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االمن الغذائي في ظل جائحة كورونا 
رغمكوروناجائحةمنالغذائياالمنتحديمواجھةفيالمجلسدولنجحت

بعضیلتعطفيوتسببھاالعالمانحاءفياتخاذھاتمالتياالحترازیةاالجراءات
لحكوماتااعلنتحیث،والتنقلوالسفرالتصنیعحركةوتقییداالمدادسالسل

التيلغذائیةاللموادالھائلةالمخزوناتعلىواالعتمادالغذائیةالسلعتوفرالخلیجیة
علىائمادكانتالغذائياالمنمواضیعانالىذلكویعزى،طویلةلفتراتتكفي
.الماضیةالسنواتمدارعلىالمجلسدولفيالعملاجندةراس

االمنلتعزیزالجائحةخاللاالجراءاتمنالعدیدالىالمجلسدوللجاتكما
اطرالمخوخفض،االغذیةمناستراتیجيمخزونتامینخاللمنلدیھاالغذائي

نسیقالتالىباإلضافة،التوریدسالسلوتامینالعالمیةباألسواقالمرتبطة
نحوجھوالتو،استثنائیةاجتماعاتعقدخاللمنالخلیجیةالدولبینالمشترك
اعلقطاالقتصادیةالدعمحزممنالعدیدوتبني،الغذائیةالمخزوناتمراكمة
.الخارجياالستثمارفيوالتوسعالزراعة



محددات األمن الغذاء في دول مجلس التعاون
لمائیةاالمصادرووفرةوالمناخیةالجغرافیةالدولةخصائصعلىالغذائياالمنمحدداتتتمثل

،انیةالحیوالثروةووفرةوالغاباتوالمراعيالزراعیةاالراضيووفرةالبشریةالمواردووفرة
.الحدیثةالتكنولوجیاووفرة

تتسماذ،المجلسدولفیھاتقعالتيالصحراویةالمنطقةطبیعةمنوتنبع:الطبیعیةالمحددات
المیاهفيتراجعاوتشھد،عذبةانھارفیھاتوجدفال،الطبیعیةالمائیةالمواردبندرةالمنطقة
فیھفعترتالذيالوقتفيالعالمفياالقلالمعدالتمنیعداالمطارھطولمعدلانكما،الجوفیة
.التبخرمعدالت

زراعةالقطاعیسھمحیث،الزراعياالنتاجضعفمنالمجلسدولتعاني:الجغرافیةالمحددات
ةللزراعالصالحةاالراضيقلةالىذلكویرجع،الدوللھذهالمحليالناتجفي%1.4بنسبة

محدودیةلىاباإلضافةللمنطقةالمناخیةوالظروفالجغرافيالتكوینبسببالتربةجودةوضعف
.المیاه

الغذاءمنحاجاتھاارتفاعالىالمجلسدولفيالسكانعددتناميیسھم:الدیموغرافیةالمحددات
.االستھالكمعدالتارتفاعظلفيوذلك



-2010جدول یوضح تطور قیمة واردات دول المجلس من المواد الغذائیة بین 
)بالملیار دوالر(م 2020

Economic intelligence unit: املصدر 

ا�جموعاالماراتالسعودية قطر عمان الكو�ت البحر�ن 

20100.72.32.11.316.83.625.8

20110.82.52.11.317.93.827.5

20120.82.72.31.419.04.127.2

20130.93.02.41.620.34.429.5

20141.03.42.91.921.75.133.7

20151.13.63.32.124.55.536.3

20161.23.93.12.327.26.139.6

20171.34.23.52.529.06.642.6

20181.44.63.92.830.97.245.9

20191.54.94.33.133.07.849.35

20201.65.34.83.335.28.453.1



م2020ـ 2018خالل الفترة عدد السكان في دول المجلس 

 املصدر :US Census Bureau World Population, worldpopulationreview.com

معدل الس�اناعدادالدولة
النمو

املساحة

مر�ع�لم201820192020

83.600%9.397.0009.770.5299.890.4021.2اإلمارات

765%1.378.0001.641.1721.701.5753.5البحر�ن

2.149.690%33.000.00034.268.52834.813.8711.6السعودية

309.500%4.592.0004.974.9865.106.6262.6عمان

11.581%2.675.3222.832.0672.881.0531.7قطر

17.820%4.348.3954.207.0834.270.5711.5ال�و�ت

2.572.956%55.390.71757.694.36558.664.0981.7ا�جموع



مستوى ا�خاطرة النسبة
قيمة واردات السلع الغذائية

م2018لعام 
الدولة ال��تيب

عالية 14.44
%

$4,781.57 الهند 1

عالية 10.50
%

$3,478.13 ال��از�ل 2

عالية 6.82% $2,258.42 الواليات املتحدة 3
عالية 5.20% $1,721.58 اس��اليا 4
عالية 3.62% $1,197.41 نيوزلندا 5
عالية 3.05% $1,010.68 روسيا 6

متوسطة 2.98% $986.51 هولندا 7
منخفضھ 2.63% $870.49 باكستان 8
منخفضھ 2.51% $830.87 مصر 9
متوسطة 2.29% $760.07 تركيا 10
منخفضھ 2.24% $742.82 املانيا 11
متوسطة 1.82% $604.19 الص�ن 12
منخفضھ 1.61% $532.68 اندونيسيا 13
منخفضھ 1.29% $428.84 األردن  14
منخفضھ 1.05% $349.12 كندا 15
منخفضھ 0.72% $238.63 اململكة املتحدة 16

عالية 0.60% $197.95 صوماليا 17
عالية 36.63

%
$12,132.61 بقية الدول  18

المخاطر یوضح الجدول التالي اجمالي واردات دول المجلس من السلع الغذائیة مرتبة حسب قیمة الواردات كما تم تقییم
):  اجمالي قیمة الواردات ،  البعد الجغرافي عن دول المجلس، االستقرار السیاسي:(وفقاً لما یلي

المركز االحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة، تحلیل فریق العمل : المصدر
ال تشمل التجارة البینیة*



م على األمن الغذائي في دول المجلس2021-2020مؤثرات حالیة لعام 
Covid-19تأثیرات جائحة فیروس كورونا المستجد  -1

للخ�ارج وقی�ام على سبیل المثال  ال الحصر قامت روسیا وكازاخستان بفرض حظ�راً عل�ى بی�ع الحب�وب المص�نّعة
تف�ادي مخ�اطر نق�ص فیتنام المنتج الثالث عالمیا لألرز بإیقاف تصدیره وغیرھا من بقیة القی�ود ف�ي ال�دول المنتج�ة ل

ع الغذائی�ة مخزونھا الغذائي من ھذا السلع، ھذا وتجدر االشارة بأن أكبر ست دول تقوم دول المجلس باستیراد السل
 تق�ل منھا قد نفذت العدید من االجراءات االحترازیة ومنھا الحجر الصحي و وقف األعمال ف�ي تل�ك ال�دول لم�دة ال

. عن شھر
الحیويالوقودوانتاجالنفطاسعارانخفاضتأثیرات-2

والتينفطیةالاإلیراداتفيانخفاضإلىستؤديوالتيالنفطاسعارانخفاضجراءمنالمجلسدولتتأثرسوف
عجلةتدویرىعلالدولةقدرةتقییدإلىبدورهسیؤديوالذيالحكومياالنفاقفيانخفاضعلىستنعكسبدورھا

المالیةالمواردوتوفیراألموالضخضعفبسبباالقتصاد
االقلیمیةوالدولیةالصراعاتوالسیاسیةاالضطرابات-3
الدولیةةالبحریالمضایقمنعددتضمكماالساخنةالصراعمناطقمنعددالعربيالخلیجدولمنطقةتشھد

فأي،)السویسوقناةالمندببابومضیقھرمزمضیق(الدولیةالشحنسفنألغلبشریانتعتبرالتي
وارتفاعسالمجلدولوإلىمنالشحنسفنحركةعلىیؤثرسوفالبحریةالمنافذھذهعلىتؤثراضطرابات

.المجلسوللدالغذائیةالصادراتأوالوارداتعلىسلبیاأثرایتركمماالبحريالشحنعلىالتأمینتكلفة
وللدالموردةالدولفيصراعاتأوسیاسیةاضطراباتهللاقدرالحدوثأثرعننغفلالأنیجبكما

.الدولتلكفيالداخلياالقتصادكفاءةعلىمباشربشكلتؤثرماغالباوالتيالمجلس



جھود دول المجلس لتعزیز األمن الغذائي
حلولالإلیجادالتنسیقیةاالجتماعاتمنالعدیدالمجلسدولعقدت:المشتركالتنسیق

عملالیةووضع،معھاالتعاملوسبلكوروناجائحةبسببالوارداتتوقفنجمتالتيالمشتركة
.السلعواستقرارتدفقیخصفیماللتنسیقالمختصةالجھاتبین
يیكفغذائيمخزونوجودمنالتأكدالىالمجلسدولسعت:الغذائیةالمخزوناتمراكمة

،سماكاالومنتجاتواللحوموالخضرواتوالفواكھالحبوبمثلالغذائیةالموادمناشھرستةلمدة
.شھرا12لمدةیكفيغذائيبمخزوناالحتفاظالىالدولبعضسعتكما
قطاعلالدعممنحزمتقدیم:الزراعةلقطاعاالقتصادیةالدعمحزممنالعدیدتبني

استمرارنوضما،الغذائياالمنمنظومةوتعزیزالقطاععلىالسلبیةاالثارمنللتخفیفالزراعة
تنمیةالصنادیقخاللمنوذلك،الزراعیةالمنتجاتمنالمعروضووفرةالغذائیةاالمدادسالسل

.الحكومیةالدعمطرقمنوغیرھاالزراعیة
فیھاتوافرتخارجیةدولمعواتفاقیاتشراكاتبعقدوذلك:الخارجياالستثمارفيالتوسع

الزراعيلالستثمارالسعودیةالشركةالمجالھذافيالناجحةاالمثلةومن،الزراعةمحددات
.الھندفيالبسمتيالرزانتاجمجالفيواالستثمار)سالك(الحیوانيواالنتاج



مجلس النظرة المستقبلیة لألمن الغذائي االستراتیجي لدول ال
فیجب،المعروضیفوقاالساسیةالغذائیةالسلععلىالعالميالطلبمستقبلالننظرا

الزراعينتاجاالتكالیفنتیجة،عھدھاسابقالىمستقبالعودتلنالعالميالغذاءاسعارباناالقتناع
لخلیجياالغذائيالمخزونببناءالبدءیجبلذا،الزراعیةاالمراضوتناميالمناخیةاالحوالوتدھور

:التالیةالخطواتخاللمناالستراتیجي
یجیةالخلالجھاتبینالتنسیقمھامھمنیكونالغذائياألمنلدراساتموحدخلیجيمركزانشاء

وتوحید،یةاالستراتیجالخططووضع،البیاناتوتحلیلوجمع،الغذائيباألمنالمعنیةالمختلفة
.والسمكیةالزراعیةالبحوثمجالفيوالمعاییرالمنھجیات

والخاصالحكوميالقطاعینبینبالمشاركةعمالقةخلیجیةمساھمةشركاتأسیست.
فائضالكتمتالتيالزراعیةالدولمناالساسیةالغذائیةالسلعلشراءاالجلطویلةعقودتوقیع

.االنتاجفيكبیرا
تحفیزمثل،الدولقبلمنثابتةمصادرعلىاالعتمادوعدموتنویعھاالبینیةالتجارةتعزیز

یوانیةالحوالثروةالزراعةمجاالتفيالغذائياالمنتعززالتيوالمشاریع،الوطنيالتصنیع
.السمكیةوالثروة

كمیاتىالتحتاجالالتيالزراعاتوھي،البدیلوالبروتینالخلویةالزراعةفيالبدءضرورة
.للزراعةالصالحةواالراضيالمیاهمنكبیرة

لعوالسالغذائیةالمنتجاتوعبورانسیابیةلضمانالجماركمراكزفيسریعةخطوطانشاء
.االساسیة



حریناالستراتیجیة الوطنیة لألمن الغذائي في مملكة الب
2020-2030



مـقـدمـة
)استراتیجیة مملكة البحرین(

بنحمدالملكالجاللةصاحبحضرةلدنمنالسامیةالتوجیھاتمنانطالقا
برئاسةرةالموقالبحرینمملكةحكومةقبلمنمستمرةوبمتابعة،خلیفةالعیسى

سمجلرئیسالعھدوليخلیفةالحمدبنسلماناالمیرالملكيالسموصاحب
ً اھتماماالغذائياألمنملفیحظىالوزراء ةاھمیمنالملفھذایمثلھلمابالغا
.والمستقبلیةالحالیةلألجیال

2020(الغذائيلألمنالوطنیةاالستراتیجیةاعدادتماالھتمامھذامنوانطالقا-
مملألوالزراعةاألغذیةمنظمةوالبحرینمملكةحكومةبینباالشتراك)2030
.)الفاو(المتحدة



الغایات االستراتیجیة
)استراتیجیة مملكة البحرین(

من تشجیع النظم المبتكرة التي تزید من جودة وكمیة اإلنتاج ونض
.االستدامة لألغذیة المنتجة محلیا

ي تؤثر تطویر التدابیر الالزمة من اجل تخفیف وطأة االضطرابات الت
على الواردات من خالل رصد االحتیاطات وتعزیز  بیئة التجارة

.واالستثمار
الحد من ھدر الغذاء وضمان األمن الغذائي.



محددات االمن الغذائي
)استراتیجیة مملكة البحرین(

انتاج الغذاء المحلي.
 االستثمارات الداخلیة والخارجیة.
 التجارة.
االحتیاطیات االستراتیجیة.
الفاقد والمھدر من األغذیة.
 السالمة الغذائیة.
التغذیة واستخدام الغذاء.
تغیر المناخ وادارة الموارد الطبیعیة واالستدامة.
البیانات وادارة المعلومات والبحوث.
 التخطیط والتنسیق والتنفیذ.



توصیات محددات األمن الغذائي
)استراتیجیة مملكة البحرین(

:توصیة نذكر منھا على سبیل االمثلة) 67(تضم استراتیجیة األمن الغذائي حوالي 
:االستثمارات الداخلیة والخارجیة 

.تنویع االستثمارات الخارجیة على مختلف المستویات في سلسلة االمدادات الغذائیة •
.االستثمار في دول اقل تعرضا للمتقلبات االمنیة او البیئة او الصحة•
.في مجال االعالف واالنتاج الحیواني) خیرات البحرین(االستفادة من استثمار •
ا یتعلق تنویع الشركاء في التجارة من اجل تخفیف وطأة المخاطر الناجمة عن تركیز االمدادات السیما فیم•

.بالسلع االستراتیجیة مثل القمح واالرز 
.االرتقاء باللوجستیات التجاریة•

:الخطة التنسیقیة واالستراتیجیة لألمن الغذائي وتنفیذھا 
االمن الغذائي متعدد االبعاد ویتطلب تنسیق الجھود من مختلف المؤسسات الحكومیة والقطاع الخاص•

.والمؤسسات االكادیمیة وجمیع القطاعات ذات الصلة 
ضمن ذلك تشكیل لجنة وزاریة او مجلس اعلى لألمن الغذائي تحت مسئولیة مكتب رئیس الوزراء ، سوف یت•

.استیفاء االھداف المتعلقة باألمن الغذائي في البحرین على المستوى المتوسط والبعید



اإلطار العام لمجلس األمن الغذائي
)استراتیجیة مملكة البحرین(

جمیع ان ینشا المجلس بقرار من مجلس الوزراء الموقر لإلشراف والتوجیھ بشان
.مبادرات األمن الغذائي

 ي نائب برئاسة معال« مجلس األمن الغذائي االستراتیجي « یعرف المجلس باسم
.رئیس مجلس الوزراء

 تتكون عضویة المجلس كل من التالي:
قطاع شئون الزراعة والثروة البحریة والثروة (وزارة االشغال والتخطیط العمراني * 

).الحیوانیة
.وزارة الداخلیة * 
.وزارة المالیة واالقتصاد الوطني * 
.وزارة الصناعة والتجارة والسیاحة * 
.وزارة الصحة* 



األمانة العامة  �جلس التعاون لدول ا�خليج العر�ية
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