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  نتائج اعمال 
   االفرتاضية  الندوة

  حول
 كورونا على االمن الغذائي العربي " تداعيات ازمة"

  2020مايو / آيار  20األربعاء : 

 

ل�امعة ال�ول الع���ة وت�ل�فات  ماعت�ف��ُا ل��ج�هات معالي االم�� ال -
رئ�/ ق.اع ال,+ون االق�)اد'ة ،  األم�� العام ال$#اع�سعادة 

ن8$9 ادارة ال$�8$ات واالت7ادات الع���ة ن�وة اف��اض�ة ح�ل " 
" ی�م االر�عاء ال$�اف< ت�اع�ات ازمة >�رونا على االم� الغ�ائي الع��ي

20/5/2020  >E�F ال ،ع�Video Conference ، Qوذل
 �S$,ار>ة ال#ف�� ال�>��ر / >$ال ح#� على االم�� العام ال$#اع

�امعة ال�ول الع���ة S ال$,�ف  –رئ�/ ق.اع ال,+ون االق�)اد'ة
� القادر م�ی� ادارة وال�ز�E ال$ف�ض/ م7$ على ال��وة ،Xخ��ع �

سعادة ال�>��ر /  ال$�8$ات واالت7ادات الع���ة م�ی� ال��وة، و�$,ار>ة
 �8$ة الع���ة لل��$�ة ال_راع�ة و$لل ^ ال$�ی� العامإب�اه�Z ال�خ�� 
� ن�اSة ع� ال�>��ر / رف�< صالح ال$�ی�  �ال�>��ر / ن)�Xی� ع�ال

 و ،$�>_ الع��ي ل�راسات ال$�اF< ال�افة واالراضي القاحلةالعام لل
� ال$_روعي رئ�/ �Xب� ع �اله�bة الع���ة سعادة األس�اذ / م$7

وسعادة ال�>��ر / ه�Zc جفان رئ�/   عيلالس�c$ار واالن$اء ال_را
سعادة ال�>��ر / '7ي �eSر  و ، الت7اد الع��ي لل)�اعات الغ�ائ�ةا
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/  الس�اذةسعادة او ، ال_راع��� الع�ب ت7اد ال$ه��س�� األم�� العام ال 
�الني رئ�#ة م�$�عة تغ�� ال$�اخ واس��امة ال$�ارد ال.�Xع�ة �رلي م

ل��ة ة لغ��ي آس�ا ( االس�eا) ال�اSعة لSالل��ة االق�)اد'ة واالج�$اع�
 و ، ESCWAاالمZ ال7�$�ة االق�)اد'ة واالج�$اع�ة لغ�ب آس�ا 

ال$#�bل االقل�$ي ع� ال#�اسات S$�8$ة م$7� اح$�  /سعادة االس�اذ
 عt م$cليSو��s7ر  ، ) FAO ( االغ�'ة وال_راعة لألمZ ال7�$�ة

ال$��و��ات ال�ائ$ة لل�ول الع���ة ل�u جامعة ال�ول الع���ة ، و م$cلي 
م� م�راء االمانة العامة ل�امعة ال�ول الع���ة وع�د  ال�ول االعsاء

وال$�8$ات الع���ة ال$�v))ة ورجال وس��ات االعالم الع��ي في 
 .ال��F الع��ي وخارج ال��F الع��ي

 :لل��وةاله�ف األساسي  -	

حة الف�صة لل$#�bل�� الع�ب ال$ع���� S$�ض�عات االم� اات  
ال�Xانات وال��قعات ال�ي  أح�ثالغ�ائي الع��ي لل�ع�ف على 
قل�$�ة ح�ل آثار ف��وس >�رونا ت)�رها ال$+س#ات ال�ول�ة واال

� على االم� الغ�ائي ال� الع��ي.$#�
وضع م�$�عة م� ال��ص�ات ال$�علقة Sاالم� الغ�ائي الع��ي  

ل$#��u االقل�$ي وال�ولي ل���ن ج_ء م� تع_E_ االم� على ا
  الع��ي.الغ�ائي 

شeال�ة االم� اتق�'Z اهZ االج�اءات وال7ل�ل ال$�اسXة ل$عال�ة  
 �Fالع��ي.الغ�ائي الع��ي في ال�  

$ا'ة ال,ع�ب م� ال�ق�ع في ب�اث� الفق� وانع�ام حال$#اه$ة في   
 .ااالم� الغ�ائي ن���ة ل��اع�ات ازمة >�رون
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ل�رة آل�ات ووضع س�اسات اق�)اد'ة شاملة تع_ز ق�رة ال�ول ب   
الع���ة على م�اجهة ت�اع�ات األزمة وتفع�ل دور ال$+س#ات 

 ال$ال�ة الع���ة ل�عZ اق�)اد'ات ال�ول الع���ة.
ضع خ.ة عاجلة ل$�اجهة ال��اع�ات لل�ول الع���ة و ال��8 في   

ان�ة ودعZ اس�$�ارEة األك�c اح��اجُا وال�ي تعاني م� أزمات إن#
� لل#لع الغ�ائ�ة S$ا 's$� ت�ف�� Eاد وال��ر�سالسل األم

 اح��اجات ال�ول الع���ة م� ال$�اد الغ�ائ�ة.
ا'�اد آل�ة واض7ة وم7�دة لل�عامل ال�$اعي ل$�اجهة ت�اع�ات  

 .الع��يأزمة >�رونا و�vاصة في م�ال األم� الغ�ائي 
وال��8 في ت7�ی�  ائي،الغ�و اعادة االع�Xار لل$��ج ال_راعي  

ال#�اسات واالج�اءات ال�اج� ت�ف��ها Sاالس�فادة م� ال��ارب 
واالس�فادة م�ها في  ال_راعات،الع���ة ال�اج7ة في الع�ی� م� 

 ج��.زراعات ج�ی�ة واس�غالل االراضي ال_راع�ة e,Sل 
ل$�اجهة  لل�ول الع���ة زEادة االن�اج وال$v_ون االس��ات��ي  

وارتفاع اسعارها في في ال$���ات الغ�ائ�ة  ال$��قعال�ق� 
 العال$�ة.االس�اق 
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  ال�ل�ة االف��اح�ة
السفير الدكتور / كمال حسن على سعادة افتتح الندوة  -

رئيس قطاع الشؤون االقتصادية  –االمين العام المساعد 
ح�� رح� Sال#��ات وال#ادة ال$,ار>��  بجامعة الدول العربية

الع���ة وال$�8$ات الع���ة ال$�v))ة ال$,ار>�� في ج$�ع ال�ول م� 
ال��وة وال�Xvاء م� ال$�8$ات االقل�$�ة وال�ول�ة وس��ات ورجال 

>$ا اشاد 7S#� االع�اد وال��Z�8 م� قXل ادارة ال$�8$ات  االعالم،
 الهامة.واالت7ادات الع���ة لعق� ه�ه ال��وة 

>ان لها    Covid-19الي ان ازمة جائ7ة >�رونا  وقد اشار سيادته   -
Zاالن امام ازمة عال$�ة غ��  ، تاث�� على >افة دول العال Zوان العال

م#�Xقة في تارEخ العالZ ال7�ی� ، ت�7ل9 م� ازمة ص�7ة الى ازمة 
الى ان أزمة >�رونا هي األزمة األخ.�  رواشااق�)اد'ة واج�$اع�ة ، 

ات على اإلFالق في ه�ا الع)� ال7�ی� ولها مvا�F ومsاعف
وتغ��ات ع$�قة على ج$�ع ال$#��Eات وم� اك�c الق.اعات تأث��ًا 
وت�sرًا به�ا ال��اء(ق.اع األم� الغ�ائي) خاصة مع ال��اع�ات 
 �ال$#�$�ة وال��قعات ال$#�قXل�ة لألزمة ، وان ه�اك واقع ج�ی
وت7�'ات ت�اجه اق�)اد'ات >ل دول العالZ في �ل م�اجهة اآلثار ال�ي 

لى ه�ا ال��اء في م�ال األم� الغ�ائي واصXح ال�ل '$�e أن ت��ت� ع
ی�اجع أول�Eاته و�'�اد ال7ل�ل ال$�اسXة ل��ف�� األم� الغ�ائي ل,عXه. 
 �و�v�E إج�اءات ت�vف م� ال$sاعفات ال#ل�Xة له�ه األزمة وت7�ی
 �.vلفة وال�v$هات ال�Eات واإلس�اع ب�ضع ال#��ارEات واألول��ال$عال
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�عامل مع األزمة وال�)�^ لها على ال$�u وال�Xامج ال$الئ$ة لل
 ،الق)�� وال$��س� وE�Fل األجل و�$ا '7ق< ال��ائج ال$�ج�ة

ت$�ي ال��اح وال��ف�< الع$ال ه�ه ال��وة وان ت�vج  ، وفي ختام كلمته  -
�$�عة م� ال��ص�ات$S  ارFتع_ز م� االم� الغ�ائي الع��ي في ا

ت#اع�نا على م�اجعة و  تع_E_ ع$ل�ة ال��امل االق�)اد^ الع��ي ،
 ���م�$ل االداء االق�)اد^ الع��ي ال$,��ك وتق�'Z رؤEة ج�ی�ة ت#�

��ال�ي ، و Covid -19 لل�7�'ات ال�ي ف�ض�ها ازمة >�رونا ال$#�
ت�عل< ب�ع_E_ ال��امل االق�)اد^ الع��ي في م�ال االم� الغ�ائي 

،  ووضع رؤEة ج�ی�ة خاصة ان العالZ ل� '�eن >$ا >ان قXل >�رونا
�و اشاد به�ه ال��وة الهامة Sاع�Xارها ب�ا'ة م$�ازة وم�فقة وال�^ و Xی

اهZ ان م� خالل ال$,ار>ة ال$�$�_ة في ال��وة ، >$ا اشار الي واض7ًا 
وتXادل االراء   اه�اف ال��وة ه� ال�ع�ف على اح�ث ال�Xانات وال��قعات

ل�ول�ة وال�Xvات م� ال$�v))�� وال�Xvاء في ال$�8$ات االقل�$�ة وا
م� اجل م�اجعة م�$ل االداء االق�)اد^ الع��ي ال$,��ك و��ؤEة 

  ج�ی�ة ل$�اجهة ال�7�'ات ال�ي ف�ض�ها ازمة >�رونا .
تحدث السيد / محمد خير عبد القادر مدير ادارة المنظمات واالتحادات  -

 إFارع� اه$�ة ال��وة واه�افها واضاف انه في  الندوة ومديرالعربية 
ف��وس وال��اء العال$ي ن8$9 االمانة العامة ل�امعة م�اجهة ه�ا ال

ال�ول الع���ة ع�د م� ال��وات وورش الع$ل و>ان للق.اع االق�)اد^ 
ان ه�ه ال�ائ7ة لها آثار Sاع�Xار  ال�)�� االك�X م� ه�ه الفعال�ات

االق�)اد'ة م� مال واق�)اد ونقل وس�احة على الق.اعات  أك�cسل�Xة 
ئي و���ة ت�7ة وعالقات اق�)اد'ة واقل�$�ة وFاقة وام� غ�ائي وما

 ودول�ة.
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ت$cل أزمة إن#ان�ة في غا'ة الv.�رة  ك$ا اشار الي ان ه�ه ال�ائ7ة -
ولها ت�اع�ات غ�� م#�Xقة على الق.اعات ال)�7ة واالق�)اد'ة 

في >ل دول العالZ، وال�ل '�eس جه�ده ل�7X ال�7�'ات  واالج�$اع�ة
ألزمة وم� ال$+>� أن الXل�ان ال�ام�ة ال�ي ت�اجه ال,ع�ب في �ل تلQ ا

�وق ال�ق�  دفع9س��sر e,Sل أك�X م� ه�ه ال��اع�ات وال�ي �(S
ال�ولي والع�ی� م� اله�bات ال$ع��ة األخ�u إلى ال��7ی� م� ح�وث 
ت�اجع اق�)اد^ >��X وغ�� م#�Xق. وت�اع9 الع�ی� م� ال���الت 

ال7ل�ل ال$�اسXة لل7� االق�)اد'ة وال$+س#ات ال$ال�ة وال�ول�ة إل'�اد 
 Z8ه مع�م� تفاقZ أض�ارها، واتvاذ اإلج�اءات ل��� ال��اجع ال�^ ت,ه

 الق.اعات ال)�7ة واالق�)اد'ة واالج�$اع�ة.
ثم اضاف الوزير المفوض/ محمد خير عبد القادر مدير ادارة المنظمات  -

 أن ال�ضع ال�اه� ال�^ ت$� Sه دول العالZ ج�اء تف,ي واالتحادات العربية
ه�ه ال�ائ7ة س��eن له ت�اع�ات >��Xة على األم� الغ�ائي الع��ي Sاع�Xار 
 �Xول الع���ة م� أك�أن الف��ة الغ�ائ�ة في ال$�.قة الع���ة >��Xة وال

مل�ار  100م#��رد^ الغ�اء في العالZ، ح�� ت#��رد أغ�'ة Sق�$ة أك�c م� 
�  دوالر س��Eًا ومvا�F االن�$اش وال�#اد العال$ي ج�اء ه�اE_ال��اء س�

ال$vا�F ال$�7$لة على األم� الغ�ائي الع��ي، م$ا ی�فع فات�رة اس���اد 
 الغ�اء في ال$�.قة الع���ة.

ق�رة الق.اعات االق�)اد'ة في ال�ول الع���ة على ام�)اص  وتساءل عن -
اآلثار ال$�7$لة في ق.اع األم� الغ�ائي ج�اء ه�ا ال��اء وم�u ق�رة ال�ول 

$�د ن�7 تأث��ات مsاعفاته واإلج�اءات وال7ل�ل ال$�اسXة الع���ة على ال)
 إلشeال�ة األم� الغ�ائي الع��ي مع ت�اع�ات أزمة >�رونا.
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أن ال�ول الع���ة م.الXة S$�اجعة أول�Eاتها في إFار ه�ه األزمة  وأكد على -
واتvاذ ت�اب�� ناجعة ل�vف�ف آثار ه�ه األزمة وال��>�_ على زEادة االك�فاء 

� م7اص�ل الع�_ االس��ات���ة و�vاصة ال�X7ب وال#�e وال_�Eت ال�اتي م
وأه$�ة ص�اغة الv.� وال��امل االق�)اد^ الع��ي و�vاصة في م�ال األم� 
الغ�ائي الع��ي ، ودع�ة ال�ول الع���ة ل�ضع خ.� عاجلة ل�أم�� األم� 
الغ�ائي الع��ي وم�اجعة دورها في الق.اعات الE��7ة ل�vف�ف حاج�ات 

ب الع���ة و�vاصة ال�ول ال�ي تع�$� على اح��اجاتها الغ�ائ�ة م� ال,ع� 
الvارج وأه$�ة ال��وEج ل�7#�� ال$�اخ االس�c$ار ال_راعي في ال�ول الع���ة 
ل�7ف�_ رأس ال$ال الع��ي على االس�c$ار في الق.اع ال_راعي إلقامة 

راع�ة م,�وعات ع���ة في م�ال األم� الغ�ائي وت.��E وتع_E_ ال��ارة ال_ 
ال���Xة الع���ة ل�قل�ل االس���اد م� خارج ال$�.قة الع���ة مع تأم�� 
ال$v_ونات االس��ات���ة م� ال�X7ب لل�ول الع���ة وخاصة إذا Fال أم� ه�ه 

 األزمة.
اهZ اه�اف ال��وة وال�ي  -مدير الندوة  - استعرض السيد / محمد خير -

الق.اعات االق�)اد'ة وال�ي ت�ضح ل�ا ق�رة مة االز ته�Z ب��اع�ات ه�ه 
على ام�)اص االثار ال$�7$لة في ه�ا الق.اع ج�اء في ال�ول الع���ة 

ه�ا الف��وس وم�u ق�رة ال�ول الع���ة على ال)$�د ن�7 تأث��ات 
وت$�ي ان تق�م ل�ا ال��وة اهZ االج�اءات  الف��وس،ومsاعفات ه�ا 

في ال��F  وال7ل�ل ال$�اسXة ل$عال�ة اشeال�ة االم� الغ�ائي الع��ي
الع��ي خاصة وانه ی�ج� ع�د م� ال$�8$ات الع���ة وال�ول�ة ت,ارك 

 ال��وة.في ه�ه 
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  :نواالجلسة االولى بعن

ازمة كورونا على االمن الغذائي العربي ومتطلبات " تداعيات 
  تعزيز قدرة الدول العربية على مواجهتها "

 
الولى للمنظمة العربية اعطى السيد / محمد خير مدير الندوة : المداخلة ا •

Sاع�Xارها ال$�8$ة ال$ع�$�ة في اFار ال$�ل/ االق�)اد^  للتنمية الزراعية
�امعة ال�ول الع���ة ل�ق�'Z تق��E االم� الغ�ائي الع��ي س��Eًا ، S واالج�$اعي
ك$ا انها ال$�8$ة ال�ي سX< ت�ل�فها S$�اSعة ال�Xنامج ال.ارئ لألم� الغ�ائي 

القادة الع�ب في الق$ة الع���ة ال��$�Eة : االق�)اد'ة الع��ي ال$ع�$� م� 
وال�^ '#عى الى زEادة واس�ق�ار  2009واالج�$اع�ة ب�ولة ال��9E عام 

الغ�اء في ال��F الع��ي ، >$ا انها ت��لى ت�ف�� اس��ات���ة ال��$�ة ال_راع�ة 
  2025- 2005ال$#��امة 

المدير العام للمنظمة العربية  –ي الدكتور / ابراهيم الدخير البروفسيرسعادة  تحدث •

وال$�8$�� لل��وة ، وم#�ع�ضًا م�اSعة م�حXا Sال$,ار>��  -  للتنمية الزراعية

ل�ف,ي ال��اء في العالZ وال�ول  ال$�8$ة الع���ة لل��$�ة ال_راع�ة م�� الل87ة االولى

عsاء ال$�8$ة م� رص� االج�اءات ال�ي ات�vتها ال�ول االالع���ة ،  وما قامS 9ه 

 ، وخاصةله�ا ال��اء ل$eاف7ة الف��وس وال�قل�ل م� االثار االق�)اد'ة واالج�$اع�ة 

ف�$ا ی�عل< م�ها Sالق.اع ال_راعي وم�u ت�ف� ال#لع الغ�ائ�ة في االس�اق وسه�لة 

، وم�اSعة ال$�8$ة لالج�اءات ال�ول�ة ل$eاف7ة ال��اء وال7� م� آثاره ال�ص�ل ال�ها 

اق ال#لع الغ�ائ�ة ال�ول�ة وم#ائل ال,�7 وال�قل لل$#اه$ة في S$ا ف�ها م�اSعة اس� 

م#اع�ة ال�ول االعsاء ل�ضع واتvاذ ال��اب�� الالزمة ل��ف�� واتاحة الغ�اء ، خاصة 

وان ا^ اج�اء ح$ائي E�Fل ال$�u ت��vه ال�ول ال$)�رة للغ�اء س��عe/ سلXًا على 
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ال�ئ�#�ة وال�ي ت�7ف� ال�ول الع���ة االم� الغ�ائي الع��ي وم�u ت�ف� ال#لع الغ�ائ�ة 

شه� ، و له اثار سل�Xة على ال�ول  v$S3 -12_ون اس��ات��ي م�ها ی��اوح م� 

الع���ة ن�8ا ل��نها تع��X م� ال�ول ال$#��ردة ال)اف�ة للغ�اء اذ تXلغ ح�Z الف��ة 

في م7اص�ل ال�X7ب وال�ي مل�ار دوالر ی��>_ مع8$ها  32الغ�ائ�ة الع���ة ن�7 

 % م� ح�Z الف��ة الغ�ائ�ة الع���ة وم7اص�ل ال_�Eت وال#e,50. �eل ن�7 ت

ان ه�اك ثالث م�$�عات ح#� رص� ال$�8$ة في تق��E  ال�>��ر/ ال�خ��̂ وأضاف  •

م7اص�ل ال_�Eت وال#�e  ، و االعالف، و م�$�عة الل�7م االم� الغ�ائي الع��ي وهي 

 % 70و 60فاء ذاتي ی��اوح ب�� %بها ن#Xة اك� الل�7م ، واالعالف ، ف$cالوال�X7ب

، وال$�خالت اغلXها م#��ردة م� خارج ال$�.قة الع���ة ، مع وج�د م�_ة ن#�Xة في 

ال�sv والفاكهة واالس$اك ر�$ا ت��ن ق�XEة م� االك�فاء ال�اتي ، ل�ا نق�ل ان ال�_ء 

 االك�X م� ه�ه الف��ة ه� م� واردت�ا م� م7اص�ل ال_�Eت وال#�e وال�X7ب ، >$ا

ان ال$�8$ة الع���ة لل��$�ة ال_راع�ة ت�cي على >افة االج�اءات ال�ي  اك� على

ال�ول الع���ة الس�$�ار ت�ف< الغ�اء اآلم� لل$#�هل��� وم#اع�ة الق.اعات ات�vتها 

االق�)اد'ة ال$�vلفة وم�ها الق.اع ال_راعي على تv.ي آثار ال�ائ7ة فان م�اSع�ها 

الغ�ائي الع��ي في ال$�.قة الع���ة قXل و�ع�  وتق��$ها ال$#�$� الوضاع االم�

ال�ائ7ة و>افة ال�قار�E ال�ول�ة االول�ة ال�اردة لل$�8$ة وال)ادرة م� ال�ول 

وال$�8$ات االقل�$�ة وال�ول�ة ذات العالقة ت,�� ب�ض�ح ان الق.اع ال_راعي الع��ي 

ائها ، وان ع$< وس�ف ت_داد ح�ة ذلQ االث� مع �Fل م�ة Sقق� تأث� سلXًا Sال�ائ7ة  

ال��اح ال�ي خلف�ها وس�vلفها ه�ه ال�ائ7ة ال$�ع�دة االSعاد ت�عل العالZ وم�ه و��Fا 

وE#ارع التvاذ االج�اءات ال�ي م� شأنها ان ت�vف م� الع��ي م�ع� الى ان یXادر 
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م�eنات واع$�ة االم� آثار ه�ه ال�ائ7ة ، واضاف ان ال$�8$ة رص�ت حق�قة 

غ�ائي ال$ع�$�ة وال$ع�وفة ل�ی�ا >�ول وم�8$ات اقل�$�ة ودول�ة ، >$ا ه� معل�م في ال

اFار م�اSعات ورص� االم� الغ�ائي ال$�Xع ب�اس.ة ال$�8$ة ال�ول�ة الفاو ، وان 

Sعt االج�اءات ال$.ل��ة في اFار ا'sًا ال$�8$ة الع���ة لل��$�ة ال_راع�ة رص�ت 

 –ال�ص�ل الى الغ�اء  –اتاحة الغ�اء هي : ال$7اور االر�عة ال$ع�وفة وال$ع�$�ة و 

�ام - االس�$�ارEة vال$.ل��ة  االس� �Fح_مة االن,.ة وال#�اسات واال �، وتZ رص

 ال^ م� ه�ه ال$�$�عات ح�ى '$�e تأم�� الغ�اء لل$�.قة الع���ة .

>$ا ه� معل�م فانه ی�S Zاح� م)�ر�E هZ االن�اج  مcًال في م�ال اتاحة الغ�اء •

وال�ص�ل لل$_ارع وتأم�� الع$الة الالزمة للع�ا'ة Sال_رع وح)اده س���اد ، ال$7لي واال

ون���ة ل#�اسات االغالق ال�ي اتXع�ها غال�Xة ال�ول م7ل�ا وعال$�ا واجه ، 

االم� ال$_ارع�ن صع��ات ج$ة في ال�ص�ل ل$_ارعهZ للق�ام Sالع$ل�ات ال_راع�ة ، 

م�u ق�رة ال�ول على تأم�� عه ال7)�ل على اثار سل�Xة على ال�^ ی��قع م

اح��اجاتها م� الغ�اء م� ال$)ادر ال$7ل�ة ، م$ا س�+ث� سلXًا على اتاحة الغ�اء 

م� االن�اج ال$7لي ن���ة ل$ا س�#XXه نق� الع$الة وصع��ة ال�ص�ل الى ال$_ارع 

م� نق� في ال$#احات ال$_روعة وانvفاض االن�اج واالن�اج�ة لل$�سZ ال7الى 

Sعt  ممة م7ل�ا وعال$�ا ، خاصة اذا Fال ام� ال�ائ7ة ، >$ا ان ق�اوال$�اسZ القاد

ال�ول ال$)�رة ال�ئ�#�ة للغ�اء ب��Xي س�اسات ح$ائ�ة اغالق�ة و ت7�ی� ح)� 

 uی� و اخ��ال$7لي واغالق ال7�ود ووضع ق��د على دخ�ل وخ�وج  لألس�هالكلل�)

ال$)ادر الvارج�ة ،  الsXائع س�ف ی+ث� سلXا على ق�رة ال�ول التاحة الغ�اء م�
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رتفاع ال.ل� و�ال�الي ارتفاع االسعار م7ل�ا ل�ه نق� في الع�ض وام$ا س���ت� ع

 وعال$�ًا .

فان ال#�اسات االغالق�ة ال�ي  الغ�اء،وعلي صع�� ال$�7ر الcاني ال�ص�ل الى  •

اتXع�ها ال�ول وال�ي ف�ض�ها ض�ورة ال�عاFي مع ه�ه ال�ائ7ة ادت الى ال7� م� 

_ارع�� وال��ار وال$#�هل��� لل�ص�ل الى اس�اق ال�Xع Sال�$لة وال��_ئة ق�رة ال$

م$ا اث� سلXا على سالسل االم�اد لل#لع وال$���ات  االن�اج،واس�اق م�خالت 

 الغ�ائ�ة وغ�� الغ�ائ�ة.

فان انvفاض اسعار ال�ف� واثاره ،  وعلي صع�� د'$�مة واس�ق�ار ع�ض الغ�اء •

ل ال�ول ال$���ة لل�ف� س�ف ی+ث� سلXًا على ق�رة ال$��قعة على انvفاض م�اخ�

جاتها االس�هالك�ة م� ال$)ادر الvارج�ة ، Sال�فاءة �اال�ول على تأم�� اح�

ال$.ل��ة وخاصة اذا ارتفع9 اسعار الغ�اء عال$�ًا الى م#��Eات عال�ة ، >$ا ان 

اغالق�ة  اس�$�ار ع$ل�ات االغالق واس�$�ار ال�ول ال$)�رة SاتXاع س�اسات ح$ائ�ة

الى  3ی��c ال$vاوف م� انvفاض ال$v_ون االس��ات��ي لل�ول وال�ي ت��اوح ب�� 

12 tEدون تع� �م$ا  ، شه� ، خاصة اذا Fال ام� ال�ائ7ة ن���ة ال#�7 ال_ائ

  الvارج�ة .س�+ث� سلXًا على اس��امة ت�ف�� الغ�اء م� ال$)ادر 

م� ال#�اسات ال��ارEة للع$ل  ض�ورة ت�Xي م�$�عةالى  ال�خ��̂  /ك$ا اشار ال�>��ر

الع���ة لل#لع الغ�ائ�ة وم�7ها >افة االم��ازات وال�#ه�الت  على ت�ق�ة ال��ارة ال���Xة 

ال$�)�ص عل�ها في اتفاق�ة م�.قة ال��ارة ال�7ة الع���ة ال�u�X ، وال�ي '$�eها 

�c$ار االس�فادة م� ال$,ارEع الع���ة ال$,��>ة مcل م,ارEع اله�bة الع���ة لالس
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وال,�>ة الع���ة لألس$اك وغ��ها  ،واالن$اء ال_راعي وال,�>ة الع���ة لالن�اج ال��7اني

م� ال,�>ات الع���ة ال$,��>ة العاملة في م�ال ان�اج وت)��ع ووت#�E< ال#لع 

على م#��u تvف�ف الق��د  الغ�ائ�ة ال$�vلفة ، وتX#�� اج�اءات اس���اد الغ�اء

، وت#ه�ل ال�E�7الت ال$)�ف�ة ، وم�اقXة االس�اق ووضع س¥ف االدارEة وال�$�>�ة 

وص�ل الغ�اء سع̂� لل#لع الغ�ائ�ة ال�ئ�#�ة ل7$ا'ة ال.Xقات اله,ة ، وال�أك� م� 

  لها.

̂  /اك� ال�>��ر  وفي خ�ام م�اخل�ه ، على ض�ورة الع�دة الى مفه�م االك�فاء  ال�خ��

� م� االه�$ام Sال�Xنامج ال�اتي الغ�ائي، وان ال�ضع ال7الي ال�اه� ی�.لE_$ایالء ال �

ال.ارئ لألم� الغ�ائي الع��ي ال$ع�$� م� القادة الع�ب في الق$ة الع���ة ال��$�Eة : 

، وتق��Z ت����ه ومالح8ه نقا¦  2009االق�)اد'ة واالج�$اع�ة ب�ولة ال��9E عام 

ي ت�عله قادر الق�ه والs§ف ف�ه وادخال ال�7#��ات الالزمة عل�ه الع.ائه الق�رة ال�

على ا'�اد ال7ل�ل ال$�اسXة الشeال�ات االم� الغ�ائي الع��ي ال�ي �Fأت وس�.�أ خالل 

E�7ال� ب�Fف��وس >�رونا ، و �ال�Xنامج الى ب�نامج دائZ لألم�  لم�حلة ما Sع

   .في ال$�.قة الع���ة الغ�ائي ا
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  :نوابعن الثانيةالجلسة 

  

ي المنطقة التحديات التي تواجه تحقيق االمن الغذائي ف"
العربية جراء االثار السلبية للجفاف والتصحر والتغيرات 

  المناخية ومحدودية الموارد المائية"

اوضح ال#�� / م$7� خ�� ان ال$�.قة الع���ة وال�ول الع���ة Ze7S م�قعها  •
ال�غ�افي م� اك�c ال$�اF< في العالZ جفافًا وت)�7ًا، وان ه�اك >��c م� 

��$�ة ال_راع�ة في ال�ول الع���ة مcل ال��ه�ر الb�Xي ال�7�'ات ال�ي ت�اجه ال
محمد  /السيد اعطىو  ال$ائ�ة.ال�7̂� وال�غ��ات ال$�اخ�ة وم7�ود'ة ال$�ارد 

المداخلة الثانية للمركز العربي لدراسات المناطق الجافة  الندوة:خير مدير 
  ( أكساد)  واالراضي القاحلة

ممثالً عن  المدير العام للمركز العربي  –عبيد تحدث سعادة الدكتور / نصر الدين 

 اع��ار  ال�>��ر / رف�< صالح، وق�م  م�حXا Sال$,ار>�� وال$�8$�� لل��وة -  اكساد

Fارئة ل�'ه ، وانه ال$�ی� العام لل$�>_ الع��ي اك#اد ع� ال$,ار>ة في ال��وة ل�8وف 

  ،كان ی�د ال$,ار>ة في ه�ه ال��وة الهامة

�اس�ع�ض ال�>��ر /  -�Xی� ع�االن,.ة " اك#اد "م�اSعة ال$�>_ الع��ي  ن)� ال

ال�ي قام بها ب�اء على ال$�اSعة الc�c7ة الدارة ال$�8$ات واالت7ادات الع���ة 

وه�ه ال�ائ7ة ال�ي اصاب9 >ل ق.اعات العالS Zال���� وادت الى ت�اجع >ل 

ل��وة الق.اعات االن�اج�ة واالق�)اد'ة واالج�$اع�ة ، وت$�ى ان ت��ن له�ه ا

ق.اع تغ.�ة اعالم�ة شاملة م� ات7اد اذاعات ال�ول الع���ة وم� قXل 

�امعة  االعالمS ول الع���ة والق��ات الع���ة�ح�ى '#�,ع� ال$�ا�F  ،  ال

ال�ي ن�7 ج$�عا  الع��ي Sاه�$ام�ا ول�vف�ف ال�ع� وال�vف م� ه�ه ال�ائ7ة
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Fلة االساس�ة في وe,$لي على الغ�اء وه� الXا على 'ق�� ب�أث��ها ال$#�ق��

 .الع��ي 

� واك� ال�>��ر / ن)� -�Xان ال$�>_ الع��ي اك#اد سعى الى ق�اءة ال7الة  ع

واالج�اءات االح��ازEة ال$��vة والع$ل على تق�'Z سل#لة م� االن,.ة 

قام ال$�>_ الع��ي ب��ف�� مهامه فق� ، ال�sورEة لل7� م� ان�,ار الف��وس 

ال�c7Xة ال$��,�ه في دولة  العل$�ة وال�c7Xة وال�.�Xق�ة س�اء في م7.اته

ال$ق� او ال�ول االخ�u وم7.ات ال$�ال ال�Xاتي وال��7اني او م� خالل 

اك#اد ال�فاف وال�غ��ات ال$�اخ�ة ، واس�.اع وا7Sاثه في م�ال دراساته 

واالس�eا والفاو ب��ف��  األخ�S  uال�عاون مع ال$�8$ات الع���ة ال$�v))ة 

>_ ع�د م� االن,.ة وال�Xامج في ع�د م� ال�ول الع���ة ، >$ا قام ال$� 

Sاتvاذ ع�د م� االج�اءات االح��ازEة م�اجهة ه�ه ال�ائ7ة في اFار الع��ي 

cامعة م�دوام ل ال�8افة وال)7ة العامة وتvف�t اس�ة Sاالمانة العامة لل

% واع�$اد ال��اوب ال��مي ، واس�$� اك#اد في ع$له 50العامل�� ب�#Xة 

ج$�ع ت�ف�� في >$ا اس�$� وال��اصل مع ج$�ع ال�زارات واس��$ال م,ارEعه ، 

االع$ال االدارEة وال��ف��'ة دون انق.اع ، اما Sال�#Xة ل��ارب اك#اد وا7Sاثه 

ف�ع$ل اك#اد على ت�ف�� اهZ اه�افه في م�ال ت.�X< تقانات ال7�  ال$ع$ل�ة 

 م� ال�)�7 وت�ه�ر االراضي وال�vف�ف م� آثار ال�فاف . 

الع�ی� م� ال�راسات وفي م�ال ال�cوة ال��7ان�ة ع$ل ال$�>_ اك#اد على ت�ف��  -

واال7Sاث وال$,ارEع ال��$�Eة في م�ال ال�7#�� ال�راثي لالغ�ام وال$اع_ 

ساهZ في تقل�� الف��ة وزEادة ن#� ان�اج ال7ل�� واللZ7 وال)�ف ، م$ا 
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ض$� ال$هام ال$�>لة الى اك#اد وم�  و انه>$ا ال$�ال ،  االن�اج�ة في ه�ا

الع�ی� ال$�>_ الع��ي على ان�از خالل اس��ات����ه وخ.ة ع$له ال#��Eة ع$ل 

ساهZ  وم� ال�راسات واال7Sاث وال$,ارEع ال��$�Eة في معZ8 ادول الع���ة 

في ان�از اس��ات���ة االم� ال$ائي الع��ي وخ.�ها ال��ف��'ة وم,ارEع ح)اد 

م�اه االم.ار وان,اء ال#�ود ووضع خ.� االدارة ال$��املة لل$�ارد ال$ائ�ة 

رفع >فاءة ال̂�  (ال$�ق�مة ، Sاالضافة الى ال$,�وع الهام Sال.�ق العل$�ة 

االس�فادة م�ها ی�Z وال�ي '$�e ان ت��ن م#اه$ة حق�ق�ة  )في ال�ول الع���ة 

في تع_E_ ال$$ارسات وال7فا¨ على ال$�ارد ال$ائ�ة ، خاصة ان جائ7ة 

� اد�الى اتvاذ اج�اءات ح�eم�ة لل�عامل مع ه�ا  تف��وس >�رونا ال$#�

� م� اس�هالك م�اه ال,�ب الغ�اض ال���8ف وال�عق�Z تو ء ال��اE_$9 الXل.

وغ#ل ال��ی� وق� ی��ت� على ذلQ زEادة >$�ة ال$�اه ال�ي '�7اجها الف�د 

ل�ل�Xة اح��اجاته ، و��اء عل�ه ی_داد ال.ل� علي ال$�اه Sع� ان�,ار الف��وس 

 ��ضع ال$ائي الب�� ار�عة وخ$#ة مالی�� م�� مeع� في ال��م ، وه� ما'عق

، في ال$�.قة الع���ة Sفعل م7�ود'ة ال$�ارد ال$ائ�ة  الع��ي اله© اصًال 

 ال��رة ال$ائ�ة .� �ى االن ت97 خبل�ًا ع���ًا ح 18ال�ي جعل9 

� أك� ،م�اخل�هوفي خ�ام  -�Xر ن)� ع��<�على ض�ورة ال��اصل ال�ائZ  ال

وال$�8$ات الع���ة وال�ول�ة  اك#ادوال��اتف وال��#�< وال�عاون ب�� م�>_ 

الق�)اد'ة وال$ال�ة الع���ة واالف�اد وتXادل ال�Xانات وال$+س#ات ا ال$�v))ة

حاجة مل7ة وح�$�ه لل$#اه$ة في ه�اك  أصXحو وال$عل�مات e,Sل رق$ي 

�vجات هامة ت#اهZ في دعZ مع$ل�ة ال�7ل�ل وق�اءة ال�اقع وال��صل الى 
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في ه�ا ال$�ال في ال$�.قة الع���ة  ال�اج7ةاتvاذ الق�ار وتع$�Z ال��ارب 

.  ال�7̂�

  الجلسة الثالثة بعنوان:

  

ستثمار واالنماء الزراعي في " دورالهيئة العربية لال
المساهمة بتوفير المنتجات الغذائية خالل فترة جائحة 

  كورونا"

 

ان ه�اك دراسات ت�ضح ان م� االسXاب ال�ي  اوضح ال#�� / م$7� خ�� •
وضع9 الع�ی� م� ال�ول الع���ة في مأزق ازمة الغ�اء ه� االن)�اف ع� 

̂ والXع� ن�عًا ما ع� ق.اع ال_راعة  الهام ،  الس�c$ار في ه�ا الق.اع ال��7
�ماتvل ق.اع الcم uاه ن�7 الق.اعات االق�)اد'ة االخ��،  وغ��ها واالت

وزEادة اس���اد الغ�اء في ال�ول الع���ة  ه�ه الف��ة  ات#اع ف�ان9 ال����ة
�ًا م� اج�اء  وأشار الىوم���اته م� الvارج ، E_ان�ا في حاجة الى م

� م� االس�c$ارات الع���ة لل$,ارEع اE_$ف ضخ ال�ل_راع�ة ، ال�#ه�الت به
م�8$ة ع���ة هامة  واالن$اء ال_راعي  س�c$اراله�bة الع���ة لال ان وأوضح

� م� ال,�>ات وال$,�وعات ال�ي ت#اهZ في ت7ق�< E_$ف الى ان,اء ال�ته
 - مدير الندوة-واعطى السيد / محمد خير  .االم� الغ�ائي في ال$�.قة الع���ة 

 الزراعي.الثالثة للهيئة العربية لالستثمار واالنماء  المداخلة
� ال$_روعي �7ت •�Xب� ع �رئ�/ اله�bة الع���ة  –ث سعادة االس�اذ / م$7

وق�م ع�ضًا ،  م�حXا Sال$,ار>�� وال$�8$�� لل��وةلالس�c$ار واالن$اء ال_راعي 

�bة هتs$� ن�Xة ع� الامام ال$,ار>�� في ال��وة  )Power Pointم�ئ�ًا ( 

�bة في ال�,ا¦ ال_راعي ، الع���ة لالس�c$ار واالن$اء ال_راعي ، واس�c$ارات اله
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اثار م�  االم� الغ�ائي الع��ي  وجه�د اله�bة لل7�على وت�اع�ات ازمة >�رونا 

ازمة >�رونا م� ح�� ال.اقات االن�اج�ة ال$�احة ل,�>ات اله�bة وت�س�ع ن,ا¦ 

، ومXادرة اله�bة ل_Eادة تXادل ال#لع الغ�ائ�ة ل)غار ال$_ارع��  ال�وارةالق�وض 

 �Xر م� االح��اجات الغ�ائ�ة وت�ف�� اك� .  ل$�.قة الع���ة في اق

� ال$_روعي -�Xب� ع �رؤEة ورساله اله�bة واهZ  اس�ع�ض االس�اذ / م$7

اه�افها االساس�ة ، >$ا اس�ع�ض اس�c$ارات اله�bة في ال�,ا¦ ال_راعي ح�� 

 53ن�7  2019اس#�ها اله�bة ب�ها'ة عام  يبلغ ع�د ال,�>ات ال_راع�ة ال�

، م�ض7ًا ان  ام�eEي مل��ن دوالر 640ن�7  تXلغ اس�c$ارات Sإج$اليش�>ة 

��ة فه�ه ال,�>ات تS ��vان�اج ال$7اص�ل ال_راع�ة االساس�ة في ال

الل�7م Sان�اعها  –ال#�e  –ال_�Eت ال�Xات�ة  –الغ�ائ�ة الع���ة مcل ( ال�X7ب 

�مات ال_راع�ة ، وان ه�ه  –االلXان  –vاالعالف 'االضافة الى ش�>ات لل

 هالف ف�صة ع$ل ، وتXلغ م7ف8ة الق�وض ال�وار  115ات ت�ف� ن�7 ال,�>

واضاف انه ال ، ام�eEي  دوالر  مل��ن  10ر وم��س.ي ال$_ارع�� ن�7 ل)غا

�7S +Xفي ال�ق9 ال7الي ال�� �e$'Z  اثار االزمة على االم� الغ�ائي وحاجات

ال$#�هلQ الع��ي ول�� 'v,ى م� ت�امي آثارها على االم� ال.�Eل في حال 

� الع���ة الف��ة الغ�ائ�ة اناد ام� ال��اء ، ح�� ت,�� االح)ائ�ات الى ام�

% وال_�Eت 21% والل�7م  55.4في ال#لع االساس�ة >ال�X7ب ت$cل ن�7 

% وان معZ8 ال�ول الع���ة 9% وال#�e  10.5% وااللXان  13.3ال�Xات�ة 

د ، وان Sعt ال�ول االس���اتع�$� في تغ.�ة الف��ة في ه�ه ال#لع على 

�رة لل#لع الغ�ائ�ة وم�خالت االن�اج ال_راعي ب�أت ت$ارس ن�عًا م� ال$)
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ل,ع��ها ، ن���ة  به�ف تأم�� الغ�اء�87 على ت)�ی� ال$���ات ال_راع�ة ال

 �X#S االج�اءات االح��ازEة >ال7�� ال)7ي وق��د ال�7>ة وال�قل لقلة االن�اج 

- �>�رونا وال�ي  لل7� م� آثار ازمةجه�د اله�bة  ال$_روعي /واوضح ال#�

 �E�.ة ودع$ها ل�bل9 في ال$7اف8ة على اداء ش�>ات اله�c$ان�اج�اتها،ت 

 ال$_ارع��.ل)غار  ال�وارةوت�س�ع ن,ا¦ الق�وض 

ع� ال.اقات  وت7�ث رئ�/ اله�bة الع���ة لالس�c$ار واالن$اء ال_راعي -

 م�ض7ًا انه Sال�#Xة لل$7اص�ل ال_راع�ة االن�اج�ة ال$�احة ل,�>ات اله�bة

 �ش�>ات في >ل م� ال#�دان وم�ر�Eان�ا وال$غ�ب والع�اق  8وال�X7ب ت�ج

ش�>ات في >ل م�  3، و�ال�#Xة لل_�Eت ال.�Xع�ة ت�ج�  وسل.�ة ع$ان 

 �ش�>ات في >ل م�  4ال#�دان وس�رEا وت�ن/ وفي م�ال االلXان ت�ج

ش�>ه  16 �الع�اق واالمارات وت�ن/ وسل.�ة ع$ان ، وفي م�ال الل�7م ت�ج

>ل م� ال#�دان وال#ع�د'ة وال��9E واالمارات وسل.�ة ع$ان وم�ر�Eان�ا  في

 �ش�>ات في >ل م� ال#�دان وم)� ،  3وال�E�7X وفي م�ال ال#�e ت�ج

ش�>ات في >ل م� ال#�دان واالمارات وم)�  10الف ت�ج� عاالوفي م�ال 

�مات ال_راع�ة ت�ج� ش�>�ان في >ل م� vال ال�وت�ن/ وال$غ�ب ، وفي م

�bة في ت�ف�� ال#لع هواس�ع�ض م#اه$ات ش�>ات الر�Eان�ا . ال#�دان وم� 

ال�واره ل)غار االساس�ة في ع�د م� ال�ول الع���ة ، وت�س�ع ن,ا¦ الق�وض 

على زEادة خ� ال�$�Eل ل��س�ع واضاف ان اله�bة االن تع$ل ، ال$_ارع�� 

ن,ا¦ الق�وض ال�وارة ل)غار ال$_ارع�� وت�ف�� اك�X ق�ر م� االح��اجات 

في ت�ف�� اك�X ق�ر  وضع آل�ة Fارئة لل$#اه$ة غ�ائ�ة ، وذلQ ع� E�F<ال
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م� االح��اجات م� ال$�اد الغ�ائ�ة م� خالل ال��اصل مع ش�>ات اله�bة 

لل�ق�ف على االج�اءات ال�ي ات�vتها ال,�>ات لل$7اف8ة على آدائها ، 

� ومvاXFة ال,�>ات العال$�ة ال$���ة لل#لع االساس�ة والع$ل على ت�ف�

لع�_ م� ال#لع في قاع�ة ب�انات ومعل�مات ت�ضح ال�$�ات ال$�احة و>$�ة ا

ول�7ق�< ذلQ فق� ان,ات اله�bة م�)ة ال���ونة ل��ف��  ال�ول الع���ة 

، وس�ع$ل في ال$�.قة الع���ة معل�مات ع� ما ی��ف� م� ال$���ات الغ�ائ�ة 

اله�bة على تXادل ال$عل�مات ال�ي س��Z ادراجها في ال$�)ة واعالم ال�هات 

ب�� الXة لل#لع Sالع�وض ال$��ف�ة به�ف ت#ه�ل تXادل ال#لع الغ�ائ�ة ال.

 ال�ول الع���ة .

م�ها ان,اء م�.قة / ال$_روعي ع�د م� ال$ق��حات  االس�اذق�م في م�اخل�ه   -

ت�ارة زراع�ة ح�ة ی�Z ف�ها اعفاء >افة ال$���ات الغ�ائ�ة م� ال�س�م وت#ه�ل 

ي Sاالع�$اد على زEادة االس�c$ار ال_راعي ال�أسي واالفقو  ال���Xة،ال��ارة 

 الع���ة،ال�ق�ات ال7�یcة وال_راعة ال�>�ة ل�ع_E_ االن�اج ال_راعي في ال�ول 

وت�ف�� م)ادر االه�$ام 7E�,Sة صغار زم��س.ي ال$_ارع�� وال$����� و 

  االن�اج.ال�$�Eل وال�قانات ال_راع�ة ال7�یcة ل�7ف�_هZ على زEادة 
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  الجلسة الرابعة بعنوان:

نكماش والكساد العالمي جراء فيروس كورونا مخاطر اال" 
 " االمن الغذائي في المنطقة العربية وانعكاس ذلك على قطاع

ال#�� / م$7� خ�� الي ان ه�ه االزمة لها مvا�F ومsاعفات وتغ��ات ع$�قة  اوضح

��ة االق�)اد'ة واالج�$اع�ة لغ��ي آس�ا الل على ج$�ع ال$#��Eات ، واشار الى ان 

، جهة ه�ه ال�ائ7ة هي ال$�8$ة االك�c ن,اFًا و��7ثًا ودراسات ل$�ا " االس�eا"

ن���ة ت�اع�ات ازمة >�رونا في  ف_عةع� >��c م� االرقام وال�ق�ی�ات ال$ وت�7�ث  االس�eا

ب�اث� الفق� وال��ع وه�ه ال�أث��ات ال�ي وقع9 في  وه�ه االع�اد ال���Xة االضاف�ة ، ال$�.قة الع���ة 

�ف��وس ال#ل�Xة على م#��Eات الفق� SاSعاده ال$�vلفة ج�اء تف,ي ه�ا ال�اعطى  و،  ال$#�

االق�)اد'ة واالج�$اع�ة للجنة المداخلة الرابعة :  - مدير الندوة-السيد / محمد خير 

   " االس�eا"لغ��ي آس�ا 

المناخ واستدامة رئيسة مجموعة تغير  –تحدثت سعادة االستاذة / رلي مجدالني  

 م�حXة  الموارد الطبيعية باللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا ( االسكوا)

�امعة  توشS ،  �eال$,ار>�� وال$�8$�� لل��وةS ادارة ال$�8$ات واالت7ادات الع���ة

 9، ثZ ق�مالهامة  ل��وةلل$,ار>ة في ه�ه ا �ول الع���ة على اتاح�ها الف�صة ال

ة وما تق��Z م�v)� لل�أث��ات ال$�7$لة لل�ائ7)  ح�ل Power Point(  ع�ضًا م�ئ�اً 

م� اع�اد دراسات ت��جZ اSعاد >��Xة ووخ�$ة على ق.اعات ح��Eة ،  قامS 9ه االس�eا

ال7�ی� اث�اء ال��وة ت�اول م�ض�ع ن�رة ال$�اه ذلQ ال$�ض�ع الهام ج�ا واوض97 ان 

ص��وق لألم� الغ�ائي الع��ي واع��9  تZ ال7�ی� ا'sًا ع� ان,اءانه  وال�7̂� ، و
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ان االس�eا ی�عZ ه�ه ال$Xادرة وان '�eن ه�اك تعاون ل�عZ صغار ال$_ارع�� S,�ى 

ال�سائل وال#�اسات والق�وض ال$�#�ة ل�عZ االم� الغ�ائي وال�ص�ل لألك�فاء ال�اتي ، 

وال�رقة ت�اصل ب�� دول�ا الع���ة ،  ل�ج�داو م� خالل ال��Xة ال��7ة ال$ه$ة ج�ا 

ت��جZ ه�ه ال��ان� وال��اع�ات االق�)اد'ة وت�>_ على ال��قعات االول�ة ول�� ال��م 

  ن̂� ان ال��اع�ات م�sاعفة والب� م� وج�د دور ح�̂� ل�أم�� االم� الغ�ائي الع��ي .

 8.3س��تفع ع�د الفق�اء في ال$�.قة الع���ة مع وق�ع انه ال#��ة / رلي وض97 وا

قع ٔان '�eن لل�XاFٔ� االق�)اد^ ال�اج��E Z و ب�اث� الفق�. ي مل��ن ش�v ٕاضافي ف

ع� و�اء >�رونا العال$ي ٔاث� سلXي على ف�ص الع$ل، وال�خل، واألع$ال ال��ارEة، 

وت�ف< ال�E�7الت ال$ال�ة في ال$�.قة الع���ة، م$ا س�ٔ�د^ ٕالى تّقل� ال.Xقة 

��ن ش�v فيِ شXاك مل 8.3ال$��س.ة ال�خل في ال$�.قة. ون���ة ل�لQ، س�قع 

مل��ن ش�v في  101.4الفق�، ح#� َّ ال�ق�ی�ات، م$ا 'ع�ي ٔان ما م�$�عه 

 ه�ه األزمة ش�ی�ة  ُ �')�ف�ن في ع�اد الفق�اء. و�e$E ٔان ت��ن ع�اق ُ �فالً$�.قة س

عامل�� في على الفٔ�ات ال$ّع�ضة لل$vا�F، وال س�$ا ال�#اء وال,Xاب وال,اSات، وال

�ة وال م� $� ال '#�ف��ون م� خ�مات ال7$ا'ة االج�$اعمي الق.اع غ�� ال�8ام

 �وما 'فاقZ ه�ا ال�7�^ ه� غ�اب ال7� األدنى لل7$ا'ة  الX.اُلُة،ال�ٔام�� ض

االج�$اع�ة، وت.�X< نZ8 ال7$ا'ة االج�$اع�ة غ�� ال,املة لل�$�ع في Sعt الXل�ان 

  .الع���ة

�7 ثل� األغ�'ة في ال$�.قة، 'ق�ر م�$�ع فق�ان األغ�'ة وه�رها ب�انه ُ  واوض97

وفي Sعt الXل�ان ')ل  ،ال#�ة>�ل�غ�امات في  210ح�� یXلغ ن)�� الف�د م�ه 

فق�ان  م� وال7� ال#�ة، في >�ل�غ�اًما 427ٕالى وه�رها األغ�'ة فق�ان م� ن)�� الف�د
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� دخل األس� ال$ع�,�ة S$ا ال  50األغ�'ة وه�رها ب�#Xة E_في ال$أ'ة على األقل س�

مل�ار دوالر. وس��$�e ال$�.قة م� ت7#�� م#��u ت�ف� األغ�'ة ٕالى  20ع� 'قل 

  .ح� >��X، وتvف�t وارداتها م� األغ�'ة، وت7#�� م�_انها ال��ار̂ 

ال$ع�نة مل��ن ش�v م$� ه7S Zاجة ٕالى  55واشارت الى ان و�اء >�رونا یه�د 

 Zد ق#�ا (م� الجٔ��� مل��ن م,ّ  26 ح�الياإلن#ان�ة في ال$�.قة الع���ة، م� ب��ه�

ال و  ،الغ�ائيمل��ن ش�v م�هZ م� انع�ام األم�  16ونازح�� داخلً�ا)، وEعاني ن�7 

ة FارEٔة وس�Eعة م� ٔاجلً  ح$ا'ة شع��ها م� ن ت�ف� ال�e7مات الع���ة اس��اSب� م� أ 

  .ال�ق�ع في ب�اث� الفق� وانع�ام األم� الغ�أیي ن���ة ل��اع�ات و�اء >�رونا

  اه$ها:بXعt ال$ق��حات وال��ص�ات م� / رلي  ال#��ةوتق�م9 

Z8 ذات ال)لة، م� خالل ت�س�ع ن.اق تغ.�ة اُل� تع_E_ ال7$ا'ة االج�$اع�ة-  -

S$ا في ذلQ ال�E�7الت ال�ق�'ة، وال$ع�نة الغ�أی�ة، واس�7قاقات الX.الة، 

واإلجازات ال$�ض�ة ال$�ف�عة األج�، لف��ة مٔ�ق�ة ت��اوح ب�� ثالثة وس�ة ٔاشه� 

 Zع�  .�ض�� لل$vا�Fالفق�اء واألشvاص ال$عل

 الغ�ائ�ة الX.اقاتب�امج  إFارت�س�ع وزEادة ف�ص ال7)�ل على الغ�اء في -  -

�Fاv$ان ال$ّع�ض�� للe#و�.اقات ح)� اإلعاشة لل.  

تٔاج�ل س�اد الق�وض الف�د'ة وال�ه�ن العقارEة، وتعل�< ال�س�م ال�e7م�ة  -

�7اج�� م� ٔاجل ح$ا'ة ال.Xقة ال$��س.ة مٔ�قً�ا، وت�ف�� اإلعفاء الXE�sي لل$

  .ال�خل م� ال�ق�ع في الفق�
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لل,�>ات ال)غ��ة وال$��س.ة  ائ�ت�ف�� ال�عZ االٔی�$اني وق�وض م� دون ف�  -

وللعامل�� ل7#ابهZ الvاص م� ٔاجل ت,��ع األع$ال ال��ارEة ال)غ��ة 

 .وح$ای�ها م� ال�ق�ع في الفق�

ة األساس�ة واالح��اجات األساس�ة Sٔاسعار ض$ان ال�ص�ل ٕالى ال$�اد الغ�أی� -

معق�لة وم� دون انق.اع، ع� E�F< اس���اد وت�E_v >$�ات ٕاضاف�ة م� 

 �.الق)�في األجل  الغ�ائ�ةال$7اص�ل األساس�ة االس��ات���ة واإلم�ادات 

ت�#ـ�� وص�ل  اتvـاذ ال��اب�ـ� الالزمـة ل��زEـع األغ�یـة eSفاءة وفعال�ة م� ٔاجل -

  .ة لل$vا�F ٕالى الغ�اءت األك�c ع�ًض الفٔ�ا

-  �E_vان�8ام، وم�ع اإلف�ا¦ في ال�S ٔاسعار ال$�اد الغ�أی�ة �وضع آل�ات ل�ص

 .لل$vا�F وال$ّع�ض�� الفق�اء ال$#�هل��� ل�عS Zاألسعار وال�الع�

 وال�X7بض$ان اس�$�ار اإلن�اج ال_راعي وت�س�عه، وال س�$ا في زراعة الق$ح   -

ال$�7$ل في األغ�'ة على ال)ع�� ال��Fي م� خالل زEادة ل$عال�ة ال�ق� 

#�ة، وت�#�� ال7)�ل على والق�وض ال$� الئ�$اناف�ص ال7)�ل على 

وٕازالة  م�خالت اإلن�اج، واس�ٔ��ار م#احات م� األراضي العامة ل_راع�ها،

 .الق��د على ال��ارة

$ل في ال$_ارع وش�>ات ٕاتاحة االس��cاءات في ٔان8$ة الع$ل ل�$�ی� ساعات الع  -

ت�ص�ل ال$,��Eات ٕالى ال$�ازل  ت,��عو ، ت�ه�_ األغ�'ة ل_Eادة اإلن�اج الغ�أیي

�ام ال�.�Xقات اإلل���ون�ة، والع$ل على ت�ص�ل vاس�S �̂,S م� دون ات)ال

، م�ازلهZ في ال�اس إلSقاء مًعا آن واح� في ال�جXات ال�اه_ة وم,��Eات الXقالة



    
 

 

 

 

 

- 24 - 

� �

ت�ش�� االس�هالك، وت7#�� م�اف< ال��E_v، وت,��ع و  ،تغ��� ال#ل�ك ت,��عو 

  .ال�اس على ال7� م� فق�ان األغ�'ة وه�رها

�الني الvاص:وفي م�ال ال�sام� مع الق.اع � اوص9 ال#��ة / رلي م
̂ٔ  مvّ)� ص��وق  Sان,اء  ل�عZ الvاص الق.اع ب�عا'ة لل.�ار

وض$ان  اإلج�اءات ال�ي ت��vها ال�e7مة في تع_E_ ال7$ا'ة االج�$اع�ة
ال,�>ات ال���Xة على ال7� م� ت#�Eح الع$ال  وت,��ع ،الغ�ائياألم� 

وٕادماج ال,�>ات ال)غ��ة وال$��س.ة في سالسل الق�$ة الvاصة بها 
م� ٔاجل ح$ا'ة و�أ'� الع$ال ودخلهZ، ورEادیي األع$ال، وال.Xقة 

  .ال$��س.ة ال�خل
  
سات اق��ح9 صع�� ال��اب�� االقل�$�ة على م#�̂� ال#�ا وعلى - 

 :مایلي
 ل7االت اإلقل�$�ة االس��اSة ت��ن  ان م� الب� على م#��u ال#�اسات- 

 ̂ ٕالى ٕان,اء  ةال�e7مات الع���ة م�ع� ف ،ال���Fة لل�ه�د داعً$ة ال.�ار
 لل$vاFـ� ال$ّع�ضـة الXلـ�ان ی�عـZ ص��وق ٕاقل�$ي لل�sام� االج�$اعـي

 ال)��وق  ه�ا '�eن  ٔان وX�Eغي، ن$ً�ا الع���ة األقل الXلـ�ان ف�هـا S$ـا
واألشvاص ال$ع�ض�� لل$vا�F، ؤان 'eفل االس��اSة  للفق�اءّ  جًهام�ّ 

̂ٔ ال)�7ة.  ال#�Eعة، و�Eف� اإلغاثة في حاالت نقً� األغ�'ة ٔاو ال.�ار
و�e$E ٔان تعل� ال�e7مات الع���ة، مcال، تE�7ل ال_>اة ال�ی��ة ال$�ف�عة 

 ،ال)��وق ٔاو ز>اة ال$ال، ٕالى ه�ا في ه�ا العام، س�اء ز>اة الف.� 
S,ـٔان م$ارسـات ال��E_v » م�ونة ق�اع� سـل�ك«ال�ع�ة ٕالى وضع و 

العامـة، وٕاعـادة ال�8ـ� فـي اإلعالن ال�زا̂ر ال)ادر عـ� م�8$ة ال��ارة 
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ل$�8$ـة ال��ارة » ب�� ال#ـالم«العال$�ـة بهـ�ا ال,ـٔان. وX�Eغـي ت�ف�� 
ات ال�E_vـ� العامـة علـى ن7ـ� ال 'ع�قل ال��ارة، العال$�ة S,ـٔان م$ارسـ

 .uان ٔاخ��وال یٔ�ث� علـى ٔاسـعار األغ�یـة، وال یهـ�د األمـ� الغ�أیـي لXل
وال ب� م� ٔان ت�صـ� م�8$ـة ال��ـارة العال$�ـة ال$عل�مـات ال$�علقـة 

ؤان ب�Xامج ال��E_v العامـة ال$�vلفـة ؤان ت�,ـ�ها فـي ال�قـ9 ال$�اسـ�، 
 $ـة في ضـ�ء ه�ه ال$عل�مات؛ئت��v اإلج�اءات ال$ال 

 غ�'ةلألردة ع Sٕاعفاء ال�ول الع���ة ال$#�� ال�ع�ة ٕالى اتvاذ ق�ار س�Eو 
ردوها على ت)�ی� ال$�اد د ال�ي 'ف�ضها م���� األغ�'ة وم�ّ م� الق�� 
#< ال�e7مات في ج$�ع بل�ان ال$�.قة ی�Xغي ٔان ت� ، >$ا الغ�أی�ة

وذلQ ب�عZ م� ، الغ�ائيٕاج�اءاتها ل�فع�ل ال)��وق الع��ي لألم� 
م�vلف ص�ادی< ال��$�ة الع���ة. وEه�ف ال)��وق ح)ً�ا ٕالى ت�ف�� 
̂ٔ ال$,ابهة ل��اء  اإلغاثة في حاالت نق� األغ�'ة ٔاو في حاالت ال.�ار

�اSة ال#�Eعة على ال$#��u اإلقل�$يك�رونا، وض$ان االس�.  
ال,�e لل$�8$ات االقل�$�ة  ال#�� / رلي ق�م9:  وفي خ�ام م�اخل�ها

ال�ي ب��ها و��� و وال�ول�ة ال�ي شار>9 في ال��وة وال$�8$ات االقل�$��ة 
االس�eا تعاون دائZ وقائe,S Zل م#�$� وم��اصل على دعZ االم� 

 مف�وض أوض97،  2030الغ�ائي م� خالل اج��ة ال��$�ة ال$#��امة 
>ان9 س�ة الFالق عق� ت#�Eع وت��ه ت7ق�< اه�اف ال��$�ة  2020في 

� ال�اقع ال7الي �جائ7ة  ة�.ل< Sعق� مeاف7یال$#��امة ، ول�� ال��م ن
�مات االن#ان�ة، وال ن#�.�ع ان ن�#ي ان ل�ی�ا دول >��cة vك�رونا وال
� م� ال$,اكل E_ال$�.قة الع���ة خ�ج9 م� ال�7وب ه,ة وه�ا یS
� م� ه,اشة ال�ضع ، والب� م� E_االق�)اد'ة واالج�$اع�ة ال�ي ت
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االس�فادة م� ه�ه الف�صة ل�sاف� ال�ه�د ل�عZ الق.اع ال_راعي 
. uة اخ�Eوت�امله مع ق.اعات ح�� 

  بعنوان:الخامسة الجلسة 

المسئولية المشتركة والتضامن العالمي لمواجهة  "
الزراعة في مجال  19تحديات جائحة كورونا كوفيد 

 "واالمن الغذائي 

الغ�اء ح#� تع��E م�8$ة االغ�'ة وال_راعة ان مفه�م  اوضح ال#�� / م$7� خ��

ل�$�ع اف�اد ال$��$ع Sال�$�ة وال��ع�ة  ت�ف�� الغ�اء" ه� (الفاو)لالمZ ال7�$�ة 

الالزم��� لل�فاء Sاح��اجاتهS Z)�رة م#�$�ة م� اجل ح�اه ص�7ة ون,.ة " وان 

وم�8$ة  ال,املة،Sاس��ات���ات ال��$�ة  ارتXاFا وث�قاً ی�تS �X)فة عامة  االم� الغ�ائي

�ور ال7�ی� اآلن  العالZ،ال$ع��ة Sاالغ�'ة وال_راعة في  �ةالفاو هي ال$�8$ة ال�ولEو

ع� آثار ه�ا ال��اء على االم� الغ�ائي في م�.قة ال,�ق االدني وش$ال اف�Eق�ا ا'sًا 

�اجهة ت7�'ات ال�ائ7ة في م�ال وال�sام� العال$ي ل$ االس��اSة؟و>�ف ت��ن 

ع� تأث�� ال�ائ7ة على  السيد / محمد خير عامة، وت#اءلال_راعة واالم� الغ�ائي S)فة 

فهل  ال��ع،ع� اله�ف الcاني الvاص Sالقsاء على  ن�7�ث و�ن�ا خاصة،ال$#��امة  ال��$�ة

ع���ة والعالZ اذا ما '$�e ت7ق�< ه�ا اله�ف وااله�اف االخ�u لل��$�ة ال$#��امة في ال$�.قة ال

 �: المداخلة  - مدير الندوة - اعطى السيد / محمد خير  و الXع��؟اس�$�ت ال�ائ7ة على االم

  ) FAO ( االغذية والزراعة لألمم المتحدةنظمة لمالخامسة 

مي عن السياسات بمنظمة االغذية المسئول االقلي –حدث سعادة االستاذ / محمد احمد ت

وش�e ادارة  ، م�حXا Sال$,ار>�� وال$�8$�� لل��وة والزراعة لألمم المتحدة ( الفاو)

�امعة ال�ول الع���ة على اتاح�ها الف�صة له لل$,ار>ة S ال$�8$ات واالت7ادات الع���ة
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م�v)�  تق��S (Zه Power Pointع�ضًا م�ئ�ًا (  ، ثZ ق�م الهامة  ل��وةفي ه�ه ا

لل�أث��ات ال$�7$لة لل�ائ7ة وما ی�ت�X بها م� اغالق وتXاع� اج�$اعي على ال_راعة 

 �واالم� الغ�ائي في ال$�.قة الع���ة ، و>�لQ االشارة الى Sعt ال��اب�� الالزمة لل7

، والقي ن�8ة س�Eعة على حالة االم� ئ7ة على االم� الغ�ائي وال�غ�'ة م� آثار ال�ا

   .   Covid 19قXل وص�ل جائ7ة  2019.قة الع���ة في نها'ة الغ�ائي في ال$�

اإلم�ادات ، و األم� الغ�ائي في ال$�.قة الع���ة / م$7� اح$� ال#�� واس�ع�ض
اإلن�اج و  $��ف�ة في دول ال$�.قةالواالح��ا�Fات الغ�ائ�ة  العال$�ةالغ�ائ�ة 

ال$Xاش� وغ��  ال�أث��و  ،الغ�ائيآل�ات االن�قال إلى ال_راعة واألم� و  ال$7لي
ال�sام� العال$ي و  ،وال.ل�على صع�� الع�ض  ال$Xاش� على األم� الغ�ائي

 �و>�ف�ة  ،الغ�ائيفي م�ال ال_راعة واألم�  19ل$�اجهة ت7�'ات جائ7ة >�ف�
^� ، م�اجهة ال�7

 2012ت�ه�ر حالة األم� الغ�ائي وال�غ�'ة e,Sل حاد م�� عام وت7�ث ع�  - 
 13.2 ح�اليمل��ن ش�v في ال�ول الع���ة  55'عاني ما 'ق�ب م� ح�� 

وال�ضع مقل< e,Sل خاص في الXل�ان ، م� ال��ع  ن في ال$ائة م� ال#eا
وه�ا 'ع�ي أنهZ >ان�ا Sالفعل على ال.�ف  ال$��sرة م� ال�_اعات والع�ف

ت_ای� ، و  األق)ى م� ض§ف �Fف ال��ع ، وأقل ت�ه�ً_ا ج�ً�ا ل)� الف��وس
ة على م�u ال#��ات الع,� ال$اض�ة ، ح�� ان�,ار نق� ال�غ�'ة في ال$�.ق

، >ان ع�د األشvاص ال�ی� 'عان�ن  2010في عام  و،  ٪13.2وصل إلى 
 55م� مل��ن ن#$ة ، واآلن ل�ی�ا ما 'ق�ب  48م� نق� ال�غ�'ة في ال$�.قة 

ال��ع �X#S ال�$� ن#Xة ت_ای� و �فاقZ و� مل��ن ش�v 'عان�ن م� ال��ع
ال.�Xع�ة اله,ة ، وال�ه�ی� ال$�_ای� ل�غ�� ال#eاني ال#�Eع ، ون�رة ال$�ارد 

ال$�اخ ، وزEادة مع�الت الX.الة ، وانvفاض اإلن�اج�ة ال_راع�ة ، وت�اجع ال��Xة 
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�مات ال�Eف�ةvاء  تع�< ال)�اعات في ال$�.قة، >$ا ان ال���7ة والsجه�د الق
ال�ضع أس�أ وال س�$ا  Covid-19 في �ل  س�ف '�علم$ا  على ال��ع

مل��ن ن#$ة وال�ی� 'ع�,�ن في �ل ��وف  X55الغ ع�دهZ ألولQb ال��اع ال
 ال�_اع.

ار ال�اج$ة $��ف�ة في العالZ على ال�غZ م� اآلثالاإلم�ادات الغ�ائ�ة وع�  - 
ت�ج� وف�ة في ال�X7ب ، أوضح انه  19- >�ف��ع� م�ض ف��وس >�رونا 

#Xة وت��قع الفاو مع�ًال آم�ًا ل�ال$�احة لل�)�ی� م� أجل تل�Xة ال.ل� العال$ي، 
ه� و م+ش� أسعار ال�X7ب اآلن و  الغ�اء،ثZ اس�ع�ض م+ش� اسعار ، ال$v_ون 

وان  ،2019تق�XEا ع�� نف/ ال$#��u ال�^ >ان ق� بلغه في آذار/مارس 
نق.ة في آذار/مارس  172,2الق�$ة ال�س.�ة ل$+ش� أسعار الغ�اء >ان9 

 ا¦مع شه� ف�Xای�/شX%) مقارنة 4,3نقا¦ (أ^  S7,8انvفاض ق�ره  2020
ه�ا االنvفاض ال7اد في آذار >ان غالXا �X#S تقل� ال.ل� ال�^ أن  وأوضح

�وعلى ال�غZ م� ال$ق�مات اإل'�اب�ة إلى ح� >��X ،  19- ت�اف< مع >�ف�
ل#�ق الغ�اء العال$ي، ق� ی+ث� ام��اد ع$ل�ات اإلغالق واس�$�ار االض.�اSات 

ال$ف�وضة على ال�ي ت,ه�ها ل�ج#��ات ال�قل العال$ي في أن7اء العالZ والق��د 
  ال)ادرات 

ت$ارسه ال�ول ال$#��ردة على ت�اف� الغ�اء العال$ي على ال$�u  ال�^و 
ت�$اثل االم�ادات واالح��اFات ال$��ف�ة في اغل� دول ال$�.قة  وع� ال$��س�

حالة ت�اف� الغ�اء في ال$�.قة في الع$�م مع ال$#��Eات العال$�ة، ح�� ت#�ل 
E��#ب م�X7ات م� ال�Fان. االح��ا�اع�$اد ال$�.قة و ات مق�Xلة في أغل� الXل

و�ال�الي ت��ن ُع�ضة لل�أث� Sاالض.�اSات  >��X،على واردات ال�X7ب e,Sل 
ت�فاوت ال��قعات ب�� ، وع� االن�اج ال$7لي ال�ي ت,ه�ها األس�اق العال$�ة

 uول وم� دولة إلى أخ��  ففي دول ال$غ�ب الع��ي م�$�عات ال
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ال�_ء الغ��ي م� دون اإلقل�Z (ال$غ�ب وال�_ائ�  تأّث� إن�اج ال�X7ب في 
ال$غ�ب ه� األك�c  و>انوت�ن/) Sال�فاف ودرجات ال�7ارة ف�ق ال$��س.ة. 

في س�رEا و  ال$ائة،في  60إن�اج الق$ح ب�#Xة تأث�ًا، ح�� ی��قع انvفاض 
إال أن ال�اتج  –م� ح�� ال.ق/  –والع�اق، ت8ل أح�ال ال$7اص�ل م�ات�ة 

��و ال��قعات ج��ة Sال�#Xة و  ال$�خالت،تأث� Sال�_اعات و���اف�  ال_راعي قXت
ل��اف� ال�X7ب خالل األشه� ال$قXلة في م)�، وهي أك�X م#��رد للق$ح في 
�ی� في مای� (أ'ار) / ی�ن�� �العالZ، مع وج�د إم�ادات م� ال$7)�ل ال

 أشه�. (ح_�Eان) ل�s$� >$�ات مالئ$ة م� ال�X7ب ل�ل�Xة ال.ل� ال$7لي لع�ة
ال�أث�� ال$Xاش� وغ�� ال$Xاش� على االم� م$cل الفاو ثZ اس�ع�ض  -

ی��قل ال�ع�ض لل$vا�F ال$�تX.ة  ح�� دصع�� اإلم�االغ�ائي على 
�� (ك�ف��) م� خالل تأث�� الق��د S -19$�ض ف��وس >�رونا ال$#�

ال$ف�وضة ل$eاف7ة ان�,ار الف��وس على أس�اق ع�اص� اإلن�اج 
 ة ورأس ال$ال الcاب9 والع$الة) وأس�اق ال�)�ی�. (ال$�خالت ال�س�.

-  �ال 'ع�$� اإلن�اج ال_راعي على ال$�خالت  ال$�خالت:وعلى صع�
�ات) فق�، بل 'ع�$� أ'sًا على رأس �X$ة وال�ال�س�.ة (ال�Xور واألس$
ال$ال الcاب9 مcل "ال$Xاني" واآلالت. وق� ال ی+ث� انق.اع سل#لة 

�� فق� على ت�اف� ال$Eًا على تع.�ل ال��رs'خالت ال�س�.ة، ول�� أ
 ال7)�ل على ع�امل اإلن�اج الcاب�ة، مcل ق.ع الغ�ار لآلالت

 .ال_راع�ة
تع�$� ال_راعة في ال$�.قة على ال�7ازات ال)غ��ة  الع$الة:صع��  وعلى -

ك$ا ه� ال7ال في معZ8 ال�ول ذات ال�خل ال$�vفt؛ م$ا '�علها 
�العاملة، S$ا في ذلQ  أك�c ع�ضة الخ�الالت مXاش�ة في اإلم�اد Sال�

 الق�ة العاملة في ال$_ارع. 
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ت�ضح و وX.�E< ال,يء نف#ه e,Sل عام على اإلن�اج ال��cف الع$الة.  -
 uلة م� دول أخ�cالل�7م أم Qوات و>�ل�svأن إن�اج الفاكهة وال

 Zي ب�ق� الع$الة ال�اجXل سلe,S الفعلS تأث�ت �وم���ات األلXان ق
�� (ك�ف��'�eن س�X  ق�و  )،19- ع� م�ض ف��وس >�رونا ال$#�

حاالت الع�_ ه�ه االض.�اSات ال�ي أصاب9 اإلم�اد Sال�� العاملة 
  اج��E.ال$7ل�ة، و>�لQ نق� الع$ال ال$�س$��� وال$ه

 

  بعنوان:السادسة الجلسة 

  

" االمن الغذائي في المنطقة العربية بين تداعيات كورونا 
  والتحديات الهيكلية و المزمنة "

تأث�� ه�ه االزمة على ق.اعات ال)�اعات الغ�ائ�ة ال#�� / م$7� خ�� اوضح  
و>�ف�ة تع_E_ االح��ا�Fات االس��ات���ة م� ال#لع الغ�ائ�ة االساس�ة في 

واعادة ال�,ا¦  االزمة،ودور الق.اع الvاص ل��اوز ه�ه  ،الع���ة$�.قة ال
 - اعطى السيد / محمد خير  و الغ�ائ�ة،االق�)اد^ في م�ال ت)��ع ال$���ات 

  .التحاد العربي للصناعات الغذائية  ل: المداخلة السادسة  - مدير الندوة

   

   جفان رئيس االتحاد العربي للصناعات الغذائيةتحدث سعادة الدكتور / هيئم 
وت�جه Sال,�e وال�ق�ی� ل�ل م� ال�>��ر    م�حXا Sال$,ار>�� وال$�8$�� لل��وة

ك$ال ح#� على االم�� العام ال$#اع� رئ�/ الق.اع االق�)اد^ وال$,�ف 
� القادر م�ی� ادارة ال$�8$ات واالت7ادات  /ال#��على ال��وة ، و Xخ�� ع �م$7

وت7�ث لل$,ار>ة في ه�ه ال��وة الهامة ، ع���ة وم�ی� ال��وة  على دع�ته ال
مفه�م االم� الغ�أیي ح#� ادب�ات االت7اد الع��ي لل)�اعات الغ�أی�ة هي ع� 

ف�ص ال7)�ل على الغ�اء ال�افي ال#ل�Z ال$غ�^ و��eامة وم�اس� ل�ل االذواق 
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ي ی�.ل� اتXاع م�هج م�ع�د ل�لQ فٕان ت7ق�< األم� الغ�ایٔ ، و و في >ل االوقات
وعلى ال�غZ م� ٔان ال_راعة واإلن�اج الغ�أیي ال$7لي یٔ�د'ان دورا في  ، األSعاد

ال$#اع�ة على ت7ق�< األم� الغ�أیي، ن�8ا ٕالى اإلمeانات ال_راع�ة ال7$�ودة 
لل$�.قة، فٕانه م� األه$�ة e$Sان ت�ف�� ال���Eع االق�)اد^ وال��ا̂ر على 

Fال� ��ي والق�مي، وت��Eع م)ادر الع�© وال�ص�ل ٕالى ٔاس�اق الغ�اء ال)ع�
ل�$�ع ٔاف�اد  على ال$#��u الف�د^، م$ا ی�ل� ف�ص الع$ل وف�ص >#� ال�زق 

و�ان�8ار اتsاح االرقام ال7ق�ق�ة ال�اج$ة ع� تاث�� ان�,ار جأ'7ة ، ال$��$ع
 �عال$�ة  فان ال$,eلة هي م,eلة ، على االق�)ادات Sق.اعاتها >افة 19ك�ف�

وت#��عي اس��اSة عال$�ة، >$ا ت#��عي وت#��ج� ت�#�< ال�ه�د الع���ة 
7�وث ٔازمة غ�اء S ة�Fاv$ع�ي ال' Qات. فال��اخي في ذلE��#$على ٔاعلى ال
ع���ة ب�ٔات مٔ�ش�اتها تل�ح في األف<، ما لZ ی�Z اتvاذ ت�اب�� س�Eعة ل7$ا'ة 

لل�7ص على تع_E_ اإلن�اج  ،م��$ع�اوام�ا  غ�ائ�اً ٔاك�c ال�ول والفٔ�ات ان�,افا 
ال$7لي وتع_E_ ال�ص�ل ل#السل اإلم�اد الغ�أیي العال$ي، واألهZ م� ذلQ ه� 

7ة. وس���ن ال��اب�� ئتع_E_ ال�عاون الع��ي ل�vف�ف االثار ال�ات�ة ع� ال�ا
ت�ف�  االس�Xاق�ة ٔام�ا حاس$ا و�الغ األه$�ة وت�لف�ها ٔاقل Sال��8 ٕالى ع�م

�ی�ة، 7ة ئال�ا مهأز ع� ال$�ة ال_م��ة ال�ي س�#�غ�قها  معل�مات� وال��قعاتال
 .ال$�_ای�ة لل�>�د العال$ي، وارتXا¦ ذلS Qارتفاع م#��Eات الفق� وس�ء ال�غ�'ة

ی�ت�X ارتXاFا وث�قا Sاس��ات���ة ال��$�ة ال,املة  الغ�ائياألم�  وأوضح أن
�ة،  19جأ'7ة >�ف�� لل�ول الع���ة، م� ه�ا ُت.�ح االشeال�ة في �ل �ال$#�

ٔاهي نع$ة ل�ع�ة ال�ول الع���ة الى الع$ل لإلك�فاء الغ�أیي ال$$�e ٔام هي نق$ة 
� م� خ.� االم� الغ�أیي الع��ي؟E_س�  

" تٔاث��ات Sالغة 19- ت�اع�ات ف��وس "ك�ف�� الى جفانال�>��ر / ه�Zc  اشار
�ول ال�ي ل�یها ارتفاعا على االق�)اد الع��ي، وخ)�صا ل�u ال و�ع��ة األث�
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في مع�الت الX.الة وفي م#��Eات س�ء ال�غ�'ة مcل ال�$� والع�اق وس�رEا 
ول�Xان وغ��هZ، وال�ي س�,ه� تفاق$ا غ�� م#�Xق في األوضاع االج�$اع�ة 

األع$ال الvاصة Sال)�اعات الغ�أی�ة  لل#eان. وس��_ای� الsغ� على ق.اعات
، والع$الوت#�Eح ال$��ف��  فال ٔاع$الهاوق.اعات اخ�u ال�ي تs.� ٕالى ٕاق

�ا ٕواوضحXق�ة، ح�� یS ار یه_ >�اناتهXو ن ال�8ام العال$ي ال7الي ی�ع�ض الخ�
 �X< ٔان م�غ��ات u ، ال ال#�ار ع� ه�ه األزمة العال$�ة�س�لS >7العالS Zع� ٕاس

 �ال�u�X. ور�$ا س��,eل ن8اما عال$�ا ج�ی�ا م�vلفا ع$ا قXل "ك�رونا"، وق
sال واسعا تف�ي األزمة ٕالى زع_عة ر>أی_ ال�8ام ال�ولي ال�اه� ل�ف#ح ال$

إلرساء ن8ام دولي ج�ی� ی�ت�_ على م�اجعة االخ�الالت ال�ي >,ف�ها جأ'7ة 
"�ال$#�قXل، م� ح�� ٔاه$�ة  " وم7اولة ت�اوزها X#Sل عل$�ة في19- ك�ف�

 وأه$�ة 'ات،وال�7� في م#��u ال$vا�F وغ�ائ�ةت�ف�� ه�اكل م�v))ة �XFة 
_E_ع اف�اد ب�� ال$,ار>ة تع$�� م�ال في االس�c$ار وح�Eة ، ال�ول و��� ال$
�7Xم ال�^ العل$ي ال�v' عي ه�ا$�� إلن#ان�ة ج$عاء Sٔاع�Xار ان االم� ال$

 ،  شامل لالم� الغ�أیي وال)7ي وسXل ت�ف�� ف�ص ع$ل
�فادحة في ال��ارة  خ#أی� له و�اء >�رونا ان�,ار ان ال�>��ر / ه�Zc جفان واك

االق�)اد^ ب�� ال)�� والعالZ الع��ي، ول� 'ق�)� ذلQ على ت�اجع  وال�عاون 
هل ',eل ه�ا ال��اجع وت#اءل ح�sر ال$��ج ال)��ي في األس�اق الع���ة، 

ح�ى اآلن ل�/ م� ال�اضح ٕالى م�ى وانه  ف�صة إلح�اء ص�اعات ع���ة؟
� ی�مس�#�$� األزمة ال�ي ت�تفع ت�ال�فها ی�ما Sع Zول الع���ة والعال�، على ال

ل�� و�غt ال��8 ع� م�ة اس�$�ارها فٕان على ال�ول الع���ة تع_E_ ت�جهاتها 
ل���Eع اإلن�اج ال$7لي ال_راعي وال��7اني ل��eن ال$ادة االول�ة لل)�اعة 
الغ�أی�ة واالع�$اد عل�ه e,Sل م�_ای� في ت�ف�� ال#لع ال��م�ة واالس�هالك�ة 

األو�ٔ�ة ت97 رح$ة األزمات وال��ارث و  أخ�u ل)�� ودول م�  اب�ال م� اس���اده
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م� ت�>�_ ال�ه�د على ٕاعادة ٕاح�اء وه�ا ال ب� ،  ال�ي ت�#ارع في عال$�ا
 ال)�اعة الغ�أی�ة وال_راعات ال�قل��'ة ال�ي ت�ف� الغ�اء وال�واء وال$لX/ ال�ي

غ�ب وت�ن/ تZ االع�$اد عل�ها في دول مcل الع�اق وس�رEا وم)� وال$
وال�_أی� على م�u ق�ون E�Fلة قXل ٔان ت��ه ن�7 االنق�اض Sفعل اإله$ال 
وال$�اف#ة العال$�ة. ولعل في ت���ة ت.��E زراعة ال�$�ر ٔاو ٕاح�أیها في دول 

 أخ�u ع�ة >ال#ع�د'ة واإلمارات وال�_أی� وت�ن/ ٔامcلة تu��7 ل��ارب 
 .وال�اف�ی� ألرز في بالد ال��لزراعة ا إح�اء إعادةم�ال  في م#�قXل�ة

الى ان جأ'7ة >�رونا ع_زت م� اص�ار ال�ول  ال�>��ر / ه�Zc جفان واشار
�ءXي �وخل< ال�ة لل الغ�ائيفي ت7ق�< االم�  الع���ة على ال��E_v االس��ات�

سارعS 9عt ال�ول ال$���ة للغ�اء Sاإلعالن ع� و�� صادرات Sعt ح�� 
>$ا ات�vت دول ٔاخ�u ،   او مادة اول�ة ال$���ات الغ�أی�ة س�اء م)�عة

خ.�ات ب�فع ال$v_ون الغ�أیي ل�یها e,Sل م�Xر في ٕاFار ضXاب�ة الف��ة 
م$ا یٔ�سف له ان ال��اع�ات ال#ل�Xة  و،  ال_م��ة لإلن�هاء م� جأ'7ة >�رونا

�و على ال$ع�نات Xاالق�)اد^، س�ف تٔ�ث� على ما ی �لألزمة على ال)ع�
�مها ال�ول الغ��ة الى ال�ول الفق��ة وخاصة تلQ ال�ي ت$�ل ال�ول�ة ال�ي تق

ب�امج ٕان#ان�ة مcل ب�نامج الغ�اء العال$ي، >$ا ات�vت دول اخ�u خ.�ات ب�فع 
االجل  ال�$�ات ل�یها في مvازن الغ�اء e,Sل غ�� م��قع في اFار ضXاب�ة

< SاالسXاب ث$ة ام�ا ج�ه�Eا ی�عل، و  ال_م�ي لإلن�هاء م� م�اجهة ه�ه ال�أ'7ة
ال�ي وضع9 الع�ی� م� ال�ول الع���ة في مٔازق ٔازمة الغ�اء، وهي اإلن)�اف 
 uاه ن�7 الق.اعات االق�)اد'ة االخ��ع� ق.اع ال_راعة واإلس�c$ار ف�ه، واإلت

�ماتvوخاصة ق.اع ال.  
ت#عى ج$�ع دول العالZ ٕالى ت7ق�< االك�فاء ال�اتي م� ال#لع األساس�ة، و 

، وه�ا ما ',eل الن�هائهاة ال7ال�ة غ�� مق�ونة ب�ق9 م7�د خ)�صا ٔان األزم
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خ.�ا على م#�قXل األم� الغ�أیي العال$ي الق��E، و�الفعل ح�ر م�ی�و و>ال��� 
>��X  تاSع��� لألمZ ال7�$�ة وم�8$ة ال��ارة العال$�ة م� خ.� ح)�ل "نق�

رة ال�ول�ة " في ال#�ق العال$�ة، �X#S االض.�اSات في ال��االغ�ائ�ةال$�اد  في
وسالسل اإلم�ادات الغ�أی�ة ج�اء تف,ي ف��وس >�رونا ون�7 في االت7اد 

Zص�ت�ا معه Zsالع��ي لل)�اعات الغ�أی�ة ن. 
ال7ل�ل  Sعtالى  جفانZc ه� /ال�>��ر  أشار نها'ة >ل$�هوفي  -

ال$ق��حة ل$�اجهة ه�ه ال�أ'7ة على صع�� االم� الغ�أیي الع��ي، في 
زEادة ٕان�اج الغ�اء ال#ل�Z  األم� الق��E و�اإلضافة ٕالى الع$ل م� ٔاجل

فٕان م�.لXات ال$�حلة ال)7ي ذو ق�$ة تغ�وEة ج��ة و���دة عال�ة 
 :ت�ع� ٕالى

االس�$�ار في ش�اء وم�اقXة مv_ونات غ�أی�ة >اف�ة م� ال#لع  -
 االس��ات���ة

تX#�� ٕاج�اءات اس���اد الغ�اء، س�اء على م#��u ال�vف�ف م� الق��د   -
 الغ�ائ�ةالت ال$)�ف�ة، و�e$E ش�اء ال#لع ال�E�7 وت#ه�لال�$�>�ة 

 �E_ن خ�eل� �cل دول��� او اكXة م� ق��  اس��ات��ي.االس��ات�
وضع ب�امج لل7$ا'ة االج�$اع�ة ل�ٔام�� ح)�ل ال$�ا���F و�,eل   -

 Qفق�ا على الغ�اء ول� ت.ل� ذل �cود واالك�خاص ذ̂و ال�خل ال7$
ٔی� ال$�Xعات ٔاو تعل�قها ال�س�م ال�$�>�ة وض�ا ٕاعفاء Sعt ال#لع م�

 مٔ�ق�ا.
ال#عي الى ت�Xي ب�امج خاصة ب�عZ الق.اع ال_راعي وخاصة صغار   -

��� )ت7ف�_Eة(ح_م  لل�ائ7ةS$ا '$�eهZ م� ت�اوز اآلثار ال#ل�Xة  ال$��
الق.اع الق�ام ع�� ال7اجة Sاتvاذ ت�اب�� ح$ا'ة مٔ�ق�ة ل7$ا'ة م���ي  -

 .ال_راعي في ال�ول الع���ة
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لل�قل�ل  الغ�ائي�ة م� اجل ال$7اف8ة على الغ�اء وت7#�� ال�$� ال��ع -
الع$ل على زEادة ثقة ال$#�هلQ الع��ي Sان�اجه ال$7لي  ، و م� اله�ر
 .او ال��Fي

اما على ال$�u ال$��س�، فق� ٔاص97X الع�دة ٕالى مفه�م االك�فاء ال�اتي  -

�< ت�ف< الغ�اء للغ�اء ت.�ح نف#ها و�ٕال7اح في �ل ت��ار األزمات ال�ي ق� تع

�ر ال��>�� Sان ال��F الع��ي ق� م� �عال$�ا. وفي ه�ا ال#�اق، فٕانه '

ع��ما ارتفع9 ٔاسعار ال#لع الغ�أی�ة ن���ة  2008ب����ة م$اثلة في العام 

�ام ال$���ات ال_راع�ة في ٕان�اج ال�ق�د ال�7̂� وق�ام Sعt ال�ول vاس�

 .اف ت)�ی� تلQ ال#لعال$)�رة لل#لع الغ�أی�ة ال��Eٔ#�ة Sٕا'ق

 على ص�اع الق�ار االه�$ام Sال$ق��حات ال�ال�ة -

 و ، الغ�ائ�ةSال)�اعات  هتٔاس�/ ص��وق ع��ي ل�$�Eل ال��$�ة ال_راع�ة ور�. -

یه�ف ٕالى م#اع�ة ض7ا'ا ال�Xنامج االس��ات��ي الع��ي للغ�اء  إن,اء

 ال�ول األك�cال��ارث ال.�Xع�ة واألزمات الغ�أی�ة ال.ارEٔة، و�vاصة في 

 ت�sرا. 

الع$ل على م�ح ام��ازات وح�اف_ اس�c$ارEة ت,��ع�ة لل$,�وعات   -

ال_راع�ةال)غ��ة وال$��س.ة خاصة ؤان صغار ال$_ارع�� ',eل�ن الغال�Xة 

 .ع8$ى م� ال$����� ال_راع��� في ال��F الع��يال

.ها Sال)�اعة واالب��ار ال_راعي ور� ورEادةت�ر�E الع$الة على ال�ق��ة ال7�یcة  -

 .الغ�أی�ة ل�7ف�_ ال,Xاب على ال�خ�ل في ال_راعة وتقل�ل ن#� الX.الة
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ت.��E وتع_E_ ال��ارة ال_راع�ة ال���Xة الع���ة لل�قل�ل م� اع�$اد ال��F الع��ي  -

 .في تٔام�� اح��اجاته الغ�أی�ة على األس�اق العال$�ة

مل ال$#�قXل ال$�ت�ى ال��$̂� ال,اان  في ال�vام ه�Zc جفان /ال�>��ر وأوضح -

الم��ا الع���ة ه� في اقامة ت��لها االق�)اد^ ال$�ح� ال$ع�$� على ال$�ارد 

فاالن#ان  ،الE�,Xة العل$�ة االق�)اد'ة وهي اع_ ث�وات ام��ا واخ)Xها ع.اء

� ق�رته العل$�ة ال�ق���ة Sق�ر ما ت_داد ح)�لة E_ر ما ت�ه� صانع ال�cوة و�ق

�ها الى ال$#�قXل ال�^ جه�ه وخ)��ة ع$له وسXل ام��ا الى ت�اوز حاض

 ��e$ة ت.�رها  اب�ائهان�ج�ه لها ه� تXة وم�اكcی�م� اسXاب ال����ل�ج�ا ال7

 Zامه�ال$#�قXل ل�/ ف��ة زم��ة ، فعلى ت�اول ادواتها  وت�رXEهZوت�س�خ اق

ت�اوزا >$�ا لل7اض� ول��ه ت�اوز >�في ی�عامل مع ال�اقع  م.لقة ول�/

  .ال�اخلي وال�ولي

عق�  7اد الع��ي لل)�اعات الغ�أی�ة ن االتاالى  ال�>��ر / ه�Zc جفان وأشار -

 ب�عا'ة س�اء الع���ة ال$�v))ة وال$عارض الع�ی� م� ال$ٔ�ت$�ات وال��وات

الق�ار م� مل�ك ورٔوساء دول وح�eمات و��عا'ة جامعة  ص�اع م� ك�E$ه

ال�ول الع���ة و�ال�عاون مع الع�ی� م� ال$�8$ات الع���ة وال�ول�ة في >ل 

الى سالم�ه وام�ه الق�مي م� و عالقة في غ�اء ال$�ا�F ال$�االت ذات ال

S ^ه ی�اد� الغ�ائ�ةالف��ة $عال�ة ار�عة عق�د م9s و>ان االت7اد eSافة رواف

وق� ق�م االت7اد الع�ی� وسالم�ه وج�دته وخ_�Eه االس��ات��ي  الغ�ائيواالم� 

  م� ال$ق��حات للق$Z الع���ة
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  ��ص�ات وال7ل�ل ال$ق��حةال

�ول الع���ة ال�ي ت�$�ع S$�ارد �XFع�ة ذات م_ا'ا ن#�Xة دع�ة ال .1

� م� االس�c$ارات الع���ة E_$ف ضخ ال�وت�اف#�ة Sٕاج�اء ت#ه�الت به

لل$,ارEع ال_راع�ة ال�ي ته�ف ل�7ق�< األم� الغ�أیي م� ال#لع 

  االس��ات���ة

ض�ورة اس��cاء >افة ال$�اد االول�ة وال$�اد الغ�أی�ة م� الق��د ال�ي  .2

 الع���ة.ع�قل ان�قالها م� ال�ول ت

ع�$اد ال�Xان ال�$�>ي ال$�ح� وت�ح�� ال$�اصفات الع���ة لل)�اعات ا .3

الغ�أی�ة لs$ان ان#�اSة ان�قال الsXأ'ع وال#لع ب�� ال�ول الع���ة 

 .وت,��ع ال��ارة الع���ة ال��Xة

ي لل)�اعات ان8$ام >افة ال$)انع الغ�أی�ة الع���ة Sاإلت7اد الع�� .4

الغ�أی�ة >$��8مة ٔاساس�ةُ 'ع�$� عل�ها ال��F الع��ي ل�7ق�< االم� 

 .الغ�أیي ل$�اجهة مcل ه�ه األزمات ال�ي ٔال$9 ب�ول العالZ >افة

� م� ال,�>ات الع���ة  .5E_ال)�ادی< الع���ة لالسهام في ٕان,اء م Zدع

 .ال�ي ته�ف ل�7ق�< األم� الغ�أیي

إلقامة  .قة ال��ارة ال�7ة الع���ة ال�u�X م� م_ا'ااالس�فادة م$ا ت��7ه م� .6

ال$,ارEع ال_راع�ة ال)�اع�ة ال$,��>ة ال�ي ته�ف ل�ع_E_ ال��ارة 

 .ال���Xة لل$���ات الغ�أی�ة ب�� ال�ول الع���ة
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تع_E_ وت.��E ال�E_v االس��ات���ة م� ال#لع الغ�أی�ة األساس�ة على  .7

  ال$#��u ال��Fي واالقل�$ي

ص��وق ت$�Eلي ت,ارك ف�ه ال�ول الع���ة مv)� ل�$�Eل  ءان,ا . .8

 .الع��ي الغ�ائي لألم�م,ارEع زراع�ة ص�اع�ة >�>�_ة 

دعZ مXادرة االت7اد الع��ي لل)�اعات الغ�أی�ة الح�اء ال_راعات  .9

وال)�اعات الغ�أی�ة ال�قل��'ة وال��اث�ة االس�Eة لل7� م� الX.الة 

واة ب�� ال��#�� م� خالل تع_E_ ولالب��ار ورEادة االع$ال وال$#ا

 .القادمة لألج�الاالن�اج�ة ول��ف�� ب��ة ت��7ة 

وال '�7اج األم� الى ذ>� ما تعان�ه العالقات الع���ة م� م,eالت، ول�� 

لعل األض�ار ال�ات�ة ع� ٔازمة >�رونا على ال)ع�� االق�)اد^ ت��ن م7ف_ 

ال$لف س��eن م�ال ل�QE�7 ملف ال��امل االق�)اد^ الع��ي، وع�X ه�ا 

اإلن�اج ال_راعي والغ�أیي ٔاس�ع ال$لفات ال�ي '$�e ٕاع�Xارها ج#�ا إلعادة 

العالقات الع���ة ل�ضعها ال)�7ح في م�اجهة جأ'7ة >�رونا او ٔا^ ازمة 

م#�قXل�ة م�تX.ة Sاألم� الغ�أیي الع��ي، على ٔان '�eن ه�ا االم� في 

  .وق9 األزمات فق�ض�ء م#ار E�Fل األم� وال 'ق�)� على 
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  بعنوان:السابعة الجلسة 

  
اتحاد المهندسين الزراعيين لمتطلبات تحقيق االكتفاء  " رؤية

الذاتي من الغذاء في ظل كورونا ومجابهة تحديات اجراءات 
 " مكافحة انتشارها على التنمية الزراعية العربية

ي واله��سي م العل$ان ه�اك اه$�ة لل�ق� م�ی� ال��وة وضح ال#�� / م$7� خ��أ

ه�ل ال��ادر الف��ة الع���ة أل�فع االن�اج ال_راعي وتاع�ة ال7�یcة وت���F ال�قانات ال_ر 

في م�ال ال_راعة واالم� الغ�ائي و>�ف�ة ت7ق�< االك�فاء ال�اتي م� ال#لع الغ�ائ�ة 

وان ه�ه ال�رقة س�ف تع�ض ل�ا Sعt االج�اءات العل$�ة ال�ي ته�ف  واالس��ات���ة،

لى زEادة وت7#�� االن�اج واالن�اج�ة وص�ًال الى اك�فاء ذاتي م� الغ�اء في ال$�.قة ا

  العرب.التحاد المهندسين الزراعيين اعطى المداخلة السابعة و الع���ة،

  العرب  يحيي بكور االمين العام التحاد المهندسين الزراعيينتحدث سعادة الدكتور / 
ال�ي ج$ع9 خ�Xة م� 'ع$ل في ه�ا ال$�ال  م�حXا Sال$,ار>�� وال$�8$�� لل��وة

وال�ق�ی� ل$عالي األم�� العام ل�امعة ال�ول وت�جه Sال,�e   لل�vوج ب��ائج م�$�_ة ،

 �م�ی� إدارة  /وسعادة لل,+ون االق�)اد'ة، الع���ة، ول$عالي األم�� العام ال$#اع

ه�ه ال��وة الهامة ال�ي ن8$�ا والعامل�� ف�ها، ال�ی�  ت الع���ةواالت7ادا ال$�8$ات

ت$���اها أن ت��ن م+ت$�ًا جامعًا ت,ارك ف�ه ال$�8$ات مع أص7اب الق�ار التvاذ 

>$ا ق�م  لعق�ه ق�XEاً  م#�قXًال  أمل أن ت#$ح ال�8وفالق�ارات الالزمة , وال�^ ن

 �e,وة لل$�8$ات وال$+س#ات ال$,ار>ةال�االخ�)اص ل$�اق,ة ، وهي صاحXة في ال�

أهZ ق�sة ت+رق ال$#+ول�� في ال$�.قة الع���ة، وهي ق�sة تأم�� االك�فاء م� 

الغ�اء وفقًا لل$فه�م الع��ي لألم� الغ�ائي، القائZ على ان�اج االح��اجات االس�هالك�ة 
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ت��Xًا لله_ات االق�)اد'ة وال��ارث ال�b�Xة  ،م� ال#لع الغ�ائ�ة االس��ات���ة ع���ًا 

لع الغ�ائ�ة إلى ال$�.قة �7ة والعق��ات ال�ي حال9 وت�7ل دون وص�ل ال#ال)

ت�Xع أه$�ة ال��وة م� م�اق,ة تأث�� م,eلة Fارئة ی�اجهها ، واشار الي انه  الع���ة

العالZ أج$ع على ق�sة األم� الغ�ائي الع��ي، وال�vوج ب��ص�ات ألص7اب الق�ار، 

لالزمة ل��ف�� االس��ات���ات ال$ق�رة م� ت#اهZ في اتvاذهZ ق�ارات ت+م� ال$�ارد ا

الق$Z الع���ة، وال�Xامج وال$,�وعات ال$ع�ة م� ال$�8$ات الع���ة ال$�v))ة 

لالس�c$ار األمcل لل$�ارد ال.�Xع�ة والE�,Xة ال_راع�ة القادرة على ت7ق�< االك�فاء 

  ال�اتي م� الغ�اء م� ال#لع االس��ات���ة إذا أح#� اس�c$ارها.

�اخالتهZ  هل�ی� سXق� ل ل,�eوتق�م Sا$S،ال$ه$ة  Zات م+س#اته�Xم�ا خ�وق
و��انات مه$ة، وت�ص�ات ت#اع� في تvف�ف اآلثار ال#ل�Xة لإلج�اءات ال$��vة 

ع�د  الى  �eرSوأشار ال�>��ر / '�7ى إلعاقة ان�,ار الف��وس في ال$�.قة، 
  - على ال��7 ال�الي: ال��ص�اتال��ض�7ات و م� 
-  u��#ة ال ی�7ق< على م�� إن االك�فاء ال�اتي م� سلع الغ�اء االس��ات�

كل دولة م�ف�دة، إن$ا '$�e ت7ق�قه على ال$#��u الق�مي الع��ي، 
وعلى أساس ال$�_ة ال�#�Xة، وذلQ ل�فاوت ال$�ارد ال$�احة في ال�ول 

القائZ على ت�ّ>_ ال$�ارد ال$ال�ة االس�c$ارEة في دول تف�ق� إلى ،الع���ة 
ال$�ارد ال.�Xع�ة م� أرض وم�اه صال7ة، وت�ّ>_ ال$�ارد ال.�Xع�ة 
ال_راع�ة في دول تف�ق� إلى م�ارد مال�ة >اف�ة الس�c$ارها، وت�ّ>_ ال$�ارد 

 و�7Eاج االك�فاء ال�اتيوفائt، في جان� ثال�  الE�,Xة الف��ة ال_راع�ة
واألم� الغ�ائي الع��ي إلى ت�امل اس�c$ار ال$�ارد الcالث األساس�ة 

��$ع.لل��$�ة ال_راع�ة ال$#��امة إلح�اث ت�$�ة ت+م� الغ�اء لل$ 
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أث9�X ال�قائع أن ت7ق�< االك�فاء ال�اتي ع���ًا م� الغ�اء '�7اج إلى  -
إرادة س�اس�ة م� القادة الع�ب وق�ارات ت+م� االس�c$ارات الالزمة ل��ف�� 
 9�Xاث ��وu االق�)اد'ة، وق�ال$,�وعات ال_راع�ة االن�اج�ة ذات ال

اء ال�اتي االرادة ال#�اس�ة ق�رة دول ع���ة ع�ة على ت7ق�< االك�ف
  م7�ودة.وفائt م� سلع غ�ائ�ة 

إن ت7ق�< االك�فاء ال�اتي ی�.ل� ت,��ع لل,�>ات الع���ة ال�u�X ال�ي  -
أث9�X >فاءتها Sام�الك Fاقات ان�اج�ة ع�8$ة، وأث9�X م���اتها ج�دة 
ت�اف#�ة في دول م�ق�مة أخ�u، ت,��عها sS$انات ع���ة الس�c$ار 

ة لل_راعة وت���ة ال��7ان، أو م#احات شاسعة م� األراضي القابل
ل�,��� م)انع م#�ل_مات االن�اج ال7�ی� م� آالت ومv))ات وم�اد 
مeاف7ة، Sع� االس��اSة ل$�.لXات ه�ه ال,�>ات واع�$ادها في ق�ان�� 

 و�ج�اءات االس�c$ار

ال$X(vات ال_راع�ة  >��Xة ل)�اعة'$�لQ ال��F الع��ي إمeانات  -
, ل�� ت#�Eقها أو ت#�E< خاماتها ی�Z  وخاصة األس$�ة وم�اد ال$eاف7ة

إلى دول خارج ال$�.قة الع���ة S$ع8$ه , Sال�غZ م� ض�ورة ت#�Eقها 
 وت)��ع خاماتها م7ل�ا.

�مة ع$�قة في ج$�ع ال�ول  -(S ��ساهZ ان�,ار ف��وس >�رونا ال$#�
إلى آثار اق�)اد'ة ت�اوزت آثارها ال$عاناة اإلن#ان�ة ون#Xة ال�ف�ات 

اج�$اع�ة ش$ل9 االق�)اد العال$ي eSامله، ن���ة اإلج�اءات ال�ي و 
ات�vتها معZ8 ال�ول إلعاقة ان�,ار الف��وس، وال�ي تs$�9 اإلغالق 
ال�ام وتع.�ل ال�,ا¦ االق�)اد^ واالج�$اعي و�غالق ال7�ود ب�� ال�ول 
وال$�ن، على أمل س�عة ان�هاء ال�ائ7ة، ودعZ ال�8ام ال)7ي، 
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قاح م�اعي أو عالج شافي، ل�� اإلج�اءات لZ ت��� وال��صل إلى ل
ف�وقات >��Xة في اإلصاSات وفي ون�8ا الن الف�وق لZ ت�� االن�,ار، 

مع ال�Xاع� ال�ام ق ن#Xة ال�ف�ات ب�� ال�ول ال�ي اتXع9 اإلغال 
 �االج�$اعي ,و��� ال�ول ال�ي اق�)�ت على ال��ع�ة Sال�8افة وال�Xاع

ل�,ا¦ االق�)اد^ ( تای�ان ,ال�XازEل ,االرج���� االج�$اعي مع اس�$�ار ا
� ),مقابل دول االغالق  (أم�eEا , إ'.ال�ا , اسXان�ا ,بل��eا, E�#وال

 ال$ان�ا).

��ا مع ال$7اف8ة على لEر��لQ ات�ه9 ج$�ع ال�ول ن�7 انهاء االغالق ت
، واس�ع�وا لل�عا'© مع >�رونا , >$ا تZ ال�8افة وال�Xاع� االج�$اعي

 1918مل��ن ش�v عام  50نفل�ن_ا ال�ي ح)�ت األ © مع ال�عا'
الفعال�ة  لقاح ضع�فSال�غZ م� وج�د  مل��ن س��Eًا, 3- 1وم#�$�ة ب�فاة 

 �X#S ان�,ار سالالت ج�ی�ة.

م� ال)ع��ة إع.اء أرقام دق�قة ع� تأث�� إج�اءات >�رونا على الق.اع  -
�ًا ألن ب�ء ال_راعي في ال�ول الع���ة م� ح�� االن�اج واالن�اج�ة، ن8

االن�,ار في ج$�ع ال�ول الع���ة >ان Sع� ان�هاء م�سZ زراعة 
 Z8ی� االن�اج في مع�ال$7اص�ل ال,��Eة، وع�م ان�هاء ال7)اد وتق
ال�ول الع���ة ح�ى االن ، >$ا أن زراعة ال$7اص�ل ال)�ف�ة في ب�ای�ها 
في معZ8 ال�ول، ل�� ن#�.�ع ال�أك�� أن إج�اءات االغالق ق� اث�ت 
�مات االن�اج�ة ل)ع��ة ال�ص�ل إلى م#�ل_مات االن�اج vًا على الXسل
م� أس$�ة وم�اد مeاف7ة وت�قع زEادة ن#Xة اله�ر ال�اتج ع�� ال7)اد، 
وت#�E< االن�اج خاصة Sال�#Xة ل$7اص�ل الsvار �X#S اغالق 
 �االس�اق وصع��ة نقل ال$7)�ل، خاصة ل�لQ ال$ع�ة لل�)�ی�. وق
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ال��7ان�ة م� دواج� وأSقار وأغ�ام األك�c ت�sرا '�eن ق.اع ال�cوة 
الع�$اده على م#�ل_مات ان�اج م#��ردة م� سالالت م7#�ة وأعالف 
وعالجات وارتفاع أسعار ال$#�ل_مات خاصة األعالف وانvفاض ال.ل� 

 على ال$���ات.

 >Xولة م� ان.القًا م� >ل ما س�X$ة الE�.ه�د الق�, وم� اFالعها على ال
$ات االعsاء Sاالت7اد , وال��ص�ات ال�ي ق�م�ها على ال$#��u معZ8 ال8�$

ال_راعة , و>�لQ م� م�اق,ة أوراق ع$ل  الق.̂� ل$عال�ة آثار ال��اء على
في  ال�ائ$ة العاملةوت�ص�ات ال�$ع�ات العل$�ة في االت7اد , والل�ان العل$�ة 

  االت7اد على ال$#��u الق�مي 
�ة ت�ف�� خل)9 الى اه$ 7اد ال$ه��س�� ال_راع��� الع�بالت فإن االمانة العامة

ت�ص�ات ع$ل�ة ته�ف الى زEادة وت7#�� اإلن�اج واإلن�اج�ة وص�ال الى 
  أه$ها:االك�فاء ال�اتي م� الغ�اء 

اح�اث ص��وق ع��ي لل��$�ة ال_راع�ة وال��ارث ال�b�Xة , ب�اس مال  •

,  الع��ي ی�تS �Xال$�ل/ االق�)اد^ واالج�$اعير , اولي مل�ار دوال 

, وZ�E ت$�Eله م� ال�ول الع���ة  وEق� ع$ل�اته وزراء ال_راعة الع�ب

وم+س#ات ال�$�Eل االن$ائي , مه$�ه ت$�Eل الق.اعات وال$,�وعات 

  ال$�7اجة.االن�اج�ة ال_راع�ة ال$ق�رة في ال�ول الع���ة 

تفع�ل االتفاق�ات الع���ة ال$ق�رة وال.ل� م� ج$�ع ال�ول االل�_ام بها ,  •

 u�Xارة الع���ة ال�7ة ال��واتفاق�ات ت#ه�ل ال�Xادل وخاصًة م�.قة ال�

 .ال��ار̂ 
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ت,�eل ف�E< خ�Xاء ع��ي ل�7�ی� ال#�اسات ال_راع�ة في ال�ول الع���ة  •

, وت�#�قها على اساس ال$�_ة ال�#�Xة , وت7�ی� ال$,�وعات ال��$�Eة 

ال$,��>ة لع�ضها على م+س#ات ال�$�Eل االن$ائي وال)��وق ال$ق��ح 

 .ان,اؤه

,  ال��ر�E ال$ه�ي في الق.اعات االن�اج�ةب�نامج ع��ي لإلرشاد و  اع�اد •

ت��لى ت�ف��ه ال$�8$ات الع���ة في ال�ول الع���ة , مع اع.اء األفsل�ة 

 لل�ول األقل ن$�اً 

, إلعفاء وسائل وم#�ل_مات االن�اج ال_راعي ال7�ی�اتvاذ الق�ار الالزم  •

م� ج$�ع ال�س�م وال�sائ� , وق��د االس���اد وال�)�ی� , ل�7ف�_ 

 .ال_راعي��� على ت7�ی� الق.اع ال$��

ج$�ع ال$���ات ال_راع�ة ال$ع�ة لل�Xادل ال��ا̂ر ب�� ال�ول اعفاء  •

 �الع���ة م� ج$�ع الق��د وال�sائ� وال�س�م في بل� ال$�,أ وفي الXل

, ت.��Eًا لل��ارة ال���Xة الع���ة Sال#لع ال_راع�ة , وم�عًا  ال$#��رد

 .ال��ال�فلل�ه��E وزEادة 

ل�عZ للق.اع ال_راعي في ال�ول األقل ن$�ًا , وذات ال�8وف تق�'Z ا •

, م�اد مeاف7ة ,  (اس$�ةالvاصة , S$#�ل_مات االن�اج ال_راعي الع���ة 

, ل�أم�� زEادة وت7#��  ال$�v))ة الع���ة Sإش�اف ال$�8$ات ب�ور)

االن�اج ال_راعي , واالع�$اد على رأ^ ل��ة ف��ة م� م$cلي االمانة 

وال$�8$ات الع���ة ذات العالقة ل�7�ی� ال$#�ل_مات , العامة لل�امعة , 
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�امها في ال�ول vامها , ون�ائج اس��vاس� �Sعها وض�اEواس/ ت�ز

 .ال$ع��ة

•  �على م+س#ات ال�$�Eل االن$ائي الع���ة واالقل�$�ة , ت7�ی� ن#Xة ال�أك�

ل��ف�� م,�وعات ال�$�Eل ال$v)� ل$,ارEع أ'ة دولة  % م�50

 +س#ة ال�$�Eل S$ا ف�ها ت.�Xقات ال_راعة ال�>�ة م زراع�ة تق��حها

•  tف�vل اإلن$ائي الع���ة واالقل�$�ة , م_ا'ا في تE�$اع.اء م+س#ات ال�

الفائ�ة وم�د ال�#�ی� ل�$�Eل م,ارEع ال��7ل الى ال̂� ال7�ی� ت�ش��ًا 

  الس�غالل ال$�اه وزEادة في اإلن�اج واالن�اج�ة 

�Xvة الى ال�ول الع���ة ذات ال$�ارد ف�E< خ�Xاء ع��ي ل�ق�'Z الت,�eل   •

ال.�Xع�ة الvs$ة , ع� م�.لXات ت7#�� م�اخ االس�c$ار والs$انات 

ال�اج� م�7ها لل$#��E�$c وتق�'Z م,�وع ع��ي ن$�ذجي ل�,�Eعات 

 االس�c$ار.

 �وق� '�eن م� ال�sو̂ر ج�ًا ع�� ان�هاء االغالق وال#$اح Sال#ف� ,عق

 : اآلت�ةال$+ت$�ات 

 �$م+ت �ل/ جامعة ال�ول الع���ة على م#��u الق$ة ل�راسة واتvاذ ل$

 ور>�ها , الع���ةالق�ار الالزم في >ل ما ی�عZ ال��$�ة االق�)اد'ة 

األساسي ال_راعة وان�اج الغ�اء وص�ًال الى االك�فاء ال�اتي الع��ي م� 

'عقXه مXاش�ة اج�$اع لل$�ل/ االق�)اد^  االس��ات���ة،ال#لع 

  vاذ اإلج�اءات ال��ف��'ةالت الع��ي واالج�$اعي
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  , اذ الق�ارات الالزمة م+ت$� ل�زراء ال_راعة وال$�اه الع�بvم� أجل ات

لل��#�< وال��امل وال�عاون األخ̂� في ال#�اسات ال_راع�ة وان#�اب 

ال#لع ال_راع�ة ب�� ال�ول , دون ع�ائ< ورس�م , ت7ق�قًا لل$)الح 

  ن�اج�ة ال_راع�ةال$,��>ة ودع$ًا ل_Eادة وت7#�� االن�اج واال 

م� ال��>�� ان الق.اع ال_راعي  انه '�7ى �eSرأك� ال�>��ر  >ل$�ه،وفي خ�ام 
'�7اج الى س�اسات ال�عZ ال�ي تق�م لXق�ة ف�وع االق�)اد , مcل س�اسات 

ال�ی�ن ال7$ا'ة االج�$اع�ة وال#�اسات ال#ع�Eة , وتvف�ف األعXاء ع� 
 ال�عا'ة ال)�7ة ال�ي تق�مها ال�ول لل$�ا���F , وت�ع$ها ال$+س#ات وس�اسات

 �ه�ا االقل�$�ة وال�ول�ة وال�ي تع.ي أثارًا ج��ة على ال$��$ع >eل , >$ا '#�ف�
م� ال�ع�sEات واالعانات ال�ي ت�فعها م+س#ات ال�ول القادرة الق.اع 

   لل$��sر�E م� تع.ل م)ادر رزقهZ وغ��ها م� ب�امج ال�عا'ة.
  

قام السيد / محمد  الندوة،بعد انتهاء المتحدثين األساسين في 
 مشاركون من الدول العربيةباب المناقشة للسادة ال خير بفتح

  المعنية:والخبراء من مختلف الجهات 

 

رئيس العالقات االقتصادية بوزارة المالية  –مداخلة االستاذ / حسين الشويش  •
رئيس لجنة المنظمات للتسيق والمتابعة واللجنة و بالمملكة العربية السعودية،

  يةالدائمة للشؤون االداالية والمالية بجامعة الدول العرب
الق.اع ال_راعي وال�^ 'ع��X الع�)� االول أه$�ة  ع� السيد / حسين الشويش أكد

وت�جه الزمة ن���ة ل7اجات االف�اد واالم�ادات >$ا ن�اها ج��ة ، اال$��7ك في ه�ه 

� ال$_روعي وال�>��رم$7� ب� /االس�اذ S#+اله الى >ل م� �Xع/ Zخ�̂� ،  اب�اه��ال

ة عل�ها ال$�8$ة الع���ة لل��$�ف�$ا ی�عل< ب�#Xة ال�,غ�ل في ال$,ارEع ال�ي تق�م 
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ان ن#Xة ال�عي في  م�ض7اً �c$ار واالن$اء ال_راعي ، ال_راع�ة او اله�bة الع���ة لألس

 �الق.اع ال_راعي في ال7قل ت�اد ت��ن قل�لة ع� غ��هZ ، و�ال�الي ت.�X< ال�Xاع

�^ ول�/ االج�$اعي ، وع$ل�ة االن�اج�ة في الق.اع ال_راعي ول� في ح�و #�دها ال

ال�ن�ا ه�ا في ال7ق�قة '�7اج الى م�ض�ع ال�غل� على االزمة واثارها وه� دی�ن 

ج$�ع م� ه� م�ج�د االن ، وا'sا ما ه� تأث�� الف��وس علي ال$���ات ال_راع�ة ؟ 

   ال_راع�ة؟وهل ه�اك امeان�ة الن�قال الف��وس م� خالل ال$���ات 

 ق�م ال,�e لالس�اذ / ح#��زراعي: رد رئيس الهيئة العربية لالستثمار واالنماء ال

ان في اله�bة وفي ب�ا'ة االزمة تZ ال��اصل أوضح  ال,�E© على س+اله الهام ، و

تZ اتvاذها مع ش�>ات تاSعة لله�bة وFل�Xا م�هZ ال�قار�E واالج�اءات االح��ازEة ال�ي 

او ال�Xاع� ، و>ان ه�اك ت�ف�� لالج�اءات االح��ازEة س�اء في لX/ الق�اع او القفازات 

ال ن#�.�ع مع غ#ل ال��ی� ، وصار ه�اك وعي وت�ع�ة ص�7ة ، اما Sال�#Xة لل7قل 

 >�X.ان ال�S ه 100الق�لS ن ف�ه ال�_ام وما ق$�ا�e' ال �% لالج�اءات االح��ازEة وق

  ه� ت�Z�8 دورات لل��ع�ة Sاالج�اءات االح��ازة ال$.ل��ة .

>ل  :الزراعيةام للمنظمة العربية للتنمية رد الدكتور / ابراهيم الدخيري المدير الع

وتZ نقل Sعt  ،ال�قائ�ةال�ول ع$لS 9عt االس��cاءات مع االح�فا¨ Sاالج�اءات 

وتZ ال_ام الفالح�� في  االس�اق،في  االف�اد،ال$#�ل_مات وتvف�ف الق��د على ح�>ة 

مع وج�د  االن�اج�ة،ال7قل Sاالج�اءات االح��ازEة ال)�7ة مع االس�$�ار في الع$ل�ات 

وذلQ س�ف ی+م� ال$�اسZ ال_راع�ة مع االل�_ام  اإلن�اج،م�� >��X ل$#�ل_مات أت

   ال�قائ�ة.Sاالج�اءات 
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االمين العام لألتحاد العربي لمنتجي  راضي:مداخلة الدكتور / محمود 
  : االسماك

�� في م�اخل�ه ض�ورة ادماج االس$اك في س�اسات االم� الغ�ائي الع��ي و ت�,� أك

>�لQ  ، ال��ارة ال���Xة م� خالل ال,�>ة الع���ة ال$,��>ة لالس$اك و مق�ها ت�ن/

اFالق ان,اء م�)ة ع���ة لالس$اك ال�ي '$�e ان ت)Xح ب�رصة ع���ة لالس$اك 

م.الXا دعZ ه�ه ال,�>ة و ال��وEج لل$#اه$ة ف�ها ب�� ال�ول الع���ة و م+س#ات 

دور االس$اك و م���اتها في  أله$�ةس�c$ارEة الع$ل الع��ي ال$,��ك ال�$�Eل�ة و اال

و تZ م�افاة ال�امعة الع���ة ب�ق��E م�v)� ع� تأث�� ف��وس .يتع_E_ االم� الغ�ائ

تق�م Sفائ< وفي خ�ام م�اخل�ه ، ك�رونا على الق.اع ال#$eي في الXل�ان الع���ة

7ادات الع���ة ادارة ال$�8$ات و االت - ال,�e و خال� ال�ق�ی� ل�امعة ال�ول الع���ة 

  .على ت�Z�8 ه�ه ال��وة 

د كلية المصايعميد  – محمود حاتم حنفي /الدكتورمداخلة 
االكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل - المائي  واالستزراع

  البحري 

وت$�ي ان ت�vج  لل�$�ع،ی�ل على ال�عي  ^ق�م ال,�e ل�ل ال$,ار>�� في ال��وة وال�

   ال�اه�ة،لة ه�ه الق�ارات ل���ائZ مع حل لل$,e ل��ف��ال��وة Sق�ارات وآل�ات 

في ج$ه�رEة م)� الع���ة وانه وت7�ث ع� ال�cوة ال#$�eة ذلQ الق.اع ال�7̂� الهام 

على  % قائ80Z% م� م)ادر �XFع�ة و�F20 س��Eًا م�هZ  8یXلغ ح�الي مل��ن و

خاصة مع زEادة  لل$,eلة،وEع��X االس�_راع ال#$eي ه� ال7ل  ال#$eي،االس�_راع 

ان ه�اك حاجة  أك�>$ا  م)�،في  ن#$همل��ن  100ح�Z ال#eان ال�^ وصل الى 
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في م�سى م.�وح وانه ت�ج� ل�ی�ا ش�>ات و��Fة وع�د م� ال$,ارEع  الس���اد االس$اك

>$ا ت�ج� ع�د م� ال�راسات في ه�ا  االزمة،وه�ا ع�ض ال�_ء ال�اق� في ه�ه 

  ال$�ال.

المانة من ابي مدير إدارة التكامل االقتصادي العر النصر:مداخلة الدكتور / بهجت ابو 
  العامة لجامعة الدول العربية 

الى فاذا رجع�ا ت7�ث ع� نق.�ان :االولي ه� ال�$�Eل ال$�جه للق.اع ال_راعي 

� ان ال#�X االساسي في ت�ه�ر الق.اع ال_راعي ه� رأس ال$ال ال$�جه �ال�Xانات ن

)� لZ % ، ح�ى ال�ول ال_راع�ة مcل م1م� ال�ول الع���ة له�ا الق.اع لZ ی��اوز 

في % ، و�ال�الي 3% ، ون)�Xها م� االس�c$ارات الع���ة ال���Xة لZ ی��اوز 7ی��اوز 

�ل ع�م ت�ف� ال�$�Eل ال�افي للق.اع ال_راعي ت�ت� عل�ه وج�د ارض ب�ر ت)ل تق�XEًا 

ع�م وج�د اس�c$ارات ، واالم� االك�c % م� ال$#احة ال$_روعة ، و�ال�الي 30الي 

�Eل للق.اع ال_راعي ت�ت� عل�ه ان وصل ح�Z ال�اتج م� ذلQ ان ع�م وج�د ت$

الج$الي لل�ول اتج ال$7لى ا% وال�1ب�#Xة  2018وعام  2010ال_راعي ماب�� عام 

% ، و�ال�الي في �ل ازمة 1% وال�اتج ال_راعي قل ب�#Xة 30الع���ة ارتفع ب�#Xة 

ال$)�في او ك�رونا اذا لZ ی�Z ت$�Eل للق.اع ال_راعي س�اء رأس مال او ال�$�Eل 

اس�c$ارات ع���ة ب���ة او ق�وض مق�مة م� م+س#ات ال�$�Eل الع���ة فال ن��قع ان 

  'ق�م الق.اع ال_راعي Sال�ور ال$أم�ل م�ه .

فان ه�ه : لالن�اج ال_راعي >ان ال7�ی� ع� ان,اء م�.قة ت�ارة ح�ة ال�ق.ة الcان�ة: 

الع��ي ت��قل ب�� ال�ول  م�ج�دة Sالفعل وقائ$ة وج$�ع ال#لع ذات ال$�,أ ال$�.قة

، و�ال�الي فان ال$,eلة ل�/  2005الع���ة ب�#Xة رس�م ج$�>�ة صف�Eة م�� عام 
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في صع��ة االن�قال ول�� ال$,eلة ع�م وج�د ال$��ج ال�^ س�ف ی�قل ، وه�ه هي 

ال$,eلة ال7ق�ق�ة ، اذا ل�/ ه�اك عائ< ت�ا̂ر امام ان�قال ال#لع ال_راع�ة ، بل على 

ازمة >�رونا ت�ت� عل�ها ان >افة ال�ول الع���ة ودول العالZ اع.9 م�_ة العe/ فان 

ال_راع�ة م� خالل ال$$� اآلم� او ال$$� االخ�s لل#لع اضاف�ة لل#لع الغ�ائ�ة 

في �ل ه�ه االزمة، اذا ال$,eلة ل�#9 في الق��د على ت�ارة ال#لع ال_راع�ة  ال_راع�ة

   بل لالن�قال ب�� ال�ول الع���ة .  ، ول�� ال$,eلة هي ان�اج م��ج زراعي قا

اعطي السيد / حممد خري الفرصة لدخول االعالميني للمشاركة يف تلك  •
   الندوة:

• /Eف ادرFر / عا��<�ووجه س+اله الى ال�>��ر   م� ج$ه�رEة ل�Xان -   م�اخلة اال

م�ال ه�Zc جفان رئ�/ االت7اد الع��ي لل)�اعات الغ�ائ�ة ح�� انه 'ع$ل في 

الع���ة ال��ع�ة و7Eاول تع_E_ الع$ل الع��ي ال$,��ك في م�ال ال#المة  اتاالت7اد

انه 'ع$ل مع  اوضحالغ�ائ�ة وح�ل >ل ما ی�عل< ب��ع�ة وم�اصفات الغ�اء ، و 

في االل�_ام eSل ما ی�عل< ال�>��ر ه�Zc جفان ل�ع_E_ دور ال)�اعات الغ�ائ�ة 

تع_E_ الق�اس ل$,اكل م)انع�ا  S$�اض�ع ال#المة واالم� الغ�ائي ، والع$ل االن ه�

 ، Zول في العال�وااله�$ام S#المة م���ات�ا الع���ة وخاصة ع�� ت�ارتها مع ال

ف$.ل�ب م� جامعة ال�ول الع���ة وم� ال�>��ر >$ال  الغ�ائ�ة في ال$�.قة الع���ة ،

ح#� على االم�� العام ال$#اع� لل,+ون االق�)اد'ة S)فة خاصة تع_E_ ثقافة 

وال#المة ل�ي تأتي صادرت�ا الغ�ائ�ة داخل ال��F الع��ي وخارجه على ال��ع�ة 

ال$#��u ال$.�ب ، م� ال��ع�ة وال#المة به�ف تع_E_ دراس��ا ال�c7Xة ، ف��ف ن�7 

كات7اد ع��ي ق��د ال�أس�/ ن#�.�ع تع_E_ه�ه الcقافة وت#ل�� ال�sء على مeان 
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لغ�ائ�ة تع_E_ ه�ا ال�عاون في و>�ف '#�.�ع االت7اد الع��ي لل)ادرات ا الvلل ؟ 

  الغ�اء.في االت7اد ال�ولي لعل$اء  أعsاءون�7  الغ�اء؟م�ال 

  الغ�ائ�ة:رئ�/ االت7اد الع��ي لل)�اعات  –رد ال�>��ر / ه�Zc جفان  •

واك� على  الهام،تق�م Sال,�e لل�>��ر / عاFف ادرE/ على س+اله 

+س#�� له وم�ی�ا لل$��e ال��اصل معه Sاع�Xاره ع�s في االت7اد واح� ال$

�$ه�رEة S ان، واضافاالقل�$ي�Xل u�االت7اد ت�اصل في >افة  ان ل

 م#�قXًال.ال$�االت و�e$Eه ال�عاون وال��#�< معه 

ه�اك اتفاق على ان ه�ا  انالندوة مدير  –/ حممد خري  يف كلمته اخلتامية أكد السيد

.اعات االق�)اد'ة واالج�$اع�ة وال)�7ة و8Eل االم� ال��اء له اثاره ومsاعفاته على ج$�ع الق

 �cرًا خاصةالغ�ائي ه� االك�sاع�ات، وال��قعاتمع اس�$�ار ه�ه  ت�ال$#�قXل�ة الزمة ه�ا  ال�

   ال��اء.

ه�اك ت7�'ات >��Xه وت�اع�ات ع�ی�ة على االم� الغ�ائي الع��ي،  خ�� انم$7�  /ال#�� واضاف

�ع� ال�$�ع الى ت�اجع االول�Eات في ال$�.قة الع���ة واتvاذ ال��اب�� وال$vا�F واالثار ال$�7$له ت

واك� على ان ه�ه ف�صة  الغ�ائي،على ق.اع االم�  االزمة،واالج�اءات الفاعلة ل�vف�ف ه�ه 

ال$ق��حة واإلج�اءات ل�ات مة م� خالل اآلز لل�ول الع���ة ل��ح�� ال�ه�د ل$�اجهة ه�ه اال 

̂ اد'ة وم� م��8ر اق�)اد^ واج�$اعي ال#�اس�ة وال$ال�ة واالق�) واشار الى ان  م7�د. وت�$�

�ه�اك م�Eامي $�عة م� ال��ص�ات س�ف ن,�� ال�ها في ال�ق��vوة. ال�    لل�
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االمني  -كمال حسن على /حتدث السفري الدكتور  :ختام أعمال الندوةايف 
  العام املساعد رئيس القطاع االقتصادي جبامعة الدول العربية 

 �e,الS م�ار>�� في ال��وة على ت$�_ م,ار>�هZ وت$�_ األوراق العل$�ة ال$ق�مة وأشار إلى لل$,تق

أن م�ض�ع األم� الغ�ائي ه� األهZ وه� ما ب�ا واض7ًا م� الع�وض ال�ي ق�م9 اث�اء ال��وة وانه 

�و انه ی�ج� مv_ون إس��ات��ي م� الغ�اء 'eفي م� Xول الع���ة  3ی�شه�ر إلى س�ة في ال

ب��ص�ات ت+خ� Sع�� اإلع�Xار وت�جه إلى م��v الق�ار في ال�ول  ال��وةه�ه وت$�ى ان ت�vج 

الع���ة و�لى ال$�ال/ ال�زارEة ال$�v))ة وال�$ع�ات الع$�م�ة ل$+س#ات الع$ل الع��ي ال$,��ك 

وال$�ل/ اإلق�)اد^ واإلج�$اعي وأضاف انه في تق�ی�ه س��eن ه�اك م+ت$� إق�)اد^ ع��ي 

و>ل ه�ه ال$ق��حات س�ف تق�م للقادة الع�ب في ق$ة  ر>ة عال�ة ج�اً ك��X وس���ن ف�ه ال$,ا

فXعt اإلخ�ة  شهادة ال$�,أ اإلل���ون�ةأما Sال�#Xة ل$ا ورد اث�اء ال�قاشات ع�  مقXلة ،  ع���ة

ت7�ث�ا انه الب� م� إزالة اإلج�اءات اإلدارEة للغ�اء وانا اؤ>� ل�Z انه تZ عق� ع�ة إج�$اعات 

ن/ ح�ل شهادة ال$�,أ وتZ إجازة الع$ل بها وق�م9 لل$�ل/ اإلق�)اد^ Sالف��ی� >�نف�ا

أنه في �ل ال�ؤEة ال�املة لل��امل واإلج�$اعي وال$ف�وض أنه س��Z إجازتها وما لف9 ن8̂� 

اإلق�)اد^ الع��ي ن�7 في �ل ه�ه ال$�7ة الب� ان نع��Xها م�7ة ل�ع_E_ ال��امل اإلق�)اد^ 

� لألغ�'ة و�ال�ي الب� م� زEادة إن�اج الع��ي ألن >ل األف�اد ی��قEع�ن م,اكل في سالسل ال��ر

الغ�اء في ال$�.قة الع���ة و�زالة الع�ائ< في ال��ارة ال����Xة ب�� ال�ول الع���ة وال7�ی� اآلن ع� 

فإن ه�ا ال$ق��ح رائع و�e$E دراس�ه في إFار م�.قة ال��ارة ال�7ة  إن,اء م�.قة ح�ة زراع�ة

 u�Xوال�^ ه� اآلن في  الع���ة ال� �و�e$E تق�'Z دراسة ور�.ها Sقان�ن اإلس�c$ار الع��ي ال$�ح

م�احله األخ��ة >$ا أنه الب� م� تق�'Z أك�X ق�ر م� ال�7اف_ والs$انات ل�أس ال$ال الع��ي ل�ي 

ال$�)ة '#�c$� داخل ال$�.قة الع���ة في م�االت األم� الغ�ائي أما Sال�#Xة لل7�ی� ع� 

ف��7 في حاجة إلي الع$ل على ذلQ ووضع قاع�ة معل�مات  لل#لع ال��ارEة وال_راع�ةاإلل���ون�ة 

 �ج�دة في ال$�8$ات$أدق وأوسع لل#لع الغ�ائ�ة وأن ن#�ف�� م� ق�اع� ال$عل�مات وال�Xانات ال
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 واإلن$اء ال_راعي  لالس�c$ارال$ع��ة مcل ال$�8$ة الع���ة لل��$�ة ال_راع�ة واله�bة الع���ة  الع���ة

و�ال�الي '$�e أن ن�رس ، )اك#اد (القاحلة  واألراضيل�راسات ال$�اF< ال�افة  _ الع��يوال$�>

مق��حات وت�ص�ات م7�دة ونع�ضها على ال$�ل/ اإلق�)اد^ واإلج�$اعي لل�vوج Sق�ارات 

>��cًا وفي تق�ی̂� ان ال�اقع الع��ي وال$�ل/  ذ>�هافق� ورد  ال)�ادی<أما ال7�ی� ع�  ، S,أنها

� م� ال)�ادی< ول�� عE_إن,اء م �Eل��ا اإلس�فادة م� ال)�ادی< اإلق�)اد^ واإلج�$اعي ال ی�

  .ال$�ج�دة Sالفعل  ص�ادی< ال�$�Eلال$�ج�دة ف$cًال '$��eا زEادة رأس مال 

ع�X ع� سعل�ته ع� ال$�اخالت وأوضح أنه س�ف ی�Z ت)��ف ت�ص�ات ل�فعها  وفي خ�ام >ل$�ه

  لل$�ل/ اإلق�)اد^ واإلج�$اعي إلتvاذ ق�ارات S,أنها.

  الندوة واختتمت 

وم+س#ات الع$ل الع��ي ال$,��ك  ل�$�ع ال$�8$ات الع���ة ال$�v))ة �̂ ب�c$�� ال�ور ال��ه

ق�م ال$,ار>�ن في و في ال��وة ،  ��ال$,ار> وم$cلي ال�ول الع���ة واالت7ادات الع���ة ال��ع�ة 

ل�ل م� سعادة ال#ف�� ال�>��ر / >$ال ح#� على االم�� العام أوفي آ'ات ال,�e والع�فان  ال��وة

� ق.اع االق�)اد^ وال$,�ف على ال��وة ، والال$#اع� رئ�/ الXخ�� ع ��ز�E ال$ف�ض / م$7

وم��في إدارة ال$�8$ات ، وم�ی� ال��وة  ارة ال$�8$ات واالت7ادات الع���ةالقادر م�ی� اد

الc�c7ة في ه�ا  Zل$�اSع�هواالت7ادات الع���ة ال�ی� ساه$�ا في االع�اد وال���s7 له�ه ال��وة ،و 

، >$ا تZ تق�'Z ال,�e ل�ل م� ساهZ في االع�اد  ال��وةال�e7$ة ل�ل#ات  Zال$�ض�ع و�دارته

م� العق�ل ال���ة ال�ي ساع�ت على اث�اء ال�قاش وال�vوج  ه�ه ال��وةوال��Z�8 وال$,ار>ة في 

 ب��ص�ات هامة .

• �e,ال Z'�لع���ة العامة ل�امعة ال�ول ا Sاألمانة���ل�ج�ا ال$عل�مات الى ادارة ت والع�فان ك$ا تZ تق

، وت�ف�� >افة االح��اجات Video Conferenceعلي جه�دهZ في نقل ال��وة ع�X ال 

 Qتل �   .ال$�ضيعلي ال��7  بهاوال�vوج  ال��وة،الف��ة ال$.ل��ة لعق
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ياتـــــــــــــــــــــــــالتوص
  

 الندوةالتي قدمت إلى أعمال  العمل والدراساتوراق في ضوء ا

االتفاق على التوصيات  محولها، تت والمناقشات التي جر
   -التالية: 

أه$�ة وضع خ.ة عاجلة ع���ة ل$�اجهة أزمة >�رونا على األم�  .1
 الغ�ائي في ال$�.قة الع���ة.

دراسة اح��اجات وم�.لXات م�حلة ما Sع� ال�ائ7ة ل�ع_E_ وت�ف�� األم�  . 2
 الغ�ائي الع��ي وال�عامل مع أ^ ح�ث Fارئ في ه�ا الق.اع م#�قXًال.

أه$�ة إن,اء ص��وق ع��ي لألزمات لل$#اع�ة في م�اجهة األعXاء  . 3
ال$��تXة على ه�ه األزمة واألزمات ال�ي ت�اجهها ال�ول الع���ة في 

 ال$#�قXل و�$ا ی��ح تق�'Z ق�وض وت#ه�الت للق.اع الvاص الع��ي.  

 تع_E_ شeXات األم� الغ�ائي واالح��اجات م� ال#لع الغ�ائ�ة األساس�ة. . 4

� على ف��ة إح�اث آل�ة ع���ة ل�$�Eل ال_راعة الع���ة أو ص��وق ال�أك� . 5
 ل�$�Eل ال��$�ة ال_راع�ة.

ال�أك�� على إن,اء ال�Xنامج الع��ي للغ�اء ل$#اع�ة ض7ا'ا ال��ارث  . 6
 واألزمات الغ�ائ�ة ال.ارئة وخاصة في ال�ول الع���ة األك�c ت�sرًا.
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ل�قل�ل  لل#لع ال_راع�ة الع���ةال���Xة أه$�ة ت.��E وتع_E_ ال��ارة  . 7
ال�عاون ب�� ال�ول الع���ة ال$)�رة للغ�اء  ، وتع_E_الvارجاالس���اد م� 

به�ف ض$ان إقامة االم�ادات م� ال#لع الغ�ائ�ة ال�sورEة للXل�ان 
 الع���ة ال�ي في حاجة لها. 

8 .    �#Xن$�ذج م Z'�بل�رة آل�ات م���Xة وتع_E_ ال�ه�د وال.اقات ل�ق
 لع��ي في م�ال األم� الغ�ائي الع��ي.للع$ل ال��املي ا

الع$ل على إن,اء م�)ة ع���ة ل.لXات وع�وض ال$���ات ال_راع�ة  . 9
�ةل$�اجهة ت�اع�ات جائ7ة أزمة >�رونا �ت�ف�� ال$عل�مات ع� و  ،ال$#�

ك$�ات الفائt ال$�اح لل�)�ی� م� ال$���ات الغ�ائ�ة وال_راع�ة في ال�ول 
.uول األخ�� الع���ة وال

اع الvاص على االس�c$ار ال$Xاش� في ال$,ارEع في الق.اع ح� الق. . 10
�م اق�)اد ال#عة v�#ة ال�ي ت��Xع ال�Eي ال$,ار�Xوف�راتال_راعي وت) 

 ال7�Z) وال�قانات ال7�یcة و�ال�الي ت�ف� ال�فاءة في اإلن�اج. 

ت.��E ال�,�Eعات في ال$�ال ال_راعي لs$ان ت�ف�� ال$�خالت  . 11
cی� ةواس��الب ال�قانات ال7

دع�ة ال�ول الع���ة ال�ي ت�$�ع S$�ارد �XFع�ة ذات م_ا'ا ن#�Xة  . 12
� م� االس�c$ارات الع���ة E_$ف ضخ ال�وت�اف#�ة Sإج�اء ت#ه�الت به

  الغ�ائي.لل$,ارEع ال_راع�ة ال�ي ته�ف الى ت7ق�< االم� 
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الع$ل على زEادة رأس$ال اله�bة الع���ة لالس�c$ار واالن$اء ال_راعي  . 13
� م� ال,�>ات وال$,�وعات ال�ي ته�ف ��7S ت#هZ في E_$ان,اء ال

 ل�7ق�< االم� الغ�ائي. 

االس�فادة م$ا ت��7ه م�.قة ال��ارة ال�7ة الع���ة ال�u�X م� م_ا'ا إلقامة  . 14
ال$,ارEع ال_راع�ة ال$,��>ة ال�ي ته�ف الى ت)�ی� ال#لع الغ�ائ�ة ف�$ا 

 ب�� ال�ول الع���ة. 

���ة في م�ال االم� الغ�ائي وذلQ أه$�ة ال��وEج إلقامة م,�وعات ع . 15
ت7#�� م�اخ االس�c$ار ال_راعي في ل�ول الع���ة ل�7ف�_ رأس م� خالل 

ال$ال الع��ي على االس�c$ار في الق.اع ال_راعي في ال�ول الع���ة ذات 
 ال$ق�رات ال_راع�ة ال���Xة. 

ض�ورة ت�Xي م�$�عة م� ال#�اسات ال��ارEة للع$ل على ت�ق�ة ال��ارة  .16
Xلل#لع الغ�ائ�ة وم�7ها >افة االم��ازات وال�#ه�الت  ���ة الع���ةال

وال�ي  ال�u�X،ال$�)�ص عل�ها في اتفاق�ة م�.قة ال��ارة ال�7ة الع���ة 
'$�eها االس�فادة م� ال$,ارEع الع���ة ال$,��>ة مcل م,ارEع اله�bة 

 �اني،ال�7الع���ة لالس�c$ار واالن$اء ال_راعي وال,�>ة الع���ة لالن�اج 
وال,�>ة الع���ة لألس$اك وغ��ها م� ال,�>ات الع���ة ال$,��>ة العاملة في 

 ال$�vلفة.ال#لع الغ�ائ�ة  وت#�E<م�ال ان�اج وت)��ع 

تX#�� اج�اءات اس���اد الغ�اء س�اء على م#��u تvف�ف الق��د   .17
وم�اقXة االس�اق ووضع  ال$)�ف�ة،وت#ه�ل ال�E�7الت  وال�$�>�ة،االدارEة 
وال�أك� م�  اله,ة،سع̂� لل#لع الغ�ائ�ة ال�ئ�#�ة ل7$ا'ة ال.Xقات س¥ف 

 وص�ل الغ�اء لها.
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وضع ب�امج لل7$ا'ة االج�$اع�ة ل�أم�� ح)�ل ال$�ا���F و�,eل  .18
ول� ت.ل� ذلQ اعفاء Sعt ال#لع م�  الغ�اء،خاص ال.Xقات اله,ة على 

 م+ق�ًا.الق��د وال�س�م ال�$ل�>�ة وال�sائ� ن او تعل�قها 

عى الى ت�Xي ب�امج خاصة ب�عZ الق.اع ال_راعي وخاصة صغار ال# .19
 لل�ائ7ة.ال$����� S$ا '$�eهZ م� ت�اوز االزمة واالثار ال#ل�Xة 

20.  �ت�ف�� ب�امج ارشاد'ة م� اجل م�اجهة ه�ر الغ�اء وتvف�t ن#Xة الفاق
 الغ�اء.م� 

$,�وعات _ اس�c$ارEة ت,��ع�ة للفالع$ل على م�ح ام��ازات وح�ا .21
خاصة ان صغار ال$_ارع�� ',eل�ن الغال�Xة  وال$��س.ة،ال_راع�ة ال)غ��ة 

  الع�ب.الع8$ى م� ال$����� ال_راع��� 

ت7�ی� ن#Xة '�� ان ال تقل ع�ها ال�$�Eالت ال$�جهة للق.اع ال_راعي  .22
  الع���ة.في ال$7اف� ال�$�Eل�ة ال���Fة وم7اف� ال$+س#ات ال$ال�ة 

ت�ف�� ب�امج ت#�ه�ف تع_E_ ق�رات ال$�أة ال�Eف�ة الع���ة وت�ق�ة دورها  .23
  ب�لQ.في ان�اج وتE�7ل وت#�E< الغ�اء م� خالل م�ها Sال�سائل الالزمة 

الن�اج ال_راعي الع��ي وال��7ل الى االن�اج ال7�ی� ب�ًال ض�ورة ت.��E ا .24
م� االن�اج ال�قل��^ وذلS Qادخال ال�سائل ال����ل�ج�ة ال7�یcة وخاصة 

    االش�اء.ن9 �� وان ال�>�ة،ال_راعة 

ال$�االت في م�vلف ایالء ال�راسات وال�7X العل$ي ال����ل�جي   .25
�ًا م�  وخاصةE_ل�ة  االه�$ام،الق.اع ال_راعي مXراسات ال$#�ق�وتع_E_ ال
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vا�F وال��ارث ووضع االس��ات���ات والv.� $الس�,�اف ح�وث ال
 ال$�اسXة ل$�اجه�ها. 

االس�فادة م� م�vجات ال�7Xث وال�راسات العل$�ة ال�ي ت�صل9 ال�ها  .26
م�>_ ال�7Xث وال$+س#ات العل$�ة ال$�v))ة وال�ي ت#اهZ في ت��#7 

  االساس�ة.�ات ال_راع�ة �� وزEادة االن�اج م� ال$��فوت� 

ت�ف�� م,�وعات زراع�ة ع���ة م,��>ة الن�اج ال#لع الغ�ائ�ة االساس�ة  .27
 وال)�اعات الغ�ائ�ة وال�E�7ل�ة ال$�تX.ة بها ووضع ن8ام ل��ف��ه وادارته. 

ق�ام ال�e7مات في ال�ول الع���ة ب��ف�� م,ارEع ال�Xي ال���7ة ال�ي  .28
�م الق.اع ال_راعي وت�ف�� م�اخ vارات في الق.اع ت$cا̂ر جاذب لالس�$cاس�

  وال$,اكل. تم� خالل تق�'Z االعفاءات واالم��ازات ل��ل�ل العقXا ال_راعي،

م�اش�ة ج$�ع م+س#ات الع$ل الع��ي ال$,��ك ل�عZ الق.اع ال_راعي  .29
  ال�اتي.ل��نه م�7ك ل�$�ع الق.اعات االق�)اد'ة ل�7ق�< االك�فاء 

ء ن8ام ال�Xادل ال$ع�فة االل���وني تعاون ال�ول الع���ة في ان,ا .30
واالب��ارات ال_راع�ة به�ف ت#ه�ل ال�عاون وال�عامل في مcل ه�ه االزمات 

  وت.��E آداء الق.اع ال_راعي.

  انتهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي
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