ ηεο παλδεκίαο 
έλαληη άιισλ θξαηώλ, ράξηο ζην πξνεγκέλν Δζληθό Πξόγξακκα Γηαηξνθηθήο Αζθάιεηαο, ζε 
εθαξκνγή ήδε πξν παλδεκίαο θνξσλντνύ. Τνύην δηόηη ηα ΗΑΔ έρνπλ πξν πνιινύ αλαγλσξίζεη όηη ε 
ππέξ εμάξηεζε από ηελ παγθόζκηα δηαηξνθηθή αιπζίδα ζπληζηά έθζεζε ζε πηζαλνύο θηλδύλνπο 
πνπ δηαθεύγνπλ ηνπ ηδίνπ ειέγρνπ. Πξάγκαηη, αλ θαη ε παλδεκία έπιεμε ηελ δηαηξνθηθή αιπζίδα 
θαη ζηα ΗΑΔ, ζπλέπεηεο ήηαλ κεδακηλέο εάλ αλαινγηζζεί θαλείο ηελ απόιπηε ζρεδόλ (90%) 
εμάξηεζε ησλ ΗΑΔ από ηηο δηεζλείο αγνξέο ηξνθίκσλ. Σύκθσλα δε κε ηελ Υπνπξγό, ε παλδεκία 
ιεηηνύξγεζε ελ είδεη δνθηκήο ηεο εκηξαηηλήο ζηξαηεγηθήο δηαηξνθηθήο αζθάιεηαο, ππό πξσηνθαλείο 
ζπλζήθεο θαη δε κε κεγάιε επηηπρία.  

Από πιεπξάο ηνπ, ν Γεληθόο Γηεπζπληήο ηεο Dubai World Trade Centre Authority (DWTCA) (πνπ 
δηαρεηξίδεηαη ην Δθζεζηαθό Κέληξν Νηνπκπάη World Trade Center) θαη ηνπ Τκήκαηνο Marketing 
Τνπξηζκνύ θαη Δκπνξίνπ ηεο Κπβέξλεζεο Νηνπκπάη (DTCM), θ. Helal Saeed Almarri, επεζήκαλε όηη 
ε εκπηζηνζύλε ηεο βηνκεραλίαο ηξνθίκσλ ζηελ ΓΔ Gulfood ελ θαηξώ παλδεκίαο απνδεηθλύεη 
αθξηβώο ηελ αλάδεημε ηνπ Νηνπκπάη ζε ζηξαηεγηθή πύιε πξνο δηεζλείο αγνξέο ηξνθίκσλ-πνηώλ θαη 
θόκβν δηαζύλδεζεο ησλ κεγαιύηεξσλ βηνκεραληθώλ νκίισλ ηνπ θιάδνπ. 

Υπελζπκίδεηαη, εμάιινπ, όηη ε ελίζρπζε ηεο επηζηηηζηηθήο αζθάιεηαο κε ηελ ρξήζε λέσλ ηερλνιν-
γηώλ, όπσο ε ηερλεηή λνεκνζύλε, βηνηερλνινγία θαη γελεηηθή κεραληθή, πεξηιακβάλεηαη ζηνπο ππ-
ιώλεο ηνπ Δκηξαηηλνύ πιαηζίνπ νηθνλνκηθήο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ κεηα-θνξσλντό επνρή, δεδνκέλνπ 
όηη ην κέιινλ ηεο εκηξαηηλήο νηθνλνκίαο βαζίδεηαη ζηελ ελίζρπζε ησλ εγρώξησλ βηνκεραληώλ, ηελ 
δηαζθάιηζε ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο θαη ηελ δηαθνξνπνίεζε ησλ εηζαγσγώλ. Δμάιινπ, ε εκηξα-
ηηλή Κπβέξλεζε θαη εγεζία πξνεηνηκάδεηαη γηα ηελ κεηά-θνξσλντό επνρή, νπνία ζα αλαδείμεη λέα 
κνληέια ζηελ παγθόζκηα εθνδηαζηηθή αιπζίδα θαη επηρεηξεκαηηθά πξόηππα κε εληζρπκέλε θπβεξ-
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λεηηθή παξέκβαζε θαη επελδύζεηο ζε εκπόξην, ςεθηαθέο ππνδνκέο, πγεία θαη εθπαίδεπζε, θαηεύ-
ζπλζε πξνο νπνία πξνεηνηκάδνληαη ηα ΗΑΔ.  

Σε αλσηέξσ πιαίζην, ην Υπνπξγείν Αζθάιεηαο Τξνθίκσλ θαη Υδάησλ ΗΑΔ πξνγξακκαηίδεη ηελ 
δηνξγάλσζε Γηεζλνύο Δθζέζεσο θαη Σπλόδνπ “Food For Future Summit”, ην δηάζηεκα 23-
24/2/2022, ζηνλ εθζεζηαθό ρώξν ηεο EXPO 2020, κε ζθνπό ηελ παξνπζίαζε ηεο εκηξαηηλήο εζληθήο 
ζηξαηεγηθήο θαη ηελ πξνώζεζε ησλ ΗΑΔ σο παγθόζκην ππεξζύγρξνλν θέληξν δηαηξνθηθήο 
αζθάιεηαο. Δλ ιόγσ Σύλνδνο&Έθζεζε ζα εζηηάζεη ζηελ αλάπηπμε βηώζηκεο αγξνηερλνινγίαο θαη 
θαηλνηνκίαο, πξνζεγγίδνληαο ηνκείο/ζεκαηηθέο όπσο: αγξνηηθή νηθνλνκία, ηρζπνθαιιηέξγεηα, 
γεσξγηθή παξαγσγή, θαιιηέξγεηα ζε εζσηεξηθνύο ρώξνπο, θηελνηξνθία, δηαηξνθή, πεξηνξηζκόο 
ζπαηάιεο ηξνθίκσλ, εθνδηαζηηθέο αιπζίδεο. Σύλνδνο θηινδνμεί λα πξνζειθύζεη Υπνπξγνύο, 
δηακνξθσηέο θνηλήο γλώκεο, αθαδεκατθνύο θαη εξεπλεηέο, επελδπηέο θαζώο θαη εθπξνζώπνπο 
βηνκεραληώλ, απνζθνπώληαο ζηελ δηακόξθσζε ησλ πξννπηηθώλ ηεο επηζηηηζηηθήο αζθάιεηαο ζηελ 
επξύηεξε πεξηνρή Μέζεο Αλαηνιήο θαη Βνξείνπ Αθξηθήο, κε έκθαζε ζηηο ηξέρνπζεο πξνθιήζεηο 
επηζηηηζηηθήο αζθάιεηαο, αιιά θαη ηηο απαξαίηεηεο ζηξαηεγηθέο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ 
ππνζηηηζκνύ γηα ηηο παξνύζεο θαη κειινληηθέο γεληέο.  
 

Νηοσμπάι, 9  Μαρηίοσ 2021 

Μαρία Κωζηοπούλοσ 
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