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 الدورة الخامسة والثالثين لمؤتمر منظمة األغذية والزراعة اإلقليمي للشرق األدنى

 2020 سبتمبر 21-22

 

 الدكتور حمد بن سعيد العوفياألخ الفاضل معالي 

لمؤتمر منظمة وزير الزراعة والثروة السمكية بسلطنة عمان رئيس الدورة الخامسة والثالثين 

  األغذية والزراعة اإلقليمي للشرق األدنى

 

 معالي السيد شو دونيو

 المدير العام لمنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة

 

 أصحاب المعالي والسعادة

 لسيدات والسادة الحضور،،،ا

 يكم ورحمة هللا وبركاته،،،السالم عل

يسعدني أن أنقل لكم تحيات سيدي حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك 

مملكة البحرين حفظه هللا ورعاه، وتمنياته لهذا االجتماع بالنجاح والتوفيق، ويشرفني في هذا 

 المقام أن ألقي كلمة مملكة البحرين في هذا االجتماع.

 

 م،،،الحضور الكرا

 

ترحب مملكة البحرين بمبادرة "العمل يداً بيد" التي أطلقتها منظمة األغذية والزراعة للحد من 

الفقر والقضاء على الجوع وتحسين التغذية وزيادة اإلنتاجية الزراعية ومستويات المعيشة في 

 المناطق الريفية والمساهمة في النمو االقتصادي.
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جائحة فيروس كورونا، فقد حرصت مملكة البحرين الظروف االستثنائية في ظل وعلى الرغم من 

عبر جهود جبارة حرصاً على صحة  على اتخاذ كافة التدابير الصحية لمكافحة تفشي الفيروس

، عالوة على اتخاذ اإلجراءات لضمان توافر المواد الغذائية بمختلف أنواعها في وسالمة الجميع

 وبأسعار مناسبة للمواطنين والمقيمين.كافية  بكمياتالسوق المحلية 

وحيث أن مملكة البحرين حالها مثل العديد من الدول التي تعتمد على االستيراد في توفير المنتجات 

نظراً لمحدودية األراضي الزراعية والموارد المائية، إال أن مملكة الزراعية والمواد الغذائية، 

مبادرة "العمل يداً بيد" وبالتوافق مع لتحقيق أمن غذائي مستدام، اتساقاً مع استراتيجيتها والبحرين 

مجال األمن الغذائي عبر وضع مشروع استراتيجي في وبناء على التوجيهات الملكية السامية 

أطلقت حكومة مملكة البحرين عدداً من المبادرات الرامية لتحسين لإلنتاج الوطني للغذاء، فقد 

اإلنتاج الزراعي والسمكي من خالل تبني األساليب الزراعية والنظم الحديثة المستدامة والتي 

تهدف إلى دعم برامج االمن الغذائي لرفع نسب االكتفاء الذاتي المحلي من المنتجات الزراعية 

تطوير ، ورفع الكفاءة في استغالل الموارد الطبيعية، إضافة إلى ة)النباتية والحيوانية( والسمكي

القدرات الوطنية في مجال اإلنتاج الزراعي والسمكي والصناعات الغذائية، والحفاظ على خبرة 

 أصحاب تلك المهن من خالل توفير العمل الالئق وتحسين المستوى المعيشي.

إن مملكة البحرين عازمة على التوسع في مجال الزراعة بدون تربة لمواجهة الظروف المناخية 

 رض رفع اإلنتاج الزراعي من الخضروات، مع توفير فرص عمل للمواطنين.  وشح الموارد بغ

كما تعمل حكومة مملكة البحرين على التوسع في قطاع االستزراع السمكي لما يشكله هذا القطاع 

 .من عنصر مهم في زيادة اإلنتاج المحلي من األسماك

ذا القطاع لرفع نسبة اإلنتاج المحلي أما في قطاع الثروة الحيوانية فإن الجهود مستمرة للنهوض به

 من اللحوم البيضاء وبيض المائدة.
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وتركز مبادرات البحرين للنهوض بقطاعات الزراعة والثروة السمكية على إدخال نظم الطاقة 

، وتعظيم االستفادة من موارد وتخفيض النفقات اإلنتاجيةالبديلة وذلك بهدف التقليل من استنزاف ال

 حو ضمان استدامة المياه الجوفية.ثالثياً كخطة استراتيجية نالمياه المعالجة 

ه تنظر إلى موضوع التسويق باعتبار وعلى صعيد تسويق المنتجات الزراعية المحلية، فإن المملكة

أحد ركائز سالسل القيمة الغذائية، وانطالقاً من ذلك تولي الحكومة الموقرة أهمية قصوى لهذا 

ات مناسبة في األسواق المركزية، إلى جانب األسواق الموسمية الجانب، فقد تم تخصيص مساح

التي تُعد من الفعاليات المهمة في البحرين والتي فتحت أفاقا ألصحاب المشاريع الصغيرة 

 والمتوسطة في المجاالت الغذائية.

 

 السيدات والسادة،،،

فإن المملكة مستمرة في استكماالً للتوجيهات الملكية السامية وبمتابعة من الحكومة الموقرة، 

جهودها في وضع المبادرات بالشراكة مع منظمة األغذية والزراعة التابعة لألمم المتحدة للنهوض 

بالقطاعات الداعمة لتحقيق األمن الغذائي، وقعت مملكة البحرين أربعة اتفاقات مع المنظمة 

بحرين، وتقوية نظم وقواعد لتطوير استراتيجية تنوع مصادر الغذاء في دعم األمن الغذائي في ال

البيانات واالحصاء الزراعي، ودعم التنمية المستدامة لقطاع االستزراع المائي، ومكافحة 

واستئصال أمراض الحيوانات المشتركة مع االنسان وتحسين السالالت الحيوانية في مملكة 

 البحرين.

قيق األمن الغذائي مستمرة، كما أن جهود البحرين في جعل القطاع الزراعي محوراً مهماً في تح

فقد أخذت على عاتقها االهتمام بالمحافظة على الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة من 

إنشاء البنوك الوراثية والمختبرات الحديثة بهدف ضمان استدامة الموارد  العمل على خالل

غير الطبيعية المؤثرة على الوراثية النباتية المحلية، خصوصاً في ظل التحديات الطبيعية و
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الموارد، والمتمثلة في اآلفات الزراعية والغازية، والتغيرات المناخية، والزحف العمراني 

 والتجاري على األراضي الزراعية.

كما شيّدت مملكة البحرين مركزا وطنياً حديثاً للمختبرات الزراعية، لتوفير أفضل الخدمات 

القطاع الخاص، ولتعزيز الرقابة لضمان سالمة األغذية  للمزارعين والجهات ذات العالقة في

 وجودة المنتجات الزراعية والمدخالت بما تتوافق مع المواصفات والمقاييس.

 

 السيدات والسادة

إن مملكة البحرين وضمن جهودها لتحقيق أمن غذائي مستدام في مختلف القطاعات الزراعية 

راكة االستراتيجية مع منظمة األغذية والزراعة بغرض والسمكية والغذائية، تتطلع إلى تعزيز الش

تطوير سالسل القيمة الزراعية والغذائية، خصوصاً في مجاالت البنى التحتية ومعامالت ما بعد 

الحصاد والتسويق والتصنيع الغذائي، ونعول على المنظمة لتوفير الخبرات الفنية والتقنية الالزمة 

 جهات.  هذه التومملكة البحرين في لدعم 

 

لهذا المؤتمر والشكر  سهاأتروختاماً ال يسعني إال أن نتقدم بجزيل الشكر لسلطنة عمان الشقيقة 

موصول لمنظمة األغذية والزراعة على اإلعداد لهذا الحدث لما له من أهمية في دفع مبادرة 

 .وشمال أفريقيا "العمل يداً بيد" لدول إقليم الشرق األدنى

 

 ة هللا وبركاتهوالسالم عليكم ورحم

 


