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يونيو 23-21، "التحديات والفرص: استراتيجيات تحقيق األمن الغذائي"منتدى دراسات الرابع حول 



األمن الغذائي •

األمن الغذائي والتنمية املستدامة •

(ودول املجلس)تحديات األمن الغذائي في مملكة البحرين •
جانب العرض•
جانب الطلب•
الحوكمة•

(غافورةسن)أحد النماذج الرائدة في التخطيط االستراتيجي لألمن الغذائي •

املحتويات



(1996منظمة األغذية والزراعة، )األمن الغذائي •
ادي إلى طعام املادي واالجتماعي واالقتصبإمكانية الوصول عندما يتمتع جميع الناس، في جميع األوقات، •

حيةأجل حياة نشطة وصيلبي احتياجاتهم الغذائية وتفضيالتهم الغذائية من كاف وآمن ومغذي 

أربعة أبعاد رئيسية•
خارجي، خسائر ما اإلنتاج املحلي واالستيراد الخارجي للسلع الغذائية الرئيسية، االستثمار ال)توفر الغذاء •

...(بعد الحصاد،

...(  أسعار الغذاء، دخل األفراد، أنماط االستهالك، )قدرة الحصول على الغذاء •

الخارجية، الزراعيةاملخزون االستراتيجي في السلع الرئيسية، االستثمارات )استقرار إمدادات الغذاء •
...(الحاالت املتطرفة، األوبئة، /تغير املناختدهور املوارد الطبيعية، 

لوبة، العادات الغذائية، احتياج البروتين والسعرات الحرارية املط)سالمة الغذاء وقيمته الغذائية •
 ،
ً
....(السمنة، سوء التغذية، تلوث الغذاء، األغذية املحورة جينيا

األمن الغذائي



 Global Food Security Indexمؤشر األمن الغذائي العاملي •
(EIU)

ملستوى األمن الغذائي ( دولة113)قياس كمي ونوعي لألمن الغذائي •
النسبي بناًء على أربعة أبعاد رئيسية

توفر الغذاء•

القدرة على الحصول على الغذاء•

نوعية الغذاء وسالمته•

لألخذ في االعتبار 2017تم إضافته في )الطبيعية واملرونة املوارد •
(تأثيرات تغير املناخ ومخاطر تدهور املوارد الطبيعية

تحت –( 2019)مؤشر اإلسكوا لألمن الغذائي في الدول العربية •
االختبار والتجريب

تابع، األمن الغذائي



األمن الغذائي والتنمية املستدامة 
القضاء على الجوع : SDG2الهدف الثاني للتنمية املستدامة •

على الجوع وسوء التغذية، مضاعفة القضاء :مقاصد/غايات8•
على اإلنتاجية الزراعية، وجود أنظمة إنتاج غذائي مستدامة والقدرة

يادة التكيف، الحفاظ على التنوع الجيني للبذور والحيوانات، ز 
...          االستثمار الريفي الزراعي، 

عالقات مباشرة وغير مباشرة بأهداف التنمية :SDG2الهدف •
خرى املستدامة األخرى، مؤثر ومتأثر بأهداف التنمية املستدامة األ 

األمثلة على العالقات املباشرةبعض •
الصحة: SDG3سالمة الغذاء مع •
االبتكار والتصنيع: SDG9زيادة اإلنتاجية الزراعية مع •
استدامة املدن : SDG11األمن الغذائي مع •
املستداميناإلنتاج واالستهالك :  SDG12تقليل فواقد الغذاء مع •
الحفاظ على املوارد البحرية : SDG14أنظمة غذائية مستدامة مع •
الحفاظ على املوارد : SDG15أنظمة الزراعة املستدامة مع •

الطبيعية
•....



(سودول املجل)تحديات األمن الغذائي في مملكة البحرين 

 
ً
تحديات جانب العرض : أوال
تحدي اإلنتاج املحلي•

ية محدود)عدم وجود امليزة النسبية للزراعة •
دية املوارد املائية وتدهورها مع الوقت، محدو 
(ةاألراض ي الخصبة، وقسوة املناخ، العمال

انخفاض كفاءة الري واإلنتاجية وزراعة •
محاصيل عالية االستهالك للمياه 

الحلول •
فع توظيف التقنيات الزراعية الحديثة  لر •

إنتاجية املياه وكفاءة الري 
ى دعم البحث والتطوير لتحويل الزراعة إل•

صناعة وتطوير القدرات البشرية
إعادة استخدام مياه الصرف الصحي •

ااملعالجة مع التأكيد على ضمان سالمته



(سودول املجل)تابع، تحديات األمن الغذائي في مملكة البحرين 
 
ً
تحديات جانب العرض : تابع، أوال

تحدي استيراد الغذاء•
(    تأثير نقاط االختناق على ممرات استيراد الغذاء)املخاطر الجيوسياسية •
ألسباب عديدة ( 2007/08)التركيز اإلقليمي إلنتاج الغذاء، ومخاطر ارتفاع األسعار •

لسلة ، أوبئة تعيق س...(جفاف، تغير عادات غذائية، مضاربات، ارتفاع سعر النفط،)
إمداد الغذاء أو سالمته

الحلول •
، إن•

ً
شاء شراكات مخزون استراتيجي للسلع الرئيسية، تنويع مصادر االستيراد جغرافيا

(  تفاوضيةمقترح الشراء اإلقليمي لألفضلية ال)استراتيجية مع كبار شركات األغذية 

العالقة بين أسعار 
النفط وأسعار 

2013-2003الحبوب 
(FAO and BP, 

2014)

توزيع إنتاج األرز 
والقمح والحبوب 
والسكر  في العالم
حسب القارات 

(FAOSTAT 2014)

(CH, 2013)نقاط اختناق ممرات استيراد الغذاء 



 
ً
تحديات جانب الطلب : ثانيا
(Over Nutrition)اإلفراط في التغذية •

ير حياة غير نشطة ونمط استهالك غذائي غ•
السكري انتشار السمنة وأمراض )صحي 

(سكانوالقلب وارتفاع نسبة األنيميا بين ال

(Food Waste)إهدار الطعام •
ل نسب كبيرة من الطعام تهدر في املناز •

ؤشر تقرير برنامج األمم املتحدة للبيئة مل•
  132: فواقد الغذاء

ً
كجم للفرد سنويا

الحلول •
تهالك التعليم والتوعية لتغيير أنماط االس•

وأنواع االستهالك 
ةإعادة توجيه الدعم العام للسلع الغذائي•

(2018اإلسكوا، )االضطرابات املتعلقة بالغذاء

 وفئاتها
ً
كمية املخلفات الصلبة املنتجة سنويا

(2017وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، )

(سودول املجل)تابع، تحديات األمن الغذائي في مملكة البحرين 



 
ً
الحوكمةتحديات : ثالثا
اقبة والتشريع)اإلطار املؤسس ي الوطني • (التنسيق واملر

تخدامه توافر الغذاء، القدرة على الوصول إليه، واس)الجهة املسئولة واملسائلة عن األمن الغذائي الوطني بأبعاده •
تثمار الزراعي اإلنتاج املحلي، االستيراد والتجارة الخارجية، واالس)وتحدياته املتعددة ( وقيمته الغذائية، واستقراره
....(، والفواقدالخارجي، وسلوك االستهالك 

أكثر من نموذج وترتيب مؤسس ي في دول املجلس  •
خاص وعام التنسيق مع الوزارات األخرى وشركات قطاع)وزارة املياه والبيئة والزراعة : اململكة العربية السعودية •

..، صندوق التنمية الزراعية، ...(كبيرة مثل املراعي وصوامع الغالل، 
الهيئة العامة للغذاء والتغذية : دولة الكويت•
برنامج قطر لألمن الغذائي: دولة قطر•
( شركة حكومية)لجنة وطنية لألمن الغذائي والشركة العمانية لالستثمار الغذائي : سلطنة عمان•
ومجلس األمن الغذائي  لتنسيق استراتيجية األمن ( 2017)وزير دولة لألمن الغذائي : اإلمارات العربية املتحدة•

الغذائي الوطنية، ولجنة استشارية من القطاع الخاص واألكاديميين الخبراء ذوي العالقة 

(تم التطرق له من قبل ممثل األمانة العامة)اإلقليمي اإلطار التعاوني •

(سودول املجل)تابع، تحديات األمن الغذائي في مملكة البحرين 



(نغافورةس)أحد النماذج الرائدة في التخطيط االستراتيجي لألمن الغذائي 

• Small state Island, high population density, relatively high income, limited land resources
• Long-term strategy of “3 food baskets”: diversifying food sources, growing locally (shocks 

buffer), and growing overseas; high level of food security
• “30 by 30 Goal” while “reaping economic benefits”
• Singapore Food Agency (Multi-Ministry Task Force) 

Singapore Food Security Road Map

Desired Outcome for growing agri-tech and food sector

R&D Themes (144 Million US$)

Food Security (enhancing existing security) 
Economic Value-capture (developing appropriate segments of 

the agri-tech and food value chain to be exported)
Food Safety (achieve globally respected, future-ready food 

safety system to be exported)



 
ً
شكرا


