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 1.2إيطالييييييا واولعيييييدا يع عييييياو ية ييييييد  ر يييييد  روسيييييي    ي ييييي   روسييييييا الييييييو  

   يار يورو

ألول  ييييير .. ال يييييواريا الروسيييييي  ال  ييييياد  ل سييييي و ي ييييير   سييييييا الييييييو  رو

  ادافا  ري  في  وكراعيا

لهييييا   يييي  األ يييي  ال ي ييييد :  و يييي  العييييووم  ييييو  وكراعيييييا    ثيييييل   العر ييييي  عيييي 

 اإلطالق

  وسكو:   را ح  أي  ر  عووي    ية  خو ها   دا    العر ي  ع  

  الةوير  ع  

ع هييييي   :عيوييييييورم يييييياي و  يييييو وكي ييييي  ووار  الخارةيييييي  األ يركيييييي  ➢

 .الروا ط الياريخي   يو الهعد وروسيا لكو الوق  يغير اآلو

د  و اسيييييي   يركيييييي ي يييييدة  يييييب وويييييير خارةيييييي  الهعيييييد   يييييأو  ➢

 وو الروسي ألوكراعيا.ا يعاع  الده  و إداع  الغ

 سي يييييييار اليييييييرلين األوكراعيييييييي: لسيييييييعا ا ةيييييييييو واليييييييد وا   ➢

 األسرى الرون والدا  يو ل وسكو   ر غير    ول.إلساء   عا     

وسييييالل إ ييييال   وكراعييييي : ال ييييوا  الروسييييي  ق يييي    عيييياط  فييييي  ➢

 . اروخا 30  يط العا    كييف  ع و 

ر يييييييو وسييييييالل إ ييييييال   وكراعييييييي :  عيييييياط   اكيييييياريف و وي ييييييا وإ ➢

 ودي يريف في   يط كييف يعر   ل  ف روسي

داليييير  األ ييييو األوكراعييييي : ا يييييراا اي ييييا   ل  ييييوا  الروسييييي  يك ييييف  ➢

  ة  خسالراا في  ديع   يكو يف.
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 سي ييييار وي يعسييييكي:   اوليييي   وسييييكو السيييييطر    يييي  كييييييف   األوسييييطال ييييرق 

 يعد »اعي ارا «

عي يع يييي  كييييل خييييد ايها لي يييياا  سييييياعدرد  عييييد  ييييورو غ و ييييال ل ي ييييعيف  روييييييرو

 ل ع الء في روسيا و يالروسيا  أثر فوري.

خ ييييير   يييي    ييييوييو  يييييل لغيييي  الةسييييد:  رد   سييييا دي  ليكييييوو   األوسييييطال ييييرق 

 قالدا  عاة ا     و يد ر العال 

 ى "اليطرف"ال  اء الروسي ي ظر فيس وم وإعسيغرا   د و  21 ر ي

يعييييياعوو  يييييو   يييييكال    عظ ييييي : ع يييييف   ييييييوو  ةييييي  الي  وييييييوو العر يييييي 

  ط   ال    الع سي  ري

 إيطاليا يع و د  ها ل  ادر  يركيا   أو روسيا و وكراعيا  21 ر ي

 وي يعسكي:  وكراعيا     و م العةا   و ال ر  الي  ويوو العر ي 
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 ووير ال الي  األل اعي يد و لخط  " ار ال دولي "   أو  وكراعيا 

 ار دو ر   ي 119 عد يةاوو خسالراا 

د يييييا وويييييير ال اليييييي  األل ييييياعيل كريسييييييياو ليعيييييدعرل إلييييي  خطييييي    عييييي  العر يييييي 

 ." ار ال دولي "   أو  وكراعيا

روع ا قي ييييادي إل يييياد  يع ييييير  ورو ييييا و ط يييي    ييييروع  ار ييييال   يييي  ال  يييي

 عيييييد اعيهييييياء ال ييييير  العال يييييي  الثاعيييييي ل وو يييييب ال  يييييروع الةعيييييرال ةيييييور  

أل يركييييي  ثعيييياء ال يييير  العال ييييي  الثاعييييي   ار ييييالل رلييييين ايليييي   ركيييياو الةييييي  ا

 .1947وووير الخارةي  األ يركي  عذ يعاير  

وقييييال ي رييييير الخ ييييراءل الييييذي ييييي  إ ييييداده ق يييييل  واف يييي  ال ييييعدوق   يييي  ي ويييييل 

  ييييييار دو رل إو العييييياي  ا قي يييييادي ألوكراعييييييا قيييييد ييييييعك    1.4طيييييارم   ي ييييي  

عييييياي  ال   يييييي %ل   ييييي   سيييييان  ياعيييييا  ل  35% إلييييي  25  يييييا يييييييراوم  ييييييو 

 .اإلة الي ال  ي ي و و ال ر   و العراق ول عاو ودول  خرى في  ر 

 4.8 يييياف الي رييييير  و  وكراعيييييا لييييديها فةييييو  فييييي الي ويييييل الخييييارةي قييييدراا و 

  يييييار دو رل لكييييو  اةايهييييا الي وي ييييي   ييييو ال يوقييييب  و ييوايييييد وسييييي يا  إليييي  

 .ي ويل إ افي ك ير   روط  يسر 

%ل  ييييو 60و ال يوقييييب  و ي  ييييو إليييي  ديو العييييا  ل يييي الد  ييييوقييييال الي رييييير إو اليييي

. و  يييياف 2021% فييييي 50 ييييو  ييييوالي  2022العيييياي  ال   ييييي اإلة ييييالي فييييي 

  ا يييييل  2022% فيييييي 20 و  عيييييدل الي يييييخ  فيييييي  وكراعييييييا سييسيييييارع إلييييي  

 .2021% في 10

وقييييييال  ي ييييييا إو ال كو يييييي  األوكراعييييييي  يوا ييييييل الوفيييييياء  اليوا ييييييا  ديوعهييييييا 

    و  و اع في غاي  ال عو  .الخارةي      الرغ
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 الغذالي العر ي  األرقا  لين ال  ح و ده..   ال  العةو 

ييييدق ال ييير  الروسيييي    ييي   وكراعييييا عييياقون الخطييير  يييول األ يييو الةويييير  عييي   

الغييييذالي العر يييييل إذ ي ييييدو  عظيييي  الييييدول العر ييييي  غييييير ةييييااو  ل واةهيييي   و ييييا  

 .طوي   ي يد واردايها الغذالي 

ألوكراعييييي  ككيييير  الييييث   ال يد رةيييي  اليييييي ي يييييد يوا عهييييا الروسييييي  ا ي ييييدو ال يييير 

الع ي يييي    يييي  األسييييواق العال ييييي    ييييو ال عييييد العسييييكري والسياسييييي إليييي  اليييييأثيرا 

واإل ييييييدادا  فييييييي ال ييييييواد اإلسيييييييراييةي  كالغيييييياو والييييييع طل وخ و ييييييا السيييييي ب 

 19الغذالييييي  الرليسييييي ل فييييي وقيييي   يييياوال العييييال  ي يييي  يييييأثيرا  ةال يييي  كوفيييييد 

 .     سيوى األ و الغذالي

وي يييب العيييال  العر يييي فيييي ق ييي  ايييذه األو ييي    ييي  ا ي يييار  و  عظييي    داعييي  يعي يييد 

الييييواردا  األوكراعييييي  والروسييييي  فييييي  عيةييييا  ال  ييييح وال ييييعير والويييييو     يييي 

 .الع ايي  وال  و  وغيراا

وفييييي وقيييي     عيييي  فييييي   وكراعيييييا وقييييف ي ييييدير  عظيييي  ي ييييم ال ييييوادل يعط يييي  

 عا  واري عييييي  األسيييييعار  ال ييييييا إلييييي   سييييييويا  قياسيييييي ل   يييييا ال يييييواع  وال ييييي

ول العر ييييي ل خ و ييييا إذا  يييي  وال واوعييييا  العا يييي  ل ييييديييييعثر   يييي   سييييعار اليك 

طالييييي  األو ييييي   و يوسيييييع  وايخيييييذ  اليييييدول ال عيةييييي  إةيييييراءا  كال يييييد  يييييو 

 .الي دير  ووق  

 

اء ي يييييد األرقييييا   و  وكراعيييييا يعييييد خييييا ن  ك يييير   ييييدر ل   ييييح ول ييييذر  ال يييي ر

ي %  ييييو ك ييييي  الييييذر  وال ييييعير الييييي17  يييي   سيييييوى العييييال ل و ييييدر  و ييييداا 

% لييييدول  ر ييييي ل فييييي 40 يعهييييا ع ييييو ل 2020سييييوق  ل يةييييار  العال ييييي  سييييع  

 ييييييو يعي ييييير روسييييييا   يييييدرا رليسييييييا ل   يييييح إلييييي    ييييير واليييييي و والةوالييييير 

 .ويوعن والسوداو و  او واإل ارا  ولي يا

 يييييو سيييييكاو العيييييال ل يسييييييورد ع يييييو % 5و يع يييييا ي يييييكل اليييييدول العر يييييي  ع يييييو 

% 2.5ك يييييي  ال  يييييو  ال يا ييييي  ل يةيييييار  الدوليييييي ل و  يعيييييي  سيييييوى  %  يييييو20
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%  ييييو ا يياةايهييييا  ييييو 63  ييييول العييييال ي ل   ييييو . ويسيييييورد ع ييييو  ييييو ال 

%  يييييو  يييييادرا  ال  يييييح 25ال  يييييحل وي يكييييير لو يييييداا فيييييي ال يوسيييييط ع يييييو 

 .العال ي 

وال  يييييدر  وال سييييييورد   ويظهييييير اإلع يييييوغراف الييييييالي  اييييي  اليييييدول ال عيةييييي 

ال يل  ييييب الع يييي   و األرقييييا  قييييد ييغييييير عسيييي يا   ييييكل ل   ييييح   يييي  ال ييييعيد العيييي

 .ذلم اليريي سعوي وك

 

  ك ر الدول ال  در  ل   ح الةوير 

 

ويعييييد   يييير  ك يييير دوليييي   سيييييورد  ل   ييييح فييييي العييييال ل ذلييييم  عهييييا يسيييييورد 

ة و يييي  %  ييييو  ة ييييوع  ييييادرا  ال  ييييح العال ييييي ل  غييييالف  ييييالي   يييي   10.6

ل وي  يييييي   ةيييييي  ا سيييييييهالم السييييييعوي ع ييييييو 2019  يييييييارا  دو ر سييييييع   4.67

 يييريو  ال ييييا  يييو   ييييوو طيييول رغييي   عهيييا ي يييعف غال يييا  ييي و ال رايييي  الع 18

. ك ييييا ةيييياء  ال غيييير   يييي و 2020  يييييوو طييييو سييييع   9.3ع ييييو  ييييية اإلعيييييا   

 .دول   سيورد  ل   ح 15قال    ك ر 

%  ييييو ا يياةايهييييا ل   ييييو  60ي عيييي  و  ييييكل  ييييا  يسيييييورد الييييدول العر ييييي   ة

روسيييييييا و وكراعيييييييا إ يييييياف  إليييييي  فرعسييييييا ورو اعيييييييا و سيييييييراليا وكعييييييدا  ييييييو 

ص فييييي يوريييييد والو يييييا  ال ي ييييد . لكييييو لروسيييييا و وكراعيييييا ث ييييل دولييييي خييييا

العييييال  العر ييييي  ييييال  و ل عظييييرا لسييييعراا ال ييييعخ ا فييييي ال  ييييديو ألسيييي ا  ييع يييي  

ويك  ييييي  ال ييييي و ال عخ  ييييي   -روفييييي   عيييييا الي ييييياري- العو يييييي  وق ييييي  الةيييييود  

 .عس يا

ورغيييي   و الييييدول العر ييييي  األخييييرىل خ و ييييا الخ يةييييي ل يسيييييورد  يييي عا   ييييو 

يعويييييب ال  ييييادرل ك ييييا  و ال  ييييح األوكراعييييي  و الروسييييي فيعهييييا يعي ييييد سياسيييي  

 الءيهيييييا ال اليييييي  و وارداييييييا وا يياطايهيييييا يسيييييا داا   يييييي  يةييييياوو األو ييييييا  

 .العال ي  واري اع األسعار
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عيييراق  عييي    ييي  اكي ييياءه اليييذايي  يييو ال  يييح ل عيييا  الثالييية   ييي     يييو الو يع يييا 

ل فيعيييي  يسيييييورد ع ييييو 2021 الييييييو طييييو  ييييا   4اليييييوالي   ةيييي  إعيييييا    يييي  

 .خ و ا  و الو يا  ال ي د  و سيراليا  يوو طو سعويا  

ل 2021 الييييييو طييييو سييييع   10وكيييياو ال غيييير  قييييد    ييييو  و    ييييول    يييي  ع ييييو 

 . الييو طو سعويا ليغطي  العةو 3اد ع و إ   ع  در      اسيير

كاعيييي  سييييوريا ي  يييي  اكي اءاييييا الييييذايي  ييييو ال  ييييح و عظيييي  ال ييييوارد  2011وق ييييل 

 ييييير   يييي  ال سييييا ا  الورا ييييي  و عييييد   الورا ييييي ل لكييييو ال يييير   ثيييير    ييييكل ك

 .اإلعيا  واأل و الغذالي

 طا وع  ال ر  واألو ا 

األسييييعار يهييييدد إ ييييدادا  ال  ييييح  ال ييير  فييييي  وكراعيييييا واسييييي رار األو يييي  واري يييياع

 .ي العال  العر 

و  ي ي يييير  اةيييي  ال  ييييداو العر ييييي  الغذالييييي    يييي  ال  ييييحل فهييييي    يييييا يسيييييورد 

 عظيييي  ال ييييواد الغذالييييي  األساسييييي  كالسييييكر وال  ييييو  والييييذر  وال ييييعير واأل  ييييار 

 ييييدرةا   ي اوييييي ل و اليييييالي ي  يييي  فييييي   عهييييا الغييييذالي رايعيييي  لي   ييييا  واألغعييييا  

اق العال ييييي  واألو ييييا  الك ييييرى وال عيييياال ك ييييا ي  ييييل  اليييييا  ي ةيييير  و يييي  األسييييو

ر  الروسييييي    يييي   وكراعيييييال وك ييييا   ييييل خييييالل  و يييي  اإلغالقييييا  وال يييي و ال يييي

ف فييييي  و  اعي ييييار فيييييرون كوروعييييا فييييي العييييا يو ال ا ييييييو. وي يييييو اإلع ييييوغرا

 اليييييالي  ةيييي  ا ي يييياد الييييدول العر ييييي    يييي  األسييييواق الخارةييييي  فييييي  ييييد   ييييواد

 .غذالي   ساسي 

وفييييي  يييييو    يييي    ييييداو  ر ييييي  اكي اءاييييا الييييذايي عسيييي يا  ييييو  عييييا ال ييييواد 

الغذالييييي  األساسييييي  كالخ يييير وال اكهيييي  وال يييييا واألسيييي ام وال  ييييي  واألل يييياول 

فييييو  ع يييها  يييا وال يعي يييد   يييكل ك يييير   ييي  اليييواردا ل ييييأيي ةيييوء  عهيييا  ييي و 

 .اليةار  ال يعي  العر ي 

   العةيييو الغيييذالي وا  ي ييياد ورغييي  ال يييوارق  ييييو   يييداو العيييال  العر يييي فيييي عسييي

  يييييي  الييييييواردا ل   كيييييي  العوا ييييييل الط يعييييييي  وا قي ييييييادي  وال سييييييا   و ييييييدد 

السييييكاول إذ إو  عييييا ال  ييييداو ي ييييل ا ي اداييييا   يييي  ال عيةييييا  ال سيييييورد  إليييي  
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%ل يعكيييييد ال ع يييييرا  الك يييييي  وةيييييود خ يييييل ك يييييير  ييييييو  ةييييي  ال يييييادرا  80

 .لواردا  الغذالي      ال سيوى العر يوا

ويي ييييح  ييييو خييييالل الرسيييي  ال ييييياعي اليييييالي ال ةييييو  الك ييييير   عسيييي   العةييييو   يييييو 

 2020  ييييييار دو ر  يييييا   16 ييييي  ال يييييادرا  الغذاليييييي  الرليسيييييي  الييييييي   غييييي  قي

  ييييييار دو ر فيييييي  61.41واليييييواردا  الغذاليييييي  الرليسيييييي ل الييييييي   غييييي  قي يهيييييا 

  يييييار دو رل ك ييييا يي ييييح  ةيييي  ال ةييييو   يييييو  45.41  العييييا  ع سيييي    ييييارق   يييي

  يييييييار دو ر  ييييييا   67.22ال ييييييادرا  الورا ييييييي  والييييييواردا  اليييييييي   غيييييي  

2020. 

 

 قي   ال ادرا  والواردا  الك ي  الورا ي  والغذالي   العال  العر ي

 

وييييييأيي ال  يييييح فيييييي ال ري ييييي  األولييييي   يييييو  يييييية ييييييأثيره   ييييي  اري ييييياع قي ييييي  

% واألل يييييييياو 12.90%ل ثيييييييي  ال  ييييييييو   عسيييييييي   34.79الييييييييواردا   عسيييييييي   

 .%12.37و عيةايها  عس    

ال وقييييد يسييييي ر فييييي  ييييو خييييالل اييييذه ال ع ييييرا  ي ييييدو العةييييو الغييييذالي وا يييي 

 يييييوء األو ييييي  الرااعييييي  وع يييييص اإل يييييدادا  الغذاليييييي  واري ييييياع  سيييييعاراا خيييييالل 

ور  يييا  عيييداال وايييو  يييا سييييويد  يييو األ  ييياء ال اليييي  العاة ييي   يييو  2022سيييع  

ا سيييييييراد. وي ييييييو اإلع يييييوغراف الييييييالي ال  يييييو  الك يييييير  فيييييي  سيييييعار  يكييييياليف

د ع ال يييير  الروسييييي    يييي  ال ييييواد الغذالييييي  األساسييييي  فييييي ف راير  يييي اط  ييييب اعيييي

 . وكراعيا
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  ع ر  سعار الغذاء

 

ألسيييعار األغذيييي  ل ييييان  (FAO) ويسييييخد   ع ييير  عظ ييي  األغذيييي  والورا ييي 

 .  لس    و ال واد الغذالي  األساسي اليغيير ال هري في األسعار الدولي

 

  خاطر و خاوف

لييييد    ييييو اري يييياع فييييايور  اسييييييراد الغييييذاء وال ةييييوء لوييييياد  األسييييعار ورفييييب ا

 .ال واد األساسي  في العال  العر ي قد يعدي إل  يويرا  اةي ا ي 

 

اري يييياع فييييايور  اسييييييراد الغييييذاء وال ةييييوء لوييييياد  األسييييعار ورفييييب الييييد    ييييو 

 .اسي  في العال  العر ي قد يعدي إل  يويرا  اةي ا ي ال واد األس

   ع را   ي اوي

  يييكل  يييا ل ي يييار  ال ع ييير الغيييذاء فيييي العيييال  العر يييي ال ع ييير العيييال يل وي يييدو 

الييييدول العر ييييي  الخ يةييييي  ذا   ع ييييرا    ييييو غييييذالي  الييييي ل لكييييو سييييد ال اةييييا  

ل يييير  الرليسييييي  يك ييييف  عظيييي  الييييدول العر ييييي  ع  ييييا  اال يييي  خ و ييييا  ييييب ا

 .سي الروسي       وكراعيا والوياد  الهال   في  سعار ال واد األسا

قييييد اسييييي اد   ي ييييا  - ييييو غييييير دول الخ ييييي  العر ييييي-وإذا كاعيييي   عييييا الييييدول 

 ييييو الوييييياد  ال ياسييييي  فييييي  سييييعار الييييع ط والغيييياول   ييييا ي كعهييييا  ييييو ي  ييييي  

اليواوعيييييا  ال اليييييي ل فييييييو   يييييداعا  خيييييرى خ و يييييا اليييييي و وييييييوعن و  ييييير 

 غيييييير  ول عيييييياو واألردو وسييييييوريا والييييييي و سي ييييييهد اعخرا ييييييا ك يييييييرا فييييييي وال

يهيييييا و يييييعو   فيييييي سيييييد  اةيايهيييييا  يييييو األسيييييواق العال يييييي ل   يييييا يعيييييذر  واوعا

   ييييياكل اقي يييييادي  واةي ا يييييي ل خ و يييييا إذا اسيييييي ر  األو ييييي  و  يييييد  إلييييي  

 . ويد الي  ف ورفب األسعار والد    و ال واد األساسي 
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 سوداو ي    عةا ا  ك يرا  الورا   اليعاقدي  في ال

  يييييوو كي ييييو ير  ر ييييب  13.5ي ييييدر ال سييييا   اإلة الييييي  ل عييييال  العر ييييي   ييييوالي 

 ييييي ال ييييال   %  ييييو  سييييا   العييييال ل وي ييييدر  سييييا   األرا10.2واييييي ي ثييييل 

  يييييوو اكيييييار  ع ييييو   يييييوعي كي ييييو ير  ر ييييب  واييييو  ييييا  220ل ورا يييي    ييييوالي 

 .عر ي%  و ال سا   الك ي  ل عال  ال16.4يعادل 

%  ييييو إة ييييالي 34وي ييييدر  سييييا   األرا ييييي اليييييي ي سيييييغل فييييي الورا يييي   ع ييييو 

  ييييييوو اكييييييار . وي ثيييييل  يوسيييييط اإلعييييييا  الورا يييييي  220ال سيييييا   ال ييييييوفر   

 .%  و اإلعيا  العال ي4و العر ي ع 

و  ييييييي   يوسيييييييط إعياةيييييييي  ال  يييييييو  اإلسييييييييراييةي   ال  يييييييح واألرو واليييييييذر  

 طعيييياو  3.6طييييو ل هكيييييار    ا ييييل  1.6و وال ييييعير  فييييي ال عط يييي  العر ييييي  ع يييي

% ف ييييط  ييييو اإلعيييييا  ال   يييييل 13ل هكيييييار  ال يييييا ل ويسيييياا  الورا يييي   ع ييييو 

 يييييو  ة يييييوع ال يييييو   %33  ييييييوو عسييييي  ل ي  29 يع يييييا ي يييييغل ال طييييياع ع يييييو 

  ييييييوو عسييييي   وفييييي  ي يييييديرا  ال عظ ييييي  العر يييييي   117العا  ييييي  ال يييييال   يييييدداا 

 .2019ل يع ي  الورا ي   ا   

ل يييييال   ل ورا ييييي  فيييييي العيييييال  العر يييييي وال  يييييدر   ع يييييو   ييييييوعي ال سيييييا   ا

 15كي ييييو ير  ر ييييب يعييييادل ال سييييا   الك ييييي  لييييدول ي ييييعف  عظ هييييا  يييي و  ك يييير 

ال   ثيييييل  وكراعييييييا و ي ييييييا وال ةييييير ورو اعييييييا دولييييي    يييييدر  ل   يييييح فيييييي العييييي

 .ولييواعيا و ولعدا

ر الييييالو  الورا ييييا   هييييدد   هةيييير ال ييييوار يو لهييييا  سيييي   اري يييياع  سييييعار السييييو 

 لي غيل آ   الورا  .  ي وير خاص لورا ا   هدد   ال وار ي

  ا الذي يعي  ي  ي  األ و الغذالي؟

ي ي ييييير العيييييال  العر يييييي إلييييي  إدار  ةييييييد  ل  يييييوارد واسييييييغالل   ثيييييل ل  كاعيييييا  

 .ال يا   لي  ي  األ و الغذالي

  األ ييييد لعر يييييرغيييي  ال ييييغوط الك ييييير  اليييييي سيسيييي  ها األو يييي ل ي كييييو ل   ييييداو ا

ييييأثرا  ي عيييا  ال ييير  اليييدالر  فيييي  وكراعييييا   ييي  واردايهيييا  يييو ال يييواد الغذاليييي  
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ا  ي ييياد ظرفيييييا   يييي   سييييواق  دي يييي  وإ ييييرا    ييييود ةديييييد  ولييييو  يك  يييي  إ ييييافي  

   يييم سييييييرم  ثراييييا ال ييييال    يييي  يواوعايهييييا ال الييييي  و  يييي  ال سيييييوى ال عي ييييي 

 .ل واطعيها

  فيييييي وةييييي  األو يييييا  العا يييييل  ييط ييييي  ل سييييييدالكيييييو ي  يييييي  األ يييييو الغيييييذالي ا

  ار يييي   خي  يييي  وإسيييييراييةي  طوي يييي  األ ييييد ييةيييياوو ال  يييياكل و وةيييي  ال  ييييور 

الرااعيييي ل ك ييييا ي ييييدداا الدراسييييا  واأل  يييياة فييييي اييييذا ال ةييييال وي ييييارير الهيليييي  

 .العر ي  لالسيث ار واإلع اء الورا ي وال عظ   العر ي  ل يع ي  الورا ي 

 

   اكل  و ع 

 

 .ع راعي     ال عاط  الورا ي  خ و ا  ول ال دوو ف الال

 .الوياد  السكاعي  العالي  اليي   يواك ها وياد  في ال  ا يل

 .ا ي اد عظ  ري قدي   وال  ور في اسيع ال اليكعولوةيا ال ديث 

 .و ف ال  راء و ح ال ياه وي  ص ال سا ا  الورا ي 

 .ورا يق ور دور ال طاع الخاص في ا سيث ار ال

 .غيا  خطط إسيراييةي  فعال  ل يطوير الورا ي

 . عف سياس  الد   وي ةيب الورا   والي عيب الغذالي

 . عف سياسا  وآليا  ووسالل اليخويو واليسوي 

 .ق   ال  اريب ال يعي  العر ي  رغ  وةود يةار  عا ة 

الرسيييييو  وال يييييرال  العاليييييي    ييييي   سيييييي و ا  اإلعييييييا  الورا يييييي   يييييذورل آ   

 .  ل   يدا ..  س د

 .اري اع يكاليف ال عي  الي يي  ال روري  ل ورا    و  ياه وكهر اء وع ل
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 .ي ي  ال  كي  الورا ي  ويعاق ها خا   األرا ي ذا  الةود  العالي 

 

 كيف يي    األ و الغذالي؟

 

 ال يعي العر ي واسيغالل ال وارد ال يا    ر يايطوير اليعاوو  

 ةي ال يكا ل ل عيا  الورا ي رور  اليخطيط اإلسيرايي

 اليركيو     الورا ا  اإلسيراييةي  ال ه   في األ و الغذالي 

 إ طاء ورا   ال  و   ولوي  ق وى في الد   ال كو ي

يو األ يييييو  يييييعح قطييييياع الورا ييييي   ولويييييي  فيييييي سيييييياق اليع يييييي  ال يييييا    لييييييأ  

 .الغذالي

 .ي ةيب ال طاع الخاص     ا سيث ار في الورا  

 . عسسا   و  عادي  اليعويا  وال خاطر الورا ي د    

ا ي ييييييياد سياسييييييي   يييييييري    خ  ييييييي   و إلغييييييياء ال يييييييرال    ييييييي  الورا ييييييي  

 و سي و ايها

 .الي  يل  و يكاليف ال عي  الي يي  ال روري  ل  طاع الورا ي

 .الي عيا  ال ديث إدخال اليكعولوةيا و

 .اق  ال دي  ا اي ا     ف اليغير ال عاخي واسي الم األرا ي والط

 .و ب إسيراييةي  ل  ظ ويخويو ال عيةا  الورا ي  األساسي 

 .ي ةيب ال  ا  و   ا  الك اء      ا سيث ار في الورا  

ك ييييي   ال ييييير  الروسيييييي    ييييي   وكراعييييييا وي عايهيييييا   ييييي  ال يييييادرا  الغذاليييييي  

 يييي  و ييييب األ ييييو الغييييذالي العر ييييي و ع ييييالي  الهيك ييييي ل سييييواء  يعري يييي   ا ا
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ال ي ثييييل فييييي يييييوفير الغييييذاء لة يييييب  فييييراد ال ةي ييييب  الك ييييي  والعو ييييي  الواسييييب 

الالو ييييييو  ييييو  ةييييل  يييييا   يييي ي  وع ييييط ل  و كوعيييي  ي  ييييي  ا كي يييياء الييييذايي  

ا    يييير ا ي يييياد الدوليييي    يييي   وارداييييا الخا يييي  وإ كاعايهييييا الذايييييي  فييييي إعييييي

 .ا يياةايها الغذالي     يا

ي  يييييويرا  اةي ا ييييي  وسياسييييي  واري طيييي  " و ييييا  الغييييذاء" فييييي العييييال  العر يييي

  ي يييي    ياعييييال إذ  د  ال ييييغوط ال ي ث يييي  فييييي ع ييييص الغييييذاء  و وييييياد  األسييييعار 

ورفييييب الييييد   إليييي   ييييا  ييييرف ياريخيييييا  اعي ا ييييا  الخ ييييو  و "إ ييييرا ا  الطعييييا " 

 غييرا  في  عي  األعظ  في  د    داو واليي  فرو  ي

 


