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  لألسمدةالخامس عشر السنوي دولة تشارك في الملتقى الدولي  50
  لدعم جھود محاربة الفقر

   
  القاھرة - 12/2/2009 – 10

  : مقدمة حول الملتقى

تحت مظلة المجالس المتخصصة  يعملعقد االتحاد العربي لألسمدة (ھيئة عربية دولية 

في القاھرة  2009شباط/ فبراير  12 – 10خالل الفترة من وذلك للجامعة العربية) 

من مشارك  600بحضور يزيد عن الملتقى الدولي السنوي الخامس عشر لألسمدة 

شركة عربية ودولية العاملة في صناعة وتجارة ونقل  132 دولة يمثلون 50حوالي 

  الرئيسةلھيئات والمنظمات العربية والدولية اضافة الى الحضور القوي والفعال لاألسمدة 

  

لملتقى ھذا العام كونه يأتي مباشرة بعد األزمة المالية واإلقتصادية العالمية إن أھمية ا

وأثرھا على حياة المواطن العربي وتداعيات ذلك على األزمة الغذائية العالمية، حيث يؤكد 

شعار المؤتمر على الدور الريادي والمباشر لصناعة األسمدة واستخداماتھا في دعم 

ة الناتج الزراعي للمحاصيل الغذائية وعلى رأسھا: القمح، الذرة، االنتاجية الزراعية وزياد

  األرز، الشعير ..

  : نه خاصة وقد اصبح الملتقى يتميز بأ

 واحدا من اھم المحطات العالمية االقتصادية في مجال صناعة األسمدة وتسويقھا  

 جندة الخبراء والعاملون في مجال صناعة االسمدة ألتواريخ في ھم ااحد أ

  الزراعة . –الشحن  –: التسويق مجاالت ذات العالقةوال
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  لقاء دائم واطاللة رئيسة على صناعة االسمدة العربية واالقليمية واقعھا

 ومستتقبلھا والتحديات التى تواجھھا

ً من ) مشارك600لھذا كله فان الحضور السنوي الكثر من ( دولة يمثلون الشركات  50ا

خبراء من الجامعات ومراكز البحوث والمؤسسات مدة والدولية والعربية لصناعة األس

  .ذات الصلة انما ھو تاكيد واضح على اھمية ھذا الحدث

   :ھمية عقد الملتقىأ

في بدايته بزوغ األزمة العالمية للغذاء واألرتفاع غير المسبوق في  2008شھد عام 

ً الحبوب (القمح، ا لذرة، األرز) أسعار المنتجات الزراعية بكافة أشكالھا خصوصا

والمحاصيل الزيتية والسكر. نظراً لتراجع كميات اإلنتاج العالمية من الحبوب وتراجع 

المخزون بشكل غير مسبوق نتيجة اإلستھالك المتزايد مع ارتفاع أعداد سكان العالم 

وموجة الجفاف التي ضربت الدول المنتجة الرئيسة للحبوب ولتوجيه كميات إلنتاج الوقود 

كان له عظيم األثر على البلدان النامية التي ال تتوافر اإليثانول والديزل} مما الحيوي {

لديھا امكانيات إنتاج ھذه األنواع وبالتالي عدم قدرتھا على توفير احتياجاتھا من خالل 

االستيراد لعدم توافر األموال الالزمة لذلك الرتفاع فاتورة االستيراد ألكثر من الضعف مما 

 40الجوعى في العالم لحوالي مليار جائع بزيادة  كان له األثر الكبير في ارتفاع أعداد

  مليون عن العام الماضي.

  

لم يكد العالم يفيق من ھذا الكابوس حتى ظھرت على السطح في النصف الثاني من ھذا 

العام األزمة المالية الطاحنة والتي ظھرت بوادرھا في الواليات المتحدة األمريكية وتأثرت 

ً وحيث تدل المؤشرات على بھا كافة األقطار بدون استث ناء والتي يبدو أنھا تتعمق حاليا

  .2011استمرارھا حتى عام 

يجئ عقد الملتقى الدولي السنوي الخامس عشر لألسمدة تحت شعار "دور صناعة 

تعزيز الجھود العالمية لزيادة المحاصيل الغذائية لتقليل ومكافحة الفقر في   األسمدة في
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يرات وليعكس اھتمام وحرص العاملين في مجال صناعة األسمدة العالم" ليواكب ھذه المتغ

على مواجھة ھذه التحديات بانعكاساتھا االيجابية والسلبية على واقع اآلمن الغذائي 

  وتوفير الطاقة الالزمة للتنمية المستدامة.

   :الملتقى محاور

  لية:المحاور التا ورقة عمل على أربع جلسات عمل 24من خالل الملتقى  يناقش

 .األزمة المالية العالمية وأثرھا على اقتصادات المنطقة العربية 

  /ميزان العرض والطلب لألسمدة والمواد الوسيطة اآلفاق العالمية لصناعة األسمدة

 وخاماتھا.

 .سياسات األسمدة واستقرار األمن الغذائي العالمي 

 .التنمية الزراعية واستخدام األسمدة في المنطقة العربية 

 قعات المثلى الستخدامات األسمدة لتعزيز اإلنتاجية الزراعية. التو 

 .وضعية األسمدة النيتروجينية، الفوسفاتية البوتاسية في المنطقة العربية والعالم 

 تنمية سوق األسمدة في أفريقيا : مفتاح األمن الغذائيل التوجھات 

 .الشحن البحري وأثره على تجارة األسمدة 

  

  :المعرض المصاحب

شارك فيه ينظمه االتحاد العربي لألسمدة، يدوليا صناعيا معرضا لتقى صاحب أعمال المي
الھند، ھولندا، بلجيكا، ألمانيا، ، أسبانيامصر، :  عشر شركة  عربية ودولية من تسعة

أحدث ما توصلت إليه حول شرات ونماذج  نبعرض ھذه الشركات  تقومحيث  وروسيا.
  معدات الھندسية للمصانع.تكنولوجيا صناعة األسمدة وال

  
  األمانة العامة
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