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 تقرير المجنة الفرعية لمنيباد

 :مقدمة أوال:

 2015يو ما 22عقد االجتماع العاشر لمجنة الفرعية لمنيباد لمجنة الممثميف الدائميف في  -1
 مقر مفوضية االتحاد األفريقي، أديس أبابا، إثيوبيا.ب،  1في قاعة المجاف 

 :ثانيا: الحضور

 حضر االجتماع ممثمو الدوؿ األعضاء التالية: -2

كينيا، مالي، موريتانيا، الكاميروف، تشاد، إثيوبيا،  بوتسوانا، الجزائر، بنيف، بوروندي،
 موزمبيؽ، ناميبيا، رواندا والسنغاؿ.

كانت مفوضية االتحاد األفريقي ووكالة التخطيط والتنسيؽ لمنيباد ممثمتيف في االجتماع  -3
 أيضا.

 اعتماد جدول األعمال ثالثا:

 :اعتمد جدوؿ األعماؿ التالي -4

 الفرعية المجنة رئيسل تمييديةالمالحظات ال (1
 اعتماد جدوؿ األعماؿ. (2
 والتنسيؽ لمنيباد  تقرير األنشطة القائـ عمى النتائج لوكالة التخطيط (3
 تنميةال مف أجؿأفريقيا شراكة عف  حديثةمعمومات  (4

 :رابعا: مراسم االفتتاح

سفير جميورية السنغاؿ الموقر ورئيس  مومار جيي، سعادة رحب في كممتو االفتتاحية، -5
لحضورىـ االجتماع المجنة الفرعية لمنيباد لمجنة الممثميف الدائميف بالدكتور ماياكي وفريقو 

لمجنة الممثميف لمنيباد عف سعادتو البالغة إزاء تقرير آخر اجتماع لمجنة الفرعية با معر 
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وؼ مف السنغاؿ وسعادة الدكتور جالوزيرة السيدة  الشكر أيضا إلى معاليقدـ الدائميف. و 
 في االجتماع. اأنتوني موثاي ماروبينج، مفوض الشؤوف االقتصادية لمشاركتيم

 

 :المداوالت: خامسا

 ير األنشطة القائم عمى النتائج لوكالة التخطيط والتنسيق لمنيبادتقر  -1

 عرض

وكالة النيباد بجميع المشاركيف. وأشار التنفيذي لمدير السعادة الدكتور ماياكي ،  رحب -6
الممثميف الدائميف، قدمت النيباد  الفرعية لمنيباد لمجنةإلى أنو خالؿ االجتماع األخير لمجنة 

ا عمى النتائج تضمف تقييما لمشاريع وكالة النيباد والتقدـ المحرز في القارة. تقريرا شامال قائم
مشاريع وجد بيا تالتي  52ػفي البمداف ال آثاروسمط ىذا التقرير الضوء عمى ما لموكالة مف 

موظفيو لمشاريع النيباد، أعطى الكممة  التنفيذيالمدير  استعرضقابمة لمتطبيؽ. وبعد أف 
ي تستخدمو وكالة النيباد لرصد ذال برنامج النظـ والتطبيقات والنواتج )ساب( لتقديـ تكنولوجيا

الشيور  ىالوكالة عمى مد سجمتيانجازات العديدة التي وتقييـ برامج النيباد عمى الطبيعة واإل
دارة الموارد  الستة الماضية في مجاالت الزراعة، واألمف الغذائي والتغذوي، وتغير المناخ وا 

البنية التحتية والتكامؿ اإلقميمي، والتنمية البشرية )العمـو والتكنولوجيا واالبتكار( الطبيعية، و 
المجموعات االقتصادية  فضال عف برنامج تنمية القدرات المتعددة لوكالة النيباد لدى

 .اإلقميمية

 ،برنامج النظـ والتطبيقات والنواتج )ساب(فيما يتعمؽ بنظاـ الرصد والتقييـ لتكنولوجيا  -7
ة قياسيال والتكنولوجيا ،أفضؿ الممارسات برزيالرصد والتقييـ أف ىذا النظاـ  مديرذكر 

بمرحمة ىذه التكنولوجيا وتبدأ خطة . النيباد وكالةالمعترؼ بيا في تسيير العمؿ اليومي لو 
 المتكامؿىذا النظاـ مف شأف و . في جميع أنحاء القارة الوكالة التي تنجزىا مشاريعال إعداد
 يابرامجالنيباد ل وتقييـ رصدعممية  كفاءة مف خالؿ تحسيف نيبادعمؿ ال طريقة غيرأف ي

 .ياومشاريع
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عمؿ  برنامجو  إطار نتائج أشار إلى أف، الزراعي األمف الغذائي والتغذوي تحقيؽبالنسبة ل-8
 أفضؿ أظيرت ىذه الوثيقةوأف قد تـ وضعو  لمتنمية الزراعية الشامؿ األفريقي برنامجال

 المزارعيف. بما في ذلؾ منظمات ،أصحاب المصمحة مختمؼوآثاره عمى ات البرنامج ممارس
وتقديـ مرصد لأداة  باعتباره لمتنمية الزراعية الشامؿ األفريقي البرنامج نتائج إطار يعمؿو 

والوكالة األلمانية لمتعاوف  ،بيف وكالة التخطيط والتنسيؽ لمنيباد العمؿ المشترؾ عف التقارير
المنسقة بيانات ال مجموعة مفتوليد  مع لبرنامج األفريقي الشامؿ لمتنمية الزراعيةالفني وا

 .تقديـ التقارير وبروتوكوالت

مما  يونيوشير  مزيد مف التدريب فيقديـ اللت وبرنامج العمؿ إطار النتائج سوؼ يستخدـ-9
 وعممياتلمزراعة  المشتركة قطاعاتالفي  اإلنفاؽ العاـعمميات  دماجإمنيجية سيعزز 

 نيجحوؿ ية تدريب حمقات وتـ تنظيـ. فريقيأللالتحاد ا التوجيومذكرة  االستعراض بموجب
 يدؼبو جتو بوركينا فاسو و  في خاصة ةوشرك زراعية مدرسة 30 بمشاركة سمسمة القيمة

 ذات األولوية. سالسؿ القيمة رفع مستوىل ممموسةال حموؿ األعماؿ القدرة عمى فيـ تحسيف
مختمؼ البمداف ل تقييـال تممارسا مف خالؿ مالبو عمؿ برنامج تفعيؿؾ ذلحقؽ يكما س

 .ومستوى التنفيذ اضعيو و 

دارة الموارد الطبيعية، تـ إطالؽ -10  المالئمة الزراعة تحالؼ فيما يتعمؽ بتغير المناخ وا 
 الزراعة تمارسأسرة معيشية زراعية  مميوف 25 يجادإبموغ ىدؼ  مف أجؿ ممناخ في أفريقيال
 تنفيذىايجري  اعمشرو  11 تغير المناخ صندوؽويوجد لدى  .2025بحموؿ عاـ  ذكيةال

 لمتكيؼ مجموعات تطويرل ىذا الصندوؽ يستخدـو . في جميع أنحاء القارة بمداف 9في حاليا
عادة تشجير الزراعي  كما تـ. عمى التواليالنيجر و  أوغندا في دوؿ مثؿ األراضي المشاع وا 
المتكاممة  دارةاإلتنظيـ دورة تدريبية لممينييف في مجاؿ لوؽ استخداـ ىذا الصندأيضا 

في  كوازولو ناتاؿ مقاطعة في التقميدي مف أعضاء المجمس 700 تدريبلمسواحؿ. وكاف 
 يشكؿ المناختذبذب السمبية ل اآلثار لمحد مف التكيؼ مع تغير المناخ عمى أفريقيا جنوب

 برامج الصندوؽ. مف اأيضا جزء

 الدورات التدريبية فياالبتكار لرصد و ا ياراتم قدمت ،التنمية البشريةب صؿفيما يت-11
ي نموذجال وقدـ أيضا القانوف والسوداف. وجتو  مثؿ دوؿ أعضاء في نظمتالتي المختمفة 
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 بتكارالا اإلصالحات مف أجؿ تنفيذ الطبية ودعـ المنتجات لوائحلالتحاد األفريقي بشأف 
 في القارة. الدوائيةقطاع الصناعات  عمى نحو أفضؿ في

إلى أف  برنامج تطوير البنية التحتية في أفريقيا مدير أشار،  مبنية التحتيةبالنسبة ل -12
تـ تحويميا قد  برنامج تطوير البنية التحتيةخطة العمؿ ذات األولوية ل في برنامجا 51 ىناؾ
مف  قدمااألكثر ت 16ػالمشاريع ال داكار برنامج عمؿ وقد استقطع مشروع. 400 إلى

تكنولوجيا و  ،والنقؿ ،الطاقة في مجاالت االستراتيجية المشاريع تعتبر كانت 400أصؿ
عدـ كفاية : التحديات التالية ىذه المشاريع واجيتوقد . والمياهالمعمومات واالتصاالت، 

 مستوى المشاريع عمى ةالسياس، اختناقات تمويؿ المشاريع، عدـ كفاية عاريإعداد المش
 .التحدياتمعالجة ىذه األدوات الالزمة ل تـ تطويرو . عير المشادارة إل اتالميار نقص و 

% 30 تـ توفيرىا إلى التيالموارد  مجموعة أدت لمشاريع،اعدـ كفاية إعداد بخصوص –13
تقديـ  آليةوتنظر  قابمة لمتمويؿ. أصبحت برنامج تطوير البنية التحتية في أفريقيامف مشاريع 

، بما في ذلؾ تمويؿ القطاع الخاص،  لبنية التحتية في أفريقيابرنامج تطوير ال الخدمات
 .برنامج تطوير البنية التحتية في أفريقيا لتنفيذ مشاريع

وىي أداة  50فريقيا أممشاريع مف خالؿ إنشاء غير الكافي لتمويؿ معالجة ال تتم -14
التمويؿ الخاص  ةتعبئ توفر ياع ولكنير امشالعداد تبدأ في المراحؿ المبكرة إل ال تنفيذية

 .إعداد المشاريع واالنتياء مف الستكماؿواالستثمار 

توصيات مختمفة لمواجية ىذه أصحاب المشاريع  ، قدـةاختناقات السياسبفيما يتعمؽ -15
 التحديات.

برنامج تطوير البنية التحتية بناء قدرات مسألة الميارات مف خالؿ مشروع  تمت معالجة-16
عداد مشاريع اريى تحسيف إدارة المشإل ىأد ممافي أفريقيا  برنامج تطوير البنية التحتية ع وا 
 اإلقميميةاالقتصادية  اتالمجموعخبيريف إلى  تقديـسيتـ عمى المستوى الوطني. في أفريقيا 

 تسريع المشاريع.في  اإلقميميةاالقتصادية  اتالمجموع يماالثماني وسوؼ تستخدم

أطمؽ إلى أف ىذا البرنامج تنمية القدرات رئيس قسـ أشار بتنمية القدرات،  صؿفيما يت-17
في نشاط التكيؼ مع تغير المناخ وتنسيؽ  اإلقميميةالمجموعات االقتصادية  لدعـ 2010في
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ثالث مف البرنامج  ويتألؼ ىذاقارة. عمى نطاؽ ال اإلقميميةاالقتصادية  اتالمجموع قدرات
التي تركز عمى التخطيط  إلقميميةااالقتصادية  اتالمجموعتنمية قدرات لمراحؿ وخطة 

 اإلقميميةاالقتصادية  اتالمجموع قادتو .اإلقميميةاالقتصادية  اتالمجموع في إطارالتنسيؽ و 
 ينبغي، لمعرفة ذلؾ وجود مراجعةأنو نظرا لعدـ  أيضا وارتأت. رسـ الخرائطو التشاور  عممية

 فع ىذه العممية.دلإلى ممكيتيا  اإلقميميةالمجموعات االقتصادية تشجيع حاجة 

باعتباره التحوؿ المؤسسي  ف قبيؿالقضايا الرئيسية م ،في األساس يبحث البرنامج -18
قدرات وىي تنظر في إلى البرمجة.  التغذية المرتدةإبالغ تقـو بمشركات واألفراد و ل ادعم

االقتصادية  اتالمجموعلخطة  تقديـ الدعـمف قبيؿ  اإلقميميةاالقتصادية  اتالمجموع
  .الغذائية والتغذوية مقدرةلعمى المدى المتوسط  قميميةاإل

 ممخص المناقشة 

و البد وأن ،لمغايةواسع  النطاؽأف إلى مقدمي العروض مشيرا إلى الشكر  الرئيس قدـ-19
 لقادمة مفالوزيرة ا معالي عربتتطور. وأالعمى ىذه المشاريع لمساعدة القارة مف تسريع 

ة النيباد وكالالمدير التنفيذي ل ىنأتة و لعمميىذه افي  لممشاركة عف سعادتيالسنغاؿ ا
 وتنفيذ برامج النيباد. وأشارت إلى أنلبو  يقوموف فالذيعمى العمؿ البالغ األىمية والمشاركيف 

أف الحكومة السنغالية ستواصؿ  مؤكدةالعاميف الماضييف خالؿ تـ إحراز الكثير مف التقدـ 
مف أجؿ  قائـفريقيا ة ألالجديدالعالمية الشراكة  نياجمأف عمى  أيضات شدددعـ الوكالة. و 

التي أولوياتيا وعمى ذلؾ، حددت أفريقيا بالفعؿ، في ىذا الصدد، المشاريع،  تعزيز تقدـ
 التفاخر. عمىتساعد الشراكة سوؼ 

ىائؿ في العاميف لما أحرزتو مف تقدـ وكالة النيباد عمى المجنة الفرعية ت أثن -20
في معرفة ما يجري في التآزر بيف  يرغبوفإلى أنيـ أعضاء المجنة  الماضييف. وأشار

ينبغي  ال أنوإلى  مشيريفأىمية المجنة الفرعية، ونوىوا بمفوضية االتحاد األفريقي والنيباد. 
ولكف فقط  معمومات خالؿ اجتماعات المجاف الفرعيةالاالنتظار لمحصوؿ عمى لألعضاء 

ؿ المعمومات سواء في إثيوبيا أو في جنوب أفريقيا تبادجتماعات لااليـ أيضا عقد يمكن
 .الواقع عمى أرض ةالجاري األعماؿآخر مستجدات  لموقوؼ عمى
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لمشاركة في مؤتمر بخصوص انيباد الما تفعمو  معرفة أرادت المجنة الفرعية أيضا -21
المجنة ألعضاء  الشكر التنفيذي مديرال، قدـ في ردهو الذي سيعقد في فرنسا.  القادـالمناخ 
أمانة لدعـ  بمثابةالنيباد  حيث يكوف وحدإلى أف ىناؾ الموقؼ األفريقي الم مشيراالفرعية 

قضية  بخصوصاالقتصاد الريفي والزراعة إدارة إلى أنيـ يعمموف مع  أيضا العمؿ. وأشار
 المناخ. التكيؼ معالمناخ بما يتماشى مع الصندوؽ األخضر ألنشطة 

المدير  أشاروكالة النيباد، و ة بيف مفوضية االتحاد األفريقي تنسيؽ األنشطبالنسبة ل -22
نظرا  تزاؿ جارية اللمفوضية مع ا ة الوكالةأف عممية تنسيؽ أنشط إلى لوكالة النيباد التنفيذي

االعتراؼ الواجب ليذه العممية. وأشار  منحفي ة لمغاية ميمألف لجنة الممثميف الدائميف 
أف محد مف االزدواجية و لالموارد والواجبات أمر أساسي  إلى أف تخصيص المدير التنفيذي

 لتحديد دور كؿ العب. كامؿ المدةسيقطع المفوضية ىيكؿ 

 :التوصيات

 :يبما يمأوصت المجنة الفرعية  ،عقب المناقشات -23

في جنوب مع وكالة النيباد تبادؿ المعمومات ل المجنة الفرعية تنظيـ اجتماعينبغي  (1)
لقمة رؤساء دوؿ وحكومات عاديتيف الدورتيف البيف فاصمة ما الفترة الأفريقيا في 

 االتحاد األفريقي.
وكالة التخطيط مزيد مف التشاور بيف مفوضية االتحاد األفريقي و إجراء ال ينبغي (2)

ىدار  والتنسيؽ لمنيباد لتوضيح األدوار والمسؤوليات لتجنب االزدواجية والتداخؿ وا 
 الموارد.

 

 لتنميةأفريقيا من أجل ا ةشراك معمومات حديثة عن-2
 عرض

إنشاء بشأف مؤتمر الالفرعية مقرر  أعضاء المجنةذىاف أإلى  المدير التنفيذي عادأ -24
ىذا  تدى شراكة أفريقيا. وأشار إلى أف دورالذي يخمؼ من، ألفريقيا عالميةالشراكة ال منياج
وأف منياج  اـاالىتم ترابطأف يتحقؽ فيو  يمكف جامع فضاءىو الحصوؿ عمى  المنياج

قضايا السياسة  فيو مناقشةيمكف في فضاء  المنياجريد بناء ىذا ي ألفريقيا عالميةالشراكة ال
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 الترابطبناء  فيو تـالذي ي فضاءالإذا كاف  ،وبالتاليأفريقيا.  اىتماـعمى أساس أولويات 
جدد مف أعضاء  دعي كبير. إلى حدصمحة أفريقيا الدفاع عف م بالتالي فإنو سيمكف، امتاح

لشراكة أفريقيا ويخمؽ فضاء  اجيدنطاقا  ذلؾ قدـممشاركة في ىذه العممية. يلالصاعدة الدوؿ 
عمى أف قضايا السياسة، وتعمؿ وكالة النيباد مع مفوضية االتحاد األفريقي يمكف فيو مناقشة 

أف بية المجنة الفرع ياكياالدكتور م غمبأو نجاح. بالفريقيا ألعالمية الشراكة منياج ال يكمؿ
 لشراكة العالميةافي منياج ف يف المشاركييلرئيسا جتماعا تاستضافالحكومة اإلثيوبية 

في أديس أبابا. وقد عقد ىذا االجتماع  2015مايو  22صباح يـو  الجديدة ألفريقيا
 .2015متحضير لالجتماع الرئيسي المقرر عقده في داكار في أكتوبر ل

 المناقشات
 .ىذا العرضتقديـ  بعد مناقشات لـ تجر أية -25

 توصياتال
 شراكةنياج المف م المرحمة الثانية في أعماؿ الفرعية المجنة بإشراؾ االجتماع أوصى-26

 ألفريقيا. الجديدة العالمية
 

 ما يستجد من أعمال :دسااس

المدير وعد و  نيباداللجدوؿ الزمني الجتماعات ا يولجنة التوج أحد أعضاء طمب -27
 البريد اإللكتروني. عف طريؽ بإرسالو التنفيذي

 االختتام :سابعا

 إلى أف ة.وأشارثريال يـوتعميقات الفعالة مساىمتيـ ممشاركيف عمىالشكر ل الرئيسقدـ  -28
كما . المقدمة والتوصيات ساىماتلمم وأعرب عف امتنانو بالغ مثيرة الىتماـ المناقشات كانت
 .خدماتيـعمى  ممترجميفل شكرقدـ الو  اعتنظيـ االجتمدورىا في األمانة ل توجو بالشكر إلى
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 جقذَى جقبرَر انُُجبد انقبئًة عهً انُحبئح
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 

 

 من يناير إلى مايو
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 الغذائي والتغذوي الزراعي األمن 
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وتـ . البرنامج األفريقي الشامؿ لمتنمية الزراعية عف نتائج إطار نتائج وبرنامج عمؿ سفرأ
لمتنمية  الشامؿ األفريقي مبرنامجل 11وثيقة مع المشاركيف في منياج الشراكة اؿىذه ال تبادؿ

لمتنمية الزراعية  الشامؿ األفريقي مبرنامجلواآلثار أفضؿ الممارسات  تحقيؽ. وسيتـ الزراعية
تقاسميا مع جميع أصحاب المصمحة بما في ذلؾ خالؿ الربع الثالث مف العاـ وسيجري 

 منظمات المزارعيف ومنظمات المجتمع المدني.
 

بيف وكالة التخطيط  عف العمؿ المشترؾ تقديـ التقاريرمجموعة مف أدوات الرصد و  توضع
، لمتنمية الزراعية الشامؿ األفريقي البرنامجنيباد، والوكالة األلمانية لمتعاوف الفني و والتنسيؽ لم

 .نمطية وحدات وفرؽلمتوجيو مع  جمسات حاليا وتجري
الصناديؽ  -المتمقية التقارير بيف جميع المؤسساتتقديـ  بروتوكوالتو  ةبيانات منسق أعدت

 االستئمانية لمطفؿ.
 

الشامؿ  األفريقي البرنامج نتائج عة مف المؤشرات في إطارمجمو  الستعراضت ندوة عقد
عممية استعراض الزراعة كؿ سنتيف. وسيتـ لمنظومة إرشادية لمتنمية الزراعية ووضع خطة 

أىداؼ بشأف إطار نتائج البرنامج األفريقي الشامؿ لمتنمية الزراعية/مزيد مف التدريب النشر 
السوؽ المشتركة ) تيفاإلقميمي تيفاالقتصادي يفتممجموعلمع ممثؿ الدوؿ األعضاء  مالبو

بما في  ،سادؾ()ال فريقيلجنوب األتنمية اعة و جممو  (الكوميسا)فريقي اإلجنوب المشرؽ و ل
 .الرئيسية ؾ أدوات رصد مجموعة المؤشرات المشتركةذل
 

 عمميات اإلنفاؽ العاـ إلدماجالمزيد مف التدريب في شير يونيو لوضع منيجية  تقديـسيتـ 
التحاد ل التوجيوة في إطار مذكرة لمزراع قطاع المشترؾالاستعراض  عممياتفي  يالزراع

 ،بوتسوانا، الدوؿ األعضاء المشاركة في ىذه المرحمة: جنوب أفريقيافيما يمي . األفريقي
و وبوركينا جوتو  ،زامبيا ،سيراليوف ،تشاد ،بوروندي ،جميورية الكونغو الديمقراطية ،ليسوتو
  .فاسو
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لمخطط حالة التنفيذ القطرية قييـ تمف خالؿ عممية  مالبو عمؿ امجلبرن متقدـالتفعيؿ ال
الخطط ودمج  ومواءمةبما في ذلؾ استعراض مستوى اإلنفاؽ،  الوطنية لالستثمار الزراعي،
  .التخطيط الوطني ووضع الميزانيةعممية في  الوطنية لالستثمار الزراعي

 
لمتنمية الزراعية لمواءمة  الشامؿ األفريقي عـ تنفيذ البرنامجبحاجة إلى د رسـ الخرائطقدرات 

طار  اإلقميمي  عمى الصعيديف اتلخبر اانتشار سرعة تعبئة و الواسع مع  مالبومتطمبات وا 
 .الوطنيو 
 
( مع لمصادقة عميو)ا قاسموتلمتعميـ والتدريب والميارات و وضع اإلطار الزراعي التحويمي تـ 

المنعقدة في  لالتحاد األفريقيالتعميـ  لوزراء 11عادية اؿ الرة دو الخالؿ أصحاب المصمحة 
 اتمع وزار لمتواصؿ فرصة الىذا االجتماع  تاح. أ2015فبراير  11إلى  8مف كيجالي 
دارة ة و فريقياألالتعميـ   وسوؼ تصدر. التكنولوجيا لالتحاد األفريقيلموارد البشرية والعمـ و اا 

رؤساء دوؿ تقديميا إلى  سيتـو  التحاد األفريقياألربع ل عمؿال غاتبم النسخة النيائية لإلطار
االتحاد  وحكومات وحكومات وكالة التخطيط والتنسيؽ لمنيباد ومؤتمر قمة رؤساء دوؿ

 .2015في يونيو  األفريقي
 

 والشركاتزراعية المدارس مل امدرب 30 ضمتحمقة تدريبية حوؿ نيج سمسمة القيمة  تنظيـ
عمى فيـ حموؿ األعماؿ الممموسة لتطوير  ـو لتحسيف قدرتيجسو وتو في بوركينا فا ةالخاص

سالسؿ القيمة ذات األولوية وتحفيز استثمار القطاعيف العاـ والخاص في التدريب الزراعي 
 .سالسؿ القيمةفضال عف تعزيز التعاوف بيف جميع الجيات الفاعمة في 

 
في  المناىج المتقدمة باستخداـبا( اش 30إنتاج األلباف ) عمى الرواد الشبابتدريب  تنظيـ
 .في كينيا الكينيمنتجات األلباف معيد 

 
الدوؿ األعضاء التالية: في  الزراعيانعداـ األمف الغذائي جراء تحميؿ لتعييف مخاطر إ

أظير التحميؿ بوضوح أف ىناؾ حاجة ماسة لمزيد مف و الرأس األخضر؛  ،امبياج ،السنغاؿ
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لدعـ الحكومات لعنصر فضال عف سرعة التسميـ لمصمحة، التنسيؽ والتآزر بيف أصحاب ا
 .وخطط العمؿ الوطنية في الخطط الوطنية لالستثمار الزراعي دمجوالمخاطر و 

 
، تـ وضع خارطة طريؽ )الرأس األخضر( أو سيتـ تصميميا (3ثالثة )ال البمداف جميع في

 امبيا والسنغاؿ(.جقريبا )
 

قرارهلمخاطر سيتـ وضع نيج شامؿ لتحديد وتقييـ ا المخاطر. محد مف لأدوات  تصميـ قبؿ وا 
، 2015ورشة عمؿ إقميمية في نوفمبر  عقدل أيضاتخطط اإليكواس عمى الصعيد اإلقميمي، 
 .الخطط الوطنية لالستثمار الزراعي  لدعـ الجيؿ الثاني مف

 
 التنسيؽ لمنيبادوكالة التخطيط و مع  المكتب األفريقي لمثروة الحيوانية لالتحاد األفريقي اشترؾ

اختصاصات  اعتمد( 1): اإلقميميةالمصايد  ألجيزة ياجنشاء منتنظيـ اجتماع إل في
التقارير عف المراجعة المؤسسية ألجيزة المصايد  اعتمد( 3)؛ نياجأنشأ الم( 2)؛ المنياج
 اإلقميميةكيفية تحسيف الروابط المؤسسية بيف المجموعات االقتصادية  بحث( 4)؛ اإلقميمية

 اإلقميميةأجيزة المصايد  مياـ بشأف( تحسيف وثيقة قانونية 5).اإلقميميةأجيزة المصايد و 
 بالنسبة لجنة الممثميف الدائميف)عمى سبيؿ المثاؿ  اإلقميميةممجموعات االقتصادية بالنسبة ل

 .(ممجموعة االقتصادية لدوؿ وسط أفريقيال
 

بشأف مصايد  اإلقميميةلوطنية و ( مواءمة السياسات ا1مف أجؿ ) مؤشرات ومعاييروضع 
اإلصالح استراتيجيات و مصايد األسماؾ القارية مع إطار األسماؾ وتربية األحياء المائية 

، اإلقميمية( إعداد تقرير شامؿ عف تحميؿ السياسات الوطنية و 2)؛ مالبوإعالف  وكذلؾ مع
االستراتيجيات بما في ذلؾ الثغرات، مجاالت اإلصالح وخطة العمؿ لمواءمة السياسات و 

سياسة واستراتيجية إصالح مصايد األسماؾ اللمصائد األسماؾ مع إطار اإلقميمية و  الوطنية
دخوؿ لدعـ إعادة النظر في السياسات ال( اقتراح نقاط 3)وتربية األحياء المائية في أفريقيا؛ 

 .اإلقميميةالوطنية و 
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مكتبيا مستوى رفع ( 1: )التنفيذرئيسية ىي قيد  نواتجثالثة بالقدرة عمى دعـ غينيا بدأت 
سياسة استراتيجيات مصايد األسماؾ  استكماؿ( 2)تصدير األسماؾ.  اتيادإلصدار ش

( إجراء تحميؿ سمسمة القيمة عمى األسماؾ لتحديد عنؽ الزجاجة 3)؛ يةووضع خطة استثمار 
 ألسماؾ.ل اإلقميميةالوطنية و  البينية كيفية تحسيف التجارة بشأفواقتراح حموؿ 

 
 نير حوض عمىمدوؿ المتشاطئة ل ما بعد الحصاد األسماؾ بشأف خسائر وضع استراتيجية

طار مالبو إعالفمع  االستراتيجية مواءمةو  فولتا استراتيجية إصالح مصايد و  سياسةال وا 
 .وتربية األحياء المائيةاألسماؾ 

 

 المناخ والموارد الطبيعيةإدارة تغير 

مميوف أسرة زراعية  25تحقيؽ ىدؼ ل ممناخ في أفريقيال المالئمة الزراعة تحالؼ إطالؽ
مشروعا قيد  11صندوؽ تغير المناخ  ىلد 2025بحموؿ  المالئمة لممناخالزراعة  تمارس

 ،بوركينا فاسو ،السنغاؿ ،الكاميروف ،النيجر ،نيجيريا، جنوب أفريقياىي  بمداف 9التنفيذ في 
 إثيوبيا وزامبيا( ،أوغندا

 
الجنسيف  منظور تراعي تحالؼ الزراعة المالئمة لممناخ في أفريقيا فم دوؿ خمسمواءمة 

 مع خطط التنمية الوطنية في ناميبيا وكينيا وبوتسوانا وتنزانيا وأوغندا
 ة مع تغير المناخ في أوغنداؼ الزراعيوضع مجموعة أدوات لتكي

 ىكتار مف األراضي المشاع في النيجر 230إعادة تشجير 
استراتيجيات التكيؼ مع تغير المناخ في قطاع مصايد األسماؾ  بشأف المعرفةات منتج نشر

 في غرب أفريقيا
 في النيجر الثالث صياغة استراتيجية وطنية لتحقيؽ المواءمة بيف تنفيذ اتفاقيات ريو

 وضع إدارة متكاممة لممناطؽ الساحمية في الكاميروف
 ية في الكاميروفمدربا عمى اإلدارة المتكاممة لممناطؽ الساحم 598تدريب 
في الكاميروف  بعد الحصادحفظ األسماؾ الحديثة ل تقنياتال بشأفميارات الصياديف تنمية 
 .والنيجر
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وتربية األحياء  الزراعة المالئمة لممناخعمى ممارسات  مف صغار المزارعات 1200تدريب 
 .المائية في شرؽ نيجيريا

 في أوغندا الزراعة المالئمة لممناخت وموظفي اإلرشاد عمى ممارسامف المدربيف  80تدريب 
، ، جميورية جنوب أفريقياكوازولو ناتاؿ قميـإمجمس التقميدي في الأعضاء  مف 700تدريب 
 .اآلثار السمبية لتقمبات المناخلمحد مف المناخ  مع تغيرالتكيؼ  ممارسات عمى
بشأف  إلقميميةاوالمجموعات االقتصادية  ادولة عضو  16مدعـ الفني مع لرشة عمؿ و  تنظيـ

المبادرة بشأف إدارة التكيؼ مع تغير المناخ و و بيف نيج المناظر الطبيعية، السمسمة المترابطة 
 األرض والمياه في أفريقيا.

 

 البنية التحتية والتكامل اإلقميمي

التي تـ  نظرية التغيير مف خالؿ برنامج تطوير البنية التحتية في أفريقيا وضع إطار نتائج
 :نتائجأربع و  اتاستجاب وأربع أربعة تحديات رئيسية تحديد فييا

 النتائج االستجابة  التحديات 

عدم كفاية إعداد 
 عيراالمش

آلية تقديـ الخدمات لبرنامج تطوير البنية 
  االتحتية في أفريقي

 (صغير لمموارد عميتج)

برنامج تطوير % مف المراحؿ المبكرة ل30
 تمويؿيا قابمة لمالبنية التحتية في أفريق

عدم كفاية تمويل 
 عيراالمش

 50أفريقيا 

 شبكة األعماؿ القارية

 تعبئة التمويؿ الخاص واالستثمارات
ا/ برنامج تطوير البنية التحتية في أفريقيل

 iمشروعا 16سمة مف 

اختناقات 
السياسة على 

 عيرامستوى المش

 شبكة األعمال القارية 

خطة عًم جسرَع االسحراجُدُة: إخراءات 

ثهب أصحبة انًشبرَع نًعبندة جحذَبت َىصٍ 

 انسُبسة 

جعجئة انحًىَم انخبص واالسحثًبرات 

ب/ جرَبيح جطىَر انجُُة انحححُة فٍ أفرَقُن

 يشروعب 66سهة يٍ 



EX.CL/895 (XXVII)ix ANNEX  REV.1 

Page 6 

 

عجز المهارات 
إدارة عن 

 اريعالمش

ثرَبيح جطىَر انجُُة يشروع ثُبء قذرات 

 انحححُة فٍ أفرَقُب

انقذرات:  يهُىٌ دوالر أيرَكٍ نجرَبيح ثُبء 9)

خجُرا يٍ انًدًىعبت االقحصبدَة  66

 (اإلقهًُُة

يهبرات انجُُة انحححُة نهحًُُة:يشروع ثُبء 

 ثرَبيح جطىَر انجُُة انحححُة فٍ أفرَقُبقذرات 

 يسؤوال حكىيُب 88ل

 

 وإعداد مشاريع اريعتحسين إدارة المش
 ثرَبيح جطىَر انجُُة انحححُة فٍ أفرَقُب

 على الصعيد الوطني

 

 

 تيح إطار النتائج تسريع تنفيذ المشاريع فضال عف نتائج الرصد.سي

 التنمية البشرية )العمـو والتكنولوجيا واالبتكار(

الميارات الني تـ نشرىا عمى أساس االستراتيجية األفريقية لمعمـو والتكنولوجيا واالبتكار  تتفؽ
كانت الدوؿ  عايير الدولية.مموالحفاظ عمييا وفقا ل واالبتكار طويرلرصد مؤشرات البحث والت

جميعا  تمت توصيتياوقد  ،توجو والسوداف وكوت ديفوار :المستفيدة مف ىذا التدريب ىي
 لمتنمية الوطنيةبإدماج االستراتيجية األفريقية لمعمـو والتكنولوجيا واالبتكار في خططيا 

 لمعمـو والتكنولوجيا واالبتكار. واستراتيجياتيا

لتنظيـ الدوائي األفريقي، القانوف النموذجي لالتحاد األفريقي بشأف تطوير برنامج مواءمة ا
ودعـ التنفيذ بما يؤدي إلى إصالحات  ةلوائح المستحضرات الطبية، والوكالة الطبية األفريقي

والدوؿ األعضاء الميتمة مثؿ جماعة شرؽ أفريقيا،  اإلقميميةفي المجموعات االقتصادية 
 ند ومصر.واإليكواس، وليسوتو، وسوازيال

- 
                                                           

i
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كُُشبسب –فُم يشروع خسر سكة حذَذ ثرازا -66يشروع انطبقة انكهرويبئُة ثبجىكب خىرج  -65جىرَث كبثىَحب َبداثبل انذورَث  –طرَق خىثب 

 وسكك حذَذ كُُشبسب إنُجى. 
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