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 مملكة البحرين
 والتخطيط العمرانيوزارة شئون البلديات 
 
 
 
 

 الدكتور/ جمعة بن أحمد الكعبي سعادة كلمة
 والتخطيط العمرانيوزير شئون البلديات 

 لمنظمة األغذية والزراعةمؤتمر الدورة الثامنة والثالثين في 
 
 

 م 3102يونيو روما ـ 
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 
 

 لمؤتمرمعالي رئيس ا
 

 السيد رئيس المجلس المستقل
 

 السيد مدير عام المنظمة
 

 رؤساء الوفودأصحاب المعالي 
 

 أيها السيدات والسادة
 

وان انقل لكم تحيات حضرة صاحب أنه ليشرفني أن أشارك في هذا المؤتمر 
 ملكة البحرينــــك مـلــــة مـيفـــــى ال خلـــمد بن عيســــــك حـلـمـة الـاللـجـال

يس ـخليفة بن سلمان ال خليفة رئ وصاحب السمو الملكي االمير حفظه هللا ورعاه
الوزراء وصاحب السمو الملكي االمير سلمان بن حمد ال خليفة ولي العهد نائب 
القائد االعلى النائب االول لرئيس مجلس الوزراء وتمنياتهم لمؤتمرنا هذا 

عزيز االرتقاء باألمن الغذائي في  ت هذا المؤتمر أن يسهموبالتوفيق والنجاح 
 وتوفير الغذاء للجميع.

 
كما أود أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى منظمة األغذية والزراعة ممثلة 
في مديرها العام على الدعوة للمشاركة في هذا المؤتمر وعلى حسن الترتيب 

 لنجاح هذا المؤتمر. والتنظيم
 
 

 معالي الرئيس ،

 السيدات والسادة ،
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عتبر األمن الغذائي ونوعية التغذية من أهم األهداف االستراتيجية التي تسعى ي

دول العالم إلى تحقيقها والتي بال شك تسهم في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة 
ينعقد هذا المؤتمر في ظل بروز تحدي كبير وهو ارتفاع معدالت نقص حيث 
تغذية وفقا لتقديرات منظمة االغذية حيث ان نسبة الذين يعانون نقصا في الالغذاء 

في المائة من سكان العالم ، وعلى الرغم من ان النسبة قد  5.21والزراعة تبلغ 
، وهذا  5491في المائة من سكان العالم في العام  15خفضت بعد ان كانت نا

 868 حوالي انجاز بارز لجهود المنظمة واالسرة الدولية ، اال انه ما يزال هناك
 عانون من نقص الغذاء في العالم .سمة يمليون ن

 
من خالل دعمها إلى  وعلى الرغم من الجهود الكبيرة المبذولة من قبل المنظمة

لتحقيق  الدول األعضاء من برامج ومشاريع في مختلف المجاالت الزراعية
الوضع الحالي الذي يشهده العالم  إال أن ،وتحسين نوعية التغذية األمن الغذائي 

السلع الغذائية ، والتوجه إلنتاج الوقود الحيوي من المحاصيل الزراعية نقص من 
والتحوالت التي طرأت على أنماط  ، والتغير المناخي والكوارث الطبيعية ,

االستهالك , واستمرار التحديات المرتبطة بالتجارة الدولية , وزيادة قضايا 
أن تتظافر  تتطلب ة ,سالمة األغذية, والضغوط الكبيرة على الموارد الطبيعي

لسد الثغرات القائمة في النظم الغذائية الحالية وتشجيع جهود المجتمع الدولي 
الممارسات والتكنولوجيات في االدارة لتحسين االستدامة والتغذية وتقييم تأثيرات 
االسواق والتجارة وهيكلة السوق على االستدامة البيئية والتغذية البشرية وتشجيع 

المنتجين على تبني األساليب الحديثة في الزراعة والتي سوف تسهم المزارعين و
 في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة .

 
 

 سيدي الرئيس،،
 السيدات والسادة,
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زراعية  إستراتيجيةالغذائي ضمن  األمنلقد عملت الدول العربية على تعزيز 
مضامينها مع  توفير الغذاء للجميع وتتماشى في ىلإتنموية مشتركة تهدف 
على  أكدالرياض الذي  إعالنونخص بالذكر المجال ,  الجهود العالمية في هذا

الغذائي في الدول العربية والبرنامج الطارئ لألمن الغذائي العربي  اإلنتاجزيادة 
المنعقدة بالكويت في  ةاالجتماعيالتي أطلقته القمة العربية االقتصادية والتنموية 

 .554.يناير 
 

االهتمام بتطوير القطاع  على مملكة البحرينهذه المنظومة فقد عملت وضمن 
 ، الزراعيي لمواكبيية القطاعييات األخييرم فييي دعييم مسيييرة التنمييية المتكامليية للييبالد

م التي أقرتها القيادة الحكيمة من أجل  505.للمملكة   االقتصاديةللرؤية  استجابة
وذليك بتوظييف اإلمكانيات الزراعيية المتاحية، ميع  حياة كريمة للمواطن البحريني

 إسيتراتيجيةونقيل التكنولوجييات مين خيالل االستعانة بالخبرات والتقنيات الحديثة 
 .من أجل تحقيق األمن الغذائي  زراعية للتنمية المستدامة

 
تعمييل ضييمن مجموعيية دول مجلييس التعيياون لييدول الخليييج  المملكيية كمييا إن 

 إلتيزامئي يحقيق حيياة كريمية للميواطن وذليك مين خيالل العربية لتحقييق أمين غيذا
مملكيييية البحييييرين بتطبيييييق القييييوانين الموحييييدة والتييييي تعكييييس تحقيييييق األميييين 

وميذكرات التفياهم المبرمية بيين مملكية البحيرين  االتفاقيياتباإلضافة إليى ,الغذائي
االنضييمام إلييى والصييديقة فييي المجييال الزراعييي , وبعييض الييدول العربييية والييدول 

 .الدولية لحماية األصناف النباتية الجديدة  قياتاالتفا
 
 

تحقييق  السيعي إليىوضمن استراتيجيتها للتنمية الزراعيية ولقد عملت المملكة 
االكتفاء الذاتي في بعض السلع الغذائية وتنوع مصيادر االسيتيراد لضيمان تحقييق 

ز تنفيييذ مجموعيية ميين االجييراءات الهادفيية لتعزييي كمييا عملييت علييى األميين الغييذائي
ثمار فييي االميين الغييذائي ومنهييا زيييادة االنتيياج الحيييواني والنبيياتي وتشييجيع االسييت

ودعييم صييغار المييزارعين والمييربين  السييمكي واالسييتزراعالزراعيية بييدون تربيية 
وانشاء الحاضنات الزراعية واقامية االسيواق للميزارعين والميربين بغيرض دعيم 
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وتشيجيع القطياع الخياص  ييةالحيوانية والنباتوالرعاية الصحية التسويق الزراعي 
، باإلضيافة  ليعلب دورا مهما في تعزيز التنمية الزراعية وتحقييق األمين الغيذائي

التي تصل إلى أكثر من  الى دعم الحكومة المباشر لبعض السلع الغذائية االساسية
 ضمن جهود الدولة في تحقيق االستدامة الغذائية للجميع. مليون دينار سنويا 65

 
 

معرضيين عيالميين  .55.-555.ت مملكة البحيرين فيي العيامين ولقد احتضن
جالليية الملييك حضييرة صيياحب ال فييي مجييال االنتيياج الحيييواني تحييت رعاييية ميين

المفدم، وذلك اسيهاما مين المملكية فيي دعيم الجهيود العالميية فيي تبيادل الخبيرات 
ب والتجارب التي تسهم فيي تعزييز االنتياج الحييواني واسيتخدام التقنييات واالسيالي

 . وسوف يتم تنظيم هذا المعرض بصفة دورية كل عامين الحديثة
 
 

ومن حسن الطالع ان يتم خالل المؤتمر مناقشة جهود المنظمية بالمسياواة بيين 
في مجال تحقيق االمن  المرأة، حيث نشيد بهذا المقام بجهود  الجنسين في اعمالها

مملكة البحرين رئيسة  الغذائي ، ونشير الى دعم صاحبة السمو الملكي قرينة ملك
دعمهيا المجلس االستشاري االعلى للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي على 

 الكبير وجهودها في االرتقاء بالقطاع الزراعي والحيواني في المملكة.
 
 ،، الرئيس معالي

 
 
مراجعية اإلطيار العيام لالسيتراتيجية  ان ييتم هيذا الميؤتمر لا نتطلع من خالنإن

-559.لألعيوام  االسيتراتيجية اعتمياد خطية عميل المنظمية و والزراعية األغذية
لتحقييق االهيداف االسيتراتيجية  والتي وضيعت أولوييات العميل المشيترك (551.

 المسييتدامة التنمييية الزراعييية وضييع نظييام غييذائي مسييتدام لتحقيييقالتييي تسييهم فييي 
فيي استئصيال وان تعميل االسيرة الدوليية عليى المسياهمة  وتحسيين الينظم الغذائيية

سوء التغذية وزيادة تحسين وتوفير السيلع بصيورة مسيتدامة والتمكيين مين وجيود 
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نظييم زراعييية اكثيير شييموال واسييتدامة علييى الصييعيد المحلييي والييوطني والييدولي 
واالتفيياق علييى   خييط االسيياس المؤقييت ( وقييياس تحقيييق التقييدم فييي االهييداف ميين 

 .المعتمدة لتنفيذ هذه الخطةخالل مؤشرات االداء 
 
 

وفي الختام نشكر لكم الدعوة على المشاركة في هيذا الميؤتمر واليذي ناميل ان 
يشكل انطالقة جديدة لجهودنا المشتركة في تحقيق االمين الغيذائي ومواجهية سيوء 
التغذية ، مع تقديرنا إلتاحة الفرصة لنا على القاء هذه الكلمية ، والشيكر موصيول 

 للسادة الحضور.
 

 
 ا فيه الخير والصالح,وفقنا هللا وإياكم لم

 والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته  ،،،


