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 دولة اإلمارات العربية المتحدة –رأس الخيمة 
 

 -تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس األعلى 
والمعرض المؤتمر ينظم اتحاد الغرف العربية وغرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة "حاكم إمارة رأس الخيمة، 

 11يمة بتاريخ " في دولة اإلمارات العربية المتحدة في رأس الخالعربي السابع لالستثمار في األمن الغذائي
، بالتعاون مع اتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة اإلمارات العربية 2019كانون األول )ديسمبر(  12 -

 ،بدولة اإلمارات العربية المتحدة وزارة التغير المناخي والبيئة ووزارة الدولة لألمن الغذائي المستقبليو  المتحدة،
وغيرها من المؤسسات اإلقليمية (، FAOلزراعة لألمم المتحدة )ومنظمة األغذية وا وجامعة الدول العربية،

، وبمشاركة الغرف العربية واتحاداتها والشركات العربية والدولية الرائدة في مجال األمن العربية المعنية
 الغذائي والمنظمات واالتحادات والمؤسسات التمويلية العربية والدولية المعنية. 

  
االستثمار في التكنولوجيا ووقف الهدر من أجل أمن غذائي مستدام »يعقد المؤتمر تحت شعار 

، ويأتي استكماال للمؤتمرات الستة السابقة التي عقدها اتحاد الغرف العربية في إطار «في العالم العربي
جهوده المتواصلة لتعزيز دور القطاع الخاص العربي في االستثمار في تحقيق األمن الغذائي العربي استنادا 

وقدرته على مواكبة التطورات إلى المفاهيم والتكنولوجيا الحديثة، وإلى الدينامية التي يمتاز بها القطاع الخاص 
 في مجاالت االستدامة والتكنولوجيا لتعزيز اإلنتاج والسالمة الغذائية.  

 
ويأتي انعقاد الدورة السابعة لهذا المؤتمر في إمارة رأس الخيمة بدولة اإلمارات العربية المتحدة في 

كبير في المجاالت الصناعية ضوء النهضة التنموية واالقتصادية التي شهدتها، وما أحرزته من تقدم 
والزراعية والتجارية والحضارية في مختلف المرافق. فإمارة رأس الخيمة تمتاز بمقومات هامة للزراعة والثروة 
الحيوانية والسمكية والتصنيع الغذائي بفضل تربتها الزراعية الخصبة وقاعدتها الصناعية المتطورة وموقعها 

عربي وشبكة مواصالتها المتطورة، مما يؤهلها للعب دور هام في التنويع االستراتيجي على مدخل الخليج ال
اإلنتاجي الزراعي وفي التسويق الزراعي لدولة اإلمارات العربية المتحدة، فضال عن أهميتها كمحور لوجستي 

 أساسي للتصنيع والتسويق على مستوى العالم العربي.
 

العديد من اإلنجازات التي جعلتها تتربع على قائمة وقد شهدت إمارة رأس الخيمة خالل فترة قياسية 
في التصنيف  2019اقتصادا في العالم في تقرير أممي عن سهولة ممارسة األعمال لعام  30أفضل 

المخصص لالقتصادات المحلية، إضافة لتميزها وتصدرها المرتبة األولى عالميا بسرعة نظام المحاكم في 
د نجاح اإلمارة في العديد من المجاالت بالنسبة لبيئتها الجاذبة لألعمال بفضل كما يمت إنفاذ العقود التجارية.
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سهولة إصدار تراخيص األعمال والعمل واإلقامة والبنى التحتية المتطورة والموقع االستراتيجي، والذي يتجلى 
ألعمال من بتأسيس عالمات تجارية عالمية واستقطاب الشركات المتعددة الجنسيات والمستثمرين ورواد ا

 مختلف دول العالم.
 

ويهدف المؤتمر إلى اإلضاءة على األوضاع الراهنة لألمن الغذائي العربي، وإلى استعراض البدائل 
التكنولوجية العصرية المتاحة لمقاربة هذه القضية المحورية بشراكة رئيسية من القطاع الخاص العربي من 

ستراتيجيات والمشروعات والبرامج المبتكرة، واعتماد سياسات خالل التصدي للتحديات المتزايدة، وبتنفيذ اال
 سليمة تستهدف اإلدارة المستدامة للموارد الطبيعية والحد من الهدر في الدول العربية.

 
كما يهدف المؤتمر إلى االطالع على االستراتيجيات الوطنية للدول العربية في هذا المجال والتعرف 

طاقات القطاع الخاص العربي لتحقيق نقلة نوعية في االستثمارات تستجيب  على الفرص الجديدة واستنهاض
الحتياجات وأولويات العالم العربي التي تتطلب مقاربة قضية األمن الغذائي في سياق التقدم في تنفيذ أهداف 

المشروعات  ، ارتكازا على العلم والتكنولوجيا والريادة واالبتكار، سواء على مستوى 2030التنمية المستدامة 
 الوطنية أم على مستوى العمل العربي المشترك. 

 
ذلك إن العالم العربي يواجه تحديات عديدة بسبب ندرة الموارد الطبيعية وتناقصها، بالتزامن مع 
تنامي الطلب وتصاعد ممارسات الهدر، فيما هناك عدة دول عربية تعاني الصراعات ومن أزمات اقتصادية 

تفاقم أثرها مع تغير المناخ. ومع أن هناك مؤشرات إيجابية تعكس تقدما في زيادة نصيب واجتماعية تتواتر وي
الفرد من اإلنتاج الغذائي، وتناقص سوء التغذية في الدول غير المتأثرة بالنزاعات، كما نجاح بعض الدول 

ق بسبب ازدياد في وضع الزراعة على مسار التحول الهيكلي المستدام، لكن هناك مؤشرات أخرى تدعو للقل
إلى  2017مليون إنسان عام  33% من 12.3بنسبة  عدد من يعانون من الجوع الحاد في العالم العربي

% من إجمالي عدد السكان في الدول العربية، 9، بما يمثل أكثر من 2018مليون إنسان عام  37أكثر من 
% خالل الفترة ذاتها، وفقا 8.9سبة علما أن عدد الذين يعانون الجوع الحاد في العالم شهد انخفاضا بن

دولة عربية تعاني من هذه المأساة اإلنسانية، والعدد األكبر يتركز في  11لتقديرات األمم المتحدة. وهناك 
 % من المجموع.77.2كل من اليمن وسوريا والسودان بنسبة 

 
لبات المناخية الحادة وهذه األرقام غير مسبوقة بالنسبة للمنطقة، فيما تتزايد حاالت الجفاف والتق

بسبب التغير المناخي، علما أن العالم العربي يقع في حزام صحراوي يعتبر من األكثر جفافا في العالم. 
وليس هناك منطقة في العالم معرضة لتضرر من التغير المناخي أكثر من العالم العربي. كما ليس هناك 
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محتملة للتغيرات المناخية المتسارعة على األمن منطقة أخرى ظهر فيها بهذا الوضوح أثر التهديدات ال
 واالستقرار.

  
ولم يعد هناك خيار بين األساليب التقليدية والحداثة، بل إن الخيار الوحيد اليوم أمام العالم العربي 

أتاحتها هو في اعتماد أساليب الزراعة المستدامة واالستفادة من التقنيات الحديثة وتقنيات الزراعة الذكية التي 
التكنولوجيا الزراعية والثورة الصناعية الرابعة للتعامل مع التحديات المناخية ومع محدودية الموارد والنهوض 

 باإلنتاج وكفاءته بالشكل الصحيح.
 

 أهداف المؤتمر
 

  فتح المزيد من اآلفاق أمام المشروعات الستخدام التكنولوجيا واالكتشافات الحديثة وتطبيقاتها االقتصادية
 في سبيل تحديث القطاعات الزراعية في البالد العربية. 

  ،االطالع على تجربة دولة اإلمارات العربية المتحدة في مجال األمن الغذائي والفرص االستثمارية الواعدة
 الرؤية المستقبلية للدولة. في إطار

  إفساح المجال من خالل المؤتمر المتخصصين لتبادل المعرفة والتجارب بين رجال األعمال والخبراء
العرب واألجانب والمؤسسات العربية والدولية العاملة في مجال األمن الغذائي، واالطالع على التقنيات 

 لي في هذه المجاالت.الحديثة المرتبطة، وتفعيل التعاون العربي والدو 

  التعريف بالفرص االستثمارية الواعدة والترويج للمشروعات الزراعية والغذائية، وتحديد متطلبات تطوير
التشريعات االستثمارية وإزالة المعوقات التي تعترض االستثمار في القطاعات المرتبطة باألمن الغذائي 

السالمة والصحة الغذائية على والمائي وتشجيع استخدام أساليب التنمية المستدامة والمراعية للبيئة و 
 صعيد دولة اإلمارات العربية المتحدة.  

 

 الجهات المنظمة
 
 .اتحاد الغرف العربية 
 .غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة 
 .اتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة اإلمارات العربية المتحدة 
 .وزارة التغير المناخي والبيئة في دولة اإلمارات العربية المتحدة 
 في دولة االمارات العربية المتحدة. مكتب األمن الغذائي 
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 بالتعاون مع
 .األمانة العامة لجامعة الدول العربية 
 ( منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدةFAO.) 
 .الهيئة العربية لالستثمار واإلنماء الزراعي 
 .المنظمة العربية للتنمية الزراعية 
  الغذائية.االتحاد العربي للصناعات 
 

 جلسات المؤتمر وموضوعاته

  
ستعقد الجلسة االفتتاحية مساء اليوم األول للمؤتمر، ويخصص اليوم الثاني لجلسات العمل التي ستتناول 

 الموضوعات التالية:
 :التكنولوجيا واالستثمار والتمويل: الفرص والتحديات"." الجلسة األولى" 

 :دور المؤسسات العربية والدولية –لألمن الغذائي العربي المستدام التطلعات المشتركة  الجلسة الثانية." 
 :وقف الهدر من أجل عالم عربي خال من الجوع". الجلسة الثالثة" 
 :تجارب عربية ودولية –ذائي مستدامالريادة واالبتكار لتحقيق إنتاج زراعي وغ» الجلسة الرابعة.» 

 
 المشاركون في المؤتمر

 
  والجهات الرسمية المختصة في الدولة المضيفة.الوزارات 
 .غرف التجارة والصناعة والزراعة في العالم العربي 

  األجنبية المشتركة. –الغرف العربية 

 .أصحاب األعمال والمستثمرين العرب واألجانب 

 .منظمات واتحادات عربية وإقليمية ودولية معنية باألمن الغذائي 

 ركة.الغرف العربية األجنبية المشت 

 .الشركات الزراعية والغذائية والصناعية والتجارية واالستثمارية المعنية 

 .المصارف ومؤسسات التمويل 
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 جهات االتصال المعنية بتنسيق المشاركة
 اتحاد الغرف العربية ●

 لبنان -بيروت  11-2837ص.ب: 
 826021/22/23 1 961+هاتف: 
 826020 1 961+فاكس: 

   conferences@uac.org.lb uac@uac.org.lbبريد إلكتروني: 
 org.org-www.uacموقع إلكتروني: 

 
 غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة ●

 اإلمارات العربية المتحدة - رأس الخيمة 87ص. ب: 
 0097172260000هاتف : 
 0097172270292فاكس : 

 info@rakchamber.aeبريد إلكتروني: 
 www.rakchamber.aeموقع إلكتروني: 

 
 اتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة اإلمارات العربية المتحدة ●

 اإلمارات العربية المتحدة -، أبو ظبي 3014ص. ب: 
 + 971 2 621 4144هاتف : 
 + 971 2 633 9210فاكس : 

 info@fcciuae.ae بريد إلكتروني: 
 www.arabcifs.comموقع إلكتروني: 
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