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 ديمـــتق

  
رعزجش عٍغخ لضب٠ب اٌزخط١ظ ٚاٌز١ّٕخ أحذ اٌمٕٛاد اٌشئ١غ١خ ٌٕشش ٔزبط ِعٙذ اٌزخط١ظ اٌمِٟٛ ِٓ 

دساعبد ٚثحٛس عّبع١خ ِحىّخ فٟ ِخزٍف ِغبالد اٌزخط١ظ ٚاٌز١ّٕخ. ٠ضُ اٌّعٙذ ِغّٛعخ ِٓ 

اٌجبحض١ٓ ٚاٌخجشاء ِزٕٛعٟ ِٚزعذدٞ اٌزخظظبد، ِّب ٠ض١ف إٌٝ ل١ّخ ٚفبئذح ِضً ٘زٖ اٌذسعبد 

خزٍفخ اٌزٟ ٠زُ إعشاؤ٘ب ِٓ ح١ش ش١ٌّٛخ اٌزٕبٚي ٚاألخز فٝ االعزجبس األثعبد االلزظبد٠خ، االعزّبع١خ، اٌّ

 ألٞ ِٓ اٌمضب٠ب ِحً اٌجحش. ٚغ١ش٘ب اٌج١ئخ، اٌّؤعغ١خ، ٚاٌّعٍِٛبر١خ 

عذداً ِٓ  7311خ لضب٠ب اٌزخط١ظ ٚاٌز١ّٕخ ِٕز ثذئٙب فٟ عبَ ٍرضّٕذ اإلطذاساد اٌّخزٍفخ ٌغٍغ

اٌذساعبد اٌزٟ رٕبٌٚذ لضب٠ب ِخزٍفخ رف١ذ اٌجبحض١ٓ ٚاٌذاسع١ٓ، ٚوزا طبٔعٟ اٌغ١بعبد ِٚزخزٞ 

اٌمشاساد فٟ ِخزٍف ِغبالد اٌزخط١ظ ٚاٌز١ّٕخ ِٕٙب عٍٝ عج١ً اٌّضبي ال اٌحظش: اٌغ١بعبد اٌّب١ٌخ، 

بع١خ ٚاألععبس، االعزٙالن ٚاٌزغبسح اٌذاخ١ٍخ، اٌّب١ٌخ اٌعبِخ، اٌزغبسح اٌخبسع١خ، اٌغ١بعبد إٌمذ٠خ، اإلٔز

لضب٠ب اٌزشغ١ً ٚاٌجطبٌخ ٚعٛق اٌعًّ، اٌز١ّٕخ اإلل١ّ١ٍخ، آفبق ٚفشص االعزضّبس، اٌغ١بعبد اٌظٕبع١خ، 

ظ، اٌغ١بعبد اٌضساع١خ ٚاٌز١ّٕخ اٌش٠ف١خ، اٌّششٚعبد اٌظغ١شح ٚاٌّزٛعطخ، ِٕب٘ظ ّٚٔبرط اٌزخط١

 لضب٠ب اٌج١ئخ ٚاٌّٛاسد اٌطج١ع١خ، اٌز١ّٕخ اٌّغزّع١خ، لضب٠ب اٌزع١ٍُ،...اٌخ. 

رزٕٛع ِظبدس ٚلٕٛاد إٌشش ٌذٜ اٌّعٙذ إٌٝ عبٔت عٍغخ لضب٠ب اٌزخط١ظ ٚاٌز١ّٕخ، ٚاٌّزّضٍخ فٝ 

اٌّغٍخ اٌّظش٠خ ٌٍز١ّٕخ ٚاٌزخط١ظ، ٚاٌزٟ رظذس ثظفخ دٚس٠خ ٔظف ع٠ٕٛخ، ٚوزٌه وزبة اٌّؤرّش 

 ،اٌّؤرّش، ٚعٍغٍخ اٌّزوشاد اٌخبسع١خ ِٟٕبلشزٙب ف ُ لجٌٛٙب أٚر ٟٚاٌزٞ ٠ضُ األثحبس اٌزاٌذٌٟٚ 

إضبفخ إٌٟ ِب ٠ظذسٖ اٌّعٙذ ِٓ ٔششاد ع١ٍّخ رعىظ ِب ٠عمذٖ اٌّعٙذ ِٓ فعب١ٌبد ‘ ٚوشاعبد اٌغ١بعبد

 ع١ٍّخ ِزٕٛعخ.

 

 ٚفك هللا اٌغ١ّع ٌّب ف١ٗ خ١ش اٌجالد، ٚهللا ِٓ ٚساء اٌمظذ...
 

 ّعٙذسئ١ظ اٌ

 

 أ.د. عالء ص٘شاْ
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 ب 
 

 زـــــــموج
تيدؼ الدراسة الحالية إلى استكشاؼ كرصد أىـ الفرص كالمجاالت اإلنتاجية )نباتية، حيكانية، سمكية( 

ذات الفرص االستثمارية الزراعية المعززة  فريقيةاألكالتجارية كالخدمية لمتعاكف الزراعي لمصر في بعض الدكؿ 
السياسات  ككاضعيالقرارات  متخذمليذا التعاكف، كما تسعى الدراسة إلى طرح مجمكعة مف اآلليات كالسبؿ أماـ 

 لتفعيؿ مجاالت التعاكف. 
ى مجمكعة ، كقد تكصمت الدراسة إلالتحميمي الكصفيكفي سبيؿ تحقيؽ الدراسة ألىدافيا تـ االعتماد عمى المنيج 

زامبيا، غانا، بكركينافاسك، كينيا،  :كىى ،معيا المصرم الزراعيذات األكلكية لبلستثمار  فريقيةاألمف الدكؿ 
 كالسكداف. ،، ركاندا، مكزمبيؽساحؿ العاج، أكغندا، تنزانيا، أنجكال، أثيكبيا

فرص كمجاالت التعاكف كمف ثـ تـ تحديد  ،األنشطة الزراعية بالدكؿ المشار إليياكقد استعرضت الدراسة 
مع اإلشارة إلى أىـ محفزات االستثمار بتمؾ  ،كالحككميكاالستثمار الزراعي المصرم لكؿ مف القطاع الخاص 

 الدكؿ.
 ددان مف اآلليات منيا:يز ىذا التعاكف اقترحت الدراسة عكفي سبيؿ تعز 

في مجاؿ الزراعة البد أف يككف في إطار استراتيجية قكمية لمتعاكف مع  ريقياألف المصرمأف التعاكف  -
 تشمؿ المجاالت االقتصادية كاالجتماعية كالسياسية كاألمنية. فريقيةاألالدكؿ 

كزارة مف خبلؿ  أفريقيالخدمة المستثمريف في  المصرمالزراعي  إنشاء مركز لبلستثمار العمؿ عمى -
عداد خريطة كدليؿ تالمعمكمات كالبيانا قاعدة مف يرػػػتكفميمة  يتكلىالزراعة كاستصبلح األراضي  ، كا 

 األكثر جذبان لبلستثمارات الزراعية. فريقيةاأللبلستثمار الزراعي لمدكؿ 
إتاحة الفرص لتعزيز الشراكة ما بيف الحككمة كالقطاع الخاص في التخطيط كالتنفيذ لممشركعات  -

 .ريقيةفاألاالستثمارية الزراعية بالدكؿ 
بالدكؿ  المكجستيةكالتسكيقية، كالعمؿ عمى استكماؿ منظكمة إنشاء المراكز  المكجستيةنشر الخدمات  -

ذات الفرص الزراعية األكبر لمتعاكف مع مصر، كتشجيع القطاع الخاص المصرم عمى تأسيس  فريقيةاأل
 .فريقيةاألشركات لمتسكيؽ كالكساطة بيف مصر كالدكؿ 

 ،فريقيةاألبالعمؿ عمى فتح السكؽ المصرية أماـ المنتجات  ريقياألف المصرم التجارمدعـ التبادؿ  -
 التجارمكتخفيؼ القيكد عمى الكاردات منيا، كالعمؿ عمى نشر مكاتب التمثيؿ  بمنحيا معاممة تفضيمية

 .مف أجؿ زيادة حجـ التجارة بيف مصر كتمؾ الدكؿ كخاصة بدكؿ حكض النيؿ فريقيةاألبالدكؿ 
، كأىميا الطرؽ، كالنقؿ بأنكاعو البرل فريقيةاألبالدكؿ  االستثمار في مشركعات البنية التحتيةدعـ  -

 ، كالتسييبلت التسكيقية الزراعية.كالبحرم
 أفريقيالمتمكيؿ في  مصرم سيادمؽ بإنشاء صندك  أفريقياكيؿ االستثمارات المصرية بإتاحة فرص لتم -

مف خبلؿ االتحاد ، مع مطالبة المؤسسات المالية كاإلقميمية كالدكلية ريقياألفبالتعاكف مع بنؾ التنمية 
كتسييبلت بنكية لدعـ االستثمار كالتجارة في قطاع الزراعة بالدكؿ لمتمكيؿ مبتكرة آليات  بتكفير ريقياألف
 .فريقيةاأل

 تعزيز التعاكف.آليات  -ريقياألف المصرم الزراعيالتعاكف  -أفريقياالزراعة ب -لمصر أفريقياأىمية  الكممات الدالة:
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 مقدمة 
أحد الركائز االستراتيجية كالجيكسياسية لمصر، كقد أكد عمى ذلؾ  فريقيةاأليمثؿ االنتماء لمقارة  

كىذا االنتماء ال يتأسس فقط عمى البعد الجغرافي مف حيث  ،الدستكر المصرم الحالي في المادة األكلى
نما يتأسس كذلؾ عمى عبلقات كركابط تافريقيةاألالقارة  ؿككف مصر إحدل دك  ريخية ضاربة في القدـ ، كا 

كاإلسبلمية، مركران  ،منذ عصكر الفراعنة. كامتدت ىذه العبلقات كالركابط عبر الحقب المتتالية، المسيحية
، ثـ ريقياألفبمرحمة النيضة المصرية الحديثة في عيد محمد عمى كاىتماماتو كمشركعاتو في العمؽ 

في إذكاء ركح التحرر السياسي كاالقتصادم يكد شفي مصر، كدكرىا الم 74;3مرحمة ما بعد ثكرة يكليك 
 في العديد مف دكؿ كمناطؽ القارة السمراء. 

 
انطبلقا مف تمؾ الكضعية الجغرافية، كالجذكر التاريخية، تأتي األىمية القصكل إلعادة تعزيز ك  

كفؽ أسس مف المصالح المشتركة  فريقيةاألكترسيخ أكاصر التعاكف المصرم مع مختمؼ دكؿ القارة 
، كفى ريقياألفكالعبلقات كالمشركعات ذات المنافع المتبادلة كالمتكافئة. كمع تسمـ مصر رئاسة االتحاد 

إطار تحمميا مسئكلية مكاجية التحديات التي تكاجو دكؿ القارة، كتعزيز العبلقات االستثمارية كالتجارية 
عامة، كالزراعي عمى كجو الخصكص، في مقدمة المجاالت الداعمة فيما بينيا، يأتي المجاؿ االقتصادم 

مكانيات غير محدكدة إلقامة العديد مف  ريقياألفلعبلقات التعاكف المصرم  التي تنطكم عمى فرص كا 
في آف  فريقيةاألالمشركعات الحيكية ذات المنافع المتبادلة، كالتي تحقؽ األىداؼ المشتركة لمصر كالدكؿ 

أىـ المجاالت كالمشركعات، ىي تمؾ التي تساىـ في إحداث نقمة نكعية عمى صعيد  كاحد. كلعؿ مف
كالتي مف شأنيا تحسيف كتعزيز حالة التنمية الزراعية عامة، كأكضاع األمف  فريقيةاألالتنمية الزراعية 

 خاصة، لما تنطكم عميو مف مخاطر آخذة في التفاقـ عاما بعد آخر. ريقياألفالغذائي 
 

لقارة مف جانب العديد مف الكيانات كالدكؿ مثؿ في ا)رغـ التكغؿ الحالي  فريقيةاألقارة تزخر الك  
كتركيا، كركسيا، كاليند، كالسعكدية، كقطر،  ،االتحاد األكركبي، كالصيف، كالكاليات المتحدة األمريكية

كغيرىا مف الدكؿ( بإمكانيات زراعية ىائمة يأتي في مقدمتيا المكارد الطبيعية، فاألراضي الصالحة لمزراعة 
أنكاعيا. كما  بشتى% فقط في الزراعة 9مساحة القارة، يستغؿ منيا  إجمالي% مف 57تقدر بحكالي 
% مف ;المكارد المائية، المالحة، كالعذبة، إذ تحكم المسطحات ك العديد مف عمى  فريقيةاألتستحكذ القارة 

، إضافة إلى 4كـألؼ  322نيران تزيد مساحتيـ عف  39المياه العذبة في العالـ، كما يكجد بيا  إجمالي
ارتفاع معدالت سقكط األمطار في بعض مناطقيا المناخية المتنكعة، ككجكد مخزكف ضخـ مف المياه 

  .الجكفية
كنكعيات  مستكياتالجغرافية، فإنيا تتميز بتنكع أقاليميا المناخية كب أفريقياكنظران التساع رقعة  

نتاج  مختمفة مف التربة الغنية، كمف ثـ تتنكع مكاسميا الزراعية، كىك ما يجعميا بيئة مبلئمة لزراعة كا 
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كذلؾ ثركة حيكانية ىائمة، باإلضافة إلى  فريقيةاألتمتمؾ القارة ك مجمكعة متنكعة مف الحاصبلت الزراعية. 
 يفالثركة السمكية، حيث تتميز القارة بطكؿ سكاحميا عمى المحيطيف اليندم كاألطمنطي، كعمى البحر 

المتكسط كاألحمر، بجانب تكافر مصادر لمصيد بالمياه العذبة مثؿ نير النيؿ كالبحيرات الكبرل بكسط 
 . أفريقيا

تنطكم عميو مف إمكانيات ما مف المكارد الطبيعية الزراعية، ك  فريقيةاألكبرغـ ما تحكزه الدكؿ  
مف تمؾ الدكؿ تعاني مف ىشاشة األكضاع  العظمىكامنة غير مستغمة لمتنمية كالتطكير، فإف الغالبية 
فقد أصبحت مصر تكاجو تحديات  أخرل،كمف جية  .الزراعية، كالتغذكية، كاألمف الغذائي، كالفقر الريفي

لى حد كبير أيضا في مكاردىا األرضية الزراعية كيعكس ىذا  .غير مسبكقة فيما يتعمؽ بمكاردىا المائية، كا 
الحالية فيما بيف مصر كالدكؿ  الزراعيكالمتمثمة في ضعؼ مجاالت التعاكف  الكضع مشكمة الدراسة

أصبح يستمـز تكجيو أكبر قدر ممكف الذم  األمركؿ منيا،  رغـ الفرص كاإلمكانيات المتاحة لدل فريقيةاأل
مف القطاعيف  الكاسع النطاؽ مف جانب كؿ ، كاالستثمارفريقيةاألمف االىتماـ بالتعاكف الزراعي مع الدكؿ 

الخاص كالعاـ، في برامج كمشركعات التنمية الزراعية كاألمف الغذائي مع تمؾ الدكؿ، كأف يككف ذلؾ 
مصر في المراحؿ الحالية  فيكلكيات االستراتيجية لمتنمية الزراعية كاألمف الغذائي االىتماـ ضمف األ

تمؾ  فريقيةاألمجاؿ التعاكف الزراعي مع الدكؿ  في الحاليكالمستقبمية، كأف يتجاكز اىتماـ مصر 
المجاالت المحدكدة كالمتكاضعة، كربما الرمزية، إلقامة مزارع صغيرة نمكذجية، أك تقديـ الخبرات 

 كالمشكرات الفنية. 
 

ذا كانت دكؿ القارة جميعيا أك بعضيا تعتبر ميدانا خصبان لمختمؼ أشكاؿ كمجاالت التعاكف   كا 
، أىـ الفرص كالمجاالت اإلنتاجية )نباتية االستثمارم الزراعي، فإف ىذه الدراسة تستيدؼ استكشاؼ كرصد

ذات  فريقيةاأل(، كالتجارية، كالخدمية المختمفة لمتعاكف الزراعي لمصر مع بعض الدكؿ حيكانية، سمكية
ىتماـ مقدمة اال فيتأتي  المعزرة ليذا التعاكف، كالتي مارية الزراعية كالميزات التنافسيةثالفرص االست

 ككاضعيالدراسة إلى طرح مجمكعة مف اآلليات كالسبؿ أماـ متخذم القرارات  تسعىالمصرم، كما 
 التيالتحديات  لمكاجيةإيجاد فرص كحمكؿ  فيقد يسيـ الذم  السياسات لتفعيؿ مجاالت التعاكف، األمر

بما يعكد بالنفع عمى  فريقيةاألتعاني منيا الزراعة المصرية مف جية، كيعزر العبلقات بيف مصر كالدكؿ 
 .أخرلكاجتماعيا مف جية  سياسياالطرفيف اقتصاديا ك 

 
، كذلؾ بعرض التحميمي الكصفيكفى سبيؿ تحقيؽ الدراسة ألىدافيا تـ االعتماد عمى المنيج  

كتحميؿ المعارؼ كالبيانات المتاحة بالدراسات كالتقارير المحمية كاإلقميمية كالدكلية، كبمصادر البيانات 
 الثانكية ذات العبلقة بمكضكع الدراسة. 
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كتشتمؿ الدراسة الحالية عمى أربعة فصكؿ بخبلؼ الممخص كالنتائج كالتكصيات، حيث تناكؿ  
مف منظكر األمف القكمي، مع اإلشارة إلى الزراعة،  أفريقيا فيلدكلية الفصؿ األكؿ االىتمامات ا

يتسـ  التيكنظران لمطبيعة الخاصة  ،أفريقيا فيكاستعرض الفصؿ الثاني األكضاع الراىنة لقطاع الزراعة 
يحمؿ عنكاف الذم  فصؿ منفصؿ، كىك الفصؿ الثالث فيبيا قطاع المكارد السمكية، فقد تـ تناكلو 

 فتناكؿ فرص كمجاالت التعاكف الرابعأما الفصؿ ، "في مجاؿ الثركة السمكية ريقياألفالمصرم التعاكف "
 الزراعي كسبؿ كآليات تفعيمو. 

 
ىدل صالح النمر أ. د.  كقد شارؾ في إعداد ىذه الدراسة فريؽ بحثي مككف مف كؿ مف: 

عبد العزيز إبراىيـ األساتذة في أ. د.  ك ،بركات الفراأ. د.  أحمد برانية، كأ. د.  )الباحث الرئيسي(، ك
كحيد مجاىد أستاذ االقتصاد الزراعي بكمية الزراعة جامعة عيف شمس، أ. د.  معيد التخطيط القكمي، ك

العميا، كما ساعد في إعداد ىذه الدراسة  فريقيةاألالمساعد بكمية الدراسات  االقتصاد أستاذفريد  سالي .كد
 نيمة السيد المعيدة بالمعيد.  .كأ ،المعيدبالمساعد  محمد حسنيف المدرس .كؿ مف أ

 
ريؽ البحث أف تككف ىذه الدراسة قد أسيمت عمى نحك فعاؿ بما تكصمت إليو مف نتائج، ػػكيأمؿ ف 

كما طرحتو مف تكصيات في مساعدة كاضعي السياسات كمتخذم القرارات عمى تعزيز عبلقات التعاكف 
 . فريقيةاألالزراعي بيف مصر كالدكؿ 

 
 الباحث الرئيسي 

 0202مارس  فيتحريرًا 
   دى صالح النمر ــــىأ. د.                                                              
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 الفصل األول
 القوميمن منظور األمــن أفريقيااالىتمامات الدولية في  

 مع اإلشارة إلى الزراعـــــة 
 
 االستراتيجية لمصر: أفريقياأىمية  1-1

 ،قتصاديةفحسب، أك لعكامؿ ا أفريقياألف مصر جزء مف  أىمية كبرل لمصر، ليس أفريقياتمثؿ 
تبارات أمنية تتعمؽ بمكافحة عتبارىا مصدر مياه نير النيؿ بما يمثمو مف أىمية خاصة، بؿ أيضان العأك با
المنضمة لؤلمـ المتحدة ربع  أفريقياث تمثؿ دكؿ ، حيكذلؾ العتبارات سياسيةك  ،رىاب كحماية الحدكداإل

ألمـ كأىمية ذلؾ في مساندة القضايا المصرية كالعربية في ا ،عدد أعضاء الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة
، كمصر الدكلة الدكليأف يككف ليا مقعد دائـ في مجمس األمف ب أفريقياالمتحدة، عبلكة عمى مطالبة 

ف كنأفريقيامف نيجيريا كجنكب مع كؿ  أفريقياالمرشحة لذلؾ، حيث تعتبر أىـ دكلة في  ا سنركز ىنا ، كا 
 فقط عمى اعتبارات ثبلثة.

 
 األىمية السياسية 1-1-1

سرائيؿ مريكا كا  دكؿ العالـ كفي مقدمتيـ أبؿ كلغالبية  ،أىمية سياسية كبرل لمصر أفريقياتمثؿ 
محط أنظار كتكالب  أفريقيايجعؿ مف الذم  راف، األمرػيالبرازيؿ كفرنسا كاليند كتركيا كا  كالصيف كبريطانيا ك 

 ريقياألفتحاد جدان في اال ميـكعضك  أفريقيةكلة دكبذلؾ بكضعيا  األكلى  ىيعمييا، كمصر دكؿ عديدة 
أف القكة التصكيتية  الخاصة بمصر، حيثاألخرل كلمعديد مف القضايا ، ;423كترأس دكرتو الحالية 

في األمـ المتحدة ككجكدىا الفاعؿ كعبلقاتيا تساعد كثيرا في دعـ قضايا مصر كقضايا األمة  فريقياأل
الداعـ لمصر إثر  فريقيةاألبمكقؼ الدكؿ ىنا كنذكر  ،العربية في األمـ المتحدة كفي مؤسساتيا المختمفة

كفي  ،سرائيؿعبلقاتيا الدبمكماسية مع إ فريقيةاألكقطع عدد مف الدكؿ ، 89;3عاـ  اإلسرائيميالعدكاف 
 .95;3كتكبر في المحافؿ الدكلية بعد حرب أ كالعربي المصرمذات الكقت تأييدىا لممكقؼ 

 
لعبتو مصر في دعـ الثكرات التحررية الذم  التاريخيكالدكر  فريقيايضان ألكنظران ألىمية مصر أ
، مما جعميا تمثؿ الدكلة الرائدة كالكبرل في فريقيةاألقدمتيا لمدكؿ  التيضد االستعمار كالمساعدات 

مف  أفريقيالحماية مصر كحماية  أفريقيا، يستكجب عمى مصر أف تحافظ عمى مكانتيا كريادتيا في أفريقيا
كحماية  السياسييضان الحفاظ عمى االستقرار كفي مكاردىا الطبيعية الضخمة، كأطماع األجنبية فييا األ

 ة.ميالحدكد كفض النزاعات بالطػرؽ السم
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 عتبارات واألىمية األمنيــةاال  1-1-0

لكافة دكؿ العالـ، كيزداد ىاجس األمف في الدكؿ النامية، كفي الدكؿ حديثة  ان يشكؿ األمف ىاجس
، فريقيةاألالعديد مف الدكؿ تحكميا نظـ قبمية كعشائرية كما ىك الحاؿ في  التيأك تمؾ  ،العيد باالستقبلؿ

 كـ.الحفي  أساسيحيث القبائؿ ليا دكر 
قضية كبرل  األمف يجعؿ مف قضيةفإف ذلؾ دكلة(،  76دد دكليا )ككبر ع أفريقياكنظران لكبر مساحة 

ستقرار تحقيؽ التنمية كاالمرتبطاف ب تحتاج إلى معالجة، كحيث أف األمف كاالستقرار عامبلف كمعضمة
 يشكؿ أىمية خاصة لمصر، حيث لؤلمف جكانب ثبلثة أساسية. ريقياألف، فإف األمف االجتماعي

 
 حماية الحدود وحماية المـــوارد  - أ
تعاكف الفي حماية الحدكد كحماية المكارد، كىذا يتطمب  أساسياان ك ميمك  ان حيكيان يمعب األمف دكر  

األمر الحرص  حتى يتحقؽ االستقرار، يتطمبلتشابؾ الحدكد، ك  كنظرا، بيف الدكؿ ذات الحدكد المشتركة
األمف ال يتكقؼ فقط  أف كمع دكؿ جكار الجكار، حيث ،عمى بناء عبلقات سياسية كأمنية مع دكؿ الجكار

مع كؿ مف السكداف كليبيا ككجكدىا عمى البحر  فريقيةاألألف مصر حدكدىا  كنظراعمى دكؿ الجكار، 
، أثيكبيا، جنكب السكداف، فريقيةاألالدكؿ األحمر، كارتباط كؿ مف ليبيا كالسكداف بحدكد مع العديد مف 

كغندا، فيذا يكسع دائرة الحدكد كدائرة الحفاظ عمى المكارد، مما يتطمب بناء عبلقات ، تشاد ككينيا كأإرتيريا
المتمثؿ في مياه نير  القكميطبيعية كاستراتيجية مع ىذه الدكؿ، كبصفة خاصة الرتباط بعضيا باألمف 

، ريقياألففي القرف  ريقياألف، ىذا باإلضافة إلى التكاجد غير أثيكبيامف % مف مكارده 7: يأتيالذم  النيؿ
بناء يشدد مف أىمية األمف كحماية حدكد الدكلة كحماية مكاردىا مف خبلؿ اتفاقيات كتعاكف الذم  األمر

 بيف الدكؿ. الثنائيطار كفي اإل ريقياألففي إطار االتحاد 
 

الزراعية الشاسعة  األراضيبالمكارد الطبيعية، كفي مقدمتيا  دكؿ غنية فريقيةاألألف الدكؿ  كنظرا 
جعؿ األطماع  فإف ذلؾ ،س كاليكرانيـك كالمغنيسيكـ كالككبمتاملغاز كالمعادف كمناجـ الذىب كالكالبتركؿ كا

يتطمب الذم  ألىمية ىذه الثركات الطبيعية لمعالـ أجمع، األمر نظراتتعدد مصادرىا  أفريقياالخارجية في 
 .في المقاـ األكؿ فريقيةاألحماية ىذه المكارد كأف تعكد بالنفع عمى الدكؿ 

 
 ـابــرىـة اإل ــــمكافحـ ب
كمنيا مصر،  فريقيةاألرىاب أكلكية أكلى لغالبية دكؿ العالـ، كمف بينيا الدكؿ تمثؿ مكافحة اإل 

رىاب أف اإل، حيث األمنيرىاب تعاكف الدكؿ مف خبلؿ االتفاقيات كمف خبلؿ التعاكف كتتطمب مكافحة اإل
رىاب معاناة شديدة كييدد مف اإل تعاني فريقيةاأل، كالقارة ال أرض كال ديف كال دكلة لو، فيك ينتشر كالكباء
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ف كاف أبرزه في فريقيةاألشر في غالبية الدكؿ رىاب منتككجكدىا في بعض األحكاؿ، فاإل استقرارىا، بؿ  كا 
ألف  كنظرا .أثيكبياكالسنغاؿ ك  كبكركندمغانا ككينيا كغندا ك كتشاد كأ كمالي نيجيرياك  الصكماؿ كليبيا

كار كدكؿ جكار الجكار رىاب يخترؽ الحدكد الجغرافية كيتجاكزىا، فبلبد مف التعاكف بيف دكؿ الجاإل
رىاب مف اإل اية خاصة، ذلؾ أف جانبممر أىعميو، لذلؾ فمصر تكلى ىذا األرىاب كالقضاء لمكافحة اإل

إلى السكداف كجنكب  كيأتي ،رىاب إلى ليبيا مف تشاداإل كيأتيعبر الحدكد مع ليبيا كالسكداف،  يأتي
رىاب مف مصادره حتى أف مصر ييميا مكاجية اإل أمككينيا كالسنغاؿ،  أثيكبياالسكداف مف أكغنػدا ك 

 القضاء عميو.يسيؿ 
 

 اليجـرة غير الشــرعيــة -ج
زعاج ، كأبكجو خاص أفريقياشر ظاىرة اليجرة غير الشرعية في تنت  صبحت تشكؿ مصدر قمؽ كا 

 طؽ القارةالحركب في بعض منا كخاصة عندما تندلع ،كالدكلي الكطنيستقرار لمسمطات الحاكمة كتيدد اال
اكؿ أمنية كاقتصادية كاجتماعية الشرعية، كبما تحممو مف ىمـك كمشات اليجرة غير جمف مك  فتزيد المعاناة

 ا يجعؿ مف المياجريف قنابؿ مكقكتةيجاد حمكؿ ليا، مم، تعجز منظمات األمـ المتحدة عف إنسانيةكا  
 لحظة. ةأيممكف أف تنفجر في 

عاكف مع الدكؿ تال تتطمب فريقيةاألتكاجييا مصر مف العديد مف الدكؿ  التيفاليجرة غير الشرعية  
تشكؿ مصدر اليجرة لكضع حد ليا ككقفيا، كبدكف ىذا التعاكف كالتنسيؽ المشترؾ يصعب كقؼ  التي

 اليجرة كالحد مف تداعياتيا الخطيرة.
 
 األىميــة الزراعــية 1-1-3

 لمصــر فريقيةاألاألىمية الزراعية  - أ
إما مازالت تحت  التيالزراعية  األراضيمتبلكيا مساحات شاسعة مف با فريقيةاأللقارة تتمتع ا 
ة، أك تعتمد عمى أك تعتمد عمى استخداـ األساليب التقميدية في الزراع ،مستغمة ، أك غيرمحدالاإلنتاج 

طبيعتو يكحى لممستثمريف بكجكد فرص جيدة لبلستثمار  ىيىذا ىك شأنو كتمؾ  اف كضعإ مياه األمطار.
)كأمف  الغذائي لتحقيؽ األمػف ان ، بؿ كيشجع كيفتح آفاقريقيةفاألفي العديد مف الدكؿ  الزراعيفي القطاع 

الزراعية كالقياـ بزراعتيا  األراضيإما عف طريؽ استئجار  ،أفريقيافي  الزراعيباالستثمار الطاقة( 
متبلؾ األراضي الزراعية حسب ، أك اأك عف طريؽ الشراكة ،)كمحاصيؿ إنتاج الطاقة( بمحاصيؿ الغذاء

 .فريقيةاألالقكانيف المنظمة لذلؾ في الدكؿ 
 

، الزراعيكمف بينيا القطاع  فريقيةاألكلعؿ مصر تقدـ مساعدات فنية في مجاالت مختمفة لمدكؿ  
كقامت ببناء سدكد لجمع المياه الستخداميا في  ،فريقيةاألحيث لدييا مزارع نمكذجية في العديد مف الدكؿ 
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عة في المجاالت الزراعية المختمفة، لذلؾ فإف الزرا ارقةاألف آالؼبتدريب كذلؾ كقامت مصر  ،الزراعة
مف  أفريقياأك لحماية  ،أفريقيافي  الريادمحتياج لمصر، سكاء لتأكيد دكرىا تمثؿ أىمية حيكية كغاية في اال

، المحمييكجد نقص في إنتاجيا  التيأك لتكفير احتياجات مصر مف السمع الغذائية  ،التدخبلت الخارجية
 .فريقيةاألككسيمة لتقكية العبلقات كالركابط بيف مصر كالدكؿ  ميـفالزراعة مدخؿ 

 
 ميـــــاه نيـــــر النيــــــل  - ب
بينما يكجد دكؿ  ،بالنسبة لمصر، كمصر تعتبر دكلة مصب لمنير يعتبر نير النيؿ شرياف الحياة 

، ، كينيااتنزاني، ركاندا، بكركندم)شكمت دكؿ حكض النيؿ كعمكمان  ،أخرل تمثؿ دكؿ منبع كدكؿ مجرل
بصفة مراقب في  -رياتير ا  ك  كمصر ،، كجنكب السكداف، السكدافأثيكبياالككنغك الديمقراطية، أكغندا، 

تستيدؼ تنمية  التيحكض النيؿ  3مبادرة ;;;3( فيما بينيا )باستثناء جنكب السكداف( عاـ المبادرة
كتحقيؽ التنمية المستدامة  ،كالتعاكف المشترؾ ،كضماف كفاءة إدارة المياه ،المائية لحكض النيؿالمصادر 
 .االقتصادمكالتكامؿ 

 
)النيؿ األزرؽ( فإف التعاكف  أثيكبيالمصر مصدرىا  الكاردةنير النيؿ  % مف مياه7: كحيث أف 

دكؿ المنبع كدكؿ المجرل النيؿ " البد منو كيفرض نفسو مع جميع دكؿ حكض ان أمر يعد في مجاؿ المياه 
 ".المصػب دولك
 
 أفريقياأىم الدول ذات األىـــداف االستراتيجية في  1-0

كالتكاجد فييا العتبارات تكاد تككف متشابية، مف حيث  أفريقياتتسابؽ الدكؿ في الذىاب إلى  
محط أنظار الدكؿ الكبرل، منذ عيد  أفريقياأك األمنية، كلقد أصبحت  ،أك السياسية ،الجكانب االقتصادية

، األكربيةع البيض في أمريكا كبعض الدكؿ ليعممكا في مزار  ارقةاألفستعمار القديـ كقضايا الرؽ كجمب اال
ة البشر، كفي العصر الحديث طاق باإلضافة إلى استغبلؿ ىؤالء العبيد في أعماؿ غير إنسانية كفكؽ

 ،أمريكاك  ،كفرنسا ،كأىـ كأبرز ىذه الدكؿ ىي بريطانيا ،أفريقيااألجنبية كتصارعت عمى الدكؿ  تكالبت
كتركيا، كلكؿ دكلة أىدافيا كاستراتيجية  ،رافػػػاألخيرة كؿ مف إي اآلكنةكاليند، كدخؿ في  ،سرائيؿ كالصيفكا  

 تحقؽ تمؾ األىػػػػداؼ.

                                                           
 (3) 

 المصدر:، .9103كجشا٣ش  ، ٌٓزجخ داس اُلٌش اُؼشث٢،ٓظش ٝدثِٞٓبع٤خ اُز٤ٔ٘خ ث٤ٖ دٍٝ ؽٞع ا٤َُ٘  ٔششح ِظش أفش٠م١ب،

.https://africa.sis.gov.eg 
 

https://africa.sis.gov.eg/
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تنسيؽ  كيكاد يكجد ،أفريقيافي  استراتيجيذات تكاجد  في ىذا المقاـ بالتعرض لدكؿ خمس سنكتفى 
ككأنو يكجد ميثاؽ مكتكب  ،فيما بينيا، بحيث لكؿ دكلة مناطؽ نفكذ ال تقترب منيا الدكؿ األخرل ضمني
ف لـ يكف مكتكب ،بينيـ  بيف أمريكا كالصيف. أفريقياتطؿ برأسيا في قد ، كاألدىى أف الحرب الباردة ان كا 

 
 الواليــات المتحـــدة األمريكــية 1-0-1

، حيث تخمت بعد انتياء الحرب الباردة أفريقيا فيسياسة جديدة بدأت الكاليػػات المتحػػػدة األمريكػػية  
لكية في التعامؿ مع مناطؽ نفكذىـ القديمة األك  بييفك األكر لحمفائيا  تعطيكانت  التيعف سياستيا القديمة 

بالقارة السمراء، بعد دخكؿ الصيف الكثيؼ في القارة، مما جعؿ  األمريكيزاد االىتماـ كقد  في القارة.
، كانت بداياتيا األكلى عاـ أفريقياتشتؽ سياسة جديدة في التعامؿ مع أمريكا تراجع سياساتيا السابقة ك 

 تمثمت في: كالتي أفريقياحيث برزت أىػداؼ االستراتيجية األمريكية في  (3);:;3
 حماية خطكط التجارة البحرية.  - أ

 .الطبيعيالكصكؿ إلى مناطؽ البتركؿ كالتعديف كالمكاد الخاـ كالغاز   - ب
 فتح األسكاؽ أماـ المنتجات كاالستثمارات األمريكية. -ج
 دعـ كنشر قيـ الميبرالية كبصفة خاصة حقكؽ اإلنساف كالديمكقراطية. -د

 
إلى تأسيس  :;;3كمنتكف عاـ  عت إدارة الرئيسمف أجؿ تحقيؽ أىداؼ ىذه االستراتيجية فقد س 
 :(4)، كتـ كضع سياسة أمريكية تجاه القارة السمراء اعتمدت عمىأفريقيابيف أمريكا ك  شراكة
مى نيجيريا كالسنغاؿ، ة في القارة، حيث ركزت في الغرب عنيالتركيز عمى مناطؽ إقميمية مع  -

 .أفريقياجنكب  عمى كفي الجنكب ،أثيكبياعمى كفي الشرؽ 
 رىاب كتدفؽ المخدرات كالجريمة الدكلية كحماية البيئة كحقكؽ المرأة.مكافحة اإل  -
 لمكاجية األزمػػات. أفريقيةالمحافظة عمى األمػػف كاالستقرار عف طريؽ إنشاء قكة   -
رىاب مف كجية النظر األمريكية، مثؿ السكداف تدعـ اإل كالتيلنظـ غير المكالية محاصرة ا  -

 كليبيا.
 تأميػف كتعزيز فرص االستثمار كالتجارة.  -

سبتمبر  33بشكؿ أقكل بعد أحداث  فريقياألكفي الحقيقة عادت الكاليات المتحدة األمريكية 
، مف أفريقيافي  الصينيكأكثر ما أقمؽ أمريكا ىك تزايد النفكذ بف، في عيد الرئيس بكش اال 4223
 442 لنحك أفريقيامع  الصيني التجارمالسياسية كاالقتصادية كالعسكرية، فقد كصؿ حجـ التبادؿ  النكاحي

، كما :423صدر عف مؤسسة راند األمريكية عاـ الذم  كفؽ ما جاء بالتقرير 4236مميار دكالر عاـ 
                                                           

 .6;، ص 4229، مكتبة مدبكلي، القاىرة أفريقيا وتحديات عصر الييمنةحمدم عبد الرحمف،  (3)
 .8;المرجع السابؽ، ص  (4)
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ة إلى ذلؾ فقد مميار دكالر في نفس السنة، باإلضاف 52 حكالي بمغ حجـ االستثمارات الصينية في القارة
، مما دفع الكاليات المتحدة إلى إنشاء قيادة عسكرية أفريقياشاركت قكات صينية في حفظ السبلـ في 

ختصاران )أفريككـ( ىدفيا حماية األىداؼ األمنية في القارة كالمياه تسمى ا أفريقياكحدة جديدة لقيادة م
 المحيطة بيا.

 
قمة أمريكية  عيد الرئيس أكباما بعقد قامت اإلدارة األمريكية في 4236عاـ  كفي أغسطس

 اليندمكالمنتدل  ،ريقياألف الصينيمى غرار منتدل التعاكف ع أفريقياتعنى بالشأف االقتصادم في  أفريقية
، أفريقية، كانعقدت القمة في كاشنطف كحضرىا عدد مف رؤساء دكؿ كحككمات نحك خمسيف دكلة ريقياألف

 األمنيككضعت أمريكا الممؼ االقتصادم بجانب الممؼ  ."االستثمار في الجيؿ القادـ" قمةككاف شعار ال
 .(3)في الفترة القادمة أفريقياكعنكاف لمسياسة األمريكية في 

 
 36رة بقيمة استثمارات أمريكية جديدة في القاعف  األمريكيفي الممؼ االقتصادم أعمف الرئيس ف 

دد تكسيع نطاؽ قانكف كح .أفريقياادرات األمريكية إلى مميارات لدعـ الص أربعةباإلضافة إلى  ،مميار دكالر
مف  إلى األسكاؽ األمريكية معفاة فريقيةاأليسمح بدخكؿ بعض السمع الذم  )أجكا( ريقياألفالفرص كالنمك 

 كتنزانيا ككينيا كغانا كليبيريا كنيجيريا. أثيكبياالضرائب، باإلضافة إلى دعـ الطاقة في كؿ مف 
 

 "راند"أكد تقرير (، أفريككـ) فريقيةاألؿ خقكات التد ضركرة التأكيد عمى بجانب األمنيكفي الممؼ  
 عمى ضركرة أف تعمؿ الكاليات المتحدة عمى:

 
العمؿ  بتشجيعيا عمى تكفير مزيد مف فرص أفريقيافي  الكاليات المتحدة األمريكيةتعديؿ سياسة  - أ

 كتعزيز الديمكقراطية كالشفافية كالمساءلة في القارة. ،ؿ التكنكلكجياػػكنق ،المحمية
 .فريقيةاألتكسيع قاعدة العبلقات بيف أمريكا كالدكؿ   - ب
 تشجيع زيادة االستثمارات األمريكية في القارة. -ج
. الصيني الشعبيالستيعاب الجيش  السعي -د   لممشاركة في عمميات قكات أفريكـك

 
، باإلضافة إلى جيبكتيىذا كتجدر اإلشارة إلى أف أمريكا أقامت أكبر قاعدة عسكرية دائمة في  

 المصرمالجيش مف  كبلتدعـ أمريكا ك .(4)قاعدة عسكرية أمامية منتشرة في غرب كشرؽ كشماؿ القارة 56
 .(5)رػػكجيش النيج الماليكالجيش  األثيكبيكالجيش  النيجيرمكالجيش 

                                                           
 .4237ديسمبر  –رؤية، دكرية محكمة في الشئكف التركية كالدكلية  (3)

(2)
 www.aljzeera.com.   

- Dr. Mehari, Increasing Tension Between China and the US will be Detrimental to Africa 

Prosperity and Peace, Jun. 2019.  
(3)

Ibid 

http://www.aljzeera.com/
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قارة ذات أىمية سياسية كاقتصادية كأمنية تجعميا  أفريقياإلى أف أمريكا تعتبر  مف ذلؾ نخمص

يف تكجكد الصيف في القارة كالمنافسة الشديدة بيف الدكل في ظؿ كخاصة ،ضمف قمب السياسة األمريكية
يؤثر بشكؿ مباشر عمى قد الذم  األمر الكبرل، ة بيف مناطؽ النفكذ لمدكؿمما جعؿ القارة مكزعالكبيرتيف 

 استقرار القارة كعمى قرارات كسيادة دكليا.
 الصيـــن 1-0-0

خبلؿ العقديف  فريقيةاألتتكاجد الصيف بكثافة كبيرة في القارة السمراء كتطكرت العبلقات الصينية  
 أفريقيافي  كالعسكرم كاالقتصادم السياسيخبلؿ تكاجدىا  الماضييف بشكؿ كبير. كتسعى الصيف مف

 :(3)اآلتيلتحقيؽ عدة أىداؼ تتمثؿ في 
أك المكاد الخاـ مثؿ النفط  األكلية تتمثؿ في الحصكؿ عمى المكاد  التياألىداؼ االقتصادية،  - أ

 .الطبيعيكالمعادف كالغاز 
كاعدة كقكة  سكؽ فريقيةاألخاصة كأف السكؽ  ،أماـ المنتجات الصينية فريقيةاألفتح األسكاؽ   - ب

كما بمغ حجـ ، 4272مميار نسمة عاـ  4.6إلى  أفريقياسكاف  سيصؿحيث  ،شرائية صاعدة
 دكالر. تريميكف 3.7 حكالي 4235عاـ  ريقياألفاالقتصاد 

 االستفادة مف الكتمة التصكيتية لمقارة السمراء في المحافؿ الدكلية، حيث لدل الصيف طمكحات في  -ج
 .آسياإعادة ترسيـ الحدكد في  تايكاف كىكنغ ككنغ، باإلضافة إلى ضـ  
المطمة عمى الممرات المائية مثؿ  كبصفة خاصة في الدكؿ أفريقيالدل الصيف مصالح أمنية في  -د

رتيرياك  أثيكبياالسكداف ك  حصة مف  جيبكتيمف  كربما مصر الحقا. كقد اشترت الصيفكالصكماؿ،  ا 
كالمدخؿ  اليندمحيث تطؿ عمى المحيط  ،مميكف دكالر 3:2االستراتيجي بمبمغ  جيبكتيميناء 

 االستراتيجي لمبحر األحمر كمضيؽ باب المندب الذم يعد ممران ميمان لمتجارة الدكلية.
 .أفريقياخبلؿ مشركعات زراعية عمبلقة في  حتياجاتيا الغذائية مفتحتاج الصيف إلى تأميف ا -ىػ

كال لمحصكؿ عمى الدكالرات في نيجيريا كالسكداف كأنجيارات مف مف عشرات الماستثمرت الصي كما  
كالككنغك الديمقراطية لنفس الغرض.  أثيكبياكؿ مف  تفاقيات معؽ استخراج حقكؿ النفط، كما عقدت اح

 كال.% مف كاردتيا البتركلية مف أنج36 تستكرد الصيفكما 
 

 كزان تجاريان مر  372قامت أكثر مف أ حيث ،أفريقيةدكلة  67عبلقات مع  كلقد أقامت الصيف 
 كمركز تكزيع في دكؿ مختمفة بالقارة السمراء.شركة تجارية  مائتيأكثر مف ك  ،مكتبان تمثيميان ك 
 

                                                           
(3)

 .9108د٣غٔجش  ٔخ ك٢ اُشئٕٞ اُزش٤ًخ ٝاُذ٤ُٝخ،سؤ٣خ، دٝس٣خ ٓؾٌ 
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% مف صادرات األسمحة الصينية تذىب إلى 3 أف حيث ،أفريقياكتصدر الصيف السبلح إلى  
ذاعة أطمؽ عمييا إ 4228 الثقافي فقد أطمقت الصيف عاـكعمى الجانب  .4233كفؽ بيانات عاـ  أفريقيا

 نجميزية كالمغة السكاحمية كالمغة الصينية.ي العاصمة الكينية تبث بالمغة اإلراديك الصيف الدكلي ف
 :(3)ارتكزت عمى أفريقياكلقد تبنت الصيف استراتيجية عسكرية في 

 المشاركة الصينية في محاربة القرصنة عمى سكاحؿ الصكماؿ. - أ
 .فريقيةاألبالقارة  األمنيالمشاركة في عمميات حفظ السبلـ  - ب
 مميكف دكالر كذلؾ  42 سنكمعمى البحر األحمر بإيجار  جيبكتيبناء قاعدة عسكرية بدكلة  -ج

 . كىى تنسجـ مع استراتيجية الحزاـ كالطريؽ.4236 عاـ
 ثـ  ،زائرػػكيمييا الج ،تتعامؿ معيا السكداف التيبناء مصانع الذخيرة كتجارة السبلح، كأىـ الدكؿ  -د 

 .أفريقياكال كجنكب المغرب كنيجيريا كليبيريا كأنج
 ، أفريقياخاصة مع تزايد أعداد الصينيف في  ،جبلء الرعايا مف مناطؽ النزاعات المسمحةعمميات إ -ىػ 

 كتزايد المشاكؿ كالنزاعات الداخمية في جانب مف دكؿ القارة.
 

لو أبعاد سياسية كاقتصادية كأمنية )عسكرية( تتفؽ  أفريقيافي  الصينيأف الكجكد  يتضحىكذا  
ة ميمفي النياية تبحث عف سيطرة كىيمنة في ىذا العالـ في مناطؽ  التيكاألىداؼ االستراتيجية الصينية 

السكؽ  كمف ضمنيا -كصمت إلييا  التيلمكاجية أمريكا كلمحفاظ عمى مكتسباتيا كاألسكاؽ  ةكاستراتيجي
سيطرة أمريكا كالغرب  ينييجديد غير القائـ حاليان  عالميف الصيف تيدؼ إلى خمؽ نظاـ إبؿ  - فريقيةاأل

 كأمريكا البلتينية. أفريقياك  آسياكيعطى مساحة أكسع لمصيف كالدكؿ النامية في 
 

قتصادية كسياسية الصيف بناء عبلقات كثيقة كقكية ا إف مثؿ ىذا التكجو االستراتيجي يتطمب مف 
كيحمى منابع  أفريقيايحمى المشركعات االقتصادية الصينية في  العسكرم، فالجانب أفريقياكأمنية في 

كمسارات الطاقة، لذلؾ بنت الصيف سياستيا العسكرية في القارة السمراء لحفظ خطكطيا التجارية كلتنفيذ 
 استراتيجية الحزاـ كالطريؽ )طريؽ الحرير(.

 فرنســــــــا 1-0-3
حيث يتمتع  ريقياألف، كخاصة في الغرب أفريقياتعتبر فرنسا مف أقدـ الدكؿ ذات المستعمرات في  
بمكارد ضخمة مف البتركؿ كالذىب كالبككسيت كاليكرانيكـ كالميثيكـ كالحديد كالنحاس  ريقياألفالغرب 

 . (4).(الخ ... كالمنجنيز كالماس

                                                           
نكر الديف عفاف، البعد العسكرم في االستراتيجية الصينية تجاه أفريقيا، جامعة قاصدم مرباح كالية كرقمة، الجزائر،  (3)

423;. 
 .:423مركز سمت لمدراسات، كحدة الدراسات السياسية، المممكة العربية السعكدية، مارس  (4)
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غربان  األطمسيالمنطقة الممتدة مف البحر األحمر شرقان إلى المحيط  الفرنسيكتشمؿ منطقة النفكذ  
 .فاسك ، كبكركيناكمالي، كالسنغاؿ ،كمكريتانيا ،، كتشاد، كالنيجرجيبكتيشاممة 

حيث  كماليكباألخص في النيجر  أفريقياكتحاكؿ فرنسا الحفاظ عمى مصالحيا االقتصادية في  
 النفػػط.القرب مف منابع بيكجد اليكرانيكـ 

 

رىاب كتحقيؽ األمف تحت ذريعة القضاء عمى اإل ريقياألففي الغرب  العسكرمكلقد قامت فرنسا بالتدخؿ 
ف كاف اليدؼ  قد نفذت عممية ىك حماية مصالحيا االقتصادية، ف غير المعمف الخفيكاالستقرار، كا 

، مكريتانيا، النيجر كتشاد، كسبؽ ماليبكركينا فاسك،  ىي أفريقيةشممت خمس دكؿ  4236عسكرية عاـ 
الكسطى لمقضاء عمى األزمة الطائفية كتحت غطاء مف  أفريقيافي  4235أف قامت بعممية عسكرية عاـ 

 األمـ المتحػدة.
عادة رسـ حدكد نفكذىا في يستيدؼ إ ريقياألففي الغرب  العسكرمأف الكجكد إلى شارة تجدر اإلك  

ستقرار، إال أف حقيقة ذرائع القضاء عمى اإلرىاب كتحقيؽ األمف كاال تحتمستعمراتيا القديمة في القارة 
مف الصيف كأمريكا كركسيا كاليند  أصبحت ميددة التيلحيا االقتصادية األمر تكمف في حماية مصا

لمناجـ اليكرانيكـ في النيجػر، ىذا باإلضافة إلى  ممكيتياالبريكس، كأىـ أىدافيـ حماية دكؿ كمجمكعة 
 في المنطقة.الجارية ية تتمثؿ في التأثير في الصراعات دكافع سياس

 
 ىيكخمقت فرنسا ككبلء ليا في المنطقة، حيث أنشأت قكة متعددة الجنسيات مف خمس دكؿ  

كتشاد كمكريتانيا تعمؿ بالتنسيؽ مع القكات الفرنسية كقكات حفظ السبلـ  كماليبكركينا فاسك كالنيجر 
 الدكلية.
 ارتكػػزت عمى: أفريقياالستراتيجية الفرنسية لمتدخؿ في كبصفة عامة فإف ا 

لحماية مصالحيا  أفريقيارىاب كتحقيؽ األمف كالسبلـ في غرب لمقضاء عمى اإل عسكرمتدخؿ  - أ
 .في القارة كالياباني كاليندم كالصيني األمريكيقتصادية كمكاجية تزايد النفكذ الا
 استرجاع مكانتيا في القارة السمراء كاستغبلؿ مكاردىا لمخركج مف أزمتيا االقتصادية.  - ب
 الحفاظ عمى مكانة فرنسا كخاصة في الدكؿ الفرانكفكنية. -ج
 

ف فرنسا ال تختمؼ عف أمريكا أك الصيف في تكاجدىا في القارة السمراء مف حيث ىكذا فإك 
ختمؼ األسمكب كطريقة التدخؿ، كلفرنسا امتياز خاص مف ف اا  ككسائؿ تحقيؽ تمؾ األىداؼ، ك  األىداؼ

تتمتع فرنسا بنفكذ قكل فييا، كتستغؿ الفرانككفكنية في تحقيؽ  كالتيخبلؿ مجمكعة الدكؿ الفرانككفكنية 
 أىدافيا المعمنة كغير المعمنة في القارة السمراء.
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 (1)الينــــــد 1-0-4
عمى مجمكعة القضايا  4237عاـ  دليينعقدت في ا التيالثالثة  فريقيةاألاليندية أكدت القمة  

تحت مظمة أىداؼ التنمية العالمية المستدامة كفي مقدمتيا  أفريقياتمثؿ السياسة اليندية في  التية ميمال
كدت القمة عمى تعزيز كتعزيز التنمية المستدامة، كأ االقتصادمالقضاء عمى الفقر كالجكع كاستدامة النمك 

في المجاالت السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية كالثقافية كتعزيز تفاعبلت  فريقيةاألدية العبلقات الين
 الشعكب بالشعكب.

شكاليما، كما عمى أىمية مكافحة التطرؼ كاإلرىاب بمختمؼ صكرىما كأ ت القمة الثالثةكما أكد 
 .الدكليتـ التأكيد عمى أىمية إصبلح منظكمة األمـ المتحدة بما في ذلؾ مجمس األمف 

 
كدعـ  الغذائيضركرة التعاكف المشترؾ في مجاالت الزراعة كاألمف  يضان عمىأالقمة إعبلف شدد ك  

نتاجية كالحفاظ عمى األرض كالبيئة، )نيباد( لزيادة اإل أفريقيامة في تنفيذ برامج التنمية الزراعية الشام
كتشجيع االستثمار في الزراعة  ،الزراعة كأصناؼ المحاصيؿ ، كتحسيف أساليبالغذائيكضماف األمف 

 كالصناعات الغذائية.
 تمثؿ أبرزىا في القضايا اآلتية:ي فريقيةاألشارة إلى أف العبلقات اليندية اإل كبصفة عامة نكد 

ىك العمكد الذم  كتطكير القطاع الزراعي الغذائيخبراتيا في تحقيؽ األمف  فريقياتقدـ اليند أل - أ
نتاجية الزراعية كزيادة دخكؿ بصفة عامة كخاصة في مجاؿ رفع اإل ريقياألفلبلقتصاد  الفقرم

 سكاف الريؼ.
رىاب كفي مجاؿ دريب القكات العسكرية لمكافحة اإلفي مجاؿ ت فريقياتقديـ المساعدة اليندية أل  - ب

 الحدكدمكتعزيز األمف  ،أفريقياتصنيع كتجميع األسمحة محميان مف أجؿ تحقيؽ األمف كالسمـ في 
 .البحرمكاألمف 

 تقديـ مساعدات في مجاؿ البحث العممي كخاصة في مجاالت تكنكلكجيا االتصاالت كالمعمكمات،  -ج
 كفي مجاؿ التعميـ كاألقمار الصناعية.

  .فريقيةاأل كتخفيؼ القيكد عمى االستيراد مف الدكؿ فريقيةاألالمنتجات  ـفتح السكؽ اليندية أما -د 
 الدكلية. في المحافؿ الدكلية، كتطكير المنظمات فريقيةاألالتعاكف المشترؾ في دعـ القضايا  -ىػ 

س ماكأبرزىا النفط كالغاز كال أفريقيافي مقابؿ ذلؾ، فإف اليند ليا مصالحيا الخاصة في ك  
ػػػػػػػػف محتياجاتيا النفطية % مف ا47الكبيرة، كتستكرد اليند  فريقيةاألكالحديد، إضافة إلى التصدير لمسكؽ 

كأبرمت  ،أفريقياككسعت اليند مف عمميات التنقيب عف البتركؿ في  كمف المتكقع زيادة ىذه النسبة. ،أفريقيا
مميار دكالر  4.7قد أنفقت الشركات اليندية ما قيمتو ، ك فريقيةاألمد مع عدد مف الدكؿ طكيمة األ ان عقكد

                                                           
ستراتيجية كالدكافع، المركز الديمكقراطي العربي، برليف، ألمانيا، محمد محمكد عبد الرحيـ، العبلقات اليندية األفريقية، اال (3)

 .4239يناير
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كخاصة  أفريقياذا كتتركز االستثمارات النفطية اليندية في شرؽ لشراء حصة في حقؿ نفط مكزمبيؽ. ى
ممكؿ لميند مف النفط  ثاني تعد التيفقط في نيجيريا يتركز  اليندمفالنفكذ  أفريقياالسكداف، أما في غرب 

 الخاـ.
 

جدير بالمبلحظة أف اليند تتعامؿ مع القارة السمراء بمنيج مختمؼ عف الكاليات المتحدة ك  
ليما تاريخ مشترؾ مف حيث االستعمار كىذا يجعؿ  أفريقيا، ذلؾ أف اليند ك األكركبياألمريكية كاالتحاد 

يصعب عمى اليند  كلكف .فريقيةاأل -أقكل مف مثيمتيا األمريكية كاألكركبية فريقيةاأل -الركابط اليندية
كصمت الذم  ف المستكلمكانات اليند مازالت دك إ إف منافسة الصيف أك أمريكا في القارة السكداء، حيث

 كخاصة في مجاؿ ضخ االستثمارات كالتمكيؿ في القارة السكداء. ،مريكا كالصيفإليو كؿ مف أ
 
 ســــرائيــــلإ 1-0-5

 :6;3مايك/ آيار  37منذ قياميا في  فريقيةاألرتكزت االستراتيجية اإلسرائيمية تجاه القارة ا 
باحتبلؿ فمسطيف )بمساعدة كؿ مف بريطانيا كفرنسا كأمريكا كألمانيا( عمى ثبلثة محاكر أساسية، تتمثؿ 

 في:
 المحــور السياسي - أ

بيا كدعميا في األمـ عتراؼ ماسة لبل كلة اإلسرائيمية كحتى يكمنا ىذا كىى في حاجةفمنذ نشأة الد
مف  مستغمة كبل :6;3كأقامت عبلقات دبمكماسية معيا منذ نشأتيا عاـ  أفريقياتجيت إلى ا المتحدة، كلذا
، حيث ساعدا إسرائيؿ في إقامة عبلقات مع أفريقيافي  البريطانيكاالستعمار  الفرنسياالستعمار 

كما  ،بعد االستقبلؿ قامت عبلقات دبمكماسية مع ىذه الدكؿأفقد  المستعمرات الخاضعة لنفكذىما، كمف ثـ
لقد أدركت إسرائيؿ أىمية القكة التصكيتية لمدكؿ  يا ككينيا.ر يكأكغندا كالكاميركف كليب أثيكبياىك الحاؿ مع 

أك غير )حاسـ  ؿبشك 89;3بعد حرب عاـ  اإلسرائيميفي األمـ المتحدة، حيث ساندت المكقؼ  فريقيةاأل
ى الجمعية العامة عندما ُعرض عم 97;3، كتغير ىذا المكقؼ تمامان عاـ أفريقية ةف دكلك عشر  (حاسـ

 أفريقيةعتبار الصييكنية حركة عنصرية حيث صكت لصالح ىذا القرار عشركف دكلة القرار الخاص با
القرار خمس كعارض  ،(كمكريتانياالصكماؿ  باستثناءبخبلؼ الدكؿ األعضاء في جامعة الدكؿ العربية )

 .(3) دكلة ةعشر  اثنتامتنع عف التصكيت كا ،فقط دكؿ
 

كتحافظ  فريقيةاألكفي الكقت الراىف تتمتع إسرائيؿ بعبلقات سياسية مميزة مع عدد كبير مف الدكؿ 
ة كالرئيسية في الدكؿ ميمكبتكثيؽ عبلقاتيا مع القبائؿ ال ،عمى ىذه العبلقات مف خبلؿ دعـ النظـ الحاكمة

 حتى لك كانت خارج الحكـ لما ليذه القبائؿ مف نفكذ في أجيزة كدكائر الحكـ. فريقيةاأل
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الحاؿ بالنسبة كما ىك  فريقيةاألىذا كتستغؿ إسرائيؿ الجاليات الييكدية المكجكدة في بعض الدكؿ 
كذلؾ الييكد كالبرتغاؿ، ك  إسبانياكجماعات الييكد السفارديـ الذيف قدمكا مف  ،أثيكبيالييكد الفبلشا في 

 .أفريقيازيـ الذيف قدمكا مف شماؿ أكركبا كباألخص في جميكرية جنكب ناكاالش
 

تمثؿ عبلمة فارقة في  ::;3عبر السكداف عاـ  أثيكبياكتظؿ عممية نقؿ ييكد الفبلشا مف 
كتـ  ،)العممية مكسى( اسـالسياسية، حيث تمت العممية تحت  مف الناحية فريقيةاألالعبلقات اإلسرائيمية 

 .7:;3-5:;3ألؼ ييكدم إلى إسرائيؿ خبلؿ السنكات  37بمقتضاىا نقؿ 
 
ىك أنيـ يعتبركف إسرائيؿ جزءان مف التراب  أفريقيالعؿ الخطر في أمر الجاليات الييكدية في ك 

، كاستطاعت إسرائيؿ أف تدعـ سياسيااد لصالحيا بالطبع تستغؿ إسرائيؿ مثؿ ىذا االعتق، ك ريقياألف
المياجريف الييكد إلسرائيؿ خبلؿ  إجمالي% مف 42 أف حيث ،أفريقياكجكدىا بأفكاج المياجريف ليا مف 

 .(3) ىـ مف القارة السمراء 7;;3-:6;3الفترة 
 

 المحـــور األمنـــي - ب
كعممت مف أجؿ نظران لحالة العداء بيف إسرائيؿ كاألمة العربية كباألخص مصر، فقد تعمدت 

رتيرياك  أثيكبياقات أمنية كاستخبارية مع كؿ مف تربطيا عبل فيي أفريقيافي  متكاجد أمنى قك  ككينيا  ا 
كغيرىـ، حيث يعمؿ المكساد اإلسرائيمي بحرية تامة، كما تحاكؿ التكاجد عمى البحر  كبركندمكأكغندا 

األحمر لتضييؽ األمف عمى الدكؿ العربية في الخميج العربي كفي مصر كفي السكداف، كمف أجؿ تحقيؽ 
مكافحة  اء األمنييف تحت ذريعةالحاكمة بمدىا بالسبلح كالخبر  فريقيةاألتدعـ األنظمة  ،أغراضيا األمنية

ف كاف اليدؼ األساسي ىك تثبيت حكـ ىذه األنظمة المكالية ليا كألمريكا، كما تدعـ القبائؿ اإل رىاب، كا 
في شرؽ  السياسياإلسبلمية تحت ذريعة مكافحة اإلسبلـ  فريقيةاألر، كخاصة في الدكؿ يذات النفكذ الكب

رقة مياه نير النيؿ باستغبلؿ عبلقاتيا كما تحاكؿ إسرائيؿ التأثير عمى مصر مف خبلؿ ك  .أفريقياكشماؿ 
 .ييكدمألؼ  47 بحكاليدية تقدر يتكاجد فييا جالية ييػػك  كالتي أثيكبياة الجيدة مع يالسياس

 
 المحــور االقتصادي - ج

، فريقيةاأليشكؿ المحكر االقتصادم أحد كسائؿ إسرائيؿ لتثبيت كتقكية كتعزيز عبلقاتيا مع الدكؿ 
ككذلؾ في  ،أثيكبيااعة بصفة خاصة، كما ىك الحاؿ في الفنية في مجاؿ الزر كذلؾ بتقديـ المساعدات 
نشاء السدكد، كالحصاد  ،مجاؿ ترشيد استخداـ المياه  كنقؿ التكنكلكجيا المتقدمة. المائيكا 

نقؿ الميارات التقنية المتطكرة كتكطينيا في الدكؿ  -ىذا كتقدـ إسرائيؿ مساعداتيا في ثبلثة مجاالت أ
كالصناعة  كالرمبالخبراء في مجاالت الزراعة  فريقيةاألتزكيد الدكؿ  -ب الصديقة ليا فريقيةاأل

                                                           
 .388-387المرجع السابؽ، ص  (3)
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مشتركة تيدؼ إلى تعزيز  أفريقيةإنشاء شركات إسرائيمية  -جػ كالتكنكلكجيا كمنظكمة األمف المتطكرة
 القطاع الخاص. ك مف خبلؿ شراكات بيف الحككمات  فريقيةاألالتعاكف االقتصادم بيف إسرائيؿ كالدكؿ 

 
ار ىذا ف أكبر تجتعتبر إسرائيؿ م التيالمصدر األساسي لصناعة الماس  أفريقياكما تعتبر  

كتمارس إسرائيؿ ىذه التجارة كتحقؽ منيا  ،حصؿ عميو بطرؽ غير شرعيةتغالبا ما المعدف النفيس كالذل 
مدة كاألسمحة كاألس كالتقاكممنتجات التكنكلكجيا المتطكرة  أفريقيامكاسب مادية كبيرة. كتصدر إسرائيؿ إلى 

تفاقات تجارية مع كؿ مف دت احيث عق، فريقيةاألتفتح أسكاقيا أماـ المنتجات كالمعدات األمنية، كما 
رتيرياك  أثيكبيا  ككينيا. ا 

 
 أفريقيااإلسرائيمية االستراتيجية في  األىــداف -د  

 :(3)اآلتيتتمثؿ األىداؼ االستراتيجية اإلسرائيمية في عبلقاتيا مع دكؿ القارة السمراء في  
 ة عمى الشخصية النقية لمدكلة األمف القكمي المتمثؿ في تأميف كجكد إسرائيؿ مف خبلؿ المحافظ

 أرض الميعاد. وكاليجرات إلى ما تسمي
  في كسط الكطف  كالكاقعي القانكنيتتضمف ضماف االعتراؼ بكجكدىا  كالتيالشرعية السياسية

 كاالعتراؼ بيا مف قبؿ الدكؿ العربية. العربي
  تسعى إلييا إسرائيؿ بتكسيع نطاؽ كجكدىا كبناء دكلة إسرائيؿ الكبرل مف  التيالييمنة اإلقميمية

 النيؿ إلى الفرات.
 تى يستمر الدعـ األمريكي كاألكركبي لياالكقكؼ في كجو الدكؿ كالحركات المعادية لمغرب ح، 

تعتبر سياساتيا منسجمة مع  كالتيالمكالية لمغرب  فريقيةاألكفي نفس الكقت تدعـ نظـ الحكـ 
 السياسة اإلسرائيمية كاألمريكية.

 كخاصة في حكض  أفريقياكالعمؿ عمى خمؽ مشاكؿ لمصر في لمدكؿ العربية  األمني التصدم
 النيؿ.

 

 أفريقيااالستحواذ عمى األراضي الزراعية في  1-3
 التيتجو العديد مف دكؿ العالـ لمبحث عف أراضي زراعية يمكف استغبلليا إلنتاج المحاصيؿ ا 

كأمريكا  آسياك  أفريقيانتشرت في قارات ة اتحتاجيا أك مف أجؿ االستثمار، مما جعميا ظاىرة عالمي
ة كالكاليات المتحدة األمريكية، اآلسيكييد مف الدكؿ األكركبية ك محط أنظار العد أفريقياالبلتينية، ككانت 

                                                           
-;7، ص ص 4233إبراىيـ أحمد نصر الديف، دكتكر، دراسات في العبلقات الدكلية األفريقية، مكتبة مدبكلي، القاىرة  (3)

84. 
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كاالستزراع، لبلستصبلح  كاألراضي القابمة ،عية في القارةلكجكد مساحات شاسعة مف األراضي الزرا نظرا
 العاممة الرخيصة. كاأليدمار كالمياه السطحية كالمياه الجكفية عبلكة عمى كجكد األمط

 

 (1)في العالم تم التعاقد عمييا التيحجم المساحات  1-3-1
مميكف ىكتار، كانت  48.9 بحكالي 4238عاـ عمييا  الفعميتـ التعاقد  التيقدر حجـ المساحات 
مميكف  7.7:تعاقد عمى ك صفقة  ;376 ككاف المطمكب)صفقة،  3226نتيجة صفقات بمغ عددىا 

صعكبات كاجيتيا في تحقيؽ أىدافيا ل الزراعية فشمت، إال أف الدكؿ الراغبة في استحكاذ األراضي (ىكتار
أك نكع األراضي  ،سعار االستئجاراضي الزراعية، سكاء فيما يتعمؽ بأفي التفاكض مع الدكؿ المالكة لؤلر 

 البنية التحتية غير المتكفرة. كأ ،أك لؤلكضاع االجتماعية السائدة ،مدل تكافر المياه كأ ،كمدل خصكبتيا
ة، كمف الصفقات مف حيث حجـ المساحات إلى أحجاـ صغيرة ككبيرة كمتكسط انقسمتكبصفة عامة، 

رقـ  ؿ كمساحاتيا يكضحيا الجدكؿتمت بالفع التيكالصفقات  .عدادىاحيث مدل جاىزية الصفقات كا  
(3-3.) 

 ( 1-1جدول رقم )
 )ىكتار(0216 عام الزراعية  األراضيحسب األقاليم من تمت  التيالصفقات 

 الصفقاتعدد  اإلقميم
تم التعاقد عمييا  التيالمساحات 
 ىكتار( مميون)

 %النسبة المئوية
 

 59.6 32.2 644 أفريقيا
 4.;3 7.3 5; شرؽ أكركبا

 6.:3 ;.6 :52 آسيا
 :.38 6.7 368 أمريكا البلتينية
 4.: 4.4 57 األكقيانكسية

 322 48.9 3226 جمالياإل
__________________________ 

Source: UN. Analytical Report of  Land Matrix, 11, International land deals for agriculture, 2018.

  

 وأىميتيا العالمية أفريقيافي )استئجار( استحـواذ األراضي الزراعيــة  1-3-0
 3226العالـ  ستئجار )استحكاذ( األراضي الزراعية فيتمت بالفعؿ ال التيصفقات البمغ عدد 

الصفقات العالمية  إجمالي% مف 64.25بنسبة  أم ،أفريقياصفقة في  644، منيا 4238 صفقة عاـ
، كأخيران ثـ شرؽ أكركبا ،ثـ أمريكا البلتينية ،آسيا أفريقيابعد  كيأتي(. 3كفؽ ما ىك كارد في الجدكؿ رقـ )

 .سيةاألكقيانك 
                                                           

)1(
 UN. Analytical Report of  Land Matrix, 11, International land deals for agriculture,  2018, 

p. 7.  
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مميكف ىكتار  32.2الزراعية، منيا  األراضيمميكف ىكتار مف  48.9عمى  الفعميالتعاقد  تـ قدك 
 أفريقيا ىتـ التعاقد عمييا في العالـ، يم التيالزراعية  األراضي إجماليمف % 59.6، بنسبة أفريقيافي 

 %.4.: سيةاألكقيانك كأخيران  ،%:.38ثـ أمريكا البلتينية  ،%6.:3 آسياثـ  ،%4.;3شرؽ أكركبا 
 

الزراعية فييا،  األراضيعمى استئجار  اؿػػػقبتمثؿ الصدارة مف حيث اإل أفريقيا يستنتج مف ذلؾ أف
 نامية فقيرة مغمكبة عمى أمرىا. ككنيا دكاللك  ،العاممة الرخيصة كاأليدمحيث تتكفر المياه 

  

يتـ االستحكاذ عمييا )استئجارىا( تستخدـ في إنتاج  التيالزراعية  األراضيتجدر اإلشارة إلى أف 
 ،%;بنسبة  الحيكانينتاج كاإل ،%:5كإلنتاج محاصيؿ الغذاء بنسبة  ،%43محاصيؿ الطاقة بنسبة 

 .(3)%45كغير محدد بنسبة  ،%; نتاج سمع غير زراعيةكإل
 

ينحصر في إنتاج المحاصيؿ الغذائية ال  أفريقيافي  ستخداـ األراضي الزراعيةاليدؼ مف اأف  أم 
 غراض أخرل تمثؿ أىمية خاصة لدل المستثمريف.أل يمتد، بؿ الغذائيكتحقيؽ األمػف 

 

، الشركات 4238عاـ  أفريقياجرت )استحكذت( أراضي زراعية في استأ التيأىـ الفئات  تككان 
 ،%38.3المالية( بنسبة  ، يمييا الشركات المتداكلة في البكرصات )األسكاؽ%65.9بنسبة  الخاصة

% 44.3 حكالي%، كغير مصنؼ 4.3كأفراد  ،%6.2رسمية  كحككمات%، 34.2كصناديؽ االستثمار 
القطاع  يشير إلى أف، أفريقيالمجيات المستحكذة عمى األراضي الزراعية في  النسبيتقريبان، كىذا التكزيع 

أك صناديؽ  ،أك الشركات المتداكلة في األسكاؽ المالية ،الخاص سكاء كاف في صكرة الشركات الخاصة
 ا، كلعؿ ذلؾ يعكسنسبيفدكرىما محدكد  راداألفك ، أما الدكؿ األراضياألكبر عمى  ىك المستحكذ االستثمار

 .أفريقياب تعتمد عمى دكر القطاع الخاص في إدارة السكؽ المحمية التينظرية السكؽ الرأسمالية 
 أفريقيامناطق استحواذ األراضي في  1-3-3

تمت كتتـ فييا صفقات استحكاذ عمى  التي فريقيةاألالضكء عمى بعض الدكؿ فيما يمى نمقى 
 ستغبلؿ ىذه األراضي.انمط األراضي الزراعية ك 

 
 السنغـــال - أ
تـ  بينماألؼ ىكتار،  5.:;6صفقة استحكاذ أراضي زراعية بمساحة قدرىا  :3تـ استيداؼ عقد  
ألؼ بدأ  322ك ،ألؼ ىكتار مزركعة فعبلن  :36ألؼ ىكتار، منيا  ;.487منيا عمى  الفعميالتعاقد 

 .بعد أراضي لـ تستغؿ المساحة كباقي ،العمؿ فييا
 

                                                           
 .32المرجع السابؽ ص  (3)
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بمحاصيؿ تكليد الطاقة  ازراعتي ت% مف المساحات المزركعة فعبلن تم99 كجدير بالمبلحظة أف 
 بمحاصيؿ أخرل. كالباقي ،بمحاصيؿ الغذاء فقط %:ك
 

يطاليا كالنركيج كالسعكدية  فييأما الدكؿ الحائزة عمى األراضي الزراعية في السنغاؿ   ركمانيا كا 
كفرنسا كاليند كبمجيكا كليبيا كىكلندا كبريطانيا كالكاميركف كنيجيػػريا، كغالبيػػة ىذه الدكؿ ال يكجد ليا شركاء 

 ف.ك محمي
 

 تنـــزانيـــا   - ب
عمى  الفعميألؼ ىكتار، كتـ التعاقد  663.7 بحكاليصفقة بمساحة تقدر  53تـ استيداؼ عقد  
 ألؼ ىكتار. 469.3 قدرىا مساحة

ألؼ ىكتار  56.2ك ،ألؼ ىكتار مزركعة فعميان  9.4; ذه المساحة بمغى عميو مف الفعميكما تـ التعاقد 
ال تستغؿ. كىناؾ  ار أراض زراعية ميممةألؼ ىكت ;.:7التنفيذ في مراحمو األكلى، كىناؾ فييا بدأ 

 إعدادىا لمزراعػػػة. مألؼ ىكتار جار  ;.78
 

% ;3ك % منيا لمحاصيؿ الغذاء،8.;4كجدير بالذكر أف األراضي المزركعة فعبلن، تـ تكجيو  
 ،%33كلمطاقة المتجددة  ،% لمغابات44ك ،الحيكاني% لئلنتاج 37ك لمحاصيؿ تكليد الطاقة،
 % تقريبان.5كلممحاصيؿ غير الغذائية 

 
انيا كىكلندا كبريط األمريكيةالكاليات المتحدة  فييأما الدكؿ المستحكذة عمى األراضي في تنزانيا  

يرلندالنركيج ككينيػا كتركيا كبمجيكا س كايك كالسكيد كالينػػد كمكريش كفنمنػػدا كسنغافكرة يطاليا كالصيف  كا  كا 
 كسكيسرا.

 
 ليبيــــــريـــا  -ج
مميكف ىكتار،  3.4 بمغ عميو الفعميمميكف ىكتار كما تـ التعاقد  3.6تـ استيداؼ التعاقد عمى  

قدر ت أك تحت التنفيذ التنفيذبدأت المرحمة األكلى مف  التيكالمساحات  ،ألؼ ىكتار 4.:;:كالمنفذ فعميا 
 ألؼ ىكتار. 472 بمغت كاألراضي الميممة ،ألؼ ىكتار ;.78 بحكالي

، %48كالغابات  ،%39غذائية مزركعة في زراعتيا بمحاصيؿ غير قد تـ استغبلؿ األراضي الك  
 % تقريبان.34كأخرل %، 53كمحاصيؿ زراعية متنكعة  %،36كمحاصيؿ الطاقة المتجددة 

يطاليا كىكلندا كسنغافكرةفييأما الدكؿ المستحكذة عمى األراضي في ليبيريا   نجمترا ، ماليزيا كا   كا 
 كالياباف كساحؿ العاج كنيجيريا كفرنسا كلكسمبكرج.
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 (1)أثيوبيا -د
، تـ استئجار 4237 مميكف ىكتار لبلستثمار عاـ 5.5مف خبلؿ بنؾ األراضي  أثيكبياعرضت  

استحكذت اليند عمى  حيث ،أجنبية ككطنية شركة 8: لحكالي 38;3مميكف ىكتار منيا فعميا عاـ  4.5
ألؼ ىكتار، كغالبية ىذه األراضي  722كاستحكذت المممكة العربية السعكدية عمى  ،ألؼ ىكتار 822

 بحكالييقدر المستغؿ فعميا مف ىذه األراضي فقط نيػػار، ك تركل مف األ كالتيمنطقة المنبسطة كجد في الت
 ألؼ ىكتار. 62:

تتمثؿ  أثيكبياكف استثمار األراضي الزراعية في تحكؿ د التيىـ الصعكبات أ فأ شارةكجدير باإل 
 طرحيا لممستثمريف.ت التيكفاء الحككمة بالحكافػػػز كعدـ  ،عمى البيئة كالتعدم ،نساففي غياب حقكؽ اإل

 
 (0)ريقياألفالقـــرن  1-4

كىى  ريقياألفبالمنطقة الكاقعة عمى رأس مضيؽ باب المندب مف الساحؿ  ريقياألفيعرؼ القرف  
كالصكماؿ  أثيكبياك  إرتيريامف  ، كيضـ كبلجنكبان كالبحر األحمر شماالن  اليندميحدىا المحيط  التي
% 82كغالبية السكاف مف المسمميف الذيف يشكمكف  ،كجيبكتيكغندا ككينيا كأ الجنكبيسكداف كالسكداف كال

 .ريقياألفسكاف القرف  إجماليمف 
المنطقة بالنفط كالغاز كالذىب كالفضة  ىبغن ريقياألفكتتمثؿ األىمية االستراتيجية لمقرف  
 كىى مف أىـ المناطؽ االستراتيجية في العالـ. اليندمبيف البحر األحمر كالمحيط  ياربطك  ،كاليكرانيكـ

كالبحر األحمر كىى ممرات تجارية كعسكرية  ،كباب المندب ،كتشرؼ المنطقة عمى خميج عدف
الدكؿ الكبرل العديد مف إلى حرص  ريقياألفستراتيجية لمقرف كلقد أدت ىذه األىمية اال ذات أىمية كبرل.
 منيا:ك  ،عمى التكاجد ىناؾ

 أمريكـــــــا -
 ،رىابيو العسكرية" بحجة حمبلتيا ضد اإل" ليمكني 4225عاـ  جيبكتيأنشأت قاعدة عسكرية في 

 ككينيا. أثيكبياكىى تيدؼ أيضان إلى مساعدة كدعـ  .4236 كتـ تجديد عقد القاعدة العسكرية عاـ
 

 فـــرنســــــــــا -
عاـ  جيبكتيمع  اتفاقا فرنسا عقدتقد ك  ،منذ مائة عاـ جيبكتييكجد لفرنسا قاعدة عسكرية في 

 كسبلمة ككحدة أراضييا. جيبكتيعف  بمقتضاهتدافع فرنسا  4233

                                                           
)1( 

Daniel Behailu, Large scale land acquisition, toward attracting foreign direct investment, 

Hawassa University Ethiopia, Journal of Land Administration in Eastern Africa, 2015. 
حسف سمماف، دكتكر، القرف األفريقي، تحديات الداخؿ كتدخبلت الخارج، مركز القرف األفريقي لمتنمية كالبحكث  (4)

 .;423مقديشيك، الصكماؿ، يكليك  ،كالدراسات
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 الصيـــن -
حماية بيدؼ  4239عاـ  جندم آالؼعشرة تضـ  جيبكتيالصيف قاعدة عسكرية في  أقامت
 .أفريقياكحماية الجالية الصينية الكبيرة في  ،كحماية سفنيا ،طريؽ الحرير

 اليــــابـان -
 اليندما الدكلية في المحيط لحماية تجارتي 4232عاـ  جيبكتيفتتحت ليا قاعدة عسكرية في ا

 المندب كالبحر األحمر. كباب
 إســــرائيــل -

رتيرياك  أثيكبياكؿ مف ة مع ميمليا عبلقات عسكرية  لمساعدتيا في مع كينيا  ان تفاق، ككقعت اا 
كدىمؾ كفاطمة،  جزيرتيفي  إرتيرياف في اف عسكريتاسرائيؿ قاعدتكإل الصكمالية، لحركة الشباب التصدم

 .أثيكبياك  إرتيريايشاء في  ماؾ المكساد كيفيتحر ك ىذا 
 تــركيـــــــــا -

تتعدد حيث  ،أثيكبيا، كليا عبلقات اقتصادية قكية مع تحتفظ بقاعد عسكرية في الصكماؿ
 تستثمر ىناؾ. التي الشركات التركية

 إيـــــــــران -
 لتمكيف السفف. اكمركز  ،إرتيرياقاعدة عسكرية في أقامت 

 الــدول العــــربية -
ميناء عصب  ي، كما تدير دبإرتيريااف عسكريتاف لكؿ مف السعكدية كاإلمارات في تكجد قاعدت

 .أثيكبياكتستثمر السعكدية أمكاالن ضخمة في  ،اإلرتيرم
دكؿ لمتكاجد ال العديد مف دفعت قد ريقياألفالكبرل لمقرف  االستراتيجية ألىميةاأف  يتضحىكذا 

 ىناؾ ككؿ لو أىدافو.
لسمراء ليس تكضيح األىمية االستراتيجية لمقارة ااستيدؼ ىذا الفصؿ نخمص مما سبؽ إلى أف   

ثراء القارة بالمكارد كالثركات ىك ما أف مدكؿ الكبرل العالمية، حيث خمص إلى كالعرب، بؿ لفقط لمصر 
دعا القكل االستعمارية في الماضي إلى استعمار القارة كالسيطرة عمييا كتقسيميا كاستغبلؿ ثركاتيا، كىك 

ط جديد ككجو آخر مف أيضان ما يدعك العديد مف الدكؿ مف خارج القارة في الكقت الحاضر إلى ممارسة نم
كاستنزاؼ ثركاتيا كمكاردىا عمى  فريقيةاألمف الدكؿ  أكجو االستغبلؿ كالتغمغؿ كاستمالة األنظمة في العديد

 بالحقكؽ العادلة لتمؾ الدكؿ.  اإلجحاؼعمى قدر مف  - غالبا - ينطكمنحك 
بيف الدكؿ الكبرل، خاصة  أفريقياباردة بدأت في  اكحرب اأف ىناؾ صراعكما خمص ىذا الفصؿ إلى 

ـ إلى الصراع إسرائيؿ كمنتظر أف تمحؽ ركسيا الكاليات المتحدة األمريكية كالصيف كفرنسا كاليند، كانض
 .بلستحكاذ عمى مناطؽ نفكذ في القارةبيذا الصراع ل
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 كلدييا مكارد مائية ،مف بينيا أراض زراعية كالتيتحتؿ مساحة شاسعة مف األراضي  التي أفريقيا 
ل، فإف ما يؤىميا لسد فجكة غذائية عالمية قادمة، مف جية أخر بمف المياه العذبة كاألمطار كالمياه الجكفية 

جعؿ الدكؿ الكبرل تتكاجد فييا مف خبلؿ بناء القكاعد العسكرية العتبارات  الكضع االستراتيجي لمقارة
 ة كبخاصة البحرية.يكبحجة حماية الممرات كالطرؽ التجار  ،كبغرض الييمنة كالسيطرة ،القكمياألمف 

، الطبيعيظير فييا البتركؿ كتزداد أىميتو ككميتو مع األياـ مضافان إليو الغاز  التي أفريقياكما أف  
ذا  ،أفريقياجعؿ الدكؿ الكبرل تيرع إلى  لماس كالمنجنيز سبؽ المعادف مف مناجـ الذىب كا إلى ما أضفناكا 

 زاد مف حدة الصراع عمى القارة السكداء. فإف ذلؾ قد ،االيكرانيكـ كالحديد كغيرىكالككبمت ك 
عؿ جفإف ذلؾ ، القكميبمفيكـ األمف كاألمف مف أىمية استراتيجية  ريقياألفكنظران لما يمثمو القرف  
 ،كفرنسا ،ف كذلؾيكالص ،مريكا ليا قكاعدىا العسكريةشده، فأعمى التكاجد ىناؾ عمى أبيف الدكؿ الصراع 

ختمؼ مف دكلة مف الناحية النظرية يذلؾ الحديث عف أسباب أف ، كرغـ مف الدكؿ اكغيرىالسعكدية ك 
 جميعيا. بيف ىذه الدكؿ ألخرل، إال أف الناحية العممية تؤكد كحدة األىداؼ

لمصر ذات شأف كبير  بالنسبة أفريقياأف تككف  ،أك مف قبيؿ الرفاىية ،ليس إذف مف قبيؿ النافمة 
، كنير أفريقيةأف مصر دكلة  دكؿ العالـ، بحكـ باقيتتجاكز أىداؼ كاستراتيجيات  كذات أىمية استراتيجية

، كما أف التكسع االقتصادم كحؿ مشكمة أفريقيامرتبط ب المصرم، كاألمف القكمي أفريقيا النيؿ مصدره
ذا الباب الكاسع كاألمثؿ ليا أفريقياتمثؿ لمصر األمف الغذائي   القكميعتبار األمف إلى ما سبؽ ا أضفنا، كا 

كعدـ تعريض  ،كحماية الحدكد ،ككقؼ كمنع اليجرة غير الشرعية ،رىابيتضمف مكافحة اإلالذم  الشمكلي
 األىـ بالنسبة لمصر. ىي أفريقيافإف  ،مف الببلد لممخاطر مف قبؿ األعداءأ

% مف القكة التصكيتية في 47 ككنيا تشكؿ فريقيااألىمية السياسية ألنضيؼ إلى ما سبؽ أمريف،  
عضكية دائمة في مجمس األمف آت  فريقيةاألالدكؿ  لحدإف أمر امتبلؾ كأ ،الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة

 لمصػػر. أفريقيايزيد مف أىمية الذم  األمرفي قادـ األياـ، 
، كقدمت منذ النصؼ األكؿ مف القرف الماضي يقياأفر عزز ما سبؽ أف مصر مكجكدة فعميان في يك  

رتبطت بعبلقات كا أفريقياناصرت ثكرات التحرر في ك  ،فريقيةاألكتقدـ مساعدات عينية كفنية لمدكؿ 
 أفريقيايعزز أىمية  أيضان  كبنت السدكد كالمدارس كالمستشفيات، فيذا ،كلدييا المزارع النمكذجية ،تجارية
 لمصر.
كالمداخؿ أيضان كثيرة بكصؼ  ،نجدىا حاضرةلمصر،  أفريقيامف حيث أردنا استكشاؼ أىمية  

 .فريقيةاألكفي كافة القضايا  ريقياألفمصر دكلة أساس في االتحاد 
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 الفصل الثاني
 أفريقيااألوضاع الراىنة لقطاع الزراعة في  

 تمييد
مكانيات تعاكف مصر مع دكؿ القارة  في  مجاالت التنمية  في فريقيةاألإطار دراسة سبؿ كا 

، أفريقيا فيالزراعية، فمعمو مف األىمية بمكاف إلقاء بعض الضكء حكؿ األكضاع العامة الراىنة لمزراعة 
التنمية، ككذلؾ ما  فيكدكرىا  فريقيةاألال سيما ما يتعمؽ بالمكارد الزراعية، كالمبلمح الرئيسية لمزراعة 

يتعمؽ بمحددات التنمية الزراعية، كأيضان الفرص المتاحة لتمؾ التنمية، كاألكضاع الحالية لئلنتاج الزراعي 
 الغذائي، باإلضافة إلى المبلمح العامة لمتجارة الخارجية الزراعية، كأكضاع األمف كالحيكاني النباتيبشقيو 

 ما يتضمنو ىذا الجزء مف الدراسة.  ىي. كىذه الجكانب فريقيةاألالقارة  في
 
 لمحة جغرافية/ تاريخية: 0-1

غربان  20كبيف خطى طكؿ  جنكبان. 35شماالن،  37 بيف خطى عرض فريقيةاألجغرافيا، تقع القارة  
الجدل كالسرطاف، كما  اشرقان. كىى بذلؾ تتكسط الكرة األرضية حيث يمر بيا خط االستكاء كمدار  60إلى 
  (.جرينتش)خط  الصفرمخط الطكؿ بيا يمر 

ة اآلسيكيقارات العالـ، فالقارة  لباقيبمكقع استراتيجي متميز بالنسبة  فريقيةاألكتتمتع القارة 
. كما تطؿ اليندممف قناة السكيس كالبحر األحمر كالمحيط  يفصؿ بينيما كؿك تجاكرىا مف جية الشرؽ، 

عمى القارة األكركبية تجاه الشماؿ عبر البحر األبيض المتكسط. كيفصميا عف األمريكتيف المحيط  أفريقيا
 مف الجية الجنكبية. فريقيةاألمف جية الغرب، كالذل يمتد أيضان ليحيط بالقارة  األطمسي
يربك  ة، حيث تبمغ مساحتيا مااآلسيكيأكبر قارات العالـ مساحة بعد القارة  ثاني أفريقياكتعتبر  

تمتد مف الشماؿ إلى الجنكب  فييمميكف ىكتار(.  5248 حكاليعمى ثبلثة مميارات مف اليكتارات )
 كـ. 7600كمف الشرؽ إلى الغرب لمسافة تقرب مف  ،كـ 8100لمسافة تقرب مف 

شجعت بعض الدكؿ  التيمف بيف العكامؿ  فريقيةاألكربما كاف المكقع المتكسط عالميان لمقارة 
 - األكركبية منذ قركف عديدة عمى استعمارىا كنيب خيراتيا، إال أف ىذا المكقع المتميز يمكف أف يككف

كتدعـ التنمية  ،تعزز مقكمات نيضة تمؾ القارة التيمف العكامؿ اإليجابية  -في الحاضر كالمستقبؿ 
ؿ الحضارية كاالقتصادية كالتجارية المحيطة بيف مراكز الثق المكانيالشاممة في دكليا في إطار تمكضعيا 

 تربطيا مع تمؾ المراكز. التيبيا في قارات العالـ األخرل، كركابط النقؿ كاالتصاؿ الميسرة 
 

الستغبلؿ كاستنزاؼ مكاردىا البشرية )تجارة الرقيؽ(،  فريقيةاألكتاريخيان، فقد تعرضت القارة 
كمنتجاتيا الزراعية )مثؿ األخشاب كالكاكاك كزيت  ،الذىب(كثركاتيا الطبيعية كمعادنيا النفيسة )مثؿ 
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كقد أدل الصراع بيف  النخيؿ(، كذلؾ مف خبلؿ الدكؿ المستعمرة األكركبية كذلؾ منذ القرف الخامس عشر.
يكرس عكامؿ الفرقة كالنزاعات العرقية الذم  الدكؿ االستعمارية في القارة إلى تقسيـ دكليا عمى النحك

 كالدينية.
، السياسيفي نيؿ استقبلليا  - تباعان  – فريقيةاألكفي أعقاب الحرب العالمية الثانية بدأت الدكؿ  

كانت مستعمرة ليا. كما لعبت الحرب  التيبينما لـ يتخمص العديد منيا مف التبعية االقتصادية لمدكؿ 
السياسية كالنزاعات المسمحة الباردة بيف الكتمتيف الشرقية كالغربية دكران لو شأنو في تكريس االضطرابات 

في أعقاب  الكطني. فبعد ما حصمت تمؾ الدكؿ عمى استقبلليا فريقيةاألفي عدد غير قميؿ مف الدكؿ 
منيا في  ساعدت كؿ التيالحرب العالمية الثانية، كاف عمييا أف تسير في ركب إحدل القكل العظمى 

 تنتمى إلى المعسكر اآلخر. التيتمكيؿ كتشجيع حركات التمرد في الدكؿ 
 

تركة ثقيمة مف المشاكؿ كالمعكقات ذات الجذكر التاريخية  فريقيةاألكىكذا فقد كرثت القارة  
تتطمب لمكاجيتيا  كالتيتعرقؿ جيكد االنطبلؽ في ركب النيضة كالتنمية،  التيكاالستعمارية العميقة 

العمؿ المشترؾ المخمص كالجاد في اتجاه التعاكف كالتغمب عمييا قدران عظيمان مف الحكمة كاإلرادة، كمف 
 كالتكامؿ فيما بيف دكؿ تمؾ القارة.

 
   :أفريقياالمـوارد الزراعيـــة في  0-0
 :يةـــوارد األرضـــالم 0-0-1

المسطحات مف اليابسة فكؽ مستكل سطح البحر، مشتممة عمى  في فريقيةاأل األراضيتتمثؿ  
السيكؿ كالكدياف، كالمرتفعات مف اليضاب كالجباؿ، كداالت األنيار، كالجزر كأشباه الجزر، كاألحكاض 

تتمثؿ في كؿ مف سطح األرض أك في باطنيا  التيجميعيا تضـ المكارد  األراضيكتمؾ  المائية لؤلنيار.
مشتمبلن ذلؾ عمى التربة كالخامات كالمعادف كالصخكر كالنفط كالغاز كاألشجار  قيمة.مف مكاد نافعة ذات 
 كالحاصبلت كالحيكانات. كالمراعيالخشبية كالغابات 

 
 :المساحة الكميـة لألراضي - أ

 حكاليمميارات مف اليكتارات. منيا  ةثبلث فريقيةاأل األراضيكما سبقت اإلشارة، تتجاكز مساحة 
% مف المساحة الكمية( صحراكات قاحمة تقع غالبيتيا العظمى ضمف 62 )نحك مميكف ىكتار 3.49

مف القارة لتشمؿ مساحة تقدر بنحك  الشماليتمتد مف الشرؽ إلى الغرب في الثمث  التيالصحراء الكبرل 
مميكف ىكتار، تشغؿ نسبة كبيرة مف األراضي الكاقعة ضمف حدكد كؿ مف مصر، كالسكداف،  28.7;

. يضاؼ إلييا بعض المناطؽ الصحراكية كمالي، كتشاد، كالنيجر، كمكريتانياس، كالجزائر، كليبيا، كتكن
 مميكف ىكتار. 48تغطى نحك  كالتيفي جنكب القارة ارل ىصحراء كاالاألخرل كمنيا 
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، فبينما تبمغ فريقيةاألكمف حيث المساحة الكمية، تتفاكت بدرجة كبيرة مساحة كؿ مف الدكؿ 
لى جانب  .4كـ 722 حكالي، فإف مساحة سيشؿ تبمغ فقط 4كـمميكف  :4.5 حكاليمساحة الجزائر  كا 

ىناؾ عشر دكؿ أخرل تزيد مساحة كؿ منيا عف المميكف كيمك  - األكبر مساحة بيف دكؿ القارة -الجزائر
تمثؿ ما  4كـمميكف  38.7 حكالية لمجزائر كىذه الدكؿ العشر معان جماليمتر مربع، كتبمغ المساحة اإل

  (.3-4يتجاكز نصؼ مساحة القارة، مكزعة عمى النحك الكارد بالجدكؿ )
 

 ( 1-0جدول )
 األكبـر مساحة عمى مستوى القارة ةحـدى عشر الدول اإل

 (4كـالمساحة )ألؼ  الدكلة (4كـالمساحة )ألؼ  الدكلة
 3462 مالي 45:4 الجزائر

 3443 أفريقياجنكب  4567 ج. الككنغك الديمكقراطية
 3326 أثيكبيا 3:83 السػكداف
 3253 مكريتػػػػانيا 3982 لػيبيػػػػػػػػػػػا
 3223 مصػػػػػػػػر 34:6 تشػػػػػػػػاد
 8;386 الجممة 3489 النيجػػر

 ( بالممحؽ.3المصدر: جدكؿ )
 

في غالبيتيا مف الدكؿ ذات  ىيتشتمؿ عمى مساحات صحراكية كبيرة  التيكمف المبلحظ أف الدكؿ 
 المساحات الكمية الكبيرة أيضان.

 
 :الصالحة لمــزراعــة األراضي  - ب

باستثناء المساحات الصحراكية القاحمة، فإف عكامؿ التضاريس كالمناخ كخصائص التربة كغيرىا، 
كعمى المستكل العاـ  تصمح لمزراعة في كؿ دكلة. التي األراضيمساحات ان في تحديد ميمتمعب دكران 

بخبلؼ المساحات  - إلى أف المساحات الصالحة لمزراعة 4227تشير التقديرات لعاـ  فريقيةاأللمقارة 
كتتركز غالبية ىذه المساحات في عشر دكؿ، منيا  .(3)مميكف ىكتار 3:9تقدر بنحك  - المزركعة فعميان 

ىذه الدكؿ ذات  التاليست دكؿ ذات المساحات الكمية الكبيرة الكاردة في الجدكؿ السابؽ. كيكضح الجدكؿ 
 المساحات األكبر الصالحة لمزراعػة عمى مستكل القارة.

 
 
 

                                                           
)1( 

CIA (Central Intelligence Agency) The World Fact Book, Land use, September 2015. 
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  (0-0جدول رقم )
 عمى مستوى القارةصالحة لمزراعـة أىم الدول ذات المساحات األكبر ال

 المساحة )مميكف ىكتار( الدكلة المساحة )مميكف ىكتار( الدكلة
 7.: المغػػرب 52.2 نيجيريا
 9.7 الجػػػػػػػػزائر 36.9 أفريقياجنكب 
 8.7 ج. الككنغك الديمكقراطية 36.7 النيجػػػػر
 ;.7 الكاميركف 35.8 السػػكداف
 7.4 زامبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 33.4 أثيكبيا

________________________ 
 ( بالممحؽ.3: جدكؿ )المصدر

مميكف  339.8تحكز ما يقدر بنحك  شر الكاردة بالجدكؿ السابؽ مجتمعةكيبلحظ أف الدكؿ الع
% مف جممة تمؾ المساحات عمى 85، تمثؿ معان نحك أفريقياالصالحة لمزراعة في  األراضيىكتار مف 

مستكل القارة. كىناؾ عشر دكؿ أخرل تتراكح المساحة الصالحة لمزراعة في كؿ منيا فيما بيف ثبلثة إلى 
، كتنػزانيا، كماليانا، فاسك، ككينيا، كأكغندا، كمكزمبيؽ، كغػػ بكركينا ىيخمسة مبلييف ىكتار، كىذه الدكؿ 

 كككت ديفكار.نجكال، كتشاد، كأ
 
 - (Arable Landالقابمة لمزراعة ) األراضيككفقان لمنظمة األغذية كالزراعة )الفاك( فإف مساحة  

 أفريقياتقدر بما يقرب مف ثبلثة أمثاؿ المساحات المزركعة في  - غير المشتممة عمى مساحات الغابات
أصبحت في  األراضيىذه  القارة.% مف جممة مساحة 43أك ما يقدر بنحك  .(3)في األكضاع الراىنػػػة

عمييا كاستغبلليا  االستحكاذالحقبة األخيرة، كالتزاؿ، ىدفان لممستثمريف األجانب الذيف يسعكف مف أجؿ 
كيقدر أنو خبلؿ السنكات العشر حتى عاـ  .:4229/422كالسيما في أعقاب أزمة الغذاء العالمية عاـ 

 األراضيمميكف ىكتار مف تمؾ  42 حكاليعمى  فريقيةاألتـ إبراـ تعاقدات مع بعض الدكؿ غير  4235
 .فريقيةاألفي عدد مف الدكؿ 

 
 المستغمة زراعيــًا: األراضي - ج

لمقارة  جمالياإلالمزركعة بالمحاصيؿ عمى المستكل  األراضيفي األكضاع الراىنة تبمغ مساحة 
%( زراعات مطرية. كتتركز المساحات 6; حكاليمميكف ىكتار، غالبيتيا العظمى ) 478 حكالي فريقيةاأل

ىذه  التاليالزراعية األكبر في عشر دكؿ تزرع كؿ منيا سبعة مبلييف ىكتار أك أكثر. كيكضح الجدكؿ 
 مف حيث المساحة المزركعة بالمحاصيؿ. التنازليالدكؿ العشر بحسب ترتيبيا 

 
                                                           

)1(
  NEPAD, Agriculture in Africa, Transformation and Outlook, 2013.  
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 ( 3-0جدول رقم )
 القارة مستوىذات المساحة الزراعية األكبر عمى  فريقيةاألالدول 

 المساحة )مميكف ىكتار( الدكلة المساحة )مميكف ىكتار( الدكلة
 32.5 كػػػكت ديفكار 73.7 نيجيريا

 9.7 مالي ;.:3 السػػكداف
 9.3 بكركينا فاسػػك 39.6 النيجػػػػر
 9.3 الكاميركف 38.9 تنزانيػػػػػػػػا
 9.2 أكغنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدا 37.7 أثيكبيا

 ( بالممحؽ.3جدكؿ ) المصدر:
 

% مف جممة 84 حكاليمميكف ىكتار، تمثؿ  382يزرع ما يقرب مف  مجتمعة في ىذه الدكؿ العشر
. كمف المبلحظ أف مف بيف ىذه الدكؿ العشر، يكجد خمس فريقيةاألالمساحة المزركعة عمى مستكل القارة 

دكؿ تعد مف بيف الدكؿ ذات المساحات األكبر الصالحة لمزراعة سالفة الذكر، كىذه الدكؿ تتمثؿ في كؿ 
ة سكاء مف حيث ميم، كالكاميركف. كىى بذلؾ تعد مف الدكؿ الأثيكبياك مف نيجيريا، كالسكداف، كالنيجر، 

 أك مف حيث المساحات الصالحة لمزراعة.المساحات المزركعة 
 

 :الغابـات أراضي - د
، بمساحة فريقيةاأل%مف جممة مساحة القارة 44% إلى 42تغطى الغابات بأنكاعيا ما يتراكح بيف 

. تتنكع ىذه الغابات بيف غابات السافانا المفتكحة، (3)مميكف ىكتار 872 بحكالي 4222عاـ قدرت في 
% مف جممة مساحة الغابات 39 حكالي فريقيةاألكتمثؿ الغابات  المطيرة المغمقة.كبيف الغابات االستكائية 

 في العالـ.
، أك عمى العالميأك  القارمسكاء عمى المستكل  البيئيتمثؿ الغابات أىمية بالغة مف المنظكر 

 كاالجتماعي االقتصادمتتكاجد بيا تمؾ الغابات، أك عمى المستكل  التيلمدكؿ  الكطنيمستكل االقتصاد 
لممجتمعات كالسكاف في مناطؽ الغابات. حيث تكفر المنتجات الغابية التجارية كبلن مف األخشاب كصناعة 

كالمنتجات  ،كمساحات لرعى الماشية ،كمكاد لمبناء ،الكرؽ، كما تكفر لممجتمعات المحمية مكاد غذائية
ر لصناعة الفحـ كلكقكد الطيى ، كمصادكأماكف لمسياحة كالتنزه ،كمكاقع لمممارسات الدينية ،الدكائية

أكسيد الكربكف،  ثانيفي حماية كتثبيت التربة كامتصاص  ميـضاءة كالتدفئة. كما تقـك الغابات بدكر كاإل
 .الحيكممف الغابات الغنية مف منظكر التنكع  فريقيةاألكما تعتبر الغابات 

 

                                                           
)1(

 FAO, FAO Statistical Pocket Book, 2018. 



 تفعيمو المصرم األفريقي كآليات فرص كمجاالت التعاكف الزراعي

28 
 

 –غابات مف دكلة إلى أخرل، فالغابات كبطبيعة الحاؿ تتفاكت األىمية االقتصادية كاالجتماعية لم
مف مساحة ليسكتك.  %3% مف مساحة أنجكال، بينما ال تغطى سكل 78 تغطى نحك - عمى سبيؿ المثاؿ

مميكف ىكتار مف الغابات حيث تعتبر الدكلة  356كفي جميكرية الككنغك الديمكقراطية يكجد ما يقرب مف 
السابعة عالميان مف حيث مساحة الغابات بعد كؿ مف ركسيا كالبرازيؿ ككنػػػدا كالكاليات المتحدة كالصيف 

 .كأستراليا
مناطؽ ريفية كيعتمدكف في معيشتيـ بدرجة كبيرة % مف السكاف في 2:كفي مكزمبيؽ يعيش نحك 

 أفريقيا. كتعتبر الكاميركف األكلى يعمى المنتجات الغابية كبخاصة في مجاؿ الطاقة البلزمة لمكقكد كالطيػ
بمغت  4228لؤلخشاب كالمنتجات االستكائية. كفي عاـ  التجارمكالخامسة عالميان في مجاؿ اإلنتاج 

 بحكاليساىمت كحدىا  التيمميكف دكالر مف المنتجات الخشبية  84ما قيمتو صادرات غينيا االستكائية 
استخدمت  التياب قدرت كمية األخش أفريقياكفي دكؿ إقميـ غرب  .جمالياإل المحمي% مف الناتج 36

كتقدـ ىذه النماذج بعض  مميكف متر مكعب. 397 بحكالي 4222عاـ نتاج الفحـ في ألغراض الكقكد كا  
، كتدؿ عمى تفاكت ىذه األىمية مف دكلة فريقيةاألاألمثمة عمى األىمية الحيكية لمغابات في بعض الدكؿ 

لمغابات كأىميتيا النسبية في المساحات التقريبية  التاليكيكضح الجدكؿ  إلى أخرل كمف إقميـ إلى آخر.
 .فريقيةاألكؿ إقميـ مف أقاليـ القارة 

 
 ( 4-0جدول )

 فريقيةاألاألىمية النسبية لمساحة الغابات باألقاليم 
المساحة التقريبية  اإلقميـ

 لمغابات )مميكف ىكتار(
% لمغابات مف جممة 

 األراضيمساحة 
% لمغابات مف جممة 
 مساحة الغابات لمقارة

 33 2.: :8 أفريقياشماؿ 
 56 54.9 444 أفريقياجنكب 
 :5 67.2 464 أفريقياكسط 
 8 35.2 58 أفريقياشرؽ 
 33 34.2 94 أفريقياغرب 

__________________________ 
 المصدر: جػمعت كحسبت مػػػف:

African Development Bank, African Development, Report, 2007  

 :المــــوارد المـــائية 0-0-0
أنيا في مجمميا قارة غنية بالمكارد المائية، كذلؾ بفضؿ المعدالت  أفريقياالفكرة السائدة عف  

أنيار، كما تحتكيو مف في بعض أقاليميا المناخية، كبفضؿ ما يجرل بيا مف  المطرمالمرتفعة لميطكؿ 
 أفريقياىذه المصادر مجتمعة تكفر لمفرد في  ، كما تختزنو أراضييا مف مكارد لممياه الجكفيػة.بحيرات عذبة
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ة، اآلسيكيلمقارة  5ـ4879 بحكاليمقارنة  مف المكارد المائية المتجددة سنكيان. 5ـ5435يقدر بنحك ما 
 .(3)العالميعمى الصعيد العاـ  5ـ7962 حكالياألكركبية، ك  رةلمقا 5ـ368; حكاليك 
 

درجات شماالن  10οاألكسط حكؿ خط االستكاء ) ريقياألففمف حيث األمطار، يتميز الحزاـ  
أما المناطؽ  عمى مدار مكسميف منفصميف مف العاـ. المطرمكجنكبان( بتمقيو لمعدالت عالية مف اليطكؿ 

مف األمطار كلكف لمكسـ  ةشماؿ كجنكب خط االستكاء فإنيا تتمقى معدالت جيد 10οالكاقعة أبعد مف خط 
 .(4) نكبان في اتجاه الخطكط المداريةكاحد في العاـ، كتتناقص ىذه المعدالت باالبتعاد شماالن أك ج

 

مف بينيا سبعة عشر نيران مف األنيار  أما بالنسبة لؤلنيار فإف القارة تضـ عددان غير قميؿ منيا.
 .فريقيةاألذات األحكاض الكاسعة التي تغطى مساحة أحكاضيا مجتمعة ما يتجاكز نصؼ مساحة القارة 

تغطييا  التيالكبيرة كالنسبة  فريقيةاألبعض األنيار  التاليكعمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر يكضح الجدكؿ 
 أحكاضيا مف مساحة القارة، ككذلؾ الدكؿ الكاقعة ضمف حكض كؿ منيا.

 

 ( 5-0جدول رقم )
 والدول الواقعة ضمن حوضيا الكبرى فريقيةاألالقارة أنيار 

 الدول الواقعة ضمن حوض النيــــر المصب الطول )كم( % لمتغطية النير
 -كينيا -أثيكبيا -جنكب السكداف -السكداف -مصر البحر األبيض المتكسط 8892 32.5 النيل

الككنغك  -بكركندم  - ريترياأ -ركانػػػدا -تنزانيا -أكغندا
 الديمكقراطية 

 نيجيريا -النيجػػػر  -مالي -غينيا -بنيػف األطمسيالمحيط  63:6 9.7 النيجر
-الكسطى أفريقيا -الككنغك الديمكقراطية –الكاميركف  األطمسيالمحيط  6922 34.7 الكونغو

 غػػػػينيا. -الجابكف
 -بتسكانا -مالي -زامبيػػػا -اناميبي -مكزمبيؽ -أنجكال اليندمالمحيط  4796 6.7 زمبيزي

 .زمبابكم
 .أفريقياجنكب  -ناميبيا -كليسكت األطمسيالمحيط  4422 5.7 أورانج

 .مالي -السنغػػػػاؿ -مكريتانيػػػػا األطمسيالمحيط  32:5 3.8 السنغال
ككت  -بنيف -تكجك -مالي -بكركينا فاسك -غػػانا خميج غيػػػػنيػػػا 3722 3.5 فولتا

 ديفكار.
 الككنغك الديمكقراطيػػة. -الككنغك –الكسطى  أفريقيا األطمسيالمحيط  3282 ـ غ. أوبانجـى
 مكزمبيػػػؽ. -زمبابكم -بكتسكانا -أفريقياجنكب  اليندمالمحيط  3972 3.5 ليمبـوبو

_______________________________ 
 .أفريقياالشبكة الدكلية، كيكيبيديا، أنيار  المصدر:

                                                           
)1(

 FAO, FAO Statistical Pocket Book, 2018. 
)2  (

 African Development Bank, African Development, Report, 2007 



 تفعيمو المصرم األفريقي كآليات فرص كمجاالت التعاكف الزراعي

31 
 

كلكؿ مف األنيار الكاردة بالجدكؿ السابؽ منظمة أك اتفاقية لتنظيـ االستفادة المشتركة مف مياه 
أطكؿ كأىـ األنيار  ثانيالنير فيما بيف الدكؿ المتشاركة في حكضو، كذلؾ فيما عدا نير الككنغك 

، حيث األطمسيي المحيط كأكثر أنيار العالـ عمقان كغزارة كالذل يمقى بكميات ىائمة مف المياه ف فريقيةاأل
 كـ. 52 حكاليتمتد مياىو داخؿ المحيط إلى 

 
ة لممكارد المائية في ميمتمثؿ إضافة  التيمجمكعة مف البحيرات العذبة  فريقيةاألكتضـ القارة  

 الكادمأىميا سمسمة بحيرات  القارة. بعض ىذه البحيرات تعتبر مف بيف أكبر البحيرات العذبة في العالـ،
المتصدع الكبير في شرؽ القارة. كتعتبر بحيرة فيكتكريا مف أىـ  الكادمتقع داخؿ كحكؿ  التيالمتصدع 

كما تعتبر بحيرة  ، بؿ تعتبر أكبر البحيرات العذبة في العالـ مف حيث المساحة.أفريقياالبحيرات العذبة في 
يضاؼ إلييما  أكبر بحيرة في العالـ مف حيث حجـ ما بيا مف مياه )المساحة كالعمؽ(. ثانيتنجانيقا 
 كماالكمدكارد. كيقدر حجـ المياه في بحيرات فكتكريا كتنجانيقا ، تكركانا، البرت، كيفك، إماالكم بحيرات

 لؼ مميار متر مكعب(.أ 53مف المياه ) 5ألؼ كـ 53معان بنحك 
 

لى جانب المياه العذب  ، الحيكمالمتصدع عمى رصيد بالغ األىمية لمتنكع  الكادمة تحتكل بحيرات كا 
المتصدع كبلن  لمكادمكيشمؿ نطاؽ البحيرات العظمى  % مف أنكاع األسماؾ في العالـ.32 حكاليكبيا 
 ، ركاندا، تنزانيا، كأكغنػػػدا.ماالكم، الككنغك الديمكقراطية، كينيا، بكركندممف 
 

 ، كبخاصة في الحزاـ األكسط حكؿ خط االستكاءأفريقيافي بعض أقاليـ  كبفضؿ غزارة األمطار 
فإف بعض الدكؿ تتميز بكفرة مخزكنات المياه الجكفية لدييا. كما ىك  يمتد مف شرؽ إلى غرب القارة.الذم 

الكسطى، غينيا بيساك،  أفريقياالحاؿ في كؿ مف الككنغك، الجابكف، غينيا االستكائية، ليبيريا، جميكرية 
 .(3)سيراليكف، الككنغك الديمكقراطية، إلى جانب بعض الدكؿ األخرل

 
ساىمت في تعزيز  التي ىي، فريقيةاألىذه الصكرة العامة ألكضاع المكارد المائية الطبيعية  

عمى بعض  تنطكمكالكفرة المائية في القارة. غير أف الصكرة العامة  المائياالعتقاد السائد بالثراء 
 تناقض مع ىذا االعتقاد.ت التيالتفاصيؿ 

 
ئية في عدد غير قميؿ مف الدكؿ فكفقان لمكاقع الراىف كالتقديرات المستقبمية ألكضاع المكارد الما 

يانات إلى أف تسعان مف الدكؿ حيث تشير الب ، تبدك الصكرة مختمفة، كقاتمة في بعض األحكاؿ.فريقيةاأل
أف متكسط نصيب الفرد بيا مف المكارد المائية انحدر إلى ما  أمحالة ندرة مائية،  تكاجو فعميان  أفريقيافي 

/فرد/سنة(، كىناؾ خمس عشرة دكلة أك أكثر يتراجع بيا متكسط نصيب 5ـ3222) المائيدكف حد الفقر 

                                                           
 .( بالممحؽ4جدكؿ رقـ ) (3)
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خبلؿ  المائيبسبيميا لبلنضماـ إلى قائمة دكؿ الفقر  فييالفرد مف ىذه المكارد عامان بعد آخر، كمف ثـ 
 (.8-3عدة سنكات قادمة، )جدكؿ 

 أفريقياسيككف نصؼ سكاف  4247كفي ىذا الصدد يشير أحد التقارير إلى أنو بحمكؿ عاـ  
 .(3)يعيشكف في مناطؽ تكاجػو حالة نػػدرة مائيػػة، أك ميػػددة بيا

 (6-0جدول رقم )
 من حيث الموارد واالستخدامات لمفرد في كل دولة. فريقيةاألاألوضاع المائية لمدول 

 سنويًا لمفرد )في حالة نــدرة مائيــة( 3م1222دول أقـل من  - أ
 االستخداـ المكارد الدكلة االستخداـ المكارد الدكلة االستخداـ المكارد الدكلة
 4:7 ;67 تكنس 3235 6;9 مصر :65 56; المغرب

 423 665 الجزائر 32 835 ركاندا 88 55; بكركينافاسك
 ;3; 328 ليبيػػػػػػػػا 59 ;72 بكركندم 74 54; كينيا

 

 سنويًا لمفرد )ميددة بالنــدرة المائيــة( 3م0222إلى أقل من  3م1222دول من  - ب
 االستخداـ المكارد الدكلة االستخداـ المكارد الدكلة االستخداـ المكارد الدكلة
 :59 ;352 الصكماؿ 62 ;373 أثيكبيا 33:9 ;3:9 السكداف
 52 :389 ليسكتك

 4: 3688 إرتيريا
جنكب 
 أفريقيا

3328 56: 

    :: 3623 ماالكم 429 3769 زمبابكم
 

 سنويًا لمفرد )ضمن الحدود المائيــة اآلمنة( 3م5222إلى أقل من  3م0222دول من  -ج
 االستخداـ المكارد الدكلة االستخداـ المكارد الدكلة االستخداـ المكارد الدكلة

 35 4694 أكغنػدا 62 57:7 بنيف 52 6:79 تشاد
ككت 
 ديفكار

 79 4638 تنزانيػػا 58 52;4 تكجك ;7 6;69

 92 4474 نيجيريا 426 4932 النيجػر 864 5:48 مكريتانيا
    49 ;:46 غػانا ;38 5:33 السنغاؿ

 
 سنويًا لمفرد )ذات وفــرة مائية( 3م12222إلى أقل من  3م5222دول من  -د

 ا٫عزخذاّ أُٞاسد اُذُٝخ ا٫عزخذاّ أُٞاسد اُذُٝخ ا٫عزخذاّ أُٞاسد اُذُٝخ

 97 8719 عبٓج٤ب 20 2199 ثزغٞاٗب 091 3961 صآج٤ب

    829 1782 ٓب٢ُ 079 2390 بٗب٤ٓج٤

                                                           
 .4229بنؾ التنمية األفريقي، تقرير التنمية األفريقي،  (3)
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 سنويًا لمفرد )ذات وفــرة مائيــة مرتفعة( 3م12.222دول أكثر من  -ه

 ا٫عزخذاّ أُٞاسد اُذُٝخ ا٫عزخذاّ أُٞاسد اُذُٝخ ا٫عزخذاّ أُٞاسد اُذُٝخ

 أكش٣و٤ب 00 901308 اٌُٞٗـٞ

 اُٞعط٠

 361 02299 ٓذؿشوش 9 69309

 98 01891 اٌُب٤ٓشٕٝ 29 61391 ع٤شا٤ُٕٞ 019 090639 اُغبثٕٞ

 92 06111 أٗغ٫ٞ 021 99902 ؿ٤٘٤ب 69 99866 ٤ُج٤ش٣ب

ؿ٤٘٤ب 

 ا٫عزٞائ٤خ

ؿ٤٘٤ب  969 80929

 ث٤غبٝ

 69 00999 ٓٞصٓج٤ن 001 91089

____________________  
Source: African Development Bank, African Development Report, 2007  

 
كمف األىمية بمكاف اإلشارة إلى أف حاالت الكفرة المائية تتعمؽ بكفرة المكارد المائية الطبيعية، كال 

، حيث يتطمب األمر في أغمب االقتصادمكفرة المكارد المائية المتاحة لبلستغبلؿ  ةبالضركر يعنى ذلؾ 
دة االقتصادية مف المكارد األحكاؿ قدرات تمكيمية ضخمة إلقامة المرافؽ كالمشركعات البلزمة لبلستفا

المائية الطبيعية المتاحة، سكاء كانت تمؾ االستخدامات في مجاؿ الزراعة أك الصناعة أك االستخدامات 
 المنزلية.
ة مف الجدكؿ السابؽ، كمف بيف تمؾ ميمكبصفة عامة يمكف استخبلص بعض المبلحظات ال 

 :المبلحظات ما يمى
 عنيا بمتوسط نصيب الفرد سنويًا: فيما يتعمق بالموارد المائية معبراً  - أ

ليبيا( تنتمى جميعيا إلى  -تكنس -المغرب -الجزائر -)مصر أفريقياأف مجمكعة دكؿ شماؿ  -
 الدكؿ في حالة الندرة المائية بدرجة أك أخرل.

 جميعيا، فيما عدا تشاد، تنتمى إلى الدكؿ ذات الكفرة المائية المرتفعة. أفريقياأف دكؿ كسط  -
 -ليسكتك -أفريقيابالندرة المائية )جنكب  ةدكؿ ميدد تتكزع بيف أربع ريقياألفالجنكب  أف دكؿ -

دكؿ تنتمى إلى الدكؿ ذات الكفرة المائية، أك الكفرة المائية المرتفعة  ( كخمسماالكم -زمبابكم
 مكزمبيؽ(. -أنجكال -بتسكانا -اناميبي -)زامبيا

(، كأربع دكؿ بكركندم -ركاندا -منيا ثبلث دكؿ في حالة ندرة مائية )كينيا أفريقياأف دكؿ شرؽ  -
أريتريا(، كدكلتاف ضمف دكؿ الحدكد المائية  -أثيكبيا -الصكماؿ -ميدده بالندرة المائية )السكداف

 تنزانيػا(، بينما تتميز مدغشقر بالكفرة المائية المرتفعة. -اآلمنة )أكغندا
)بكركينا فاسك( تنتمى لدكؿ الندرة المائية، بينما تقع ثماف دكؿ ضمف  أفريقياأف إحدل دكؿ غرب  -

 -بنيف -نيجيريا -تكجك -غانا -مكريتانيا -السنغاؿ -دكؿ الحدكد المائية اآلمنة )ككت ديفكار
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إلى دكؿ الكفػػػرة المائية أك الكفرة المائية  أفريقياغرب  إقميـالنيجػػر(. كتنتمى ست دكؿ في 
 ليبيػريا(. -سيراليكف -غينيا بيساك -جامبيا -ماليالمرتفعة )

 

 :فيما يتعمق باالستخدامات المائية معبرًا عنيا بمتوسط نصيب الفرد سنوياً  - ب
أك أكثر  5ـ22;استخدامان لممياه ) فريقيةاألتعتبر كؿ مف السكداف كليبيا كمدغشقر أكثر الدكؿ  -

لمفرد/سنكيان(. كيقترف ذلؾ بتعدد مجاالت االستخداـ لممياه كبخاصة في مجاؿ الزراعة اإلركائية 
تستكعب القدر األكبر مف االستخدامات المائية، إلى جانب االستخدامات المنزلية كالصناعية  التي

 بطبيعة الحاؿ.
ف االستخدامات المائية، حيث ينخفض بشكؿ ممحكظ نصيب الفرد م فريقيةاألفي غالبية الدكؿ  -

غالبان ما تقتصر ىذه االستخدامات عمى المجاالت المنزلية بصفة أساسية كالصناعية بصفة 
غالبان ما  كالتي)  لمرمثانكية، كفي ىذه الدكؿ غالبان ما تندر المساحات الزراعية المجيزة بنظـ 

دكلة يقؿ نصيب الفرد  47كىناؾ  ،تككف عامبلن رئيسيان في ارتفاع متكسط نصيب الفرد مف المياه(
دكلة يقؿ فييا ىذا المتكسط  33منيا مف االستخدامات المائية عف مائة متر مكعب سنكيان، منيا 

 .5ـ72عف 
فيما بيف الدكؿ ذات االستخدامات العالية كالمنخفضة، ىناؾ أربع عشرة دكلة يتراكح فييا متكسط  -

بيف  مع كجكد تفاكتات كبيرة سنكيان. 5ـ872-322ف نصيب الفرد مف االستخدامات المائية فيما بي
السائدة، كبخاصة االستخدامات الزراعية  تمؾ الدكؿ، حيث يتكقؼ األمر عمى أنماط االستخداـ

، كنسبة االستخدامات الصناعية، كنسبة السكاف المستفيديف لمرمفي المساحات المجيزة بنظـ 
 بشبكات المياه لبلستخدامات المنػػزلية.

 

 :الـمــــوارد البشـــرية 0-0-3
إلى جانب المنظكر النكعي، أىـ المكارد الفاعمة في  ،تمثؿ المكارد البشرية، مف المنظكر الكمي 
في  الرئيسيفالبشر ىـ مناط التنمية كغايتيا، كىـ في ذات الكقت الفاعؿ  بمختمؼ أبعاده. التنمكمالشأف 

عممية التنمية كأىـ أدكاتيا. كتتضمف الفقرات التالية عرضان مكجزان ألكضاع المكارد البشرية في القارة 
 مف حيث أعدادىا كتطكرىا، كأيضان مف حيث أىـ سماتيا كخصائصيا االقتصادية كاالجتماعية. فريقيةاأل

 :السكانيالسكان ومعدالت النمو  - أ
 852 بحكاليمميار نسمة، مقارنة  3.46 حكالي 4239عاـ  أفريقيابمغت أعداد السكاف في 

أف أعداد السكاف قد تضاعفت خبلؿ تمؾ الفترة، بينما كانت نسبة الزيادة في  أم .2;;3مميكف نسمة عاـ 
يسير بمعدؿ  أفريقياكيعنى ذلؾ أف نمك السكاف في  % خبلؿ ذات الفترة.82سكاف العالـ تبمغ  إجمالي

% مف سكاف العالـ عاـ :.33 حكالييمثمكف  فريقيةاألفبينما كاف سكاف القارة  .العالميأسرع مف نظيره 
 .4239% في عاـ 38.7، فقد أصبحكا يمثمكف 2;;3
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بشكؿ غير متكازف إلى حد بعيد، حيث يتركز ما يقرب مف  فريقيةاألتكزع السكاف في أنحاء القارة ي

( 327) أثيكبيامميكف نسمة( يمييا كؿ مف  3;3ا )السكاف في عشر دكؿ فقط، أكثرىا سكانان نيجيري ثمثي
 أفريقيا(، كجنكب 79.5(، كتنزانيا );.94)(، كأكغندا 3.5:(، كالككنغك الديمكقراطية )9.8;كمصر )

 (.62.7(، كالسكداف )63.5(، كالجزائر )9.;6(، ككينيا )78.9)
 

خمس عشرة دكلة يقؿ سكاف كؿ منيا عف خمسة مبلييف نسمة، مف بينيا  في المقابؿ ىناؾ نحك
 -ساكتـك -الرأس األخضر -جزر القمر -جيبكتيسكاف كؿ منيا المميكف نسمة ) زال يتجاك خمس دكؿ 

نما يمتد إلى التكزيع  سيشؿ(. ىذا التبايف الكبير في تكزيع السكاف ال يقتصر فقط عمى عمكـ القارة، كا 
كبصفة عامة ترتفع الكثافة  داخؿ كؿ دكلة كفؽ اعتبارات مكردية كمناخية كتضاريسية متعددة. السكاني

كفي إقميـ البحيرات العظمى، كفي خميج  ريقياألف الشماليالسكانية عمى مستكل القارة في كؿ مف الساحؿ 
 غانا.

مؼ القارات، كيزيد يعتبر األعمى بيف مخت أفريقياككما سبقت اإلشارة، فإف معدؿ نمك السكاف في 
% في النيجر، :.5إلى نحك  السكاني. فعمى سبيؿ المثاؿ يصؿ معدؿ النمك العالميعف المعدؿ العاـ 

كىذه الدكؿ العشر تضـ معان  % أك أكثر.5أخرل يبمغ فييا ىذا المعدؿ  أفريقيةيضاؼ إلييا تسع دكؿ 
دكلة يتراكح  48كىناؾ نحك  % مف جممة سكاف القارة.48.7 حكاليتمثؿ  أفريقياة مف سكاف ميمكتمة 

ثبلث  حكالي% في 4بينما يقؿ ىذا المعدؿ عف  %.5% إلى أقؿ مف 4معدؿ نمك السكاف بيا فيما بيف 
 .(3)%3.7عشرة دكلة، منيا سبع دكؿ يقؿ فييا عف 

 

 :نسبة السكان الريفيين - ب
% مقارنة بنحك 79.4تبمغ نحك  كالتيأعمى القارات مف حيث نسبة السكاف الريفييف  أفريقياتعتبر 

% عمى المستكل 66.9 حكالي% في أكركبا، بينما تبمغ ىذه النسبة 48كنحك  ،آسيا% في 72.3
 .العالمي

عشرة  اتثن% أك أكثر، يضاؼ إلييا ا2:يف بيا بمغ نسبة السكاف الريفيتخمس دكؿ  أفريقيافي 
كفي المقابؿ تقؿ نسبة السكاف الريفييف  %.2:% إلى أقؿ مف 82دكلة تتراكح ىذه النسبة بيا فيما بيف 

  .ثبلث عشرة دكلة حكالي% في 62عف 
حراكان ممحكظان لمسكاف في مختمؼ أنحاء القارة نحك المدف. فبينما كاف  فريقيةاألكتشيد القارة 
يمثمكف ما يتجاكز  اأصبحك ، فقد 2:;3% مف جممة سكاف القارة عاـ 47 حكاليسكاف المدف يمثمكف 

 % في السنكات األخيرة.62

                                                           
0

 ( بالممحؽ 5جدكؿ رقـ )  
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 : الدخمية لمسكان المستويات -جـ
تعد األدنى عالميان، حيث يبمغ متكسط نصيب الفرد  أفريقياالدخكؿ في  مستكياتفإف  ،بصفة عامة
(، كىك ما  USD PPP)  6857 حكالي -مقدران بالقدرة الشرائية المعادلة -جماليمف الناتج المحمي اإل

% مف المتكسط 52 حكالي% مف نظيره في أكركبا، ك 36، كيمثؿ نحك آسيايكازم نحك ثمث نظيره في قارة 
 . (3)العاـ العالمي

يقؿ متكسط نصيب الفرد بيا مف الناتج  أفريقيةدكلو  48ىناؾ  ،(4)ككفؽ إحصاءات البنؾ الدكلي
ال ، مف بينيا عشر دكؿ 4239)مقكمان بالدكالر األمريكي( عف ألؼ دكالر في عاـ  جماليالمحمي اإل

كتأتى ىذه الدكؿ في ترتيب متأخر بيف دكؿ العالـ كفؽ  . (5)ىذا المتكسط بيا نصؼ ىذه القيمة  زيتجاك 
إلى أقؿ مف  3222 . كفى تسع دكؿ يتراكح ىذا المتكسط بيف(;:3كحتى  384المعيار )الترتيب مف ىذا 

دكالر/ فرد/  :433يقدر بنحك الذم  الدخؿ المتكسط المنخفض مستكلحيث تعتبر دكف دكالر  4222
، أفريقيةدكالر تكجد تسع دكؿ  6222إلى  4222سنة كفؽ تصنيؼ البنؾ الدكلي. كضمف الفئة ما بيف 

دكالر  آالؼكبذلؾ فإف مجمكع الدكؿ التي يقؿ فييا متكسط نصيب الفرد مف الناتج المحمي عف أربعة 
. كبالمقارنة العالمية فإف جميع تمؾ الدكؿ يقؿ فييا ىذا المتكسط أفريقيةدكلو  66يصؿ إلى ما يقرب مف 

 لمفرد سنكيان.  دكالر 32588العاـ العالمي كالذم يبمغ نحك  مستكل% مف نظيره عمى ال:5عف 
التي يرتفع فييا متكسط نصيب الفرد مف الناتج المحمي عف أربعة  فريقيةاألكأما بعض الدكؿ 

كليبيا، فإف الدكؿ الست  أفريقيادكؿ، كباستثناء كؿ مف جنكب  ثمانيدكالر، فعددىا ال يتجاكز  آالؼ
% فقط مف مجمكع سكاف 2,9 حكاليقميمة السكاف، حيث يمثؿ مجمكع سكانيا  األخرل تعد مف الدكؿ

كؿ مف غينيا االستكائية، بتسكانا، الجابكف، سيشؿ،  في. تتمثؿ ىذه الدكؿ الست فريقيةاألالقارة 
 ، كناميبيا. سمكريشيك 

 : تقرير التنمية البشرية فيالسكان  -د
جتماعي ف دكؿ العالـ مف منظكر اقتصادم/ ايتضمف التقرير الدكلي لمتنمية البشرية حالة سكا

 .مف الحالة التعميمية كالصحية لمسكاف كؿ عمى متعدد األبعاد، يشتمؿ إلى جانب الحالة االقتصادية
تتراكح قيمتو الذم  –مف دكؿ العالـ. ككفؽ دليؿ التنمية البشرية  دكلة ;:3ا التقرير أكضاع كيشمؿ ىذ

ضمف فئة الدكؿ ذات األكضاع المنخفضة  فريقيةاألغالبية الدكؿ تأتي  –بيف الصفر كالكاحد الصحيح 
العالـ،  في دكلة :5مف بيف  أفريقيةدكلة  54لمتنمية البشرية، كىى الفئة األدنى كفؽ ىذا الدليؿ، كتشمؿ 

منيا خمس  ،العالـ مستكلعمى  دكلة ;5ة البشرية المتكسطة فتشمؿ كأما فئة الدكؿ ذات أكضاع التنمي
فقط مف بيف  أفريقية، كأما الدكؿ ذات أكضاع التنمية البشرية المرتفعة فيناؾ سبع دكؿ أفريقيةعشرة دكلة 

                                                           
)1(

FAO, FAO Statistic Pocket Book, 2018. 
)2  (

World Bank, Global Economic Prospects, World Bank Group, June 2019. 
 ( بالممحؽ.  6جدكؿ رقـ )  (5)
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العالـ تندرج ضمف ىذه الفئة. كفى الفئة األعمى ذات أكضاع التنمية البشرية المرتفعة جدان  فيدكلة  75
الدكؿ  التاليؿ كيكضح الجدك  .فريقيةاألدكلة مف الدكؿ  أمدكلة مف دكؿ العالـ ليس مف بينيا  ;7تكجد 

 العالـ.  مستكلدكلة عمى  ;:3ضمف كؿ فئة كترتيبيا العاـ مف بيف  فريقيةاأل
 

 ( 7-0جدول )
 0218، وموقعيا بين دول العالم عام فريقيةاألمتوسط قيمة دليل التنمية البشرية لمدول 

عٍّخ عذد  اٌفئــــــخ

 اٌذٚي

عذد اٌذٚي 

 فش٠م١خاأل

 ٚرشر١جٙب اٌعبَ فش٠م١خاألاٌذٚي 

 تنمية مرتفعة جدان 
2.;75- 2.:22 

 ال يكجد - ;7

 تنمية مرتفعة
2.9;;- 2.922 

سكانا ( بت8;تكنس ) -(7:الجزائر ) –( 87) مكريشيكس – 84سيشؿ ) 9 75
 (. 332الجابكف ) -(:32ليبيا) -(323)

 تنمية متكسطة
2.8;;- 2.772 

( 346نيكاراجكا) -(345المغرب ) –( 337مصر ) –( 335) أفريقياجنكب  37 ;5
( 359الككنغك ) –( ;34) اناميبي -(347جيانا ) –( 347الرأس األخضر )

( 365ساكتـك ) –( 364كينيا ) -(363غينيا االستكائية ) –( 362غانا )
 (. 373الكاميركف ) –( 369أنجكال ) –( 366زامبيا )

تنمية منخفضة 
2.76;- 2.672 

ركاند  -(379نيجيريا ) –( 378) زمبابكم –( 376تنزانيا ) –( 375غينيا الجديدة ) 54 :5
( 384أكغندا ) -(383مدغشقر ) –( ;37مكريتانيا ) –( ;37ليسكتك ) –( :37)

السكداف  –( 387( تكجك )387جزر القمر ) –( 386السنغاؿ ) –( 385بنيف )
 -(395)أثيكبيا -(394جيبكتي) -(393ماالكم) –( 392) ديفكارككت  –( 389)

 –( 399غنيا بيساك) –( 398( الككنغك الديمكقراطية )397غينيا ) –( 396جامبيا)
سيراليكف  -(3:5بكركينا فاسك ) –( 3:4) مالي –( 3:3( ليبيريا )3:2مكزمبيؽ )

 أفريقيا –( 3:9جنكب السكداف ) –( 3:8تشاد |) -(3:7بكرندم) –( 3:6)
 (. ;:3جر )الني –( ::3الكسطى )

________________________ 
Source: UNDP, Human Development Indices and Indicators, 2018.  

  :السكان تحــــت خــــط الفقـــــــر -ه
تكجد  كؿ دكلة فيلخط الفقر الكطني  فكفقا، فريقيةاألتتسع دائرة الفقر لتشمؿ غالبية دكؿ القارة 

 .% برغـ أف ىذه النسبة ال تبدك منخفضة52ثماف دكؿ فقط تقؿ فييا نسبة السكاف تحت ىذا الخط عف 
 باقي. أما أثيكبيا، تنزانيا، ك *، غانا، مصرجيبكتيمف الجزائر، المغرب، تكنس،  ىذه الدكؿ تشمؿ كبل

منيا ست دكؿ تتراكح  ،%(52الدكؿ فترتفع بيا نسب السكاف دكف خط الفقر الكطني عف ىذا المعدؿ )
% إلى أقؿ 62تتراكح فييا النسبة بيف  %، كثبلث عشرة دكلة62إلى أقؿ مف  %52النسبة فييا ما بيف 

                                                           

 .;423نفاؽ لعاـ ىذه النسبة كفقا لبحث الدخؿ كاإل تخطت مصر *
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%، كتصؿ 82%، منيا سبع دكؿ أعمى مف 72%، كست عشرة دكلة ترتفع فييا النسبة عف 72مف 
  .كؿ مف مدغشقر كزمبابكم في% 92نسبة السكاف تحت خط الفقر إلى أعمى مف 

  :األميـــــــة -و
بنسب ترتفع كثيران عف المعدؿ العالمي. فبينما تبمغ نسبة  أفريقيا فيتنتشر األمية بيف السكاف 

 أفريقيا فيفبل تزاؿ  ،% عمى الصعيد العالمي العاـ;.39 حكاليسنة فأكثر(  37األمية بيف السكاف )
%، 6.7:النيجر إلى  فيبالغة االرتفاع، تصؿ  مستكياتتزداد فييا ىذه النسبة إلى  التيبعض الدكؿ 

يضاؼ إلى ىذه الدكؿ الثبلث أربع عشر  .%95.4% كفى جنكب السكداف إلى 99.9كفى تشاد إلى 
%، يمييا تسع دكؿ تتراكح فييا ىذه النسبة فيما 92% إلى 72تتراكح نسبة األمية بيا ما بيف  أخرلدكلة 
 %. 72% إلى أقؿ مف 52بيف 

% معظميا مف الدكؿ ذات الثقؿ 32آلخر ىناؾ أربع دكؿ فقط تقؿ فييا نسبة األمية عف عمى الجانب ا
، مكريشيكس كسيشؿ. كفى الفئة التي تتراكح بيا نسبة األمية ما بيف  السكاني المحدكد لمغاية مثؿ ساكتـك

عشرة  اثنى% تكجد 52% إلى أقؿ مف 42% تكجد ست دكؿ، كفى الفئة ما بيف 42% إلى أقؿ مف 32
. كيشير تقرير التنمية البشرية إلى أف نسبة األمية بيف اإلناث ترتفع بدرجة كبيرة عف مثيمتيا بيف (3)دكلة 

 الذككر في مختمؼ دكؿ القارة. 
  :الحالة الصحية -ز

في تقارير التنمية البشرية يجرم استخداـ مؤشر العمر المتكقع عند الميبلد لمداللة عمى األحكاؿ 
المتكقع فيما بيف الصحية العامة لمسكاف. ففي الدكؿ المتقدمة عمى صعيد التنمية البشرية يتراكح العمر 

متكسط سنة، كعمى الصعيد العالمي العاـ يبمغ 92.9 حكالي، كفى الدكؿ النامية يبمغ سنة 7,;9إلى  98
دكلة يصؿ فييا العمر المتكقع  ةال تكجد أي ريقياألف مستكلسنة. عمى ال 94.4العمر المتكقع عند الميبلد 

. أفريقيا، كىك األعمى بيف دكؿ سنة 87.7الجزائر يبمغ  فيالمتكقع . فالعمر المستكياتإلى أم مف تمؾ 
تكنس،  ،) مصر، المغرب يرتفع بيا العمر المتكقع عف حدكد الستيف عامان  لأخر يضاؼ إلييا سبع دكؿ 

، مكريشيكس، كسيشؿ(. كفيما عدا تمؾ الدكؿ الثمانية فإف العمر المتكقع  جميع الدكؿ  فيليبيا، ساكتـك
عامان،  77ف دكلة يقؿ فييا العمر المتكقع عف ك يقؿ عف ستيف عامان، منيا خمس كعشر  األخرل فريقيةاأل

 .(4)مف بيف ىذه الدكؿ ىناؾ ست دكؿ يقؿ فييا العمر المتكقع عف خمسيف عامان 
، تنتشر بعض األمراض ريقياألفدكؿ الشماؿ  فيعامة، مع بعض االستثناءات  أفريقياكفى دكؿ 

( بمعدالت تفكؽ بدرجة ممحكظة نظيرتيا HIVكمرض السؿ، كالمبلريا، كمرض نقص المناعة المكتسبة )
 العالمي.  مستكلعمى ال

                                                           
 ( بالممحؽ7جدكؿ رقـ ) (3)
 ( بالممحؽ. 7جدكؿ رقـ ) (4)
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المرحمة  في أفريقيابالنسبة لمرض نقص المناعة المكتسبة تبمغ نسبة اإلصابة بو بيف سكاف 
كأيضان عمى الصعيد  ،الدكؿ النامية في% 3.3% مقارنة بحكالي 6.7 حكالي( ةسن ;6-37العمرية )
%، كأربع دكؿ ترتفع بيا 32% إلى 7ترتفع بيا ىذه النسبة لتتراكح بيف  أفريقيةكىناؾ ثبلث دكؿ  العالمي.

 %. 42تزيد فييا النسبة عف  أخرل%، كثبلث دكؿ 42%، 32إلى ما بيف 
 

حالة  65 حكاليالدكؿ النامية عامة  مستكلكبالنسبة لمرض المبلريا تبمغ نسبة اإلصابة بو عمى 
ترتفع ىذه  أفريقيامناطؽ انتشاره(، كفى  فيلمتكاجديف لكؿ ألؼ مف السكاف المعرضيف ليذا المرض )ا

 722إلى  522حالة. كىناؾ عشر دكؿ ترتفع فييا ىذه النسبة لتتراكح فيما بيف  ;.436النسبة إلى نحك 
 حالة لكؿ ألؼ مف السكاف. 

حالة لكؿ مائة ألؼ مف  362كأما بالنسبة لمرض السؿ فإف معدؿ اإلصابة بو عالميان يبمغ 
حالة، كفى بعض الدكؿ يرتفع أكثر مف ذلؾ ليصؿ  484 حكاليإلى  أفريقيا فييرتفع ىذا المعدؿ  .السكاف

ثبلث  فيحالة  722، كيرتفع إلى ما يزيد عف ةدكل ةثبلث عشر  فيحالة  722-522إلى ما يتراكح بيف 
 . أخرلدكؿ 

 
 ودورىا في التنمية: فريقيةاألالمالمح الرئيسية لمزراعة  0-3

، برغـ ما تعانيو مف مشكبلت، تعتبر زراعة كاعدة مف منظكر فريقيةاأليرل الكثيركف أف الزراعة  
ذلؾ أف الزراعة في معظـ دكؿ كمناطؽ العالـ األخرل، كبخاصة  اإلمكانات الكامنة لتنميتيا كتطكيرىا.

مى منحنى النمك، ، قد بمغت مرحمة متقدمة عاالقتصادمفي الدكؿ المتقدمة، كالدكؿ في مرحمة التحكؿ 
، الرأسماليكأصبحت مكاردىا اإلنتاجية الطبيعية تكاجو ضغكطان متزايدة مف خبلؿ تكثيؼ عناصر اإلنتاج 

فأخذت قدرتيا عمى االستجابة ليذا التكثيؼ في االنكماش، كمف ثـ دخمت معدالت نمك اإلنتاجية الزراعية 
 لدكؿ.مرحمة اإلنتاجية الحدية المتناقصة في العديد مف تمؾ ا

التزاؿ تتسـ في معظميا بككنيا ال تزاؿ  التي فريقيةاألكفي ىذا الشأف يختمؼ الحاؿ في الزراعة  
زراعة تقميدية غير مكثفة، كالتزاؿ مكاردىا الطبيعية قابمة لمزيد مف العطاء كمف اإلنتاجية المتزايدة كالتكسع 

تمؾ المكارد كبيف المدخبلت كالمكارد الزراعية ، إذا ما تحقؽ القدر المناسب مف التكليؼ األمثؿ بيف الرأسي
الخ(، كأيضان مف الخدمات األساسية  ... المحسنة التقاكم -الرمنظـ  -الميكنة -الرأسمالية )األسمدة

... الخ(. كبصفة عامة يمكف عرض أىـ  الداعمة )بحث، إرشاد، نظـ التسكيؽ كالمعمكمات، تمكيؿ
 فيما يمى: ريقيةفاألتتصؼ بيا الزراعة  التيالمبلمح 
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 :الكمياألىمية النسبية لمزراعة في االقتصاد  - أ

تبمغ ما  جماليالناتج المحمي اإل فيافة لمزراعة ، فإف القيمة المض(3)ريقياألفكفقان لبنؾ التنمية 
%، كقطاع الصناعة 67العاـ لمقارة، بينما يساىـ قطاع الخدمات بنحك  مستكل% عمى ال39يقرب مف 

%. كأما النسبة الباقية فتشترؾ فييا قطاعات التعديف كالمحاجر كاإلنشاءات كالغاز كالمياه ; بحكالي
 أفريقيافي  الكميالقيمة المضافة لمزراعة بالنسبة لبلقتصاد  (4)كالكيرباء. كتقدر منظمة األغذية كالزراعة

% عمى 6 حكالي% في القارة األكركبية، ك 4 حكالي، ك آسيا% في قارة 9 بحكالي% مقارنة 38 بحكالي
كقطاع  - الزراعيكمف ىذه المؤشرات كالمقارنات تبدك األىمية النسبية المرتفعة لمقطاع  .العالميالصعيد 
 %.; حكالي، كفي المقابؿ تنخفض المساىمة النسبية لقطاع الصناعة إلى فريقيةاألفي القارة  - إنتاجي

في القارة، ة الصناعية الرئيسية تكاد تتركز في عدد محدكد مف الدكؿ أخذان في االعتبار أف األنشط
 كمف الجدير بالذكر في ىذا الشأف أف عددان  .أفريقيا، باإلضافة إلى جنكب ريقياألفكبخاصة دكؿ الشماؿ 

 فريقيةاألتشكؿ مجمكعة الدكؿ  أفريقيا، باإلضافة إلى دكلة جنكب ريقياألفمحدكدان مف الدكؿ في الشماؿ 
بمغت قدران أك آخر مف التطكر في قطاع الصناعة، حيث يتكلد في ىذه الدكؿ معان ما يقرب مف  التي

لمقارة برغـ أف نسبة سكانيا تمثؿ فقط ربع سكاف القارة. كباستثناء تمؾ الدكؿ  جمالياإلمف الناتج  %65
تسيـ بنسبة  التية تكاد تنحصر األنشطة التصنيعية في بعض الدكؿ األخرل في الصناعات االستخراجي

أك يتجاكزىا في  ،لتمؾ الدكؿ بما يقارب مساىمة القطاعات الزراعية جمالياإل المحميمرتفعة في الناتج 
األخرل فيعتمد اقتصادىا عمى الزراعة اعتمادان رئيسيان، حيث  فريقيةاألكأما غالبية الدكؿ  بعض الحاالت.

دكلة،  :3 حكالي%، أك أكثر في 47 جمالياإل المحميافة لمزراعة في الناتج تبمغ نسبة القيمة المض
 .(5)% في ثبلث دكؿ72% أك أكثر في ثماف دكؿ، كترتفع إلى ما يتجاكز 57كتصؿ إلى 
 

ت المعدنية، كبخاصة المعادف النفيسة، قد كجو مقتصدات ابالثرك  فريقيةاألكيبدك أف ثراء القارة 
نحك نماذج تنمكية غير متكازنة، تركزت حكؿ استخراج عدد غير قميؿ مف الدكؿ الغنية بتمؾ الثركات 

كتصدير ثركاتيا غير المتجددة دكف اىتماـ مناسب بتنمية كتطكير القطاعات األخرل كبخاصة الزراعية. 
تعتبر  فريقيةاألفالقارة  كثيران بعد التحرر. لـ تتغير التيفي تمؾ التكجيات  أساسي ار دكركقد كاف لبلستعم

%(، 66%(، كالكركـ )82%(، كالببلتينيكـ )64األكلى عالميان فيما لدييا مف احتياطيات الذىب )
األكثر إنتاجان  تعتبركما  %(.::%(، كالماس )77%(، كالككبمت )7;%(، كالثاناديكـ )4:كالمنجنيز )

 عالميان مف ىذه المعادف كالثركات.

                                                           
 .4239بنؾ التنمية األفريقي، تقرير التنمية األفريقية في  (3)

)2(
FAO, FAO Statistical Pocket Boak, 2018 

 ( بالممحؽ. 6جدكؿ رقـ )  (5)
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عمى صعيد تنمية القطاعات اإلنتاجية الزراعية كالصناعية،  فريقيةاألكمما يشير إلى تخمؼ القارة 
% مف سكاف العالـ فإنيا 39 حكاليفبينما تمثؿ القارة  أنيا تعد األقؿ عالميان في استيبلؾ مكاد الطاقة.

% فقط مف 5 حكاليمف المنتجات البتركلية، ك  العالمي% مف االستيبلؾ 5.4 حكاليتستيمؾ فقط 
كيكاد يتركز غالبية االستيبلؾ مف ىذه  % مف استيبلؾ الفحـ.5.6 حكالي، ك الطبيعياستيبلؾ الغاز 

% مف الصادرات العالمية 39كفي المقابؿ فإف القارة تصدر ما يقرب مف  المكاد في عدد قميؿ مف الدكؿ.
أف  أم % مف فحـ البيتكميف.: حكاليالمساؿ، ك  الطبيعي% مف الغاز :3 حكاليمف البتركؿ الخاـ، ك 

تصدر مف مقكمات التنمية الصناعية كالزراعية بأكثر مما تكظفو فيما يعزز نيضتيا كتقدميا القارة 
 .االقتصادم

 
 :أىمية التنمية الزراعية في تحقيق النيضة االقتصادية  - ب

يمكف أف تمعبو الزراعة في تحقيؽ التنمية الشاممة كالنيضة الذم  تختمؼ اآلراء حكؿ الدكر
فيناؾ مف يرتاب بشأف قدرة القطاعات الزراعية عمى أف تمعب دكران  .فريقيةاألاالقتصادية في دكؿ القارة 

ال تتضمف  فريقيةاألذلؾ أف الظركؼ السائدة في معظـ الدكؿ  محكريان كرائدان في التنمية االقتصادية.
 مف خبلؿ الثكرة الماضية منذ ستينيات القرف اآلسيكيعكامؿ كمقكمات تحقيؽ ما سبقتيا إليو القارة 

كما  .الزراعينتائج جيدة كمعدالت عالية لمنمك  آسياحققت في دكؿ  التيتمؾ الثكرة  الزراعية الخضراء.
أنو في ظؿ العكلمة كتزايد انفتاح األسكاؽ الدكلية كتحرير التجارة العالمية قد ترل بعض الدكؿ أنو مف 

كمف ثـ فإف  مية عما لك أنتجتو محميان.األيسر كاألقؿ تكمفة بالنسبة ليا أف تشترل الغذاء مف األسكاؽ العال
التركيز عمى تنمية القطاعات غير الزراعية يعتبر في نظر البعض ىك التكجو األكثر مبلءمة لتحقيؽ 

 التنمية كالنيضة االقتصادية الشاممة.
ف أف الزراعة ذات القكاعد المكردية الطبيعية الجيدة، كبما ليا مف أىمية ك في المقابؿ يرل الكثير 

، فريقيةاألعمى الصعيد العاـ لمقارة  التنمكمنطبلؽ الراىنة، يمكف أف تمثؿ قاطرة اال إنتاجية في األكضاع
شأف في مجاؿ  مذ تنمكمكأف تمعب دكران قياديان في مجاؿ التنمية الشاممة. كأنو بدكف تحقيؽ اىتماـ 

. فمف جية يتيح فريقيةاألكؿ مممكس في غالبية الد كطنيالزراعة فإنو مف غير المحتمؿ أف يتحقؽ نمك 
مف األنشطة التصنيعية سكاء  العديدبمنتجاتو كمستمزماتو اإلنتاجية فرصان كاسعة لقياـ  الزراعيالقطاع 

ينتشر بمعدالت أعمى في الذم  - لممنتجات أك لممستمزمات. كمف جية ثانية فإف مكاجية فعالة لمفقر
 تنطكماـ المناسب بتنمية القطاعات الزراعية كالريفية بما دكف االىتمبيتعذر تحقيقيا  - المناطؽ الريفية

 المستكياتالدخمية لمسكاف الريفييف. كمف جية ثالثة فإف  المستكياتعميو مف تحسيف األحكاؿ المعيشية ك 
مكانيات  تنطكمفي األكضاع الراىنة، إنما  فريقيةاألالمنخفضة لئلنتاجية الزراعية  عمى فرص جيدة كا 

ىذه األمكر كغيرىا إنما تعزز  كاسعة لمتطكير كالتنمية الزراعية الرأسية كتسريع معدالت النمك الزراعي.
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اآلراء القائمة باألىمية االرتكازية لمتنمية الزراعية لدعـ كتحفيز التنمية االقتصادية الشاممة في غالبية أقاليـ 
 .فريقيةاألكدكؿ القارة 

ت في مابكتك )مكزمبيؽ( عاـ انعقد التي ريقياألفىذا اإلطار فقد أصدرت قمة االتحاد كفي 
، تحت مظمة الشراكة (3)(CAADP) فريقياعبلف اتفاؽ بشأف برنامج لمتنمية الزراعية الشاممة ألإ 4225

 .(4)(NEPADجؿ التنمية )الجديدة مف أ
، كخمؽ الزراعيمف أجؿ التحكؿ  فريقيةاألكقد تـ إطبلؽ ىذا البرنامج باعتباره إطاران لسياسة القارة 

عمؿ الجميع،  ىياإلعبلف عمى أف " الزراعة   . كينصاالقتصادمكالتغذية، كالنمك  الغذائيالثركة، كاألمف 
ألنو يمكننا مف التخمص مف كيبلت انعداـ األمف  الزراعيعمى تنمية القطاع  الكطنيكيعتمد االستقبلؿ 

ف، كما أنو ك ف كالسياسيك يعترؼ بو اآلف االقتصاديالذم  تقكض سيادتنا، كىك المحرؾ لمنمك التي الغذائي
يستفيد  التييكفر أكبر إمكانيات لمحد مف الفقر كعدـ المساكاة ألنو يكفر مصادر اإلنتاجية الذم  القطاع

 رمانان الذيف يعممكف في ىذا القطاع".منيا الناس األكثر ح
 

% مف 32تحددت ليذا البرنامج أف يجرل تخصيص ما ال يقؿ عف  التيكمف بيف األىداؼ 
 .الزراعي جمالياإل المحمي% لمناتج 8بمعدؿ  سنكم ، كأف يتحقؽ نمكالزراعيالنفقات العامة لمقطاع 

 
 :فريقيةاألالسمات العامة لمزراعة  -جـ 

، فإف ريقياألف، كبخاصة في الشماؿ فريقيةاألمع بعض االستثناءات المحدكدة لبعض الدكؿ  
بصفة عامة تعد األكثر تخمفان بالمقارنة بنظيرتيا في قارات العالـ األخرل. حيث يغمب  فريقيةاألالزراعة 

ذا تجاكزتيا معظـ الدكؿ في القارات األخرل منذ أك التيعمييا نمط الزراعة التقميدية  ثر مف نصؼ قرف. كا 
قد حقؽ بعض النمك خبلؿ العقكد القميمة األخيرة، فإف ذلؾ يرجع بصفة  ريقياألفكاف اإلنتاج الزراعي 

دكف بأساسية إلى التكسع في زراعة مساحات إضافية مف األراضي كاستخداـ المزيد مف العمالة الزراعية، 
كىذا النمط مف  لكحدة مف األراضي الزراعية.اإلنتاجية لكحدة العمؿ أك ا مستكياتشأف في  متحسف ذ

اعتمد بصفة أساسية عمى التكسع الذم  ةاآلسيكيفي القارة  الزراعيالنمك يختمؼ جكىريان عف نمكذج النمك 
كما يختمؼ كذلؾ  .الرمالمحسنة كنظـ  كالتقاكمالرأسي باالستخداـ المكثؼ لممدخبلت كبخاصة األسمدة 

اعتمد بصفة أساسية عمى التطكر في استخداـ الذم  قارة أمريكا الجنكبيةعف نمكذج النمك الزراعي في 
 الميكنة الزراعية كزيادة اإلنتاجية لمعمالة الزراعية.

  

                                                           
)1(

Comprehensive African Agriculture Development Programme. 
)2(

New Partnership for Africa Development. 
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كاألقؿ تكمفة أف تتحقؽ  ، حيث ترتفع حدة كنسبة الفقر بيف المزارعيف، يككف مف األيسرأفريقياففي 
 التقاكميس عف طريؽ استخداـ األسمدة أك الميكنة أك نتاج مف خبلؿ زراعة مساحات إضافية، كلزيادة اإل
 تتطمب مكارد مالية ال تتكافر لدل ىؤالء المزارعيف. التيالمحسنة 
المصدر  ىيتعتبر األمطار  أفريقيا% أك أكثر مف المساحات المزركعة في 5;فيما يقرب مف  
حاصبلت الحكلية يجرل زراعتيا لمرة تزرع بال التيلمرم، كلذا فإف الغالبية العظمى مف األراضي  الرئيسي

يتـ  التيكنظران لتعرض الزراعات المطرية لدرجة أك أخرل مف البليقيف فإف المساحات  كاحدة في العاـ.
تـ زراعتيا، كمف ثـ فإف معامؿ التكثيؼ الزراعي )نسبة  التيحصادىا عادة ما تقؿ عف المساحات 

عف الكاحد  فريقيةاألفض في عدد غير قميؿ مف الدكؿ المساحة المحصكلية إلى المساحة األرضية( ينخ
أك أقؿ. كفي المقابؿ فإف عدد  2.7دكلة(، مف بينيا عشر دكؿ تبمغ فييا قيمة ىذا المعامؿ  55 حكالي)

يرتفع فييا ىذا المعامؿ عف الكاحد الصحيح تنحصر فقط في أربع دكؿ كىى كؿ مف مصر،  التيالدكؿ 
 .(3)كركاندا، كالنيجر، كسيراليكف

مف أىميا  التيككما سبقت اإلشارة، فإف معامؿ التكثيؼ يتكقؼ عمى مجمكعة مف العكامؿ  
زراعة مطرية، حيث  ىي فريقيةاألكفي ىذا الصدد فإف الغالبية العظمى مف الزراعة  .الرممصدر كنظاـ 

فقط عمى المستكل العاـ  %8.4 حكالي الحقمي الرمتبمغ نسبة األراضي المجيزة لنظاـ أك آلخر مف نظـ 
لى  .العالمي% عمى الصعيد 46.3 حكالي، ك آسيا% في 4.:5 بحكالي، كذلؾ مقارنة فريقيةاأللمقارة  كا 

 لمرمالمجيزة  األراضيفإف الغالبية العظمى مف  فريقيةاألجانب انخفاض ىذه النسبة عمى مستكل القارة 
مميكف ىكتار  9.7 حكالييتضمف الذم  ريقياألفتتركز في عدد محدكد مف الدكؿ، كبخاصة في الشماؿ 

، السكداف، أفريقيامميكف ىكتار في كؿ مف جنكب  فت تتراكح فيما بيف كاحد إلى اثنيإلى جانب مساحا
 . (4)باإلضافة إلى مساحات محدكدة في بعض الدكؿ األخرل كمدغشقر.

 
تنخفض بدرجة كبيرة معدالت استخداـ المدخبلت الزراعية الداعمة لزيادة  فريقيةاألكفي الزراعة  
اإلنتاجية بما في ذلؾ األسمدة الكيماكية، حيث تشير إحصاءات منظمة األغذية كالزراعة إلى  مستكيات
معدالت استخداـ تمؾ األسمدة بالمقارنة بقارات العالـ األخرل، كأيضان  -تدني  إف لـ يكف –انخفاض 

 بالمقارنة بالمتكسطات العالمية.
 

كجـ لميكتار مقارنة  37 حكالي ةالنيتركجينييبمغ معدؿ استخداـ األسمدة  فريقيةاألففي القارة 
كال يختمؼ  ة.اآلسيكيكجـ عمى مستكل القارة  :.326 حكالي، ك العالميكجـ عمى الصعيد  8.;9 بحكالي

 حكالي، ك آسياكجـ في  68.8مقابؿ  أفريقياكجـ لميكتار في  :.7الفكسفاتية، الحاؿ كثيران بالنسبة لؤلسمدة 

                                                           
 ( بالممحؽ.3جدكؿ رقـ ) (3)
 ( بالممحؽ.4جدكؿ رقـ ) (4)
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كجـ  4.8كبالنسبة لؤلسمدة البكتاسية يبمغ معدؿ االستخداـ لميكتار  .العالميكجـ عمى المستكل  57.3
، كما يتضح مف العالميكجـ عمى المستكل  2.:4 حكالي، ك آسياكجـ في  56.8، مقارنة بنحك أفريقيافي 

 (.:-4الجدكؿ رقـ )
 ( 8-0)جدول 

  فريقيةاألبعض المؤشرات لمسمات العامة الزراعية بالقارة 
 وأوروبا آسيامقارنة بمتوسط دول العالم و 

 أٚسٚثب آع١ب اٌعبٌُ أفش٠م١ب اٌج١ــــــــــــبْ

 7..14 4654.4 1665.1 7.65.1 عذد اٌغىبْ )ثب١ٌٍّْٛ( 

 5.5. 65.7 44.1 ..61 % ٌٍغىبْ اٌش٠ف١١ٓ

 725.1 573.6 7124.2 66.2. اٌّغبحخ اٌضساع١خ اٌّحظٛدح )١ٍِْٛ ٘ىزبس(

 .6..5 5.711 5.721 51..5 ٔظ١ت اٌفشد ِٓ اٌّغبحخ اٌّحظٛدح )٘ىزبس(

 3745 561. 6145 1.71 ا١ٌّبٖ اٌّزغذدح ٌٍفشد ع٠ٕٛبً )ِزش ِىعت(

 5.5 7.7 5.3 5.3 اٌضساعِٟعبًِ اٌزىض١ف 

 6.3 6.1. 5.1. ..61 اٌضساعٟ% ٌٍعّبٌخ فٟ اٌمطبع 

ِٓ عٍّخ اٌّغبحخ  ٌٍشٞ% ٌٍّغبحخ اٌّغٙضح 

 اٌّحظ١ٌٛخ
5.. .4.7 12.. 71.3 

 13.4 754.2 13.5 76.5 )وغُ/٘ىزبس( خا١ٌٕزشٚع١ٕ١ِعذي اعزخذاَ األعّذح 

 5.1. 45.5 16.7 6.2 ِعذي اعزخذاَ األعّذح اٌفٛعفبر١خ )وغُ/٘ىزبس(

 7.3. 14.5 2.5. 5.. اٌجٛربع١خ )وغُ/٘ىزبس(ِعذي اعزخذاَ األعّذح 

 . 1 4 75 عّبٌٟاإل% اٌم١ّخ اٌّضبفخ ٌٍضساعخ ِٓ إٌبرظ 

 72.57 1651 .164 7611 )دٚالس( اٌضساعٟاٌم١ّخ اٌّضبفخ ٌٍعبًِ 

________________________                                      
                                                                             2018.FAO, Statistical Pocket Book, source: 

 

بأنيا التزاؿ مف أكثر الزراعات في العالـ اعتمادان عمى العمالة البشرية،  فريقيةاألكتتسـ الزراعة 
كفي ىذا  كالمبيدات كاآلالت الزراعية. نتاجية الرأسمالية مثؿ األسمدةكأقميا اعتمادان عمى المدخبلت اإل

يستكعب النسبة األكبر مف القكة العاممة في غالبية الدكؿ الذم  ىك الزراعيالصدد يعتبر القطاع 
دكلة. مف بينيا ثبلث  52 حكالي في% 72إلى ما يتجاكز  إلى الحد الذم تصؿ فيو ىذه النسبة، فريقيةاأل

نتيجة المباشرة . كفي ضكء ىذه األكضاع فإف ال(3)%92عشرة دكلة ترتفع فييا ىذه النسبة إلى ما يتجاكز 
مقارنة بنظيرتيا  أفريقيافي  الزراعينخفاض الكبير في مستكل اإلنتاجية لكحدة العمؿ لذلؾ تتمثؿ في اال

، فبينما تبمغ القيمة المضافة لمعامؿ الزراعي عمى المستكل أك في القارات األخرل ،العالميعمى المستكل 
دكالر، فإنيا تنخفض إلى أقؿ مف  5725 حكالية اآلسيكيكعمى مستكل القارة  دكالر، 5764 حكاليالعاـ 

                                                           
 ( بالممحؽ.5جدكؿ رقـ )(3)
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دكالر/عامؿ(. بينما األمر يتجاكز ذلؾ بكثير في  3794 حكالي) فريقيةاألنصؼ ىاتيف القيمتيف في القارة 
 دكالر/عامؿ(. 3:483 حكاليالقارة األكركبية )

 
اإلنتاجية لمعامؿ الزراعي بدرجة كبيرة، فبينما  مستكياتتتبايف  فريقيةاألكأيضان عمى مستكل الدكؿ 

إف ىذه القيمة تصؿ إلى ما ألؼ دكالر، ف 36.5في الجزائر بنحك  الزراعيتقدر القيمة المضافة لمعامؿ 
دكالر في سبع عشرة  آالؼكتتراكح فيما بيف ألؼ إلى ثبلثة  سبع عشرة دكلة. حكاليدكف األلؼ دكالر في 

 .(3)دكلة أخرل
 :(0) محددات التنمية الزراعية 0-4

تكاجو  التيقارة غنية بالمكارد كالثركات المتنكعة، كىى كذلؾ غنية بالمشاكؿ كالمحددات  أفريقيا 
طمكحات التنمية االقتصادية كاالجتماعية عامة، كالزراعية منيا عمى كجو الخصكص. بعض تمؾ 

إال أف  ،المشاكؿ كالمحددات تتعمؽ بعكامؿ ذاتية خاصة بظركؼ القارة الطبيعية كالمناخية كالطبكغرافية
ىر التخمؼ كالضعؼ ما خمفتو الحقبة االستعمارية مف أسباب الصراعات كمظا -كربما أىميا  –منيا 

أسفر عف اقتراف الثراء المكردم  مالمؤسسي كتدنى أحكاؿ المرافؽ العامة كالبنيات األساسية. األمر الذ
أطمؽ عمييا  التيمف السكاف. تمؾ الحالة  العظمىبالفقر المدقع كسكء أكضاع التنمية البشرية لمغالبية 

 ". Paradox of Plenty" أك الكفرة المتكىمة "  Resource Curseالبعض لعنة المكارد" 
القارة  فيتكاجو التنمية االقتصادية كالزراعية  التيكيمكف عرض أىـ المشاكؿ كالمحددات  

  :فيما يمى فريقيةاأل
  :محددات طبيعيةأواًل: 
  :العوامل المناخية السائدة - أ

الغالبية العظمى مف مناطقيا. تتنكع تمؾ العناصر فيما بيف  فييسكد القارة عناصر مناخية قاسية 
 فيالجفاؼ كالتصحر، ارتفاع درجات الحرارة، ارتفاع درجات الرطكبة، كغزارة األمطار، مع عدـ انتظاميا 

 المناطؽ المطيرة، كبخاصة االستكائية كالمدارية. 

                                                           
 ( بالممحؽ.6جدكؿ رقـ )  (3)
 جرل االعتماد في ىذا الجزء عمى مجمكعة مف المصادر كالتقارير كالدراسات التي مف أىميا:  (4)

 .4229بنؾ التنمية األفريقي، تقرير التنمية األفريقية،  -
( مقكمات كمعكقات التنمية االقتصادية في أفريقيا، نظرة جغرافية، جامعة 4233الصادؽ محمكد عبد الصادؽ ) -

، مجمة الجامعة األسمرية، العدد )المرقب، كمية اآلداب ك   (. 43العمـك
 . ;423، يناير ;423دليؿ بمكمبرج لمراكز الصراعات في أفريقيا،  -
دارة المكارد الطبيعية في أفريقيا  -  منظمة األغذية كالزراعة )الفاك(، آثار تغير المناخ بالنسبة لؤلمف الغذائي كا 

 .4232لكاندا، أنجكال(، مايك )المؤتمر اإلقميمي السادس كالعشركف ألفريقيا، 
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راض مثؿ بعكضة المبلريا يقترف بعض تمؾ العناصر بارتفاع نسبة انتشار بعض مسببات األم 
بعض المناطؽ بما يعمؿ عمى تجريؼ التربة  فيكغزارة األمطار ، كذبابة مرض النكـ )التسي تسي(

بالتصحر  أخرلكارتفاع نسبة ممكحتيا كتسارع تعريتيا. بينما تقترف قمة أك ندرة األمطار في مناطؽ 
اإلنتاجية الزراعية كبخاصة  مستكيات فيإلى تذبذبات كاسعة  فاؼ. كتؤدم حاالت الجفاؼ المتكررةكالج
 حصكدة بالنسبة لممساحات المزركعة،نخفاض نسبة المساحات المؤدم إلى االزراعات المطرية، كما ت في

  .إلى جانب ما تسببو مكجات الجفاؼ مف آثار سمبية كبيرة عمى أحكاؿ المناطؽ الرعكية
كمما يفاقـ مف حدة تمؾ المشكبلت ما تشيده معظـ الدكؿ مف غياب أك ضعؼ التدابير كالتدخبلت 

 البلزمة لمكاجيتيا كالحد مف آثارىا. 
  :المترتبة عمى التغيرات المناخية اآلثار  - ب

تبدك أشد كباالن  اآلثارالسمبية لمتغيرات المناخية، غير أف ىذه  اآلثارتتفؽ الدراسات كالتقارير حكؿ 
انخفاض غبلت الحاصبلت  في اآلثار. تتمثؿ تمؾ فريقيةاألعمى مناطؽ معينة مف العالـ مف بينيا القارة 

بما يترتب عمى ذلؾ مف التراجع النسبي لمساىمة اإلنتاج الزراعي لمقارة  - المنخفضة أصبلن  –الزراعية 
عديد مف  في. كما تؤدم إلى تسريع معدؿ نضكب المكارد الطبيعية كالتنكع الحيكم الغذائيأمنيا  في

ذا كانت التغيرات المناخي أفريقيا فيالمناطؽ كبخاصة  ة جنكب الصحراء، كما تتعرض الغابات لمخطر. كا 
، حيث ستككف متفاكتة، إال أف ذلؾ سكؼ يككف بنسب فريقيةاألسكؼ تمحؽ الضرر بمعظـ الدكؿ 

 .األكثر فقران ىـ األكثر تأثران كمعاناة بالمقارنة بغيرىـ راداألفك  المناطؽ
مناخية، مناطؽ معرضة لمجفاؼ بفعؿ التغيرات ال فييقدر أف ثمث السكاف يعيشكف  أفريقياكفى 

الحصكؿ عمى  فيسكؼ تتعرض لصعكبات  فريقيةاألمف بيف أكبر عشر مدف تقع عمى السكاحؿ  كأف ستة
الصالحة لمزراعة، مما يدفع السكاف إلى اليجرة مف تمؾ المدف نظران لتحكؿ  األراضيالغذاء النخفاض 

بعض مناطقيا إلى أماكف غير صالحة لممعيشة. كبصفة عامة سكؼ تتفاقـ مشكمة ىجرة السكاف مف 
 الذيف سيترككف كراءىـ "البيئة كمياجر "بعض المناطؽ بتأثير التغيرات المناخية، كىؤالء مف يطمؽ عمييـ 

مناطؽ المركر  فيجافة، كقد تنشأ النزاعات بيف ىؤالء المياجريف سكاء  امتدىكرة، كأشجار  أراضي زراعية
 مناطؽ الكصكؿ.  فيأك 

 :الطبوغرافيا والتضاريس -ج
تنتشر التككينات الجبمية كاالنحدارات الحادة كالمساحات  أفريقيا فيالكثير مف المناطؽ  في 

الصحراكية الشاسعة، كىذه كتمؾ تشكؿ عكائؽ طبيعية تحكؿ دكف سيكلة االنتقاؿ كالترابط فيما بيف 
قامة الجسكر كتحكؿ دكف كجكد ركابط لمنقؿ  المناطؽ المأىكلة بالسكاف، كما تعكؽ إنشاء الطرؽ كا 

 مف تكمفة التنقؿ فيما بيف تمؾ المناطؽ كبعضيا البعض.  كالتجارة، كترفع كثيران 
أنيا ال تطؿ  أم، يعانى عدد غير قميؿ مف دكؿ القارة مف ككنيا دكالن ببل شكاطئ، أخرلمف جية  

عمى بحار أك محيطات كال يكجد لدييا منافذ بحرية تربطيا بغيرىا مف دكؿ القارة، فضبلن عف دكؿ العالـ 
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(. كفى ىذه الحاالت ترتفع مشكبلت النقؿ الخارجي كتكاليفو Land Locked Countriesاألخرل )
، ماالكم، زمبابكم، مالي، أثيكبيامف بكركينا فاسك،  المكجستية كمف بيف تمؾ الدكؿ كؿكصعكباتو 

 سكازيبلند، أكغندا، كليسكتك. 
تناسب  التيبانعداـ كجكد التعرجات العميقة نسبيان  فريقيةاألمف السكاحؿ  العظمىكتتصؼ الغالبية  

 48، يبمغ طكؿ سكاحميا نحك 4كـمميكف  52تبمغ مساحتيا نحك  التي أفريقياإقامة المكانئ. ذلؾ أف قارة 
احميا ك ، يبمغ طكؿ سفريقيةاألتبمغ مساحتيا ثمث مساحة القارة  التيألؼ كيمك متر، بينما القارة األكركبية 

البحرية  المكانيال تمتمؾ األعداد كالطاقات الكافية مف  فريقيةاأليمك متر. كلذا فإف القارة ألؼ ك 54نحك 
 تتناسب مع أطكاؿ سكاحميا كتعدد دكليا الكاقعة عمى الساحؿ مف مختمؼ الجيات.  التي

 

  :محددات ديموغرافية ثانيًا: 
أبرز الخصائص المتعمقة بالسكاف. كمف  فريقيةاألالقارة  فيأكضح العرض السابؽ لممكارد البشرية  

بيف ىذه الخصائص ما يمثؿ محددات تكاجو التنمية االقتصادية عامة كالزراعية منيا عمى كجو 
يتكقؼ عمى خصائصو الكمية كالنكعية الذم  الخصكص. باعتبار أف السكاف يمثمكف رأس الماؿ البشرم

زة لعممية التنمية، أك اعتبارىـ محددان كمثبطان ليا. مقدار ما يمثمو السكاف مف المقكمات الداعمة كالمحف
 كفيما يتعمؽ بالجانب األخير يمكف مبلحظة ما يمى: 

  :توزيع السكان بين الدول وفى داخميا فيالتباين الحاد  - أ
يكاد يخمك مف  فريقيةاألكفقان ألحكاؿ المناخ كالتضاريس فإف ما يقرب مف نصؼ مساحة القارة  

 ثمثي حكاليالمناطؽ الجافة كالصحراكية كالجبمية. كلذا فإف  فيالمناطؽ المأىكلة بالسكاف، كبخاصة 
% 7.4دكلة تضـ جميعيا ماال يتجاكز  43نحك عشر دكؿ، كفى المقابؿ ىناؾ نحك  فيالسكاف يتركزكف 

لى حد ما ريقياألفمف مجمكع سكاف القارة. كفى دكؿ الشماؿ  تتركز  ريقياألفبعض دكؿ الجنكب  في، كا 
يتركز  أفريقيامنطقة الشريط الساحمي الضيؽ. كفى دكؿ كسط كغرب  فيمف السكاف  العظمىالغالبية 

 .مناطؽ أحكاض األنيار كالبحيرات العذبة كخميج غانا فيغالبية السكاف 
 : معدل نمو السكان  - ب
ىك األعمى عمى مستكل العالـ، حيث يقدر ىذا المعدؿ  فريقيةاألالقارة  فييعتبر معدؿ نمك السكاف  

العاـ لمعالـ.  مستكل% عمى ال3.3 بحكالي% سنكيان، مقارنة 4.3 بحكالي ;423، 4232فيما بيف عامي 
كبذلؾ فقد ارتفع عدد سكاف القارة خبلؿ العقكد الثبلثة األخيرة إلى أكثر مف الضعؼ، حتى أصبحكا 

% عاـ :.33، بعدما كانكا يمثمكف فقط نحك ;423% مف جممة سكاف العالـ عاـ 39 حكالييمثمكف 
ظؿ خصائص السكاف كالقكم العاممة كمعدالت اإلنتاجية المتدينة  في. ىذه الزيادات السكانية، 2;;3

ادة ضكء زي في، تصبح عبئان عمى التنمية أكثر مف ككنيا قكة دافعة ليا، ال سيما ريقياألفلمعامؿ الزراعي 
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يزيد معو االعتماد عمى االستيراد عامان الذم  السكاف بمعدالت تفكؽ زيادة اإلنتاج الزراعي كالغذائي، األمر
 بعد آخر. 

ثمانينات  في% 47 حكالييضاؼ إلى ارتفاع معدؿ نمك السكاف، ارتفاع نسبة سكاف الحضر مف  
صكرة طمب أكبر عمى  فيينعكس كىذا األمر  .السنكات األخيرة في% 62 حكالي، إلى الماضيالقرف 

المنتجات الزراعية كالغذائية المحمية، كبدرجة أكبر عمى نظيرتيا المستكردة، حيث عادة ما يككف 
، كمحصمة ذلؾ أف تتراجع الصادرات تنكعو فيكميتو كأكثر  فيالمدف أكبر  في الغذائياالستيبلؾ 

 الغذائية كتتزايد كارداتيا. 
  :خصائص السكان -ج
 لأىـ خصائص السكاف كالقك  فريقيةاألتناكؿ العرض السابؽ لممكارد البشرية كلمبلمح الزراعة  

جانب المحددات  فيذلؾ أف غالبية تمؾ الخصائص تصنؼ  فيالعاممة الزراعية. كخبلصو األمر 
بصفة عامة، مع بعض االستثناءات  فريقيةاألتكاجو التنمية الزراعية عمى صعيد القارة  التيكالمعكقات 
لؤلكضاع  المتكاضعةأك  لمتدنيةمف األحكاؿ ا ىذا الشأف كؿ فيبعض الدكؿ. تتضافر  فيالمحدكدة 

 لاإلنتاجية المتدنية، أك المتكاضعة لمقك  مستكياتاالقتصادية كاالجتماعية كالصحية كالتعميمية لمسكاف، ك 
 العاممة الزراعية. 

 
  :اقتصاديةمحددات  ثالثًا:
، فريقيةاألالقارة  فيتكاجو التنمية  التيتتعدد كتتنكع المشاكؿ كالمحددات ذات الطبيعة االقتصادية  
تمؾ المحددات ما يمكف اعتباره عكامؿ داخمية كما يمكف اعتباره عكامؿ خارجية. كفيما يمى  فييمتزج 

 إشارات مكجزة ألىـ تمؾ المحددات. 
 : التنافسية الدوليةالترتيب وفق مؤشر  - أ
تعكس أكضاع دكؿ العالـ  التييعكس دليؿ التنافسية الدكلية محصمة العديد مف العكامؿ كالمؤشرات  

مف منظكر كؿ مف المتطمبات األساسية لمتنمية، كمحفزات الكفاءة، كالقدرة عمى التطكير كاالبتكار. كقد 
. (3):423التقرير الخاص بعاـ  فيلمتنافسية  ضمف الترتيب العالمي فريقيةاألدكلة مف الدكؿ  56كردت 

قد يعنى ككنيا خارج ذلؾ التصنيؼ. كفى ىذا التقرير تبدك الذم  الدكؿ، األمر باقيبينما لـ يشمؿ التقرير 
 فريقيةاألتعتبر أفضؿ الدكؿ  التي سمكريشيك ذلؾ أف  .متأخرة بشكؿ ممحكظمكاقع  في فريقيةاألالدكؿ 
، 83 المرتبة في أفريقيايشمميا التقرير. تمييا جنكب  دكلة 359 إجماليمف بيف  67لمرتبة تشغؿ ا

 التي فريقيةاألالدكؿ  باقي. كأما ;; إلى 85مرتبة تتراكح بيف  فيتقع  أخرلباإلضافة إلى ثماف دكؿ 
 ىذا الترتيب.  فيدكلة  59شمميا التقرير فتأتى ضمف أدنى 

                                                           
 .( بالممحؽ7جدكؿ رقـ ) (3)
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  : الترتيب وفق دليل التنمية البشرية - ب
الذم  كفؽ دليؿ التنمية البشرية فريقيةاألمف دكؿ القارة  العظمىشارة إلى تخمؼ الغالبية اإلسبقت  

الذم  :423يعكس محصمة عكامؿ اقتصادية كتعميمية كصحية. حيث يشير تقرير التنمية البشرية لعاـ 
مف تقع ضمف مجمكعة الدكؿ  فريقيةاألمف دكؿ العالـ، إلى أنو ليس مف بيف الدكؿ  ةدكل ;:3يشمؿ 

دكؿ فقط ضمف دكؿ المجمكعة الثانية )المرتفعة  9تأتي  أكضاع التنمية البشرية، بينما فيالمرتفعة جدان 
كعددىا  فريقيةاألدكلة ضمف الدكؿ المتكسطة، كأما غالبية الدكؿ  37أكضاع التنمية البشرية(، كتقع  في
 التنمية البشرية.  فيخفضة ضمف الدكؿ ذات األكضاع المن يدكلو فتأت 54
 

   :جنبية المباشرةتدفق االستثمارات األ -ج 
 تعانيكاالستثمار المحمي، فإنيا  االدخاربية دكؿ القارة مف ضعؼ معدالت إلى جانب ما تعانيو غال 

التصنيؼ تدني  تدفقات االستثمارات األجنبية المباشرة، كذلؾ ألسباب متعددة يعكسياتدني  أيضان مف
عاـ  ففيلمعظـ الدكؿ كفؽ دليؿ التنافسية الدكلية، إلى جانب ضعؼ أكضاع األمف كاالستقرار السياسي. 

مميار دكالر،  :.63 حكالي فريقيةاألبمغت قيمة تدفقات االستثمارات األجنبية المباشرة إلى القارة  4239
ثؿ تدفقات االستثمارات األجنبية . كتم4237مميار دكالر عف نظيرتيا لعاـ  37 حكاليبتراجع قدره 
بينما نفس العاـ،  في% فقط مف جممة التدفقات العالمية ;.4 حكالي 4239عاـ  في أفريقياالمباشرة إلى 

 .(3)%43% كالقارة األمريكية البلتينية عمى نحك 55.5ة عمى نحك اآلسيكيستحكذت منيا القارة ا
تقدميا الييئات  التييضاؼ إلى ما تقدـ أف نسبة كبيرة مف المساعدات كالمعكنات اإلنمائية  

 فيالشفافية  كالمنظمات الدكلية كغيرىا مف الجيات المانحة، تتبدد بسبب الفساد كضعؼ الرقابة كانعداـ
 المتمقية لتمؾ المساعدات.  فريقيةاألالكثير مف الدكؿ 

 
  :متنوعة أخرىمحددات اقتصادية  –د 
كاقع األمر، فإف المشاكؿ كالمحددات التنمكية، كاالقتصادية منيا عمى كجو الخصكص، تتداخؿ  في 

يتعذر معيا األخذ بكؿ مف تمؾ العكامؿ  التيعبلقات مف التشابؾ كاالعتماد المتبادؿ  فيفيما بينيا 
 فيمنفصبلن أك عمى حدة. كفى ىذا السياؽ يمكف عرض بعض األمثمة عمى تمؾ المحددات المتنكعة 

 النقاط التالية: 
% 4 حكاليالتجارة العالمية، حيث يبمغ ىذا النصيب  في فريقيةاألضعؼ كتراجع نصيب القارة   -

 ة. اآلسيكي% لمقارة 39 حكاليتينية، ك % لقارة أمريكا البل7 بحكاليمقارنة 
تعمؿ الشركات متعددة الجنسية عمى تكجيو عمميات نقؿ التكنكلكجيا إلى مجاالت محددة بعينيا   -

ا الستغبلؿ مكارد القارة كثركاتيا كمكاردىا الخاـ، ال ػػػػؽ مع أىدافيػػػتتكاف كالتي فريقيةاأل ؿ القارةػػػػداخ

                                                           
)1(

 World Investment Report, UNCTAD, 2018.  
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سيما فيما يتعمؽ بالمكارد الناضبة )غير المتجددة(، كما تعمؿ عمى استغبلؿ األيدم العاممة 
 الدكؿ الفقيرة. فيالرخيصة كاحتكار بعض الخامات، ال سيما 

ضعؼ القدرة عمى مكاجية المنافسة الدكلية المتزايدة، كبخاصة مف جانب الدكؿ المصدرة الرئيسية،   -
قطاعات  فيكما ىك الحاؿ  ،فريقيةاألات التصديرية لمدكؿ مما ينعكس سمبان عمى القطاع

ذلؾ إلى فقداف بعض المنتجات أدل  المنتجات الغذائية كبخاصة الدكاجف كمنتجات األلباف. كما
التصديرية التقميدية لمكانتيا كأسكاقيا الخارجية، كما ىك الحاؿ بالنسبة لمبف كالكاكاك كالقطف كزيت 

كغيرىا. كذلؾ نتيجة احتداـ المنافسة الدكلية، إلى جانب ضعؼ االىتماـ  السكدانيالنخيؿ كالفكؿ 
السمبية لتقمبات األسعار العالمية، كمف ثـ عدـ اإلقباؿ عمى  كاآلثاربتطكير ىذه القطاعات، 

 - تاريخيان  –حمؿ يضاؼ إلى ذلؾ أف ىذه القطاعات ت الصناعات المرتبطة بيا، فياالستثمار 
األسكاؽ  فيبضرائب كرسكـ تحصميا الدكؿ عمى الصادرات منيا، مما أضعؼ قدرتيا التنافسية 

 الدكلية. 
صكرة خاـ غير  فيغالبية ما يجرم تصديره مف المنتجات، كمنيا المنتجات الزراعية، يتـ   -

ييز يمكف أف تتكلد عف عمميات التج التيمصنعة، مما يحـر الدكؿ المصدرة مف القيمة المضافة 
كالتصنيع ليذه المنتجات، كذلؾ ضمف اإلطار العاـ لضعؼ كمحدكدية أنشطة كمشركعات 

 التصنيع الزراعي كالغذائي، كأيضان األنشطة كالصناعات الداعمة كالمكممة. 
المفاكضات الخاصة  فياإلخفاؽ  فييكاجو قطاع األسماؾ تحديات اقتصادية خارجية تتمثؿ   -

دة مف سفف الصيد األجنبية ذات السعات كالقدرات الكبيرة كالتقانات بحقكؽ الصيد، كالمنافسة الحا
 .المتطكرة

 
  :محددات ذات طبيعة تنظيمية ومؤسسية رابعًا: 
البنيات التحتية،  فيمف قصكر بالغ  فريقيةاألكتتمثؿ ىذه المحددات فيما تعانيو معظـ الدكؿ  

النقؿ كاالتصاؿ كالمكاصبلت، كضعؼ المؤسسات كالسياسات  كالمرافؽ كالخدمات األساسية، كركابط
ىذا  فيتحكـ استغبلؿ المكارد كمشركعات التنمية الزراعية بصفة عامة. كيدخؿ  التيكاألطر التنظيمية 

  :اإلطار عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر ما يمى
تركة بيف الدكؿ، غياب أك ىشاشة االتفاقيات كاألطر التنظيمية المتعمقة بإدارة المكارد المش  -

عمى تحديات كمشكبلت  ينطكمكبخاصة المكارد المائية، باإلضافة إلى المكارد الرعكية، مما 
  .تنعكس سمبان عمى األكضاع االقتصادية كاألمنية كالبيئية

انتشار المزارع الصغيرة كالتفتت الحيازم، يقترف ذلؾ بالقدرات المحدكدة لممزارعيف عمى التطكير   -
ظؿ ضعؼ اإلمكانيات كالمؤسسات  فيأساليب اإلنتاج الزراعي، كيزداد األمر سكءان  فيكالتحديث 

مميكف مزرعة عمى  55ىذا الصدد أف ىناؾ نحك  فيالتمكيمية الزراعية. كمف الجدير بالذكر 
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ىكتار(، كتمثؿ ما يقرب مف  4تنتمي إلى المزارع الصغيرة ) أقؿ مف  فريقيةاألالقارة  مستكل
 د المزارع. % مف جممة عد2:

رشادية الزراعية، كعدـ كفاية العناصر البشرية البلزمة ؼ المؤسسات كالقدرات البحثية كاإلضع  -
 تأىيؿ المتاح منيا.  مستكياتكتكاضع  ،لذلؾ

قطاعان غير منظـ إلى  فريقيةاألمعظـ الدكؿ  فييعتبر قطاع إنتاج الحاصبلت الزراعية كالغذائية   -
حد كبير، كيتعرض لدرجات عالية مف المخاطر كالبليقيف، كيزداد األمر سكءان بالنسبة ألسكاؽ 

 غياب تنظيمات المزارعيف أك محدكدية كضعؼ دكرىا.  فيتمؾ المنتجات كنظـ تسكيقيا، ال سيما 
بان كبشكؿ ممحكظ عمى ة متعمقة بالصحة الحيكانية، تنعكس سمميمقطاع الماشية يكاجو محددات   -

 أسكاؽ التصدير.  فيأكضاع الصحة كالسبلمة لممنتجات، كبخاصة 
 
  :األساسية بالمرافق والبنيات محددات متعمقـــةخامسًا: 
. فإف دليؿ أفريقيا فيحكؿ أكضاع المرافؽ كالبنيات األساسية  (3)ريقياألفكفقان لتقرير بنؾ التنمية  

كالذل يعكس األكضاع الخاصة بمرافؽ الطرؽ كالكيرباء كالمياه كالصرؼ ( AIDIتطكر البنيات األساسية )
الصحي كتكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت، يكضح أف ثمانية دكؿ فقط يمكف اعتبارىا ذات أكضاع فكؽ 

 - أفريقياجنكب  –ليبيا  –مصر  –مف سيشؿ  أك أكثر( كىى كؿ 72الدليؿ تبمغ  المتكسط )قيمة
دكلة( فيي جميعيا  68شمميا التقرير ) التيالدكؿ  باقيكالجزائر. كأما  –المغرب  - تكنس –مكريشيكس 

 .(4)( 42دكلة تنخفض قيمة ىذا الدليؿ بيا عف ) 49(. منيا 72) أقؿ مف  دكف المتكسط
فيما يخص أكضاع مرافؽ المياه كالصرؼ، كتبدك عمى  - نسبيان  –كتبدك الصكرة العامة أفضؿ  

العكس مف ذلؾ فيما يخص أكضاع مرافؽ الكيرباء، كمرافؽ الطرؽ، كشبكات كخدمات االتصاالت 
 كالمعمكمات. 

 
 : النزاعات والصراعات سادسًا:
تشيد أشكاالن متنكعة مف الصراعات كالنزاعات،  التيمف أكثر قارات العالـ  فريقيةاألتعتبر القارة  

داخؿ الدكلة الكاحدة، كتعتبر مثؿ تمؾ الصراعات مف أىـ معكقات  فيسكاء ما كاف منيا بيف الدكؿ أك 
سكاء بككنيا طرفان فييا أك تعمؿ عمى  -ىتماـ الدكؿ بما يدكر فييا مف صراعات االتنمية حيث يطغى 

عمى االىتمامات التنمكية، كما تستنزؼ تمؾ الصراعات مقادير كبيرة مف المكارد المالية  - القضاء عمييا
دكلة إنما يحكؿ دكف إقباؿ المستثمريف كرؤكس  ةأي فيكالبشرية. كاألىـ مف ذلؾ أف كجكد تمؾ الصراعات 

 األمكاؿ عمييا، نظران النعداـ األمف كاالستقرار السياسي. 

                                                           
)1(

 AFDB, The African Infrastructure Development Index, 2018. 
 ( بالممحؽ.;جدكؿ رقـ )  (4)
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القرف الماضي  تسعينياتدل الدراسات إلى أنو خبلؿ النصؼ الثاني مف طار تشير إحاإل كفى ىذا 
تمثؿ نصؼ عدد الصراعات عمى مستكل العالـ. ككاف  صراعان، 47ما يقرب مف  فريقيةاألشيدت القارة 

مميكف الجئ، كثبلثة عشر  7.4مبلييف قتيؿ، كنزكح نحك  6-4مف جراء ىذه الصراعات كفاة ما بيف 
 . (3)فريقيةاألالقارة  فيمميكف مشرد 

 
كنظران لخطكرة الصراعات كمعكؽ لمتنمية، فقد اىتمت بعض الجيات بإصدار دليؿ حكؿ الصراعات  

شممت  كالتي فريقيةاألالقارة  فيىذا الدليؿ قائمة بأىـ الصراعات  فيكرد  ;423، كفى عاـ (4) أفريقيا في
كبلن مف نيجيريا كالصكماؿ كالككنغك الديمكقراطية كالكاميركف كمالي كتشاد كليبيا كزيمبابكم كغينيا كتكجك 

 ، كبعض ىذه الصراعات يمتد إلى الدكؿ المجاكرة. أثيكبياك 
 

بعضيا ينشأ الصراعات إلى أسباب عديدة، بعضيا متكارث منذ الحقبة االستعمارية، ك  لكتعز  
أك سياسية، كما ينشأ بعضيا بسبب المصادمات كالنزاعات حكؿ المكارد كما ىك  أك عرقيةألسباب دينية 

 الحاؿ بيف المزارعيف كالرعاة. 
لنكع آخر مف الصراعات مف أجؿ السيطرة كبسط  فريقيةاألكفى الحقبة األخيرة تزايد تعرض القارة  

قامة شكؿ مف أشكاؿ التبعية االقتصادية الجديدة سكاء  أك لفتح  ،بالمكارد كالثركات لبلستئثارالنفكذ، كا 
ىذا  فيتعمؿ  التيمقدمة الدكؿ األجنبية  فياألسكاؽ أماـ المنتجات. كتعتبر كؿ مف الصيف كركسيا 

أك  ،المضمار. كبطبيعة الحاؿ فإف مثؿ ىذا النكع مف الصراعات يمكف أف ينطكم عمى إذكاء النزاعات
السياسية، فضبلن عف استخداـ الرشاكم كشراء الذمـ كتعميؽ  لالفتف الداخمية، أك تأليب التيارات كالقك 

 ممارسات الفساد. 
 
 :الزراعي لإلنتاجألوضاع الراىنة ا 0-5
 :النباتياإلنتاج الزراعي  0-5-1

، ما بيف االستكائية كالمدارية كالمعتدلة فريقيةاألسبقت اإلشارة إلى تنكع األقاليـ المناخية في القارة 
مزارع  ىي% منيا( 2: حكالي) فريقيةاألكالجافة. كما سبقت اإلشارة إلى أف النسبة الغالبة مف المزارع 

كلعؿ ىذيف  ىكتار(، كىى في الغالب مزارع عائمية تقميدية كاستكفائية. 4ذات سعات محدكدة )أقؿ مف 
 .أفريقياالعامميف معان، األقاليـ المناخية كالمزارع العائمية، ىما ما يشكبلف نمط اإلنتاج الزراعي النباتي في 

مثؿ في المنتجات الغذائية المرتبطة بالنمط الغذائي كلذا يبلحظ أف المنتجات الزراعية النباتية الرئيسية تت
لغالبية السكاف كمف أىميا الدرنات كالحبكب الخشنة. كما يبلحظ أيضان تنكع المنتجات بتنكع األقاليـ 

                                                           
 . 4227(، 4ىالة جماؿ ثابت، الفقر في أفريقيا، خصكصيتو كاستراتيجية اختزالو، مجمة قراءات أفريقية العدد ) (3)
 . شبكة المعمكمات الدكلية. ;423دليؿ بمكمبرج لمراكز الصراعات في أفريقيا  (4)
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المناخية فيناؾ الحبكب كالخضركات، كالقصب، كالمحاصيؿ الزيتية، كالتبغ، كالشام، كالبف، كالكاكاك 
 ىا.كالمطاط الطبيعي، كغير 

 
يتمثؿ في مجمكعتيف رئيستيف  فريقيةاألأكثر مف نصؼ كمية اإلنتاج النباتي عمى مستكل القارة 

مميكف طف، تقترب مف ثمث  524كىما الدرنات كالحبكب. كيقدر حجـ اإلنتاج مف مجمكعة الدرنات بنحك 
محاصيؿ إنتاجان بكمية ال تمؾحجـ اإلنتاج الزراعي النباتي لمقارة. يأتي محصكؿ الكاسافا في مقدمة أىـ 

مميكف طف(، ثـ  49.9مميكف طف(، ثـ البطاطا الحمكة ) 93 حكالياـ )الي مميكف طف، يميو :39تبمغ نحك 
 .(3) مميكف طف( 47 حكاليالبطاطس )
 
 بحكالي 4239لعاـ  فريقيةاألبالنسبة لمجمكعة الحبكب، فيقدر اإلنتاج منيا عمى مستكل القارة  

 58.8 حكاليمميكف طف(، يميو األرز ) 6: حكاليمميكف طف، يتصدرىا إنتاجان محصكؿ الذرة ) 8;3
مميكف طف(، كما يبمغ  49.3 حكاليمميكف طف(، ثـ القمح ) 49.4 حكاليمميكف طف(، ثـ الذرة الرفيعة )

 مميكف طف. 8.8 حكاليمميكف طف، كمف الشعير  ;.34 حكاليحجـ اإلنتاج مف الدخف 
 
منيا عاـ  الكميغالبية األنكاع مف محاصيؿ الفاكية، كيقدر حجـ اإلنتاج  فريقيةاألتج القارة تن 
مميكف طف، ثـ مجمكعة المكالح  42يقدر بحكالي  مميكف طف، يتصدرىا المكز بإنتاج 332 بحكالي 4239

مميكف طف(،  8.4 حكاليمميكف طف(، كالبطيخ ) : حكاليمميكف طف(، كالمانجك كالجكافة ) 9.;3 حكالي)
مميكف طف(. باإلضافة إلى كميات أقؿ مف  ;.6 حكاليكالعنب ) ،مميكف طف( 7.6 حكاليكاألناناس )

 أنكاع الفاكية األخرل.
 
في كؿ مف قصب السكر، كبنجر السكر  فريقيةاألتنتجيا القارة  التيكتتمثؿ المحاصيؿ السكرية  

مميكف طف مف قصب  4; حكاليمميكف طف، منيا  :32 بحكالي(، حيث تنتج منيا معان ما يقدر الشكندر)
 مف بنجر السكر. كالباقيالسكر، 

 
تأتى مجمكعة الخضر في المرتبة التالية مف األىمية بعد مجمكعة المحاصيؿ السكرية، بحجـ  

% 49 حكاليكتعتبر الطماطـ أىـ حاصبلت الخضر حيث تمثؿ  مميكف طف. 2: بحكاليإنتاجي يقدر 
مميكف  9.7يمييا القمقاس )تارك( ) مميكف طف. 43.7ما يقدر بنحك  أممف جممة إنتاج ىذه المجمكعة، 

كالخضر الكرقية  ،مميكف طف(، يمييا كؿ مف الفمفؿ األخضر، كالباميا، كالكرنب 9.3طف(، كالبازالء )
 مميكف طف لكؿ منيا. 5.6إلى  5.3بكمية تتراكح بيف 

 
 

                                                           
 ( بالممحؽ8جدكؿ رقـ )  (3)
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مميكف طف،  42 بحكالييقدر جممة اإلنتاج منيا  التيدان مف المحاصيؿ البقكلية عد أفريقياكتنتج  

ف كاف  البمدميمييا إنتاج الفكؿ  ،% مف جممة إنتاج البقكليات56تمثؿ نحك  التيأىميا الفاصكليا الجافة  كا 
مميكف طف مف محصكؿ  36 بحكاليما يقدر  أفريقيامميكف طف. كتنتج  3.6 حكاليبكميات أقؿ تبمغ 

 كاإلنتاج الباقي مف البصؿ األخضر. ،% بصؿ جاؼ:: حكاليمنيا  ،البصؿ
 

لى جانب الحاصبلت التقميدية السابقة، تنتج القارة   مجمكعة مف المنتجات الزراعية  فريقيةاألكا 
مميكف طف، كثمار  5.9 بحكالييقدر اإلنتاج منيا  التياالستكائية كالمدارية، أكثرىا أىمية حبكب الكاكاك 

مميكف طف(،  3.3مميكف طف(، كالبف األخضر ) :.3مميكف طف(، كالكاجك ) 4.3 حكاليجكز اليند )
ألؼ  932 حكاليمميكف طف(، كالشام )ثبلثة أرباع المميكف طف(، كالتبغ ) حكاليكالمطاط الطبيعي )

 طف(.
لحاصبلت، كبخاصة مف بعض أنكاع أىـ مناطؽ العالـ إنتاجان لبعض ا فريقيةاألكتعتبر القارة  

مف ذلؾ أنيا  تمثؿ مككنات رئيسية في النمط الغذائي لغالبية دكؿ القارة. التيالدرنات كالحبكب الخشنة 
% مف محصكؿ الكاسافا، 83 حكالي% مف اإلنتاج العالمي مف محصكؿ الياـ، ك 9.4; حكاليتنتج 

كما تنتج مف محصكلي الذرة الرفيعة كالدخف ما  ة.ربع اإلنتاج العالمي مف محصكؿ البطاطا الحمك  حكاليك 
كما تنتج نسبة كبيرة مف اإلنتاج العالمي  % مف اإلنتاج العالمي عمى الترتيب.67%، 69 حكالييمثؿ 

كباإلضافة إلى ىذه  %(،95%(، كالقمقاس )8;مف بعض محاصيؿ الخضر كبخاصة البازالء )
إال أف  منيا، ريقياألفرتفع األىمية النسبية لئلنتاج ت التيالمحاصيؿ، فيناؾ بعض المحاصيؿ األخرل 

تساىـ القارة الذم  نتاج يدخؿ في التجارة التصديرية لمقارة، مف ذلؾ محصكؿ السمسـجزءان مف ىذا اإل
% مف 66% مف اإلنتاج العالمي(، كالكاجك )68% مف إنتاجو العالمي، كالتمكر )79 بحكالي فريقيةاأل

 اإلنتاج العالمي(.
 

عمى مستكل القارة تخفى في طياتيا  النباتيكبطبيعة الحاؿ فإف الصكرة العامة لئلنتاج الزراعي  
قدران ممحكظان مف التركز اإلنتاجي لبعض المنتجات في بعض المناطؽ أك الدكؿ. مف ذلؾ عمى سبيؿ 

ط مف دكؿ دكؿ فق ما يقرب مف نصؼ إنتاجيا في أربع يتركز التيالمثاؿ المنتجات مف مجمكعة الخضر 
% منيا في ىذه 78 حكالييتركز  التيمنيا الطماطـ  )مصر، الجزائر، المغرب كتكنس(. ريقياألفالشماؿ 

% مف إنتاج القمح في دكلة كاحدة كىى مصر، ترتفع ىذه النسبة إلى 56 حكاليدكؿ األربع. كما يتركز ال
% مف إنتاج 67 حكالي% إذا ما أضيؼ إلى مصر كؿ مف الجزائر كالمغرب كتكنس. كما يتركز 77

 % مف اإلنتاج مف بنجر السكر.93البطاطس في ىذه الدكؿ األربع، كبيا أيضا يتركز إنتاج ما يقرب مف 
نتاج القارة مف بعض المحاصيؿ يمثؿ أىمية نسبية محدكدة مف جممة اإلنتاج كفي المقابؿ فإف إ 
الذم  األمر %.39 حكاليخاصة إذا ما قكرف ذلؾ بنسبة سكاف القارة إلى سكاف العالـ كالبالغة  العالمي،
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االعتماد عمى االستيراد لتكفير العجز اإلنتاجي مف ىذه المحاصيؿ، أك أف مف ىذه  ميعنى إما أنو يجر 
قؿ كثيران متكسط نصيب ، كمف ثـ يأفريقياالمحاصيؿ ما تقؿ أىميتو كثيران في النمط الغذائي لمعظـ دكؿ 

% فقط مف 5.7حكاليكمف األمثمة عمى ذلؾ محصكؿ القمح حيث يمثؿ إنتاج القارة منو  الفرد منيا،
%(، كبنجر 7)%(، كقصب السكر 6.7%(، كمحصكؿ الشعير )6.9اإلنتاج العالمي، كمحصكؿ األرز )

 .(3)باإلضافة إلى بعض أنكاع منتجات الفاكية كالخضركات %(.7.5السكر )
 

 مرة أخرل - ، فقد يككف مف المناسبأفريقياكفي مقاـ الحديث عف المنتجات الزراعية النباتية في  
اإلنتاجية لميكتار مف غالبية المحاصيؿ كبخاصة  مستكياتعرض بعض األمثمة عمى انخفاض  -

اإلنتاجية  مستكياتالمحاصيؿ الرئيسية. كفي ىذا الصدد يكضح الجدكؿ التالي بعض النماذج المقارنة ل
 ، كنظيره عمى المستكل العاـ العالمي.أفريقيالميكتار عمى المستكل العاـ في 

 

 ( 9-0دول رقم )ج
 )طن/ ىكتار(  0217والعالم  أفريقيااإلنتاجية المقارنة لبعض المحاصيل في 

 % لمفجكة العالـ أفريقيا المحصكؿ % لمفجكة العالـ أفريقيا المحصكؿ
 74.7 42.429 3;7.; مػػكز 48.5 5.753 4.826 قمح
 78.3 59.822 ::38.6 طماطـ ;.68 6.824 4.666 أرز
 :.53 42.333 35.937 بطاطس 86.2 7.977 4.295 ذرة

 ;.78 6.236 3.954 بامية 3.;4 3.638 3.226 ذرة رفيعة
 :.58 ;36.:4 ;;39.9 باذنجاف 79.7 5.358 3.554 شعير

 :.32 86;.3 3.974 فكؿ بمدم 72.4 3.8:8 62:.2 فكؿ سكداني
 7.;+  83:.2 65;.2 فاصكليا جافة 64.2 36:.:3 ;3;.32 بصؿ جاؼ
 ;.74 72:.2 2.622 بػػف 4.:3 3;:.92 :9;.79 قصب سكر
 54.7+  9;3.6 5:;.3 شام 34.8 83.729 75.978 بنجر السكر

 4.7+  2.665 2.676 كاكاك 9.;7 6.296 3.865 مكالح
_________________________________________ 

 قاعدة بيانات منظمة األغذية كالزراعة عمى اإلنترنت. المصدر:
تنخفض عف  فريقيةاألكيتضح مف الجدكؿ أف إنتاجية اليكتار مف حاصبلت الحبكب في القارة 

% 86% كما ىك الحاؿ بالنسبة لمحصكؿ القمح، كبيف 48.5نظيرتيا عمى مستكل العالـ بما يتراكح بيف 
 كما ىك الحاؿ بالنسبة لمحصكؿ الذرة.

 
                                                           

 ( بالممحؽ.8جدكؿ رقـ ) (3)
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كبالنسبة لمحاصيؿ الفكؿ السكداني، كالمكالح، كالمكز، كالطماطـ، كالبامية، كالبف فإف فجكة  
%، أم أف متكسط اإلنتاجية لميكتار عمى المستكل العالمي تزيد عف 72اإلنتاجية لكؿ منيا تتجاكز 

بو تنخفض كما يبلحظ مف الجدكؿ أف المحاصيؿ األخرل الكاردة  .ريقياألفضعؼ نظيرتيا عمى المستكل 
أيضا بنسب متفاكتة عف نظيرتيا العالمية كذلؾ باستثناء بعض المنتجات المحدكدة العدد كالمحدكدة 

عف  أفريقيا، حيث ترتفع اإلنتاجية منيا في فريقيةاألاألىمية مف منظكر اإلنتاج عمى مستكل القارة 
 اك كالفاصكليا الجافة.كالكاك الشامنظيرتيا العالمية، يدخؿ في ىذا االستثناء كؿ مف محاصيؿ 

 
 الثــــروة الحيــوانية: 0-5-0

 لـ تستغؿ بعد االستغبلؿ األمثؿ التيمف أىـ الثركات الزراعية  أفريقياتعتبر الثركة الحيكانية في 
الطبيعية في عديد  المراعيتدعميا المساحات الكبيرة مف  التييتناسب مع أىميتيا ككفرتيا الكبيرة الذم 

تنظر إلى ما لدييا مف أعداد الرؤكس مف الماشية،  فريقيةاألفالثقافة السائدة لدل القبائؿ  مف دكؿ القارة.
كبخاصة األبقار كاإلبؿ، باعتبارىا رمزان لثراء القبيمة كمكانتيا االجتماعية، بأكثر مف ككنيا مكردان اقتصاديان 

يغمب اىتماـ حائزم الماشية بالكـ ال  يخضع لمعايير كاعتبارات اإلدارة الجيدة كالكفاءة اإلنتاجية، كمف ثـ
 بالكيؼ.

 
مف  فريقيةاألمنو الثركة الحيكانية في غالبية الدكؿ  تعانيكربما ساىمت تمؾ الثقافة السائدة فيما 

المحمية، أك  المستكياتالكفاءة التنظيمية كاإلنتاجية كالتسكيقية، سكاء عمى تدني  المشكبلت، كمف
تنطكم عمى إمكانيات ىائمة  التيتعد مف المجاالت  فريقيةاألة الحيكانية التصديرية. كمف ثـ فإف الثرك 

لمتنمية كالتطكير كالمساىمة الفاعمة في تحسيف أكضاع األمف الغذائي لمسكاف، كفي تنمية الصادرات مف 
تعيش  التيالماشية كالمحكـ، كأيضان في تحسيف األحكاؿ المعيشية كالحد مف الفقر لمنسبة الكبيرة مف األسر 

كتربية الماشية، كأيضان في خمؽ صناعات كأنشطة إنتاجية كخدمية عديدة مكلدة لمقيمة  الرعيعمى 
 المضافة تقكـ عمى الثركة الحيكانية كمنتجاتيا.

 
 

مف أىـ القارات كأكثرىا ثراء فيما تحكزه مف بعض أنكاع الماشية. ففي ىذه القارة ما  أفريقياكتعتبر 
% مف أعداد الماعز، كما يقدر بنحك 63 حكاليار في العالـ، كثمث عدد األغناـ، ك يناىػػز ربع عدد األبق

 كذلؾ كفؽ ما يكضحو الجدكؿ التالي ألعداد الماشية كالدكاجف. % مف أعداد الجماؿ.9:
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 ( 12-0جدول )
 0217عام  أفريقيااألىمية النسبية ألعداد الماشية والدواجن ب

 % أفريقيا العالـ النكع % أفريقيا العالـ النكع
 80.3 96.2 78.2 ؽ٤ٔش )٤ِٕٓٞ( 96.9 679.0 0730.1 )٤ِٕٓٞ( أثوبس

عبٓٞط 

)ٕٞ٤ِٓ( 
 2.7 0.3 99.2 دعبط )٤ِٓبس( 0.1 6.7 910.1

 0.1 03.1 0081.3 ثؾ )٤ِٕٓٞ( 60.1 620.9 0919.7 أؿ٘بّ )٤ِٕٓٞ(

ٓبػض 

)ٕٞ٤ِٓ( 
 9.1 97.3 610.7 أٝص )٤ِٕٓٞ( 71.3 799.1 0167.7

عٔبٍ 

)ٕٞ٤ِٓ( 
67.2 61.0 29.8 

دعبط س٢ٓٝ 

)ٕٞ٤ِٓ( 
783.7 61.0 9.8 

خ٘بص٣ش 

)ٕٞ٤ِٓ( 
 8.8 01.0 612.3 أساٗت )٤ِٕٓٞ( 6.3 61.3 391.7

خ٤ٍٞ 

)ٕٞ٤ِٓ( 
 79.9 00.9 91.8 ؽٔبّ )٤ِٕٓٞ( 00.2 1.9 91.9

 - - - - 3.2 1.3 3.1 ثـبٍ )٤ِٕٓٞ(

___________________________ 
 .اإلنترنتقاعدة بيانات منظمة األغذية كالزراعة عمى  المصدر:

http://www.fao.org/faostat 
 

كترتبط الثركة الحيكانية، كبخاصة مف المجترات الكبيرة كالصغيرة ارتباطان ممحكظان بالمتاح مف 
. فريقيةاألالماشية في الغالبية العظمى مف دكؿ القارة  يعتمد عمييا غذاء التيمساحات المراعي الطبيعية 

 أثيكبياففي كؿ مف  كلذا يبلحظ أف خمس دكؿ فقط مف دكؿ القارة يتركز بيا نسبة كبيرة مف الماشية.
% مف 65 حكالي% مف األبقار، ك 65,8كالسكداف كنيجيريا كتشاد كجنكب السكداف معان يكجد ما يقرب مف 

 % مف اإلبؿ عمى مستكل القارة.62 حكالي% مف الماعػز، ك 58 حكالياألغناـ، ك 
 

% مف جممة األبقار عمى مستكل 82 حكاليكيزداد تركز الثركة الحيكانية كضكحان إذا ما تبيف أف  
%(، السكداف 39.8) أثيكبياكؿ مف  التنازليالقارة تتركز في عشر دكؿ فقط، كىى كفؽ الترتيب 

 أفريقيا%(، جنكب ;.5%(، النيجر )7.5%(، كينيا )8.2ا )%(، نيجيري:.9%(، تشاد );.:)
 %(.3.6%( كالصكماؿ )3.7%(، مصر )5.5%(، جنكب السكداف)5.9)
 

% في عشر دكؿ كىى كؿ مف نيجيريا 92 حكاليكبالنسبة لؤلغناـ فيتركز مف أعدادىا 
%(، المغرب 9.6%(، الجزائر )3.:%(، تشاد )6.:) أثيكبيا%(، 32.8%(، السكداف )33.3)
كيتركز  %(.:.4%( كمكريتانيا );.4%(، الصكماؿ )5.4%(، النيجػر )6.9%(، جنكب السكداف )7.4)

 أثيكبيا%(، 9.6%(، السكداف )6.:3% مف أعداد الماعػز في عشر دكؿ كىى نيجيريا )75نحك 

http://www.fao.org/faostat
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%(، مكريتانيا 4.9%(، الصكماؿ )5.4السكداف )%(، جنكب 6.2%(، النيجػػر ):.7%(، كينيا )9.4)
% منيا في 8:كأما بالنسبة لمجماؿ فيتركز نحك  %(.4ك3%(، الجزائر )3.5) أفريقيا%(، جنكب 3.9)

%(، 33.3%(، ككينيا )38.3%(، كالسكداف )46.2%(، كالصكماؿ )46.4ست دكؿ فقط كىى تشاد )
% مف أعداد الخنازير، 57 حكالييتكاجد  أفريقيةؿ كفي خمس دك  %(.;.6%(، كمكريتانيا );.7كالنيجر )

 حكالي، ك أفريقيا% في جنكب ;.5 حكالي% في أنجكال، ك ;.: حكالي، ك السكداف% في :.;3 حكاليمنيا 
يتكاجد بيا  التيالكحيدة  فريقيةاألالدكلة  ىي% في السنغاؿ. كتعتبر مصر 3.3 حكالي% في كينيا ك 3.7

 .التاليالجامكس، كذلؾ كما يتضح مف الجدكؿ 
 

 ( 11-0جدول رقم )
 رأس( )باأللف 0217لعام  فريقيةاألل أعداد الثروة الحيوانية في بعض الدو

 جامكس خنازير جمػاؿ ماعػػػز أغناـ أبقار الدكؿ
 - 5757 3432 ;5293 53:59 49;82 أص٤ٞث٤ب

 - - ;6:6 53666 62796 52956 اُغٞدإ
 - 9728 4:4 9:259 64722 42995 ٤ٗغ٤ش٣ب

 - 332 94:4 - ;:529 49825 رشبد
 - - - 35786 39:45 335:9 ع٘ٞة اُغٞدإ

 - 659 5:4 7229 5;4:5 7;:3 اُغضائش
 5598 57; ;36 6573 :;78 7286 ٓظش
 - ;:55 - 6727 ;336 ::;6 أٗغ٫ٞ

 - 776 ;555 468:6 ;3:97 ;3:55 ٤٘٤ًب
 - ;95 ;7 7424 85:;3 5586 أُـشة

 - 4657 ;369 9665 :;328 68;3 ٓٞس٣زب٤ٗب
 - 6459 ::39 38964 34538 35772 ا٤ُ٘غــش
 - 639 7 7945 8258 5796 اُغ٘ـبٍ
 - - - 35786 39:49 335:9 أكش٣و٤بع٘ٞة 

 - :55 9444 33746 33222 6:22 اُظٞٓبٍ

 .اإلنترنتالمصدر: قاعدة بيانات منظمة األغذية كالزراعة عمى 
 

  :التجارة الخارجية الزراعية  0-6
  :المالمح الرئيسية - أ

ة كذات مشاركة شميمال تزاؿ قارة  فريقيةاألكفؽ معايير كمؤشرات التجارة الخارجية، فإف القارة 
 المكرديةىذا المجاؿ، ال تتناسب بأم حاؿ مع أىمية القارة الجيكسياسية أك مقكماتيا  فيمحدكدة مع العالـ 

عاـ  في) صادرات + كاردات( بمغت فريقياقيمة التجارة الخارجية أل إجماليالطبيعية كالبشرية. ذلؾ أف 
تتكزع بيف مف جممة قيمة التجارة العالمية.  %4.9تريميكف دكالر، تمثؿ فقط ما يقرب مف  حكالي 4239
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 حكالي% مف قيمة الكاردات العالمية، ك ;4.4حكاليجانب الكاردات، تمثؿ  فيمميار دكالر  747 حكالي
 % مف قيمة الصادرات العالمية. :4.5جانب الصادرات تمثؿ نحك  فيمميار دكالر  645
 

معترؾ التجارة العالمية، يبلحظ أيضان محدكدية  في فريقيةاألكعمى غرار محدكدية المشاركة  
الشريؾ األكبر تاريخيان، فإف نسبة ىذه الشراكة  ىيالشركاء التجارييف حكؿ العالـ. فبعدما كانت أكركبا 

 حكاليالعقكد القميمة األخيرة حتى أصبحت نسبة التجارة مع االتحاد األكركبي تمثؿ فقط  فيتراجعت 
الشريؾ األكبر.  ىي. كبرغـ ذلؾ تظؿ أكركبا 4239عاـ  في فريقياارجية أل% مف جممة التجارة الخ57
 حكاليمع الصيف خبلؿ العقكد القميمة األخيرة حتى بمغت نسبتيا  فريقيةاألالمقابؿ تنامت التجارة  في
بنسبة  المرتبة التالية فيية البين فريقيةاألي. كتأتى التجارة مع العالـ الخارج أفريقيا% مف جممة تجارة 52
 .(3)فريقيةاأل% مف جممة التجارة 42 حكاليتبمغ 

كأما بالنسبة لمتجارة الخارجية الزراعية فإنيا ليست باألحسف حاالن مف التجارة الكمية، فقيمتيا كفؽ  
% مف القيمة ;.6 حكاليمميار دكالر، تمثؿ  :35تجاكز تال  4239بيانات منظمة األغذية كالزراعة لعاـ 

 فيممياران  77 حكاليجانب الكاردات، ك  فيممياران  5: حكالية لمتجارة الزراعية العالمية. منيا جمالياإل
الزراعية تغطي فقط ما يقرب مف ثمثي قيمة كارداتيا  أفريقياجانب الصادرات. كبذلؾ فإف حصيمة صادرات 

 . (4)مميار دكالر :4ينطكم عمى عجز مقداره يقرب مف الذم  الزراعية. األمر
 
  :يةـــواردات الزراعـــــأىم ال  - ب

، حيث تمثؿ ما يقرب مف فريقيةاألالسمع كالمنتجات الغذائية ىي المككف الرئيسي لمكاردات الزراعية 
 حكاليىيكؿ الصادرات الزراعية إلى  في% مف قيمتيا، بينما تقؿ نسبة السمع كالمنتجات الغذائية 7:
 سمع كمكاد خاـ زراعية غير غذائية.  في%، كالنسبة الباقية تتمثؿ 94

جانب الكاردات، تأتي مجمكعة الحبكب كمستحضراتيا عمى رأس القائمة لتمثؿ كحدىا ما يقرب  في
مميار دكالر  34.3 حكاليمميار دكالر، منيا  :4مف ثمث قيمة الكاردات الزراعية، كذلؾ بقيمة تقدر بنحك 

 حكالي) األىمية مجمكعة الزيكت النباتية فيرز. يمي ذلؾ مميار دكالر لؤل :.8 حكالي، ك ولمقمح كدقيق
مميار  9.4 حكاليكاردات السكر ) تأتي  %( كفى المرتبة الثالثة35.8 حكاليمميار دكالر تمثؿ  33.5

كالزيكت  –الحبكب  –% (. كبذلؾ فإف ىذه المجمكعات الغذائية الرئيسية الثبلث 9.: حكاليدكالر تمثؿ 
. تشمؿ قائمة أىـ فريقيةاأل% مف جممة قيمة الكاردات الزراعية 77ا يقرب مف تشكؿ معان م -كالسكر

مميار دكالر(، كاأللباف  7.3 حكاليكبلن مف مجمكعة المشركبات كالتبغ ) - بخبلؼ ما تقدـ –الكاردات 
                                                           

تنمية شاممة كمستدامة كاعدة، سمنار معيد التخطيط القكمي،  –عزمي خميفة، سالي فريد، مصر كالدائرة األفريقية  (3)
 . ;423أكتكبر،  4242 -;423لقاءات الثبلثاء، مكسـ 

 ( بالممحؽ.9جدكؿ رقـ ) (4)
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مميار دكالر(، كمجمكعة البف كالشام  6.5 حكاليمميار دكالر(، كالمحـك الحمراء )  6.9 حكاليكمنتجاتيا )
مميار دكالر(، كلحـك  5.4 حكاليمميار دكالر (، كاألعبلؼ كالمكاد العمفية ) 5.56 حكاليكالكاكاك ) 
مميار  5.7 حكاليتبمغ قيمة كارداتيا  التيثـ مجمكعة األغذية المتنكعة  ،مميار دكالر( 4 حكاليالدكاجف ) 

 دكالر. 
 
                                                                                                                :يةـــالزراعأىم الصادرات  -ج

 37.9بقيمة تبمغ نحك  فريقيةاألتأتى مجمكعة الفاكية كالخضر عمى رأس قائمة الصادرات الزراعية 
األىمية مجمكعة البف كالشام  في% مف جممة قيمة تمؾ الصادرات. تمييا ;4 حكاليمميار دكالر تمثؿ 

% مف جممة قيمة الصادرات. 48مميارا دكالر كتمثؿ نحك  36.5 حكاليتبمغ قيمة صادراتيا  التيكالكاكاك 
 .فريقيةاأل% مف قيمة الصادرات الزراعية 77كمف ثـ فإف ىاتيف المجمكعتيف تشكبلف معان ما يقرب مف 

 
مميار دكالر(، كمجمكعة  6.76 حكالي)تشمؿ قائمة الصادرات أيضان كبلن مف المشركبات كالتبغ 

مميار دكالر(، كالبف األخضر  4.39 حكاليمميار دكالر(، كالسكر ) 4.58 حكاليالحبكب كمستحضراتيا )
كالبذكر الزيتية مميار دكالر(،  7;.3 حكاليمميار دكالر(، كالزيكت النباتية )  4.38 حكاليأك المحمص )

مميار دكالر(، كمجمكعة األغذية المتنكعة  3.45 حكاليمميار دكالر(، كالمطاط الطبيعي )  6:.3 حكالي)
 . (3)مميار دكالر( ;3.4 حكالياألخرل ) 

 
ييا مف ذات األىمية األكبر بيف قارات العالـ مف حيث ما لد فريقيةاأل أف القارة كمما تجدر اإلشارة إليو
صادراتيا مف  فيكاألغناـ كالماعز، تعتبر ذات أىمية محدكدة لمغاية  األبقارأعداد الماشية، كبخاصة 

ال تتجاكز  التيمف حيث صادراتيا مف المحكـ الحمراء  –عالميان  –الماشية الحية، كتكاد أىميتيا ال تذكر 
% مف جممة الصادرات العالمية منيا. كفى ذات الكقت 2.7ألؼ طف، تمثؿ فقط نحك  469 حكاليكميتيا 

 مميكف طف (.  4.9 حكاليفإنيا تستكرد مف المحكـ ما يزيد عمى عشرة أضعاؼ ما تصدره ) 
نتاج المحكـ   أفريقيا فيكقد سبقت اإلشارة إلى أف ىذا األمر إنما يعني أف قطاع الثركة الحيكانية كا 

 عمى إمكانيات ىائمة لمتطكير كالتنمية كالتحديث.  ينطكم
 
  :نسبة تغطية الصادرات لمواردات -د

اعية، يدخؿ ضمف ىذه لمجمكعة مف المنتجات الزر  يةصافمصدرة  فريقيةاألتعتبر القارة  
كمجمكعة  ضعؼ الكاردات(، 34تبمغ كمية الصادرات ما يزيد عمى المجمكعة كؿ مف المطاط الطبيعي )

ردات(، كمجمكعة الخضر تبمغ قيمة الصادرات ما يزيد عف أربعة أمثاؿ قيمة الكاالبف كالشام كالكاكاك )

                                                           
 ( بالممحؽ.9جدكؿ رقـ ) (3)
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% مف قيمة الكاردات(، كتعتبر كمية صادرات ككاردات القارة مف ;48تبمغ قيمة الصادرات نحك كالفاكية )
% مف كارداتيا ;:3ؿ السكداني تغطي نحك البذكر الزيتية متقاربة إلى حد كبير، إال أف صادراتيا مف الفك 

 مف ىذا المحصكؿ. 
 

كفى المقابؿ فإف نسبة تغطية صادرات القارة لكارداتيا مف العديد مف المحاصيؿ تبدك منخفضة أك 
%(، 7.9، كخاصة بالنسبة لممجمكعات الغذائية الرئيسية كما ىك الحاؿ بالنسبة لمجمكعة الحبكب )متدنية

%(، كاأللباف كمنتجاتيا 6.7%(، كلحكـ الدكاجف )4.;%(، كالمحكـ )33.3) كالزيكت النباتية
(37.6 .)% 
 

 : (3)فريقيةاألتركز التجارة الزراعية  -ه 
بعض الدكؿ دكف بعضيا اآلخر. فمف ذلؾ  فيبدرجة مف التركيز  فريقيةاألتتسـ التجارة الزراعية  

 –مصر ) ريقياألفالشماؿ  فييبلحظ أف مجمكعة الدكؿ الخمس  -عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر –
% مف جممة قيمة التجارة الزراعية 62المغرب( يتركز بيا ما يقرب مف  –ليبيا  –تكنس  –الجزائر 

% مف جممة قيمة الصادرات، :4. حيث يخرج مف ىذه الدكؿ ما يقرب مف فريقيةاألالخارجية لمقارة 
 % مف جممة قيمة الكاردات. 67كيصؿ إلييا ما يقرب مف 

كىى مصر  ريقياألفكعمى مستكل السمع كالمجمكعات السمعية فإف دكلة كاحدة مف دكؿ الشماؿ 
ر مصر كالمغرب كتكنس ما . كما تصدفريقياالكمية أل األرزتصدر ما يقرب مف نصؼ كمية صادرات 

% مف جممة كمية صادرات البرتقاؿ كالمكالح. كفى جانب الكاردات تختص دكؿ الشماؿ 78يقرب مف 
% 78 حكالي، ك فريقيةاألتستكردىا القارة  التيكحدىا باستيراد ما يقرب مف نصؼ كمية الحبكب  ريقياألف

% مف المكز 2: حكاليمف السكر، ك  %49 حكالي% مف البقكليات، ك 62 حكاليمف البذكر الزيتية، ك 
% مف قيمة الكاردات مف مجمكعة األلباف 82ثمث كمية كاردات المحكـ، كأيضان ما يقرب مف  حكاليك 

 كمنتجاتيا. 
 

 أفريقيافي  الغذائيأوضاع األمـــن  0-7
تحكؿ  أفريقياة، فإف المعدالت المتكاضعة لنمك اإلنتاج الزراعي في جماليفي الصكرة العامة كاإل 

الذم يعد األعمى في معدلو عمى الصعيد  السكانيدكف قدرة إنتاج القارة مف الغذاء عمى مكاكبة النمك 
كبطبيعة الحاؿ فإف األمر يسفر في محصمتو عف تزايد االعتماد عمى كاردات الغذاء عامان بعد  .العالمي

 منو. المحميكاإلنتاج تزداد اتساعان فيما بيف الطمب عمى الغذاء  التيآخر لتعكيض الفجكة 
                                                           

الكتاب السنكم لئلحصاءات الزراعية، المنظمة  :ية لمدكؿ العربية مفىذا الجزء ببيانات التجارة الخارج فيجرل االستعانة (3)
 . 4238، (58)العدد  ،العربية لمتنمية الزراعية
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ذا كاف تزايد الكاردات الغذائية يعمؿ في اتجاه تراجع   ، إال أنو يعمؿ في الغذائياألمف  مستكياتكا 

فقد انخفضت نسبة انتشار  اتجاه آخر عمى المحافظة عمى األكضاع التغذكية، كربما يساعد في تحسنيا.
 حكاليإلى  4227% عاـ 43.4 حكاليمف  ريقيةفاألحاالت نقص التغذية بيف السكاف عمى مستكل القارة 

كاف يبمغ نحك الذم  كمع ذلؾ تظؿ ىذه النسبة أعمى بكثير عف المعدؿ العالمي .4239% عاـ 42.6
 .4239% عاـ ;.32كانخفض إلى  4227% عاـ 36.7

 
 - بدرجة أك أخرل - كعمى مستكل الدكؿ فقد شيدت نسبة انتشار حاالت نقص التغذية انخفاضان  

دكؿ شيدت عكس ذلؾ، تشمؿ تمؾ الدكؿ كبلن مف جنكب  ثمانيفي معظـ دكؿ القارة، فيما عدا نحك 
 .(3)كمدغشقر، كغينيا بيساك ،كأكغندا ،الكسطى أفريقياك  ،كنيجيريا ،كليسكتك ،كزمبابكم ،أفريقيا

 
تدعـ بعضيا بعضان في  التي، فيناؾ مجمكعة مف المؤشرات الغذائيكأما بالنسبة ألكضاع األمف  

الداللة عمى االتجاه المطرد لتمؾ األكضاع نحك التراجع، سكاء عمى المستكل العاـ لمقارة، أك عمى مستكل 
يكضحيا الجدكؿ رقـ  كالتيمف تمؾ المؤشرات، عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر،  الغالبية العظمى مف دكليا.

 :بالممحؽ، ما يمى (:)
بنسبة تتراكح  فريقيةاألرتفع عدد سكاف القارة ا 4239ك، 4227ى عشر عامان فيما بيف خبلؿ اثن -

كخبلؿ نفس الفترة ارتفعت قيمة كارداتيا مف الغذاء )فيما عدا األسماؾ( بنسبة تبمغ  %.57حكؿ 
%. ككانت نسبة الزيادة في قيمة الكاردات مف الحبكب كمستحضراتيا تبمغ نحك 349نحك 
 %.84 حكالي%، كمف األلباف كمنتجاتيا 353 حكاليكـ كمستحضراتيا %، كمف المح;32

 
لمغذاء، كجميعيا أيضان تتجو فييا قيمة الكاردات  يةصاف تعد دكالن مستكردة فريقيةاألجميع الدكؿ  -

رتيرياك مف جامبيا  االرتفاع، يستثنى مف ذلؾ فقط كؿالغذائية نحك   قميبلن  - حيث تراجعت فييما ،ا 
. بينما زادت قيمة الكاردات الغذائية في مختمؼ 4239، 4227 عاميىذه القيمة فيما بيف  -

دكلة زادت فييا ىذه القيمة إلى ما يقرب مف أك يزيد عف  59 حكاليالدكؿ األخرل، منيا 
 الضعؼ.

 
، أفريقياالمجمكعات السمعية الغذائية لمغالبية العظمى مف سكاف  تمثؿ أىـ التيمجمكعة الحبكب،  -

يستثنى  ممحكظة في غالبية الدكؿ. تتجو نسبة االعتماد عمى االستيراد منيا نحك االرتفاع بدرجة
مف  ىذه الدكؿ تشمؿ كبل مف ذلؾ نحك عشر دكؿ تراجعت فييا ىذه النسبة بدرجة محدكدة.

 كزمبيؽ.، أكغندا، ليبريا، جامبيا، غينيا بيساك، كممالي، زامبيا، غانا، ماالكم، أفريقياجنكب 
 

                                                           
 ( بالممحؽ.:جدكؿ رقـ ) (3)
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% مف جممة المتاح لبلستيبلؾ في 92ترتفع نسبة االعتماد عمى كاردات الحبكب إلى ما يزيد عف  -
الجابكف، مكريتانيا،  ، الككنغك،جيبكتي، بتسكانا، ليسكتك، مكريشيكس، اناميبيكؿ مف الجزائر، 
أنجكال،  % في كؿ مف تكنس،92% إلى 72بينما تتراكح ىذه النسبة فيما بيف  كالرأس األخضر.

كفي المقابؿ كاف ىناؾ دكلة كاحدة، كىى زامبيا، تحكلت  ، ككت ديفكار، السنغاؿ، كليبيريا.اناميبي
 .4239عاـ  يةصافإلى مصدرة  4227اـ لمحبكب ع يةصاف مف دكلة مستكردة

 
% مف مجمكع أعداد األبقار في العالـ، 45 تستأثر بنحك فريقيةاألعمى الرغـ مف ككف القارة  -

% مف أعداد الجماؿ، 9:% مف أعداد الماعز كنحك 63% مف أعداد األغناـ، كنحك 54كنحك 
لمجمكعة المحكـ كمستحضراتيا، حيث سجمت عجزان استيراديان  ةصافيإال أف القارة تعتبر مستكردة 

مميار  5.8القيمة إلى نحك عت ىذه ، ارتف4227مميار دكالر عاـ  3.8صافيان تبمغ قيمتو نحك 
 .4239في عاـ  ما يتجاكز الضعؼ، أمدكالر، 

 
مصدرة لمجمكعة المحكـ  يدكؿ فقط يمكف اعتبارىا دكالن صاف عمى مستكل الدكؿ، ىناؾ خمس -

كما تحكلت كؿ مف تنزانيا  ، كينيا، كالسكداف.اناميبي، ماالكم، أثيكبياكمستحضراتيا كىى كؿ مف 
ف كاف بمقادير  يإلى دكؿ صاف 4227مستكردة عاـ  يدكؿ صافكمدغشقػػر مف  مصدرة، كا 

مستكردة  يكفي المقابؿ فإف مختمؼ الدكؿ األخرل تعد دكالن صاف .4239محدكدة، في عاـ 
. كفيما بيف ىذيف 4239أك في عاـ ، 4227كـ كمستحضراتيا سكاء في عاـ لمجمكعة المح

 مستكردة. يمصدرة إلى دكلة صاف يمف دكلة صاف زمبابكمالعاميف أيضان تحكلت 
 

ليا ال تختمؼ كثيران عما سبؽ.  الغذائيبالنسبة لمجمكعة األلباف كمنتجاتيا، فإف أكضاع األمف  -
مميار دكالر عاـ  4.4 حكاليفقد ارتفعت قيمة الكاردات الصافية منيا عمى مستكل القارة مف 

 .4239مميار دكالر عاـ  5.7 حكاليإلى  4227
 

مستكردة ليذه المجمكعة الغذائية، فيما  يدكالن صاف فريقيةاألكتعتبر الغالبية العظمى مف الدكؿ 
كما ىك الحاؿ  ،مصدرة يمستكردة إلى دكؿ صاف يتحكلت مف دكؿ صاف التيعدا بعض الدكؿ 

، تكنس، أكغندا، تكجك، كجامبيا. كفي المقابؿ تحكلت كينيا في أفريقيابالنسبة لكؿ مف جنكب 
 مستكردة. يمصدرة إلى دكلة صاف يمف دكلة صاف أماالتجاه المعاكس، 

 
قارات  باقيتتميز عف  التي، فريقيةاألفي القارة  الغذائيكىكذا تبدك األكضاع العامة لؤلمف  

كتفاقميا ال يرجع إلى فقر في مكاردىا الطبيعية،  كمناطؽ العالـ في أف ما تكاجيو مف سكء تمؾ األكضاع
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نما إلى عجز في القدرات كاإلمكانيات التنمػػكية يتطمبيا تفجيػػر الطاقات  التي - المادية كغير المادية - كا 
 اإلنتاجية الكبيرة كالكامنة لتمؾ المكارد.

  :ريقياألففرص التنمية الزراعية، والدول ذات األىمية لمتعاون الزراعي المصري  0-8
، فيناؾ الكجو اآلخر اإليجابي فريقيةاألالقارة  فيعمى الرغـ مما سبؽ عرضو مف محددات التنمية  
ينطكم عمى فرص قائمة ككاعدة لمنيكض بالقارة كتحقيؽ انطبلقة تنمكية تشمؿ العديد مف الذم  كالمبشر

 المجاالت كمف بينيا التنمية الزراعية. 
، كذلؾ أفريقياكفى ىذا الشأف يقدـ المفكر الراحؿ جماؿ حمداف بارقة أمؿ كتفاؤؿ بشأف مستقبؿ  

كانت أكركبا أكثر القارات حمبلن لمطابع البشرم  الجديدة" حيث يرم أنو "إذا أفريقيا" ضمف كتابو بعنكاف
قد شاخت كأصبحت  األكلى ىي القارة البكر العذراء، كيعني ذلؾ أف  أفريقياكبصمات أصابع التاريخ، فإف 

قارة المستقبؿ، قارة القرف الحادم  ىي أفريقياىرمة، ليا تاريخ أكثر مما ليا مف مستقبؿ، بيد أف 
 .كالعشريف"

ر فقد تضمنت األجزاء السابقة عرضان عامان لما تذخر بو القارة مف المكارد الزراعية ىذا اإلطا في 
ال تزاؿ تمثؿ رصيدان ىائبلن لمقكمات التنمية االقتصادية كاالجتماعية الشاممة. غير  التياألرضية كالمائية 

دارتيا السميمة لثركاتيا الطبيع ية لتحكليا إلى رأس ماؿ أف األمر يظؿ مشركطان باإلرادة الكطنية لمدكؿ كا 
 مادم كبشرم يحقؽ االنطبلؽ نحك التنمية المستدامة كالحد مف الفقر. 

 Big أف األمر يتطمب ما يعرؼ بالدفعة القكية – فريقيةاألمثؿ الحالة  في –كيرم االقتصاديكف  
Push  المسار الصحيح لبلنطبلؽ االقتصادم، كبطبيعة الحاؿ فإف ذلؾ األمر  فيلحشد تمؾ الثركات

تكفير االستثمارات البلزمة، كاألطر المؤسسية  فيتمثؿ أىـ عناصرىا ت ةيتطمب مقكمات داعمة كبيئة مكاتي
الجيدة، كتطكير رأس الماؿ البشرم، كاإلدارة الرشيدة القائمة عمى الحككمة كالشفافية، كاألطر السياسية 

 كالتنظيمية المحفزة كالداعمة. 
تييئ قاعدة عامة لمفرص التنمكية  التيكيمكف فيما يمى اإلشارة إلى بعض العناصر اإليجابية  

  :بكجو عاـ فريقيةاألالقارة  فيالزراعية 
مكقع القارة المتميز كالمتكسط بيف قارات العالـ، كقربيا مف باقي القارات، كركابط النقؿ الجيدة   -

 معيا. 
..( عمى . -مياه –عمؿ  -اإلنتاجية لعناصر اإلنتاج الزراعي )أرض مستكياتينطكم ضعؼ   -

 . المستكياتإمكانيات كامنة كبيرة لمتطكير كمضاعفة تمؾ 
المساحات الكبيرة مف األراضي الصالحة لمزراعة التي تزخر بيا القارة، تمثؿ ذخيرة ىائمة لزيادة   -

نما أيضان لغيرىـ مف سكاف اإلنتاج الزراعي كتكفير األمف الغذ ائي، ليس فقط لسكاف القارة، كا 
 العالـ. 
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القارة ىك ما  فيمف مياه األنيار كالبحيرات العذبة  –فقط  –األكضاع الراىنة، فإف قدران صغيران  في -
 ،األراضيالزراعة، كال تزاؿ المكارد المائية المتاحة كافية لزراعة مساحات ىائمة مف  فييستخدـ 
إمكانيات كاسعة لتطبيؽ نظـ الرم، كبخاصة المتطكرة منيا، لزيادة  - إلى جانب ذلؾ –كىناؾ 

 اإلنتاجية كمعدالت التكثيؼ الزراعي. 
يتكافر لدم القارة مكارد كبيرة مف العمالة الرخيصة نسبيان، كمع االىتماـ بتأىيميا كتدريبيا تصبح   -

 مجاؿ التنمية الزراعية.  فيقكة ضاربة 
تيا الرشيدة يمكف مف خبلؿ إدار  التية ثركات كبيرة مف المكارد الغابية كالرعكية تمتمؾ القار   -

تعزيز التنمية الزراعية كاإلنتاج الزراعي كالغذائي لصالح  فية كالمستدامة أف تساىـ مساىمة كبير 
  .القارة كلمتصدير

األعمى عالميان، إلى جانب زيادة نسبة سكاف الحضر، تمثؿ  ىيزيادة سكاف القارة بمعدالت نمك   -
حافزان بالغ األىمية لمعمؿ الجاد كالحثيث مف أجؿ زيادة اإلنتاج مف الغذاء لمكاجية الطمب المحمي 

 المتزايد. 
يعتبر  أفريقيا فيتدؿ عمى أف العائد عمى االستثمار الزراعي  التيىناؾ العديد مف الشكاىد كاآلراء   -

ان بالمقارنة بالعديد مف القارات كالمناطؽ األخرل. يدعـ ذلؾ األمر كجكد بعض التجارب مرتفع
 بعض دكؿ القارة يمكف االستفادة مف دركسيا كالبناء عمييا.  فيكالنماذج الناجحة 

مختمؼ مجاالت  فيبعض دكليا بثركات ىائمة مف الخبراء كالباحثيف كالفنييف  فيتذخر القارة   -
ية، فضبلن عف المشركعات كالنماذج المتطكرة كالناجحة. كفى إطار التعاكف كالتكامؿ التنمية الزراع

فيما بيف دكؿ القارة، يمكف تعظيـ االستفادة مف تمؾ الخبرات كتكسيع قاعدة تمؾ النماذج 
 كالمشركعات. 

، ال مجاؿ التنمية الزراعية فيحالة مف التييؤ لبلنطبلؽ  - السنكات األخيرة في –تشيد القارة   -
. كما 4225عاـ  في CAADP أفريقيا فيسيما بعد انطبلؽ البرنامج الشامؿ لمتنمية الزراعية 

%، كىى 382خبلؿ العقكد الثبلثة األخيرة زيادة تقدر بنحك  أفريقيا فيحقؽ اإلنتاج الزراعي 
 %. 396ة خبلؿ نفس الفترة كالبالغة نحك اآلسيكيالقارة  فيتقترب مف نسبة الزيادة 

تأثيرىا الكبير عمى جذب األنظار كزيادة االىتماـ بالقارة  :422كاف ألزمة الغذاء العالمي عاـ   -
كأرصدتيا المكردية الزراعية، كمجاؿ كاسع ككاعد لزيادة اإلنتاج الغذائي، كتحسيف  فريقيةاأل

 كعالميان.  أفريقياأكضاع األمف الغذائي 
لممعادف النفيسة كغيرىا مف الخامات كالمعادف،  السنكات األخيرة شيدت األسعار العالمية في  -

تمؾ العكائد  فيككذلؾ النفط، زيادات ممحكظة، كجميعيا مكارد ناضبة، يمكف االستفادة مف الزيادة 
 مقادير مناسبة منيا لمتنمية الزراعية المستدامة.  بتكجيو
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نيات األساسية كركابط مجاؿ تحسيف الب فيالحقبة األخيرة اىتماما غير مسبكؽ  فيتشيد القارة   -
 المحمييضيؼ مف المقكمات الداعمة لمتسكيؽ الذم  النقؿ، كبخاصة المكانئ كالطرؽ، األمر

يعزز الذم  كالتصديرم لممنتجات الزراعية، كتيسير كتقميؿ تكاليؼ نقميا إلى األسكاؽ. األمر
ان يشجع عمى ميماألسكاؽ المحمية كالخارجية، كيضيؼ بعدان  فيتنافسية المنتجات الزراعية 

 مختمؼ األنشطة الزراعية.  فياالستثمار 
تستند إلى فكر كمنظكمات سبلسؿ القيمة، يمكف أف  التيالنظرة التنمكية الزراعية المتكاممة،   -

مختمؼ المجاالت المرتبطة كالداعمة لمقطاع الزراعي  فية لبلستثمار كالتنمية ميمتضيؼ أبعادان 
التنمية تحققيا  التييسفر عف تعظيـ الكفكرات الخارجية الذم  كالقائمة عمى منتجاتو، األمر

ة المضافة المتحققة منيا، كيدعـ تنافسيتيا، فضبلن عف خمؽ فرص ميالزراعية، كيعظـ مف الق
عمى سبيؿ المثاؿ ال  –ىذا اإلطار  فيعمؿ جديدة، كتعظيـ المنافع كالعكائد المتحققة. يدخؿ 

عداد كتصنيع مجاالت تصنيع المعدات ال –الحصر  زراعية كمدخبلت اإلنتاج الزراعي، كتجييز كا 
 المنتجات الزراعية كالغذائية، كما يرتبط بذلؾ مف خدمات النقؿ كالتخزيف كالتبريد، كغيرىا. 

المدف، تصبح ىناؾ حاجة ممحة لتشجيع أنماط مف الزراعات الحديثة  فيمع زيادة تركز السكاف   -
صكرة مشركعات زراعية تجارية كاستثمارية تشمؿ  فيمدف، المناطؽ المتاخمة لم فيكالمكثفة 

، كمزارع إنتاج األخرلزراعة الخضركات كالمنتجات البستانية عامة، كمزارع الدكاجف كالحيكانات 
ذا ما جر  تنفيذ مثؿ تمؾ المشركعات  لاأللباف كالبيض، كمزارع تربية األحياء المائية، كغيرىا. كا 

ان مف مككنات التنمية ميمبطريقة سميمة كفى إطار ظركؼ مكاتية كمشجعة، فإنيا تمثؿ مككنان 
تكفير الغذاء لسكاف المدف كتكفير  فييمكنيا المساىمة الفاعمة كالمممكسة  التيالزراعية كالغذائية 

ئدة يحتذل بيا مف أنماط الزراعات را افرص كمجاالت جديده لمعمؿ، فضبلن عف ككنيا تمثؿ أنماط
 الحديثة كالمتطكرة. 

 
لدييا العديد مف الفرص كاإلمكانيات  –جميعيا أك معظميا  – فريقيةاألإذا كانت دكؿ القارة  

تعتبر ميدانان خصبان لمختمؼ أشكاؿ كمجاالت التعاكف كاالستثمار الزراعي، الكامنة لمتنمية الزراعية، فإنيا 
يمكف أف  التيإال أف األمر قد يتطمب طرح بعض المقترحات الخاصة بترتيب األكلكيات لممناطؽ كالدكؿ 

مف مقترحات  وىذه المجاالت. كبطبيعة الحاؿ فإف ما يمكف طرح فيمقدمة االىتماـ المصرم  فيتككف 
ىذا الفصؿ مف الدراسة.  فيتناكليا  لجر  التيىذا الشأف إنما يرتكز عمى بعض المعايير كالمؤشرات  في

كؿ دكلة، كما إذا كانت تجمعيا مع مصر شراكات  فيكمف بينيا ما يتعمؽ باإلمكانيات المكردية المتاحة 
تناكليا  سيتـ التي تيةاقتصادية أك تجارية أك مكردية، إلى جانب بعض االعتبارات الجغرافية كالمكجس

 . مف ىذه الدراسة تفصيبلن في الفصؿ الرابع
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اقتراح قائمة الدكؿ ذات بنياية ىذا الفصؿ كاسترشادان بما تكافر مف البيانات كالمعمكمات، يمكف  
كفقا لما يتكفر لدييا مف اإلمكانيات المكردية  ريقياألفاألكلكية لمتعاكف كاالستثمار الزراعي المصرم 

لتشمؿ نحك عشريف دكلة. ثمانية منيا تنتمي إلى  المرتفعة مف األراضي الصالحة لمزراعة كالمكارد المائية،
رتيريا، كينيا، تنزانيا، ركاندا، ك أثيكبيامف السكداف، جنكب السكداف، أكغندا،  كىى كؿ أفريقياإقميـ شرؽ  . ا 

. ؿ العاجكتشمؿ النيجر، بكركينا فاسك، مالي، تكجك، غانا، كساح أفريقيامي إلى إقمػيـ غرب كست دكؿ تنت
 إقميـىى جميكرية الككنغك الديمكقراطية، تشاد، كالكاميركف. كفى ثبلث دكؿ  أفريقياكسط  إقميـكفى 

 ثبلث دكؿ أيضان كىي زامبيا، أنجكال، كمكزمبيؽ.  ريقياألفالجنكب 
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 الفصل الثالث
  التعاون المصري األفريقي فــي مجال الثــروة السمكية)*(

   ةمقدمــــــ
مسػػػػاحات شاسػػػػعة مػػػػف المسػػػػطحات المائيػػػػة تتمثػػػػؿ فػػػػي سػػػػكاحؿ المحػػػػيط  فريقيػػػػةاألتمتمػػػػؾ القػػػػارة 

باإلضػػافة إلػػى المسػػطحات الداخميػػة مػػف أنيػػار كبحيػػرات  ،األطمنطػػي كالينػػدم كالبحػػريف المتكسػػط كاألحمػػر
كتقػػدر أطػػػكاؿ األنيػػار الرئيسػػػية ، 4كػػػـألػػؼ  742 كبػػرؾ كسػػدكد، حيػػػث تغطػػي المسػػػطحات المائيػػة حػػػكالي

 . (3)ألؼ كـ 57بحكالي 
، يتمثؿ في تكفير الغذاء كاألمف الغذائي كسػبؿ فريقيةاألفي القارة  ميـ كلقطاع الثركة السمكية دكر

التنػػكع البيكلػػكجي، حيػػث يسػػاىـ فػػي الحفػػاظ عمػػى التجػػارة الخارجيػػة ك تعزيػػز المعيشػػة كتػػكفير فػػرص العمػػؿ ك 
مميكف نسمة  32مميكف أفريقي، كما يكفر الدخؿ ألكثر مف  422تحقيؽ األمف الغذائي كالتغذية ألكثر مف 

 .(4)اع مستمر% منيـ في فقر مدقع كىي نسبة في ارتف68يعيش أكثر مف  حيث ،مف سكاف القارة
ف فػػإ، 4239كمػع ذلػؾ كطبقػان لتقريػر األمػف الغػذائي الػػذم أصػدرتو منظمػة األغذيػة كالزراعػة العالميػة عػاـ 

بسػػبب ارتفػػاع نسػػبة السػػكاف الػػذيف يعػػانكف مػػف  ،فريقيػػةاألالجػػكع فػػي معظػػـ الػػدكؿ  مسػػتكلل اىنػػاؾ ارتفاعػػ
 .بجانب عكامؿ أخرل ،الغذاءعمى  الحصكؿ ىعدـ قدرتيـ عمل نظراانعداـ األمف الغذائي الحاد 
، أفريقيػاان فػي تحسػيف األمػف الغػذائي فػي ميمػدكران  مغػذاء غنػي لمفقػراء" أف تػؤدكيمكف لؤلسػماؾ كمصػدر "

% مػػف احتياجػػات 44كأنيػػا تػػكفر حػػكالي  ،مميػػكف أفريقػػي يػػأكمكف األسػػماؾ بانتظػػاـ 422فينػػاؾ أكثػػر مػػف 
 .(5)جنكب الصحراء  أفريقياالبركتيف في 

 
 في مجال الثروة السمكية ريقياألفأىمية التعاون المصري  3-1
 : اآلتيفي مجاؿ الثركة السمكية في  ريقياألفتتمثؿ أىمية التعاكف المصرم   
مثػػؿ تيديػػدان مباشػػران السػػتدامة ي ر كالزيػػادة السػػكانية فػػي مصػػر أصػػبحف شػػح المػػكارد المائيػػة كالصػػيد الجػػائإ

 . ةمما يتطمب البحث عف مصادر بديم ،األمف الغذائي مف األسماؾ يةافكعدـ اإلنتاج السمكي ك 
امتػػدادان جغرافيػػان كاسػػتراتيجيان لمصػػر، كأف تػػكفر المػػكارد السػػمكية فػػي القػػارة  أفريقيػػاتعتبػػر مػػف جانػػب آخػػر، 

يمكػػف أف يسػػاىـ فػػي تحقيػػؽ األمػػف الغػػذائي المصػػرم مػػف األسػػماؾ كالمنتجػػات البحريػػة لكػػؿ مػػف  فريقيػػةاأل
  .فريقيةاألمصر كالدكؿ 

                                                           
*

تجدر اإلشارة إلى أف عدـ تكفر بيانات حديثة عف بعض القضايا كالدكؿ محؿ الدراسة في ىذا الفصؿ كاف أحد المحددات  
 التي كاجيت إجراء مزيد مف التحميؿ. 

)1  (
 FAO, Fishery and Aquaculture Statistics 2016. 

)2(
www.qu.Int/maritime  

)3(
World Fish Centre, Fish and Fish Security in Africa, 2016. 

http://www.qu.int/maritime
http://www.qu.int/maritime
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فيمػػا يتعمػػؽ بالتغذيػػة كاألمػػف  ةكمتشػػابيداخميػػة مشػػتركة  ان ضػػغكط فريقيػػةاألتكاجػػو العديػػد مػػف الػػدكؿ 
ممػػا  ،رجيػػة مثػػؿ التغيػػر المنػػاخيخا ان كضػػغكط ،الغػػذائي مػػف األسػػماؾ كالمنتجػػات البحريػػة كالنمػػك السػػكاني

كاسػػتغبلؿ المػػكارد السػػمكية  ،يتطمػػب تكػػاتؼ الجيػػكد كالتعػػاكف المشػػترؾ فيمػػا بينيػػا لمكاجيػػة ىػػذه الضػػغكط
  .بشكؿ كامؿ كمستداـ

في ضكء المستجدات االقتصادية التي حدثت خبلؿ العقكد الماضية أصبح التحدم الرئيسػي الػذم 
ممػا جعػؿ  ،ىػك الحػد مػف الفقػر كمكاجيػة ارتفػاع أسػعار المػكاد الغذائيػة ،فريقيػةاأليكاجو مصر كبقية الػدكؿ 

كأف  ،مػػف أم كقػػت مضػػى ةأكثػػر حاجػػ ،ضػػركرة التعػػاكف فػػي مجػػاؿ مكافحػػة الجػػكع كتحقيػػؽ األمػػف الغػػذائي
مػػع المػػكارد المائيػػة الكبيػػرة التػػي تتمتػػع بيػػا القػػارة سيسػػاىـ فػػي حػػؿ مشػػاكؿ  ،تكامػػؿ القػػدرات الماليػػة كالفنيػػة

 لغذائي كتحديات التنمية المستدامة لممكارد السمكية في القارة. األمف ا
 

تتػػكفر فػػي مصػػر الخبػػرات فػػي مجػػاؿ الصػػيد كاالسػػتزراع السػػمكي كالقطاعػػات كجػػدير باإلشػػارة أنػػو 
باإلضافة  –صناعة األعبلؼ  –المفرخات السمكية  –تصنيع األسماؾ  –المساعدة مثؿ بناء سفف الصيد 

فػػػي ىػػػذه  فريقيػػػةاألكىػػػك مػػػا يتػػػيح فػػػرص تعػػػاكف مػػػع الػػػدكؿ  .مراكػػػز كمعاىػػػد ككميػػػات الثػػػركة السػػػمكية ىإلػػػ
  .التعاكني ك، أالخاص كأ ،المجاالت سكاء عف طريؽ القطاع الحككمي

لبلنتقػػػاؿ بمصػػػايد األسػػػماؾ كالمػػػزارع السػػػمكية لكػػػي تصػػػبح منتجػػػة  كبيػػػرة فرصػػػة فريقيػػػةاألف أمػػػاـ القػػػارة إ
كالتػي تمػػكف  ،كذلػؾ مػف خػبلؿ تعزيػز اإلدارة التعاكنيػة اإلقميميػػة لممػػكارد المشػػتركة ،كمستدامة كذات ربحيػة

إلػى  كتػؤدم ،مػف تطكيػػػر أسػاليب االسػتغبلؿ المناسػبة لممصػايد الطبيعيػة كالمػزارع السػمكية فريقيةاألالػػدكؿ 
 تحقيؽ فكائد مستدامة لمجميع. 

 
 أفريقياالوضع الراىن لمموارد السمكية في  3-0

كتشػمؿ المصػايد الحرفيػة  ،مػف المصػايد البحريػة فريقيػةاأليتككف قطاع اإلنتاج السػمكي فػي الػدكؿ 
لمعظػػـ  ميػػـكالمصػػايد الداخميػػة كاالسػػتزراع السػػمكي، كالتػػي تمثػػؿ رأس مػػاؿ طبيعػػي  ،الصػػغيرة كالصػػناعية

تشػػمؿ التغذيػػة كاألمػػف الغػػذائي كفػػرص  العكائػػد االجتماعيػػة كاالقتصػػاديةلتػػكفير العديػػد مػػف  فريقيػػةاألالػػدكؿ 
 العمؿ كتكفير العمبلت األجنبية مف خبلؿ التصدير. 

( كالمػػزارع السػػمكية مػػف ي لؤلسػػماؾ مػػف المصػػايد الطبيعيػػة )بحريػػة كداخميػػةكقػػد تطػػكر اإلنتػػاج الكمػػ 
مميػكف  4.42بزيػادة قػدرىا  4238مميكف طف عػاـ  33.5حكالي إلى  4232طف عاـ مميكف  3.;حكالي 

 .(3) 4232 % مف إنتاج46طف تمثؿ حكالي 
 

                                                           
)1   (

FAO, Fishery and Aquaculture Statistics, 2016. 
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 لمياه البحرية والمياه الداخمية() مصايد ا تطور إنتاج المصايد الطبيعية 3-0-1
% مػػف 32.4مميػػكف طػػف تمثػػؿ حػػكالي  :4.;بحػػكالي  4238قػػدر إنتػػاج المصػػايد الطبيعػػة عػػاـ  
 .(3-5جدكؿ ) ، كما يتضح مفاإلنتاج العالمي إجمالي

 
 ( 1-3جدول )

 أفريقيافي  إنتاج المصايد الطبيعية

 السنػػة
% مف اإلنتاج  جمالياإل المياه البحرية المياه الداخمية

 ألؼ طػػف طػػفألؼ  ألؼ طػػف العالمػي
4232 483;.9 7396.; 99;6.8 :.;% 
4238 4:85.; 8636.8 ;49:.7 32.4% 

 _______________________ 
 Source:FAO, Fishery and Aquaculture Statistics, 2017 

 
% مػف مجمػكع اإلنتػاج مػف المصػايد 3.;8كقد ارتفعت نسبة إنتاج المصايد البحرية لتمثػؿ حػكالي  

 ،ميػػػؿ بحػػػرم 422إلػػػى  كيرجػػػع ذلػػػؾ إلػػػى زيػػػادة امتػػػداد المنػػػاطؽ االقتصػػػادية الخالصػػػة الكطنيػػػةالطبيعيػػة، 
  .كزيادة جيد الصيد ،بيةك كاتفاقيات الصيد المكقعة بيف الدكؿ األجنبية خاصة األكر 

 

  تطور إنتاج المزارع السمكية 3-0-0
 .4238 ،4232 عامي بيف( تطكر إنتاج المزارع السمكية 4-5يكضح جدكؿ )

 
 (0-3جدول )                           

 0216-0212 عامي بين أفريقيافي  تطور إنتاج المزارع السمكية                  
 جمالياإلنتاج اإل السػػػػػنة

 ) ألؼ طػػف (
% مف اإلنتاج 

 العالمي
4232 34:7.9 4.3: 
4238 3;:4.2 4.6: 

                    ________________ 
 Source:FAO, Fishery and Aquaculture Statistics, 2017 

 
مميػػكف طػػف عػػاـ  3.4مػػف حػػكالي زاد مػػف المػػزارع السػػمكية  فريقيػػةاألإنتػػاج القػػارة  كمنػػو يتضػػح أف

كترجع زيادة اإلنتاج بشكؿ رئيسي إلى ، %2:بزيادة قدرىا  ،4238مميكف طف عاـ  4حكالي إلى  4232
 ريا. يمثؿ مصر كالمغرب كتكنس كنيج فريقيةاألزيادة اإلنتاج مف االستزراع السمكي في بعض الدكؿ 
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 العمالة في قطاع اإلنتاج السمكي والخدمات المساعدة  3-0-3
السػػمكية كالخػػدمات كالمػػزارع  عػػداد العمالػػة فػػي مصػػايد األسػػماؾأ تقػػدر  (3)طبقػػا لمبيانػػات المتاحػػة 

 :التاليعمى النحك الكارد بالجدكؿ  ةمكزع 4236عاـ مميكف  34.5المساعدة بحكالي 
 

  (3-3جدول )
 0214عام  في قطاع اإلنتاج السمكي والخدمات المساعدة فريقيةاأل توزيع العمالة

 عداد العامميفأ إجمالي مصادر اإلنتاج
 ألؼ عامؿ()

العامميف بقطاع  إجماليمف  %
 اإلنتاج السمكي

 62.6 :7;6 أواًل: المصايد الداخمية 
  :8 5592 عمالة صيد  -
  54 ::37 عمالة أنشطة مساعدة  -

 ;.54 6264 المصايد البحرية الحرفية  :ثانيا
 68.6 3:98 عمالة صيد  -
 75.8 4388 عمالة أنشطة مساعدة  -

 4.;3 ;456 البحرية الصناعية دثالثا: المصاي
 6.:5 23; عمالة صيد  -
 83.8 :366 عمالة أنشطة مساعدة  -

 9.7 42; المزارع السمكية  :رابعا
 322 ;3448 جمالياإل     

___________________________         

Source: FAO, The value of African Fisheries and Aquaculture No, 1093, FIPS, 2015 
 

  األسماك استيالك 3-0-4
كجػػػـ كىػػػك متكسػػػط  32.3بحػػػكالي  ةمػػػدادات األسػػػماؾ فػػػي السػػػنإيقػػػدر متكسػػػط نصػػػيب الفػػػرد مػػػف  
كمػػف المتكقػػع أف يػػنخفض نصػػيب  ،كجػػـ :.;3عػػف المتكسػػط العػػالمي كالػػذم يقػػدر بحػػكالي كثيػػران مػػنخفض 

النمك السكاني كذلؾ نتيجة ، كجـ 8.;إلى  4252عاـ  كؿمسنكيان، ليصؿ بح أفريقياالفرد مف األسماؾ في 
 .(4)مدادات السمكيةبمعدالت تفكؽ المعركض مف اإل

  روة السمكية في الناتج المحميـــاع الثـــقطالنسبية ل مساىمةال 3-0-5
، يمييػا أفريقيػالقطػاع اإلنتػاج السػمكي ب المحميتساىـ المصايد الحرفية بالنصيب األكبر في الناتج 

 (.6-5كذلؾ عمى النحك المبيف بالجدكؿ ) المصايد الصناعية، ثـ المصايد الداخمية
                                                           

)1( 
FAO, The value of African Fisheries and Aquaculture No, 1093, FIPS, 2015. 

)2(
 Ibid. 
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د مسػػػاىمة المصػػػايد البحريػػػة بالػػػدكؿ يػػػز إذ ت ،بالقػػػػارة أخػػػرلإلػػػى  كقػػػد تتبػػػايف ىػػػذه النسػػػب مػػػف دكلػػػة

 اناميبيػػػحيػػػث تسػػػكد المصػػػايد البحريػػػة الصػػػناعية فػػػي كػػػؿ مػػػف  ،أفريقيػػػاالسػػػاحمية فػػػي شػػػرؽ كشػػػماؿ غػػػرب 
د يػز تبينمػا  ،سػاحمية بقطػاع كسػط القػارةالفي حيف تزداد مساىمة المصايد الداخميػة بالػدكؿ غيػر  ،كمكريتانيا

  .كمدغشقر ،زيمبابكم ،نيجريا ،أكغندا ،مصر :مساىمة قطاع المزارع السمكية في دكؿ مثؿ
 

 ( 4-3جدول رقم )
 0214 من األسماك عامفي الناتج المحمي مساىمة مصادر اإلنتاج السمكي 

 % جماليالنسبة مف الناتج المحمي اإل المصادر
 48 المصايد السمكية الداخمية*
 56 المصايد السمكية الحرفية

 ;4 المصايد السمكية الصناعية
 33 المزارع السمكية

 322 جمالياإل
 ____________________________                   

Source: FAO, The value of African Fisheries and Aquaculture No, 1093, FIPS, 2015 

 .المصايد الداخمية تشمؿ المسطحات المائية غير الساحمية، كالحرفية الشراعية كاآللية الصغيرة* 
 

  :التجارة الخارجية السمكية 3-0-6
بمػػػا  ،مميػػػكف طػػف :4.9حػػكالي  4238 مػػف األسػػماؾ عػػػاـ فريقيػػػةاألصػػػادرات القػػارة  إجمػػاليبمػػغ  
 إجمػاليحجػـ الصػادرات العالميػة مػف األسػماؾ فػي ىػذا العػاـ، فػي المقابػؿ بمػغ  إجمػالي% مػف 9.4يعادؿ 

حجػـ الػكاردات  إجمػالي% مػف 32.9مميػكف طػف، كيمثػؿ حػكالي  6.4كاردات القارة في العػاـ نفسػو حػكالي 
-5جدكؿ رقـ )) فريقيةاأل كعميو فإف الميزاف التجارم السمكي ليس في صالح القارة ،العالمية مف األسماؾ

7.) 
 ( 5-3جدول )

 0216عــام  أفريقياصادرات وواردات األسماك في  إجمالي

 البيػػػػاف
 الكاردات الصادرات
4238 4238 

 ;645 49:4 الكمية )ألؼ طف(
 32.94 9.39 العاـ إجمالي% مف 

 Source:FAO, Fishery and Aquaculture Statistics, 2017  
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 :  أفريقياالتحديات التي تواجو قطاع اإلنتاج السمكي في  3-3
 عددان مف المعكقات كالتحديات نذكر منيا ما يمى: أفريقيايكاجو قطاع األسماؾ ب 

 :التحديات التي تواجو قطاع المصايد الطبيعية 3-3-1
أسػػطح البحػػار، ف التغيػػرات المناخيػة كمػػا يصػػاحبيا مػف ارتفػػاع محتمػؿ فػػي مناسػيب إ :التغيـر المنــاخي -

سػكؼ يػؤثر بػبل شػؾ فػي نشػاط الصػيد،  ،كزيادة احتماالت تكرار العكاصؼ، كالتغير في نظػاـ األمػكاج
 كنكعيتيا.  ةفضبلن عف كمية األسماؾ المصاد ،بتقميص عدد أيامو

قػانكني بسػكاحؿ غػرب الارتفػاع نسػبة الصػيد غيػر إلػى  تشػير التقػديرات :الصيد المفـرط وغيـر القـانوني -
ة الناجمة عف الصيد غير القانكني دكف إببلغ أك تنظيـ جماليكقدرت الخسائر اإل ،%62بنسبة  أفريقيا

 .(3)مميكف دكالر 95; بنحك 4236عاـ جنكب الصحراء  أفريقيافي المناطؽ االقتصادية الخالصة في 
مسػجميف الكالصػياديف غيػر  ،قانكني مف قبػؿ سػفف الصػيد كالتصػنيع األجنبيػةالكما أف الصيد غير  

سػػاك يميػػاه المحػػيط األطمسػػي )مكريتانيػػا كالسػػنغاؿ كغانػػا كغينيػػا كغينيػػا بعمػػى  ةالمطمػػ أفريقيػػابػػدكؿ غػػرب 
فاسػتخداـ السػفف ة. انخفاض مخزكنات العديد مف أنكاع األسماؾ الميمػ فيكليبريا كسيراليكف(، قد أسيمت 

الخالصة بدكؿ المنطقة يتسبب في تدمير عكائؿ األسماؾ  بالمنطقة االقتصادية يالكبرل لشباؾ الجر القاع
الضػػغكط الناجمػػة عػػف إلػػى  باإلضػػافة ،األطنػػاف مػػف المخػػزكف السػػمكي آالؼكاسػػتنزاؼ  ،عنػػد قػػاع المحػػيط

كلكنيػػا تقتػػؿ  ،كالتحػاكيط التػػي تجمػب كميػػات كبيػرة مػػف األسػماؾ ،كالػػديناميت ،اسػتخداـ الشػػباؾ الببلسػتيكية
 لمنمك كالتكاثر. الكافية زريعة األسماؾ قبؿ أف تتاح ليا الفرصة 

 
إلػى  مػع مكريتانيػا اتفاقيػة صػيد األسػماؾ التػي تعػكد ،4237بػي فػي يكليػك ك كقد جدد االتحػاد األكر 

بيػػة بػػدخكؿ الميػػاه ك كالتػػي ستسػػمح ألكثػػر مػػف مائػػة سػػفينة صػػيد أكر  ،كذلػػؾ لمػػدة أربػػع سػػنكات 9:;3عػػاـ 
كىذا االتفاؽ يسمح لسفف االتحاد األكربي باصطياد أسماؾ الجمبرم كالتكنػة كاألسػماؾ القاعيػة  ،يتانيةالمكر 

 ألؼ طف سنكيان.  4:2حكالي إلى  كاألسماؾ البحرية بكميات تصؿ
فػػإف اسػػتفادة  ،الماضػػية 47كعمػػي الػػرغـ مػػف أف مكريتانيػػا تمقػػت أكثػػر مػػف بميػػكف يػػكرك خػػبلؿ السػػنكات الػػػ 

مػػع سػػفف  ة، كقػػد كضػػعت فػػي منافسػػةمتيالكػػ اكال تػػزاؿ سػػفني ،اديف المحميػػة مػػف ذلػػؾ قميمػػةمجتمعػػات الصػػي
إلػى  كمػع الػنقص المتزايػد لؤلسػماؾ فػإف الصػياديف المحميػيف أصػبحكا مضػطريف ،االتحاد األكربػي المتقدمػة

  .القياـ برحبلت صيد بعيدة في األعماؽ مما يعرضيـ لمخطر
 

، فقػػد شػػيدت بحيػػرة مشػكمة االسػػتغبلؿ الجػػائر لمكاردىػاكػذلؾ تعػػاني مصػػايد األسػماؾ الداخميػػة مػػف  
عػػداد أكزيػػادة  ،عػػداد الصػػياديفأخػػبلؿ السػػنكات األخيػػرة زيػػادة كبيػػرة فػػي  –سػػبيؿ المثػػاؿ عمػػى  –فيكتكريػػا 

                                                           
(1)

Green Peace, African Fisheries Paradise at Crossroads, Investing Chinese Companies Illegal 

Fishing Practices in West Africa, May 2015, Pp., 13-14. 
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صيػػػػد بشكػػػؿ مضطػػػػػرد سيػػػـ فػػػػػي ارتفػػػاع كميػػػات الأممػػا  ،مصػػانع األسػػماؾ، كاشػػػتداد المنافسػػػة فيمػػا بينيػػػا
 .(3)اإلنتاجعمى  كبالتالي قدرتيا ،الزريعة السمكية بالبحيرةعمى  لينعكس سمبان 

 
 – 4238خػبلؿ الفتػرة ) أفريقيػامف المتكقع أف ينخفض نصيب الفرد مف األسػماؾ فػي  :النمو السكاني -

نتيجػػػػة النمػػػػك السػػػػكاني  ،كجػػػػـ/ فػػػػرد 8.;إلػػػػى  4252ليصػػػػؿ عػػػػاـ  ،% سػػػػنكيان 2.4( بمعػػػػدؿ  4252
 دادات. ػػمبمعدالت تفكؽ المعركض مف اإل

 
عمػػػى  تشػػػيد العديػػػد مػػف المصػػػايد السػػػمكية بالقػػػارة تغيػػػرات بيئيػػة كبيػػػرة تػػػؤثر بالسػػػمب :التـــدىور البيئـــي -

ككينيػا كالتػي  أثيكبيػاالحػدكد بػيف عمػى  ذلؾ بحيػرة تكركانػا التػي تقػععمى  كالمثاؿ ،نتاجيا مف األسماؾإ
 ،الميػاه فػي البحيػرة بسػبب الجفػاؼ الػدائـ كالتبخػر كترسػب الطمػي مسػتكلتشيد تدىكران نتيجة انخفاض 

 ثػػرأ قػػد ،نيػػر أكمػػك كىػػك النيػػر الرئيسػػي الػػذم يمػػد البحيػػرة بالميػػاهعمػػى  أف بنػػاء السػػدكدإلػػى  باإلضػػافة
الصػػياديف الػػذيف  الؼاالجتماعيػػة آلالظػػركؼ عمػػى  كانعكػػس ذلػػؾ ،الميػػاه بػػالبحيرة مسػػتكياتعمػػى  سػمبان 

  .البحيرةعمى  يعتمدكف
المكارد السمكية سكاء مف حيث الكـ أك النكع، كيعتبػر عمى  كذلؾ يؤثر التمكث المائي بشكؿ سمبي

تسػػرب البقػػع الزيتيػػة مػػف نػػاقبلت الػػنفط ىػػك أىػػـ مصػػدر لمتمػػكث، فعمػػى سػػبيؿ المثػػاؿ تمػػكث الشػػكاطئ 
كنفػػػكؽ  ،فػػػي مػػػكت اإلسػػػفنج م تسػػػببذ، كالػػػ4239قرقنػػػة( فػػػي نػػػكفمبر المكريتانيػػػة كالتكنسػػػية )سػػػكاحؿ 

 جميعيػا سكاحؿ العديد مف الدكؿ، تشػكؿعمى  ضرار بالشعاب المرجانيةكاإل ،عداد كبيرة مف األسماؾأ
 أك التنميػػػة ،مػػػا بسػػػبب التمػػػكثإكالتػػػي تتعػػػرض لتيديػػػدات،  ؿ حيكيػػػة لمتجمعػػػات السػػػمكية البحريػػػةمػػػعكا

المصػايد الداخميػة كميػات ضػخمة مػف مخمفػات الصػرؼ الصػحي  ىكمػا تتمقػ ة،مخططػالالساحمية غير 
 كالزراعي كالصناعي بسبب ضعؼ أك انعداـ البيئة التحتية في العديد مف دكؿ القارة.

  
نقػص أك عػدـ تػكفر مػكاني مػف  فريقيػةاألتعانػػػي العديػػػػد مػػػف الػػػػدكؿ  :نقـص عناصـر البنيـة األساسيـة -

مػػػػدادات الكقػػػكد، ككسائػػػؿ النقػػػؿ المػػػبردة ا  لمسفػػػػف، ك ة اإلنػػزاؿ المناسػػبة كالتػػي تػػكفر أرصفػػػالصػيد كمكاقػػع 
 كمصانع الثمج كغيرىا. ،اإلصبلح كالصيانة ككرش ،كثبلجات الحفظ

 : التحديات التي تواجو قطاع االستزراع السمكي 3-3-0
 :ما يمىيف فريقيةاألأىـ التحديات التي تكاجو قطاع االستزراع السمكي في معظـ الدكؿ  تتمثؿ

 جكدة المياه كتمكثيا.  مستكلانخفاض  -
 عداد الكافية بسبب عدـ تكفر المفرخات. صبعيات األسماؾ باألأعدـ تكفر زريعة ك  -
 . ةرشيدالممارسات االستزراع غير  -

                                                           
(1)

Odada, E. O., et al., Mitigation of Environmental Problems in Lake Victoria, East Africa 

Causal Chain and Policy Option Analysis, Ambio Vol. 33 no. 1-2, 2004.                              
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 ارتفاع تكاليؼ المدخبلت خاصة األعبلؼ.  -
مزارع الميػاه العذبػة، بينمػا عمى  حيث اليزاؿ التركيز ،محدكدية األنكاع السمكية المتاحة لبلستزراع -

 سماؾ البحرية بنفس االىتماـ. األال يحظى استزراع 
 القركض. عمى  ضعؼ إمكانيات الحصكؿ -
كال يػتـ التصػدير إال فػي أضػيؽ  المحمػيحيث يتـ اإلنتاج بشكؿ رئيسي لمسكؽ  ،محدكدية األسكاؽ -

  .الحدكد
األسػػػػماؾ أسػػػػعار سػػػػماؾ المصػػػػايد الطبيعيػػػػة كالتػػػػي غالبػػػػان مػػػػا تكػػػػكف أسػػػػعارىا أقػػػػؿ مػػػػف أمنافسػػػػة  -

 المستزرعة بسبب انخفاض تكمفة اإلنتاج. 
بعػػػض منػػػاطؽ القػػػارة فػػػي  تتعػػػرض لػػػوالػػذم  العكامػػؿ الطبيعيػػػة مثػػػؿ الفيضػػػانات السػػػنكية كالجفػػػاؼ -

 تنمية االستزراع السمكي. عمى  ؤثر سمبيان ي ممابعض المكاسـ 
 

خػػبلؿ شػػير طػػار مكاجيػػة ىػػذه التحػػديات كالمسػػاىمة فػػي التخفيػػؼ مػػف آثارىػػا نظمػػت مصػػر إكفػػي 
تعزيػػػز القػػػدرة المؤسسػػػية لػػػدعـ حككمػػػة قطػػػاع الثػػػركة السػػػمكية فػػػي كرشػػػة عمػػػؿ عػػػف " :423سػػػبتمبر عػػػاـ 

 –أكغنػدا  –الجابكف  –الككنغك برازافيؿ  –الكسطي  أفريقيا –بكركينا فاسك  اشتركت فييا كؿ مف: ،"أفريقيا
فػي بيف مصػر كتمػؾ الػدكؿ التعاكف عمى  خبلؿ ىذه الكرشةتـ االتفاؽ قد ك  ،الكاميركف – فسيراليك  –غانا 

 المجاالت اآلتية: 
o  فريقيةاألتنظيـ كحدات تدريبية لمككادر. 
o يفاد خبراء مصرييف لنقؿ الخبرة المصرية. إ 
o نشاء مزرعة سمكية في بكركينا فاسك. إ 
o نشاء مفرخات لتكفير زريعة األسماؾ. إ 
o  .القياـ ببحكث مشتركة لتنمية كتطكير المكارد السمكية 

 

 :(1)0252لعام  فريقياستراتيجية البحرية المتكاممة ألاال 3-4
كاسػػػعان لمحمايػػػة كاالسػػػتغبلؿ المسػػػتداـ لممجػػػاؿ  ان تػػػكفر إطػػػػار  ريقػػػياألفكضػػػعيا االتحػػػاد كىػػػػػى كثيقػػػة 

كمػف أىػـ مػا  ،يػاميقابمػة لمتطبيػؽ كخطػة عمػؿ لتفع اكتتضمف رؤية كاضحة المعالـ كأىػداف ريقياألف البحرم
 حياء المائية ما يمي: جاء بيا بشأف مصايد األسماؾ كتربية األ

مكاصمة تطكير مصايد األسماؾ الداخميػة عمى  ريقياألفتشجيع جميع الدكؿ األعضاء في االتحاد  -
 حياء المائية بشكؿ مستداـ.كتربية األ

                                                           
(1)

 www.au.Int.Maritime  

http://www.au.int.maritime/
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دارة كاسػػتغبلؿ األرصػػدة السػػمكية فػػي  - دمػػج كتنفيػػذ السياسػػات المشػػتركة لمصػػايد األسػػماؾ لحفػػظ كا 
  .المناطؽ البحرية المشتركة

الػػػدكؿ أعضػػػاء االتحػػػاد مػػػف خػػػبلؿ التنسػػػيؽ بػػػيف  ،المػػػكارد البحريػػػة الحيػػػةعمػػػى  التعػػػاكف لممحافظػػػة -
كتطبيػػؽ أحكػػاـ مػػكاد اتفاقيػػة  ،كبالتعػػاكف مػػع المنظمػػات اإلقميميػػة إلدارة مصػػايد األسػػماؾ ،ريقػػياألف

  .قانكف البحار
تحديػػد المنػػاطؽ المحميػػة البحريػػة فػػي المسػػطحات المشػػتركة، كتطبيػػؽ القكاعػػد كاألنظمػػة الخاصػػة  -

البحػػػرم، كحمايػػػة األنػػػكاع البحريػػػة الميػػػددة  التنػػػكع البيكلػػػكجيعمػػػى  بيػػػا، باعتبارىػػػا كسػػػيمة لمحفػػػاظ
  .باالنقراض بسبب الصيد الجائر

و القيػػاـ بتحميػػؿ البيانػػات كاالتجاىػػات كالقيػػاـ مػػايإنشػػاء مركػػز أفريقػػي لمبيانػػات البحريػػة يكػػكف مػػف م -
 بأنشطة البحث كالتطكير. 

 
 :(3)الوضع الحالي لمصايد األسماك والمزارع السمكية في دول حوض النيل 3-5
 : مقدمــة 3-5-1

إلػػى  كىػػي مقسػػمة، تضػػـ منطقػػة حػػكض النيػػؿ عشػػرة دكؿ كتغطػػي مسػػاحة جغرافيػػة كبيػػرة كمتفرقػػة
 منطقتيف فرعيتيف: 

 أثيكبيػػاكتضػػـ خمػػس دكؿ ىػػي مصػػر كالسػػكداف كجنػػكب السػػكداف ك  :منطقػػة حػػكض النيػػؿ الشػػرقي 
رتيرياك   .ا 

 كينيػا، كأكغنػدا ك  ،كتنزانيػا، كتضـ ست دكؿ ىي بكركندم، كركاندا .منطقة بحيرات النيؿ االستكائية
 كجميكرية الككنغك الديمقراطية. 

 
مكانيػػػػات ىائمػػػػة لمصػػػايد األسػػػػماؾ كاالسػػػػتزراع إقمػػػيـ كتػػػكفر المسػػػػطحات المائيػػػة المختمفػػػػة فػػػػي اإل

كالمحػيط األطمسػي ) جميكريػة الككنغػك  ،كتشمؿ ىذه المسطحات المحػيط الينػدم )كينيػا، تنزانيػا( ،السمكي
( كالبحػػر المتكسػػط )مصػػر(، كالعديػػد مػػف الخمجػػاف إريتريػػاكالبحػػر األحمػػر) مصػػر، السػػكداف،  الديمقراطيػػة(

كالبحيػػػرات الطبيعيػػػة كالصػػػناعية )الخزانػػػات(  ،ي مػػػف أىميػػػا نيػػػر النيػػػؿتػػػكاألنيػػػار كال ،كالبحيػػػرات السػػػاحمية
 كالمستنقعات. 

كـ، كمساحة الرصيؼ القػارم )المنطقػة ألؼ  6:.364داف اإلقميـ بحكالي ػػكيقدر طكؿ الساحؿ لبم
ة ػػػػػػاه الداخميػػػػػػػدر مسػػػاحة الميػػػػػػػكتق، 4كػػػـمميػػػكف  4.35( حػػػكاليتػػػرم 422عمػػػؽ عمػػػى  يزةػػػػػػة المتمػػػػػالساحمي
 .4كـألؼ  433.45بحكالي 

                                                           
(1)

 Ahmed Barrania & Hosam Nagaty, Fish Trade in Nile Basin Countries, INP, 2007. 
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مميػػػكف طػػػف  :.3نتػػػاج السػػػمكي السػػػنكم فػػػي جميػػػع دكؿ حػػػكض النيػػػؿ بحػػػكالي كيقػػػدر متكسػػػط اإل 
  .مف المزارع السمكية يأتي المتبقي، كالثمث المالحةنيار كالمياه مف الصيد في األه اثمث يأتيسنكيان، 

 
 :المصايد الطبيعية 3-5-0

كتعتمػػػد اسػػػتدامة ىػػػذه  ،خاصػػػة المصػػػايد الداخميػػػة ،عػػػابرة لمحػػػدكد تعتبػػػر المصػػػايد الطبيعيػػػة مػػػكارد 
، مػػػػف خػػػػبلؿ كضػػػػع خطػػػػط اإلدارة العذبػػػػةيككلكجيػػػػة فػػػػي الميػػػػاه الػػػػنظـ األعمػػػػى  المحافظػػػػةعمػػػػى  المصػػػػايد
 ،المقاطعػات كأ ،الكاليػات، أك اإلقمػيـ مسػتكلعمػى  التعػاكف سػكاءعمى  كالتي تعتمد بشكؿ كبير ،المستدامة

 الدكؿ لتحقيؽ االستفادة الكاممة مف مصايد األسماؾ في دكؿ اإلقميـ.  كأ
 

كتشمؿ أسػماؾ البمطػي كالبيػاض كغيرىػا مػف أسػماؾ كأنكاع األسماؾ متعددة في دكؿ حكض النيؿ  
ألسػػماؾ البحريػػة كخاصػػة أسػػماؾ كالنيػػر النيػػؿ كركافػػده كبحيراتػػو كمسػػتنقعاتو ضػػحمة الميػػاه،  ةالميػػاه العذبػػ

يػػتـ صػػيدىا بكسػػائؿ غالبػػان مػػا كتنزانيػػا. ك  اإريتريػػخاصػػة  المحػػيط الينػػدمى بالنسػػبة لمػػدكؿ المطمػػة عمػػ التكنػػة
نتاجػػا أقػؿ مػػف المتػػاح فػي حالػػة اسػتخداـ الكسػػائؿ األكثػػر حداثػو سػػكاء فػػي إكبالتػالي تحقػػؽ  ،الصػيد البدائيػػة

 .% مف حجـ المصػيد52 – 32كما أف نسبة الفاقد عالية كتتراكح بيف  ،أك التصدير ،أك التصنيع ،الصيد
اه تـ مػػف البحيػػرات كالميػػيػػصػػيد األسػػماؾ فػػي دكؿ حػػكض النيػػؿ  إجمػػالي% مػػف 2;ف نحػػك إكيمكػػف القػػكؿ 

 ،كالمحػػػيط الينػػػدم كاألطمنطػػػي ،البحػػػريف المتكسػػػط كاألحمػػػرعمػػػى  % فقػػػط مػػػف السػػػكاحؿ32ف ا  ، ك ةالعذبػػػ
كفػي نفػس الكقػت  ،فػي النيػر كبحيراتػو Over fishingمرحمػة الصػيد الجػائر إلػى  كبالتػالي فقػد كصػؿ األمػر

 مسػػتكلبسػػبب انخفػػاض  يعػػد ضػػعيفان  فػػإف االىتمػػاـ بالتكسػػع فػػي الصػػيد البحػػرم فػػي سػػكاحؿ دكؿ الحػػكض
 التقنيات المستخدمة. 

ألػؼ طػف  597األنيار كالبحػار( فػي أكغنػدا بحػكالي يمة الصيد مف المصايد الطبيعية )حص قدركت
 79 ،ألػؼ طػف فػي كينيػا 434 ،ألؼ طف في تنزانيػا 4:4 ،ألؼ طف سنكيان في مصر 562مقابؿ  ،سنكيان 

ألػػؼ طػػف فػػي  39ف مػػمتفاكتػػة تتػػراكح  كميػػاتركانػػدا بك  أثيكبيػػاثػػـ تػػأتي بكركنػػدم ك  ،ألػػؼ طػػف فػػي السػػكداف
  .اإريتريطف فقط في  722ألؼ طف في أقميا، كإلى  عبلىاأ
 
  :زارع السمكيةـــالم 3-5-3

يمثػػؿ  ،ألػػؼ طػػف :.579سػػنكيان بحػػكالي  بػػدكؿ حػػكض النيػػؿ نتػػاج المػػزارع السػػمكيةإقػػدر متكسػػط ي 
نتاج، كخبلؿ السنكات األخيرة ارتفعت مسػاىمة المػزارع السػمكية فػي مصػر اإل إجمالي% مف ;.45حكالي 

% 8;نػػتج حػػكالي تحيػػث  ،القػػارة مسػػتكلعمػػى  مػػف المػػزارع السػػمكيةلؤلسػػماؾ كالتػػي تعتبػػر المنػػتج الرئيسػػي 
كمػػا  ،خبػرة كبيػػرة فػي ىػذا المجػاؿ مصػر كاكتسػبت ،دكؿ حػكض النيػػؿبػنتػاج المػػزارع السػمكية إ إجمػاليمػف 

  .بعض دكؿ الحكض مثؿ كينيا كأكغندا االىتماـ بإقامة المزارع السمكيةمؤخران بدأت 
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  :استيالك األسماك 3-5-4
تعتبػر األسػماؾ المصػدر الرئيسػػي لمبػركتيف الحيػكاني الػرخيص لمشػػعكب الفقيػرة لػدكؿ حػكض النيػػؿ  

أك حتػػػى الػػػدكاجف بسػػبب ارتفػػػاع نسػػػبة الفقػػر بػػػيف الغالبيػػػة  ،شػػػراء المحػػػـك الحمػػراءعمػػى  لعػػدـ قػػػدرة الغالبيػػػة
بالمتكسػػط  ةكجػػـ مقارنػػسػبعة كيقػدر متكسػػط اسػػتيبلؾ الفػػرد فػي دكؿ اإلقمػػيـ بحػػكالي  مػػف السػػكاف. العظمػى

 . كجـ/ سنكيا 39مي المقدر بحكالي العال
 

األسػػماؾ )باسػػتثناء  مػػفمنخفضػػة اسػػتيبلؾ  فػػإف جميػػع دكؿ اإلقمػػيـ لػػدييا معػػدالت ،كبصػػفة عامػػة 
نتػػاج، اإل مسػػتكلانخفػػاض إلػػى  كيرجػػع ذلػػؾ بشػػكؿ أساسػػي(، 8-5كمػػا يتضػػح مػػف الجػػدكؿ رقػػـ )مصػػر(، 

 ،كنقػػػص المػػػكارد الماليػػػة السػػػتيراد األسػػػماؾ كمكمػػػؿ لئلمػػػدادات المحميػػػة ،كارتفػػػاع معػػػدؿ الزيػػػادة السػػػكانية
تتػػػكفر ليػػػا كسػػػائؿ المكاصػػػبلت أنػػػو فػػػي بعػػػض الػػػدكؿ يعػػػيش السػػػكاف فػػػي منػػػاطؽ نائيػػػة ال إلػػػى  باإلضػػػافة
فػػإف المسػػتيمكيف يفضػػمكف األسػػماؾ الطازجػػة  ،كبصػػفة عامػػة مػػف األسػػماؾ.  ةكميػػات قميمػػعمػػى  كيحصػػمكف

نقػص كسػائؿ إلػى  كيرجػع ذلػؾ ،شائعة االسػتيبلؾ المحمية كالمجففةإال أف األسماؾ المدخنة  ،عف المجمدة
 . بالعديد مف دكؿ حكض النيؿالحفظ كالتبريد 

  (6-3) جدول رقم
 ونسبة البروتين السمكي  ،دادات األسماكـــمإنصيب الفرد من 

  0213 عام فيفي دول حوض النيل  البروتين الحيواني جماليإل

نصيب الفرد من إمدادات األسماك  الدولة
 كجم /سنة

نسبة البروتين السمكي من 
 البروتين الحيواني

 0.0 0.0 اُغٞدإ 

 ..... 9.9 ع٘ٞة اُغٞدإ 

 9.2 1.9 ئسر٤ش٣ب

 91.0 09.8 أٝؿ٘ــذا

 1.6 7.0 ٤٘٤ًــب

 98.0 7.8 سٝاٗــذا

 99.8 1.9 ر٘ضا٤ٗــب

 92.0 9.1 ثٞسٝٗــذ١

 0.9 1.7 أص٤ٞث٤ب

 61.8 8.9 اٌُٞٗـٞ اُذ٣ٔوشاؽ٤خ

 97.11 99.0 ٓظــــش
____________________________ 

Source: FAO, Fisheries and Aquaculture Statistics, 2016 
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  :اكــارة األسمـــتج 3-5-5
بػػدكر محػػدكد فػػي  مميػػكف نسػػمة 622لغ عػػددىـ أكثػػر مػػف تسػػاىـ دكؿ حػػكض النيػػؿ كسػػكانيا البػػا 

اتجيػت تجػارة األسػماؾ فػي إقمػيـ حػكض  ،ما زادت تجارة األسػماؾ العالميػة زيػادة كبيػرةنيبف ،تجارة األسماؾ
 .االنخفاضإلى  النيؿ

كػػػػؿ مػػػػف  كتصػػػػدركمعظػػػػـ دكؿ المنطقػػػػة تصػػػػدر كتسػػػػتكرد األسػػػػماؾ كمنتجاتيػػػػا باسػػػػتثناء ركانػػػػدا،  
رتيريػػاك  ،كالككنغػػك الديمقراطيػػة ،بكركنػػدم مػػف أكبػػر دكؿ الحػػكض  مصػػر كتعػػد ،كميػػات محػػدكدة أثيكبيػػاك  ،ا 

تمييا  ،مريكيأمميكف دكالر  356.4ألؼ طف بقيمة تقدر بحكالي  463.8تستكرد  حيث، استيرادان لؤلسماؾ
مميػػكف طػػف  ;.35، ككينيػػا أمريكػػيمميػػكف دكالر  67ألػػؼ طػػف بقيمػػة  88.6الككنغػػك الديمقراطيػػة بحػػكالي 

  .أمريكيمميكف دكالر  6بقيمة 
كلػدييا  ،لؤلسػماؾ كالمنتجػات السػمكية ان صػافي ان مسػتكردتعػد كبصفة عامة فػإف منطقػة حػكض النيػؿ  

عجػز فػي الميػزاف التجػارم سػكاء مػف حيػث الكميػة أك القيمػة، حيػث تزيػد كميػات الػكاردات عػف الصػػادرات، 
% مػػػف 86حػػػكالي عمػػػى  الػػػذم يسػػػتحكذ ،السػػػكؽ الرئيسػػػي لمعظػػػـ دكؿ اإلقمػػػيـبػػػي ك كيعتبػػػر االتحػػػاد األكر 

عة فػي القطػاع الحرفػي كيتـ تسػكيؽ المنتجػات السػمكية المصػن .كمية صادرات األسماؾ مف اإلقميـ إجمالي
  .ال يتـ تسجيميا ضمف بيانات التجارة ذافي األسكاؽ الداخمية، كل

  :التحديات التي تواجو اإلنتاج السمكي 3-5-6
 تػػػوالعديػػػد مػػػف التحػػػديات التػػػي تػػػؤثر فػػػي تنميبػػػدكؿ حػػػكض النيػػػؿ يكاجػػػو قطػػػاع اإلنتػػػاج السػػػمكي 

  :كاستدامتو مف أىميا
طػػػكؿ شػػػكاطئ الميػػػاه عمػػػى  حيػػػث يعػػػيش الصػػػيادكف فػػػي تجمعػػػات معزكلػػػة ،التحػػػديات االجتماعيػػػة -

 كارتفاع نسبة األمية.  ،الساحمية أك الداخمية
(، Landing sitesنػػزاؿ )ضػػعؼ مككنػػات البنيػػة األساسػػية مثػػؿ سػػفف الصػػيد كالمػػكاني كمكاقػػع اإل -

كشػػبكة  ،ككسػػائؿ االتصػػاؿ ،ككرش اإلصػػبلح كالصػػيانة ،كاإلمػػداد بػػالكقكد كالػػثمج ،كثبلجػػات الحفػػظ
 رؽ. ػػػالط

تػػكفير عمػػى  قػػدرتيـ ضػػعؼ كبالتػػالي ،دخػػكؿ الصػػياديفك  سػػكاف المنػػاطؽ الريفيػػة، ؿدخػػك انخفػػاض  - 
 معدات صيد كحفظ األسماؾ. 

ككسائؿ التداكؿ الحديثة،  ،عكؽ إمكانية تكفير معدات الصيدت التيصعكبة تكفير العمبلت األجنبية  - 
 المختمفة.  السمكي ككذلؾ مدخبلت اإلنتاج

 أكبػر مػف قػدرات، كغالبان ما تككف شػركطو الحكض االئتماف في معظـ دكؿعمى  صعكبة الحصكؿ  - 
 مكانيات التكسع في النشاط اإلنتاجي كالتسكيقي. إكالتجار، مما يعكؽ  الصياديف

ات اسػػػتقرار مجتمعػػػعمػػػى  التػػػي تػػػؤثر بشػػػكؿ كبيػػػرات السياسػػػية فػػػي العديػػػد مػػػف الػػػدكؿ االضػػػطراب - 
  .تسكيؽ األسماؾ سكاء داخميان أك خارجيان عمى  كبرأكتؤثر بشكؿ  ،الصياديف
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 وفـــــرص  ةــروة السمكيــال الثــفي مجمع مصــر اون ــارة لمتعــــدول المختــبعض ال 3-6
 :ومجاالت التعاون   
 (1)غـــانـــا  3-6-1

 ـةامـــعنبــذة  -أوالً 
 ىميا:أعدد كبير مف المسطحات المائية مف  كلة غانايغطي د

 ،(4ـكػػػػػػػػػػػػػػػ 6:2:احة )سػػػػػػػػػػػػػػػالم نساف في العالـ مف حيثبحػيرة فكلتػا كىػػي أكػبر بحػيرة مف صنع اإل  -
كيقػػدر  ،كػػـ 7422يقدر طػكؿ سكاحمػيا بحػكالي حيث كثالث أكبر بحيرة في العالـ مف حيث الحجـ، 

كيقػدر االرتفػاع  ان،متر  2; حكاليإلى جزاء البحيرة أأعمؽ تر، كيصؿ م :.:3متكسط عمقيا بحكالي 
 ر.امتأ 8-4ما بيف 

، 4كػـ :6كتقػدر مسػاحتيا بحػكالي  ،كىى أكػبر بحػيرة طبيعيػػة فػي غانػا Bosomtwi بكسكمتكم بحػيرة -
خػػرل سػػكنجا كتشػػمؿ البحيػػرات الرئيسػػية األ .جػػزاءفػػي بعػػض األ امتػػر  94حػػكالي إلػػى  كيصػػؿ عمقيػػا

 كبحيرة كيتا.كساككمكنك كمكني 
 مثػػؿ أخػػرلكتكجػػػػػد خزانػػات  ،جنػػكب بحػػػيرة فكلتػػػا Kpong كبػػكنج ىميػػا خػػزافأالخزانػػػات المائيػػػة مػػف   -

 ،كػراأقػرب  weija  ٤٣ٝغاب ٝ Dawhemy داكىمػي ، كعمػي المنطقػة الغربيػةأفي  veaك٤ب  ٝ Tono تكنك
ىكتػػار، 322قػػؿ مػػف أ% مػػف الخزانػػات مسػػاحتيا 4;قػػرب كيمػػاس. كحػػكالي  Barakeseثبساًغاا٢  ٝ

ة حػكالي جماليػطكؿ الساحؿ تبمػغ مسػاحتيا اإلعمى  ةبحيرة مالح 2;ذلؾ تكجد حكالي إلى  باإلضافة
 .4كـ 622

 
 ةالػػػدكؿ المسػػػتيمكتعػػػد مػػػف أكثػػػر  التػػػي كتعػػػد األسػػػماؾ مػػػف المنتجػػػات الغذائيػػػة الميمػػػة فػػػي غانػػػا  

 ماألسػر  نفػاؽاإل مجمػؿ % مػف44.4األسػماؾ حػكالي عمػى  نفاؽيمثؿ اإلحيث  ،أفريقيالؤلسماؾ في غرب 
تـ يػػػحيػػػث  ،الطعػػػاـ، كلفتػػػرة طكيمػػػة ظمػػػت األسػػػماؾ المصػػػدر المفضػػػؿ كاألرخػػػص لمبػػػركتيف الحيػػػكانيعمػػػى 

 47بمػغ نصػيب الفػرد مػف األسػماؾ حػكالي كقػد  .نتاج السػنكم محميػان اإل إجمالي% مف 97استيبلؾ حكالي 
 %82، كىك مػا يمثػؿ أفريقياجنكب الصحراء في مف أعمى المعدالت في إقميـ  ا، كىك يعد كاحدكجـ سنكيا

األسماؾ بأكثر مف مميكف طف عمى  الطمب الكمي إجماليكيقدر  ،الكطني ءمف البركتيف الحيكاني في الغذا
العجػز  إجمػالياالسػتيبلؾ الكمػي، حيػث قػدر  إجمػاليفقط مف  %72نتاج المحمي حكالي سنكيا، يغطي اإل

كتمثػػػؿ أسػػػماؾ البمطػػػي أحػػػد أىػػػـ المػػػأككالت ، 4235طػػػف عػػػاـ  ألػػػؼ 756حػػػكالي ب مػػػف األسػػػماؾ السػػػنكم
 في غانا. كالحضريةبشدة في المراكز الريفية  ةالبحرية كالمطمكب

  

                                                           
(1)

 FAO Fishery country profile, Ghana, 2016. 
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ا ميمػحيػث تمعػب الػكاردات دكران  ،انخفػض حجػـ الػكاردات بسػبب عػدـ تػكفر العمػبلت األجنبيػة كقد 
لتربيػة األسػماؾ فػي تمبيػة احتياجػات  ميػـ، كىنػا يظيػر الػدكر المػف األسػماؾ في سد العجػز فػي االسػتيبلؾ

منخفضة القيمة، كأىـ الدكؿ المكردة ىي المغرب،  ةدة ىي أسماؾ مجمدالطمب المحمي، كاألسماؾ المستكر 
 ، ىكلندا، بمجيكا كالسنغاؿ. إسبانيا، مكريتانيا، ناميبيا، النركيج

 
المعمبػػة كزعػػانؼ  ةالتكنػػالعاليػػة مثػػؿ الجمبػػرم كسػػمؾ  كيػػتـ تصػػدير األسػػماؾ البحريػػة ذات القيمػػة 
 ةسػماؾ التكنػأطػف مػف  آالؼ تسػعة، كسػمؾ الحبػار كالقػرش كغيرىػا، كقػد تػـ تصػدير حػكالي كرمياسمؾ ال
مميػػػكف دكالر  48دكؿ االتحػػػاد األكربػػػي بحػػػكالي  إلػػػى الصػػػادرات مػػػف األسػػػماؾ بأنكاعيػػػاعائػػػدات  تكقػػػدر 

 تعمػؿ دكلػة غانػانتػاج المصػايد البحريػة كالمصػايد الداخميػة بسػبب الصػيد الجػائر، إنخفػاض اأمريكي. كمػع 
 تشجيع االستزراع المائي لتكفير النقص في األسماؾ كتقميؿ حجـ الكاردات كتكفير العمبلت األجنبية. عمى

 
  :الوضع الحالي لممصايد والمزارع السمكية -ثانياً 
 1المصايد الطبيعية:  

بحكالي  4235التي يقدر إنتاجيا في عاـ المصايد البحرية عمى  األسماؾ في غانايعتمد إنتاج 
حياء ألؼ طف في نفس العاـ، كتربية األ 9:ألؼ طف، تمييا مصايد األسماؾ الداخمية بحكالي  537
اإلنتاج، تمييا  إجمالي% مف 95أف المصايد البحرية تساىـ بنسبة  أمألؼ طف،  58 بنحك المائية

مف الناتػج  %9%. كيساىـ قطاع مصايد األسماؾ بحكالي 9 المزارع السمكيةك %، 42 لداخميةالمصايد ا
مميكف  4.4، كيساىـ فػػي تكفير العمؿ لحكالي 4233الزراعي طبقا لبيانات عاـ  جماليالمحػمي اإل

  .شخص
مف % 92نتاج األسماؾ المحمية، حيث يكفر أكثر مف كيعد قطاع المصايد البحرية أىـ مصدر إل

 .ةذلؾ أنكاع مختمفة مف أسماؾ التكنكك ،األسماؾ العائمة فالمعركض م إجمالي
تحػػكؿ إلػػى  دل ىػػذاأ، كقػػد فػػي السػػنكات األخيػػرةاالنخفػػاض إلػػى  كقػػد اتجػػو إنتػػاج المصػػايد البحريػػة 

عمػػػى  ممػػػا سػػػبب ضػػػغكطان  ،ممصػػػايد الداخميػػػةلاالنتقػػػاؿ إلػػػى  بعػػػض الصػػػياديف العػػػامميف فػػػي الميػػػاه البحريػػػة
نتػػاج المصػػايد الداخميػػة إض اانخفػػعمييػا  ترتػػب ،المخزكنػات السػػمكية فػػي الفتػػرة األخيػرة خاصػػة بحيػػرة فكلتػػا

 .ربسبب الصيد الجائ
مػػػف األسػػػماؾ، كيمثػػػؿ  ان نكعػػػ 365كتمثػػػؿ بحيػػػرة فكلتػػػا أىػػػـ المصػػػايد الداخميػػػة كالتػػػي تضػػػـ حػػػكالي   

أكبػر مصػدر إلنتػاج البمطػي  Bosomtwiكتمثؿ بحيرة  ،المصايد الداخمية إجمالي% مف 2;إنتاجيا حكالي 
الخزانػػػات األخػػػرل خمػػػؼ السػػػدكد كاألنيػػػار كالبلجكنػػػات بػػػالجزء  تسػػػاىـك  (.Kumsalحػػػكؿ منطقػػػة كمسػػػاؿ )

                                                           
(1)

 Development of Aquaculture in Ghana, Business analysis of Fish Value Chain and 

Potential Business Cases, IMARIS Report, March 2015. 
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التػػػي تتكػػػكف مػػػف السػػػيكؿ كالعديػػػد مػػػف المنػػػاطؽ السػػػاحمية  تتركػػػزالبػػػاقي مػػػف إنتػػػاج المصػػػايد الداخميػػػة، ك 
 .البلجكنات بالقرب مف مصبات األنيار

 
 ةــزارع السمكيــــــالم 

في شماؿ الببلد كيمارس حاليا فػي جميػع المنػاطؽ خاصػة المنػاطؽ  75;3بدأ االستزراع السمكي عاـ    
% :;حػػكالي  فػػيحيػػاء المائيػػة فػػي األحػػكاض الصػػغيرة كشػػبو المكثفػػة كتسػػكد تربيػػة األ ،الجنكبيػػة كالكسػػطى
كيتككف قطاع االستزراع السمكي أساسا مف صػغار المػزارعيف كعػدد قميػؿ مػف المػزارع  ،مف مزارع األسماؾ

مختمفػػة مػػف األسمػػاؾ بمػػا فييػا عػػدة أنػػكاع  احيث ينػتج صػغار المػزارعيف أنكاعػ ،التجارية كمتكسطة الحجـ
جػػات ىػػذا القطػػاع نظػػـ اسػػتزراع غيػػر تجاريػػة صػػغيرة الحجػػـ لسػػد احتياعمػػى  مػػف أسػػماؾ البمطػػي. كيسػػيطر

 بنحػػػػكتجاريػػػػة الحػػػػكاض غيػػػػر حػػػػكاض الترابيػػػػة، كتقػػػػدر مسػػػػاىمة مػػػػزارع األكتسػػػػتخدـ غالبػػػػا األ ،المػػػػزارعيف
، ةىكتػػار فػػي السػػن /طػػف 6.6إلػػى  طف/ىكتػػار 3.62 مػػا بػػيف نتػػاجكيتػػراكح متكسػػط اإل ،% ىكتػػار2.58

 االسػتزراع السػمكي.مكانيات كبيرة لتنميػة كتتمتع غانا بكجكد إ .ذلؾ يكجد عدة مزارع تجاريةإلى  باإلضافة
ي تػنتاج األسماؾ المستزرعة مف األقفاص السػمكية خاصػة مػزارع األقفػاص كبيػرة الحجػـ، كالإكيأتي معظـ 

كقػػد سػػاىمت زيػادة كفػػرة المػػدخبلت فػي زيػػادة معػػدالت  ،صػػبعيات عاليػػة الجػكدةاألعػبلؼ كاألعمػػى  تحصػؿ
جػػػارم خػػػبلؿ السػػػنكات الماضػػػية إنتاجيػػػة األقفػػػاص، كقػػػد تطػػػكرت زراعػػػة األقفػػػاص بشػػػكؿ سػػػريع كنشػػػاط ت

حيػاء المائيػة خػبلؿ % مػف إنتػاج تربيػة األ::مػزارع األقفػاص بػأكثر مػف  ت%، كساىم9نمك بمغ  بمتكسط
 .4236–4233 الفترة

 
تنميػػػة  خطػػػة طمكحػػة لزيادة اإلنتاج الكطني مف األسماؾ مف خبلؿتنفيذ كقد بدأت حكػػكمة غانػػا  

الػػػػدكؿ األكربيػػػػػة لتطكيػػػػػر  كبعػػػض Nepadاالسػػتزراع السػػػمكي كذلػػؾ بالتعػػػػػػاكف مػػع البنػػػؾ الػػػدكلي كمنظمػػة 
 .4238-4233المائية خبلؿ الفترة  األحياءقطػػاع مصايد األسمػػاؾ كتربيػة 

طػط التنميػة قطاع االستزراع المائي يكاجو عدة تحديات تمثؿ عكائؽ في تحقيػؽ أىػداؼ خ كرغـ ذلؾ مازاؿ
 :مف أىميا

عػػدـ تػػكفر الزريعػػة كاألصػػبعيات بالكميػػات كالنكعيػػات المناسػػبة كالبلزمػػة لممػػزارع السػػمكية خاصػػة  -
 ،أسماؾ البمطي كىى مػف األنػكاع المفضػمة لمتربيػة كاالسػتيبلؾ بالنسػبة لمسػكاف المحميػيف فػي غانػا

 ،األسماؾ مشكمة كفيات األصػبعيات ك. كيكاجو مزارعفريقيةاألفي العديد مف الدكؿ ىك الحاؿ كما 
سػكء نكعيػة األصػبعيات خاصػة فػي إلػى  كيرجع ذلػؾ ،كما أف معدؿ نمكىا منخفض بشكؿ ممحكظ

كمػػا أف سػػبلالت  .ككػػذلؾ سػػكء عمميػػة النقػػؿ كالتخػػزيف كالتػػداكؿ ،مػػزارع األقفػػاص فػػي بحيػػرة فكلتػػا
يػػة فقػػػط ألسمػػاؾ البمطػي، حيث يػتـ تربيػة السػبلالت المحم .ضؿاألفالبمطي المستخدمة ليست ىي 

 .نيا حساسة لػدرجات الحػرارةحيث أ ،بسرعة كبيرة كتتسبب في كفيات عالية ال تنمك كىي سبلالت
ف معامػؿ التحكيػؿ أنتػاج، كمػا ترتفػع تكػاليؼ اإل حجػـ السػكؽإلػى  نتاج لمكصكؿكمع طكؿ دكرة اإل
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نػػػػو يجػػػػب تقييػػػػـ أال إ كراثيػػػا.سػػػماؾ البمطػػػي المحسػػػف أدخػػػاؿ سػػػبلالت مػػػف إمػػػنخفض، كعميػػػو يمػػػـز 
 المحمية.  لؤلصناؼالتكصيؼ الكراثي  كتحديػد ،يػػة سػبلالت جديدةأدخػػاؿ إالمخاطػر البيئػة قبػؿ 

، ةف سػبلالت البمطػي المحميػيتحسػإلػى  عػداد بػرامج تربيػة انتقائيػة تيػدؼإ فإف األمػر يتطمػبكعميو 
 ت الخاصة ببرامج التربية. إال أف المشكمة ىي نقص المعرفة كعدـ تكفر التسييبل

تمثؿ أىـ التحػديات  كالتي ،سعار المناسبةبالكميات كاأل عالية الجكدة عبلؼ السمكيةعدـ تكفر األ -
 التي تكاجو تنمية قطاع االستزراع السمكي بشكؿ مستداـ. 

 ةتككف أسعارىا أكثر مناسب غالبا ما كالتي ،ن األعبلؼ المنتجة محمياالعمؿ عمى تكفير عميو فإف ك 
حيث  ،االستمرار في النشاط كجذب مزارعيف جدد في النشاطمى ع لممزارعيف، سيشجع المزارعيف

% مف نفس 52-42بحكالي  ةمتيا المستكرديأقؿ مف مثأسعارىا يان تككف حمأف األعبلؼ المنتجة م
كبالتالي زيادة  ،ج الرئيسي(أسماؾ البمطي )المنتبيع أسعار تكمفة خفض إلى  ، مما سيؤدمةالنكعي
 األسماؾ كتكفير األمف الغذائي في غانا.عمى  الطمب

عػػػػدـ تػػػػكفر الكػػػػكادر البشػػػػرية المدربػػػػة ككػػػػذلؾ الخبػػػػرات، كبالتػػػػالي فػػػػإف الممارسػػػػػات الزراعيػػػػة مثػػػػؿ  -
ػد المعكقػات الرئيسية خاصػة فػي بحيػرة فكلتػا أحتمثؿ  التي)كمراقبة جكدة المياه،  التغذيةممارسات 

 .( غالبان ما تككف غير فاعمةاألككسجيفحيث تنخفض نسبة 
رشػػاد كخاصػػة فيمػػا يتعمػػؽ بنقػػؿ التقنيػػات كالخبػػرات كالمعػػارؼ كبنػػاء القػػدرات عػػدـ كفايػػة خػػدمات اإل -

 المناسبة التي تفتقر إلييا مزارع األسماؾ.
 القطاع. عدـ كجكد برامج بحثية تخدـ احتياجات -
سػػػعار أرتفػػػاع اك  ،األمػػػكاؿ فػػػػي تكفػػػػر رؤكس اعمػػػػي الجانػػػػب المالػػػػي تعانػػػػي مػػػػزارع األسمػػػػػػػػاؾ نقصػػػ -

 االقتراض مف البنكؾ. عمى  الفائدة
 

 : في مجــال الثـــروة السمكيــة الغاني المصري اونـالتع ومجـــاالترص ــالف -ثالثاً 
العمػؿ عمػى يجػب  السػمكيتكاجػو االسػتزراع  التػيالتحػديات ك  اإلمكانيػات المتاحػةالفرص ك  طارإ في
القطػػػاع  كأ ،الخػػػاص ، أكالشػػػراكة بػػػيف الجػػػانبيف المصػػػرم كالغػػػاني سػػػكاء بػػػيف القطػػػاع العػػػاـ إقامػػػة تسػػػييؿ

كمػػػع ذلػػػؾ يمكػػػف االىتمػػػاـ بػػػأنكاع أسػػػماؾ ) البمطػػػيأسػػػماؾ تربيػػػة األسػػػماؾ خاصػػػة  تالتعػػػاكني فػػػي مجػػػاال
نتػاج كاسػتيراد األعػبلؼ مػف مصػر، كتػكفير معػدات تخػزيفييا في غاناالرتفاع الطمب عم نظرا( أخرل  ،، كا 

 .تتمتع مصر بخبرة كبيرة فييا التيكتربية األسماؾ، كتقديـ الخدمات االستشارية 
  

 أىـ مجاالت التعاكف فيما يمى: كيمكف تحديد
 عالف األع يصنت –أ 

 عبلؼ كبسعر مستقر.نكاع جيدة مف األأنتاج كتكفير كذلؾ بيدؼ تقميؿ تكاليؼ اإل
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  :المفرخـات  - ب
مدادات مف الزريعة جيدة النمك، كأف المفرخػات المكجػكدة ال يمكنيػا تمبيػة إال يكجد حاليا أم حيث 

المعػػػدات  كذلػػؾ بسػػبب نقػػػػص المعرفػػة كالخبػػرة كعػػدـ كجػػكد ،الطمػػب فػػي السػػكؽ مػػف حيػػػث الكميػػة كالتنػػػكع
كلمصػػر بػػاع كخبػػرة كبيػػرة فػػي ىػػذا المجػػاؿ يمكػػف تقػػديميا كاالسػػتفادة منيػػا.  ،البلزمػػة ةكالخػػدمات المكجسػػتي
مدادات مكثكؽ بيا مف الزريعػة إ تكفيرإلى  ةسريع ةالنمك فيناؾ حاجعمى  سماؾ البمطيأكلمساعدة مزارع 

 . كالمتكقع مستقببلن  النقص الحاليفي ضكء حجـ الحتياجات ايتطمب تقدير حجـ األمر ك  ،صبعياتكاأل
 

 :التدريب والتعميم - ج
فػػػػػػػػػي مجػػػػػػػػػاؿ الجيػػػػػػػػػدة  كالممارسات ةقفػاص مػف نقػص المعرفػف خاصػػة مزارعي األك يعانػي المزارعػ

التعمػػػيـ  مسػػػتكلتحسػػػيف إلػػػى  ةىنػػػاؾ حاجػػػيشػػير إلػػػى أف الػػػذم  األمػػػر ،سػػػماؾ البمطػػػي بشػػػكؿ مػػػربحأتربيػػة 
 .كىك ما يمكف لؤلجيزة المصرية المعنية القياـ بو بكفاءة كالتدريب

 :يتككف مف قامة مشروع استرشادي مشتركإ - د
 .مفرخ لمبمطي -
 .حكاض ترابية لمتحصيفأ -
 .حكاض تربية بالنظاـ المغمؽأ -
  .لممزارعيفكتقديـ خدمات إرشادية ـ دكرات تدريبية يتنظ -
 .السمكيزراع تالقياـ ببحكث مشتركة لتطكير قطاع االس -

 
 ريا ـــتير إ 3-6-0

 نبــــذة عامـــة -أوالً 
مف أكثر الػدكؿ تمتعػا بػالثركة البحريػة اليائمػة حيػث تقػدر مسػاحة الميػاه البحريػة التػي  اإريتريتعتبر 

إلػػى  باإلضػػافة ،كػػـ تقريبػػا 3422نحػػك  إلػػى كتمتػػد شػػكاطئيا ، 4ألػػؼ كػػـ 78يمػػارس فييػػا الصػػيد بحػػكالي 
 جزيرة بالبحر األحمر.  578كـ حكؿ  3522حكالي 

 

 الوضع الراىــن لممصايد  -ثانياً 
 (1)المصايد البحرية:  

ساسا في مصايد البحر األحمر الغنية بالمكارد السمكية، حيث تضـ نحك ألؼ صنؼ مػف أكتتمثؿ  
نػو يمكػف إ، ف4238طبقػا لتقػديرات منظمػة األغذيػة كالزراعػة عػاـ ك  ،نكعػا مػف المرجػاف ;422كاألسػماؾ، 

  .ألؼ طف سنكيا مف األسماؾ 392 إلىنتاج الكصكؿ باإل

                                                           
(1)

 FAO Fishery Country Profile, Eritrea, 2016.  
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، إال أنو في اآلكنة ةفضمية ألنشطة الصيد الحرفيأ تعطيكحتى كقت قريب كانت سياسة الحككمة  
سػػػفف عمػػػى  %47كػػػذلؾ فرضػػػت الحككمػػػة ضػػػريبة دخػػػؿ بنسػػػبة  ،األخيػػػرة بػػػدأ االىتمػػػاـ بالصػػػيد الصػػػناعي

كدية فػي سػرائيمية كالسػعتكقؼ عمميات الصيد التي كانت تقػكـ بيػا السػفف اإلإلى  مما أدل ،الصيد األجنبية
  .اإلرتيريةالمصايد 
جنبيػػػة رخػػػص ليػػػا بمزاكلػػػة عمميػػػات الصػػػيد أخػػػرل أكفػػػي الكقػػػت الحاضػػػر تكجػػػد شػػػركات كطنيػػػة ك  

 .الصناعية كتصنيع األسماؾ كتصديرىا
   

 المصايد الداخمية وتربية األحياء المائية: 
خزانا مائيا صناعيا، يتـ فييا تربية األسماؾ خاصة أنػكاع البمطػي كالمبػركؾ،  2; إريتريايكجد في  
 لمغاية.  نتاجيا متكاضعإإال أف 
 استيالك األسماك: 

حكالي كيمك جراـ كاحد فػي بلمغاية حيث يقدر نصيب الفرد مف األسماؾ  استيبلؾ األسماؾ محدكد 
كذلؾ بسبب أف المحكـ تعتبر المصدر الرئيسي لمبركتيف الحيكاني، كما أف قمة كسائؿ النقؿ كالتكزيع  ،السنة

 تمثؿ أىـ العقبات الرئيسية في زيادة معدالت استيبلؾ األسماؾ. 
 الصادرات والواردات: 

سػػػماؾ أبمػػا فػػي ذلػػؾ زعػػانؼ كلحػػـك  ةكالمممحػػػ ةالمنتجػػات السػػمكية المجففػػفػػي الصػػادرات  تركػػزت 
  .كالسرديف المعمب التكنةأسماؾ عمى  لقرش كالبكرم كخيار البحر، في حيف يقتصر استيراد األسماؾا

 دور الدولة:  
اتجيت سياسة الحككمة نحك تنمية قطػاع المصػايد بػدعـ مػف المسػاعدات الدكليػة كذلػؾ مػف خػبلؿ  

ؿ ػػػنق كسػائؿ سػكاؽ، كتػكفيرأنشػاء ا  ك  ،قامػة مراكػز لمصػيدا  ك  ،تنظيـ حمقات عمؿ حكؿ بناء السػفف كصػيانتيا
جمعيػػات التعاكنيػػة، كتقػػـك بالاألسػػماؾ، ككضػػع خطػػط لتقػػديـ تسػػييبلت ائتمانيػػة لممشػػتغميف بحػػرؼ الصػػيد 

لضبط  ، كتكفير مختبران متر  38لمصيد بطكؿ  ان مركب 38سطكؿ الصيد مف خبلؿ تكفير عدد أيطاليا بدعـ إ
 نشاء مركز تدريب.ا  الجكدة ك 
 مستقبل تنمية القطاع:  

، حيػث يتػراكح اإلنتػػاج اإريتريػكجػكد إمكانيػػات كبيػرة لزيػادة إنتػاج األسػماؾ فػػي إلػى  تشػير التقػديرات 
مػف  ةجػراء بحػكث بمعرفػة جامعػة أسػمر إ% فقط مف المخزكنات السػمكية، كيػتـ حاليػا 42 –37الحالي مف 

 تجميع البيانات الخاصة بكميات الصيد كجيد الصيد.  كيتكلىخبلؿ قسـ خاص بالبحكث البحرية المختمفة 
  :في مجال الثروة السمكية اإلرتيريالتعاون المصري  الفــرص ومجــاالت -رابعاً 

رتيريػػاك يعتبػػر التعػػاكف بػػيف مصػػر   فػػي قطػػاع الثػػركة السػػمكية ىػػك األنسػػب لبنػػاء مصػػالح مشػػتركة  ا 
مذكرة تفاىـ بيف كؿ مف كزارة الثركة السمكية في عمى  التكقيع 4225طار تـ في عاـ كفي ىذا اإل ،كدائمة
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ككزارة الزراعػػة كاستصػػبلح األراضػػي )الييئػػة العامػػة لتنميػػة الثػػركة السػػمكية( بجميكريػػة مصػػر  اإريتريػػدكلػػة 
 ما يمي: عمى  العربية حيث اتفؽ الطرفاف

  .راء البحكث المشتركةػػجإ -
 .حماية البيئة البحرية -
تبادؿ المعمكمات كالخبػرات فػي مجػاؿ الثػركة السػمكية كاالسػتفادة مػف المراكػز البحثيػة المتخصصػة  -

 في كبل البمديف. 
كالشػػراكة فػػي مجػػاالت  لبلسػػتثمارتشػػجيع التعػػاكف بػػيف القطػػاعيف العػػاـ كالخػػاص فػػي كػػبل البمػػديف  -

ألسػػماؾ كمنتجاتيػػا ا تسػػكيؽك  ،كتصػػنيع دقيػػؽ السػػمؾ ،الصػػيد البحػػرم، كتصػػنيع كتعميػػب األسػػماؾ
 .المصنعة

فػػي مجػػاالت االسػػتزراع السػػمكي المختمفػػة مػػف خػػبلؿ الػػدكرات  فاإلرتيػػرييقبػػكؿ عػػدد مػػف المتػػدربيف  -
  .التدريبية التي تقـك بيا الييئة العامة لتنمية الثركة السمكية المصرية

  .شركات البمديف ية بينيما كتشجيع تجارة األسماؾ كالمنتجات البحرية بيفنزيادة حجـ التجارة البي -
كاالتحػاد التعػاكني لمثػركة  اإريتريػتشجيع التعػاكف المشػترؾ بػيف جمعيػات الصػياديف التعاكنيػة بدكلػة  -

 المائية بجميكرية مصر العربية.
، ةاإلرتيريػطار ىذا االتفاؽ تـ الترخيص لعدد مف سفف الصيد المصرية لمعمػؿ فػي المصػايد إكفي 

 . مع عدـ تجديد االتفاقية ات ثـ تكقؼ نشاطياكقد استمر عمؿ ىذه السفف لعدة سنك 
كىػي شػركة مصػرية تتبػع جيػاز الخدمػة )تعاكف بيف الشركة الكطنية لتنميػة الثػركة السػمكية إقامة ذلؾ  كتبل

مركب صيد لمعمؿ فػي  34تـ الترخيص بمقتضاه لعدد  اإلرتيرمكالجانب ، (الكطنية التابع لمقكات المسمحة
 .الماضيخبلؿ العاـ ية رتير المصايد اإل
 المشػػار إلييػػا كتفعيػػؿ مػػذكرة التفػػاىـ كتجديػػد ،التعػػاكفاتفاقيػػات مزيػػد مػػف ف االسػػتمرار فػػي تنفيػػذ الإ

حمايػػة عمػػى  ممػػا يسػػاعد ،حيػػث يقمػػؿ مػػف جيػػد الصػػيد فػػي المصػػايد المصػػرية ،يمثػػؿ أىميػػة خاصػػة لمصػػر
 البحثػػي، كيزيػػد مػػف فػػرص التعػػاكف المخزكنػػات السػػمكية كاسػػتدامتيا كيسػػاىـ فػػي تػػكفير األسػػماؾ فػػي مصػػر

رتيرياك مصر كتبادؿ الخبرات الفنية كالتدريبية بيف  كالتجارم  . ا 
 
 زانيا االتحاديةــــجميورية تن 3-6-3

 نبـــذة عامـــة -أوالً 
ة عديدة تجعميا مف األمػاكف المثاليػة لقيػاـ صػناعة متطػكرة يتتميز جميكرية تنزانيا االتحادية بمميزات طبيع

 :(4)ك (3):حياء المائية كأىـ ىذه المميزات ىيساليبو كألنكاع عديدة مف األألبلستزراع السمكي بجميع 

                                                           
(1)

 United Nation Economic Commission for Africa, UNECA, 2017. 
مكانياتتنزانيا ك  في السمكيتقرير عف قطاع االستزراع  ،اهللحسيف خمؼ (4)  تقرير غير منشكر(التعاكف مع مصر ) ا 
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  8.7كجكد المسطحات المائيػة بػكفرة فػي أراضػي الجميكريػة، إذ تشػكؿ مسػطحات الميػاه حػكالي %
كتتنػكع الممكحػة فػي ىػذه المسػطحات مػف الميػاه العذبػة فػي بحيػرة "فيكتكريػا"  ،المسػاحة إجمػاليمف 

 كبحيػػػرة ،أفريقيػػػاكبػػػر البحيػػػرات العذبػػػة الطبيعيػػػة فػػػي أفػػػي الشػػػماؿ الغربػػػي مػػػف الػػػببلد التػػػي تعتبػػػر 
فػػي  ػػػةاه المالحػػػالميإلػػى  ربي،ػػػكب الغػػػة فػي العػالـ كالتػي تقػػع فػي الجنػػػػرة عذبػػػػتنجانيقػا" أعمػؽ بحي"

" فػي الجنػكب الغربػي. كمػا أف جميكريػة تنزانيػا ياسػىإك" مانيػارا" جنكبػارات "نطركف" شػماالن، ك"ػبحي
كالػذم تقابمػو مجمكعػة  ،كػـ 3646المحػيط الينػدم بطػكؿ عمػى  ع بساحميا الشرقي الذم يطػؿتتتم

العذبػػة مػػف الجػػزر أىميػػا جزيػػرة زنجبػػار. كػػؿ ىػػذا يتػػيح تربيػػة نطػػاؽ كاسػػع مػػف أنػػكاع أحيػػاء الميػػاه 
 ،البػرعمػى  المناطؽ الساحمية فػي أحػكاض ىحد سكاء داخؿ أراضي الجميكرية كعمعمى  كالمالحة

 أك في أقفاص عائمة. 
 فػبل تزيػد  ،مدار السنة بسبب قربيػا مػف خػط االسػتكاءعمى  المناخ في جميكرية تنزانيا معتدؿ دافئ

درجة مئكيػة إال نػادران فػي الفصػؿ الحػار الػذم يبػدأ مػف نػكفمبر حتػى  52فييا عف  العظمىالحرارة 
أمػػا  ،أغسػػطسإلػػى  درجػػة مئكيػػة خػػبلؿ الفصػػؿ البػػارد مػػف مػػايك 42كال تػػنخفض فييػػا عػػف  ،فبرايػػر

أنػػكاع األحيػػاء  ممػػػا يتيػػػح تربيػػػػػة ،درجػػات طػػكاؿ العػػاـ 32درجػػة الحػػػرارة الصػػػغرل فػػػبل تقػػػؿ عػػف 
خاصة لتجنب انخفاض الحرارة تجييزات إلى  حد سكاء بدكف الحاجةعمى  فئة كالمعتدلةالمائية الدا

  .أك ارتفاعيا صيفان  ،شتاء
  الػػداخؿ، كمػػا أف  فػػيلػػى رمميػػة طينيػػة إالسػػكاحؿ عمػػى  ف الرمميػػةبػػيتربػػة أراضػػي الجميكريػػة تتػػراكح

االسػتزراع السػمكي بػدكف نحاء الجميكرية، كىػذا يتػيح إقامػة أحػكاض أفي معظـ  مستكيةاألراضي 
 أك إضافات لمتربة. ،الحاجة إلصبلحات لؤلراضي

  كىػػػذه المرتفعػػػات تتميػػػز كميمنجػػػارككجػػػكد مرتفعػػػات شػػػاىقة فػػػي شػػػماؿ الػػػببلد أشػػػيرىا قمػػػة جبػػػؿ ،
 تـ فيالذم  عمى النحكبانخفاض درجة الحرارة فييا مما يتيح تربية أنكاع مف أسماؾ المياه الباردة 

شػػاؤىا فػػي الثمانينػػات مػػف القػػرف الماضػػي لتربيػػة أسػػماؾ تػػراكت قػػكس قػػزح فػػي المزرعػػة التػػي تػػـ إن
 منطقة "أركشا".

 
  :نتاج السمكي في تنزانياالوضع الحالي لإل  -ثانياً 

 5:7نتػػاج األسػػماؾ فػػي تنزانيػػا حسػػب إحصػػائيات منظمػػة األغذيػػة كالزراعػػة حػػكالي إ إجمػػالييبمػػغ 
عمػى  كالبػاقي يػأتي مػف الصػيد ،طػف فقػط 3722بحػكالي  طف سػنكيان، يسػاىـ االسػتزراع السػمكي فييػاألؼ 

أك مػف الصػيد فػي البحيػرات الطبيعيػة الكاقعػة  ،الساحؿ الشرقي التنزانػي ألنػكاع مػف أسػماؾ المحػيط الينػدم
 . (3)رأسيا بحيرة فيكتكرياعمى  داخؿ تنزانيا

                                                           
)1(

 FAO Fishery Country Profile, Tanzania, 2015. 
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المعػدؿ العػالمي  بينمػا ،كجػـ مػف األسػماؾ سػنكيان  :يستيمؾ المكاطف التنزانػي فػي المتكسػط حػكالي 
كبحسػػاب عػػدد السػػكاف فػػإف ىػػذا يعنػػي أف  FAO) )كجػػـ لممػػكاطف فػػي السػػنة  39المناسػػب لئلنسػػاف ىػػك 

خػػػر آطػػػف سػػػنكيان )حسػػػب ألػػػؼ  592حػػػكالي  هفػػػي معػػػدؿ احتياجػػػات األسػػػماؾ فػػػي الػػػببلد قػػػدر  اىنػػػاؾ نقصػػػ
 .(4236عاـ  FAO إحصائيات

حػػكالي إلػػى  أف تػػنيض بإنتاجيػػا مػػف األسػػماؾف تنزانيػػا يمكنيػػا إكطبقػػا لمنظمػػة األغذيػػة كالزراعػػة فػػ
ض الػػػنقص الحػػػالي فػػػي يتعػػػك يمكنيػػػا طػػػف مػػػف كػػػؿ مػػػف االسػػػتزراع السػػػمكي كالمصػػػايد، كبػػػذلؾ ألػػػؼ  972

 الطمب المحمي كتككف ىناؾ فرص تصديرية لمباقي.
ىميػػا البمطػػي أمػػف ك أسػػماؾ الميػػاه العذبػػة عمػػى  يعتمػد غالبيػػة سػػكاف تنزانيػػا فػػي غػػذائيـ مػػف السػمؾ

سػمؾ الخنػي كبعػض األسػماؾ الصػغيرة التػي عمى  ، كمف أسماؾ المياه المالحة يعتمدكفاآلسيكمكط كالقرم
أسػػماؾ قشػػر البيػػاض التػػي تصػػاد مػػف بحيػػرة عمػػى  كتعتمػػد تنزانيػػا فػػي التصػػدير ،السػػكاحؿعمػػى  تصػػاد مػػف

تصدير كؿ إنتاج مزارع الطحالب أيضا إذ ال تكجد عمى  با، كما تعتمدك فيكتكريا كعمييا طمب كبير في أكر 
 صناعات محمية لو. 

 ةػػػػػػػػرؽ المخففػػػػػػا فػي أحػكاض صػغيرة تػدار بالطػػػػػػػػات االسػتزراع السػمكي فػي تنزانيػػػػػػػتنحصر ممارس
Extensive )أك شبو المكثفػة  ،)عدد قميؿ مف الزريعةSemi-Intensive كيبمػغ عػدد األحػكاض السػمكية ،

حػػكض لبلسػػتزراع البحػػرم، كالبػػاقي  آالؼثبلثػػة منيػػا  ،حػػكض صػػغير الحجػػـألػػؼ  45فػػي تنزانيػػا حػػكالي 
 لبلستزراع في مياه عذبة مكزعة في المناطؽ القريبة مف ىذه المياه. 

 
باسػتخداـ  "النبػاتي –السػمكي "تمارس في المػزارع السػمكية المكجػكدة حاليػان بعػض أسػاليب التكامػؿ 

عمػػى  بتربيػػة الػػبط أك الطيػػكر األخػػرل "الحيػػكاني –السػػمكي " أك ،ميػػاه التربيػػة السػػمكية فػػي رم المزركعػػات
 أحكاض األسماؾ لممساىمة في تسميدىا. 

كجمبػػرم  ريقػػياألفأنػػكاع أسػػماؾ الميػػاه العذبػػة التػػي تسػػتزرع فػػي تنزانيػػا اآلف ىػػي البمطػػي كالقرمػػكط 
الميػػػاه أسػػػماؾ كأنػػػكاع  ،مػػػا تنتجػػػو مزرعػػػة أسػػػماؾ تػػػراكت قػػػكس قػػػزح الكحيػػػدةإلػػػى  باإلضػػػافة ،الميػػػاه العذبػػػة

كبعض المزارع الصغيرة المتعثرة لتسميف أنكاع مػف  ،سمؾ الحميب(زرع ىي نكع "الخنى" )التي تست ةالمالح
كمػػػػا أف ىنػػػػاؾ . كىنػػػػاؾ اسػػػػتزراع كاسػػػػع لمطحالػػػػب البحريػػػػة ،شػػػػجار المػػػػانجركؼأالكابكريػػػػا داخػػػػؿ غابػػػػات 

ألنػػكاع األسػػماؾ البحريػػة  أخػػرلكال تكجػػد مػػزارع  ،ت تجريبيػػة السػػتزراع محػػار المؤلػػؤ كخيػػار البحػػرمحػػاكال
 كال لمجمبرم بأنكاعو بالرغـ مف كجكد كؿ المقكمات إلقامة مثؿ ىذه المزارع. ،المعركفة عالية القيمة

 
كقػد  ،فيكتكريػابحيػرة إلػى  دخمت أسماؾ البمطي النيمي كقشر البياضأات القرف الماضي نيفي ثماني

كتجػرل اآلف محػاكالت لتحسػيف سػبلالت أنػكاع  ،تسبب ذلؾ في انحسػار أنػكاع البمطػي المحمػي بشػكؿ كبيػر
عادة تربيتيػا فػي الميػاه المحميػة إلعػادة االتػزاف، كتفتقػر تنزانيػا كجػكد مفرخػات حديثػة إلػى  البمطي المحمي كا 

 .لذلؾ
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تطػكير باألكربيػة مثػؿ الػدنمارؾ كالنػركيج كفرنسػا  بعػض الػدكؿدل في الكقػت الحاضػر يكجػد اىتمػاـ كبيػر لػ
 DANIDAاالسػػػتزراع السػػػمكي فػػػي تنزانيػػػا باسػػػتخداـ المسػػػاعدات التػػػي تمنحيػػػا الجيػػػات المتخصصػػػة مثػػػؿ 

كتتمثؿ مساىمات تمؾ الدكؿ في عمؿ نماذج مثالية لمزارع متخصصة ليتـ تطبيقيا الحقا بكاسػطة  ،كغيرىا
 ا. المستثمريف كالمكاطنيف في تنزاني

 
حػػػد عمػػػى  التقنيػػػات الحديثػػػة فػػي االسػػػتزراع السػػمكي العػػػذب كالمػػالحإلػػى  بشػػكؿ عػػػاـ تفتقػػر تنزانيػػػا

سػػكاء، بػػالرغـ مػػف تػػكافر كػػؿ المقكمػػات الطبيعيػػة التػػي يمكػػف أف تجعػػؿ تنزانيػػا االتحاديػػة فػػي صػػؼ الػػدكؿ 
تاحػػة فػػرص عمػػى  المجػػاؿ، ممػػا يسػػاعدىػػذا الرائػػدة فػػي  تعػػكيض الػػنقص فػػي االحتيػػاج المحمػػي لؤلسػػماؾ، كا 

 لتصدير األسماؾ المستزرعة. 
 

 :في مجال الثــروة السمكية فرص ومجاالت التعاون المشترك -ج 
تكاجػو تنميػػة الثػػركة السػمكية يمكػػف حصػػر  التػػيفػي ضػػكء الفػرص كاإلمكانيػػات المتاحػػة كالتحػديات 

 فرص كمجاالت التعاكف بيف مصر كتنزانيا فيما يمى:
 "عمػى  أك، سػاحؿ المحػيطعمػى  استزراع الجمبرم البحرم مػف نػكع "الينػدم" أك نػكع "أبػيض السػاؽ

 مانيارا" ك"أياسى"."نطركف" ك" المالحةسكاحؿ البحيرات 
 البيػػػار،  ،عاليػػة القيمػػة االقتصػػػادية )الكقػػار، الناجػػؿ االسػػتزراع السػػمكي ألسػػماؾ المحػػػيط الينػػدم

المخصصػػة  األقفػػاصأك داخػػؿ البحػػر فػػي  ،المرجػػاف( فػػي أقفػػاص عائمػػة فػػي البحيػػرات الداخميػػة
 لذلؾ. 

 الساحؿ الشرقي. عمى  استزراع خيار البحر 
  ي اآلبػػػار كاسػػػتغبلؿ ميػػاه صػػػرؼ التربيػػػة فػػػعمػػى  االسػػتزراع عػػػالي التكثيػػػؼ فػػي الصػػػحراء اعتمػػػادان

 الزراعة النباتية. 
  إقامة مفرخػات متخصصػة بتقنيػات عاليػة لتطػكير إنتػاج أنػكاع البمطػي المحمػي فػي تنزانيػا كالحفػاظ

 عمييا. 
  عبلؼ متخصصة لؤلسماؾ لتزكيد المزارع المكجكدة كالمزمع إقامتيا. أإقامة مصانع 
  الميكنة.تطكير عمميات االستزراع العذب لتعمؿ باألساليب المكثفة بإدخاؿ 
 مصر.إلى  إقامة مصنع لتجييز المنتجات السمكية طبقان لممعايير الدكلية لمتصدير 

  ــنداـــأوغ 3-6-4
 نبـــذة عامـــة -أوالً 
، حيػث تبمػػغ مسػاحة المسػػطحات المائيػة حػػكالي أفريقيػػاكغنػػدا أكبػر المػػكارد المائيػة كفػػرة فػي أتمتمػؾ  
 ،فكتكريػػا) ات منيػػا: البحيػػرات العظمػػىبحيػػر ال عػػددان مػػفرضػػية، كتضػػـ المسػػاحة األ إجمػػالي% مػػف 37.5
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راضػػػي أشػػػكؿ عمػػػى  دكارد، كبحيػػػرة جػػػكرج كغيرىػػػا، كمػػػا تكجػػػد مسػػػاحات مائيػػػةإ، كبحيػػػرة (كيكغػػػاك لبػػػرت، أك 
 . ةرطب

كتعتبػػػر بحيػػػرة  ،نػػػكع مػػػف األسػػػماؾ أىميػػػا البمطػػػي النيمػػػي 422 عمػػػى العظمػػػىكتحتػػػكم البحيػػػرات 
 ،مميػكف شػخص فػي مجػاؿ المصػايد 3.4كيعمػؿ حػكالي  ،فيكتكريا أكبػر منطقػة لصػيد األسػماؾ فػي أكغنػدا

% مػف 7 نحػك كىػك مػا يمثػؿ، 4238لعػاـ % مػف النػاتج الزراعػي 42نتاج المصايد بحكالي إكتساىـ قيمة 
  .(3)جماليالناتج المحمي اإل

أك مػزارع  ،يرة لبلستزراع السمكي سكاء مزارع أحػكاضكتكفر المسطحات المائية الشاسعة فرصا كب 
قػػانكني كالتمػػكث النتػػاج المصػػايد الطبيعيػػة بسػػبب الصػػيد غيػػر إأقفػػاص، خاصػػة مػػع االنخفػػاض الكبيػػر فػػي 

 البيئي. 
 إال أف تنمية كتطكير االستزراع السمكي يكاجو العديد مف الصعكبات مف أىميا: 
 نقص البنية التحتية.  -
 ر الكطنية.عدـ كفاءة الككاد -
 يف. داصيرشادية لمنقص الخدمات اإل -

 
 :المشترك في مجال الثــروة السمكيةمجاالت التعاون فرص و  -ثانياً 

 تعظػػيـالعمػػؿ عمػػى ىػػك  ،ف أىػػـ مجػػاالت التعػػاكف بػػيف مصػػر كأكغنػػدا فػػي مجػػاؿ الثػػركة السػػمكيةإ
أك المزارع السمكية مف خبلؿ المشركعات القائمة كالتي تنفذىا  ،نتاج األسماؾ سكاء مف المصايد الطبيعيةإ

 كزارة المكارد المائية كالرم المصرية بالتعاكف مع كزارة الزراعة كالثركة الحيكانية األكغندية كمف أىميا: 
كالػػذم تػػـ مػػف خبللػػو  العظمػػىالمشػػركع المصػػرم األكغنػػدم لمقاكمػػة الحشػػائش المائيػػة فػػي البحيػػرات  -

  .سد حصاد لمياه األمطار يمكف أف تستغؿ في تربية األسماؾ 47نشاء إ
( كمصػػػب نيػػػر البػػػرت –كيكجػػػا  –)فيكتكريػػػا  العظمػػػىبػػػالبحيرات  ةشػػػاطئا بػػػالقرل المحيطػػػ 52تطػػػكير -

 .كالتي يمكف أف تستغؿ كمصايد طبيعية ،الحدكد األكغندية التنزانيةعمى  كاجيرا
  .نشاء العديد مف المزارع السمكية المتطكرةإ -
  .انتعاش صيد كتجارة األسماؾعمى  ف يساعدأة جنجا كالذم يمكف نتطكير شاطئ ماسيمي بمدي -
دراسػة األسػمكب إلػى  في بحيرتي كيكجا كالبرت كالػذم ييػدؼ ةتنفيذ المشركع التجريبي بالمكاقع الضحم -

كالمشػػركع  ،مػػف التػػدىكر النػػاتج عػػف ىػػذه الحشػػائش فبحيػػرتيالاألمثػػؿ إلزالػػة الحشػػائش المائيػػة كحمايػػة 
 كػفنتػاج السػمكي، كمػا يمزيػادة اإلإلى  مما يؤدم ،يساىـ في تحسيف البيئة في مناطؽ تكاثر األسماؾ

  .كمػػنتاج الغاز الحيإاالستفادة مف الحشائش المائية في 

                                                           
 .4239 ،استعراض قطاع االستزراع المائي في أكغندا ،الفاك(المتحدة ) لؤلمـكالزراعة  األغذيةمنظمة  (3)
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 األربػػع فريقيػػةاألالػػدكؿ دكؿ )كىػػى غانػػا، كتنزانيػػا، كأكغنػػدا( مػػف  إلػػى أف ثػػبلث ىػػذا كتجػػدر اإلشػػارة
 –كػذلؾ فػي مقدمػة أكلكيػات الػدكؿ المقترحػػة تػأتي  المقترحػة لمتعػاكف مػع مصػر فػي مجػاؿ الثػركة السػمكية،

يشػػير الػػذم  ، األمػػركالحيػػكاني النبػػاتيلمتعػػاكف مػػع مصػػر فػػي مجػػاؿ اإلنتػػاج  - بالفصػػؿ الرابػػع مػػف الدراسػػة
 كتمؾ الدكؿ بما يعػزز كيعمػؽ ىذا التعػاكف.إلى تعدد كتنكع مجاالت التعاكف المشترؾ بيف مصر 

 
 مما سبؽ إلى ما يمى: صػػػػػخمن
  :يتصؼ بما يمي فريقيةاألف الكضع الحالي لممصايد الطبيعية كاالستزراع السمكي في القارة أ
 االسػػتغبلؿ الػػذم يحقػػؽ اسػػتدامة اإلنتػػاج بالنسػػبة  مسػػتكلالمصػػيد مػػف المصػػايد الطبيعيػػة  يتخطػػى

 ة.ميملمكثير مف أنكاع األسماؾ ال
 سػػاطيؿ الصػيد الصػػناعية لمػدكؿ األجنبيػػة كالتػي تكػػكف فػػي أمعظػـ المصػػايد البحريػة عمػػى  تسػيطر

 . ةبعض األحياف غير مرخص
 البػالغ فػي اسػتغبلؿ بعػض المخزكنػات السػمكية، كتػدمير  راطاإلفػإلػى  منظـالاالستثمار غير  لأد

 بعض المناطؽ الساحمية.
 ف السكاف. معداد المتزايدة مع تزايد الصادرات ينخفض المتاح لبلستيبلؾ المحمي لؤل 
 تداكؿ. الد مف األسماؾ نتيجة سكء ػػتزايد الفاق 
 الرغـ مف أىمية االستزراع المائي في سد الفجكة بيف الطمػب كالعػرض مػف األسػماؾ، إال أف ىعم 

 يجب التغمب عمييا لزيادة مساىمتيا في اإلنتاج.  التيمف المعكقات  مجمكعةيكاجيو  ذلؾ
  أف االسػػػتثمار المػػػنظـ كالمخطػػػط ضػػػركرم إلعػػػادة تنشػػػيط قطػػػاعي مصػػػايد األسػػػماؾ كاالسػػػتزراع

 في االعتبارات البعد البيئي.  السمكي مع األخذ
 تشمؿ: ريقياألفف مجاالت التعاكف المصرم أ 

 .فريقيةاألتنظيـ دكرات تدريبية لمككادر  - 
 .فريقيةاألالدكؿ إلى  يفاد خبراء مصرييف لنقؿ الخبرة المصريةإ - 
 نشاء مزارع سمكية مشتركة. إ - 
 نشاء مفرخات لتكفير زريعة األسماؾ لممزارع السمكية. إ - 
 جراء بحكث مشتركة لتنمية المكارد السمكية.إ - 
 فػػػػي مجػػػػػػػػػػاؿ اإلنتػػػػػػػػػػػاج السػػػمكي يتطمػػػػب تعػػػػػػػػػزيز اإلدارة ريقػػػػياألف المصػػػرمف تحقيػػػػػػػػػؽ التعػػػػاكف أ 

 التعاكنية اإلقميمية لممكارد المشتركة.
  رتيريػػاك مجػػاالت التعػػاكف مػػع كػػؿ مػػف غانػػا، فػػرص ك تػػـ تنػػاكؿ قػػد أنػػو أكغنػػدا، كنمػػاذج ك تنزانيػػا، ك ، ا 

مكػػف تحديػػد فػػرص كمجػػاالت التعػػاكف مػػع أيػػة دكلػػة كي، يمكػػف التعػػاكف معيػػا التػػي فريقيػػةاأللمػػدكؿ 
 مف خبلؿ دراسة العناصر اآلتية:  أخرل أفريقية
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o نتاج مف المصادر السمكيةاإل: 
 نتاج المصايد إ -
 نتاج المزارع السمكية إ -

o  مف األسماؾ كمنتجاتيا.الكاردات كالصادرات 
o األسماؾ عمى  ىـ اتجاىات العرض كالطمبأ 
o مكانيات تطكير االستزراع السمكي إ 

 ظركؼ البيئة الطبيعية  -
 البيئة االقتصادية  -
 البيئة السياسية  -
 ة التحتية ػػينالب -
 رة مدخبلت المزارع السمكية ػػتاحة أك كفإمدل  -

  المكارد المائية 
 صبعيات الزريعة كاأل 
 دة ػػػػػػاألسم 
  رأس الماؿ 

 ة ػػػػالمعرف -
 المؤسسات المسئكلة  -
 السياسات كالتشريعات  -
 المحددات كالفرص  -

 المشركعات المقترحة مجاالت  تحديد 
 مصانع عمؼ -
 مفرخػػات -
 برامج التدريب كالتعميـ  -
   كالتعاكنيكالخاص  الحككميمزارع سمكية مشتركة بيف القطاع  -
 نقػػؿ كتبػػادؿ الخبرات. -
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  الرابعالفصل 
 ، وآليات تفعيموريقياألفالمصري  الزراعي فرص ومجاالت التعاون

 مقـــدمة:
المائية مف أىـ األرضية ك  ذات الكفرة فريقيةاألبالدكؿ  مكضكع االستثمار الخارجي ىلقد أضح

الزراعية كاألمف الغذائي كاستغبلؿ المكارد الطبيعية، حيث يعتبر جمب  المكضكعات المتعمقة بالتنمية
أىداؼ  تتكافق امإذا استثمار خارجي ليذه الدكؿ مف الجكانب المساعدة لتحقيؽ أىداؼ التنمية خاصة 

ما زالت ِبكران  الكفيرةبمكاردىا كثركاتيا  أفريقياإف المستثمر مع أىداؼ الدكلة المستقبمة لبلستثمار. 
ألىـ الفرص االستثمارية المتاحة  الرئيسيلبلستثمارات الجديدة، كلعؿ المكارد المتكافرة فييا تمثؿ المفتاح 

  .بالقارة
كمكاردىا المتنكعة، تبدك  أفريقيافي ظؿ التدافع العالمي كالخطط التي تستيدؼ الكصكؿ إلى أسكاؽ ك 

ذات  أفريقيةالمكانة البلئقة بيا، بما يحقؽ شراكة مصرية  فريقياأأىمية أف تأخذ االستثمارات المصرية في 
 فريقيةاألنفع متبادؿ، تساىـ فييا الحككمة جنبان إلى جنب مع المؤسسات الخاصة. فإذا كانت الدكؿ 

بحاجة إلى تنمية اقتصاداتيا، فإف مصر بحاجة إلى ذلؾ أيضان، مف أجؿ تحقيؽ األمف الغذائي كتدعيـ 
  .ةأسكاؽ جديدة لممنتجات المصري الصناعات كفتح

في سد الفجكة الغذائية مف السمع الزراعية كخاصة  الخارجيأىمية االستثمار الزراعي  كبجانب
في تجنب استخداـ المكارد المائية الشحيحة بمصر في إنتاج المحاصيؿ التي ال يتكفر ك  االستراتيجية منيا،

تقميؿ آليات  ىـأعتبر أيضا مف يميزة نسبية في إنتاجيا محميا كالمحاصيؿ كثيفة االستخداـ لممياه، فإنو 
متزايد ال المحميحيث يمكف مف خبللو تكفير جزء مف متطمبات الطمب  ،المخاطر اإلنتاجية كالسكقية

العديد  تكجو، كرغـ تقمبات حادة في السكؽ العالمي، ككذلؾ بناء مخزكف سمعي مناسب ةأيكتقميؿ مخاطر 
مـ ف فريقيةاألالزراعية  الستغبلؿ المكارد األجنبية كالعربية ألسباب اقتصادية كسياسية كأمنية مف الدكؿ

 ؿ كما فعؿ اآلخركف. ػفعتك  مصر بعػد بالقدر المأمكؿ تحرؾت
 قضايا عـامة –االستثمار األجنبي المباشر في الزراعة  4-1
 الدوافع الرئيسية لالستثمار األجنبي المباشر في الزراعة 4-1-1

 :(3)فيما يمى عرض مكجز ألىـ الدكافع الرئيسية لبلستثمار الزراعي الخارجي بشكؿ عاـ
 

  Water demand الطمب عمى المياه أ.
لكافة عمميات التنمية، لما ليا مف تأثير عمى مختمؼ  الحاكـتعتبر المكارد المائية العنصر 

نتاج الطاقة،  نشطةاأل المحرؾ األكؿ لعجمة النمك  فيياالقتصادية كالزراعة كالصناعة كالنقؿ كا 
                                                           

)1(
 Lorenzo, Cotula, et al. Land grab or development opportunity? Agricultural investment and 

international land deals in Africa. FAO, LLED, IFAD, 2009. 
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كال يمكف تحقيؽ تنمية شاممة كمستدامة بدكف الماء، كمكارد المياه تكاجو قدران كبيران مف  االقتصادم،
االستخداـ. كقد تكقع تقرير  فيالطمب كتغير المناخ، كاليدر  فيسبب االرتفاع السريع التحديات الممحة ب

ما لـ يبادر  4252% في اإلمدادات بحمكؿ عاـ 62لؤلمـ المتحدة حكؿ المياه بحصكؿ عجز بنسبة 
سكؼ تتفاقـ ندرة المياه حيث تفرض المناطؽ . ك (3)جديدة إلدارة المياهآليات  المجتمع الدكلي إلى تطكير

أف يؤدم تغير المناخ  كذلؾ . مف المتكقعالمحيطةالحضرية سريعة النمك ضغطنا كبيرنا عمى مكارد المياه 
 كالطمب عمى الطاقة الحيكية إلى تضخيـ العبلقة المعقدة بالفعؿ بيف التنمية العالمية كالطمب عمى المياه.

 
 Food security الغذائين ــب. األم
بلستثمار الدكلي في إنتاج لاألمف الغذائي الدافع الرئيسي كراء مكجة االىتماـ األخيرة  عتبري

كصدمات اإلمداد الناجمة عف  ،األغذية، فضبلن عف الخكؼ الناجـ عف ارتفاع أسعار المكاد الغذائية مؤخران 
 السياسات التي تعتمد عمى األسكاؽ العالمية لمحصكؿ عمى اإلمدادات الغذائية أك المكاد الخاـ الزراعية. 

كقد أثارت التقمبات األخيرة في أسعار المكاد الغذائية الدكلية مخاكؼ بشأف تكمفة األغذية كتكافرىا في تمؾ 
كاردات لتحقيؽ األمف الغذائي. أما بالنسبة لمبمداف األكثر ثراءن، فميس القمؽ البمداف التي تعتمد بشدة عمى ال

 تقييدف إلى يف الرئيسييىك ثمف المكاد الغذائية المستكردة بقدر ما ىك تكافرىا كاحتماؿ لجكء المصدر 
 . (4)التصدير في أكقات األزمات

في البمداف التي تعتمد عمى كاردات  الشغؿ الشاغؿ ككف األمف الغذائييكيؿ، قد عمى المدل الط
عندما ال تككف زيادة االكتفاء الذاتي مف األغذية خياران ك في ضكء النمك السكاني، كتغير المناخ. ك  ،األغذية

مقبكالن ُينظر إلى االستثمار في إنتاج األغذية في الخارج باعتباره أحد العناصر الممكنة الستراتيجية األمف 
جيكدنا مضنية الجتذاب ىذه  أفريقيافسو، يبذؿ عدد مف البمداف النامية في الغذائي. في الكقت ن

 أك غير المستغمة.االستثمارات الستغبلؿ األراضي "الفائضة"، 
 

 Biofuelsج. الوقود الحيوي 
يعد إنتاج الكقكد الحيكم السائؿ محركنا رئيسينا القتناء األراضي حديثنا عمى الصعيد الدكلي، كذلؾ في 
ضكء ما كفرتو السياسات الحككمية لمعديد مف الدكؿ مف حكافز مالية لمقطاع الخاص )مثؿ اإلعانات 

ـ تقديمو كيدؼ رئيسي لتمؾ تغير المناخ غالبنا ما يتأثر كاإلعفاءات الضريبية(. في حيف أف التخفيؼ مف 
ا لمحككمات لمتابعة التحكؿ مف النفط إلى  السياسة، إال أنو مف الناحية العممية، ىناؾ أسباب أكثر إقناعن

إلى إضعاؼ  :422الكقكد الحيكم كمف أىميا أمف الطاقة. كما أنو مف الممكف أف يؤدم في عاـ 
لكف بالنظر إلى تكقعات تناقص اإلمدادات مف  الحماس الستثمارات الكقكد الحيكم عمى المدل القصير.

                                                           
 http://sis.gov.eg/Story/135261?lang=ar حقى، اليـك الدكلي لممياه كفرص تحقيؽ التنمية المستدامة، الييئة العامة لبلستعبلمات مرفت (3)

)2(
 Foreign Investment in Developing Country Agriculture – Issues, Policy Implications and 

International Response, OECD Global Forum on International Investment, OECD Investment 

Division, December 2009. www.oecd.org/investment/gfi-8  

http://sis.gov.eg/Story/135261?lang=ar
http://www.oecd.org/investment/gfi-8
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مصادر الطاقة غير المتجددة، مف المرجح أف يظؿ الطمب عمى الكقكد الحيكم متزايدا كخيار عمى المدل 
الطكيؿ، ما لـ تتحرؾ السياسات ضد تشجيع المزيد مف استثمارات الكقكد الحيكم استجابة لممخاكؼ بشأف 

 تأثيرىا عمى األمف الغذائي.
 

 Non-food agricultural commodities. السمع الزراعية غير الغذائية د
التصنيع كدكرىا في نظـ  نظكمةتعتمد بعض الدكؿ عمى كاردات السمع الزراعية كجزء مف م

يتطمب النمك االقتصادم العالمي الكصكؿ اآلمف إلى ىذه السمع حيث ال ك  ،اإلنتاج كاالستيبلؾ العالمية
 .كغيرىاكالغابات السمع المطاط كالقطف  ىذه مف – األخرل دائؿيمكف استبداليا بالب

 
 )الحالة المصرية( الخارجي الزراعيستثمار الدوافع الرئيسية لال 4-1-0

 مصر في( الموارد المائية المتاحة ندرةأ. محدودية )أو 
المائية لمزراعة كالشرب اتضح أف االحتياجات  دتو كزارة المكارد المائية كالرم،ػػعأ (1)حدث تقريرأ في

كالصناعة تتزايد بشكؿ مطرد بسبب الزيادة السكانية كأنماط االستيبلؾ، مما نتج عنو فجكة بيف 
 336االحتياجات المائية يبمغ  إجماليأف  إلىكأشار التقرير  .االحتياجات المائية كالمكارد المائية المتاحة

ف أالسنة، كأشار إلى  في 5مميار ـ 56 بحكاليسنكيا، كيتـ استيراد مياه افتراضية مف الخارج  5مميار ـ
سنكيا، كيتـ سد فجكة مائية تقدر بنحك  5مميار ـ 47.;7قدر بنحك يالمكارد المائية المتاحة  إجمالي
اه الجكفية كالمي كالصحيالسنة مف خبلؿ إعادة استخداـ مياه الصرؼ الزراعي  في 5مميار ـ 42.97

 كالدلتا، كمياه األمطار. الكادم فيالسطحية 
الفجكة بيف الطمب  يمصر يكاجو العديد مف التحديات السيما مع تنام فيكأكد التقرير أف قطاع المياه 

مما يضع ضغكطا إضافية عمى منظكمة إدارة المكارد المائية  ،عمى المياه كمحدكدية المكارد المائية
 % مف المكارد المائية المصرية9;إلحداث التكازف بيف المكارد كاالحتياجات، كأشار إلى أف أكثر مف 

كغير دائـ كقاببل  دغير متجد ككنيا مكردان لمف خارج الحدكد، كأف المياه الجكفية ال يعكؿ عمييا تأتي 
 تعتمد بشكؿ كامؿ عمى مياه نير النيؿ، فييتعد مصر مف الدكؿ شحيحة المياه، كعمى ذلؾ  .لمنضكب
كحصة مصر مف مياه النيؿ كالتي تقدر بػ  ،لممياه الرئيسيعتباره المكرد ايمثؿ ليا شرياف الحياة بالذم 
، بينما تتزايد ;7;3ثابتة منذ تكقيع اتفاقية مياه النيؿ عاـ  حصة ىيالسنة  فيمميار متر مكعب  77.7

 االحتياجات المائية باستمرار نتيجة زيادة عدد السكاف. 
مميكف نسمة، ككاف نصيب  42 حكاليكما أنو عند تكقيع اتفاقية مياه النيؿ كاف عدد سكاف مصر 

مميكف نسمة، مما  4;تجاكز عدد السكاف  4239متر مكعب، كفى  4922 مف المياه يعادؿ نحك الفرد
السنة، كىك أدنى مف الحد  فيمتر مكعب  822 نصيب الفرد مف المياه إلى أقؿ مفأدل إلى تراجع 

                                                           
  http://www.ahram.org.eg/News/203031/27/712878 زيادة الفجكة بيف االحتياجات كالمكارد المائية المتاحة (3)

http://www.ahram.org.eg/News/203031/27/712878


 القكميمعيد التخطيط  -( 533سمسمة قضايا التخطيط كالتنمية رقـ )

 

95 
 

السنة. كمف المتكقع أف ييبط متكسط نصيب  فيمتر مكعب لمفرد  3222كقدره  المائيالعالمي لمفقر 
مترنا مكعبنا سنكينا. لذلؾ تعد قضية الحفاظ عمى مكاردنا  572إلى  4272الفرد مف المياه بحمكؿ عاـ 

كخاصة الشريكة  فريقيةاألكالتعاكف مع الدكؿ ، كتعد قضية حسف إدارة ىذه المكارد قكميائية قضية أمف الم
 قضية حياة، حيث أننا ال نممؾ رفاىية تبديد ىذه المكارد الشحيحة.لنا في ىذه المكارد 

  
 الزراعية في مصر تيديدات االستدامةلمزراعة و  المائيب. االستيالك 

 إجمالي% مف 3.83: حكاليلممياه، حيث تستيمؾ  الرئيسيتعتبر الزراعة المستيمؾ 
%، بينما ال تستيمؾ الصناعة 35.77 تستيمؾ نحك التياالستخدامات المائية، يمييا االستخدامات المنزلية 

االستخدامات. كيعد  إجمالي% مف 5.49%، كيشكؿ الفاقد بالتبخر مف النيؿ كالترع نسبة 3.79سكل 
 .ترشيد استيبلؾ المكارد المائية ضركرة حتمية لتمبية االحتياجات الحالية كالمستقبمية
مما يجعميا أكثر عرضة  إف اعتماد مصر عمى مكارد المياه العابرة لمحدكد يزيد األمكر تعقيدنا

 في. كما تشارؾ مصر أثيكبيالمتطكرات في دكؿ المنبع، مثؿ بناء سد النيضة عمى النيؿ األزرؽ في 
تكاصؿ بذؿ  مصر أف إف ىذا الكضع يتطمب مف، فريقيةاألأحكاض المياه الجكفية مع بعض الدكؿ 

تزايد ندرة المياه كالجفاؼ كتقمب المناخ كنقص الخدمات في ظؿ ظركؼ متغيرة كغير  لمكاجيةالجيكد 
لتحقيؽ  فريقيةاألبالتعاكف مع الدكؿ  أكثر تكامبلن كشمكالن إلدارة المكارد المائية مف خبلؿ اتباع نيج ،مؤكدة

 المستدامة.الزراعية أىداؼ التنمية 
 

 مصر في الغذائيمستوى األمن تدني  ج.
، كمحدكدية المكارد الطبيعية الزراعية، كتغير أنماط االستيبلؾ رتفاع المتزايد لعدد السكافإف اال

  .مصر كزادت مف الفجكة الغذائية فيكميا عكامؿ فاقمت مف مشكمة الغذاء 
سياسات األمف  يةحدكدم :422ك 4229عالمي بيف عامي الغذاء ال ةأزم ظيرتأخرل، أمف ناحية 

الدكؿ أدل إلى تخكؼ الذم  األمرالكاقع الجديد كالذم يعرؼ بنياية "الغذاء الرخيص"،  أماـ ىذا الغذائي
)داخميان أك  قياألفالتكسع  ىي، مما جعؿ اإلمكانية الكحيدة (3)عمى أمنيا الغذائي كاستقرارىا السياسي

خارجيان( كالذل يعتبر كسيمة مف كسائؿ سد االحتياجات الغذائية. كال يعني األمف الغذائي التزاـ الدكلة 
بإنتاج الغذاء بالكامؿ محميا، كلكف يمكف تكفيره )أك جزء منو( بكسائؿ أخرل منيا االستيراد أك تكفيره 

في  نسب االكتفاء الذاتي مف بعض األغذية( 3-6عة خارج حدكد الكطف، كيكضح جدكؿ )بالزرا
متدنية في محاصيؿ البقكؿ،  ذاتي، حيث يشير إلى أف مصر تحقؽ نسب اكتفاء 4239عاـ  مصر

 كالزيكت النباتية، كالقمح، كالذرة الشامية، كالمحـك الحمراء.
 

                                                           
 الشبكة الدكلية مف أجؿ إلغاء الديكف غير الشرعية. ”مصر نمكذجا“صقر النكر، تحديات السيادة الغذائية في العالـ العربي(3)

 http://arabic.cadtm.org/2017/12/14/  

http://arabic.cadtm.org/2017/12/14/
http://arabic.cadtm.org/2017/12/14/
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  (1-4جدول )
 0217عام  في مصر الغذائيةالسمع نسب االكتفاء الذاتي من بعض 

 نسبة االكتفاء الذاتي )%( المحصول نسبة االكتفاء الذاتي )%( المحصول
 828 النباتية الزيوت 7.24 القمح

 9.26 الحمراء اللحوم 74 الذرة الشامية

 6.26 اللحوم البيضاء .6.2 األرز
 8.27 األسماك 48 السكر

 .2... البيض .2.. البلديالفول 
 .6.2 األلبان ومنتجاتها 26. العـــدس

__________________________ 

 كزارة الزراعة كاستصبلح األراضي، قطاع الشئكف االقتصادية، نشرة الميػػزاف الغذائي لجميكرية مصر العربية، المصدر:
4239. 

 مصر فيبل مواجية مشكمة محدودية الموارد المائية والفجــوة الغذائيـــة ــس 4-1-3
 Virtual water trade تراضيةاالفتجارة المياه  -أ

أف البمداف تصّدر المنتجات التي تمتمؾ أفضمية نسبية في إنتاجيا،  عمى تراضيةاالفمفيكـ المياه  ينطكم
تستكرد المنتجات التي تعاني نقصان نسبيان في القدرة عمى إنتاجيا. كيمكف أف تككف تجارة المياه ك 

لممياه. فمف  اإلقميميذات الكفرة المائية أداة لزيادة كفاءة االستخداـ  فريقيةاألبيف مصر كالدكؿ  تراضيةاالف
السمع كثيفة االستيبلؾ لممياه في الدكؿ التي تتمّتع بكفرة ك  المحاصيؿ المنطقي مف منظكر اقتصادم إنتاج

سمبية الستخداميا ضئيمة. كىكذا فإف الخارجية ال كاآلثارمائية، فالمياه في ىذه الدكؿ غير مكمفة نسبيان، 
مائية مرتفعة إلى دكلة ذات إنتاجية مائية منخفضة نسبيان  إنتاجيومف دكلة ذات  تراضيةاالفتجارة المياه 

 عالمية( حقيقية. تعني ضمنان تحقيؽ كفكرات مائية إقميمية )أك
كأداة ضمف السياسات المائية كالزراعية  تراضيةاالفكعمى ذلؾ، يمكف إدراج مفيـك تجارة المياه 

إذ يساعد في تكفير المعمكمات عما يجب أف ينتج داخميان كما يجب أف يستكرد مع أخذ  ،لمصركالغذائية 
 العكامؿ السياسية كاالجتماعية كاالقتصادية كالبيئية في الحسباف. 

 Foreign agricultural investment الخارجي الزراعياالستثمار  -ب
ة كالمتكازنة، بيف ممكايمكف تحقيؽ األمف الغذائي لمصر باعتماد مزيج مف السياسات الزراعية المت

الزراعة المحمية التي تأخذ في الحسباف محدكدية المكارد المائية في المنطقة، كالكاردات الغذائية، 
ف غالبية الدكؿ ال تستطيع الزراعي في الخارج في السمع الغذائية االستراتيجية. كمف الكاضح أ كاالستثمار

الزراعية فييا. غير أف األمف الغذائي عمى  مكاردالغذائية بمفردىا بسبب نقص التكفير جميع احتياجاتيا 
مستكل مجمكعة مف الدكؿ يمكف أف يتحّقؽ مف خبلؿ التكامؿ الزراعي اإلقميمي الذم يجمع الميزات 

 . ، كالخبرة الفنيةائية، كالمكارد البشرية، كالمكارد الماليةالنسبية ليذه الدكؿ معا، مثؿ األرض، كالمكارد الم
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كتستطيع مصر مف خبلؿ نماذج الشراكة بيف القطاعيف العاـ كالخاص أف تستثمر في مشاريع زراعية 
تيدؼ إلى تحقيؽ األمف الغذائي باستخداـ أساليب زراعية متقّدمة يدعميا البحث العممي كالتطكير  أفريقياب

 الخارج لتمبية احتياجات في حيازة أراض   عقد اتفاقات عدة إلى بمداف الزراعي. كلقد لجأتفي اإلنتاج 
مصر في ىذا  إطار اإلدارة المتكاممة لممياه. كيتعّيف عمى فيالمائية  المكارد عمى كالحفاظ الغذائي األمف
تنسيؽ السياسات  رض اتخاذ تدابير مؤسسية كقانكنية كتنظيمية لتيسيرلغإرساء إطار تنظيمي  اإلطار

 . الخارجي الزراعيكالتشريعات الخاصة باالستثمار 
 
  أفريقيا فيالزراعة  فيالمباشر  األجنبيمالمح االستثمار  4-1-4

إلى التفاصيؿ الكافية حكؿ  فريقيةاألتفتقػػر بيانات االستثمار األجنبي المباشر المتاحة بالدكؿ 
القطرية  ةدراسات الحالإجراء حجـ االستثمار في الزراعة كمجاالتو، كيشير ضعؼ المعمكمات إلى أىمية 

غالبان ما تضطمع بيا عدة منظمات دكلية. كمع ذلؾ،  كالتياالستثمارات كتأثيرىا، لمكقكؼ عمى حجـ تمؾ 
 :(3)يمكف تكضيح عدد مف المبلحظات ،مف خبلؿ المعمكمات المحدكدة المتكفرة

قد زاد في العاميف األخيريف عمى الرغـ مف أف  أفريقيايبدك أف االستثمار األجنبي في الزراعة في  •
أك الذم تـ اإلببلغ عنو في كسائؿ  ،عدد المشاريع المنفذة بالفعؿ أقؿ مف الرقـ المخطط لو

النتياء مف االتفاقيات كبدء العمميات الفعمية فترات التأخير بيف اأف  يعزل ذلؾ إلىقد ك  ،اإلعبلـ
 طكيمة.

ذاء األراضي الزراعية إلنتاج الغ عمىيتمثؿ الشكؿ الرئيسي لبلستثمارات الحديثة في االستحكاذ  •
 عامنا. ;;صؿ إلى ت ددمف خبلؿ تأجير طكيؿ األجؿ لم

ىكتار  آالؼ 32شمؿ العديد منيا أكثر مف ياستثمارات األراضي كاسعة النطاؽ، حيث حجـ أف  •
 ىكتار.ألؼ  722كثر مف يصؿ أل كبعضيا

ر البنية التحتية مثؿ بناء الطرؽ أك خطكط السكؾ يتطك  األجنبية يمكف أف تشمؿ االستثمارات •
 الحديدية أك مرافؽ المكانئ.

الراسخة كالقيكد  العبلقات الثقافية كالسياسية كالتجاريةعمى الثنائية  اتاالستثمار  تدفؽ تكقؼ •
في السكداف كدكؿ أخرل، معظميا مف الدكؿ  فقد فضمت دكؿ الخميج االستثمار، الجغرافية

زامبيا كأنغكال  مف كبل األعضاء في منظمة المؤتمر اإلسبلمي، بينما فضمت الصيف فريقيةاأل
 كمكزمبيؽ. 

                                                           
)1(

 Foreign Investment in Developing Country Agriculture – Issues, Policy Implications and 

International Response. 

-OECD Global Forum on International Investment, OECD Investment Division, 2009.   

www.oecd.org/investment/gfi-8 

http://www.oecd.org/investment/gfi-8
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الحككمات كصناديؽ الثركة السيادية  بينماالمستثمركف ىـ القطاع الخاص في المقاـ األكؿ،  •
كفي بعض  ،تشارؾ في تكفير التمكيؿ كغيره مف أشكاؿ الدعـ لممستثمريف مف القطاع الخاص

كما ىك الحاؿ في الكثير مف  ،بشكؿ مباشر مف خبلؿ الشركات المممككة لمدكلةتشارؾ الحاالت 
 االستثمارات الصينية.

ادية كصناديؽ االستثمار كالمستثمريف المؤسسييف محدكدة المشاركة الحالية لصناديؽ الثركات السي •
 االستثمار في المستقبؿ. لتمكيؿكلكف حجـ األمكاؿ المتاحة ليـ يجعميا مصادر ميمة 

 تشارؾ الحككمات في التفاكض عمى صفقات االستثمار.غالبان ما ستثمار، في البمداف المضيفة لبل •
النمط السابؽ لبلستثمار األجنبي المباشر مف عدة  فػع أفريقيافي  تختمؼ االستثمارات الحالية •

عمى كما تركز جكانب: فيي تسعى إلى المكارد )األرض كالمياه( بدالن مف البحث عف السكؽ؛ 
لمتصدير مرة أخرل إلى  غالبان ما يكجوالذم  إنتاج األغذية األساسية، بما في ذلؾ العمؼ الحيكاني

 البمد المستثمر. 

الثبلث الماضية زيادة االىتماـ باالستثمار الدكلي في الزراعة في البمداف لقد شيدت السنكات  •
مف قبؿ المستثمريف  أفريقياعمميات االستحكاذ عمى األراضي الزراعية في  حيث احتمت ،النامية

مختمؼ دكؿ الخميج إلنتاج الغذاء دعمان الستراتيجيتيـ لؤلمف الغذائي معظـ االىتماـ حتى  مف
ت سكل كاحدة مف مجمكعة متنكعة مف التدفقات االستثمارية الفعمية أك المخطط ىذه ليسك اآلف، 

تـ إجراء استثمارات كبيرة أك يتـ التخطيط ليا مف قبؿ مستثمريف  حيث ،ليا بدكافع مختمفة
ا  صينييف كككرييف كغيرىـ. كما تستكشؼ شركات االستثمار في أكركبا كأمريكا الشمالية فرصن

كيرجع ذلؾ جزئينا إلى ارتفاع أسعار المكاد  ،أفريقيافي  ة محتممة لبلستثمارمدفكعة بعائدات عالي
 لمكقكد الحيكم أمرنا ممكننا.  األكلية الغذائية كخاصة عندما يككف إنتاج المكاد 

 
، األراضي، جكدة ىيعناصر  5يعتمد عمى الزراعية  األراضي فيكجدير بالذكر أف االستثمار 

الزراعة، ككذلؾ سيكلة الكصكؿ إلى األسكاؽ العالمية، حيث يفضؿ  فيكالتكنكلكجيا المستخدمة 
مناسب. كعمى عكس المعركؼ مف أف ُبعد  جغرافيدكؿ تتمتع بمكقع  فيالمستثمركف امتبلؾ أراض 

الصفقات الدكلية يؤثر عمى قيمة الصفقة بسبب مصاريؼ النقؿ، فإف بعض  فيطرفيف  أمالمسافات بيف 
أراضييا الزراعية عف المجتمعات الحضرية  فييستثمركف  التيابتعاد الدكلة  المستثمريف يعتبركف أف

أف بعد البمد المضيؼ عف أماكف األسكاؽ االستيبلكية يعد ك  ي،يضمف ليـ منافسة أقؿ عمى تمؾ األراض
ى إشارة كاضحة إل في، األراضيقرارات المؤسسات االستثمارية لبلستحكاذ عمى  فيعامبلن إيجابيان كحاسمان 

 فيأك شركات يسعكف إلى البعد عف المنافسة  دكالكانكا الزراعية سكاء  ياألراض فيأف المستثمريف 
 كأف تمؾ االستثمارات ليا أغراض أخرل غير الربحية. ،تأميف الغذاء فيسعييـ لضماف استقبلليـ 
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 فريقيةاألبالدول الزراعة  فيالمباشر  األجنبيثمار تاالسر ـــمخاط 4-1-5
 النقاط التالية: فيالزراعة  فيالمباشر  األجنبيثمار تمخاطر االس تتمحكر

 مف المخاكؼ اكثير ف البيع أك التأجير أك تكفير إمكانية الكصكؿ إلى األرض بشركط ميسرة يثير أ 
يككف الكضع غير كاضح بسبب  في العديد مف الحاالت حيث أنو ،حكؿ كيفية استخداـ األرض

 كاألعراؼ مع حقكؽ األرض غير الرسمية القائمة عمى التقاليدحقكؽ الممكية غير المحددة، 
ي بعض الحاالت، مثؿ فيختمؼ مف بمد إلى آخر: ف أفريقيامف يمتمؾ األرض في فكالثقافة. 

بينما قد تككف مممككة مف قبؿ مجالس محمية أك قركية في  ،مممككة لمدكلة تككف ، األرضأثيكبيا
 مكاف آخر.

  جنكب الصحراء قد ال يتـ استخداميا حالينا  أفريقياعمى الرغـ مف أف الكثير مف األراضي في
بكامؿ طاقتيا، إال أف األرض "الفائضة" بشكؿ عاـ ال تعني أف األرض غير مستخدمة أك غير 

تسكية  ضركرة ينطكم عمىقد استغبلليا في إطار استثمارات جديدة كمف ثـ فإف  ،مأىكلة
آثار سمبية محتممة عمى األمف  ألراضي عمىااستخداـ قد ينطكم تغيير كما لمختمفة. المطالبات ا

مف الصعب حؿ ىذه المسائؿ  ،يثير قضايا اقتصادية كاجتماعية كثقافية معقدةمما قد  ،الغذائي
تتطمب ىذه الصعكبات عمى كلذا  ،كمسائؿ الحؽ في التعكيض في غياب حقكؽ كاضحة لؤلراضي

الترتيبات في ىذه الحالة أصحاب الحقكؽ التقميدية في األرض، كقد تفضؿ  األقؿ التشاكر مع
 البديمة لبلستثمارات التي تنص صراحة عمى المشاركة المحمية.

  إف "االستيبلء عمى األراضيland grab "ينطكم عمى التركيج لو عمى نطاؽ كاسع ك  الذم تـ
 فريقيةاألفي البمداف  acquisition of agricultural land االستحكاذ عمى األراضي الزراعية

نو مف غير المرجح إكالذم يمكف القكؿ  ،إلنتاج الغذاء ىك مجرد شكؿ كاحد مف أشكاؿ االستثمار
رل بعض المستثمريف أف االستحكاذ عمى ػػػيإذ لمبمد المضيؼ.  أف يحقؽ فكائد إنمائية كبيرة

اقتناء األراضي ال يكفر بالضركرة حصانة مف  فغير أ ،يكفر مقياسنا لؤلمف الستثماراتيـ األراضي
 كاقتصادينا.  سياسياالمخاطر السيادية كيمكف أف يثير صراعنا اجتماعينا ك 

  لمحركة في مكاجية  ىامشا األراضيإذا كاف االستحكاذ عمى األراضي يمنح الدكؿ الحائزة عمى
كؿ التي استحكذ عمى أرضيا يتسبب في أزمات داخمية بالد قد فإنو األزمات الغذائية المتكقعة،

كالتي ىي مصدر غذائيـ  يف الذيف فقدكا أراضييـيكيزيد مف الفقر كنقص األغذية لمسكاف المحم
 كمحكر حياتيـ االجتماعية كالثقافية. 

 ـز بمراعاة حقكؽ تبسيطة كغير دقيقة كال تمغالبا ما تككف االستحكاذ  كما أف عقكد صفقات
انتزاع األراضي مف الفبلحيف السكدانييف بغطاء عديدة  دكؿ السكاف المحمييف. فقد استطاعت

حككمي مما فاقـ مف أزمة السكداف الغذائية ليتحكؿ السكداف الذم كاف يطمؽ عميو "سمة الغذاء 
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 الدكؿ األجنبية المستثمرةفي العالـ العربي" بما فيو السكاف السكدانييف إلى "سمة إلطعاـ أثرياء 
 .كداف الغذائيةمع تجاىؿ حاجات الس "فقط

 ألف االنتفاضات الشعبية كالثكرات االجتماعية  ،كمثؿ ىذه الصفقات تككف غير مضمكنة أحيانا
ض عمى مثؿ ىذه الصفقات المشبكىة تففي الببلد التي يتـ االستحكاذ عمى أراضييا عادة ما تن

كريا مميكف ىكتار لمستثمريف مف ك 3.5 تأجير حيث أليب، ;422كما حدث في مدغشقر عاـ 
تـ تخفيض  4233يناير  47طاحت بالحككمة. كفي مصر كفي أعقاب ثكرة أانتفاضة 
 كما أنو .فداف فقط آالؼ 32ألؼ فداف إلى  322مف  ىبتكشك عربيةدكلة  التي تمتمكيا المساحة
 التعاقدات. معظـ ىناؾ شفافية في  فال يكك غالبان ما 

 
 الزراعة عمى الدول المتمقية فيالمباشر  األجنبيالفوائد التنموية لالستثمار  4-1-6

القضايا االقتصادية كالسياسية كالمؤسسية كالقانكنية كاألخبلقية المعقدة كالمثيرة لمجدؿ فيما تمثؿ 
أىـ ، كالكصكؿ إلى األراضي كالمياه ةيتعمؽ باألمف الغذائي كالحد مف الفقر كالتنمية الريفية كالتكنكلكجي

. إف كجكد االستثمار فريقيةاألالدكؿ  فيياـ قطاع الزراعة بالدكر المنكط بو تحكؿ دكف ق التيالمعكقات 
أف يحد مف المشكبلت المزمنة  - كيجب – الدكؿ المضيفة مف شأنو فيالزراعة  فيالمباشر  األجنبي

 ، كمف أىميا: بتمؾ الدكؿ منيا الزراعة تعاني التي
 استمرار انخفاض اإلنتاجية كاإلنتاج  إف قمة االستثمار في الزراعة عمى مدل عقكد أدت إلى

، كخاصة في جنكب الصحراء فريقيةاألفي العديد مف البمداف  عي كخمؿ الميزاف التجارمراز ال
مميار دكالر سنكينا  5:تقدر منظمة الفاك أف ىناؾ حاجة إلى استثمارات إضافية بقيمة إذ الكبرل. 

قدرة  كتعد، 4272اجات الغذائية في عاـ إذا كانت الزراعة في البمداف النامية ستمبي االحتي
 في المباشر األجنبياالستثمار  كمف ثـ فإف. (3)البمداف النامية عمى سد ىذه الفجكة محدكدة

 عمى تقميؿ فجكة االستثمارات المطمكبة.يساعد الدكؿ المضيفة بالزراعة 
  الصالحة  فريقيةاألحكالي ربع األراضي  تمثؿالمزركعة فعبل  األراضيتشير التقديرات إلى أف

أحد أسباب عدـ استخداـ األرض لتحقيؽ إمكاناتيا الكاممة ىك أف االستثمارات في كيعد . ةلمزراع
 .اإلنتاج كبيرة مناطؽ البنية التحتية البلزمة إلدخاليا في

  ىي تطكر حديث مثير لبلىتماـ فريقيةاألإف صناديؽ االستثمار الخاصة التي تستيدؼ الزراعة، 
بالنظر إلى القيكد المفركضة عمى المصادر البديمة  ،ستثمارات الفعمية ال تزاؿ صغيرةلكف اال

يمكف أف  فريقيةاألفإف االستثمار األجنبي المباشر في الزراعة في البمداف  كلذا لتمكيؿ االستثمار،

                                                           
)1( 

Foreign Investment in Developing Country Agriculture – Issues, Policy Implications and 

International Response 

-OECD Global Forum on International Investment OECD Investment Division, December 

2009 www.oecd.org/investment/gfi-8 

http://www.oecd.org/investment/gfi-8
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كؿ األجنبي إلى الد تدفقات رأس الماؿ كتساعديسيـ مساىمة كبيرة في سد الفجكة االستثمارية. 
 الزراعي ؿ التكنكلكجيا التي تؤدم إلى زيادة االبتكار كاإلنتاجية، كتحسيف اإلنتاجػػنق عمى فريقيةاأل

المضاعفة  كاآلثارالركابط الخمفية كاألمامية زيادة المحمي، كتحسيف الجكدة، كخمؽ فرص العمؿ، ك 
 كذلؾ بجانب زيادة ،كغيرىا مف المدخبلت الرخيصة العاممة كاأليدممف خبلؿ المصادر المحمية 

 اإلمدادات الغذائية لمسكؽ المحمية كلمتصدير.  زيادة في الممثمةالمخرجات 
  أنو ُيعد نكعان مف المغامرة غير مأمكنة  أفريقيالقد كانت الصكرة الذىنية السائدة عف االستثمار في

لعالـ بقكة نحك العكاقب؛ إال أف ذلؾ غير صحيح بدليؿ تدافع كبار المستثمريف كالقكل الكبرل في ا
اليكـ تختمؼ عف ذم قبؿ؛ كمنذ بداية األلفية الثالثة شيدت  أفريقياالكاعدة. ف فريقيةاألالسكؽ 

تحسنان ممحكظان، بسبب اإلصبلحات اإلدارية  أفريقيااألكضاع التنمكية في الكثير مف دكؿ 
 .كالقانكنية التي قامت بيا ىذه الدكؿ لتعزيز مناخ االستثمار

 

 تعــزيز العالقة بين المستثمر األجنبي والبمد المضيف ســبل 4-1-7
عمميات االستحكاذ عمى األراضي الكاسعة النطاؽ التي قاـ بيا المستثمركف األجانب  سببتلقد 

مؤخرنا قمقنا دكلينا، كقد استدعت المخاطر المرتبطة بيذه االستثمارات كجكد دعكات لكضع مدكنة سمكؾ 
شريع محمي قكم كعقكد استثمار عادلة، يمكف لمثؿ ىذه المدكنة أف تبرز في غياب تفدكلية لتنظيميا. 

ا بمثابة دليؿ لممستثمريف لبلستثمار المسؤكؿ اجتماعينا.  مصالح البمد المضيؼ كلكف يمكف اعتبارىا أيضن
ؿ مف أمكر ػػممف شأنيا أف تعزز مف نقاط التآزر كتق التيكتمخص النقاط التالية بعض العناصر 

 بيف الطرفيف: المقايضات
 شراؾ أصحاب المصمحة المحمييف كاالعتراؼ بمصالحيـ  ،الحاجة إلى الشفافية كاالستدامة لمحد كا 

 المخاكؼ المتعمقة باألمف الغذائي المحمي كالتنمية الريفية. مف
  إذا كاف لبلستثمار األجنبي المباشر أف يمعب دكران فعاالن في سد فجكة االستثمار التي تكاجو

، فيناؾ حاجة إلى التكفيؽ بيف األىداؼ االستثمارية لممستثمريف فريقيةاألالزراعة في البمداف 
ينبغي  الصمة ليس ما إذا كاف اكبالتالي فإف السؤاؿ ذ كاالحتياجات االستثمارية لتمؾ البمداف.

ستثمر، كلكف كيؼ يمكف تحسيف ملبلستثمار األجنبي المباشر أف يساىـ في تمبية احتياجات ال
   تأثيره لزيادة الفكائد إلى أقصى حد كتقميؿ المخاطر الكامنة لجميع المعنييف.

  ،يجب أف يجمب االستثمار الدكلي فكائد التنمية إلى البمد المضيؼ فيما يتعمؽ بنقؿ التكنكلكجيا
مؽ فرص العمؿ، كالركابط بيف مراحؿ اإلنتاج كما إلى ذلؾ. بيذه الطريقة، يمكف أف تككف ىذه كخ

كىك ما ليست تمقائية: لمجميع االستثمارات "مربحة لمجانبيف". كمع ذلؾ، فإف ىذه التدفقات المفيدة 
لؾ في كذتكخي الحذر عند صياغة عقكد االستثمار كاختيار نماذج األعماؿ المناسبة؛  قد يتطمب

 عمى فكائد التنمية كتقميؿ المخاطر.الجميع أطر تشريعية كسياسية مناسبة لضماف حصكؿ  كجكد
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 كف إيجارات األراضي المطمكبة منخفضة أك حتى صفرية، كما أف االمتيازات ػػػعادة ما تك
المتنكعة الممنكحة لممستثمريف األجانب تعني إيرادات ضريبية  tax concessions الضريبية
كمع ذلؾ، ُينظر إلى االستثمارات  عمى البمد المضيؼ ،tax revenues foregoneة مضاع

مف خبلؿ نقؿ التكنكلكجيا، كخمؽ فرص لمبمد المضيؼ األجنبية عمى أنيا تكفر فكائد تنمكية 
العمؿ، كتطكير البنية التحتية. إذا لـ تتحقؽ عمى أرض الكاقع ىذه الفكائد التنمكية المحتممة، فإف 

  يككف مصدر قمؽ رئيسي. األمر
 
 وآليات تفعيمو ريقياألفلمصري فرص ومجاالت التعاون الزراعي ا (4-0) 

 مقــــدمة:
 ليس فقط مف منظكر ريقياألفالمصرم  الزراعيأىمية التعاكف  لمدراسة السابقةأكضحت الفصكؿ 

األمف القكمي، كلكف أيضا مف المنظكر االقتصادم كاالجتماعي، كذلؾ في ضكء ما تشيده القارة مف 
تكغؿ عسكرم كسياسي كاقتصادم مف قبؿ العديد مف دكؿ العالـ، فضبلن عف تراجع دكر قطاع الزراعة 

حيث  ،قكد األخيرةرغـ ما شيده اإلنتاج الزراعي مف نمك خبلؿ الع ،في تحقيؽ االكتفاء الذاتي مف الغذاء
ات السكانية، فضبلن عف ػػػػاء باالحتياجػػػػمستكردة لمعظـ الحاصبلت الزراعية لمكف فريقيةاألارة ػػػػال تزاؿ الق

 4239% عاـ 99إلى  7;;3% عاـ 324كاردات مف ػػػية الػػػػػدرة الصادرات عمى تغطػػػػاض قػػػػانخف
(Mengoub 423:) (3)، قد يثير العديد مف المخاكؼ حكؿ كضع األمف الغذائي بدكؿ القارة الذم  األمر

الستعادة الدكر الريادم ليا، كالحد مما تكاجيو  ريقياألفمف جية، كحاجة مصر لتعزيز التعاكف المصرم 
 مف تحديات في المجاؿ االقتصادم عامة كالزراعي خاصة مف جية أخرل.

مف اإلمكانيات كالفرص كالمجاالت بالعديد مف الدكؿ  الكثيرأشارت كذلؾ نتائج التحميؿ إلى كجكد 
يمكف العمؿ عمى استغبلليا مف أجؿ تعزيز عبلقات التعاكف الزراعي بيف مصر كىذه  التي فريقيةاأل

 الدكؿ.
لتعاكف الزراعي مع الدكؿ اأف دكافع الحككمة المصرية لتعزيز  إلى كتجدر اإلشارة في ىذا اإلطار

فاظ عمى األمف القكمي في المقاـ األكؿ بما يحقؽ المصالح المصرية بالقارة، تتمثؿ في الح فريقيةاأل
لمنشاط  اتعد سكقا كاعدة بكر  التي فريقيةاألبتكثيؼ كجكدىا في القارة  أفريقياكاستعادة الدكر الريادم ليا في 

، كالمساىمة ةفريقياألاالقتصادم عامة كالزراعي خاصة، كنقؿ الخبرة المصرية، كتنمية ميارات الككادر 
تكاجو دكؿ القارة، ككضع اآلليات  التيفي الحد مف المشكبلت السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية 

بما يعمؿ عمى تحسيف  أفريقياب المصرممف شأنيا تحفيز االستثمارات لمقطاع الخاص  التيكالسياسات 

                                                           
)1(

 Mengoub, Fatima (2018) “Agricultural Investment in Africa: A Low Level … Numerous 

Opportunities”. Policy brief. OCP Policy Center. 
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أماـ الصادرات المصرية، كزيادة كتعزيز  فريقيةاألفي مصر، كفتح األسكاؽ  الغذائيأكضاع األمف 
كحرصيا عمى دعـ ىذا  ريقياألف، كذلؾ مف منطمؽ انتمائيا فريقيةاألالكاردات المصرية مف الدكؿ 

لبلستثمار بالدكؿ االنتماء، كحماية مصالحيا كأمنيا المائي، أما المستثمر المصرم فمو دكافعو الخاصة 
يقترح  التيؽ عائد مالي مستداـ. كمف ىنا فقد تختمؼ أكلكيات الدكؿ التي يأتي في مقدمتيا تحقي فريقيةاأل

منيما  مة كالقطاع الخاص كفقا لمنظكر كؿلمصر التعاكف معيا في المجاؿ الزراعي فيما بيف الحكك 
 لدكافع كمبررات ىذا التعاكف. 

 - دكلة 76مف بيف الػ  - أفريقيةدكلة  42نحك  الثانيد استخمصت الدراسة في الفصؿ ىذا كق
 تتمتع كؿ دكلة منيا بكفرة في كؿ مف األراضي الصالحة لمزراعة، كالمكارد المائية.

كالمؤشرات األمنية،  - بجانب المكارد الطبيعية األرضية كالمائية - كنظران لكجكد العديد مف العكامؿ
 ،مار المصرم الزراعيكالسياسية، كاالقتصادية كاالجتماعية، كالثقافية المحددة كالمحفزة لمتعاكف كاالستث

ف تمؾ العكامؿ مؤشران م 35فقد سعت الدراسة إلى رصد كتحميؿ نحك  ،تتبايف فيما بيف الدكؿ كالتي
لمكقكؼ عمى أكلكيات تمؾ الدكؿ ذات الميزة النسبية  االػعشريف السابؽ اختيارى أفريقيادكؿ كالمؤشرات ب

راعيان، كفيما يمي نستعرض أىـ تمؾ العكامؿ كالتنافسية التي يمكف لممستثمر المصرم التعاكف معيا ز 
 .فريقيةاألكالمؤشرات التي اعتمدت عمييا الدراسة في اختيار أكلكيات الدكؿ 

 
 فريقيةاألمحددات اختيار أولويات الدول  4-0-1

 مساحة األراضي الصالحة لمزراعة ( أ)
تعد األراضي الصالحة لمزراعة مف أىـ المحددات أك العكامؿ التي مف شأنيا التأثير معنكيا في 
ف كاف  التعاكف كاالستثمار الزراعي ليس فقط في مجاؿ اإلنتاج النباتي، كلكف الحيكاني كالداجني كذلؾ، كا 

يتكقؼ ذلؾ عمى درجة  في الكاقع كجكد األراضي الصالحة لمزراعة أمران ضركريان كلكف ليس كافيا، حيث
جكدة ىذه األراضي، كمف ثـ تكاليؼ إعدادىا لمزراعة، ككذا عمى مدل قرب ىذه األراضي مف المكاني 
كالمخازف، كسبؿ إتاحتيا لممستثمريف األجانب، كمدل المنافسة مف الجيات المختمفة المتبلؾ كاستئجار 

 ىذه األراضي.
 الموارد المائية الالزمة لـري المزروعات ( ب)

تقؿ أىمية تكفر المكارد المائية مف مصادرىا المختمفة عف تمؾ المتعمقة باألراضي الصالحة  ال
الركيزتيف الرئيستيف لمزراعة، كمف األىمية بمكاف اإلشارة إلى أف كفرة المكارد  فلمزراعة، حيث أنيما يمثبل

ؿ االقتصادم، حيث يتطمب األمر المائية الطبيعية ال يعني بالضركرة كفرة المكارد المائية المتاحة لبلستغبل
في غالب األحكاؿ كجكد المرافؽ كالمشركعات البلزمة لبلستفادة االقتصادية مف تمؾ المكارد المائية 
الطبيعية في المجاؿ الزراعي، كلذا اعتمدت الدراسة في ترتيبيا ألكلكيات الدكؿ كفقا ليذا المكرد عمى 

 ئية الفعمية.متكسط نصيب الفرد السنكم مف المكارد الما
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 الثــروة الحيوانية  ( ج)
مف أىـ الثركات غير المستغمة بصكرة كؼء، كمف ثـ تعد مف  أفريقياتعد الثركة الحيكانية في 

عمى فرص ىائمة لمتعاكف مف أجؿ المساىمة الفاعمة في تحسيف أكضاع األمف  تنطكم التيالمجاالت 
، كأيضا في خمؽ صناعات كأنشطة إنتاجية  الغذائي لمسكاف، كفي تنمية الصادرات مف الماشية كالمحـك
ف كاف ذلؾ يتكقؼ عمى مدل تكفر المراعي الطبيعية، كمدل تكاجد  كخدمية عديدة تقكـ عمى تمؾ الثركة. كا 

 ييبلت التسكيقية البلزمة مف طرؽ كمجازر كمبردات ككسائؿ نقؿ كغيرىا.التس
يمكف لمصر  التي أمتتمتع بعكامؿ جذب لبلستثمار،  التي فريقيةاألإف اختيارنا ألكلكيات الدكؿ 

لـ يتكقؼ فقط عمى المحددات المتعمقة بالمكارد الطبيعية  ،معيا في المجاؿ الزراعي االستثمارمالتعاكف 
جتماعية متد لمجمكعة أخرل مف المحددات االقتصادية كاالاالحيكانية المتكفرة بتمؾ البمداف، كلكف  كالثركة

 المباشر كغير المباشر عمى ىذا التعاكف، نذكػػػػػر منيا ما يمي.كالسياسية ذات التأثير 
 

 البنيـة التحتية ( د)
مف التسييبلت الضركرية  كالمكانيتعد مرافؽ النقؿ كالطرؽ، كمرافؽ التخزيف كالسكؾ الحديدية 

بالنسبة لمتعاكف كلبلستثمار الزراعي كخاصة المكجو منو لمتصدير لمخارج نظران لقابمية المنتجات الزراعية 
صدار الشيادات أمر  لزيادة تنافسية السمع  اميم المتمؼ، كذلؾ تعتبر المجازر كمعامؿ اختبارات الجكدة كا 

لعديد مف الدكؿ. كمما الشؾ ة الصحية منيا التي تفرضيا االزراعية في ضكء المعايير كالضكابط كخاص
ف البنية التحتية المتميزة تساعد عمى خفض تكاليؼ اإلنتاج كالتكزيع مما يزيد القدرة عمى المنافسة، فيو أ

أف البنية التحتية الضعيفة تؤثر سمبان عمى االستثمار الزراعي أكثر مف  Msuya 3 (4229)كقد أكد 
العديد مف الدراسات أىمية البنية التحتية الريفية، كشبكات الطرؽ كمحرؾ  كما أظيرالحكاجز التجارية، 

تيح تطكير سبلسؿ القيمة الزراعية مف جية، يلمنمك االقتصادم الشامؿ في المناطؽ الريفية، حيث 
 تخزيف كنقؿ المكاد الغذائية كتسييؿ الكصكؿ إلى أسكاؽ اإلنتاج مف جية أخرل. كضماف

 
 )ىـ( حجم السوق 

تؤكد العديد مف الدراسات كاألدبيات عمى كجكد ارتباط قكم بيف زيادة حجـ االستثمار في المجاؿ 
 المحميف الناتج النباتي كالحيكاني، كحجـ السكؽ، كالذم تقيسو معظـ التقارير الدكلية بنصيب الفرد م

عمى أف حجـ Tatiana et al. 2015)) (4) لمدكلة المستقبمة لبلستثمار، كقد أكدت دراسة  جمالياإل

                                                           
)1(

 Msuya, Elibariki.2007. “The Impact of Foreign Direct Investment on Agricultural 

Productivity and Poverty Reduction in Tanzania”. Kyoto University. 
)2( 

Tatianaa. Y., Firdausb. M., Siregarc, Hermanto & Hariyogad, Himawan. 2015. 

“Determinant Factors of Agricultural Industry Investment in Province Bengkulu, 

Indonesia”. International Journal of Sciences, Basic and Applied Research 23(2): 312-323. 
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السكؽ يؤثر بشكؿ إيجابي عمى االستثمار الزراعي، حيث أف زيادة القدرة الشرائية مف شأنيا زيادة 
 االستيبلؾ، كبالتبعية االستثمار.

 
 الكمياستقرار بيئة االقتصاد  ( و)

يحتاج النشاط الزراعي كغيره مف األنشطة االقتصادية إلى استقرار بيئة االقتصاد الكمي ممثمة في 
استقرار أسعار الصرؼ، كالقدرة عمى احتكاء التضخـ، كسعر فائدة يحظى بثقة المستثمريف، كعدـ المغاالة 

 Cambazoglu et al. (2016) (3)في فرض الضرائب، كاستقرار حجـ الديف العاـ، كقد أكدت دراسة 

 Shah (2016)مى أف الدكؿ التي تتمتع باستقرار اقتصادم مستداـ تحظى بثقة المستثمريف، كما أشار ع
في ( إلى أف التقمبات 4237 -4225خبلؿ الفترة ) فريقيةاألضمت مجمكعة مف الدكؿ  التي (9)في دراستو

ليا تأثير سمبى عمى تدفقات االستثمار األجنبي المباشر إلى تمؾ  معدالت التضخـ كسعر الصرؼ كاف
عمى تمقى االستثمارات  فريقيةاألالدكؿ، كمف ثـ فإف استقرار بيئة االقتصاد الكمي يزيد مف قدرة البمداف 

 األجنبية المباشرة.
 

 )ز( الفساد والبيروقراطيـة
كخاصة الحككمية منيا التي غالبان ما يعد انتشار الفساد كالبيركقراطية باألجيزة كالمؤسسات 

ف سكاء أثناء الحصكؿ عمى مكافقات إلقامة مشركعاتيـ، أك أثناء ك يتعامؿ معيا رجاؿ األعماؿ كالمستثمر 
نياء مشركعاتيـ مف أكثر معكقات تدفؽ االستثمار  ىتنفيذىـ لمعقكد كالمشركعات، أك حت خبلؿ تعثرىـ كا 

ية معظـ المنتجات الزراعية لمتمؼ كاحتياجيا لسرعة التداكؿ األجنبي. كمف جية أخرل كفي ضكء قابم
كالتسكيؽ فإف ذلؾ قد يدفع العديد مف المستثمريف إلى تقديـ مدفكعات غير رسمية، مما قد يزيد مف 

 تكاليؼ القياـ باألعماؿ التجارية المختمفة، كبالتالي تقميؿ ربحية المشركعات االستثمارية.
 

 مستوى التنمية البشرية  ( ح)
تعنى التنمية البشرية تكسيع الخيارات أماـ الناس كيتـ قياسيا بدليؿ مركب كىك دليؿ التنمية 
البشرية كيتككف مف ثبلثة أدلة فرعية تقيس مستكل المعرفة كمستكل المعيشة البلئؽ، كالحياه المديدة 

، كمف المؤكد أف كالصحية التي يعيشيا اإلنساف. كيقاس مستكل المعرفة بعدد سنكات الدراسة كالتعميـ
التعميـ أداة فعالة إلجراء العمميات الزراعية التجارية كاإلنتاجية بفاعمية ككفاءة أكبر، كمف ثـ زيادة 
اإلنتاجية الزراعية مما يجذب المزيد مف االستثمارات األجنبية، كيقاس مستكل المعيشة بنصيب الفرد مف 

                                                           
)1  (

Cambazoglu, B., & GünesS. 2016."The relationship between foreign exchange rate and 

foreign direct investment in Turkey". Economics, Management & Financial Markets, 

11(1), 284-293.  
)2(

 Shah, Mumtaz. 2016. “The effect of macroeconomic stability on inward FDI in African 

developing countries”. International Journal of Business Studies Review. 1(1): 1-11. 
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مما زاد متكسط دخؿ المكاطنيف في البمد المستقبمة كىك ما قد يشير إلى أنو ك جماليالناتج القكمي اإل
لبلستثمار ارتفع الطمب عمى السمع الغذائية. أما العمر المتكقع فيشير إلى عدد السنكات التي يعيشيا 
المكاطف بصحة جيدة كىك مؤشر يعكس ضمنيا مدل انتشار األمراض، ككمما ارتفعت قيمة ىذا المؤشر 

كخاصة تمؾ التي تتسبب في الكفاه، كمف ثـ زيادة معدالت اإلنتاج دلت عمى عدـ انتشار األمراض، 
 كجذب االستثمارات.

 
 االستقرار السياسي ( ط)

يعد االستقرار السياسي مف العكامؿ المؤثرة بشدة في فرص التعاكف كاالستثمار الزراعي بالبمداف 
خارجية مف خمؽ مناخ  المختمفة، كذلؾ لما يسببو كجكد قبلقؿ كحركب كنزاعات سكاء كانت داخمية، أك

غير مبلئـ لجذب االستثمار لتمؾ الدكؿ، كما أف ذلؾ قد يؤدل إلى تعطيؿ حركة التجارة كتبادؿ السمع 
 كالمدخبلت البلزمة لمزراعة، فضبلن عف تقمبات األسعار كتدىكر فرص العمؿ. 

تأثير سمبي كمعنكم لكجكد عدـ استقرار سياسي عمى نصيب  حدكث Corley at 2016(3)كقد أكد 
لعينة مف الدكؿ في قارة  كذلؾ باالعتماد عمى بيانات تتبعيةالت اإلنتاجية الزراعية، دالفرد مف الدخؿ كمع

 .أفريقيا
أف  ;423عاـ  أفريقياكفي ىذا اإلطار فقد كشؼ دليؿ "بمكمبيرج" حكؿ مراكز الصراعات في 

الصكماؿ، كالكاميركف،  ىيمف اإلرىاب كالصراعات القبمية كالحركب  تعاني التي ريقيةفاألأبرز الدكؿ 
قميـ الساحؿ.كزيمبابكمكتشاد، كليبيا،   ، كا 

 
 نسبة القروض الموجية لمقطاع الخاص الزراعي  ( ظ)

 يعد تكافر التسييبلت المصرفية كسيكلة الحصكؿ عمى االئتماف مف العكامؿ الحاسمة لدعـ كجذب
الرتفاع  كنظرااالستثمار كتعزيز التنمية الزراعية مف خبلؿ تكفير المكارد المالية البلزمة لمنشاط الزراعي. 

المخاطر المرتبطة بطبيعة اإلنتاج الزراعي فإف العديد مف البنكؾ قد تحجـ عف تمكيؿ ىذا القطاع أك ترفع 
قد قامت في اآلكنة األخيرة بإنشاء كيانات تتمثؿ ميمتيا  فريقيةاألأسعار الفائدة، غير أف العديد مف الدكؿ 

لمتنمية الزراعية الريفية في نيجيريا، كبنؾ  التعاكنياألساسية في دعـ االئتماف الزراعي مف أبرزىا البنؾ 
الذل يقدـ ائتمانان لمساعدة المزارعيف  ريقياألف، باإلضافة إلى بنؾ التنمية أفريقيااألراضي في جنكب 

إلى  4239لعاـ  (FAOStat)يف كالمزارعيف التجارييف. كتشير بيانات منظمة األغذية كالزراعة الناشئ
حيث أف أكثر مف  فريقيةاألتبايف نسبة القركض الزراعية الممنكحة مف البنكؾ التجارية فيما بيف الدكؿ 

 ، ثـ السكداف، %42بما يصؿ إلى  مك ثمث االئتماف يمنح في جامبيا لممشركعات الزراعية، يمييا ماال

                                                           
)1(

Corley M. & Gyimah K. 2005. "Civil Wars and Economic Growth in Sub-Saharan 

Africa". Journal of African Economies. 14 (2): 270-311. 
 

https://econpapers.repec.org/article/oupjafrec/v_3a14_3ay_3a2005_3ai_3a2_3ap_3a270-311.htm
https://econpapers.repec.org/article/oupjafrec/v_3a14_3ay_3a2005_3ai_3a2_3ap_3a270-311.htm
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% عمى التكالي، في حيف ال يتعدل االئتماف الممنكح 32% ك39%، :3كزامبيا، كأكغندا بما يبمغ 
 .أفريقيةدكلة  :3القركض في نحك  إجمالي% مف 32لممشركعات الزراعية 

تـ تأسيسيا مف قبؿ مفكضية االتحاد  كالتي Grow Africaككفقا لدراسة قامت بيا منظمة 
لرصد أىـ تحديات االستثمار الزراعي أجمعت كافة الدكؿ عمى أف  أفريقيةعمى عشرة دكؿ  ريقياألف

 في مقدمة ىذه التحديات. يأتيالحصكؿ عمى االئتماف الزراعي 
 
 

 الثقافيالبعـد   ( ك)
 Liu et al,  2007, as)إف تقارب الثقافات بيف الدكؿ يعد أحد العكامؿ المحفزة عمى االستثمار، كقد أكد

cited in Rihab, 2011)    (0) عمى تفضيؿ المستثمريف األجانب تنفيذ مشاريعيـ في دكؿ ذات ثقافات
عمى أف تعمؽ الركابط (4) (Rauch ,2001, as cited in Rihab,2011)مماثمة لدكليـ، كما أكد 

الثقافية بيف البمداف يساىـ في تقميؿ معكقات تبادؿ رأس الماؿ بينيا كيحفز التبادؿ التجارم. كتجدر 
اإلشارة في ىذا الصدد إلى محدكدية الدراسات كالمؤشرات التي ربطت بيف االستثمار األجنبي كالركابط 

أكدت عمى كجكد عبلقة بيف االستثمار األجنبي  الثقافية بيف الدكؿ، غير أف ىناؾ بعض الدراسات التي
 كالعبلقات الثقافية بيف المكاطنيف داخؿ الدكلة المستقبمة لبلستثمار، كمنيا دراسة 

Rihab et al (2011) 

أحد المؤشرات الثقافية  - تي اعتمدت في بياف ىذه العبلقة عمى مؤشرم اليرمية كالفرديةلا( 5)
كمتغيرات تعكس البعد الثقافي، مؤكدة عمى التأثير  - Hofstede Cultural Dimensionليكفستد

المعنكم السمبي لتمؾ العكامؿ عمى تدفقات االستثمار األجنبي، لما يمكف أف تسببو مف انتشار الصراعات 
كانخفاض الثقة بيف المستثمريف، كبالتالي زيادة تكمفة المعامبلت، ىذا كقد اعتمدت الدراسة الحالية في 

الختيار الدكؿ عمى ىذا المؤشر بالرغـ مف عدـ تكفر بيانات بشأنو في العديد مف الدكؿ األفريقية  سبيميا
 محؿ الدراسة.

 
 االكتفاء الذاتي من الغذاء ( ل)

 فريقيةاأليعد االكتفاء الذاتي مف السمع الزراعية كالغذائية أحد دكافع االستثمار األجنبي بالدكؿ  
كذلؾ إما بيدؼ تكفير االحتياجات مف تمؾ السمع لبلستيبلؾ المحمي، أك لمحد مف االستيراد، أك لتصدير 

كبعضيا البعض،  فريقيةاأل، أك لزيادة نسبة التبادؿ التجارم بيف الدكؿ فريقيةاألالفائض منيا لخارج الدكؿ 
كمف ثـ تتعدد كتتنكع  فريقيةاألالدكؿ كتتبايف نسبة االكتفاء الذاتي مف السمع الغذائية كالزراعية بيف 

 المجاالت كالفرص االستثمارية لتحسيف تمؾ النسبة.
  

                                                           
1,2,3 

-Rihab, Ben., Atitallah, Lotfi., & Ben, Jedidia. 2011. “The institutional and cultural 

determinants of foreign direct investment in transition countries” Journal of 

Research in International Business and Management 1(2): 171-182 
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 التكتالت االقتصادية ( م)

تعد االتفاقيات كالتكتبلت اإلقميمية االقتصادية كالتجارية أحد العكامؿ الدافعة لجذب االستثمار  
مف  اثنيفمف الدكؿ. كمصر عضك في  لما تقدمو تمؾ التكتبلت مف حكافز استثمارية كتجارية ألعضائيا
كىما السكؽ المشتركة لدكؿ شرؽ  ريقياألفالتكتبلت االقتصادية الثمانية "المعترؼ بيا مف قبؿ االتحاد 

دكلة، كما  49يضـ الذم  دكلة، كتجمع دكؿ الساحؿ كالصحراء 43يضـ الذم  "الككميسا" أفريقياكجنكب 
 4232تعثرت منذ عاـ  كالتي)أنيا عضك في منطقة التجارة الحرة الثبلثية، كفي مبادرة دكؿ حكض النيؿ 

، كمف جية أخرل فإف التصديؽ عمى اتفاقية (عتيبيالنيؿ عمى اتفاقية  أعاليبسبب تكقيع بعض دكؿ 
مثؿ ميزة إضافية ستنعكس ي ;423يكليك كدخكليا حيز النفاذ في شير  فريقيةاألالتجارة الحرة القارية 

 المصرم التجارمبصفة عامة كاالستثمار كالتبادؿ  أفريقياإيجابيا عمى دفع عمميات االستثمار البيني في 
 بصفة خاصة. ريقياألف

 فريقيةاأل( قيـ مؤشرات محددات االستثمار الزراعي في الدكؿ 4-6ىذا كيبيف الجدكؿ رقـ ) 
 .الثانيبالفصؿ المقترحة العشريف 

 
أف الثبلثة عشر مؤشران المذككرة عاليو التي تـ اختيارىا في الدراسة الحالية  إلى كتجدر اإلشارة 

لما تتمتع بو  أفريقيةدكلة  76لترتيب أكلكيات الدكؿ )مف بيف العشريف دكلة التي تـ اختيارىا مف بيف الػ 
تتمتع بمزايا نسبية كفرص محفزة  كالتيمف كفػرة في المكارد الطبيعية المائية كاألرضية( الجاذبة لبلستثمار 

إلقامة مصر عبلقات تعاكف استثمارم كتجارل معيا في المجاؿ الزراعي، ال تمثؿ كؿ المؤشرات كالعكامؿ 
تحتاج لمزيد مف الدراسة كمنيا عمى سبيؿ  التيفيناؾ العديد مف العكامؿ األخرل  المحددة ليذا التعاكف.

تمنحيا تمؾ الدكؿ  التيالمثاؿ كليس الحصر األطر المؤسسة كالتنظيمية، كحكافز االستثمار كالتجارة 
فر لممستثمريف األجانب كخاصة العامميف في المجاؿ الزراعي، كمدل كفاء الحككمات بتنفيذىا، كمدل تكا

المتكقعة لتغير المناخ عمى ىذه الدكؿ، كنظـ الممكية كالحيازة السائدة كسياسات  كاآلثارمصادر الطاقة، 
( فيما بيف المصرميمكف أف يكاجييا المستثمر  التيحجـ كطبيعة المنافسة )ك بيع كتأجير األراضي، 

ألخرل. غير أف األمر يظؿ المستثمريف المحمييف، أك األجانب داخؿ ىذه الدكؿ، كغيرىا مف العكامؿ ا
 نحك التعاكف الزراعي مع مصر. فريقيةاألمشركطان باإلرادة الكطنية لمدكؿ 
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 ( 0-4جدول ) 
 ةالمقترح فريقيةاأل االستثمار الزراعي في الدولمحددات قيم مؤشرات و 
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 ةالمقترح فريقيةاأل محددات االستثمار الزراعي في الدولقيم مؤشرات و ( 0-4جدول )تابع 

 
 مصادر ومالحظات حول البيانات 

(3)  CIA (Central Intelligence Agency), The world Fact Book, Land use, September, 2015  

(4)  African Development Bank, African Development Report, 2007  

 اُغٞدإ رشَٔ ع٘ٞة اُغٞدإ ك٤ٔب ٣زؼِن ثبُٔغبؽخ اُظبُؾخ ُِضساػخ ٝٗظ٤ت اُلشد ٖٓ ا٤ُٔبٙ.

 اُغبٓٞط( -اُخ٘بص٣ش -اُغٔبٍ -أُبػض -ا٧ؿ٘بّ -ا٧ثوبس) ٝرشَٔ اُضشٝح اُؾ٤ٞا٤ٗخ .http://www.fao.org/faostat/en/#data/Qٝاُضساػخ  ا٧ؿز٣خٓ٘ظٔخ  (5)

(4) , WB Group, June 2019 InvestmentTensions, subdued  Global Economic Prospects, Heighted 

 _https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Publications/Economic_Brief-  ش٣و٢ا٧كث٘ي اُز٤ٔ٘خ   (5)

_The_Africa_Infrastructure_Development_Index.pdf . 

 .9103أُ٘زذٟ ا٫هزظبد١ اُؼب٢ُٔ، روش٣ش اُز٘بكغ٤خ  (8)

 . 9103ُؼبّ  روش٣ش اُز٤ٔ٘خ اُجشش٣خ ،ا٩ٗٔبئ٢ثشٗبٓظ ا٧ْٓ أُزؾذح  (9)

 . 9102ٓ٘ظٔخ اُشلبك٤خ اُذ٤ُٝخ، روش٣ش ٓذسًبد اُلغبد  (:)

  www.fao.org/economic/ess/investment/credit/enshttp//:   ٝاُضساػخ ا٧ؿز٣خٓ٘ظٔخ  (;)

    /https://info.worldbank.org/governance/wgi    اُج٘ي اُذ٢ُٝ، ٓإششاد اُؾًٞٔخ اُؼب٤ُٔخ (32)

(33) (09 )countries/-insights.com/product/compare-https://www.hofstede 

(35)  FAO, Statistical Pocketbook, 2018 

 .ؽ. ّ رش٤ش ئ٠ُ اُج٤بٗبد ؿ٤ش أُزٞكشح

  √ √ 39.6 ؽ. ّ  ؽ. ّ  9.7 ؽ. ّ  06.1 1.7 ؽ. ّ  7.9 ؽ. ّ  98719.0 ؽ. ّ  ؽ. ّ  عٕٛة اٌغٛداْ

  √ √ 37.7 ؽ. ّ  ؽ. ّ  89.3 1.1 67.1 1.8 19.1 912 18.1 8190.8 906.1 0011.1 سٚأذا

 √ √ √ 39.3 ؽ. ّ  ؽ. ّ  8.1 1.9 09.1 1.8 ؽ. ّ  08.7 9613.1 91199.3 0213.1 06911.1 اٌغٛداْ

 √ √ √ 31.9 98.1 11.1 09.7 1.1 91.1 1.9 10.2 98.9 0771.1 79309.7 369.1 7811.1 و١ٕ١ب

 √ √ √ 18.2 ؽ. ّ  ؽ. ّ  97.2 ؽ. ّ  97.1 1.7 ؽ. ّ  2.9 ؽ. ّ  7923.0 0799.1 911.1 إسر١ش٠ب

 ث٤ئخ ا٫هزظبد ا٢ٌُِ ُظؼٞثخ ا٫ػزٔبد ػ٠ِ اعزوشاس طشف اُظشف ٝاٗخلبع ٓؼذٍ اُزؼخْ ُذساعخ ٛزٙ أُزـ٤شاد خ٬ٍ ٗوطخ ص٤٘ٓخ ٝاؽذح كوؾ* اػزٔذد اُذساعخ ػ٠ِ ٓإشش اعزوشاس 

http://www.fao.org/faostat/en/#data/Q
https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Publications/Economic_Brief_-%20%20_The_Africa_Infrastructure_Development_Index.pdf
https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Publications/Economic_Brief_-%20%20_The_Africa_Infrastructure_Development_Index.pdf
https://www.fao.org/economic/ess/investment/credit/en
https://info.worldbank.org/governance/wgi/
https://www.hofstede-insights.com/product/compare-countries/
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 المصريذات األولوية لالستثمار الزراعي  فريقيةاألالدول  (4-0-0)
لمتعاكف كاالستثمار  أفريقيةفي ضكء ما انتيى إليو الفصؿ الثاني مف الدراسة باقتراح عشريف دكلة  

الزراعي المصرم بيا كفقا لما تتمتع بيا تمؾ الدكؿ مف كفكرات بالمكارد األرضية كالمائية، كما انتيى إليو 
أيضا العرض السابؽ مف تناكؿ لبعض محددات االستثمار األجنبي المباشر في قطاع الزراعة، كالكاردة 

تـ في الجدكؿ السابؽ استعراض قيـ مؤشرات تمؾ اىتمت بتمؾ القضايا،  التيبالعديد مف األدبيات 
 المحددات في العشريف دكلة المقترحة لمتعاكف الزراعي المصرم معيا تمييدان لتحديد أكلكيات تمؾ الدكؿ.

لمتعاكف الزراعي معيا، تـ  المصرملممستثمر  كفقا لممؤشرات الجاذبة فريقيةاألكفي سبيؿ ترتيب الدكؿ 
 تطبيؽ المنيجية التالية:

رصد ترتيب الدكؿ المقترحة كفقا لقيمة كؿ مؤشر مف مؤشرات المحددات المختمفة )طبقا لتعريؼ  -
 كقيمة كدرجة كؿ مؤشر(.

أك المتقدـ، كفي ىذا الصدد  ضؿاألففي المؤشر عمى المركز  ضؿاألفتحصؿ الدكؿ ذات األداء  -
لـ تتكافر ليا بيانات عف المؤشرات المختارة عمى قيـ  التيتجدر اإلشارة إلى حصكؿ الدكؿ 
 ترتيبية متماثمة تعكس األداء األسكأ.

باالستثمار كالتعاكف عمى أساس مجمكع ما تتحصؿ عميو كؿ  األكلى تـ اختيار كترتيب الدكؿ -
دكلة في ترتيب كافة المحددات المشار إلييا سابقا، بحيث تككف الدكلة أفضؿ مف غيرىا في 

 الترتيب حاؿ حصكليا عمى مجمكع أقؿ.
ألىميتيا  نظراأنو قد تـ إعطاء أىمية نسبية أكبر لبعض مؤشرات المحددات ) إلى تجدر اإلشارة -

المساحة  ىيمقكمات لمتعاكف الزراعي، اإلنتاجي كالتجارم( دكف غيرىا، كىذه المؤشرات ك
 الصالحة لمزراعة، كنصيب الفرد مف المكارد المائية الفعمية، كالثركة الحيكانية، كالبنية التحتية.

فقا المقترحة لمتعاكف الزراعي مع مصر ك  فريقيةاأل( إلى أكلكيات الدكؿ 5-6كيشير الجدكؿ رقـ )
 :ما يميليذه المنيجية، كمنو نستكشؼ 

جاءت زامبيا كتنزانيا كأكغندا ضمف أكلكيات الدكؿ كىك ما أكدت عمييا كؿ مف دراسة مركز  -
( حكؿ فرص االستثمار 4239) األراضيالبحكث الزراعية التابع لكزارة الزراعة كاستصبلح 

( :423، كدراسة مركز القاىرة لمدراسات االقتصادية كاالستراتيجية )أفريقيافي  المصرمالزراعي 
 .أفريقياحكؿ االستثمار الكاعد في 

ضمف أكلكيات الدكؿ المرشحة لمتعاكف في الدراستيف المشار إلييما، إال أنيا في  ؽمكزمبيجاءت  -
ع ترتيبيا في كيرجع ذلؾ إلى تراج ،( ضمف الدكؿ العشريف34جاءت في المركز ) الحاليةالدراسة 

( كما يتضح ;3( كالمساحة الصالحة لمزراعة )37( كالفساد العالمي )37مؤشرات البنية التحتية )
 (.32مف الممحؽ رقـ )
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 ( 3-4جدول )
 األفريقي المصري الزراعيالدول المقترحة لالستثمار 

 الزراعيلقيم محددات االستثمار  النسبيمرتبة تنازليا وفقًا لموزن 
 الدولة  الترتيب  الدولة  الترتيب 

 اٌُب٤ٓشٕٝ 00 صآج٤ب 0

 ٓٞصٓج٤ن 09 ؿبٗب 9

 اُغٞدإ 06 ثٞس٤ً٘ب كبعٞ 6

 ٓب٢ُ 07 ٤٘٤ًب 7

 رشبد 08 أص٤ٞث٤ب 8

 ا٤ُ٘غش 09 أٝؿ٘ذا 9

 رٞعٞ 01 ر٘ضا٤ٗب 1

 اٌُٞٗـٞ اُذ٣ٔٞهشاؽ٤خ 02 أٗغ٫ٞ 2

 ئسر٤ش٣ب 03 َ اُؼبطبؽع 3

 ع٘ٞة اُغٞدإ 91 سٝاٗذا 01

 (32محسكب كفقا لبيانات الممحؽ رقـ ) المصدر: 
جاءت السكداف ضمف أكلكيات الدكؿ المقترحة لمتعاكف في دراسة مركز القاىرة فقط، كلكنيا  -

مؤشر إلى تراجعيا في الترتيب في  ( كيرجع ذلؾ35ة في الترتيب رقـ )جاءت في الدراسة الحالي
 الكمي(، كمؤشر استقرار بيئة االقتصاد 39السياسي ) (، كمؤشر االستقرار;3) يالفساد العالم

كلكف تظؿ السكداف ليا أىمية خاصة بكصفيا دكلة  (.32(، كما يظير مف الممحؽ رقـ )38)
 .تربطيا عبلقة خاصة بمصر عربية

، كتنزانيا، كركاندا( مف دكؿ حكض النيؿ ضمف أكلكيات اكأكغند، أثيكبيادكؿ )كينيا، ك  تقع خمس -
 المقترح التعاكف معيا كفقا لمؤشرات الدراسة.الدكؿ 

 
 المقترحة فريقيةاألرص ومجاالت التعاون الزراعي اإلنتاجي والتجاري مع الدول ـــف (4-0-3)

 فرص ومجاالت االستثمار الزراعي لمقطاع الخاص أواًل:
 زامبيــــا - أ

% مف الناتج 52-42بنسبة  ، يساىـ قطاع الزراعة فيياريقياألفتقع زامبيا في إقميـ الشرؽ 
مميكف ىكتار صالحة لمزراعة، كتتكفر المياه الجكفية عمى  7.4، كتمتمؾ زامبيا نحك جمالياإل المحمي

% مف 37-32نحك ، كتمثؿ صادراتيا الزراعية متر فقط( 47)عمى بعد  مف سطح األرض أعماؽ قريبة
، كفكؿ الصكيا، السكدانيزامبيا في الفكؿ عائدات التصدير، كتتمثؿ أىـ الحاصبلت الزراعية في  إجمالي

المحاصيؿ زراعة كاألرز كالذرة، كالقمح كالقطف كالبطاطس. كلذا فإف فرص االستثمار الزراعي تتمثؿ في 
المحاصيؿ الزيتية كفكؿ الصكيا، كالقطف كذلؾ لتغطية الفجكة ك االستراتيجية كالقمح كالذرة كاألرز، 
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يمكف كذلؾ االستثمار في مجاؿ  ه المحاصيؿ بالسكؽ المصرية.المكجكدة بيف العرض كالطمب في ىذ
 .يمكف تكريدىا لمصر التي التصنيع الغذائي كبخاصة في إنتاج الزيكت النباتية

كمف أىـ عكامؿ الجذب في زامبيا كفقا لمؤشرات الدراسة االستقرار السياسي )المركز األكؿ بيف 
اع مؤشر (، كارتف6) (، كانخفاض مستكل الفساد4) الدكؿ العشريف(، كفرص الحصكؿ عمى القركض

(، 5) (، كارتفاع متكسط نصيب الفرد بيا مف المكارد المائية6) ر البنية التحتية(، كتكف5) التنمية البشرية
بما يسيؿ تصدير  كزيمبابكمكذلؾ فضبلن عف ارتباطيا بخطكط سكؾ حديد مع كؿ مف تنزانيا كمكزمبيؽ 

 ألراضي الزراعيةباصر كتحقيؽ المصالح المشتركة، كرخص قيمة حؽ االنتفاع المنتجات الزراعية إلى م
 .دكالر لمفداف الكاحد سنكيا( 22:)يبمغ 

 
 غــــــانا - ب

مميكف  6، كتقدر مساحة األراضي الصالحة لمزراعة بيا بنحك ريقياألفتقع غانا في إقميـ الغرب 
% مف األرض المستغمة اقتصاديا في غانا، 72ىكتار. كتشغؿ المراعي السافانية كالمركج الغابية نحك 

حيث يعيش أغمب السكاف عمى الزراعة، كيعد الكاكاك أبرز الحاصبلت الزراعية كظؿ يتصدر قائمة 
صؼ قرف، كيستحكذ عمى ما يقرب مف نصؼ المساحة الزراعية. كما تشتير الصادرات لمدة تقترب مف ن

، كما يجكد في أراضييا زراعة الذرة كاألرز، كتتمتع غانا بثركة سكاألناناغانا بزراعة البف كنخيؿ الزيت 
خشبية مف أنكاع جيدة تشكؿ عشر صادراتيا. كتمارس مينة الرعي عمى نطاؽ كاسع في النطاؽ الشمالي 

  .األبقاركتربية السافانا  حشائشكد تسحيث 
االستثمار كذلؾ في زراعة يمكف كتتمثؿ فرص التعاكف معيا في استيراد الكاكاك كالبف كاألخشاب، ك 

 كتصنيع تمؾ المنتجات كتصديرىا لمصر كغيرىا مف دكؿ العالـ.
)المركز األكؿ  كمف أىـ عكامؿ جذب االستثمار في غانا كفقا لمؤشرات الدراسة انخفاض مستكل الفساد

(، كارتفاع نصيب الفرد 5) السياسي(، كاالستقرار 4) بيف الدكؿ العشريف(، كارتفاع مؤشر التنمية البشرية
 (.7) جمالياإل المحميمف الناتج 
 

 بوركينـــا فــاسو  - ج
 التي، كيعتمد اقتصادىا بشكؿ رئيسي عمى الزراعة ريقياألفتقع بكركينا فاسك في إقميـ الغرب 

% مف القكة العاممة كفقا لبيانات البنؾ الدكلي، كتقدر المساحة الزراعية 2:يعمؿ فييا ما يقرب مف 
، كتشكؿ المركج الرئيسي النقدممميكف ىكتار. كيعد القطف المحصكؿ  :.6الصالحة لمزراعة بيا بنحك 

جك، كالذرة البيضاء ثمث مساحة األراضي، كتتمثؿ أىـ المحاصيؿ الزراعية في السمسـ، كالكا كالمراعي
 الصكيا، كالبطاطس. كالصفراء، كفكؿ
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كتتمثؿ أىـ فرص التعاكف االستثمارم في زراعة محاصيؿ القطف كالسمسـ كاألرز كالذرة كفكؿ 
، كالمنتجات باإلضافة إلى الثركة الحيكانية، كما يمكف االستثمار في تصنيع المحاصيؿ الزيتية ،الصكيا
 .الحيكانية

ذب االستثمار الخاص في قطاع الزراعة في بكركينا فاسك كفقا لمؤشرات ىذا كمف عكامؿ ج
الغذائي )تحتؿ الترتيب الثالث بيف الدكؿ العشريف(، كتدنى مستكل  الذاتيالدراسة ارتفاع نسبة االكتفاء 

في المركز األكؿ بيف ىذه الدكؿ، كما تحتؿ نفس المركز فيما يتعمؽ بمؤشر استقرار تأتي  الفساد حيث
 .الكميبيئة االقتصاد 

 كينيـــا -د
مميكف ىكتار،  6.7كتقدر المساحة الصالحة لمزراعة بيا بنحك  ريقياألفتقع كينيا في إقميـ الشرؽ 

. جمالياإل المحمي% مف الناتج 2:-97كيعتمد اقتصادىا بصكرة كبيرة عمى الزراعة، حيث تساىـ بنحك 
كتتسـ معظـ األراضي الزراعية بجكدتيا الجيدة، حيث يقع معظميا في المرتفعات الغربية كحكؿ بحيرة 

كتعد الذرة المحصكؿ الرئيسي في كينيا، يمييا البقكليات، كيعتبر  فيكتكريا كجبؿ كينيا كعمى طكؿ الساحؿ.
، كالذرة السكدانيكتزرع كينيا محاصيؿ البف كاألرز، كالقمح، كالفكؿ  أىـ المحاصيؿ النقدية. الشام

الرفيعة، كالقطف، باإلضافة إلى امتبلكيا لثركة حيكانية كبيرة كمتنكعة. كتعد كينيا مف الدكؿ الرئيسية 
 .كالشامالمصدرة لمبف 

كالذرة الصفراء القمح األرز ك زراعة تربية الماشية، كفي كتتمثؿ الفرص االستثمارية المتاحة في 
كفي مجاؿ التصنيع الغذائي تتمثؿ أىـ الفرص في تجييز كتعبئة الشام،  .كقصب السكر كفكؿ الصكيا

، كيمكف تصدير جانب مف تمؾ السمع كالمحكـ كمنتجاتياكمنتجات األلباف، بجانب صناعة األعبلؼ، 
 لمصر لسد الفجكة فيما بيف الطمب كالعرض مف ىذه السمع في مصر.

عكامؿ الجذب في كينيا ارتفاع مستكل التنمية البشرية )تحتؿ المركز الرابع بيف الدكؿ  كمف أىـ
 (.6(، كذلؾ بجانب تكفر الثركة الحيكانية )5العشريف(، كتكفر البنية التحتية )

 
 أثيوبيا -ىـ

، حيث األثيكبيلبلقتصاد  الفقرم، كتعتبر الزراعة العمكد ريقياألففي إقميـ الشرؽ  أثيكبياتقع 
% مف السكاف. كتقدر المساحة 97، كيعمؿ بيا نحك القكميالدخؿ  إجمالي% مف 65تشكؿ نحك 

بأنيا زراعة مطرية كمعيشية  أثيكبياكتكصؼ الزراعة في  مميكف ىكتار. 33.4الصالحة لمزراعة بنحك 
الزيتية، كالبف كتتمثؿ الزراعات في محاصيؿ الحبكب كالبقكليات كالمحاصيؿ  .تقـك عمى مساحات صغيرة

 مف المصدريف الرئيسييف لمبف. أثيكبياكتعد  كالقطف كمحاصيؿ التكابؿ كالنباتات الطبية.
تتمتع بنظاـ مطرل مستقر كما في  كالتيكتظير الفرص االستثمارية في مناطؽ الزراعة المطرية 

 5.9نحك  أثيكبياكقد جيز بنؾ األراضي ب .SNNPمقاطعات بنى شنجكؿ كجمبيبل كأميرة كمقاطعة 
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كيمكف االستثمار في بنى شنجكؿ في زراعة محاصيؿ  مميكف ىكتار لبلستثمار الخارجي بتمؾ المناطؽ.
الزيكت كمحاصيؿ الحبكب، كما يمكف زراعة محاصيؿ الذرة كاألرز كمحاصيؿ التكابؿ في مقاطعة 

، أما الفرص الشاملبف يمكف أيضا زراعة الذرة كاألرز كالبقكليات، كا SNNPجمبيبل، كفي مقاطعة 
، كيمكف كذلؾ أف (3) االستثمارية المتاحة في إقميـ مثمث عفار فتتمثؿ في زراعة القطف كمحاصيؿ الزيكت

العديد مف تمؾ الحاصبلت، كما يمكف تصدير العديد منيا إلى مصر. كما يمكف عمى  تقاـ صناعات
(  أثيكبيالمصر التعاكف مع  تمتمؾ  كالتيفي مجاؿ الثركة الحيكانية )تربية الماشية كتصنيع منتجات المحـك
 .فريقيةاألمميكف رأس حيث تحتؿ المركز األكؿ بيف الدكؿ  5;منيا ما يقرب مف 

كفقا لمؤشرات الدراسة تكفر الثركة  أثيكبياكمف أىـ عكامؿ جذب االستثمار الزراعي الخاص في 
في تأتي  )حيث الذاتيالمركز األكؿ بيف الدكؿ العشريف(، كارتفاع نسبة االكتفاء الحيكانية )حيث تأتي في 

المركز األكؿ بيف ىذه الدكؿ(، كىك ما قد يشير ضمنيا إلى فرص التصدير الكبير أماـ المستثمر 
 .المصرم

في  األجنبيكقد اتخذت الحككمة األثيكبية عددان مف اإلجراءات كالسياسات المحفزة لبلستثمار 
 الزراعة منيا ما يمى:

  Ethiopian Investment Agency (EIA)إنشاء ككالة االستثمار األثيكبية  -
 كىى ىيئة مستقمة مسئكلة عف:

o .تعزيز فرص كشركط االستثمار في الببلد لممستثمريف مف األجانب كالمحمييف 
o  األعماؿ. كتراخيص التجارمإصدار تصاريح االستثمار كتصاريح العمؿ كشيادات التسجيؿ 
o  كالمرافؽ. األراضيمساعدة المستثمريف في الحصكؿ عمى 
o  جذاب  استثمارمتقديـ المشكرة لمحككمة حكؿ التدابير السياسية البلزمة لخمؽ مناخ

 لممستثمريف.
مممككة لمدكلة، كمف ثـ يحؽ لممستثمر  أمتعتبر األرض ممكية عامة  األثيكبيكفقا لمدستكر  -

لحضرية كالريفية عمى أساس اإليجار، كتأجير األراضي غالبا ما يتـ استخداـ األراضي ا األجنبي
 .الزراعيبأسعار رمزية كخاصة في المجاالت ذات األكلكية كالتصنيع 

 :تمنح الحككمة حكافز عديدة لممستثمر األجنبي منيا -
 .اإلعفاء مف الرسـك الجمركية عمى الكاردات 
o مثؿ المصانع كاآلالت كالمعدات كمكاد البناء  تعفى السمع االستثمارية الرأسمالية المستكردة

 %.322مف دفع الضرائب كالرسـك الجمركية بنسبة 

                                                           
)1(

 FAO Database- Ethiopia. www.FAO.org.    

http://www.fao.org/
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o  ة لمسمع جمالي% مف القيمة اإل37قيمتيا عف  دال تزي التيتعفى قطع الغيار المستكردة
 الرأسمالية المستكردة مف الرسكـ بالكامؿ.

o بالكامؿ مف الرسكـ عمى الكاردات. تمنح المكاد الخاـ البلزمة إلنتاج سمع التصدير إعفاء 
 .اإلعفاء مف دفع ضريبة الدخػؿ 
o  يعفي المستثمركف في مجاؿ الزراعة كالصناعات الزراعية مف دفع ضريبة الدخؿ لفترات

 يتـ فيو االستثمار.الذم  مختمفة، كىذا يتكقؼ عمى حجـ الصادرات كالمكقع
o يجكز أف تمتد لما يصؿ إلى ت تعفى المشركعات مف دفع ضريبة الدخؿ لمدة خمس سنكا(

% عمى األقؿ مف 97 % مف إنتاجيا عمى األقؿ، أك إذا كاف72سنكات( إذا تـ تصدير  سبع
 إنتاجيا بمثابة مدخبلت لمنتجات تصديرية.

o  مف 72تعفى المشركعات مف دفع ضريبة الدخؿ لمدة سنتيف إذا تـ تصدير أقؿ مف %
 .لمحميااإلنتاج، أك عندما يكجو كؿ اإلنتاج لمسكؽ 

 مف 92ية اقتراض ما يصؿ إلى يمكف لممستثمريف في مجاالت الزراعة كالصناعات الزراع %
 .أثيكبيامف بنؾ التنمية في  االستثمارمماليـ رأس

 مف الضمانات منيا: اثيكبية لممستثمر عديدتكفر الحككمة األ 
o  سيـ، أك األصكؿ تحكيبلت لمخارج مف عائدات بيع، أك نقؿ األ أميضمف المستثمركف إجراء

  نياء أعماؿ تجارية كذلؾ بالعممة األجنبية القابمة لمتحكيؿ.عند التصفية، أك إ
o  مف قبؿ المصمحة العامة،  االقتضاءاستثمار خاص إال عند  أمال يجكز تأميـ أك مصادرة

 كيتـ دفع تعكيض مناسب مقدمان.
 أوغنـــــدا - و

 6.5، كتقدر مساحة األراضي الصالحة لمزراعة بيا بنحك ريقياألفتقع أكغندا في إقميـ الشرؽ 
  .جمالياإل المحمي% مف الناتج 72 بحكاليمميكف ىكتار، كتساىـ الزراعة 

ألؼ مزرعة في  22:كيعد البف مف أىـ المنتجات الزراعية في أكغندا، حيث يزرع في أكثر مف 
بف ركبكستا، كلكف أكثرىا دخبلن ىك البف  أقاليـ بكنكرك، كسيبي، كبكغيسك، كأكثر األنكاع انتشارا ىك

، كتعد أكغندا مف (3)الؼ ىكتار 52يزرع في غرب الببلد في إقميـ بكنكرك عمى مساحة الذم  العربي
 .كالشامالمصدريف الرئيسييف لمبف 

الزراعية بأكغندا في زراعات الشام كقصب السكر كاألرز  االستثمارية كتتمثؿ أىـ الفرص
كالمحاصيؿ الزيتية، كيمكف إقامة أنشطة صناعية كتجارية عمى تمؾ الحاصبلت. كمف الفرص كذلؾ تربية 

نتاج  ر المصرم في أكغندا، كمف ثـ التصدير لمصر.ز ػػالمحكـ كاالستفادة مف كجكد المج الماشية كا 
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كمف أىـ عكامؿ جذب االستثمار الزراعي المصرم في أكغندا كفقا لمؤشرات الدراسة االستقرار 
، كاالستقرار السياسي، حيث تشغؿ في كؿ منيا المركز السابع بيف الدكؿ الكميفي بيئة االقتصاد  النسبي

غندية لمتعاكف مع في مقدمة ىذه العكامؿ الرغبة السياسية المرتفعة لدل الحككمة األك  كيأتي العشريف.
 مصر.
 تــنزانيــــــا -ز

% مف 72تمثؿ نحك  التي، كيعتمد اقتصادىا عمى الزراعة ريقياألفتقع تنزانيا في إقميـ الشرؽ 
، كتمتمؾ الكثير مف األراضي الخصبة كالمكارد المائية كالثركة الحيكانية مما يسر جمالياإل المحميالناتج 

مميكف ىكتار مف األراضي  5.9تكافر بيا ما يقرب مف يكأكثر تنكعان، ك  ليا تحقيؽ نمك زراعي أسرع كتيرة
، اليندمالبحرية كمحطات الحاكيات عمى المحيط  المكانئالصالحة لمزراعة. كيتكافر لدل تنزانيا عدد مف 

 كالشام. كمف أىـ المحاصيؿ النقدية التقميدية البف كالقطف (3)منيا تنجا، كبنجاتى، كدار السبلـ، كليندل
كالكاجك كالمحاصيؿ االستراتيجية كالقمح كالذرة كاألرز كقصب السكر كالتبغ، في حيف تتمثؿ المحاصيؿ 

 كالخضركات. كالفكاكوا كزيت النخيؿ كالسمسـ ر التقميدية في المكسرات كالمكبيالنقدية غي
التصنيع  كتتمثؿ أىـ الفرص االستثمارية في تنزانيا في استزراع المحاصيؿ الزراعية بغرض

، الذرة كاألرزك كالقمح  كالقطف، كزراعة المحاصيؿ االستراتيجيةكمحاصيؿ األعبلؼ كالمحاصيؿ الزيتية 
 كالمكبيا. كالشامكيمكف استيراد البف 

كمف أىـ عكامؿ جذب االستثمار في تنزانيا كفقا لمؤشرات الدراسة انخفاض معدالت الفساد حيث  
 (.8) الكمي(، كاستقرار بيئة االقتصاد 7العشريف، كاالستقرار السياسي )تأتي في المركز الثالث بيف الدكؿ 

  
 ىذا كتقدـ الحككمة التنزانية العديد مف الحكافز لبلستثمار المباشر في الزراعة نذكر منيا ما يمى:

جميع األراضي ممؾ الدكلة التنزانية، كرغـ ذلؾ مسمكح بامتبلؾ األراضي بأكثر مف أسمكب  -
 .التنزانيبمكجب قانكف االستثمار 

 تقدـ الحككمة عددان مف الحكافز المالية لقطاع الزراعة منيا: -
 .)اإلعفاء الكامؿ مف الرسكـ عمى السمع الرأسمالية كالمدخبلت الزراعية )األسمدة كالمبيدات 
 .تأجيؿ دفع ضريبة القيمة المضافة عمى البضائع الرأسمالية لممشركع 
 .استرداد رسـك االستيراد عمى المكاد الخاـ لمدخبلت السمع المصدرة 
 .ضريبة القيمة المضافة صفرية عمى الصادرات الزراعية كالمدخبلت الزراعية المنتجة محميان 

 :المنازعات منيا تقدـ الحككمة عددان مف ضمانات االستثمار كتسكية -
 .االستثمارات مضمكنة ضد التأميـ كالمصادرة 
 لرأس الماؿ كاألرباح. ثمركف تحكيبلن مجانيا غير مشركطيمنح المست 
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 .تقـك المحكمة التجارية بالكساطة كالتحكيـ في المنازعات التجارية 
  انيف إلى اتفاؽ مف خبلؿ قك  السعيفي حالة عدـ تحقيؽ التسكية المرضية يجكز لؤلطراؼ

 التحكيـ التنزانيػػة.
 أنجــــوال -ح

، كتمتمؾ إمكانيات ضخمة مف المكارد المائية، كيجكد فييا ريقياألفتقع أنجكال في إقميـ الكسط 
% 62 كتغطى األشجار نحك كالمكز كالذرة كاألناناس. السكدانيزراعة البف كالقطف كقصب السكر كالفكؿ 

 % مصنفة بأنيا غابات منتجة لمخشب. 7.:3مف مساحة أنجكال، منيا 
خاصة في  السكدانيكتتمثؿ أىـ الفرص الزراعية لبلستثمار في أنجكال في زراعة القطف كالفكؿ 

، باإلضافة (3)إقميـ المرتفعات الكسطى كمناطؽ األراضي المنخفضة المدارية الجافة في الشماؿ الشرقي
 يمكف تصديرىا إلى مصر. كالتياألخشاب مف الغابات،  يعكتصن إلى إنتاج

ىك ارتفاع نصيب الفرد مف الناتج  الخاص في أنجكال الزراعيستثمار كمف أىـ عكامؿ جذب اال
بيف الدكؿ العشريف(، كىك ما يعنى اتساع حجـ السكؽ،  الثاني)حيث تحتؿ المركز  جمالياإل المحمي

 (.7( كارتفاع مستكل التنمية البشرية )6) السياسيكاالستقرار 
 

 ساحــل العـــــاج -ط
، كتعتبر الزراعة حرفة السكاف األساسية، كيتركز إنتاج ريقياألفيقع ساحؿ العاج في إقميـ الغرب 

المطاط كالكاكاك  جتاانالغبلت الزراعية مثؿ األرز كالذرة كالمكز في الجزء الشمالي مف الببلد، بينما يتركز 
كيحتؿ ساحؿ العاج المركز الثالث في إنتاج البف، كالخامس في إنتاج األناناس  .الجنكبيكالبف في الجزء 

، كما يزرع في ساحؿ العاج أيضا المطاط كالقطف كقصب السكر كالذرة فريقيةاألكالمكز عمى مستكل القارة 
% مف قيمة صادرات الدكلة. كيعد زيت 42ـ بنحك ة كاألرز، كتشكؿ األخشاب ثركة كبيرة حيث تسييالشام

يمكف تصديرىا فبل يزاؿ اقتصاد الدكلة يعتمد إلى  التيلمدخؿ. كبالرغـ مف تنكع السمع  اميم االنخيؿ مصدر 
مف  حد كبير عمى تصدير البف كالكاكاك، كما تقكـ الدكلة بتصدير القطف كاألناناس كاألخشاب إلى العديد

 .(4)يات المتحدة األمريكيةالدكؿ األكربية كالكال
عادة  النخيؿ زيتفي إقامة مصانع لمكاكاك كالبف ك  الزراعيكتتمثؿ أىـ الفرص لبلستثمار  كا 

 تصديرىـ إلى مصر كالببلد األخرل، كزراعة الذرة، كتصنيع األعبلؼ.
الخاص كفقان لمؤشرات الدراسة استقرار بيئة االقتصاد  الزراعيكمف أىـ عكامؿ جذب االستثمار 

 دكلة ساحؿ العاج في المركز األكؿ بيف الدكؿ العشريف(، كانخفاض مستكل الفسادتأتي  الكمي )حيث
 (.7(، باإلضافة إلى تكفر البنية التحتيػة )6) جمالياإل المحمي(، كارتفاع نصيب الفرد مف الناتج 6)
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 روانـــــــدا - ك
، كيعمؿ معظـ سكانيا في الزراعة، كتكجو معظـ ريقياألفتأتى ركاندا ضمف دكؿ إقميـ الشرؽ 

كيحتؿ  نكاتج النشاط الزراعي لئلعاشة، كتشمؿ محاصيؿ الفاصكليا كالمكز كالكسافا كالذرة كالبطاطا الحمكة.
يصؿ ارتفاعيا  التيمكقع الصدارة بالنسبة لصادرات ركاندا، كيزرع البف في بعض المناطؽ  كالشامالبف 
فكؽ مستكل سطح البحر، كيستخدـ ىذا النكع مف البف في إنتاج القيكة سريعة الذكباف،  امتر  3592إلى 

ا يزرع بركاندا ، كم(3)العربيمتر فيزرع بيا البف  3:22-3592يتراكح ارتفاعيا ما بيف  التيأما المناطؽ 
 الفكؿ كاألرز كقصب السكر.

كالبف، كزراعة بعض المحاصيؿ  الشامكيمكف االستثمار في تجارة المحاصيؿ التصديرية مثؿ 
 الغذائية مثؿ الذرة كاألرز كالفكؿ.

بيف الدكؿ  الثاني)تشغؿ المركز  السياسيكتتميز ركاندا كفقا لمؤشرات الدراسة باستقرار الكضع 
 (.8) (، كتكفر البنية التحتية8نخفاض النسبي في الفساد )العشريف(، كاال

مكزمبيؽ  بدكلتي المصرمبجانب ىذه القائمة مف الدكؿ العشرة ىناؾ فرص كثيرة أماـ المستثمر 
 كالسكداف لعدد مف األسباب نعرضيا فيما يمى:

 
 مــوزمبيـــــق - ل

غير المتطكرة، كيسكد بيا  ةالتقميدي، كيسكد بيا الزراعة ريقياألفتقع مكزمبيؽ في إقميـ الشرؽ  
زراعة المحاصيؿ المدارية في كؿ مف منطقة الساحؿ كاليضاب الداخمية، كيعد قصب السكر مف 

األدنى، كمف أىـ المحاصيؿ النقدية القطف، كجكز  الزمبيرمالمحاصيؿ الميمة كتتركز زراعتو في كادل 
غذائية الرئيسية فتتمثؿ في الذرة الرفيعة، كالذرة الشامية، اليند كالسمسـ، كالتبغ، كالكاجك، كأما المحاصيؿ ال

 .السكدانيكاألرز، كالفكؿ 
 السكدانيكتتمثؿ أىـ الفرص الزراعية في زراعة المحاصيؿ االستراتيجية كالذرة كاألرز كالفكؿ  

 كالقطف، كما يمكف تصدير بعض ىذه المحاصيؿ إلى مصر.
ي المصرم بمكزمبيؽ كفقا لمؤشرات الدراسة ارتفاع كمف أىـ عكامؿ الجذب لبلستثمار الزراع 

في المركز األكؿ بيف الدكؿ العشريف(، كذلؾ تأتي  )حيث جمالياإل المحمينصيب الفرد فييا مف الناتج 
 (.:) السياسيفي الكضع  النسبيبجانب االستقرار 

 االستثمار كالتعاكف مع مصر.كما أف الظركؼ األمنية في مكزمبيؽ تعد جيد، كلدييا الرغبة السياسية في 
 -بيبانى -ناكاال -منيا بمبا اليندمالبحرية كمحطات حاكيات عمى المحيط  المكانئكيتكافر فييا إمكانيات 

 .ريقياألفلدكؿ الجنكب  كيميماف، كتعتبر مكزمبيؽ مدخبل -ماككسى
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 الســــــودان - م
تقع في  التيتمثؿ الزراعة أىـ المصادر الرئيسية لكسب العيش في السكداف، كتعتبر السكداف  

مف حيث المساحة، كتكافر األراضي القابمة  أفريقيابمداف في  ةمف أكبر ثبلث ريقياألفإقميـ الشرؽ 
ألمطار كالسيكؿ لبلستصبلح، كالثركة الحيكانية، كتتمتع أراضي السكداف بالتربة الخصبة، باإلضافة إلى ا

تكثر زراعتو في أكدية كمنخفضات خيراف بكالية الذم  الطينية، كتتمثؿ أىـ المحاصيؿ الزراعية في األرز
كالسمسـ كزىرة  السكدانيالنيؿ األبيض، باإلضافة إلى المحاصيؿ الزيتية المتمثمة في بذرة القطف كالفكؿ 

عباد الشمس، كمحاصيؿ الحبكب كالذرة الرفيعة كالذرة الشامية كالقمح باإلضافة إلى المحاصيؿ البستانية 
 .(3)العربيكأشجار الصمغ 

مصدر لمصادرات  ثانيتصديران لمحكـ، كتمثؿ الجمكد  فريقيةاألكتعد السكداف مف أكبر الدكؿ  
المدف القريبة مف بمصانعيا  إنشاءف تجارة األعبلؼ، حيث يرتبط مف الثركة الحيكانية، كتسكد في السكدا

 مكاقع إنتاج المادة الخاـ.
كتتمثؿ أىـ فرص االستثمار الزراعي في زراعة محاصيؿ القمح كاألرز كالذرة كالقطف  

في مجاؿ الزيكت  كخاصة الغذائيكالمحاصيؿ الزيتية، كما تتعدد فرص االستثمار في مجاؿ التصنيع 
 .العربيالحيكانية، ككذا في مجاؿ الصمغ  ية كالمنتجاتالنبات

 المحميكمف أىـ حكافز االستثمار كفقا لمؤشرات الدراسة ارتفاع نصيب الفرد مف الناتج  
(. 6) الكميالسكداف في المركز الثالث بيف الدكؿ العشريف(، كاستقرار بيئة االقتصاد تأتي  )حيث جمالياإل

حيث يمنح القانكف حزمة مف اإلعفاءات  ،األجنبيكما أف السكداف لدييا قانكف لتشجيع االستثمار 
 كالضمانات كاالمتيازات لممستثمر األجنبي أىميا:

إعفاء كامؿ مف الرسـك الجمركية لآلالت كالمعدات كاألجيزة ككسائؿ النقؿ البلزمة لمشركعات  -
 االستثمار األجنبي.

ضريبة أرباح األعماؿ لمدة تصؿ إلى عشر سنكات لممشركعات االستراتيجية بداية اإلعفاء مف  -
 مف مرحمة اإلنتاج.

 اإلعفاء مف ضريبة الصادرات عمى السمع المنتجة مف المشركع االستثمارم. -
 بالسعر التشجيعي. أكمنح المشركع االستثمارم األرض البلزمة مجانا  -

المشركع، أك نزع ممكية عقاراتو، كعدـ الحجز عمى أمكاؿ أك مصادرة  عدـ تأميـ :كتشمؿ الضمانات
. كمف قضائيالمشركع، أك مصادرتيا، أك تجميدىا، أك التحفظ عمييا، أك فرض الحراسة عمييا إال بأمر 

حؽ المستثمر كذلؾ إعادة تحكيؿ الماؿ المستثمر في حالة عدـ تنفيذ المشركع أك تصفيتو، أك التصرؼ 
 االستيراد بيا، كيكفؿ القانكف كذلؾ تحكيؿ األرباح. ـت التيفيو كذلؾ بالعممة 
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 ي فرص ومجاالت التعاون الزراعي الحكوم ثانيًا:
في مجاالت الزراعة  فريقيةاألتتعدد المجاالت التي يمكف لمحككمة المصرية أف تقدميا لمدكؿ  

سكاء كاف ذلؾ بصكرة مباشرة أك غير مباشر، أك كاف بصكرة منفردة أك باالشتراؾ مع القطاع الخاص 
  :كذلؾ عمى النحك التالي

 إصدار السياسات وتوفير اآلليات لدعم التعاون   -1
 تنمية القارة تعمؿ الحككمة المصرية عمى: فيلتحفيز القطاع الخاص عمى االستثمار كالمشاركة 

 . أفريقيا فيإنشاء صندكؽ ضماف مخاطر االستثمار  - أ
 . أفريقياتشكيؿ تحالفات زراعية مع العديد مف دكؿ   - ب
 .ارقةاألفتأسيس اتحاد الزراعييف  -ج
 . فريقيةاألالمناطؽ الحدكدية مع الدكؿ  فيإقامة كتطكير المجازر  -د 
 قياـ كزارة الزراعة كاستصبلح األرضي بتنظيـ كعقد العديد مف الحكارات كالمقاءات النقاشية  -ق 
 . أفريقيامع المستثمريف كرجاؿ األعماؿ لتحفيزىـ عمى االستثمار ب 

 ل التكنولوجيا نقــــ  -0
إنشاء المزارع  في فريقيةاألالقارة  فيتتمثؿ أبرز صكر االستثمار الزراعي الحككمي المصرم 

مقابؿ ذلؾ تقدـ  في فريقيةاألبمكجبيا تحصؿ مصر عمى األرض مف الدكلة  كالتيالنمكذجية المشتركة 
إدخاؿ أصناؼ،  :مجاالت عديدة منيا فيمصر دعمان فنيان كعمميان لنقؿ كتطبيؽ التكنكلكجيا الزراعية 

كالمبيدات، كالصكب الزراعية، كأنظمة الرم  ،كىجف متميزة لممحاصيؿ المصرية، كالتقاكم، كاألسمدة
مجاالت اإلنتاج الحيكاني كالتصنيع  فيالمتطكرة، بجانب تقديـ برامج نقؿ التكنكلكجيا كالخدمات اإلرشادية 

 فريقيةاألحيف تكفر الدكؿ  فيالمقابؿ مصركفات التشغيؿ كاآلالت كالمعدات،  فيالزراعي، كتتحمؿ مصر 
 لمياه كالعمالة الزراعية. البنية التحتية كمكارد ا

كقد مر إنشاء تمؾ المزارع بعدة مراحؿ، حيث بدأت الحككمة المصرية بتنفيذ ىذه المزارع منذ عاـ 
تـ  :;;3، كفى عاـ 9;;3عاـ  فيفداف  422بإنشاء مزرعة نمكذجية بالنيجر عمى مساحة  9;;3

عمى تشييد مزرعة نمكذجية مصرية عمى زامبيا  فياالتفاؽ بيف الحككمة المصرية كجياز الخدمة المدنية 
مدينة مكبيشي. كفى أعقاب ذلؾ تكقؼ استكماؿ إقامة مثؿ ىذه المزارع حتى  فيفداف  822مساحة 

حيث كقعت الحككمة المصرية اتفاؽ تعاكف مع دكلة مالي إلقامة مزرعة نمكذجية  4236منتصؼ 
 فداف إلنتاج محاصيؿ حقمية كزيتية.  372مشتركة عمى مساحة 

دكلة الككنغك الديمكقراطية عمى  فيكضع أساس إقامة مزرعة نمكذجية  4237كقد شيد عاـ 
تـ التعاكف مع الحككمة التنزانية إلنشاء مزرعة  4239فداف بمنطقة مينكاك. كفى عاـ  آالؼمساحة ستة 

 :423نباتية إلنتاج القمح كاألرز، كما تـ افتتاح المزرعة المشتركة بتكجك، كفى عاـ  أخرلسمكية، ك 
المجاؿ  فيلتقكية الركابط بيف البمديف  إرتيريا فيأعمنت كزارة الزراعة المصرية عف تنفيذ مزرعة مشتركة 
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تـ  التيرع النمكذجية عدد المزا إجماليأكغندا كزنجبار، ليبمغ بذلؾ  فيف يالزراعي، ككذلؾ تـ إقامة مزرعت
  .ىا ثماني مزارع متميزةؤ إنشا

 فريقيةاألإقامة تمؾ المزارع النمكذجية المشتركة بالدكؿ  فيكتستيدؼ الحككمة المصرية التكسع  
 . 4244مزرعة بحمكؿ عاـ  43لتصؿ إلى 

 
كالبحثي كجدير باإلشارة أف اليدؼ مف إنشاء تمؾ المزارع ال يتكقؼ فقط عند تقديـ الدعـ الفني  

لتمؾ  أماـ المنتجات الزراعية المصرية فريقيةاأليمتد إلى فتح أسكاؽ الدكؿ  وكالعممي ليذه الدكؿ كلكن
كتشجيع فرص  كخاصة تقاكم األصناؼ كاليجف الخاصة بالمحاصيؿ الحقمية كالبستانية مف جية، المزارع،

تحقيؽ قيمة مضافة لئلنتاج الزراعي  في، كبما يساىـ أخرلمف جية  أفريقيااالستثمار الزراعي المصرم ب
 ، كمف ثـ تحقيؽ األمف الغذائي لشعكب القارة. أفريقيا في

إقامة  تتعدلكفى ىذا الصدد نكد اإلشارة إلى ضركرة بذؿ الحككمة المصرية لمزيد مف الجيكد  
مع القطاع  شراكة في، إلى الدخكؿ أفريقيا فيالمزارع النمكذجية كتشجيع القطاع الخاص عمى االستثمار 

الخاص لمتخفيؼ مف األعباء الممقاة عمى عاتؽ الحككمة لتمكيؿ مشركعات المزارع النمكذجية مف الميزانية 
 العامة لمدكؿ. 

إنشاء مراكز لمتكنكلكجيا الزراعية  فيكفى سبيؿ تحقيؽ ذلؾ يمكف لمحككمة المصرية المشاركة  
، مع العمؿ فريقيةاألفؽ مع احتياجات كطبيعة الدكؿ نقؿ التكنكلكجيا المصرية بما يتكا فيتتمثؿ ميمتيا 

يا يالمجاؿ الزراعي لضماف تكجي فيعمى تقديـ الدعـ الفني كاالستشارم لبلستثمارات المصرية الخاصة 
 المضيفة.  فريقيةاألالدكؿ  فيإلى فرص ذات جدكم اقتصادية 

 
  التدريب والتعميم والبحث العممي -3

مف  فريقيةاألتقدـ الحككمة المصرية الدعـ التدريبي كتنمية الميارات كالقدرات لمعامميف بالدكؿ  
  :منيا تخبلؿ عدد مف اآلليا

  تقديـ  يتكلىالمركز الدكلي المصرم لمزراعة التابع لكزارة الزراعة كاستصبلح األراضي كالذل
المجاالت الزراعية المختمفة منيا اإلنتاج النباتي، كاإلنتاج الحيكاني، كالتنمية  فيدكرات تدريبية 

كدراسة جدكل كتقييـ  كتمكيف المرأة الريفية ،الريفية، كالرم، كالمكافحة المتكاممة لآلفات
 فريقيةاألدكرة تدريبية سنكيان، كذلؾ لمعامميف بعدد مف الدكؿ  722يزيد عددىا عف  المشركعات

، حيث يتكلى ىؤالء (3)كالنيجر، كتكجك، كالككنغك، كأكغندا  ،امبيا، كتنزانيا، كزنجبار، كماليمنيا ز 
تحقيؽ التنمية  فيالمتدربكف بدكرىـ نقؿ الخبرات المكتسبة مف التدريب إلى دكليـ بما يساىـ 

 الزراعية المستدامة. 
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  ىا بعد دمج ؤ تـ إنشا كالتيالككالة المصرية لمشراكة مف أجؿ التنمية التابعة لكزارة الخارجية
، مع الصندكؽ المصرم لمتعاكف الفني مع دكؿ أفريقياالصندكؽ المصرم لمتعاكف الفني مع 

يفاد  فيالككمنكلث كالدكؿ اإلسبلمية المستقمة حديثا، كبجانب ىدؼ ىذه الككالة الرئيسي  نقؿ كا 
 فريقيةاألالمجاالت المختمفة كفقا الحتياجات الدكؿ  فيالخبرات كاالستشارييف المصرييف 

 التيمجاالت عدة منيا الزراعة  فيتنظيـ الدكرات التدريبية لتأىيؿ الككادر  تتكلىالمستفيدة، فيي 
، ريقياألفإطارىا مع الجانب  فييمكف لمحككمة المصرية التعاكف  التيتعد مف أىـ القطاعات 

بتكلييا إقامة  فريقيةاألالقارة  فيـ الككالة المصرية لمشراكة مف أجؿ التنمية قدرات األشقاء كتدع
 الدكرات التدريبية بصكرة مباشرة، أك بالتعاكف مع عدد مف الدكؿ المانحة كىيئات التنمية الدكلية. 

  يط كالتنمية االقتصادية تقدميا كزارة التخط كالتيمجاؿ التخطيط كالتنمية،  فيالدكرات التدريبية
ت التخطيط لمتنمية، أساسياعف  ارقةاألفبالتعاكف مع معيد التخطيط القكمي لمشباب كالقادة 

 كدراسات جدكم كتقييـ المشركعات. 
  كزارة المكارد المائية كالرم، حيث تقكـ الكزارة سنكيا بتنظيـ العديد مف الدكرات التدريبية القصيرة

تتـ بناء عمى أكلكيات كاحتياجات ىذه  كالتيع دكؿ حكض النيؿ كالمتكسطة المدم مع جمي
الدكؿ، كما تقكـ الكزارة بصفة دكرية بإرساؿ العديد مف الخبراء كالفنييف مف الكزارة إلى دكؿ 

 مجاؿ المكارد المائية كالرم.  فيالحكض لمتدريب كتقديـ الخبرات 
 ;423/:423المنح المقدمة خبلؿ عاـ % مف 64 كفى مجاؿ التعميـ خصصت كزارة التعميـ العالى

 فيفقد بمغت نسبة الكافديف  ،(3)، إال أنو ال يزاؿ عدد المتدربيف كالدارسيف محدكدافريقيةاأللصالح الدكؿ 
، مع انعداـ تكاجد الكميات النظرية فيالكافديف  إجمالي% فقط مف 4.7 حكاليالمصرية  كميات الزراعة

الثركة السمكية، مما يتطمب مف الحككمة المصرية بذؿ المزيد مف  فيالكميات المتخصصة  فيالكافديف 
ما تتمتع بو مصر مف ضكء  فيالجيد، كتقديـ المزيد مف الدعـ المالي لممنح كالبعثات المقدمة مف جانبيا 

 أخرلإنشاء فركع  فيلكميات كمعاىد الزراعة كالثركة السمكية، كذلؾ بالعمؿ عمى التكسع انتشار كاسع 
كما ىك الحاؿ بشأف فرع جامعة القاىرة  - فريقيةاألبعض الدكؿ  فيت كالكميات المصرية لمجامعا
كىك ما قد يعزر الرؤية  – أخرلتجرم بشأنو حاليا المفاكضات إلعادتو لمعمؿ مرة الذم  بالسكداف

زيادة عدد المنح  فيحيث أشارت إلى الرغبة  أفريقياالمستقبمية لكزارة الزراعة المصرية حكؿ التعاكف مع 
 .فريقيةاألكالتعميمية المتخصصة لمككادر  التدريبية

مجاؿ الزراعة كاألنشطة كالمجاالت الداعمة ليا مف  فيكيمكف لمحككمة المصرية دعـ البحث العممي 
، كىك فريقيةاألخبلؿ طرح مبادرات، كعقد اتفاقيات ثنائية بيف الجامعات كمراكز البحث العممي كنظيرتيا 

ما بدأت ثماره بالظيكر بالفعؿ مف خبلؿ إطبلؽ كزارة االتصاالت كتكنكلكجيا المعمكمات مبادرة إعداد 
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مصر  في، فضبل عف التعاكف الثنائي بيف أكاديمية البحث العممي فريقيااستراتيجية الذكاء االصطناعي أل
لجديدة كالمتجددة كالتي يمكف لقطاع التخصصات المختمفة مثؿ الطاقة ا في أفريقياكالمركز البحثي لجنكب 

كاستصبلح الزراعة االستفادة مف تطبيقاتيا. كما حصمت جامعة قناه السكيس بالتعاكف مع كزارة الزراعة 
إلنشاء مركز تميز لمثركة السمكية بمصر بيدؼ منح  ريقياألفعمى مكافقة االتحاد المصرية  األراضي

 . (3)خصص المصايد كالمزارع السمكية كالتصنيع السمكيت فيدرجات عممية لطبلب الدراسات العميا 
 

 البنية التحتية  -4
مقكمات البنية  فيمف ضعؼ كبير  فريقيةاألظؿ ما تعانيو القارة  في –يمكف لمحككمة المصرية  

تمكيؿ كتنفيذ مشركعات البنية التحتية  فيالمساىمة  - األساسية العامة كالزراعية بما يعرقؿ كتيرة التنمية
مف محدكدية البنية التحتية. كقد بدأت بالفعؿ الحككمة لمتخطيط بتنفيذ عدد  تعاني التي فريقيةاألالدكؿ  في

  أىميا: فريقيةاألمف تمؾ المشركعات بالمشاركة مع عدد مف الدكؿ 
، كالذل مف المتكقع أف يككف لو تأثير إيجابي عمى "فيكتكريا -مشركع الربط المبلحي "اإلسكندرية -

لتجارة كالصناعة كالسياحة عمى طكؿ الممر المبلحي لدكؿ حكض النيؿ، كمف المخطط حركة ا
دكؿ مف دكؿ حكض النيؿ  ريا كالبحر األبيض المتكسط بأربعأف يمر المجرم المبلحي بيف فيكتك 

مصر كأكغندا كجنكب السكداف كالسكداف، إال أف كؿ دكؿ حكض النيؿ ستستفيد مف المشركع  ىي
 ية بينيا، كيفتح أسكاقا إلى أكربا عف طريؽ مصر. مف حركة التجارة البيند إذ سيزيد الجدي

تنشيط حركة النقؿ  فيستساىـ  التي، كىك مف أكبر المشركعات "كيب تاكف – اإلسكندرية"محكر  -
دكلة(  36) أفريقيايربط مصر بدكؿ الذم  ىذا المحكر، ، كقد تـ تدشيففريقيةاأليف الدكؿ البرم ب
تقع عمى الطريؽ التجارم البرم ليذا المحكر، كمنيا يمكف الربط بدكؿ البريكس. كيبمغ طكؿ  التي

كيمك متر، كقد قامت كزارة النقؿ المصرية بالفعؿ بتنفيذ عدد مف  آالؼعشرة  حكاليىذا المحكر 
تية مجاؿ البنية التح فيالطرؽ البرية الخاصة بيذا المحكر. كمف الجيكد الحككمية لدعـ التعاكف 

البنية التحتية المعمكماتية بيدؼ دعـ التطكر التكنكلكجي كالتحكؿ  فيإنشاء صندكؽ لبلستثمار 
 القارة. فيالرقمي 

العديد مف الدكؿ  فيالمكارد المائية كفاءة إدارة مجاؿ المكارد المائية. مع محدكدية  فيالتعاكف  -
كالمشركعات المتعمقة بتحسيف كفاءة ، يمكف لمحككمة المصرية تقديـ العديد مف الخدمات فريقيةاأل

كتقكـ فعبل مصر  .ىذا المجاؿ فيضكء خبراتيا الكبيرة المتراكمة  فياستخداـ المياه كذلؾ 
قامة آإنشاء سدكد حصاد مياه األمطار، كحفر كتجييز  فيبالمساعدة  بار المياه الجكفية، كا 

 3:2د، كك نحك خمسة سد -عمى سبيؿ المثاؿ –محطات مياه الشرب. كقد أقامت مصر بالفعؿ 
إقميـ دارفكر، فضبلن عف تنزانيا، كعشرة آبار جكفية ب فيبئران جكفيا  82كينيا، ك في ابئران جكفي
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محطات مياه شرب جكفية لتكفير مياه الشرب لمكاطني مدينة جكبا بجنكب السكداف.  تنفيذ ست
تستحكذ عمى النصيب األكبر  التيالشركات ىذا كتعد شركة المقاكلكف العرب المصرية مف أىـ 

 في، لما ليا مف خبرة كسمعة جيدة فريقيةاألحجـ أعماؿ البنية التحتية بدكؿ القارة  إجماليمف 
 التي -لمقياـ بميمة كأعماؿ الطرؽ الكبرل  أفريقيةدكلة  45حيث تتكاجد داخؿ  ،ىذا المجاؿ

كشبكات المياه كغيرىا مف المشركعات كالكبارم،  - أعماليا إجمالي% مف 97تستحكذ عمى 
 الخدمية.

  التسويق -5
كمراكز تسكيؽ  ،يمكف لمحككمة المصرية منفردة، أك بالمشاركة مع القطاع الخاص إقامة معارض 
مف جية، كعرض  ةقاتلتسكيؽ نكاتج المزارع النمكذجية مف الحاصبلت كالتقاكم المن فريقيةاألبالدكؿ 

مف  ا، بما يفتح مزيدفريقيةاألمستمزمات اإلنتاج مف اآلالت كالمعدات الزراعية المصرية لتسكيقيا بالدكؿ 
 . ريقياألفلمتعاكف الزراعي المصرم  الفرص

 
  ريقياألفتفعيـل التعاون الزراعي المصري آليات  (4-3)

   فريقيةاألمتعاون مع الدول قومية لوجود استراتيجية 
في مجاؿ الزراعة البد أف يككف في إطار استراتيجية قكمية لمتعاكف  ريقياألف المصرمإف التعاكف  -

فييا أدكار أصحاب المصمحة مف  يتحدد أفريقياكعكدة دكر مصر الرائد في  فريقيةاألمع الدكؿ 
 الكزارات كالييئات كاالتحادات كجمعيات المستثمريف، كالقطاع الخاص.

  اءات الزراعيـــة ــحصالبيانات واإلتوفيـر المعمومات و 
مف خبلؿ كزارة الزراعة  أفريقياإنشاء مركز لبلستثمار الزراعي المصرم لخدمة المستثمريف في  -

يتضمف قاعدة بيانات لدعـ اتخاذ القرار االستثمارم، كتحديد المشركعات . األراضيكاستصبلح 
، كدليؿ فريقيةاألاالستثمارية الزراعية ذات األكلكية مف خبلؿ خريطة لبلستثمار الزراعي في الدكؿ 

األكثر جذبا لبلستثمارات الزراعية، كالفرص االستثمارية المتاحة،  فريقيةاألاستثمارم زراعي لمدكؿ 
الدكؿ مكضحا فيو مساحات كأماكف تكاجد األراضي القابمة لبلستصبلح كاالستزراع مف تمؾ يد مف بالعد
، كأسمكب التصرؼ في الرمأك الشركات المساىمة أك الجمعيات التعاكنية، كمصادر مياه  راداألفقبؿ 

سكاء بالمزاد أك  التسعيراألراضي سكاء بالبيع أك بحؽ االنتفاع، كالحدكد القصكل لمممكية، كطرؽ 
بالبيع المباشر، مدل تكفر مشركعات البنية األساسية البلزمة لتمؾ األراضي، ككذا الجية المسئكلة عف 

 .كغيرىا مف المعمكمات كاإلحصاءات إقامتيا، كحكافز االستثمار المقدمة بتمؾ الدكؿ
 فريقيةاألفي الدكؿ  صاءالقياـ بمساعدة أجيزة اإلحعمى الجياز المركزل لمتعبئة العامة كاإلحصاء  -

كتكفيرىا حتى يمكف قياس  الزراعية كحساب مؤشراتيا عمى كضع معايير مكحدة لجمع البيانات
المؤشرات االقتصادية كاالجتماعية البلزمة لممستثمر في المجاؿ الزراعي بصكرة صحيحة، كذلؾ 
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البلزمة لصياغة خطط  لمتغمب عمى مشكمة نقص البيانات كالمعمكمات الدقيقة عف النشاط الزراعي
 كسبؿ التعاكف في ىذا المجاؿ.

  إتاحــة فرص لتمـــويل االستثمارات األجنبيــــة 
مبتكرة آليات  كضعب ريقياألفمف خبلؿ االتحاد  مطالبة المؤسسات المالية اإلقميمية كالدكلية -

 .فريقيةاألكأدكات تأميف كتسييبلت بنكية لدعـ االستثمار كالتجارة في قطاع الزراعة بالدكؿ 
يككف  لمتنمية ريقياألفبالتعاكف مع البنؾ  أفريقيالمتمكيؿ في  مصرم سيادمضركرة كجكد صندكؽ  -

، أك أف يتـ تخصيص نسبة مف استثمارات ريقياألفضمف إنجازات مصر في فترة رئاسة االتحاد 
تـ إنشائو مؤخران لتمكيؿ االستثمار )كخاصة الزراعي(، كدعـ الذم  المصرم السيادمالصندكؽ 

 .فريقيةاألبالدكؿ ىذا المجاؿ  في الشركات المصرية العاممة
  والحكوميتعـزيـز الشــراكة بين القطـاع الخاص 
إتاحة الفرص عمى نطاؽ كاسع لتعزيز الشراكة ما بيف الحككمة كالقطاع الخاص في التخطيط  -

 .فريقيةاألكالتنفيذ لممشركعات الزراعية االستثمارية كالتجارية بالدكؿ 
  نشــر الخدمات الموجستية والتسويقيـــة 
الدكؿ عمى تأسيس شركات لمتسكيؽ كالكساطة بيف مصر ك  المصرمتشجيع القطاع الخاص  -

أنشأىا قطاع األعماؿ المصرم ليذا الغرض، عمى أف يمتد  التيعمى غرار الشركة الكحيدة  ،فريقيةاأل
 .التجارمبجانب  االستثمارمنشاطيا إلى المجاؿ 

ذات الفرص الزراعية  فريقيةاألالعمؿ عمى استكماؿ منظكمة إنشاء المراكز المكجستية بالدكؿ  -
األكبر لمتعاكف مع مصر كذلؾ بالعمؿ عمى سرعة نشر كتنفيذ مشركع "جسكر" لربط قطاع التجارة 

مف خبلؿ تنظيـ رحبلت بحرية أسبكعية، كقد  أفريقياالخارجية بيف مصر كعشرة دكؿ في شرؽ ككسط 
 ميناءمبيف  ;423عاـ خبلؿ النصؼ األكؿ مف شير أكتكبر مف  البحرمتـ إطبلؽ أكؿ رحمة لمشحف 

، كمف المخطط إطبلؽ المرحمة الثانية مف ىذا المشركع خبلؿ الربع ينيالككمكمباسا  السخنةالعيف 
، كيشمؿ ىذا المشركع تقديـ خدمات متكاممة تشمؿ الشحف كالنقؿ 4242 الحاليمف العاـ  الثاني
المشركع كذلؾ اختيار بمديف  ، كمف المستيدؼ في إطار ىذاالجمركيكالنقؿ البرل كالتخميص  البحرم

إلنشاء مستكدعيف بيما لتقديـ خدمات المشركع، كذلؾ لمكاجية مشكمة نقص المراكز  أفريقيافي شرؽ 
 .فريقيةاألكالخدمات المكجستية بالعديد مف الدكؿ 

  ريقياألفالمصــري  التجاريدعـــم التبـــادل  
لبلستثمار في مصر  ارقةاألف، أك جذب المستثمريف أفريقيالمصر داخؿ  االقتصادمإف التكغؿ  -

 تعاني التيكخاصة دكؿ حكض النيؿ  فريقيةاألفي الدكؿ  التجارميتطمب ضركرة نشر مكاتب التمثيؿ 
 مف ضعؼ ىذا التمثيؿ )ال يتكاجد تمثيؿ تجارل فييا باستثناء دكلتيف فقط(.
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 منحيا معاممة تفضيمية مع العمؿ عمى، فريقيةاألالعمؿ عمى فتح السكؽ المصرية أماـ المنتجات  -
 كخاصة الزراعية كالغذائية منيا - مف الدكؿ المقترح التعاكف معيا - تخفيؼ القيكد عمى الكارداتك 

ستعزز  كالتي ;423تـ إطبلقيا في يكليك  كالتي)كذلؾ في إطار تطبيؽ اتفاقية التجارة الحرة القارية 
 .(فريقيةاألالتجارة البينية 

  نتـــاجلتكنولوجية وتطـــويــر نظــم اإل نقـــل ا 
تشجيع مراكز األبحاث كالجامعات المصرية عمى إجراء بحكث تشاركية مع مثيمتيا بالدكؿ  -

نظـ اإلنتاج كاالستيبلؾ الزراعي المستدامة ك  الرمنظـ  تساىـ في نقؿ التكنكلكجيا كتطكير فريقيةاأل
 بالدكؿ محؿ االىتماـ.

  فريقيةاألدعـم وتحفيــز الحكومة لممستثمرين المصريين بالدول 
 فريقيةاألعمى الحككمة المصرية تقديـ كافة أشكاؿ الدعـ الممكنة لممستثمريف المصرييف بالدكؿ  -

حتى تتمكف مف مكاجية المنافسة الشرسة مف الشركات األجنبية كخاصة الشركات الصينية كاليندية 
 .فريقيةاألتتمتع بدعـ كبير مف قبؿ حككماتيا لغزك القارة  التي

كذلؾ لتشجيع المستثمريف  أفريقياسرعة االنتياء مف إنشاء صندكؽ ضماف مخاطر االستثمار في  -
 .فريقياتكجيو استثماراتيـ ألى معالمصرييف 

 ماؿكرجاؿ األع عمى إنشاء جمعيات غير حككمية لممستثمريف المصرمتشجيع القطاع الخاص  -
كاتحاد الميندسيف الزراعييف األفارقة ، أثيكبياالسعكدية في  مستثمرمأسكة بجمعية  - في الدكؿ المقترحة

ما بيف الحككمة ، كعقد اتفاقيات الشراكة االستثمار في ىذه الدكؿ بفرصتتكلى التعريؼ كالتركيج  -
 كالمستثمريف في ىذه الدكؿ.

   ريقياألف المصريتوسيـع نطــاق ومجـاالت التعاون 
كلكنو  ،الدكؿ المقترحة عمى الجانب الزراعي فقطمع   ريقياألف المصرميجب أال يقتصر التعاكف  -

بمعنى العمؿ  ،كاألمنية القتصادية كاالجتماعية كالسياسيةيجب أف يمتد ليشمؿ العديد مف الجكانب ا
 عمى تكامؿ منظكمة التعاكف بيف مصر كىذه الدكؿ.

 فريقيةاألبالدكؿ  الحيكانيأك  النباتيفي المجاؿ  المصرمالتأكيد عمى أىمية أف يقترف االستثمار  -
تفتقر إلييا العديد مف  التيبالعمؿ عمى نقؿ التكنكلكجيا كالنظـ اإلدارية المتطكرة كالخبرات التسكيقية 

 .فريقيةاألالدكؿ 
في مجاؿ  ارقةاألف لؤلشقاءالتكسع في تقديـ المعكنة الفنية كالتكنكلكجية كالتدريبية كاإلرشادية  -

المقترحة  فريقيةاألزراعة المصرية بالدكؿ تتبناىا كزارة ال التيالزراعة، كنشر منظكمة المزارع النمكذجية 
تتكاجد بمنطقة  التيتمؾ ، ك فريقيةاألتتكاجد مع مصر في التجمعات االقتصادية  التيكخاصة بتمؾ 

. كالعمؿ عمى نشر نتائج تمؾ المزارع عمى المستثمريف المصرييف لتحفيزىـ عمى ريقياألفالقرف 
 االستثمار بتمؾ الدكؿ.
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منو دكؿ  تعانيالذم  كحدكد مصر كحماية مكاردىا، كمكاجية اإلرىاب القكميإف حماية األمف  -
عبر الحدكد إلى مصر، ككذا مكاجية اليجرة غير الشرعية  يأتيالجكار كجكار الجكار كالذل يمكف أف 

طمب ضركرة التعاكف كالتنسيؽ المشترؾ بيف مصر كالدكؿ تت فريقيةاألتكاجييا مصر مف الدكؿ  التي
، ريقياألففي إطار االتحاد  بينيا لمحد مف تمؾ التيديدات مف خبلؿ عقد اتفاقيات تعاكف بناء فريقيةاأل
 .الثنائياإلطار  أك
ستخداـ القكل الناعمة لمدكلة المصرية ممثمة في الكيانات التعميمية كاإلعبلمية كالدينية الكبرل ا -

كاستعادة  فريقيةاألالمصرية لتعزيز حمقات التكاصؿ بيف مصر كالدكؿ  كالكنيسةعمى غرار األزىر 
 .الريادمدكرىا 

عمى  في صكرتيا الخاـ، ائيةكالغذ لمعديد مف منتجاتيا الزراعية فريقيةاألفي ضكء تصدير الدكؿ  -
تصنيع تمؾ المنتجات، بجانب تصنيع المعدات الزراعية  العمؿ عمىمصر بالتعاكف مع تمؾ الدكؿ 

تنمية سبلسؿ القيمة ، بما يعظـ المنافع كالعكائد المتحققة، كيساعد عمى الزراعيكمدخبلت اإلنتاج 
 .المضافة كجذب المزيد مف االستثمارات لتصنيع تمؾ المنتجات

ة بالتعاكف المشترؾ بيف مصر كدكؿ القارة المقترح التعاكف معيا في مجاالت الحككمة كمحار  -
الفساد مف خبلؿ تبادؿ الخبرات كالتدريب كالتأىيؿ مف قبؿ األجيزة المعنية لنشر ثقافة الحككمة 

               ارقباؿ المستثمريف عمى تمؾ الدكؿ، كفي ىذا اإلطإكالقضاء عمى الفساد بما يشجع 
لمكافحة اإلرىاب لدكؿ  اإلقميمياالنتياء مف إنشاء المركز  :423أعمنت مصر في منتصؼ عاـ 

تجمع الساحؿ كالصحراء، كذلؾ في إطار حرصيا عمى دعـ الدكؿ األعضاء في تجمع الساحؿ 
 الصحراء لمكافحة اإلرىاب كسيادة األمف كاالستقرار بتمؾ الدكؿ.ك 
أفريقي كفؽ صيغ جديدة مبنية عمى أسس إقامة  - مصرم استراتيجير العمؿ عمى تأسيس حكا -

 قائمة عمى المصالح االستراتيجية المشتركة. فريقيةاألشراكة حقيقية بيف مصر كالدكؿ 
 دعم االستثمار في مجال البنية التحتية 
كالتسييبلت  كالجكم كالبحرملمطرؽ كالنقؿ بأنكاعو البرل  فريقيةاألافتقار العديد مف الدكؿ  -

التسكيقية الزراعية يحتاج إلى مكاجية كاقتحاـ سريع إلعداد البنية التحتية المناسبة لذلؾ كالتكاصؿ مع 
ي ىذا المجاؿ. كيمكف االستفادة مف كافة اآلليات لمعرفة خططو ف فريقيةاألبالدكؿ  الحككميالقطاع 

قطاعيف العاـ كالخاص، كمؤسسات المتاحة لتحقيؽ ذلؾ، كمنيا تشجيع االستثمار المشترؾ بيف ال
 التمكيؿ المحمية كاإلقميمية كالدكلية لتكفير التمكيؿ المستداـ لتنفيذ مشركعات البنية التحتية.

 االطالع عمى التجـــارب والنمـــاذج الناجحـــة 
كالتجارم بالدكؿ  اإلنتاجيأىمية االطبلع عمى التجارب كالنماذج الناجحة لبلستثمار الزراعي  -

كاستخبلص دركسيا كالبناء عمييا، بما يؤدل إلى تعزيز التعاكف كنجاح المشركعات  فريقيةاأل
 .ستثمارية المصرية بالدكؿ المقترح التعاكف معيااال
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 ونتائج الدراسة زــــوجم

 
كر التاريخية تأتي األىمية القصكل إلعادة تعزيز ذانطبلقا مف الكضعية الجيكسياسية، كالج 

مف المصالح المشتركة،  كفؽ أسس فريقيةاألكترسيخ أكاصر التعاكف المصرم مع مختمؼ دكؿ القارة 
 كالعبلقات كالمشركعات ذات المنافع المتبادلة كالمتكافئة. 

مكانيات  مف المكارد الطبيعية الزراعية، كتنطكم فريقيةاألالدكؿ  هكرغـ ما تحكذ  عميو مف فرص كا 
مف ىشاشة األكضاع  تعانيمف تمؾ الدكؿ  العظمىغير مستغمة لمتنمية كالتطكير، فإف الغالبية  كامنة

فقد أصبحت مصر تكاجو تحديات  ،أخرلكمف جية  .الزراعية، كالتغذكية، كاألمف الغذائي، كالفقر الريفي
لى حد كبير أيضا  الذم  مكاردىا األرضية الزراعية، األمر فيغير مسبكقة فيما يتعمؽ بمكاردىا المائية، كا 

 . فريقيةاألأصبح يستمـز تكجيو أكبر قدر ممكف مف االىتماـ بالتعاكف الزراعي مع الدكؿ 
ذا كانت دكؿ القارة جميعيا  تعتبر ميدانا خصبان لمختمؼ أشكاؿ كمجاالت  –أك بعضيا  - كا 

التعاكف االستثمارم الزراعي، فإف ىذه الدراسة تستيدؼ استكشاؼ كرصد أىـ الفرص كالمجاالت اإلنتاجية 
ذات الفرص االستثمارية الزراعية  فريقيةاألكالخدمية المختمفة لمتعاكف الزراعي لمصر مع بعض الدكؿ 

ليات كالسبؿ أماـ كما تسعى الدراسة إلى طرح مجمكعة مف اآل ،يذا التعاكفكالميزات التنافسية المعززة ل
إيجاد فرص كحمكؿ  فيقد يسيـ الذم  ككاضعي السياسات لتفعيؿ مجاالت التعاكف، األمر متخذم القرارات

منيا الزراعة المصرية مف جية، كتعزيز العبلقات بيف مصر كالدكؿ  تعاني التيلمحاربة التحديات 
 .أخرلكاجتماعيا مف جية  سياسيا، بما يعكد بالنفع عمى الطرفيف اقتصاديا ك ةفريقياأل

تشتمؿ الدراسة الحالية عمى أربعة فصكؿ بخبلؼ الممخص كالنتائج كالتكصيات، حيث تناكؿ 
مف منظكر األمف القكمي، مع اإلشارة إلى الزراعة،  أفريقيا فيالفصؿ األكؿ االىتمامات الدكلية 

كنظران لمطبيعة الخاصة لقطاع  ،أفريقيا فيكاستعرض الفصؿ الثاني األكضاع الراىنة لقطاع الزراعة 
التعاكف "فصؿ منفصؿ، كىك الفصؿ الثالث كالذل يحمؿ عنكاف  فيالمكارد السمكية، فقد تـ تناكلو 

. أما الفصؿ الرابع فتناكؿ فرص كمجاالت التعاكف الزراعي "ة السمكيةمجاؿ الثرك  في ريقياألفالمصرم 
  .كسبؿ كآليات تفعميو

 فريقيةاألكاستيدؼ الفصؿ األكؿ بياف األىمية االستراتيجية )السياسية، كاألمنية، كالزراعية( لمقارة 
 اكحرب اليس فقط لمصر، بؿ لمعرب كالدكؿ الكبرل العالمية، حيث خمص ىذا الفصؿ إلى أف ىناؾ صراع

بيف الدكؿ الكبرل، خاصة الكاليات المتحدة األمريكية، كالصيف، كفرنسا، كاليند،  أفريقيا فيباردة بدأت 
القارة،  فيعمى مناطؽ نفكذ كانضـ إلى الصراع إسرائيؿ، كمنتظر أف تمحؽ ركسيا بيذا الصراع لبلستحكاذ 

األراضي، كالمياه، فضبلن عف البتركؿ كالغاز  فيكذلؾ نظران لما تذخر بو القارة مف مكارد طبيعية ممثمة 
الطبيعي، كالمعادف المختمفة. كقد كشؼ ىذا الفصؿ عف اتجاه العديد مف دكؿ العالـ إلى االستحكاذ عمى 
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مميكف  32نحك  4238تـ االستحكاذ عمييا عاـ  التيلمساحة ، حيث بمغت اأفريقيا فياألراضي الزراعية 
العالـ،  فيتـ التعاقد عمييا  التياألراضي الزراعية  إجمالي% مف 59.6ىكتار، تمثؿ ما يقرب مف 

% مف تمؾ 43. تستخدـ نحك أثيكبياكؿ مف السنغاؿ، كتنزانيا، كليبريا، ك  فيكتتركز ىذه المساحة 
اإلنتاج الحيكاني.  في% ;إنتاج محاصيؿ الغذاء، ك في% :5طاقة، كإنتاج محاصيؿ ال فياألراضي 

 غير زراعية. أخرلأغراض  فيكباقي المساحة تستخدـ 
مف أىمية استراتيجية بمفيـك األمف، كاألمف القكمي، فإف  ريقياألفكنظران لما تمثمو منطقة القرف  

كالصيف  فأمريكا ليا قكاعدىا العسكرية، ،ذلؾ جعؿ الصراع بيف الدكؿ عمى التكاجد ىناؾ عمى أشده
مف الدكؿ األجنبية كالعربية، كذلؾ بغرض الييمنة كالسيطرة،  اراف، كغيرىػيكذلؾ، كفرنسا، كتركيا، كا  

 كبحجة حماية الممرات كالطرؽ التجارية، كبخاصة البحرية. 
لمصر  أفريقياتككف  كقد أكد ىذا الفصؿ عمى أنو ليس مف قبيؿ النافمة، أك مف قبيؿ الرفاىية أف 

ذات شأف كبير كذات أىمية استراتيجية تتجاكز أىداؼ كاستراتيجيات باقي دكؿ العالـ، بحكـ أف مصر 
، كما أف التكسع أفريقيا، كاألمف القكمي المصرم مرتبط بأفريقيا، كنير النيؿ مصدره أفريقيةدكلة 

ذا أضفنا إلى ما  أفريقيااالقتصادم كحؿ مشكمة األمف الغذائي لمصر تمثؿ  الباب الكاسع كاألمثؿ ليا. كا 
يتضمف مكافحة اإلرىاب، ككقؼ كمنع اليجرة غير الشرعية، الذم  الشمكليسبؽ اعتبار األمف القكمي 

األىـ بالنسبة  ىي أفريقياكحماية الحدكد، كعدـ تعريض أمف الببلد لممخاطر مف قبؿ األعداء، فإف 
% مف القكة 47ككنيا تشكؿ ل فريقيايف، األىمية السياسية أللمصر، أكد ىذا الفصؿ كذلؾ عمى أمر 

 فيعضكية دائمة  فريقيةاألالدكؿ  لحدإالجمعية العامة لؤلمـ المتحدة، كأف أمر امتبلؾ  في ةالتصكيتي
 لمصر.  أفريقيايزيد مف أىمية الذم  قادـ األياـ، األمر فيت آمجمس األمف 

عف أف  أفريقيا فيأما الفصؿ الثاني مف الدراسة فقد كشؼ عند استعراضو لممكارد الزراعية  
 في% منيا 84مميكف ىكتار، يتركز  3:9القارة بنحك  مستكلمساحة األراضي القابمة لمزراعة تقدر عمى 

ميع دكؿ عشر دكؿ فقط، كتقدر ىذه المساحة بما يقرب مف ثبلثة أمثاؿ المساحات المزركعة. تنتمي ج
فجميعيا باستثناء تشاد تنتمي إلى الدكؿ ذات  أفريقيالمدكؿ ذات الندرة المائية، أما دكؿ كسط  أفريقياشماؿ 

فيي تتكزع ما بيف دكؿ ميددة بالندرة المائية  أفريقياالكفرة المائية المرتفعة، كبالنسبة لدكؿ جنكب كشرؽ 
 دكؿ(. 8ذات كفرة مائية أك كفرة مائية مرتفعة )دكؿ(، كدكؿ  5حالة ندرة مائية ) فيدكؿ(، كدكؿ  :)

مميار نسمة، كأف  3.46بنحك  4239قدر عددىـ عاـ  أفريقياكذلؾ أف سكاف  أكضح ىذا الفصؿ 
القارة إلى  مستكلمعدؿ نمك السكاف يعتبر األعمى بيف مختمؼ القارات، كتصؿ نسبة السكاف الريفييف عمى 

 مستكيات% بيف دكؿ القارة. كتعد 2: -% 62ىذه النسبة بيف  السكاف، تتراكح إجماليمف  %79.4نحك 
% مف المتكسط العالمي. كما تأتي غالبية الدكؿ 52القارة األدنى عالميا، حيث تصؿ إلى  فيالدخكؿ 

، فريقيةاألكتتسع دائرة الفقر لتشمؿ غالبية الدكؿ  ،التنمية المنخفض مستكلضمف فئة الدكؿ ذات  فريقيةاأل
 كتنتشر األمية بيف سكانيا بنسب ترتفع كثيران عف المعدؿ العالمي. 
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التنمية كشؼ ىذا الفصؿ أف القيمة المضافة لمزراعة  في فريقيةاألكفيما يتعمؽ بدكر الزراعة  
 فريقيةاألالقارة، كما زاؿ يغمب عمى الزراعة  مستكلعمى  جمالياإل% مف الناتج المحمي 39تساىـ بنحك 
ة التقميدية، نظران العتماد أغمبيتيا عمى األمطار، فضبلن عف انخفاض معدالت استخداـ نمط الزراع

اإلنتاجية، كما يستكعب قطاع الزراعة النسبة األكبر مف القكة  مستكياتالمدخبلت الزراعية الداعمة لزيادة 
انخفاض القيمة المضافة لمعامؿ الزراعي عمى  في، كقد انعكس ذلؾ فريقيةاألغالبية الدكؿ  فيالعاممة 
 القارة كثيران عف مثيمتيا بباقي القارات. مستكل

 فيتكاجو التنمية االقتصادية كالزراعية  التياستعرض ىذا الفصؿ كذلؾ أىـ المشاكؿ كالمحددات  
التغيرات المناخية، المترتبة عمى  كاآلثارالعكامؿ المناخية السائدة،  :فيكالتي تمثمت  فريقيةاألالقارة 

كارتفاع معدؿ النمك السكاني،  ،تكزيع السكاف بيف دكؿ القارة فيكالطبكغرافيا كالتضاريس، كالتبايف الحاد 
مؤشر التنافسية العالمي، كضعؼ معدالت االدخار كاالستثمار المحمي،  فيكتراجع ترتيب معظـ الدكؿ 

  دكؿ القارة، كنقص المرافؽ كالبنيات األساسية.كانتشار النزاعات كالصراعات داخؿ، كبيف العديد مف 
 حكالي) فريقيةاألكباستعراض أكضاع اإلنتاج الزراعي بالقارة تبيف أف النسبة الغالبة بيف المزارع  

إنتاجية اليكتار مف غالبية  مستكياتمزارع ذات سعات محدكدة، كلذا تنخفض  ىي% منيا( 2:
الدرنات كالحبكب. كرغـ أىمية ككفرة الثركة  فيالمحاصيؿ، كأف نصؼ اإلنتاج النباتي بالقارة يتمثؿ 

 الحيكانية بالقارة، إال أنيا لـ تستغؿ بعد االستغبلؿ األمثؿ. 
% ;.6نسبتيا  لـ تتجاكز 4239عاـ في كما أف التجارة الخارجية الزراعية لمقارة ال تزاؿ ضعيفة ف 

% مف جممة قيمة التجارة الزراعية 62ة لمتجارة الزراعية العالمية، يتركز ما يقرب مف جماليمف القيمة اإل
 . الخمس ريقياألفدكؿ الشماؿ  فيلمقارة 

أكضح ىذا الفصؿ كذلؾ كجكد العديد مف العناصر اإليجابية التي مف شأنيا إتاحة فرص التنمية  
اإلمكانيات الكامنة لزيادة إنتاجية عناصر اإلنتاج الزراعي، كالمساحة الكبيرة مف  :الزراعية بالقارة منيا

الزراعة، كتكفر العمالة  فياألراضي الزراعية، كاإلمكانيات الكاسعة الستخداـ المكارد المائية المتاحة 
الرشيدة ليا استغبلليا يمكف مف خبلؿ اإلدارة  التيالرخيصة، كالثركات الكبيرة مف المكارد الغابية كالرعكية 

مقارنة بالعديد مف  أفريقيا فيبصكرة أفضؿ. كيضاؼ إلى ذلؾ ارتفاع العائد عمى االستثمار الزراعي 
مختمؼ مجاالت التنمية  فيالقارات كالمناطؽ األخرل، ككجكد أعداد ىائمة مف الخبراء كالباحثيف كالفنييف 

مجاؿ تحسيف البنيات  فيمسبكؽ خبلؿ السنكات األخيرة الزراعية، بجانب ما تشيده القارة مف اىتماـ غير 
 األساسية كركابط النقؿ كبخاصة المكاني كالطرؽ. 

كقد أكد ىذا الفصؿ عمى أف استغبلؿ ىذه اإلمكانيات كالفرص يظؿ مشركطا باإلرادة الكطنية  
تاحة الفرص أماـ ا في فريقيةاأللمدكؿ   لمستثمريف بشفافية. إدارة كاستغبلؿ الثركات كالفرص المتاحة، كا 
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ىذا الفصؿ مف البيانات كالمعمكمات تـ اقتراح قائمة مف عشريف دكلة مف  فيكاسترشادان بما تكافر  
كفقا لما يتكفر لدييا مف إمكانيات  ريقياألفالدكؿ ذات األكلكية لمتعاكف كاالستثمار الزراعي المصرم 

 المائية. مكردية مرتفعة مف األراضي الصالحة لمزراعة كالمكارد 
مجاؿ الثركة  في ريقياألفأما الفصؿ الثالث مف الدراسة فقد أكد عمى أىمية التعاكف المصرم  

كؿ مف مصر كالعديد  في السمكية، نظران لما يكاجو استدامة اإلنتاج السمكي كاألمف الغذائي مف األسماؾ
المكارد  فيمف كفرة  فريقيةاألكلما تممكو الدكؿ  ،مف معكقات كمحددات مف جية فريقيةاألمف الدكؿ 

مجاؿ الصيد كاالستزراع السمكي كالقطاعات المساعدة )مثؿ  فيالسمكية، كما تممكو مصر مف خبرات 
بناء سفف الصيد، كتصنيع األسماؾ، كالمفرخات السمكية، كصناعة األعبلؼ، باإلضافة إلى مراكز 

كامؿ القدرات المالية، كالمادية، كالفنية، مع كمف ثـ فإف ت .أخرلكمعاىد ككميات الثركة السمكية( مف جية 
مكاجية مشاكؿ األمف الغذائي كتحديات  فيتتمتع بيا دكؿ القارة سيساىـ  التيالمكارد المائية الكبيرة 

 القارة.  فيالتنمية المستدامة لممكارد السمكية 
، كتطكر إنتاج المصايد أفريقيا فياستعرض ىذا الفصؿ كذلؾ الكضع الراىف لممكارد السمكية  

الطبيعية كالمزارع السمكية، كتطكر االستيبلؾ مف األسماؾ، كالتجارة الخارجية السمكية، باإلضافة إلى 
مف قطاع المصايد السمكية كقطاع االستزراع السمكي، كأىميا التغيرات  تكاجو كبل التيالتحديات 

يئي، كنقص عناصر البنية األساسية، كعدـ تكفر المناخية، كالصيد المفرط كغير القانكني، كالتدىكر الب
صبعيات األسماؾ، كارتفاع تكاليؼ مدخبلت االستزراع السمكي خاصة األعبلؼ.   زريعة كا 

دكؿ حكض  فياستعرض ىذا الفصؿ كذلؾ الكضع الحالي لمصايد األسماؾ كالمزارع السمكية  
تكاجو تنمية  التيجية، ككذا أىـ التحديات النيؿ، كاستيبلؾ تمؾ الدكؿ مف األسماؾ، كحجـ تجارتيا الخار 

 كاستدامة إنتاجيا السمكي. 
، طرح ىذا أفريقياتكاجو اإلنتاج السمكي ب التيضكء استعراض اإلمكانيات كالفرص كالتحديات  في 

مجاؿ الثركة السمكية،  فييمكف لمصر التعاكف معيا  التي فريقيةاألالفصؿ نماذج مف بعض الدكؿ 
  مع كؿ منيا، كىي: جاالت التعاكفكم

مجاؿ تصنيع األعبلؼ، كالمفرخات، كالتدريب كالتعميـ كخاصة  فيغانا: كيمكف التعاكف معيا  -
 فيلمزارعي األقفاص، كيمكف لؤلجيزة المصرية تقديـ تمؾ الخدمات لما ليا مف باع كخبرة كبيرة 

مفرخ لمبمطي، كأحكاض  :ىذه المجاالت. كما يمكف إقامة مشركع استرشادم مشترؾ يتككف مف
 تربية، كبحكث لتطكير قطاع االستزراع السمكي. 

تـ  التيتفعيؿ اتفاقيات التعاكف كمذكرات التفاىـ  فيريتريا: كتتركز مجاالت التعاكف معيا إ -
جراء البحكث،  تكقيعيا بيف كؿ مف الجانب اإلرتيرم، كالجانب المصرم لحماية البيئة البحرية، كا 

 كالخبرات، كزيادة حجـ التجارة البينية، كتصنيع األسماؾ كمنتجاتيا. كتبادؿ المعمكمات 
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مجاالت استزراع الجمبرم البحرم، كاالستزراع السمكي كاستزراع  فيتنزانيا: كيمكف التعاكف معيا  -
نشاء مصانع لؤلعبلؼ، كمصنع لتجييز المنتجات السمكية.  قامة مفرخات، كا   خيار البحر، كا 

العمؿ عمى تعظيـ إنتاج األسماؾ سكاء لمتصدير مف  ىيلتعاكف معيا أكغندا: كأىـ مجاالت ا -
تنفذىا كزارة المكارد  التيالمصايد الطبيعية، أك المزارع السمكية مف خبلؿ المشركعات القائمة 

المائية كالرم المصرية باألراضي األكغندية، كذلؾ بالتعاكف مع كزارة الزراعة كالثركة الحيكانية 
  األكغندية.

 فييمكف لمصر التعاكف معيا  التياألخرل  فريقيةاألأكد ىذا الفصؿ عمى كجكد العديد مف الدكؿ  كقد
مجاؿ الثركة السمكية، كىذا يتطمب إجراء مزيد مف الدراسات حكؿ تطكر اإلنتاج مف المصادر السمكية، 

كفرة مدخبلت المزارع السمكية، كاإلطار المؤسسي كمدل  كمنتجاتيا، األسماؾكالتجارة الخارجية مف 
كالتنظيمي كالتشريعي ذات العبلقة، بجانب إمكانيات كمحددات كفرص تنمية اإلنتاج السمكي بالدكؿ 

  .فريقيةاأل
كآليات تفعيمة، حيث  ريقياألفاستعرض الفصؿ الرابع فرص كمجاالت التعاكف الزراعي المصرم 

قضايا العامة المتعمقة باالستثمار األجنبي في الزراعة، كمنيا دكافع استيؿ ىذا الفصؿ بعرض بعض ال
ىذا االستثمار عامة، كفي مصر خاصة، كسبؿ مكاجية مشكمة محدكدية المكارد المائية كالفجكة الغذائية 

، كذلؾ بجانب الفكائد أفريقيا فيمصر، كمبلمح كمخاطر االستثمار األجنبي المباشر في الزراعة  في
 المضيؼ.  ريقياألفليذا االستثمار، كسبؿ تعزيز العبلقة بيف المستثمر األجنبي كالبمد  التنمكية

 
ة يكنظران لكجكد العديد مف العكامؿ الطبيعية كاالقتصادية كاالجتماعية كالثقافية كاألمنية كالسياس 

ميا الختيار أكلكيات سبي فيسعت الدراسة،  أفريقياالمحددة كالمحفزة لمتعاكف كاالستثمار المصرم الزراعي ب
يمكف لممستثمر المصرم التعاكف معيا زراعيا، إلى  التيذات الميزة النسبية كالتنافسية  فريقيةاألالدكؿ 

عامبلن كمؤشران مف تمؾ العكامؿ، كىي مساحة األراضي الصالحة لمزراعة، كالمكارد  35رصد كتحميؿ 
 مستكليئة االقتصاد الكمي، كالفساد كالبيركقراطية، ك المائية، كالثركة الحيكانية، كحجـ السكؽ، كاستقرار ب

التنمية البشرية، كاالستقرار السياسي، كنسبة القركض المكجية لمقطاع الخاص الزراعي، كالبعد الثقافي، 
 كاالكتفاء الذاتي مف الغذاء، كالتكتبلت االقتصادية. 

مف  الثانيالعشريف المقترحة بالفصؿ  فريقيةاألبالدكؿ  كفى ضكء قيـ مؤشرات تمؾ المحددات 
مقدمتيا )كعمى  في، كجاء ريقياألفلبلستثمار الزراعي المصرم المستيدفة تـ ترتيب أىـ الدكؿ الدراسة 

، ركاندا، مكزمبيؽ، ساحؿ العاج، أكغندا، تنزانيا، أنجكال، أثيكبياالترتيب( زامبيا، غانا، بكركينافاسك، كينيا، 
 )أربع أفريقيادكؿ(، كغرب  ) سبعأفريقياكلة أنجكال تتكزع تمؾ الدكؿ بيف منطقو شرؽ كالسكداف. كباستثناء د

 جذبان لبلستثمار الزراعي.  فريقيةاألدكؿ( كىما أكثر المناطؽ 
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الدكؿ  فيكبجانب استعراض الدراسة ألىـ الزراعات المنتشرة، كألىـ محفزات االستثمار الزراعي  
المقترحة، رصدت الدراسة أىـ فرص التعاكف كاالستثمار الزراعي المصرم لكؿ مف القطاع الحككمي 

الدكؿ المشار إلييا. بالنسبة لمقطاع الخاص تمثمت أىـ الفرص االستثمارية عمى النحك  فيكالخاص 
كالزيتية، كالقطف، كفى غانا زراعة المحاصيؿ االستراتيجية،  فيالتالي: بالنسبة لدكلة زامبيا تمثمت الفرص 

زراعة كتصنيع تمؾ المنتجات، كتتمثؿ أىـ فرص  فييمكف استيراد الكاكاك كالبف كاألخشاب، كالمشاركة 
زراعة محاصيؿ القطف كالسمسـ كاألرز كالذرة كفكؿ الصكيا، باإلضافة لمثركة  فيفاسك  بكركينا فيالتعاكف 

 الحيكانية. 
زراعة القمح، كالذرة الصفراء كفكؿ الصكيا، كتجييز  فيأما كينيا فتمثمت الفرص المتاحة بيا  

كتعبئة الشام كمنتجات األلباف، بجانب صناعة األعبلؼ كاإلنتاج الحيكاني، كيمكف تصدير تمؾ المنتجات 
مقدمتيا الثركة الحيكانية، كزراعة محاصيؿ  في فيأتي ثيكبياإ فيإلى مصر. أما الفرص االستثمارية 

الزيكت كالحبكب كالبقكليات كمحاصيؿ التكابؿ، كما يمكف إقامة صناعات عمى العديد مف تمؾ المحاصيؿ، 
السكر كاألرز زراعات الشام كقصب  فيكتتمثؿ أىـ الفرص الزراعية بأكغندا  ،كصناعة المحـك كمنتجاتيا

كتجارية عمى العديد منيا، كذلؾ بجانب تربية  قامة أنشطة صناعيةكالمحاصيؿ الزيتية التي يمكف إ
نتاج المحكـ كتصديرىا لمصر، كفى تنزانيا تتمثؿ الفرص  زراعة المحاصيؿ االستراتيجية،  فيالماشية كا 

  يمكف إقامة صناعات عمييا، كاستيراد البف كالشام كالمكبيا. التيكالمحاصيؿ الزيتية 
امة مصانع لمكاكاك كالبف كزيت النخيؿ كتصدير تمؾ المنتجات لمصر، كفى ساحؿ العاج يمكف إق 

تجارة المحاصيؿ التصديرية كالشام كالبف، كزراعة بعض المحاصيؿ  فيكفى ركاندا يمكف االستثمار 
زراعة المحاصيؿ االستراتيجية  فيمكزمبيؽ  فيالغذائية مثؿ األرز كالذرة كالفكؿ. كتتمثؿ أىـ الفرص 

تصنيع  فيأما السكداف فتتمثؿ أىـ الفرص االستثمارية بيا  .ني، كالقطف، كتصدير بعضياكالفكؿ السكدا
الزيكت النباتية، كالمنتجات الحيكانية، بجانب زراعة محاصيؿ القمح كاألرز كالذرة كالقطف كالمحاصيؿ 

تمنحيا بعض ىذه الدكؿ لممستثمر  التيالزيتية. ىذا كقد استعرضت الدراسة نماذج مف حكافز االستثمار 
 األجنبي.
 إصداركبالنسبة لفرص كمجاالت التعاكف الزراعي الحككمي رصدت الدراسة ذلؾ فيما يمى:  

الحككمة المصرية لمسياسات كتكفير اآلليات الداعمة ليذا التعاكف، كنشر المزيد مف المزارع النمكذجية 
المجاالت المختمفة،  فيالزراعية، كتقديـ الخدمات اإلرشادية لنقؿ كتطبيؽ التكنكلكجيا  فريقيةاألبالدكؿ 

تنفيذ عدد مف  في، كالمشاركة فريقيةاألكتقديـ الدعـ التدريبي لتنمية الميارات كالقدرات لمعامميف بالدكؿ 
كالنقؿ، كذلؾ بجانب المشاركة مع القطاع الخاص  تحتية كخاصة تمؾ المتعمقة بالطرؽمشركعات البنية ال

مة مراكز تسكيؽ كمعارض لممنتجات الزراعية كمستمزمات اإلنتاج، كالمعدات كاآلالت الزراعية إقا في
 . فريقيةاألبالدكؿ 
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كأىميا  ريقياألفتفعيؿ التعاكف الزراعي المصرم آليات  اختتـ ىذا الفصؿ باستعراض مقترح حكؿ 
 ما يمى: 
في إطار استراتيجية قكمية لمتعاكف في مجاؿ الزراعة البد أف يككف  ريقياألفأف التعاكف المصرم  -

 .فريقيةاألمع الدكؿ 
العمؿ عمى تكفير المعمكمات كالبيانات اإلحصائية كذلؾ بإنشاء مركز لبلستثمار الزراعي  -

مف خبلؿ كزارة الزراعة كاستصبلح األراضي، يتكلى تكفير  أفريقياالمصرم لخدمة المستثمريف في 
عداد خريطة كدليؿ لبلستثمار الزراعي لمدكؿ  األكثر جذبا  فريقيةاألالبيانات كالمعمكمات، كا 

 فيلبلستثمارات الزراعية، بجانب قياـ جياز التعبئة العامة كاإلحصاء بمساعدة أجيزة اإلحصاء 
مكحدة لجمع البيانات الزراعية كحساب المؤشرات كتكفيرىا  عمى كضع معايير فريقيةاألالدكؿ 

 لممستثمريف.
لمتمكيؿ في  بإنشاء صندكؽ سيادم مصرم، أفريقياإتاحة فرص لتمكيؿ االستثمارات المصرية ب -

لمتنمية، كمطالبة المؤسسات المالية اإلقميمية كالدكلية مف خبلؿ  ريقياألفبالتعاكف مع البنؾ  أفريقيا
مبتكرة لمتمكيؿ كتسييبلت بنكية لدعـ االستثمار كالتجارة في قطاع آليات  بتكفير ريقياألفاالتحاد 

 . فريقيةاألالزراعة بالدكؿ 
التخطيط كالتنفيذ لممشركعات  فيإتاحة الفرص لتعزيز الشراكة ما بيف الحككمة كالقطاع الخاص  -

 . فريقيةاألاالستثمارية الزراعية بالدكؿ 
نشر الخدمات المكجستية كالتسكيقية، كالعمؿ عمى استكماؿ منظكمة إنشاء المراكز المكجستية  -

ذات الفرص الزراعية األكبر لمتعاكف مع مصر عمى غرار ما تـ مع كينيا،  فريقيةاألبالدكؿ 
كتشجيع القطاع الخاص المصرم عمى تأسيس شركات لمتسكيؽ كالكساطة بيف مصر كالدكؿ 

 . فريقيةاأل
 فريقيةاألبالعمؿ عمى فتح السكؽ المصرية أماـ المنتجات  ريقياألفـ التبادؿ التجارم المصرم دع -

كتخفيؼ القيكد عمى الكاردات منيا كمنحيا معاممة تفضيمية، كالعمؿ عمى نشر مكاتب التمثيؿ 
 دكؿ حكض النيؿ.  فيكخاصة  فريقيةاألالتجارم بالدكؿ 

عمى إجراء بحكث تشاركية  -بتكجيو مف الدكلة  - يةتشجيع مراكز األبحاث كالجامعات المصر  -
اإلنتاج ، كنظـ الرمنقؿ التكنكلكجيا كتطكير نظـ  فيتساىـ  فريقيةاألمع مثيمتيا بالدكؿ 

 المقترح التعاكف معيا. فريقيةاأل كاالستيبلؾ الزراعي المستدامة بالدكؿ
، بالعمؿ عمى سرعة االنتياء مف فريقيةاألدعـ كتحفيز الحككمة لممستثمريف المصرييف بالدكؿ  -

، كدعـ كتشجيع القطاع الخاص عمى إنشاء أفريقيا فيإنشاء صندكؽ ضماف مخاطر االستثمار 
أسكة باتحاد الميندسيف الزراعييف  - المقترحة فريقيةاألجمعيات غير حككمية لممستثمريف بالدكؿ 
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ىذه  فيما بيف الحككمة كالمستثمريف  تتكلى التركيج لبلستثمار، كعقد اتفاقيات الشراكة - ارقةاألف
 الدكؿ. 

ليشمؿ العديد مف الجكانب االقتصادية  ريقياألفتكسيع نطاؽ كمجاالت التعاكف المصرم  -
 ،الكيانات التعميمية –كاالجتماعية، كالسياسية كاألمنية، كاستخداـ القكم الناعمة لمدكلة المصرية 

، كنشر المزيد أفريقياالتكاصؿ كاستعادة دكر مصر الريادم بلتعزيز حمقات  - كاإلعبلمية، كالدينية
مجاالت  في فريقيةاأل، كالتعاكف المشترؾ بيف مصر كالدكؿ فريقيةاألمف المزارع النمكذجية بالدكؿ 

 تعانيالذم  نشر الحككمة، كمحاربة الفساد، كحماية األمف القكمي المصرم، كمكاجية اإلرىاب
 . قيةفرياألمنو العديد مف الدكؿ 

البرم كالبحرم،  بأنكاعوكالنقؿ  ،مشركعات البنية التحتية كأىميا الطرؽ فيدعـ االستثمار  -
 كالتسييبلت التسكيقية الزراعية.

كالتجارم بالدكؿ  اإلنتاجي االطبلع عمى التجارب كالنماذج الناجحة لبلستثمار األجنبي الزراعي -
كالبناء عمييا بما يساعد عمى  دركسياكاستخبلص  كخاصة تجارب الصيف كاليند(، )فريقيةاأل

   .المقترح التعاكف معيا فريقيةاأللمصرية بالدكؿ تعزيز التعاكف كنجاح المشركعات االستثمارية ا
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 (.جدول )
 رفريقيةاألالمساحة الكلية المنزرعة بالدول  

 

( .معامل)
التكثيف 
 الزراعي

( .المساحات)
الصالحة 
للزراعة 
)مليون 
 هكتار(

( .المساحة)
المزروعة 
بالمحاصيل 

)مليون 
 هكتار(

( .المساحة)
الكلية )ألف 

 (.كم
 الدول

( .معامل)
التكثيف 
 الزراعي

( .المساحات)
الصالحة 
للزراعة 
)مليون 
 هكتار(

( .المساحة)
المزروعة 
بالمحاصيل 

)مليون 
 هكتار(

( .المساحة)
الكلية )ألف 

 (.كم
 الدول

الشمال      أوغنــدا 236 7.1 4.3 1.8
 ريقياألرف

 مصر 1111 5.7 2.9 1.5 السودان 1861 18.9 13.6 1.9

 الجزائر 2382 3.8 7.5 1.4 مدغشقر 587 2.5 2.9 1.6

 المغرب 447 6.1 8.5 1.6 الصومال  638 6.5 1.1 1.5

 تونس 164 3.3 2.6 1.6 روانــدا 27 2.1 1.1 1.5

جنوب  644 1.8  1.7
 السودان

 لٌبٌا 1761 1.9 1.8 1.4

الجنوب      بوروندي 28 1.3 1.9 1.8
 ريقياألرف

جنوب  1221 4.9 14.7 1.4 أرٌترٌا 118 1.7 1.6 1.1
 أفرٌقٌا

 أنجوال 1247 4.7 3.3 1.9 مورٌشٌوس 2 1.1 1.1 1.8

 موزمبٌق 812 5.5 4.2 1.9 جٌبوتً 23 11 11 

 ماالوي 118  1.9 1.1 جزر القمر 2 1.1 1.1 1.1

 زامبٌا 753 4.1 5.2 1.6 سٌشــــل 1.5 11  1.9

الغرب     
 ريقياألرف

 انامٌبٌ 825 2.4 1.8 1.5

 بتسوانا 582 1.4 1.4 1.5 نٌجٌــرٌا 924 51.5 31.1 1.3

 لٌسوتو 31 1.1 1.3 1.3 غــانا 239 6.9 4.1 1.9

كوت  322 11.3 3.2 1.4
 دٌفوار

 سوازٌالند  1.1 1.2 

 زمبابوي 391 2.6  1.6 النٌجر 1267 17.4 14.5 1.5

بوركٌنا  274 7.1 4.8 1.2
 فاسو

 أرفريقياوسط     

 ج.الكونغو.د. 2345 6.5 6.5 1.8 مالً 1241 7.5 3.8 1.1

 الكامٌرون 475 711 5.9 1.9 السنغال 197 2.7 2.4 1.8

 تشاد 1284 5.5 3.5 1.1 غٌنٌــا 246 4.5 1.1 1.2

 الكونغو  1.4 1.5 1.6 بنٌن 113 3.3 2.6 1.1

 أفرٌقٌا 623 1.1 1.9 1.5 توجو 57 2.2 2.4 1.8
 الوسطى

 الجابون  268 1.3 1.3 1.5 سٌرالٌون 72 1.8 1.6 1.5

غٌنٌا  28 1.1 1.1 1.5 لٌبرٌا 111 1.6 1.3 1.8
 االستوائٌة

 ساوتوم 1 11 11 1.9 مورٌتانٌا 1131 1.4 1.2 1.9

الشرق      جامبٌا 11 1.4 1.3 1.1
 ريقياألرف

 أثٌوبٌا 1114 15.5 11.2 1.1 غٌنٌا بٌساو 36 1.6 1.2 1.1

الرأس  4 1.1 11 1.4
 األخضر

 تنزانٌا 945 16.7 3.7 1.1

غنٌا   1.1  1.1
الجدٌدة 
 )بابوا(

 كٌنٌـــا 581 5.9 4.5 1.9

1- FAO, FAO Statistics, world food and Agriculture, Statistical pocketbook.  

2- CIA (central Intelligence Agency), The world -2018 fact book- Land use, September, 2015. 
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 (4جدكؿ )
 ةفريقياألالمكارد المائية، كالمياه الجكفية كنصيب الفرد مف المياه بالدكؿ  

اٌّغبحخ 

اٌّغٙضح 

 ٌٍشٞ
أٌف )

 (٘ىزبس
(6102 )

(6) 

 االعزخذاَ
ِٓ ا١ٌّبٖ 

( فشد/3َ)
(6112()0) 

ا١ٌّبٖ 

 اٌغٛف١خ
اٌّزبحخ 

 (فشد/3َ)
(6112()0) 

 اٌّٛاسد
اٌّبئ١خ 

اٌفع١ٍخ 

 (فشد/3َ
(6112()0) 

 اٌج١ـــبْ

اٌّغبحخ 

اٌّغٙضح 

أٌف ) ٌٍشٞ

 (٘ىزبس
(6102 )

(6) 

 االعزخذاَ
ِٓ ا١ٌّبٖ 

( فشد/3َ)
(6112()0) 

ا١ٌّبٖ 

 اٌغٛف١خ
اٌّزبحخ 

 (فشد/3َ)
(6112()0) 

 اٌّٛاسد
اٌّبئ١خ 

اٌفع١ٍخ 

 (فشد/3َ
(6112()0) 

 اٌج١ـــبْ

الشمال     .478 أوغنــدا 2472 1332 13 11
 ريقياألرف

 مصر 794 19 1113 3714 السودان 1879 237 1187 1855

 الجزائر 443 54 211 1361 مدغشقر 18862 3451 937 1186

 المغرب 934 317 438 1531 الصومال  1319 327 378 211

 تونس 459 433 285 476 روانــدا 613 466 11 11

جنوب     38
 السودان

 لٌبٌا 116  919 411

الجنوب     .4.. بوروندي 519 314 37 23
 ريقياألرف

21 82 n. a 1466 جنوب  1116 119 348 1671 أرٌترٌا
 أفرٌقٌا

 أنجوال 13171 5591 28 86 مورٌشٌوس    17

 موزمبٌق 11266 864 36 118 جٌبوتً    1

 ماالوي 1411 128 88 74 جزر القمر    

 زامبٌا 9631 5137 167 156 سٌشــــل    -

الغرب     67..
 ريقياألرف

 انامٌبٌ 8921 1217 142 8

 بتسوانا 8122 1148 81 3 نٌجٌــرٌا 2252 781 71 293

 لٌسوتو 1678 232 31 3 غــانا 2489 1311 27 36

 سوازٌالند     كوت دٌفوار 4794 2551 59 73

 زمبابوي 1547 428 217 175 النٌجر 2711 233 214 111

 أرفريقياوسط     84 بوركٌنا فاسو 933 796 66 55

 ج.الكونغو.د. n. a 8151 7 11 مالً 7458 1781 582 381

 الكامٌرون 17521 6629 65 29 السنغال 3811 812 169 121

 تشاد 4857 1513 31 31 غٌنٌــا 26218 5114 187 95

 الكونغو 217915 67268 11 2 بنٌن 3585 296 41 23

 أفرٌقٌا 36912 15491 6 1 توجو 2931 1231 36 7
 الوسطى

 الجابون  121392 51566 112 4 سٌرالٌون 31961 11311 86 31

غٌنٌا  51282 22192 232 - لٌبرٌا 66533 19123 36 3
 االستوائٌة

 ساوتوم    11 مورٌتانٌا 3826 112 642 45

الشرق     7.44 جامبٌا 5472 383 24 5
 ريقياألرف

 أثٌوبٌا 1519 713 41 811 غٌنٌا بٌساو 21156 11541 111 25

الرأس     4
 األخضر

 تنزانٌا 2416 895 57 364

غٌنٌا الجدٌدة     
 )بابوا(

 كٌنٌـــا 932 111 52 151

1- African Development Bank, African Development Report, 2007. 

2- FAO. Statistical Pocket Book, 2018. 
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 (3جدول رقم )

 فرٌقٌةاألالسكان والسكان الرٌفٌٌن والقوى العاملة الزراعٌة بالدول  إجمالً 
 

معدل نمو 
السكان % 

(....-
....)(.) 

% للقوى 
العاملة 
 (.)الزراعية

%للسكان 
 (.)الريفيين

 جملة
السكان 
 )مليون(

(.) 

معدل نمو  انـــالبي
السكان % 

(....-
....)(.) 

% للقوى 
العاملة 
 (.)الزراعية

%للسكان 
 (.)الريفيين

 جملة
السكان 
 )مليون(

(.) 

 انـــالبي

 ريقياألرفالشمال      أوغنــدا 72.9 76.8 71.4 3.2

 مصر 97.6 57.3 25.6 1.9 السودان 41.5 65.6 52.5 2.4

 الجزائر 41.3 27.9 12.7 1.7 مدغشقر 25.6 63.5 74.3 2.7

 المغرب 35.7 38.1 37.7 1.3 الصومال  14.7 55.6 86.2 2.9

 تونس 11.5 31.4 13.7 1.1 روانــدا 12.2 82.9 66.9 2.4

 لٌبٌا 6.4 21.2 16.8 1.3 جنوب السودان 12.6 81.7 64.4 2.7

 ريقياألرفالجنوب      بوروندي 11.9 87.3 91.4 3.2

 أفرٌقٌاجنوب  56.7 34.2 5.6 1.2 أرٌترٌا 5.1  83.9 

 أنجوال 29.8 35.2 56.2 3.3 مورٌشٌوس 1.3 59.2 7.2 1.2

 موزمبٌق 29.7 64.5 73.3 2.9 جٌبوتً 1.1 22.4 31.5 1.5

 ماالوي 18.6 83.3 84.7 2.9 جزر القمر 1.8 71.2 55.2 2.2

 زامبٌا 17.1 57.1 53.3 3.1 سٌشــــل 1.1 43.7  1.5

 انامٌبٌ 2.5 51.1 21.1 2.1 ريقياألرفالغرب     

 بتسوانا 2.3 31.3 26.1 1.8 نٌجٌــرٌا 191.9 51.5 36.3 2.6

 لٌسوتو 2.2 72.3 11.7 1.3 غــانا 28.8 44.6 41.2 2.2

 سوازٌالند     كوت دٌفوار 24.3 49.7 48.9 2.5

 زمبابوي 16.5 67.8 67.4 2.3 النٌجر 21.5 83.6 75.8 3.8

 أرفريقياوسط      بوركٌنا فاسو 19.2 71.3 28.9 2.9

 ج.الكونغو.د. 81.3 56.1 81.4 3.2 مالً 18.5 58.4 61.6 3.1

 الكامٌرون 24.1 44.2 62.1 2.6 السنغال 15.9 53.3 53.6 2.8

 تشاد 14.9 77.1 87.2 3.1 غٌنٌــا 12.7 64.2 67.7 2.6

 الكونغو 5.3  36.7  بنٌن 11.2 53.2 41.3 2.7

 الوسطى أفرٌقٌا 4.7 59.1 85.6 1.6 توجو 7.8 58.8 39.1 2.5

 الجابون  2.1 11.1 41.3 2.2 سٌرالٌون 7.6 58.4 61.6 2.1

 غٌنٌا االستوائٌة 1.3 28.4 58.6 3.6 لٌبرٌا 4.7 49.3 44.1 2.5

 ساوتوم 1.2 28.1 18.4 2.2 مورٌتانٌا 4.4 47.2 76.1 2.7

 ريقياألرفالشرق      جامبٌا 2.1 39.4 27.2 3.1

 أثٌوبٌا 115.1 79.7 69.1 2.4 غٌنٌا بٌساو 1.9 57.1 83.6 2.4

 تنزانٌا 57.3 76.9 67.2 3.1 الرأس األخضر 1.5 34.7 67.9 1.3

غٌنٌا الجدٌدة  8.3  21.7 2.5
 )بابوا(

 كٌنٌـــا 49.7 73.4 38.1 2.5

1- FAO., Statistical Pocket Book, 2018. 

2- World Bank. Global Economic Prospects, WB Group, June 2019. 
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 (7جدول )

 رفريقيةاألبالدول  الغذائي الذاتي، والقيمة المضارفة للزراعة، واالكتفاء جمالياإل المحليالناتج  

% (1) 
لالكتفاء 

 الذاتً
 الغذائً

عدا 
 األسماك

القٌمة 
المضافة 

للعامل 
 الزراعً

USD 
Constant 

2016 

القٌمة 
المضافة 
للزراعة 

فً 
GDP% 

الترتٌب 
 العالمً

وفق 
GDP 

 للفرد

GDP 
 (للفرد2)

US. D 
2117 

 (1) % انـــالبٌ
لالكتفاء 

 الذاتً
 الغذائً

عدا 
 األسماك

القٌمة 
المضافة 

للعامل 
 الزراعً

USD 
Constant 

2016 

القٌمة 
المضافة 
للزراعة 

فً 
GDP% 

الترتٌب 
 العالمً

وفق 
GDP 

 للفرد

GDP 
 (للفرد2)

US. D 
2117 

 انـــالبٌ

الشمال       أوغنــدا 611 177 23 575 98.4
 ريقياألرف

 مصر 3111 125 12 5111 81.5 السودان 2379 134 32 4211 92.9

 الجزائر 3961 111 12 14369 56.2 مدغشقر 411 183 32 244 11.6

 المغرب 2863 129 12 3151 85.2 الصومال    53 11 72.2

 تونس 3511 121 9 8526 86.5 روانــدا 721 172 29 557 94.4

جنوب  391 185 4 11 96.3
 السودان

 لٌبٌا 6541 84 1 11 31.9

الجنوب       بوروندي 291 189 36 197 96.6
 ريقياألرف

جنوب  5431 91 2 9811 16.5 أرٌترٌا   17 11 75.8
 أفرٌقٌا

 أنجوال 3331 121 8 11 66.5 مورٌشٌوس 11141 63 3 11173 41.3

 موزمبٌق 421 182 23 481 79.1 جٌبوتً 1881 143 3 11 8.7

 ماالوي 321 188 23 375 92.1 جزر القمر 761 169 42 2377 55.5

 زامبٌا 1311 154 5 591 13.8 سٌشــــل 14181 51 2 11 4.1

الغرب      
 ريقياألرف

 انامٌبٌ 4611 111 6 6119 55.6

 بتسوانا 6821 81 2 1248 47.8 نٌجٌــرٌا 2181 141 21 5711 91.6

 لٌسوتو 1281 155 5 2211 34.3 غــانا 1491 149 18 2136 31.5

كوت  1541 148 19 2119 255.8
 دٌفوار

 سوازٌالند 2961 127   

 زمبابوي 911 163 11 274 44.8 النٌجر 361 187 39 514 98.5

بوركٌنا  611 175 28 1891 98.4
 فاسو

 أرفريقياوسط      

 ج.الكونغو.د. 451 181 19 244  مالً 771 168 37 1213 94.2

 الكامٌرون 1361 152 15 826 1.3 السنغال 951 162 15 917 67.2

 تشاد 631 174 25 1385 96.9 غٌنٌــا 821 165 18 561 79.4

 الكونغو   9 1115 45.3 بنٌن 811 166 21 1168 68.5

 أفرٌقٌا 391 184 31 411 1.2 توجو 611 176 25 1158 91.3
 الوسطى

 الجابون  6611 83 4 3874  سٌرالٌون 511 179 58 1169 87.1

 لٌبرٌا 381 186 79 965 68.4
22.6 

غٌنٌا  7161 77 3 1171
 االستوائٌة

 ساوتوم 1771 146 11 2369 53.8 مورٌتانٌا 1111 159 22 1171 66.1

 جامبٌا 451 181   65.8
  

الشرق   .4.  
 ريقياألرف

 أثٌوبٌا 741 171 34 538 98.5 غٌنٌا بٌساو 661 173 43 742 35.3

الرأس  2991 126 8 1219 19.1
 األخضر

1.7 
 تنزانٌا 915 164 29 669

 كٌنٌـــا 1441 151 33 2113 91.6      

1- Global Economic Prospects, Heighted Tensions, Subdued Investment, WB Group, June 2019..  

2- FAO, Statistical Pocketbook, 2018. 
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  (5جدول رقم ) 
 فريقيةاألبعض المؤشرات االقتصادية واالجتماعية لمدول 

 
 
 

 انـــالبي
 الترتيب

 رفي تقرير
 التنارفسية 

 من الدولي
 .7. 

 (.دولة)
 
 

 الترتيب
 رفي تقرير

 التنمية
البشرية 

 86.من 
 دولة

 
 

 %
 لألمية

سنه ..
.رفأكثر)

) 
 
 
 
 

 
 العمر 

المتوقع 
 عند

الميالد 
 (.)سنه( )

 
 
 
 

ألف  ...لكل  اإلصابة
 (.من السكان)

 % من هم
تحت خط 

الفقر 
 (.)الوطني

 
 
 

 
 
 

 انـــالبي
 الترتيب

 رفي تقرير
 التنارفسية 

 من الدولي
 .34 

 (.دولة)
 
 

رفي  الترتيب
 تقرير

 التنمية
البشرية من 

 دولة 86
 
 

 %
 لألمية

سنه ..
.رفأكثر)

) 
 
 
 
 

 
 العمر 

 المتوقع عند
الميالد 
 (.)سنه( )

 
 
 
 

ألف  ...لكل  اإلصابة
 (.من السكان)

 
 
 

 % من هم
تحت خط 

الفقر 
.)الوطني

) 
 
 

 الســـل
 
 
 

 المـالريا
 
 
 

 الســـل
 
 
 

 المـالريا
 
 
 

 35.9 187 211 54.9 29.8 159 115 أوغنــدا             ريقياألرفالشمال 

 46.5 35.3 82 55.6 46.5 168 - السودان 27.8 - 14 61.1 24.9 116 93 مصر

 71.7 64.4 - - 28.4 162 132 مدغشقر 5.5 5.5 71 65.5 24.9 82 89 الجزائر

 - 61.2 271 51.1 - - - الصومال  8.9 - 113 66.3 31.6 121 75 المغرب

 39.1 393 51 59.9 31.7 157 111 روانــدا 15.2 - 38 66.3 21.1 91 87 تونس

 لٌبٌا
- 111 

- 
 

62.3 
 

41 
 

- 
 

- 
 

 جنوب السودان
- 186 

73.2 
 

51.6 
 

146 159 51.6 

 ريقياألرفالجنوب 

    
     

 بوروندي
135 185 

38.4 
 

52.6 
 

118 156 64.9 

  17.2  - - 182 - أرٌترٌا 55.5 1.1 781 55.7 5.6 113 61 أفرٌقٌاجنوب 

  - 22 65.8 7.3 66 52 مورٌشٌوس 36.6 121 371 55.8 34.1 149 136 أنجوال

 23.1 9.6 335 56.6 - 171 - جٌبوتً 46.1 318 551 52.2 49.4 181 137 موزمبٌق

 42.1 1.8 35 56.6 51.8 156 - جزر القمر 51.7 249 159 56.2 37.9 172 128 ماالوي

 - - 15 65.7 6.1 62 76 سٌشــــل 54.4 191 376 54.3 17.1 143 121 زامبٌا

 انامٌبٌ
94 131 

11.7 
 

55.9 
 

446 
 

29.3 
 

- 
 

 ريقياألرفالغرب 
    

  

   

 46.1 351 219 48.9 48.9 158 116 نٌجٌــرٌا - 2.4 362 57.5 - 94 91 بتسوانا

 24.2 286 156 56.4 28.5 159 115 غــانا 57.1 - 724 46.4 23.4 164 131 لٌسوتو

 - - 121 سوازٌالند
   

 46.3 223 153 48.3 56.1 168 - كوت دٌفوار -

 44.5 379 93 52.5 84.5 162 132 النٌجر 72.3 77.9 218 54.4 11.3 151 127 زمبابوي
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  (.جدول )تابع 
 رفريقيةاألبعض المؤشرات االقتصادية واالجتماعية للدول 

 
 
 

 انـــالبٌ

فً  الترتٌب
 تقرٌر

 التنافسٌة 
 من الدولً

 137 
 (1)دولة

 
 

فً  الترتٌب
 تقرٌر
 التنمٌة

البشرٌة من 
 دولة 89
 
 

 % لألمٌة
سنه 15

 (2)فأكثر
 

 
 
 

 
 العمر 

 المتوقع عند
المٌالد 
 (2) )سنه(

 
 
 
 

ألف  111لكل  اإلصابة
 (2)من السكان

 % من هم
تحت خط 

الفقر 
 (2)الوطنً

 
 

 
 
 

 انـــالبٌ

فً  الترتٌب
 تقرٌر

 التنافسٌة 
 من الدولً

 137 
 (1)دولة

 
 

 فً تقرٌر الترتٌب
 التنمٌة

 89البشرٌة من 
 دولة

 
 

 % لألمٌة
سنه 15

 (2)فأكثر
 

 
 
 

 
 العمر 

 المتوقع عند
 المٌالد )سنه(

(2) 
 
 
 
 

ألف  111لكل  اإلصابة
 (2)من السكان

 
 
 

 % من هم
تحت خط 

الفقر 
 (2)الوطنً

 

 الســـل
 
 
 

 المـالرٌا
 
 
 

 الســـل
 
 
 

 المـالرٌا
 
 
 

     أرفريقياوسط 

     

 بوركٌنا فاسو
131 182 

65.4 52.9 

51 423 41.1 

 43.6 461 56 51.7 66.9 184 129 مالً 63.9 292 323 52.5 23.1 179 118 ج.الكونغو.د.

 46.7 49 141 58.8 57.2 166 114 السنغال 37.5 271 213 51.1 28.7 151 123 الكامٌرون

 55.2 387 176 52.2 68.1 174 122 غٌنٌــا 46.7 168 153 47.2 77.7 187 141 تشاد

 41.1 297 59 53.5 67.1 163 125 بنٌن 46.5 215 378 56.7 - 138 139 الكونغو

 - الوسطى أفرٌقٌا
 

188 
63.2 
 

44.9 
 

417 
 

312 
 

62.1 
 

 - توجو
167 

36.3 
 

53.9 
 

46 361 55.1 

 الجابون 
119 115 

27.7 58.7 485 216 - 

 - سٌرالٌون
181 

67.6 47.6 

314 313 52.9 

 غٌنٌا االستوائٌة
122 144 

- 53.8 181 239 - 

 - لٌبرٌا
176 

57.1 54.5 

318 237 54.1 

 31.1 88.5 112 56.4 54.5 161 134 مورٌتانٌا 66.2 11.2 99 61.7 9.9 137 - ساوتوم

   ريقياألرفالشرق 
     

 48.4 131 174 54.4 58.1 174 124 جامبٌا

 69.3 73 374 51.7 54.4 178 - غٌنٌا بٌساو 29.6 53.1 177 57.5 61.1 173 126 أثٌوبٌا

 تنزانٌا
117 159 

22.1 
 

56.5 
 

287 
 

144 
 

28.2 
 

 الرأس األخضر
112 126 

13.2 
 

64.5 
 

137 1.7  

   36.1 85.3 348 58.9 21.3 147 95 كٌنٌـــا
    

   

1- Economic Forum, The Global Competitiveness Report, 2019. 

2- UNDP, Human Development Indices and Indicators, 2019.  
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 (9جدول )

 (4...وأهميتها النسبية من العالم ) أرفريقيامن أهم الحاصالت النباتية رفي  اإلنتاج

 اإلنتاج المحصول
 )مليون طن(

)مليون  اإلنتاج المحصول % من العالم
 طن(

 % من العالم

 15.9 8.15 وجوافةمانجو  61.9 177.95 االكاساف

 6.4 2.13 شمام 97.2 71.98 الٌام

 19.8 5.44 أناناس 24.6 27.72 بطاطا حلوه

 6.6 4.92 عنب 6.4 25.11 بطاطس

 7.3 79.91 خضر )جملة( 7.4 84.15 ذره

 11.8 21.48 طماطم 14.8 1.74 ذره )خضراء(

كرنب )وخضر ورقٌة  47.3 27.22 ذره رفٌعة
 أخرى(

3.35 4.7 

 4.8 2.15 جزر ولفت 45.2 12.87 دخــن

 95.9 7.11 بازالء 4.7 36.56 أرز

 1.8 1.55 خٌار 3.5 27.15 قمح

 3.6 1.91 باذنجان 4.5 6.61 شعٌر

ثمار زٌت 
 النخٌل

 33.1 3.18 بامٌــــة 6.2 19.78

 9.1 3.31 فلفل أخضر 17.9 3.74 زٌتون

 22.1 1.12 فلفل وبهار )جاف( 26.1 12.31 سودانًفول 

 73.1 7.47 قلقاس )تارو( 56.9 3.15 سمسم

 21.5 19.72 بقولٌات )جملة( 1.9 3.13 فول صوٌا

 28.1 1.36 يببلدفول  5.6 4.16 بذرة القطن

 21.8 6.85 فاصولٌا جافة 5.1 2.38 عباد الشمس

 11.1 1.71 تبــغ 12.4 12.17 بصل جاف

 12.3 1.75 شاي 32.9 1.69 بصل أخضر

 44.1 1.75 كاجو 5.1 92.14 قصب السكر

 71.4 3.66 حبــوب الكاكاو 5.3 15.93 بنجر السكر

 3.5 2.13 جوز الهند 12.6 119.48 فاكهة )جملة(

 12.4 1.14 بن )أخضر( 17.6 21.12 مــوز

 6.7 1.95 طبٌعًمطاط  13.4 19.67 موالح

 12.7 1.28 لـــوز 5.2 6.21 بطٌخ

    3.8 3.19 تفــاح

    45.7 3.74 تمور

    11.1 1.44 باباي

    4.2 1.14 خوخ ونكتارٌن

    8.5 1.46 لٌمون ولٌم

 .اإلنترنتقاعدة بٌانات منظمة األغذٌة والزراعة على  المصدر:
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 (7جدول رقم )
 ) أىم الواردات والصادرات( 0217عام  فريقيةاألالتجارة الزراعية  

ٝاُو٤ٔخ ( ؽٖ 3222)ا٤ٌُٔخ  اُغِغ ٝأُغٔٞػبد اُغِؼ٤خ

 (٤ِٕٓٞ د٫ٝس)

ُِظبدساد ئ٠ُ %  اُظبدساد اُٞاسداد

 اُٞاسداد
 0.806 ا٤ٌُٔخ أٝ اُو٤ٔخ ا٤ٌُٔخ أٝ اُو٤ٔخ

 0.659 64497:23 74677322 ل١ّخ  اٌزغبسح  إعّبٌٟ

 0.560 7687622 722::4: ل١ّخ  اٌزغبسح اٌضساع١خ 

 0.057 46922;5 ;2:;922 ل١ّخ  عٍّخ اٌغٍع اٌغزائ١خ عذا اٌغّه 

 0.059 72:623 27828;: و١ّخ  ِغّٛعخ اٌحجٛة 

 0.021 365429 4632724 ل١ّخ  ِغّٛعخ اٌحجٛة

 0.030 328328 84823;6 و١ّخ  لّح ٚدل١ك 

 0.025 23;57 3429922 ل١ّخ  لّح ٚدل١ك

 0.012 29;58  36:8528 و١ّخ  أسص 

 2.693 3:226 36:8528 ل١ّخ أسص

 2.435 3792:27 7:5528 ل١ّخ  فٛاوٗ ٚخضشٚاد 

 1.836 5824; 5:626 و١ّخ  ِٛص 

 23.489 52426 38629 ل١ّخ  ِٛص 

 37.786 ;832;4 34823 و١ّخ   أخشٜثشرمبي ِٚٛاٌح 

 0.277 8323;3 ;732 ل١ّخ  أخشٜثشرمبي ِٚٛاٌح 

 0.300 649726 3763522 و١ّخ  عىش 

 0.810 :43922 945729 ل١ّخ  عىش 

 0.587 355926 387325 و١ّٗ  ثم١ٌٛبد 

 0.486 98425 29;;34 ل١ّخ  ثم١ٌٛبد 

 0.627 23;33 46722 و١ّٗ  بفوبعب

 1.009 3226 3828 ل١ّخ  ب وبعبف

 1.085 478:24 476724 و١ّٗ  ثزٚس ص٠ز١خ 

 1.892 3:6425 29:;38 ل١ّخ  ثزٚس ص٠ز١خ

 1.840 49625 36722 و١ّٗ  فٛي عٛدأٟ 

 0.185 47926 ;2;35 ل١ّخ  فٛي عٛدأٟ

 0.124 ;352; 6222;6 و١ّخ  وغت ثزٚس ص٠ز١خ 

 0.111 ;4442 727;39 ل١ّخ وغت ثزٚس ص٠ز١خ

 0.170 352525 25;3394 و١ّٗ  ص٠ٛد ٔجبر١خ 

 0.176 :2:;39 :328322 ل١ّخ  ص٠ٛد ٔجبر١خ 

 0.092 3923: 687729 ل١ّخ  ِٕزغبد أٌجبْ 

 0.144 46924 ;48:82 و١ّخ  عٍّخ اٌٍحَٛ 

 0.045 84325 653328 ل١ّخ  عٍّخ اٌٍحَٛ

 0.063 626: 3:8326 و١ّٗ  ٌحَٛ دٚاعٓ 

 0.496 34724 22::;3 ل١ّٗ  ٌحَٛ دٚاعٓ

 0.316 ;42;62 :4762: و١ّٗ  أعالف ِٚٛاد عٍف١خ 

 0.644 :324:2 547428 ل١ّٗ  أعالف ِٚٛاد عٍف١خ

 0.130  6296528 :854442 ل١ّٗ  أغز٠خ ٚح١ٛأبد 

 0.380  87226 922;;6 ل١ّخ  ٌحَٛ ِٚحضشاد ٌحَٛ 

 0.369 227;8 3:3724 و١ّٗ  أغز٠خ ِزٕٛعخ 

 12.395 24;:34 :82;56 ل١ّٗ  أغز٠خ ِزٕٛعخ

 8.743 2528; ;942 و١ّٗ  ِطبط طج١عٟ 

 2.214 344:26 36227 ل١ّخ  ِطبط طج١عٟ

 2.411 99426 :56:2 و١ّٗ  ثٓ أخضش ِٚحّض 

 0.806 437723 622;: ل١ّٗ  ثٓ أخضش ِٚحّض

 0.659 ;364942 :55592 ل١ّٗ  ٚوبوبٚ  ٚشبٞثٓ 

 0.560 676426 732822 ل١ّٗ  ِششٚثبد ٚرجغ 

 0.057 3724;3 ;46392 و١ّخ  ِششٚثبد 

 0.059 529;38 :47922 ل١ّٗ  ِششٚثبد

 0.021 ;96332 ;54862 ل١ّٗ  ِٛاد صساع١خ خبَ 

 ( FAO STATقاعدة بٌانات منظمة األغذٌة والزراعة على اإلنترنت ) المصدر:
  Http: // WWW. Fao.org / Faostat/en/#data/TP.   
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 ( 8جدول رقم )
 فريقيةاألوالتغذية في الدول  الغذائيبعض مؤشرات أوضاع األمن 

 اٌغٕٛاد اٌذٚي

 %

الٔزشبس 

حبالد 

ٔمض 

 اٌزغز٠خ

% ٌالعزّبد 

عٍٝ ٚاسداد 

 (7اٌحجٛة )

ل١ّخ ٚاسداد 

اٌغزاء عذا 

اٌغّه )١ٍِْٛ 

 دٚالس(

طبفٝ اٌزغبسح 

فٟ اٌحجٛة 

 (7ِٚحضشارٙب )

 )١ٍِْٛ دٚالس(

طبفٝ اٌزغبسح 

فٟ اٌٍحَٛ 

 (7ِٚحضشارٙب )

 )١ٍِْٛ دٚالس(

طبفٝ اٌزغبسح 

فٟ األٌجبْ 

( 7ِٕٚزغبرٙب )

 )١ٍِْٛ دٚالس(

 356 543 :355 5639 52.5 7.6 4227 مصر
 4239 6.: 64.3 :6:2 4;48 3548 7:3 

 956 443 3664 5677 92.7 :.: 4227 الجزائر
 4239 6.9 94.7 95:: 5243 462 ;98 

 ;7 8 68: 3996 3.;5 7.9 4227 المغرب
 4239 5.; 64.3 5:83 3;83 63 ;6 

 39 49 529 83: :.77 7.8 4227 تكنس
 4239 6.; 7;.9 3953 98: 5 (4) 

 358 63 742 3335   4227 ليبيػػػػػػا
 4239   4647 8:; 473 64; 

 65 443 ;32 :399 32.4 6.6 4227 أفريقياجنكب 
 4239 8.3 5.; 672: 952 3;; (:8) 

 39 447 :52 56; :.83 :.76 4227 أنجػػػػػكال
 4239 45.; 86.3 4269 8:5 727 376 

 ; 43 :43 9;5 64.4 59.2 4227 مكزمبيؽ
 4239 52.7 52.2 336: 6:7 6; 57 

 36 2.2 67 2; ;.8 48.3 4227 ماالكم
 4239 48.5 3.4 578 47; (3) 9 

 7 2.2 65 378 ;.: 73.3 4227 زامبيػػػػػػػػا
 4239 66.7 (43.6) 497 (83) ; 34 

 33 (8) 62 424 3.:7 47.3 4227 ناميبيا
 4239 47.6 8;.8 763 56 (52) 5: 

 64 :5 ;7 443 :.;8 ;.73 4227 بتسكانا
 4239 4:.7 322.2 748 37: :8 69 

 ّ ؽ. 34 53 7; 63.5 33.9 4227 ليسكتك
 4239 34.: 96.9 525 332 76 42 

 2.2 (8) ;6 ;35 9.:4 64.7 4227 زمبابكم
 4239 68.8 64.7 ::9 792 ; : 

اٌُٞٗـٞ 

 اُذ٣ٔوشاؽ٤خ

 66 82 917 709 ّؽ.  ّؽ.  9118

 4239   8:6 383 359 56 
 أف قيمة الكاردات أعمى مف قيمة الصادرات. أمصافى تجارة سالب،  يتعن األرقاـ باقيصافى تجارة مكجب، بينما  ي( األرقاـ بيف قكسيف تعن3)
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 ( :تابع جدكؿ رقـ )
 فريقيةاألبعض مؤشرات أكضاع األمف الغذائي كالتغذية في الدكؿ 

 
 

 الدكؿ

 
 

 السنكات

% النتشار 
حاالت نقص 

 التغذية

% لبلعتماد عمى 
كاردات الحبكب 

(3) 

قيمة كاردات 
الغذاء عدا 

السمؾ )مميكف 
 دكالر(

صافى التجارة 
في الحبكب 
( 3كمحضراتيا )

 )مميكف دكالر(

صافى التجارة في 
المحكـ كمحضراتيا 

 ( )مميكف دكالر(3)

صافى التجارة 
في األلباف 
( 3كمنتجاتيا )

 كف دكالر()ممي
 3 غ. ـ 57 :8 43.6 67.5 4227 ركاندا

 4239 58.3 54.7 3:9 4; 2.2 6 
 غ. ـ غ. ـ غ. ـ غ. ـ غ. ـ غ. ـ 4227 جنكب السكداف

 7 غ. ـ ;32 93 غ. ـ غ. ـ 4239 
 3 2.2 43 59 غ. ـ غ. ـ 4227 بكركندم

 2.2 5 45 65 غ. ـ غ. ـ 4239 
 3 غ. ـ 3; 374 غ. ـ غ. ـ 4227 إرتيريا

 3 غ. ـ :3 88 غ. ـ غ. ـ 4239 
 82 56 2; 557 8.4; 7.4 4227 مكريشيكس

 4239 7.: ;5.; 877 353 92 ;; 
 36 ; 75 365 322 54.7 4227 جيبكتي

 4239 3;.9 322 :82 454 7 46 
 4 33 38 :5 غ. ـ غ. ـ 4227 جزر القمر

 4 ;3 59 325 غ. ـ غ. ـ 4239 
 ; 9 35 89 غ. ـ غ. ـ 4227 سيشؿ

 :3 :3 39 :33 غ. ـ غ. ـ 4239 
 ;;4 6 32:7 4663 38.3 8.7 4227 نيجيريا

 4239 33.7 3;.4 6788 3628 ; 4;: 
 329 329 549 77: 8.:5 5.; 4227 غانػػػػػػػػػا

 4239 8.3 4:.8 343; 723 366 85 
 67 68 577 ;82 73.9 42.2 4227 ككت ديفكار

 4239 42.9 75.7 3553 99: 95 92 
 39 2.2 ;35 454 ;.; 37.3 4227 النيجػػر

 4239 36.6 ;.4 623 73 9 4: 
 34 2.2 6; 3:9 9.6 ;.46 4227 بكركينا فاسك

 4239 43.5 34.8 575 423 2.2 3: 
 39 2.2 328 ;42 8.; 33.3 4227 مالي
 4239 8.2 9.: 67; 429 5 4; 

 48 39 ;49 653 ;.52 42.5 4227 الكاميركف
 4239 9.5 52.; 97; 6;: 9 6; 

 أف قيمة الكاردات أعمى مف قيمة الصادرات. أمصافى تجارة سالب،  يتعن األرقاـ باقيصافى تجارة مكجب، بينما  ي( األرقاـ بيف قكسيف تعن3)
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 ( 8تابع جدول رقم )
 فريقيةاألوالتغذية في الدول  الغذائيبعض مؤشرات أوضاع األمن 

 

 

 اُذٍٝ

 

 

 اُغ٘ٞاد

% ٫ٗزشبس 

ؽب٫د 

ٗوض 

 اُزـز٣خ

% ٬ُػزٔبد 

ٝاسداد  ػ٠ِ

 (0اُؾجٞة )

ه٤ٔخ ٝاسداد 

اُـزاء ػذا 

اُغٔي 

 ٕٞ٤ِٓ(

 د٫ٝس(

طبك٠ اُزغبسح 

ك٢ اُؾجٞة 

( 0ٝٓؾؼشارٜب )

 )٤ِٕٓٞ د٫ٝس(

طبك٠ اُزغبسح 

ك٢ اُِؾّٞ 

( 0) ٝٓؾؼشارٜب

 )٤ِٕٓٞ د٫ٝس(

طبك٠ اُزغبسح 

ك٢ ا٧ُجبٕ 

( 0ٝٓ٘زغبرٜب )

 )٤ِٕٓٞ د٫ٝس(

 5 3 43 ;8 8.6 4.;5 4227 تشػػاد
 4239 5;.9 9.5 354 86 3 7 

 36 43 94 :36 7.;: 62.4 4227 الككنغػػك
 4239 59.7 ;3.9 775 422 399 47 

 أفريقيا
 الكسطى

4227 5;.7 3:.7 48 34 2.2 3 

 4239 83.: 3:.9 68 ; 9 5 
 47 ;8 89 446 4.:9 ;.32 4227 الجابكف

 4239 ;.6 :9.5 646 353 359 58 
غينيا 

 االستكائية
 ـغ.  ـغ.  ـغ.  46 ـغ.  ـغ.  4227

 ـغ.  76 59 372 ـغ.  ـغ.  4239 

 ـغ.  ـغ.  ـغ.  38 ـغ.  6.; 4227 ساكتـك

 5 7 35 55 ـغ.  32.4 4239 
 8 (:3) 479 :65 8.3 9.;5 4227 أثيكبيا

 4239 43.6 9.2 3:99 994 (322) 35 
 5 4 334 3;4 34.8 56.6 4227 تنزانيػػا

 4239 54.2 34.4 976 427 (3) 33 
 (4) (7) ;:3 726 43.7 4.:4 4227 كينيػػػػا

 4239 46.4 54.9 355; 8:3 (3:) 39 
 4 2.2 366 546 :.37 46.3 4227 أكغنػػػػدا

 4239 63.6 :.8 645 (5) 2.2 (7) 
 ـغ.  ـغ.  ـغ.  ـغ.  ـغ.  ـغ.  4227 السكداف

 4239 47.4 3:.5 364; 7:8 (;) :9 
 ; 3 352 438 33.8 57.2 4227 مدغشقر

 4239 65.3 35.4 5:: 3:: (4) 33 
 3 2.2 328 :47 ـغ.  ـغ.  4227 الصكماؿ

 5: 5 :54 ;334 ـغ.  ـغ.  4239 
 98 54 594 ;;9 76.9 43.8 4227 السنغػػاؿ

 4239 33.5 78.4 3443 773 34 77 
 3 8 28 039 07.3 90.6 9118 ؿ٤٘٤ـــــب

 4239 3;.9 38.3 89; 587 35 54 
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 (:تابع جدكؿ رقـ )
 فريقيةاألكالتغذية في الدكؿ  الغذائيبعض مؤشرات أكضاع األمف 

 

 

 اٌذٚي 

 

 

 اٌغٕٛاد

 %

 الٔزشبس

حبالد 

ٔمض 

 اٌزغز٠خ 

% ٌالعزّبد 

عٍٝ ٚاسداد 

 (7اٌحجٛة )

ل١ّخ ٚاسداد 

اٌغزاء عذا 

اٌغّه 

 ْٛ١ٍِ(

 دٚالس(

طبفٝ اٌزغبسح فٟ 

 اٌحجٛة

( 7ِٚحضشارٙب )

 )١ٍِْٛ دٚالس(

طبفٝ اٌزغبسح 

فٟ اٌٍحَٛ 

( 7ِٚحضشارٙب )

 )١ٍِْٛ دٚالس(

طبفٝ اٌزغبسح 

فٟ األٌجبْ 

( 7ِٕٚزغبرٙب )

 )١ٍِْٛ دٚالس(

 37 ;6 328 458 ;.53 37.6 4227 بنيػػػف
 4239 32.6  3376 :38 392 97 

 2.2 4 47 92 5.:3 48.2 4227 تكجػػػػك
 4239 38.4 39.4 39; 89 35 (4) 

 2.2 5 62 2; ;.43 59.2 4227 سيراليكف
 4239 47.7 49.: 47; 329 45 32 

 6 ; 8: :37 81.1 6.;5 4227 ليبريػػا

 4239 5:.: 54.1 494 35: 69 9 
 37 7 85 373 86.6 34.3 4227 مكريتانيا

 4239 33.5 :9.3 567 34: 3: 95 
 ; : 65 352 6.;5 37.3 4227 جػػامبيػػػا

 4239 ;.8 59.9 339 73 9 (4) 
 3 3 :4 66 8.;5 46.6 4227 غينيا بيسػاك

 4239 48.2 56.2 343 6; 4 36 
الرأس 

 األخضر
4227 36.2 9:.2 334 53 36 3; 

 4239 34.5 ::.; 393 5; 46 53 
 4389 3775 32924 485:7 48.7 43.4 4227 أفريقيا

 4239 42.6 4:.; 7;9;3 44596 57;8 5737 
    93;695 1.6 14.5 4227 العػػػػالـ

 4239 11.9 1.1 ;8475:    
أف قيمة الكاردات أعمى مف قيمة  أمتجارة سالب،  يصاف يتعن األرقاـ باقيصافى تجارة مكجب، بينما  ياألرقاـ بيف قكسيف تعن (3)

 الصادرات.
  FAO, Statistical Pocket Bod,2018 :المصدر
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 ( 6)  جدول
 مياه شرب،  -طرق -أدلة البنية التحتية )كهرباء 

 رفريقيةاألدليل تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات بالدول 
 

 الـــدول
 

 دليل تطور
( .البنية التحتية )

...8 
 

دليل 
( .الكهرباء)
...4 
 

دليل الطرق 
(3)...4 

 

دليل مياه الشرب 
والصرف 
الصحي 

...8(7) 

 
 الــــدول

 دليل تطور
البنية التحتية 

(. )...8 
 

دليل الكهرباء 
(. )...4 

 

دليل الطرق 
(3)...4 

 

 الدليل الترتيب الدليل
التر
 الترتيب الدليل الترتيب الدليل الترتيب الدليل الترتيب الدليل الترتيب الدليل تيب

 53 1.6 24 5.4 37 15.4 السودان 1 97.9 2 56.8 5 32.8 2 85.8 مصر

 41 3.1 42 1.1 46 11.7 مدغشقر 5 82.8 8 17.1 7 28.5 8 55.8 الجزائر

 47 2.1 46 1.4 54 3.4 الصومال  9 79.1 21 9.4 11 14.2 7 64.9 المغرب

 13 12.9 44 1.8 26 21.8 روانــدا 4 95.2 19 11.2 6 28.7 6 69.1 تونس

.111 3 81.4 لٌبٌا
1 

جنوب  37 42.3 1 58.5 1
 53 4.6 السودان

- - - - 

جنوب 
 أفرٌقٌا

 بوروندي 8 81.1 7 21.9 2 74.9 4 78.5
15.1 38 1.2 51 

9.5 21 

 51 1.5 39 1.2 49 8.2 أرٌترٌا 41 41.2 49 1.9 19 6.4 29 19.1 أنجوال

 4 38.4 4 39.9 5 76.8 مورٌشٌوس 51 27.1 46 2.1 13 12.1 44 12.5 موزمبٌق

 16 11.9 17 7.9 21 24.5 جٌبوتً 14 65.8 31 4.8 32 2.1 25 21.1 ماالوي

 9 15.7 41 1.1 21 23.5 جزر القمر 28 48.7 32 4.7 12 14.1 23 22.3 زامبٌا

 3 51.3 3 63.8 1 94.3 سٌشــــل 16 63.3 11 15.5 14 11.5 13 28.7 انامٌبٌ

 29 5.1 31 2.7 22 22.4 نٌجٌــرٌا 7 81.8 6 22.3 8 21.5 11 36.8 بتسوانا

 14 12.4 18 7.1 12 28.8 غــانا 22 54.6 24 7.4 27 4.1 35 16.1 لٌسوتو

 28 6.7 21 6.2 24 21.9 كوت دٌفوار 18 61.6 22 8.4 23 5.8 17 25.8 سوازٌالند

 48 1.9 49 1.3 52 5.5 النٌجــــر 23 54.1 18 11.7 15 11.4 19 24.5 زمبابوي

بوركٌنا  44 31.9 51 1.6 34 1.9 51 8.1 الكونغو ج.
 43 1.8 32 17.1 فاسو

11.8 17 

 43 2.4 31 2.1 36 16.1 مالً 21 57.2 42 2.6 26 4.8 28 19.8 الكامٌرون

 36 3.4 28 4.1 16 26.1 السنغــال 53 23.1 52 1.3 52 1.1 51 7.2 تشاد

 25 7.3 38 1.3 39 14.8 غٌنٌــــا 36 43.4 44 2.3 21 6.2 31 17.5 الكونغو

 أفرٌقٌا
 الوسطى

 31 4.9 47 1.4 33 16.2 بنٌـــــــن 39 41.7 39 3.1 45 1.5 45 12.1

 27 6.9 53 1.1 42 13.1 تــوجــــو 12 68.5 35 3.9 9 21.6 11 31.7 الجابون

غٌنٌا 
 االستوائٌة

 سٌرالٌون 26 51.1 41 2.7 16 8.6 31 18.2
9.9 47 1.4 48 

4.5 34 

 38 3.1 41 1.1 41 14.5 لٌبــرٌــــا 13 68.1 12 14.2 22 5.9 15 27.1 ساوتوم

 33 4.6 25 5.4 34 16.1 مورٌتانٌا 42 35.3 45 2.2 36 1.7 48 9.7 أثٌوبٌا

 23 8.2 33 2.1 14 28.6 جامبٌا 48 28.2 37 3.3 35 1.8 43 12.5 تنزانٌا

 11 14.3 51 1.2 41 13.5 بٌساوغٌنٌا  41 41.6 15 12.1 29 3.5 18 25.6 كٌنٌا

الرأس  31 47.2 26 .7 24 5.4 37 21.6 أوغنـــــدا
 األخضر

47.9 9 15.6 11 26.6 5 

( نصٌب 2. )الصحًالمٌاه النقٌة والصرف  -الكهرباء تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت -مؤشر مركب ٌشمل )الطرق (1)

من المساحة  2كمنسمه + جملة الطرق كم لكل  آالف 11 ( أطوال الطرق المرصوفة لكل3)كٌلووات/ساعة(. ) الفرد

 المأهولة. 
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 ( 6)  تابع جدول
 مياه شرب،  -طرق -أدلة البنية التحتية )كهرباء 

 رفريقيةاألدليل تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات بالدول 
 

 الـــدول
 

 (2) دلٌل تكنولوجٌا
 2118االتصاالت والمعلومات 

 

 
 الـــدول

 (2) دلٌل تكنولوجٌا
 2118االتصاالت والمعلومات 

 اُزشر٤ت اُذ٤َُ اُزشر٤ت اُذ٤َُ

 98 09.0 اُغٞدإ 1 66.3 ٓظش

 81 9.8 ٓذؿشوش 9 69.8 اُغضائش

 79 1.8 اُظٞٓبٍ  7 71.0 أُـشة

 رٞٗظ
62.0 8 

 61 06.9 سٝاٗــذا

 ٤ُج٤ب
99.9 01 

 78 2.1 ع٘ٞة اُغٞدإ

 أكش٣و٤بع٘ٞة 
19.3 0 

 73 9.1 ثٞسٝٗذ١

 أٗغ٫ٞ
00.2 67 

 87 0.9 أس٣زش٣ب

 ٓٞصٓج٤ن
00.9 69 

 6 82.1 ٓٞس٣ش٤ٞط

 ٓب١ٝ٫
1.1 71 

 68 00.7 ع٤جٞر٢

 صآج٤ب
07.3 91 

 76 3.1 عضس اُؤش

 بٗب٤ٓج٤
99.0 07 

 9 83.2 ع٤شــــَ

 ثزغٞاٗب
61.9 2 

 09 98.8 ٤ٗغ٤ــش٣ب

 ٤ُغٞرٞ
09.7 97 

 08 99.0 ؿــبٗب

 عٞاص٬٣ٗذ
02.6 99 

 02 91.9 ًٞد د٣لٞاس

 صٓجبث١ٞ
09.7 96 

 80 9.1 ا٤ُ٘غــــش

 اٌُٞٗـٞ ط.
1.1 72 

 69 09.8 ثٞس٤ً٘ب كبعٞ

 اٌُب٤ٓشٕٝ
90.8 09 

 90 02.1 ٓب٢ُ

 رشبد
8.7 89 

 03 03.1 اُغ٘ـــبٍ

 اٌُٞٗـٞ
07.1 93 

 62 00.1 ؿ٤٘٤ــــب

 اُٞعط٠ أكش٣و٤ب
7.6 86 

 60 09.2 ث٤٘ـــــــٖ

 اُغبثٕٞ
99.1 00 

 61 00.0 رــٞعــــٞ

 ؿ٤٘٤ب ا٫عزٞائ٤خ
07.1 92 

 71 01.1 ع٤شا٤ُٕٞ

 عبٝرّٞ
02.3 91 

 63 00.1 ٤ُجــش٣ــــب

 أص٤ٞث٤ب
3.8 79 

 99 07.3 ٓٞس٣زب٤ٗب

 ر٘ضا٤ٗب
01.7 70 

 01 91.3 عبٓج٤ب

 ٤٘٤ًب
93.3 3 

 77 2.2 ث٤غبٝؿ٤٘٤ب 

 أٝؿ٘ـــــذا
09.9 66 

 06 98.6 اُشأط ا٧خؼش

( ٌشمل نسبة المشتركٌن فً خطوط 2. )الصحًنقٌة وٌتصلون بنظام للصرف  شرب% للسكان من لدٌهم مصادر مٌاه  (1)
 ألف نسمة(  111الثابت )جمٌعها لكل  اإلنترنتوالمشتركٌن فً  اإلنترنت ومستخدمًالهاتف 

  AFDB- The Africa Infrastructure Development Index Statistics Department, 2018 المصدر:
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(..) جدول  
ورفقـــا لبعض محــددات االستثمار األجنبــي  رفريقيةاألترتيب الدول    

والدول  األقالجم
 المقترحٌ

المساحٌ 
الصالحٌ 
للزراعٌ 
)ألف 
 هكتار (

نصجب 
الفرد من 
المواد 
المائجٌ 
الفعلجٌ 

 (ع)م

الثروة 
الحجوانجٌ 
)ملجون 
 رأس(

GDP 
للفرد 
ؽطضظ
USD 

قجمٌ 
مؤشر 
البنجٌ 
 التحتجٌ

قجمٌ مؤشر 
استقرار بجئٌ 

االقتصاد 
 ؾطضظالكلً 

مؤشر  قجمٌ
التنمجٌ 
 البشريٌ
 ؾطضظ

قجمٌ مؤشر 
الفساد 
العالمً 
 ؾطضظ

نسبٌ القروض 
الموجى للقطاع 

 الزراعً
 ؼطضظ

مؤشر 
االستقرار 
 السجاسً
 ؾطضظ

العالقات 
الورمجٌ 
 ضطضظ

الفرديٌ 
 ضطضظ

% االكتفاء 
الذاتً 
 الغذائً

التكتالت 
 االقتصاديٌ

 المجموع
المجموع 
 المرجح

 ضؽ ظؾ ع ؽط ؾ ط ط ظ غ ع ضط ع ؾ عط ع ؼ زامبجا

 ػؽ ظؿ ع ؼط ط ؼ ع ؿ ط ظ ظط ط ػ ظط طط ضط غانا

 غؾ ػضط غ ع ط ظ طط ظط ط ػط ط ضط عط ؾ ؽط ؽ بوركجنا فاسو

 ػؾ طضط ط ضط ؼ ظ ظط ؾ طط غ ؿ ظ ؼ غ ؾط ؾ كجنجا

 ؾؾ ػضط ظ ط ػ ظ غط ػ ؼ عط طط ؼط طط ط ػط ع أثجوبجا

 غؿ ضطط غ ع ؿ ؿ ؽ ع ظط ؾ ؽ ؼ ػط ؼ ظط ؿ أوغندا

 ػؿ غظط ع ؿط ؼ ظ ػ غ ع ؾ ؼ غط ؿ ضظ عط ظط تنزانجا

 ػؿ ظطط غ غط غ ؽ غ ؼ ؽط ػ غط ؾ ظ طط ظ غط أنجوال

 ؿؿ طظط غ ػط ؿ ؿ ؿ ظط غ ضط ط غ غ ؾط ؽ ػط ساحل العاج

 ؼضط غعط ظ ؽ ؿ ؿ ظ ضط ؼ ؽ ؾ ػ ؾط ػط ؿط ؽط رواندا

 ؿضط ضظط غ ؾط ؿ ؿ ػط ظط عط ؼ غ ؽ ؽ ضط ط ػ الكامجرون

 ططط ؿعط غ ظط ط ؾ ؾ ؽ ػط غط عط ػط ط غط ؾ ؿط موزمبجق

 ظطط ؽظط ط ؿ ؿ ؿ ؽط ط ؿط ظط ؼط ظط ع ع غط ظ السودان

 ػطط طعط ع ؾ ؿ ؿ ؾط ظط ؿ ؽط غ طط ضط ػ ػ طط مالً

 عظط ظغط ع ػ ؿ ؿ ؼط ظط ؽط ؿط ط ؾط ظط ظ ؼ عط تشاد

 ػظط عغط ع ط ؿ ؿ عط ظط ؼ ضظ ؼط ؿط ؽط ؽ ضط ط النججر

 ظعط ؿػط ع طط ؿ ؿ ضط ظط ضط طط ؼط عط عط ؽط ؿ ؼط توجو

 ؽعط ػػط ع ضظ ؿ ؿ ؿط طط ؼط ط ػط ؿ ؼط ؿط غ غ الكونغو الديموقراطجٌ

 ؾغط طؾط ط عط ؿ ؿ ؼ ظط غط ػط ؼط ؽط ؿط ؼط ؼط ؾط إرتجريا

 ؼؼط ضضظ ظ ؼ ؿ ؿ ضظ ظط ضظ ؾط ؼط ضظ ؿط ؿ ضظ ضظ جنوب السودان
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 سلسلة قضايا التخطيط والتنمية

 اٌجبحضْٛ اٌّشبسوْٛ اٌجبحش اٌشئ١غٟ اٌزبس٠خ عٕٛاْ اٌغٍغٍخ َ

دساعخ ا٤ٌَُٜ ا٫ه٠ٔ٤ِ ُِؼٔبُخ ك٠ اُوطبع  7

 اُؼبّ ك٠ عٜٔٞس٣خ ٓظش اُؼشث٤خ
 ................ ٓؾٔذ ؽغٖ كظ اُ٘ٞس. د 0311د٣غٔجش 

.     

اُذساعبد اُزلظ٤ِ٤خ ُٔوٞٓبد اُز٤ٔ٘خ  1

 ا٩ه٤ٔ٤ِخ ثٔ٘طوخ ع٘ٞة ٓظش
   0312أثش٣َ 

رؾ٤ِ٤ِخ ُٔوٞٓبد اُز٤ٔ٘خ ا٩ه٤ٔ٤ِخ  دساعخ 4

 ثٔ٘طوخ ع٘ٞة ٓظش
 ٞ٤ُٞ٣0312   

دساعخ اهزظبد٣خ ك٤٘خ ٧كبم ط٘بػخ  6

ا٧عٔذح ٝاُز٤ٔ٘خ اُضساػ٤خ ك٠ عٜٔٞس٣خ 

 0328ٓظش اُؼشث٤خ ؽز٠ ػبّ 
   0312أثش٣َ 

اُزـز٣خ ٝاُز٤ٔ٘خ اُضساػ٤خ ك٠ اُج٬د  5

 اُؼشث٤خ
   0312أًزٞثش 

رط٣ٞش اُز٘غبسح ٤ٓٝضإ أُذكٞػبد  1

ٝٓشٌِخ رلبهْ اُؼغض اُخبسع٠ ٝعِج٤بد 

 (0318 – 93/0311)  ٓٞاعٜزٚ 
د.سٓضٟ ر٢ً، د. ػجذ اُوبدس  اُلٞٗظ ػض٣ض. د 0312أًزٞثش 

 ؽٔضح ٝأخشٕٝ

2 Improving the position of third 

world countries in the 

international cotton Economy, 
 ٞ٤ٗٞ٣0313 

 
  

دساعخ رؾ٤ِ٤ِخ ُزلغ٤ش اُزؼخْ ك٠ ٓظش  3

(0311  0319) 
أؿغطظ 

0313 
 ................ سٓضٟ ر٢ً.د

ؽٞاس ؽٍٞ ٓظش ك٠ ٓٞاعٜخ اُوشٕ  75

 اُؾبدٟ ٝاُؼششٕٝ
 ................ ػ٠ِ ٗظبس. د 0321كجشا٣ش 

رط٣ٞش أعب٤ُت ٝػغ اُخطؾ اُخٔغ٤خ  77

ك٠ ثبعزخذاّ ٗٔبرط اُجشٓغخ اُش٣بػ٤خ 

 عٜٔٞس٣خ ٓظش اُؼشث٤خ
 ................ ٓؾشّ اُؾذاد. د 0321ٓبسط 

دساعخ رؾ٤ِ٤ِخ ُِ٘ظبّ اُؼش٣ج٠ ك٠ ٓظش  .7

(0311/10-0312) 
 د.أؽٔذ اُششهب١ٝ ٝأخشٕٝ أ. ػجذ اُِط٤ق ؽبكع، 0321ٓبسط 

رو٤٤ْ ع٤بعبد اُزغبسح اُخبسع٤خ ٝاُ٘وذ  71

 ا٫ع٘ج٠ ٝعجَ رشش٤ذٛب
 د. طوش أؽٔذ طوش ٝأخشٕٝ ػض٣ضد. أكٞٗظ  ٤ُٞ٣0321ٞ 

اُز٤ٔ٘خ اُضساػ٤خ ك٠ ٓظش ٓبػ٤ٜب  74

 (ص٬صخ أعضاء) ٝؽبػشٛب 
 د. ٓٞس٣ظ ٌٓشّ هللا ٤ُٞ٣0321ٞ 

 د. عؼذ ػ٬ّ ٝأخشٕٝ

76 A study on Development of 
Egyptian National fleet/ 

June 1985 
................ 

................ 

ا٧ٗلبم اُؼبّ ٝا٫عزوشاس ا٫هزظبدٟ ك٠  75

 0313 – 0311ٓظش 
 ................ سٓض١ ر٢ً. د 0320اثش٣َ 
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 اٌجبحضْٛ اٌّشبسوْٛ اٌجبحش اٌشئ١غٟ اٌزبس٠خ عٕٛاْ اٌغٍغٍخ َ

ا٧ثؼبد اُشئ٤غ٤خ ُزط٣ٞش ٝر٤ٔ٘خ اُوشٟ  71

 أُظش٣خ
 أ. ُج٤ت صٓضّ ٤ٗٞ٣0320ٞ 

 د. ع٤ِٔبٕ ؽض٣ٖ ٝأخشٕٝ

) اُظ٘بػبد اُظـ٤شح ٝاُز٤ٔ٘خ اُظ٘بػ٤خ  72

ٝاُ٘غ٤ظ ك٠ اُزطج٤ن ػ٠ِ ط٘بػخ اُـضٍ 

 ٓظش
د.سأكذ شل٤ن، د. صشٝد ٓؾٔذ  د. ممدوح فهمً الشرقاوي ٤ُٞ٣0320ٞ 

 ػ٢ِ ٝأخشٕٝ

رشش٤ذ ا٩داسح ا٫هزظبد٣خ ُِزغبسح  73

 اُخبسع٤خ ٝاُ٘وذ٣خ ا٧ع٘ج٤خ
 د. كٞٗظ ػض٣ض 0320د٣غٔجش 

 د.ع٤ذ دؽ٤خ ٝأخشٕٝ

. اُظ٘بػبد اُزؾ٤ِ٣ٞخ ك٠ أُظشٟ 5.

 (ص٬صخ أعضاء)
د.صشٝد ٓؾٔذ ػ٠ِ، د.ساع٤خ  محمد عبد الفتاح منجًد.  0329أثش٣َ 

 ػبثذ٣ٖ خ٤ش هللا ٝأخشٕٝ

د. ػجذ اُوبدس د٣بة، د. أؽٔذ  د. مورٌس مكرم هللا 0329عجزٔجش  (عضئ٤ٖ) اُز٤ٔ٘خ اُضساػ٤خ ك٠ ٓظش  7.

 ػجذ اُٞٛبة ثشا٤ٗخ ٝأخشٕٝ
ٓشبًَ ئٗزبط اُِؾّٞ ٝاُغ٤بعبد أُوزشؽخ  ..

 ُِزـِت ػ٤ِٜب
د. عؼذ ػ٬ّ، د. ػجذ اُوبدس  ٓؾٔذ ػجذ اُلزبػ ٓ٘غ٠. د 0326أًزٞثش 

 د٣بة ٝأخش٣ٖ

د. كٞص١ س٣بع، د. ٓٔذٝػ  ٓؾٔذ ػجذ اُلزبػ ٓ٘غ٠. د 0326ٗٞكٔجش  دٝس اُوطبع اُخبص ك٠ اُز٤ٔ٘خ 1.

 ك٢ٜ اُششهب١ٝ ٝاخش٣ٖ
رط٣ٞش ٓؼذ٫د ا٫عز٬ٜى ٖٓ اُغِغ  4.

اُـزائ٤خ ٝأصبسٛب ػ٠ِ اُغ٤بعبد اُضساػ٤خ 

 ك٠ ٓظش
د. ػجذ اُوبدس د٣بة، د. ػجذ  عؼذ ؽٚ ػ٬ّ. د 0328ٓبسط 

 اُؼض٣ض ئثشا٤ْٛ

اُجؾ٤شاد اُشٔب٤ُخ ث٤ٖ ا٫عزـ٬ٍ اُ٘جبر٠  6.

 ٝا٫عزـ٬ٍ اُغ٠ٌٔ
 0328أًزٞثش 

اؽٔذ ػجذ اُٞٛبة . ا.د

 ثشا٤ٗٚ
ا.د ثشًبد أؽٔذ اُلشا، ا.د ػجذ 

 اُؼض٣ض ئثشا٤ْٛ

ٝاُزؼبٕٝ رو٤٤ْ ا٫رلبه٤خ اُزٞعغ اُزغبسٟ  5.

ا٫هزظبدٟ ث٤ٖ ٓظش ٝاُٜ٘ذ 

 ٣ٝٞؿٞع٬ك٤ب
 0328أًزٞثش 

أؽٔذ ػجذ اُؼض٣ض . د

 اُششهب١ٝ

. ٓؾٔٞد ػجذ اُؾ٠ ط٬ػ، د. د

 ٓؾٔذ هبعْ ػجذ اُؾ٢ ٝأخشٕٝ
 

ع٤بعبد ٝئٌٓب٤ٗبد رخط٤ؾ اُظبدساد  1.

 ٖٓ اُغِغ اُضساػ٤خ
 عؼذ ؽٚ ػ٬ّ. د 0328ٗٞكٔجش 

ٓؾٔذ . د ػجذ اُوبدس د٣بة،. د

 كش٣ذ ٝأخشٕٝٗظش 
 

.2 
ا٧ٗلبم أُغزوج٤ِخ ك٠ ط٘بػخ اُـضٍ 

 ٝاُ٘غ٤ظ ك٠ ٓظش
 كٞصٟ س٣بع ك٠ٜٔ. د 0328ٗٞكٔجش 

. ٓؾٔذ ػجذ أُغ٤ذ اُخِٟٞ، د. د

ٓظطل٢ أؽٔذ ٓظطل٢ 

 ٝأخشٕٝ
 

دساعخ ر٤ٜٔذ٣خ ٫عزٌشبف أكبم  3.

ا٫عزضٔبس اُظ٘بػ٠ ك٠ ئؽبس اُزٌبَٓ ث٤ٖ 

 ٓظش ٝاُغٞدإ
 ػجذ اُلزبػ ٓ٘غ٢ٓؾٔذ . د 0328ٗٞكٔجش 

. كزؾ٢ اُؾغ٢٘٤ خ٤َِ، د. د

 سأكذ شل٤ن ٝأخشٕٝ
 

دساعخ رؾ٤ِ٤ِخ ػٖ رط٣ٞش ا٫عزضٔبس ك٠  15

ع ٓغ ا٩شبسح ُِطبهخ ا٫عز٤ؼبث٤خ .ّ.ط

 ٬ُهزظبد اُو٠ٓٞ
 ................ اُغ٤ذ ػجذ اُؼض٣ض دؽ٤ٚ. د 0328د٣غٔجش 

دٝس أُإعغبد اُٞؽ٤٘خ ك٠ ر٤ٔ٘خ  17

) ا٧عب٤ُت اُل٤٘خ ُ٪ٗزبط ك٠ ٓظش 

 (عضئ٤ٖ
 ................ اُلٞٗظ ػض٣ض هذ٣ظ. د 0328د٣غٔجش 
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 اٌجبحضْٛ اٌّشبسوْٛ اٌجبحش اٌشئ١غٟ اٌزبس٠خ عٕٛاْ اٌغٍغٍخ َ

ؽذٝد ٝئٌٓبٗبد ٓغبٛٔخ ػش٣ج٤خ ػ٠ِ  .1

اُذخَ اُضساػ٠ ك٠ ٓٞاعٜخ ٓشٌِخ 

اُؼغض ك٠ أُٞاصٗخ اُؼبٓخ ُِذُٝخ 

 ٝاط٬ػ ٤ٌَٛ رٞص٣غ اُذخَ اُو٠ٓٞ

 ٞ٤ُٞ٣0329 
سعبء ػجذ اُشعٍٞ . د

 ................ ؽغٖ

اُزلبٝربد ا٩ه٤ٔ٤ِخ ُِ٘ٔٞ ا٫هزظبدٟ  11

ٝا٫عزٔبػ٠ ٝؽشم ك٤بعٜب ك٠ عٜٔٞس٣خ 

 ٓظش اُؼشث٤خ
 ................ ػ٬ ع٤ِٔبٕ اُؾ٤ٌْ.د ٤ُٞ٣0329ٞ 

14 
 ٤ُٞ٣0329ٞ  ٓذٟ ئٌٓب٤ٗخ رؾو٤ن اًزلبء رار٠ ٖٓ اُؤؼ

سعبء ػجذ اُشعٍٞ . د

 ................ ؽغٖ

16 Integrated Methodology for 
Energy planning in Egypt.  د. ساع٤ٚ ػبثذ٣ٖ د.ػٔبد اُششهبٟٝ ا٤ٖٓ 0329عجزٔجش 

ا٬ُٔٓؼ اُشئ٤غ٤خ ُِطِت ػ٠ِ رِٔي  15

ا٫ساػ٠ اُضساػ٤خ اُغذ٣ذح ٝاُغ٤بعبد 

 أُزظِخ ثبعزظ٬ؽٜب ٝاعزضساػٜب
 ................  0329ٗٞكٔجش 

دساعخ ثؼ٘ٞإ ٓش٬ٌد ط٘بػخ ا٧ُجبٕ  11

 ك٠ ٓظش
 ................ ٛذٟ ٓؾٔذ طبُؼ.د 0322ٓبسط 

دساعخ ثؼ٘ٞإ آكبم ا٫عزضٔبساد اُؼشث٤خ  12

 ٝدٝسٛب ك٠ خطؾ اُز٤ٔ٘خ أُظش٣خ
 ٓظطل٠ أؽٔذ ٓظطل٠.د 0322ٓبسط 

د. ٓغذ١ ٓؾٔذ خ٤ِلخ، ؽبٓذ 

 ئثشا٤ْٛ ٝأخشٕٝ

روذ٣ش ا٣٩غبس ا٫هزظبدٟ ٨ُساػ٠  13

اُضساػ٤خ ُضساػخ أُؾبط٤َ اُضساػ٤خ 

اُؾو٤ِخ ػ٠ِ أُغزٟٞ ا٫ه٠ٔ٤ِ ُغٜٔٞس٣خ 

 21/0328ٓظش اُؼشث٤خ ػب٠ٓ 

 ................ اؽٔذ ؽغٖ اثشا٤ْٛ.د 0322ٓبسط 

اُغ٤بعبد اُزغ٣ٞو٤خ ُجؼغ اُغِغ  45

 اُضساػ٤خ ٝآصبسٛب ا٫هزظبد٣خ
 ؽٚ ػ٬ّعؼذ . د ٤ٗٞ٣0322ٞ 

د. ثشًبد اُلشا، د. ٛذٟ ٓؾٔذ 

 طبُؼ ٝأخشٕٝ

 
ثؾش ا٫عزضساع اُغ٠ٌٔ ك٠ ٓظش  47

 ٝٓؾذداد ر٤ٔ٘زٚ
 ................ ػ٠ِ اثشا٤ْٛ ػشاث٢.د 0322أًزٞثش 

ٗظْ رٞص٣غ اُـزاء ك٠ ٓظش ث٤ٖ اُزشش٤ذ  .4

 ٝا٩ُـبء
 ................ ٓؾٔذ ع٤ٔش ٓظطل٠.د 0322أًزٞثش 

اُظ٘بػبد اُظـ٤شح ك٠ اُز٤ٔ٘خ دٝس  41

دساعخ اعزط٬ػ٤خ ُذٝسٛب ا٫عز٤ؼبة 

 اُؼٔب٠ُ
د. ٓؾٔذ ػجذ أُغ٤ذ اُخِٟٞ،   د. ؽغبّ ٓؾٔذ ٓ٘ذٝس 0322أًزٞثش 

 د. ؽغ٤ٖ ؽٚ اُخج٤ش ٝأخشٕٝ

دساعخ رؾ٤ِ٤ِخ ُجؼغ أُإششاد أُب٤ُخ  44

ُِوطبع اُؼبّ اُظ٘بػ٠ اُزبثغ ُٞصاسح 

 اُظ٘بػخ
 ................ ٓؾٔذ ػ٠ِصشٝد . د 0322أًزٞثش 

اُغٞاٗت اُزٌب٤ِٓخ ٝرؾ٤َِ اُوطبع  46

اُضساػ٠ ك٠ خطؾ اُز٤ٔ٘خ ا٫هزظبد٣خ 

 ٝا٫عزٔبػ٤خ
 ................ ع٤ذ ؽغ٤ٖ اؽٔذ.د 0323كجشا٣ش 
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 اٌجبحضْٛ اٌّشبسوْٛ اٌجبحش اٌشئ١غٟ اٌزبس٠خ عٕٛاْ اٌغٍغٍخ َ

ئٌٓب٤ٗبد رط٣ٞش اُؼشائت اُؼوبس٣خ  45

ُض٣بدح ٓغبٛٔزٜب ك٠ ا٣٩شاداد اُؼبٓخ 

 ُِذٍٝ ك٠ ٓظش
 ................ ؽغٖ اثشا٤ْٛ اؽٔذ.د 0323كجشا٣ش 

41 
 عؼذ ؽٚ ػ٬ّ. د 0323عجزٔجش  ٓذٟ ئٌٓب٤ٗخ رؾو٤ن رار٠ ٖٓ اُغٌش

 

 د. ٛذٟ ٓؾٔذ طبُؼ ٝأخشٕٝ

 
دساعخ رؾ٤ِ٤ِخ ٫صبس اُغ٤بعبد  42

ا٫هزظبد٣خ ٝأُب٤ُخ ٝاُ٘وذ٣خ ػ٠ِ رط٣ٞش 

 ٝر٤ٔ٘خ اُوطبع اُضساػ٠
 ع٤ذ ؽغ٤ٖ اؽٔذ.د 0331كجشا٣ش 

ثشًبد اُلشا د. ع٤ذ ػضة، د. 

 ٝأخشٕٝ

 

ا٩ٗزبع٤خ ٝا٧عٞس ٝا٧عؼبس اُٞػغ  43

اُشاٖٛ ُِٔؼشكخ اُ٘ظش٣خ ٝاُزطج٤و٤خ ٓغ 

ئشبسح خبطخ ُِذساعبد اُغبثوخ ػٖ 

 ٓظش

 اثشا٤ْٛ ؽغٖ اُؼ٤غٟٞ.د 0331ٓبسط 
د. ػضٔبٕ ٓؾٔذ ػضٔبٕ، د. 

 ع٤ٜش أثٞ اُؼ٤ٖ٘ ٝأخشٕٝ

 

أُغؼ ا٫هزظبدٟ ٝا٫عزٔبػ٠  65

ُٔؾبكظخ اُجؾش ا٧ؽٔش ٝاُؼٔشا٠ٗ 

 ٝكشص ا٫عزضٔبس أُزبؽخ ُِز٤ٔ٘خ
 ................ خاؽٔذ ثشا٤ٗ.د 0331ٓبسط 

ع٤بعبد ئط٬ػ ٤ٓضإ أُذكٞػبد  67

 أُظش٣خ ُِٔشؽِخ ا٠ُٝ٥
 0331ٓب٣ٞ 

اُغ٤ذ ػجذ أُؼجٞد .د

 ٗبطق

د. كبد٣خ ٓؾٔذ ػجذ اُغ٬ّ، د. 

 ٓغذٟ ٓؾٔذ خ٤ِلخ ٝأخشٕٝ

 
ٝئٌٓب٤ٗخ رظ٤٘غ  ثؾش ط٘بػخ اُغٌش .6

 أُؼذاد اُشأعٔب٤ُخ ك٠ ٓظش
 0331عجزٔجش 

 د. ؽغبّ ٓؾٔذ ٓ٘ذٝس

 

د. ٓؾٔذ ػجذ أُغ٤جذ اُخِٟٞ، 

 د.  ؽبٓذ ئثشا٤ْٛ ٝأخشٕٝ

 

ثؾش ا٫ػزٔبد ػ٠ِ اُزاد ك٠ ٓغبٍ  61

 اُطبهخ ٖٓ ٓ٘ظٞس رٟ٘ٔٞ ٝرٌُ٘ٞٞع٠
 0331عجزٔجش 

 د. ساع٤خ ػبثذ٣ٖ خ٤ش هللا

 

د. د. ػٔبد اُششهب١ٝ أ٤ٖٓ، 

 كبئن كش٣ذ كشط هللا ٝأخشٕٝ

 

64 

 د.ٝكبء اؽٔذ ػجذ هللا 0331أًزٞثش  اُزخط٤ؾ ا٫عزٔبػ٠ ٝا٩ٗزبع٤خ

د. خؼش ػجذ اُؼظ٤ْ أثٞ هٞسح، 

د. ٓؾٔذ ػجذ اُؼض٣ض ػ٤ذ 

 ٝأخشٕٝ

 
ٓغزوجَ اعزظ٬ػ ا٫ساػ٠ ك٠ ٓظش  66

ك٠ ظَ ٓؾذداد ا٧ساػ٠ ٝا٤ُٔبٙ 

 ٝاُطبهخ
 د.ٓؾٔذ ع٤ٔش ٓظطل٠ 0331أًزٞثش 

د. ػجذ اُشؽ٤ْ ٓجبسى ٛبشْ، د. 

 ط٬ػ اعٔبػ٤َ

 

65 
دساعبد رطج٤و٤خ ُجؼغ هؼب٣ب ا٩ٗزبع٤خ 

 ك٠ ا٫هزظبد أُظشٟ
 ػضٔبٕ ٓؾٔذ ػضٔبٕ.د 0331ٗٞكٔجش 

د. أؽٔذ ؽغٖ ئثشا٤ْٛ، د. ٛذ١ 

ٓؾٔذ طجؾ٢ ٓظطل٢ 

 ٝأخشٕٝ

 
ث٘ٞى اُز٤ٔ٘خ اُظ٘بػ٤خ ك٠ ثؼغ دٍٝ  61

 ٓغِظ اُزؼبٕٝ اُؼشث٠
 د. ؽغبّ ٓؾٔذ أُ٘ذٝس سأكذ شل٤ن ثغبدح.د 0331ٗٞكٔجش 

 

ثؼغ آكبم اُز٘غ٤ن اُظ٘بػ٠ ث٤ٖ دٍٝ  62

 ٓغِظ اُزؼبٕٝ اُؼشث٠
 د. صشٝد ٓؾٔذ ػ٠ِ ٝأخشٕٝ د. كزؾ٢ اُؾغ٤ٖ خ٤َِ 0331ٗٞكٔجش 
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 اٌجبحضْٛ اٌّشبسوْٛ اٌجبحش اٌشئ١غٟ اٌزبس٠خ عٕٛاْ اٌغٍغٍخ َ

ع٤بعبد ئط٬ػ ٤ٓضإ أُذكٞػبد  63

 (ٓشؽِخ صب٤ٗخ) أُظشٟ
 0331ٗٞكٔجش 

اُغ٤ذ ػجذ أُؼجٞد .د

 ................ ٗبطق

ثؾش اصش رـ٤شاد عؼش اُظشف ػ٠ِ  55

 اُوطبع اُضساػ٠ ٝاٗؼٌبعبرٜب ا٫هزظبد٣خ
 ٓؾٔذ ع٤ٔش ٓظطل٠.د 0331د٣غٔجش 

د. ٓؾٔٞد ػ٬ء ػجذ اُؼض٣ض، د. 

 ػجذ اُوبدس د٣بة

 
ا٩ٌٓب٤ٗبد ٝا٧كبم أُغزوج٤ِخ ُِزٌبَٓ  57

ا٫هزظبدٟ ث٤ٖ دٍٝ ٓغِظ اُزؼبٕٝ 

 ا٩ٗزبط ٝاُزٞص٣غ اُؼشث٠ ك٠ ػٞء ٤ٛبًَ
 ................ ٓغذ١ ٓؾٔذ خ٤ِلٚ.د ٣0330٘ب٣ش 

ئٌٓب٤ٗخ اُزٌبَٓ اُضساػ٠ ث٤ٖ ٓغِظ  .5

 اُزؼبٕٝ اُؼشث٠
 عؼذ ؽٚ ػ٬ّ. د ٣0330٘ب٣ش 

د. ٛذٟ طبُؼ اُ٘ٔش، د. ػٔبد 

 اُذ٣ٖ ٓظطل٢

 
دٝس اُظ٘بد٣ن اُؼشث٤خ ك٠ ر٣َٞٔ اُوطبع  51

 اُضساػ٠
 اؽٔذع٤ذ ؽغ٤ٖ .د 0330أثش٣َ 

د. ٓؾٔذ ٗظش كش٣ذ، د. ثشًبد 

 أؽٔذ اُلشا ٝأخشٕٝ

 
ثؼغ اُوطبػبد ا٩ٗزبع٤خ ٝاُخذ٤ٓٚ  54

: اُغضء ا٧ٍٝ( عضئ٤ٖ)ثٔؾبكظخ ٓطشٝػ

 اُوطبػبد ا٩ٗزبع٤خ
 د. كش٣ذ أؽٔذ ػجذ اُؼبٍ طبُؼ ؽغ٤ٖ ٓـ٤ت.د 0330أًزٞثش 

 

56 
 عؼذ ؽٚ ػ٬ّ. د 0330أًزٞثش  ٓغزوجَ ئٗزبط اُض٣ٞد ك٠ ٓظش

ثشاًبد أؽٔذ اُلشا، د. ٛذ١ د. 

 طبُؼ اُ٘ٔش ٝأخشٕٝ

 
ا٩ٗزبع٤خ ك٠ ا٫هزظبد اُو٠ٓٞ أُظشٟ  55

ٝعجَ رؾغ٤ٜ٘ب ٓغ اُزش٤ًض ػ٠ِ هطبع 

ا٧عظ ( اُغضء ا٧ٍٝ) اُظ٘بػخ 

 ٝاُذساعبد اُ٘ظش٣خ

 ٓؾشّ اُؾذاد.د 0330أًزٞثش 

 

د. أٓب٢ٗ ػٔش ص٢ً، د. ٓؾٔذ 

 اثٞ اُلزؼ اٌُلشا١ٝ ٝأخشٕٝ

 

ا٩ٗزبع٤خ ك٠ ا٫هزظبد اُو٠ٓٞ أُظشٟ  55

ٝعجَ رؾغ٤ٜ٘ب ٓغ اُزش٤ًض ػ٠ِ هطبع 

اُذساعبد ( اُغضء اُضب٠ٗ)اُظ٘بػخ 

 اُزطج٤و٤خ

 ٓؾشّ اُؾذاد.د 0330أًزٞثش 
د. أٓب٢ٗ ػٔش ص٢ً، د. ٓؾٔذ 

 اثٞ اُلزؼ اٌُلشا١ٝ ٝأخشٕٝ

 

خِل٤خ ٝٓؼٕٔٞ اُ٘ظش٣بد ا٫هزظبد٣خ  51

. اُؾب٤ُخ ٝأُزٞهؼخ ثششم أٝسٝثب

ٝٓؾذداد اٗؼٌبعبرٜب اُشبِٓخ ػ٠ِ 

 ٓغزوجَ اُز٤ٔ٘خ ك٠ ٓظش ٝاُؼبُْ اُؼشث٠

 د. ػ٠ِ ٗظبس عؼذ ؽبكع.د 0330د٣غٔجش 

٤ٌٓ٘خ ا٧ٗشطخ ٝاُخذٓبد ك٠ ٓشًض  52

 اُزٞص٤ن ٝاُ٘شش
 آب٢ٗ ػٔش.د 0330د٣غٔجش 

د. سٓؼبٕ ػجذ أُؼط٢، د. 

 آبٍ ؽغٖ اُؾش٣ش١ ٝأخشٕٝ

 

ػٞء أصٓخ ئداسح اُطبهخ ك٠ ٓظش ك٠  53

 اُخ٤ِظ ٝاٗؼٌبعبرٜب ع٤ُٞب ٝئه٤ٔ٤ِب ٝٓؾ٤ِب
 ................ ساع٤ٚ ػبثذ٣ٖ خ٤ش هللا.د ٣0339٘ب٣ش 

ٝاهغ آكبم اُز٤ٔ٘خ ك٠ ٓؾبكظبد اُٞادٟ  15

 اُغذ٣ذ
 ػضٙ ػجذ اُؼض٣ض ع٤ِٔبٕ. د ٣0339٘ب٣ش 

د. كش٣ذ أؽٔذ ػجذ اُؼبٍ 

 ٝأخشٕٝ

 
17 

د. ع١ِٞ ٓؾٔذ ٓشع٢، د.  ٓظطل٠ أؽٔذ ٓظطل٠.د ٣0339٘ب٣ش ػ٠ِ ( 31/0330)اٗؼٌبعبد أصٓخ اُخ٤ِظ

 ٓغذٟ ٓؾٔذ خ٤ِلخ ٝأخشٕٝ
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 اٌجبحضْٛ اٌّشبسوْٛ اٌجبحش اٌشئ١غٟ اٌزبس٠خ عٕٛاْ اٌغٍغٍخ َ

  ا٫هزظبد أُظشٟ

اُٞػغ اُشاٖٛ ٝأُغزوج٠ِ ٫هزظبد٣بد  .1

 اُوطٖ أُظشٟ
 ػجذ اُوبدس د٣بة.د 0339ٓب٣ٞ 

د. ػجذ اُلزبػ ؽغ٤ٖ، د. ٛذٟ 

 طبُؼ اُ٘ٔش ٝأخشٕٝ

 
ؽذ٣ضخ خجشاد اُز٤ٔ٘خ ك٠ اُذٍٝ ا٧ع٣ٞ٤خ  11

اُزظ٤٘غ ٝآٌب٤ٗخ ا٫عزلبدح ٜٓ٘ب ك٠ 

 ٓظش
 د. سٓض١ ص٢ً، د. ؽغ٤ٖ اُلو٤ش اثشا٤ْٛ ؽغٖ اُؼ٤غ١ٞ.د ٤ُٞ٣0339ٞ 

 

ثؼغ هؼب٣ب ر٤ٔ٘خ اُظبدساد اُظ٘بػ٤خ  14

 أُظش٣خ
 ................ كزؾ٠ اُؾغ٢٘٤ خ٤َِ.د 0339عجزٔجش 

رط٣ٞش ٓ٘بٛظ اُزخط٤ؾ ٝاداسح اُز٤ٔ٘خ ك٠  16

أُظشٟ ك٠ ػٞء أُزـ٤شاد ا٫هزظبد 

 اُذ٤ُٝخ أُؼبطشح
 ػضٔبٕ ٓؾٔذ ػضٔبٕ.د 0339عجزٔجش 

د. ساكذ شل٤ن ثغبدح، د. ع٤ٜش 

 أثٞ اُؼ٤ٖ٘ ٝأخشٕٝ

 

اُغ٤بعبد اُ٘وذ٣خ ك٠ ٓظش خ٬ٍ  15

٤ٌٓب٤ٌ٤ٗخ " أُشؽِخ ا٠ُٝ٫" اُضٔب٤ٗ٘بد 

ٝكبػ٤ِخ اُغ٤بعخ اُ٘وذ٣خ ك٠ اُغبٗت أُب٠ُ 

 ٝا٫هزظبدٟ أُظشٟ

 0339عجزٔجش 
اُغ٤ذ ػجذ أُؼجٞد .د

 ٗبطق
 كبد٣خ ٓؾٔذ ػجذ اُغ٬ّ

 

11 
 ٣0336٘ب٣ش  اُزؾش٣ش ا٫هزظبدٟ ٝهطبع اُضساػخ

 عؼذ ؽٚ ػ٬ّ

 

د. ع٤ذ ؽغ٤ٖ أؽٔذ، د. ثشًبد 

 أؽٔذ اُلشا ٝأخشٕٝ

 

اؽز٤بعبد أُشؽِخ أُوجِخ ٦ُهزظبد  12

أُظشٟ ٝٗٔبرط اُزخط٤ؾ ٝاهزشاػ ث٘بء 

ه٠ٓٞ ُِزخط٤ؾ ٗٔٞرط اهزظبدٟ 

 اُزأش٤شٟ أُشؽِخ ا٠ُٝ٫

 د.ٓؾشّ اُؾذاد ٣0336٘ب٣ش 
د. ػ٠ِ ٗظبس، د. ٓبعذح ئثشا٤ْٛ 

 ٝأخشٕٝ

 

ثؼغ هؼب٣ب اُزظ٤٘غ ك٠ ٓظش ٓ٘ظٞس  13

 رٟ٘ٔٞ رٌُ٘ٞٞع٠
 0336ٓب٣ٞ 

 ساع٤ٚ ػبثذ٣ٖ خ٤ش هللا

 

د. كزؾ٤خ صؿٍِٞ، د. ٗٞاٍ ػ٠ِ 

 ؽِٚ ٝأخشٕٝ

 

25 
 د.ٓؾٔذ ػجذ اُؼض٣ض ػ٤ذ 0336ٓب٣ٞ  رو٣ْٞ اُزؼ٤ِْ ا٫عبع٠ ك٠ ٓظش

د. عبُْ ػجذ اُؼض٣ض ٓؾٔٞد، د. 

 دعٞه٢ ػجذ اُغ٤َِ ٝأخشٕٝ

 
ا٥صبس أُزٞهؼخ ُزؾش٣ش عٞم اُ٘وذ  27

ا٫ع٘ج٠ ػ٠ِ ثؼغ ٌٓٞٗبد ٤ٓضإ 

 أُذكٞػبد أُظشٟ
 د. اع٬ٍ سارت اُؼو٢ِ٤ 0336ٓب٣ٞ 

د. اُلٞٗظ ػض٣ض ، د.  كبد٣خ ػجذ 

 اُغ٬ّ ٝأخشٕٝ

 

2. He Current development in the 

methodology and applications 

of operations research 

obstacles and prospects in 

developing countries 

Nov 1993 د ػلبف كإاد، د ط٬ػ اُؼذ١ٝ  آب٢ٗ ػٔش.د

 ٝأخشٕٝ

  عؼذ ؽٚ ػ٬ّ. د 0336ٗٞكٔجش  ا٥صبس اُج٤ئ٤خ اُضساػ٤خ 21

24 
د. ٛذٟ طبُؼ اُ٘ٔش ٝأخشٕٝ،  ٓؾٔذ ع٤ٔش ٓظطل٠.د 0336د٣غٔجش رو٤٤ْ اُجشآظ ُِٜ٘ٞع ثب٩ٗزبع٤خ 

 د. ػجذ اُوبدس ٓؾٔذ د٣بة
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 اٌجبحضْٛ اٌّشبسوْٛ اٌجبحش اٌشئ١غٟ اٌزبس٠خ عٕٛاْ اٌغٍغٍخ َ

  اُضساػ٤خ

اصش ه٤بّ اُغٞم ا٧ٝسث٤خ أُشزشًخ ػ٠ِ  26

 ٓظش ٝأُ٘طوخ
 ٣0337٘ب٣ش 

 إجالل راتب العقٌلً. د

 

د. أؽٔذ ٛبشْ، د. ٓغذ١ خ٤ِلخ 

 ٝأخشٕٝ

 

ٓششٝع ئٗشبء هبػذح ث٤بٗبد ا٧ٗشطخ  25

" اُجؾض٤خ ثٔؼٜذ اُزخط٤ؾ اُو٠ٓٞ          

 "أُشؽِخ ا٠ُٝ٫
 ٓؾشّ اُؾذاد.د ٤ٗٞ٣0337ٞ 

د. ػجذ اُوبدس ٓؾٔذ د٣بة، د. 

 أٓب٢ٗ ػٔش ص٢ً ٝأخشٕٝ

 

اٌُٞاسس اُطج٤ؼ٤خ ٝرخط٤ؾ اُخذٓبد ك٠  21

دساعخ ٤ٓذا٤ٗخ ػٖ صُضاٍ أًزٞثش )ع .ّ.ط

 (اُغ٬ّك٠ ٓذ٣٘خ  0339
 ................ ٝكبء اؽٔذ ػجذ هللا.د 0337عجزٔجش 

رؾش٣ش اُوطبع اُظ٘بػ٠ اُؼبّ ك٠ ٓظش  22

 ك٠ ظَ أُزـ٤شاد أُؾ٤ِخ ٝاُؼب٤ُٔخ
 ساع٤ٚ ػبثذ٣ٖ خ٤ش هللا 0337عجزٔجش 

د. كزؾ٤خ صػٍِٞ، د. صشٝد 

 ٓؾٔذ ػ٠ِ ٝأخشٕٝ

 
اعزششاف ثؼغ ا٥صبس أُزٞهؼخ ُغ٤بعخ  23

 (ٓغِذإ) ا٩ط٬ػ ا٫هزظبدٟ ثٔظش  
 د. سٓض١ ص٢ً 0337عجزٔجش 

د. ػضٔبٕ ٓؾٔذ ػضٔبٕ 

 ٝأخشٕٝ، د. أؽٔذ ؽغٖ ئثشا٤ْٛ

 
 ................ د.ٓؾٔذ ػجذ اُؼض٣ض ػ٤ذ 0337ٗٞكٔجش  ٝاهغ اُزؼ٤ِْ ا٫ػذادٟ ٤ًٝل٤خ رط٣ٞشٙ 35

اُخش٣غ٤ٖ ثبُٔششٝػبد رغشثخ رشـ٤َ  37

 اُضساػ٤خ ٝاكن رط٣ٞشٛب
 ................ د.ػجذ اُوبدس د٣بة 0337د٣غٔجش 

دٝس اُذُٝخ ك٠ اُوطبع اُضساػ٠ ك٠  .3

 ٓشؽِخ اُزؾش٣ش ا٫هزظبدٟ
 د.عؼذ ؽٚ ػ٬ّ 0337د٣غٔجش 

د. ٓؾٔذ ٓؾٔٞد سصم، د. 

 ٗغٞإ عؼذ اُذ٣ٖ ٝأخشٕٝ

 

ُزؾش٣ش ا٧ثؼبد ا٫هزظبد٣خ ٝا٫عزٔبػ٤خ  31

اُوطبع اُظ٘بػ٠ أُظشٟ ك٠ ظَ 

 ا٩ط٬ػ ا٧هزظبدٟ
 د.ساع٤ٚ ػبثذ٣ٖ خ٤ش هللا ٣0338٘ب٣ش 

د. كزؾ٤خ صؿٍِٞ، د. ٗلغ٤خ ع٤ذ 

 أثٞ اُغؼٞد ٝأخشٕٝ

 

ٓششٝع اٗشبء هبػذح ث٤بٗبد ا٫ٗشطخ  34

أُشؽِخ ) اُجؾض٤خ ثٔؼٜذ اُزخط٤ؾ اُو٠ٓٞ 

 (اُضب٤ٗخ
 ٓؾشّ اُؾذاد.د 0338كجشا٣ش 

ػٔش ص٢ً ػٔش، د. د. أٓب٢ٗ 

 ؽغ٤ٖ طبُؼ ٝأخشٕٝ

 

اُغ٤بعبد اُوطبػ٤خ ك٠ ظَ اُز٤ٌق  36

 ا٠ٌِ٤ُٜ
 ................ ٓؾٔٞد ػجذ اُؾ٠ ط٬ػ.د 0338أثش٣َ 

أُٞاصٗخ اُؼبٓخ ُِذُٝخ ك٠ ػٞء ع٤بعخ  35

 ا٩ط٬ػ ا٫هزظبدٟ
 صشٝد ٓؾٔذ ػ٠ِ.د ٤ٗٞ٣0338خ 

د. ٓؾٔذ ٗظش كش٣ذ، د. ٗج٤َ 

 ٝأخشٕٝػجذ اُؼ٤ِْ طبُؼ 

 
اُغبد ٝأٝسٝثب ) أُغزغذاد اُؼب٤ُٔخ  31

ٝرأص٤شارٜب ػ٠ِ رذكوبد سؤٝط ( أُٞؽذح

ا٧ٓٞاٍ ٝاُؼٔبُخ ٝاُزغبسح اُغِؼ٤خ 

 (دساعخ ؽبُخ ٓظش)ٝاُخذ٤ٓخ 

أؿغطظ 

0338 
 ئع٬ٍ سارت.د

د. ٓظطل٢ أؽٔذ ٓظطل٢، د. 

 عِٟٞ ٓؾٔذ ٓشع٢ ٝأخشٕٝ

 

رو٤٤ْ اُجذائَ ا٩عشائ٤خ ُزٞعغ هبػذح  32

 ا٤ٌُِٔخ ك٠ هطبع ا٧ػٔبٍ اُؼبّ
 ٣0339٘ب٣ش 

 فتحً الحسٌنى خلٌل

 

د. طبُؼ ؽغ٤ٖ ٓـ٤ت، د. ٓؾٔذ 

 ػجذ أُغ٤ذ اُخِٟٞ ٝأخشٕٝ
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 اٌجبحضْٛ اٌّشبسوْٛ اٌجبحش اٌشئ١غٟ اٌزبس٠خ عٕٛاْ اٌغٍغٍخ َ

أصش اُزٌز٬د ا٧هزظبد٣خ اُذ٤ُٝخ ػ٠ِ  33

 هطبع اُضساػ٠
 عؼذ ؽٚ ػ٬ّ.د ٣0339٘ب٣ش 

د. ٓؾٔٞد ٓشػ٠، د. ٠٘ٓ 

 اُذعٞه٢

 
ٓششٝع ئٗشبء هبػذح ث٤بٗبد ا٧ٗشطخ  755

أُشؽِخ )اُجؾض٤خ ثٔؼٜذ اُزخط٤ؾ اُو٠ٓٞ 

 (اُضبُضخ
 ٓؾشّ اُؾذاد.د 0339ٓب٣ٞ 

د. أٓب٢ٗ ػٔش ص٢ً، د. ٓبعذح 

 ئثشا٤ْٛ ع٤ذ كشاط ٝأخشٕٝ

 

دساعخ رؾ٤ِ٤ِخ ٓوبسٗخ ُٞاهغ اُوطبػبد  757

 ا٩ٗزبع٤خ ٝاُخذ٤ٓخ ثٔؾبكظبد اُؾذٝد
   0339ٓب٣ٞ 

ٝاهؼخ ٝٓشبًِٚ : اُضبٟٗٞ ك٠ ٓظش اُزؼ٤ِْ .75

 ٝارغبٛبد رط٣ٞشٙ
 ٓؾٔذ ػجذ اُؼض٣ض ػ٤ذ.د 0339ٓب٣ٞ 

د. ُطق هللا ئٓبّ طبُؼ، د. 

 دعٞه٢ ػجذ اُغ٤َِ ٝأخشٕٝ

 
: اُز٤ٔ٘خ اُش٣ل٤خ ٝٓغزوجَ اُوش٣خ أُظش٣خ 751

 أُزطِجبد ٝاُغ٤بعبد
 عؼذ ؽٚ ػ٬ّ.د 0339عجزٔجش 

د. ثشًبد اؽٔذ اُلشا، د. أؽٔذ 

 اُٞٛبة ثشا٤ٗخ ٝأخشٕٝػجذ 

 
754 

 اع٬ٍ سارت.د 0339أًزٞثش  دٝس أُ٘بؽن اُؾشح ك٠ ر٤ٔ٘خ اُظبدساد
د. ٓؾٔٞد ػجذ اُؾ٢، د. ؽغ٤ٖ 

 طبُؼ ٝأخشٕٝ

 
رط٣ٞش أعب٤ُت ٝهٞاػذ أُؼِٞٓبد ك٠  756

)  ئداسح ا٧صٓبد أُٜذدح ٧ؽشاد اُز٤ٔ٘خ

 (أُشؽِخ ا٠ُٝ٧
 ٓؾشّ اُؾذاد.د 0339ٗٞكٔجش 

ٓ٘ذسح ٝأخشٕٝ، د. د. ؽغبّ 

 ٓبعذح ئثشا٤ْٛ ع٤ذ كشاط

 

أُ٘ظٔبد ؿ٤ش اُؾ٤ٌٓٞخ ٝاُز٤ٔ٘خ ك٠  755

 (دساعخ ؽب٫د) ٓظش 
 ٗبدسح ٝٛذإ.د 0339د٣غٔجش 

د. ٝك٤ن أششف ؽغٞٗخ، د. ٝكبء 

 ػجذ هللا ٝأخشٕٝ

 
 ٓؾٔذ أثٞ اُغؼٞد د. ٗل٤غخ ع٤ذ ساع٤خ ػبثذ٣ٖ خ٤ش هللا.د 0339د٣غٔجش  ا٫ثؼبد اُج٤ئ٤خ أُغزذآخ ك٠ ٓظش 751

 
اُزـ٤شاد ا٤ٌِ٤ُٜخ ك٠ ٓإعغبد اُز٣َٞٔ  752

ٓظبدس ٝٓغزوجَ اُز٣َٞٔ : اُضساػ٠

 اُضساػ٠ ك٠ ٓظش
 ٓؾٔذ ػجذ اُؼض٣ض ػ٤ذ.د 0331ٓبسط 

د. ٝك٤ن أششف ؽغٞٗخ، د. 

 ُطق هللا ئٓبّ طبُؼ ٝأخشٕٝ

 

اُزـ٤شاد ا٤ٌِ٤ُٜخ ك٠ ٓإعغبد اُز٣َٞٔ  753

اُز٣َٞٔ اُضساػ٠ ٝٓظبدس ٝٓغزوجَ 

 اُضساػ٠ ك٠ ٓظش

أؿغطظ 

0331 
 صشٝد ٓؾٔذ ػ٠ِ.د

ئثشا٤ْٛ طذ٣ن ػ٠ِ، د. ثٜبء 

 ٓشع٢ ٝأخشٕٝ

 

٬ٓٓؼ اُظ٘بػخ أُظش٣خ ك٠ ظَ  775

اُؼٞآَ اُشئ٤غ٤خ أُإصشح ك٠ ٓطِغ 

 اُوشٕ اُؾبدٟ ٝاُؼشش٣ٖ
 ٓٔذٝػ ك٢ٜٔ اُششهبٟٝ.د 0331د٣غٔجش 

د. كزؾ٢ اُؾغٖ خ٤َِ، د. صشٝد 

 ٓؾٔذ ػ٠ِ ٝأخشٕٝ

 

آكبم اُزظ٤٘غ ٝرذػ٤ْ ا٧ٗشطخ ؿ٤ش  777

أُضسػ٤خ ٖٓ اعَ ر٤ٔ٘خ س٣ل٤خ ٓغزذآخ 

 ك٠ ٓظش
 0332كجشا٣ش 

 د. عؼذ ؽٚ ػ٬ّ

 

د. ٛذ١ اُ٘ٔش، د. ٠٘ٓ اُذعٞه٢ 

 ٝأخشٕٝ

 

اُضساػخ أُظش٣خ ٝاُغ٤بع٤خ اُضساػ٤خ  .77

 ك٠ اؽبس ٗظبّ اُغٞم اُؾشح
 0332كجشا٣ش 

 د. ٛذ١ طبُؼ اُ٘ٔش

 

د٣بة، د. ٓؾٔذ د. ػجذ اُوبدس 

 ع٤ٔش ٓظطل٢

 

771 
د. ٛذ١ اُ٘ٔش، د. ٠٘ٓ اُذعٞه٢  عؼذ ؽٚ ػ٬ّ.د 0332كجشا٣ش اُضساػخ أُظش٣خ ك٠ ٓٞاعٜخ اُوشٕ 

 ٝأخشٕٝ
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 اٌجبحضْٛ اٌّشبسوْٛ اٌجبحش اٌشئ١غٟ اٌزبس٠خ عٕٛاْ اٌغٍغٍخ َ

  اُٞاؽذ ٝاُؼشش٣ٖ

اُزؼبٕٝ ث٤ٖ اُششم ا٧ٝعؾ ٝشٔبٍ  774

 أكش٣و٤ب
 اع٬ٍ سارت.د 0332ٓب٣ٞ 

د. ٓؾٔٞد ػجذ اُؾ٢، د. كبد٣خ 

 ػجذ اُغ٬ّ ٝأخشٕٝ

 
رط٣ٞش أعب٤ُت ٝهٞاػذ أُؼِٞٓبد ك٠  776

ئداسح ا٧صٓبد أُٜذدح ثطشد اُز٤ٔ٘خ           

 (أُشؽِخ اُضبُضخ) 
 ٓؾشّ اُؾذاد.د ٤ٗٞ٣0332ٞ 

د. ؽغبّ ٓ٘ذسح، د. آب٢ٗ ػٔش 

 ص٢ً ػٔش ٝأخشٕٝ

 

ؽٍٞ أْٛ اُزؾذ٣بد ا٫عزٔبػ٤خ ك٠  775

 90ٓٞاعٜخ اُوشٕ
 ٝكبء اؽٔذ ػجذ هللا.د ٤ٗٞ٣0332خ 

ػجذ اُؼض٣ض ػ٤ذ، د. ٗبدسح  د.

 ٝٛذإ ٝأخشٕٝ

 
ٓؾذداد اُطبهخ ا٫دخبس٣خ ك٠ ٓظش  771

 دساعخ ٗظش٣خ ٝرطج٤و٤خ
 اثشا٤ْٛ اُؼ٤غٟٞ.د ٤ٗٞ٣0332خ 

د. أؽٔذ ؽغٖ ئثشا٤ْٛ، د. ع٤ٜش 

 أثٞ اُؼ٤ٖ٘ ٝأخشٕٝ

 
772 

رظٞس ؽٍٞ رط٣ٞش ٗظبّ أُؼِٞٓبد 

 اُضساػ٤خ
 ػجذ اُوبدس د٣بة.د ٤ُٞ٣0332ٞ 

ع٤ٔش ٓظطل٢، د. د. ٓؾٔذ 

أؽٔذ ػجذ اُٞٛبة ثشا٤ٗخ 

 ٝأخشٕٝ

 
اُزٞهؼبد أُغزوج٤ِخ ٩ٌٓب٤ٗبد  773

 ا٫عزظ٬ػ ٝا٫عزضساع ثغ٘ٞة اُٞادٟ
 عؼذ ؽٚ ػ٬ّ.د 0332عجزٔجش 

د. ػجذ اُوبدس د٣بة، د. ٛذ١ 

 اُ٘ٔش ٝأخشٕٝ

 
اعزشار٤غ٤خ اعزـ٬ٍ اُجؼذ اُؾ٤ضٟ ك٠  7.5

 ٓظش ك٠ ظَ ا٫ط٬ػ ا٫هزظبدٟ
 ع٤ذ ٓؾٔذ ػجذ أُوظٞد.د 0332د٣غٔجش 

د. اُغ٤ذ ٓؾٔذ ا٢ٗ٬٤ٌُ، د. ػ٬ 

 ع٤ِٔبٕ اُؾ٤ٌْ ٝأخشٕٝ

 
 .................... ا٣ٔبٕ اؽٔذ اُششث٢٘٤.د 0332د٣غٔجش  (0910)ؽُٞذ ا٠ُ ٓزًشح خبسع٤خ سهْ  7.7

7.. Artificial Neural Networks 
Usage For Underground Water 
storage &   River Nile in 

Toshoku Area 

 ُذاػٞش٠ػجذ هللا ا.د 0332د٣غٔجش 
ع٤ٔش ٗبطش  .د.أٓب٢ٗ ػٔش، د

 ٝأخشٕٝ

 

اُوطبػبد  ث٘بء ٝرطج٤ن ٗٔٞرط ٓزؼذد 7.1

 ُِزخط٤ؾ اُزأش٤شٟ ك٠ ٓظش
 ٓبعذح اثشا٤ْٛ.د 0332د٣غٔجش 

د. ػجذ اُوبدس ؽٔضح ، د.  ع٤ٜش 

 أثٞ اُؼ٤٘٤ٖ ٝأخشٕٝ

 
 اُغ٤بؽ٠ ك٠ ٓظشاهزظبد٣بد اُوطبع  7.4

 ٝاٗؼٌبعبرٜب ػ٠ِ ا٫هزظبد اُو٠ٓٞ
 اع٬ٍ سارت.د 0332د٣غٔجش

د. ٓؾٔٞد ػجذ اُؾ٢، د. كبد٣خ 

 ػجذ اُغ٬ّ ٝأخشٕٝ

 
رؾذ٣بد اُز٤ٔ٘خ اُشاٛ٘خ ك٠ ثؼغ  7.6

 ٓؾبكظبد ع٘ٞة ٓظش
 .................... ع٤ذ ٓؾٔذ ػجذ أُوظٞد.د 0333كجشا٣ش 

اُزٌُ٘ٞٞع٤خ ك٠ ا٥كبم ٝا٩ٌٓب٤ٗبد  7.5

 اُضساػخ أُظش٣خ
 عؼذ ؽٚ ػ٬ّ.د 0333عجزٔجش 

د. ٛذٟ اُ٘ٔش ، د.  ػٔبد 

 ٓظطل٢ ٝأخشٕٝ

 
اداسح اُزغبسح اُخبسع٤خ ك٠ ظَ ع٤بعبد  7.1

 اُزؾش٣ش ا٫هزظبدٟ
 اع٬ٍ سارت.د 0333عجزٔجش 

د. ٓؾٔٞد ػجذ اُؾ٢، د. كبد٣خ 

 ػجذ اُغ٬ّ ٝأخشٕٝ
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 اٌجبحضْٛ اٌّشبسوْٛ اٌجبحش اٌشئ١غٟ اٌزبس٠خ عٕٛاْ اٌغٍغٍخ َ

اُزلبٝع ك٠ هٞاػذ ٝٗظْ ٓؼِٞٓبد  7.2

 أُغب٫د أُخزِلخ
 ٓؾشّ اُؾذاد.د 0333عجزٔجش 

د. ؽغبّ ٓ٘ذٝس، د. ٓؾٔذ ٣ؾ٠٤ 

 ػجذ اُشؽٖٔ ٝأخشٕٝ

 
ارغبٛبد رط٣ٞش ٗٔٞرط ٫خز٤بس اُغ٤بعبد  7.3

 ا٫هزظبد٣خ ٬ُهزظبد أُظشٟ
 ٓبعذح اثشا٤ْٛ.د ٣9111٘ب٣ش 

د. ػجذ اُوبدس ؽٔضح، د. ع٤ٜش 

 أثٞ اُؼ٤ٖ٘ ٝأخشٕٝ

 
دساعخ اُلغٞح اُ٘ٞػ٤خ ُوٞح اُؼَٔ ك٠  715

ٓؾبكظبد ٓظش ٝرطٞسٛب خ٬ٍ اُلزشح  

0329-0339 
 ػضٙ ػجذ اُؼض٣ض ع٤ِٔبٕ.د ٣9111٘ب٣ش 

د. ع٤ذ ٓؾٔذ ػجذ أُوظٞد ، د.  

 اُغ٤ذ ٓؾٔذ ا٢ٗ٬٤ٌُ ٝأخشٕٝ

 

اُزؼ٤ِْ اُل٠٘ ٝرؾذ٣بد اُوشٕ اُؾبدٟ  717

 ٝاُؼششٕٝ
 ٓؾٔذ ػجذ اُؼض٣ض ػ٤ذ.د ٣9111٘ب٣ش 

دعٞه٢ ؽغ٤ٖ ػجذ اُغ٤َِ، د.  د. 

 ص٣٘بد ٓؾٔذ ؽجبُخ ٝأخشٕٝ

 
أٗٔبؽ ا٫عز٤طبٕ ك٠ ٓ٘طوخ ع٘ٞة  .71

 "رٞش٠ٌ " اُٞادٟ 
 ع٤ذ ٓؾٔذ ػجذ أُوظٞد.د ٤ٗٞ٣9111ٞ 

د. اُغ٤ذ ٓؾٔذ ا٢ٗ٬٤ٌُ، د. ػ٬ 

 ع٤ِٔبٕ اُؾ٤ٌْ ٝأخشٕٝ

 
كشص ٝٓغب٫د اُزؼبٕٝ ث٤ٖ ٓظش  711

 ٝٓغٔٞػبد دٍٝ ا٤ٌُٓٞغب
 د. ٓٔذٝػ اُششهب١ٝ ٝأخشٕٝ ٓؾٔذ ٓؾٔٞد سصم.د ٤ٗٞ٣9111ٞ 

714 
 ٗبدسح ٝٛذإ.د ٤ٗٞ٣9111ٞ  ا٩ػبهخ ٝاُز٤ٔ٘خ ك٠ ٓظش

د. ٝك٤ن اششف ؽغٞٗخ، د. ٝكبء 

 أؽٔذ ػجذ هللا ٝأخشٕٝ

 
716 

 ٓؾٔذ ػجذ اُؼض٣ض ػ٤ذ.د ٣9110٘ب٣ش  رو٣ْٞ س٣بع ا٧ؽلبٍ ك٠ اُوبٛشح اٌُجشٟ
د. دعٞه٢ ػجذ اُغ٤َِ، د. ئ٣ٔبٕ 

 ٝأخشٕٝ ٓ٘غ٢

 
اُغٔؼ٤بد ا٤ِٛ٧خ ٝآ٤ُٝبد اُز٤ٔ٘خ  715

 ثٔؾبكظبد عٜٔٞس٣خ ٓظش اُؼشث٤خ
 ػضٙ ػجذ اُؼض٣ض ع٤ِٔبٕ.د ٣9110٘ب٣ش 

د. ٓؾبعٖ ٓظطل٠. ؽغ٤ٖ٘، د. 

 خلبع٠، ٓؾٔذ ػجذ اُِط٤ق.

 
آكبم ٝٓغزوجَ اُزؼبٕٝ اُضساػ٠ ك٠  711

 أُشؽِخ اُوبدٓخ
 اؽٔذ ػجذ اُٞٛبة ثشا٤ٗٚ.د ٣9110٘ب٣ش 

ٓظطل٢، ػٔبد اُذ٣ٖ.، د. د. 

 عؼذ اُذ٣ٖ، ٗغٞإ.

 
712 

 ٗبدسح ٝٛذإ.د ٣9110٘ب٣ش  رو٣ْٞ اُزؼ٤ِْ اُظؾ٠ اُل٠٘ ك٠ ٓظش
د. ٝك٤ن اششف ؽغٞٗخ، د. ػضح 

 اُل٘ذس١ ٝأخشٕٝ

 
ٜٓ٘غ٤خ عذ٣ذح ُ٪عزخذاّ ا٧ٓضَ ٤ُِٔبٙ ك٠  713

ٓظش ٓغ اُزش٤ًض ػ٠ِ ٤ٓبٙ اُشٟ 

 اُضساػ٠ ٓشؽِخ أ٠ُٝ
 ٓؾٔذ ٓؾٔذ اٌُلشا١ٝ.د ٣9110٘ب٣ش 

د. أٓب٢ٗ ػٔش ص٢ً، د. كزؾ٤خ 

 صؿٍِٞ ٝأخشٕٝ

 

_ اُزؼبٕٝ ا٩هزظبدٟ أُظشٟ اُذ٠ُٝ  745

 دساعخ ثؼغ ؽب٫د اُششاًٚ
 اع٬ٍ سارت.د ٣9110٘ب٣ش 

د. ٓؾٔٞد ػجذ اُؾ٢، د. ٓغذ١ 

 خ٤ِلخ ٝأخشٕٝ

 
ؽغت ) رظ٤٘ق ٝرشر٤ت أُذٕ أُظش٣خ 747

 (0339ث٤بٗبد رؼذاد 
 اُغ٤ذ ٓؾٔذ ٢ٗ٬٤ً.د ٣9110٘ب٣ش 

د. ع٤ذ ٓؾٔذ ػجذ أُوظٞد، د. 

 ػ٬ ع٤ِٔبٕ اُؾ٤ٌْ ٝأخشٕٝ

 

ا٤ُٔضح اُ٘غج٤خ ٝٓؼذ٫د اُؾٔب٣خ ُِجؼغ  .74

 ٖٓ اُغِغ اُضساػ٤خ ٝاُظ٘بػ٤خ
 ػجذ اُوبدس د٣بة.د ٣9110٘ب٣ش 

د. ٓٔذٝػ اُششهب١ٝ، د. ٓؾٔذ 

 ٓؾٔٞد سصم ٝأخشٕٝ
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 اٌجبحضْٛ اٌّشبسوْٛ اٌجبحش اٌشئ١غٟ اٌزبس٠خ عٕٛاْ اٌغٍغٍخ َ

741 
 ٛذٟ طبُؼ اُ٘ٔش.د 9110د٣غٔجش  عجَ ر٤ٔ٘خ اُظبدساد ٖٓ اُخؼش

د. ع٤ذ ؽغ٤ٖ، د. ثشًبد أؽٔذ 

 اُلشا ٝأخشٕٝ

 
رؾذ٣ذ ا٫ؽز٤بعبد اُزذس٣ج٤خ ُٔؼ٠ِٔ  744

 أُشؽِخ اُضب٣ٞٗخ
 ٓؾٔذ ػجذ اُؼض٣ض ػ٤ذ.د 9110د٣غٔجش 

ٓؾشّ اُؾذاد، د. ٓبعذح ئثشا٤ْٛ 

 ٝأخشٕٝ

 
اُزخط٤ؾ ثبُٔشبسًخ ث٤ٖ أُخطط٤ٖ  746

أُغز٤٣ٖٞ ٝاُغٔؼ٤بد ا٤ِٛ٧خ ػ٠ِ 

 أُشًضٟ ٝأُؾبكظبد
 ػضٙ ػجذ اُؼض٣ض ع٤ِٔبٕ.د 9119كجشا٣ش 

د. ٓؾبعٖ ٓظطل٢ ؽغ٤ٖ٘، د. 

 ٣ٖٔ ؽبكع اُؾٔبه٢ ٝأخشٕٝ

 

اصش اُجؼذ أُإعغ٠ ٝأُؼٞهبد ا٩داس٣خ  745

ٝاُزغ٣ٞن ػ٠ِ ر٤ٔ٘خ اُظبدساد 

 اُظ٘بػ٤خ أُظش٣خ
 ٓٔذٝػ ك٢ٜٔ اُششهبٟٝ.د 9119ٓبسط 

ٓؾٔذ د. ٓؾٔذ ؽٔذ١ عبُْ، د. 

 ٣ؾ٢ ػجذ اُشؽٖٔ ٝأخشٕٝ

 

ه٤بط اعزغبثخ ٓغزٔغ أُ٘زغ٤ٖ  741

 اُضساػ٤٤ٖ ُِغ٤بعبد اُضساػ٤خ
 ػجذ اُوبدس د٣بة.د 9119ٓبسط 

د. ٗغٞإ عؼذ اُذ٣ٖ، د. أؽٔذ 

 ػجذ اُٞٛبة ثشا٤ٗخ ٝأخشٕٝ

 
رط٣ٞش ٜٓ٘غ٤خ عذ٣ذح ُؾغبة ا٫عزخذاّ  742

 (ٓشؽِخ صب٤ٗخ) ا٧ٓضَ ٤ُِٔبٙ ك٠ ٓظش 
 ٓؾٔذ ٓؾٔذ اٌُلشا١ٝ.د 9119ٓبسط 

د. أٓب٢ٗ ػٔش ص٢ً، د. ػجذ 

 اُوبدس ؽٔضح ٝأخشٕٝ

 
سؤ٣خ ٓغزوج٤ِخ ُؼ٬هبد ٝدٝائش اُزؼبٕٝ  743

اُغضء " ا٩هزظبدٟ أُظشٟ اُخبسع٠

 "ؽِل٤خ أعبع٤خ " ا٧ٍٝ
 ٓؾٔٞد ٓؾٔذ ػجذ اُؾ٠.د 9119ٓبسط 

د. ئع٬ٍ سارت اُؼو٢ِ٤، د. 

 ٓظطل٢ أؽٔذ ٓظطل٢

 
اُشؼج٤خ ٝدٝسٛب ك٠ رؼبظْ أُشبسًخ  765

أٛذاف خطؾ اُز٤ٔ٘خ أُؼبطشح أُؾ٤ِخ 

 اُش٣ل٤خ ٝاُؾؼش٣خ
 ٝكبء اؽٔذ ػجذ هللا.د 9119اثش٣َ 

د. ٗبدسح ػجذ اُؾ٤ِْ ٝٛذإ، د. 

 ػضح اُل٘ذس١ ٝأخشٕٝ

 

روذ٣ش ٓظلٞكخ ؽغبثبد اعزٔبػ٤خ  767

 0333 – 0332ُ٪هزظبد أُظشٟ ػبّ 
 .............. ع٤ٜش اثٞ اُؼ٤٘٤ٖ. د 9119أثش٣َ 

ا٧شٌبٍ اُز٘ظ٤ٔ٤خ ٝط٤ؾ ٝأ٤ُبد رلؼ٤َ  .76

أُشبسًخ ك٠ ػ٤ِٔبد اُزخط٤ؾ ػ٠ِ 

 ٓغزٟٞ اُوطبع اُضساػ٠
 ٛذٟ طبُؼ اُ٘ٔش.د ٤ُٞ٣9119ٞ 

د. ػجذ اُوبدس ٓؾٔذ د٣بة، د. 

 ٓؾٔذ ع٤ٔش ٓظطل٢ ٝأخشٕٝ

 

ٗؾٞ اعزشار٤غ٤خ ٬ُعزلبدح ٖٓ اُزغبسح  761

 ا٩ٌُزش٤ٗٝخ ك٠ ٓظش
 ٓؾشّ اُؾذاد.د ٤ُٞ٣9119ٞ 

د. ؽغبّ ٓ٘ذسح، د. كبد٣خ ػجذ 

 اُؼض٣ض ٝأخشٕٝ

 
ط٘بػخ ا٧ؿز٣خ ٝأُ٘زغبد اُغِذ٣خ ك٠  764

 (اُٞاهغ ٝأُغزوجَ) ٓظش 
 ٓٔذٝػ ك٢ٜٔ اُششهبٟٝ.د ٤ُٞ٣9119ٞ 

د. ئ٣ٔبٕ أؽٔذ اُششث٢٘٤، د. 

 ٓؾٔذ ؽغٖ رٞك٤ن

 

روذ٣ش ا٫ؽز٤بعبد اُز٤ِ٣ٞٔخ ُزط٣ٞش  766

اُغبٓؼ٠ ٝكوب ٫عزشار٤غ٤خ اُزؼ٤ِْ ٓب هجَ 

 ٓزؼذدح ا٧ثؼبد
 ٓؾٔذ ػجذ اُؼض٣ض ػ٤ذ.د ٤ُٞ٣9119ٞ 

د. ٓبعذح ئثشا٤ْٛ، د. ص٣٘بد 

 ؽجبُخ ٝأخشٕٝ

 

ا٫ؽز٤بعبد اُؼ٤ِٔخ ٝا٫عزشار٤غ٤خ ُِٔشأح  765

أُش٣خ ٝأ٣ُٞٝبرٜب ػ٠ِ ٓغزٟٞ 

 أُؾبكظبد
 ػضٙ ػجذ اُؼض٣ض ع٤ِٔبٕ.د ٤ُٞ٣9119ٞ 

د. د. اع٬ٍ سارت اُؼو٢ِ٤، 

ٓؾبعٖ ٓظطل٢ ؽغ٤ٖ٘ 

 ٝأخشٕٝ
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 اٌجبحضْٛ اٌّشبسوْٛ اٌجبحش اٌشئ١غٟ اٌزبس٠خ عٕٛاْ اٌغٍغٍخ َ

761 
 ٤ُٞ٣9119ٞ  ٓٞهق ٓظش ك٠ اُزغٔؼبد ا٩ه٤ٔ٤ِخ

عِٟٞ ٓشع٢ ٓؾٔذ .د

 د. ٓغذ١ ٓؾٔذ خ٤ِلخ ٝأخشٕٝ ك٢ٜٔ

ئداسح اُذ٣ٖ اُؼبّ أُؾ٠ِ ٝر٣َٞٔ  762

 ا٫عزضٔبساد اُؼبٓخ ك٠ ٓظش
 اُغ٤ذ ػجذ اُؼض٣ض دؽ٤ٚ.د ٤ُٞ٣9119ٞ 

د. ٗل٤ٖ ًٔبٍ، د. ع٤ٜش أثٞ 

 ٝأخشٕٝاُؼ٤ٖ٘ 

 
اُزأ٤ٖٓ اُظؾ٠ ك٠ ٝاهغ اُ٘ظبّ اُظؾ٠  763

 أُؼبطش
 ػضٙ ػٔش اُل٘ذس١.د ٤ُٞ٣9119ٞ 

د. ٝكبء أؽٔذ ػجذ هللا، د.  ٗبدسح 

 ػجذ اُؾ٤ِْ ٝٛذإ ٝأخشٕٝ

 
رطج٤ن اُشجٌبد اُؼظج٤خ ك٠ هطبع  755

 اُضساػخ
 ٓؾٔذ ٓؾٔذ اٌُلشا١ٝ.د ٤ُٞ٣9119ٞ 

د. آب٢ٗ ػٔش ص٢ً، د. ػجذ 

 ٝأخشٕٝاُوبدس ؽٔضح 

 
ا٩ٗزبط ٝاُظبدساد أُظش٣خ ٖٓ  757

ٓغٔذاد ٝػظبئش اُخؼش ٝاُلبًٜخ 

ٝٓوزشؽبد ص٣بدح اُوذسح اُز٘بكغ٤خ ُٜب 

 ثب٧عٞام أُؾ٤ِخ ٝاُؼب٤ُٔخ

 ع٤ٔش ػش٣وبد.د ٤ُٞ٣9119ٞ 
د. ٢٘ٓ ػجذ اُؼبٍ اُذعٞه٢، د.  

 ٓؾٔذ ٓشػ٢ ٝأخشٕٝ

 

75. 
 ع٤ذ ٓؾٔذ ػجذ أُوظٞد.د ٣9116٘ب٣ش  روغ٤ْ ٓظش ئ٠ُ أهب٤ُْ رخط٤ط٤خ

د. اُغ٤ذ ٓؾٔذ ا٢ٗ٬٤ٌُ، د. كش٣ذ 

 أؽٔذ ػجذ اُؼبٍ ٝأخشٕٝ

 
٤ٓبٙ " رو٤٤ْ ٝرؾغ٤ٖ أداء ثؼغ أُشاكن  751

 "اُششة ٝاُظشف اُظؾ٠
 ٓؾشّ اُؾذاد.د ٤ُٞ٣9116ٞ 

د. ؽغبّ ٓ٘ذٝس، د.  ٗل٤غخ أٝ 

 اُغؼٞد ٝأخشٕٝ

 
رظٞساد ؽٍٞ خظخظخ ثؼغ ٓشاكن  754

 اُخذٓبد اُؼبٓخ
 ػجذ اُوبدس د٣بة.د ٤ُٞ٣9116ٞ 

د. ع٤ذ ؽغ٤ٖ أؽٔذ، د. ٣بعش 

 ًٔبٍ اُغ٤ذ ٝأخشٕٝ

 
رؾذ٣ذ ا٫ؽز٤بعبد اُز٤ِ٣ٞٔخ ُِزؼ٤ِْ اُؼب٠ُ  756

 "دساعخ ٗظش٣خ رؾ٤ِ٤ِخ ٤ٓذا٤ٗخ " 
 ٓؾٔذ ػجذ اُؼض٣ض ػ٤ذ.د ٤ُٞ٣9116ٞ 

د. ٓبعذح ئثشا٤ْٛ، د. ص٣٘بد 

 ٓؾٔذ ؽِجخ ٝأخشٕٝ

 
دساعخ أ٤ٔٛخ ا٥صبس اُج٤ئ٤خ ٨ُٗشطخ  755

" اُغ٤بؽخ ك٠ ٓؾبكظخ اُجؾش ا٧ؽٔش 

 "ثبُزش٤ًض ػ٠ِ ٓذ٣٘خ اُـشدهخ
 ٞ٤ُٞ٣9116 

عِٟٞ ٓشع٢ ٓؾٔذ .د

 ك٢ٜٔ

د. ٝكبء أؽٔذ ػجذ هللا، د. أؽٔذ 

 ثشا٤ٗخ ٝأخشٕٝ

 

اُؼٞآَ أُؾذدح ُِ٘ٔٞ ا٫هزظبدٟ ك٠  751

 اُلٌش اُ٘ظشٟ ٝٝاهغ ا٫هزظبد أُظشٟ
د. ٤ٗل٤ٖ ًٔبٍ ؽبٓذ ٝأخشٕٝ،  ع٤ٜش اثٞ اُؼ٤٘٤ٖ. د ٤ُٞ٣9116ٞ 

 د. كزؾ٤خ صؿٍِٞ ٝأخشٕٝ

اُؼذاُخ ك٠ رٞص٣غ صٔبس اُز٤ٔ٘خ ك٠ ثؼغ  752

أُغب٫د ا٫هزظبد٣خ ٝا٫عزٔبػ٤خ ك٠ 

 "دساعخ رؾ٤ِ٤ِخ" ٓؾبكظبد ٓظش 
 ػضٙ ػجذ اُؼض٣ض ع٤ِٔبٕ.د ٤ُٞ٣9116ٞ 

د. ع٤ذ ٓؾٔذ ػجذ أُوظٞد ، د.  

 ا٢ٗ٬٤ٌُ ٝأخشٕٝاُغ٤ذ ٓؾٔذ 

رو٤٤ْ ٝرؾغ٤ٖ عٞدح أداء ثؼغ اُخذٓبد  753

اُؼبٓخ ُوطبػ٠ اُزؼ٤ِْ ٝاُظؾخ ثبعزخذاّ 

 شجٌبد ا٧ػٔبٍ
د. أٓب٢ٗ ػٔش، د. ٓبعذح ئثشا٤ْٛ  ػجذ اُوبدس ؽٔضٙ.د ٤ُٞ٣9116ٞ 

 ٝأخشٕٝ

دساعخ ا٧عٞام اُخبسع٤خ ٝعجَ اُ٘لبر  715

 ا٤ُٜب
ٓظطل٢ أؽٔذ ٓظطل٢ د.  كبد٣خ ػجذ اُغ٬ّ.د ٤ُٞ٣9116ٞ 

 ٝأخشٕٝ، د. اع٬ٍ سارت

أؽٔذ ػجذ اُٞٛبة ثشا٤ٗخ، د.  ٛذ١ طبُؼ اُ٘ٔش.د ٤ُٞ٣9116ٞ  أ٣ُٞٝبد ا٫عزضٔبس ك٠ هطبع اُضساػخ 717

 ع٤ذ ؽغ٤ٖ
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 اٌجبحضْٛ اٌّشبسوْٛ اٌجبحش اٌشئ١غٟ اٌزبس٠خ عٕٛاْ اٌغٍغٍخ َ

دساعخ ٤ٓذا٤ٗخ ُِٔشبًَ ٝأُؼٞهبد اُز٠  .71

رٞاعٚ ط٘بػخ ا٧ؽز٣خ اُغذ٣ذح ك٠ ٓظش 

اُزطج٤ن ػ٠ِ ٓؾبكظخ اُوبٛشح ٝٓذ٣٘خ " 

 "اُؼبشش ٖٓ سٓؼبٕ

د. ؽغبّ ٓؾٔذ ٓ٘ذٝس، د. ئ٣ٔبٕ  ٓٔذٝػ ك٢ٜٔ اُششهبٟٝ.د ٤ُٞ٣9116ٞ 

 أؽٔذ اُششث٢٘٤ ٝأخشٕٝ

هؼ٤خ اُزشـ٤َ ٝاُجطبُخ ػ٠ِ أُغزٟٞ  711

 اُؼب٠ُٔ ٝاُو٠ٓٞ ٝأُؾ٠ِ
د. اع٬ٍ سارت، د. ٓؾشّ اُؾذاد  ػض٣ضح ػ٠ِ ػجذ اُشاصم.د ٤ُٞ٣9116ٞ 

 ٝأخشٕٝ

" ث٘بء ٝر٤ٔ٘خ اُوذساد اُجشش٣خ أُظش٣خ  714

 "اُوؼب٣ب ٝأُؼٞهبد اُؾبًٔخ
د. ئثشا٤ْٛ ؽغٖ اُؼ٤غ١ٞ، د.  ٓظطل٠ اؽٔذ ٓظطل٠.د ٤ُٞ٣9116ٞ 

 ٓؾٔذ ػ٠ِ ٗظبس ٝأخشٕٝ

ث٘بء هٞاػذ اُزوذّ اُزٌُ٘ٞٞع٠ ك٠  716

اُظ٘بػخ أُظش٣خ ٖٓ ٓ٘ظٞس ٓذاخَ 

 اُز٘بكغ٤خ ٝاُزشـ٤َ ٝاُزش٤ًت اُوطبػ٠
 ٓؾشّ اُؾذاد.د ٤ُٞ٣9117ٞ 

د. هزؾ٤خ صؿٍِٞ، د. ئ٣ٔبٕ 

 اُششث٢٘٤ ٝأخشٕٝ

اعزشار٤غ٤خ ه٤ٓٞخ ٓوزشؽخ ُ٪داسح  715

 أُزٌبِٓخ ُِٔخِلبد اُخطشح ك٠ ٓظش
د. خبُذ ٓؾٔذ ه٢ٜٔ، د. ؽ٘بٕ  ٗل٤غٚ اثٞ اُغؼٞد.د ٤ُٞ٣9117ٞ 

 سعبئ٢ ٝأخشٕٝ

رؾغ٤ٖ اُغٞدح اُشبِٓخ ُجؼغ ٓغب٫د  711

 اهطبع اُظؾ٠
د. أٓب٢ٗ ػٔش، د. ٓؾٔذ  ػجذ اُوبدس ؽٔضٙ.د ٤ُٞ٣9117ٞ 

 اٌُلشا١ٝ ٝأخشٕٝ

ٓخبؽش ا٧عٞام اُذ٤ُٝخ ُِغِغ اُـزائ٤خ  712

ُِغِغ اُـزائ٤خ ا٫عزشار٤غ٤خ  ٝئٌٓب٤ٗبد 

 ٝع٤بعبد ٝأدٝاد ٓٞاعٜزٜب
د. ٓٔذٝػ اُششهب١ٝ، د. ع٤ذ  ػجذ اُوبدس د٣بة.د ٤ُٞ٣9117ٞ 

 ؽغ٤ٖ ٝأخشٕٝ

ئٌٓب٤ٗبد ٝأصبس ه٤بّ ٓ٘طوخ ؽشٙ ث٤ٖ  713

ٓظش ٝا٣٫ُٞبد أُزؾذح ا٧ٓش٤ٌ٣خ 

ٝدسٝط ) ٝأُ٘بؽن اُظ٘بػ٤خ أُإِٛخ 

 (ٓغزلبدح ٬ُهزظبد أُظشٟ

 كبد٣خ ػجذ اُغ٬ّ.د ٤ُٞ٣9117ٞ 
د. اع٬ٍ سارت اُؼو٢ِ٤، د. 

 عِٟٞ ٓؾٔذ ٓشع٢ ٝأخشٕٝ

د. اُغ٤ذ ٓؾٔذ ا٢ٗ٬٤ٌُ، د. ػجذ  ع٤ٔش ٓظطل٠ٓؾٔذ .د ٤ُٞ٣9117ٞ  ٗؾٞ ٛٞاء ٗظ٤ق ُٔذ٣٘خ ػ٬ٔهخ 725

 اُؾ٤ٔذ اُوظبص ٝأخشٕٝ
 –رؾذ٣ذ ا٫ؽز٤بعبد ثوبػبد اُظشف  727

اُزؼ٤ِْ اُؼب٠ُ  –اُزؼ٤ِْ ٓب هجَ اُغبٓؼ٠ 

 (ػذد خبص)
د. ُطق هللا ئٓبّ طبُؼ، د. ػضح  ص٣٘بد ٓؾٔذ ؽجبُٚ.د ٤ُٞ٣9117ٞ 

 ػٔش اُل٘شد١

 رؾذ٣ذ ا٫ؽز٤بعبد ثوطبػ٠ اُظشف .72

اُظؾ٠ ٝاُطشم ٝاٌُجبسٟ ُٔٞاعٜخ 

 (ػذد خبص)    اُؼشٞائ٤بد
 ٓؾشّ اُؾذاد.د ٤ُٞ٣9117ٞ 

د. ٗل٤غخ أثٞ اُغؼٞد، د. ٗؼ٤ٔخ 

 سٓؼبٕ ٝأخشٕٝ

_ خظبئض ٝٓزـ٤شاد اُغٞم أُظشٟ  721

دساعخ رؾ٤ِ٤ِخ ُجؼغ ا٧عٞام أُظش٣خ 

ا٩ؽبس اُ٘ظشٟ ٝاُزؾ٠ِ٤ِ " اُغضء ا٧ٍٝ 

" 

 اُؾذادٓؾشّ .د ٣9118٘ب٣ش 
د. ؽغبّ ٓ٘ذٝس، د. كبد٣خ ػجذ 

 اُغ٬ّ ٝأخشٕٝ

) خظبئض ٝٓزـ٤شاد اُغٞم أُظشٟ  724

( دساعخ رؾ٤ِ٤ِخ ُجؼغ ا٧عٞام أُظش٣خ

عٞم " ا٩ؽبس اُزطج٤و٠ : اُغضء اُضب٠ٗ

عٞم اُخذٓبد  –اُخذٓبد اُزؼ٤ٔ٤ِخ 

 "عٞم اُجشٓغ٤بد –اُغ٤بؽخ 

 ٓؾشّ اُؾذاد.د ٣9118٘ب٣ش 
د. كبد٣خ ػجذ د. ؽغبّ أُ٘ذٝس، 

 اُغ٬ّ ٝأخشٕٝ

) خظبئض ٝٓزـ٤شاد اُغٞم أُظشٟ  726

دساعخ رؾ٤ِ٤ِخ ُجؼغ ا٧عٞام أُظش٣خ 

٣ٞم " ا٩ؽبس اُزطج٤و٠ : اُغضء اُضبُش

 ................... ٓؾشّ اُؾذاد.د ٣9118٘ب٣ش 
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 اٌجبحضْٛ اٌّشبسوْٛ اٌجبحش اٌشئ١غٟ اٌزبس٠خ عٕٛاْ اٌغٍغٍخ َ

عٞم اُغِغ اُـزائ٤خ ٝاُضساػ٤خ  –ا٧د٣ٝخ 

 "عٞم ؽذ٣ذ اُزغ٤ِؼ ٝا٧عٔ٘ذ –

 ..................... ُطق هللا آبّ طبُؼ. د 9118أؿغطظ ا٤ٌُِٔخ اُلٌش٣خ ٝاُز٤ٔ٘خ ك٠ ٓظش 725

 –هٞح اُؼَٔ  –روذ٣ش اُطِت ػ٠ِ اُؼٔبُخ  721

 اُجطبُخ ك٠ ظَ ع٤٘بس٣ٞٛبد ثذ٣ِخ
 ٤ٗٞ٣9119خ 

ػجذ اُؾ٤ٔذ عب٠ٓ .د

 اُوظبص
د. ٓبعذح ئثشا٤ْٛ ع٤ذ، د. ص٣٘بد 

 ؽجبُخ ٝأخشٕٝ

ا٩ه٤ٔ٤ِخ ًٔذخَ ٬ُٓشًض٣خ اُؾبعجبد  722

 أُب٤ُخ
د. اُغ٤ذ ٓؾٔذ ا٢ٗ٬٤ٌُ، د. كش٣ذ  ػ٬ ع٤ِٔبٕ اُؾ٤ٌْ.د ٤ٗٞ٣9119خ 

 أؽٔذ ػجذ اُؼبٍ ٝأخشٕٝ

أُؼبشبد ٝاُزأ٤ٓ٘بد ك٠ عٜٔٞس٣خ ٓظش  723

 (اُٞاهغ ٝئٌٓب٤ٗبد اُزط٣ٞش) اُؼشث٤خ 
د. ص٣٘بد ؽجبُخ، د. ع٤ٔش  ٓؾٔٞد ػجذ اُؾ٠.د ٤ٗٞ٣9119ٚ 

 ٝأخشٕٝسٓؼبٕ 

) ثؼغ اُوؼب٣ب أُزظِخ ثبُظبدساد 735

 (دساعخ ؽبُخ اُظ٘بػبد ا٤ٌُٔب٣ٝخ
 كبد٣ٚ ٓؾٔذ ػجذ اُغ٬ّ.د ٤ٗٞ٣9119ٚ 

د. اع٬ٍ سارت اُؼو٢ِ٤، د. 

ٓظطل٢ أؽٔذ ٓظطل٢ 

 ٝأخشٕٝ
" رٞش٠ٌ " ٓششٝع ر٤ٔ٘خ ع٘ٞة اُٞادٟ  737

 ث٤ٖ ا٧ٛذاف ٝا٩ٗغبصاد
اُوبدس د٣بة، د. ع٤ذ د. ػجذ  ٛذٟ طبُؼ اُ٘ٔش.د ٤ٗٞ٣9119خ 

 ؽغ٤ٖ ٝأخشٕٝ

ا٬ُٓشًض٣خ ًٔذخَ ُٔٞاعٜخ ثؼغ  .73

اُزٞص٣غ ) اُوؼب٣ب اُج٤ئ٤خ ك٠ ٓظش 

ا٫ه٠ٔ٤ِ ٬ُعزضٔبساد اُؾ٤ٌٓٞخ 

 (ٝاسرجبؽٜب ثجؼغ هؼب٣ب اُج٤ئخ

د. أؽٔذ ؽغبّ اُذ٣ٖ ٗغبر٢، د.  ٗل٤غٚ اثٞ اُغؼٞد.د ٤ٗٞ٣9119خ 

 ػضح ٣ؾ٢٤ ٝأخشٕٝ

ا٣٧ضٝ )ٗؾٞ رطج٤ن ٗظبّ ا٩داسح اُج٤ئ٤خ  731

" ػ٠ِ ٓؼٜذ اُزخط٤ؾ اُو٠ٓٞ( " 07111

 ً٘ٔٞرط ُٔإعغخ ثؾض٤خ ؽ٤ٌٓٞخ
د. أؽٔذ ؽغبّ اُذ٣ٖ ٗغبر٢، د.  ٗل٤غٚ اثٞ اُغؼٞد.د ٤ٗٞ٣9119خ 

 ص٣٘ت ٓؾٔذ ٗج٤َ

رٌب٤ُق رؾو٤ن أٛذاف ا٧ُل٤خ اُضبُضخ  734

 ثٔظش
ٓ٘ذٝس، د. ؽ٘بٕ د. ؽغبّ  ٓؾشّ اُؾذاد.د ٤ٗٞ٣9119خ 

 سعبئ٢ ٝأخشٕٝ

د. ػجذ اُوبدس ؽٔضح، د. ٓؾٔذ  ػجذ اُوبدس د٣بة.د ٤ٗٞ٣9119خ  اُغٞم أُظش٣خ ُِـضٍ 736

 اٌُلشا١ٝ ٝأخشٕٝ
أُؼب٤٣ش اُج٤ئ٤خ ٝاُوذسح اُز٘بكغ٤خ  735

 ُِظبدساد أُظش٣خ
أؿغطظ 

9111 
عِٟٞ ٓشع٢ ٓؾٔذ .د

 ك٢ٜٔ
د. ع٤ٔش ٓظطل٢، د. كبد٣خ ػجذ 

 ٝأخشٕٝاُغ٬ّ 

اعزخذاّ أعِٞة اُجشٓغخ اُخط٤خ ٝاُ٘وَ  731

ك٠ اُجشٓغخ اُش٣بػ٤خ ُؾَ ٓشبًَ 

 ا٩ٗزبط ٝأُخضٕٝ

أؿغطظ 

9111 
د. ػجذ اُوبدس ؽٔضح، د. أٓب٢ٗ  ٓؾٔذ ٓؾٔذ اٌُلشا١ٝ.د

 ػٔش ٝأخشٕٝ

رو٤٤ْ ٓٞهق ٓظش ك٠ ثؼغ ا٫رلبه٤بد  732

 اُض٘بئ٤خ
أؿغطظ 

9111 
ٗج٤َ اُش٢ٔ٤ د. ٗغ٬ء ػ٬ّ، د.  اع٬ٍ سارت.د

 ٝأخشٕٝ

اُزؼخْ ك٠ ٓظش ثؾش ك٠ أعجبة  733

اُزؼخْ، ٝرو٤٤ْ ٓإششارٚ، ٝعذٟٝ 

 اعزٜذاكٚ ٓغ أعِٞة ٓوزشػ ثبرغبٛبرٚ
د. ع٤ذ ػجذ اُؼض٣ض دؽ٤خ، د.  إبراهٌم العٌسوى .د 9111أؿغطظ

 ع٤ٜش أثٞ اُؼ٤ٖ٘ ٝأخشٕٝ

عجَ ر٤ٔ٘خ ٓظبدس ا٩ٗزبط اُؾ٤ٞا٠ٗ ك٠  55.

ػٞء ا٥صبس اُ٘بعٔخ ػٖ ٓشع أٗلِٞٗضا 

أؿغطظ 

9111 
د. ٛذ١ اُ٘ٔش، د. ٓؾٔذ ٓشػ٢  طبدم س٣بع اثٞ اُؼطب. د

 ٝأخشٕٝ



 القكميمعيد التخطيط  -( 533سمسمة قضايا التخطيط كالتنمية رقـ )

 

171 
 

 اٌجبحضْٛ اٌّشبسوْٛ اٌجبحش اٌشئ١غٟ اٌزبس٠خ عٕٛاْ اٌغٍغٍخ َ

 اُط٤ٞس ك٠ ٓظش

) ٓغزوجَ اُز٤ٔ٘خ ك٠ ٓؾبكظبد اُؾذٝد  57.

 (ٓغ اُزطج٤ن ػ٠ِ ع٤٘بء
ٓؾٔذ ا٢ٗ٬٤ٌُ ، د.  د. اُغ٤ذ  كش٣ذ اؽٔذ ػجذ اُؼبٍ.د 9111أؿغطظ

 ػ٬ ع٤ِٔبٕ اُؾ٤ٌْ ٝأخشٕٝ

ع٤بعبد ئداسح اُطبهخ ك٠ ٓظش ك٠ ظَ  .5.

 أُزـ٤شاد أُؾ٤ِخ ٝا٩ه٤ٔ٤ِخ ٝاُؼب٤ُٔخ
د. كزؾ٤خ صؿٍِٞ، د. ٗغٞإ عؼذ  ساع٤ٚ ػبثذ٣ٖ خ٤ش هللا.د 9111أؿغطظ

 اُذ٣ٖ ٝأخشٕٝ

عذٟٝ ئػبدح ٤ٌِٛخ هطبع اُزأ٤ٖٓ دساعخ  51.

 رؾ٤ِ٤ِخ ٤ٓذا٤ٗخ
د. ؽغبّ ٓ٘ذٝس، د. ئ٣ٔبٕ أؽٔذ  ٓؾشّ اُؾذاد. د 9111أًزٞثش 

 اُششث٢٘٤ ٝأخشٕٝ

ؽٍٞ روذ٣ش ا٫ؽز٤بعبد ٧ْٛ خذٓبد  54.

ثبُزش٤ًض ػ٠ِ ٓؾبكظخ )سػب٣خ أُغ٤ٖ٘ 

 (اُوبٛشح

د. ٝكبء أؽٔذ ػجذ هللا، د. ٗبدسح  ػضٙ ػٔش اُل٘ذس١.د 9111أًزٞثش 

 ٝٛذإ ٝأخشٕٝ

خذٓبد ٓب ثؼذ اُج٤غ ك٠ اُغٞم أُظشٟ  56.

( دساعخ ؽبُخ ُِغِغ اُٜ٘ذع٤خ ٝاٌُٜشثبئ٤خ)

ثبُزطج٤ن ػ٠ِ ط٘بػخ ا٧عٜضح أُ٘ض٤ُخ )

 (ٝط٘بػخ اُغ٤بساد

د. ٗغ٬ء ػ٬ّ، د. ػجذ اُغ٬ّ  ٓؾٔذ ػجذ اُشل٤غ ػ٤غ٠. د 9111أًزٞثش 

 ٓؾٔذ اُغ٤ذ ٝأخشٕٝ

اُؼ٘به٤ذ اُظ٘بػ٤خ ٝاُزؾبُلبد  55.

ا٩عزشار٤غ٤خ ُزذػ٤ْ اُوذسح اُز٘بكغ٤خ 

ُِٔششٝػبد اُظـ٤شح ٝأُزٞعطخ ك٠ 

 عٜٔٞس٣خ ٓظش اُؼشث٤خ

د. عؾش ػجذ اُؾ٤ِْ اُجٜبئ٢، د.  ا٣ٔبٕ اؽٔذ اُششث٢٘٤.د 9112كجشا٣ش 

 أؽٔذ ع٤ِٔبٕ ٝأخشٕٝ

رو٤٤ْ كبػ٤ِخ اُخطخ ا٫عزشار٤غ٤خ اُو٤ٓٞخ  51.

 ُِغٌبٕ ك٠ ٓظش
د. ػجذ اُـ٢٘، ػجذ اُـ٢٘  اثشا٤ْٛ كشطٓؾٔٞد . د 9112عجزٔجش 

 ٓؾٔذ.، د. ٗبد٣خ ك٢ٜٔ ٝأخشٕٝ

ا٩عوبؽبد اُو٤ٓٞخ ُِغٌبٕ ك٠ ٓظش  52.

 (9160 – 9119)خ٬ٍ اُلزشح 
د. عؼبد أؽٔذ اُؼ١ٞ، د. ػجذ  كش٣بٍ ػجذ اُوبدس اؽٔذ.د 9112عجزٔجش 

 اُـ٢٘ ٓؾٔذ ػجذ اُـ٢٘ ٝأخشٕٝ

رو٤٤ْ ئداسح اُغٞدح اُشبِٓخ ٝرطج٤وٜب ك٠  53.

أداء ثؼغ هطبػبد أُشاكن اُؼبٓخ ك٠ 

 ٓظش

د. ؽغبّ أُ٘ذٝس، د. اع٬ٍ  ٓؾشّ اُؾذاد. د 9112عجزٔجش 

 سارت ٝأخشٕٝ

اُخظبئض اُغٌب٤ٗخ ٝاٗؼٌبعبرٜب ػ٠ِ  75.

 اُو٤ْ ا٫عزٔبػ٤خ
د. ص٣٘بد ؽجبُخ ، د. ػضح  ٗبدسح ٝٛذإ.د 9112ٗٞكٔجش 

 اُل٘ذس١ ٝأخشٕٝ

ًٞس٣ب اُغ٘ٞث٤خ، اُزغبسة اُز٣ٞٔ٘خ ك٠  77.

ا٫عزشار٤غ٤بد : ٓب٤ُض٣ب ٝاُظ٤ٖ

 اُذسٝط أُغزلبدٙ  -ٝاُغ٤بعبد 

د. ٓؾٔذ ػجذ اُشل٤غ، د.  ُطق  كبد٣ٚ ػجذ اُغ٬ّ.د 9112ٗٞكٔجش 

 هللا ئٓبّ طبُؼ ٝأخشٕٝ

ٓغزٟٞ أُؼ٤شخ أُلّٜٞ ٝأُإششاد  .7.

ٝأُؼِٞٓبد ٝاُزؾ٤َِ د٤َُ ه٤بط ٝرؾ٤َِ 

 ٓؼ٤شخ أُظش٤٣ٖ

د. اُغ٤ذ دؽ٤خ، د. ع٤ذ ؽغ٤ٖ  اثشا٤ْٛ اُؼ٤غ١ٞ.د 9112ٗٞكٔجش 

 ٝأخشٕٝ

أ٣ُٞٝبد صساػخ أُؾبط٤َ أُغزٌِٜخ  71.

 ٤ُِٔبٙ ٝع٤بعبد ٝأدٝاد ر٘ل٤زٛب
د. ٛذ١ طبُؼ اُ٘ٔش، د. ع٤ذ  ػجذ اُوبدس د٣بة. د 9113كجشا٣ش 

 ؽغ٤ٖ

اُغ٤بعبد اُضساػ٤خ أُغزوج٤ِخ ُٔظش ك٠  74.

 ٝا٩ه٤ٔ٤ِخػٞء أُزـ٤شاد أُؾ٤ِخ 

أؿغطظ 

9113 
ٗغٞإ عؼذ اُذ٣ٖ ػجذ . د

 اُٞٛبة
د. عؼذ ؽٚ ػ٬ّ، د. ٓٔذٝػ 

 اُششهب١ٝ ٝأخشٕٝ

ارغبٛبد ٝٓؾذداد اُطِت ػ٠ِ ا٩ٗغبة  76.

 (9118 – 0322)ك٠ ٓظش 

أؿغطظ 

9113 
د. كبد٣خ ٓؾٔذ ػجذ اُغ٬ّ، د.  ٓؾٔٞد اثشا٤ْٛ كشط. د

 ٢٘ٓ رٞك٤ن ٣ٞعق ٝأخشٕٝ



 تفعيمو المصرم األفريقي كآليات فرص كمجاالت التعاكف الزراعي

172 
 

 اٌجبحضْٛ اٌّشبسوْٛ اٌجبحش اٌشئ١غٟ اٌزبس٠خ عٕٛاْ اٌغٍغٍخ َ

ا٬ُٓشًض٣خ ك٠ رخط٤ؾ آ٤ُبد رؾو٤ن  75.

ٝر٘ل٤ز ٝٓزبثؼخ ٝرو٤٤ْ اُجشٗبٓظ اُغٌب٠ٗ 

 ك٠ ٓظش

أؿغطظ 

9113 
ػجذ اُـ٠٘ ٓؾٔذ ػجذ . د

 اُـ٠٘
د. شؾبرٚ ٓؾٔذ شؾبرٚ، د. ًبَٓ 

 اُجشبس ٝأخشٕٝ

ٗظْ ا٩ٗزاس أُجٌش ٝا٩عزؼذاد ٝاُٞهب٣خ  71.

 ُٔٞاعٜخ ثؼغ ا٧صٓبد ا٫هزظبد٣خ

 ٝا٫عزٔبػ٤خ أُخزِلخ

د. ؽغبّ ٓ٘ذٝسح، د. ئع٬ٍ  ٓؾشّ اُؾذاد. د 9113أًزٞثش 

 سارت ٝأخشٕٝ

اُششاًخ ث٤ٖ اُذُٝخ ٝاُلبػ٤ِٖ اُشئ٤غ٤٤ٖ  72.

 ُزؾل٤ض اُ٘ٔٞ ٝاُؼذاُخ ك٠ ٓظش
د. ػضح ػٔش اُل٘ذس١، د. ص٣٘بد  ا٣ٔبٕ اؽٔذ اُششث٢٘٤.د 9101كجشا٣ش 

 ٓؾٔذ ؽِجخ ٝأخشٕٝ

اُزـ٤شاد ا٫هزظبد٣خ ٝا٫عزٔبػ٤خ  73.

خش٣طخ أُؾبكظبد ٝآصبسٛب ٝاُج٤ئ٤خ ك٠ 

 ػ٠ِ اُز٤ٔ٘خ

كش٣ذ أؽٔذ ػجذ اُؼبٍ، د. خؼش  ع٤ذ ٓؾٔذ ػجذ أُوظٞد. د 9101كجشا٣ش 

 ػجذ اُؼظ٤ْ أثٞ هٞسح ٝأخشٕٝ

ثؼغ ا٫خز٫٬د ا٤ٌِ٤ُٜخ ك٠ ا٫هزظبد  5..

ٖٓ اُغٞاٗت اُوطبػ٤خ " أُظشٟ 

 "ٝاُ٘ٞػ٤خ ٝاُذ٤ُٝخ

ٓٔذٝػ ك٢ٜٔ اُششهب١ٝ، د. د.  ٓؾٔذ ػجذ اُشل٤غ ػ٤غ٠. د 9101ٓبسط 

 ُطق هللا ئٓبّ طبُؼ ٝأخشٕٝ

ا٩عوبؽبد اُغٌب٤ٗخ ٝأْٛ أُؼبُْ  7..

اُذ٣ٔٞعشاك٤خ ػ٠ِ ٓغزٟٞ أُؾبكظبد 

 9169 – 9109ك٠ ٓظش 

د. ٓؾٔٞد ئثشا٤ْٛ كشاط، د. ٠٘ٓ  ٓغذ١ ػجذ اُوبدس.د ٤ُٞ٣9101خ 

 رٞك٤ن

أُٞاءٓخ ا٤ُٜ٘ٔخ ُخش٣غ٠ اُزؼ٤ِْ اُل٠٘  ...

 "دساعخ ٤ٓذا٤ٗخ " اُظ٘بػ٠ ك٠ ٓظش 
د. ص٣٘بد ؽجبُخ، د. ئ٣ٔبٕ  دعٞه٠ ػجذ اُغ٤َِ.د ٤ُٞ٣9101ٚ 

 اُششث٢٘٤ ٝأخشٕٝ

أُششٝػبد اُو٤ٓٞخ ُِز٤ٔ٘خ اُضساػ٤خ ك٠  1..

 ا٧ساػ٠ اُظؾشا٣ٝخ
د. ٛذ١ د. ٓٔذٝػ ششهب١ٝ،  ػجذ اُوبدس ٓؾٔذ د٣بة. د ٤ُٞ٣9101ٚ 

 اُ٘ٔش ٝأخشٕٝ

ٗؾٞ ئط٬ػ ٗظْ اُؾٔب٣خ ا٫عزٔبػ٤خ كـ٠  4..

 ٓظـش
 9101عجزٔجش

خؼش ػجذ اُؼظ٤ْ اثٞ .د

 هٞسٙ

د. ػ٠ِ ػجذ اُـــــــــــشاصم 

عِج٠، د. ص٣٘بد ٓؾٔذ 

 ؽجـــــــــــبُخ ٝأخشٕٝ
ٓزطِجبد ٓٞاعٜخ ا٧خطبس أُؾزِٔخ ػ٠ِ  6..

 ٓظش ٗز٤غخ ُِزـ٤ش أُ٘بخ٠ اُؼب٠ُٔ
د. ؽغبّ ٓ٘ذٝس، د. ٗل٤غخ أثٞ  ٓؾشّ اُؾذاد. د 9101أًزٞثش 

 اُغؼٞد ٝأخشٕٝ

آكبم اُ٘ٔٞ ا٫هزظبد١ ك٠ ٓظش ثؼذ  5..

 ا٧صٓخ أُب٤ُخ ٝا٫هزظبد٣خ اُؼب٤ُٔخ
د. اُغ٤ذ دؽ٤خ، د. ع٤ٜش أثٞ  اثشا٤ْٛ اُؼ٤غ١ٞ.د ٣9100٘ب٣ش 

 اُؼ٤ٖ٘ ٝأخشٕٝ

..1 
د. ػ٠ِ ٗظبس، د. ٓؾٔٞد طبُؼ  ٗل٤ٖ ًٔبٍ. د ٣9100٘ب٣ش  "ٗؾٞ ٓض٣ظ أٓضَ ُِطبهخ ك٠ ٓظش

 ٝأخشٕٝ
ٓغزٔغ أُؼشكخ ٝئداسح هطبع أُؼِٞٓبد  2..

 ٝا٫رظب٫د ك٠ ٓظش

أؿغطظ 

9100 
د. ع٤ذ دؽ٤خ، د. ؽغبّ ٓ٘ذٝس  ٓؾشّ اُؾذاد. د

 ٝأخشٕٝ

أُذٕ اُغذ٣ذح ك٠ ئػبدح اُزٞص٣غ  3..

 اُغـشاك٠ ُِغٌبٕ ك٠ ٓظش

أؿغطظ 

9100 
ػض٣ضح ػ٠ِ ػجذ اُشصام، د.  ٓغذ١ ػجذ اُوبدس.د

 ٢٘ٓ ػجذ اُؼبٍ اُشصام ٝأخشٕٝ

رؾو٤ن اُز٤ٔ٘خ أُغزذآخ ك٠ ظَ  15.

اهزظبد٣بد اُغٞم ٖٓ خ٬ٍ ئداسح 

اُظبدساد ٝاُٞاسداد ك٠ اُلزشح ٖٓ ػبّ 

 9101/9100ؽز٠ ػبّ  9111

د. ػجذ اُؼض٣ض ئثشا٤ْٛ، د. ٓؾٔذ  اع٬ٍ سارت.د 9100أًزٞثش 

 ػجذ اُشل٤غ ػ٤غ٢  ٝأخشٕٝ

رغذ٣ذ ػِْ ا٫هزظبد ٗظشح ٗوذ٣خ ئ٠ُ اُلٌش  17.

ا٫هزظبدٟ اُغبئذ ٝػشع ُجؼغ 

 ٓوبسثبد رط٣ٞش

 د. ع٤ٜش أثٞ اُؼ٤٘٤ٖ اثشا٤ْٛ اُؼ٤غ١ٞ.د ٤ٗٞ٣9109ٚ 
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 اٌجبحضْٛ اٌّشبسوْٛ اٌجبحش اٌشئ١غٟ اٌزبس٠خ عٕٛاْ اٌغٍغٍخ َ

ٓوزؼ٤بد ٝارغبٛبد رط٣ٞش اعزشار٤غ٤خ  .1.

اُز٤ٔ٘خ ك٠ ٓظش ك٠ ػٞء اُذسٝط 

أُغزلبدٙ ٖٓ اُلٌش ا٫هزظبدٟ ٖٝٓ 

ٓٞاعٜخ ا٧صٓخ رغبسة اُذٍٝ ك٠ 

 ا٫هزظبد٣خ اُؼب٤ُٔخ

د. اُغ٤ذ دؽ٤خ، د. ٗل٤ٖ ًٔبٍ  اثشا٤ْٛ اُؼ٤غ١ٞ.د ٤ٗٞ٣9109ٚ 

 ٝأخشٕٝ

.11 
د. ػ٠ِ ٗظبس، د. ص٣٘بد ؽجبُخ  آب٢ٗ ؽ٠ِٔ اُش٣ظ.د 9109ٓبسط  رط٣ٞش عٞدح اُج٤بٗبد ك٠ ٓظش

 ٝأخشٕٝ
٬ٓٓؼ اُزـ٤شاد ا٫عزٔبػ٤خ أُؼبطشح  14.

 اُز٤ٔ٘خ اُجشش٣خٝٓشدٝدارٜب ػ٠ِ  
د. خؼش ػجذ اُؼظ٤ْ أثٞ هٞسح،  ٝكبء اؽٔذ ػجذ هللا.د ٤ٗٞ٣9109ٚ 

 د. ُطق هللا ئٓبّ طبُؼ

.16 
د. ٓٔذٝػ اُششهب١ٝ، د. ٛذٟ  ػجذ اُوبدس ٓؾٔذ د٣بة. د ٤ٗٞ٣9109ٚ  اُغٞم أُؾ٤ِخ ُِؤؼ ٝٓ٘زغبرٚ

 اُ٘ٔش ٝأخشٕٝ
أصش رطج٤ن ا٬ُٓشًض٣خ ػ٠ِ ر٤ٔ٘خ  15.

ثبُزطج٤ن ػ٠ِ )أُؾبكظبد أُظش٣خ 

 (هطبع اُز٤ٔ٘خ أُؾ٤ِخ

د. ع٤ذ ػجذ أُوظٞد، د. ػ٬  كش٣ذ اؽٔذ ػجذ اُؼبٍ.د ٤ٗٞ٣9109ٚ 

 ع٤ِٔبٕ اُؾ٤ٌْ ٝأخشٕٝ

ئداسح أُٞاسد اُطج٤ؼ٤خ ك٠ ػٞء اعزذآخ  11.

 اُج٤ئخ ٝا٧ٛذاف ا٩ٗٔبئ٤خ ٨ُُل٤خ
د. عؾش اُجٜبئ٢، د. أؽٔذ ػجذ  ٗل٤غٚ ع٤ذ اثٞ اُغؼٞد.د ٤ٗٞ٣9109ٚ 

 اُٞٛبة ثشا٤ٗخ ٝأخشٕٝ

سؤ٣خ ٓغزوج٤ِخ ٨ُدٝاس أُزٞهؼخ ُِغٜبد  12.

أُُٔٞخ ُِٔششٝػبد ٓز٘ب٤ٛخ اُظـش 

ٝاُظـ٤شح ٝأُزٞعطخ ك٠ ٓظش ك٠ ظَ 

 اُزـ٤شاد اُشاٛ٘خ

د. ٗغٞإ عؼذ اُذ٣ٖ، د. ٓؾٔذ  ا٣ٔبٕ أؽٔذ اُششث٠٘٤. د ٤ٗٞ٣9109ٚ 

 ؽغٖ رٞك٤ن

رط٣ٞش اُ٘ظبّ اُو٠ٓٞ ٩داسح اُذُٝخ  13.

ثبُٔؼِٞٓبد ٝرٌُ٘ٞٞع٤برٜب ًش٤ًضح 

 أعبع٤خ ُز٤ٔ٘خ ٓظش

د. صُل٢ شِج٢، د. ع٤ذ د٣بة  ٓؾشّ اُؾذاد. د 9109عجزٔجش 

 ٝأخشٕٝ

اُشؤ٣خ أُغزوج٤ِخ ُِؼ٬هبد ا٫هزظبد٣خ ) 45.

اُخبسع٤خ ٝدٝائش اُزؼبٕٝ ا٫هزظبدٟ 

أُغزغذاد اُؼب٤ُٔخ أُظشٟ ك٠ ػٞء 

 (ٝا٩ه٤ٔ٤ِخ ٝأُؾ٤ِخ

د. كبد٣خ ػجذ اُغ٬ّ، د. ٓؾٔذ  اع٬ٍ سارت.د 9109عجزٔجش 

 ػجذ اُشل٤غ ٝأخشٕٝ

أُغزٔغ أُذ٠ٗ ٝٓغزوجَ اُز٤ٔ٘خ ك٠  47.

 ٓظش
  ٝكبء اؽٔذ ػجذ هللا.د 9109عجزٔجش 

اُزـ٤شاد ا٤ٌِ٤ُٜخ ُِوٞح اُؼَٔ ػ٠ِ  .4.

 ٓغزٟٞ أُؾبكظبد ك٠ ٓظش ٝآكبم

 أُغزوجَ

د. ص٣٘بد ؽجبُخ، د. ػضد ص٣بٕ  ٓغذ١ ػجذ اُوبدس.د 9109عجزٔجش 

 ٝأخشٕٝ

رط٣ٞش ئعزشار٤غ٤خ اُز٤ٔ٘خ اُظ٘بػ٤خ  41.

 ثٔظش ٓغ اُزش٤ًض ػ٠ِ هطبع اُـضٍ
د. صُل٢ شِج٢، د. ٓؾٔذ ػجذ  ٓؾشّ اُؾذاد. د 9106ٗٞكٔجش 

 اُشل٤غ ٝأخشٕٝ

أصش أُ٘بؽن اُظ٘بػ٤خ ػ٠ِ ر٤ٔ٘خ  44.

ثبُزطج٤ن ػ٠ِ ) أُؾبكظبد أُظش٣خ

 (ٓؾبكظبد ئه٤ِْ ه٘بح اُغ٣ٞظ

د. ع٤ذ ػجذ أُوظٞد، د. ػ٬  كش٣ذ اؽٔذ ػجذ اُؼبٍ.د 9106ٗٞكٔجش 

 ع٤ِٔبٕ اُؾ٤ٌْ ٝأخشٕٝ

ٗٔٞرط س٣بػ٠ اؽظبئ٠ ُِز٘جإ ثب٧ؽٔبٍ  46.

 اٌُٜشثبئ٤خ ثبعزخذاّ اُشجٌبد اُؼظج٤خ
 9106ٗٞكٔجش 

ٓؾٔذ ٓؾٔذ اثٞ اُلزٞػ .د

  اٌُلشا١ٝ

دٝس اُغٔؼ٤بد ا٤ِٛ٧خ ك٠ دػْ اُزؼ٤ِْ  45.

 "دساعخ ٤ٓذا٤ٗخ" ا٧عبع٠ 
د. خؼش ػجذ اُؼظ٤ْ أثٞ هٞسح،  دعٞه٠ ػجذ اُغ٤َِ.د 9106ٗٞكٔجش 

 د. ُطق هللا ئٓبّ طبُؼ ٝأخشٕٝ
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 اٌجبحضْٛ اٌّشبسوْٛ اٌجبحش اٌشئ١غٟ اٌزبس٠خ عٕٛاْ اٌغٍغٍخ َ

دٝس اُغ٤بعبد أُب٤ُخ ك٠ رؾو٤ن اُ٘ٔٞ "  41.

ٓغ اُزش٤ًض ػ٠ِ " ٝاُؼذاُخ ك٠ ٓظش

 ٝا٫عزضٔبس اُؼبّاُؼشائت 

د. ٗل٤ٖ ًٔبٍ، د. ٛجخ اُجبص  ع٤ٜش اثٞ اُؼ٤٘٤ٖ.د 9106ٗٞكٔجش 

 ٝأخشٕٝ

ث٘بء هٞاػذ رظذ٣ش٣خ ط٘بػ٤خ ٬ُهزظبد " 42.

 "أُظشٟ
د. كبد٣خ ػجذ اُغ٬ّ، د. ٓؾٔذ  اع٬ٍ سارت.د 9106ٗٞكٔجش 

 ػجذ اُشل٤غ ٝأخشٕٝ

اُظ٘بػبد اُزؾ٤ِ٣ٞخ ٝاُز٤ٔ٘خ أُغزذآخ  43.

 ك٠ ٓظش
د. ٗغٞإ عؼذ اُذ٣ٖ، د. ئ٣ٔبٕ  ٓٔذٝػ ك٢ٜٔ اُششهبٟٝ. د 9106د٣غٔجش 

 اؽٔذ اُششث٢٘٤ ٝأخشٕٝ

كِغلخ "اُظ٘بد٣ن ٝاُؾغبثبد اُخبطخ 65.

 "عذٝاٛب ٝٓغزوجِٜب –ا٧عجبة  –ا٩ٗشبء 
د. ػض٣ضح ػجذ اُشصام، د. ٓؾٔذ  ا٣ٔبٕ اؽٔذ اُششث٢٘٤.د 9106د٣غٔجش 

 ؽغٖ رٞك٤ن

ٝدٝسح ك٠ اُز٤ٔ٘خ ا٫هزظبد ا٧خؼش  67.

 أُغزذآخ
د. ٓؾٔذ ع٤ٔش ٓظطل٠، د.   ؽغبّ اُذ٣ٖ ٗغبر٠. د 9107كجشا٣ش 

 ٗل٤غخ أثٞ اُغؼٞد ٝأخشٕٝ

ئداسح اُضساػخ أُظش٣خ ك٠ اؽبس  .6.

 اُزؼ٤شاد أُؾ٤ِخ ٝاُذ٤ُٝخ
  ػجذ اُوبدس ٓؾٔذ د٣بة. د 9107كجشا٣ش 

رلؼ٤َ اُؼ٬هبد ا٫هزظبد٣خ أُظش٣خ ٓغ  61.

 ٓغٔٞػخ اُجش٣ٌظدٍٝ 
 اع٬ٍ سارت.د 9107د٣غٔجش 

د. كبد٣خ ػجذ اُغ٬ّ ، د.   

ٓظطل٠ أؽٔذ ٓظطل٠ 

 ٝأخشٕٝ
اُزخط٤ؾ ُِز٤ٔ٘خ ا٤ُٜ٘ٔخ ُِٔؼ٤ِٖٔ ك٠  64.

 "ٓؼِْ اُزؼ٤ِْ ا٧عبع٠ ٗٔٞرعب" ٓظش
د. خؼش ػجذ اُؼظ٤ْ أثٞ هٞسح،  دعٞه٠ ػجذ اُغ٤َِ. د 9107د٣غٔجش 

 د. ُطق هللا ئٓبّ طبُؼ ٝأخشٕٝ

اعزٌشبف كشص اُ٘ٔٞ ٖٓ خ٬ٍ  66.

اُخذٓبد اُِٞعغز٤خ ثبُزطج٤ن ػ٠ِ 

 أُٞاٗئ أُظش٣خ
د. ػ٢ِ ٗظبس، د. أؽٔذ كشؽبد  ٠٘ٓ ػجذ اُؼبٍ دعٞه٠.د 9107د٣غٔجش 

 ٝأخشٕٝ

اُزـ٤شاد ا٫هزظبد٣خ ٝا٫عزٔبػ٤خ ك٢  65.

 9100اُش٣ق أُظش١ ثؼذ صٞسح ٣٘ب٣ش 
 ٣9108٘ب٣ش 

ؽ٘بٕ سعبئ٢ ػجذ .د

 اُِط٤ق
عؼذ ؽٚ ػ٬ّ، د. ػجذ اُلزبػ د. 

 ؽغ٤ٖ ٝأخشٕٝ

اُزذٛٞس اُج٤ئ٠ ك٠ ٓظش ٜٓ٘ظ د٠ِ٤ُ  61.

 ُزوذ٣ش رٌب٤ُق اُؼشس
د. أؽٔذ ػجذ اُٞٛبة ثشا٤ٗخ، د.  ٓؾٔذ ع٤ٔش ٓظطل٠.د 9108اثش٣َ 

 ٗل٤غخ ع٤ذ أثٞ اُغؼٞد ٝأخشٕٝ

ثطبهخ ا٧داء أُزٞاصٕ ًأداح ٩ػبدح  62.

 ٛ٘ذعخ اُوطبع اُؾ٠ٌٓٞ ك٠ ٓظش

 "ٓؼٜذ اُزخط٤ؾ اُو٠ٓٞ" " دساعخ ؽبُخ"

  ا٣ٔبٕ اؽٔذ اُششث٢٘٤.د 9108ٓب٣ٞ 

 9108رو٤٤ْ ا٧ٛذاف ا٩ٗٔبئ٤خ ُٔب ثؼذ  63.

 ك٠ ع٤بم رٞعٜبد اُز٤ٔ٘خ ك٠ ٓظش
 ٛذٟ طبُؼ اُ٘ٔش. د ٤ُٞ٣9108ٞ 

د. ػ٬ء اُذ٣ٖ ٓؾٔٞد صٛشإ، 

د. خبُذ ػجذ اُؼض٣ض ػط٤خ 

 ٝأخشٕٝ
أُظش٣خ اُزش٤ًخ اُؼ٬هبد ا٫هزظبد٣خ  55.

 ثبُزش٤ًض ػ٠ِ رو٤٤ْ ارلبه٤خ اُزغبسح اُؾشح
أؿغطظ 

9108 
 أع٬ٍ سارت. د

د. كبد٣خ ػجذ اُغ٬ّ ، د.  عِٟٞ 

 ٓؾٔذ ٓشع٢ ٝأخشٕٝ

 
ئؽبس ُشؤ٣خ ٓغزوج٤ِخ ٫عزخذاّ ٓظبدس  57.

 اُطبهخ اُغذ٣ذح ٝأُزغذدح ك٠ ٓظش
 ٗل٤ٖ ًٔبٍ. د 9108أًزٞثش 

ٗل٤غخ د. ع٤ٜش أثٞ اُؼ٤٘٤ٖ، د. 

 أثٞ اُغؼٞد ٝأخشٕٝ

 
عٞاٗت " اُغٞم أُؾ٤ِخ ُِغِغ اُـزائ٤خ .5.

 "اُوظٞس، ٝاُزط٣ٞش 
 ػجذ اُوبدس ٓؾٔذ د٣بة. د 9107عجزٔجش

د. ٛذٟ طبُؼ اُ٘ٔش، د.  أؽٔذ 

 ػجذ اُٞٛبة ثشا٤ٗخ ٝأخشٕٝ

 
د. كش٣ذ أؽٔذ ػجذ اُؼبٍ، د.  ع٤ذ ػجذ أُوظٞد. د 9109اثش٣َ أُشطذ اُؾؼشٟ ُٔذ٣٘خ ا٧هظش  51.
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 اٌجبحضْٛ اٌّشبسوْٛ اٌجبحش اٌشئ١غٟ اٌزبس٠خ عٕٛاْ اٌغٍغٍخ َ

ٓؾٔٞد ػجذ اُؼض٣ض ػ٤ِٞٙ  ٓؾبكظخ ا٧هظش

 ٝأخشٕٝ

 
اُطبهخ أُزغذدح ث٤ٖ ٗزبئظ ٝئثزٌبساد  54.

اُجؾش اُؼ٠ِٔ ٝاُزطج٤ن ا٤ُٔذا٠ٗ ك٠ 

 اُش٣ق أُظشٟ
 ػجذ اُوبدس ٓؾٔذ د٣بة. د 9109ئثش٣َ 

د. ٛذ١ طبُؼ اُ٘ٔش، د. أؽٔذ 

 ػجذ اُٞٛبة ثشا٤ٗخ ٝأخشٕٝ

ٗؾٞ رؾغ٤ٖ أٝػبع ا٧ٖٓ اُـزائ٠  56.

ٝاُضساػخ أُغزذآخ ٝاُؾذ ٖٓ اُغٞع 

عجَ ٝآ٤ُبد رؾو٤ن  –ٝاُلوش ك٠ ٓظش 

 -اُضب٠ٗ ٖٓ أٛذاف اُز٤ٔ٘خ أُغزذآخ

(9109 – 9161) 

د. ػجذ اُؼض٣ض ئثشا٤ْٛ، د.  ٛذٟ طبُؼ اُ٘ٔش. د.أ ٤ُٞ٣9109ٞ 

 ثشًبد أؽٔذ اُلشا ٝأخشٕٝ

ٝأصبسٛب ػ٠ِ اُزـ٤شاد ك٠ أعؼبس اُ٘لؾ  55.

 (اُؼب٠ُٔ ٝاُؼشث٠ ٝأُظشٟ) ا٫هزظبد 
د. ئع٬ٍ سارت، د. كبد٣خ ػجذ  ؽغٖ طبُؼ.  د ٤ُٞ٣9109ٞ 

 اُغ٬ّ ٝأخشٕٝ

ٓغزوجَ اُز٤ٔ٘خ ك٠ أُ٘طوخ اُغ٘ٞث٤خ  51.

اُش٬ر٤ٖ ) ُٔؾبكظخ اُجؾش ا٫ؽٔش 

 (ٝؽ٣٬ت
د. ع٤ذ ػجذ أُوظٞد، د. كش٣ذ  ٠٘ٓ دعٞه٠. د.أ ٤ُٞ٣9109ٞ 

 اُؼبٍ ٝأخشٕٝ أؽٔذ ػجذ

ٗؾٞ ئؽبس ٓزٌبَٓ ُو٤بط ٝدساعخ أصش  52.

 9108أٛذاف اُز٤ٔ٘خ أُغزذآخ ُٔب ثؼذ 

ػ٠ِ أٝػبع اُز٤ٔ٘خ أُغزذآخ ك٠ ٓظش 

 9161/ 9108خ٬ٍ اُلزشح 

د. ػ٠ِ ٗظبس، د. ٛذٟ اُ٘ٔش  ٓبعذ  خشجخ. د ٤ُٞ٣9109ٞ 

 ٝأخشٕٝ

ٓزطِجبد رط٣ٞش اُؾبعجبد اُو٤ٓٞخ ك٠  53.

 ٓظش
د. ػجذ اُلزبػ ؽغ٤ٖ، د. أَٓ  ع٤ٜش أثٞ اُؼ٤٘٤ٖ. د ٤ُٞ٣9109ٞ 

 صًش٣ب

.15 
 كش٣ذ ػجذ اُؼبٍ. د 9109أؿغطظ آ٤ُبد اُز٤ٔ٘خ ا٫ه٤ٔ٤ِخ أُزٞاصٗخ

د. ع٤ذ ٓؾٔذ ػجذ أُوظٞد، د. 

أؽٔذ ػجذ اُؼض٣ض اُجو٠ِ 

 ٝأخشٕٝ
رلبػ٬د ا٤ُٔبٙ ٝأُ٘بؿ ٝا٫ٗغبٕ ك٠  17.

اػبدح اُزش٤ٌَ ٖٓ أعَ اهزظبد )ٓظش 

 (ٓزٞاطَ
 د ع٤ٔش ٓظطل٠ 9109أؿغطظ

د. ٗل٤غخ ع٤ذ ٓؾٔذ أثٞ اُغؼٞد، 

د. أؽٔذ ؽغبّ اُذ٣ٖ ٓؾٔذ 

 ٗغبر٢ ٝأخشٕٝ

اعزشار٤غ٤خ اُزًبء ا٫هزظبدٟ   رلؼ٤َ .1.

ٝاُو٠ٓٞ ك٠  ػ٠ِ أُغزٟٞ أُإعغ٠

 ٓظش
د. ٓؾٔذ ػجذ اُشل٤غ ػ٤غ٢، د.  د ٓؾشّ اُؾذاد 9109أؿغطظ

 صُل٢ ػجذ اُلزبػ شِج٢ ٝأخشٕٝ

اُؾوٞم  –اشٌب٤ُخ أُٞاؽ٘خ ك٠ ٓظش  11.

 ٝاُٞعجبد
د. خؼش ػجذ اُؼظ٤ْ أثٞ هٞسح،  دعٞه٠ ػجذ اُغ٤َِ. د 9109أؿغطظ

 د. ُطق هللا ئٓبّ طبُؼ ٝأخشٕٝ

ٓظش   ًلبءح ا٫عزضٔبس اُؼبّ ك٠ 14.

أُؾذداد ٝاُلشص ٝآٌب٤ٗبد )

 (اُزؾغ٤ٖ
د. ٛذٟ طبُؼ اُ٘ٔش، د. ٛجخ  أَٓ صًش٣ب.د 9109عجزٔجش

 طبُؼ ٓـ٤ت ٝأخشٕٝ

ا٫عشاءاد اُذاػٔخ ٫ٗذٓبط أُششٝػبد  16.

اُظـ٤شح ٝأُز٘ب٤ٛخ اُظـش ؿ٤ش اُشع٤ٔخ 

 ك٠ اُوطبع اُشع٠ٔ ك٠ ٓظش
د. ٓٔذٝػ اُششهبٟٝ، د. صُل٠  ئ٣ٔبٕ اُششث٠٘٤.د 9109أًزٞثش

 شٔج٠ ٝأخشٕٝ

ٓظطل٠، د.   ع٤ٔش  د. ٓؾٔذ ٗل٤غخ أثٞ اُغؼٞد. د ٤ُٞ٣9101ٞا٫داسح أُزٌبِٓخ ُِٔخِلبد اُظِجخ  15.
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 اٌجبحضْٛ اٌّشبسوْٛ اٌجبحش اٌشئ١غٟ اٌزبس٠خ عٕٛاْ اٌغٍغٍخ َ

 اُشبٍ ٝأخشٕٝ ٜٓب  ٝدٝسٛب ك٠ دػْ ا٫هزظبد اُو٠ٓٞ

ٓزطِجبد اُزؾٍٞ ٫هزظبد هبئْ ػ٠ِ  11.

 أُؼشكخ ك٠ ٓظش
د. ٓؾٔذ ٓبعذ خشجخ، د. خبُذ  ػ٬ء صٛشإ.د ٤ُٞ٣9101ٞ

 ػجذ اُؼض٣ض ػط٤خ ٝأخشٕٝ

ا٧ػٔبٍ اُؼبّ  آ٤ُبد ٝعجَ اط٬ػ هطبع 12.

 اُؼشث٤خك٠ عٜٔٞس٣خ ٓظش 
د. أَٓ صًش٣ب ػبٓش ، د.  ع٤ٜش  أؽٔذ ػبشٞس. د ٤ُٞ٣9101ٞ

 أثٞ اُؼ٤٘٤ٖ ٝأخشٕٝ

عجَ ٝآ٤ُبد رؾو٤ن أٗٔبؽ ا٫عز٬ٜى  13.

 أُغزذاّ ك٠ ٓظش
د. ػ٬ء اُذ٣ٖ صٛشإ، د. خبُذ  ٛذٟ طبُؼ اُ٘ٔش.د 9101أؿغطظ

 ػجذ اُؼض٣ض ػط٤خ ٝأخشٕٝ

اُخ٤بساد ا٫عزشار٤غ٤خ ٫ط٬ػ ٓ٘ظٞٓخ  25.

 ك٠ ٓظش  اُزؼ٤ِْ ٓب هجَ اُغبٓؼ٠
د. خؼش ػجذ اُؼظ٤ْ أثٞ هٞسح،  دعٞه٠ ػجذ اُغ٤َِ. د.ا 9101أؿغطظ

 د. ٓؾشّ طبُؼ اُؾذاد ٝأخشٕٝ

أُغئ٤ُٞخ أُغزٔؼ٤خ ُِششًبد ٝدٝسٛب  27.

 ك٠ رؾو٤ن اُز٤ٔ٘خ أُؾ٤ِخ ك٠ ٓظش
 9101عجزٔجش

ؽ٘بٕ سعبئ٠ ػجذ .د

 اُِط٤ق
د. عؼذ ؽٚ ػ٬ّ، د. ٗغٞإ 

 اُذ٣ٖ ٝأخشٕٝعؼذ 

.2. 
ر٤ٔ٘خ ٝرشش٤ذ اعزخذآبد ا٤ُٔبٙ ك٠ 

 ٓظش
 9101عجزٔجش

 د ػجذ اُوبدس د٣بة
 
 

د. أؽٔذ ثشا٤ٗخ، د. ثشًبد اُلشا 

 ٝأخشٕٝ

ارلبه٤خ ٓ٘طوخ اُزغبسح اُؾشح ا٩كش٣و٤خ  21.

ٝآصبسٛب ػ٠ِ ا٫هزظبداد ا٫كش٣و٤خ 

 ػٔٞٓب ٝا٫هزظبد أُظشٟ خظٞطب
د. اع٬ٍ سارت، د. كبد٣خ ػجذ  اُشل٤غد ٓؾٔذ ػجذ  9101عجزٔجش 

 اُغ٬ّ

دساعخ ٓذٟ رطج٤ن اُؾًٞٔخ ػ٠ِ ا٩ٗزبط  927

ٝا٩عز٬ٜى أُغزذاّ ُِٔٞاسد اُطج٤ؼ٤خ 

 ك٠ ٓظش
د. عؾش اُجٜبئ٢، د. ؽ٘بٕ  ؽغبّ ٗغبر٠. د 9101أًزٞثش

 سعبئ٢ ٝأخشٕٝ

اُٞاهغ "ٓظش  ك٠ ٗبػخ اُشخبّ  ص 26.

ثبُزطج٤ن ػ٠ِ أُ٘طوخ " ٝأُأٍٓٞ

 اُظ٘بػ٤خ ثشن اُضؼجبٕ
د. ٓٔذٝػ اُششهبٟٝ، د. ٓؾٔذ  د ئ٣ٔبٕ أؽٔذ اُشإث٠٘٤ 9101د٣غٔجش

 ٗظش كش٣ذ ٝأخشٕٝ

د. دعٞه٠ ػجذ اُغ٤َِ، د.  ٓؾٔذ  ٓؾشّ طبُؼ اُؾذاد.د 9101د٣غٔجش  رط٣ٞش ٓ٘ظٞٓخ اُزؼ٤ِْ  اُؼب٠ُ ك٠ ٓظش 25.

 ػجذ اُشل٤غ ػ٤غ٠ ٝأخشٕٝ
أُظش٣خ ث٤ٖ اُطبهخ أُؾزِٔخ ُِظؾبسٟ  21.

 ٝهؾبُخ اُج٤ئخ رخٔخ اُٞادٟ
د. ػجذ اُوبدس د٣بة، د. أؽٔذ  ٓؾٔذ ع٤ٔش ٓظطل٠.د 9101د٣غٔجش

 ػجذ اُؼض٣ض اُجو٢ِ

ٗؾٞ رؾغ٤ٖ أٗٔبؽ ا٫ٗزبط أُغزذاّ ثوطبع  22.

 اُضساػخ ك٠ ٓظش
د. ػ٬ء اُذ٣ٖ ٓؾٔذ صٛشإ، د.  د ٛذٟ طبُؼ اُ٘ٔش ٤ٗٞ٣9102ٞ

 خبُذ ػجذ اُؼض٣ض ػط٤خ ٝأخشٕٝ

ٓجبدسح اُؾضاّ ٝاُطش٣ن ٝاٗؼٌغبرٜب  23.

أُغزوج٤ِخ ا٫هزظبد٣خ ٝاُغ٤بع٤خ ػ٠ِ 

 ٓظش
د. ٓؾٔذ ػ٠ِ ٗظبس، د. ٛجخ  د ٓؾٔذ ٓبعذ خشجخ ٤ٗٞ٣9102ٞ

 عٔبٍ اُذ٣ٖ ٝأخشٕٝ

دساعخ رؾ٤ِ٤ِخ ُٔٞهغ ٓظش ك٠ اُزغبسح  35.

اُج٤٘٤خ ث٤ٖ اُذٍٝ اُؼشث٤خ  ثبعزخذاّ  

 رؾ٤َِ اُشجٌبد
 ؽ٠ِٔ اُش٣ظ د أٓب٠ٗ ٤ٗٞ٣9102ٞ

د. كبد٣خ ٓؾٔذ ػجذ اُغ٬ّ، د. 

ؽغٖ ٓؾٔذ سث٤غ ؽغٖ 

 ٝأخشٕٝ

عؼش اُظشف ٝػ٬هزٚ ثب٫عزضٔبساد  37.

 ا٧ع٘ج٤خ ك٠ ٓظش
د. ؽغبصٟ اُغضاس، د. ٓؾٔٞد  د كبد٣خ ػجذ اُغ٬ّ ٤ُٞ٣9102ٞ

 ػجذ اُؾ٠ ط٬ػ ٝأخشٕٝ
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 اٌجبحضْٛ اٌّشبسوْٛ اٌجبحش اٌشئ١غٟ اٌزبس٠خ عٕٛاْ اٌغٍغٍخ َ

اُزـ٤ش ا٠ٌِ٤ُٜ ُوطبع أُؼِٞٓبد ك٠  .3.

 (اُؼٔبُخثبُزش٤ًض ػ٠ِ )ٓظش 
د. اع٬ٍ سارت، د. ٓؾٔذ ػجذ  د ٓؾشّ اُؾذاد ٤ُٞ٣9102ٞ 

 اُشل٤غ ػ٤غ٠ ٝأخشٕٝ

اُزأ٤ٖٓ ٝاداسح أُخبؽش ك٠ اُضساػخ  31.

 أُظش٣خ
د. عؼذ ؽٚ ػ٬ّ، د. أؽٔذ ػجذ  د ع٤ٔش ػش٣وبد ٤ُٞ٣9102ٞ 

 اُٞٛبة ثشا٤ٗخ ٝأخشٕٝ

ا٤ٔٛخ أُش٬ٌد اُ٘لغ٤خ ٝا٫عزٔبػ٤خ  34.

 -ع٘خ  68-02ُذٟ اُشجبة أُظشٟ 

 دساعخ رطج٤و٤خ ػ٠ِ ٓؾبكظخ اُوبٛشح
د. خؼش ػجذ اُؼظ٤ـْ أثٞ هٞسح،  دعٞه٠ ػجذ اُغ٤َِ. د 9102أؿغطظ

 د. ُطق هللا ئٓبّ طبُؼ ٝأخشٕٝ

اُزؼبٕٝ أُظشٟ ا٫كش٣و٠ ك٠ ٓغبٍ  36.

 اعزئغبس ا٧ساػ٠ ٝاُزظ٤٘غ اُـزائ٠
د. ٗل٤غخ ع٤ذ أثٞ اُغؼٞد، د.  ع٤ٔش ٓظطل٠. د 9102عجزٔجش

 ؽٔذاٟٝ ثٌش١ ٝأخشٕٝ

٫ ٓشًض٣خ ا٫داسح اُج٤ئ٤خ ك٠ ٓظش ٝعجَ  35.

 دػٜٔب
د. ٓؾٔذ ع٤ٔش ٓظطل٢، د.  ٗل٤غخ أثٞ اُغؼٞد.د 9102عجزٔجش

 عؾش ئثشا٤ْٛ اُجٜبئ٢ ٝأخشٕٝ

رو٤٤ْ اُغ٤بعبد اُ٘وذ٣خ أُظش٣خ ٓ٘ز ػبّ  31.

اٛزٔبّ خبص ثذٝسٛب ك٠ ٓغ 9116

 ٓغبٗذح أٛذاف خطؾ اُز٤ٔ٘خ
 9102عجزٔجش

ؽغبصٟ ػجذ اُؾ٤ٔذ .د

 اُغضاس
د. ػ٢ِ كزؾ٢ اُجغ٬ر٢، د. أؽٔذ 

 ػبشٞس ٝأخشٕٝ

أُٔبسعبد ا٫ؽزٌبس٣خ ك٠ أعٞام اُغِغ  32.

 اُـزائ٤خ ا٧عبع٤خ ك٠ ٓظش
د. أؽٔذ ػجذ اُٞٛبة ثشا٤ٗخ، د.  ػجذ اُوبدس د٣بة. د 9102أعجزٔجش 

 ٛذٟ طبُؼ اُ٘ٔش ٝأخشٕٝ

ع٤بعبد ر٤ٔ٘خ اُظبدساد ك٠ ٓظش ك٠  33.

 ػٞء أُغزغذاد ا٫ه٤ٔ٤ِخ ٝاُؼب٤ُٔخ
د. ٓؾٔذ ػجذ اُشل٤غ، د. ٓغذٟ  ٗغ٬ء ػ٬ّ. د 9102أًزٞثش 

 خ٤ِلخ ٝأخشٕٝ

رلؼ٤َ ٓ٘ظٞٓخ عٞدح اُزظذ٣ش ك٠  155

أُششٝػبد اُظـ٤شح ٝأُزٞعطخ ك٠ 

 ٓظش ثبُزطج٤ن ػ٠ِ هطبع أُ٘غٞعبد
د. صُل٠ شِج٠، د. ٓؾٔذ ؽغٖ  ئ٣ٔبٕ اُششث٠٘٤. د 9102د٣غٔجش 

 رٞك٤ن ٝأخشٕٝ

ك٠ ر٤ٔ٘خ اُوذسح  دٝس اُؼ٘به٤ذ اُظ٘بػ٤خ 157

 –اُز٘بكغ٤خ ُظ٘بػخ ا٧صبس ك٠ ٓظش 

 ثبُزطج٤ن ػ٠ِ ٓؾبكظخ د٤ٓبؽ
د. ئ٣ٔبٕ اُششث٢٘٤، د. ع٤ٔش  ٓؾٔذ ؽغٖ رٞك٤ن. د 9103كجشا٣ش

 ػش٣وبد ٝأخشٕٝ

اُزشاس اُضوبك٠ أُغزذآخ ٓغ ع٤بؽخ  .15

 اُزطج٤ن ػ٠ِ اُوبٛشح اُزبس٣خ٤خ
 عِٟٞ ٓؾٔذ ٓشع٠. د ٤ٗٞ٣9103ٞ 

د. ئع٬ٍ سارت اُؼو٠ِ٤، د. 

ص٣٘ت ٓؾٔذ ٗج٤َ اُظبدٟ 

 ٝأخشٕٝ
رطٞس ٜٓ٘غ٤خ عذاٍٝ أُذخ٬د  151

ٝأُخشعبد ٝٓوزؼ٤بد رلؼ٤َ 

 اعزخذآٜب ك٠ ٓظش
 ٞ٤ُٞ٣9103 

ؽغبصٟ ػجذ اُؾ٤ٔذ . د

 اُغضاس
ع٤ٜش اثٞ اُؼ٤ى٤ٖ ، د.  أؽٔذ  د.

 ٗبطش ٝأخشٕٝ

ٓغزوجَ اُوطٖ أُظشٟ ك٠ ع٤بم  154

 اعزشار٤غ٤خ اُز٤ٔ٘خ اُضساػ٤خ ك٠ ٓظش
د. ع٤ٔش ػجذ اُؾ٤ٔذ ػش٣وبد،  عؼذ ؽٚ ػ٬ّ. د ٤ُٞ٣9103ٞ 

 د. ٗغٞإ عؼذ اُذ٣ٖ ٝأخشٕٝ

اُزـ٤ش ا٠ٌِ٤ُٜ ُوطبع أُؼِٞٓبد ك٠  156

 ٓظش ثبُ٘ش٤ًض ػ٠ِ اُظبدساد
  ٓؾشّ اُؾذاد. د 9103أؿغطظ

د. ٓؾٔٞد ػجذ اُؾ٠، د. ٓؾٔذ  كبد٣خ ػجذ اُغ٬ّ. د 9103أؿغطظ ٓ٘بكغ ٝأػجبء اُز٣َٞٔ اُخبسع٠ ك٠ ٓظش 155

 ػجذ اُشل٤غ ػ٤غ٠ ٝأخشٕٝ
ٗؾٞ ٜٓ٘غ٤ٚ ُو٤بط أُإششاد ٝرظٞس  151

ٓزٌبَٓ ُ٘ٔزعخ اُغ٤٘بس٣ٞٛبد اُجذ٣ِخ 

ُزؾو٤ن أٛذاف اأْٓ أُزؾذح ُِز٤ٔ٘خ 

 
 9103أؿغطظ

 
 د ػجذ اُؾ٤ٔذ اُوظبص

د. أؽٔذ ع٤ٔبٕ، د. ػ٬ ػبؽق 

 ٝأخشٕٝ
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 اٌجبحضْٛ اٌّشبسوْٛ اٌجبحش اٌشئ١غٟ اٌزبس٠خ عٕٛاْ اٌغٍغٍخ َ

 ؽبُخ ٓظش – 9161أُغزذآخ 
152 

رط٣ٞش اُزؼ٤ِْ ا٧عبع٠ ك٠ ٓظش ك٠ 

 ػٞء ا٫رغبٛبد اُزشث٣ٞخ اُؾذ٣ضخ
 دعٞه٠ ػجذ اُغ٤َِ. د 9103عجزٔجش 

د. خؼش ػجذ اُؼظ٤ْ أثٞ هٞسح، 

د. ُطق هللا ٓؾٔذ ؽجبُخ 

 ٝأخشٕٝ
اُ٘ٔٞ اُغٌب٠ٗ ٝاُزـ٤شاد ا٫عزٔبػ٤خ  153

ٝا٫هزظبد٣خ ٝاُؼٔشا٤ٗخ ك٠ ٓظش خ٬ٍ 

9119-9101 
 ػضد ص٣بٕ. د 9103عجزٔجش 

د. أؽٔذ ػجذ اُؼض٣ض اُجو٢ِ، د. 

 ؽبٓذ ٛطَ ٝأخشٕٝ

اُضساػخ اُزؼبهذ٣خ ًٔذخَ ُِز٤ٔ٘خ  175

 اُضساػ٤خ أُغزذآخ ك٠ ٓظش
 ٛذٟ اُ٘ٔش. د 9103أًزٞثش 

اُلشا، د. ٓؾٔذ د. ثشًبد أؽٔذ 

 ٓبعذ خشجخ ٝأخشٕٝ
كشص ٝٓغب٫د اُزؼبٕٝ  ..3

اُضساػ٢ أُظش١ ا٧كش٣و٢ 

 ٝآ٤ُبد رلؼ٤ِٚ
 د. ىدل النمر 9191ٓبسط 

 د. أحمػد عبد الكىاب برانيو
 د.بركات أحمػػػد الفػرا كأخركف
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Abstract 
Opportunities and Fields of African-Egyptian Agricultural Cooperation 

and Mechanisms of Activation 
    The current study aims to explore and monitor the most important productive, commercial 

and service opportunities and fields for Egyptian agricultural cooperation with some African 

countries. The study also seeks to offer a set of mechanisms and approaches for decision-

makers and policy makers to activate cooperation areas. 

In order to achieve the study objectives, the analytical method was adopted, and the study 

reached a group of African countries with priority for Egyptian agricultural investment, 

namely: Zambia, Ghana, Burkina Faso, Kenya, Ethiopia, Uganda, Tanzania, Angola, Ivory 

Coast, Rwanda, Mozambique, and Sudan. 

The study reviewed agricultural activities in the aforementioned countries, and opportunities 

and fields of Egyptian agricultural cooperation and investment were identified for both the 

private and governmental sectors, with reference to the most important investment incentives 

in those countries. 

 

In order to enhance this cooperation, the study proposed a number of mechanisms, including: 

- The Egyptian-African cooperation in the field of agriculture must be within the framework 

of a national strategy for cooperation with African countries that includes economic, social, 

political and security fields. 

- Working to establish an Egyptian agricultural investment center to serve investors in Africa, 

through Ministry of Agriculture and Land Reclamation, to be in charge of providing a base of 

information and data, and preparing a map and a guide for agricultural investment for the 

most attractive African countries to agricultural investments. 

- Providing opportunities to enhance the partnership between the government and the private 

sector in planning and implementing agricultural investment projects in African countries. 

- Spreading the logistic and marketing services, and working to complete the system of 

establishing logistic centers in African countries with greater agricultural opportunities for 

cooperation with Egypt, and encouraging the Egyptian private sector to establish marketing 

and mediation companies between Egypt and African countries. 

- Supporting the Egyptian-African trade exchange by working to open the Egyptian market to 

African products, by granting them preferential treatment and easing restrictions on imports 

from them, and working to deploy trade representation offices in African countries, especially 

in the Nile Basin countries, in order to increase the volume of trade between Egypt and those 

countries. 

- Supporting investment in infrastructure projects in African countries, the most important of 

which are roads, transport by land and sea, and agricultural marketing facilities. 

- Providing opportunities for financing Egyptian investments in Africa by establishing an 

Egyptian sovereign fund for finance in Africa in cooperation with the African Development 

Bank, while asking financial, regional and international institutions through the African 

Union to provide innovative mechanisms and bank facilities to support investment and trade 

in the agricultural sector in African countries. 

 

Key words:  

 Importance of Africa to Egypt - Agriculture in Africa - Egyptian-African agricultural 

cooperation - Mechanisms to enhance cooperation. 
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