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 صفوت عبد الداٌمالدكتور/ األستاذ رض ع

 المتفرغ بالمركز القومً لبحوث المٌاهاألستاذ 

 األممٌة المستدامة التنمٌة أهداف إلى اإلشارة مع والفرص التحدٌات: أفرٌقٌا مٌاه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
٠ؼبً ِغ أرشىً ا١ٌّبٖ اٌٙلف اٌَبكً ِٓ أ٘لاف اٌز١ّٕخ اٌَّزبِخ ٌألُِ اٌّزؾلح ٌٚىٕٙب رزمبؽغ 

ِخ ِزىبٍِخ ١ٌٍّبٖ ٚاٌظوف كاهح َِزلائ٠قزض ٘نا اٌٙلف ثزأ١ِٓ ٚثبلٟ أ٘لاف اٌز١ّٕخ اٌَّزلاِخ .

ى٠بكح وفبءح ٚفبػ١ٍخ اٍزقلاِبد ا١ٌّبٖ ٚرؼي٠ي اٌزؼبْٚ اٌظؾٟ ٠ّٚىٓ رؾم١ك مٌه ػٓ ؽو٠ك 

 اٌلٌٟٚ ث١ٓ ِقزٍف اٌّإٍَبد اٌّؼ١ٕخ ثمؼ١خ ا١ٌّبٖ .

وجو لبهح فٟ اٌؼبٌُ ثؼل لبهح أ١ٍب ٟٚ٘ غ١ٕخ ثبٌؼل٠ل أفو٠م١ب رّضً صبٟٔ أفاْ لبهح  ٜفوأِٚٓ ٔبؽ١خ 

اٌّبػٟ .وّب رشٙل لبهح ِٓ اٌضوٚاد اٌطج١ؼ١خ ِّب عؼٍٙب ِطّغ ٌىض١و ِٓ اٌلٚي اٌّزملِخ فٟ 

فٟ اٌّبئخ ِٓ ٍىبْ اٌؼبٌُ  (  31ث١ٍْٛ َّٔخ )3.5فو٠م١ب رٕبِٟ وج١و فٟ ػلك اٌَىبْ ؽ١ش ٠جٍغ أ

 هثؼخ اػؼبف ٘نا اٌؼلك وّب ٘ٛ ِٛػؼ ثبٌشىً اٌزبٌٟ:أاٌٛطٛي ئٌٝ  4272ِٚزٛلغ ثؾٍٛي ػبَ 

 

ٍٛف رشٙل  4242ثؾٍٛي ػبَ وّب أٔٗ ؽجمبً ٌٍزمل٠واد االؽظبئ١خ ٌؼلك اٌَىبْ فٟ اٌؼبٌُ، فأٗ 

فٟ ِؼلالد اٌَىبْ ِبػلا لبهح أفو٠م١ب وّب ٘ٛ ِٛػؼ ثبٌشىً اٌزبٌٟ. ع١ّغ لبهاد اٌؼبٌُ أقفبع 

أفو٠م١ب ٟ٘ اٌمبهح  ثبالػبفخ ٌنٌه فبْػٍٝ اٌّٛاهك اٌطج١ؼ١خ فٟ اٌمبهح. اً وج١و بً ػغطمٌه  ٠ّضًٚ

 وجو ِٓ ؽ١ش ػلك اٌَىبْ اٌن٠ٓ ٠ؼ١شْٛ رؾذ فؾ اٌفمو.األ
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ٓ رلاػ١بد أزشبه أػلاك اٌَىبْ اٌن٠ٓ ٠ؼ١شْٛ رؾذ فؾ اٌفمو فٟ لبهح أفو٠م١ب رل٘ٛه فٟ ِٚ

ِإشواد اٌظؾخ ِٚإشواد األِٓ اٌغنائٟ،ؽ١ش ٠جٍغ َٔجخ اٌن٠ٓ ٠شؼوْٚ ثبٔؼلاَ األِٓ اٌغنائٟ 

عّبٌٟ ٍىبْ اٌمبهح ٠ٚوعغ مٌه ٌؼلح أٍجبة ِٕٙب اٌظواػبد اٌلاف١ٍخ ئ% ِٓ 47فٟ أفو٠م١ب َٔجخ 

ظبَ ِٓ اٌوعبي فٟ اٌشؼٛه اٍزغالي اٌّٛاهك اٌطج١ؼ١خ ثىفبءح. وّب أْ إٌَبء رؼزجوألً ؽٚػلَ 

 وّب ٘ٛ ِٛػؼ ثبٌشىً اٌزبٌٟ:ِٓ اٌغنائٟ ثبأل

 

 :0202فزَمُب نهًُبه أرؤَت 

 :رؾل٠بد وج١وح رزّضً فٟ 8ػٍٟ  4247رشزًّ هؤ٠خ اٌمبهح اٌقبطخ ثب١ٌّبٖ ٌؼبَ 

 ِؼلالد ٍمٛؽ األِطبه ث١ٓ كٚي اٌمبهح.ٕ٘بن رغ١و ىِبٟٔ ِٚىبٟٔ وج١و فٟ  .3

 ٕ٘بن ٔلهح فٟ ا١ٌّبٖ فٟ أِبوٓ وض١وح فٟ اٌمبهح. .4

 ٠ٛعل ػؼف فٟ اٌغبٔت اٌّإٍَٟ ٚاٌز٠ٍّٟٛ اٌقبص ثاكاهح اٌّٛاهك اٌّبئ١خ. .5

ٚعٛك ِشبوً فٟ ػلَ رٛافو اٌج١بٔبد ٚاٌّؼٍِٛبد ٚػؼف اٌملهاد اٌجشو٠خ فٟ ِغبي  .6

 اٌّٛاهك اٌّبئ١خ.

 فٟ ػؼف ٍجً ر١ّٕخ اٌّٛاهك اٌّبئ١خ.ٚعٛك ِشىٍخ وج١وح  .7

 رل٘ٛه اٌّٛاهك اٌّبئ١خ فٟ اٌمبهح ٔز١غخ اٌزٍٛس ٚاٌزظوفبد اٌجشو٠خ غ١و اٌوش١لح. .8
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 انًُبه وتغُز انًنبخ فٍ أفزَمُب:

ٕ٘بن رٕٛع وج١و فٟ إٌّبؿ ث١ٓ اٌلٚي األفو٠م١خ، فٕٙبن كٚي ثٙب َِبؽبد ٚاٍؼخ ِٓ اٌظؾواء 

ثؾ١واد ٚغبثبد وض١وح. ٠ٕٚزظ ػٓ مٌه افزالف وج١وفٟ اٌزٛى٠غ اٌّطوٞ ث١ٓ  ٚكٚي أفوٜ ثٙب

ؾنه ٔز١غخ ٘نٖ اٌلٚي وّب ٘ٛ ِٛػؼ ثبٌشىً اٌزبٌٟ. ٌنا ٠غت اٌزؼبًِ ِغ اٌّزٍٛطبد ثشئ ِٓ اٌ

ٌٙنا اٌزٕٛع. ِٚٓ اٌّالؽع أْ رغ١و إٌّبؿ ٠ظبؽجٗ ؽلٚس ئِب لؾؾ ٚعفبف اٚ ف١ؼبٔبد ٚوالّ٘ب 

الد اٌز١ّٕخ، ِغ اٌؼٍُ ثأْ أفو٠م١ب ِؼوػخ أوضو ٌٍزغ١واد إٌّبف١خ ِمبهٔخ ٠إصو ٍٍجبً ػٍٟ ِؼل

 اٌَبثم١ٓ.اٌؼمل٠ٓ ثجبلٟ كٚي اٌؼبٌُ ٍٚزشٙل ِؼلالد أوضو ِٓ 

 

 انًىارد انًبئُت فٍ أفزَمُب:

ٍىبْ اٌؼبٌُ، ِّب ٠ؼٕٟ % ِٓ اعّبٌٟ 31نثخ فٟ اٌؼبٌُ ٚ ؼ% ِٓ اعّبٌٟ ا١ٌّبٖ ا9ٌأفو٠م١ب رؾٛٞ 

َِٚبؽزُٙ  اً ٔٙو 31. وّب ٠ٛعل فٟ أفو٠م١ب ٍك ث١ٓ ا١ٌّبٖ ٚػلك اٌَىبْ فٟ اٌمبهحٕبػلَ ٚعٛك ر

أٌف وُ 322ري٠ل ػٓ 
4

خ أوضو ِٓ كٌٚخ ِّب ٠غؼٍٙب ػوػ . وّب أْ وً أٔٙبه أفو٠م١ب رشزون ف١ٙب

ٚرزّضً أوجوفَّخ أٔٙبه فٟ اٌمبهح فٟ  ٌٍقالف ٚاٌظواػبد ث١ٓ اٌلٚي اٌّشزووخ فٟ ٔفٌ إٌٙو.

 األٔٙبه اٌّٛػؾخ ثبٌشىً اٌزبٌٟ:
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رمبً إٌلهح اٌّبئ١خ ثبٌفوق ث١ٓ و١ّخ ا١ٌّبٖ اٌّطٍٛثخ ٌالٍزقلاِبد اٌّقزٍفخ ٚو١ّخ ا١ٌّبٖ اٌّزبؽخ. 

% ٚفٟ اٌغيء 12ٚثٕبء ػٍٟ مٌه فأٗ رٛعل ٔلهح ِبئ١خ فٟ اٌغيء اٌشّبٌٟ ِٓ اٌمبهح ري٠ل ػٓ 

% ٌٚىٓ ٕ٘بن فوق 47-32% ٚفٟ اٌغيء األٍٚؾ رزواٚػ ِبث١ٓ 12-47رزواٚػ ِبث١ٓ اٌغٕٛثٟ 

ؽ١ش رؼل إٌّطمخ اٌٍٛطٝ فٟ أفو٠م١ب أوضو لزظبك٠خ ئ١خ اٌؾم١م١خ ٚإٌلهح اٌّبئ١خ االث١ٓ إٌلهح اٌّب

 اٌّٛاهك اٌّبئ١خ. ِٖٕطمخ ثٙب ٔلهح الزظبك٠خ ٚمٌه ٌزٛافو ا١ٌّبٖ ف١ٙب ٚػلَ ٚعٛك ر١ّٕخ ٌٙن

 يعذالث انىصىل نخذيبث انًُبه وانصزف انصحٍ:

رؼل ِٕطمخ أفو٠م١ب عٕٛة اٌظؾواء ِٓ أوضو إٌّبؽك اٌزٟ رؼبٟٔ ِٓ ػلَ ٚعٛك فلِبد وبف١خ 

١ٌٍّبٖ ٚاٌظوف اٌظؾٟ، أِب ِٕطمخ غوة ٚشّبي أفو٠م١ب فزؼل أؽَٓ ؽبالَ ِٓ ِٕطمخ أفو٠م١ب 

٠ٛػؼ اٌشىً األٚي ِؼلي ؽ١ش  ػٍٝ اٌزور١ت ٌظؾواء وّب ٘ٛ ِٛػؼ ثبٌشى١ٍٓ اٌزب١١ٌٓعٕٛة ا

 :اٌٛطٛي ٌقلِبد ا١ٌّبٖ ٠ٚٛػؼ اٌشىً اٌضبٟٔ ِؼلي اٌٛطٛي ٌقلِبد اٌظوف اٌظؾٟ
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 استخذايبث انًُبه فٍ انزراعت :

عّبٌٟ اٍزقلاِبد ا١ٌّبٖ فٟ لبهح أفو٠م١ب ئ% ِٓ 02رّضً اٍزقلاِبد ا١ٌّبٖ فٟ اٌيهاػخ َٔجخ 

ب أْ ِزٍٛؾ ٍِى١خ األهع اٌيهاػ١خ فٟ أفو٠م١ب % ، و12ِّمبهٔخ ثبٌّزٍٛؾ اٌؼبٌّٟ ٚاٌنٞ ٠جٍغ 

ِؼظُ  ٠جٍغ ألً ِٓ ٍجؼخ فلاك٠ٓ ِّب ٠إصو ٍٍجبً ػٍٟ اٌىفبءح فٟ اٍزقلاَ ا١ٌّبٖ ٚئكاهرٙب. وّب أْ

. ِٚٓ اٌّؼوٚف أْ اٌيهاػخ اٌّطو٠خ ٠ؼزّل ػٍٟ اٌيهاػخ اٌّطو٠خٔزبط اٌيهاػٟ فٟ أفو٠م١ب اإل

ٚعٛك رلفً وج١و ِٓ عبٔت اٌلٚي  إٌّبف١خ ِّب ٠َزلػٟرىْٛ ؽَبٍخ علاً رغبٖ اٌزغ١واد 

األفو٠م١خ ٌزؾ١َٓ ئكاهح ا١ٌّبٖ ٚاالػزّبك ػٍٟ اٌوٞ اٌزى١ٍّٟ ثبٍزقلاَ اٌيهاػخ اٌّو٠ٚخ فٟ ؽبالد 

ٍزقلاَ ثنٚه ِؾَٕخ ٚأٍّلح غ١و ئكفبي رطج١مبد عل٠لح فٟ اٌيهاػخ رشًّ ئٚعٛك اٌغفبف ٚ

 ػؼ٠ٛخ ِٚج١لاد ِٕبٍجخ .

 : ويبئُتانطبلت انكهز

رؼل اٌطبلخ اٌىٙوِٚبئ١خ اٌطبلخ األٔظف ِمبهٔخ ثبٌطبلبد اٌزم١ٍل٠خ األفوٜ ٌٚىٕٙب رزطٍت 

اٍزضّبهاد وج١وح إلٔشبء ٍلٚك ِٚؾطبد ر١ٌٛل ؽبلخ ٌَّبلؾ ا١ٌّبٖ. وّب رّضً أفو٠م١ب أوجو ِٕطمخ 

هح ٌي٠بكرٙب وبف ؽ١ش رؾزبط اٌمب ًعغواف١خ ثٙب اِىبٔبد ٌز١ٌٛل اٌطبلخ ٌٚىٕٙب غ١و َِزغٍخ ثشى

 ع١غب ٚاد. 347ئٌٝ  4262% وً ٍٕخ ٌٍٛطٛي فٟ ػبَ 8ثّؼلي 
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 )خبٌر زراعً( محمد عادل الغندور/ الدكتور األستاذ 

 .ًمجال االستثمار الزراع فً األفرٌقً يالتعاون االقتصادوآفاق محددات 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

 :اننُمنذول حىض  ٌو االلتصبد ٍانًىلف انًبئ

 
 

آفـــبق اإلستثًــبر انزراعً فً انسىداٌ اوال و ببلً دول حىض اننُم وانذول االفزَمُت بًب 

 : َخذو اإلحتُــبجـــبث انًصزَــت وَإدي انً تنًُت يستذايت فً جًُع انذول االفزَمُت

ٌٝ ر١ّٕخ ئفو٠م١ب ثّب ٠قلَ اإلؽز١ــبعـــبد اٌّظو٠ــخ ٠ٚإكٜ أاٌٙلف ِٓ االٍزضّبه اٌيهاػٝ فٝ 

 فو٠م١خٌٍلٚي األ اٌمَِِٟٛزلاِخ ٚرط٠ٛو االٔزبط اٌيهاػٝ ٚاٌلفً 

اٌؼوث١خ. اٌلٚيٚفٝ اٌلٚي االفو٠م١خ ٚ ٔزبط اٌّؾبط١ً اٌالىِخ ٌَل اٌفغٖٛ اٌغنائ١ــخ فٝ ِظوئ -3  

ٔبٔبً األاٌجٓ ٚٚ اٌشبِٞظو ِضً  فٟال رٕزظ رَزٛهك ٌالٍزٙالن ٚ اٌزٟاٌّؾبط١ً  ٔزبطئ -4

 اٌّٛى.ٚ

وزَت اٌّظو١٠ٓ فجوح وج١وح فٝ ئٔزبعٙب ا ٟاٌّؾبط١ً اٌؼب١ٌخ اٌم١ّخ اٌزظل٠و٠خ ٚاٌز ٔزبطئ -5

 ٌٍزظل٠و أٚ ٌٍزظ١ٕغ. 
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فو٠م١خ ٌٍؼبًِ ٚ اٌفالػ اٌّظوٜ فٝ ئ٠غبك فوص ػًّ ٚ اٍزضّبه فٝ اٌَٛكاْ ٚ اٌلٚي األ   -6

 ػ١ٍّخ ١ٍٍّــخ. ػٛء ى٠بكح ػلك اٌَىبْ فٝ ِظو ٚ ػٍٝ أٍــٌ ػ١ٍّخ ٚ رطج١م١خ ٚ

ٌٝ اٌَٛكاْ ٚ اٌلٚي االفو٠م١خ ئاٌؾل٠ش ِٓ ِظو اٌّزطٛه ٚ اٌيهاػٟٔزبط ٔمً رىٌٕٛٛع١بد اإل -7

 ٚ االٍزفبكح ِٓ ٘نح اٌقجواد.

فو٠م١خ ٘ٛ اٌزؾون اٌٝ اٌلٚي األفٝ اٌَٛكاْ ٚ ٟاٌٙلف االٍزوار١غٝ ِٓ االٍزضّبه اٌيهاػ-8

د أػٛء اٌفمو اٌّبئٝ اٌنٜ اثزل فٟظبٌؾخ ٌٍيهاػخ اٌ هاػٟاألٚ  ٖرزٛفو ثٙب ا١ٌّب اٌزٟاٌلٚي 

٠بكح ػلك اٌَىبْ فٝ ِظو ٚ ثٕبء اٌَلٚك ٚ إٌشبؽ اٌيهاػٝ فٝ كٚي ىفٝ ػٛء  ِٗظورؼبٔٝ ِٕ

 ؽٛع ا١ًٌٕ.

فو٠م١خ فٝ وض١و ِٓ اٌّؼبِالد اٌزغبه٠خ ٚ ٔشبء عَٛه ٌٍزؼبْٚ ِغ اٌَٛكاْ ٚ اٌلٚي األئ -1

 .ٟخ ٌالٍزضّبه اٌيهاػٍب١ٍخ اٌالىِاٌيهاػ١خ ٚ اٌج١ٕخ األ

أْ االٍزضّبه اٌيهاػٟ اٌقبهعٟ ٠ؼزجو أؽل أُ٘ أكٚاد ا١ٌَبٍخ اٌقبهع١خ ٌلػُ ٚرم٠ٛخ -0

فو٠م١خ فٟ ظً ى٠بكح اٌطٍت ػٍٝ اٌٍَغ اٌغنائ١خ ٚاهرفبع اٌؼاللبد ث١ٓ ِظو ٚاٌَٛكاْ ٚ اٌلٚي األ

 .أٍؼبه٘ب

ِٓ  بً إِٓ بً اٍزوار١غ١ بً ٠ؾمك ِقيٚٔ فو٠م١خاالٍزضّبه اٌيهاػٟ اٌقبهعٟ فٟ اٌَٛكاْ ٚ اٌلٚي األ -9

اٌٍَغ األٍب١ٍخ ِضً اٌمّؼ ٚاٌشؼ١و ٚاألهى ٚاٌنهح، وّب أٔٗ ٠ي٠ل ِٓ اٌفوص االٍزضّبه٠خ 

ِٓ شجبة اٌؼبؽ١ٍٓ فٟ  اً غ لبػلح اٌزظ١ٕغ اٌيهاػٟ ٠َٚزٛػت أػلاك١اٌيهاػ١خ اٌظٕبػ١خ ٚرٍٛ

 .وً ِٓ اٌلٌٚز١ٓ اٌَّزضّوح ٚاٌَّزضّو ف١ٙب

 :فزَمُتانذول األفٍ ز نالستثًبر انزراعً انعىايم انتً تإهم يص

اٌقج١و فٝ ىهاػخ اٌّؾبط١ً اٌؾم١ٍخ ٚ اٌقؼو ٚ اٌّزّوً فٝ  ٞٚعٛك اٌفالػ اٌّظو .3

هثغ كٚي أال فٝ ئاٌيهاػبد اٌّو٠ٚخ فٝ اٌَّبؽبد اٌظغ١وح. ٚ٘نا اٌّياهع ال ٠زٛاعل 

ِب أٛة افو٠م١ب. شّبي افو٠م١ب ٘ٝ ِظو ٚ رٌٛٔ ٚ اٌغيائو ٚ اٌّغوة ٚ كٌٚخ عٕ ٟف

ىهاػخ ِطو٠خ فم١وح ِٕقفؼخ  ٟػ١ٙب فبُٔٙ ِياهػفو٠م١خ فبْ اغٍت ِياهثبلٝ اٌلٚي األ

 ٔزبع١خ.اإل

ىِخ الىهاػخ اٌّؾبط١ً اٌؼب١ٌخ اٌم١ّخ اٌزظل ٠و٠خ ٚ اٌٍٛعَز١بد اٌ ٟٚعٛك اٌقجوح ف .4

 ؽل٠ضخ االٍزظالػ. هاػٟاأل فٌٍٟزظل٠و ٚ فبطخ 

ٚ اٌزظ١ٕغ اٌيهاػٝ فٝ ِظو  اٌيهاػّٟبه ِغبي االٍزض ٟف ٞٚعٛك لطبع فبص لٛ .5

 ِظو. ف٠ٟغبه٘ب ئٍؼبه٘ب ٚ ل١ّخ أهاػٝ ٚ اهرفبع ٠ؼبٔٝ ِٓ ٔلهح األ

ٚ اٌّمبٚالد اٌؼّاللخ اٌّظو٠خ اٌزٝ لل رَبػل فٝ  هاػٟاألٚعٛك شووبد الٍزظالػ  .6

 فو٠م١خ.اٌلٚي األاالٍزضّبه اٌيهاػٝ فٝ 
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فزَمُت كهذف نتحمُك انتعبوٌ دول حىض اننُم و انذول األاإلستثًبر انزراعً فً انسىداٌ و 

 :يع هذه انذول نتحمُك فبئذة يشتزكت وانخطىاث انعًهُت نتحمُك هذا انهذف

ِٓ اٌّؾبط١ً االٍزوار١غ١خ  ١ً ِٓ رلٔٝ فٝ اإلٔزبع١خ فٝ وض١ورؼبٔٝ ِؼظُ كٚي ؽٛع إٌ  

بؽبد اٌّيهٚػخ فٝ كٚي ؽٛع رّضً غبٌج١خ اٌَّ ٟٚفبطخ فٝ لطبع اٌيهاػبد اٌّطو٠خ ٚ اٌز

ٕ٘بن فغٛح غنائ١خ  ٟ( ٚثبٌزبٌرى١ٍّٟ هٞ% فٝ اٌيهاػخ فٝ ٘نٖ اٌلٚي ثلْٚ 92ا١ًٌٕ ) ؽٛاٌٝ 

  .فٝ ٘نٖ اٌلٚي ٚرَزٛهك وض١و ِٓ اٌّؾبط١ً االٍزوار١غ١خ ٌَل ٘نٖ اٌفغٛح

فٝ ٘نٖ ٔزبع١خ أْ اٌٙلف ٘ٛ هفغ اإلفٝ ػٛء اٌي٠بكح اٌشل٠لح فٝ ػلك اٌَىبْ فٝ ٘نٖ اٌلٚي ٚ 

. ٚوبْ ٕ٘بن كائّبً ؽٍت ِٓ ٘نٖ اٌلٚي ِٓ فالي اٌقجوح اٌيهاػ١ـخ اٌّظو٠خ ثبٍزقلاَاٌلٚي 

ْ ئٔزبع١خ اٌمّؼ فٝ ٘نٖ اٌلٚي ال٠ي٠ل ػٓ ٚاؽل أهكة ئإٌّبلشبد ِغ اٌَّئ١ٌٛٓ فٝ ٘نٖ اٌلٚي 

٘نٖ أهكة فٕٙبن هغجخ فٝ اٌزؼبْٚ ِغ ِظو ٌوفغ  30ٌٝ أوضو ِٓ ئث١ّٕب ٠ظً االٔزبط فٝ ِظو 

 :فوٜ. ٚ اٌّطٍٛةاالٔزبع١خ ٚ أزبع١خ اٌّؾبط١ً األ

فو٠م١خ ِضً ِشوٚع اٌّياهع اٌٝ ػًّ ِشوٚع فٝ ِظو ٚكٚي ؽٛع ا١ًٌٕ ٚ اٌلٚي األ .3

، ٚرمَٛ ِظو ثاؽؼبه ِياهػ١ٓ ِٓ كٚي ؽٛع ا١ًٌٕ ٚ اٌلٚي األِو٠ىٟاٌّياهع 

ؽٛع  االفو٠م١خ ٌي٠بهح ِياهػ١ٓ ِظو١٠ٓ ٚونٌه ى٠بهح ِياهػ١ٓ ِظو١٠ٓ ٌلٚي

ا١ًٌٕ ٌٕمً اٌزم١ٕبد ث١ٓ ٘إالء اٌّياهع ٚػًّ ِياهع فٝ ع١ّغ كٚي ؽٛع ا١ًٌٕ 

  .ٌزٛػ١ؼ ؽوق ئٔزبط ِؾبط١ً ػب١ٌخ االٔزبط ثاٍزقلاَ اٌّؼبِالد اٌيهاػ١خ اٌغ١لح

وّب ٠ّىٓ ػًّ ثوٚرٛوٛالد ٌٍزؼبْٚ ث١ٓ ِووي اٌجؾٛس اٌيهاػ١خ اٌزبثغ ٌٛىاهح  .4

١ٓ اٌّظو١٠ٓ ٚفبطخ فٝ وض١و ِٓ اٌّؾبط١ً اٌيهاػخ ٌالٍزفبكح ِٓ فجوح اٌجبؽض

، ، اٌمّؼ، اٌمطٓهىاالٍزوار١غ١خ اٌزٝ رَُٙ ٌالٔزبط فٝ كٚي ؽٛع ا١ًٌٕ ِضً األ

، اٌنهح اٌشب١ِخ ٚاٌنهح اٌوف١ؼخ ٚ اٌلفبْ ٚ اٌّؾبط١ً اٌجم١ٌٛخ. ، اٌفٛي اٌجٍلٜاٌشؼ١و

جواد ٠ل فيٚرػٍٝ أْ ٠مَٛ ثبٌز٠ًّٛ ِإٍَبد ك١ٌٚخ ٌزغط١خ ٔفمبد ٘نٖ اٌقجواد 

 .اٌّطو٠خ ػٓ لوة اٌجبؽض١ٓ اٌّظو١٠ٓ ثبٌيهاػخ

ِظو١٠ٓ طغبه ٌَّبؽبد ِٓ رَّؼ ثزٍّه ِياهػ١ٓ  ٟثؼغ كٚي ؽٛع ا١ًٌٕ اٌز ٟف .5

ٚرشغً ِياهػ١ٓ  ػشوح أفلٔخ ٠ّىٓ ػًّ ثواِظ ٌؼًّ لٜٛ ِظو٠خ ٌٝئفَّخ 

ِظو١٠ٓ ٚمٌه ٌٕمً اٌقجواد   ٚرقف١ف اٌؼغؾ اٌَىبٔٝ ثّظو ٚهفغ ئٔزبع١خ 

٘نٖ اٌلٚي ٚرظل٠و  ٟاٌغنائ١خ ف نٖ اٌلٚي ِّب ٠َوع ِٓ ٍل اٌفغٛحّؾبط١ً فٝ ٘اٌ

رمَٛ اٌجٕٛن اٌّظو٠خ  ، ػٍٝ أٌْٙنٖ اٌلٚي ٌٟلفً اٌمِٛٔزبط ٌي٠بكح ااٌي٠بكح فٝ اإل

ٍٛح ثّب ٔفنرٗ اٌَؼٛك٠خ ثأْ اٌَّزضّو اٌيهاػٝ أاٌّزقظظخ ثالواع ٘إالء اٌّياهػ١ٓ 

 .ٝ لوٚع وأٔٗ َِزضّو فٝ اٌَؼٛك٠خاٌَؼٛكٜ فٝ اٌَٛكاْ ٠ؼط

َزب١ٔخ ػب١ٌخ اٌم١ّخ كفغ ِغّٛػخ َِزضّو٠ٓ ِظو١٠ٓ مٚ فجوح فٝ ئٔزبط اٌؾبطالد اٌج   .6

ب ِشوٚػبد ىهاػ١خ إلٔزبط ِؾبط١ً ػب١ٌخ اٌم١ّخ ٌٍزظل٠و ٚاٌزظ١ٕغ وّ ٌٍزؾون ٌؼًّ

غ ٚ ثبٌشواوخ ِأ حِب ِجبشوئِظو  ٟؼٙب ف١ٚ رظٕ ئٔزبعٙب فٟوزَجٛا فجوح وج١وح ا

 َِزضّو٠ٓ ِٓ كٚي ؽٛع ا١ًٌٕ.
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ل١بَ شووبد االٍزظالػ ٚاٌّمبٚالد اٌّظو٠خ ثؼًّ ٔشبؽ ٚ ِمبه ٚ اٍزضّبهاد ٚ  .7

ِشبه٠غ ٌٙب فٝ كٚي ؽٛع ا١ًٌٕ ٌَّبػلح اٌَّزضّو٠ٓ اٌّظو١٠ٓ ِٚٛاؽٕٝ ٘نٖ اٌجالك 

 لبِخ .ٚ اإل ٌٍوٍٞب١ٍخ ٌّشبه٠ؼُٙ ٚاٌَّزضّو٠ٓ اٌؼوة فٝ رٕف١ن اٌج١ٕٗ األ

ٔشبء عّؼ١بد غ١و ؽى١ِٛخ ٌٍَّزضّو٠ٓ فٝ كٚي ؽٛع ااٌقبص اٌّظوٜ ث ل١بَ اٌمطبع .8

 ٍَزٗأٍٛح ٌّب أػًّ عّؼ١خ ٌىً ثٍل ِٓ ثٍلاْ ؽٛع ا١ًٌٕ فو٠م١خ ٚا١ًٌٕ ٚ اٌلٚي األ

اٌغّؼ١بد  ٖص١ٛث١ب ٚ ٠ىْٛ اٌغوع ِٓ ٘نأ فٟاٌَؼٛك٠خ  ٌَّزضّوٞاٌَؼٛك٠خ ٌغّؼ١خ 

الرفبل١بد ِغ اٌؾىِٛبد ٚ رغ١ّغ اٌلٚي ٚ ػًّ ا ٖ٘ن ٟاٌزؼو٠ف ثفوص االٍزضّبه ف

 اٌَّزضّو٠ٓ فٝ و١بْ ٚاؽل ٌىً كٌٚخ.

١ّ٘خ ٌلٚي ؽٛع أػطبء ئفو٠م١ب ثزغط١خ ٚ أ ٟاال٘زّبَ ثبٍزىّبي اٌّياهع اٌزغو٠ج١خ ف .1

 ا١ًٌٕ اٌزبثؼخ ٌٛىاهح اٌيهاػخ اٌّظو٠خ.

فوص االٍزضّبه  اٌّظوٞػطبء اٌشؼت ئٚافمذ ػٍٝ  ٟاال٘زّبَ ثبٌزؾون ٌٍلٚي اٌز .0

 ثٙب. ٟهاػاٌي

فو٠م١خ ٌٛػغ ٌٍزؼبْٚ ِغ كٚي ؽٛع ا١ًٌٕ ٚ اٌلٚي األأػٍٟ ِغٌٍ  رأص١ش .9

 فو٠م١خ.االٍزوار١غ١بد ٚ ا١ٌبد رٕف١ن اٌزؼبْٚ ث١ٓ ِظو ٚ كٚي ؽٛع ا١ًٌٕ ٚ اٌلٚي األ

 :هذاف االستزاتُجُتيٍُ تحمُك األأكُفُت ت

َِزضّو٠ٓ ِظو١٠ٓ ٚ أاالػزّبك ػٍٝ اٌقجوح اٌيهاػ١خ اٌّظو٠خ ِٓ ِياهػ١ٓ ِّبه١ٍٓ  .3

 ٚ ػوة مٚ فجوح فٝ اٌزىٌٕٛغ١بد اٌيهاػ١خ اٌؾل٠ضخ.أ

ٍب١ٍخ فٝ ٘نح إٌّبؽك ِٓ ؽوق ٚ ِطبهاد ٚ ِٛأٝ ٚ ػـ االٍزضّبهاد فٝ اٌج١ٕخ األ .4

 االٍزضّبهاد. ٖهثبػ ِٓ ٘نأٚ رؾم١ك  ٍزضّبهاداال١ِٓ أٌز BOT لوٜ ثٕظبَ اي 

ح ٌز١ًَٙ االئزّبْ ٌالٍزضّبه فو٠م١خ اٌّقزبهٍَبد ر١ٍ٠ّٛخ فٝ اٌلٚي األإٔشبء ِئ .5

 اٌيهاػٝ.

ل١ّ١ٍخ االٍزضّبهاد اٌيهاػ١خ ٌزغٕت اٌّقبؽو اإل ٖ٘ن ٟاالػزّبك ػٍٝ اٌمطبع اٌقبص ف .6

 اٌؾى١ِٛخ.

انمىيٍ وظُىف سًُُنبر انثالثبء يٍ أععبء انهُئت انعهًُت بًعهذ انتخطُط ) أهى انًذاخالث

 (يٍ خبرج انًعهذ

 .أ١ّ٘خ اٌزٛاعل فٟ أفو٠م١ب ثشىً ٠َبُ٘ فٟ ؽً ِشبوٍٙب اٌّبئ١خ 

 .الثل ِٓ اٍزؼلاك ِظو فٟ اٌقبهط ٚاٌلافً ٌّٛاعٙخ فزوح اٌغفبف اٌمبكِخ 

 اٌّقزٍفخ. ث١ٓ األٔظّخ بػًِزفِٚزلافً ١ّ٘خ كهاٍخ ا١ٌّبٖ ثشىً أ 

  ٔشبء ٍلٚك ِٚؾطبد ر١ٌٛل ئر١ٌٛل اٌطبلخ ِٓ ِظبكه ا١ٌّبٖ رزطٍت اٍزضّبهاد فٟ ٠زطٍت

 ؽبلخ فٟ َِبلؾ ا١ٌّبٖ.

 ١ٍٚؾلس ٔلهح فٟ اٌغالد اٌيهاػ١خ.غخ اٌزغ١واد إٌّبف١خ ٔز١ه فٟ اٌلٌزب ١ٍؾلس أؾَب 

  ٛػ١ٍّخ ف١ٕخ رؼٛق جبة ٕ٘بن أٍٚهثطٗ ثبٌٕٙو األث١غ اٌؾل٠ش اٌىج١و ػٓ ٔٙو اٌىٛٔغ

 .اٌوثؾ
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 وعمب انًتحذثٍُ ببعط انكهًبث انختبيُت:

  ضرورة وجود خطط متكاملة وقواعد بيانات كافية وقدرات تنبؤ جيدة ونظم

 عن فترات الجفاف أو الفيضانات القادمة. المبكرللتحذير

 الغذائي. دراسة سبل تحسين اإلنتاجية في القارة األفريقية وبحث سبل تغطية األمن 

  يستدعي ذلك العديد من  الم لذاتحديات كبيرة مقارنة بباقي دول العأفريقيا تواجه

 الجهود للتغلب علي هذه التحديات.

 

 

 

 

 

 


