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Food 
Security

میع جیستطیعیتحقق األمن الغذائي عندما 
ي ، الحصول المادجمیع األوقات ، في الناس

یة أغذیة كافواالجتماعي واالقتصادي على 
ئیة ومغذیة لتلبیة احتیاجاتھم الغذاومأمونة 

حیاة نشطة من أجل وغذائھم المفضل
.وصحیة



حالة األمن الغذائي العالمي

2019....135دولة55في أزمة غذائیة شخص یواجھون ملیون
2020 .... جوًعا یواجھون دولة 55شخص في ملیون155ما ال یقل عن

وذلك بسبب عاجلةإلى مساعدات غذائیة وتغذویة إنسانیة البعض یحتاجحاًدا
جائحة كورونا

793 لى شـخص تقریباً غیر قادرین على الحصول بشـكل منتظم عملیون
كمیات كافیة من الغذاء

‘Hunger Hotspots’ FOA-WFP EARLY WARNING ON ACUTE FOOD insecurity , 
March-July 2021



أبعاد األمن الغذائي حسب  منظمة األغذیة والزراعة
)الفاو(الدولیة 

اإلنتاج توافر كمیات كافیة من الغذاء بجودة مناسبة ، یتم توفیرھا من خالل: توافر الغذاء
)بما في ذلك المعونة الغذائیة(المحلي أو الواردات 

لى للحصول ع) االستحقاقات(حصول األفراد على الموارد الكافیة : الوصول إلى الغذاء
. أغذیة مناسبة لنظام غذائي مغذي

رف االستفادة من الغذاء من خالل النظام الغذائي الكافي والمیاه النظیفة والص:االستخدام
میع الصحي والرعایة الصحیة للوصول إلى حالة من الرفاھیة التغذویة حیث یتم تلبیة ج

.ھذا یبرز أھمیة المدخالت غیر الغذائیة في األمن الغذائي. االحتیاجات الفسیولوجیة

میع األوقاتلتحقیق األمن الغذائي ، یجب أن یحصل الفرد على الغذاء الكافي في ج: االستقرار .



انعدام األمن الغذائي 

ھو الخوف من ان كمیة 
ك الغذاء المتاح لألستھال
ال تلبي المتطلبات 

واألحتیاجات الغذائیة 
الدنیا للفرد في فترة

زمنیة محدودة



‘Hunger Hotspots’ FOA-WFP EARLY WARNING ON ACUTE FOOD insecurity , March-July 2021

انعدام أمن غذائي حاد



القضاء التام على الجوع
 حد لجمیع أشكال سوء وضع

یاسھ ، تم تحدید مؤشریتم قالتغذیة
لدى األطفال دون سـن الخامسة

 انتشـار التقزم
 وانتشـار الھزال
وانتشار الوزن الزائد

ة الخطة العالمیرصـد األمن الغذائي والتغذية في إطار 
)  الفاو(منظمة األغذية والزراعة الدولیة -2030الجديدة 



التحديات لتحقیق االمن الغذائي
۲۰٥۰عامفينسمةملیارات۹الىالعالمسكانعدديصلانالمتوقعفمن
تؤثر العولمة على القطاع الزراعي وتساھم الى جانب التوسع أألقتصادي
التحضر في تغیر انماط األستھالك الغذائي
بشرية تعرض الموارد الطبیعیة الى ضغوط لم يسبق لھا مثیل جراء أألنشطة ال
تغیرات المناخیة ملحوظة
في مملكة البحرين

نقص مصادر المیاه
 درجة حرارة عالیة ارتفاع معدل التبخر (تغیر المناخ(
ملوحة التربة
التربة فقیرة
 محدودية األراضي الصالحة للزراعة
زيادة السكان



التصدي لألزمة



لتحقیق السیاسات الداعمة لألمن الغذائي إجراءات ذات أولویة عالیة
المستدام

ر في الموارد البشریةااستثم1.

الوصول إلى الموارد اإلنتاجیة والعمالة المجزیةتحسین2.

تحسین األسواق والبنیة التحتیة والمؤسسات3.

توسیع نطاق البحث والمعرفة والتكنولوجیا المناسبة4.

تحسین إدارة الموارد الطبیعیة5.

الحوكمةتعزیز6.

دعم التجارة الوطنیة والدولیة السلیمة والسیاسات االقتصادیة7.



:ىنظًرا ألن التحدیات المناخیة تفرض قیوًدا على التنمیة الزراعیة المستدامة ، فھناك حاجة إل
الزراعیة اإلیكولوجیةوالممارسات حمایة الموارد الطبیعیة •
جودةواإلنتاجیة والومجدي اقتصادیًا لتعزیز كفاءة اإلنتاج نظام إنتاج محاصیل مستدام ایجاد•
ر وتسھیل من خالل دعم البنیة التحتیة الالزمة لتطویالتوسع الرأسي زیادة اإلنتاج الزراعي من خالل •

ى الذات في استخدام التقنیات الحدیثة التي من شأنھا أن تسھم في زیادة اإلنتاجیة وزیادة االعتماد عل
 .بعض السلع الغذائیة

االعتماد على اإلنتاج المحلي لبعض األصناف االستراتیجیة •
.  في تطویر القطاعالقطاع الخاص الزراعي وتعظیم دور االستثمارتشجیع •
.  في قطاع الزراعةوالتطویرالبحثفي االستثمارزیادة •
 .في قطاع الزراعةكفاءة استخدام المیاه واستخدامھا المستدام ، وزیادة تحسین إدارة المیاه •
وطنیةجیاتاستراتیوضعخاللمندولیاالغذائياألمنبشأنعلیھااالتفاقتمالتيالمباديءتحقیق•
الصغیرةللزراعاتالداعمةالسیاساتتحسین•
الزراعياالنفاقزیادة•

-حلول األمن الغذائي النسبي في البحرين
احیاء القطاع الزراعي المستدام



-نحلول األمن الغذائي النسبي في البحري
االستثمار في المشروعات الخارجیة

ة تم تخصیص أرض زراعیة في جمھوري: مشروع خیرات البحرين
سنة20ولمدة ) الف فدان100(السودان 

يتوقیع مذكرة تفاھم مع جمھورية الھند في مجال األمن الغذائ
مويل تأسیس الشركة البحرينیة لمحاصیل الزراعیة لتأمین الت

الغذائي للمملكة
 ھكتار للخضروات  في جمھورية 100ھكتار لألرز و 500تخصیص

الفیتنام االشتراكیة
دراسة االستثمار الزراعي مع جمھورية أثیوبیا



حلول أخرى لالمن الغذائي في البحرين

الثروة السمكیة
االنتاج الحیواني

تم التطرق لھم بالتفصیل في الیوم األول



دور الجامعات في تحقیق األمن الغذائي 
والمائي



اعیة المبادرة الوطنیة للتنمیة الزر-مسح الوظائف الزراعیة
)NIAD ( 2018في عام

 من الوظائف الزراعیة ال تزال شاغرة٪ 52أكثر من

72 ٪من ھذه الوظائف تفضل الحصول على مؤھل جامعي بدرجة
.البكالوریوس

محليالزراعي اإلنتاجفقط من ٪ 9.7أظھر المسح أیًضا أن كما
.وأن ھناك حاجة ملحة لالستثمار في الزراعة المتطورة



دامدور الجامعات في تعزيز األمن الغذائي المست
طرح البرامج المختلفة المتعلقة بالغذاء والتنمیة المستدامة

جامعة البحرين
ماجستیر ودكتوراه في البیئة والتنمیة المستدامة
ةقید الدراس-تخصص فرعي في الزراعة والتنمیة المستدامة
قید -)سنوات4مدة الدراسة (الزراعة المستدامة بكالوريوس

الدراسة
 سنوات4مدة الدراسة (بكالوريوس االمن الغذائي الزراعي(-

قید الدراسة
 التدريب من خالل ورش العمل وعقد الندوات و اصدار الشھادات

االحترافیة
البحث العلمي لضمان استدامة األمن الغذائي والمائي
ثل تدريب المزارعین والمھتمین بالتعاون مع الجھات ذات االختصاص م

المبادرة الوطنیة لتنمیة القطاع الزراعي ووزارة األشغال وشئون 
البلديات والتخطیط العمراني



إلقل�مياالمستو�ینعلىالحال�ةالقضا�المعالجةالطالبإعداد
والعالمي

ئةالبیوحما�ةاإلنتاجلتحسینالمعرف�ةعلومهمتوظ�ف.
علىالحفاظو الن�اتإنتاجفيوالعصر�ةالعمل�ةالمعرفةتوفیر

.والطاقةالم�اه
محل�ةاللالحت�اجات"ت�عا�مهارةمزارعالدارةالطالبتدر�ب

السوق تغیراتمعالتك�فعلىالقادرةواإلقل�م�ة
ذائيالغاألمنمجاليفيخاصةمشار�عتملكعلىتشج�عهم

والمائي

:لتال�ةااألمورس�حققاألكاد�م�ةالبرامجهذهانشاء



الجوع وسوء التغذیة-الدور التوعوي للجامعات

التركیز على زيادة 
الوعي في 

مجاالت كثیرة منھا  
سوء التغذية
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Conceptual framework determinants of
attitude towards using algae as alternative
food source.



المضي الى االمام

تنمیة البد من تكاتف الجھود العالمیة لتنفیذ خطة ال
وأھدافھا المتعلقة باألمن 2030المستدامة لعام 

الغذائي والمائي 
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