هل يتسبب كوفيد19-
في أزمة غذاء عالمية

جديدة؟

“
ل
مننالمتوقع ن لتعلضق نن
متدوللمتوسقعردةلتلغنامءل
والسنننننننننننن و لمت ننننننننننننع -تضنننننغعدل ننننند دةل ننننن لل
مسننقو مرلمتر ننن و ل ننن ل
مألععمملمتث ثةلمتق دمة.

“

ملخصلس س تلضنوع ةل
سلسلةلغ لدور ةلضصدرلعالم كزلمتو لعم تلودعملمضخ ذلمتق مرل
متق ب لتوجلسلمتعزرمءلمتوص ي
متسنةل()1ل– مت ددل()4
 28تغسطسل2020

عن المركز

نن دلم كننزلمتو لعم ن تلودعننملمضخ ن ذلمتقنن مرلمتق ن ب لتوجلننسلمتننعزرمءلمتوصنن يلل -منننالأتننعضملعنن مل– 1985
ض نعتالتلعنندةُلت بعمكننيلمتقغ ن متلمتقننالمن لب ن لمتوجقون لمتوصن ي.لفقنندلم ننقصلفننالم لقننملمألوت ن (– 1985
)1999لبقطع لمت ن نةلمتو لعم ض نةلفنالمصن .لثنملكن علشأتن ءلوزمرةلمالضصن التلوضونعتعا ن لمتو لعمن تلعن مل
()1999لأقطنةلض نعتللرس سنةلفنالمسن ضمُلت بنرديلدورسلكوبرسسنةلفون ل ) (Think Tankضندعملا نعدلمبقخنال
متق مرلفالمخقلفلمج التلمتقنو ة.
ومنالذتكلمت اُلتص حلمتو كزل ق ن لرؤ ةلمر ده لتعل وععلمتو كزلمتوقو ِّنزلفنالمجن للدعنملمضخن ذلمتقن مرلفنال
ض لمتقنو ةلمتت ملةُلوش مةل عمرلمجقو نالبنن ءلوض ز نزل ننعمتلمتقعمصنالمن لمتونعمرالمتوصن يلمتنايل
ب ق لغ نةلمتقنو نةلوهندف لمألسنو .لمألمن لمتنايل رهلنملت عنط ولبندورلتك ن لفنالصنن لمتس سنةلمت منةل
وض ز زلكر ءةلا عدلمتقنو ةلوف ت ق ُلوض س خلمجقو لمتو فة.

عن ملخص سياسات

فالظالض قتدل ض لمتقنو ةلوضت ببو ُلوضنتعولمتخ متلومتقج ر لمتقال بووالمالسقر دةلمن ُلض دولمت اةل
م سةلالأرق حلعول ةلصبن لمتس سةلمت مةلعل لاد دلمألفون رلومررمءلومال ق م ن تُلوبنااللمتج ندلتق ين مل
مإلمو أ تلمالبقو ر ةلومتقدرمتلمإلبدمع ةلبتغفٍلوضر ؤلُلومتو وأةلفنالمعمك نةلمتقغ ن ُلوفن لشرن رلضتن ربكال
سملعل لمتثقةلو ل لمتق وة.لمألم لمتايل رهالمص لتق ق لوث تل ع ةلوا م ةل للمتسنعمت متق دمةُل
وض ي ملشمو أ ض لوشدمرةلمعمرده لبور ءةلوف ت ةلوف لمن جلشبدمعا.ل
ومالهاملمتوبنطل ُل ملمتس دلمتدكقعر/لرس سلمجلسلمتعزرمءلبقعا ملم كزلمتو لعمن تلودعنملمضخن ذلمتقن مرل
تق نننالهنناسلمتو ن درةلوشر ن لسلسننلةل"ملخننصلس س ن تلضنوع ننة"لغ ن لمتدور ننةُلإلتق ن ءلمتضننعءلعل ن تهننمل
متقض لمتقالضتغالب للص أ لمتق مرلمتوصن يُلفنالم وتنةلالسقوتن ملمتو منحلمت س سنةلتلعم ن لمتن مهال
لوض ند تُلورن حلرؤألوتفون رلوضندمب لمقق نةلو بلنةلتلقنر نالتلق منالم ن للوصنعت لشتن لض ز نزل
مالفن
ا عدلمتقنو ةلمتوسقدممةلفالمتدوتة.ل
و ص ن لعل ن لضنننعولمت ن ؤألوضنندف لمررمءلومألفو ن رُل ق ن حلمتو كننزليف ن لر ننةلتقلقننالشس ن م تلب ث نةلرص ن نةل
تلوت ركةلفالهاسلمتسلسلةلمال ِ الأخ ةلمالمتخ ن مءلمتو ل ن الوغ ن لمتو ل ن اُلب إلعن فةلشتن لمت ن ث ال
ومتوسقت ر المالدم المتو كز.
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تو كز متو لعم ت ودعم مضخ ذ متق مر متق ب توجلس متعزرمء متوص ي

رئيس المركز

هيئة التحرير

السيد /أسامة الجوهري

دكتورة /رشا مصطفى عوض

دكتور /أحمد رجب السيد

مساعد رئيس مجلس الوزراء
رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار

اإلدارة التنفيذية للمركز
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شكر خاص لإلدارة العامة للجودة واإلدارة العامة للتصميم الجرافيكي

هل يتسبب "كوفيد"19-
في أزمة غذاء عالمية جديدة؟
أحمد رجب السيد*

ننندولتعلثونننةلسنننع لتنننملضسنننلملمنننالمتقننندمع تلمتسنننل ةلالأقتننن رلا س نننةل"كعف ننند."19-لفوثلوننن ل
عصرتلمتج س ةلبعسعم لرس سةلمسقق ةلمثالمتط نةُلومتون للومألعون لُلومت وناُلممقندلضنعث ل
متر ن و لمتوبسنقجدلت تنوالسنع لمتغنامءلمت ن توا.لفون لبن الز ن دةلمتطلنيلمتور ا نةلبسن يل
لمتطنن ر لبسنن يلمرضرنن ول
ضنندمف لمتوسننق لو العلنن ل نن مءلمألغا ننةلمألس سنن ةلوأقننصلمت نن
متوخ ر لمتلعا سق ةل عادلهن كلمتوث لمالعدملمت ق الف و ل ق ل لبوسقق الصنن عةلمتغنامءل
فننالمت ن تم.ل"غ ن لمركنندلبدراننةلك ن ة"ُلهونناملوصننفلمتوجلننسلمتنندوتالتل ننع لضننعث لمتر ن و ل
د)1(.
متق االعل لسع لمتغامءلمت توال للمتوسقق المت
توالك فل رث ل"كعف د"19-لعل ليت تلعوالمتسع لمت ن توالتلغنامءل ن للمألانالمتونينعر لهنال
قسن يلمتعبن ءلفننالتزمننةلغننامءلع تو ننةلاد نندةلعلن لمتونندألمتوقعسن لومن ذمل ووننالتل وعمن تل
متوسنقعردةلتلغننامءلمثننالمصن لتعلضر ننال ن للذتننكلفننالمتننزمالمت نند لفننالمتسننطعرلمتق دمنةُل
وللهاملمت ددلمال"ملخصلس س تلضنوع ة"لوع لشا ب تلم دس ةلت اسلمألس لةلمتص ة.ل

 .1كيف يُشعل كوفيد 19-سوق الغذاء؟
وننال"كعف نند"19-لعل ن لشع ن دةلضتننو الم مننحل
سع لمتغامءلمت توالفالعدةلأعمحل
▪ فونننننالأ نننننةُل ننننندف لضنننننن مالمتوخننننن ومل
متوق لقننةلبقرتِّننالمتعبن ءلمتنندوللمتونقجننةل
تلغننننامءلشتنننن لمت نننندلمتور ننننتلمننننالضنننندف ل
ص درمض لتدعملمإلمدمدمتلمتو ل ة.
▪ ومننننننننالأ ننننننننةلت نننننننن أُلض نننننننن وللمتنننننننندولل
متوسننننق لوةلتلغننننامءل -بنننندمعالمتق ننننعد -

ز ننننننننن دةلومردمض ننننننننن لت فننننننننن متوخزوأننننننننن ت
مالسق مض ج ة مالمتسل لمألس س ة.ل
هونننناملشذعل سننننملمتقننننعث لمتنرسننننالتلر نننن و ل
لاللضنننزملل
و ننندسلمتو منننحلمألوتننن لترجنننعةلعننن
و ق ننننةل قنننن لمرعلفننننالسننننع لمتغننننامء.لب نننندلتعل
مأقق للضنعث لمتر ن و لمتوسنقجدلشتن لس سنال
شمدمدمتلصنن عةلمتغنامءلمت تو نةل ب ندت مسنعتةل
و ننننتلمنننن لضعستنننن لمتنننندوللمت س سننننةلمتونقجننننةل
تلغننامءلفننالضط ن لمتقنندمب لمال ق مز ننةلال قننعمءل
ضرتِّالمتج س ة.ل

*للل مندر لمال قصن دلبول نةلمال قصن دلومت لنعملمتس سن ةلا م ننةلمتقن ه ةُلو ن لم قصن ديلبو كنزلمتو لعمن ت ودعننمل
لمال قص ديلبج م ةلب ت ا.ل صالعل لدراةلمتدكقعرمسل
مضخ ذلمتق مرلمتق ب لتوجلسلمتعزرمءُلوب ثلزمس لبو سالمتق
فالفلسنرةلمال قصن دلفنالا م نةلبن ت البعتو أ ن لب ندم لدر لمال قصن دلفنالمتقن ه ةُلوف مأورنعرتُلوبن ت ا.لضتنوال
مج التلتب ثملكل لمالمتس سةلمتنقد ةُلومال قص دلمتولالمتقط قاُلوض ل المتس سالمتزمن ة.
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فوننن لضق ننندل كنننةلمت وننن للوضط ننن لشاننن مءمتل
متق عبننندلمتجسنننديلضصننن يلضننندمع تلمتر ننن و ل
م م الصن عةلمتغامءلب تو مالبدءم مالمتزرمعةُل
وم ورم ب ت ص دُلثملمأق ءلبقدموللمتو ص ا.ل
تنننمل ننندلمتسننن ن ر علمتسننن ب لصننن يلمتق قننن
ب ننندم لضجسننندتلدرممننن لت دمثنننملبسنننع لمتقونننحل
لتب المتو عا.ل
مت توال لل
روسن ُلمبصندِّرلمتقونحل
مت دم ةلا ءتلمن لفن
مألوللفنننالمت ننن تملب صنننةلضصنننالشتننن ل%17لمنننال
شاو تالمتصن درمتلفنالعن مل)2(ُ2019لل نعدم علن ل
ص ن درمض لمننالمتقوننحلب ننثلاللضقج ن وزلسنن ةل
ةل عأ عل)3(.2020لل
م الرالبن
مت صةلمتقالضسن ب لمتوسنقعردوعلعلن ل جزهن ل
قنن لمسبنننقنراتلب تو مننال نننال نن لوأصنننفل
منالمتوععنندلمتوقع ن لتنر ذهن لفننالوسن لمن ع
ب سيلوزمرةلمتزرمعةلمت وس ة.ل()4ل

وهواملتملضجدلمصن ُلتك ن لمسنقعردلتلقونحلفنال
مت ننن تملب صنننةلفنننالمتسنننع لضز ننندلعنننال%7لمنننال
شاوننن تالمتنننعمردمتلفنننالعننن مل)5(ُ2019ل مرننن م منننال
شتغنننن ءلمن صننننةلالسننننق مدلمتقوننننحلك أننننتل نننندل
ر ق نننن لفننننالتوللتب ننننالُ2020لبسنننن يلأنننندرةل
عط ءمتلمتقعر دلم لضزم ندلمتوخن وملبتنععلمند
لمألسعد)6(.ل
ي لمتقصد لفالمنطقةلمت
ضواوبالمتور ر ةلهن لفالتعلمصن لمعقوندتلعلن ل
روس لفالضغط ةلأصفلومردمض لمتسنع ةلمال
متقوحلفالع مل.2019لو ععنحلمتتنوالر نمل()1ل
جملضج رةلمتقونحلفنالمت ن تمُ ومتنعزعلمتنسن ال
توالمالروس لومص لفالهاملمتسع .ل
ربو ن لدف ن لذتننكلكلننملمنيوننةلمألغا ننةلومتزرمعننةل
مت تو ننةلفننالمنقصننفلتب ننا شت ن لدعننعةلمتنندولل
متوبصندِّرة تلغننامءلت فن ل ننعدلمتقصنند ل تقجنننيل
تيلشرب كلغ لع وريلفالتسعم لمتغامء)7(.

شكل  .1قائمة الدول العشر الكبار بتجارة القمح في العالم خالل عام 2017
أكبر عشر مستوردين للقمح
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متوصدر:ل عدةلب أ تلمنيوةلمألغا ةلومتزرمعةلعل لمت مب لمتق تا:لhttp://www.fao.org/faostat/en/
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 .2لماذا لن يتسبب الوباء في أزمة جديدة؟
دف نننتلدرممننن لسنننع لمتقونننحلمت ننن توال ننن لل
لتلقسننننن ؤلل نننننعلل
تب نننننالمتو عنننننالمتننننن
شمو أ نننةلضسننن تيلكعف ننند 19-فنننالأتنننعءلتزمنننةل
غامءلع تو ةلاد ندةلعلن لغن مرلمن ل ند ل ن لل
مترق ةلب الع مال 2008ول.2010ل
اننند لب تننناك لتعلمإلا بنننةلعلننن لهننناملمتقسننن ؤلل
ت ستلبسن طة.لفن غملعندملضن ا حلم قو ت نةل
دو ل تةلرعمر لرس سةلفنالسنع لمتغنامءل
مت نن توالبسنن يلف نن و لكعروأنن لمتوبسنننقجدل
فننننالمألاننننالمتقصنننن ُ شاللتعلتلر نننن و لعلنننن ل
متونندألمتوقعس ن لضننعث متلغ ن لمقو ثلننةلعل ن ل
متدوللمتر علةلفالسع لمتغامءلمتدوتا.ل
لمتنننننندولل
شذلشأننننننملمننننننالمتوقع نننننن لتعلضق نننننن
متوسنننننننقعردةلتلغنننننننامءلوالسننننننن و لمت نننننننع ل
تضنننغعدل ننند دةل ننن للمسنننقو مرلمتر ننن و ل
للمألععمم متث ثة متق دمة.لل
و قنننن لبدم ننننةلعنننن ملُ2021لل بقع نننن لتعلضوننننقصل
ترصنندةلمتوخزوأ ن تلمت تو ننةلمننالمتغننامءلت ننةل
م قن ننن تل ننندل خلق ننن لمتر ننن و لفنننالا أنننيل
لهاملمتق ا ح:ل
ُ وهاسلهالتس
مت

▪ سياسةةة يديمةةة سةةبب جديةةد :ضوقلننك
روس لضن ر خلرع نالفنالض طن شلسنع
ل نننعدل
متقونننحلمت ننن توالمنننال ننن للفننن
زمن ننننننةلتولكو ننننننةلتولسنننننن ةل(بق نننننند ال
متض مسي)لعل لمتقصد لفالتو ن تلمرضرن ول
متطلي.لت الهاملمن لف لقنملب تضن لفنال
مت بن لمتثن أالمننالمت ن ملمت ن تالعننالر ن
وعنن لسننقفلكوننال تقصنند لمتقوننحلمنن ل
بدم ةلمأقت رلا س ةل"كعف د."19-ل
غ ن لتعلهنناملمت ين لتننمل ننرتلتبكبلننملب تدراننة
لمعسننننو ةل
متوطلعبننننةلبسنننن يلمأخرنننن
متطليلض ر خ ًّ لفالهاملمتع نتلمنالمت ن م.ل
فقنن ل نندل ننرديلض ل نن لصنن درمتلمتقوننحل
مت وسننننن ةلترقننننن ةلترنننننعلل ننننن للمعسنننننمل
مت صنننن دلمننننال عت ننننعلشتنننن لسنننن قو شتنننن ل
معط مب تلتكث ل دةل ثل قزممالمت ي ل
عندساٍلم لذروةلضج رةلمتقوحلمتدوت ة.ل
ف وننن ل ننندل ضننن عفلمأققننن للعننندوأل يننن ل
متقصننننند لشتننننن لمت لننننندمعلمتوجننننن ورةل ننننن لل
معسنننملمت صننن دُلمثنننالك زم سنننق علبننن ال
تغسننننننطسلوتكقننننننعب ُلمننننننالمعننننننط مب تل
أقصلمتو و لمت توا.ل
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فنننننننالمأل ننننننن ُلض قننننننن لهننننننناسلمتس سنننننننةل
مسنننق دةلمننن لضع ننن لمنيونننةلمألغا نننةل
ومتزرمعةلمت تو ةلالرضر ولشأق جلمتقوح فال
من ن ر لروس ن لوك ز سننق علومت ننندلوبو ن
ن فعلعلنن لمإلأقنن جلمت ن توالعننندل نندودل
 762.6مل نننععلرنننالفنننالمعسنننملضسنننع ل
متقوحلتل ملمت تال)8(.2021/2020
▪ العةةب مة في فةةي ميرةةب كبيةةي :نندل نندف
ي لضصد لمتقوحلمت وساُل للضجد ندسل
ننننننننننن للمعسنننننننننننملمت صننننننننننن دلمت ننننننننننن تاُل
متوسننننقعرد المتو نننن ر شتنننن لضنع نننن لا نننن تل
متقعر دلوتعلعل ل س لمتقولرة.لل
ف ن بغملضن فس ن ةلمتقوننحلمت وسنناُلبس ن يل
أعع ننننننةلمتو صنننننننعللوعنننننن فلمت ولنننننننة
متو ل ةُل دلضلجنعلمتندوللمتوسنق لوةلشتن ل
مالسنننق مدلمنننالمنقجننن المن فسننن المثنننال
مالض دلمألوروبالومتعال تلمتوق دة.ل
علنننننننن لسنننننننن المتوثنننننننن لُلرفنننننننن لموقننننننننيل
ضننننمل
متو صنننن ال()FranceAgriMerلضع
تص ن درمتلمتقوننحلمتر أسننال ن رجلمالض ن د
مألوروبالشت لر مل سالتلوعسملمت ن تال
متايل نق الفال عأ ع)9(.لل
ضب ندت مص ن لتب ن زلعو ن ءلف أس ن ل ن للهننامل
متوعسمُ تن سلفقن لت غ ق ن لفنالضقل نال
تنننةلعننندملمتقننن قالمتو ض طنننةلبوسنننقق ال
متقنننندفق تلمتق دمننننةلمننننالمنطقننننةلمت نننن ل
مألسننعدُ وتوننالت ضنن لالسننق مده لمتقوننحل
مألوروبنننننالتثنننننن ءلمعسنننننمل صننننن دلمتقونننننحل
متو لالفالمترق ةلب التب الوم ع.ل

هننننامُ و نننندلضسنننن عدلمتط ننننةلمتورقع ننننةل
ال قوننن التلمأ سننن ر متعبننن ءلعلننن لشمو أ نننة
ض سننن خلهننناملمالضجننن سلفنننا متوننندألمتق ننني
وبو ل قلالمالس ط ة مت لمألسعدلعل ل
س سالشأق جلوضعز لوضعر دلمتقوح.

5

▪ درس مفيةةد مةةةة صبةةةية ةةةربة :نننولت
متقج بنننة متدوت نننةلفنننالشدمرةلتزمننن تلمتغنننامءل
ننن للمت قننندلمتونصننن مُلوالسننن و ل ننن لل
مترقنننن ةلمنننن لبنننن العنننن مل 2008وعنننن ملُ2010
تسنننسل رنننعلضنننعمزعلسنننع لمتغنننامءلفنننال
متوسننننننقق اُ وذتننننننكلع نننننن لبننننننن ءلترعنننننن ةل
متننق كةلبنن المتر ن عل المألس سنن ا فننال
سع لمتغامءلمتدوتا.ل
ُلتصن حلهنن كلشاون ول
ف ل لا أيلمت
ومسنننن للبنننن المتنننندوللمت س سننننةلمتوبصنننندِّرة
تلغنامءلبتنعع عن ورةلمالمقنن ولعنالو ننف
متصننن درمتلمتورننن افل ننن للفقننن متلمرضرننن و
متطلي مت توالعل لمتغامء.ل
وتضننو علمتقننزمملمتوبص ندِّر اُلوعننت متنندولل
متوسنننقعردةلتهو نننةلم مكونننةلم ق ر ننن تل
ل ننن ل
معمض نننةلتق ق ننن لس سنننةلمت ننن
تو ننن ت مألزمننن ت.لف تصننن الو نننده ُلعلننن ل
س المتوث لُلضوقلنكل ت ن نعمتالأصنفل
م ق ر ن تلمتقوننحلفننالمت ن تملومتوبقنندرةل
بن نننعل 287.1مل نننععلرنننالمقننن يلفنننالعننن مل
 ُ2019ب سيلوزمرةلمتزرمعةلمألم و ة)10(.ل
ف ونننننن لرف ننننننتلمأل نننننن ةلمننننننالضقنننننند مض ل
توخزوأ تلمت تملمنالمتقونحلبن نةلعن مل
متقسنننع لمت ننن تالشتننن لمسنننقعأل سنننا
اد نندل ل ن لل 292.8مل ننععلرننالمق ن يلفننال
لتب ا متو عا)11(.ل
ضق ل
ضبوثِّ نالهنناسلمال ق ر ن تلمجقو ننةل ن س ل
متصدلمألوللضجن سلتيلمعنط مب تلم قولنة
فننالسننع لمتغننامءلمت ن توال ن للمسننقو مرل
متعب ن ءل ن للمترق ن ةلمتوق لننةُ وهننعلم ن لتننم
قننعف لتثن ن ءلتزمقننا متغننامءلفننالمترق ن ةلب ن ا
ع مل 2008وع مل.2010ل
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▪ الوضة المعرتةاد اليديةد :ضتن دلتسن رل
متسل لمتغامس ةلمت س سةلض ما ملوعسن
منالمأدالولتزمةلكعروأ لبس يلمرضر ول ندةل
متق ننن ررلمال قصننن ديلمننن لضننندهعرلتسننن رل
متط ةلوض ما لمتطليلمت توا.

متلننننن الفنننننالتوروبننننن لهننننناملمتوعسنننننملشتننننن ل
ل
مسنننقعأل سنننالاد ننندلمننن لمالأخرننن
مت دلفالمتطل تلعل لمتط ا)12(.ل
وعلنننن لمسننننقعألمت نننن تمُلضي نننن لب أنننن تل
منيونننةلمألغا نننةلومتزرمعنننةلض ماننن لمر ننن ل
تس رلمت ع ل للمتن ب ا متو عن ا.ل
ف و ن لعنندملمتقوننحلومألرزُلضنندهعرتلتس ن رل
مت نننننننع لومتز نننننننعتلومتسنننننننو لومألت ننننننن عل
ومتل ننعمل ن للمتن ب ا مأل ن ا ب س نيل
متتوالر مل()13(.)2ل

لتسن رلمتغنامءلان ءل
وعل نمُ فننعلمأخرن
مدفعع بتوالتس سالب عممنالمتطلنيل
.لفرنننال ننن رةليسننن ُل
دوعلععممنننالمت ننن
متقنننالضبوثِّنننالو نننده ل%40لمنننالمسنننق كل
متقونننحلمت ننن تواُلضبقننندرلأسننن ةلمأووننن
متطلنننيلبننن التب نننالو عأ نننعلبنسننن ةلل%20ل
بن ء عل لتومم لمط المتقوح مإل ل و ة.ل

ف ون لضتن لمتقغ تن متلفننالتسن رلمت قننعدل
مرالننةلفننالبعرصننةل نن و غعلتلسننل لشتنن ل
مضجنن سلتسننن رلكنننالمت ننع لمتغامس نننةلبوننن ل
ف ننن لمألرزلومتقونننحلشتننن لمالسنننقق مرلوربوننن ل
متسقةلمتق دمة)14(.
متق ما ل للمأل

تم لفالث أالتك لسع لتلقوحلفالمت ن تمُل
فقنندلرف ننتل ن كةل Strategies Grain
ض ن لتوخزوأن تلمتقونحل
مالسقت ر ةلضع

شكل  .2تطور الرقم القياسي ألسعار الحبوب في الفترة من يناير  2018إلى يوليو *2020
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* يضم مؤشر الرقم القياسي ألسعار الحبوب كلا من الذرة واألرز والقمح .فترة أساس المؤشر هي الفترة من عام  2002إلى عام
 .2004لمزيد من التفاصيل حول المؤشر راجع رابط المؤشر على قاعدة بيانات منظمة األغذية والزراعة.
http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/en/
المصدر :قاعدة بيانات منظمة األغذية والزراعة.
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 .3متى يتحول الوباء إلى أزمة غذاء جديدة؟
اللضواوبال طعرةلف و لكعروأ لمتوبسقجدلفالضدمع ضنملمتسنل ةلعلن لتسن رلمتسنل متغامس نةلفنال
مألانننالمتقصننن لوشأوننن لفنننالشرسننن سمل عمعننندلاد ننندةلض ونننملصنننن عةلمتغنننامءلمت ننن توالف وننن ل ق لننن ل
ب السننقثو رُلومإلأق ن جُلومتقج ن رةلعل ن لمتونندألمتوقعس ن .لف ت ق ن تلمتلعاسننق ةلمتقننالضعماننملضنندمولل
متو ص المتزرمع ةل للمترق ةلمأل ةلض دولتع فل لق تلمسلسالمتقغ لمتق دم.ل
متوتولةلتعلمتقو ت فلمت زمةلتوعمءمةلهناسلمتقغ تن متلاللض ندولمقو ثلنةلبن الالع نالصنن عةلمتغنامء.ل
فرننال ننن ال ننندلض قننن لمتننندوللمتونقجنننةلتل ننع لمألس سننن ةلب ننن لمتوو سنننيلمتع ق نننةل قع ننن لتعل
لمتدوللمتوسقعردةلت اسلمت ع لتضغعدل د دةُ و ب دت ط ولمتقونحلفنالمصن لأوعذان
ضق
مب م ت تةلمتدوللمتوسقعردةلتلغامءلمتقنال ندلضعمانملصن عب تلاعه نةلمن لتنملضقغ ن لمسنق مض ج ةل
لضقوثالفالمرضا:
لهاسلمألس
متقط ولعل لمتودأ متونيعر,لب
سببية في اتياه احد
ب سيلت د لب أ تلوزمرةلمتزرمعةلمتوص ةل علل ط ولمتقوحلت ملُ2018لضننقجلمصن ل 8.3م ن ال
رننالب نون لضسننق لكل 19.7مل ننععلرننالومننالثننم ضسننقعردل 11.4مل ننععلرننالسنننع )15(.ل وبنناتكل لن ل
م نندللمالكقر ن ءلمتننامضال%42لمو ن ب ن ِّ لتمننالمص ن لمتغننامسالتققل ن تل ن دةلفننالسننع لمت ننع ل
مت توالبس يلمرضر ولدراةلمالعقو دلعل ومردمتلمتغامءلما متخ رج.ل
ععحلمتتوالر مل()3لتعلهن كلمضج هن أزوت ن فنالأسن ةلمالكقرن ءلمتنامضالمنالمتقونحل ن للمت قندل
مأل .لف دم لوصلتلأس ةلمالكقر ءلمتامضالتن عل%75لع مل 2009تنمل ق ندلمقعسن لهناسلمتنسن ةل
ازلمتن %50ل للمتسنعمتلمت ت لمتق ت ة.

شكل  .3تطور نسبة االكتفاء الذاتي من القمح في الفترة من  2005إلى أبريل *2018
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* يُمثل معدل االكتفاء الذاتي قيمة اإلنتاج المحلي من محصول القمح منسوبا إلى المتاح لالستهالك من محصول القمح.
المصدر :الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء.
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فنننالمتع نننتلأرسنننمُلتنننمل وننننحلعنننخ مةل جنننمل
متننعمردمتلمتوصنن ةلم ننزةلضن فسنن ةلتلوسننقعردل
متننعرنالفننالمتسننع لمت ن توالتلقوننحلل ننثلشعل
ضعث ل جملمتطليلمتوص يلعلن لتسن رلمتقونحل
فننالمتسننع لمتدوت ننةل ع ننالع ن دةلمضج ه ن لوم نندمل
وهعلمتص عد.ل
فنننن غملك نننن ل جننننملمتطلننننيلمتوصنننن يلب تنسنننن ةل
تلسننننننع لمتنننننندوتاُلفنننننننعلذتننننننكلتننننننمل بوسننننننيل
متوسننقعردلمتننعرنالت ننةلممق ن زمتلس ن ةلعل ن ل
لذتنننكلشتننن له وننننةل
مننن لمت قنننعدُلوض نننعدلتسننن
متقوننحلمتق ن دملمننالمت ن لمألسننعدلعل ن لرل ن ت
متقعر نندلمتعرن ننةُلومعقو ن دلمتوسننقعردلمتوص ن يل
بتوالم عريلعل لمتت مءلمالمتسع لمت ن تال
دوعلمتسع لمرااُلوعن فلا نعدلبنن ءلرصن دل
مسننننق مض جالمننننالمخننننزوعلمتقوننننحللب نننندلتزمننننةل
متغامءلمألوت لع مل.2008
هيمنة ر سية متزايدة

سن دلمتتننوالر ننمل()4ل صننةلسن ط ةلمتقوننحل
متقن دملمننالمنطقننةلمت ن لمألسننعدلعلن لومردمتل

متقونننننحلمتوصننننن يل ننننن للمت قننننند المأل ننننن ا.ل
ف دم لك علأص يلمتد لمت وسالت نالمنال%1ل
منننالمتنننعمردمتلمتوصننن ةلمنننالمتقونننحلفنننالعننن مل
 1999وصالأص ملشت لمن ل قن لمنال%50لب ندل
عت السنةلفالع مل.2019لل
ف ونننن لمسننننق عذتلكننننالمننننالروسنننن لوتوك مأ نننن ُل
و نننند و ُلعلنننن لمنننن لالل قننننالعننننالث ثننننةلتربنننن ول
متننننعمردمتلمتوصنننن ةلمننننالمتقوننننحل نننن للمت نننن مل
مأل .لهوامل المتقونحلمت وسنالضندر ج ًّ م نال
متقونننحلمألم وننناُلغ ننن لتعلعونننسلهننناملمتننننو ل
تصننن تحلمتعال ننن تلمتوق ننندةلومالض ننن دلمألوروبنننا
وب دملعنالبلندمعلمت ن لمألسنعدلالل ندولموونن ل
فالمتوسقق المتونيعر.ل
اللضبوثِّنننننالضن فسننننن ةلتسننننن رلمتقعر ننننندلمق رأننننننةل
ب تون فسننن الومسنننقق مرلمتق ض ننن تلمتلعاسنننق ةل
لمتع دةلت نامل
ب المص لوهاسلمت لدمعلمألس
متق ا حُلف و ل ب دتلض س ال ودلمتقعر ندلمنال
ننننثلم قعت ننننةلمتسنننن لومأقينننن ملمإلمنننندمدمتل
هدف لع ور ًّ لتألاالمتزمنالمتقص .
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شكل  .4التوزيع النسبي لواردات القمح المصرية بحسب القيمة من  1999إلى *2019
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المصدر :حسابات الباحث بناء على بيانات  The Observatory of Economic Complexityعلى الرابط التالي/https://oec.world/en :
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مطلوب على وجه السرعة
علننن لمتوننندألمتوقعسننن ُل ننن ض لأجننن حلا ننننعدلل
ضنع ن لمص ن درلضعر نندلمتقوننحلبو مكوننةلمسننقعأل
م ضر لمنالمال ق ر ن تلمالسنق مض ج ةُلوبون لالل
قالعالعن ملك منالمنالمالسنق ك.لالل ق ندأ
متوخننزوعلمالسننق مض جالمننالمتقوننحلفننالمتع ننت
متن مهالوعلن لت سننالمأل ننعمللسننقةلت ن لمننال
م دللمالسق كلمت تا.
غ نننننن لتعلذتننننننكل قنننننن جلشتنننننن لضننننننعمف ل نننننن ر ال
مس ق ا:لضنعمف ل صن لةلمسنقق ةلمنالمت ولنةل
متص ةلوم وأةلر ةلصعمم لمتقخز ا.لو ندول
تعلك ن لمتت ن ر الغ ن لمقننعف البتننوالك مننال
فالمتع تلمت مهاُلوذتكلفالععءلأدرةلمت ولةل
متصننن ةلبسننن يلعجنننزلم نننزمعلمتقجننن رةلمتونننزما
وم دود نننننةلمتط نننننةلمالسنننننق ب ةلتصنننننعمم ل
متقخز المتقنالضصنالب تون دلشتن لأصنفلعن م وبون ل
الل قن سيلم ل جملمالسق كلمتولا.ل
ت ض ُل ب دتل ر لم دللمتر ندلتثنن ءلمتقخنز الل
متننايل صننالشتنن لمقنندمرلمت بتنن لمتق ننديلمألهننمل
ن للمتونندألمتونيننعرللشذل رننع لهنناملمتو نندلل
كل لمالمتوقعس لمت ن توالومقعسن لمنطقنةل
متتنننن لمألوسنننن لو ننننو للشف ق نننن لبو م ننننا.ل
وضب نندبلز ننن دةلسننن ةلوض نند ثلصنننعمم لمتقخنننز ال
ر لتوت ًّ لتققل الهدرلمتونيعمةلب تو ما.
ز ن دةلمالعقو ن دلعل ن لمت قننعدلرع لننةلمألاننالفننا
ننن مءلمتقوننننحلضب ننندتلوسنننن لةلف ًّ تنننةلتوعمءمننننةل
مسنننننقعألمتوخزوأننننن تلمال ق ر نننننةُلو قطلنننننيل
مسقخدمملهاسلمت قعدلم فةلد قةلبوعمسنم
لمت توالوم ق ا تلمتطليلمتو لا.ل
مت
فننال تننةلمصنن ُلضتنن لدرمسننةلت ننعمللمتسننع ل
نندمتل
مت ن توالتلقونحلشتن لتفضنل ةلشان مءلمتق
مت زمةلت سق مدلفنالمتع نتلمن لبن ال عت نعلشتنال
د سو للب ثل قمللمتقسل ملفالم ر .ل

ةل
سقلزملذتكلز دةلعددلوس ةلمتون فالمت
ومت ةلمتقالضسقق المتعمردمتلعل لمدمر مت ن م.ل
ضسننن عدلهننناسلمت قنننعدلعنننندلضنر ننناه لبد نننةلفنننال
ز نننن دةلم نننندالتلمإلض ننننةلعننننالر نننن لضنتنننن ل
متنعمردمتُلوض ق ن لس سننةلمإلمنندمدمتُلوض ز نزل
درا تلمتنر ذلمال لل ر لمألس ر.

نحو إصالح منظومة الزراعة
ض ن ملشت ن لمت عممننالمتخ صننةلبسننل ةلمتقوننح
عنننندةلمتننننو تلع مننننةلضقصننننالبضنننن فلبن ننننةل
طنننن ولمتزرمعننننةلمتوصنننن يلكونننناُل ننننثل نننن أال
ط ن ولمتزرمعننةلمننالعنن فلس سننالشمنندمدمتل
متق ونننةلمتوضننن فةلبسننن يلم دود نننةلمتننن ومب
ل
د ةلشت لا أيلغ
مت تس ةلمثالمتزرمعةلمتق
متننننن ومب لمألفق نننننةلبننننن المنيوننننن تلمترننننن عل ال
ب تصن عة.ل
كونن لتعلس سنن تلضسنن لمتونقجنن تلمتزرمع ننةل
ض ق ن جلكنناتكلشت ن لم ما ننةلاار ننةلب ننثلضننرما
شأق جلمت دلمتو فالمالمتسل لمالسق مض ج ة.ل
مألمن لمتننايلتننال قننعض لدوعلضننعف له كننالضوع ننال
م أنننةلوبرعمسننندلضن فسننن ةلوياننن للسننندمدلموقننندةل
تلوننننزمرع اُلكونننن لتعلمتققنننن دملمتقونعتننننعاالفننننا
مإلأقننن جلمننن لعننن فلتسننن ت يلمتننن يلالل قو ننن
كنناتكلمن لضنندهعرلأصن يلمترن دلمننالمتو ن سلشتن
ت ننالمننالثلثننال نندلمترق ن لمتو ن سالمتوب ننددلبن نعل
 1000مق لمو يلسنع .ل
انند لب تنناك لتعلمننالبنن المت ق نن تلمتقننالضعماننملل
ضطع لصن عةلمتغامءلفالمص لكل لمنا:لض تبنكل
وةلمتط لمت ر ةُلوبدمس ةلم ط تلمتق ةل
ومتق دُلوم دود ةلتسعم لمتجولةلفالكا مال
مت فلومت ض .
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 .4كيف نمنع تحـول الوبـاء إلـى أزمـة غـذاء
جديدة في مصر؟
ب دت ضقل نالمالعقون دلعلن لمتسنع لمت ن توالفنال
ضل نةلمال ق ان تلمتعرن نةلمننالمتقونحلمتسن ال
متع نننننندلتق ضنننننن دلمألمننننننالمتغننننننامسالبتننننننوال
مبسننقدمم.لو ووننالضنر ننالهنناملمت نندملب ت وننا
علننن لث ثنننةلم ننن ورلرس سنننة:لز ننن دةلشأقننن جلوضعر ننندل
متقوحلمتو لاُلومن لمت درلوض ي ملمسقخدممل
منننننننعمردلتلقونننننننحُلوعنننننننو علس سنننننننةلضننننننندف ل
مإلمدمدمتلمتخ را ة*.
ضضننننوالهنننناسلمتخطننننةل -نننن للضنر نننناه لبتننننوال
 رف لدراةلمالكقر ءلمتامضالمالمتقوح شت لد
لسنعمتلك دلت ص لبدت
%60لفالغضععلث
مال%42ل للمتع تلمت مها.ل
زيادة إنتاج توريد القمح المحيي
رققنننن لمت نننند ثل ننننعللض ز ننننزلمألمننننالمتغننننامسال
متوصنننن يلدوعلش نننندم لض نننند تلاار ننننةلعلنننن ل
ه والمتق ك يلمتو صعتا متسن سدلشتن لمتجد نة.ل

شذل قق علمتق ند المتوققن حلب تقعسن لفنا زرمعنة
مت نننننع لمألس سننننن ةلوض د ننننندملمتقونننننحلعلننننن ل
سن لمتو صن المت د لننةلوبخ صننةلمت سن م.ل
كو ن لتعلش ج ن دلمص ن درلعلر ننةلبد لننةلتل س ن ملالل
دولمتولةلعع صنةلمن لمتقطنعرلمتوناها فنال
صن عةلمألع ملمتوب كزة.
ومالهن ُ أققن حلز ن دةلمتوسن ةلمتوزروعنةلمنال
ونننحل ننن للمت ننن م المتقننن دم الشتننن ل 4م ننن ال
فننندمعلبننندت منننال 3.3م ننن الفننندمعلفنننالمتع نننتل
مت مها.لو قع لتعل ض فلهناملمتق ند ال نعمتال
 1.9مل ننععلرننالشت ن لسننلةلمإلأق ن جلمتو لننالمننا
متقوحلض تلمفق م لث تلشأق ا ةلمترندمعُلمتقنال
تملضق سالمنالسنعمتلعندلمتوقعس لمت ن تال
متوقدرلبن عل 2.7رال( 18شردب ))16(.ل
غ لتعلهاسلمتس سةلتملضوالتقننجحلدوعلرفن ل
م ندللمت و نةلمإلسنو ةلعلن لمتقونحلمتنعرناُ
وبو ل ب لس لمتقعر دلمتو لالبعس رلضندمولل
متقوحلفالمتسع لمت توا.ل

* قعام مت ث بخ تص متتو وعي م متققد تألسق ذ متدكقعر او ل ص مُ تسق ذ مال قص د متزرمعا بج م ة متق ه ةُ عل
متون ت ت متوق وقة تثن ء كق بة هام متجزءُ ومتقا تس وت بتوا بن ء فا ض س ا متوسعدة متن س ة.

11

ملخص سياسات – السنة ( – )1العدد ( 28 – )4أغسطس 2020

ذتننكلتعلمنننحلع ن وةلس ن ةلمر قننةُلبضننعمب
م لننننةلمسننن ق لوصننن رمةلعنننندلمتقط ننن ُ فننننا
ننندودل%10-%5لتصننن تحلسننن لمتقعر ننندلمتو لنننال
كر لةلتق ق لمت دملمتو انعلدوعلتعلضقسن يل
فال ل لضتنعه تلسن ةلدمسونةلمثلون ل ند
فننالفض ن ةلضعر نندلمتقوننحلمتوسننقعردلعل ن لتأننمل
م لال السنعمت ل لة.
بن ء عل لهناملومنالتانالش ندم لررن ةل ق ق نة
فنننننالشأقننننن جلمتقونننننحلمتو لننننناُ الل ورنننننالفقننننن ل
متقعسنن لفنننالمتزرمعنننةُ وتونننال جنننيلت ضننن ز ننن دةل
مإلأق ا ةل وت امل ب دت ض و ملمسنقخدمملمتققن وي
متونققننننن ةلعلننننن لك منننننالمتوسننننن ةلمتوزروعننننننةل
بنن تقوحل نن للمتوعسنننملمتقنن دملبنندت منننال%30ل
فقنننن لمننننالمتوسنننن ةلمتوزروعننننةل ت نننن (أ ننننعل
ت ف لمسقعألشأق ا ةل
مل ععلفدمع)ل ل س
متردمع مالمتقوح)17(.ل
أققنننن حل نننن ملمت وعمننننةلب نننن لمت نننناورلمتونققنننن ةل
ُل غطننننال%50لمثلنننن مننننالفنننن ر ل
بخصننننمل نننن
متقولرنننة مإلاو ت نننةُلتوننن ةلوم ننندةلفقننن .لمألمننن
متايل د نرديلشتن لرفن سنقفلشأقن جلم صنعل
متقوحلمتو لاُلواعدضمُلوكر ءضم.ل
ف و ن ل صننطدملذتننكلمتق و ن ملب رضر ن ولضو ن ت فل
مت ننننناورلمتو قوننننندةلمق رأنننننةلب ت ننننناورلمت د نننننةل
ب تنسن ةلتن ننعلثلثننالزمرعننالمتقوننحلفننالمصن .لشذل
ضز ننننندلضولرنننننةلمتققننننن ويلمتونققننننن ةلعنننننالضولرنننننةل
متقق ن ويلمتونزت ننةلبن ننعل 175ان ن توننالفنندمع.ل
ف وننن لضز ننندلمإلأق ا نننةلمتوق رأنننةلتلرننندمعلمتعم ننندل
بن نننننننعل 0.47رنننننننال( 3شرد )لعنننننننندلمسنننننننقخدمم
متقق وي متو قودةلبدت مالمتونزت ة)18(.ل
علننن لمتوسنننقعألمتولننناُل بقع ننن لز ننن دةلشاوننن تا
شأق جلم صعللمتقوحلفالمص لبو لالل قنالعنال
 1.4مل نننننننععلرنننننننالسننننننننع لبسننننننن يلض وننننننن مل
مسقخدمملمتقق ويلمتونقق ة.ل

ض ننننندولمتوق رأنننننةلم سنننننعمةلتصننننن تحلمتققننننن ويل
متو قودةلعندلض ل المتقولرةلومت سدلتوالمنال
لمتقولرننةلمتث بقننة
أننععالمت نناورُ غ ن لتعلضخر ن
عل لمالالل سقخدملهاسلمتقق ويلس صيلفنال
ص تحلمتونيعمةلكوالفالمتن ة.ل

تقييل الهدر في استخدام القمح المحيي
تقوالعو علتمالمصن لمتغنامسالشعن فةلشتن ل
ضنو نننةلمتوقننن حلمنننالمنننعمردلمتقونننحلسنننعمءلمنننال
مإلأقنننن جلمتو لننننالتولمتوسننننقعردلعلنننن لشانننن مءمتل
دلمسقخدمملهاسلمتوص در.ل
تق
علننننننن لسننننننن المتقعك ننننننندُلضبقننننننندِّرلوزمرةلمتزرمعنننننننةل
ومسقصننن حلمألرمعنننا مقننندمرلمتر ننندلمتر ز قنننال
ن للسلسننلةلشأق ن جلوضعر نندلوضخننز الوضص نن ل
متقوحلبن نعل 1.9مل نععلرناُ وبون ل ن دلل%10ل
مالشاو تالمسق كلمتقوحلفالع مل.2018ل
لم نندللمتر نندلبوقنندمر
ف و ن ل ضننوالضخرنن
لسنعمتلضعف ل نعمتالمل نععل
متنصفلعل لث
رال وحلسنع ًّ .ل
قطلنننننيلهننننناملضد نننننن المنيعمنننننةلشتوق وأ ننننننةل
تقسج الوشدمرةلوم م ةلمتوخزوعلمالسق مض جال
مالمتقوحُ وض والمتونيعمةلعل لرصدل كنة
متوخزوأننننننن تُلوض د ننننننندلم ق اننننننن تلومصننننننن درل
متننعمردمتُلوشأتنن ءل عنندةلب أنن تلتلوق نن مل ال
ب تسنننننع ُلوم م نننننةل كنننننةلمتقجننننن رةلمتدم ل نننننةُل
ومق ب ةلضدو لمال ق رالفالمتسع .ل
ووالتعل بس ملض ي ملمالسقر دةلمنالمنعمردل
متقوحلمتوق حلفالضعف ل مبةلمل نعأالرنالمنال
متقوننحلفننالمتسنننة:ل 1.5مل ننععلرننالعننالر ن ل
لمتقونحلبنسن ةل%15ل
لمتارةلم لد
ل لد
إلأق جلرغ فلمتخ زلمت لنديلمتوبندعملو 0.5مل نععل
رننالبز ن دةلأس ن ةلمسننقخ مجلد ن لمتقوننحلمننا
%82لشتال)19(.%86.5
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تحسية شي ط استيياد القمح

شأت ءل

ضوننندأ لضجننن ر لدوللمتخلننن جلب ننندلتزمنننةلمتغنننامءل
مألوتننن لبننندرو لم قوننن ةلفنننالك ر نننةلمت ننندلمنننال
مخ ر لمالسق مد.لومعقودتلضج ر لهاسلمتدول
عل لث ثةلتعودةلرس سة:لضنع لمعرديلمألغا نةُل
وبننننن ءلم ق ر نننن تلمسننننق مض ج ةلضغطنننن لمنننندة
رع لنننننةلمنننننالمالسنننننق كُلومالسنننننقثو رلفنننننال
متقط ولمتزرمعالب تخ رج.

فضننلتلشم ن رةلتبننعلظ ننالفننالمتوق بننالمسننق ج رل
ترمعننالمتزرمعننةلفننالمتخ ن رجلب قننعدلش ج ن رل بلننةل
تلقجد ننننندلوب ننننندلتدأننننن ل 25سننننننةلدوعلمتتننننن مءل
متن ننن سالعننننالر ننن ل نننن كةلمتقننندرةلمتخضنننن مءل
متق ب ةلتلقدرةلمتق بضة.ل

فقنع ل مءلمتقونحلمنالمصن در مخقلرنةلدوعل
متقق تننننندلبوسنننننقعألسننننن يلمب ننننن التنننننمل ونننننال
متننننولةلفننننالعننننعءلوفننننعرمتلمتنقنننندلمألان ننننال
متن ضجةلعالمتث ومتلمتنرط ة.ل
وكنناملكنن علمت نن للب تنسنن ةلتو مكوننةلمخزوأنن ت
م ق ر ةلك ةلمالمت ع لمألس س ة.لعون عُل
عل لس المتوث لل–ومتقنالض ندلمنالمأل نالثن وةل
ب الدوللمتخلن جل -ض نقرعلبوخنزوعلمسنق مض جال
مالمتقوحلالل قالعالمت ن م.لتمن لمتندوللمألغنن ل
مثنننننالمتسننننن عد ةلومإلمننننن رمتُلفقننننندلضجننننن وزتل
ب تول ننةلمتننو تلمألسننعم لمت تو ننةلبتنن ال
متونننننقجلمننننالمت قننننالشتنننن لمت ننننتلعننننالر نننن ل
مالسقثو رلمتزرمعالب تخ رج.ل
تم ن لعننالمالسننقثو رلمتزرمعننالب تخ ن رجُلفقنندلك ن عل
مت دملال لمنالمت دم ة:لضعم الزرمعنةلم صن ال
ن لشت لمتعرالمألم.ل
مألمالمتغامسالثمل
فننالمتس ن عد ةُلعولننتلم ن درةلمتولننكلع ننده
ت سنننننقثو رلمتسننننن عديلفنننننالمتزرمعنننننةلب تخننننن رجل
كوب س لمسقثو ريلتقس الضندف لمسنقثو رمتل
ةلفنالمتقطن ولمتزرمعنالب لندمعل
متوولوةلمتو
م ددة.
مإلمنننننننننننن رمتلبنننننننننننندوره لمضخنننننننننننناتلمسنننننننننننن ر ال
مخقلرنننن ا .ننننث مرضوننننزتل طننننةل نننن كةلتبنننن مجل
ننن ل
ك ب قنن ل بنمننن رةلدبننالعلننن لمالسننق عمذلمتو
علنن لمتتنن ك تلمتن ا ننةلفننالمجنن للمالسننقثو رل
متزرمعنننننالب ت لننننندمعلمتوخقننننن رةلتققل نننننالمخننننن ر ل
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ك تلاد دةلفالهاسلمتدول.ل

متق ننديلمرعلمتننايل عماننملدوللمتخل ن جلالل وو نال
فالمالكقرن ءلمتنامضالمتو لنالواللمالكقرن ء متنامضال
ب تعك تننننننةُلفننننننالبننننننالشدمرةلس سننننننالمتق وننننننةل
و"دبلعم سننن ةلمتغنننامء".لمت نننعمل جنننيلتعلضونننععل
دوللمتخلنننن جلتكثنننن ل ننننارملبتننننععلب نننن لضلننننكل
مالسنننقثو رمتلمتخطننن ةلفنننالمتننندوللمتقنننالض ننن أال
أرس لمالمأ دمملمألمالمتغامسا.
فننننالكننننالمأل ننننعملُل ووننننالتوصنننن لمتنننندمجلبنننن ال
متق ض تلمتث ثنة بقعسن سلصنندو لت سنقثو رل
متزرمعنننننال تنننننق كلف نننننملكنننننا ننننن ك ءلمتقنو نننننةل
متزرمع ةلوالس و متصندو لمتس ديلومتقطن ول
لومت نكلمتزرمعا)20(.
متخ

رسالة ختامية
ض قن لضنندمع تلف ن و لكعروأن لمتوبسننقجدلعل ن ل
توعنننن ولسننننع لمتغننننامءلمت نننن توالفننننالمألاننننال
متقصننننن لم ننننندودةلبقنننننعث سلعلننننن لمتوخزوأننننن تل
مت تو نننةلمتقنننالض ننندولبععننن لا ننندلعلننن ل ننن م
مت لل للتزمةلع مل.2008ل
عل ن لمتونندألمتوقعس ن ُلمننالمتوقع ن لتعلضوق ندل
ُ وبون ل ندل نرث ل
يث رلمتر و لشت لا أنيلمت ن
بتدةلعل لمتدوللمت س سةلمتوسقعردةلتلغامء.ل
مص ن لت سننتلمسننق دة مننالهنناسلمتقنندمع ت.
وثننالكننالمننالز ن دةلمإلأق ن جلومتقعر نندلمتو ل ناُل
وضقل ننننالمت نننندرللفننننالمسننننقخدمملمننننعمردلمتقوننننحل
متو ل نننةُلوض سننن ال ننن ودلمالسنننق مدلمت كننن سزل
مألس سنننن ةلأليلمسننننق مض ج ةلتق سنننن الوعنننن ل
مألمالمتغامسالمتوص يلفالمألاالمتطع ا.
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