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 مذكرة مفاهيمية

 "أفريقية خضراء ثورة أجل من باألمسدة املتعلق 2006 لعام أبوجا إعالن متابعة"

 2016 نيسان/أبريل 6 األربعاء،

 

 موجز -اًلأّو

 

ُيعقد هذا االجتماع من قبل االحتاد األفريقي يف شراكة مع مصرف التنمية األفريقي ومنظمةة األذذيةة والاعا ةة     

إ الن أبوجا لعام  مبوجب)املنظمة(. وهو يرمي إىل إ ادة النظر يف االلتاام الذي أخذه وزعاء الاعا ة األفاعقة  لى  اتقهم 

 8أفريقيةة. وثلةل التعهةد األ ةلي يف زيةادة امةتألدام األمسةدة مةن         املتعلق باألمسةدة مةن أجةل ةةوعة خ ةراء       2006

، وهو العام الذي يصادف السنة الدولية للرتبةة. وواقةع األمةر    2015كلغ/للهكتاع الواحد حبلول  ام  50كلغ/هكتاع إىل 

داعة املسةتدامة  أن الرتكيا الشديد  لى األمسدة يف إ الن أبوجا األ لي ينبغي أن يستعاض  نة  بةنهأ أكلةر  ةوال لة      

للرتبة من أجل ضمان أن نظم الرتبة توجد يف وضع أملل وتستطيع تأدية وظائفها الطبيعية املتعددة وتسهم يف االمتألدام 

.  وهلذا، فإن هذه الفر ة منامبة لةي  فقةل لتيديةد االلتةاام، بةل أي ةا لتومةيع نطاقة           قيطبتم تالفعال ألي مساد ي

تقةدم  ما أحرز أو مل حيرز مةن  بة يف ميا  أهداف التنمية املستدامة ولد وة البلدان إىل تقييم ليشمل اإلداعة املستدامة للرت

( خةالل ادةد    AFFMنذ ا تماد اإل الن قبل  شر منوات. وميتم أي ا إطةال  الليةة األفريقيةة لتمويةل األمسةدة )     م

 مع مجيع الشركاء املعنيني.  زيادة املشاعكةاجلانيب، مبا ييّسر 

 

 معلومات أساسية -ثانيًا

 

يف املائةة مةن النةاتأ ا لةي      20تعترب الاعا ة الركياة األمامية لالقتصاد األفريقي، فهذا القطاع ميلل قرابةة   -1

يف املائة من جمموع  ادعات  من الب ائع، يف الوقت الذي يشةكل   20يف املائة من يده العاملة، و 60اإلمجالي ل قليم، و

 ائة من مكان الري  يف اإلقليم. يف امل 90في  مصدع الدخل الرئيسي بالنسبة إىل 

 

وتقديرا للدوع الرئيسي الذي تؤدي  الاعا ة يف الق اء  لى اجلوع وامتئصال شأفة الفقر، ا تمد القةادة األفاعقةة    -2

يف املائةة   6( الذي يد و إىل بلوغ معدل منو زعا ي متومل بنسةبة  CAADP) الربنامأ الشامل للتنمية الاعا ية يف أفريقيا

 .منويًا

 

 أن أفريقيا ال تاال إىل حد كبري تعاني من انعدام األمن الغذائي عذم التدخالت ا ددة الالزمة لقلب مسةاع  إال -3

 دة مؤثرات قمة تتصل باألمن الغذائي. ومثة ٍمسألة ذات أهمية خا ة بالنسبة إىل  ت دد،  لى حنو ما حالوضع السائد

د هة يف أبوجا، نييرييا، والذي تع 2006لق باألمسدة املنعقد يف  ام هذا ادد  اجلانيب وهي مؤثر القمة األفريقي املتع

خالل  القادة األفاعقة بتعايا إنتاج األمسدة وتوافرها، وإنشاء آلية أفريقيةة لتمويةل األمسةدة. وثلةل اهلةدف املكةر  يف       



لسةنوي المةتألدام األمسةدة    إ الن أبوجا يف حتقيق زيادة بستة أضعاف  لى األقل يف امتألدام األمسدة وزيادة املتومةل ا 

، مع اإلقراع بأن  مةا مةن إقلةيم يف العةامل امةتطاع      2015كلغ/هكتاع حبلول منة  50كلغ/هكتاع إىل ما ال يقل  ن  8من 

دد بالنسةبة إىل  الاعا ة )والق اء  لى اجلوع( دون زيادة امتألدام األمسدة. ونظرا إىل أن هذا اهلدف قد ُحة نطا  ع يتوم

مل حيةرز  حرز أو ما أأن يقوم القادة األفاعقة بتقييم أوان  من املهم ويف فدف السنة الدولية للرتبة، ، الذي يصا2015 ام 

 .2015يف فرتة ما بعد  ام  تمادها اختاذ قراع بشأن اإلجراءات األخرى اليت ينبغي ابيف تنفيذ اإل الن ومن تقدم 

 

دة، فةإن اجلوانةب الرئيسةية    ال امةتألدام األمسة  إىل حتقيق الايادة اليت يتم الد وة إليها أ ةاله يف جمة   ومعيًا -4

تشمل ضمن مجلة أموع أخرى مةا يلةيح حصةول املةااع ني  لةى األمسةدة، وتكةالي  األمسةدة، وإنتةاج األمسةدة  لةى            

املستويني الوطين واإلقليمي، وخدمات اإلعشاد املنامبة. ذري أن وترية التقدم كانت بطيئة ومتفاوتة ومت مواجهة  دد من 

ولكةن    لى امتداد الطريق. واألهم من ذلك، ينبغي لالمرتاتيييات العامة أن تشمل لي  فقل امتألدام األمسةدة  العقبات

 أي ا وبصوعة أ ل اإلداعة املستدامة للرتبة، ضمن السياقات االقتصادية واملادية األومع. 

 

 التحديات املاثلة: أزمة إنتاجية الرتبة يف أفريقيا -ثالثًا

 

 مااعع أ اا  اديةازات الصةغرية أحةد األمةبا  اجلذعيةة لعةدم كافيةة أو        صوبة الرتبة يفيشكل امتنفاد خ -5

اخنفاض إنتاج األذذية للفرد الواحد يف أفريقيا، مّما يعين أن  يتم تطبيق مغذيات أقةل مةن تلةك الةيت يةتم إزالتهةا مةن        

يف املائةة مةن مةكان     12وت ةم   ا ة يف العامليف املائة من األعاضي الصادة للاع 13الرتبة. وعذم أن أفريقيا حتتوي  لى 

مليةون طةن( مةن     4يف املائةة )  3، مل ثلةل مةوى   2002العامل، فإن امتهالكها لألمسدة هو األدنى يف العامل. ففي  ام 

ا مليون طن( يف أمريكا الالتينيةة وآمةي   77يف املائة ) 54مليون طن( و 13يف املائة ) 9امتهالك األمسدة يف العامل، مقابل 

رتكا يف تيف املائة تقريبا من امتهالك األمسدة يف أفريقيا  70 نسبة وا يل اهلادئ،  لى التوالي. وف ال  ن ذلك، فإن

يف املائة من امتهالك األمسةدة   1 ال أفريقيا، وثلل أفريقيا جنو  الصاراء الكربى )بامتلناء جنو  أفريقيا( جمرد 

 مليون طن(. 1.38يف العامل )

 

ي ، وهة (Africa Fertilizer( مةن مبةادعة األمسةدة يف أفريقيةا )    2015مةاع /آذاع   حتىالبيانات ) وإن أحد  -6

( IFAلتنمية األمسدة ومنظمةة األذذيةة والاعا ةة والرابطةة الدوليةة لصةنا ة األمسةدة )        ليمبادعة مشرتكة بني املركا الدو

األمسدة واملماعمات الاعا ية اجليدة، توضح أن وواالحتاد األفريقي تهدف إىل تيسري تبادل املعلومات  ن خصوبة الرتبة 

يف املائة مةن املتومةل العةاملي.     10، أي ما يعادل 2014كلغ/ هكتاع يف  ام  11متومل امتألدام األمسدة يف أفريقيا بلغ 

ال ياال هناك  لى ما يبدو شوط طويل جيب قطع  للو ول إىل ذايةة  فإن  ، 2006ويف حني أن االجتاه إجيابي منذ  ام 

، زادت األعاضةي املاعو ةة   2011و 2006كلغ/هكتاع ا ددة يف إ الن أبوجا. وخةالل الفةرتة املمتةدة بةني  ةامي       50

 بلدان.  5ع البلدان باملناء ( بينما اعتفع امتألدام املغذيات خالل هذه الفرتة يف مجي1بلدا ) 14يف املائة يف  5.3بنسبة 

 

                                                
  وجنو  أفريقيا، وتناانيا، وزامبيا.اجلاائر، وبوعكينا فامو، ومصر، وإةيوبيا، وذانا، وكينيا، ومدذشقر، ومالوي، ومالي، واملغر ، ونييرييا،   1



 

 ضرورة استعراض التقدم احملرز واختاذ إجراءات جريئة -رابعًا

 

 لت ادواجا اليت ا رتضت مبيل تنفيذ إ الن أبوجا  لةى املسةتويني الةوطين واإلقليمةي مةا يلةيح القيةود         -7

 ةدم فعاليةة القةوانني املتعلقةة     الةاعا يني؛    دم كفاية  دد التيةاع قية لتمويل األمسدة؛ يعمل اللية األفرعيقة لاملالية امل

فةرض ال ةرائب والرمةوم     ةدم تطةوع البنيةة التاتيةة لألمةوا ؛       ؛ دم مالئمةة بيئةات ميامةات االمةتلماع    باألمسدة؛ 

الو ةول ا ةدود إىل التمويةل واإل انةات؛ و ةدم كفايةة الباةو  والتنميةة وخةدمات اإلعشةاد يف ا ةال            اجلمركية، 

 الاعا ي.

 

( حتفيا العرض والطلب بالنسبة إىل األمسدة مةن  1بغي بكل وضوح التغلب  لى هذه ادواجا من خاللح )وين -8

حتسةني مهةاعات إداعة ا ا ةيل    ( 2أجل زيادة جتديد مغذيات الرتبة يف إطاع نهأ مليم ل داعة املسةتدامة للرتبةة؛ )  

ع األخةذ يف اال تبةاع املنةاطق اإليكولوجيةة الاعا يةة      وإ ادة توجي  عمائل اإلعشاد لتتنامب مع احتياجات املااع ني، م

اجلمع بةني املةدخالت الع ةوية وذةري     ( 4 الروابل بني املألرجات واألموا ؛ )حتسني( 3؛ )املتنو ة ةوالنظم ا صولّي

عمةات  مرا اة التو يات اخلا ة باألمسدة بشكل كامل لنوع الرتبة ومتطلبات ا ا ةيل واملعةاعف واملما  ( 5الع وية؛ )

االمتلماع يف الباو  الاعا ية حتى تتنامب األمسدة وأماليب تطبيق األمسدة ( 6ا لية من أجل االمتألدام الك ء؛ )

ثاما مع اخلصائص الرتبة وفسيولوجيا النباتات والظروف البيئية والسيا  االجتما ي، وحتى يتسنى حتسةني األمسةدة   

( ومجةع البيانةات واملعلومةات ادديلةة واملوةوقةة  ةن مسةتويات        7ات؛ )و ملية تطبيقها بامتألدام مجيع هذه املعلومة 

 التدهوع الرتبة واالحتياجات املتعلقة باألمسدة.

 

وواقع األمر أن الرتكيا الشديد  لى األمسدة يف إ الن أبوجا األ لي ينبغي أن يستعاض  ن  بنهأ أكلر  ةوال   -9

بة توجد يف وضع أملل وتسةتطيع تأديةة وظائفهةا الطبيعيةة املتعةددة      ل داعة املستدامة للرتبة من أجل ضمان أن نظم الرت

 وتسهم يف االمتألدام الفعال ألي مساد يطبق. 

 

لتنظةيم إ ةادة تةدوير امليةاه      أمامةية وقد يكون من املفيد التذكري يف هذا الصدد بأن الرتبة تؤدي وظيفة طبيعية  -10

دة الع وية وهةي مشةبعة باألكسةيني وتتمتةع ببنيةة جيةدة       واملغذيات. وتنطوي الرتبة السليمة  لى مستوى  ال من املا

ميكن أن أن تؤدي إىل زيادة كفاءة امتألدام األمسدة داخل منطقة جذوع النباتةات الةيت يةتم فيهةا امةتيعا  املغةذيات.       

 وباختصاع شديد، يو ى با تماد إطةاع لة داعة املتكاملةة خلصةوبة الرتبةة مةن أجةل تعظةيم الكفةاءة الاعا يةة لألمسةدة           

 واملدخالت الع وية يف إنتاج ا ا يل.   

 



 اجلانيب احلدث أهداف

 

شكل الغاية األولية املنصوص  ليها يف إ الن أبوجا )واليت مت االمتعاضة  نها ت 2015 منةمع اإلشاعة إىل أن  -11

( ومةع  2015للرتبةة ) الن( وباالمتفادة من فر ة زيادة الو ي بأهمية الرتبة اليت أمفر  نها االحتفةال بالسةنة الدوليةة    

الشاملة وامليلا  العاملي املنقح للرتبة الذي ا تمةد السةنة املاضةية، فإنة       األخذ أي ا يف اال تباع أهداف التنمية املستدامة

تألدام األمسدة يف أفريقيةا،  يف ام  -املقلق دم إحرازه و -ميكن اذتنام فر ة االجتماع اجلانيب المتعراض التقدم ا رز

  لى األمسدة إىل إداعة مستدامة أكلر انتظاما للرتبة. األولي اللتاام اا تركيونقل 

 

 وبشكل أكلر حتديدا، ميكن للاد  اجلانيب أن ميهد الطريق الختاذ إجراءات متابعة  لى الناو التاليح -12
 
للمسةةاهمة يف  والتاةةديات والفةةرص اجلديةةدة  والةةدعو  املستأللصةةة  إجةةراء امةةتعراض شةةامل للنياحةةات   (1)

 .2015يييات ما بعد  ام امرتات

امتعراض برامأ ومشاعيع وطنيةة تتةاعة حتةرز تقةدما كةبريا يف املسةاهمة يف حتقيةق أهةداف األمةن الغةذائي            (2)

هذا من شأن  أن يؤدي إىل تبةادل اخلةربات داخةل اإلقلةيم. كمةا أن نشةر املعلومةات  ةن         ف والتغذوي الوطنية.

وطنية بها من شأن  أن ييّسر  مليات التكيي  وا اكةاة  قصص النياح يف أماكن أخرى و ن احتكاك الفر  ال

 والتعايا/التومع. 

  أعجةاء  لة حتديث إ الن أبوجا من خالل توميع نطاقها ليشمل نشر اإلداعة املستدامة للرتبةة بنيةاح يف تت   (3)

اكة مةع أهةداف التنميةة املسةتدامة واجلهةود األخةرى، ملةل جهةود الشةر          )ثاشةياً  2030أفريقيا حبلول  ام 

األفريقية بشأن الرتبة(. ومن املفرتض أن يسةاهم ذلةك أي ةا يف حتقيةق إ ةالن مةاالبو بشةأن التعييةل بةالنمو          

 .2015والتاول الاعا يني الصادع  ن االحتاد األفريقي وكذلك خطة التنمية املستدامة ملا بعد  ام 

 

 اجلانيب احلدث تفاصيل
 

  مةي ألفريقيةا يف أبيةدجان، كةوت     والعشرين ملؤثر املنظمة اإلقليمينعقد ادد  اجلانيب خالل الدوعة التامعة

 بعد الظهر. 12:00 السا ة  باحا إىل 11:00، من السا ة 2016نيسان/أبريل 6ديفواع يوم 

  الرئي ح معادة السيدةTumusiime Rhoda Peace    املفوضة املعنية باالقتصاد الريفةي والاعا ةة يف مفوضةية ،

 أو مملل  نها االحتاد األفريقي /

  امليسرح الربوفيسوعVictor Chude 2006، خبري خالل مؤثر أبوجا لعام 

 

  



 الرئي   االفتتاحية الكلمة

 والاعا ةة،  األذذيةة  ملنظمة العام املدير

 ميلفا دا ذرازيانو جوزي  السيد

 05ح11 -00ح11

 25ح11 – 05حAmit Roy 11 الدكتوع العرض

 45ح11 – 25ح11 املشاعكني مجيع/ امليسر املناقشة

 لتمويالالل األفريقيالالة اآلليالالة إطالالال 

 األمسدة

 55ح11 – 45ح11 

 00ح12 – 55ح11 الرئي   اجلانيب احلدث اختام

 

 التنظيم على املشرفة املؤسسات
 

 نظم هذا ادد  اجلانيب بقيةادة مفوضةية االحتةاد األفريقةي مبعيةة منظمةة األذذيةة والاعا ةة لألمةم املتاةدة           ُي

 التنمية األفريقي.ومصرف 

 

 :اجلانيب احلدث هلذا املنشودة النتائج
 

 املنقح العاملي امليلا  ل  وجيُر ما  حنو  لى للرتبة املستدامة اإلداعة ميا  يف أبوجا إ الن بتاديث االلتاام :1 النتيجة

 الرتبة؛ بشأن األفريقية والشراكة للرتبة

  ؛(AFFM) األمسدة لتمويل األفريقية اللية تشغيل وترية بإمراع االلتاام :2 النتيجة

 .  املستدامة التنمية وأهداف ا د  أبوجا إ الن حتقيق يف البلدان ملسا دة الشركاء حشد إىل الد وة :3 النتيجة

 


