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 مقدمة -ألف 

 اعتمد مؤتمر رؤساء دول وحكومات االتحاد األفريقي تشكيل اللجان الفنية المتخصصة وطرائق تفعيلها .6
 Assembly/AU/Dec.365 (XVII)و  Assembly/AU/Dec.227 (XII)من خالل مقرريه 

 5من أجهزة االتحاد وفقًا للمادة  على التوالي، باعتبارها 0266ويوليو  0222يناير الصادرين في 
اللجان الفنية المتخصصة التي تم إنشاؤها اللجنة الفنية  ومن ( )ز( من القانون التأسيسي. 6)

وزراء أو اللجان الفنية المتخصصة من ال تتألف .المتخصصة للزراعة والتنمية الريفية والمياه والبيئة
ؤولية اختصاص كل منهم. ويتولى الوزراء مس نطاق ل فيالقطاعات التي تدخب المكلفينكبار المسؤولين 

ومتابعة  ضمان اإلشرافب كما أنهم مكلفونإعداد مشاريع وبرامج االتحاد ورفعها إلى المجلس التنفيذي. 
أجهزة االتحاد وتنسيق ومواءمة مشاريع وبرامج االتحاد. ومن المتوقع  الصادرة عن المقرراتوتقييم تنفيذ 
وانين ضمان تنفيذ أحكام قلأي مهام أخرى تسند إليها بللجنة الفنية المتخصصة ا تضطلعأيًضا أن 

من المتوقع أن تجتمع اللجان الفنية المتخصصة مرة كل سنتين على و االتحاد األفريقي ذات الصلة. 
 مؤتمر االتحاد األفريقي. التي يوكلها إليهااألقل من أجل االضطالع بالمسؤوليات 

نعقد الجزء الوزاري من الدورة العادية الرابعة للجنة الفنية المتخصصة للزراعة والتنمية هذه الخلفية، ا إزاء .0
في  زوملى منصة ع افتراضياالريفية والمياه والبيئة )المشار إليها هنا باسم "اللجنة الفنية المتخصصة"( 

 .0206ديسمبر  61

 ق:أن الدورة العادية الرابعة عقدت في سيا اإلشارة إلىمن المهم  .3

( إنشاء 0( إنشاء مديريتين منفصلتين، و )6تغييرين أساسيين هما: ) أجرت التي اإلدارةإعادة هيكلة  .أ
 قسم االقتصاد األزرق؛

 على مختلف القطاعات في إطار اللجنة الفنية المتخصصة؛ اوتأثيره 62-فيروس كوروناجائحة  .ب

 .0206الغذائية التي عقدت في سبتمبر  للنظمقمة األمم المتحدة  .ج

 األهداف -باء 

نفيذ استعراض التقدم المحرز في تهو كان الهدف من الدورة العادية الرابعة للجنة الفنية المتخصصة  .4
، واعتماد التقارير ةياالتحاد األفريقي واللجنة الفنية المتخصصة السابقة، وتقديم توجيهات سياسات مقررات

 .لبحثها يقيالتحاد األفر لالمجلس التنفيذي عرض على التوصيات التي ست   فضال عن ،واألطر والبرامج

 المشاركة -جيم 
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بوركينا و سوانا بوتو وال جأنو من الدول األعضاء التالية: الجزائر  وفود في اللجنة الفنية المتخصصة شارك .5
رتريا و  مصرو جيبوتي و كوت ديفوار و الكونغو و تشاد و الكاميرون و  والرأس األخضربوروندي و فاسو  ا 

سواتيني و  ثيوبو ا  رواندا ليسوتو وليبيا ومدغشقر ومالوي والمغرب وموزمبيق وناميبيا و و كينيا و ابون جالو يا ا 
و جيا وتو امبجوالجمهورية الصحراوية والسنغال والصومال وجنوب إفريقيا وجنوب السودان وتنزانيا و 

 وتونس وأوغندا وزامبيا.
الية الجلسات العامة المفتوحة: من المجموعات االقتصادية اإلقليمية والمنظمات الت وفودكما حضر  .1

، كوميسا()ال فريقياإلجنوب الو للشرق  السوق المشتركة و  صاد(،-)سين تجمع دول الساحل والصحراء
صادية االقت والمجموعة، )اإليكاس( االقتصادية لدول وسط إفريقيا والمجموعةشرق إفريقيا،  ومجموعة

 تنمية ومجموعة، )إيغاد( لدولية المعنية بالتنميةوالهيئة الحكومية ا )اإليكواس(، لدول غرب إفريقيا
، واتحاد المغرب العربي، وبعثة االتحاد األوروبي لدى االتحاد األفريقي، )صادك( لجنوب األفريقيا

 .أخرى وفود من بين  ،ومكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث
 

 الجلسة االفتتاحية -دال 

تنمية الريفية والمياه للزراعة واللمنتهية واليته للجنة الفنية المتخصصة ترأس الجلسة االفتتاحية الرئيس ا .7
صالح األراضي والتنمية الريفية  ،أنجيال ثوكو ديديزا ، معالي السيدةوالبيئة جمهورية لوزيرة الزراعة وا 

دورة لجنوب إفريقيا. ورحبت بجميع الوزراء المحترمين ونواب الوزراء وجميع ممثليهم الذين شاركوا في ا
الذين شاركوا  ينالفنيكبار المسؤولين والخبراء ل وأعربت عن تقديرها ،الرابعة للجنة الفنية المتخصصة

 لحضور الخبراء اإلنمائيينأيًضا  أعربت عن تقديرها. كما 0206ديسمبر  63االجتماعات منذ  في
عت مفوض اح االجتماع ودللجنة الفنية المتخصصة. ثم أعلنت رسميا افتت المسائل الهامة فيللمشاركة 

 فتتاحية.اال كلمتهالزراعة والتنمية الريفية واالقتصاد األزرق والبيئة المستدامة إللقاء 

 
 الكلمات االفتتاحية –هاء 

، مفوضة الزراعة والتنمية الريفية واالقتصاد األزرق والبيئة المستدامة ،جوزيفا ساكوالسيدة  سعادةرحبت  .8
 عادةسالوزاري للجنة الفنية المتخصصة الرابعة نيابة عن رئيس المفوضية بجميع المشاركين في الجزء 

 لنظاميةا اتموسى فقي محمد. وأعربت عن امتنانها للمشاركين لتخصيصهم الوقت لحضور االجتماع
ي اتم التوجيه السياس، وتقديللجنة الفنية المتخصصةالسابقة  المقرراتالستعراض التقدم المحرز في تنفيذ 

في يا حضور  للجنة الفنية المتخصصةالدورة الخامسة  عقد اإلدارة. وأعربت عن رغبتها فيألنشطة 
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الرغم من بالسابقة  المقرراتالتقدم المحرز في تنفيذ ب . وأحاطت علما0203أديس أبابا في عام 
 .62-فيروس كوروناها جائحة تالتحديات التي فرض

 ستثنائيةاالالدورة  افتراضيا تشملكبيرة وصغيرة من بين اإلنجازات األخرى، أشارت إلى عقد أحداث  .2
في قمة األمم  الموحدالموقف األفريقي  أقّرتالتي  0206يوليو  65للجنة الفنية المتخصصة في 

عادة انتخابها لوالية  انيةث المتحدة لنظم األغذية. وأعربت عن امتنانها للدول األعضاء لتفويضها وا 
واالقتصاد األزرق والبيئة المستدامة مع مديريتين: الزراعة والتنمية  كمفوضة للزراعة والتنمية الريفية

والمشاريع  التقدم المحرز في تنفيذ المبادرات وذكرت بإيجازالبيئة المستدامة واالقتصاد األزرق. و  ،الريفية
 مجن للبرنافترة السنتي بما في ذلك تقرير استعراض ،والبرامج في مجاالت الزراعة والتنمية الريفية

-0200الشامل للتنمية الزراعية  األفريقي الشامل للتنمية الزراعية وخطة عمل البرنامج األفريقي
 ريقياألف البرنامجبطت الضوء على المشاورات اإلقليمية حول أدوات االتصال الخاصة . وسلّ 0205

م تنظيمها بالتعاون تالثالثة للجنة الفنية المتخصصة التي الدورة الشامل للتنمية الزراعية عقب توصيات 
ة. مكتب اللجنة الفنية المتخصصة الثالث هيئة مع المجموعات االقتصادية اإلقليمية وترأسها أعضاء

المة ساالتحاد األفريقي لكما أشارت إلى المشاورات القارية واإلقليمية التي عقدت بشأن إنشاء وكالة 
خالل االجتماع المشترك للوزراء  حة كما عبرت عنها الدول األعضاءاألغذية، وهي ضرورة ملّ 

 .0202يوليو  07في المنعقد المسؤولين عن الزراعة والتجارة والمالية 

جوزيفا ساكو أنه من أجل تسهيل حركة المنتجات الزراعية والخدمات التجارية  وأشارت السفيرة .62
 لمستدامةزرق والبيئة االزراعة والتنمية الريفية واالقتصاد األإدارة  أعدت على حد سواء، وغير التجارية
تنفيذ  أنها تعزيزمن شلصحة النباتية ألفريقيا التي لاستراتيجية  فضال عنسالمة األغذية لاستراتيجية 

خدمات و الصحة والصحة النباتية. وأشارت أيًضا إلى أنه من أجل تسريع الوصول إلى المدخالت إطار 
ضافة األطر التنظيمية للبذور في إفريقيا باإل توجيهية قارية لتنسيق خطوطااإلدارة  وضعتالمدخالت، 

 اإلدارة تتوجيهية بشأن استخدام التكنولوجيا الحيوية لألغذية والزراعة في إفريقيا. كما أنشأ خطوطإلى 
طار تطوير كنة المستدايفي تنفيذ إطار الم تاألفريقية للبذور والتكنولوجيا الحيوية، وشرع المنبر مة وا 

دارة المياه   الزراعية.الري وا 

دارة  ذكرفي  ةالمفوض واستطردت .66 اإلنجازات األخرى في مجاالت خسائر ما بعد الحصاد، وا 
األراضي، والزراعة الرقمية، والمرأة الريفية، وبرنامج الحدائق الزراعية األفريقية المشتركة، واألعمال 

مل اإلنجازات قتصاد األزرق، تشالتجارية الزراعية واالستثمار. فيما يتعلق بمديرية البيئة المستدامة واال
، اعي للبيئةالمر عاش تنالل ةخطة األفريقيالتغير المناخ، و  بشأن استراتيجية إعدادالرئيسية المذكورة 

 لمتعلقةا األمم المتحدة اإلطارية السادس والعشرين لألطراف في اتفاقية مؤتمر الوالجناح األفريقي في 
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ألخطار المتعددة وغرفة العمليات باشاء نظام إنذار مبكر تغير المناخ في غالسكو، فضاًل عن إنب
 من بين أمور أخرى. ة،المبكر  لإلجراءاتالقارية 

صالح األراضي والتنمية الريفية، السيدة  ت معاليألق .60  لكلمةاأنجيال ثوكوزيل ديديزا، وزيرة الزراعة وا 
ساكو  السيدة يمعالهنأت و صصة. نيابة عن جمهورية جنوب إفريقيا، الرئيس السابق للجنة الفنية المتخ

دعت إلى و  مدة واليتهابمثابة إظهار للثقة في عملها وعمل فريقها خالل  الذي كانإعادة انتخابها على 
 .واللجنة الفنية المتخصصةاالتحاد األفريقي  مقررات استمرار تنفيذ

األفريقي  لنظام الغذائيديديزا الضوء على التحديات غير المسبوقة التي تواجه امعالي السيدة طت سلّ 
مراض األو  ،خريفيةواآلفات وخاصة الجراد ودودة الجيش ال ،الصدمات التي تشمل تغير المناخ تواليمع 

إلى  وأضافت .اإلصابات بمرض الحمى القالعية وغيرهامثل حمى الخنازير األفريقية وأنفلونزا الطيور و 
كل للتفكير بش صانعي السياسة ات علىفرضت تحديالتي  62-فيروس كوروناجائحة هذه الصدمات 

 وتنميته. وطرحت سؤااًل حول كيفية بناء سالسل قيمة غذائية ةمختلف حول كيفية تطوير قطاع الزراع
 في إفريقيا. قادرة على الصمود مستدامة

الدول األعضاء بتنفيذ االلتزامات جميع أعلنت أنه عقب قمة األمم المتحدة لنظم األغذية، ستقوم  .63
ة والقطرية التي تم العمل عليها قبل القمة. وأعربت عن تقديرها للوزراء لألدوار المختلفة التي القاري

لقمة  التحضيراتأصحاب المصلحة وعقد حوارات قطرية مختلفة كجزء من  تعبئةفي  اضطلعوا بها
 حدو م. وتمكنت إفريقيا من تنسيق وتقديم موقف أفريقي 0206نظم األغذية التي عقدت في سبتمبر 

ي عقد في روما من قبل الرئيس كاغامي والقمة حيث قدم رئيس ذما قبل القمة ال اجتماع تم طرحه في
 تشيسكيدي الموقف. فخامة السيداالتحاد األفريقي 

ها تأعربت عن مخاوفها بشأن األمن الغذائي بالنظر إلى نقاط الضعف في النظم الغذائية التي كشف .64
للجنة  ةالمكتب الثالثهيئة على االقتصادات. وأثنت على جهود  اوتأثيره 62-فيروس كوروناجائحة 

فيروس لبالتعاون مع قيادة منظمة األغذية والزراعة في تطوير استجابة  والمفوضيةالفنية المتخصصة 
العمل التي تم إنشاؤها لإلشراف على تنفيذ اإلجراءات التي  بالذكر مجموعة وخصت .62-كورونا

. وأشارت أيًضا 0202أبريل  61في اإلعالن السياسي المعتمد في  فريقيوناألحددها وزراء الزراعة 
 لتجديد ماليةوالالتجارة و المسؤولين عن الزراعة  األفريقيينإلى عقد اجتماع افتراضي مشترك للوزراء 

 حيث تعيد وريموضع محااللتزام بتنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية، وكذلك وضع الزراعة في 
ين . وقد أدى ذلك إلى توثيق عالقة العمل بالجائحةالبلدان بناء اقتصاداتها بشكل أفضل بعد انتشار 

الزراعة والمالية لضمان أن يكون االستثمار الزراعي في قلب استراتيجيات االنتعاش االقتصادي  وزراء
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ريقي المؤتمر الوزاري األف في عدد من المجاالت. كما أشادت بالجهود التي يبذلها وزراء البيئة من خالل
 .62-فيروس كورونابشأن  وضعهالالستجابات التي تم  المعني بالبيئة

المياه للزراعة والتنمية الريفية و لجنة الفنية المتخصصة الديديزا عن قرار معالي السيدة  تتحدث .65
لفرعية. ارؤساء الدول من خالل ضمان التنسيق بين مختلف القطاعات  بمقررات تلتزمبأن  والبيئة
 د الجويةالمؤتمر الوزاري األفريقي لألرصاو المؤتمر الوزاري األفريقي المعني بالبيئة وزراء  عمل، وعليه

حاد األفريقي إلى قمة االت تقاريرهميتم تقديم أن  ضماناللجان الفنية المتخصصة من خالل  في للمشاركة
المؤتمر و الوزاري األفريقي المعني بالبيئة المؤتمر اللجنة الفنية المتخصصة. وأشادت بقيادة  عن طريق

ه ذرؤساء الدول بحيث يمكن له لمقررات إلتاحة إمكانية االمتثال  الوزاري األفريقي لألرصاد الجوية
 بالفعل كما هو متوقع في اإلطار الدستوري للجنة الفنية ابعمله االضطالع اللجنة الفنية المتخصصة

الجهود المبذولة في تنظيم الدورة الخامسة والعشرين لمؤتمر  المتخصصة. وشكرت وزراء البيئة على
ودعت السنغال إلى مواصلة جهود التنسيق في  ،األطراف والدورة السادسة والعشرين لمؤتمر األطراف

 .المسندة إليهاالوالية 
 

 ةالمكتب المنتخبهيئة عالن إ -واو 

ان تبدأ والية مدتها سنتل ةتب الجديدالمك هيئة أعلن مكتب المستشار القانوني عن نتيجة انتخاب .61
 على النحو التالي: 0206في ديسمبر 

 )الرئيس: جمهورية مصر العربية )شمال أفريقيا 
 )النائب األول للرئيس: جمهورية رواندا )شرق أفريقيا 
 ابون )وسط أفريقيا(جالنائب الثاني للرئيس: جمهورية ال 
 رب أفريقيا(النائب الثالث للرئيس: جمهورية كوت ديفوار )غ 
 )المقرر: جمهورية جنوب أفريقيا )الجنوب األفريقي 

 

 ةالمبكر  لإلجراءاتالقارية  العملياتالمخاطر المتعددة وغرفة بنظام اإلنذار المبكر  إطالق -زاي 

الفنية المتخصصة لإلطالق التجريبي وعرض غرفة العمليات. بدأ العرض  ةاللجن المفوضيةدعت  .67
إنشاء غرفة العمليات. تم بث آراء من مختلف أصحاب المصلحة،  مشوارفيديو قصير يوضح شريط ب

اد والمركز األفريقي لتطبيقات األرص ،والمجموعات االقتصادية اإلقليمية ،بما في ذلك الدول األعضاء
قارية. ثم قدم  عملياتوالتي اجتمعت جميعها حول ضرورة وجود غرفة  ،التنمية ألغراضالجوية 

ما كن مكونات غرفة العمليات والمنتجات، وهي المراقبة القارية وتقرير الحالة. العرض لمحة عامة ع



 
EX.CL/1310 (XL)  
Page 7 

 

 

تم التأكيد على فوائد غرفة العمليات للدول األعضاء في االتحاد األفريقي والمجموعات االقتصادية 
 اإلقليمية.

إنشاء بفريقيا، ألللحد من الكوارث  اإلقليمي ، رئيس مكتب األمم المتحدةأبشررحب السيد أمجد  .68
غرفة العمليات وهنأ مفوضية االتحاد األفريقي على تفعيلها لمشروع بالغ األهمية في إنقاذ األرواح، 

 اقتصادية واجتماعية. ذات آثاروتوفير بيانات موثوقة ومركزية 
فة العمليات، في إنشاء غر  فنياصفته شريًكا بلرصد البيئة لمركز الدولي ل رحبت مؤسسة البحوث .62

العمليات، وأكد لمفوضية االتحاد األفريقي ومكتب األمم المتحدة للحد من الكوارث دعمهما بتفعيل غرفة 
 .المبكر اإلنذار نظموالعلمي نظًرا لخبرتهما الواسعة في  الفني

الضوء  تهاكلمطت مفوضة الزراعة والتنمية الريفية واالقتصاد األزرق والتنمية المستدامة في سلّ  .02
لمبكر باألخطار المتعددة وغرفة العمليات. وأشارت إلى الكوارث األخيرة التي على أهمية نظام اإلنذار ا

طويلة  مسيرةلغرفة العمليات كان مجرد بداية  تدشينأن ب وصرحتأثرت على أفريقيا جنوب الصحراء. 
. وأعربت عن تقديرها للحكومة اإليطالية ةمتعددباألخطار المبكر النذار حقيق لإلنظام إيجاد نحو 

 على الدعم.األمم المتحدة للحد من الكوارث  مكتبو 

 
 ةالمبكر  لإلجراءات العملياتنظام اإلنذار المبكر باألخطار المتعددة في أفريقيا وغرفة  تدشين فيما يخص

 للحد من مخاطر الكوارث:

ألراضي السيد القصير، وزير الزراعة واستصالح ا من قبل افتراضياغرفة العمليات القارية  تدشينتم  .06
 . وأكد السيد أن إنشاء غرفة العمليات أمراللجنة الفنية المتخصصةمهورية مصر العربية ورئيس جل

الكوارث والخسائر االقتصادية على المستوى الناجمة عن وفيات الأساسي للمساهمة في الحد من 
 ىالجزئي وتحسين إدارة مخاطر الكوارث على المستوى الكلي من خالل تحسين التوافر والوصول إل

، صةاللجنة الفنية المتخصاإلنذار المبكر المنسقة. نيابة عن  نظم فضال عنمعلومات اإلنذار المبكر 
تقديره لمفوضية االتحاد األفريقي وشركائها على الدعم المقدم لتفعيل غرفة بالغ أعرب الوزير عن 

تعتمد  باألخطار المتعددة استدامة غرفة العمليات وبرنامج اإلنذار المبكر إنّ  واختتم بالقول ،العمليات
على المدخالت من المجموعات االقتصادية اإلقليمية والدول األعضاء التي تتعامل بشكل مباشر مع 

 المستمر من الشركاء المتعاونين. والفنيالدعم المالي  فضال عنالمخاطر 

راعة والتنمية الز  ةجوزيفا ساكو، مفوض سعادة السفيرة بكلمةعلما  اللجنة الفنية المتخصصة تأحاط .00
 غرفة العمليات القارية. تدشينبشأن  الريفية واالقتصاد األزرق،
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 أشادتو على مفوضية االتحاد األفريقي إلنشاء غرفة العمليات  اللجنة الفنية المتخصصة تأثن .03
 .المقدم دعملحكومة إيطاليا لب

 
 اة واليتهالمنتهيهيئة المكتب  ةلرئيس المهامكلمة تسليم  –حاء 

صالح األراضي والتنمية الريفية، مصر السيدة  ليمعاهنأت  .04 أنجيال ثوكوزيل ديديزا، وزيرة الزراعة وا 
 .المهامسليم ت جمهورية جنوب أفريقيا عن تقرير وقدمتعلى توليها رئاسة اللجنة الفنية المتخصصة، 

 
 المكتبالجديد لهيئة رئيس للخطاب القبول 

كتب الثالث المهيئة  ةاألراضي، عن امتنانه لرئيسأعرب السيد القصير، وزير الزراعة واستصالح  .05
ئيس ، وأثنى على التقدم المحرز خالل فترة واليتها. وشكر الر اللجنة الفنية المتخصصة المنتهية واليته

مكتب اللجنة الفنية المتخصصة للعامين المقبلين. هيئة الدول األعضاء على انتخاب مصر لرئاسة 
تنمية الزراعة وال المفوضية في مجاالتهد بالعمل بجد لدعم عمل تواضع وتعكل قبل المسؤولية بو 

 الريفية واالقتصاد األزرق والبيئة المستدامة.

 
 الفنية المتخصصةلجنة الجدول أعمال  اعتماد -طاء 

 .على النحو المعروضاعتمد االجتماع جدول أعمال اللجنة الفنية المتخصصة  .01

 
 للبرنامج األفريقي الشامل للتنمية الزراعيةالثالث  يناستعراض فترة السنتتقديم تقرير  -ياء 

لتنمية لامل الشاألفريقي في العرض أن التقرير هو الثالث عن تنفيذ البرنامج  المفوضية أوضحت .07
عالن ماالبو بشأن تسريع النمو الزراعي والتحول من أجل الرخاء المشترك وتحسين سبل و ة يالزراع ا 

فبراير  رؤساء الدول والحكومات في لمؤتمررة العادية الخامسة والثالثين العيش، وسيتم تقديمه إلى الدو 
دولة في  42مقارنة بـ  0206دولة عضًوا قدمت تقاريرها في عام  56. وأشار العرض إلى أن 0200
 47( مؤشًرا مقارنة بـ 42تسعة وأربعين ) متابعة ت. تمهاتقارير  دول بينما لم تقدم أربع 0262عام 

 82.7 وهو 0202بناًء على معيار عام  انالبلدالذي أحرزته تقدم ال، وتم تقييم 0262ام مؤشًرا في ع
 صحيحال طريقالفي  تسير . وكشف التقرير أنه في حين أن دولة واحدة فقط )رواندا( كانت01من 

 36لم تكن و  ،دولة عضًوا تتقدم بشكل جيد 62، كانت 0205عام  بحلولتحقيق التزامات ماالبو ل
 لى المسار الصحيح.دولة ع
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امل للتنمية األفريقي الش رنامجبلكسب التأييد لأدوات االتصال و ب المتعلقثم ناقش االجتماع العرض  .08
. كانت أدوات االتصال موضع تقدير كبير، السيما الطبيعة التفاعلية لألدوات، وحقيقة أنها الزراعية

األقران  راضواستعقيق التزامات ماالبو على المستوى القطري في تحالمحرز ست ستخدم إلظهار التقدم 
، قام االجتماع بتقييم التقرير الخاص بالمشاورات اإلقليمية حول أدوات في األخير. من النظراء والتعلم

 االتصال.

ذ يساورها القلق .02 بشأن الوضع الحالي لألمن الغذائي والتغذوي في القارة والحاجة إلى تسريع تنفيذ  وا 
ن اللجنة ، فإقادرة على الصمود قاري امل للتنمية الزراعية من أجل نظام غذائيالش األفريقي البرنامج

 الفنية المتخصصة:

ة لتقديمه إلى الشامل للتنمية الزراعياألفريقي الثالث للبرنامج  استعراض فترة السنتين تقرير أجازت .32
 .0200رؤساء الدول والحكومات في فبراير مؤتمر الدورة العادية الخامسة والثالثين ل

اعية الشامل للتنمية الزر  األفريقي الخاصة بالبرنامج وكسب التأييدمجموعة أدوات االتصال  أجازت .36
  استعراض فترة السنتين. ولوحة القيادة الستخدامها في إيصال نتائج

الة وكمن مفوضية االتحاد األفريقي والدول األعضاء والمجموعات االقتصادية اإلقليمية و  طلبت .30
 تنظيم حملة اتصال ونشر قوية لنتائج التقرير. النيباد -فريقي للتنمية االتحاد األ

الدول األعضاء في االتحاد األفريقي، بالتعاون مع جميع أصحاب المصلحة، إلى ضمان عقد  تدع .33
حوارات وطنية للتفكير في نتائج التقرير ومناقشتها، وتحديد أولويات السياسات واالستجابات البرنامجية 

 لتسريع تنفيذ إعالن ماالبو.وتطويرها 
ل تأييد أصحاب المصلحة لتموي تعبئةإلى قيادة سياسية والتزام أقوى لتمكين الحكومات من  تدع .34

 وتنفيذ التوصيات الرئيسية.
 فإن اللجنة الفنية المتخصصة:تحقيقا لهذه الغاية، 

تحاد يمية ومفوضية االمن الدول األعضاء في االتحاد األفريقي والمجموعات االقتصادية اإلقل تطلب .35
هي و إنشاء آلية تنسيق مركزية متعددة القطاعات  النيباد -وكالة االتحاد األفريقي للتنمية األفريقي و 
 الشامل للتنمية الزراعية.األفريقي للتنفيذ الفعال للبرنامج  ضرورية

ة واألمن للزراعمن المفوضية تقديم اقتراح إلى لجنة الممثلين الدائمين إلنشاء لجنة فرعية  طلبت .31
والتنمية لتغذوي اوالتنمية الريفية لإلشراف على تنفيذ برامج الزراعة واألمن الغذائي و  والتغذوي الغذائي
 .الريفية
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الدول األعضاء على تصميم وتمويل وتنفيذ برامج ومشاريع ذات أولوية منتقاة بعناية لتسريع  تحث .37
 وضعليجب على الدول األعضاء تكثيف الجهود في هذا الصدد، و تحقيق التزامات ماالبو السبعة. 

 ماالبو. إعالن وتنفيذ خطط استثمار زراعي وطنية عالية الجودة ومتوافقة مع

 اإلنمائيينء شركاالو  النيباد -وكالة االتحاد األفريقي للتنمية من مفوضية االتحاد األفريقي و  طلبت .38
زويدها بمزيد من الموارد البشرية والمالية، المجموعات االقتصادية اإلقليمية من خالل ت اتتعزيز قدر 

ترة السنتين استعراض فالدول األعضاء في عملية  تعبئةفي  تضطلع بهبالنظر إلى الدور الحاسم الذي 
. 

ات االقتصادية المجموعو  النيباد -وكالة االتحاد األفريقي للتنمية من مفوضية االتحاد األفريقي و  تطلب .32
الشامل ألفريقي االبرنامج  أجندةمسترشدة بنتائج التقرير لضمان التوافق مع تعزيز الشراكات  اإلقليمية

 للتنمية الزراعية.

المساءلة  ظمنتعزيز  النيباد –وكالة االتحاد األفريقي للتنمية من مفوضية االتحاد األفريقي و  تطلب .42
ما في ، بات الفاعلةالجهالمتبادلة لتشمل المساءلة عن اإلجراءات والنتائج من قبل مجموعة واسعة من 

 .اإلنمائيينشركاء الذلك القطاع الخاص ومنظمات المزارعين ومنظمات المجتمع المدني و 

 لبرنامجاصة باالخ استعراض فترة السنتين الدول األعضاء في االتحاد األفريقي إلى استخدام آلية تدع .46
لغذائية مسارات تحويل النظم ا لإلبالغ عن التقدم المحرز في تنفيذ تنمية الزراعةلالشامل ل األفريقي

تقرير نظام األغذية لألمم المتحدة والحوارات الوطنية، ودعت المفوضية إلى الموحد و الموقف األفريقي و 
 .ذلكتحديث نماذج اإلبالغ لتعكس 

مراجعة ييم/ إجراء تق النيباد –وكالة االتحاد األفريقي للتنمية من مفوضية االتحاد األفريقي و  تطلب .40
غ الذاتي واقتراح فعالية نظام اإلبال الستعراض فترة السنتين بغية تأكيد ةالشامل للعملية ةمستقل حسابات

 تدابير لتعزيز جودة ومتانة العملية على المستويات الوطنية واإلقليمية والقارية.

  تيناستعراض فترة السن الدول األعضاء في االتحاد األفريقي على دمج عملية جمع بيانات تشجع .43
يات ة في نظم الرصد واإلبالغ الوطنية القائمة، بما في ذلك عمليلتنمية الزراعلالشامل األفريقي برنامج لل

 استعراض القطاع المشتركة.

من  وتعزيز آليات قابلة للتنفيذ للتعلم وضعمن مفوضية االتحاد األفريقي والدول األعضاء  تطلب .44
 األقران.

ئ لطوار في حاالت استجابة لالريقي وضع خطط أقوى من الدول األعضاء في االتحاد األف تطلب .45
 وااللتزام ببناء نظم غذائية أكثر قدرة على الصمود لالستجابة بشكل أفضل للصدمات المستقبلية.



 
EX.CL/1310 (XL)  
Page 11 

 

 

 
 اللجنة الفنية المتخصصةالتقارير المحددة التي طلبتها  حولعرض ومناقشات 

 باستعراض فترة السنتين الخاصة ييد كسب التأو المشاورات اإلقليمية حول أدوات االتصال  -كاف 
 ( المتابعة )مجموعة األدوات ولوحة األفريقي الشامل للتنمية الزراعيةبرنامج لل

عرضًا عن خلفية المشاورات اإلقليمية المتعلقة بمجموعة األدوات ولوحة المتابعة  المفوضيةقدمت  .41
ها على أثبتت فائدة أدوات االتصال وقدرت والمعايير. وأ بلغ االجتماع بأن المشاورات بالقراراتمستشهدة 

التزامات ماالبو. دعت الدول األعضاء إلى أداة بمساعدتها في تقييم التقدم على المستوى القطري 
ة، ومن هنا جاءت يلتنمية الزراعلالشامل األفريقي لبرنامج الستعراض فترة السنتين لاتصال واحدة فقط 

سنتين، ال  استعراض فترة في مجموعة أدوات اض فترة السنتين استعر الحاجة إلى تضمين لوحة متابعة 
منذ ذلك الحين. تم االتفاق على أن األدوات ضرورية للمجموعات االقتصادية اإلقليمية  تنفيذهوهو ما تم 

تحقيق التزامات ماالبو وتقديم الدعم الالزم للدول األعضاء لتحسين  فيلمقارنة أداء الدول األعضاء 
تي يكون أداؤها فيها ضعيًفا. كما أدت المشاورات إلى تقدير أوسع لقدرة الدول األعضاء المجاالت ال

والمجموعات االقتصادية اإلقليمية على تطوير لوحات معلومات مخصصة لتقييم أدائها بانتظام. 
أن األدوات تساعد البلدان على أن تكون مسؤولة عن االلتزامات  إلى الدول األعضاء أيًضا وأشارت

 :إّن اللجنة الفنية المتخصصةلتي تم االتفاق عليها بشكل جماعي. ا

ارات/ السف عن طريقالعرضين مع الدول األعضاء  تقاسممن المفوضية  توطلببالتقرير  تأشاد .47
 :إّن اللجنة الفنية المتخصصةالبعثات الدائمة أو أي وسيلة أخرى متاحة. 

الشامل  األفريقيلبرنامج عراض فترة السنتين لولوحة المتابعة الخاصة باستمجموعة أدوات  أجازت .48
ية الزراعة كأدوات الشامل لتنم األفريقي فترة السنتين للبرنامج استعراضمتابعة ة ولوحة يلتنمية الزراعل

 استعراض فترة السنتين. الستخدامها في نشر نتائج تقارير وكسب التأييد لالتصال

 
 وقدراتها في إفريقيا سالمة األغذية لبنية التحتية لمختبراتا لوضعتحليل  -الم 

ر الثانية للجنة الفنية المتخصصة بشأن إنشاء مختبالدورة االقتراح المقدم إلى  المفوضيةاستذكرت  .42
ألغذية البنية التحتية الحالية لمختبرات سالمة ا لوضعأفريقي لسالمة األغذية والتوصية بإجراء تحليل 

الية بما في ذلك الخطوات الت لتسترشد بهاليل الوضع إلى الوزراء ، تم تقديم نتائج تحوعليهفي القارة. 
 سلط العرض الضوء على منهجيةو قرار بشأن خيارات إنشاء مختبر أفريقي لسالمة األغذية. إصدار 
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مخاطر التغطية و  ،البنية التحتية المادية والمعداتو  ،المختبرات المشمولة وضعونطاق وطبيعة أو 
 :إّن اللجنة الفنية المتخصصةقدرات المختبرات.  تغذية فضال عنوالالغذاء المتعلقة ب

الذي يطلب من  STC2/ARDWE/MIالثانية للجنة الفنية المتخصصة  مقرر الدورة تاستذكر  .52
لقارة البنية التحتية الحالية لمختبرات سالمة األغذية في ا لوضعمفوضية االتحاد األفريقي إجراء تحليل 

 .بر أفريقي لسالمة األغذيةتمقترح إنشاء مخمن أجل اتخاذ قرار بشأن 

بالتقرير الذي قدمته المفوضية بما في ذلك الخيارات الثالثة المقترحة لتعزيز قدرات  علما أحاطت .56
 مختبرات سالمة األغذية في القارة؛

هج تعيين المختبرات الوطنية الحالية لسالمة األغذية كمختبرات مرجعية إقليمية أو قارية ن   أجازت .50
 .سالمة األغذية، باعتبارها أكثر اآلليات فعالية لتعزيز أداء قدرات مختبرات اختبار األغذية في أفريقيال

إلى إمكانية إنشاء مختبر أفريقي لسالمة األغذية من خالل ترتيب شراكة بين القطاعين العام  دعت .53
بر خاصة هة وحياد المختدور رقابي لضمان نزاباالتحاد األفريقي  يضطلعوالخاص. وبالتالي، يمكن أن 

و/ أو  سالمة األغذيةلالتحاد األفريقي اوكالة دعم جهود تعبئة الموارد. وستقوم أوضاع النزاعات و في 
 أمانة منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية بدور الرقابة.

 
 الوكالة األفريقية لسالمة األغذية –ميم 

بعد أن الحظت  0262للجنة الفنية المتخصصة لعام  الثالثةالدورة أشارت المفوضية أيًضا إلى أن  .54
مفوضية االتحاد األفريقي في إجراء المشاورات مع الدول األعضاء الذي قامت به العمل التحضيري 

، طلبت من المفوضية إجراء مزيد من 0262ودراسة النطاق لعام  0263و 0260والشركاء في 
 لىبناًء عة مع الهياكل اإلقليمية والقارية القائمة. االزدواجي لتفاديالوكالة  مهامالمشاورات حول 
 :اللجنة الفنية المتخصصةالعروض، فإن 

المشاورات الشاملة والهادفة مع أصحاب المصلحة التي أجرتها المفوضية على النحو ب أحاطت علما .55
 الثالثة للجنة الفنية المتخصصة؛ الدورة الذي أوصت به

سيق سالمة األغذية، وتقليل عبء األمراض التي تنتقل عن طريق حاجة القارة إلى تحسين تنب أقّرت .51
ية سالمة األغذلالتحاد األفريقي اوهيكل وكالة  والمهاموأن األدوار  ،األغذية وتسهيل تجارة األغذية

 هم في تلبية االحتياجات القارية بشأن سالمة األغذية.االمقترحة ذات صلة وستس

 مهاموالاألدوار بسالمة األغذية لالتحاد األفريقي انشاء وكالة بالمراجعات المقترحة إل أحاطت علما .57
 والهيكل الذي أوصت به مشاورات أصحاب المصلحة؛
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ألغذية إلى سالمة الالتحاد األفريقي امن مفوضية االتحاد األفريقي تقديم اقتراح إلنشاء وكالة  تطلب .58
ما إصالحات االتحاد األفريقي الحالية بلجنة الممثلين الدائمين في إطار لاللجان الفرعية ذات الصلة 

 المترتبة عن ذلك. في ذلك اآلثار الهيكلية والقانونية والمالية

من المفوضية العمل مع مكتب المستشار القانوني لالتحاد األفريقي إلعداد النظام  أيًضا تطلب .52
 جراءاتها.األساسي للمركز، وهو وثيقة تحدد والية الوكالة وهيكلها وموظفيها وقواعدها وا  

 
بشأن األرصاد الجوية )خدمات الطقس  101.-1.0. المنقحةاالستراتيجية األفريقية المتكاملة  -نون 

 والمناخ(

حول االستراتيجية األفريقية المتكاملة لألرصاد الجوية )خدمات الطقس  االمفوضية عرض قدمت .12
ة. تهدف زاري األفريقي لألرصاد الجويوالمناخ(، بالتعاون مع موزمبيق، النائب الثالث لرئيس المؤتمر الو 

االستراتيجية إلى توفير التوجيه االستراتيجي لتطوير وتطبيق األرصاد الجوية )خدمات الطقس والمناخ( 
لدعم التنمية االجتماعية واالقتصادية ألفريقيا بما في ذلك في قطاعات مثل الزراعة واألمن الغذائي، 

دارة المياه، والطيران،  والبنية التحتية، واالقتصاد البحري واألزرق، والحد من مخاطر والصحة، وا 
 أخرى. قطاعاتالكوارث، والطاقة، من بين 

األساسية. الركائز الخمس  هاركائز  فضال عن الستراتيجيةاط العرض الضوء على أهداف سلّ    .16
 لالستراتيجية هي:

  ؛المراكز المناخية اإلقليميةزيادة الدعم السياسي واالعتراف بخدمات األرصاد الجوية الوطنية و 

  ؛والوصول إلى البيانات ومعالجتها الرصد،تحسين شبكات 

 ؛تحسين خدمات الطقس والماء والمناخ وتغير المناخ 

 ؛البحث واالبتكار والتطوير والتدريب 

 تعزيز الشراكات مع المؤسسات ذات الصلة والقطاع الخاص والمجتمع المدني. 

الشامل لعدة قطاعات لألرصاد الجوية في المساهمة في تنمية  ابعالطط االجتماع الضوء على سلّ  .10
 ضال عنففي ترشيد خدمات المياه والطقس والمناخ،  أساسيدور باالستراتيجية أيًضا  تضطلعأفريقيا. 

دارة المخاطر المتعلقة بالطقس والمناخ، وتعزيز القدرات في مختلف القطاعات المدروسدعم التكيف  ، وا 
 ىالمصادقة عل ته تمخبراء اللجنة الفنية المتخصصة أن المفوضيةاالستراتيجية. أبلغت التي أبرزتها 

لمؤتمر لالمسؤولين عن األرصاد الجوية خالل الدورة الخامسة  األفريقييناالستراتيجية من قبل الوزراء 
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حيث أوصي بتقديم  0206مارس  67و 61 المنعقد يوميالوزاري األفريقي لألرصاد الجوية 
العتمادها  بيئةللزراعة والتنمية الريفية والمياه والتراتيجية إلى الدورة الرابعة للجنة الفنية المتخصصة االس

 :إن اللجنة الفنية المتخصصةالمجلس التنفيذي.  ليصادق عليها البحثومزيد من 

-0206) (االستراتيجية األفريقية المتكاملة المنقحة لألرصاد الجوية )خدمات الطقس والمناخ تاعتمد .13
 .هامن المجلس التنفيذي اعتماد توطلب( 0232

/ إعدادند عفي االعتبار االستراتيجية القارية  وأخذالدول األعضاء على تنفيذ االستراتيجية  تشجع .14
 .مراجعة استراتيجياتها الوطنية

 الستراتيجية.اإطار لرصد وتقييم  وضعمفوضية االتحاد األفريقي إلى  تدع .15

 
 ستراتيجية األفريقية بشأن تيير المناخاالحول عرض ال –حاء 

 تغير. أشار العرض إلى أن الهدف مناألفريقية بشأن ستراتيجية اال حولقدمت المفوضية عرضًا  .11
االستراتيجية هو تنسيق العمل المتعلق بتغير المناخ في القارة. كما أشار إلى أن االستراتيجية تتماشى 

. اهخرى. تم تسليط الضوء على رؤية االستراتيجية وأهدافواألطر القائمة األ 0213مع أهداف أجندة 
كما قدم العرض لمحة عامة عن مجاالت التدخل االستراتيجي لالستراتيجية. وأبلغ العرض االجتماع 

ن اللجنة الفنية إمل تشاورية إقليمية. عورش  تشملاالستراتيجية  وضعأنه تم اتباع عملية استشارية في 
 :المتخصصة

 تغير المناخ والتنمية القادرة على الصمودبشأن عمل الوخطة األفريقية ستراتيجية االعلى  وافقت .17
(0200-0230). 

أولوية ي ذمن مفوضية االتحاد األفريقي، بالتشاور مع الدول األعضاء، تحديد مجال رئيسي أو  تطلب .18
 خ.يمكن تنفيذه في الفترة التي تسبق مؤتمر األمم المتحدة المعني بتغير المنا

الدول األعضاء في االتحاد األفريقي والمجموعات االقتصادية اإلقليمية وأصحاب المصلحة  تعد .12
المعنيين إلى تسهيل ودعم تنفيذ االستراتيجية على المستويات الوطنية واإلقليمية ودون اإلقليمية 

 والمحلية.

 
 تقديم تقرير الخبراء وكبار المسؤولين -طاء 
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 63وكبار المسؤولين نيابة عن رئيس اجتماع الخبراء الذي عقد في تقرير الخبراء  قدمت المفوضية .72
 . فيما يتعلق بتقرير الخبراء وكبار المسؤولين، فإن اللجنة الفنية المتخصصة:0206ديسمبر  64و

 التقرير مع التعديالت. أجازت .76

 البيانات الوزارية –ياء 

. ةتب الجديدالمكهيئة وترحب ب اليتهالمنتهية و الكلمة لتثني على الرئيس  المملكة الميربيةأخذت  .70
ط المغرب الضوء كذلك على مختلف المشاريع والمبادرات التي كان ينفذها، بما في ذلك النهوض وسلّ 

برنامج لاستعراض فترة السنتين ل األسماك وأعرب عن دعمه لبدء عملية العاملة في مجال مصائدبالمرأة 
 ة من جديد.يتنمية الزراعلالشامل ل

الموافقة على استراتيجية تغير المناخ واقترحت مواءمتها مع غرفة  جمهورية موزمبيقاقترحت  .73
 العمليات.

بالمبادرات المتعلقة بالحد من مخاطر الكوارث، السيما اإلطار  جمهورية تنزانيا المتحدةرحبت  .74
الحد  تمتعددة، وأعربت عن دعمها لتدخالالاألخطار بالمؤسسي ألفريقيا بشأن نظم اإلنذار المبكر 

من مخاطر الكوارث والسيما من خالل تبادل البيانات للتخفيف من المخاطر المتزايدة العابرة للحدود. 
جراءات إلاالبيانات، وزيادة  تقاسمحثت تنزانيا الدول األعضاء على تعزيز المبادرات القارية من خالل و 

كر. اإلنذار المب نظمن خالل دعم الميزانية إلدارة المخاطر بشكل استباقي بما في ذلك مالمتعلقة ب
على  مدتعتالكوارث والتي من شأنها أن  مواجهة تدعم تنزانيا إنشاء قدرة وقدرات أفريقية لعملياتو 

طلبت تنزانيا استخدام اللغة السواحيلية و . بالمخاطر المتعددةاإلطار المؤسسي لنظام اإلنذار المبكر 
 في االجتماعات المستقبلية.

لمبادرات أهمية ا وأبرزتتقرير الخبراء الواردة في توصيات الموافقتها على  شادجمهورية تأبدت  .75
الرعي، مشيرة إلى أنها نظمت ندوة حول األمن الرعوي. طلبت جمهورية تشاد بذل المزيد من  بشأن

رات دعم مختب ضرورةعلى أيضا طت تشاد الضوء الزراعية الرعوية. وسلّ  المنازعاتالعمل لمعالجة 
 غذية.سالمة األ

زاء الحيوانية الموجودة في أج الجينيةلموارد على اظ االضوء على أهمية الحف جمهورية أوغنداطت سلّ  .71
ينات أيدت أوغندا التقرير المتعلق بالترويج لبنوك الجو مستدام.  ها علة نحومختلفة من أفريقيا واستخدام

وقعة وسلطت الضوء على مساهمتها المت ،األفريقية لبذور الموارد الحيوانية االمتيازاإلقليمية لمراكز 
في بناء مجموعة هائلة من الخبرات الفنية في جميع أنحاء أفريقيا فيما يتعلق بالحفظ والبنوك الجينية. 

. دعم الموارد الحيوانيةلإنشاء مركز لالتحاد األفريقي شأن ب المقترحذلك، أيدت أوغندا  عالوة على
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تخدام واالس بالتجميدامها بخطة العمل العالمية ومناصرة الحفظ أكدت جمهورية أوغندا من جديد التز و 
 الحيوانية في أفريقيا. الجينيةالمستدام للموارد 

أنها ال تزال ملتزمة بالمبادرات القارية وبالتالي فهي تؤيد بالكامل خطة  جمهورية مالويأكدت  .77
. أطلقت مالوي رؤية مالوي 0205-0206 األفريقي الشامل للتنمية الزراعية األعمال الثانية للبرنامج

إفريقيا التي نريدها. ستولي مالوي اهتماًما  -لالتحاد األفريقي  0213التي تتماشى مع أجندة  0213
دارة المناظر الطبيعية، من بين أمور أخرى، وتناشد  لالقتصاد األزرق، والتنمية الريفية، وتمكين المرأة، وا 

ذه األهداف. وأكدت مالوي من جديد كذلك التزامها بالتزامات لتحقيق ه والفنيالدعم المالي  توفير
 إعالن ماالبو.

التي تمت  تالمقررامن الخبراء وكبار المسؤولين توجيه الوزراء بشأن  جمهورية جنوب إفريقياطلبت  .78
صصة السابقة للجنة الفنية المتخ المقرراتتنفيذ  فضال عنكبار المسؤولين،  اجتماعمناقشتها في 

ية تقدمها. تدعم جنوب إفريقيا التدخل بشأن االستراتيج باستعراضلجنة الفنية المتخصصة للسماح ل
راتيجية ستاال فضال عناألفريقية المتكاملة الستراتيجية األرصاد الجوية )خدمات الطقس والمناخ( 

ير ب، وتأمل أن يسمح ذلك ألفريقيا بالتركيز على تدا30-0200المناخ وخطة العمل األفريقية بشأن 
 التكيف.

 دعم التوصية بزيادة االستثمار في البحوثوتالجلسات. المنبثق عن  المقرر جمهورية روانداتؤيد  .72
دعو الدول األعضاء إلى النظر في االستراتيجيات التي وضعتها مفوضية وتالزراعية واإلنتاجية. 

بلغت بإعالن ماالبو. أ امهتأكيد التزا وتجددالدول األعضاء. فرادى االتحاد األفريقي بما يتماشى مع 
 0200ام لثورة الخضراء في علمنتدى األفريقي الرواندا اللجنة الفنية المتخصصة أنها ستستضيف 

 التي أثيرت في اللجنة الفنية المتخصصة. وزيادة بحث المسائلودعت الدول األعضاء إلى المشاركة 

دمتها بشكل نقدي في التوصيات التي ق أنه من األساسي للقارة أن تبدأ النظر جمهورية زامبياصرحت  .82
زامبيا ملتزمة بالمبادئ األساسية لالتحاد األفريقي بشأن الزراعة  وتبقىاللجنة الفنية المتخصصة. 
بيا إمكانات اللجنة الفنية المتخصصة. تمتلك زام مقرراتاعتماد  وتدعم ف،والتنمية الريفية والبيئة والتكي

تغير المناخ، من المهم العمل مع الدول األعضاء ل ونظرايد األسماك. في تنمية الثروة الحيوانية ومصا
 مقرراتنفيذ تل تغير المناخ. لهذا الغرض، أنشأت زامبيا وزارة جديدة للبيئةحدة األخرى للتخفيف من 

 .اللجنة الفنية المتخصصةونتائج 

فهم تماًما متخصصة، وهي تتجميع المبادرات التي تم اتخاذها بمناسبة اللجنة الفنية ال الكونيوأيدت  .86
أزمة تغير المناخ. وسلطت الكونغو الضوء  ظلأهمية انعدام األمن الغذائي في قارتنا، ال سيما في 

دود التجارة عبر الح ظلّ على أهمية هذه المبادرات، بما في ذلك مختبرات سالمة األغذية، وخاصة في 
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ذ مثل هذه المختبرات على المستوى اإلقليمي في إطار منطقة التجارة الحرة القارية، ودعت إلى تنفي
 ...طلبت الكونغو من المختبرات اإلقليمية باإلضافة إلى المختبر القاريو الفرعي. 

الكلمة لدعم المبادرات المتعلقة بتغير المناخ واألرصاد الجوية، مسلًطا  موزمبيقأخذ الخبير من  .80
عتمد على األرصاد الجوية، مثل مصايد الضوء على أن العديد من قطاعات االقتصاد والمجتمع ت

وغيرها. وشددت موزمبيق على أن  ،والمياه ،والطاقة ،والصحة ،والبنية التحتية ،والزراعة ،األسماك
د بنية أكدت موزمبيق على الحاجة إلى وجو و إفريقيا تتطلب بنية تحتية قوية للتصدي لتغير المناخ. 

الفنية ة لجنالاإلنذار المبكر، وأبلغت  نظما في ذلك تغير المناخ بم حدة تحتية قوية للتخفيف من
أنه مقابل كل دوالر واحد تستثمره البلدان في األرصاد الجوية خاصة في مجال التنبؤ،  المتخصصة

الدول األعضاء إلى وضع  تدوالرات من الكوارث الطبيعية. لذلك دع 62فإنها ستوفر في النهاية 
 تغير المناخ.مكافحة أهداف  تحقيقمن أجل اد الجوية لألرصاستراتيجيات شاملة ومتكاملة 

عن دعمها للقرار المتعلق ببنوك الجينات وأيدت اقتراح الكونغو بشأن  جمهورية السنيالأعربت  .83
المبادرات المتعلقة بالحد من مخاطر الكوارث  فضال عنالمختبرات على المستوى اإلقليمي الفرعي، 

ة الحيوانية. الموارد للثرو  تعبئةأكدت السنغال أيضا على الحاجة إلى على النحو الذي أوضحته تنزانيا. و 
وأكدت السنغال أن أفريقيا ال ينبغي أن تتخلف عن الركب في معالجة طاعون المجترات الصغيرة 

 بالنظر إلى أهمية المجترات الصغيرة في القارة.

ا ومبادرات األمن الغذائي، وأنهأنها تواصل المشاركة في المبادرات البيئية  والججمهورية أنذكرت  .84
راب عن وال اإلعجأن وجددت. اللجنة الفنية المتخصصةنظر فيها تتنسجم مع االستراتيجيات التي 

لمائية األسماك وتربية األحياء ا التمّيز لمصائدمراكز أن ت ؤخذ في االعتبار فيما يتعلق باهتمامها ب
 وأكدت مشاركتها.

الدول األعضاء في االتحاد األفريقي إلى تنفيذ  قراطية الشعبيةالجمهورية الجزائرية الديمدعت  .85
 ث.وأعربت عن دعمها لقدرة االستجابة المدنية للكوار  اللجنة الفنية المتخصصةها تالتوصيات التي قدم

ا مكتب اللجنة الفنية المتخصصة، عن التزامههيئة في  اعضو بصفتها ، ابونججمهورية الأعربت   .81
ابون الضوء على الجهود المبذولة لتحسين أدائها في جطت ال. وسلّ ة المتخصصةاللجنة الفنيبأهداف 

 للتنمية الزراعية.الشامل بطاقة أداء البرنامج األفريقي 
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يئة للزراعة والتنمية الريفية والمياه والبللجنة الفنية المتخصصة  مقررات الدورة الثالثةتنفيذ  -كاف 
 لتوصيات السابقة، فإن اللجنة الفنية المتخصصة:وا  المقررات تنفيذعن تقرير البشأن 
 صصة؛الثالثة للجنة الفنية المتخللدورة والتوصيات السابقة  عن تنفيذ المقرراتالتقرير  تاعتمد .87

درتها البشرية والمالية لإلدارة وتحسين ق اتالمكتب لتعزيز القدر هيئة من المفوضية العمل مع  تطلب .88
 على تحقيق النتائج بفعالية.

، فإن اللجنة عيةاألفريقي الشامل للتنمية الزرالبرنامج لالثالث  استعراض فترة السنتينتقرير ب ا يتعلقمفي
 الفنية المتخصصة:

بشأن الوضع الحالي لألمن الغذائي والتغذوي في القارة والحاجة إلى تسريع تنفيذ  إذ يساورها القلق .82
 :هافإنّ  قادر على الصمود، قاري ظام غذائيالشامل للتنمية الزراعية من أجل ن األفريقي البرنامج

تقديمه إلى ل األفريقي الشامل للتنمية الزراعيةلبرنامج لالثالث  استعراض فترة السنتينتقرير  أجازت .22
 .0200الدورة العادية الخامسة والثالثين لرؤساء الدول والحكومات في فبراير 

ة )مجموعة يلتنمية الزراعلالشامل األفريقي الخاصة بالبرنامج  كسب التأييدأدوات االتصال و  أجازت .26
نتائج  بالغإة( الستخدامها في يلتنمية الزراعلالشامل األفريقي أدوات ولوحة متابعة استعراض البرنامج 

 .استعراض فترة السنتين

وكالة و  ،والمجموعات االقتصادية اإلقليمية ،والدول األعضاء ،من مفوضية االتحاد األفريقي طلبت .20
 تنظيم حملة اتصال ونشر قوية بشأن النتائج الواردة في التقرير. النيباد -األفريقي للتنمية االتحاد 

الدول األعضاء في االتحاد األفريقي، التي تعمل بالتعاون مع جميع أصحاب المصلحة، إلى  تدع .23
 تضمان عقد حوارات وطنية للتفكير في نتائج هذا التقرير ومناقشتها، وتحديد أولويات السياسا

عدادهاواالستجابات البرنامجية   لتسريع تنفيذ إعالن ماالبو. وا 

توصيات تأييد أصحاب المصلحة لتمويل وتنفيذ ال لتعبئةسياسية أقوى والتزام الحكومات دعت إلى قيادة  .24
 فإن اللجنة الفنية المتخصصة:الرئيسية. تحقيقا لهذه الغاية، 

ة االتحاد ومفوضي ،المجموعات االقتصادية اإلقليميةو  ،من الدول األعضاء في االتحاد األفريقي تطلب .25
ن م إنشاء آلية تنسيق مركزية متعددة القطاعات  النيباد -وكالة االتحاد األفريقي للتنمية و  ،األفريقي

 الشامل للتنمية الزراعية. األفريقي الفعال للبرنامج أجل التنفيذ
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دائمين إلنشاء لجنة فرعية للزراعة واألمن من المفوضية تقديم اقتراح إلى لجنة الممثلين ال تطلب .21
الغذائي والتغذية والتنمية الريفية لإلشراف على تنفيذ برامج الزراعة واألمن الغذائي والتغذية والتنمية 

 .الريفية

الدول األعضاء على تصميم وتمويل وتنفيذ برامج ومشاريع ذات أولوية منتقاة بعناية لتسريع  تحث .27
وتنفيذ  وضعلو السبعة. وفي هذا الصدد، ينبغي للدول األعضاء تكثيف الجهود تحقيق التزامات ماالب

 ماالبو.إعالن متوافقة مع تكون عالية الجودة و  لالستثمار في مجال الزراعةخطط وطنية 

 اإلنمائيينء شركاالو  النيباد –وكالة االتحاد األفريقي للتنمية و  من مفوضية االتحاد األفريقي تطلب .28
ي تعبئة ف تضطلع بهلمجموعات االقتصادية اإلقليمية، بالنظر إلى الدور الحاسم الذي تعزيز قدرة ا

، من خالل تزويدها بمزيد من الموارد البشرية استعراض فترة السنتين الدول األعضاء في عملية 
 والمالية.

ات االقتصادية عوالمجمو  النيباد -وكالة االتحاد األفريقي للتنمية و من مفوضية االتحاد األفريقي  تطلب .22
األفريقي امج البرن أجندةتعزيز الشراكات مسترشدة بنتائج هذا التقرير لضمان التوافق مع  اإلقليمية

 الشامل للتنمية الزراعية.

المساءلة  نظم تعزيز النيباد -وكالة االتحاد األفريقي للتنمية و  من مفوضية االتحاد األفريقي تطلب .622
 تشمل ،الجهات الفاعليةجراءات والنتائج من قبل مجموعة أوسع من المتبادلة لتشمل المساءلة عن اإل

 .اإلنمائيينشركاء الالقطاع الخاص ومنظمات المزارعين ومنظمات المجتمع المدني و 

لخاصة ا استعراض فترة السنتين الدول األعضاء في االتحاد األفريقي إلى استخدام آلية تدع  .626
نظم ة لإلبالغ عن التقدم المحرز في تنفيذ مسارات تحويل اليزراعلتنمية اللالشامل األفريقي لبرنامج با

 تتقرير نظام األغذية لألمم المتحدة والحوارات الوطنية، ودع الموحد بشأنالغذائية في الموقف األفريقي 
 .اإلبالغالمفوضية إلى تحديث نماذج 

 مراجعةقييم/ إجراء ت النيباد -وكالة االتحاد األفريقي للتنمية و من مفوضية االتحاد األفريقي  تطلب .620
دابير إلثبات فعالية نظام اإلبالغ الذاتي واقتراح ت  لفترة السنتين الشامل االستعراضلعملية  ةمستقل

 لتعزيز جودة ومتانة العملية على المستويات الوطنية واإلقليمية والقارية.

لسنتين فترة ا ت استعراضالدول األعضاء في االتحاد األفريقي على دمج عملية جمع بيانا تشجع .623
مليات الرصد واإلبالغ الوطنية القائمة، بما في ذلك ع نظمفي  الشامل للتنمية الزراعيةاألفريقي  للبرنامج

 استعراض القطاع المشتركة.

 وتعزيز آليات قابلة للتنفيذ للتعلم من األقران. إعدادمن االتحاد األفريقي والدول األعضاء  تطلب .624
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 لطوارئفي حاالت اعضاء في االتحاد األفريقي وضع خطط استجابة أقوى من الدول األ تطلب .625
 وااللتزام ببناء نظم غذائية أكثر قدرة على الصمود لالستجابة بشكل أفضل للصدمات المستقبلية.
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 01-فيما يتعلق باالستجابة لفيروس كورونا
صصة علما بالتقارير التي ، أحاطت اللجنة الفنية المتخ62-ة لفيروس كوروناستجاباالفيما يتعلق ب .621

فيروس  جائحةلوأعربت عن تقديرها وتهنئتها لجهود المفوضية في االستجابة  المفوضيةأعدتها وقدمتها 
 .62-كورونا

، إن اللجنة الفنية 1.2.-..1.البرنامج األفريقي الشامل للتنمية الزراعية  عملفيما يتعلق بخطة 
 المتخصصة: 

 ؛0205-0200 ريقي الشامل للتنمية الزراعيةالبرنامج األفخطة عمل  أجازت  .627

طة تنفيذ وضع خ النيباد -وكالة االتحاد األفريقي للتنمية و من مفوضية االتحاد األفريقي  تطلب .628
واستراتيجية لتعزيز الملكية ومشاركة جميع  ،آلية تنسيق مفصلةو  ،تتضمن أهداًفا ومعالم واضحة

 .أصحاب المصلحة

 ألفريقية لسالمة األغذية، فإن اللجنة الفنية المتخصصة:فيما يتعلق باالستراتيجية ا

( الذي أنشأ "اتفاق منطقة Ext/Assembly/AU/Dec.1(X)المجلس التنفيذي ) مقرر استحضرت .622
ة يتدابير الصحالبشأن  7التجارة الحرة القارية األفريقية، حيث وافقت الدول األطراف بموجب الملحق 

 ية.ذ بروتوكوالت التجارة في السلع المتعلقة بالصحة والصحة النباتعلى تنفي الصحة النباتيةتدابير و 

و  (EX.CL/Dec.1073-109 6(XXXVI)ين )السابق المقررين أيضا استحضرت .662
(STC3/ARDWE/MI) الصحة ير تدابة و يتدابير الصحالوتنفيذ إطار سياسة  تعميم انطلبي اللذين

 .0262النباتية لالتحاد األفريقي المعتمد في 

 سالمة األغذية؛ل ةألفريقياستراتيجية اال تمداعت .666

ستراتيجية االنفيذ وت تعميمتعبئة الموارد لدعم  اإلنمائيينشركاء المن مفوضية االتحاد األفريقي و  تطلب .660
 .سالمة األغذية على المستويات الوطنية واإلقليمية والقاريةل ةألفريقيا

طة تنفيذ وضع خ النيباد –ألفريقي للتنمية وكالة االتحاد او من مفوضية االتحاد األفريقي  تطلب .663
استراتيجية لتعزيز الملكية ومشاركة جميع و  ،آلية تنسيق مفصلةو  ،تتضمن أهداًفا ومعالم واضحة

 أصحاب المصلحة.

 فيما يتعلق باالستراتيجية األفريقية لصحة النباتات، فإن اللجنة الفنية المتخصصة:

 .لنباتاتاألفريقية لصحة ا االستراتيجية تاعتمد .664
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 وتعميمذ تعبئة الموارد الالزمة لتسهيل تنفي اإلنمائيينشركاء المن مفوضية االتحاد األفريقي و  تطلب .665
 على المستويات الوطنية واإلقليمية والقارية. اتصحة النباتاألفريقي لستراتيجية اال

بيدات مقارية لتنسيق تسجيل  خطوط توجيهيةمن مفوضية االتحاد األفريقي وضع  أيًضا طلبت .661
 تحسين صحة النبات في القارة.من أجل اآلفات 

ضع خطة و  النيباد –وكالة االتحاد األفريقي للتنمية و من مفوضية االتحاد األفريقي  كذلك تطلب .667
جميع  واستراتيجية لتعزيز الملكية ومشاركة ،آلية تنسيق مفصلةو  ،تنفيذ تشمل أهدافا ومعالم واضحة

 أصحاب المصلحة.

 
شاورات أصحاب المصلحة واالقتراح المنقح إلنشاء وكالة االتحاد األفريقي لسالمة األغذية، فيما يتعلق بم

 فإن اللجنة الفنية المتخصصة:

اه والبيئة لتنمية الريفية والميلزراعة والللجنة الفنية المتخصصة الثالثة  الدورة مقرر استحضرت  .668
: 0202 فبرايرأقره المجلس التنفيذي في الذي و  0262في أكتوبر الصادر 

EX.CL/1187(XXXVI)، الوكالة  مهامالمفوضية إجراء مزيد من المشاورات حول  الذي يطلب من
 .االزدواجية مع الهياكل اإلقليمية والقارية القائمة تفاديمن أجل 

االجتماع المشترك للوزراء المسؤولين عن الزراعة والتجارة والمالية الذي  مقرر أيًضا استحضرت .662
 .إنشاء الوكالة األفريقية لسالمة األغذيةب التعجيل، والذي يطلب من المفوضية 0202يو عقد في يول

مفوضية االتحاد  المشاورات الشاملة والهادفة مع أصحاب المصلحة التي أجرتهاب أحاطت علما .602
دورة ال على النحو الذي أوصت به األفريقي، إدارة الزراعة والتنمية الريفية واالقتصاد األزرق والبيئة،

 .الثالثة للجنة الفنية المتخصصة

تحسين تنسيق سالمة األغذية، وتقليل عبء األمراض المنقولة عن ب  القارة بضرورة قيام  تأقرّ  .606
 المقترحة ذات سالمة األغذية وكالةوهيكل  ومهاموأن أدوار  ،طريق األغذية، وتسهيل تجارة األغذية

 تعلقة بسالمة األغذية.الم هم في تلبية االحتياجات القاريةاصلة وستس

 المهامو ألدوار باسالمة األغذية لالتحاد األفريقي ابالتنقيحات المقترحة إلنشاء وكالة  علما أحاطت .600
 والهيكل الذي أوصت به مشاورات أصحاب المصلحة.

إلنشاء وكالة سالمة األغذية التابعة لالتحاد األفريقي إلى اللجان  مقترحمن المفوضية تقديم  تطلب .603
ما في ذلك ب الجاريةلجنة الممثلين الدائمين في إطار إصالحات االتحاد األفريقي لية ذات الصلة الفرع

 .عن ذلك اآلثار الهيكلية والقانونية والمالية
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من المفوضية العمل مع مكتب المستشار القانوني لالتحاد األفريقي إلعداد النظام  أيًضا تطلب .604
جراءاتها.يالوكالة وهيكلها وموظف األساسي للوكالة، وهي وثيقة تحدد والية  ها وقواعدها وا 

 

لبنية التحتية والقدرات الخاصة بمختبرات سالمة األغذية في إفريقيا، فإن ا وضعفيما يتعلق بتحليل 
 :الفنية المتخصصةلجنة ال

الذي  STC STC2/ARDWE/MIالثانية للجنة الفنية المتخصصة الدورة  مقرر استحضرت .605
األغذية  البنية التحتية الحالية لمختبرات سالمة لوضع حاد األفريقي إجراء تحليليطلب من مفوضية االت

 .في القارة من أجل اتخاذ قرار بشأن مقترح إنشاء مختبر أفريقي لسالمة األغذية

بالتقرير الذي قدمته المفوضية بما في ذلك الخيارات الثالثة المقترحة لتعزيز قدرات  علما أحاطت .601
 غذية في القارة؛مختبرات سالمة األ

نهج تعيين المختبرات الوطنية الحالية لسالمة األغذية كمختبرات مرجعية إقليمية أو قارية  أيدت .607
 .لسالمة األغذية، باعتبارها اآللية األكثر فعالية لتعزيز أداء قدرات مختبرات اختبار األغذية في أفريقيا

من خالل ترتيب شراكة بين القطاعين العام إلى إمكانية إنشاء مختبر أفريقي لسالمة األغذية  دعت .608
دور رقابي لضمان نزاهة وحياد المختبر خاصة باالتحاد األفريقي  يضطلعوالخاص. لذلك يمكن أن 

و أمانة و/أ لسالمة األغذية األفريقية الوكالةدعم جهود تعبئة الموارد. وستقوم و  المنازعات،في حالة 
 .ة بدور الرقابةمنطقة التجارة الحرة القارية األفريقي

 
 :إن اللجنة الفنية المتخصصة ،101.-1.0.استراتيجية إدارة األنواع اليازية في أفريقيا ب فيما يتعلق

 ؛استراتيجية إدارة األنواع الغازية في أفريقيا تأيد .602

 وتعميمذ تعبئة الموارد الالزمة لتسهيل تنفي اإلنمائيينشركاء المن مفوضية االتحاد األفريقي و  تطلب .632
 ستراتيجية إدارة األنواع الغازية على المستويات القارية واإلقليمية والوطنية.ا

ضع خطة و  النيباد -وكالة االتحاد األفريقي للتنمية من مفوضية االتحاد األفريقي و  كذلك تطلب .636
 مفصلة.تنفيذ تشمل أهدافا ومعالم واضحة وآلية تنسيق 

طة تنفيذ وضع خ النيباد –اد األفريقي للتنمية وكالة االتحو  من مفوضية االتحاد األفريقي تطلب .630
ة جميع أصحاب ومشارك ملكية استراتيجية لتعزيزو  ،آلية تنسيق مفصلةو  ،تتضمن أهداًفا ومعالم واضحة

 المصلحة.
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 ة:، فإن اللجنة الفنية المتخصصاالحيوي في أفريقي واإلثراءاألغذية  حول إثراءفيما يتعلق باإلعالن 

ادية بتقديمه إلى الدورة الع تفي أفريقيا وأوص واإلثراء الحيوياألغذية  ل إثراءحو اإلعالن  أجازت .633
 .0200رؤساء الدول والحكومات في فبراير مؤتمر الخامسة والثالثين ل

 
 فيما يتعلق بتنفيذ البرنامج األفريقي للبذور والتكنولوجيا الحيوية، فإن اللجنة الفنية المتخصصة:

كنولوجيا لبرنامج األفريقي للبذور والتل يةرحلي عن تنفيذ خطة العمل العشر بالتقرير الم أحاطت علما .634
 (.0232-0206) الحيوية

ة لها كآلية التوجيهية للعملية المصاحب والخطوطاألفريقي للبذور والتكنولوجيا الحيوية  المنبر أجازت .635
 لبذور والتكنولوجيا الحيوية.لبرنامج األفريقي التنسيق لتنفيذ 

ى البحوث الزراعية في إفريقيا باعتباره المؤسسة المضيفة ألمانة منتدى الشراكة األفريقية منتد أجازت .631
 للبذور والتكنولوجيا الحيوية.

 
إن فالتوجيهية بشأن استخدام التكنولوجيا الحيوية في األغذية والزراعة في أفريقيا،  بالخطوط فيما يتعلق

 :اللجنة الفنية المتخصصة

 ينيا.المحورة جللدول األعضاء في االتحاد األفريقي في تبني الكائنات  بالحق السيادي أقّرت .637

الزراعي من  ةالتوجيهية القارية بشأن استخدام التكنولوجيا الحيوية لتعزيز اإلنتاجي الخطوط أجازت .638
لتعزيز الشفافية وخلق الثقة بين الدول األعضاء في االتحاد األفريقي، من  والتغذويأجل األمن الغذائي 

 والزراعة في أفريقيا وتعزيز الوعي العام. الغذاءجل االستخدام اآلمن للتكنولوجيا الحيوية في أ

اء دعم مبادرات والشرك النيباد -وكالة االتحاد األفريقي للتنمية ضية االتحاد األفريقي و من مفو  تطلب .632
جر إيجاد التكنولوجيا الحيوية المحددة نحو  موحدة  اءات تنظيميةسياسات منسقة على مستوى القارة وا 

 للسالمة األحيائية.

 
للجنة الفنية فإن البذور في أفريقيا، بشأن االتوجيهية لتنسيق األطر التنظيمية  بالخطوط فيما يتعلق
 :المتخصصة

 لبذور في أفريقيا؛بشأن االتوجيهية لتنسيق األطر التنظيمية  الخطوط أجازت .642

 ؛من المفوضية وضع خطة عمل لتنفيذها تطلب .646
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والمجموعات  ،النيباد -وكالة االتحاد األفريقي للتنمية و من مفوضية االتحاد األفريقي،  كذلك طلبت .640
 تنفيذها.و  لتعميمها على المستوى المحليتعبئة الموارد  اإلنمائيينشركاء الاالقتصادية اإلقليمية و 

 
 فإن ريقيا،التربة في أفالتربة، ومبادرة  وسالمةتوصيات العمل بشأن قمة أفريقيا لألسمدة، ب فيما يتعلق

 :الفنية المتخصصةلجنة ال

 .0203-0200التربة في  وسالمةلألسمدة  الثانية عقد القمة األفريقية أجازت .643

دة جزًءا ال يتجزأ من خطة العمل األفريقية لألسم ستشكلمبادرة التربة ألفريقيا التي  إطالق أجازت  .644
 التربة. وسالمة

حضير للقمة األفريقية الثانية لألسمدة، ومبادرة التربة ألفريقيا، إنشاء اتحاد مكلف بدعم الت أجازت .645
 .التربة وسالمةوخطة العمل األفريقية لألسمدة 

 
ة الفنية فإن اللجنالمؤتمر الرابع لوزراء الزراعة بين االتحاد األفريقي واالتحاد األوروبي، ب ما يتعلقفي

 المتخصصة:

اعة بين االتحاد األفريقي واالتحاد األوروبي في سياق القمة تقرير المؤتمر الرابع لوزراء الزر  أجازت .641
الي لتعاون الزراعي الغذائي الحا ألسسإرساء كالسادسة المقبلة لالتحاد األوروبي واالتحاد األفريقي، 

األفريقي واالتحاد  التحادشراكة اوالمستقبلي بين االتحاد األفريقي واالتحاد األوروبي وفي السياق األوسع ل
ية األفريقية منطقة التجارة الحرة القار  فضال عنترتبط أيًضا بالتحول األخضر واالنتعاش التي  ،وروبياأل

 والتكامل االقتصادي اإلقليمي.

 طةخاالتحاد األفريقي واالتحاد األوروبي على تعزيز تنفيذ المبادرات المختلفة لتحقيق أهداف  تحث .647
 تحول الريفي.للعمل االتحاد األفريقي واالتحاد األوروبي 

 
 :إن اللجنة الفنية المتخصصةتعزيز االستثمار في البحوث الزراعية في إفريقيا، ب فيما يتعلق

يادة االستثمار لز  الحجةتعزيز االستثمار في البحوث الزراعية في أفريقيا "بناء  عن تقريرال أجازت .648
 في البحوث الزراعية في أفريقيا"؛

 األفريقي: من الدول األعضاء في االتحاد تطلب .642
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 زراعي لمعالجة التكثيف ال نطاقه رفع مستوى االستثمار في البحث والتطوير الزراعي وتوسيع
لزيادة  ةاعالزر  في جال التحديات االقتصادية والبيئية واالجتماعية، والتعليم العالي -المستدام 

 برامجها؛ ةحجم وتحسين جودال

 فضال ي لخاص لالستثمار في البحث والتطوير الزراعتوفير بيئة سياسية أكثر تمكيًنا لجذب القطاع ا
 ؛استكشاف آليات تمويل البحث والتطوير المبتكرة عن

 اجات فجوات المهارات الحالية والمتوقعة واحتياستراتيجيات منهجية للموارد البشرية، تتضمن  وضع
 .التدريب

  اإلرشاد  ظمنارعين من خالل التشجيع على اعتماد نتائج البحوث الزراعية المعتمدة على مستوى المز
 .والنشر المناسبة مع التركيز على احتياجات صغار المزارعين وبناء قدرتهم على الصمود

اإلقليمي و  في مجال البحث والتطوير على المستوى العالمي والقاري واإلقليمي الجهات الفاعلية تحث .652
والدول  ،جموعات االقتصادية اإلقليميةوالم ،على العمل بالتعاون مع مفوضية االتحاد األفريقي  الفرعي

ز ودعم وتعزيز البحث والتطوير التعاوني عبر البالد لتقليل االزدواجية وتعزي ،لتعزيز التنسيق ،األعضاء
 ل.التكام

ألفريقي وكالة االتحاد اعلى العمل بالتعاون مع مفوضية االتحاد األفريقي  اإلنمائيينشركاء ال تحث .656
ع م على نحو متأزربرامج البحث والتطوير في الدول األعضاء والتكامل  لدعمالنيباد  –للتنمية 

 .االحتياجات الوطنية على أساس أولوياتها

شجيع الشراكة ت فضال عنالقطاع الخاص على زيادة استثماراته في البحث والتطوير الزراعي  تشجع .650
 بين القطاعين العام والخاص في أفريقيا.

 
 إن اللجنة الفنية المتخصصة:، ليرض اإلعالممة التقارير المقدب فيما يتعلق

 بالتقارير التالية: علما أحاطت .653

  الحيوي في إفريقيا؛ باإلثراءإطار االرتقاء 
 ؛تقرير عن تنفيذ مبادرة الزراعة العضوية االيكولوجيةال 
  ؛تطوير الري وممارسات إدارة المياه الزراعية في إفريقيا بشأن إطار المقرر عن تنفيذالتقرير 
 استراتيجية الزراعة الرقمية؛ إعدادتقرير عن ال 
 إطار البنية التحتية الريفية. 
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نة الفنية اللجالزراعية، فإن  في مجال األعمال التجارية لشبابل ةستراتيجية اإلفريقياالفيما يتعلق ب
 :المتخصصة

 أعمارهم اوحر تت الذين الشباب عدد يزيد حيث العالم فيسنا  السكان أصغرأن أفريقيا تضم  تالحظ .654
 عوامل في االستثمار زيادة إلى الشاب الشعب هذا ويدعو. شاب مليون 422 عن عاًما 35و 65 بين

 ألفريقية.ا للدول التنمية مؤشر تحسين أجل من واالجتماعية، االقتصادية التنمية

ئيسية ر الزراعية والخطوات ال التجارية األعمالفي مجال شباب للستراتيجية األفريقية اال تاعتمد .655
األفريقية  ستراتيجيةاالاستراتيجيات الشباب بما يتماشى مع  وضعلمواءمة/  ها الدول األعضاءلتنفيذ

 .الزراعية التجارية األعمالفي مجال شباب لل

من الدول األعضاء وضع سياسات تضمن حصول الشباب على التمويل عن طريق المؤسسات  تطلب .651
 المالية أو التسهيالت االئتمانية.

بتصميم برامج محددة لسالسل القيمة الغذائية الزراعية االستراتيجية، بما في ذلك للشباب  دتتعه .657
، النزاعات والمناطق الخارجة من النزاعاتمثل الدول الهشة، ومناطق  شديدة الخطورةفي المناطق 

 التجارية عمالألافي مجال شباب للستراتيجية األفريقية االوالنازحين داخلًيا/ الالجئين بما يتماشى مع 
 الزراعية.

إلى التمثيل العادل للشباب في حوار السياسات وعمليات صنع القرار ودعم تقوية المنظمات  تدع .658
 التجارية ألعمالافي مجال شباب للستراتيجية األفريقية االوالشبكات الشبابية، بما في ذلك في تنفيذ 

 .الزراعية

 األعمالفي مجال اب شبللستراتيجية األفريقية االير عن من مفوضية االتحاد األفريقي تقديم تقر  تطلب .652
امل للتنمية األفريقي الشبرنامج الذي يجري كل سنتين لل االستعراضالزراعية من خالل عملية  التجارية
 الزراعية.

الدول األعضاء على إنشاء صندوق لمشاريع الشباب يستهدف بشكل خاص الشباب في  تشجع .612
 زراعية وضمان التمويل لتفعيله.قطاع األعمال التجارية ال

 لفنيابرامج بناء/ تنمية القدرات في مجال التعليم والتدريب  إعدادالدول األعضاء على  تشجع .616
 الرقمية. واإللمام بالتكنولوجياواإلدارة المالية  ،والمهني

لشباب إلى الموارد اإلنتاجية، السيما األرض، االدول األعضاء على زيادة فرص وصول  تشجع .610
 ن خالل األطر والسياسات والقوانين.م
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إلى التمثيل العادل للشباب في الحوارات بين القطاعين العام والخاص وعمليات صنع القرار  تدع .613
في شباب للستراتيجية األفريقية االالمنظمات والشبكات الشبابية، بما في ذلك في تنفيذ  تعزيزودعم 
 الزراعية. التجارية األعمالمجال 

ة تنفيذ وضع خط النيباد -وكالة االتحاد األفريقي للتنمية ضية االتحاد األفريقي و مفو  من تطلب .614
بل استراتيجية لتعزيز الملكية والمشاركة من قو  ،آلية تنسيق مفصلةو  ،تتضمن أهداًفا ومعالم واضحة

 جميع أصحاب المصلحة.

 
اللجنة إن زراعية في إفريقيا، فاألغذية ال نظمستثمار للشباب في حول اال بالخطوط التوجيهيةفيما يتعلق 

 :الفنية المتخصصة

الستثمار للشباب في نظم األغذية الزراعية في أفريقيا، ودعم نشرها حول االتوجيهية  الخطوط أجازت .615
 .من قبل أصحاب المصلحة المعنيين واستخدامها

تسريع  على والمؤسسات المالية اإلنمائيينشركاء الالدول األعضاء في االتحاد األفريقي و  تشجع .611
 ونها،التي يواجه قيودالفي نظم األغذية الزراعية، مع مراعاة تنوع  والموجهة لهملشباب استثمارات ا

 واحتياجاتهم وتطلعاتهم لالستثمارات الشاملة للشباب على المستويين الوطني واإلقليمي.

 
للجنة الفنية ية المشتركة، فإن افيما يتعلق بالتقرير عن التقدم المحرز في تنفيذ الحدائق الزراعية األفريق

 المتخصصة:

شراك القيادة في  التزمت .617 ن خالل م الحدائق الزراعية األفريقية المشتركةبدعم أنشطة التوعية وا 
 الوزراء المسؤولين عن المالية والتجارة في بلداننا؛ ءزمالالمع  التعاون

ات لى دعم مشاركة القيادة وبعثللجنة الفنية المتخصصة ع ةالرابعالدورة مكتب هيئة وزراء  تحث .618
 إلىهام رفيعي المستوى الذين سيتم تعيينهم وتكليفهم بالقيام بمالالمناصرة المنظمة للخبراء/ المبعوثين 

 .مشتركةلحدائق الزراعية األفريقية الل الترويجوالمستثمرين البارزين من أجل  األفريقيينرؤساء الدول 

 واصلة جهودها لتعبئة الموارد لتوفير الموارد الكافية للتنفيذمن مفوضية االتحاد األفريقي م تطلب .612
 الناجح لألنشطة المخطط لها.

من مفوضية االتحاد األفريقي وضع معايير لتقييم أهلية الدول األعضاء الستضافة  اأيضً  تطلب .672
 .لحدائق الزراعية األفريقية المشتركةليضاحي اإلع ير امشال
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 األراضي، فإن اللجنة الفنية المتخصصة: ارةإداستراتيجية  بوضعفيما يتعلق 

دارة األراضي كاستراتيجية قارية لتوجيه مفوضية االتحاد إلالتحاد األفريقي ااستراتيجية  تاعتمد .676
، والمجموعات االقتصادية اإلقليمية، والدول األعضاء، المركز األفريقي لسياسات األراضياألفريقي، و 

 ائلالمسقيق التطلعات المنصوص عليها في اإلعالن بشأن والجهات الفاعلة غير الحكومية لتح
 ألراضي في إفريقيا.لمتعلقة باتحديات االو 

 مفوضية االتحاد األفريقي على توفير الموارد المالية لتنفيذ استراتيجية إدارة األراضي. تشجع .670

ع تدابير ء وضمن مفوضية االتحاد األفريقي والمجموعات االقتصادية اإلقليمية والدول األعضا تطلب .673
ستراتيجية ااألراضي واالمتثال لمبادئ وأحكام  المسائل المتعلقة بإدارةقدرات الموظفين في  لضمان تنمية
 .إدارة األراضي

 
يقي المركز األفر  إضفاء الطابع المؤسسي على المقرر بشأنتنفيذ  عن وضعفيما يتعلق بالتقرير 

 فإن اللجنة الفنية المتخصصة: ،لسياسات األراضي

للجنة الفنية المتخصصة الذي يطلب من مفوضية االتحاد األفريقي  ةالثالث مقرر الدورة استحضرت .674
طلب المساعدة الفنية بهدف التقييم واإلبالغ عن الخيارات الممكنة إلضفاء الطابع المؤسسي على 

 ذا اإلجراء.ه اآلثار القانونية والهيكلية والمالية لمثل فضال عن المركز األفريقي لسياسات األراضي

د الترتيبات تحديمن أجل  لمركز األفريقي لسياسات األراضيلتقييم اإلطار التشغيلي ب أحاطت علما .675
 المركز. لتنفيذ واليةالمؤسسية واإلدارية األكثر استدامة وكفاءة وفعالية 

فريقيا ألمفوضية االتحاد األفريقي على توقيع مذكرة تفاهم مع لجنة األمم المتحدة االقتصادية  حثت .671
المركز لى إضفاء الطابع المؤسسي ع نحوالتي ستوضح أدوارهما ومسؤولياتهما  لتنميةلبنك األفريقي الو 

 وتنفيذ أجندة االتحاد األفريقي بشأن األراضي. األفريقي لسياسات األراضي

قديم الدعم إلى ت يةلتنملبنك األفريقي المفوضية االتحاد األفريقي واللجنة االقتصادية ألفريقيا و  تدع .677
الرسمي  اإلنشاء إلى حينالمؤقت  لمركز األفريقي لسياسات األراضيلالفني والبشري والمالي والتشغيلي 

 تحاد األفريقي.لالسياسة صنع المن قبل أجهزة  لمركزل

اح إنشاء المركز األفريقي لسياسات األراضي كمكتب فني متخصص تابع لالتحاد اقتر  أجازت .678
 .األفريقي
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ة على العمل مع مكتب المستشار القانوني لالتحاد األفريقي إلعداد النظام األساسي المفوضي تحث .672
جراءاته.يللمركز، وهي وثيقة تحدد والية المركز وهيكله وموظف  ه وقواعده وا 

لجنة األمم المتحدة االقتصادية في  لمركز األفريقي لسياسات األراضيلاإلنشاء المؤقت  أجازت .682
سنوات كحد أقصى( ونقله إلى مقر مفوضية  5حد أدنى، وك (0سنتين )ددة )لفترة زمنية مح ألفريقيا

 االتحاد األفريقي.
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 :صةاللجنة الفنية المتخصالزراعية في إفريقيا، فإن التجارية وتسريع األعمال  بحضانةفيما يتعلق 

ة يودعوته لخلق فرص عمل للشباب في سالسل القيمة الغذائ 0264إعالن ماالبو لعام  استحضرت .686
 .الزراعية

تعزيز  الزراعية التي تؤكد على التجارية استراتيجية االتحاد األفريقي القارية لألعمالب أحاطت علما .680
تدريب الجيل و  والحضانةاألعمال التجارية الزراعية الشاملة والعادلة، مع التركيز على التدريب والتوجيه 

 .الزراعية واألعمال التجاريةالقادم من رجال األعمال 

 المؤسساتالضوء على دور  تطي سلّ تال 0206قمة األمم المتحدة لنظم األغذية لعام ب أحاطت علما .683
 .الغذائية الزراعية الصغيرة والمتوسطة والشباب في تطوير نظم غذائية مستدامة ومنصفة

الحكومات على تحسين بيئة السياسات لتعزيز النظام البيئي لحضانة/ تسريع األعمال التجارية  تحث .684
 .الزراعية عبر القارة

إلنشاء أي  أساسيخطط األعمال كشرط إعداد دراسات الجدوى  إدراجالحكومات على  تشجع .685
 حاضنات/ مسرعات جديدة ممولة من القطاع العام.

نشاء مرافق حضانة لألعمال التجارية الزراعية  تحث .681 الحكومات على إعطاء األولوية للتمويل وا 
 .ية إستراتيجية وتجهيز األغذية اإلقليميتستهدف إنشاء سالسل قيمة إقليم

الموارد على ب، مع التزامات األمد أن تكون المبادرات الممولة من الحكومة والشركاء طويلة تطلب .687
 ظًران األمد طويلال إلىمتوسط الاستراتيجيات استدامة واضحة للتمويل و سنوات(  5+) فترة دنيامدى 
 .وقتًا يستغرق فعالة حاضنات إنشاء ألن

 

ي إفريقيا: ف النزاعاتالتوجيهية لالتحاد األفريقي لتأمين الرعي ومنع  الخطوط عن تقريرالفيما يتعلق ب
 :اللجنة الفنية المتخصصةالرعي اآلمن السلمي المستدام، فإن 

التحاد األفريقي لتأمين الرعي ومنع النزاعات في إفريقيا، ودعت ل الخطوط التوجيهية أجازت  .688
كوك اإلقليمية الص لتسترشد بهاصادية اإلقليمية والدول األعضاء إلى تعزيز استخدامها االقتالمجموعات 

 والتشريعات الوطنية؛

راجعة و/ أو م وضعمن مفوضية االتحاد األفريقي دعم المجموعات االقتصادية اإلقليمية في  تطلب .682
نها وكذلك بين برات فيما بيالخ تقاسمالتوجيهية/ البروتوكوالت اإلقليمية الخاصة بها، وتسهيل  الخطوط
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الدول األعضاء فيها، وتحديد وتعبئة الخبرات اإلقليمية بهدف تقديم المساعدة الفنية لدولها في تنفيذ 
 التوجيهية/ البروتوكوالت. الخطوط

الدول األعضاء في االتحاد األفريقي والمجموعات االقتصادية اإلقليمية على مراجعة  تشجع .622
 على المستوى المحلي. التوجيهية الخطوطهذه  تعميمن سياساتها الرعوية لضما

 نظماء تعزيز والشرك النيباد -وكالة االتحاد األفريقي للتنمية من مفوضية االتحاد األفريقي و  تطلب .626
 .بيانات الرعي على المستويين الوطني واإلقليمي ودعم التعلم من األقران

شركاء الو  ،ومفوضية االتحاد األفريقي ،إلقليميةوالمجموعات االقتصادية ا ،من الدول األعضاء تطلب .620
لى نحو عتمكين الجمعيات والمجتمعات الرعوية لدعم التنمية الرعوية المستدامة والسلمية،  اإلنمائيين

 .مع الزراعة واألنشطة اإلنتاجية الريفية األخرى يتكالم

ية من خالل تطوير التوجيه الخطوطمن مفوضية االتحاد األفريقي نشر المعلومات حول  تطلب .623
 .ونشر األدوات المناسبة

إلى تسهيل استخدام مفوضية االتحاد األفريقي والمجموعات االقتصادية  اإلنمائيينشركاء ال تدع .624
 التوجيهية المذكورة أعاله، مع مراعاة الخصائص اإلقليمية والوطنية. للخطوطاإلقليمية والدول األعضاء 

 
الثروة و بذور للالتحاد األفريقي ل تمّيزة إقليمية واعتمادها كمراكز إنشاء خمسة بنوك جينيب فيما يتعلق

 الحيوانية، فإن اللجنة الفنية المتخصصة:

 لجينات.لبالتقارير المتعلقة بعملية اختيار بنوك الجينات الخمسة كبنوك إقليمية  أحاطت علما .625

 يمية الخمسة.التوصيات الواردة في التقارير بشأن اختيار بنوك الجينات اإلقل أجازت .621

الموارد و ذور لبل لالتحاد األفريقي التمّيزبنوك الجينات اإلقليمية الخمسة باعتبارها مراكز  أجازت  .627
 الحيوانية.

مفوضية االتحاد األفريقي بالتعاون مع المجموعات االقتصادية اإلقليمية على دعم تشغيل  تحث .628
 موارد الحيوانية.الو بذور لالخمسة لالتحاد األفريقي ل التمّيزودعم مراكز 

قي التحاد األفريامفوضية االتحاد األفريقي إلى دعم إنشاء مركز احتياطي قاري في مركز  تدع .622
 من الدول األعضاء األفريقية. الجينيةللقاحات البيطرية لتخزين المواد 

مية التوجيهية القارية لتنسيق األطر التنظي الخطوطمن مفوضية االتحاد األفريقي دعم اعتماد  تطلب .022
 الموارد الحيوانية.و لبذور لالخمسة لالتحاد األفريقي  التمّيزللبذور من قبل مراكز 
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وجيا التوجيهية القارية بشأن استخدام التكنول الخطوطمن مفوضية االتحاد األفريقي دعم اعتماد  تطلب .026
 الموارد الحيوانية.و بذور لالخمسة لالتحاد األفريقي ل التمّيز الحيوية من قبل مراكز

خمسة ال التمّيزمراكز مفوضية االتحاد األفريقي تعبئة الموارد من أجل تشغيل ودعم  من تطلب .020
 حتياطي.اال قاريال اتجينيالوبنك  الموارد الحيوانيةو بذور للالتحاد األفريقي ل

 
 إنفدعم قطاع الثروة الحيوانية: زيادة االستثمار في قطاع الثروة الحيوانية،  عن تقريرالب فيما يتعلق

 :الفنية المتخصصةلجنة ال

الدول األعضاء في االتحاد  تشجعو  ؛قطاع الثروة الحيوانية دعم عن تقريرالتوصيات  أجازت .023
األفريقي والمجموعات االقتصادية اإلقليمية على إعطاء األولوية لقطاع الثروة الحيوانية في خططها 

 .اقتصاداتهااإلنفاق مع مساهمة القطاع في  تناسباالستثمارية والتأكد من 

مفوضية االتحاد األفريقي والمجموعات االقتصادية اإلقليمية والدول األعضاء إلى التخطيط  تدع .024
لضمان أن تكون المساعدة اإلنمائية الرسمية متناسبة مع مساهمة  اإلنمائيينشركاء البشكل مشترك مع 

 .قطاع الثروة الحيوانية

 دعم عن قريرتالواردة في التوصيات الالموارد لتنفيذ االتحاد األفريقي دعم تعبئة  مفوضيةمن  تطلب .025
 قطاع الثروة الحيوانية.

 

إن فدعم قطاع الثروة الحيوانية: زيادة االستثمار في قطاع الثروة الحيوانية،  عن تقريربال فيما يتعلق
 :الفنية المتخصصةلجنة ال

ي ضاء في االتحاد األفريقالدول األع تشجعو  ؛قطاع الثروة الحيوانية دعمتوصيات تقرير  أجازت .021
والمجموعات االقتصادية اإلقليمية على إعطاء األولوية لقطاع الثروة الحيوانية في خططها االستثمارية 

 .اإلنفاق مع مساهمة القطاع في اقتصاداتها تناسبوالتأكد من 

خطيط لتمفوضية االتحاد األفريقي والمجموعات االقتصادية اإلقليمية والدول األعضاء إلى ا تدع .027
لضمان أن تكون المساعدة اإلنمائية الرسمية متناسبة مع مساهمة اإلنمائيين شركاء البشكل مشترك مع 

 .قطاع الثروة الحيوانية

قطاع الثروة  عمعن دتقرير المن مفوضية االتحاد األفريقي دعم تعبئة الموارد لتنفيذ توصيات  تطلب .028
 الحيوانية.
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يقيا، فإن استراتيجية تنمية الثروة الحيوانية في أفر بتنفيذ  التعجيلعم التوجيهية لد بالخطوطفيما يتعلق 

 اللجنة الفنية المتخصصة:

 .استراتيجية تنمية الثروة الحيوانية في أفريقياإزاء التأخيرات في تنفيذ  أعربت عن قلقها  .022

 .أفريقياي فاستراتيجية تنمية الثروة الحيوانية  التعجيل بتنفيذالتوجيهية لدعم  الخطوط أجازت .062

 .اتعبئة الموارد الالزمة لتنفيذه اإلنمائيينمن مفوضية االتحاد األفريقي والشركاء  تطلب .066

 
التوجيهية لتعزيز إدراج الثروة الحيوانية في خطط االستثمار الزراعي اإلقليمية  بالخطوطفيما يتعلق 

 والوطنية، فإن اللجنة الفنية المتخصصة:

ز إدراج الثروة الحيوانية في خطط االستثمار الزراعي اإلقليمية التوجيهية لتعزي الخطوط أجازت .060
 والوطنية.

إنشاء منتدى مديري اإلنتاج الحيواني وكبار المسؤولين البيطريين لدعم تنفيذ استراتيجية تنمية  أجازت .063
 ،ة والوطنيةميخطط االستثمار الزراعي اإلقلي أفريقيا وتعزيز إدراج الثروة الحيوانية فيفي الثروة الحيوانية 

نشاء   تنمية الثروة الحيوانية في أفريقيا ألصحاب المصلحة المتعددين؛ منبروا 

الدول األعضاء في االتحاد األفريقي والمجموعات االقتصادية اإلقليمية على دعم مراكز  حثت .064
االستثمار طط خ الثروة الحيوانية الوطنية واإلقليمية النشطة للدعوة إلى إدراج الثروة الحيوانية اتسياس

 ؛الزراعي اإلقليمية والوطنية

نية التحتية والب ،واآلليات ،تعزيز القدرات اإلنمائيينشركاء المن مفوضية االتحاد األفريقي و  تطلب .065
دارة المعلومات والمعرفة التخاذ قرارات ،للبيانات الوظيفية حيوانية االستثمار في قطاع الثروة ال بشأن وا 

 .األفريقي

اج الثروة التوجيهية لتعزيز إدر  الخطوطاد األفريقي على تعبئة الموارد لتنفيذ االتحمفوضية  حثت .061
 .الحيوانية في خطط االستثمار الزراعي اإلقليمية والوطنية

 

 ة:اللجنة الفنية المتخصصفإن التنمية المستدامة،  -بيئة رعاية الحيوان الرابط بين فيما يتعلق ب



 
EX.CL/1310 (XL)  
Page 36 

 

 

لالقتصاد الزراعي في أفريقيا، وأن استغالل  أساسيانأمران رعاية الحيوان، و بأن الحيوانات  أقرت .067
ي فقدان ألزمات البيئية الثالثية المتمثلة فظهور ارئيسي ل عاملالحيوانات واستخدامها غير اإلنساني هو 

 ة.الحالي ةالعالمي 62-فيروس كوروناالتنوع البيولوجي وتغير المناخ والتلوث، فضاًل عن ظهور جائحة 

ألعضاء في االتحاد األفريقي إلى زيادة إحساسها بااللتزام والطموح لحماية جميع الدول ا تدع .068
أي  ونيك الحيوانات، بما في ذلك الحياة البرية واألنواع الحية األخرى، والمجتمع العالمي لضمان أن

نسانيًيا بيئ ااستخدام للموارد الطبيعية، بما في ذلك الموارد األرضية والمحيطية والبحرية، مستدام ، اوا 
 السيما ممارسات الزراعة اإلنسانية والمستدامة؛

 بأن يرعى االتحاد األفريقي قرارً  0262الحيوان في عام  لحمايةتوصية المؤتمر األفريقي  أجازت .062
 جمعية األمم المتحدة للبيئة يدعو إلى االعتراف بالترابط بين الحيوان والبيئة والتنمية المستدامة.يقدم إلى 

على اتخاذ إجراءات لتفعيل مفهوم الصحة الواحدة من خالل التنسيق الفعال  الدوليع المجتم تحث .002
القرار  إجازة مدعفي  الدوليالمجتمع  لتأييدوآليات مشاركة المجتمع المدني، ومفوضية االتحاد األفريقي 

 .دة للبيئةحالتنمية المستدامة، في جمعية األمم المتو البيئة و الحيوان  بالترابط بين رعايةالمتعلق 

ن أجل م العمل مع برنامج األمم المتحدة للبيئة والشركاء اآلخرين لتعبئة الموارد من المفوضية تطلب .006
بيئة والتنمية االجتماعية واالقتصادية من أجل تحقيق االلتزامات والتعزيز العالقة بين رعاية الحيوان 

 القارية والعالمية.

 
بحلول يه والقضاء عللتقدم نحو مكافحة طاعون المجترات الصييرة االلتزام بتعزيز افيما يتعلق بتجديد 

 ، فإن اللجنة الفنية المتخصصة:101.عام 

 ،أن طاعون المجترات الصغيرة ال يزال يمثل عقبة رئيسية أمام األمن الغذائي والتغذوي تالحظ .000
حاد األعضاء في االتالدول  وتدعو ،والتجارة في األغنام والماعز ،والقدرة على الصمود ،وسبل العيش

األفريقي ومفوضية االتحاد األفريقي والشركاء لتجديد وتعزيز االلتزامات للقضاء على طاعون المجترات 
استمرار وجود المرض في أفريقيا تحقيق الهدف المتمثل في القضاء  أاّل يعرقل ضمانبغية الصغيرة 

 .0232عليه عالميا بحلول عام 

هم افي خدمات النظام اإليكولوجي وتس هامدور ب تضطلعلمجترة البرية أن الحيوانات ا أيًضا تالحظ .003
أيًضا في السياحة وأن وجود طاعون المجترات الصغيرة في األغنام والماعز يشكل تهديًدا لبعض أنواع 

 الحياة البرية عند المواشي/ الحياة البرية؛
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قضاء والن المجترات الصغيرة الدول األعضاء في االتحاد األفريقي على إدراج مكافحة طاعو  حثت .004
 اإلنمائيينكاء شر الكأولوية في خططها الوطنية لالستثمار الزراعي وفي المفاوضات الرئيسية مع  عليه

سب مدفوعات من أجل التنفيذ الفعال وفي الوقت المناالكافية في الميزانية و المخصصات تأمين اللضمان 
 جترات الصغيرة.آفة طاعون الممكافحة لالستراتيجيات الوطنية ل

وعات ، والمجمالنيباد -وكالة االتحاد األفريقي للتنمية من مفوضية االتحاد األفريقي، و  تطلب .005
االقتصادية اإلقليمية والدول األعضاء، بدعم من منظمة األغذية والزراعة والمنظمة العالمية لصحة 

لى مج منسق قارًيا للقضاء عبرنامن أجل الحيوان وأصحاب المصلحة، تسريع الجهود لتعبئة الموارد 
 ،هذه الغايةتحقيقا ل. و 0232طاعون المجترات الصغيرة في إفريقيا بحلول عام 

 د األوروبيمع االتحا ءشركاالمفوضية االتحاد األفريقي و  أطلقتهاالمناقشات الجارية التي ب   ترحب .001
ت التمويل د األوروبي إلى احتياجاإلى لفت انتباه القمة المقبلة لالتحاد األفريقي واالتحا ودعت، وأيدتها

 في أفريقيا للقضاء على طاعون المجترات الصغيرة كأولوية.

 

 :لمتخصصةاللجنة الفنية اتلوث الهواء، فإن لالمتكامل  األفريقي فيما يتعلق بالتقرير المرحلي للتقييم

 ."لتقدم المحرز في "التقييم األفريقي المتكامل لتلوث الهواءعن ا التقرير أجازت .007

 
عشرة ابعة الس تينالخاص تينفيما يتعلق بتقارير المؤتمر الوزاري األفريقي المعني بالبيئة عن الدور 

 والجزء األول من الدورة الثامنة عشرة، فإن اللجنة الفنية المتخصصة: ،عشرة والثامنة

عشرة بعة االس تينالخاص تينالدور تقارير المؤتمر الوزاري األفريقي المعني بالبيئة عن  تاعتمد .008
 -نوفمبر  32من و  0262في أكتوبر  المنعقدتين والجزء األول من الدورة الثامنة عشرة ،والثامنة عشرة

 على التوالي. 0206وسبتمبر  0202ديسمبر  6

 
االستراتيجية األفريقية المتكاملة المنقحة لألرصاد الجوية )خدمات الطقس  عن تقريرالفيما يتعلق ب

 :اللجنة الفنية المتخصصةفإن  (،101.-1.0.والمناخ( )

االستراتيجية األفريقية المتكاملة المنقحة لألرصاد الجوية )خدمات الطقس والمناخ(  تاعتمد .002
 االستراتيجية. إجازةمن المجلس التنفيذي  ت( وطلب0206-32)
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 استعراض/ وضعالدول األعضاء على تنفيذ االستراتيجية ومراعاة االستراتيجية القارية عند  تشجع .032
 .استراتيجياتها الوطنية

 إطار للرصد والتقييم. وضعمفوضية االتحاد األفريقي إلى  تدع .036

 
 فيما يتعلق بتقرير المؤتمر الوزاري األفريقي لألرصاد الجوية، فإن اللجنة الفنية المتخصصة:

ق ر وتطبيتطويإطار في  واعتمدته، المؤتمر الوزاري األفريقي لألرصاد الجويةتقرير ب أحاطت علما .030
عالن القاهرة.  خدمات الطقس والمناخ بما في ذلك تنفيذ إعالن أبيدجان وا 
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فيما يتعلق باإلطار المؤسسي األفريقي لإلنذار المبكر باألخطار المتعددة والعمل المبكر، فإن اللجنة 
 الفنية المتخصصة:

-0200امج تنفيذها فريقي لإلنذار المبكر باألخطار المتعددة والعمل المبكر وبرناألطار اإل أجازت .033
0232. 

من مفوضية االتحاد األفريقي العمل مع اللجنة الفنية المتخصصة ذات الصلة ولجنة الممثلين  تطلب .034
 الدائمين لتلبية المتطلبات المالية والقانونية والهيكلية.

 امج اإلنذار المبكر باألخطار المتعددة بالتعاون الوثيق مع قطاعات األرصادنعلى تنفيذ بر  تشجع .035
 والقطاعات األخرى ذات الصلة. الجوية والهيدرولوجيا

 
 :اللجنة الفنية المتخصصة، فإن 01-المتعلق بفيروس كورونامن الكوارث  االنتعاشإطار ب ما يتعلقفي

لتوجيه جهود التعافي من  62-المتعلق بفيروس كورونامن الكوارث  االنتعاشإطار  تاعتمد .031
للقدرة على الصمود، مع التركيز على المخاطر نطاقا أوسع المخاطر النظامية للحفاظ على منظور 

طراب الضحاالت االالزمة للمجتمع لالستعداد ل وتهيئة الظروفالمتعددة التي تواجهها المجتمعات، 
 .والتعامل معها والتعافي منها في حالة حدوثها، والتكيف مع ظروف السياق الجديد

ات ذ اللجنة الفنية المتخصصةعمل لتقديمها إلى  من مفوضية االتحاد األفريقي وضع خطة تطلب .037
 الصلة ولجنة الممثلين الدائمين لتلبية المتطلبات المالية والقانونية والهيكلية.

قيا من انتعاش أفرياالتحاد األفريقي على حشد التعاون الدولي من أجل تنفيذ إطار  مفوضية حثت .038
 .في الدول األعضاء 62-جائحة فيروس كورونا

 
نية اللجنة الفإنشاء القدرات واإلمكانات األفريقية لعمليات الكوارث، فإن عن تقرير التعلق بفيما ي

 :المتخصصة

إنشاء قدرة مدنية قارية للتأهب للكوارث واالستجابة لها ستستفيد من قدرات  وأجازتالتقرير  تاعتمد .032
 .ثدان المنكوبة بالكوار الدول األعضاء األفريقية لتقديم المساعدة في الوقت المناسب للبلفرادى 

لدول الوطنية ل لألجهزةمفوضية االتحاد األفريقي لتنظيم اجتماع، في أقرب وقت ممكن،  وجهت .042
تفاق هدف إلى االياألعضاء في االتحاد األفريقي المسؤولة عن الدفاع المدني واالستجابة للكوارث، 

 .والهيكليةفي ذلك اآلثار المالية  ، بماإنشاء القدرة المدنية على طرائق
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درة على التنمية القاو تيير المناخ حول  ةفريقياإلستراتيجية وخطة العمل اال عن تقريرالب فيما يتعلق
 (، فإن اللجنة الفنية المتخصصة:.10.-..1.الصمود )

-0200استراتيجية وخطة عمل تغير المناخ والتنمية القادرة على الصمود في إفريقيا ) أجازت .046
0230). 

 يرئيسي أو ذ مجالية االتحاد األفريقي، بالتشاور مع الدول األعضاء، تحديد من مفوض تطلب .040
 لمتعلقةاكون في الفترة التي تسبق مؤتمر األطراف في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية يأولوية يمكن أن 

 .تغير المناخب

حة اب المصلالدول األعضاء في االتحاد األفريقي والمجموعات االقتصادية اإلقليمية وأصح تدع .043
 الفرعية إلقليميةا المعنيين إلى تسهيل ودعم تنفيذ االستراتيجية على المستويات الوطنية واإلقليمية و

 والمحلية.

 
ريقيا، تنسيق بشأن برنامج المياه والصرف الصحي في أفللالشركاء  منبرتنفيذ عن تقرير الفيما يتعلق ب

 :اللجنة الفنية المتخصصةفإن 

مجال  فضال عن دعم التعاون في تنسيقللالشركاء  منبررير والتقدم المحرز في بالتق علما أحاطت .044
 المياه في االتحاد األوروبي.

 
التحضير للمنتدى العالمي التاسع للمياه وعقد قمة االتحاد األفريقي بشأن المياه  عن تقريرالفيما يتعلق ب

 والصرف الصحي، فإن اللجنة الفنية المتخصصة:

التحاد األفريقي الموافقة على عقد قمة االتحاد األفريقي بشأن المياه والصرف من مؤتمر ا تطلب .045
 الصحي على هامش المنتدى العالمي التاسع للمياه في السنغال.

 
 :اللجنة الفنية المتخصصةلمياه، فإن المعني با األفريقي الوزاريمجلس الفيما يتعلق بتقرير 

 سياسة الصرف الصحي.بشأن  األفريقية يهيةالتوج الخطوط وأجازتبالتقرير  أحاطت علما .041
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حي سياسة الصرف الصبشأن  األفريقية التوجيهية الخطوطالدول األعضاء على استخدام  تشجع .047
سريع تحقيق تلالتمكينية  تحسين البيئةمن أجل لتحديث أو تطوير سياسات الصرف الصحي الشاملة 

 .رؤية المياه في أفريقيا وأهداف التنمية المستدامة

 

 باتات البريةللحيوانات والن المشروعستراتيجية مكافحة االستيالل غير اتنفيذ  عن تقريرالفيما يتعلق ب
 :اللجنة الفنية المتخصصةبها، فإن غير المشروع واالتجار  في أفريقيا

غالل االتحاد األفريقي لمكافحة االستاستراتيجية  عن عرض تقرير أداة الرصد واإلبالغب أحاطت علما .048
 للحيوانات والنباتات البرية واالتجار بها. المشروعغير 

 لمنبراالدول األعضاء في االتحاد األفريقي إلى اإلبالغ عن تنفيذ االستراتيجية من خالل  تدع .042
 اإللكتروني.

التي وجهتها رواندا للدول األعضاء في االتحاد األفريقي للمشاركة في مؤتمر المناطق  بالدعوة ترحب .052
 الي، رواندا.جفي كي 0200ة المقرر عقده في مارس األفريقية المحمي

 
، 1.1.المفاوضات بشأن اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام حول وضع عرض الفيما يتعلق ب

 فإن اللجنة الفنية المتخصصة:

التفاقية التنوع  0202المفاوضات بشأن إطار العمل لما بعد عام  وضعبالعرض حول  علما أحاطت .056
 .لوجيالبيو 

بالجهود التي تبذلها المجموعة األفريقية للمفاوضين بشأن التنوع البيولوجي في مناصرة  تأشاد .050
 .تنوع البيولوجيالالمتعلقة باألمم المتحدة لألطراف في اتفاقية مؤتمر الخامس عشر الأولويات أفريقيا في 

 
لفنية اللجنة اوالساحل، فإن  للصحراء الكبيرتنفيذ مبادرة الجدار األخضر حول عرض الفيما يتعلق ب
 :المتخصصة

 كبيرالمبادرة الجدار األخضر بشأن  مجموعة تنمية الجنوب األفريقي استراتيجيةب أحاطت علما .053
 .للصحراء والساحل

 الكبير مبادرة الجدار األخضرمن المفوضية وضع استراتيجية قارية لمدة عشر سنوات لتنفيذ  تطلب .054
 .للصحراء والساحل
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 المتخصصة: ، فإن اللجنة الفنيةالقتصاد األزرقل ةألفريقياستراتيجية االبالعرض حول تنفيذ  فيما يتعلق

 .القتصاد األزرقل ةألفريقياستراتيجية االبالتقرير المرحلي عن تنفيذ  علما أحاطت .055

 يةلوالا تسمية اللجنة الفنية المتخصصة للزراعة والتنمية الريفية والمياه والبيئة لتعكسبتحديث  صتأو  .051
 الموسعة إلدارة الزراعة والتنمية الريفية واالقتصاد األزرق والبيئة المستدامة؛

 ريقي األفالتمّيز لالتحاد مركز  رغبتهما في استضافةوناميبيا عن  بإعراب أنجوال علما أحاطت .057
مفوضية االتحاد األفريقي على االنتهاء من  توحث ،األسماك وتربية األحياء المائية الخاص بمصائد
 عملية التقييم.

لتشاور مع مكتب المستشار القانوني، بهدف استعراض مشروع اختصاصات اللجنة الوزارية با تعهدت .058
 .االقتصاد األزرقب المعنيةالقطاعية المقترحة 

 
 المتكامل بشأن تلوث الهواءاألفريقي تقرير عن التقدم المحرز في التقييم ال

(، النقيواء المناخ والهالمعني بتحالف الالمتحدة للبيئة ) ، بالتعاون مع برنامج األممالمفوضيةقدمت  .052
الضوء  ط العرضالمتكامل بشأن تلوث الهواء وتغير المناخ. وسلّ األفريقي عرًضا حول إعداد التقييم 

اللجنة الفنية  إن خارطة الطريق المؤدية إلى استكمال التقييم. فضال عنالتقدم المحرز في التقييم  على
 المتخصصة:

 .وث الهواءلبشأن تالتقرير المتعلق بالتقدم المحرز في التقييم األفريقي المتكامل ب طت علماأحا .012

 
 ،ثامنةالالدورة و  ،عن الدورة الخاصة السابعة عشرة تقارير المؤتمر الوزاري األفريقي المعني بالبيئة

ديسمبر  0 -ر نوفمب 01من و  101.والجزء األول من الدورة الثامنة عشرة التي عقدت في أكتوبر 
 على التوالي2 1.0.وسبتمبر  1.1.

لبيئة في ي باالمعناستضافت جنوب إفريقيا الدورة العادية السابعة عشرة للمؤتمر الوزاري األفريقي  .016
"اتخاذ إجراءات من أجل االستدامة البيئية  عنوانتحت  0262نوفمبر  65 إلى 66من ديربان، 

المعني  لمؤتمر الوزاري األفريقياع، تولت جنوب إفريقيا رئاسة واالزدهار في أفريقيا". في هذا االجتما
 اتخاذ إجراءات من أجل االستدامة البيئية واالزدهار. دوربان حول  لبيئة من الغابون وتم اعتماد إعالن با
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ديسمبر  6نوفمبر و 32انعقدت الجلسة الخاصة الثامنة للمؤتمر الوزاري األفريقي المعني بالبيئة في  .010
لفعال ا االنتعاش"تعزيز العمل البيئي من أجل  عنوانديسمبر )الجزء الوزاري( تحت  4وفي ، 0202
 ي للبيئةالمراعاعتماد برنامج التحفيز األفريقي بشكل رسمي في أفريقيا". تم  62-فيروس كورونابعد 

 فضال عنية ئالبي القدرة على تحمل الصدماتوالبيان الوزاري الذي أعاد التأكيد على االلتزام بتعزيز 
 حماية الموارد الطبيعية واستخدامها على نحو مستدام لتنمية المنطقة.

 63يئة من لبالمعني باانعقد الجزء األول من الدورة العادية الثامنة عشرة للمؤتمر الوزاري األفريقي  .013
 يوضمان االستدامة البيئية ف الشعوب"تأمين رفاهية  عنوانتحت  افتراضيا 0206سبتمبر  61إلى 
تم إطالق لبيئة من جنوب إفريقيا، و المعني بالمؤتمر الوزاري األفريقي ا. تولت السنغال رئاسة "إفريقيا
بياًنا يؤكد التزامهم  بينما اعتمد الوزراء ،رسمًيا المراعي للبيئة اإللكترونية لبرنامج التحفيز األفريقي المنبر

تدابير االنتعاش لمن خالل إعطاء األولوية  62-فيروس كوروناجهودهم للتعافي من آثار جائحة بذل و 
المستدام. كما تم اعتماد أولويات أفريقيا والرسائل الرئيسية التفاقية التنوع البيولوجي المراعي للبيئة و 

مؤتمر لتغير المناخ ب المتعلقةاتفاقية األمم المتحدة اإلطارية للمؤتمر الخامس عشر لألطراف في 
. ط لب من اللجنة الفنية المتخصصة 5.2-معية األمم المتحدة للبيئة وج األطراف السادس والعشرين

واعتماد تقارير الدورة العادية السابعة عشرة للمؤتمر الوزاري األفريقي المعني بالبيئة والجزء األول  بحث
لتقرير. خاص باالقرار ال ومشروعمن الدورة العادية الثامنة عشرة للمؤتمر الوزاري األفريقي المعني بالبيئة 

التقارير الواردة من المؤتمر الوزاري األفريقي المعني بالبيئة عن الدورة الخاصة السابعة ب فيما يتعلق
 إن اللجنة الفنية المتخصصة: عشرة والثامنة والجزء األول من الدورة الثامنة عشرة.

رة الخاصة ئة في الدو التقارير والقرارات الصادرة عن المؤتمر الوزاري األفريقي المعني بالبيأجازت  .014
 32من و  0262السابعة عشرة والثامنة والجزء األول من الدورة الثامنة عشرة التي عقدت في أكتوبر 

 على التوالي. 0206وسبتمبر  0202ديسمبر  6 -نوفمبر 

 
 تقرير عن المؤتمر الوزاري األفريقي لألرصاد الجويةال

منذ لمؤتمر اتقريرًا عن العمل الذي أنجزه  اد الجويةالمؤتمر الوزاري األفريقي لألرصرئيس خبراء قدم  .015
. وتم 0262كتوبر في أ لجنة الفنية المتخصصة للزراعة والتنمية الريفية والمياه والبيئةالدورة الثالثة ل

ة مراجع المؤتمر الوزاري األفريقي لألرصاد الجويةالتأكيد على أنه، من بين أنشطة أخرى، دعم 
ة المتكاملة لألرصاد الجوية )خدمات الطقس والمناخ( التي تتألف من الركائز االستراتيجية األفريقي

ات تحسين خدمو  ،والوصول إلى البيانات ومعالجتها الرصد،تحسين شبكات و ؛ اتالخمس: السياس
وتعزيز  ،البحث واالبتكار والتطوير والتدريبو  ،الطقس والمياه والمناخ بما في ذلك نظم اإلنذار المبكر
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لى مفوضية إ المؤتمر الوزاري األفريقي لألرصاد الجويةالرئيس عن الدعم المقدم من  أبلغت. كما الشراكا
االتحاد األفريقي بشأن تسهيل انتقال الدول األعضاء السلس من استخدام بيانات ومعلومات الطقس 

طقس ال من الجيل الثالث لرصد متيوساتإلى أقمار  سواتل متيوسات والمناخ من الجيل الثاني من
 :إن اللجنة الفنية المتخصصةوالمناخ. في افريقيا. 

قس تطوير وتطبيق خدمات الطإطار في  المؤتمر الوزاري األفريقي لألرصاد الجوية تقرير تاعتمد .011
عالن القاهرة.  والمناخ بما في ذلك تنفيذ إعالن أبيدجان وا 

 
 المتعددة والعمل المبكر اإلطار المؤسسي األفريقي لإلنذار المبكر باألخطارب فيما يتعلق

طار اإلنذار المبكر باألخ لنظمفي تقديم عرض حول اإلطار المؤسسي األفريقي  المفوضيةعت شر  .017
هدف إلى توفير خدمات اإلنذار المبكر ي والذيتشغيل غرفة العمليات، وضع   فضال عنالمتعددة 
ام في االتحاد األفريقي بحلول ع متعددة لجميع الدول األعضاءالمخاطر الوالتي تغطي  لألرواحالمنقذة 
اعتراًفا بارتفاع مؤشر المخاطر في  إلنذار المبكر باألخطار المتعددةانظام إطار  وضع. تم 0232

إفريقيا حيث أن القارة أصبحت أكثر عرضة للخطر. وبالمثل، تزايد تواتر وشدة األخطار المسببة 
ار إلنذار المبكر باألخطانظام إطار  وضعتم  لسياق،هذا ااستجابة لو للكوارث في السنوات األخيرة. 

اإلطار بنتائج التقييمات والمشاورات مع الدول األعضاء والمجموعات االقتصادية  واسترشد. المتعددة
اء الدول األعض حصولمن شأنه ضمان  تقديمطار نموذًجا تشغيلًيا وبرنامج اإلاإلقليمية. يقترح 

 ،اتعمل بكامل طاقته إلنذار المبكر باألخطار المتعددةانظم  علىوالمجموعات االقتصادية اإلقليمية 
ياسة س. يشتمل اإلطار أيًضا على مالحق حول ةالقاري العلياتقابلة للتشغيل البيني مرتبطة بغرفة 

كر باألخطار إلنذار المبل فعاللنظام  هامةالبيانات والتي تعد شروًطا مسبقة و القانونية  تقاسم المعلومات
مر لمدة أن يست الذي من المتوقع يشمل اإلطار أيًضا خارطة الطريق ومراحل تنفيذ البرنامج. المتعددة

 :إن اللجنة الفنية المتخصصةسنوات على األقل.  7

-0200 هفريقي لإلنذار المبكر باألخطار المتعددة والعمل المبكر وبرنامج تنفيذاألطار اإلأجازت  .018
0232. 

العمل مع اللجنة الفنية المتخصصة ذات الصلة ولجنة الممثلين من مفوضية االتحاد األفريقي  تطلب .012
 الدائمين لتلبية المتطلبات المالية والقانونية والهيكلية.

على تنفيذ برامج اإلنذار المبكر باألخطار المتعددة بالتعاون الوثيق مع قطاعات األرصاد  تشجع .072
 الجوية والهيدرولوجيا والقطاعات األخرى ذات الصلة.
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 01-بفيروس كورونا ةالمتعلقر عن إطار التعافي من الكوارث تقريال

لتعافي من الكوارث وأشارت إلى أن الهدف الرئيسي لإلطار هو توجيه جهود اإطار  المفوضيةقدمت  .076
االنتعاش االجتماعي واالقتصادي المرنة على المستويات القارية واإلقليمية والوطنية. بدأ العرض 

يقترح اإلطار سياسة و على مختلف القطاعات.  62-فيروس كوروناجائحة بالتحليل السياقي لتأثير 
جراءات برنامجية سيتم تنفيذها على المد  للجائحة جابةلالست والطويلالقصير والمتوسط  ىتحويلية وا 

عادة البناء  الجائحةالتعافي من و ؛ 62-فيروس كورونا سياقات في األخرى والكوارث والكوارث األخرى وا 
األزمات والكوارث المستقبلية. واختتم العرض بتقديم طلب إلى اللجنة الفنية المتخصصة  فيل بشكل أفض

العتماد اإلطار وحث مفوضية االتحاد األفريقي والدول األعضاء على تنفيذه. تضمنت المناقشات حول 
الية مثل حطار لترشيده مع البرامج الاإللتعافي من الكوارث مقترحات لمزيد من التنسيق حول اإطار 

لجهود المبذولة ا فضال عن المراعي للبيئةوبرنامج التحفيز األفريقي  المراعي للبيئةخطة عمل االنتعاش 
 :إن اللجنة الفنية المتخصصةمع المجموعات االقتصادية اإلقليمية. 

لتوجيه جهود التعافي من المخاطر  62-المتعلقة بفيروس كورناإطار التعافي من الكوارث  تاعتمد .070
للقدرة على الصمود، مع التركيز على المخاطر المتعددة التي نطاقا لنظامية للحفاظ على منظور أوسع ا

التعامل الضطراب و حاالت االشروط المسبقة الالزمة للمجتمع لالستعداد ل وتهيئةتواجهها المجتمعات، 
 .معها والتعافي منها في حالة حدوثها، والتكيف مع ظروف السياق الجديد

ات ذ اللجنة الفنية المتخصصةن مفوضية االتحاد األفريقي وضع خطة عمل لتقديمها إلى م تطلب .073
 الصلة ولجنة الممثلين الدائمين لتلبية المتطلبات المالية والقانونية والهيكلية.

من  فريقيألاتعافي الاالتحاد األفريقي على حشد التعاون الدولي من أجل تنفيذ إطار  مفوضية حثت .074
 .في الدول األعضاء 62-فيروس كورونا

 
 عمليات الكوارث في أفريقيال قدراتإنشاء ب فيما يتعلق

نشاء أن هناك حاجة ملحة إل المفوضيةأفريقية لعمليات الكوارث، أكدت  قدراتيتعلق بإنشاء فيما  .075
قي يآلية لالستجابة للكوارث التي تتزايد وتيرتها وحدتها. أقر مجلس السلم واألمن لمفوضية االتحاد األفر 

الحاجة إلى إنشاء قدرة مدنية  PSC/AHG/COMM.1042 القرار من خالل 0206أكتوبر  62في 
قارية للتأهب واالستجابة للكوارث. تتجاوز الكوارث األخيرة الحدود الوطنية وتؤثر على دول متعددة في 

اخل حدودها ة دض قدرة الدول على دعم جيرانها حيث تصارع كل منها لالستجابوقت واحد، وبالتالي تقوّ 
ائها من عالميًا، تتطلب القارة آلية قارية تمكن أعض طرفا فاعالاإلقليمية. بينما تتصور إفريقيا أن تكون 
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االنضمام بفخر إلى الدول في جميع أنحاء العالم في االستجابة لألزمات العالمية التي تواجه البشرية، 
إن ة. لى إفريقيا على أنها ضحية سلبية ومتلقيمما يزيد من تبديد الغموض عن التصورات التي تنظر إ

 :اللجنة الفنية المتخصصة

 .التقرير تاعتمد .071

الدول  فرادىإنشاء قدرة مدنية قارية للتأهب للكوارث واالستجابة لها ستعتمد على قدرات  أجازت .077
 .األعضاء األفريقية لتقديم المساعدة في الوقت المناسب للبلدان المنكوبة بالكوارث

للدول  الوطنية لألجهزةتنظيم اجتماع، في أقرب وقت ممكن، ب وضية االتحاد األفريقي مف أوصت .078
المسؤولة عن الدفاع المدني واالستجابة للكوارث، والتي تهدف إلى  األعضاء في االتحاد األفريقي

 ، بما في ذلك اآلثار المالية والهيكلية.إنشاء القدرات المدنية االتفاق على طرائق

 
التحضير للمنتدى العالمي التاسع للمياه وعقد قمة االتحاد األفريقي بشأن المياه والصرف  تقرير عنال

 الصحي

في داكار،  0200العالمي للمياه الذي سيعقد في مارس  التحضيرات للمنتدى المفوضية عرضت .072
لمياه ل السنغال، وقدمت تقريرًا عن األنشطة الرئيسية التي أجريت في إطار التحضير للمنتدى العالمي

. طلبت انعقاد المنتدى، موعد 0200األنشطة المخطط لها للفترة القادمة حتى مارس  فضال عن
ريقي حول فاإلمنتدى الالمفوضية من اللجنة الفنية المتخصصة أن تناشد المؤتمر الموافقة على عقد 

. 0200رس ي ماالمياه والصرف الصحي على هامش المنتدى العالمي للمياه الذي سيعقد في السنغال ف
 اللجنة الفنية المتخصصة:إن 

االتحاد األفريقي الموافقة على عقد قمة االتحاد األفريقي حول المياه والصرف  مؤتمر من تطلب .082
 الصحي على هامش المنتدى العالمي التاسع للمياه في السنغال.

 
 الصحي لمياه والصرفاالقمة األفريقية حول لتنسيق بشأن برنامج لالشركاء  منبرتقرير عن تنفيذ ال

التقدم المحرز واألنشطة الرئيسية التي تم االضطالع بها واألنشطة المخطط لها  المفوضيةعرضت  .086
لزراعة ل . أقرت الدورة الثالثة للجنة الفنية المتخصصةلتنسيقلالشركاء  منبرفي إطار  0200لعام 

 رمنبأن تقرير المياه والصرف الصحي، بش 0262والتنمية الريفية والمياه والبيئة التي عقدت في أكتوبر 
لمجلس االمياه والصرف الصحي في إفريقيا لدعم عمل المفوضية قمة نسيق بشأن برنامج للتالشركاء 

لتسهيل اإلبالغ الفعال عن التقدم المحرز إلى قمم االتحاد األفريقي، الوزاري األفريقي المعني بالمياه 
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 ومات وأفضل الممارسات وتعزيز التعلم الجماعي لضمان المياهالمعل تقاسمويكون بمثابة منصة لتسهيل 
 أنشأتو العمل.  أسلوباالختصاصات، التي أوضحت الثاني نسيق للتالشركاء  منبرللجميع. اعتمد 

 مجموعة عمل صغيرة، والتي انتهت من المجموعات المواضيعية:

وارد؛ الموضوع الثاني لمجموعة العمل: التمويل واالستثمارات وتعبئة الم الموضوع األول لمجموعة .080
 لمجموعة العمل: الثالثالعمل: إمدادات المياه والصرف الصحي والنظافة ومياه الصرف؛ الموضوع 

لمجموعة العمل: إدارة الموارد المائية وحمايتها؛  الرابعالبنية التحتية للمياه من أجل النمو؛ الموضوع 
السادس موضوع الوالحد من مخاطر الكوارث؛ : تغير المناخ لمجموعة العمل الخامسالموضوع 

لمجموعة العمل: إدارة المعلومات وتنمية السابع مجموعة العمل: الحوكمة والمؤسسات؛ الموضوع ل
 ،واإلدارة ،الفرعية: التنسيق المواضيع؛ لمنبر الشركاء للتنسيق القدرات؛ والتنسيق العام واالتصال

االتحاد  نظم والروابط معبين المجموعات فيما وتسهيل الروابط  ،والتوثيق ،والتقييم والرصد، ،واإلبالغ
قد قمة الشركاء عدعم على ما يلي:  منبر الشركاء للتنسيق الثانيأكبر. وافق على نطاق األفريقي 

؛ متابعة التدخالت بشأن المياه والصرف 0200االتحاد األفريقي للمياه والصرف الصحي في عام 
 وأجندةمن أهداف التنمية المستدامة  1والهدف  0205يذ رؤية أفريقيا للمياه الصحي في أفريقيا في تنف

في مكان يتم تحديده  0200مايو  04الذي سيعقد في لمنبر الشركاء للتنسيق ؛ االجتماع الثالث 0213
 هللجولة التالية من التقرير األفريقي للميا دعم اإلبالغو  62-فيروس كورنااعتماًدا على الوضع السائد ل

 :إن اللجنة الفنية المتخصصةإلى مؤتمر االتحاد األفريقي.  المقدم والصرف الصحي

يقدمه  الذيدعم الفضال عن  منبر الشركاء للتنسيقبالتقرير والتقدم المحرز في  علما أحاطت  .083
 المياه. بشأن االتحاد األوروبي في مجال التعاون

 
 تقرير المجلس الوزاري األفريقي المعني بالمياه 

سياسة التوجيهية ل الخطوط عنعامة  لمحةتقرير المجلس الوزاري األفريقي المعني بالمياه  ضمنت .084
لمجلس في إطار ا القيام بهاحول األنشطة التي تم  إحاطةباإلضافة إلى  االصرف الصحي في إفريقي

 . إن اللجنة الفنية المتخصصة:الوزاري األفريقي المعني بالمياه

 التوجيهية لسياسة الصرف الصحي الخطوط إجازة ي لالتحاد األفريقيمن المجلس التنفيذ تطلب .085
 في إفريقيا.
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تحديث ل التوجيهية لسياسة الصرف الصحي في إفريقيا الخطوطاألعضاء على استخدام  الدول تحث .081
أو تطوير سياسات الصرف الصحي الشاملة لتحسين البيئة التمكينية من أجل تسريع تحقيق رؤية المياه 

 .يا وأهداف التنمية المستدامةفي أفريق

 
 للصحراء والساحل: الكبيرعرض حول تنفيذ مبادرة الجدار األخضر ال

طت ث سلّ ، حيللصحراء والساحل الكبيرقدمت المفوضية عرًضا حول تنفيذ مبادرة الجدار األخضر  .087
ن الزمان م لالتحاد األفريقي والتي تطورت على مدار عقد إحدى المبادرات الرئيسية هاالضوء على أن

مع منح  ،ومكافحة التصحر وتدهور األراضي ،والتخفيف من حدة تغير المناخ ،بهدف دعم سبل العيش
داة مهمة في أ للصحراء والساحل الكبيرمبادرة الجدار األخضر عد تالملكية للسكان المحليين المعنيين. 

 يقيمجموعة تنمية الجنوب األفر إقليم شمل تل االموارد، وقد تم توسيعهب الصراعات ذات الصلةمعالجة 
وري النطاق المتنامي للمبادرة، من الضر  ظلحيث أصبحت الحاجة إلى تنفيذ مثل هذه المبادرة ملحة. في 

 :إن اللجنة الفنية المتخصصة. لتنفيذهاتزويدها بالقدرات 

 كبيرالمبادرة الجدار األخضر مجموعة تنمية الجنوب األفريقي بشأن استراتيجية ب أحاطت علما .088
 .للصحراء والساحل

 لكبيراالمفوضية وضع استراتيجية قارية لمدة عشر سنوات لتنفيذ مبادرة الجدار األخضر  من تطلب .082
 .للصحراء والساحل

 فيما يتعلق بالعرض حول تنفيذ استراتيجية االقتصاد األزرق ألفريقيا، فإن اللجنة الفنية المتخصصة:

 .ذ استراتيجية االقتصاد األزرق ألفريقيابالتقرير المرحلي عن تنفي علما أحاطت .022

 لواليةا اللجنة الفنية المتخصصة للزراعة والتنمية الريفية والمياه والبيئة لتعكس تسمية بتحديث تأوص .026
 .الموسعة إلدارة الزراعة والتنمية الريفية واالقتصاد األزرق والبيئة المستدامة

لالمتياز يقي األفر  التمّيز لالتحاد مركز ي استضافةرغبتهما فوناميبيا عن  إعراب أنجوال علما أحاطت .020
مفوضية االتحاد األفريقي على االنتهاء من  توحثاألسماك وتربية األحياء المائية الخاص بمصائد 

 عملية التقييم.

لوزارية مشروع اختصاصات اللجنة ا استعراضلتشاور مع مكتب المستشار القانوني، بهدف با التزمت .023
 ة المعنية باالقتصاد األزرق.القطاعية المقترح
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 الجلسة الختامية

ن شكرها ع رئيس اللجنة الفنية المتخصصة ،جوزيفا ساكو السفيرة أعربت سعادةفي كلمتها الختامية،  .024
حديثًا.  ةالمكتب المنتخب هيئة ع إلى العمل معإنها تتطلّ وقالت جميع المندوبين لحضور االجتماع. ل
لى الطريق الصحيح ع الذي يسير الوحيد البلد، هنأت رواندا  الثالث تينباستعراض فترة السن ما يتعلقفي

باإلضافة إلى البلدان األخرى التي حققت تقدًما هائاًل. كما أبلغت االجتماع أن موضوع العام المقبل 
ن المفوضية وجميع أصحاب المصلحة من أن نتائج االجتماع ستمكّ  وأعربت عن ثقتها هو التغذية.

 ديدتجفي موضوع العام لالتحاد األفريقي حول التغذية. وحثت الدول األعضاء على  من المساهمة
الشامل للتنمية الزراعية وأعربت عن أنها ستعتمد على اللجنة الفنية األفريقي االلتزام بالبرنامج 

ة الرابعة ر المتخصصة لتقديم التوجيه. وأشارت إلى التقارير الشاملة والوثائق التوجيهية المقدمة خالل الدو 
من أنها ستسمح للدول األعضاء بالمساهمة بفعالية في  وأعربت عن ثقتهاللجنة الفنية المتخصصة، 

 الشامل للتنمية الزراعية.األفريقي تنفيذ البرنامج 

الح السيد القصير، وزير الزراعة واستص معاليمكتب اللجنة الفنية المتخصصة،  هيئة رئيسأعرب  .025
اركين جميع المشعن شكره ل، اللجنة الفنية المتخصصةلعربية ورئيس األراضي بجمهورية مصر ا

 والمساهمين في اللجنة الفنية المتخصصة.

 .شرق أفريقيامساًء بتوقيت  68:32تم اإلعالن عن اختتام اللجنة الفنية المتخصصة في الساعة   .021
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 االختصارات واألسماء المختصرة
AAYS ارية الزراعية للشباباالستراتيجية األفريقية لألعمال التج 

ACMAD المركز األفريقي لتطبيقات األرصاد الجوية من أجل التنمية 
AfCFTA منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية 

AfDB البنك األفريقي للتنمية 
AFSA وكالة االتحاد األفريقي لسالمة األغذية 
AGSP البرنامج األفريقي للتحفيز المراعي للبيئة 
ALPC لمركز األفريقي لسياسات األراضيا 

AMCEN المؤتمر الوزاري األفريقي المعني بالبيئة 
AMCOMET المؤتمر الوزاري األفريقي لألرصاد الجوية 

AMCOW المجلس الوزاري األفريقي المعني بالمياه 
ARDWE الزراعة والتنمية الريفية والمياه والبيئة 

ASBP كنولوجيا الحيويةلبذور والتلبرنامج األفريقي ال 
ASPG الخطوط التوجيهية األفريقية لسياسات الصرف الصحي 

AU االتحاد األفريقي 
AUC مفوضية االتحاد األفريقي 

AUDA وكالة االتحاد األفريقي للتنمية 
AU-EU  االتحاد األوروبي –االتحاد األفريقي 

CAADP البرنامج األفريقي الشامل للتنمية الزراعية 
CAAPs الحدائق الزراعية األفريقية المشتركة 
CCAC التحالف المعني بالمناخ والهواء النقي 

CENSAD تجمع دول الساحل والصحراء 
CIMA لمركز الدولي لرصد البيئةل مؤسسة البحوث 

COMESA السوق المشتركة لشرق أفريقيا والجنوب األفريقي 
COP مؤتمر األطراف 

DARBE ية الريفية واالقتصاد األزرق والبيئة المستدامةالزراعة والتنم إدارة 
DRF إطار التعافي من الكوارث 
EAC مجموعة شرق أفريقيا 
EAT توقيت شرق أفريقيا 

ECCAS المجموعة االقتصادية لدول وسط أفريقيا 
ECOWAS المجموعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا 



 
EX.CL/1310 (XL)  
Page 51 

 

 

EU االتحاد األوروبي 
FARA عية والتنمية في أفريقيامنتدى البحوث الزرا 

GGWSSI مبادرة الجدار األخضر الكبير للصحراء والساحل 
GMO كائن محّور جينيا 

H.E. صاحب المعالي 
IDAWM دارة المياه الزراعية  تنمية الري وا 

IGAD الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية 
LiDeSA استراتيجية تنمية الثروة الحيوانية 

MHEWS ام اإلنذار المبكر باألخطار المتعددةنظ 
NAIP الخطة الوطنية لالستثمار الزراعي 

NEPAD النيباد 
PCP برنامج تنسيق الشركاء 
PPR طاعون المجترات الصغيرة 
PRC لجنة الممثلين الدائمين 

R&D البحث والتطوير 
RAIP الستثمار الزراعي لخطة اإلقليمية ال 
RCC مركز مناخي إقليمي 

RECs المجموعات االقتصادية اإلقليمية 
SADC مجموعة تنمية الجنوب األفريقي 

SDG أهداف التنمية المستدامة 
SIA مبادرة التربة ألفريقيا 

SME المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
STC اللجنة الفنية المتخصصة 
ToR االختصاصات 

UMA اتحاد المغرب العربي 
UNCBD  لوجياتفاقية التنوع البيو 
UNDRR مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث 

UNEA جمعية األمم المتحدة للبيئة 
UNECA لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألفريقيا 

UNEP برنامج األمم المتحدة للبيئة 
UNFCCC  تغير المناخب المتعلقةاتفاقية األمم المتحدة اإلطارية 
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EX.CL/1310(XL) ANNEX 1 

االتحاد األفريقي جمعية   

 (02الدورة العادية الخامسة والثالثون )

  ..1.فبراير 

 أديس أبابا، إثيوبيا

)مشروع الدورة العادية  الرابعة للجنة التقنية المتخصصة المعنية بالزراعة والتنمية الريفية والمياه والبيئة 
 م(0206في ديسمبر 

تين عن لجنة االتحاد األفريقي بشأن تنفيذ إعالن ماالبو التقرير االستعراضي الثالث الذي يصدر مرة كل سن 
 بشأن النمو الزراعي السريع 

 والتحول من أجل الرخاء المشترك وتحسين سبل العيش2

 م102.(( الصادر في يونيه 0.-)د.قرار الجمعية )الجمعية/أييو/

 أبرز ما جاء في "تسريع تنفيذ برنامج إعادة صياغة نظام غذائي أفريقي مرن"

 -م 102.تقرير االستعراض المصدر كل سنتين عن برنامج التنمية الزراعية الشاملة في أفريقيا  
 م1.1.

 

 وزارة الزراعة والتنمية الريفية واالقتصاد األزرق والبيئة المستدامة

 

 



 
EX.CL/1310 (XL)Annex 1  
Page 2 

 

 المحتويات 

 االختصارات حروف  

 ترجمة
 االعترافات

 مقدمة
 م ومنهجيته0206عملية إعداد تقرير االستعراض لعام 

 أ. العملية0
 ب. المنهجية0
 ج. قضايا جودة البيانات0

 النتائج الرئيسية
 األداء القاري -أ. التقدم في تحقيق االلتزامات 3
 ب. التطورات في أداء الدول األعضاء بين الجوالت الثالث لعملية االستعراض التي تجرى كل سنتين3

 األداء اإلقليمي والقاري
 أ. وسط أفريقيا4
 ب. شرق أفريقيا4
 ج. شمال أفريقيا4
 د. الجنوب األفريقي4
 ه. غرب أفريقيا4
 و. األداء القاري4

 ل نظام غذائي أفريقي مرن"أبرز ما جاء في "تسريع تنفيذ برنامج إعادة صياغة الغذاء األفريقي من أج
 أ . "تسريع تنفيذ برنامج إعادة صياغة نظام الغذاء األفريقي المرن" 5
 والنظام الغذائي األفريقي  62 -كوفيد ب.5

https://www.translatoruser.net/bvsandbox.aspx?&from=en&to=ar&csId=da1c8d0b-21ce-4472-a3f6-f0c69ac7040a&usId=73f22f69-3e9a-4fff-99d9-8d71dbe6fe07&ac=true&bvrpx=true&bvrpp=&dt=2021%2F11%2F4%2022%3A5#_Toc86700644
https://www.translatoruser.net/bvsandbox.aspx?&from=en&to=ar&csId=da1c8d0b-21ce-4472-a3f6-f0c69ac7040a&usId=73f22f69-3e9a-4fff-99d9-8d71dbe6fe07&ac=true&bvrpx=true&bvrpp=&dt=2021%2F11%2F4%2022%3A5#_Toc86700644
https://www.translatoruser.net/bvsandbox.aspx?&from=en&to=ar&csId=da1c8d0b-21ce-4472-a3f6-f0c69ac7040a&usId=73f22f69-3e9a-4fff-99d9-8d71dbe6fe07&ac=true&bvrpx=true&bvrpp=&dt=2021%2F11%2F4%2022%3A5#_Toc86700645
https://www.translatoruser.net/bvsandbox.aspx?&from=en&to=ar&csId=da1c8d0b-21ce-4472-a3f6-f0c69ac7040a&usId=73f22f69-3e9a-4fff-99d9-8d71dbe6fe07&ac=true&bvrpx=true&bvrpp=&dt=2021%2F11%2F4%2022%3A5#_Toc86700646
https://www.translatoruser.net/bvsandbox.aspx?&from=en&to=ar&csId=da1c8d0b-21ce-4472-a3f6-f0c69ac7040a&usId=73f22f69-3e9a-4fff-99d9-8d71dbe6fe07&ac=true&bvrpx=true&bvrpp=&dt=2021%2F11%2F4%2022%3A5#_Toc86700647
https://www.translatoruser.net/bvsandbox.aspx?&from=en&to=ar&csId=da1c8d0b-21ce-4472-a3f6-f0c69ac7040a&usId=73f22f69-3e9a-4fff-99d9-8d71dbe6fe07&ac=true&bvrpx=true&bvrpp=&dt=2021%2F11%2F4%2022%3A5#_Toc86700648
https://www.translatoruser.net/bvsandbox.aspx?&from=en&to=ar&csId=da1c8d0b-21ce-4472-a3f6-f0c69ac7040a&usId=73f22f69-3e9a-4fff-99d9-8d71dbe6fe07&ac=true&bvrpx=true&bvrpp=&dt=2021%2F11%2F4%2022%3A5#_Toc86700649
https://www.translatoruser.net/bvsandbox.aspx?&from=en&to=ar&csId=da1c8d0b-21ce-4472-a3f6-f0c69ac7040a&usId=73f22f69-3e9a-4fff-99d9-8d71dbe6fe07&ac=true&bvrpx=true&bvrpp=&dt=2021%2F11%2F4%2022%3A5#_Toc86700650
https://www.translatoruser.net/bvsandbox.aspx?&from=en&to=ar&csId=da1c8d0b-21ce-4472-a3f6-f0c69ac7040a&usId=73f22f69-3e9a-4fff-99d9-8d71dbe6fe07&ac=true&bvrpx=true&bvrpp=&dt=2021%2F11%2F4%2022%3A5#_Toc86700651
https://www.translatoruser.net/bvsandbox.aspx?&from=en&to=ar&csId=da1c8d0b-21ce-4472-a3f6-f0c69ac7040a&usId=73f22f69-3e9a-4fff-99d9-8d71dbe6fe07&ac=true&bvrpx=true&bvrpp=&dt=2021%2F11%2F4%2022%3A5#_Toc86700652
https://www.translatoruser.net/bvsandbox.aspx?&from=en&to=ar&csId=da1c8d0b-21ce-4472-a3f6-f0c69ac7040a&usId=73f22f69-3e9a-4fff-99d9-8d71dbe6fe07&ac=true&bvrpx=true&bvrpp=&dt=2021%2F11%2F4%2022%3A5#_Toc86700653
https://www.translatoruser.net/bvsandbox.aspx?&from=en&to=ar&csId=da1c8d0b-21ce-4472-a3f6-f0c69ac7040a&usId=73f22f69-3e9a-4fff-99d9-8d71dbe6fe07&ac=true&bvrpx=true&bvrpp=&dt=2021%2F11%2F4%2022%3A5#_Toc86700654
https://www.translatoruser.net/bvsandbox.aspx?&from=en&to=ar&csId=da1c8d0b-21ce-4472-a3f6-f0c69ac7040a&usId=73f22f69-3e9a-4fff-99d9-8d71dbe6fe07&ac=true&bvrpx=true&bvrpp=&dt=2021%2F11%2F4%2022%3A5#_Toc86700655
https://www.translatoruser.net/bvsandbox.aspx?&from=en&to=ar&csId=da1c8d0b-21ce-4472-a3f6-f0c69ac7040a&usId=73f22f69-3e9a-4fff-99d9-8d71dbe6fe07&ac=true&bvrpx=true&bvrpp=&dt=2021%2F11%2F4%2022%3A5#_Toc86700656
https://www.translatoruser.net/bvsandbox.aspx?&from=en&to=ar&csId=da1c8d0b-21ce-4472-a3f6-f0c69ac7040a&usId=73f22f69-3e9a-4fff-99d9-8d71dbe6fe07&ac=true&bvrpx=true&bvrpp=&dt=2021%2F11%2F4%2022%3A5#_Toc86700657
https://www.translatoruser.net/bvsandbox.aspx?&from=en&to=ar&csId=da1c8d0b-21ce-4472-a3f6-f0c69ac7040a&usId=73f22f69-3e9a-4fff-99d9-8d71dbe6fe07&ac=true&bvrpx=true&bvrpp=&dt=2021%2F11%2F4%2022%3A5#_Toc86700658
https://www.translatoruser.net/bvsandbox.aspx?&from=en&to=ar&csId=da1c8d0b-21ce-4472-a3f6-f0c69ac7040a&usId=73f22f69-3e9a-4fff-99d9-8d71dbe6fe07&ac=true&bvrpx=true&bvrpp=&dt=2021%2F11%2F4%2022%3A5#_Toc86700659
https://www.translatoruser.net/bvsandbox.aspx?&from=en&to=ar&csId=da1c8d0b-21ce-4472-a3f6-f0c69ac7040a&usId=73f22f69-3e9a-4fff-99d9-8d71dbe6fe07&ac=true&bvrpx=true&bvrpp=&dt=2021%2F11%2F4%2022%3A5#_Toc86700660
https://www.translatoruser.net/bvsandbox.aspx?&from=en&to=ar&csId=da1c8d0b-21ce-4472-a3f6-f0c69ac7040a&usId=73f22f69-3e9a-4fff-99d9-8d71dbe6fe07&ac=true&bvrpx=true&bvrpp=&dt=2021%2F11%2F4%2022%3A5#_Toc86700661
https://www.translatoruser.net/bvsandbox.aspx?&from=en&to=ar&csId=da1c8d0b-21ce-4472-a3f6-f0c69ac7040a&usId=73f22f69-3e9a-4fff-99d9-8d71dbe6fe07&ac=true&bvrpx=true&bvrpp=&dt=2021%2F11%2F4%2022%3A5#_Toc86700662
https://www.translatoruser.net/bvsandbox.aspx?&from=en&to=ar&csId=da1c8d0b-21ce-4472-a3f6-f0c69ac7040a&usId=73f22f69-3e9a-4fff-99d9-8d71dbe6fe07&ac=true&bvrpx=true&bvrpp=&dt=2021%2F11%2F4%2022%3A5#_Toc86700663
https://www.translatoruser.net/bvsandbox.aspx?&from=en&to=ar&csId=da1c8d0b-21ce-4472-a3f6-f0c69ac7040a&usId=73f22f69-3e9a-4fff-99d9-8d71dbe6fe07&ac=true&bvrpx=true&bvrpp=&dt=2021%2F11%2F4%2022%3A5#_Toc86700664
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 الخاتمة والتوصيات
 م وأبرز ما جاء في التقرير0206أ. خواتم التقرير االستعراضي المصدر كل سنتين لعام 1
 ب. التوصيات1

 األداء وبطاقات األداء
 أ. بطاقات نقاط األداء الخاصة بالدول األعضاء الفردية7
 التحليل اإلقليمي –ب. بطاقات نقاط األداء اإلقليمية 7
 التحليل القاري –ج. بطاقات نقاط األداء القاري 7

 ألفريقيالتقدم المحرز في تنفيذ القرارات الرئيسية لالتحاد ا
 (EX.CL/1041(XXXII) استهالك األسمدة في أفريقيا )القرار:أ. تقرير عن 8
 ASSEMBLY/AU/6 (VIII)ب. الوصول إلى البذور والتكنولوجيا الحيوية )القرار: الوثيقة ) 8
 EX.CL/1041(XXXII) ج. تنفيذ إطار الميكنة الزراعية المستدامة في أفريقيا ")القرار ) 8
دارة المياه الزراعية في أفريقيا )القرار: } 8  EX.CL/1187(XXXVI }1-7د. تنفيذ إطار تنمية الري وا 

 (STC3/ARDWE/MIN/131م، أديس أبابا، إثيوبيا و0202فبراير 
القرار بشأن  EX.CL/Dec.792(XXIV) التقرير المرحلي لقطاع الثروة الحيوانية عن اإلكس. -هـ  8

  EX.CL/807(XXIV)تقرير المؤتمر التاسع للوزراء المسؤولين عن الموارد الحيوانية، الوثيقة 
ية الزراع البرنامج األفريقي الشامل للتنمية و. مصايد األسماك وتربية األحياء المائية في عملية8
(CAADP القرار: الوثيقة( ) EX. CL /627(XVIII)) 
 ز. التقدم المحرز في تنفيذ إطار سياسة االتحاد األفريقي بشأن خدمات األمن واالتصاالت )القرار 8

EX.CL/1187 (XXXVI)) 
 تتبع التقدم المحرز في تنفيذ قرارات سياسة األراضي التي تعزز ضمان حيازة األراضي )القرار -ح8

Assembly/AU/Decl.1(XIII) Rev.1 ) 
 Ex. CL/Dec. 631 ية اإليكولوجية في أفريقيا )القرار:ط. حالة تنفيذ المقرر بشأن الزراعة العضو 8

XVIII) ) 
 مصطلحات واختصارات 

https://www.translatoruser.net/bvsandbox.aspx?&from=en&to=ar&csId=da1c8d0b-21ce-4472-a3f6-f0c69ac7040a&usId=73f22f69-3e9a-4fff-99d9-8d71dbe6fe07&ac=true&bvrpx=true&bvrpp=&dt=2021%2F11%2F4%2022%3A5#_Toc86700665
https://www.translatoruser.net/bvsandbox.aspx?&from=en&to=ar&csId=da1c8d0b-21ce-4472-a3f6-f0c69ac7040a&usId=73f22f69-3e9a-4fff-99d9-8d71dbe6fe07&ac=true&bvrpx=true&bvrpp=&dt=2021%2F11%2F4%2022%3A5#_Toc86700666
https://www.translatoruser.net/bvsandbox.aspx?&from=en&to=ar&csId=da1c8d0b-21ce-4472-a3f6-f0c69ac7040a&usId=73f22f69-3e9a-4fff-99d9-8d71dbe6fe07&ac=true&bvrpx=true&bvrpp=&dt=2021%2F11%2F4%2022%3A5#_Toc86700667
https://www.translatoruser.net/bvsandbox.aspx?&from=en&to=ar&csId=da1c8d0b-21ce-4472-a3f6-f0c69ac7040a&usId=73f22f69-3e9a-4fff-99d9-8d71dbe6fe07&ac=true&bvrpx=true&bvrpp=&dt=2021%2F11%2F4%2022%3A5#_Toc86700668
https://www.translatoruser.net/bvsandbox.aspx?&from=en&to=ar&csId=da1c8d0b-21ce-4472-a3f6-f0c69ac7040a&usId=73f22f69-3e9a-4fff-99d9-8d71dbe6fe07&ac=true&bvrpx=true&bvrpp=&dt=2021%2F11%2F4%2022%3A5#_Toc86700669
https://www.translatoruser.net/bvsandbox.aspx?&from=en&to=ar&csId=da1c8d0b-21ce-4472-a3f6-f0c69ac7040a&usId=73f22f69-3e9a-4fff-99d9-8d71dbe6fe07&ac=true&bvrpx=true&bvrpp=&dt=2021%2F11%2F4%2022%3A5#_Toc86700670
https://www.translatoruser.net/bvsandbox.aspx?&from=en&to=ar&csId=da1c8d0b-21ce-4472-a3f6-f0c69ac7040a&usId=73f22f69-3e9a-4fff-99d9-8d71dbe6fe07&ac=true&bvrpx=true&bvrpp=&dt=2021%2F11%2F4%2022%3A5#_Toc86700671
https://www.translatoruser.net/bvsandbox.aspx?&from=en&to=ar&csId=da1c8d0b-21ce-4472-a3f6-f0c69ac7040a&usId=73f22f69-3e9a-4fff-99d9-8d71dbe6fe07&ac=true&bvrpx=true&bvrpp=&dt=2021%2F11%2F4%2022%3A5#_Toc86700672
https://www.translatoruser.net/bvsandbox.aspx?&from=en&to=ar&csId=da1c8d0b-21ce-4472-a3f6-f0c69ac7040a&usId=73f22f69-3e9a-4fff-99d9-8d71dbe6fe07&ac=true&bvrpx=true&bvrpp=&dt=2021%2F11%2F4%2022%3A5#_Toc86700673
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https://www.translatoruser.net/bvsandbox.aspx?&from=en&to=ar&csId=da1c8d0b-21ce-4472-a3f6-f0c69ac7040a&usId=73f22f69-3e9a-4fff-99d9-8d71dbe6fe07&ac=true&bvrpx=true&bvrpp=&dt=2021%2F11%2F4%2022%3A5#_Toc86700678
https://www.translatoruser.net/bvsandbox.aspx?&from=en&to=ar&csId=da1c8d0b-21ce-4472-a3f6-f0c69ac7040a&usId=73f22f69-3e9a-4fff-99d9-8d71dbe6fe07&ac=true&bvrpx=true&bvrpp=&dt=2021%2F11%2F4%2022%3A5#_Toc86700679
https://www.translatoruser.net/bvsandbox.aspx?&from=en&to=ar&csId=da1c8d0b-21ce-4472-a3f6-f0c69ac7040a&usId=73f22f69-3e9a-4fff-99d9-8d71dbe6fe07&ac=true&bvrpx=true&bvrpp=&dt=2021%2F11%2F4%2022%3A5#_Toc86700680
https://www.translatoruser.net/bvsandbox.aspx?&from=en&to=ar&csId=da1c8d0b-21ce-4472-a3f6-f0c69ac7040a&usId=73f22f69-3e9a-4fff-99d9-8d71dbe6fe07&ac=true&bvrpx=true&bvrpp=&dt=2021%2F11%2F4%2022%3A5#_Toc86700680
https://www.translatoruser.net/bvsandbox.aspx?&from=en&to=ar&csId=da1c8d0b-21ce-4472-a3f6-f0c69ac7040a&usId=73f22f69-3e9a-4fff-99d9-8d71dbe6fe07&ac=true&bvrpx=true&bvrpp=&dt=2021%2F11%2F4%2022%3A5#_Toc86700681
https://www.translatoruser.net/bvsandbox.aspx?&from=en&to=ar&csId=da1c8d0b-21ce-4472-a3f6-f0c69ac7040a&usId=73f22f69-3e9a-4fff-99d9-8d71dbe6fe07&ac=true&bvrpx=true&bvrpp=&dt=2021%2F11%2F4%2022%3A5#_Toc86700681
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 تعريف 

AATS بطاقة أداء التحول الزراعي في أفريقيا  

ACT الشبكة األفريقية لحفظ الطبيعة والحرث  

AfCTA منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية 

AfDB بنك التنمية األفريقي 

AFFM تمويل األسمدة األفريقية آلية 

AFSI مؤشر سالمة األغذية في أفريقيا  

AGRA التحالف من أجل ثورة خضراء في أفريقيا  

Ak2063 0213أكاديميا 

APHLIS النظام األفريقي لمعلومات فقدان المحصول  

ARDWE الزراعة والتنمية الريفية والمياه والبيئة  

ASBP  التكنولوجيا الحيويةالبرنامج األفريقي للبذور و  

AU االتحاد األفريقي  

AUC مفوضية االتحاد األفريقي  

AUDA-NEPAD وكالة تنمية االتحاد األفريقي  

AU-IAPSC المجلس األفريقي للصحة النباتية  

AU-IBAR  مكتب االتحاد األفريقي المشترك بين أفريقيا للموارد
  الحيوانية

AU-SAFGRAD لالتحاد  الغذائية شبه القاحلة بحث وتطوير الحبوب
 األفريقي
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BAT  مؤسسة الرؤية الحيوية أفريقيا 

BMGF مؤسسة بيل وميليندا غيتس  

BR استعراض كل سنتين 

BRR تقرير المراجعة كل سنتين 

CA الزراعة الحفظ 

CAADP برنامج التنمية الزراعية الشاملة ألفريقيا  

CAC  لمنظمة األغذية والزراعةلجنة الدستور الغذائي التابعة 

CAMFA مؤتمر الوزراء األفارقة للمصايد وتربية األحياء المائية  

COMESA السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا  

COVID-19  م0262مرض فيروس كورونا لعام 

DARBE  وزارة الزراعة والتنمية الريفية واالقتصاد األزرق والبيئة
  المستدامة

DRC / DR Congo جمهورية الكونغو الديمقراطية 

DREA وزارة االقتصاد الريفي والزراعة  

EAC جماعة شرق أفريقيا  

e-BR  )نظام االستعراض اإللكتروني )على الشبكة العالمية
دارتها  المعقد كل سنتين إلدخال البيانات وا 

ECAF االتحاد األوروبي للزراعة والمحافظة على البيئة  

ECCAS قتصادية لدول وسط أفريقيااللجنة اال  

ECOWAS الجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا  
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EOA-I مبادرة الزراعة العضوية اإليكولوجية  

FAO منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة 

F-SAMA إطار عمل للميكنة الزراعية المستدامة في أفريقيا  

GDP الناتج المحلي اإلجمالي 

IC المعلومات واالتصاالت 

ICT تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

IDAWM دارة المياه الزراعية   تنمية الري وا 

IGAD الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية  

IFPRI المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية 

ILRI دولي لبحوث الثروة الحيوانيةالمعهد ال  

IWMI المعهد الدولي إلدارة المياه 

JSR استعراض القطاع المشترك  

KCOA مركز المعرفة للزراعة العضوية  

MAPLE برنامج ماالبو لتعلم السياسات  

M&E الرصد والتقييم 

MS الدول األعضاء 

MSP مزود خدمة الميكنة  

NAFSIPs مار في الزراعة واألمن الغذائيالخطط الوطنية لالستث  

NAIP الخطط الوطنية لالستثمار الزراعي 

NPCA وكالة التخطيط والتنسيق التابعة للشراكة الجديدة  

https://www.investopedia.com/terms/g/gdp.asp
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NRI معهد الموارد الطبيعية  

ODA المساعدة اإلنمائية الرسمية  

PACA الشراكة لمكافحة األفالتوشين في أفريقيا  

PFRS تيجية اإلصالحإطار السياسات واسترا  

PRNFAA  شبكة بحوث السياسات لمصايد األسماك وتربية األحياء
 المائية في أفريقيا

PS األمين الدائم  

PVS أداء الخدمات البيطرية  

RAIP خطط االستثمار الزراعي اإلقليمية 

RECs الجماعات االقتصادية اإلقليمية  

ReSAKSS-ECA  اتيجي ودعم المعرفة النظام اإلقليمي للتحليل االستر- 
  شرق ووسط أفريقيا

ReSAKSS-SA  النظام اإلقليمي للتحليل االستراتيجي ودعم المعرفة- 
 الجنوب األفريقي

ReSAKSS-WA  النظام اإلقليمي للتحليل االستراتيجي ودعم المعرفة- 
 غرب أفريقيا

SADC الجماعة اإلنمائية للجنوب األفريقي  

SDG ستدامةأهداف التنمية الم 

SPS صحية-صحية وفيتو  

SSA أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى  

STC اللجنة الفنية المتخصصة  
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TASAI Inc. مؤشر وصول البذور األفريقية  

TOT تدريب المدربين  

TOR اختصاصات  

TWG الفريق العامل التقني  

UMA اتحاد المغرب العربي  

UN األمم المتحدة 

UNECA لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألفريقيا 

UNFSS قمة األمم المتحدة للنظم الغذائية 

WCCA المؤتمر العالمي للحفاظ على الزراعة  

  

 تمهيد

بادلة ت. يسرنا أن نقدم لكم تقرير المراجعة الثالث المصدر كل سنتين والذي يعد األداة الرئيسية للمساءلة الم6
بلدا  56لتتبع التقدم الذي أحرزته الدول األعضاء في االتحاد األفريقي في تنفيذ إعالن ماالبو، حيث أبلغ 

 م.0267بلدا في عام  43م و0262بلدا في عام  42بعد أن كان  -م 0206في عام 

م، في 0205-م0265وفي جوهره، يوفر إعالن ماالبو االتجاه نحو التحول الزراعي في أفريقيا للفترة  - 0
إطار برنامج التنمية الزراعية الشاملة ألفريقيا، كوسيلة للمساهمة في تحقيق أهداف الخطة العشر األولى 

 م.0213لتنفيذ جدول أعمال أفريقيا لعام 

الذي بدأ في أوائل عام  62-ويجري إصدار هذا التقرير في سياق خاص، على خلفية تفشي وباء كوفيد - 3
ن له أثر ليس فقط على صحة السكان ولكن أيضا على اقتصاداتنا بما في ذلك قطاع م، والذي كا0202

الزراعة. وقد أثر هذا الوباء غير المسبوق على النظم الغذائية بطرق عديدة بتعطيل أسواق المدخالت 
فين لوالمخرجات، وكذلك إنتاج السلع األساسية المختلفة التي يضطلع بها في الغالب صغار المزارعين المؤ 

على النحو الذي نوقش خالل االجتماعات الوزارية التي عقدت في أبريل  أساسا من النساء والشباب،
م، باالشتراك بين االتحاد األفريقي ومنظمة األغذية والزراعة، بشأن أثر هذه األزمة الصحية 0202ويوليه 

https://www.uneca.org/
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فترة  يا بفعل الصدمات األخرى خاللعلى قطاع الزراعة. وتتفاقم آثار الوباء على النظم الغذائية في أفريق
م الذي أثر على بلدان القرن األفريقي، ودودة 0202التقرير. وتشمل هذه األمراض تفشي الجراد في عام 

م؛ وأنماط الطقس المتطرفة بسبب تغير المناخ. كما أن التحديات 0262م و 0268الجيش الخريفية في 
إلرهابية في منطقة الساحل جديرة بالمالحظة في حين أننا نبلغ األمنية المتزايدة التي تشكلها التهديدات ا

 عن أداء البلدان المتضررة ضد أهداف ماالبو. 

وتشير هذه الحالة بوضوح إلى الحاجة إلى تعزيز قدرة أنظمتنا الغذائية على الصمود، كما صوره األمين  - 4
تمر قمة األمم المتحدة للنظم الغذائية هذا العام لألمم المتحدة، سعادة السيد أنطونيو غوتيريس أثناء مؤ 

العام في سبتمبر بنيويورك، المنعقد في الوقت المناسب ويتردد صداه جيدا مع موضوع تقرير مكتب 
"تسريع تنفيذ برنامج إعادة صياغة األنظمة الغذائية األفريقية القادر على الخبراء اإلقليمي الثالث: 

يا بالتحدث بصوت واحد في المواكب الدولية، أخذت مفوضية االتحاد تماشيا مع التزام أفريقو  الصمود".
األفريقي والشراكة الجديدة بالتعاون مع اللجنة موقفا أفريقيا مشتركا لصناديق األمم المتحدة للتربية واألمن 

ئة يأقرته الدورة غير العادية للمجلس االنتقالي الجنوبي بشأن الزراعة والتنمية الريفية والمياه والب
(ARDWE في يوليه )م. وقد عرض هذا الموقف المشترك مفوض وزارة الزراعة والتنمية الريفية 0206

م 0206( نيابة عن رئيس االتحاد األفريقي في سبتمبر DARBEواالقتصاد األزرق والبيئة المستدامة )
 أثناء فترة األمم المتحدة. 

رد المائية في الوقت المناسب الذي يسجل فيه التقدم الذي إدارة المواكما جاء هذا التقرير الثالث لمكتب  - 5
أحرزته الدول األعضاء في االتحاد األفريقي في منتصف الطريق من خالل تنفيذ التزامات وأهداف ماالبو 

م، والشروع في إعداد الخطة التجارية الثانية لالتحاد األفريقي 0205التي يتعين تحقيقها بحلول عام 
عداد وتنفيذ 0205-م0200ة للفترة للتنمية الزراعي م. ولذا يقدم هذا التقرير معلومات قيمة في توجيه وا 

 خطة العمل الثانية لالتحاد األفريقي في مجال التنمية الزراعية. 

م لتتبع التقدم 0262مؤشرا تم اختيارها في عام  41ويسلط التقرير الضوء على األداء القطري مقابل  -1
راعة بشكل كامل، وقد استفادت الزراعة من الزخم الذي نشأ خالل االستعراضين المحرز نحو تحويل الز 

السابقين. ومما يبعث على االرتياح أن نالحظ أنه تم بذل جهود كبيرة لضمان استخدام بيانات جيدة لتقييم 
دة حتى اأداء البلدان باستخدام نظام االستعراض اإللكتروني لفترة السنتين، استنادا إلى الدروس المستف

اآلن. وشملت هذه الجهود عدة دورات تدريبية للخبراء، وجوالت الستعراض البيانات وتنظيفها على 
 المستويات الوطنية واإلقليمية والقارية.
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وفي حين أن بلدا واحدا فقط يسير على الطريق الصحيح لتحقيق أهداف وغايات ماالبو بحلول عام  - 7
م. وهذا أمر مشجع ألنه يبين 0206م و 0262نقاطها بين عامي  بلدا من مجموع 05م، فقد زاد 0205

أن غالبية الدول األعضاء التي لم تكن تسير على الطريق الصحيح تحرز تقدما مطردا نحو تحقيق 
م. ويسلط التقرير الضوء على الحاجة الملحة لبناء قطاع زراعي 0205األهداف والغايات بحلول عام 
ة لالقتصادات األفريقية لتسريع جدول أعمال التنمية في القارة. وعلى هذا مرن بوصفه الدعامة األساسي

النحو، يلزم القيام بتدخالت ملموسة وجريئة على مختلف المستويات لتحقيق األهداف والغايات التحويلية 
 التي تم تحديدها في كل من الخطط الوطنية لالستثمار الزراعي وخطط االستثمار الزراعي اإلقليمية. 

والتقرير هو نتيجة جهود تعاونية تبذلها الدول األعضاء في االتحاد األفريقي، والجماعات االقتصادية  - 8
اإلقليمية، والعديد من المنظمات الفنية واألفراد، تحت قيادة مفوضية االتحاد األفريقي ووكالة تنمية االتحاد 

 نقدم هذا التقرير االستعراضي الثالث األفريقي. ومن خالل هذا التقرير، يسرنا ونشعر بالتواضع أن
المصدر كل سنتين عن البرنامج، وهو الوضع الحالي للتقدم الذي أحرزته الدول األعضاء في االتحاد 

األفريقي في تنفيذ قرار الجمعية على النحو الوارد في إعالن ماالبو بشأن النمو الزراعي المتسارع والتحول 
 م.0264بل العيش في يونيه من أجل الرخاء المشترك وتحسين س

  

  

 السفير جوزيفا ساكو 

الزراعة والتنمية الريفية  المفوض
 واالقتصاد األزرق والبيئة المستدامة،

 مفوضية االتحاد األفريقي.

 الدكتور إبراهيم أسان مياكي

 الرئيس التنفيذي

الشراكة الجديدة من -  وكالة تنمية االتحاد األفريقي
 باد(أجل تنمية أفريقيا )ني

 

 اإلعترافات 

لالستعراض الدوري من التنسيق  (CAADPاستفادت الدورة الثالثة للبرنامج األفريقي الشامل للتنمية الزراعية )
قسم الزراعة والتنمية الريفية واالقتصاد األزرق والبيئة  -( AUCالشامل بين مفوضية االتحاد األفريقي )

الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا  -فريقي للتنمية ( وبين وكالة االتحاد األDARBEالمستدامة )
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(AUDA-NEPAD طوال العملية. ونعرب عن خالص امتناننا للفرق اللوجستية التي دعمت العملية في )
مراحل مختلفة. ويحظى فريق "بوليسي لنك" بتقدير كبير للدعم اللوجستي الممتاز الذي قدمه طوال الدورة 

ل سنتين من خالل تنظيم وتيسير مختلف االجتماعات خالل العملية الثالثة والورشة الثالثة من استعراض ك
النهائية للكتابة اللتي وضع خاللها هذا التقرير في صيغته النهائية. ويحظى فريق االتصاالت من مفوضية 

هيئة  ياالتحاد األفريقي وفريق "دابري" بوجه خاص بتقدير كبير للدعم الذي قدموه. وقدم مختلف موظف
الموظفين دعما ال هوادة فيه لضمان إنجاز تنفيذ الدورة الثالثة من خدمات الموظفين على نحو فعال. وأخيرا، 

 داربي( فيما قدمه من الدعم اإلداري. ـ)وليس آخرا، نعترف بدور فريق السكرتارية التابع ل

لثالثة ا غة النهائية لتقرير الدورةوقد ساهم عدة خبراء من المؤسسات الشريكة والدول األعضاء في وضع الصي
( في CAADPلالستعراض كل السنتين. وفي صدارة الفرق فرق البرنامج األفريقي الشامل للتنمية الزراعية )

الدولة األعضاء في االتحاد األفريقي التي جمعت البيانات التي كانت العمود الفقري لهذا التقرير.  55جميع 
إلقليمية بجميع أعمال التنسيق لضمان تمكن الدول األعضاء من إكمال وقامت الجماعات االقتصادية ا

دراجها في النظام اإللكتروني لالستعراض كل السنتين ) (. BRعملية جمع بيانات دولها في الوقت المناسب وا 
كما عملت اللجان الخاصة لالتصاالت بين مفوضية االتحاد األفريقي والدول األعضاء. وكذلك نقدر دور 

راء التقنيين الذين قاموا بمراجعة البيانات المقدمة من الدول األعضاء. كما نعترف بدور قادة فريق العمل الخب
  على االستعراض كل السنتين وأعضائها لقيادتهم وتوجيهاتهم الشاملة طوال العملية. 

الشراكة الجديدة  -ي للتنمية وكالة االتحاد األفريق -مفوضية االتحاد األفريقي؛ وكالة االتحاد األفريقي للتنمية 
؛ مكتب االتحاد األفريقي المشترك بين البلدان األفريقية للموارد  (AUDA-NEPADمن أجل تنمية أفريقيا )

(؛ بحوث AU-IAPSC؛ المجلس األفريقي للصحة النباتية بين البلدان األفريقية )(AU-IBAR) الحيوانية
(؛ الوكالة الوطنية لإلحصاءات SAFGRADبه القاحلة )االتحاد األفريقي وتطوير الحبوب الغذائية ش

(؛ اتحاد AGRA; التحالف من أجل ثورة خضراء في أفريقيا )(Ak2063) 0261والديموغرافيا؛ أكاديميا 
(، كوت ديفوار؛ CNRA(; بيوفيجن أفريقيا ترست؛ المركز الوطني للبحوث الزراعية )UMAالمغرب العربي )

دارة األعمال الزراعية، COMESAأفريقيا ) السوق المشتركة لشرق وجنوب (؛ قسم االقتصاد الزراعي وا 
(؛ الجماعة EOAIجامعة إجيرتون؛ أمانة مجموعة شرق أفريقيا؛ مبادرة الزراعة العضوية اإليكولوجية )

( ؛ منظمة ECOWAS(؛ اللجنة االقتصادية لدول غرب أفريقيا )ECCASاالقتصادية لدول وسط أفريقيا )
(؛ المديرية العامة للدراسات واإلحصاءات القطاعية، وزارة الزراعة، FAOلزراعة لألمم المتحدة )األغذية وا

بوركينا فاسو؛ معهد البيولوجيا البحرية واألوقيانوغرافيا، كلية فوراه باي، جامعة سيراليون؛ الهيئة الحكومية 
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(؛ المعهد الدولي إلدارة ILRIيوانية ) (؛ المعهد الدولي لبحوث الثروة الحIGADالدولية المعنية بالتنمية )
 المياه 

 (IWMI  ؛ معهد الموارد الطبيعية، جامعة غرينتش؛ شبكة التميز في إدارة األراضي في أفريقيا/مكتب )
(؛ شبكة بحوث السياسات PACA؛ الشراكة لمكافحة األفالتوشين في أفريقيا )GIZاالتحاد األفريقي التابع لــ 

(؛ النظام اإلقليمي للتحليل االستراتيجي ودعم PRNFAAية األحياء المائية في أفريقيا )لمصايد األسماك وترب
 -(؛ النظام اإلقليمي للتحليل االستراتيجي ودعم المعرفة ReSAKSS-ECAشرق ووسط أفريقيا ) -المعرفة 

قيا رب أفريغ -(؛ النظام اإلقليمي للتحليل االستراتيجي ودعم المعرفة ReSAKSS-SAالجنوب األفريقي )
(ReSAKSS-WA ؛ أمانة الجماعة اإلنمائية للجنوب األفريقي؛ النظام األفريقي لمعلومات فقدان)

.(; المعهد الدولي لبحوث السياسات TASAI Inc(؛ مؤشر وصول البذور األفريقية )APHLISالمحصول )
ورين، عبادان، نيجيريا؛ جامعة إيل الغذائية؛ جامعة بوني النازية، بوبو ديوالسو، بوركينا فاسو؛ جامعة عبادان،

 إيلورين، نيجيريا؛ وبرنامج تغذية المستقبل لوكالة التنمية الدولية األميركية، بوليسي لنك.

وقد تم إعداد هذا التقرير الثالث لالستعراض كل سنتين للبرنامج األفريقي الشامل للتنمية الزراعية  
(CAADP،بدعم مالي من االتحاد األفريقي ) وم( ؤسسة بيل وميليندا غيتسBMGF والتحالف من أجل )

( ، والوكالة األميركية للتنمية الدولية / بوليسي لنك. واستفاد التقرير من AGRAثورة خضراء في أفريقيا )
البحوث والجهود التي بذلها المؤلفين والخبراء الذين ساهموا في كتابة الجوانب المختلفة من التقرير ومراجعة 

سودة بأكملها. وتود مفوضية االتحاد األفريقي أن تعرب عن عميق امتنانها لجميع المؤلفين أقسام الم
   المشاركين وكذلك للخبراء والمراجعين الذين ساهموا في إنجاز هذا التقرير.

 الدكتور غودفري باهيجوا

 المدير

 الزراعة والتنمية الريفية

 (AUCمفوضية االتحاد األفريقي )

 ين إدريس أدومالسيد أم 

 المدير

البرامج والتنسيق / وكالة تنمية االتحاد 
 (AUDA-NEPAD) االفريقي 
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  مقدمة 

هذا هو التقرير االستعراضي الثالث المصدر كل سنتين عن التقدم المحرز في تنفيذ إعالن ماالبو  6-6
يش" وتحسين سبل الع بشأن "النمو الزراعي في أفريقيا المتسارع والتحول من أجل الرخاء المشترك

(( الذي اعتمدته جمعية رؤساء الدول والحكومات 03-)د0)المرجع: الوثيقة الجمعية/االتحاد األفريقي/
ية برنامج التنمية الزراع تعزيزم في ماالبو، غينيا االستوائية، ل0264التابعة لالتحاد األفريقي في يونيه 

 في أفريقيا . الشاملة

من اإلعالن، طلب رؤساء دول وحكومات  7بسبعة التزامات. وبموجب االلتزام ويلتزم إعالن ماالبو  6-0
االتحاد األفريقي من مفوضية االتحاد األفريقي ووكالة التخطيط والتنسيق التابعة للشراكة الجديدة من 

إعداد تقرير مرحلي لعرضه على جمعية االتحاد األفريقي كل عامين، بدءا من عام  [6]أجل تنمية أفريقيا
فتتاحي واالستعراض الثاني إلى جمعية االتحاد األفريقي في يناير م. وقد تم تقديم التقرير اال0267
 م، على التوالي.0202م وفبراير 0268

وباالستناد إلى الدروس المستفادة من الدورتين السابقتين، وااللتزام بالطلب المقدم من قيادة االتحاد  6-3
مؤسسات األفريقي تعاونا وثيقا مع الاألفريقي تعاونت مفوضية االتحاد األفريقي ووكالة تنمية االتحاد 

' استعراض وتحديث اآلليات التي طوراها لتعزيز قدرة أفريقيا على تكوين المعارف 6الشريكة من أجل: '
دارتها لتعزيز التخطيط والتنفيذ القائمين على األدلة؛. ' ' الدعوة إلى إضفاء الطابع 0والبيانات وا 

ي يشجع على األداء الجيد فيما يتعلق بتحقيق التقدم المؤسسي على نظام استعراض النظراء الذ
كرام األداء النموذجي الذي يتم كل سنتين من خالل منح  المحرز في تنفيذ أحكام إعالن ماالبو، وا 

' إجراء الدورة الثالثة الكاملة من تقارير االستعراض كل سنتين، بهدف تقديم تقرير عن 3الجوائز؛ و'
  م.0200دورتها العادية الخامسة والثالثين في فبراير التحاد األفريقي خالل االتقدم المحرز إلى جمعية 

، وكذلك مؤتمر قمة األمم المتحدة 62-وقد أجريت الدورة الثالثة من البرنامج في سياق جائحة كوفيد 6-4
عة اللنظم الغذائية الذي من أجله عقد االتحاد األفريقي اجتماعا مشتركا للوزراء المسؤولين عن الزر 

على النظم الغذائية  62-والتجارة والمالية من الدول األعضاء في االتحاد األفريقي بشأن آثار كوفيد
األفريقية، وعرض الموقف األفريقي المشترك على مؤتمر قمة نظم األمم المتحدة لألغذية. وفي كلتا 

نمية الل تعزيز برنامج تالحالتين، كان هناك التزام جديد بالنهوض بالتحول الزراعي في القارة من خ
أفريقيا وعملية إعادة اإلنتاج الزراعي كأداة لتقييم التقدم المحرز في تنفيذ التوصيات والحلول المتغيرة 

  .الواردة في الموقف المشترك ألفريقيا لدى مؤتمر قمة نظم األمم المتحدة لألغذيةللعبة 

https://www.translatoruser.net/bvsandbox.aspx?&from=en&to=ar&csId=da1c8d0b-21ce-4472-a3f6-f0c69ac7040a&usId=73f22f69-3e9a-4fff-99d9-8d71dbe6fe07&ac=true&bvrpx=true&bvrpp=&dt=2021%2F11%2F4%2022%3A5#_ftn1
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ي أفريقيا أيضا للتحدي بسبب دودة الجيش وخالل الفترة قيد االستعراض، تعرض قطاع الزراعة ف 6-5
الخريفية وغزو الجراد الصحراوي، وال سيما في القرن األفريقي، والحوادث المتصلة بالمناخ مثل 

 الفيضانات والجفاف في جنوب أفريقيا وشرقها وغربها.

م(. 0205-م0265وقد صدر هذا التقرير الثالث في منتصف العقد الذي صدر فيه إعالن ماالبو ) 6-1
م ويوفر فرصة للتفكير في رحلة 0205ومع ذلك، فإن نطاق التوصيات يتجاوز تحقيق أهداف عام 

 -م،, ولكن أيضا على جدول أعمال ما بعد ماالبو 0232أفريقيا نحو أهداف التنمية الخاصة لعام 
من جدول  ةالبرنامج األفريقي الشامل للتنمية الزراعية في سياق خطة تنفيذ السنوات العشر الثاني

 م.0213األعمال لعام 

( مجاالت أداء مواضيعية: 7وتمشيا مع التقارير السابقة، ترجمت التزامات ماالبو السبعة إلى سبعة ) 6-7
' القضاء 3' تعزيز تمويل االستثمار في الزراعة؛ '0' إعادة االلتزام بمبادئ وقيم عملية البرنامج؛ '6'

م، من 0205' خفض الفقر بمقدار النصف بحلول عام 4م؛ '0205على الجوع في أفريقيا بحلول عام 
' تعزيز التجارة داخل أفريقيا في السلع والخدمات الزراعية؛ 5خالل النمو والتحول الزراعيين الشاملين؛ '

' تعزيز قدرة سبل العيش ونظم اإلنتاج على التكيف مع تقلب المناخ والمخاطر األخرى ذات الصلة؛ 1'
 ءلة المتبادلة عن اإلجراءات والنتائج. ' تعزيز المسا7و'

والهدف من هذا التقرير هو تقديم أداء الدول األعضاء فرديا وجماعيا بغية إطالق برامج عمل على  6-8
المستوى القاري واإلقليمي والوطني لدفع عجلة التحول الزراعي في أفريقيا. ويساعد التقرير أيضا على 

دارة زيادة إقبال كل الكيانات على تعز  يز القدرات المؤسسية الوطنية واإلقليمية لجمع البيانات الزراعية وا 
المعارف من أجل توجيه اإلجراءات. واستنادا إلى هذا المبدأ، يتوقع أن يدعم ذلك تحسين التخطيط 
القائم على األدلة والتنفيذ والرصد والتقييم والتعلم المتبادل، وتعزيز المواءمة والتنسيق بين الجهود 

لبرنامج ل المتعددين. وتشمل هذه الجهود برنامج تعلم السياسات لمتعددة القطاعات وأصحاب المصلحةا
( مالبو، ومعتكف األمناء الدائمين، والمشاركات التي CAADPاألفريقي الشامل للتنمية الزراعية )

  .والمنصات التي ينظمها الشركاء.( ، RECsتقودها الجماعات االقتصادية اإلقليمية ) 

ويسلط التقرير الضوء على العملية الشاملة والمنهجية التي استخدمت لجمع البيانات وتحليلها وكتابة  6-2
التقرير. وعالوة على ذلك، يعرض التقرير أيضا النتائج الرئيسية على المستويين القاري واإلقليمي، 

 التوصيات المقدمة إلى فرادىوالمالمح التفصيلية لفرادى الدول األعضاء وبطاقات األداء، ومجموعات 
 الدول األعضاء والهيئات اإلقليمية والمؤسسات القارية. 
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ي االستعراض كل سنتين للبرنامج األفريق ويكمل التقرير بمجموعة أدوات اتصال إلكترونية من نوع -6.62
نات االشامل للتنمية الزراعية، تستخدم كأداة تفاعلية ذكية وقوية على اإلنترنت، وهي تعرض بي

االتصاالت المباشرة بأشكال مختلفة، مما يجعلها أكثر سهولة للمستخدمين. وقد أعد االتحاد األفريقي 
وشركاؤه هذه األداة بالتشاور الوثيق مع الجهات المعنية بالتنمية الزراعية والخبراء التقنيين وغيرهم من 

جه. نتين لتيسير نشر نتائاالستعراض كل س أصحاب المصلحة، باعتبارها ناتجا مصاحبا لتقرير
وتهدف هذه األداة إلى تيسير تفاعل واضعي السياسات وغيرهم من أصحاب المصلحة على الصعيدين 

الوطني واإلقليمي مع البيانات والمعلومات المقدمة. وتتضمن مجموعة األدوات رسومات وتحليالت 
 وخرائط واضحة تسهل الوصول إلى المعلومات باليسر. 

رة، يتضمن التقرير قسما عن تنفيذ مقررات االتحاد األفريقي، موضوعيا في طبيعته، ومحددا موألول  6-66
للتحول الزراعي في أفريقيا، عن: البذور والتكنولوجيا األحيائية؛ وتنمية الموارد الطبيعية؛ وتنمية الثروة 

 دام األسمدة؛ والقدراتالحيوانية؛ ومصايد األسماك وتربية األحياء المائية؛ والري؛ والميكنة؛ واستخ
الصحية والصحة النباتية، وسياسة األراضي؛ والزراعة العضوية اإليكولوجية. وتغطي فترة اإلبالغ 

  .م0202إلى  0265التقدم الذي أحرزته الدول األعضاء في تنفيذ إعالن ماالبو للفترة من 

تماشى موضوعية السبعة لألداء التي توكما هو مبين في النتائج الرئيسية، يعرض التقرير المجاالت ال 6-60
مع االلتزامات الواردة في إعالن ماالبو. كما يقيم التقرير أداء البلدان في تحقيق األهداف والغايات 

 ( مؤشرا.41( فئة أداء، وقسمت كذلك إلى ستة وأربعين )03التي تم تصنيفها إلى ثالث وعشرين )

ذا كان مجموع إ'على المسار الصحيح' نتين تعتبر البلدان في هذا التقرير الثالث لالستعراض كل س 6-36
عندما تكون درجة لها مساوية أو أكثر 'التدريجي' ؛ أو 82.7المعيار من درجاتها يساوي أو أعلى من 

 .5إذا كانت درجاتهم أقل من 'ليست على المسار الصحيح' تعتبرها  ؛ أو7.08ولكن أقل من  5من 

د األفريقي تقريرا في هذه الدورة الثالثة من عملية االستعراض كل دولة في االتحا 56وقد قدمت  6-64
دولة  43التي قدمت تقاريرها في الدورة الثانية، وكذلك  42سنتين، لو قورنت بالدول األعضاء الــ 

التي قدمت تقريرا، وقد  56ومن بين الدول األعضاء الـــمتشاركة في الدورة االستعراضية االفتتاحية. 
ويعكس ذلك م. 0206م و0262ولة درجات متزايدة بين دورتي االستعراض لعامي د 05سجلت 

التزام الدول األعضاء بعملية االستعراض كل سنتين للبرنامج األفريقي الشامل للتنمية الزراعية 
وجهودها الرامية إلى معالجة أوجه القصور التي كشفت عنها التقرير االفتتاحي وتقرير االستعراض 

 الثاني.  كل سنتين و 
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وفي حين أن رواندا وحدها هي التي تسير على المسار الصحيح لتحقيق أهداف وغايات ماالبو  6-65
( بلدا تصنف على أنها تقدمية. وبنتيجة إجمالية تبلغ 62م، فإن تسعة عشر )0205بحلول عام 

 درجات فإن القارة ليست على المسار الصحيح لتحقيق أهداف وغايات ماالبو بحلول عام 4.30
 62( بلدان فقط استثمرت ما ال يقل عن 4م. وفيما يتعلق بالتمويل، يبين التقرير أن أربعة )0205

في المائة من إنفاقها الوطني على الزراعة. وال يوجد سوى بلد واحد على المسار الصحيح لتحقيق 
م. وتبين المالحظات التجريبية ونتائج البحوث 0205هدف القضاء على الجوع بحلول عام 

وآثاره على الزراعة واألمن الغذائي في القارة يمكن أن  62-كوفيد المعروضة في هذا التقرير أن وباء
  .يفسر جزئيا هذا األداء المنخفض للقارة

وتأتي التقرير من كل الدولة العضو التي تقدم األداء بأهداف محددة في شكل "سجل أداء قطري في  6-61
 تنفيذ التزامات ماالبو".

  م ومنهجيته1.0.عداد تقرير االستعراض لعام عملية إ

  أ2 العملية.

 م إلى حد كبير بسبب وباء 0206تعطلت العملية الرامية إلى إعداد تقرير االستعراض كل سنتين لعام  0-6

لغاء االجتماعات المادية، فضال عن 0202الذي بدأ في أوائل عام  62-كوفيد م وأدى إلى انخفاض السفر وا 
 ر أخرى تهدف إلى الحد من انتشار الفيروس.اعتماد تدابي

وكداللة لدورة االستعراض الثالثة كل سنتين، نظمت مفوض االتحاد األفريقي ووكالة االتحاد األفريقي  0-0
الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا بالتعاون مع شركائها، برنامج ماالبو للتعلم في مجال  -للتنمية 

م، وركز على استعراض الدروس المستفادة من االستعراض الثاني. وقد 0202السياسات في ديسمبر 
 022وتلقى ما يقرب من . 62-كوفيد حدث هذا البرنامج بسبب القيود المفروضة على سالمة وباء

مشارك من جميع أنحاء أفريقيا من القطاع العام والقطاع الخاص وجماعات المزارعين والمجتمع 
الدروس المستفادة من الدورتين السابقتين. األكاديمية ووسائط اإلعالم المدني والشباب واألوساط 

ين الحالية االستعراض كل سنت والمواضيع الرئيسية للمناقشة التي ساعدت فيما بعد في تشكيل عملية
' استكشاف األداء القطري واإلقليمي وفقا للتقرير االستعراض الثاني الستخالص اآلثار المترتبة 6هي: '
' بعض أبرز األمثلة على كيفية استخدام الدول األعضاء للغة الرنانة في البرمجة 0لك األداء؛ 'على ذ

' تعلم وتبادل المعلومات عن أدوات السياسة العامة المتاحة والنصائح 3وممارسات السياسة العامة؛ '
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ى عملية عل 62-( آثار وباء كوفيد5' تحسين نظم البيانات القطرية؛ و 4والموارد المتاحة؛ '
 االستعراض كل سنتين الشاملة. 

 تحليال نقديا لعملية ومؤشرات وأساليباالستعراض كل سنتين تقرير وفي وقت الحق، أجرت فرقة  0-3
، وكان الفريق من الخبراء التقنيين من مختلف المؤسسات في جميع أنحاء إدارة الموارد البشرية

تحسين ير االستعراض، وكان التحليل مفاده تقديم اقتراحات لأفريقيا، والتي تقدم الدعم التقني لعملية تقر 
عمليات جمع البيانات وتحليلها. وتنقسم فرقة تقرير االستعراض بالمناطق المحيطة بالطوارئ إلى 

( فرقة عاملة تقنية منظمة حول مجاالت أداء إعالن ماالبو. يجتمع أعضاء مجموعة العمل 8ثمانية )
م، ليس فقط إلجراء التحليل النقدي لجودة 0202عدة أشهر في عام  العالمي كل أسبوع على مدى

البيانات والعمليات واألساليب، ولكن أيضا لتقديم التوجيه التقني. ونتيجة لهذه االرتباطات تم تحديث 
ين، لتقرير كل سنتا كل سنتين ، وكذلك نموذج اإلبالغ عن للتقرير المبادئ التوجيهية التقنية

 ية للتقرير.والمالحظات الفن

م، سلطت فرقة التقرير الضوء على المسائل 0202وخالل التحليل النقدي وعملية االستعراض لعام  0-4
في نظام  [0]' المؤشرات الصامتة أو غير المستخدمة سابقا6والتغييرات التالية المتصلة بالبيانات: '

ين ' تم تحس0التقرير كل سنتين إما أنها أدرجت في التحليل أو أزيلت تماما من عملية جمع البيانات؛  '
النظام اإللكتروني للعالمات اإللكترونية وهو األداة القائمة على شبكة اإلنترنت إلدخال البيانات 

دارتها لتحديد األخطاء عن طريق وضع عالمات على اإلدخاالت غير العادية. كما تم تحسينه  وا 
واقترحت عدة ' 3الستيعاب المعلومات المتعلقة بمصدر البيانات لتحسين إمكانية تتبع البيانات؛ '

الزراعة وتنمية الثروة الحيوانية و  التجارة الحرة القارية األفريقيةمنطقة مؤشرات جديدة لتتبع تنفيذ 
اإليكولوجية. ولكن لوحظ أن هناك حاجة إلى مزيد من العمل التقني لوضع مؤشرات جديدة في 

ة من تتطلب استثمارات إضافي( تم تحديد األخطاء والثغرات المشتركة في البيانات التي 4المستقبل؛ و
دارة البيانات.  االتحاد األفريقي والدول األعضاء في بناء القدرات لجمع وا 

 
 التقرير كل سنتين الثالث خارطة الطريق لعملية

وبالعمل عن كثب مع الجماعات االقتصادية اإلقليمية والخبراء التقنيين، أعد مفوض االتحاد األفريقي  0-5
التقرير كل سنتين. وغطت خارطة الطريق مختلف الخطوات والجداول الزمنية  خريطة طريق لعملية

 الالزمة إلعداد التقرير التقرير كل سنتين الثالث.

https://www.translatoruser.net/bvsandbox.aspx?&from=en&to=ar&csId=da1c8d0b-21ce-4472-a3f6-f0c69ac7040a&usId=73f22f69-3e9a-4fff-99d9-8d71dbe6fe07&ac=true&bvrpx=true&bvrpp=&dt=2021%2F11%2F4%2022%3A15#_ftn2
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 تدريب المدربين 

ونظرا لبعض التغييرات الهامة في نماذج اإلبالغ وأيضا بسبب انضمام خبراء جدد إلى عملية إعادة  0-1
م. 0206مارس  4فبراير و 01و 04لتدريب المدربين في يومي تأهيل المدربين، نظمت حلقة عمل 

خبيرا في دورات فريق الخبراء التي غطت العناصر التقنية للتقرير كل سنتين، كما  14وشارك نحو 
 وضع خطة لعقد حلقة عمل تدريبية قارية للخبراء القطريين.

 تدريب الخبراء الوطنيين

لثالثة، نظمت مفوضية االتحاد األفريقي ثالث دورات تدريبية وخالل هذه عملية التقرير كل سنتين ا 0-7
افتراضية في القارة لخبراء وطنيين. األولى هي التدريب القاري للخبراء الوطنيين الذي كان في الفترة 

م، فقد كان 0206أبريل  2إلى  7م؛ أما التدريب الثاني كان من 0206مارس  62إلى  65من 
عضاء التي غابت عن التدريب األول. ونظم التدريب الثالث خصيصا لجزر "تدريب المكياج" للدول األ

م(. وقد نظمت الدورات تقريبا بدعم من "بوليسي لنك"، وبدعم تقني ومالي 0206يونيه  3-6القمر )
لضمان تفسير وترجمة أدوات إبالغ التقرير كل سنتين الثالث، فضال عن حشد  0213من أكاديميا 

والمعهد  Ak2063 / (ReSAKSSيل االستراتيجي اإلقليمي ودعم المعرفة )خبراء من نظام التحل
(، خالل التدريب القاري. وعقب التدريب بدأت عملية IFPRIالدولي لبحوث السياسات الغذائية )

 التقرير كل سنتين الثالثة على المستوى القطري. 

 جمع البيانات والتحقق منها على الصعيد الوطني

( مع الدول األعضاء لتنفيذ REC  (الجماعات االقتصادية اإلقليمية القاري نظمت كل. بعد التدريب 0.8
لتقرير كل سنتين الخاصة بهم. وقادت الجماعات كما قام بتنسيق الخطوات المتعلقة ل خارطة الطريق

بجمع البيانات والتحقق منها على الصعيد الوطني. وعلى وجه الخصوص، وقامت مفوضية االتحاد 
ي بتيسير دعم تقني بالتعاون مع التحالف من أجل ثورة خضراء في أفريقيا والشراكة مع ) األفريق

Ak2063/ReSAKSS (. وعلى جميع مستويات المساءلة )الوطنية واإلقليمية والقارية(، كانت
 ' قلة الموارد لدعم0' جمع البيانات وتنظيفها وتحليلها في الوقت المناسب؛ '6التحديات الرئيسية هي: '

' آثار 3المصادقة على مشاريع التقارير الوطنية للتقرير كل سنتين ألصحاب المصلحة المتعددين؛ و'
. وطوال العملية قد شجعت 62-كوفيد والقيود المفروضة في بعض الدول األعضاء بسبب وباء
فريقيا أ الشراكة الجديدة من أجل تنمية -مفوضية االتحاد األفريقي وكالة االتحاد األفريقي للتنمية 

(AUDA-NEPAD باالستمرار الدول األعضاء في االتحاد األفريقي على إدماج عملية االستعراض )
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كل سنتين في نظم الرصد والتقييم الحكومية المنتظمة، من أجل تخفيف التحديات اللوجستية والمالية 
 وتحسين العملية ونتائجها.

ستعراض كل سنتين كان من المتوقع أن تنظم كل دولة ومثلما كانت في العملية االفتتاحية وعملية اال 0-2
حلقة عمل وطنية ألصحاب المصلحة المتعددين الستعراض التقرير والبيانات والتحقق من صحتها قبل 

تقديمها إلى الجماعات االقتصادية اإلقليمية، مع رسالة موقعة من األمين الدائم أو سلطة من وزارة 
تقنيين تستعرض اللجان اإلقليمية تقارير الدول األعضاء وتتحقق من الزراعة. وبدعم من الشركاء ال

صحتها، ونقوم بتحليل البيانات األولى، وتعد ملخصات إقليمية لالستعراض كل سنتين يتم التحقق من 
 صحتها على المستوى اإلقليمي قبل تقديمها إلى مفوضية االتحاد األفريقي.

 تقنية ورشة الكتابة

م، تم تمديد الموعد النهائي 0206لتقارير والبيانات القطرية ألول مرة بحلول نهاية يوليه وبعد تقديم ا 0-62
م للسماح للجماعات االقتصادية اإلقليمية والبلدان التي لم تستجب قبل 0206أغسطس  36إلى 

لجنة لالموعد النهائي األول بإرسال بياناتها وتقاريرها. وكان هذا التغيير ممكنا ألن تاريخ اجتماع ا
م. وقامت كل 0206التقنية المتخصصة التي يجب تقديم التقرير إليها قد نقل من أكتوبر إلى ديسمبر 

جماعة من الجماعات االقتصادية اإلقليمية بجمع خبراء إقليميين، ونظمت استعراضا للتقارير القطرية 
إلقليمية. اعات االقتصادية اوفقا للمبادئ التوجيهية التي أرسلتها مفوضية االتحاد األفريقي إلى الجم

وقد تم تنظيم عملية التحقق اإلقليمية بدعم من مفوضية االتحاد األفريقي من خالل التمويل المباشر 
نظام التحليل االستراتيجي  (، والدعم التقني منAGRAالتحالف من أجل ثورة خضراء في أفريقيا ) من

تمكنت جميع اللجان التقنية المتخصصة  .( وعموماAk2063/RESAKSSاإلقليمي ودعم المعرفة ) 
رسال تعليقات ومالحظات إلى الدول األعضاء لتصحيحها في التقرير  من تحقيق هذا اإلنجاز الهام وا 

سبتمبر  3القطري، وكذلك في نظام االستعراض كل سنتين اإللكتروني، بهدف تقديمها النهائي في 
فوضية االتحاد األفريقي تمدد الموعد النهائي م. وحتى عندما بدأ ورشة الكتابة، ال تزال م0206

 للسماح للدول األعضاء التي تأخرت في المراجعة وتقديم تقريرها وبياناتها بشكل نهائي في نظام
م. وكان هذا هو الموعد النهائي لتقديم 0206سبتمبر  8االستعراض كل سنتين اإللكتروني بحلول 

دولة بياناتها في الوقت  56سنتين اإللكتروني فقد قدمت  جميع التقارير. وبنسبة نظام االستعراض كل
 المحدد.
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وأعدت ورشة الكتابة مشروع تقرير االستعراض كل سنتين الثالث للبرنامج األفريقي الشامل للتنمية  0-66
( لمالبو، وأتاح الفرصة لعدد من خبراء االستعراض كل سنتين، وكذلك جميع CAADPالزراعية )

م في هذه العملية إلعداد المسودة األولى للتقرير. وبصورة أكثر تحديدا، يغطي المؤسسات التي تسه
أيام من تنظيف  5' 0( أيام من تنظيف البيانات وتوحيدها؛ '5' خمسة )6ورشة الكتابة ما يلي: '
' ثالثة أيام من 3االستعراض كل سنتين ؛ ' ' مناقشة موضوع التقرير الثالث لهيئة0البيانات وتوحيدها؛ '

' إعداد مسودة التقرير الثالث الموحد 5' إعداد بطاقات األداء القطرية الفردية؛ '4كتابة مشروع التقرير؛ '
م. وقد تم عقد اجتماع 0200( خارطة طريق لالستعراض كل سنتين لما بعد فبراير 1القطري؛ و)

ووكالة االتحاد م بين االتحاد األفريقي في لوس أنجلس، 0206نهائي للتحقق من الصحة في نوفمبر 
الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا، وخبراء مكتب اللجنة التقنية المتخصصة،  -األفريقي للتنمية 

والجماعات االقتصادية اإلقليمية قبل تقديم التقرير إلى الدورة العادية الرابعة للجنة التقنية المتخصصة 
 م.0206يسمبر عن الزراعة والتنمية الريفية والمياه والبيئة في د

 لالستعراض كل سنتين  أدوات االتصاالت

ومن خالل عملية التشاور األوسع، طلبت اللجنة التقنية الثالثة المتخصصة والمعنية بالزراعة   0-60
والتنمية الريفية والمياه والبيئة من مكتب اللجنة التقنية المتخصصة ومفوضية االتحاد األفريقي إجراء 

االقتصادية اإلقليمية حول أدوات االتصال والتوعية )لوحة معلومات  مشاورات مع الجماعات
االستعراض كل سنتين للبرنامج األفريقي الشامل للتنمية الزراعية ومجموعة أدوات االستعراض للبرنامج 

األفريقي الشامل للتنمية الزراعية( التي تم تطويرها لتسهيل االستفادة من نتائج التقرير الثاني 
ض كل سنتين. وهكذا، نفذت ومفوضية االتحاد األفريقي خالل دورة االستعراض كل سنتين لالستعرا

الثالثة توصيات اللجنة التقنية المتخصصة الثالثة. وقد نظمت المشاورات عمليا مع جميع المناطق 
 الخمس )وسط أفريقيا والجنوب األفريقي وشرق أفريقيا وشمال أفريقيا وغرب أفريقيا( وترأسها ممثل

المنطقة من مكتب اللجنة التقنية المتخصصة. وكان من بين المشاركين اآلخرين خالل هذه المشاورات 
جديدة من الشراكة ال -خبراء من المنطقة ومفوضية االتحاد األفريقي ووكالة االتحاد األفريقي للتنمية 

ية أدوات ع في اآلراء وملكأجل تنمية أفريقيا، والشركاء في التنمية. وقد أنتجت المشاورات توافقا أوس
االتصال والتوعية الخاصة لالستعراض كل سنتين مع توصيات قوية من المناطق الخمس من أجل 

 تحسين أدوات االتصال الخاصة لالستعراض. 

 لالستعراض كل سنتين  الدعم الفني لعملية
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لدعم التقني في ين، تم تقديم اوبالشراكة مع الشركاء والمؤسسات التقنية التقليدية لالستعراض كل سنت 63 -0
ض لالستعراض كل سنتين. وقدم خبراء االستعرا خطوات مختلفة لتنفيذ خارطة الطريق القارية الثالثة

التحالف من أجل ثورة خضراء في أفريقيا ونظام التحليل االستراتيجي اإلقليمي ودعم  كل سنتين من
غيرها من المؤسسات الدعم التقني خالل التحليل والمعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية و  المعرفة

النقدي وتحديث أدوات اإلبالغ االستعراض كل سنتين الثالث )المبادئ التوجيهية التقنية، ونموذج 
االستعراض كل سنتين االلكتروني (، وتدريب المدربين ، وتدريب الخبراء  اإلبالغ القطري، ومنصة

يانات وتقييمها، والتحقق من صحة البيانات على المستوى الوطنيين، وجمع البيانات، وتنظيف الب
القطري، والتحقق من صحة البيانات واستعراضها على مستوى اللجان، وتنظيف البيانات أثناء ورشة 

الكتابة الفنية. وقدم خبراء االستعراض كل سنتين الذين تدربوا أثناء عملية التدريب ومن مؤسسات 
 –كر( الدعم التقني خالل عملية التصديق اإلقليمية. وفي سياق كوفيد أخرى )كالجامعات ومراكز الف

، قد قدم فريق "بوليسي لنك" الدعم لعقد التدريبات عن بعد في مجال تنمية الموارد األساسية، 62
واجتماعات فرقة العمل المعنية التابعة لالستعراض كل سنتين ، واجتماعات التنسيق الشهرية التي 

ج األفريقي الشامل للتنمية الزراعية مع الجماعات االقتصادية اإلقليمية ووكالة االتحاد يعقدها البرنام
الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا، وغير ذلك من االجتماعات المتصلة بعملية  -األفريقي للتنمية 

 لالستعراض كل سنتين. 

اعات االقتصادية اإلقليمية التحسن الجديد ويعتبر دعم الميزانية الذي تلقته الدول األعضاء والجم 64 -0
خالل هذه عملية االستعراض كل سنتين الثالثة، وكان غرضه تمكين الدول من االضطالع ببعض 
األنشطة الحاسمة لخارطة الطريق المتعلقة باالستعراض كل سنتين على مستوى الدول األعضاء 

لتحالف من أجل ثورة خضراء في أفريقيا إلى والجهات اإلقليمية. ومن خالل هذه المنحة التي قدمته ا
' 6مفوضية االتحاد األفريقي والدول األعضاء والجماعات االقتصادية اإلقليمية لتيسير القيام بما يلي: '

' تنفيذ اجتماعات المصادقة الوطنية؛ 0جمع بعض البيانات وتجميعها على مستوى الدول األعضاء؛ '
' اجتماعات 4تحقق من صحة البيانات الوطنية على الصعيد اإلقليمي؛ '' قيام الخبراء اإلقليميون بال3'

االستعراض كل سنتين، كما  ( األنشطة األخرى ذات الصلة مباشرة بعملية5التصديق اإلقليمية؛ و)
  وفرت هذه المنحة بعض التمويل لورشة الكتابة التقني.

في إشراك وتعبئة الدول األعضاء، وهذا خفف  وقد لعبت الجماعات االقتصادية اإلقليمية دورا أساسيا 0-65
أجل  الشراكة الجديدة من -من دور كل من مفوضية االتحاد األفريقي ووكالة االتحاد األفريقي للتنمية 
 .تنمية أفريقيا في إعداد تقرير االستعراض الثالث كل سنتين حتي تم بالنجاح
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 المنهجيةب. 0

 

التحول الزراعي في أفريقيا لعرض التقدم الذي أحرزته كل الدول وقد وضعت بطاقة األداء الخاصة ب 0-61
األعضاء، ومنح شعادة التقدير إلى أفضل الدول األعضاء ألدائها نحو تحقيق أهداف وغايات إعالن 

 .م0205ماالبو بحلول عام 

في تحقيق  يويستند بطاقة نتائج التحول الزراعي في أفريقيا إلى أساليب قياس لتقييم األداء القطر  0-67
 .األهداف والغايات المحددة في إعالن ماالبو

م، فإن طريقة القياس توفر مقياسا 0205وبما أن السنة المستهدفة عموما إلعالن ماالبو هي عام  0-68
تدريجيا لتقييم التقدم المحرز كل سنتين بالمقارنة مع المؤشرات في شكل نقاط. وبمقارنة الدرجات بين 

من المقارنة بين األقران لألداء من أجل  كن بطاقة نتائج التحول الزراعي في أفريقياالدول األعضاء، تم
تحفيز التحسين المستمر للتدخالت نحو األهداف المشتركة المتفق عليها. وفي هذه الحالة، تسعى 

المعايير أساسا إلى تمكين الدول األعضاء من معرفة كيفية تحسين أدائها مع مرور الوقت، والبحث 
ن أفضل الممارسات من أجل التغلب على التحديات المحددة مع تعزيز ثقافة التحسين المستمر، ع

 .وتوفير شعور بالحاجة الملحة لتحقيق أهداف القطاع الزراعي

م تفاصيل عن المنهجية المستخدمة لحساب كل 0206وتقدم المبادئ التوجيهية التقنية المحدثة لعام  0-62
مستخدما مجموعة البارامترات المطلوبة. وتقدم المالحظات الفنية  41الـــ مؤشر من مؤشرات األداء 

م مزيدا من التفاصيل عن األساليب المستخدمة لحساب درجات األداء، مع اإلشارة إلى 0206لعام 
م لقياس األداء، بما في ذلك نظام الترجيح المستخدم لتجميع الدرجات في مختلف مجاالت 0265عام 

 .المواضيع

فئة أداء، ومنها إلى  03مجاالت التزام مصنفة في  7وتمشيا مع هيكل أداء لالستعراض كل سنتين ) 0-02
( "أي سكو"، وهي الدرجة التي تقدم لمؤشر I-scoreمؤشرا(، هناك أربعة أنواع من الدرجات: ) 41

الذي هو مجموع الدرجة  ( "سي سكو"C-score؛ و) 62األداء على أساس مقياس من صفر إلى 
"سي سكو"  الذي هو مجموع لدرجات "تي سكو" (T-score االجمالية لـــ"أي سكو" من فئة األداء؛ و)

أو مجموع الدرجة  النتيجة اإلجمالية ( " أ و سكو"وهو O-scoreلموضوع األداء أو منطقة االلتزام؛ و)
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و"سي سكو" و"تي  أي "أي سكو" االجمالية لـــ"تي سكو" في تحقيق إعالن ماالبو. لكل درجة مجمعة )
 .سكو" " أ و سكو"(، يتم استخدام نظام ترجيح متساو

وقد كانت خوارزميات الحوسبة المقابلة التي تم تفصيلها تفصيال كامال في المالحظات التقنية لعام  0-06
م، عامل التوجيه لتصميم قاعدة البيانات لتجميع البيانات القطرية إلنشاء بطاقات األداء لعام 0206
 .م0206

ن 0-00 من  7الواردة في الفصل  56مقارنة درجات البلدان في تنفيذ إعالن ماالبو والمالمح القطرية ال  وا 
بطاقة نتائج التحول الزراعي في أفريقيا التي لخصت التقدم المحرز في كل بلد على حدة في الوفاء 

 .بااللتزامات الواردة في إعالن ماالبو

ين ف التقنية القياسية التالية لتيسير الفهم الكامل لتقرير االستعراض كل سنتويجب اإلشارة إلى التعاري 0-03
 .و بطاقة نتائج التحول الزراعي في أفريقيا

: هو قيمة يهدف بلوغها في السنة النهائية )السنة المستهدفة( عن طريق إنجاز مشار إليه في لهدفا  0-04
اعفة التجارة بين البلدان األفريقية في السلع والخدمات االلتزام. ومثال على ذلك، فإن االلتزام بـــ "مض

في  022والهدف هو تحقيق  -م" 0265م اعتبارا من عام 0205الزراعية بثالث مرات بحلول عام 
 .م0265م اعتبارا من السنة األساسية 0205المائة بحلول العام المستهدف 

مباشرة )دون أي حساب آخر( قيمة : هو معلمة أو مجموعة من المعلمات التي تقيس مؤشر  0-05
، فإن المؤشر هو "معدل نمو التجارة 04-0العنصر الذي يتم قياسه، مثال، بالنسبة لاللتزام في الرقم 

 ."فيما بين البلدان األفريقية

: هو القيمة التي يمكن أن يصل إليها المؤشر في سنة القياس لكي يكون البلد على معلم رئيسي  0-01
في الوصول إلى الهدف، مع افتراض أن قياس التقدم خطي. وعلى هذا النحو، قد  المسار الصحيح

، فإن المعلم للسنة 04-0يختلف المعلم من سنة إلى أخرى. ومثال على ذلك، بالنسبة لاللتزام الرقم 
[. وتجدر اإلشارة إلى أن هذا 3( * 62/  ٪022]يساوي ) ٪12م( هو 0268الثالثة )سنة القياس 

يظل ثابتا إذا كان الهدف هو نفسه لكل سنة. ومثال على ذلك، بالنسبة لاللتزام "بزيادة  اإلنجاز قد
في المائة على األقل كل  62النفقات الحكومية على الزراعة كحصة من مجموع النفقات الوطنية، إلى 

 .في المائة 62عام"، فإن المعلم لكل عام هو 
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ويعكس األداء مقابل مؤشر في السنة المحددة. وكما  62إلى  2: هي قيمة على مقياس من الدرجة 0-07
في المائة في سنة  652، فإن البلد الذي حقق تقدما بنسبة 01-0هو الحال في مثال االلتزام في الرقم 

 .[62(*652/022]أي ما يعادل ) 7.5معينة سوف يحصل على درجة 

دنى من النقاط التي يجب أن يكون عليها : هو النتيجة المقابلة لقيمة المعلم، وهي الحد األالمعيار 0-08
البلد ليعتبر على المسار الصحيح في تلك السنة. وكما هو الحال، قد يختلف المعيار من سنة ألخرى 

في كل عام.  62في السنة المستهدفة أو قد يظل ثابتا عند  62ويصل إلى القيمة القصوى البالغة 
في آخر  1.11مقارنة بــــ  7.08م( 0202)سنة القياس  والمعيار المرجعي لفترة اإلبالغ لهذه السنة
 .م(0268تقرير االستعراض كل سنتين )سنة القياس 

: يعني أن الدولة العضو حصلت على درجة تعادل أو تزيد على المعيار المرجعي المسار الصحيح 0-02
 .االبو( وهي بالتالي تسير على المسار الصحيح لبلوغ الهدف المحدد اللتزامات م7.08)

: يعني أن البلد حصل على درجة أقل من المعيار المرجعي، وبالتالي فإنه ليس على المسار الصحيح 0-32
 .ليس على المسار الذي يمكن أن يحقق الهدف المحدد اللتزامات ماالبو

التي  ءوقد أ دخلت فئة جديدة من األداء في الدورة الثالثة لالستعراض كل سنتين لتحديد الدول األعضا 0-36
أو أكثر من ذلك، ولكنه أقل من المعيار  5، مما يعني أن مجموع نقاطها هو تتقدم بشكل جيد
، وبالتالي ليس على المسار الذي يمكنها أن تحقق الهدف المحدد اللتزامات 7.08المرجعي البالغ 

 .ماالبو

 

 قضايا جودة البياناتج. 0

 

ملية االستعراض كل سنتين أولوية قصوى. ويرجع ذلك قد ظل الحصول على بيانات عالية الجودة لع 0-30
االستعراض عليها هي نتيجة للسياسات واالستثمارات  إلى أن قيم المؤشرات التي يتم حساب درجات

وكيفية تفاعلها مع عوامل أخرى ومن ثم تأثيرها على القطاعات والشركات والمجتمعات واألسر 
باإلحصائيات و تحسين  لبيانات سيساعد على زيادة الثقةواألفراد. ولذلك، فإن وجود جودة عالية ل

العالقات بين السياسات واالستثمارات والنتائج بحيث يمكن لصانعي السياسات والمستثمرين أن يكونوا 
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أكثر ثقة في استخدام نتائج التحليل االستراتيجي والتي من المرجح أن تؤدي إلى نتائج مرغوبة. وهذا 
 . بين السياسات واالستثمارات ودرجات االستعراض كل سنتينبدوره سيعزز الروابط 

وقد تم تحديد العديد من المسائل المتعلقة بجودة البيانات منذ تقرير االستعراض األول، ونفذت  0-33
استراتيجيات مختلفة لتحسين جودة البيانات. فعلى سبيل المثال، ساعد إدخال البوابة اإللكترونية خالل 

لالستعراض على تحسين معدل تجميع البيانات وتوثيقها ومعالجتها وتوقيت إصدار سجل  الجولة الثانية
األداء والنتائج المستخدمة في إعداد تقرير االستعراض. كما ساعد االستعراض اإللكتروني إلعادة 

 052حول أكثر من  -م 0264معظمها من عام  -التأهيل في إنشاء قاعدة بيانات للسالسل الزمنية 
كما  مؤشرا من االستعراض، 41را بحيث يمكن استخدامها إلنشاء المزيد من المؤشرات بعد الــ متغي

يمكن إجراء تحليل استراتيجي قوي حول مختلف القضايا المتعلقة بالزراعة وتحويل النظم الغذائية. وفي 
كن وضع الحد من تقرير االستعراض اإللكتروني ليم هذه الجولة الثالثة من االستعراض، تم تعزيز نظام

العديد من األخطاء الشائعة في إدخال البيانات )مثل األصفار غير المقصودة ووحدات القياس والنسب 
المئوية غير المعقولة، من بين أمور أخرى( وذبك من خالل وضع قيود مختلفة على حقول أو خاليا 

سابقة عن مختلف المسائل إدخال البيانات. وقد تضمن تدريب الفرق القطرية أمثلة من الجولة ال
 .المتعلقة بجودة البيانات

وقد ساعدت هذه الخطوات على زيادة جودة البيانات عن طريق الحد من العديد من األخطاء   0-34
الشائعة المذكورة أعاله ووضع قاعدة البيانات إلجراء تحليالت استراتيجية متينة. ولكن ال تزال هناك 

' أوجه عدم االتساق الداخلية، وتستند هذه إلى التدقيق في 6لتالية: 'مسائل تتعلق بجودة البيانات ا
مختلف بارامترات البيانات للتناقضات الداخلية مثل االستجابات غير المنطقية، والقيم العالية أو 
المنخفضة بما في ذلك النسب المئوية غير المعقولة، ومجموع األجزاء التي تختلف عن القيمة 

( االختالفات مع بيانات الطرف الثالث. وألن القيمة المضافة 0ن أمور أخرى؛ و )اإلجمالية، من بي
، 0.6ii) الزراعية بارزة في تقرير االستعراض ألنها تستخدم في ستة مؤشرات عبر ثالثة مواضيع

0,0 ،0,3 ،3,0i ،3,0ii 4.6، وi فنستخدم بيانات من مؤشرات التنمية العالمية المعترف بها على ،
سع للتحقق. وهناك اختالفات كبيرة بين االثنين في جميع البلدان تقريبا، ويرجع ذلك في نطاق وا

تقرير االستعراض لتحويل القيمة المضافة في وحدات  معظمه إلى بيانات عن معامل االنكماش في
أن سنة  والعملة المحلية الحالية إلى وحدات العملة المحلية ثابتة، حيث يتم اإلبالغ عن القيم السلبية، أ

 .القياس ال تتطابق مع القيم المبلغ عنها
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 أهم النتائج

 

 األداء القاري -أ التقدم في تحقيق االلتزامات 0

دولة عضوا  55دولة من أصل  56م، قدمت 0206فيما يتعلق بتقرير االستعراض كل سنتين لعام  3-6
وال ها. وهذه البلدان هي: الجزائر وأنغتقاريرها الوطنية المعتمدة إلى لجان الحكومات المحلية التابعة ل

وبنن وبوتسوانا، بوروندي وبوركينا فاسو والكاميرون والرأس األخضر وجمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد 
وجزر القمر والكونغو وكوت ديفوار وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجيبوتي ومصر وغينيا االستوائية 

ثيوبيا وسوازيالند وغابو  ريتريا وا  وليبيا  ن وغامبيا وغانا وغينيا وغينيا بيساو وكينيا وليسوتو وليبيرياوا 
ومدغشقر ومالوي ومالي وموريتانيا والمغرب وموزامبيق وناميبيا والنيجر ونيجيريا ورواندا والسنغال 

وسيشيل وسيراليون وجنوب أفريقيا وجنوب السودان وجنوب أفريقيا وجنوب السودان والسودان وتنزانيا 
 وتونس وأوغندا وزامبيا وزيمبابوي. وتوغو

والدول األعضاء األربع التي لم تتمكن من الوفاء بالموعد النهائي والوقت المحدد لذلك، ولم تسجل  3-0
التقرير هي: موريشيوس، وصحراوية، وساو تومي وبرينسيبي، والصومال. وقدمت دولتان من في نتائج 

بيانات/تقارير في شكل ال يمكن إدراجها في قاعدة  -موريشيوس وصحراوية  -هذه الدول األعضاء 
 البيانات اإللكترونية. 

نفيذ البرنامج تويقدم تقرير االستعراض الثالث بعض النتائج المثيرة لالهتمام التي تشير إلى الحاجة إلى  3-3
التي  56لــــ اأفريقي مرن. ومن بين الدول األعضاء األفريقي الشامل للتنمية الزراعية لبناء نظام غذائي 

م، ال تسير كلها 0206أبلغت عن إحراز تقدم في تنفيذ إعالن ماالبو خالل دورة االستعراض في عام 
سوى بلد واحد، وهو رواندا وهو على المسار الصحيح نحو الوفاء بالتزامات ماالبو بحلول عام 

( التي كانت 4األربع )م. ومن الحقائق الالفتة للنظر أن هذا العدد أقل من الدول األعضاء 0205
دولة على المسار في  67م خالل دورة االستعراض الثانية، و0262على المسار الصحيح في عام 

الدورة االفتتاحية لالستعراض. وعلى الرغم من أن الدول األعضاء الخمسين المتبقية ليست على 
ط وما فوق، ولكنها أقل نقا 5منها تعتبر تتقدم بشكل جيد، بعد أن سجلت  06المسار الصحيح، فإن 

م، كما هو معروض في األرقام باللون األزرق في 0206في دورة االستعراض لعام  7.08من المعيار 
. ومن المهم أن نالحظ أن المعيار 7بطاقة نتائج التحول الزراعي في أفريقيا في بداية الفصل 

في عام  1.11إلى  م0267في عام  62من أصل  3.21المرجعي لدورات االستعراض ارتفع من 
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م، وسيزداد هذا المعيار تدريجيا حتى سنة القياس لعام 0202في عام  7.08م، إلى أن وصل 0262
 م.0204

. وعلى الرغم من أن هذه النتيجة أعلى من النتيجة 4.30والنتيجة اإلجمالية ألفريقيا بأسرها هي  3-4
أن القارة ليست على المسار الصحيح  م، إال0262لدورة االستعراض لعام  4.23اإلجمالية البالغة 

 م. 0205للوفاء بالتزام مالبو للبرنامج األفريقي الشامل للتنمية الزراعية بحلول عام 

  

 ( CAADP: االلتزام من جديد بمبادئ وقيم البرنامج األفريقي الشامل للتنمية الزراعية )0االلتزام 

حسب عملية البرنامج األفريقي الشامل للتنمية  – يتعين على الدول األعضاء في االتحاد األفريقي 3-5
العليا والمبادئ التي ينص عليها البرنامج ومتابعة أن تبدي التزامها بالمثل  -( CAADPالزراعية )

بحلول  ٪622العمليات ذات الصلة. ويفرض هذا االلتزام على الدول األعضاء أن تحقق إنجازا بنسبة 
م، حيث لم يوجد دولة تسير على 0262االستعراض لعام م. وعلى عكس ما حدث في 0268عام 

( دول فقط تسير على المسار 3دولة، كانت ثالث ) 42( من بين 0المسار الصحيح سوى دولتين )
دولة التي قدمت تقارير عن هذا المؤشر،  56الصحيح لتحقيق هذا االلتزام من بين الدول األعضاء الــ

نقطة مقارنة  ٪0بابوي. ويمثل ذلك تحسنا في التقدم بنحو وهذه الدول هي رواندا وتنزانيا وزم
 م.0262باالستعراض لعام 

ويتتبع هذا االلتزام من خالل ثالثة مؤشرات محددة. وقد تم تسليط الضوء على جميع المؤشرات الثالثة  3-1
(؛ وجود هيئة تنسيق متعددة القطاعات ومتعددة CAADPفي هذا التقرير )مؤشر إنجاز عملية )

صحاب المصلحة في هذا القطاع وجودتها؛ وسياسات قائمة على األدلة؛ ومؤسسات داعمة وموارد أ
  بشرية مناظرة(.

دولة  36ويتتبع المؤشر األول إنجاز عمليات البرنامج األفريقي الشامل للتنمية الزراعية. وقد حققت  3-7
م. 0202هام لهذا المؤشر في عام التي قدمت تقارير عن ذلك اإلنجاز ال 56من الدول األعضاء الـــ 
م بالمقارنة 0206( دول أعضاء أخرى قد حققت الهدف لهذا المؤشر في عام 5وهذا يعني أن خمس )

م 0202م. ويبلغ متوسط أداء الدول األعضاء التي لم تحقق اإلنجاز في عام 0262مع نتائج لعام 
 في المائة(.  622في المائة )مقابل هدف قدره  50.2
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عى المؤشر الثاني إلى تعزيز التنسيق بين أصحاب المصلحة في القطاعات المتعددة لتحسين تنفيذ ويس 3-8
، من خالل إنشاء هيئة تنسيق وظيفية متعددة القطاعات المرسومة  خطة العمل من أجل تحقيق النتائج

ت التي قدمت تقارير عن ذلك، حقق 56ومتعددة أصحاب المصلحة. ومن بين الدول األعضاء ال 
في المائة، )والدول هي جمهورية أفريقيا الوسطى وجزر القمر  622( دول الهدف وهو 62عشر )

ثيوبيا وناميبيا ورواندا وتنزانيا وزامبيا وزمبابوي(. أما ست دول أخرى  ريتريا وا  وغينيا االستوائية وا 
ا يعني أنه ينبغي ، مم ٪52)الجزائر وبنن وليبيا والنيجر وسيشيل والسودان( فقد حصلت على أقل من 

أن تبذل تلك الدول المزيد من الجهد لتحقيق هذا المؤشر. والنتيجة هي أنه في حين أظهرت العديد من 
الدول األعضاء تحسينات، فإن التقدم لم يكن قويا بما يكفي لتحقيق األهداف المحددة لتقرير 

 م بشأن هذا المؤشر.0206االستعراض كل سنتين لعام 

شر الثالث التقدم الذي أحرزته الدول األعضاء في ضمان وجود سياسات قائمة على األدلة، ويتتبع المؤ  3-2
ومؤسسات داعمة، وموارد بشرية مناظرة، وهي سياسات حاسمة لدفع االستثمارات من خالل برامج 

ي قدمت الت 56العمل الوطنية لتحقيق األهداف والغايات المبينة في إعالن ماالبو. ومن بين الدول الـــــ 
دولة )بنين، والكونغو،  66( سوى ٪622م )وهو 0202تقارير عن هذا المؤشر، لم تحقق الهدف لعام 

ريتريا، وغامبيا، ومالي، والمغرب، ورواندا، وتنزانيا، وتونس، وزيمبابوي(. وهذا  وغينيا االستوائية، وا 
ول أعضاء(، لكنه م )ست د0262يمثل ضعف عدد الدول األعضاء التي حققت هذا الهدف في عام 

التي كانت تسير على الطريق الصحيح في عام  02ال يزال أقل بكثير من الدول األعضاء الــــ 
 م. 0267

في المائة من الدول األعضاء التي قدمت تقارير عن هذا المؤشر الثالث،  14.7دولة ممثال  36و  3-62
جهودا قوية لتحقيق هذا الهدف.  في المائة، ومن ثم أظهرت 22.26في المائة و 52سجلت ما بين 

ليست  ٪52( بدرجات أقل من ٪65.7( دول أعضاء )الممثل 8ومع ذلك، تكشف البيانات أن ثماني )
على المسار الصحيح لتطوير بيئة السياسات التمكينية، والقدرات المؤسسية والوظيفية الالزمة لتخطيط 

هي األساس لتنفيذ إعالن ماالبو. والدول هي:  وتنفيذ خطط االستثمار القطاع الزراعي الصارمة والتي
سواتيني وجنوب السودان. وفي حين أظهرت  الجزائر وتشاد وجزر القمر وجيبوتي وليبيا وسيراليون وا 

 م. 0205دول أعضاء تحسينات عديدة ال بد من التعجيل بالتقدم لتحقيق األهداف بحلول عام 
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 زراعة: تعزيز تمويل االستثمار في ال.االلتزام 

التزم رؤساء الدول والحكومات األفريقية بتعزيز تمويل االستثمارات العامة والخاصة للزراعة. ويتم  3-66
تتبع هذا االلتزام من خالل ستة مؤشرات محددة حول اإلنفاق على الزراعة من قبل الحكومة والمانحين 

 مزارعين. ويبرز هذا التقريروالقطاع الخاص، وزيادة فرص للحصول على الخدمات المالية لصغار ال
' حصول المزارعين على 0( نفقات الحكومات على الزراعة و'6األداء في اثنين من المؤشرات، وهي: )

 الخدمات المالية.

جماال، لم تكن  3-60  -دولة التي قدمت تقارير في تعزيز تمويل االستثمار في الزراعة  56دولة من الــ وا 
لم تكن على المسار الصحيح سوى أربع دول )وهي مصر،  –الزراعي  رغم أنها محرك رئيسي للتحول

سواتيني، وسيشيل، وزامبيا( . وقد تحسن األمر ألنه لم يكن هناك بلد على المسار الصحيح في فترة  وا 
 االستعراض األخيرة لهذا المؤشر. 

 من إجمالي اإلنفاق الذيأول مؤشر تم إبرازه في هذا التقرير هو اإلنفاق العام على الزراعة كحصة  3-63
في المائة. وقد خصصت الدول األعضاء اإلنفاق العام للزراعة بمعدالت مختلفة تتراوح  62يستهدف 

تحقق الهدف في الدورة الثالثة من هذا البرنامج سوى أربع في المائة. ولم  62في المائة و  2.6بين 
التي قدمت  56ن الدول األعضاء ال المائة مفي  8أعضاء. وهذه الدول األربع، التي تمثل دول 

ثيوبيا، ومالي.  تقارير هي: بوروندي، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وا 

أما المؤشر الثاني الذي أبرزه هذا التقرير فهو يتعلق بزيادة حصول صغار المزارعين على الخدمات  3-64
مدخالت واآلالت وتكنولوجيات المالية واستخدامها ألغراض التعامل مع األعمال الزراعية )شراء ال

التخزين، وما إلى ذلك(. وال يزال حصول المزارعين على التمويل يشكل تحديا هائال في جميع أنحاء 
دولة تسيران على المسار الصحيح  42من  ٪5القارة، حيث أن دولتين فقط )مصر وسيشيل(، تمثالن 

ألعضاء التي تجاوزت الهدف مقارنة (. وال يوجد أي تغيير في عدد الدول ا٪622لتحقيق الهدف )
في المائة من الدول األعضاء قيمة تقل  52بسابقتها. وكان األداء العام منخفضا حيث حقق أكثر من 

 في المائة في هذا المؤشر. 32عن 

إن تعزيز تمويل االستثمار في الزراعة، وال سيما اإلنفاق العام على الزراعة، أداة أساسية للحكومات  3-65
ريقية لتحقيق األمن الغذائي، والحد من الفقر، وزيادة القدرة على الصمود، والصحة البيئية. األف

وبالتالي، يتعين على الدول األعضاء أن تركز أكثر على هذا االلتزام بزيادة االستثمارات العامة في 
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ويل في القطاع التماالستثمارات التي تعتمد على  الزراعة وتهيئة بيئات مواتية لتعزيز القطاع الخاص و
 وكذلك في نظام األغذية الزراعية. 

  

 م1.2.: القضاء على الجوع بحلول عام 0االلتزام 
م، التزمت الدول األعضاء في االتحاد األفريقي 0205وفيما يتعلق بااللتزام بإنهاء الجوع بحلول عام  3-61

د من ة اإلنتاجية الزراعية، والحبتحسين فرص الحصول على المدخالت والتكنولوجيات الزراعية، وزياد
الخسائر بعد الحصاد، وتحسين سالمة األغذية، والحد من انعدام األمن الغذائي والتغذوي، وتحسين 
تغطية الحماية االجتماعية للفئات الضعيفة. وخالل الدورة الثالثة من البرنامج، تميزت كينيا عموما 

درجة )والمعيار المرجعي لهذا  1.42حيح حيث سجل بأنها البلد الوحيد الذي يسير على المسار الص
منها تم  60مؤشرا محددا، و  06(. ويتم تتبع االلتزام من خالل 62من أصل  1.30االلتزام هو 

 تسليط الضوء عليها في هذا التقرير.

ية لويعد استخدام األسمدة في إنتاج المحاصيل الصالحة للزراعة عامال هاما في تحديد الغلة اإلجما 3-67
نتاجية األراضي، إذا ما نظرنا إلى انخفاض حالة معظم التربة األفريقية من حيث المغذيات. وكان  وا 

كجم/هكتار. ومن بين الدول األعضاء الــ  52هدف األداء هو التأكد على االستخدام بما ال يقل عن 
ث 5التي قدمت تقارير عن هذا المؤشر، لم تكن هناك سوى  56 يوبيا والمغرب دول أعضاء )مصر وا 

 52م، أي أنها تستخدم بالفعل 0202وسيشيل وتونس( على المسار الصحيح نحو الوفاء بااللتزام لعام 
دولة سجلت  63كيلوغراما من األسمدة للهكتار الواحد. وتتبين نظرة فاحصة على النتيجة اإلجمالية أن 

(. ويعني ذلك ضمنا 62من أصل ، 2.22إلى  5بعض التقدم نحو الوفاء بالمعيار المرجعي )بنتيجة 
كيلوغراما من األسمدة للهكتار الواحد. غير أن االستخدام  05دولة ال تزال تستخدم أقل من  33أن 

المنخفض أو دون األمثل لألسمدة في زراعة المحاصيل الصالحة للزراعة في القارة يشكل عائقا رئيسيا 
وصى بأن تضع الدول األعضاء سياسات أمام القضاء على الجوع وتحقيق نظام غذائي مرن. وي

وخططا لتيسير حصول المزارع الصغيرة ماديا واقتصاديا على األسمدة في المزيج المناسب وفي الوقت 
 المناسب.

الحصول على تكنولوجيا الري وغيرها من حلول إدارة المياه الزراعية ال غنى عنه، وخاصة لبناء نظام  3-68
اجية وارتفاع تقلب األحوال الجوية. وكان هدف األداء هو زيادة حجم غذائي مرن في ظل تراجع اإلنت

م. ومن بين 0265م، مقارنة بخطوط األساس لعام 0205في عام  ٪622المناطق المروية بنسبة 
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منها تسير على المسار  66التي قدمت تقارير عن هذا المؤشر تبين أن  43الدول األعضاء الـــ 
(، 62، وكانت النتائج ما يلي: أنغوال )7.5م، وهي 0202البارز لعام  الصحيح في الوفاء بااللتزام

ريتريا )62(، وتشاد )62(، وجمهورية أفريقيا الوسطى )62والكاميرون ) ثيوبيا )62(، وا  (، 62(، وا 
(. ويبين تقييم عام 62(، وسيراليون )7.55(، ورواندا )62(، وناميبيا )2.62(، وليبريا )62وغامبيا )
عظم الدول األعضاء التي كانت تسير على المسار الصحيح في االستعراض السابق قد م أن م0202

ريتريا. وهذا يبين ضرورة وضع الدول األعضاء خططا  انخفضت باستثناء جمهورية أفريقيا الوسطى وا 
مستدامة لتوسيع المناطق الخاضعة للري. وينصح الدول األعضاء بتخطيطة ووضع جدول أعمالها 

اه الزراعية بما يتماشى مع خصائصها التقنية والزراعية اإليكولوجية واالجتماعية والثقافية إلدارة المي
 الخاصة بها.

إن الحصول على المدخالت الزراعية أمر محوري في تعزيز الغلة واإلنتاجية في الزراعة، فتسعى  3-62
ّسن سالسل قيمة البذور م. فعلى سبيل المثال، ت ح0205أفريقيا إلى القضاء على الجوع بحلول عام 

األمن الغذائي وتعزز القدرة على الصمود، وسبل عيش ألصحاب المزارع الصغيرة. ويرجع ذلك إلى أن 
توافر بذور ذات جودة عالية ومن األصناف الجديدة المحسنة والمفضلة واستخدامها في الوقت 

ساعد سبل عيش المزارعين المناسب وفي خلطات وأحجام البذور الصحيحة، تدفع النمو الزراعي وت
فتتوفر الطعام لعدد متزايد من السكان بشكل مستدام وفي مناخ متغير. ومن بين الدول األعضاء الــ 

أو  5( دول على المسار الصحيح بنتيجة 62التي قدمت تقارير عن هذا المؤشر، كانت عشر ) 68
( 62( وليسوتو )62( وغابون )62، وهي كاآلتية: غانا )62أعلى بقليل من ذلك ، ولكنها تقل عن 

(. أما 1.75( وزيمبابوي )62( وتوغو )62( ورواندا )8.21( ونيجيريا )62( وموريتانيا )62ومالوي )
التسعة األخرى فلم يكن على المسار الصحيح )أوغندا وبنن وتونس وتونس وزامبيا وكينيا ومالي 

مرا ال غنى عنها في تحقيق زيادة اإلنتاجية من والمغرب والنيجر(. وال تزال الجودة للمدخالت الزراعية أ
أجل نظام غذائي مرن، وبالتالي الحاجة إلى وضع عمليات تنظيمية كافية، ووضع سياسات وأطر 

 قانونية تمكينية لتيسير الحصول على المدخالت.

لة لصالحصول على خدمات استشارية جيدة في اإلنتاج الزراعي أمر هام في جميع القطاعات ذات ا 3-02
من النظام الغذائي. وتشكل الخدمات االستشارية مدخال رئيسيا لإلنتاج ويمكن أن تعزز الكفاءة في 

دولة تقريرها عن هذا المؤشر، منها سبع  40النظام الغذائي وأن يبني القدرة على الصمود. وقد قدمت 
ول هي: بوتسوانا م، والد0202لعام  62( دول فقط كانت على المسار الصحيح في تحقيق الهدف 7)

(. ومن الواضح أن معظم 62ومصر والمغرب وسيشيل وتونس وزامبيا وزيمبابوي )جميعها بنتيجة 
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الدول األعضاء التي كانت تسير على المسار الصحيح في االستعراض السابق تسير أيضا على نفس 
ارية الزراعية م. وهذا مؤشر على وجود نظام راسخ للخدمات االستش0202المسار في استعراض عام 

في هذه الدول. وثمة حاجة إلى تعزيز النظام االستشاري الزراعي العام وتشجيع مشاركة القطاع 
الخاص في تبادل المعلومات الزراعية مع الجهات الفاعلة في النظام الغذائي في الدول األعضاء التي 

مية ة من التكنولوجيا الرقلم تكن على المسار الصحيح. ويتعين على الدول األعضاء أيضا االستفاد
المناسبة لتحسين توفير الخدمات االستشارية الزراعية الشاملة للجميع. إن وجود نظام وظيفي لموظفي 

اإلرشاد الزراعي أمر بالغ األهمية لضمان تقديم مدخالت موثوقة وفي الوقت المناسب ذات جودة 
 عالية ومعتمدة. 

من الناتج المحلي اإلجمالي الزراعي هو مقياس لالستثمارات  اإلنفاق على البحوث الزراعية كحصة 3-06
العامة في البحوث الزراعية من جانب الدول األعضاء. والهدف من ذلك هو زيادة مستوى االستثمارات 

في المائة من الناتج المحلي  6في البحوث الزراعية من أجل وصول التنمية إلى ما ال يقل عن 
دولة تقريرها عن هذا المؤشر،  40م. وقد قدمت 0205م إلى 0265ة من اإلجمالي الزراعي في الفتر 

م: والدول 0202منها تسير على المسار الصحيح لتحقيق اإلنجاز الخامس لعام  06ومنها تبين أن 
(، الكاميرون 2.82(، الرأس األخضر )62(، بوروندي )5.20(، بوركينا فاسو )2.05هي: بوتسوانا )

(، 62(، غانا )1.24(، الغابون )8.53(، مصر )8.88(، جيبوتي )62( 62(، الكونغو )5.02)
(، رواندا 8.75(، ناميبيا )2.68(، المغرب )62(، موريشيوس )5.20(، ليبيريا )1.2ليسوتو )

(. وهذا يعني 2.75( وزيمبابوي )62(، تونس )5.10(، توغو )62(، السودان )62(، سيشيل )7.27)
من ناتجها المحلي  ٪6، تستثمر بالفعل ما ال يقل عن 62درجة أن الدول السبع التي حصلت على 

اإلجمالي الزراعي في البحوث الزراعية. وهذا يدل على تحسن كبير مقارنة باالستعراض السابق حيث 
دول أعضاء على المسار الصحيح. وباستثناء موريشيوس أيضا، فإن جميع  4لم تكن هناك سوى 

لى المسار الصحيح في االستعراض السابق تسير أيضا على الدول األعضاء التي كانت تسير ع
المسار الصحيح في هذا االستعراض. وهذا يشير على االلتزام بزيادة الوعي والحاجة إلى تمويل 

 البحوث الزراعية ألغراض التنمية تمويال مستداما.

في المائة  622هو  وكان هدف ماالبو بالنسبة لمعيشة األسر المزارعة التي تملك أرضا مضمونة 3-00
. 62م لهذا المؤشر هو الحد األقصى لدرجة 0202م. ولذلك، فإن الهدف لعام 0268بحلول عام 

ضمان ملكية الحقوق في األراضي الزراعية الحافز لزيادة االستثمارات في تحسين األراضي من  ويعتبر
غذائي مرن. وعلى هذا النحو،  أجل اإلدارة المستدامة لها. إن بناء صحة التربة أمر مهم لتحقيق نظام



 
EX.CL/1310 (XL)Annex 1  
Page 33 

 

فإن الحصول على الضمان لألراضي الزراعية سيشجع المزارعين على القيام باستثمارات طويلة األجل 
نتاجية األراضي. ومن بين الدول  بشأن اإلدارة المستدامة لألراضي في ظل انخفاض خصوبة التربة وا 

مصر وحدها هي التي تسير على المسار التي قدمت تقريرا عن ذلك، تبين أن  38األعضاء الـــ 
. والمعنى الضمني لذلك هو أن معظم المزارع الصغيرة ال يحصلون على األراضي 62الصحيح بنتيجة 

الزراعية. ولذلك، هناك حاجة إلى أن تضع الدول األعضاء سياسة لحيازة األراضي لتيسير الحقوق 
 المضمونة لألسر الزراعية في األراضي الزراعية.

وهدف القارة لزيادة اإلنتاج الزراعي في جهودها الرامية إلى القضاء على الجوع في أفريقيا بحلول عام  3-03
م هو أن تحاول كل دولة في االتحاد األفريقي أن تتضاعف معدل نموها مع التركيز على غلة 0205

دول على  (7م. ولم تكن هناك سوى سبع )0205خمس سلع أساسية ذات أولوية وطنية بحلول عام 
م وذلك زيادة غلتها؛ والدول هي: بوروندي 0202المسار الصحيح فيما يتعلق بالوفاء بالهدف لعام 

 682.72في المائة(، وسيشيل ) 23.87في المائة(، ورواندا ) 74.82في المائة(، وغامبيا ) 54.23)
( ٪78.7مبابوي )في المائة(. زي 56.61في المائة(، وأوغندا ) 625.45في المائة(، وسيراليون )

(. ومن الجدير بالذكر أن أوغندا كانت على المسار الصحيح بالنسبة لجميع ٪83.1بوروندي )
 البارامترات الثالثة التي تم تقييمها في إطار اإلنتاجية الزراعية.

ويعد الحد من الخسائر بعد الحصاد وسيلة فعالة لزيادة توافر األغذية وجودتها دون ممارسة ضغط  3-04
افي على البيئة واالقتصاد. ومن بين الدول األعضاء العشرين التي قدمت بيانات عن خسائر ما إض

دولة على المسار الصحيح للوفاء  66بعد نهاية الشهر في السلع األساسية ذات األولوية، هناك 
ت في المائة على األقل. وسجل 05م المتمثلة في خفض خسائر بنسبة 0202باألهداف الرئيسية لعام 

 52جنوب أفريقيا وكينيا تقدما ملحوظا في خفض خسائر ما بعد الحصاد أعلى من هدف ماالبو البالغ 
في المائة على التوالي(. وتشمل الدول األعضاء  13.61في المائة و  22.88في المائة )بنسبة 

ندا غاألخرى التي استطاعت أن تخفض الخسائر ما بعد الحصاد وكانت على المسار الصحيح هي: أو 
في المائة(، ورواندا  46.71في المائة(، وكوت ديفوار ) 44.28في المائة(، والسنغال ) 48.81)
(، مدغشقر ٪02.44(، النيجر )٪34.00(، غانا )٪37.70(، أنغوال )٪80في المائة(. ) 05)
 (. ونظرا للعدد الكبير من الدول األعضاء التي لم تبلغ عن المجموعة٪08(، وتنزانيا )08.28٪)

المطلوبة من البيانات عن هذا المؤشر، فإن التوصية تدعو هذه الدول إلى بناء القدرات ليس فقط في 
الحد من خسائر ما بعد الحصاد، ولكن أيضا في تقدير الخسائر واإلبالغ عنها بشكل موثوق في 

 مختلف مراحل الخسائر.
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من إجمالي  ٪622ميزانية تبلغ  فيما يتعلق بااللتزام بتخصيص من الميزانيات الوطنية خطوط 3-05
م، وذلك لدعم مبادرات الحماية االجتماعية، ومعالجة أي 0205م إلى عام 0265االحتياجات من عام 

كوارث والحاالت الطوارئ التي لها آثار على األمن الغذائي والتغذوي. وثالث دول فقط على المسار 
( ٪622(، كينيا )٪622الثالث هي أنغوال )الدولة التي قدمت بيانات، والدول  46الصحيح من بين 

(. وهناك ثالث وعشرون دولة عضوا ليست على المسار الصحيح ولكنها تحرز ٪622والمغرب )
(، بوروندي ٪50.34م. وتشمل هذه الدول: بوتسوانا )0205تقدما نحو تحقيق الهدف لعام 

(، ٪82.20إسواتيني ) (،٪21.03(، مصر )٪42.20(، جمهورية الكونغو الديمقراطية )87.08٪)
في  80.53في المائة(، غابون ) 05(. ٪25.03(، إثيوبيا )٪82.20(، إسواتيني )٪25.03إثيوبيا )

في المائة(، مالي  88.20في المائة(، مالوي ) 12.00في المائة(، غينيا ) 53.47المائة(، غامبيا )
في  77.27في المائة(، رواندا ) 28.80في المائة(، ناميبيا ) 27.2في المائة(، موريتانيا ) 87.22)

في  27.58في المائة(، جنوب أفريقيا ) 27.55في المائة(، سيراليون ) 54.02المائة(، سيشيل )
(، ٪11.03(، تونس )٪16.65(، تنزانيا )٪58.35في المائة(، السودان ) 27.55المائة(، السودان )

دولة عضوا ال تسير على  63و (. ٪50.18(، زيمبابوي )٪58.14(، زامبيا )٪84.87أوغندا )
نحو تحقيق هذا االلتزام، وهي: بنن وبوركينا فاسو وكابو فيردي وتشاد وكوت ديفوار  المسار الصحيح

وغانا وليسوتو وموزامبيق والنيجر ونيجيريا والسنغال وتوغو. ويعني ذلك أن نظم األمان لديها ضعيفة 
 ت الطوارئ. لرعاية أضعف فئات السكان في حاالت الكوارث/حاال

الجوع وسوء التغذية من األسباب الرئيسية للفقر والتخلف في أفريقيا عن طريق التسبب في المرض،  3-01
وانخفاض مستويات الطاقة، واالعاقة العقلية، وكل ذلك يؤدي إلى انخفاض اإلنتاجية وانخفاض 

لذين فض نسبة السكان االتحصيل التعليمي. وعلى الرغم من ذلك، فإن الهدف القاري المتمثل في خ
م لم يتحقق بالكامل بعد. ومن 0205في المائة أو أقل، بحلول عام  5يعانون من نقص التغذية إلى 

دولة فقط على  63التي قدمت تقريرا عن إحراز تقدم بشأن هذا المؤشر،  00بين الدول األعضاء الـــ 
في المائة(،  622والكاميرون ) في المائة(، 71المسار الصحيح، وتشمل هذه البلدان بوروندي )

ثيوبيا ) 622ومصر ) في  52في المائة(، وغانا ) 22في المائة(، وغامبيا ) 622في المائة(، وا 
في المائة(، والسنغال  17في المائة(، وموزامبيق ) 622في المائة(، والمغرب ) 26المائة(، ومالي )

في المائة(.  622في المائة(، وزمبابوي ) 14في المائة(، وزامبيا ) 622في المائة(، وتونس ) 14)
وباإلضافة إلى ذلك، لم يتحقق بعد الهدف القاري المتمثل في خفض معدل انتشار التقزم )نسبة 

التي أبلغت  03في المائة أو أقل. ومن بين الدول األعضاء الـــ  62األطفال دون سن الخامسة( إلى 
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( تسير على المسار الصحيح، وهي: جيبوتي 4فقط )عن إحراز تقدم في الحد من التقزم، أربع دول 
في المائة(. وال  622في المائة( وزمبابوي ) 622في المائة( وتونس ) 622في المائة( وسيشيل ) 50)

دولة على المسار الصحيح ومنها: بنين وبوركينا فاسو والكاميرون وكوت ديفوار وجمهورية  62تسير 
سواتين ي وغامبيا وغانا وكينيا وليبيريا ومالوي ومالي ورواندا والسنغال الكونغو الديمقراطية ومصر وا 

 وتنزانيا وأوغندا وزامبيا ونيجيريا.

تؤثر سالمة األغذية على األمن الغذائي والتغذية، باإلضافة إلى الصحة العامة والتجارة. التزمت  3-07
 األغذية منذ دورة تقرير الدول األعضاء في االتحاد األفريقي بتتبع المؤشرات المتعلقة بسالمة

 41الدولة التي قدمت بيانات عن نظمها لسالمة األغذية،  56م. ومن بين 0262االستعراض لعام 
م. والواقع أن مصر وكينيا ومالي والمغرب 0202دولة على المسار الصحيح في الوفاء باإلنجاز لعام 

أكثر  ان ذات األداء العالي من خالل تبنيوناميبيا والنيجر ورواندا وسيشيل وتونس وتنزانيا كانت البلد
من العناصر المطلوبة ألنظمة سالمة األغذية. ومع ذلك، لم تتحقق الهدف العام لمؤشر  ٪22من 

دولة، نظرا النخفاض أداء الدول األعضاء في المؤشرات التي تقيس  60أفريقيا لصحة األغذية سوى 
في المائة(،  38.71هي: ))أنغوال )60. والدول الــ آثار سالمة األغذية على الصحة العامة والتجارة

سواتيني  40.40في المائة(، وجمهورية الكونغو الديمقراطية ) 34.27وبوروندي ) في المائة(، وا 
في المائة(، موزامبيق  05.60في المائة(، وموريتانيا ) 57.00في المائة(، وغامبيا ) 56.25)
في المائة(، وتوغو  36.85المائة(، وسيراليون ) في 65.43في المائة(، ونيجيريا ) 61.82)
في المائة(( ولم تف بااللتزام  32.62في المائة(، وزمبابوي ) 37.22في المائة(، وزامبيا ) 38.28)

(. وعلى الدول األعضاء أن تنفذ ٪87.77سوى دولة واحدة من الدول األعضاء، وهي مالي )بنسبة 
مة األغذية( القائمة وأن تقلل من اآلثار الضارة لألغذية غير السياسات والقوانين والبرامج )نظم سال

المأمونة لجعل قطاعها الزراعي واألغذية أكثر قدرة على المنافسة، ولجمع البيانات عن آثار سالمة 
 األغذية على الصحة والتجارة.

  

 م1.2.: خفض الفقر إلى النصف من خالل الزراعة بحلول عام 2االلتزام 
وال يزال الحد من الفقر من خالل  .م0205قر إلى النصف من خالل الزراعة بحلول عام خفض الف 3-08

م، كانت 0206وفي عام  التنمية الزراعية أحد األهداف الرئيسية للدول األعضاء في االتحاد األفريقي.
الدولة التي قدمت  56على المسار الصحيح من بين  ((1.4( والمغرب )1.2دولتان عضوتان )غانا )
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( من أصل تسعة 07، وسبعة وعشرين ) 43( من أصل 7تقارير في هذا الموضوع ، مقارنة بسبع )
م على التوالي. ولم تتمكن سوى دولة 0267م و0262( الدولة التي قدمت تقارير في 32وثالثين )

 واحدة كانت على المسار الصحيح في الجوالت الثالث: غانا. 

زامات الدائمة للدول األعضاء في االتحاد األفريقي منذ مابوتو ومن االلت معدل النمو الزراعي. 3.02
في المائة للقيمة المضافة للزراعة سنويا  1والمتكررة في إعالن ماالبو تحقيق معدل نمو ال يقل عن 

دولة التي أبلغت عن معدل  56للحد من الفقر بدرجة كبيرة. ومن بين الدول األعضاء البالغ عددها 
دولة على المسار الصحيح لتحقيق معدل نمو سنوي ال  06المضافة للزراعة، تسير نمو مؤشر القيمة 

؛ وهذه الدول هي: أنغوال وبوركينا فاسو والكاميرون وتشاد 62من  62في المائة، وذلك  1يقل عن 
ثيوبيا وغابون وغانا وغينيا وغينيا  بيساو  -وكوت ديفوار وجيبوتي وجمهورية الكونغو الديمقراطية وا 

نيا وليبريا ومالوي وموزامبيق والنيجر والسنغال وسيراليون والسودان وأوغندا. ويمثل ذلك زيادة كبيرة وكي
على المسار الصحيح سوى ثالث دول  م( حيث لم تكن0262من فترة تقرير االستعراض الثاني )

رير ية لتقأعضاء )أنغوال وغابون وليبريا(. ويقارن هذا األداء بشكل إيجابي مع الفترة االفتتاح
، وبالتالي ٪1( دولة معدل نمو ال يقل عن 68م( التي حققت فيها ثماني عشرة )0267االستعراض )

 كانت على المسار الصحيح.

 

 : تعزيز التجارة بين البلدان األفريقية في السلع والخدمات الزراعية2االلتزام 

ريقية في زيز التجارة فيما بين البلدان األفلتعيتمثل هدف البرنامج األفريقي الشامل للتنمية الزراعية  3-34
م. 0205مضاعفة التجارة بين البلدان األفريقية في السلع والخدمات الزراعية ثالث مرات بحلول عام 

( زيادة قيمة التجارة في السلع 6ولتحقيق هذا الهدف، التزمت الدول األعضاء بمجالين لألداء هما: )
( تهيئة بيئة مواتية للتجارة داخل أفريقيا في السلع 0ادة كبيرة، و)والخدمات الزراعية في أفريقيا زي

 والخدمات الزراعية.

مقابل الهدف قدره  0.44م، كانت النتيجة اإلجمالية للقارة 0206تقرير االستعراض لعام  وبالنسبة فترة 3-35
لتزام. جال هذا اال، مما يعني أن القارة لم تكن على المسار الصحيح في تحقيق الهدف المتعلق بم5.2

غير أنه من الجدير بالمالحظة أن القارة وصلت تقريبا إلى منتصف الطريق بالنسبة لهذا الهدف. 
ولذلك، فإن هذا االحتمال يشجع مواصلة تحسين البيئة التمكينية للتجارة بين الدول األعضاء من أجل 

 تحقيق الهدف. 
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ا المؤشر، أربع دول فقط كانت على المسار، وهي: الدولة التي قدمت تقارير عن هذ 56ومن بين  3-31
)بوتسوانا والسنغال وسيراليون ونيجيريا(. وعلى مستوى فئة األداء، كان أداء القارة أفضل في هذا 

( منه في التجارة الفعلية 3.28المجال فيما يتعلق بوضع السياسات والظروف المؤسسية للتجارة )
مضاعفة بشأن  5.0ى المسار الصحيح في األداء القاري ( عل3(. وكانت ثالث دول فقط )2.28)

(، 62(، والسنغال )5.55نيجيريا )التجارة داخل أفريقيا ثالث مرات في السلع والخدمات الزراعية:
دولة على المسار الصحيح، وهي:  68كانت  خلق بيئة تمكينية للتجارة،(. وفي 2.71وسيراليون )

(، غينيا 5.20(، إسواتيني )5.13(، مصر )5.43وركينا فاسو )(، ب5.44(، بوتسوانا )5.21أنغوال )
(، ناميبيا 5.58(، كينيا )5.64(، غانا )5.05(، غامبيا )5.32(، إثيوبيا )5.52االستوائية )

(، تونس 5.65(، جنوب أفريقيا )5.42(، السنغال )5.48(، رواندا )7.52(، نيجيريا )1.26)
(. واستنادا إلى هذه النتائج، من الواضح أنه في حين أن 7.60(، وزامبيا )5.32(، أوغندا )5.30)

العديد من الدول األعضاء تحرز تقدما كبيرا في تحسين البيئة التجارية العامة من خالل بناء الهياكل 
د الوصول، اإلعفاء من التأشيرة عن األساسية، وخفض تكلفة التجارة، وتيسير السفر عن طريق ترتيبات

 فإن هناك حاجة إلى بذل المزيد من الجهد لضمان التجارة داخل أفريقيا. 

وعلى الصعيد اإلقليمي، لم تكن أي من المناطق على المسار الصحيح في تحقيق هذا المؤشر. غير  3-37
 غرب أفريقيا أعلى الدرجاتأن النتائج أظهرت أداء متفاوتا في جميع أنحاء المناطق. وحققت منطقة 

(، ومنطقة شرق أفريقيا 0.60(، ومنطقة الجنوب األفريقي )0.40(، تليها منطقة شمال أفريقيا )3.07)
(. ولذلك، فإن منطقة غرب أفريقيا هي وحدها التي تجاوزت 6.45(، ومنطقة وسط أفريقيا )0.60)

ة إلى أنه بالمقارنة مع تقرير هذا المجال. وتجدر اإلشار  منتصف الطريق في تحقيق الهدف في
م، ، وقد تراجعت غرب أفريقيا والجنوب األفريقي وشرق ووسط أفريقيا عن 0262االستعراض لعام 

م. من 0262في عام  0.62و 0.56و 0.26و 4.22التقرير السابق، حيث سجلت على التوالي 
 م.0262في عام  6.16ولية ناحية أخرى، سجلت منطقة شمال أفريقيا تقدما، بعد أن كانت النتيجة األ

ولذلك، هناك حاجة إلى تكثيف الجهود لتعزيز وتيسير المزيد من التجارة في السلع والخدمات الزراعية  3-5
 فيما بين الدول األعضاء، وال سيما في سياق منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية.

  

 : تعزيز القدرة على التكيف مع تيير المناخ6االلتزام 
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رنامج إعادة يعجل بتنفيذ بوهذا االلتزام حاسم في سياق موضوع التقرير االستعراضي الثالث ، والذي  3-32
كيف ويهدف االلتزام بتعزيز القدرة على الت توزيع الغذاء في أفريقيا من أجل نظام غذائي أفريقي مرن.

اطر المناخية والمخاطر مع تقلب المناخ إلى المساعدة في تحسين قدرة األسر على التكيف مع المخ
 المرتبطة بالطقس، وخلق استثمارات دائمة في بناء القدرة على الصمود. 

في  02الدولة التي قدمت تقارير عن االلتزام(، وهي تمثل  56دولة )من أصل  65وعموما، فإن  3-42
ام. والدول لتز المائة من الدول األعضاء التي قدمت تقارير، تسير على المسار الصحيح لتحقيق هذا اال

(، 8.22(، إثيوبيا )8.12(، مصر )8.43(، الكاميرون )2.47(، كابو فيردي )8.44هي: بوروندي )
( 62( والمغرب )62( ومالي )8.22( ومالوي )2.10( وليسوتو )12(. 2.12(، غانا )2.14غامبيا )
 (. 8.71( وزيمبابوي )8.33( وسيشيل )2.72( ورواندا )8.33وناميبيا )

ؤشرات في هذا التقرير . والم تبع هذا االلتزام من خالل ثالثة مؤشرات محددة، وقد أبرز اثنين منهاويت 3-46
البارزة هي: حصة األراضي الزراعية في إطار ممارسات اإلدارة المستدامة لألراضي، ووجود بنود 

ر الثالث . والمؤشميزانية حكومية لالستجابة الحتياجات اإلنفاق على مبادرات بناء القدرة على الصمود
عن النسبة المئوية لألسر الزراعية والرعوية والصيادين التي حسنت قدرتها على التكيف مع الصدمات 

 المناخية المتعلقة بالطقس لم يكن هناك تقرير عنه بسبب نقص البيانات.

ا ل وزامبيدولة على المسار الصحيح، وهي: )أوغندا وأوغندا وبوروندي ورواندا وسيشي 61تسير  و 3-40
وغامبيا وغانا والكاميرون ومصر ومصر وليسوتو ومالي والمغرب وناميبيا( وذلك بخصوص مؤشر 

حصة األراضي الزراعية في إطار اإلدارة المستدامة لألراضي والمياه، بما في ذلك الممارسات الزراعية 
 المراعية للمناخ.

ود بنود ميزانية حكومية لتلبية احتياجات إن المعلومات عن أداء الدول األعضاء بشأن مؤشر وج 3-43
اإلنفاق على مبادرات بناء القدرة على الصمود مفيدة في سياق تأثير وباء فيروس كورونا على استثمار 

الحكومات في مبادرات بناء القدرة على الصمود. وهذا األمر أكثر وضوحا بالمقارنة مع تقارير 
ني المغرب على المسار الصحيح في تقرير االستعراض الثا االستعراض السابقة التي لم يكن فيها سوى

، وكانت موريشيوس الدولة الوحيدة التي كانت على المسار الصحيح في تقرير االستعراض االفتتاحي 
 حول االلتزام بتعزيز القدرة على التكيف مع تقلب المناخ. 



 
EX.CL/1310 (XL)Annex 1  
Page 39 

 

 بتحسين االستثمار ومواصلة مبادراتولذلك، يوصى بأن تقوم الدول األعضاء في االتحاد األفريقي  3-44
بناء القدرة على الصمود مع اهتمام خاص للتدابير الرامية إلى زيادة حصة األراضي في إطار اإلدارة 
 المستدامة لألراضي والمياه، بغية تعزيز سبل العيش المرنة المحسنة والنظام الغذائي الفعال في القارة.

  

 ادلة عن اإلجراءات والنتائج: تعزيز المساءلة المتب8االلتزام 

ويتتبع هذا االلتزام من خالل ثالثة مؤشرات محددة )مؤشر القدرة على توليد واستخدام البيانات  3-45
والمعلومات اإلحصائية الزراعية؛ ووجود آليات ومنابر مؤسسية شاملة للمساءلة المتبادلة واستعراض 

التي أبلغت عن  56 ــــمن بين الدول األعضاء ال النظراء؛ وتقديم تقرير قطري كل سنتين(. وعموما،
دولة )وهي: مالي، إثيوبيا، رواندا، المغرب، موريتانيا، تنزانيا، تونس، السنغال، غانا،  66هذا االلتزام، 

بوتسوانا وجنوب أفريقيا( تسير على المسار الصحيح. وبالمقارنة مع االستعراض السابق حيث كانت 
( على المسار الصحيح، فإن نتائج االستعراض لعام 42تسع وأربعين دولة ) اثنتا عشرة دولة من أصل

 ( في المائة في األداء القاري بشأن هذا االلتزام. 7م تعني ضمنا تخفيضا قدره سبع )0206

يما ف وتتبعه واإلبالغ عنه ويهدف المؤشر األول إلى إنشاء آليات ونظم لقياس أداء الدول األعضاء 3-41
التي  56دم المحرز في االلتزامات الرئيسية المتفق عليها. ومن بين الدول األعضاء الـــ يتعلق بالتق

ثيدولة )أنغوال وبوتسوانا وبوروندي وبوركينا فاسو ومصر  67قدمت تقريرا حصلت  سواتيني وا   وبياوا 
على الحد  (ورواندا والسنغال وسيشيل وجنوب أفريقيا وتنزانيا وتونس والمغرب وغانا ومالي وموريتانيا
لتكون على المسار الصحيح. وبالمقارنة مع فترة االستعراض السابقة  5األدنى من النقاط وهو 

في  66.1دولة على المسار الصحيح، فإن هذا يمثل انخفاضا بنحو  00م( التي كانت فيها 0262)
  المائة من النقاط.

 .لة للمساءلة المتبادلة واستعراض النظراءومنابر مؤسسية شامويركز المؤشر الثاني على وجود آليات  3-47
ثيوبيا وغانا ومالوي دولة )بنين والكاميرون  65وحققت  ومالي وموريتانيا والمغرب وكوت ديفوار وا 

في هذا المؤشر. ويمثل ذلك تراجعا من  ٪622والنيجر ورواندا وسيراليون وأوغندا وزامبيا وزيمبابوي( 
دولة على المسار  68م حيث كانت 0267الستعراض لعام قبل ثالث دول أعضاء بالمقارنة مع ا

دولة فقط على المسار الصحيح  63م حيث كانت 0262الصحيح، ولكنه تحسن عن االستعراض لعام 
 في هذا المؤشر. 
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دولة من تقرير عن هذا المؤشر، هناك تحسن كبير في معدل اإلبالغ بالنظر إلى أنه  56وبما قدمته  3-48
م، في حين أبلغت 0267فقط تقريرا عن هذا المؤشر في عملية االستعراض لعام دولة  30قد قدمت 

م. ومع ذلك، يجب على الدول 0262دولة فقط من الدول األعضاء في عملية االستعراض لعام  42
( استطاعت أن تحقق ٪02دولة فقط ) 65األعضاء أن تعمل بجد أكبر إلنشاء هذه المنصات ألن 

 األهداف لهذا المؤشر.

دولة في المؤشر التقدم المحرز  56وتظهر  .يسعى المؤشر الثالث إلى تتبع تقديم تقارير االستعراض 3-42
دولة في عام  42في تقديم تقرير قطري منتظم كل سنتين إلى جمعية االتحاد األفريقي، بعد أن كان 

عن هذا المؤشر،  التي أبلغت 56م. ومن بين الدول األعضاء الـــــ 0267دولة في عام  30م، و0262
دولة )بوروندي وكينيا وغانا ومالي وتنزانيا  08ال يوجد دولة على المسار الصحيح لهذا المؤشر، ولكن 

وأوغندا وسيراليون مالوي إثيوبيا موريتانيا تشاد زمبابوي نيجيريا تونس إسواتيني كوت ديفوار توغو 
 يبيريا وغينيا وجمهورية أفريقيا الوسطىبوتسوانا رواندا مدغشقر غامبيا المغرب وجنوب السودان ول

. ويمكن أن ٪622وناميبيا( هي األقرب إلى تحقيق الهدف لهذا المؤشر بعد أن سجلت ما يقرب من 
 يؤدي تحسين نظم البيانات إلى تحسينات في األداء القاري في هذا المؤشر.

  

   الستعراض كل سنتينب2 التطورات في أداء الدول األعضاء بين الجوالت الثالث لعملية ا0

 التطورات في األداء العام للدول األعضاء

جماال، لم يبق على المسار الصحيح في جميع دورات اإلبالغ الثالث لالستعراض سوى بلد واحد  3-52 وا 
)وهي رواندا(. ومع ذلك، وعلى الرغم من أن دولة واحدة فقط تسير على المسار الصحيح في عام 

إضافية  من الدول األعضاء قد حسنت درجاتها مقارنة بالدرجات لعام  دولة 04م، إال أن 0206
 40في المائة(، وجيبوتي )+ 2في المائة(، والكاميرون )+ 48م. وهذه البلدان هي: بوتسوانا )+0262

في المائة(،  65في المائة(، وغينيا االستوائية )+ 34في المائة(، وجمهورية الكونغو الديمقراطية )+
سواتيني  ثيوبيا )+ 37)+وا   60في المائة(، وغامبيا )+ 05في المائة(، وغابون )+ 64في المائة(، وا 

في المائة(، وغامبيا  05في المائة(، وليبريا )+ 00في المائة(، وليسوتو )+ 65في المائة(، وكينيا )+
المائة(، في  60في المائة(، وليبريا )+ 00في المائة(، وليسوتو )+ 65في المائة(، وكينيا )+ 60)+

في  65في المائة(، وكينيا )+ 60في المائة(، وغامبيا )+ 60وجمهورية الكونغو الديمقراطية )+
 60في المائة(، وجمهورية الكونغو الديمقراطية )+ 60في المائة(، وليبريا )+ 00المائة(، وليسوتو )+
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في المائة(، وليبريا  00)+ في المائة(، وليسوتو 65في المائة(، وكينيا )+ 60في المائة(، وغامبيا )+
(، ٪5(، نيجيريا )+٪06(، ناميبيا )+٪0(، موزمبيق )+٪6(، موريتانيا )+٪66(، مالوي )+02٪)

(، زامبيا ٪4(، أوغندا )+٪6(، تونس )+٪06(، تنزانيا )+٪46(، جنوب أفريقيا )+٪2سيشيل )+
 (. ٪63(، زيمبابوي )+2٪)+

  

 اللتزامالتطورات في أداء الدول األعضاء حسب ا

 : االلتزام من جديد بمبادئ وقيم عملية هيئة التنمية الزراعية0االلتزام 

م، بقيت دولتان )رواندا وتنزانيا( على المسار الصحيح في جميع دورات اإلبالغ 0206وفي عام  3-56
 الثالث عن تقارير االستعراض. وانتقلت زمبابوي وحدها من عدم البقاء على المسار الصحيح في دورة

م 0206م. ومع ذلك، تجدر اإلشارة في عام 0206االستعراض السابقة إلى المسار الصحيح في عام 
ريتريا وغينيا االستوائية وبوتسوانا وغامبيا  إلى أن الدول األعضاء مثل زيمبابوي وغينيا بيساو وناميبيا وا 

 م. 0262أحرزت تقدما كبيرا مقارنة بعام 

  

 ثمار في الزراعة: تعزيز تمويل االست.االلتزام 

( دول 4م الذي لم تكن فيه دولة واحدة على المسار الصحيح، فإن أربع )0262وبالمقارنة بعام  3-50
سواتيني، وسيشيل، وزامبيا( تسير على المسار الصحيح، مقارنة بعام  ( 3م. ثالث )0262)مصر، وا 

سواتيني( كانت على المسار الصحيح في عام  قيت علىه في عام وب 0267دول )مصر وسيشيل وا 
م. وتجدر اإلشارة إلى أن الدول األعضاء التالية سجلت تغييرات إيجابية كبيرة في درجات كل 0206

منها فيما يتعلق بهذا االلتزام: تونس، وبوتسوانا، وغابون، وليبريا، وغابون، وتونس. غير أن أكثر من 
ا في هذا االلتزام. وعموما، كان ( شهدت انخفاضا في أدائه01في المائة من الدول األعضاء ) 52

أداء الدول األعضاء في هذا االلتزام كئيبا إلى حد ما طوال فترات اإلبالغ الثالث المتعلقة. ونظرا 
ألهمية زيادة االستثمارات العامة والخاصة في تحويل الزراعة األفريقية، هناك حاجة ملحة إلى أن 

 على التمويل للقطاع الزراعي.تتصدى الدول األعضاء لمشكلة عدم فرص الحصول 
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 م1.2.: القضاء على الجوع بحلول عام 0االلتزام 

(. وحتى أوغندا التي 1.30( بمعيار هذا االلتزام )1.42( هي كينيا )6واحدة ) دولةسوى ولم تف  3-53
م لم تتمكن من الحفاظ على درجتها في عام 0262كانت تسير على المسار الصحيح في عام 

ثيوبيا )4.22( وغامبيا )4.41أن الدول األعضاء مثل أنغوال )م. غير 0206 ( ورواندا 4.10( وا 
 ( أحرزت تقدما إيجابيا ملحوظا. 4.27( وزمبابوي )4.22( وأوغندا )5.43)

  

 م1.2.: خفض الفقر إلى النصف من خالل الزراعة بحلول عام 2االلتزام 

( من أصل تسع 2( مقابل تسع )56لة )دو  56( دول من أصل 2م، كانت تسع )0206وفي عام  3-54
( كانت على المسار 47( دولة من أصل سبع وأربعين دولة )07( وسبع وعشرين )42وأربعين )

م على التوالي. ولم تتمكن سوى ثالث دول من البقاء على المسار 0267م و0262الصحيح في 
ك، من بين الدول األعضاء الصحيح في جميع دورات اإلبالغ الثالث: رواندا وغانا ومالي. ومع ذل

( التي كانت على المسار الصحيح في االستعراض السابق، فشلت أربع دول )بنين وبوروندي 2التسع )
م. وانتقلت 0206وكوت ديفوار وسيراليون( في الحفاظ على درجاتها فوق المعيار المرجعي في عام 

ا( من عدم البقاء على المسار خمس دول أعضاء )بوركينا فاسو ومصر والمغرب ونيجيريا وتنزاني
 م. 0206م إلى المسار الصحيح في عام 0262الصحيح في عام 

  

 : تعزيز التجارة بين البلدان األفريقية في السلع والخدمات الزراعية2االلتزام 

( دول أعضاء )بوتسوانا 5) لم تكن هناك سوى خمسعلى التجارة ،  62-وربما لسبب تأثير كوفيد 3-55
م، مقارنة بتسع وعشرين 0206نيجيريا والسنغال وسيراليون( على المسار الصحيح في عام وجيبوتي و 

م. ولم تبق على المسار الصحيح سوى نيجيريا والسنغال طوال دورات 0262( في عام 02دولة )
 االستعراض.  اإلبالغ الثالث عن تقارير

  

 : تعزيز القدرة على التكيف مع تيير المناخ6االلتزام 
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( 4م(، لم تتمكن سوى أربع )0206م و0262م و0267الستعراض )ل وطوال فترات اإلبالغ الثالث 3-51
دول أعضاء )بوروندي وكابو فيردي والمغرب ورواندا( من البقاء على المسار الصحيح. باإلضافة إلى 

على  ( التي كانت66الدول األعضاء األربع المذكورة أعاله، من بين الدول األعضاء اإلحدى عشرة )
( دول أعضاء: وهي إثيوبيا وغانا 4م(، بقيت أربع )0262المسار الصحيح في االستعراض السابق )

دولة في األداء ما بين  30درجات  م. وتحسنت0206ومالي وسيشيل على المسار الصحيح في عام 
، ينبغي أن تعزز الدول األعضاء قدرة سبل 62-م. وفي أعقاب وباء كوفيد0206م و0262عامي 

 لعيش ونظم اإلنتاج والتكيف مع تقلب المناخ والمخاطر األخرى ذات الصلة.ا

  

 : تعزيز المساءلة المتبادلة عن اإلجراءات والنتائج8االلتزام 

( دول أعضاء )تنزانيا وجنوب أفريقيا والسنغال ورواندا ومالي 8، كانت ثماني )0206وفي عام  3-57
أن  الستعراض. غيرل لصحيح طوال دورات اإلبالغ الثالثوالمغرب وموريتانيا( تسير على المسار ا

ست دول أعضاء )بوركينا فاسو ومالوي وزامبيا وبوروندي وغامبيا وغينيا( حققت تقدما كبيرا مقارنة 
 بالتقرير السابق الذي شملت إثيوبيا وبوتسوانا وليبيا وجزر القمر.

  

 األداء اإلقليمي والقاري

 أ2 وسط أفريقيا2

ماني دول أعضاء في هذه المنطقة، هي: الكاميرون، وجمهورية أفريقيا الوسطى، وتشاد، توجد ث 4-6
في و  والكونغو، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وغينيا االستوائية، وغابون، وساو تومي وبرينسيبي.
ألفريقي، اإطار التنسيق المشترك بين اللجنة االقتصادية لدول وسط أفريقيا والجماعة اإلنمائية للجنوب 

قدمت جميع الدول األعضاء تقاريرها لكل سنتين، باستثناء ساو تومي وبرينسيبي، والتي تمثل معدل 
وتجدر  مع وجود قيود مختلفة في البلدان. 62-في المائة، على الرغم أوضاع كوفيد 87.5تقديم يبلغ 

ابقة. ي دورة االستعراض السسيما وأن البلد لم يشارك ف اإلشارة إلى أن حالة ساو تومي وبرينسيبي ال
. وعلى الرغم من 7.08م البالغ 0202، مقارنة بمؤشر عام 3.33ويبلغ متوسط الدرجات في المنطقة 

أن هذا التقرير يشير إلى أن المنطقة ليست على المسار الصحيح للوفاء بالتزامات البرنامج األفريقي 
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م 0262ا طفيفا بالمقارنة مع درجة عام الشامل للتنمية الزراعية لماالبو، حتى لو أحرزت تقدم
 (، فإن منطقة وسط أفريقيا ليست على المسار الصحيح بالنسبة لجميع المؤشرات.3.00)

وحتى إذا لم تكن منطقة وسط أفريقيا تسير على المسار الصحيح في أي من المجاالت السبعة  4-0
ت. وأهم سجلت تقدما طفيفا في معظم المؤشرااللتزامات البرنامج األفريقي الشامل للتنمية الزراعية، فقد 

في المائة  058.0م )0222المناطق التي تتزايد هي حجم األراضي المروية من قيمتها لعام 
في المائة بالنسبة لتشاد(، ونوعية التنسيق المتعدد القطاعات واألطراف المتعددة  661.2للكاميرون، 

ريقيا الوسطى(، والسياسات القائمة على األدلة، في المائة لجمهورية أف 043.0أصحاب المصلحة )
في المائة للكونغو(، والقيمة المضافة الزراعية  602.0والمؤسسات الداعمة والموارد البشرية المقابلة )

في المائة لجمهورية الكونغو الديمقراطية(، نوعية التنسيق بين  622.6لكل أرض صالحة للزراعة )
في المائة لغينيا االستوائية( ووفر مدخالت  620.5مصلحة المتعددين )القطاعات المتعددة وأصحاب ال

في المائة للغابون(. وسجلت  664.3زراعية جيدة إلجمالي احتياجات المدخالت للسلع الزراعية )
أربعة بلدان )الكاميرون وجمهورية الكونغو الديمقراطية وغينيا االستوائية وغابون( زيادة كبيرة في 

في المائة لثالثة بلدان )تشاد  46و  2.3في المائة(. وانخفضت النتيجة بين  34و 2درجاتها )
 وجمهورية أفريقيا الوسطى والكونغو(.

وال يزال أداء المنطقة في مجال التجارة بين البلدان األفريقية في السلع والخدمات الزراعية يمثل تحديا  4-3
عالمية مع السياسات التجارية والظروف درجة. وتتوازن هذه النتيجة ال 6.45كبيرا حيث سجل 

 0206مقارنة بالحد األدنى للنقاط لعام  0.26المؤسسية داخل أفريقيا حيث يبلغ مجموع النقاط الفردية 
 نقاط. 5البالغ 

، وهو أيضا تحد كبير للمنطقة. ويبدو أن اإلجراءات المتخذة 6.73وال يزال القضاء على الجوع يسجل  4-4
ما بعد الحصاد ال تسفر عن نتائج متوقعة. وعالوة على ذلك، فإن اإلنتاجية للحد من الخسائر 

 على التوالي. 6.22و  6.02الزراعية واألمن الغذائي والتغذية بطيئة جدا في المنطقة حيث سجلت 

وال يزال أداء المنطقة في مجال القضاء على الفقر عن طريق الزراعة منخفضا أيضا بسبب مشاركة  4-5
نقطة، كما أن الشراكات بين  6.05لهامشية في األعمال التجارية الزراعية، حيث سجلت المرأة ا

 .6.75القطاعين العام والخاص الشاملة منخفضة لسالسل قيمة السلع األساسية، حيث سجلت 

وفيما يتعلق بجميع بارامترات المؤشر المتصل بتمويل االستثمار في الزراعة، ال يزال أداء المنطقة  4-1
و  6.67خفضا جدا، وال سيما إمكانية الحصول على التمويل والنفقات العامة للزراعة، حيث سجل من
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م. وكان أداء استثمارات القطاع 0202لعام  62على التوالي، مقارنة بالحد األدنى للنقاط  3.44
الخاص المحلي في الزراعة واستثمارات القطاع الخاص األجنبي في الزراعة ضعيفا، حيث سجل 

 .5على التوالي مقارنة بالحد األدنى للدرجة  6.05و  6.81

ولذلك، يجب على المنطقة، بوصفها جماعة، أن تولي اهتماما لجميع مجاالت التزامات البرنامج  4-7
األفريقي الشامل للتنمية الزراعية بماالبو. وينبغي أن يزيد التمويل االستثماري في الزراعة، ويحسن 

لدان األفريقية في السلع والخدمات الزراعية، ويشارك في إجراءات قوية للتصدي التجارة فيما بين الب
للجوع والقضاء على الفقر من خالل الزراعة المستدامة. وبما أن بعض المؤشرات ال يتم اإلبالغ عنها 

 بشكل جيد، ينبغي للمنطقة أن تحسن نظام جمع البيانات في كل بلد.

  

 ب2 شرق أفريقيا2

ثيوبيا وكينيا ورواندا  63ذه المنطقة من وتتألف ه 4-8 ريتريا وا  دولة، هي: بوروندي وجزر القمر وجيبوتي وا 
وسيشيل والصومال وجنوب السودان والسودان وتنزانيا وأوغندا. وتنسق المنطقة بشكل مشترك مجموعة 

فريقيا. وقدمت أ شرق أفريقيا والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية والسوق المشتركة لشرق وجنوب
 جميع الدول األعضاء، باستثناء الصومال تقاريرها.

. وهناك بلد واحد 7.08م من 0202، أقل بكثير من معيار عام 51 .4وعموما، حققت المنطقة درجة  4-2
درجة، وهو يسير على المسار الصحيح للوفاء بالتزامات  7.43فقط، هو رواندا الذي حصل على 

  ماالبو.

رار دورة االستعراض الثانية التي تعقد كل سنتين، فإن منطقة شرق أفريقيا ليست على المسار وعلى غ 4-62
الصحيح لتلبية أي من مجاالت التزام ماالبو السبعة. ويتعين على المنطقة أن تولي اهتماما حاسما 

 م. 0205لجميع مجاالت االلتزام إذا ما كان لها أن تحقق أهداف إعالن ماالبو بحلول عام 

ويتعين على المنطقة أن تولي اهتماما خاصا لاللتزام بتعزيز تمويل االستثمار في الزراعة، ولم تحقق  4-66
م. وخالفا لدورة االستعراض 0202فيه حتى منتصف المسار عند تقييمها بالمقارنة مع معيار عام 

جاالت االلتزام الثانية لم تكن المنطقة أيضا على المسار الصحيح في أي من فئات األداء في م
م، كان أداؤها ضعيفا بشكل خاص في: تعزيز 0202السبعة. وعند تقييم المنطقة وفقا لمعايير عام 

حصول المزارع الصغيرة على الخدمات المالية واستخدامها؛ وتعزيز استخدام المدخالت الزراعية ذات 
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ة وكذلك مدخالت الثرو  الفعالية من حيث التكلفة والنوعية، بما في ذلك تحسين بذور المحاصيل
الحيوانية وصيد األسماك والري والميكنة لرفع اإلنتاجية الزراعية؛ تعزيز المبادرات الرامية إلى تحسين 
الحالة التغذوية لألطفال والنساء واألمن الغذائي؛ دعم نمو القطاع الزراعي من خالل ضمان مساهمة 

وتعزيز المبادرات التي تيسر دخول المرأة أكبر في الناتج المحلي اإلجمالي والحد من الفقر؛ 
ومشاركتها في فرص مربحة وجذابة لألعمال التجارية الزراعية. كما أن أداء المنطقة كان ضعيفا في 
تعزيز التجارة داخل أفريقيا في السلع والخدمات الزراعية. وعلى الرغم من األداء الضعيف عموما، 

ما جيدا في تبني عملية البرنامج األفريقي الشامل للتنمية تجدر اإلشارة إلى أن المنطقة أحرزت تقد
الزراعية، بما في ذلك إنشاء آليات للمساءلة المتبادلة وتعزيز القدرة على التكيف مع تقلب المناخ 

 وغيره من الصدمات.

  

 ج2 شمال أفريقيا2

التي  ا والمغرب وتونسوكان في هذه المنطقة ست دول أعضاء، هي: الجزائر ومصر وليبيا وموريتاني 4-60
يقوم بتنسيقها اتحاد المغرب العربي، باعتبارها جماعة اقتصادية إقليمية، لهذه العملية الثالثة 

لالستعراض. وأبلغت جميع الدول األعضاء في المنطقة عن إحراز تقدم. وهذه الدول األعضاء 
(؛ والجزائر 6.47والجزائر )(؛ 6.47والنتائج التي سجلها كل منها في فترة اإلبالغ هي الجزائر )

(؛ 6.64(؛ ليبيا )1.50مصر ) 6.4(؛ والجزائر )6.47(؛ والجزائر )6.47(؛ والجزائر )6.47)
(. ومن المشجع أن نعرف أن المغرب وتونس 1.08( وتونس )1,82(؛ المغرب )5.42موريتانيا )

 أحرزا تقدما كبيرا نحو تحقيق التزام ماالبو.

بذلت جهود كبيرة في االتصاالت من أجل توعية الدول األعضاء.  لالستعراض وخالل الدورة الثالث 4-63
"، تمكنت جميع الدول األعضاء في المنطقة من تقديم تقاريرها، 62-وعلى الرغم من أوضاع "كوفيد

فيرجى من الدول األعضاء تحسين فعالية نظمها الوطنية حتى تتمكن من توفير بيانات شاملة وفي 
 الستعراض في المستقبل. ا دوراتالوقت المناسب ل

درجة  4.10ويبين التقرير المرحلي العام أن المنطقة ليست على المسار الصحيح حيث سجلت  4-64
. ومع ذلك، تم زيادة الدرجة اإلقليمية من 7.08م البالغ 0202بالنظر إلى المعيار المرجعي لعام 

لها أكبر زيادة في األداء من منطقة ؛ مما يجع4.10م إلى 0262في دورة االستعراض لعام  0.15
 أخرى. 
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وشمال أفريقيا ليس على المسار الصحيح في أي من مجاالت التزام ماالبو، وهو يسير على الطريق  4-65
)استثمار القطاع الخاص المحلي في الزراعة،  03الصحيح فقط في ثالث فئات من فئات األداء ال 

الخاص لسالسل قيمة السلع األساسية، والقدرة القطرية على والشراكة الشاملة بين القطاعين العام و 
 تنفيذ التخطيط القائم على األدلة ورصده وتقييمه(.

إن األداء السيء للمنطقة في االلتزامات بالقضاء على الجوع والفقر من خالل الزراعة، وتعزيز  4-61
، رة على التكيف مع تقلب المناخالتجارة داخل أفريقيا في المنتجات والخدمات الزراعية، وبناء القد

 تدعو إلى تخطيط التحول الزراعي واستهدافه من أجل نظام غذائي مرن.

مفوضية االتحاد األفريقي ولم تتمكن من تقديم بياناتها  وتحظى دولة الصحراوية بدعم مباشر من 4-67
 واإلبالغ عنها بحلول الموعد النهائي.

  

 2 الجنوب األفريقيد2

المنطقة اثنتي عشرة دولة وهي: أنغوال وبوتسوانا وليسوتو ومدغشقر ومالوي وموريشيوس تضم هذه  4-68
سواتيني وزامبيا وزمبابوي. وفي إطار التنسيق المشترك بين  وموزامبيق وناميبيا وجنوب أفريقيا وا 
ناء ثالجماعة اإلنمائية للجنوب األفريقي والكوميسا، قدمت جميع هذه الدول األعضاء تقاريرها، باست

، 4.66في المائة. ويبلغ متوسط الدرجات اإلجمالي للمنطقة  20موريشيوس، فتمثل نسبة االستجابة 
مما يشير إلى أن المنطقة ليست على المسار الصحيح في الوفاء بالتزامات البرنامج األفريقي الشامل 

م. ويمثل هذا 0202لعام  7.08للتنمية الزراعية لماالبو عند تقييمها مقابل المعيار المرجعي البالغ 
م للكتلة. ومن بين الدول 0262في األداء مقارنة باالستعراض لعام  ٪3.5أيضا انخفاضا بنسبة 

(، ال يوجد أي منها على المسار الصحيح مما يمثل انخفاضا بنسبة 66األعضاء األحد عشر )
ي ستعراض االفتتاحاال عن عدد الدول األعضاء التي كانت على المسار الصحيح في برنامج 11.7٪

 م.0262ولكنه ال يمثل أي تغيير في االستعراض لعام 

 إن الجنوب األفريقي، كمنطقة، ليست على المسار الصحيح في أي من التزامات ماالبو السبعة في 4-62
م. في حين أنها كانت على المسار الصحيح بشأن أربعة التزامات في 0206االستعراض لعام 

إال أنها لم تكن على المسار الصحيح بشأن أي من االلتزامات في االستعراض  االستعراض االفتتاحي،
م، بيد أن المنطقة بذلت جهودا كبيرة في االلتزامات المتعلقة بالمساءلة المتبادلة عن 0262لعام 
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 اإلجراءات والنتائج، والقدرة على التكيف مع تقلب المناخ، وااللتزام بعملية البرنامج األفريقي الشامل
للتنمية الزراعية، والتجارة داخل أفريقيا في السلع والخدمات الزراعية، حيث حققت الدول األعضاء معا 

 نحو نصف المعالم المطلوبة لتحقيق تلك المجاالت.

وأصدرت الدول األعضاء التي لديها نظم جيدة نسبيا إلدارة البيانات الزراعية تقارير أفضل عن عملية  4-02
، ساهم مواءمة وتنفيذ السياسات والبرامج القائمة على مبادئ البرنامج األفريقي االستعراض. ثانيا

الشامل للتنمية الزراعية في تحسين أداء الدول األعضاء )تحقيق األهداف المحددة كل سنتين في 
عملية البرنامج األفريقي الشامل للتنمية الزراعية بماالبو وأداء القطاع الزراعي( كما هو مبين أن 

( دول أعضاء )زيمبابوي زامبيا وموزامبيق ومالوي وبوتسوانا( تسير على المسار الصحيح 5مس )خ
فيما يتعلق بتنفيذ مؤشر عملية برنامج العمل الزراعي. ثالثا، أسهم الحد من تقلب أسعار األغذية في 

جنوب  شقر،أداء التجارة داخل المنطقة )تسع دول أعضاء تسير على المسار الصحيح؛ بوتسوانا، مدغ
أفريقيا، زامبيا، موزمبيق، أنغوال، إسواتيني، ليسوتو وناميبيا(. وعالوة على ذلك، ساهم االلتزام 

بالمساءلة المتبادلة أيضا في األداء القوي )ثالث دول أعضاء تسير على المسار الصحيح؛ وهي 
يزانية بشأن وجود بنود م مالوي وزامبيا وزمبابوي(. وأخيرا، حققت ليسوتو وزمبابوي اإلنجاز المطلوب

( دول 5حكومية لتلبية احتياجات اإلنفاق على مبادرات بناء القدرة على الصمود، في حين أن خمس )
أعضاء )زامبيا وزامبيا وليسوتو ومالوي ومدغشقر( تسير على المسار الصحيح نحو تحقيق هدف 

 .حصة األراضي الزراعية في ظل ممارسات اإلدارة المستدامة لألراضي

وبالنظر إلى انخفاض األداء في القضاء على الفقر من خالل الزراعة وتمويل االستثمار في الزراعة  4-06
والقضاء على الجوع، يتعين على المنطقة أن تنظر فيما يلي: أوال، ينبغي لها أن تزيد اإلنفاق العام 

غي يات الزراعية. وينبعلى الزراعة؛ ثم تزيد من فرص حصول المزارعين على المدخالت والتكنولوج
للمنطقة أيضا أن تعزز االستثمار في بناء القدرة على الصمود، واالستثمار في تكنولوجيا التخزين بعد 
دارتها لضمان اإلبالغ عن  الحصاد للحد من الخسائر ما بعد الحصاد، وتعزيز نظم جمع البيانات وا 

جذب المزيد من االستثمارات العامة  جميع أهداف وغايات إعالن ماالبو في المستقبل؛ العمل على
والخاصة عالية الجودة في القطاع الزراعي التي تحسن وتحافظ على أداء القطاع الزراعي من أجل 

القضاء على الجوع والحد من الفقر؛ تعزيز تدجين إعالن ماالبو واألهداف في برامجها خطط 
تواصل المنطقة االنفتاح على التجارة داخل االستثمار الزراعي الوطنية. ومن األهمية بمكان أيضا أن 

المنطقة، وأن تستخدم أسواقا منظمة، وأن تضيف قيمة لمنتجاتها من أجل زيادة الدخول من التجارة 
 في المنطقة والحد من الفقر.
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 2 غرب أفريقياه2

 -ا وغينيا ينيدولة عضوا هي: بنين وبوركينا فاسو وكابو فيردي وغامبيا وغامبيا وغ 65تضم المنطقة  4-00
بيساو وليبيريا ومالي والنيجر ونيجيريا والسنغال وسيراليون وتوغو، وهي تحت تنسيق الجماعة 

 ٪622)لالستعراض االفتتاحي( إلى  ٪23االقتصادية لدول غرب أفريقيا. ارتفع معدل التقديم من 
، مما يشير إلى 4.75 لالستعراض الحالي. ويبلغ متوسط الدرجات في المنطقة ٪622للفترة الثانية و 

أن المنطقة ليست على المسار الصحيح للوفاء بالتزامات البرنامج األفريقي الشامل للتنمية الزراعية 
 م. 0206لعام  7.08لماالبو عند تقييمها مقابل المعيار المرجعي البالغ 

مقارنة  ٪3سبة على الرغم من أن المنطقة ليست على المسار الصحيح وأنها قد انخفض أداؤها بن 4-03
بآخر االستعراض ، إال أنها أحرزت تقدما ملحوظا، نظرا إلى أنها في منتصف السنوات المستهدفة 

م(. وفي حين لم تكن أي من الدول على المسار الصحيح بسبب المعيار المحدد 0205-م0267)
من بين  1.11و 5.63( تقدما ملحوظا بتسجيلها ما بين 5للسنة التي شملها التقرير، أحرزت خمس )

  .الدول األعضاء الخمس عشرة، وهذه الدول هي مالي وغانا وغامبيا ونيجيريا وبوركينا فاسو والسنغال

من  3.6في االلتزام األول، و  62من أصل  8.0فيما يتعلق بالتقدم المحرز، سجل غرب أفريقيا  4-04
في  62من أصل  3.3، و  في االلتزام الثالث 62من أصل  0.2في االلتزام الثاني، و  62أصل 

، 5في االلتزام الخامس 62من أصل  3.3في االلتزام الرابع، و 62من أصل  3.3االلتزام الثالث، و 
في االلتزام السابع. فااللتزام الثاني  62من أصل  1.2في االلتزام سادس، و 62من أصل  5.2و

ا لتزامان اللذين يظهران أداء منخفض)تمويل االستثمار في الزراعة وثالث )القضاء على الجوع( هما اال
 جدا.

وعلى الرغم من التحديات، كان عدد قليل من الدول األعضاء في الجماعة االقتصادية لدول غرب  4-05
على  7و  1و  5و  4أفريقيا، خالل هذا االستعراض الثالث، على المسار الصحيح بشأن االلتزام 

 التوالي.

سو وغانا ومالي ونيجيريا( من الدول األعضاء في الجماعة االقتصادية وهناك أربع دولة )بوركينا فا 4-01
دولة تسير على المسار الصحيح في القضاء على الفقر عن  65لدول غرب أفريقيا البالغ عددها 

طريق الزراعة. وفي أعقاب عملية االستعراض الثانية، سلطت الجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا 
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وء على هذا األمر باعتباره أحد المجاالت الرئيسية التي ينبغي تحسينها، والدول األعضاء الض
ووضعت عدة آليات على الصعيدين اإلقليمي والوطني لتعزيز ذلك. ووضعت عدة سياسات 

لى حد كبير هي استراتيجية المساهمات لدى  واستراتيجيات، فشجعت الدول األعضاء بتنفيذها، وا 
 أفريقيا.الجماعة االقتصادية لدول غرب 

تسير السنغال وسيراليون ونيجيريا على المسار الصحيح في مضاعفة التجارة بين البلدان األفريقية  4-07
للمنتجات والخدمات ثالث مرات، مع احتفاظ سيراليون بهذا االتساق في المركز الثاني. ويمكن أن 

لفة مات الزراعية إلى آليات مختيرجع األداء الجيد للمنطقة في التجارة داخل أفريقيا في السلع والخد
لتيسير التجارة، بما في ذلك إنفاذ حرية حركة األشخاص وأنظمة السلع داخل منطقة الجماعة 

 االقتصادية لدول غرب أفريقيا.

، وهو القدرة على 1وكان كابو فيردي وغامبيا وغانا ومالي على المسار الصحيح بشأن االلتزام  4-08
، 7على المسار الصحيح بشأن االلتزام  في حين كانت السنغال وغانا وماليالتكيف مع تقلب المناخ، 

من حيث المساءلة المتبادلة، وأن معظم الدول األعضاء كانت على المسار الصحيح بشأن فئة األداء 
 .7المتمثلة في االلتزام 

خاص لفئات األداء وعلى الرغم من المجاالت العديدة للتحسين، تحتاج المنطقة إلى إيالء اهتمام  4-02
' االستثمار األجنبي من القطاع 0' االستثمار في القطاع الخاص المحلي في الزراعة؛ '6التالية: '

' القضاء على الجوع. ولألسف، فإن إمكانية 4' الحصول على التمويل، و'3الخاص في الزراعة؛ '
 . الحصول على التمويل تأتي مرارا وتكرارا في فترتين من فترات اإلبالغ

' زيادة اإلنفاق العام على الزراعة كحصة من مجموع اإلنفاق العام؛   6ولذلك، تقدم التوصيات التالية: ' 4-32
'توفير بيئة تمكينية تسهل األعمال التجارية بغية زيادة نسبة استثمارات القطاع الخاص المحلي إلى 0'

النساء العاملين في الزراعة الذين يحصلون ' كفالة زيادة نسبة الرجال و 3االستثمار العام في الزراعة؛ '
' 4على الخدمات المالية من أجل تشجيع الشباب والنساء على المشاركة في سالسل القيمة الزراعية؛ '
تعزيز االستراتيجيات التي تعزز معدل خفض الخسائر بعد الحصاد من أجل تعزيز األمن الغذائي 

 والحد من الجوع.
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 و2 األداء القاري2

وعموما، ال تزال القارة غير متتبعة في الوفاء بالتزامات إعالن ماالبو، حيث تحصل على متوسط  4-36
لتكون أية دولة على المسار الصحيح في  . ومع أن أعلى المعيار المطلوب4.30إجمالي للنقاط قدره 

ل التقدم في م، يبدو أن معد0262في فترة التقرير السابق لعام  1.11مقارنة ب  7.08هذه الفترة هو 
القارة قد تباطأ أكثر. ويبدو أن الفجوة بين األداء العام للقارة مقارنة بالمعيار المرجعي لفترة التقرير 

م أقل 0262( في عام 0.13) 1.11والمعيار المرجعي  4.23آخذة في االتساع: فالفارق في درجة 
(. وتجدر اإلشارة إلى أن 0.82) 7.08ومعيار قدره  4.30إلى حد ما من فارق هذه فترة التقرير وهو 

في عام  62المعيار المرجعي لكل فترة التقرير متتالية سيزداد ليصل إلى القيمة القصوى البالغة 
 م، حيث يتوقع أن يتحسن أداء القارة باستمرار نحو تحقيق األهداف المحددة في إعالن ماالبو. 0205

رير في وجود دولة واحدة فقط )رواندا( على المسار وينعكس تباطؤ معدل التقدم في هذه فترة التق 4-30
 م )غانا ومالي والمغرب ورواندا(.0262الصحيح، مقابل أربع دول في عام 

م بالنسبة لجميع مجاالت 0262وكانت القارة في وضع غير المسار الصحيح في فترة التقرير لعام  4-33
لتالية، غير أنه فيما يتعلق بمجاالت االلتزام اااللتزام السبعة، ولم يتغير ذلك في هذه فترة التقرير. 

(، من 6حدث تحسن عام: إعادة االلتزام بعملية البرنامج األفريقي الشامل للتنمية الزراعية )االلتزام 
؛ خفض الفقر إلى النصف من 0.76إلى  0.02( من 3؛ إنهاء الجوع )االلتزام 7.08إلى  7.02

( من 1؛ القدرة على التكيف مع تغير المناخ )االلتزام 0.12لى إ 6.86( من 4خالل الزراعة )االلتزام 
 . 1.01إلى  5.28( من 7؛ المساءلة المتبادلة عن اإلجراءات والنتائج )االلتزام 5.76إلى  4.52

انخفضت النتيجة اإلجمالية للقارة لتعزيز التجارة بين البلدان األفريقية في السلع األساسية الزراعية  4-34
في فترة التقرير. وعلى هذا النحو، لم يكن سوى  0.44م إلى 0262في عام  0.87( من 5 )االلتزام

( 5.21( وبوتسوانا )1.63( وسيراليون )1.50( ونيجيريا )7.72خمس دول أعضاء )السنغال )
الدولة في هذه الفترة على  56(( من بين 1.50( ونيجيريا )1.12( وجيبوتي )7.72والسنغال )

 في الفترة السابقة. 42دولة من الدول األعضاء الـــ  08مقارنة بــــ المسار الصحيح، 

سواتيني )8.5117( ومصر )8.87وقد تم تقييم أربع دول أعضاء )سيشيل ) 4-35 ( وزامبيا 8.54( وا 
(. وفي هذه فترة 0(( على أنها على المسار الصحيح لتمويل االستثمار في الزراعة )االلتزام 8.27)

في المائة من مجموع اإلنفاق الوطني على الزراعة،  62ق أي دولة ما ال يقل عن التقرير لم تنف
 مقارنة بأربعة في فترة التقرير السابق )بوركينا فاسو وبوروندي ومالي وموريتانيا(.
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أبرز ما جاء في "تسريع تنفيذ البرنامج األفريقي الشامل للتنمية الزراعية من أجل نظام غذائي أفريقي 
  مرن"

  "تسريع تنفيذ برنامج إعادة صياغة نظام اليذاء األفريقي المرن" - أ2

م، صنفت مؤشرات االستعراض وفقا لمسارات عمل 0206وتمشيا مع موضوع تقرير االستعراض لعام  5-6
مؤتمر قمة األمم المتحدة للنظم الغذائية الخمسة. ويجري تحليل التغير في مؤشرات األداء بين 

هذه االستعراض إلعطاء إشارة إلى كيفية أداء الدول األعضاء في تحويل نظمها االستعراض السابق و 
، يندرج أحد عشر 6مؤشرة لتقرير استعراض األداء كما هو مبين في الشكل  47الغذائية. ومن بين 
)التحول  0)الوصول إلى الغذاء اآلمن والمغذي للجميع(، ستة تحت مسار العمل  6تحت مسار العمل 

)تعزيز اإلنتاج اإليجابي  3االستهالك المستدام( ، وسبعة عشر في إطار مسار العمل إلى أنماط 
)سبل العيش العادلة المتقدمة( ، وأربعة عشر في إطار  4للطبيعة( ، وثالثة عشر تحت مسار العمل 

 )بناء القدرة على الصمود أمام نقاط الضعف ، الصدمات، واإلجهاد(. 5مسار العمل 

اء )النقاط( في المؤشرات بمقاييسها بين تقرير االستعراض السابق والحالي، الذي تم تلخيص مقارنة األد 5-0
 تبين ما يلي:،0نتائجه في الشكل 

دول أعضاء )كابو فيردي وغامبيا  62، كانت 6' فيما يتعلق بالمؤشرات في إطار مسار العمل 6'
سواتيني وتنزانيا وتونس يح في وزمبابوي( على المسار الصح ومالي وموريتانيا ورواندا وسيشيل وا 

 م؛0206دول فقط )إسواتيني وغامبيا ومالي وتونس وزمبابوي( في عام  5م، مقارنة بــ0262عام 

دولة )بوروندي، كابو فيردي، ممثل  65، كانت 0' فيما يتعلق بالمؤشرات المدرجة في إطار المسار 0'
ي، مالي، رواندا، السنغال، سيراليون، إسواتين أفريقيا الوسطى، كوت ديفوار، غانا، غينيا، مدغشقر،
م، مقارنة بدولة واحدة فقط )مصر( 0262توغو، تونس، أوغندا( على المسار الصحيح في عام 

 م؛0206في عام 

من مسارات العمل، لم يكن أي بلد يسير على  4و 3' فيما يتعلق بالمؤشرات في إطار المسارين 3'
 العمل وفترات االستعراض؛المسار الصحيح في أي من مسارات 

دول أعضاء )غانا ومالي والمغرب ورواندا  5، 5( فيما يتعلق بالمؤشرات في إطار مسار العمل 4
 م.0206م، مقارنة بدولة واحدة )رواندا( في عام 0262وتونس( في عام 
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االستعراض،  يوتشير هذه النتائج إلى أن أداء أفريقيا في تحويل نظمها الغذائية قد انخفض بين فترت 5-3
 وهو ما يتسق مع التدهور العام في األداء لتحقيق أهداف وغايات إعالن ماالبو.

ك يهدف إلى وضع الزراعة كمحر ونظرا للبرنامج األفريقي الشامل للتنمية الزراعية في إعالن ماالبو  5-4
فيف حدة تغذوي، وتخرئيسي للنمو الشامل والتنمية االقتصادية لضمان خلق الثروة، واألمن الغذائي وال

الفقر واالزدهار، والقدرة على الصمود واالستدامة، فقد أرسى القادة األفارقة بالفعل األساس التخاذ نهج 
 النظم الغذائية لتحقيق أهدافهم اإلنمائية الوطنية.
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عمال البرنامج فيذ جدول أوعلى هذا النحو، فإن الزخم الذي أحدثته قمة منظومة األغذية التابعة لألمم المتحدة هو بالتالي فرصة لتحسين وتيرة تن 5-5
ويمكن استكمال بطاقة نتائج التحول الزراعي في أفريقيا وتقديم تقرير االستعراض كل سنتين  األفريقي الشامل للتنمية الزراعية لماالبو وتسريعها.

موال لتحويل النظم الغذائية فيذ وتتبع أكثر شبمؤشرات إضافية )مثل التجهيز والتوزيع كجزأين رئيسين في النظام الغذائي( لتحسين االسترشاد بتخطيط وتن
 في أفريقيا.

 

 

: عدد مؤشرات أداء المكتب من خالل مسارات 0الشكل 
 ءلليذاعمل مؤتمر قمة األمم المتحدة 

 تنفيذ البرنامج اإلنمائي الشامل من قبل النظام اليذائي لألمم المتح :.الشكل 

 مسارات عمل القمة )عدد الدول األعضاء التي تحقق الهدف 

 (1.0.و  101.في 
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 والنظام اليذائي األفريقي 01-ب2 كوفيد2

 62-م تضمن دراسة استقصائية عن أثر كوفيد0206لتقييم قدرة النظام الغذائي األفريقي على الصمود، فإن نظام تقرير االستعراض لعام  5-1
يتم تقديم  دولة. 33خبيرا من  56ء موجز لنتائج الدراسة االستقصائية. وعموما، جمعت بيانات من واستجابات الحكومات. ويرد في هذا الجز 

ينتمون أساسا إلى وزارة الزراعة في الدول األعضاء، كما يشغلون مناصب  56ردين دون اإلشارة إلى البلد الذي ينتمون إليه. وكان الخبراء الــ 
ستشار، والخبير االقتصادي الزراعي، ومركز التنسيق التابع البرنامج األفريقي الشامل للتنمية الزراعية، وما عليا، بما في ذلك مدير اإلدارة، والم

 إلى ذلك.

  

 على النظام اليذائي األفريقي 01-أثر كوفيد

أدى إلى انخفاض  62-أن كوفيدقد شعر به في جميع أنحاء القارة. والواقع   62-فإن األثر السلبي لكوفيد،62و 3الشكلين وكما هو مبين في  5-7
نتاج األغذية، ونقل األغذية وتوزيعها، وتجهيز األغذية، وتسويق األغذية والتجارة، واالستهالك. ومن ناحي  ةفرص الحصول على المدخالت، وا 

 أخرى، أسفر الوباء عن زيادة في أسعار األغذية، في حين لم يبلغ عن أثر كبير على هدر األغذية.

  

 01-ات على كوفيدردود الحكوم

 توزيع البذور

. وفي الواقع، 62-وتشير النتيجة إلى أن الدول األعضاء قدمت بذورا لمزارعيها بدال من إدخال سياسات جديدة للبذور في االستجابة لوباء كوفيد 5-8
. وفيما يتعلق بالمناطق، فإن ما 62-كوفيد في المائة( للتخفيف من أثر 73.4قدمت الحكومات البذور للمزارعين في معظم الدول األعضاء )

في المائة من الدول األعضاء في شرق أفريقيا لم تشارك في توفير البذور للمزارعين مقارنة بالمناطق األخرى التي كانت غالبية  12يقرب من 
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مات االستقصائية، لم تطبق الحكو  في المائة أو أكثر( قد تزودت البذور. وفي ثلثي الدول األعضاء التي شملتها الدراسة 75الدول األعضاء )
في المائة( التي أدخلت سياسات  87سياسات جديدة للبذور، وكان التوزيع متماثال تقريبا بين المناطق الجغرافية. كما أن غالبية الدول األعضاء )

 جديدة للبذور قد زودت المزارعين بالبذور.

على القطاع الزراعي.   62-مات كانت فعالة بوجه عام في معالجة األثر السلبي لكوفيدفي االستطالع أن ردود الحكو  المشاركين ورأى معظم ا 5-2
فقط من المشاركين أن اإلجراءات الحكومية غير فعالة. وعلى الصعيد الجغرافي، كان لدى جميع المشاركين من غرب  ٪68وبشكل عام، رأى 

ي المناطق األخرى. وهذا يدل على أن تصور فعالية الحكومة لم يكن موحدا عكس ما كان ف أفريقيا تصور إيجابي أعلى لإلجراءات الحكومية،
 في جميع أنحاء القارة.

 

  

 كما هو محسوس في جميع أنحاء القارة  62-: األثر السلبي لكوفيد62-3األرقام 
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 توزيع األسمدة

ن توزيع حكوماتها األسمدة على المزارعين للتخفيف من أثر الوباء. ومع ذلك، في حوالي ثلثي الدول األعضاء التي قدمت تقريرا أبلغت ع 5-62
( من شرق أفريقيا، لم تقدم الحكومات األسمدة للمزارعين في المنطقة. وبشكل عام، قام حوالي ٪75بالنسبة لغالبية المشاركين في االستطالع )

األسمدة. وباستثناء بعض الدول األعضاء )توغو وبوركينا فاسو وغامبيا والنيجر من الدول األعضاء والحكومات بتزويد مزارعيها بالبذور و  22٪
. ورأى معظم المشاركين أن استجابة 62-ونيجيريا( في غرب أفريقيا، لم تطبق معظم الدول األعضاء سياسات جديدة لألسمدة لمكافحة أثر كوفيد

 في المائة(. 68أو جيدا جدا ) في المائة( 58الحكومات فيما يتعلق باألسمدة كان إما جيدا )

  

 توزيع األغذية 

من  ٪52وفي معظم الحاالت، وزعت الحكومات في جميع أنحاء القارة األغذية على المستهلكين في أعقاب هذا الوباء. ويؤكد ما ال يقل عن  5-66
. وتظهر النتيجة عدم التجانس الجغرافي 62-وفيدك المشاركين في االستطالع أن الحكومات قد أدخلت سياسات غذائية جديدة للتخفيف من تأثير
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في جميع أنحاء القارة، حيث أن أكثر من نصف الدول األعضاء في غرب وجنوب أفريقيا قد أدخلت سياسات جديدة في حين لوحظ العكس في 
 ٪02ومات بأنها "ضعيفة" مقابل من المشاركين في منطقة وسط وشرق أفريقيا تنفيذ الحك ٪42المناطق الوسطى والشرقية. وبشكل عام، وصف 

 في جنوب وغرب أفريقيا. 

  

 سياسات التجارة )االستيراد والتصدير(

ويؤكد ثلثا المشاركين أن الحكومات سنت تدابير تجارية عقب ظهور الوباء، وأن معظم الدعم التجاري الجديد صدرت من الدول األعضاء في  5-60
بير التجارية، أشار المشاركون إلى إدخال أنظمة تجارية جديدة في عدة دول أعضاء، كما يعتقد أكثر جنوب وغرب أفريقيا. وباإلضافة إلى التدا

لتي ا من نصف المشاركين أن اإلجراءات التي اتخذتها الحكومات في تنفيذ التدخالت المتعلقة باالستيراد والتصدير كانت "جيدة". ووفقا للنتائج
 المشاركين الذين اعتبروا اإلجراءات الحكومية ضعيفة هي أعلى نسبيا في وسط وشرق أفريقيا. نوقشت في األقسام السابقة، فإن نسبة

  

  االستنتاجات والتوصيات

 م وأبرز ما جاء في التقرير1.0.أ2 استنتاجات التقرير االستعراضي الذي يصدر كل سنتين لعام 6

ضاء في االتحاد األفريقي وضع خطط وطنية لالستثمارات الزراعية بحلول عام م، فالمطلوب من الدول األع0264اعتمد إعالن ماالبو في عام  1-6
م، بوصفها أدوات رئيسية لتنفيذ برامج للوفاء بالتزامات ماالبو السبعة. ولألسف، لم تقبل جميع الدول األعضاء هذه العملية بشكل كامل 0268

القارة في الوفاء بااللتزامات. وهناك حاجة إلى اتخاذ إجراء عاجل في هذا ومتناسق حتى اآلن. وقد أسهم ذلك إسهاما كبيرا في عدم انتظام 
 الشأن.
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ة يوال يزال االستعراض مصدر اهتمام وحوار واسع بشأن التحول الزراعي في أفريقيا على النحو الذي يرغب فيه إعالن ماالبو. وتعد كل من عمل 1-0
، وكذلك لوحة بيانات االستعراض لماالبو أدوات رئيسية لتيسير آلية استعراض النظراء االستعراض وبطاقة نتائج التحول الزراعي في أفريقيا

 المنصوص عليها في مبادئ االتحاد األفريقي وجدول أعمال للشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا األصلي.

ر نية متقدمة نسبيا ومتكاملة بشكل جيد مع آليات التقريولوحظ على مدى ثالث دورات االستعراض أن الدول األعضاء التي لديها نظم بيانات وط 1-3
رير ااألخرى على المستويات الوطنية واإلقليمية والعالمية تقوم عموما بالتقاط البيانات ذات الجودة العالية وتنظيمها ومعالجتها إلعداد تق

 على نحو جيد.االستعراض 

م، إال 0205ة ليست على المسار الصحيح لتحقيق أهداف وغايات إعالن ماالبو بحلول عام وتشير نتائج تقرير االستعراض الثالث إلى أن القار  1-4
دول في عام  4أنها تظهر تقدما إيجابيا. فيشير بيان هذا تقرير االستعراض الثالث إلى دولة واحدة فقط تسير على المسار الصحيح، مقارنة بـــ 

م. وفي حين أحرزت الدول األعضاء تقدما عاما، فإن معدل التقدم أبطأ مما هو 0267 دولة في التقرير االفتتاحي في عام 02م، إلى 0262
 مطلوب.

والمغرب وغانا ومالي هي الدول األعضاء الوحيدة التي انتقلت من كونها على المسار الصحيح في دورة االستعراض الثانية إلى "غير على  1-5
 المسار الصحيح" في التقرير الحالي.

ن عدة دول أعضاء من اإلبالغ عن بعض المؤشرات ألنها ال تملك البيانات في نظمها الزراعية الوطنية. فعلى سبيل المثال، لم تتمكن ولم تتمك 1-1
دولة في هذا تقرير االستعراض الثالث أبلغت عن انخفاض خسائر ما بعد الحصاد ونسبة النساء المتمكنات في الزراعة، على  36و 02سوى 

 ك فإن هذه المسائل هي عناصر رئيسية في إعالن ماالبو.التوالي، ومع ذل

يست ل ومن المهم مالحظة أنه على الرغم من أن تغير المناخ وتقلب المناخ يشكالن تهديدا كبيرا للتحول الزراعي في أفريقيا، فإن القارة عموما 1-7
ناخ، ولذلك ينبغي إيالء اهتمام لهذه المسألة لضمان وجود على المسار الصحيح بشأن المؤشرات المتصلة بالقدرة على التكيف مع تغير الم

 آليات مناسبة لمواجهة هذه الصدمات.



 
EX.CL/1310 (XL)Annex 1  
Page 60 

 

من  اوتجدر اإلشارة أيضا إلى أن أفريقيا، بالنسبة لهذا االستعراض الثالث، ليست على المسار الصحيح في أي التزام ولكنها تحسنت تحسنا طفيف 1-8
 في االستعراض الثالث. 4.30ثاني إلى  في تقرير االستعراض 4.23

  

 ب2 التوصيات6

 تحسين عملية تقرير االستعراض وقدرات البيانات القطرية

قرير ت ينبغي أن يباشر جميع الدول األعضاء والجماعات االقتصادية اإلقليمية واالتحاد األفريقي حملة قوية لالتصال والنشر بشأن نتائج هذا 1-2
قرير تل م مجموعة أدوات االتصاالت الخاصة بالبرنامج األفريقي الشامل للتنمية الزراعية لوحة المتابعة. وينبغي تشجيع استخدا االستعراض

قيق حاالستعراض حتى يتمكن أصحاب المصلحة من االطالع على نتائج هذه دورة تقرير االستعراض الثالثة ومراقبتها والتفكير فيها فيما يتعلق بت
 التزامات ماالبو. 

جة إلى وضع خطة لدعم الدول األعضاء في إعداد ونشر موجزات السياسات على نطاق واسع، فضال عن المالحظات التقنية لدعم وثمة حا 1-62
 عملية صنع القرار.

وباإلضافة إلى ذلك، يوصى بأن تكفل الدول األعضاء في االتحاد األفريقي، بالتعاون مع جميع أصحاب المصلحة، عقد عمليات حوار وطنية  1-66
قد تم و  لتفكير في نتائج هذا التقرير الثالث ومناقشتها بغية تحديد األولويات ووضع سياسات واستجابات برنامجية للتعجيل بتحقيق إعالن ماالبو.ل

 ذلك في الماضي وأثبت نجاحها.

عراض ضاء تقرير االستعراض منذ االستوعالوة على ذلك، يوصى مرة أخرى بأن يجري االتحاد األفريقي استعراضا لكيفية استخدام الدول األع 1-60
ياسي قاالفتتاحي ، لدفع عجلة التحول الزراعي. ويعزى ذلك بشكل خاص إلى أن النتائج أظهرت فجوة متزايدة بين درجة األداء القاري والمعيار ال

 في محافل االتحاد األفريقي، بما في ذلكم. وينبغي تقديم هذه التقارير التحليلية ومناقشتها 0206م وحتى األداء القاري لعام 0267منذ عام 
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ع امنبر الشراكة بين الوكاالت المعنية بالشؤون السياسية والتنمية، ومعتكف األمناء الدائمين بشأن برنامج العمل من أجل التنمية في القط
 الخاص، ومنتدى ماالبو للتعلم من نظير إلى نظير. 

رنامج األفريقي الشامل للتنمية الزراعية بصفة عامة، وعملية تقرير االستعراض بصفة خاصة، يتطلبان وال يمكن اإلفراط في التأكيد على أن الب 1-63
 ذقيادة والتزاما سياسيين أقوى والقدرة المطلوبة على جميع المستويات من أجل دفع الحكومة وأصحاب المصلحة إلى المشاركة في تمويل وتنفي

 التوصيات الرئيسية.

عضاء في االتحاد األفريقي على تصميم وتمويل وتنفيذ برامج ومشاريع ذات أولوية مختارة بعناية لإلسراع في تحقيق التزامات ويحث الدول األ 1-64
فقة اماالبو السبعة. وفي هذا الصدد، ينبغي للدول األعضاء تكثيف جهودها لتطوير وتنفيذ خطط االستثمار الزراعي الوطنية عالية الجودة المتو 

 ماالبو، كما سيساعد بناء سجل حافل تدعمه نظم اإلنفاق العام الفعالة على حشد استثمارات إضافية من الحكومة والشركاء.  مع التزامات

قي يينبغي أن تسترشد نتائج عملية تقرير االستعراض بما في ذلك األولويات المحددة الشراكة والبرمجة المستقبلية بين مؤسسات االتحاد األفر  1-65
فريقي البرنامج األ تقرير االستعراض بصورة خاصة، و عضاء من جهة، والشركاء من جهة أخرى، بما يكفل المواءمة وااللتزام بعمليةوالدول األ

 الشامل للتنمية الزراعية بوجه عام.

ض يستند خالل عملية تقرير االستعرا اآلن، كان نظام المساءلة المتبادلة الذي يقوم عليه البرنامج األفريقي الشامل للتنمية الزراعية منوحتى  1-61
 زإلى اإلبالغ والمشاركة من جانب الدول األعضاء في االتحاد األفريقي ومؤسسات االتحاد األفريقي إلى حد كبير. ويوصي هذا التقرير بتعزي

 الفاعلة، بما في ذلك القطاع الخاص نظم المساءلة المتبادلة لتشمل المساءلة عن اإلجراءات والنتائج التي تقوم بها مجموعة أوسع من الجهات
 ومنظمات المزارعين ومنظمات المجتمع المدني وشركاء التنمية. 

نها تؤدي الجماعات االقتصادية اإلقليمية دورا رئيسيا في دعم إنتاج تقارير قطرية جيدة الجودة بتقرير االستعراض من الدول األعضاء فيها أل 1-67
تقارير الفردية قبل إرسالها إلى االتحاد األفريقي. ومن ثم، من المهم تعزيز قدرة اللجان الخاصة بالموارد البشرية مسؤولة عن التحقق من اكتمال ال

 والمالية على حد سواء لمواصلة االضطالع بهذا الدور الحاسم. 
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 ناخ.ويجب على القارة أن تسرع التقدم نحو بناء نظام غذائي أفريقي قادر على التكيف مع تغير الم 1-68

وتحث الدول األعضاء على إنشاء أو تعزيز مجموعات التزام بتقرير االستعراض تتألف من أطراف فاعلة من الدول وغير الدول لتحسين نوعية  1-62
 المناقشات والموافقة على بيانات االستعراض.

دارة الحاجة إلى إيالء االهتمام الكافي لتعزيز نظام ال 62-وقد أثار ظهور وباء كوفيد 1-02 بيانات بشأن التأهب للمخاطر والحماية االجتماعية وا 
كدعوة لالستيقاظ على تعزيز نظم البيانات  62-حاالت الطوارئ في أفريقيا. ومن ثم، ينبغي للدول األعضاء أن تنظر إلى ظهور وباء كوفيد

دارة حاالت الطوارئ.  المتعلقة بالتأهب للمخاطر والحماية االجتماعية وا 

باالستجابات المستقبلية للكوارث ذات الصلة بالزراعة، بما في ذلك  62-ل، ينبغي أن تسترشد الدروس المستفادة من جائحة كوفيدوبالمث 1-06
م ت الصدمات المناخية وصدمات األسعار. ولذلك، ينبغي للحكومات في أفريقيا أن تدعم المؤسسات االستراتيجية والشراكات وآليات التمويل التي

 ستجابة للصدمات في المستقبل بغية بناء نظام غذائي أفريقي مرن.تعزيزها لال

 تحسين عملية تقرير االستعراض وقدرات البيانات القطرية 

لية مإجراء تقييم/مراجعة خارجية لعملية االستعراض الشاملة إلعادة النظر في فعالية نظام اإلبالغ الذاتي واقتراح تدابير لتعزيز نوعية الع 1-00
 ا على جميع المستويات: الدول األعضاء، والجماعات االقتصادية اإلقليمية ، ومؤسسات االتحاد األفريقي، والشركاء اإلنمائيون.وفعاليته

 إجراء تحليل نقدي بهدف تشجيع التفكير الذاتي في عملية االستعراض الثالثة والتوصل إلى مجموعة من الدروس المستفادة. 1-03

إضفاء الطابع المؤسسي على بعض العمليات الهامة ذات الصلة االستعراض وتعميمها، تشجع الدول األعضاء على إدماج ونظرا ألهمية زيادة  1-04
رات في اعملية جمع البيانات من قبل تقرير االستعراض في النظم الوطنية واإلقليمية القائمة لجمع البيانات. ويمكن أن تشمل هذه التحسينات ابتك

باستخدام التكنولوجيا الجديدة على الصعيد الوطني، في أشكال موحدة تجعلها متوافقة مع نظام االتحاد األفريقي  منهجية جمع البيانات
 لالتصاالت اإللكترونية. 
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 تآزر عمليات االستعراض وخطط االستثمار الزراعي الوطنية ، واالستراتيجية المشتركة بين الدول األعضاء. 1-05

االتحاد األفريقي بإعداد الشروط المرجعية الجتماعات جمع البيانات الخاصة، واجتماعات التصديق الوطنية، وحتى ينبغي أن تقوم مفوضية  1-01
المقبلة  تاجتماعات وعمليات التصديق اإلقليمية، استنادا إلى الدروس المستفادة لتوجيه الدول األعضاء والجماعات االقتصادية اإلقليمية والعمليا

 الشامل للتنمية الزراعية.للبرنامج األفريقي 

ليد و ويتعين على الدول األعضاء في االتحاد األفريقي والشركاء التقنيين االستثمار في تعزيز نظم البيانات الوطنية وقدراتها لتمكينها من ت 1-07
ودة العالية. االستعراض ذات الج تقارير بيانات كافية وجودة عن جميع مؤشرات البرنامج األفريقي الشامل للتنمية الزراعية من أجل استدامة إنتاج

 ويشمل ذلك، على سبيل المثال ال الحصر، إنشاء وتدريب فرق مشتركة بين المؤسسات والقطاعات لدعم عملية تقرير االستعراض. 

غي لالتحاد األفريقي ص، ينبينبغي للشركاء تخصيص موارد كافية لدعم الفرق العاملة التقنية التي تضع تقارير االستعراض. وعلى وجه الخصو  1-08
في  ةوالجماعات االقتصادية اإلقليمية، بدعم من الشركاء التقنيين أن ينشئ فريقا أساسيا يتعامل تحديدا مع االستعراض واالئتار لتحسين كفاء

 عملية تقارير االستعراض.

دارتهاينبغي لمفوضية االتحاد األفريقي والشركاء في التنمية أن تعزز القدرات المؤ  1-02 في مجال  سسية الوطنية واإلقليمية في مجال توليد البيانات وا 
 تنمية القدرات اإلقليمية واإلقليمية، فضال عن إنتاج البيانات في فترة ما بعد تقارير االستعراض.

 ون التعلمل األقران. وينبغي أن يكويتعين على االتحاد األفريقي والدول األعضاء أن تضع وتعزز آليات قابلة للتنفيذ من أجل التعلم من قب 1-32
 المنظم والتبادل بين األقران جزءا ال يتجزأ من عملية البرنامج األفريقي الشامل للتنمية الزراعية. 

  

 م1.0.الجوائز المقترحة لالستعراض كل سنتين لعام 
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ن ماالبو بشأن قارة فيما يتعلق بتنفيذ االلتزامات السبعة إلعالوفيما يتعلق بهذه دورة االستعراض تبرز رواندا مرة أخرى بوصفها أفضل بلد في ال 1-36
 النمو الزراعي السريع والتحول من أجل الرخاء المشترك وتحسين سبل العيش.

 ويقترح منح الجوائز التالية لالعتراف باألداء القطري النموذجي: 1-30

 لجمهورية رواندا؛(: 7.43)ألفضل نتيجة عامة ماالبو الذهبية لالستعراض كل سنتين ' جائزة 6'

  للمملكة المغربية؛(: 1.82ألفضل النتيجة الثانية إجمالية )جائزة ماالبو الفضية لالستعراض كل سنتين ' 0'

 لجمهورية مالي؛(: 1.11لثالثة إجمالية )ا ألفضل النتيجةماالبو البرونزية لالستعراض كل سنتين جائزة ' 3'

  جمهورية جيبوتي؛في المائة(: إلى  40من االستعراض السابق )سنتين ألفضل النتائج جائزة ماالبو االستعراضية كل ' 4'

ألفضل أداء في موضوع العام "تسريع تنفيذ البرنامج األفريقي الشامل للتنمية الزراعية لنظام غذائي  جائزة ماالبو االستعراضية كل سنتين' 5'
أفريقي مرن": ...........................
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 أفريقيا غرب إلى: ألفضل أداء إقليمي شامل ر خاص تقدي( 1

(، وسط 4.66(. الجنوب األفريقي )4.51(، شرق أفريقيا )4.10(، شمال أفريقيا )4.75غرب أفريقيا )
 (3.33أفريقيا )

 :المسار الصحيحعلى النحو التالي للدول التي هي على االلتزامألفضل أداء من مناطق ذكر خاص ( 7

 

 

 الدول األعضاء على المسار الصحيح المعيار تزامال اسم االلتزام

 إعادة االلتزام بمبادئ وقيم عملية 
البرنامج األفريقي الشامل للتنمية 

 :الزراعية

االلتزام 
6  

 ( وزيمبابوي62.2( وتنزانيا )62.2رواندا ) 62,2
(62.2) 

االلتزام  :تعزيز تمويل االستثمار في الزراعة
0  

 (، إسواتيني8.51)(، مصر 8.87سيشيل ) 7,5
(8.54)،  

 (8.27) وزامبيا

االلتزام  :0205القضاء على الجوع بحلول عام 
3  

 (1.42) كينيا 1,30

خفض الفقر إلى النصف من خالل 
 :م0205الزراعة بحلول عام 

االلتزام 
4  

 (، رواندا7.50(، المغرب )8.04غانا ) 5,86
(1.25)،  

 (، مالي1.02(، مصر )1.36تنزانيا )
(1.66)،  

(، 5.22(، بوركينا فاسو ، )5.21نيجيريا )
 .(5.88) وتونس

تعزيز التجارة بين البلدان األفريقية في 
 :السلع والخدمات الزراعية

االلتزام 
5  

 (، سيراليون1.50(، نيجيريا )7.72السنغال ) 5,22
(1.63)،  
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  ءاألداء وبطاقات األدا 

 أ2 بطاقات نقاط األداء الخاصة بالدول األعضاء الفردية8

 التقدم اإلجمالي القطري لتنفيذ إعالن ماالبو للتحول الزراعي في أفريقيا الممثل في سجل التحول الزراعي

  بطاقة نقاط هنا

  (5.21) وبوتسوانا

تعزيز القدرة على التكيف مع تغير 
 :المناخ

ام االلتز 
1  

 (، رواندا62.22(، مالي )62.22المغرب ) 8,22
(2.72)،  

 (، ليسوتو2.14(، غامبيا )2.12غانا )
(2.10)،  

(، 8.22(، إثيوبيا )2.47كابو فيردي )
  ،(8.71) زيمبابوي

 (، الكاميرون8.44(، بوروندي )8.12مصر )
(8.43).  

 (، ومالوي8.33(، سيشيل )8.33ناميبيا )
(8.22). 

ساءلة المتبادلة عن اإلجراءات تعزيز الم
 :والنتائج

االلتزام 
7  

 (، رواندا2.23(، إثيوبيا )2.25مالي ) 8,33
(2.87)،  

 (، تنزانيا2.42(، موريتانيا )2.82المغرب )
(2.32)،  

 (، غانا2.05(، السنغال )2.35تونس )
(2.27)،  

 .(8.40) (، وجنوب أفريقيا8.11بوتسوانا )
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 بطاقات نقاط الدولة العضو 

  

 الدولة العضو التوصيات
التزام البالد بعملية البرنامج األفريقي الشامل للتنمية الزراعية ، فضال عن تحسين تقديم على الحكومة الجزائرية أن تزيد من  .6

 .تحليل الملف للبلد تقرير كل سنتين. مجموعة البيانات المقدمة هذا العام ال تسمح بإجراء فحص شامل
م مع خط األساس لعام 0205معدل نمو حجم المناطق المروية بطيء مقارنة بالهدف المتمثل في مضاعفته بحلول عام  .0

 .هكتار. ويوصى ببذل المزيد من الجهود للعودة إلى المسار الصحيح 352،222م من 0222
 ودرجة اإلنفاق العام على الزراعة كحصة من قيمة اإلنفاق الزراعي المضافة منخفضة، .3

 .على الحكومة الجزائرية أن تزيد من مخصصات الميزانية العامة للقطاع الزراعي

 جزائر

 زيادة مخصصات الميزانية للمدخالت وخدمات اإلرشاد .6
 .إنشاء آليات مؤسسية شاملة للمساءلة المتبادلة واستعراض النظراء .0
 .زيادة مخصصات الميزانية الحكومية من أجل مبادرات بناء القدرة على الصمود .3

 أنغوال

 ستدامة لألراضيينبغي لبنين أن تتخذ تدابير لزيادة نسبة األراضي الخاضعة لإلدارة الم .6
 .الممارسات

 ينبغي لبنين أن تعمل جاهدة لتخفيض النسبة المئوية للسكان الذين يعانون من األغذية المعتدلة والشاقة. .0
 .انعدام األمن من خالل التركيز أكثر على برامج تعزيز األمن الغذائي .3
 فرص أفضل للمزارعين للوصول إلى اراضيينبغي لبنين أن تركز أكثر على الجهود التي من شأنها أن توفر المزيد من  .4

 الزراعة والخدمات االستشارية.

 بنين

 بوتسوانا زيادة اإلنفاق العام على الزراعة كحصة من إجمالي اإلنفاق العام وألغراض زراعية حديثة .6



 
EX.CL/1310 (XL)Annex 1  
Page 69 

 

 التقنية.
 .توفير التدريب والقروض بأسعار معقولة للشباب في مجال األعمال الزراعية .0
الحماية االجتماعية للحد من الضعف وتعزيز القدرة على الصمود أمام انعدام االمن والمواد  تركيز االهتمام على سياسات .3

 الغذائية.
 

ينبغي أن تعمل بوركينا فاسو بجد أكبر لزيادة فرص حصول المزارعين على الخدمات االستشارية الزراعية وكذلك زيادة حجم  .6
 المناطق المروية في البالد

 فاسو أن تتخذ تدابير من شأنها أن تؤدي إلى خفض نسبة الفقراء في ينبغي لبوركينا .0
 السكان وكذلك انتشار الهزال بين األطفال دون سن الخامسة.

 . ينبغي لبوركينا فاسو تنفيذ برامج التغذية التي من شأنها زيادة نسبة3
 .بولشهرا من العمر التي تلبي الحد األدنى من النظام الغذائي المق 03-1األطفال 

 بوركينا فاسو

جراءات لزيادة التجارة داخل أفريقيا أيضا .6  ينبغي لحكومة بوروندي تنفيذ سياسات وا 
 للحد من الفجوة بين سعر الجملة وبوابة المزرعة.

 .ينبغي لبوروندي أن تنفذ استراتيجيات لتعزيز حصول الرجال والنساء العاملين في الزراعة على التمويل .0
 ابير لزيادة نمو القيمة المضافة الزراعية لكل عامل الزراعة.ينبغي للبلد تنفيذ تد .3

 بوروندي

 يجب على كابو فيردي وضع تدابير من شأنها أن تؤدي إلى خفض نسبة السكان الذين .6
 .يعانون من نقص التغذية من معدله المرتفع الحالي

 بقوة إلى الري . يجب أن تعمل كابو فيردي على زيادة حجم المناطق المروية من خالل السعي0
 .سياسات التوسع

 كابو فيردي
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يجب أن تضع كابو فيردي سياسات من شأنها تحسين ملكية المزارعين والحصول على األراضي اآلمنة فضال عن زيادة  .0
 .اإلنفاق على مبادرات البناء المرنة

 ينبغي لحكومة الكاميرون أن تتخذ إجراءات قوية ومتسقة لتحسين السياسات .6
 .شار نقص الوزن بين األطفال دون سن الخامسةالحد من انت

 .ينبغي لحكومة الكاميرون أن تحسن مرافق التجارة في الجماعة االقتصادية اإلقليمية .0
 .ينبغي لحكومة الكاميرون أن تحسن صرف المساعدة اإلنمائية الرسمية لدعم االستثمار في القطاع الزراعي .3

 الكاميرون

 أن تزيد اإلنفاق على البحوث الزراعية كحصة من الزراعة ينبغي لجمهورية أفريقيا الوسطى .6
 . الناتج المحلي اإلجمالي والزراعة العامة كحصة من إجمالي اإلنفاق العام للوفاء بإعالن ماالبو

ينبغي لجمهورية أفريقيا الوسطى أن تضع سياسات لتحسين السياسات الرامية إلى الحد من انتشار نقص الوزن بين األطفال  .0
 سن الخامسة؛ دون

ينبغي لجمهورية أفريقيا الوسطى أن تحسن فرص حصول المزارعين على الخدمات االستشارية الزراعية من أجل زيادة  .3
 .اإلنتاجية في قطاعي الزراعة واألعمال الزراعية

مهورية أفريقيا 
 الوسطى

لى الزراعة، ووتأكد من استخدامها الفعال هناك حاجة إلى أن تقوم تشاد بتعبئة الموارد المحلية لتعزيز اإلنفاق العام ع .6
 والكفاءة؛

يجب على تشاد االستثمار في البحث والتطوير لتحقيق اإلمكانات الكاملة لالبتكار الزراعي لتعزيز اإلنتاج الزراعي  .0
 واإلنتاجية؛

 ول على الخدماتهناك حاجة إلى تيسير الحصول على الخدمات المالية، بما في ذلك االئتمان للنساء والشباب، والحص .3
 .بطريقة منتجة  المالية، والخدمات االستشارية الزراعية لتحفيز االستثمارات واألعمال والصناعات الزراعية

 . تشاد62

 جزر القمر ينبغي لحكومة جزر القمر تخصيص أموال للزراعة في الميزانيات الوطنية مع التركيز على جمع .6
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  ة للزراعة فضال عن اإلنفاق كحصة من المجموعاإلنفاق العام على الزراعة كحصة من القيمة المضاف
 النفقات العامة؛

 ينبغي لجزر القمر أن تضع آليات ونظما لتعزيز استعراض النظراء والمساءلة المتبادلة .0
 وكذلك عملية استعراض الزراعة كل سنتين؛

البرنامج األفريقي الشامل  ام نهج تنفيذ. يجب على البلد إكمال عملية وضع/ تحديث الخطط الوطنية لتنفيذ إعالن ماالبو باستخد3
 .أقرب وقت للتنمية الزراعية في إطار عملية شاملة وتشاركية في

 ينبغي لحكومة الكونغو أن تضع وتنفذ بفعالية تدابير لتعزيز الشباب .6
 الريفية؛ المشاركة في فرص عمل جديدة في سالسل القيمة الزراعية للحفاظ على التحول الزراعي والتنمية

 ينبغي للبلد أن ييسر إجراء إصالحات كافية لزيادة اإلنفاق العام كحصة من الزراعة .0
 القيمة المضافة وتيسير التجارة في المنطقة؛

ينبغي أن تسعى الكونغو جاهدة إلى زيادة نسبة الشباب المنخرطين في فرص عمل جديدة في الزراعة سلسلة القيمة لتعزيز  .3
 .اآلثار المستحثة على القطاعات األخرى التنمية الزراعية مع

 الكونغو

ينبغي لكوت ديفوار أن تحاول زيادة اإلنفاق على البحوث الزراعية بحيث تكون الحصة في الناتج المحلي اإلجمالي للزراعة  .6
 .٪2.0تزيد من مستواها الحالي 

 ديجب أن تضع كوت ديفوار تدابير لتحسين غلة الزراعة ذات األولوية في البال .0
 .ينبغي لكوت ديفوار أن تضع سياسات وبرامج من شأنها أن تؤدي بسرعة إلى خفض مستوى الفقر في البالد .3

 كوت ديفوار

ينبغي لجمهورية الكونغو الديمقراطية أن تزيد حصتها من إجمالي اإلنفاق على البحوث الزراعية التي ال تزال منخفضة جدا  .6
 .لمضافة الزراعية( واإلنفاق العام كحصة من القيمة ا2.4٪)

 ينبغي لجمهورية الكونغو الديمقراطية أن تزيد نسبة األطفال الذين يستوفون الحد األدنى .0

جمهورية 
الكونغو 

 الديمقراطية
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  .حمية مقبولة
 ينبغي لجمهورية الكونغو الديمقراطية أن تزيد مؤشر التسهيالت التجارية لتحسين التبادل .3

 بين الدول األعضاء في المنطقة.
بغي لحكومة جيبوتي تنفيذ تدابير لتعزيز اإلنتاجية، وال سيما لتحقيقها نمو القيمة المضافة الزراعية لكل وحدة من األراضي ين .6

 الزراعية وزيادة حجم األراضي المروية.
لوطني، اينبغي لجيبوتي أن تتخذ تدابير للقضاء على الفقر من خالل الزراعة، وال سيما أن نسبة عدد السكان عند خط الفقر  .0

  وزيادة مشاركة الشباب في التنمية القطاع الزراعي
 للمساهمة في خفض مستوى البطالة والفقر العام.

وينبغي للبلد أيضا أن يولي اهتماما لسياسات التجارة داخل أفريقيا والظروف المؤسسية للحد من هذه السياسات وتقلب أسعار  .3
 .المواد الغذائية

 جيبوتي -65

 .في المائة( 6.4نفاق العام المخصصة لإلنفاق الزراعي صغيرة نسبيا )حصة إجمالي اإل .6
  وهذا سيؤثر على االستثمارات في تعزيز اإلنتاجية والتكنولوجيات الالزمة للتنمية المؤسسية

 لتأثيث نظام غذائي مرن. هناك حاجة لزيادة المخصصات العامة للزراعة لتعزيز النمو والتحول الزراعي.
 .إلى زيادة اإلنفاق العام على الزراعة بتخصيص نسبة كبيرة من األرباح من القيمة المضافة الزراعيةيحتاج البلد  .0
معدل نمو نسبة النساء في الحد األدنى من درجات التنوع الغذائي ونسبة إجمالي السكان الذين يعانون من انعدام األمن  .3

له آثار ضخمة على صحة المرأة واألم وكذلك على  وهذا  .على التوالي ٪63.2و  ٪7.5الغذائي منخفضة جدا عند 
من السكان. هناك حاجة إلى أن تعزز الحكومة السياسات واإلصالحات لمعالجة الغذاء وانعدام  الصحة واإلنتاجية عموما

 .األمن الغذائي

 مصر
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شارية راعة، والخدمات االستينبغي للبلد تحسين ملكية األسر الزراعية أو الحصول على األراضي اآلمنة، والحصول على الز  .6
 .والمالية من أجل تعزيز اإلنتاجية الزراعية وتحفيز التحول

 ينبغي لحكومة غينيا االستوائية أن تزيد من مخصصاتها في الميزانية وأن تحافظ عليها لتعزيزها .0
 .قدرة األسر الزراعية على التكيف مع الصدمات المناخية والطقسية

ضفاء الطابع ينبغي لحكومة غينيا االستو  .3 ائية أن تضع تدابير إلتمام عملية البرنامج األفريقي الشامل للتنمية الزراعية وا 
 المؤسسي على آلية المساءلة المتبادلة واستعراض النظراء

غينيا  -67
 االستوائية

 ينبغي لحكومة إريتريا أن تنفذ استراتيجيات لزيادة اإلنتاجية مع التركيز على زيادة اإلنتاج .6
 ة وغيرها من التدابير لزيادة غلة المحاصيل ذات األولوية. األسمد
ينبغي للحكومة تخصيص ما يكفي من األموال للزراعة في الميزانيات الوطنية مع التركيز على جمع اإلنفاق العام الزراعي  .0

درات بناء القدرة على واالحتياجات من مبا كحصة من القيمة المضافة للزراعة فضال عن بنود الميزانية لالستجابة لإلنفاق
 الصمود.

 ينبغي للبلد أن يضع أو يعزز السياسات والتشريعات ونظم الرصد والقدرات .3
 .بناء برامج لتعزيز النظام الوطني لسالمة األغذية

 إريتريا -68

 تحسين فرص حصول الشباب على فرص عمل جديدة في سالسل القيمة الزراعية. .6
 .قياسا بحصة الناتج المحلي اإلجمالي للزراعة زيادة اإلنفاق على البحوث الزراعية .0
 .اعتماد أصناف حديثة وعالية الغلة لزيادة إنتاجية األراضي والعمالة على حد سواء .3

 . إسواتيني62

 ينبغي للحكومة اإلثيوبية زيادة اإلنفاق على البحوث الزراعية لتحقيق هدف البرنامج .6
 .لزراعيعلى األقل من الناتج المحلي اإلجمالي ا ٪6من 

 وتسعى حكومة إثيوبيا أيضا إلى زيادة فرص العمل الجديدة للشباب في مجال الزراعة .0

 إثيوبيا -02
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 سالسل القيمة.
 ينبغي لحكومة إثيوبيا مواصلة جهودها لزيادة مساحة األراضي الزراعية في ظل االستدامة . 3

 إدارة.
 اص في الزراعة، بما في ذلكهناك حاجة إلى أن تنشئ غابون نظما لتيسير االستثمار الخ .6

 بيئة مواتية للسياسات والظروف المؤسسية للشراكات بين القطاعين العام والخاص؛
 . يجب على غابون االستثمار في البحث والتطوير لتحقيق اإلمكانات الكاملة لالبتكار الزراعي0

 وتعزيز اإلنتاج واإلنتاجية الزراعية؛
 رد المحلية لتعزيز اإلنفاق العام على الزراعة وضمانهناك حاجة إلى أن تعبئ غابون الموا .0

 .استخدامها الفعال وكفاءتها

 . غابون06

ينبغي لحكومة غامبيا أن تحسن اإلنفاق على البحوث الزراعية من أجل المساهمة بشكل أفضل في تحسين األمن الغذائي   .6
  .زراعة والحد من البطالة بين الشباب من خالل

قلل من المثبطات واالختناقات في التجارة بين البلدان األفريقية من أجل الحصول على المزيد الفوائد من ينبغي لغامبيا أن ت .0
 التجارة.

 ينبغي لغامبيا أن تضع برامج أكثر ابتكارا يمكنها اجتذاب الشباب إلى الزراعة، وأن تنشئ .3
 .فرص العمل الجديد في سالسل القيمة الزراعية

 غامبيا

 .شخاص الخاضعين للحماية االجتماعية واإلنفاق على مر السنينوقد تحسن عدد األ .6
 ومع ذلك، ينبغي لغانا أن تسرع وتيرة النمو الحالي من أجل الوصول إلى المزيد من المواطنين.

 ينبغي لحكومة غانا تحسين اإلنفاق على الزراعة بشكل عام وفي مجاالت .0
 صول على المدخالت على وجه الخصوص.دعم القطاع الخاص ألدى إلى تحسين نشر األصناف والح

 غانا
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 ينبغي لغانا أن تنشئ المزيد من البرامج التي تساعد النظام المالي على تقديم االئتمان للرجال والنساء في القطاع الزراعي. .3
عة اينبغي أن تركز غينيا على الجهود التي من شأنها أن توفر المزيد من المزارعين مع تحسين فرص الوصول إلى الزر  .6

 والخدمات االستشارية.
 .ينبغي لغينيا أن تتخذ تدابير من شأنها زيادة مساحة المناطق المروية في البلد .0
كيلوغرام/هكتار إلى المعدل الموصى به  2.7ينبغي لغينيا أن تحاول زيادة استهالك األسمدة من مستواه الحالي الذي قدره  .3

 .كجم / هكتار 52ماالبو من 

 غينيا

 بيساو أن تحسن مستوى اإلنفاق الزراعي كحصة من مجموع اإلنفاق العام ينبغي لغينيا .6
  .من الميزانية الوطنية ٪62البرنامج األفريقي الشامل للتنمية الزراعية بنسبة  من أجل تحقيق هدف

ة المتبادلة لينبغي لغينيا بيساو أن تنشر آليات مناسبة، بما في ذلك منابر االستعراض القطاعي المشتركة، لتعزيز المساء .0
واستعراض النظراء وكذلك جودة القطاعات المتعددة والتنسيق بين أصحاب المصلحة المتعددين من أجل زيادة القدرة على 

  .والمعلومات توليد واستخدام البيانات اإلحصائية الزراعية
 ةفي المائة( من المساعدة اإلنمائية الرسمي 622ينبغي لغينيا بيساو أن تكفل صرف كامل ) .3

 .للزراعة، على التزامات المساعدة اإلنمائية الرسمية

غينيا  - 05. 
 بيساو -

 ينبغي لحكومة كينيا أن تواصل وتكثف جهودها لخفض نسبة الفقر في عدد الفقراء بين الفقراء مواطنيها.  .6
 ينبغي لحكومة كينيا أن تزيد حصة اإلنفاق الحكومي على الزراعة في المجموع .0

 في المائة. 62تحقيق هدف البرنامج األفريقي الشامل للتنمية الزراعية الذي ال يقل عن اإلنفاق الحكومي ل
 . ينبغي أن تعالج حكومة كينيا قضايا سالمة األغذية لضمان الغذاء اآلمن لمواطنيها3

 وأيضا تعزيز التجارة في المنتجات الزراعية.

 كينيا

 ليسوتو -07 القيمة السلعية التي تحسن الكفاءة. تعزيز القيمة المضافة للزراعة باعتماد نهج لسلسلة .6
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دارة المعارف. .0  االستثمار في توليد البيانات الزراعية واستخدامها وا 
 للزراعة. ٪62زيادة مخصصات الميزانية بما يتماشى مع إعالن ماالبو بتخصيص  .3
يشية أن اعية بحيث يتسنى لألسر المعينبغي لليبريا أن تزيد بسرعة من قدرتها على الصمود والحصول على الحماية االجتم .6

 .تزيد من قدرتها على الصمود وتحسين األمن الغذائي. والتغذوي
 ينبغي لليبريا أن تحسن بقوة تمويل قطاع الزراعة نظرا للغذاء السائد والجاد .0

 .انعدام االمن
 .ةامات المساعدة اإلنمائية الرسميينبغي لليبريا أن تكفل صرف المساعدة اإلنمائية الرسمية بالكامل للزراعة، على التز  .3

 ليبريا -08

 يالحظ أن تقرير البلد عن نظام االستعراض ضعيف, ولم ترد تقارير .6
 ونظام اإلبالغ.  على معظم التزامات ماالبو الرئيسية. ويشجع البلد على تعزيز جمع البيانات

 .في المائة( 68ة )واآللية المؤسسية الشاملة للمساءلة المتبادلة واستعراض النظراء ضعيف .0
 هناك حاجة إلى بناء و/أو تعزيز النظام لتسهيل اإلبالغ عن المساءلة المتبادلة.

 للجودة ٪622هيئة تنسيق متعددة القطاعات بالكامل على المستوى الوطني لتصل إلى  .  انشاء3
 .م0268هيئة متعددة القطاعات وأصحاب المصلحة المتعددين بحلول عام 

 . ليبيا02

 ع التصنيع الزراعي لزيادة قيمة الصادرات الزراعيةتوسي .6
 .من الميزانية وتوليد بيانات الصندوق ، واإلدارة، والتحليل واالستخدام في القطاع الزراعي ٪62تحقيق تخصيص  .0
 السعي لتحقيق المعايير الدولية لسالمة األغذية كما وضعها الدستور الغذائي مهمة .3

 مدغشقر .32

 .ي تزيد من فرص حصول المزارعين بمن فيهم النساء والشباب على التمويلتعزيز السياسات الت .6
 .الحد من االعتماد على الزراعة البعلية من خالل االستثمار أكثر في الري .0
 تشجيع استخدام تقنيات أساليب الزراعة الحديثة لتحسين الغلة لكل وحدة. .3

 مالوي
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 الرامية إلى خفض معدل الفقر في البلد. ينبغي أن تستثمر مالي أكثر في التدخالت والسياسات .6
 للسلع الزراعية. ينبغي أن تزيد مالي حصة المدخالت الزراعية الجيدة المقدمة إلى إجمالي احتياجات المدخالت .0
 ينبغي أن تزيد مالي من حجم المناطق المروية كنسبة من األراضي الزراعية حسب ترتيبها، .3

 .الذكية المناخ والنظام الغذائي وأن تكون قادرة على الصمود في الزراعة

 

 مالي

يجب على موريتانيا تصميم وتنفيذ سياسات وبرامج لتعزيز قدرة المزارعين على التكيف مع الصدمات المناخية وغير  .6
 .المناخية

تنفيذ ومن المهم  .ال يزال البلد متخلفا فيما يتعلق بسوء التغذية، وال سيما بين األطفال؛ ولذلك فهو متخلف عن الركب .0
تشمل برامج التحويالت النقدية لألسر الفقيرة والضعيفة للحصول على  استراتيجيات للحد من سوء التغذية. قد تكون هذه

 .الغذاء والتغذية المدرسية
 وال تزال موريتانيا تعوقها الفقر المستمر. على الحكومة أن تهيئ الظروف التي تساعد على .3

وزيادة فرص حصولهم على األراضي والمدخالت الزراعية الحديثة   مل ذلك دعم صغار المزارعينزيادة األصول المتاحة للفقراء. ويش
 .وينبغي أن تكون هذه البرامج محددة حسب نوع الجنس والشباب .واألسواق والخدمات الزراعية ذات الصلة

34 - 
 موريتانيا

 موريشيوس ال يوجد

 يق تطبيق التجارة بين الدول األفريقيةعلى الحكومة المغربية أن تتصدى للقيود التي تع .6
  والسياسات التجارية وتحسين الظروف المؤسسية بهدف زيادة التجارة بين البلدان األفريقية في

  السلع والخدمات الزراعية. كما يجب على الحكومة االستثمار في جمع البيانات
 .تتعلق بقيم وحجم الواردات والصادرات من الخدمات الزراعية

 الحكومة المغربية أن تولي اهتماما لمؤشر سالمة األغذية الذي يمثل نصفعلى  .0

 المغرب
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 .م. ومن المناسب اقتراح بذل جهود إضافية في هذا المجال0202معلم لعام 
 على الحكومة المغربية زيادة إجمالي متطلبات المدخالت الزراعية الوطنية .3

 .للمحاصيل األساسية
 

 لزيادة ٪62روض / اإلعانات للقطاع الزراعي نحو هدف ال زيادة المخصصات العامة/ الق .6
 استخدام األسمدة.

 توسيع برامج الحماية االجتماعية لحماية الفقراء والضعفاء. .0
 تحقيق المعايير الدولية لسالمة األغذية كما وضعتها لجنة الدستور الغذائي. .3

31-    
 موزامبيق

 .في مجال األعمال الزراعيةتوفير التدريب والقروض بأسعار معقولة للشباب  .6
 التدخالت السياسية الالزمة لتعزيز ملكية األراضي الشاملة والحصول على األراضي ألغراض الزراعة .0

  االسر المعيشيه
  البرنامج األفريقي الشامل للتنمية الزراعية . استكمال اعتماد عملية3

37    .
 ناميبيا

ة إجمالي اإلنفاق على البحوث الزراعية حصة من الناتج المحلي اإلجمالي ينبغي لحكومة النيجر أن تولي اهتماما لزياد .6
 .للزراعة

 .ينبغي للنيجر أن تزيد اإلنفاق العام على الزراعة كحصة من القيمة المضافة للزراعة كوسيلة من تعزيز النمو الزراعي .0
 د، بما في ذلك زيادة من حجم المناطق المرويةينبغي للنيجر أن تزيد من العائد على السلع الزراعية ذات األولوية في البال .3

 .من أجل تعزيز نظام غذائي مرن

38-    
 النيجر

.    32 ينبغي لنيجيريا أن تحسن تمويل القطاع الزراعي نظرا الرتفاع مستوى انعدام األمن الغذائي .6
 نيجيريا
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ي أن تبذل لزيادة المبذولة كما ينبغوينبغي لنيجيريا أن تستثمر المزيد في اإلرشاد كوسيلة لتحسين اإلنتاج ونمو الغلة. الجهود  .0
 القنوات التي يتم من خاللها تقديم خدمات اإلرشاد

ينبغي لنيجيريا تحسين أداء أسواق المدخالت من أجل زيادة العرض واالستخدام من األصناف المحسنة للسلع الزراعية ذات  .3
 .األولوية في البالد

تكثف جهودها لمعالجة سوء التغذية )التقزم وسوء التغذية على حد سواء( خاصة بين ينبغي لحكومة رواندا أن تواصل و  .6
  األطفال الصغار دون سن الخامسة

 ينبغي لحكومة رواندا أن تواصل وتكثف جهودها للتصدي لتحدي الفقراء التنوع الغذائي بين سكانها من النساء. .0
رنامج، فإننا نشجع حكومة رواندا تدعم جهود االتحاد األفريقي لتعزيز نظرا لألداء العام الجيد نحو تحقيق أهداف وغايات الب .3

 برنامج لتبادل الدروس والممارسات الجيدة بين الدول األعضاء في القارة.  القدرات
 

42-    
 رواندا

 بحلول الموعد النهائي  االستعراض االلكتروني ال يوجد تقديم في
 

46    .
الجمهورية 
 الصحراوية

 بحلول الموعد النهائي  قديم االستعراض االلكتروني فيال يوجد ت
 

ساو     -40
تومي 

 وبرينسيبي
ينبغي لحكومة السنغال أن تقلل من نقص الوزن و التقزم بين األطفال دون سن الخامسة، وأن تكون تسترشد بأهداف إعالن  .6

  .ماالبو وأهداف التنمية المستدامة
43    .

 السنغال
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ألسر الزراعية أو حصولها على األراضي المضمونة وكذلك زيادة حجم المناطق ينبغي لحكومة السنغال أن تضمن تملك ا .0
  .المروية من أجل تعزيز نظام غذائي مرن

ينبغي لحكومة السنغال أن تضع وتنفذ استراتيجيات لتحسين وتعزيز زيادة القيمة المضافة الزراعية لكل أرض صالحة  .3
  .سلع االساسيهال  للزراعة من الزراعة ذات األولوية في البالد

 ينبغي لحكومة سيشيل أن تزيد من فرص العمل الجديدة للشباب في سالسل القيمة الزراعية .6
ينبغي لحكومة إثيوبيا أن تزيد اإلنفاق على الحماية االجتماعية للفئات الضعيفة اجتماعيا مجموعات لضمان تلبية جميع  .0

 احتياجات الميزانية
الملكية/الحق المضمون  .أسرة معيشية 622ل أيضا أن تزيد عدد األسر المعيشية الزراعية التي تضم ينبغي لحكومة سيشي .3

 في األرض

44    .
 سيشيل

ينبغي لسيراليون أن تنشر آليات مناسبة، بما في ذلك منابر االستعراض القطاعي المشتركة، من أجل تعزيز المساءلة  .6
التنسيق بين القطاعات المتعددة وأصحاب المصلحة المتعددين من أجل زيادة المتبادلة واستعراض النظراء وكذلك جودة 

 .القدرة على توليد واستخدام البيانات والمعلومات اإلحصائية الزراعية
ينبغي لسيراليون أن تزيد نسبة المزارعين الذين يحصلون على الخدمات االستشارية الزراعية وأن يمارس الزراعة الذكية  .0

 .على السلع الزراعية ذات األولوية في البالد مناخيا، وخاصة
 .وينبغي لسيراليون أن تستثمر المزيد في التدخالت والسياسات الرامية إلى خفض معدل الفقر في البلد .3

45-    
 سيراليون

    -41 االستعراض االلكتروني بحلول الموعد النهائي  ال يوجد تقديم في
 الصومال

  كومية لبناء القدرة على الصمود وصحة الرضع والشباب والنساء مبادرات التمكينزيادة مخصصات الميزانية الح .6
 إنشاء آليات مؤسسية شاملة للمساءلة المتبادلة واستعراض النظراء .0

47-    
 جنوب أفريقيا
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 البرنامج األفريقي الشامل للتنمية الزراعية استكمال اعتماد عملية .3
إلنفاق الحكومي على الزراعة في إجمالي اإلنفاق الحكومي لتحقيق هدف ينبغي لحكومة جنوب السودان زيادة حصة ا .6

 على األقل ٪62البرنامج بنسبة 
 ينبغي لحكومة جنوب السودان زيادة اإلنفاق على مبادرات بناء القدرة على الصمود .0
 االبوالتزامات إعالن مينبغي لحكومة جنوب السودان أن تضع آليات شاملة للمساءلة المتبادلة واستعراض النظراء وتدجين  .3

48    .
جنوب 
 السودان

ينبغي لحكومة السودان أن تزيد من فرص حصول جميع المزارعين على الخدمات االستشارية الزراعية الجيدة ووضع  .6
  .سياسات واستراتيجيات للحد من خسائر ما بعد الحصاد

ر ة لتحسين مستوى التجارة الزراعية، ومؤشر تيسيينبغي لحكومة السودان أن تتصدى للقيود التي تواجه التجارة الزراعي .0
 .والدول األعضاء التجارة لتعزيز التجارة في السلع والخدمات الزراعية مع غيرها من البلدان األفريقية

على األقل من األراضي الزراعية يوضع تحت  ٪32ينبغي لحكومة السودان أن تعزز المبادرات الرامية إلى ضمان أن  .3
 .األراضي والمياه المستدامة ممارسات إدارة

42    .
 السودان

ينبغي لحكومة تنزانيا تكثيف برامجها المستهدفة للحد من الفقر والحد باستمرار من التقزم بين األطفال دون سن الخامسة وفقا  .6
 .ألهداف أهداف أهداف التنمية المستدامة

من األراضي  ٪32السلع األساسية وضمان وضع ما ال يقل عن ينبغي لحكومة تنزانيا تنفيذ تدخالت لزيادة غلة أولوية البلد  .0
 .لممارسات اإلدارة  الزراعية تحت األراضي والمياه المستدامة

خفض  العاملين في الزراعة على التمويل وكذلك ينبغي لحكومة تنزانيا أن تنفذ استراتيجيات لتعزيز حصول الرجال والنساء .3
 معدل الفقر بين الفئات الضعيفة.

 تنزانيا   . 52

 .ينبغي لحكومة توغو تنفيذ استراتيجيات تعزز التوسع في األراضي الزراعية في إطار ممارسات اإلدارة المستدامة لألراضي .6
 .ينبغي لحكومة توغو تنفيذ استراتيجيات لتعزيز سالمة األغذية وكذلك الغذاء وحاالت األمن الغذائي للسكان .0

 .    توغو56
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العام على الزراعة كحصة من قيمة الزراعة وأضاف ذلك للوصول إلى الهدف المتمثل ينبغي لحكومة توغو أن تزيد اإلنفاق  .3
 .في عشرة في المئة من الميزانيات الوطنية

 ينبغي للحكومة التونسية أن تتخذ تدابير لزيادة عدد الشباب العاملين في فرص العمل الجديدة في سالسل القيمة الزراعية. .6
 .ونسية تنفيذ استراتيجيات لتعزيز األراضي الزراعية في ظل االستدامة ممارسات إدارة األراضيينبغي للحكومة الت .0
ينبغي لحكومة تونس أن تتصدى للتحدي المتمثل في انخفاض معدل النمو في العائد على السلع األولوية الزراعية من خالل  .3

  النظر في التحديات األساسية لإلنتاج.

 .    تونس50

مة أوغندا تنفيذ برامج محددة الهدف للحد من التقزم ونقص الوزن بين األطفال دون سن الخامسة وفقا ألهداف ينبغي لحكو  .6
 .أهداف التنمية الخاصة

ينبغي للبلد أن يضع استراتيجيات وسياسات موجهة لتعزيز استهالك األسمدة وفقا إلعالن أبوجا وزيادة اإلنفاق على البحوث  .0
 .ية الزراعيةاإلنتاج الزراعية لزيادة

 .ينبغي لحكومة أوغندا زيادة اإلنفاق الحكومي على الزراعة لتعكس مساهمة القطاع الكبيرة في اقتصاد البالد .3

53-    
 أوغندا

دارتها وتحليلها واستخدامها في القطاع الزراعي .6  .زيادة التمويل من أجل توليد البيانات وا 
 تين ومكمالت الطاقة للنساء وأطفالتطوير/ توسيع التثقيف الغذائي المجتمعي والبرو  .0
قامة شراكات بحثية مع القطاع الخاص .3  زيادة المخصصات العامة للبحوث الزراعية وا 

 .    زامبيا54

  تعزيز إضافة قيمة الزراعة باعتماد نهج سلسلة القيمة السلعية الرامية إلى تحسين االستثمار والكفاءة .6
 .من فرص حصول المزارعين بمن فيهم النساء والشباب على التمويلتشجيع/االستثمار في السياسات التي تزيد  .0
 .تشجيع/االستثمار في السياسات التي تهدف إلى تحسين مناولة وحفظ ما بعد الحصاد .3

55-    
 زمبابوي

 

  التحليل اإلقليمي –2 بطاقات نقاط األداء اإلقليمية ب8
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وسط 
 أفريقيا

 

 : الكاميرون، وجمهورية أفريقيا الوسطى، وتشاد، والكونغو، توجد ثماني دول أعضاء في هذه المنطقة، هي .6
 تجت التنسيق المشترك بين  وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وغينيا االستوائية، وغابون، وساو تومي وبرينسيبي.

 اللجنة االقتصادية لدول وسط أفريقيا والجماعة اإلنمائية للجنوب األفريقي. قدمت جميع الدول األعضاء 

 ويبلغ  في المائة. 87.5قاريرها لكل سنتين، باستثناء ساو تومي وبرينسيبي، والتي تمثل معدل تقديم يبلغ ت

 . وعلى الرغم من أن هذا 7.08م البالغ 0202، مقارنة بمؤشر عام 3.33متوسط الدرجات في المنطقة 

 لبرنامج األفريقي الشامل للتنمية التقرير يشير إلى أن المنطقة ليست على المسار الصحيح للوفاء بالتزامات ا

 (، فإن منطقة وسط 3.00م )0262الزراعية لماالبو، حتى لو أحرزت تقدما طفيفا بالمقارنة مع درجة عام 

 أفريقيا ليست على المسار الصحيح بالنسبة لجميع المؤشرات.

 

 دمات الزراعية يمثل تحديا كبيرا حيث وال يزال أداء المنطقة في مجال التجارة بين البلدان األفريقية في السلع والخ .0
 درجة. وتتوازن هذه النتيجة العالمية مع السياسات التجارية والظروف المؤسسية داخل أفريقيا  6.45سجل 

 نقاط. 5البالغ  0206مقارنة بالحد األدنى للنقاط لعام  0.26حيث يبلغ مجموع النقاط الفردية 
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 وهو أيضا تحد كبير للمنطقة. ويبدو أن اإلجراءات المتخذة للحد  ،6.73وال يزال القضاء على الجوع يسجل  .3
 من الخسائر ما بعد الحصاد ال تسفر عن نتائج متوقعة. وعالوة على ذلك، فإن اإلنتاجية الزراعية واألمن 

 على التوالي. 6.22و  6.02الغذائي والتغذية بطيئة جدا في المنطقة حيث سجلت 

 

 مجال القضاء على الفقر عن طريق الزراعة منخفضا أيضا بسبب مشاركة المرأة وال يزال أداء المنطقة في  .4
 نقطة، كما أن الشراكات بين القطاعين العام  6.05الهامشية في األعمال التجارية الزراعية، حيث سجلت 

 .6.75والخاص الشاملة منخفضة لسالسل قيمة السلع األساسية، حيث سجلت 

 

 تصل بتمويل االستثمار في الزراعة، ال يزال أداء المنطقة منخفضا جدا، وال سيما وجميع ارامترات المؤشر الم .5
 على التوالي، مقارنة  3.44و  6.67إمكانية الحصول على التمويل والنفقات العامة للزراعة، حيث سجل 

 استثمارات م. وكان أداء استثمارات القطاع الخاص المحلي في الزراعة و 0202لعام  62بالحد األدنى للنقاط 

 على التوالي مقارنة بالحد األدنى  6.05و  6.81القطاع الخاص األجنبي في الزراعة ضعيفا، حيث سجل 

 .5للدرجة 

 

 ولذلك، يجب على المنطقة، بوصفها جماعة، أن تولي اهتماما لجميع مجاالت التزامات البرنامج األفريقي  .1
 التمويل االستثماري في الزراعة، ويحسن التجارة فيما بين  الشامل للتنمية الزراعية بماالبو. وينبغي أن يزيد
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 البلدان األفريقية في السلع والخدمات الزراعية، ويشارك في إجراءات قوية للتصدي للجوع والقضاء على الفقر

 من خالل الزراعة المستدامة. وبما أن بعض المؤشرات ال يتم اإلبالغ عنها بشكل جيد، ينبغي للمنطقة أن  

 ن نظام جمع البيانات في كل بلد.تحس

 

شرق 
 أفريقيا

 . وهناك بلد واحد فقط،7.08م من 0202، أقل بكثير من معيار عام 51. 4وعموما، حققت المنطقة درجة  .6
 درجة، وهو يسير على المسار الصحيح للوفاء بالتزامات ماالبو. 7.43هو رواندا الذي حصل على 

 نطقة قد أحرزت تقدما جيدا في بعض مجاالت االلتزام نحو تحقيق األهدافالجدير بالمالحظة أن الم بيد أنه من .0
 كانت  ،البرنامج األفريقي الشامل للتنمية الزراعية  بعملية بشأن االلتزام 6على سبيل المثال، في الموضوع  

 نطقةويمكن تحقيق الهدف بسهولة إذا كانت جميع الدول األعضاء في الم .62من أصل  7.82للمنطقة درجة 

  ، البرنامج األفريقي الشامل للتنمية الزراعية بعملية من عملية تدجن أعادت التزامها بتنفيذ الجوانب المتبقية

 و بالنسبة .وتشكيل الشراكة المطلوبة والتحالف مع جميع أصحاب المصلحة واالنتهاء من السياسات المراجعة المؤسسية

عجاب ويمكن أن تحقيق األهداف من خالل تعزيز قدرة الدول األعضاء على التخطيط القائم على ، أظهرت المنطقة تقدما مثيرا لإل7االلتزام 
  األدلة،

  كما أحرزت المنطقة تقدما جيدا في تعزيز القدرة على التكيف مع التنفيذ، ومتابعة وتقييم،

  ومع ذلك، .8.22مقابل معيار  1.00تقلب المناخ من خالل تحقيق درجة 
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  .دول زيادة االستثمارات في بناء القدرة على الصمودويتعين على ال

 بشأن تمويل االستثمار في الزراعة ألنها 0ينبغي أن تولي المنطقة اهتماما أكبر في االلتزام  .3
  ويتعين على الدول األعضاء أن .لم يحقق حتى درجة منتصف المسار نحو تحقيق الهدف

 من القطاع الخاص بما في ذلك االستثمار األجنبي المباشر. لزيادة االستثمار يةبيئة موات تزيد اإلنفاق العام للزراعة وتهيئة

  ال .والمنطقة بحاجة إلى إيالء اهتمام حاسم لمجال حصول األسر الزراعية التي كانت أداؤها ضعيفا بشكل خاص على التمويل

 لزراعية والخدمات التي هي منخفضة كما أن المنطقة بحاجة إلى إيالء اهتمام بالتجارة داخل أفريقيا في السلع ا

 إلى خفض الحواجز أمام التجارة )سواء التعريفة الجمركية أو غير الجمركية( وضمان وجود تجارة أكثر  هناك حاجة حاليا؛

 . (AfCFTA)حرية بين الدول األعضاء على النحو المتوخى تحت راية منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية 

 البرنامج األفريقي الشامل  المنطقة إلى إيالء االهتمام لجميع مجاالت االلتزام لكي تحقق أهدافوعموما، تحتاج  .4
 م. 05-0للتنمية الزراعية من حلول عام 

أفريقيا 
 الشمالة

 وكان في هذه المنطقة ست دول أعضاء، هي: الجزائر ومصر وليبيا وموريتانيا والمغرب وتونس التي يقوم بتنسيقها .6
 غرب العربي، باعتبارها جماعة اقتصادية إقليمية، لهذه العملية الثالثة لالستعراض. وأبلغت جميع الدول اتحاد الم 

 األعضاء في المنطقة عن إحراز تقدم. وهذه الدول األعضاء والنتائج التي سجلها كل منها في فترة اإلبالغ 

 (؛ 6.47(؛ والجزائر )6.47) (؛ والجزائر6.47(؛ والجزائر )6.47(؛ والجزائر )6.47هي الجزائر )

 (. 1.08( وتونس )1,82(؛ المغرب )5.42(؛ موريتانيا )6.64(؛ ليبيا )1.50مصر ) 6.4والجزائر )
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 ومن المشجع أن نعرف أن المغرب وتونس أحرزا تقدما كبيرا نحو تحقيق التزام ماالبو.

 ل توعية الدول األعضاء. وخالل الدورة الثالث لالستعراض بذلت جهود كبيرة في االتصاالت من أج .0
 "، تمكنت جميع الدول األعضاء في المنطقة من تقديم تقاريرها، 62-وعلى الرغم من أوضاع "كوفيد

 فيرجى من الدول األعضاء تحسين فعالية نظمها الوطنية حتى تتمكن من توفير بيانات شاملة وفي الوقت 

 المناسب لدورات االستعراض في المستقبل.

 درجة بالنظر  4.10المرحلي العام أن المنطقة ليست على المسار الصحيح حيث سجلت  ويبين التقرير .3
 في دورة  0.15. ومع ذلك، تم زيادة الدرجة اإلقليمية من 7.08م البالغ 0202إلى المعيار المرجعي لعام 

 ؛ مما يجعلها أكبر زيادة في األداء من منطقة أخرى.4.10م إلى 0262االستعراض لعام 

 أفريقيا ليس على المسار الصحيح في أي من مجاالت التزام ماالبو، وهو يسير على الطريق الصحيحوشمال  .4
 )استثمار القطاع الخاص المحلي في الزراعة، والشراكة  03فقط في ثالث فئات من فئات األداء ال  

 على تنفيذ الشاملة بين القطاعين العام والخاص لسالسل قيمة السلع األساسية، والقدرة القطرية 

 التخطيط القائم على األدلة ورصده وتقييمه(.

 إن األداء السيء للمنطقة في االلتزامات بالقضاء على الجوع والفقر من خالل الزراعة، وتعزيز التجارة  .5
 داخل أفريقيا في المنتجات والخدمات الزراعية، وبناء القدرة على التكيف مع تقلب المناخ، تدعو إلى 

 الزراعي واستهدافه من أجل نظام غذائي مرن.تخطيط التحول 
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جنوب 
 أفريقيا

 تضم هذه المنطقة اثنتي عشرة دولة وهي: أنغوال وبوتسوانا وليسوتو ومدغشقر ومالوي وموريشيوس وموزامبيق  .6
سواتيني وزامبيا وزمبابوي. وفي إطار التنسيق المشترك بين الجماعة اإلنمائية للجن  وب وناميبيا وجنوب أفريقيا وا 

 األفريقي والكوميسا، قدمت جميع هذه الدول األعضاء تقاريرها، باستثناء موريشيوس، فتمثل نسبة 

 ، مما يشير إلى أن المنطقة ليست 4.66في المائة. ويبلغ متوسط الدرجات اإلجمالي للمنطقة  20االستجابة 

 نمية الزراعية لماالبو عند تقييمها مقابل على المسار الصحيح في الوفاء بالتزامات البرنامج األفريقي الشامل للت

 في األداء مقارنة  ٪3.5م. ويمثل هذا أيضا انخفاضا بنسبة 0202لعام  7.08المعيار المرجعي البالغ 

 (، ال يوجد أي منها على 66م للكتلة. ومن بين الدول األعضاء األحد عشر )0262باالستعراض لعام 

 عن عدد الدول األعضاء التي كانت على المسار الصحيح  ٪11.7بة المسار الصحيح مما يمثل انخفاضا بنس

 م.0262في برنامج االستعراض االفتتاحي ولكنه ال يمثل أي تغيير في االستعراض لعام 

 إن الجنوب األفريقي، كمنطقة، ليست على المسار الصحيح في أي من التزامات ماالبو السبعة في االستعراض  .0
 ا كانت على المسار الصحيح بشأن أربعة التزامات في االستعراض االفتتاحي، م. في حين أنه0206لعام 

 م، بيد أن المنطقة 0262إال أنها لم تكن على المسار الصحيح بشأن أي من االلتزامات في االستعراض لعام 

 ة على التكيف بذلت جهودا كبيرة في االلتزامات المتعلقة بالمساءلة المتبادلة عن اإلجراءات والنتائج، والقدر 

 مع تقلب المناخ، وااللتزام بعملية البرنامج األفريقي الشامل للتنمية الزراعية، والتجارة داخل أفريقيا في السلع 
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 والخدمات الزراعية، حيث حققت الدول األعضاء معا نحو نصف المعالم المطلوبة لتحقيق تلك المجاالت.

 سبيا إلدارة البيانات الزراعية تقارير أفضل عن عملية وأصدرت الدول األعضاء التي لديها نظم جيدة ن .3
 االستعراض. 

 ساهم مواءمة وتنفيذ السياسات والبرامج القائمة على مبادئ البرنامج األفريقي الشامل  .أ
 للتنمية الزراعية في تحسين أداء الدول األعضاء )تحقيق األهداف المحددة كل سنتين في عملية البرنامج األفريقي 

 ( دول أعضاء )زيمبابوي زامبيا 5للتنمية الزراعية بماالبو وأداء القطاع الزراعي( كما هو مبين أن خمس ) الشامل

 وموزامبيق ومالوي وبوتسوانا( تسير على المسار الصحيح فيما يتعلق بتنفيذ مؤشر عملية برنامج العمل الزراعي.

 منطقة )بوتسوانا فقط تسير على المسار أسهم الحد من تقلب أسعار األغذية في أداء التجارة داخل ال .ب
 الصحيح.

 ج. ساهم االلتزام بالمساءلة المتبادلة أيضا في األداء القوي )ثالث دول أعضاء تسير على المسار الصحيح؛

 أداء قوي  ( في8.40( وجنوب أفريقيا )8.11( وبوتسوانا )2.32ساهمت الدول األعضاء )تنزانيا ) 

 وهي على المسار الصحيح.

 النظر إلى انخفاض األداء في القضاء على الفقر من خالل الزراعة وتمويل االستثمار في الزراعة والقضاء على وب .4
 الجوع، يتعين على المنطقة أن تنظر فيما يلي:

 أوال، ينبغي لها أن تزيد اإلنفاق العام على الزراعة؛ ثم تزيد من فرص حصول المزارعين على المدخالت  .أ
 راعية.والتكنولوجيات الز 



 
EX.CL/1310 (XL)Annex 1  
Page 90 

 

 وينبغي للمنطقة أيضا أن تعزز االستثمار في بناء القدرة على الصمود، واالستثمار في تكنولوجيا التخزين  .ب
دارتها لضمان اإلبالغ عن   بعد الحصاد للحد من الخسائر ما بعد الحصاد، وتعزيز نظم جمع البيانات وا 

 جميع أهداف وغايات إعالن ماالبو في المستقبل.

 ذب المزيد من االستثمارات العامة والخاصة عالية الجودة في القطاع الزراعي التي تحسن ج. العمل على ج

 وتحافظ على أداء القطاع الزراعي من أجل القضاء على الجوع والحد من الفقر.

 ج. تعزيز تدجين إعالن ماالبو واألهداف في برامجها خطط االستثمار الزراعي الوطنية. ومن األهمية 

 أن تواصل المنطقة االنفتاح على التجارة داخل المنطقة، وأن تستخدم أسواقا منظمة، وأن بمكان أيضا 

 تضيف قيمة لمنتجاتها من أجل زيادة الدخول من التجارة في المنطقة والحد من الفقر.

غرب 
 أفريقيا

 بيساو  -وغينيا دولة عضوا هي: بنين وبوركينا فاسو وكابو فيردي وغامبيا وغامبيا وغينيا  65تضم المنطقة  .6
 وليبيريا ومالي والنيجر ونيجيريا والسنغال وسيراليون وتوغو، وهي تحت تنسيق الجماعة االقتصادية لدول غرب 

 لالستعراض ٪622للفترة الثانية و  ٪622)لالستعراض االفتتاحي( إلى  ٪23أفريقيا. ارتفع معدل التقديم من 

 ، مما يشير إلى أن المنطقة ليست على المسار الصحيح للوفاء 4.75الحالي. ويبلغ متوسط الدرجات في المنطقة 

 لعام 7.08الشامل للتنمية الزراعية لماالبو عند تقييمها مقابل المعيار المرجعي البالغ  بالتزامات البرنامج األفريقي

 م.. على الرغم من أن المنطقة ليست على المسار الصحيح وأنها قد انخفض أداؤها 0206

 مقارنة بآخر االستعراض ، إال أنها أحرزت تقدما ملحوظا، نظرا إلى أنها في منتصف السنوات  ٪3بنسبة 
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 م(. وفي حين لم تكن أي من الدول على المسار الصحيح بسبب المعيار المحدد 0205-م0267المستهدفة )

 من بين الدول  1.11و 5.63( تقدما ملحوظا بتسجيلها ما بين 5للسنة التي شملها التقرير، أحرزت خمس )

 األعضاء الخمس عشرة، وهذه الدول هي مالي وغانا وغامبيا ونيجيريا وبوركينا فاسو والسنغال.  

 وهو ليس على المسار الصحيح في تنفيذ إعالن ماالبو بشأن 4.75/62سجل إقليم غرب أفريقيا  .0
  (4 ) ر الصحيح على أربعةالتحول الزراعي في أفريقيا. على وجه التحديد، غرب أفريقيا ليست على المسا

  االلتزامات، وهي تمويل االستثمار في الزراعة؛ القضاء على الجوع؛ القضاء على الجوع من خالل

 الزراعة؛ والتجارة داخل أفريقيا في السلع والخدمات الزراعية. كما تحرز المنطقة تقدما ملحوظا في االلتزامات 

 م، في درجة اإلبالغ0206منذ عام  62المسار للمعيار اإلجمالي ( مع درجاتها في منتصف 3الثالثة األخرى )

 نقاط على االلتزام بعملية التزام البرنامج األفريقي  62من أصل  8.67التي كانت في منتصف المسار، و 

  1.28نقاط لاللتزام بشأن القدرة على التكيف مع تقلب المناخ؛ و  62من  5,20الشامل للتنمية الزراعية ، 

 نقاط في بالمساءلة المتبادلة عن اإلجراءات والنتائج. 62ل من أص

 من أجل تحسين أدائها في تمويل االستثمار في الزراعة؛ القضاء على الجوع؛ القضاء على الفقر الجوع من  .3
 خالل الزراعة؛ والتجارة داخل أفريقيا في السلع والخدمات الزراعية، المنطقة يجب إيالء اهتمام خاص لفئات 

 ' االستثمار األجنبي من القطاع الخاص في 0' االستثمار في القطاع الخاص المحلي في الزراعة؛ '6اء التالية: 'األد
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 ' القضاء على الجوع. ولألسف، فإن إمكانية الحصول على التمويل 4' الحصول على التمويل، و'3الزراعة؛ '

 تأتي مرارا وتكرارا في فترتين من فترات اإلبالغ.

 ' زيادة اإلنفاق العام على الزراعة كحصة من مجموع اإلنفاق العام؛   6م التوصيات التالية: 'ولذلك، تقد .4
 'توفير بيئة تمكينية تسهل األعمال التجارية بغية زيادة نسبة استثمارات القطاع الخاص المحلي إلى االستثمار 0'

 في الزراعة الذين يحصلون على الخدمات ' كفالة زيادة نسبة الرجال والنساء العاملين 3العام في الزراعة؛ '

 ' تعزيز االستراتيجيات 4المالية من أجل تشجيع الشباب والنساء على المشاركة في سالسل القيمة الزراعية؛ '

 التي تعزز معدل خفض الخسائر بعد الحصاد من أجل تعزيز األمن الغذائي والحد من الجوع.

  

   تحليل القاريال –2 بطاقات نقاط األداء القاري ج8 

التحليل 
 القاري

  

 عموما، ال تزال القارة غير متتبعة في الوفاء بالتزامات إعالن ماالبو، مع الحصول على متوسط درجة إجمالية .6
 المطلوبة لتكون على المسار الصحيح في فترة اإلبالغ هذه،  7.08مع المعيار األعلى نسبيا من  ،و4.30 

 م، وهو معدل التقدم في القارة يبدو أنه تتباطأ 0262السابق لعام  في فترة التقرير 1.11مقارنة ب 

 اتسعت: الفرق في درجة الفجوة بين أداء القارة العام مقارنة بالمعيار المرجعي لفترة التقرير يبدو أنه. و أكثر

 م أصغر إلى حد ما من تلك التي وجد في هذه 0262( في عام 0.13) 1.11والمعيار  4.23التي بلغت 
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 وتجدر اإلشارة إلى أن المعيار المرجعي لكل .  (0,82) 7.08وكان معيارها  4.302ترة التقرير والتي هي ف

 م، حيث من المتوقع 0205في عام  62تصل إلى الحد األقصى القيمة إلى أن  فترة التقرير المتعاقبة سيزداد،

  .ن ماالبونحو تحقيق األهداف المحددة في إعال أن تتحسن أداء القارة باستمرار

 ينعكس تباطؤ معدل التقدم في هذه فترة التقررير في وجود دولة واحدة فقط )رواندا( على المسار  .0
  .م، وهي )غانا ومالي والمغرب ورواندا(0262التقررير لعام  الصحيح، مقابل أربع دول في فترة

 جميع االلتزامات السبعة م في 0262كانت القارة في وضع غير المسار الصحيح في فترة بالتقرير لعام  .3
 ومع ذلك، كان هناك تحسن عام في االلتزام التالي: ، مجاالت، ولم يتغير هذا الوضع في هذه فترة التقرير

  ؛7.0841إلى  7.02من  (،6بعملية البرنامج األفريقي الشامل للتنمية الزراعية )االلتزام  إعادة االلتزام

 من خالل الزراعة  خفض الفقر إلى النصف ؛0.765إلى  0.02( من 3القضاء على الجوع )االلتزام 

 إلى 4.52( من 1)االلتزام  القدرة على التكيف مع تغير المناخ ؛0.1276إلى  6.86( من 4)االلتزام 

  .1.0133إلى  5.28( من 7)االلتزام  المساءلة المتبادلة عن اإلجراءات والنتائج ؛5.7612

 ( انخفض من5ز التجارة بين البلدان األفريقية في السلع الزراعية )االلتزام النتيجة اإلجمالية للقارة في تعزي .4
 الدول األعضاء من   في هذه فترة التقرير، ولذا، خمسة فقط 0.4453م إلى 0262في عام  0.87 

 ، (7,72)  ( السنغال5.21(، وبوتسوانا )1.63(، سيراليون )1.50(، نيجيريا )7.72)السنغال )

 تعد على المسار  ( بوتسوانا، جيبوتي، نيجيريا، السنغال، وسيراليون1.50نيجيريا ) (،1.12جيبوتي )
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 . الدولة في الفترة السابقة 42دولة من  08في هذه فترة التقرير بعد التقييم مقارنة بـــ الصحيح 

سواتيني )8.51( ومصر )8.87كانت أربع دول أعضاء )سيشيل ) .5   ( تعد على(8.27) ( وزامبيا8.54( وا 
 ( دول 4أنفقت أربع )في هذه فترة التقرير  (.و0المسار الصحيح لتمويل االستثمار في الزراعة )االلتزام 

 في مجال الزراعة )بوروندي وجمهورية  في المائة من مجموع اإلنفاق الوطني 62أعضاء بالفعل ما ال يقل عن 

ثيوبيا ومالي(، مقارنة بأربعة في الساب  الفترة المشمولة بالتقرير )بوركينا فاسو  قالكونغو الديمقراطية وا 

 .وبوروندي ومالي وموريتانيا(

  

  التقدم المحرز في تنفيذ القرارات الرئيسية لالتحاد األفريقي

 (2EX.CL/1041(XXXII) تقرير عن استهالك األسمدة في أفريقيا )المقرر: أ7

 2 الخلفية0

القيود، بما في ذلك انخفاض اإلنتاجية، ومحدودية فرص الحصول على التكنولوجيات الزراعية ويواجه المزارعون في أفريقيا مجموعة متنوعة من 
ير إحدى شالجديدة، وضعف األسواق. ومن العوامل الحيوية الفيزيائية الرئيسية النخفاض اإلنتاجية الزراعية في أفريقيا استنفاد خصوبة التربة. وت

مليارات دوالر من األسمدة. ومن غير القابل للتفاوض زيادة اإلنتاجية الزراعية،  4وبة التربة يعادل التقديرات إلى أن معدل النضوب السنوي لخص
نهاء الجوع، وتحسين خصوبة التربة وصحة التربة في أفريقيا.   وتوسيع معدالت النمو الزراعي، وا 

م لحضور مؤتمر قمة األسمدة األفريقي الذي أدى إلى 0221يه يون 60وفي هذا السياق، اجتمع وزراء الزراعة في االتحاد األفريقي في أبوجا في 
وكان الهدف من القرارات االثني عشر لهذا  2[DOC. ASSEMBLY/AU/6 (VII)]إعالن أبوجا بشأن األسمدة من أجل ثورة خضراء أفريقية 
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 رار األول الحكومات األفريقية إلى تحقيق زيادة ال تقل عناإلعالن هو وضع السياسات واألسواق لتعزيز إنتاج األسمدة وتوافرها واستخدامها. ودعا الق
 21كيلوغرامات من المواد اليذائية/هكتار إلى ما متوسطه  7ل ستة أضعاف في استخدام األسمدة وزيادة متوسط استخدام األسمدة السنوي آنذاك 

قرارا إضافيا، على أن تتخذ  66الزيادة في استخدام األسمدة، اتخذ  ولتحقيق هذه م1022.كيلوغراما على األقل من المواد اليذائية/هكتار بحلول عام 
نتاج األسمدة الوطني واإلقليمي، وتمويل األسمدة، و  ت خدماتدخالت لمعالجة جملة أمور منها حصول المزارعين على األسمدة، وتكاليف األسمدة، وا 

ة ألفريقيا، إلى إنشاء آلية تمويل لألسمدة ، بدعم من لجنة األمم المتحدة االقتصادية األفريقي للتنمي البنك 66اإلرشاد. وعلى وجه التحديد، دعا القرار 
تلبي متطلبات التمويل لمختلف اإلجراءات التي اتفق عليها مؤتمر القمة. ودعا القرار الثاني عشر مفوضية االتحاد  م118.في أفريقيا بحلول عام 

 ع شركاء آخرين، إلى رصد التقدم المحرز وتقديم تقارير عنه كل سنتين. األفريقي ووكالة الشراكة الجديدة، بالتعاون م

  

 التقدم المحرز في تنفيذ إعالن أبوجا - .

 إنشاء وتشييل آلية تمويل األسمدة األفريقية 0-.

بدأ نفاذ الصندوق في عام  م. وقد0228وقد وافق مجلس محافظي البنك األفريقي للتنمية على الصندوق األفريقي للتنمية كصندوق خاص في أبريل 
ء دم عندما بلغت مساهمات حكومات نيجيريا وتنزانيا وتشاد، وكذلك التحالف من أجل ثورة خضراء في أفريقيا، الحد األدنى المالي المطلوب لب0265

م، بعد تعيين منسق في نوفمبر 0268ماليين دوالر. وفي وقت الحق، أصبحت إدارة تمويل المشاريع تعمل بكامل طاقتها في عام  62التشغيل وهو 
م والموافقة على المبادئ التوجيهية والوثائق االستراتيجية والتشغيلية 0268في عام  (AFFMآلية تمويل األسمدة األفريقية ) م، وتعيين موظفي0267

 يقية(. ذي يستضيف منتدى تمويل األنشطة األفر آلية تمويل األسمدة األفريقية ومجلس إدارة البنك األفريقي للتنمية )ال المناسبة من قبل مجلس إدارة

في المائة( حتى  72دوالرا )حوالي  65 002 207دوالرا، مع استرداد  06 113 181م، سجلت اآللية تعهدات إجمالية قدرها 0202وحتى ديسمبر 
مليون  63.3بلغ الذي تم تلقيه، خصصت اآللية مبلغ م. ومن الم0202توزيع التعهدات والمبالغ التي تلقتها اآللية في ديسمبر  6اآلن. ويبين الجدول 
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مليون دوالر متاحا لاللتزامات المستقبلية. تشرع اآللية في حملة تعبئة الموارد لتمويل خطتها  6.8دوالر للمشاريع وتكاليف التشغيل، وال يزال رصيدها 
 مليون دوالر. 322( بتكلفة 0208-0200االستراتيجية السبعية )

  

 ك األسمدةاستهال  .2.

كيلوغراما من المغذيات/هكتار بحلول عام  52وتتتبع عملية إعادة المغذيات والفرص التقدم الذي أحرزته الدول األعضاء األفريقية نحو بلوغ هدف 
كل هكتار من م في إعالن أبوجا(. والمؤشر المحدد هو "استهالك األسمدة )كيلوغرام ل0265م )منقحة عن السنة المستهدفة األصلية لعام 0205

دولة أفريقية  36م هو العام المستهدف. وتظهر البيانات الواردة من 0205م هو عام األساس و0265األراضي الصالحة للزراعة("، حيث يكون عام 
هكتار في كجم/ 0.27، بعد أن كان حوالي 107.كجم من المواد اليذائية/هكتار اعتبارا من عام  0222أن متوسط استهالك األسمدة بلغ حوالي 

 06سنويا. وبهذا المعدل، سيستغرق األمر حوالي  ٪1.5حوالي  0268و 0265بلغ متوسط معدل نمو استهالك األسمدة بين عامي  1022.عام 
)انظر الشكل  0265سنوات من عام  62البالغ  BRكجم على األقل من العناصر الغذائية / هكتار، بدال من هدف  52عاما للوصول إلى هدف 

6)[6 ]. 

  

https://www.translatoruser.net/bvsandbox.aspx?&from=en&to=ar&csId=da1c8d0b-21ce-4472-a3f6-f0c69ac7040a&usId=9ba1c85d-fbbb-42ec-8b49-8c64821349c4&ac=true&bvrpx=true&bvrpp=&dt=2021%2F11%2F17%2018%3A38#_ftn1
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لتزامات في الصندوق )كانون : حالة اال 0الجدول 
 (1.1.األول/ديسمبر 

  

من  ٪ ($) تم استالمه ($) المتعهد بها المساهم
التعهد 
 المستلم

بنك التنمية 
  األفريقي

7,664,844 7,664,844 100% 

 %63 6,362,336 10,000,000 نيجيريا

 %10 203,005 2,000,000 تنزانيا

 %100 998,842 998,842 اغرا

 %0 0 1,000,000 تشاد

 70.30 15,229,027 21,663,686 مجموع

 AFFM 2020 المصدر: التقرير السنوي ل
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 2 االستنتاجات والتوصيات0

تحقيق ل ' يتزايد استهالك األسمدة في أفريقيا ولكن بمعدل أبطأ بكثير مما كان متوقعا. ولذلك فإن معظم الدول األعضاء ليست على المسار الصحيح6'
 م من خالل عملية إعادة المغذيات. 0205كيلوغراما من المغذيات/ها حتى بعد تمديد السنة المستهدفة حتى عام  52جا المتمثل في هدف أبو 

م، تغير مشهد األسمدة في أفريقيا تغيرا سريعا. وباإلضافة إلى ذلك، تطورت نظم األغذية الزراعية 0221' منذ مؤتمر قمة أبوجا لألسمدة في عام 0'
ت تواجه اآلن مخاطر متعددة وأصبحت أكثر استدامة. وسيكون من المهم استعراض إعالن أبوجا وتوسيع نطاق الحوار بشأن األسمدة ليشمل وأصبح

 . 4Rاإلدارة المستدامة لخصوبة التربة وبرامج اإلشراف المثبتة مثل حلول 

 ستهالك المحسن لألسمدة وصحة التربة المطلوبين في أفريقيا. ' هناك حاجة إلى حملة قوية لحشد الموارد من خالل اآللية لتمويل اال3'
 

 

 

 
؛ ومن المفترض مرة 0262في عام  ٪7أفريقيا جنوبي الصحراء بنحو  ( انخفض الطلب على األسمدة فيfertilizer.org)أفريقيا  IFAوفقا ل [ 6]

ع أنحاء العالم مما جعل تطبيق األسمدة م زيادة عالية في أسعار األسمدة في جمي0206، في حين شهد عام 62-كوفيدم بسبب 0202أخرى في عام 
 أقل في أفريقيا(.

https://www.translatoruser.net/bvsandbox.aspx?&from=en&to=ar&csId=da1c8d0b-21ce-4472-a3f6-f0c69ac7040a&usId=9ba1c85d-fbbb-42ec-8b49-8c64821349c4&ac=true&bvrpx=true&bvrpp=&dt=2021%2F11%2F17%2018%3A38#_ftnref1
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 ASSEMBLY/AU/6 (VIII)ب2 الوصول إلى البذور والتكنولوجيا الحيوية )المقرر: الوثيقة 7

 2 الخلفية0

م، البرنامج األفريقي 0227يناير  32إلى  02أقرت الدورة العادية الثامنة لجمعية االتحاد األفريقي المعقودة في أديس أبابا، إثيوبيا في الفترة من  - 62
)الثامن(. يتمثل الهدف  1والتكنولوجيا األحيائية بوصفه إطارا استراتيجيا لتنمية قطاع البذور في أفريقيا )الوثيقة الجمعية/االتحاد األفريقي/ للبذور

تعزيز ر في أفريقيا، من خالل إنشاء نظم فعالة وفعالة للبذور و البرنامجي العام في اإلسهام في زيادة األمن الغذائي والتغذية وفي التخفيف من حدة الفق
' تعزيز القدرة الوطنية على تحسين إنتاج 6تطبيق التكنولوجيات الحيوية والمنهجيات في قطاع البذور. وتشمل أهداف خطة العمل المذكورة ما يلي: '

' تعزيز 0ودة تمكنهم من االستجابة للظروف البيئية المتغيرة ومتطلبات السوق؛ 'البذور وتكاثرها وتوزيعها من أجل تزويد المزارعين ببذور عالية الج
' تعزيز 0' تعزيز القدرة على زيادة النوعية في المزارعين؛ '0' تعزيز القدرة على زيادة النوعية في المزارعين؛ '0القدرة على زيادة النوعية في المزارعين؛ '

وتكاثرها وتوزيعها من أجل تزويد المزارعين ببذور عالية الجودة تمكنهم من االستجابة للظروف البيئية المتغيرة  القدرات الوطنية لتحسين إنتاج البذور
' تحسين إجراءات ضمان جودة البذور لضمان اإلنتاج والتوزيع 0' تعزيز القدرات الوطنية '0' تعزيز القدرات اإلنتاجية للمزارعين؛ '0ومتطلبات السوق؛ '

' تعزيز الروابط بين قطاعي البذور الرسمي وغير الرسمي من أجل تحسين فهم احتياجات المزارعين 3لبذور عالية الجودة على المزارعين؛ 'المستدامين ل
ين ب ' وضع سياسات وأنظمة فعالة للبذور من أجل تمكين وتعزيز زيادة تجارة البذور فيما4واالستجابة لها، بما في ذلك صغار المزارعات والمزارعات؛ '

' تعزيز القدرة على حفظ الموارد الوراثية النباتية من أجل األغذية والزراعة واستخدامها وتنميتها على نحو مستدام، لضمان توافر 5الدول األفريقية؛ '
حيائية لتعزيز تربية النباتات ' زيادة القدرة على استخدام أدوات التكنولوجيا األ1أصناف المحاصيل المكيفة لتلبية احتياجات المزارعين في المستقبل؛ '

نتاج البذور بجودة عالية؛ ' ' زيادة القدرة على تنفيذ تدابير السالمة األحيائية فيما يتعلق بإنتاج البذور وتوزيعها وتحسينها الوراثي النباتي، لحماية 7وا 
 رئ.' وضع مدونات سلوك نموذجية للبذور المستخدمة في حاالت الطوا8صحة اإلنسان والبيئة؛ '

  

 تقدم الدول األفريقية األعضاء في تحقيق األهداف -.
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 إصدار متنوع

ثيوبيا 02( وجمهورية الكونغو الديمقراطية )68بوركينا فاسو )محاصيل: 2م ألفضل 1.1.م و 106.األصناف التي تم تقديمها بين عامي  عدد ( وا 
(، جنوب أفريقيا 62(، رواندا )30(، نيجيريا )8(، موزمبيق )42) (، مالي38( 37( ومالوي )63( ومدغشقر )86( وكينيا )34( وغانا )37)
 (44(، وزيمبابوي )44(، زامبيا )38(، أوغندا )52(، تنزانيا )310)

  

 التنافسية الصناعية

(، 06(، إثيوبيا )66)(، جمهورية الكونغو الديمقراطية 06: بوركينا فاسو )محاصيل 2شركات البذور النشطة المنتجة والمبيعة للبذور من أعلى  عدد
(، تنزانيا 41(، جنوب أفريقيا )65(، رواندا )621(، نيجيريا )65(، موزمبيق )46(، مالي )00(، مالوي 63(، مدغشقر )00(، كينيا )6غانا )

 (61( وزيمبابوي )62(، زامبيا )04(، أوغندا )32)

  

(، 76,264(، إثيوبيا )0,860(، جمهورية الكونغو الديمقراطية )60,342)بوركينا فاسو محاصيل )بالطن المتري(: 2حجم البذور المباعة ألفضل 
( 58 700( ونيجيريا )1 278( وموزامبيق )58 206 4(، مالي )63,137(، مالوي )6,102(، مدغشقر )48,028(، كينيا )66,682غانا )

 (42 078( وزمبابوي )34 153مبيا )( وزا32 228( وأوغندا )8 382( وتنزانيا )57 846( وجنوب أفريقيا )5 361ورواندا )

  

 سياسة البذور والتنظيم والدعم المؤسسي
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(، مدغشقر 34(، كينيا )2.0(، غانا )41(، إثيوبيا )01(، جمهورية الكونغو الديمقراطية )40بوركينا فاسو )عملية تقديم متنوعة )أشهر(: مدة
 (68( وزيمبابوي )04(، زامبيا )02(، أوغندا 36(، تنزانيا )65جنوب أفريقيا ) (،43(، نيجيريا )04(، موزمبيق )04(، مالي )0.5(، مالوي )43)

(، مالوي 12(، مدغشقر )52(، كينيا )45(، غانا )30(، إثيوبيا )625(، جمهورية الكونغو الديمقراطية )24بوركينا فاسو )العدد اإلجمالي للمفتشين:
 (16( وزيمبابوي )668(، زامبيا )64(، أوغندا )48(، تنزانيا )682( جنوب أفريقيا )8دا )(، روان52(، نيجيريا )05(، موزمبيق )12(، مالي )32)

  

 توصيات لتعزيز قدرة نظام البذور في أفريقيا على الصمود  -0

كون نظام البذور ن يتعتبر نظم البذور حاسمة لتحسين األمن الغذائي والتغذوي، والقدرة على الصمود، وسبل عيش ألصحاب المزارع الصغيرة. وينبغي أ
ود والتعافي مالفعال قادرا على توفير كميات كافية من البذور الجيدة بأسعار معقولة للمزارعين. ويتطلب هذا النظام أن يكون مرنا مع القدرة على الص

تلبية فريقية األعضاء غير كافية لوالتكيف مع الصدمات الطبيعية وتلك التي من صنع اإلنسان. ومع ذلك، فإن نظم البذور في العديد من الدول األ
 احتياجات المزارعين. لذلك، هناك حاجة إلى: 

  

 62-فيدو أنظمة البذور الفعالة، تتماشى مع الصفات األربعة المذكورة أعاله، هي معايير ضرورية ولكنها ليست كافية للمرونة. وتبين آثار جائحة ك
د مستوى مرونة نظم البذور الوطنية. وحتى اآلن لم تصمم أي أداة شاملة لقياس قدرة نظام البذور على نظم البذور في أفريقيا والحاجة إلى قياس ورص

 على الصمود. ومع ذلك، فإن بعض مبادئ نظام البذور المرنة تشمل ما يلي: 

بذور األساسية وينبغي أن تكون ال برامج قوية للتربية العامة والخاصة تنتج أصنافا مكيفة ذكية مناخيا ومستجيبة للمستهلك ومعززة للتغذية. ●
 المنتجة من هذه البرامج ميسورة التكلفة ومتاحة بسهولة لمنتجي البذور. 

 نظام تقديم وتسجيل متنوعة تعمل بكامل طاقتها وفعالة وتسهل الوصول إلى أصناف النباتات التي صدرت حديثا. ●
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 لتنظيمية للقيام بجميع األنشطة والخدمات المتعلقة بالبذور على طول سلسلة القيمة.أحدث أدوات سياسة البذور التي توفر البيئة القانونية وا ●

من خالل شركات البذور ومزارعي البذور الذين يلتزمون بالمبادئ التوجيهية لمراقبة جودة البذور، إلى جانب من القطاع الخاص مشاركة نشطة • 
 صالحات في السياسات.وجود رابطة وطنية قوية لتجارة البذور والدعوة إلى إ

 إن النظم الفعالة لتوصيل البذور في شكل شبكات للوكالء المزارعيين الريفيين ونظام وظيفي لموظفي اإلرشاد الزراعي أمران حاسمان لضمان ●
 وصول مدخالت موثوقة في وقت مناسب لمدخالت جيدة من البذور المعتمدة.

 

 

 EX.CL/1041(XXXII)في أفريقيا ")القرار  ج2 تنفيذ إطار الميكنة الزراعية المستدامة7

إن استخدام الميكنة الزراعية المستدامة في الزراعة في القارة األفريقية عموما وفي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، بصفة  المعلومات األساسية: -0
من الطاقة الزراعية ال تزال توفرها العضالت البشرية  ٪15خاصة، هو في مستوى منخفض مقارنة بالقارات األخرى. وتشير التقديرات إلى أن حوالي 

فقط. ويبين االتجاه الحالي أن الشباب يهاجرون من المناطق الريفية إلى المناطق  ٪62( وقوة المحرك تساهم حوالي ٪05والباقي من قبل الجر )
، واألطفال لرعاية المزارع. ولهذه األسباب، يحدد أحد القرارات الحضرية بحثا عن فرص أكثر مراعاة للبيئة، مما يترك كبار السن، ومعظمهم من النساء

م الميكنة الزراعية كعامل رئيسي في تحقيق هدف مضاعفة مستويات اإلنتاجية الزراعية بحلول 0264من إعالن ماالبو لعام  3بموجب االلتزام رقم 
مدادات الطاقة المناسبة والموثوقة م. ويدعو القرار تحديدا إلى وضع وتعزيز السياسات والمؤسسات و 0205عام  نظم الدعم المالئمة لتيسير "الميكنة وا 

م كما 0205لول عام حوالميسورة التكلفة". وبالتالي، ينظر إلى الميكنة الزراعية في أفريقيا باعتبارها دعامة ال غنى عنها لتحقيق االلتزام بإنهاء الجوع ب
 من أهداف التنمية المستدامة. 0هو مذكور في الهدف م كما 0232ورد في إعالن ماالبو، وبحلول عام 
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الدكتورة نكوسازانا دالميني زوما، رئيسة مفوضية االتحاد األفريقي آنذاك، حملة "حصر مجرفة اليد في المتحف"، وذلك في الدورة ودعما لهذا، أطلقت 
م في جنوب أفريقيا. وسلم الرئيس رمزيا حرثا للسلطة إلى 0265يونيه  العادية الخامسة والعشرين لجمعية رؤساء دول وحكومات االتحاد األفريقي، في

   كل رئيس دولة وحكومة أفريقية، لإلشارة إلى توقع الميكنة الزراعية السريعة في أفريقيا. 

  

همة في مضاعفة مستويات رغم عدم وجود أهداف محددة بشأن الميكنة الزراعية في إعالن ماالبو، فإن الهدف هو المسا األهداف واألهداف: - .
 م.0205م، وتسريع النمو، ولقضاء على الجوع بحلول عام 0205اإلنتاجية الزراعية بحلول عام 

  

  2 اإلنجازات/ التقدم في تعزيز الميكنة الزراعية:0

م، سعت منظمة 0268ظمة في عام ( خالل اجتماع لجنة الزراعة التابعة للمنF-SAMAبعد إطالق إطار للزراعة المستدامة الميكنة في أفريقيا ) 
عم الدول داألغذية والزراعة واالتحاد األفريقي والدول األعضاء في االتحاد األفريقي إلى تفعيل اإلطار من خالل تنفيذ مختلف األنشطة. وشمل ذلك 

ركيز على المزارع امتداد سلسلة القيمة مع الت األعضاء لوضع استراتيجيات وطنية للميكنة الزراعية، فضال عن تنفيذ برامج تستهدف تعزيز الميكنة على
 الصغيرة. 

طالق ' 6' لتصبح منصة أساسية لتبادل اآلراء بشأن جميع  (www.africamechanize.org)الميكنة" -منصة إلكترونية "منهاج أفريقيا تم تطوير وا 
مكونات  4( وتتمثل في ACTنة المستدامة في أفريقيا. وتستضيف المنصة الشبكة األفريقية لحفظ الطبيعة والحرث )جوانب التنمية وتعزيز الميك

 رئيسية هي )أ( محور المعرفة )ب( بناء القدرات والشراكات والشبكات )ج( مجلة ودوريات و )د( المساعدة التقنية؛ 

http://www.africamechanize.org/
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ندوات على اإلنترنت )باللغتين االنكليزية  1في أفريقيا وتعزيز الشبكات والروابط من خالل  ' التوعية بمسألة إطار للزراعة المستدامة الميكنة0'
دولة عضوا معظمهم من أفريقيا. ووزعت مواد من الندوات عبر اإلنترنت  74مشارك من  6 222متحدثا، أكثر من  41والفرنسية( يشارك فيها 

 ات األفريقية اآللية؛ على نطاق واسع من خالل منصة إدارة المعرفة والشبك

 03ي ف ' نظم برنامج أفريقيا خاص باالشتراك بين منظمة األغذية والزراعة ومنظمة التجارة العالمية واالتحاد األوروبي للزراعة في مجال الحفظ3'
ز امة الميكنة في أفريقيا وتعزيإطار للزراعة المستد م، خالل المؤتمر العالمي الثامن بالزراعة.' يركز البرنامج على تعزيز رؤية0206يونيه 

(. وقدمت خمس دراسات عن CAمن إطار للزراعة المستدامة الميكنة في أفريقيا ، مع التركيز بشكل خاص على الزراعة الحفظية ) 7العنصر 
 الممارسات الناجحة في مجال الزراعة والميكنة في أفريقيا؛

يا وزامبيا( تدعمها منظمة األغذية والزراعة لصياغة أو تنقيح الميكنة الزراعية المستدامة ' ست دول أعضاء )غانا وبنن وسيراليون ومالي وليبر 4'
ية نالوطنية المستمدة من إطار للزراعة المستدامة الميكنة في أفريقيا. وباإلضافة إلى ذلك، صاغت أوغندا وكينيا أيضا استراتيجياتهما الوط

 للميكنة الزراعية؛

ون معها حلقتي عمل إقليميتين بهدف تبادل الخبرات بشأن االستثمارات والشراكات بشأن الميكنة الزراعية المستدامة، بما في ' عقدت الفاو والمتعاون5'
 37م، وحضرها 0262ديسمبر  1إلى  3ذلك قانون مكافحة األسماك. وعقدت ورشة العمل األولى في جراند الهو، ساحل العاج في الفترة من 

ديسمبر  60إلى  2نا فاسو والكاميرون وساحل العاج. وعقدت حلقة العمل الثانية في كمباال، أوغندا، في الفترة من مشاركا من بنين وبوركي
 مشاركا من إثيوبيا وأوغندا وزامبيا وغانا وكينيا.  53م، وحضرها 0262

شمل ذلك وضع دليل تدريبي لمقدمي خدمات الميكنة ' بدأ العمل على تنمية القدرات في مجال توفير خدمات استئجار اآلالت للمزارع الصغيرة. و 1'
مزود خدمة ميكنة من  16مستثمرا وتم إجراء  68ومواد تعليمية. باإلضافة إلى ذلك، أجرى الفريق تدريبا ماديا وظاهريا استجابة الحتياجات 

عربي السعودي مع التركيز على "بناء قدرات مقدمي م. وأعد تقرير تقني عن تفعيل مؤسسة النقد ال0202كينيا وتنزانيا وأوغندا وزامبيا في عام 
 م(؛ و0202خدمات الميكنة الزراعية على طول سلسلة القيمة الزراعية الغذائية )ديسمبر 
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ضوء لا ' كشف االتحاد األفريقي النقاب عن تمثال أطلق عليه اسم "إعادة الحفارة إلى المتحف"، في مدينة بوبو ديوالسو في بوركينا فاسو لتسليط7'
ال فعلى جدول األعمال القاري لتعزيز الميكنة الزراعية بين النساء والحفاظ عليه لتحسين إنتاج األغذية. وكان هذا الحدث الرئيسي في االحت

 م، والذي ركز على المرأة الريفية في الزراعة.0262أكتوبر  65باليوم العالمي للمرأة الريفية في 

  

 والتوصيات حول كيفية سد الثيرات ة/ المعلومات الفاقد 2 البيانات2

' يتمثل أحد التحديات الرئيسية في عدم وجود بيانات مستكملة من الدول األعضاء عما يجري تنفيذه من أجل تفعيل المؤسسة وحالة الميكنة 6'
ثير مما قية، ولكن ال يزال هناك الكالزراعية على الصعيد القطري. وقد اتخذت خطوات إلشراك مديري الميكنة الزراعية في منصة الميكنة األفري

 ينبغي عمله؛

حاليا التقدم المحرز في الميكنة الزراعية على الصعيد القطري. وينبغي وضع مؤشرات محددة بشأن الميكنة ال تتبع عملية االستعراض كل سنتين ' 0'
 الزراعية وتعقبها وفقا لذلك؛ و

وطنية للميكنة الزراعية، فإن هناك حاجة إلى موارد لتنفيذ تلك االستراتيجيات. ويتعين على الدول ' رغم أن الدول األعضاء تقوم بوضع استراتيجيات 3'
 األعضاء وشركاء التنمية والقطاع الخاص تعزيز االستثمارات من أجل تنفيذ تلك االستراتيجيات. 

  

 2 الخالصة 2

ان إدماج الميكنة الزراعية المستدامة في سياسات واستراتيجيات التنمية م لن يتحقق إال بضم0205إن القضاء على الجوع في أفريقيا بحلول عام 
لتمكين الجهات  ةالزراعية للدول األعضاء في االتحاد األفريقي. وهناك حاجة ماسة إلى االستثمار في الميكنة الزراعية على امتداد سلسلة القيمة الغذائي
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حلية مع تجديد جاذبية القطاع الزراعي للشباب الريفي من خالل استحداث وظائف وتكنولوجيات الفاعلة من زيادة إنتاجيتها وازدهار مجتمعاتها الم
 جديدة. وقد حان الوقت لكي يضع جميع أصحاب المصلحة نموذجا جديدا للميكنة في أفريقيا باالعتماد على مؤسسة النقد العربي األفريقي.

 

دارة المياه الزراعية7 م، أديس أبابا، إثيوبيا 1.1.فبراير  6-8 {EX.CL/1187(XXXVI)}في أفريقيا )المقرر:  د2 تنفيذ إطار تطوير الري وا 
 (STC3/ARDWE/MIN/131و

: مفوضية االتحاد األفريقي وشركاء التنمية لدعم الجماعات االقتصادية اإلقليمية والدول األعضاء في تدجين إطار االتفاقية 000و  001القرار رقم 
دارة المياه الزراعية، وتقدم االتحاد األفريقي الدولية لمناهضة التمي في مجال الحبوب  البحث والتطوير -يز ضد المرأة وتكامله وتنفيذ إطار تنمية الري وا 

 الغذائية شبه القاحلة تقريرا عن التقدم المحرز في تنفيذه وفقا لذلك.

  

ة المياه الزراعية واستخدامها كأدوات للتكثيف الزراعي المستدام. وسيؤدي ذلك يسعى القرار إلى تعزيز الوصول إلى الري وغيره من حلول إدار األهداف: 
ل على و إلى زيادة اإلنتاجية وتعزيز سبل العيش المرنة في ظل الصدمات المتزايدة المتصلة بالطقس واالعتماد الكبير على الزراعة البعلية. الحص

. وهدفنا هو زيادة مساحة 0213م، وجدول أعمال 0264ع في التزامات ماالبو لعام تكنولوجيا الري أداة مهمة لتحقيق هدف القضاء على الجو 
 م. 0205بحلول عام  ٪622المحاصيل الصالحة للزراعة المروية بنسبة 

  

المدخالت  ىالحصول على تكنولوجيا الري أحد المؤشرات في إطار فئة الوصول إليعد : الوصول إلى تكنولوجيا الري في تقرير االستعراض كل سنتين
زيادة استخدام  ىوالتكنولوجيا الزراعية في االلتزام بالقضاء على الجوع. وتعتمد مضاعفة اإلنتاجية وبناء نظام غذائي مرن في القارة اعتمادا متأصال عل

اء الدول تتبع تقرير تقييم األسعار أدالري وغيره من حلول إدارة المياه الزراعية بالنظر إلى عدم إمكانية التنبؤ بهطول األمطار، مدةها وكثافتها. وي



 
EX.CL/1310 (XL)Annex 1  
Page 107 

 

م. وتعرف المنطقة 0265األعضاء في مجال الحصول على تكنولوجيا الري كمعدل نمو لحجم المساحة المروية، اعتبارا من القيمة األساسية لعام 
وتقدير  تحديات التقنية والمنهجية المرتبطة بقياسالمروية بأنها جميع المناطق المروية وظيفيا و/أو المجهزة للري. وتكشف األدلة الناشئة أنه نظرا لل

إجمالي المساحة المروية فإن معظم ما يبلغ عنه مرض التصلب العصبي المتعدد هو حاالت من االستخفاف الجسيم. ويجري تقرير عن مخططات 
رعون )على نطاق صغير( بسبب أحجامها المجزأة، الري العامة الواسعة النطاق في معظم األحيان، وهي تهمل الري السريع النمو الذي يقوده المزا

 والموسمية المستخدمة )الخفاء الموسمي(، والطبيعة المتفرقة. 

  

ر في النسبة المئوية في استعراض، باعتبارها التغي يتم تتبع الوصول إلى تكنولوجيا الري وتقرير عنها في تقاريرتتبع المؤشر في تقرير تقييم الموارد: 
معدل النمو المئوي في المناطق المروية حسب المنطقة. وفي  6م. ويبين الشكل 0265ة المروية كل سنتين من القيمة األساسية لعام إجمالي المساح

 لخمسة. وشهدتادورات الزراعة البرية الثالثة األخيرة، حدثت زيادة عامة في معدل نمو النسبة المئوية في حجم األراضي المروية في المناطق األفريقية 
من إجمالي  ٪42م أكثر من 0202م و0262م. وشكلت الفترة بين عامي 0265عن قيمة عام  ٪27منطقة شرق أفريقيا نموا ملحوظا بلغ حوالي 

ة على التوالي. وبالمقارن ٪54و ٪58و ٪18النمو في المساحة المروية. كما سجلت أفريقيا الغربية والجنوبية والوسطى نموا في المناطق المروية بنسبة 
م. وهذا 0206م إلى عام 0265في المائة( في المناطق المروية في الفترة من عام  60مع المناطق األخرى، لم يشهد شمال أفريقيا سوى نمو هامشي )

دارة المياه الزراعية.  ظة أنه في ع مالحومن المشجال عالقة له بإمكانيات الري المحدودة في منطقة شمال أفريقيا التي تدعم تقرير إطار تنمية الري وا 
منها تسير على المسار الصحيح لتحقيق الهدف. والدول األعضاء  8دولة عضوا أبلغت عن حجم مساحة الري، كانت  48م، من بين 0206تقرير 

على المسار الصحيح هي أنغوال وأوغندا ورواندا ورواندا وغامبيا وغابون وناميبيا. 
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 (0265)خط األساس  0206إلى  0267نطقة من معدل نمو حجم المساحة المروية حسب الم 

  

إن هدف القضاء على الجوع من خالل زيادة اإلنتاجية الزراعية يتطلب زيادة االستثمارات في  التوصيات:
تحسين اإلنتاجية في مجال تكنولوجيات اإلنتاج. ويضمن الوصول إلى تكنولوجيات الري زيادة اإلنتاجية 

حاجة ماسة لزيادة وصول المزارعين والمنتجين إلى تكنولوجيا الري في وهناك وبناء نظام غذائي مرن. 
وتشجيع االستثمار في مخططات الري التي يستخدمها المزارع الصغيرة، التي يمكن جميع المناطق. 

تكييفها مع خصائص نظم إنتاج المزارع الصغيرة ، وهو أقوى وسيلة لتحفيز معدل نمو الري المستدام في 
أثبت توافر المضخات الرخيصة وصغيرة الحجم التي تعمل بالطاقة الشمسية، بدال من القارة. وقد 

المضخات التي تعمل بالوقود األحفوري، وتعتبر التكنولوجيات المالية السهلة لالستثمار دفعة كبيرة في 
ومن الضروري أيضا أن يستخدم تقرير االستعراض كل  تشجيع اعتماد واستخدام تكنولوجيات الري.

في  وينبغي أن يأخذ التقريرنتين مؤشرات تقدم النهج األكثر فعالية وعلميا إزاء النتيجة المرجوة. س
االعتبار الحاجة إلى مواءمة وتشجيع استخدام تكنولوجيا الري وغيرها من حلول إدارة المياه الزراعية مع 

  عايير التنمية الزراعية.ممارسات اإلدارة المستدامة لألراضي ألنها متكاملة وال تقف وحدها على م
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( المقرر بشأن تقرير 2.)EX.CL/Dec.792التقرير المرحلي لقطاع الثروة الحيوانية بشأن  -ه7
 EX.CL/807(XXIV)المؤتمر التاسع للوزراء المسؤولين عن الموارد الحيوانية، الوثيقة 

 مقدمة

م، هو 0264ماالبو في عام القرار األكثر وضوحا لقطاع الثروة الحيوانية منذ اعتماد إعالن 
EX.CL/Dec.792  الرابع والعشرون(، الذي كلف مفوضية االتحاد األفريقي بصياغة استراتيجية لتنمية(

( LiDeSAم، تمت صياغة استراتيجية تنمية الثروة الحيوانية ألفريقيا )0265الثروة الحيوانية. ففي عام 
حويلية لقطاع الثروة الحيوانية. وهناك عدد من م(، والتي تضع أجندة ت0235-م0265للسنة العشرين )

يقية للموارد مكتب البلدان األفر  -المبادرات الجارية لتنفيذ برنامج "لييدا". وقد تم تمويل االتحاد األفريقي 
الحيوانية من قبل االتحاد األوروبي ومفوضية االتحاد األفريقي لتعزيز تدجين قانون مكافحة اإلرهاب 

 لقارية. وتنفيذ جوانبه ا

  

 التقدم المحرز في تحقيق األهداف الرئيسية في استراتيجية تنمية الثروة الحيوانية ألفريقيا 

 : LiDeSAوتعرض خمسة مؤشرات رئيسية لتتبع التقدم المحرز في تنفيذ نظام  -66

  

 : معدل نمو عنصر الثروة الحيوانية للقيمة المضافة الزراعية0المؤشر 

ذا كان هالقيمة المضافة للماشية كنسبة من إجمالي القيمة المضافة للزراعة: )أ( التيير في نسبة 
ذ يشير 0202-م0265الحد هامشيا على مر السنين ) م( بالنسبة للدول األعضاء التي قدمت تقاريرها. وا 

 يإلى أن الدول األعضاء المعتمدة على الثروة الحيوانية قد ركدت هيكليا، في حين أن الدول األعضاء الت
تعتمد تقليديا على الثروة الحيوانية لم تقم باستثمارات كافية لتنشيط تنمية القطاع حتى في الدول األعضاء 
ذات اإلمكانات. ويمكن أن يسلط الضوء أيضا على عجز الدول األعضاء والمناطق عن تحديد مجاالت 

 المزايا واالستثمار فيها في سالسل القيمة الحيوانية ذات األولوية.

تحدد هيئة التنمية المستدامة معدل النمو المستهدف للقيمة معدل نمو القيمة المضافة للماشية:  )ب(
في المائة سنويا، وهو أقل من هدف إعالن ماالبو  4.0المضافة الزراعية لعنصر الثروة الحيوانية بنسبة 

عظم الدول األعضاء هذا في المائة سنويا. وقد تجاوزت م 1لمعدل نمو القيمة المضافة الزراعية البالغ 
في  35من أصل  2الهدف على الرغم من تسجيل عدد من الدول المتعاقدة على قيمة الماشية المضافة )

م(. وعلى العموم، 0262في عام  37من أصل  4و 0267في عام  37من أصل  7؛ و0261عام 
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 -م 0267، ٪03 -م 0261أظهرت القارة مسارا تصاعديا في معدل نمو القيمة المضافة للماشية )
(، مما يؤكد على زيادة قدرة الثروة ٪13 -م 0202و ٪55 -م 0262، ٪40 -م 0268، 36٪

الحيوانية على المساهمة في النمو الشامل والحد من الفقر. وقد يؤدي إجراء تنقيح تصاعدي لمعدل نمو 
 الن ماالبو. القيمة المضافة المستهدفة للماشية إلى تعجيل مساهمة الثروة الحيوانية في إع

  

 المؤشر الثاني: االستثمار العام في الثروة الحيوانية 

 تستهدف هيئة تنمية)أ( اإلنفاق على الثروة الحيوانية كنسبة مئوية من إجمالي اإلنفاق الحكومي: 
في  62في المائة من اإلنفاق الزراعي العام )الذي يستهدف  32الحيوانية استثمار ما ال يقل عن  الثروة
م، بلغ متوسط 0202م و0265ئة من مجموع اإلنفاق( في قطاع الثروة الحيوانية. وبين عامي الما

. ولم تنفق سوى دولتان ٪6.26اإلنفاق على قطاع الثروة الحيوانية كحصة من إجمالي اإلنفاق الحكومي 
في المائة(  5.12في المائة من ميزانيتها اإلجمالية على الثروة الحيوانية: ناميبيا ) 5عضوان أكثر من 

في المائة(. وهذا يعني انخفاض ترتيب أولويات الثروة الحيوانية في الميزنة، ويدعو إلى  8.57وغانا )
 زيادة اإلنفاق في هذا القطاع لتحقيق أهداف قانون تنمية الثروة الحيوانية. 

في الفترة )ب( اإلنفاق على الثروة الحيوانية كنسبة مئوية من اإلنفاق الحكومي على الزراعة: 
في المائة من اإلنفاق الزراعي في قطاع  63.15م، أنفقت القارة في المتوسط نحو 0202-م0265

م. 0202في المائة في عام  61.65م إلى 0265في المائة في عام  63.80الثروة الحيوانية، بزيادة من 
ثروة الحيوانية. وفي حين وما فوق من إنفاقها الزراعي على ال ٪32فقط إريتريا ومصر وموريتانيا أنفقت 

 في المائة من اإلنفاق الزراعي.  32أن الزيادة في اإلنفاق ملحوظة، هناك حاجة إلى رفع هذا إلى 

ير في تقر )ج( اإلنفاق على الثروة الحيوانية كنسبة مئوية من الثروة الحيوانية المضافة القيمة: 
( في الناتج المحلي اإلجماليساهمة القطاع )اإلنفاق بالنسبة لماالستعراض يحدد هدف كثافة اإلنفاق 

في المتوسط، في جميع أنحاء أفريقيا، دول أعضاء أداء.  62في المائة، أي ما حققته أفضل  62بنسبة 
فقط من الناتج المحلي اإلجمالي للماشية مع نمو مثير  ٪8.60كان اإلنفاق على الثروة الحيوانية يمثل 

م. ولم تنفق سوى خمس دول 0202في عام  ٪60.12لى م إ0265في عام  ٪4.80لإلعجاب من 
في المائة وأكثر من الناتج المحلي اإلجمالي للماشية: جيبوتي  65أعضاء على الثروة الحيوانية بنسبة 

وغانا وسيشيل وسيراليون وجنوب السودان. وينبغي أن يستمر النمو في اإلنفاق بالنسبة لمساهمة الثروة 
  حلي اإلجمالي وأن يعزز لتحقيق هدف إعادة النهوض بالماشية.الحيوانية في الناتج الم
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 : مؤشر األمن اليذائي والتيذية: معدل نمو استهالك الفرد من البروتينات الحيوانية المصدر 0المؤشر 

وتشير بيانات التقرير إلى أن أربع دول أعضاء فقط تسير على الطريق الصحيح لخفض معدل انتشار 
المائة أو أقل. على الرغم من الترويج المتزايد للوجبات الغذائية النباتية على مستوى  في 62التقزم إلى 

م 0267( فإن بيانات تقارير االستعراض للفترة ASFsالعالم وتشويه سمعة األطعمة الحيوانية  )
م تسلط الضوء على أهمية األطعمة الحيوانية لتحسين التغذية كما يتضح من 0206م و0262و

على التوالي بين معدالت التقزم واستهالك  2.45-و 2.44-و 2.44-االرتباط الكبيرة معامالت 
دولة عضوا للفترة  45البروتينات الحيوانية المصدر. وأظهرت بيانات مكتب اإلحصاء في المنظمة ل 

غراما للفرد يوميا  60.0م أن االستهالك األفريقي للبروتينات الحيوانية المصدر يبلغ 0268-م0264
في تلك الفترة، حتى مع  ٪3.7غراما. وانخفض االستهالك بنسبة  01.8قارنة بالمتوسط العالمي البالغ م

دولة أفريقية أعضاء أكثر من المتوسط القاري،  62. وتستهلك ٪0.8زيادة االستهالك العالمي بنسبة 
ان هناك نمو دولة عضوا، ك 03وخمس دول فقط بمستويات استهالك أعلى من المتوسط العالمي. وفي 

سلبي في استهالك البروتينات الحيوانية المصدر. وينبغي للدول األعضاء أن تضع سياسات لتعزيز 
االستهالك المعزز للصناديق االستئمانية لضمان حصول أشد الناس فقرا وضعفا على أنظمة غذائية 

 محسنة.

  

الكفاءات الحرجة السبعة المستوى الحالي للتقدم مقابل  -: مؤشر الصحة الحيوانية 2المؤشر 
 ( PVSواألربعين ألداء المنظمة العالمية لصحة الحيوان في الخدمات البيطرية )

األمراض الحيوانية من األعباء في أفريقيا، مع بعض األمراض المنقولة من الحيوانات إلى البشر، تعتبر 
من القيمة  ٪05ي تعادل مليارات دوالر أمريكي في التكاليف والخسائر الت 4مسؤولة عن أكثر من 

اإلجمالية إلنتاج الماشية في القارة. ونظرا لتعقيد العوامل المؤثرة على صحة الحيوان والظروف الصحية 
والصحية النباتية في بلد ما، يمكن تقييم اإلدارة البيطرية وحالة صحة الحيوان من خالل تحديد قدرات 

أداء الخدمات البيطرية الذي أجرته المنظمة العالمية الخدمات البيطرية على النحو الذي يقاس بتقييم 
دولة عضوا  05للصحة الحيوانية والذي يغطي خمسة وأربعين مجاال من مجاالت الكفاءة. وتشير نتائج 

في المائة(  42( وسجلت عشر دول أعضاء )٪30م إلى أن ثماني دول )0262م إلى 0265للفترة من 
في المائة على األقل. وهذا يدل على ضعف نظم الصحة  05بة أداء مرضيا في مجاالت الكفاءة بنس

الحيوانية في العديد من الدول األعضاء، ومن ثم فإن الحاجة تدعو إلى أن تواصل وزارة الصحة استخدام 
أداة الكهروضوئية إلثراء السياسات لتعزيز نظم إيصال الخدمات الصحية الحيوانية لتحسين الصحة 

 مة/الحيوانية.النباتية والصحة العا
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 : معدل نمو قيمة التجارة بين البلدان األفريقية في الماشية والمنتجات الحيوانية2المؤشر  

وتؤكد كل من اتفاق التجارة الحرة للقارات واالتفاق األفريقي لمنطقة التجارة الحرة القارية الذي تم إقراره 
البلدان األفريقية باعتبارها مسألة حاسمة للنمو مؤخرا على الحاجة إلى زيادة التجارة داخل أفريقيا وبين 

والتحول االقتصاديين. وال تزال البيانات الواردة في تقرير إعادة الصياغة فيما يتعلق بالماشية ناقصة، 
في المائة( التي  05) 63حيث لم تبلغ معظم الدول األعضاء عن ذلك. وبالنسبة للدول األعضاء ال 

لبية بين معدالت النمو السلبية )االنخفاض( والتوسع الصغير/الهامشي أبلغت عن ذلك، تأرجحت األغ
جدا، دون أن تظهر أنماط واضحة. وتنفق أفريقيا ما يقدر بأربعة باليين دوالر من دوالرات الواليات 

المتحدة سنويا الستيراد سلع الثروة الحيوانية: وهي فجوة كبيرة غير مستغلة للتجارة داخل المنطقة وفيما 
 ن األقاليم. بي

و2 مصايد األسماك وتربية األحياء المائية في عملية البرنامج األفريقي الشامل للتنمية الزراعية 7
  (EX. CL /627(18))القرار: الوثيقة 

 2 الخلفية0

وللقارة األفريقية موارد سمكية هائلة، وهي مصدر مجموعة متنوعة من الفوائد، بما في ذلك األمن  - 62
الغذائى، وسبل العيش، والعمالة، والتجارة المحلية واإلقليمية، والصادرات، والعمالت األجنبية، الغذائي و 

فضال عن قيم الحفظ والتنوع البيولوجي ذات األهمية العالمية. ومن هذا المنظور، من المهم مالحظة 
لمائية بين ربية األحياء ازيادة تدريجية في مستويات اإلنتاج والعمالة والتجارة في قطاع مصايد األسماك وت

م. وعلى الرغم من الموارد المائية الهائلة في أفريقيا )في النظم اإليكولوجية 0268م و0265عامي 
البحرية ونظم إنتاج االستزراع المائي في المياه العذبة( ال تزال القارة تواجه تحديات بسبب القضايا التي 

ستدامة البيئية، وتقلل إلى أدنى حد من المساهمة في األمن تعوق استخدام الموارد على المدى الطويل واال
الغذائي وتخفيف حدة الفقر والنمو االقتصادي والتنمية الوطنية. ومع زيادة فهم أهمية مصايد األسماك 

وتربية األحياء المائية في القطاع الزراعي، عمل االتحاد األفريقي على تحسين األداء في هذا القطاع من 
 إطار سياسي قوي. خالل وضع 

  

2 إطار سياسة االتحاد األفريقي لمصايد األسماك وتربية األحياء المائية والمواءمة مع البرنامج .
 األفريقي الشامل للتنمية الزراعية

أقرت التوصيات المتعلقة بتنمية مصايد األسماك وتربية األحياء المائية الصادرة عن المؤتمر األول 
م في بانجول، 0262( في عام CAMFA 1)  يد األسماك وتربية األحياء المائيةللوزراء األفارقة لمصا
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م )الوثيقة 0266غامبيا، في الدورة العادية الثامنة عشرة لرؤساء دول وحكومات االتحاد األفريقي في عام 
EX. CL/627(XVIII) ،م(. تم تطوير إطار السياسات واستراتيجية اإلصالح 0266( )االتحاد األفريقي

(. واعتمده فيما بعد CAMFA 2مصايد األسماك وتربية األحياء المائية وأيدها المؤتمر الوزاري الثاني )ل
م من خالل مقررات المجلس التنفيذي رقم 0264مؤتمر قمة رؤساء الدول والحكومات األفريقية في عام 

6222/0264 .EX.CL/Dec.831صايد (، كمخطط لإلصالح اإليجابي المستدام لقطاع م05-)د
 األسماك وتربية األحياء المائية في أفريقيا من أجل زيادة الفوائد التي تعود على الدول األعضاء. 

  

ويتسق هذا البرنامج مع التزامات إعالن ماالبو وأهدافه وغاياته ويحدد عشرة أهداف للسياسات، ثالثة 
دمة إلى المشاريع الصغيرة والمتوسطة منها شاملة )المرونة، ونوع الجنس، والشباب، والخدمات المالية المق

بشأن  7وهناك توافق قوي بين جميع أهداف البرنامج والتزامات البرنامج، باستثناء التزام ماالبو الحجم(. 
تعزيز المساءلة المتبادلة إزاء اإلجراءات والنتائج. ويلزم بذل المزيد من الجهود لضمان إدماج أنشطة 

األحياء المائية بصورة منهجية في عملية الزراعة البحرية لكي تعكس بدقة ونتائج مصائد األسماك وتربية 
 .7مساهمة القطاع في تحقيق أفريقيا لاللتزام 

  

 2 حالة الجهود المبذولة لتعميم مصايد األسماك وتربية األحياء المائية في برنامج الزراعة الزراعية0

 - ة الزراعية ملكية واسعة النطاق من االتحاد األفريقيوقد اجتذبت عملية البرنامج األفريقي الشامل للتنمي
التصلب المتعدد مما يشير إلى أن العقد األول من تنفيذ البرنامج األفريقي الشامل للتنمية الزراعية قد 

أوجد البيئة المواتية للتحول الزراعي الذي يقوده الصناعيون. غير أن األسماك والمنتجات المائية محدودة 
عملية البرنامج، وهناك حاجة إلى إعادة النظر في خطط االستثمار في البرنامج على  الوضوح في

الصعيدين الوطني واإلقليمي. ومن هنا جاء المنطق في تعميم مصايد األسماك وتربية األحياء المائية في 
 خطط االستثمار الزراعي الوطنية. 

  

الجديدة من أجل تنمية أفريقيا مع االتحاد  م، إن وكالة الشراكة0268م و0265وفي الفترة بين عامي 
مكتب البلدان األفريقية للموارد الحيوانية، دعمت الجماعات االقتصادية اإلقليمية لتعميم مصايد  -األفريقي

األسماك وتربية األحياء المائية في التخطيط الشامل والمتكامل لخطط االستثمار الزراعي. وقد تم ذلك 
 ية: من خالل األنشطة التال
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تدريب شبكة من خبراء المصايد وتربية األحياء المائية من جميع مناطق القارة، في أطر وعمليات  ●
برنامج التنمية الزراعية، وتمكينهم من تقديم الدعم التقني في عملية تطوير خطط االستثمار الزراعي 

الشامل  للبرنامج األفريقيالوطنية واألقليمي والمساهمة في الشبكة التقنية وفرق المراجعة التابعة 
 للتنمية الزراعية.

مراجعة شبكة خبراء المصايد وتربية األحياء المائية المتخصصة إلدراج مصايد األسماك وتربية  ●
األحياء المائية في عملية المراجعة بين البينالية للبرنامج األفريقي الشامل للتنمية الزراعية، والتوصية 

فة للقطاع من أجل مراقبة وتقييم البرنامج إلعالم وتعزيز عمليات تقررير الالحقة بالمؤشرات المستهد
  .قائمة مقترحة من المؤشرات التي سيتم إبالغها لتقررير االستعراض [.6]االستعراض المستقبلية

وقد حدد االستعراض الذي أجرته الشبكة المتخصصة للمصايد وتربية األحياء المائية االعتبارات الرئيسية 
 لدمج مصايد

المائية في عمليات البرنامج األفريقي الشامل للتنمية الزراعية وتطوير وتمويل األسماك وتربية األحياء 
 وتنفيذ عمليات

 خطط االستثمار الزراعي الوطنية: 

تعتبر مصائد األسماك وتربية األحياء المائية قطاعا أساسيا للسلع األساسية للقارة األفريقية )إعالن  ●
ا النحو في إطار نتائج البرنامج اإلنمائي األفريقي م(، ولكن ال يعترف بهما على هذ0221أبوجا 

 للتنمية الزراعية واألطر االستراتيجية األخرى للقارة؛

  ،تبلغ القيمة المضافة اإلجمالية المقدرة لقطاع مصايد األسماك وتربية األحياء المائية في أفريقيا
من إجمالي  ٪6.01 مليار دوالر أمريكي، وهو ما يمثل 04.2بما في ذلك تجهيز األسماك، 

 م(؛0264من الناتج المحلي اإلجمالي للقارة الزراعية )دي غراف،  ٪1.21الناتج المحلي للقارة و
  تظل األسماك أكثر السلع األساسية تداوال التي تسهم في تجارة األسماك داخل أفريقيا وفي ما بين

ة فيما ي إطار التجارة اإلقليمياألقاليم. والكثير من هذه التجارة غير رسمي ويحتاج إلى أن يضم ف
 بين أفريقيا؛ 

تعد مصايد األسماك وتربية األحياء المائية من أكثر القطاعات الجنسانية تشارك فيها بشكل واسع  ●
 ونشط النساء والشباب، ال سيما في إنتاج األسماك وسلسلة القيمة التجارية.

لزراعية" أن تعزز التحول في قطاعات الزراعة يمكن أقطاب النمو الزراعي المعروفة باسم "األقطاب ا ●
 إذا ما اعتمدت كمراكز متكاملة للتميز. والثروة الحيوانية ومصايد األسماك وتربية األحياء المائية،

https://www.translatoruser.net/bvsandbox.aspx?&from=en&to=ar&csId=da1c8d0b-21ce-4472-a3f6-f0c69ac7040a&usId=08eb802c-df85-4953-ad4b-fad2926c9422&ac=true&bvrpx=true&bvrpp=&dt=2021%2F11%2F17%2019%3A57#_ftn1
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يشير تحليل البيانات الموجودة إلى أن مصايد األسماك وتربية األحياء المائية عموما ال يتم تعميمها  ●
بما في ذلك خطط االستثمار الزراعي الوطنية  [0]اسات الوطنية واإلقليميةإال جزئيا في غالبية السي

 واإلقليمية.

  

2 مجموعة مقترحة من مؤشرات المصايد وتربية األحياء المائية إلدراجها في تقرير االستعراض كل 2
 سنتين

وقد أوصى استعراض شبكة أخصائيي مصايد األسماك وتربية األحياء المائية بمجموعة من مؤشرات 
حياء المائية المستهدفة إلدراجها في عملية التقرير عن االستزراع المائي. وترد هذه المصايد وتربية األ

 الخطوط العريضة وفقا لمجاالت مواضيعية رئيسية الخمس:

i. نتاجيته؛ نتاج االستزراع المائي وا   مصايد األسماك المستدامة وا 
ii. نية واإلقليمية؛زيادة تجارة األسماك اإلقليمية داخل أفريقيا وتحسين أداء األسواق الوط 
iii.  توسيع نطاق مصايد األسماك المحلية وصناعة االستزراع المائي وتطوير سلسلة القيمة بما في

 ذلك النساء والشباب؛
iv.  دارة المخاطر في قطاع مصايد األسماك وتربية زيادة مرونة سبل العيش وتحسين التكيف وا 

 األحياء المائية؛
v. سماك المستدامة وتربية األحياء المائية.تحسين إدارة الموارد الطبيعية لمصايد األ  

https://www.translatoruser.net/bvsandbox.aspx?&from=en&to=ar&csId=da1c8d0b-21ce-4472-a3f6-f0c69ac7040a&usId=08eb802c-df85-4953-ad4b-fad2926c9422&ac=true&bvrpx=true&bvrpp=&dt=2021%2F11%2F17%2019%3A57#_ftn2
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ز2 التقدم المحرز في تنفيذ إطار سياسة االتحاد األفريقي بشأن خدمات الخصوصية واالتصاالت 7
 )السادس والثالثون(( EX.CL/1187)المقرر 

 2 الخلفية0

 2الفترة من  أبابا فيأقرت الدورة العادية الثالثة والثالثون لجمعية االتحاد األفريقي التي عقدت في أديس 
 EX.CL/1187م إطار سياسة االتحاد األفريقي للصحة والصحة النباتية )الوثيقة 0202فبراير  62إلى 

)السادس والثالثون((. والهدف من إطار سياسة البرنامج االستراتيجي لالتحاد األفريقي هو تعزيز قدرات 
فريقية إلى األسواق، وال سيما منطقة التجارة الدول األعضاء على زيادة فرص وصول السلع الزراعية األ

الحرة القارية األفريقية. ولذلك، يدعم إطار سياسة النظام الخاص بسياسة الجمعية تنفيذ اتفاقية التعاون 
' إنشاء نظم متسقة 6وتتمثل أهداف إطار السياسات في :'. 7بشأن التجارة الحرة. ملحق االتفاقية رقم 

' زيادة الكفاءة وخفض تكاليف التجارة بالعمل على 0الخاصة قائمة على العلم ' إلدارة الخدمات الصحية
' زيادة الدعم 4' بناء القدرات التقنية و'3إقامة نظام قاري منسق لنظام الخدمات الصحية الخاصة '
 السياسي واالستثمار في نظم الخدمات الصحية الخاصة.

  

خدمات خدمات الزراعة مع االلتزام المتعلق بمقايضة التجارة ويتماشى تنفيذ قرار االتحاد األفريقي بشأن 
م، كانت ثالث دول فقط من الدول األعضاء في 0262بين أفريقيا والسلع الزراعية ثالث نقاط. في عام 

دولة قدمت بيانات لهذا المؤشر في طريقها  03االتحاد األفريقي )ليسوتو والنيجر والسنغال( من أصل 
ة داخل المنطقة للسلع والخدمات الزراعية داخل أفريقيا ثالث مرات بحلول عام إلى مضاعفة التجار 

م. ومن ناحية أخرى، تسير الدول األعضاء على المسار الصحيح في تهيئة بيئة مواتية للتجارة 0205
داخل المنطقة في السلع والخدمات الزراعية. ويتعين على الدول األعضاء في االتحاد األفريقي أن تفي 

عايير الصحة النباتية والصحية لضمان سالمة األغذية والحياة النباتية والحيوانية أو الصحة، فضال بم
، أجرت المفوضية والبنية التحتية للجودة في عموم أفريقيا 0262عن الوصول إلى األسواق. في عام 

(PAQIتقييم والصحة النباتية لتحديد حالة قدراتها في أفريقيا. وفي هذا المنوا )ر سالمة ل، فإن مؤش
م يلزم الدول األعضاء 0262( الذي تم تقديمه في تقارير االستعراض لعام AFSIاألغذية في أفريقيا )

بتتبع ما إذا كانت لديها المكونات الالزمة لنظام سالمة األغذية الوظيفي وهي في سبيلها للحد من 
ري بسبب مخاطر سالمة األغذية بنسبة والحد من الرفض التجا ٪52األمراض المنقولة باألغذية بنسبة 

 م.0205بحلول عام  52٪
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 2 النتائج.

وقد استخدمت أربعة مؤشرات لتقييم حالة قدرات األمان الغذائي والصحة النباتية وصحة الحيوان في 
 الدول األعضاء. وكانت هي كاآلتي: 

  القدرة على الوفاء بالتزام الشفافية'األزل' 

  إجراء تقييم للمخاطر في مجاالت سالمة األغذية وصحة النبات والحيوان'الثاني'. القدرة على 

  'الثالث'. القدرة على تشغيل أنظمة سالمة األغذية الوظيفية

 'رابع'. القدرة على مواءمة التدابير الوطنية المتعلقة بالتدابير 

  

 قدرة سلطات اإلخطار 20.

ها، وأنشأت الصحة النباتية وآليات تنسيق لتيسير وأبلغت أربعون دولة عن سلطات اإلخطار التابعة ل
الشفافية. وأفادت خمس دول أعضاء )كينيا والمغرب ونيجيريا والسنغال وجنوب أفريقيا( بأن لديها سلطات 
إخطار لديها القدرة الكاملة على الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالشفافية في مجال خدمات الحماية الصحية، 

دولة لديها قدرة محدودة  63دولة عضوا لديها قدرة متطورة بشكل معقول، و 42صل دولة من أ 60وأن 
دول أعضاء ليس لديها قدرات أو قدرات متطورة بشكل محدود للوفاء بالتزامها  62أو متطورة جزئيا، و

 قبالشفافية في مجال خدمات الحماية الصحية. وبموجب اتفاق اتفاق التعاون بشأن التجارة الحرة )المرف
السابع( والتزامات الشفافية في إطار منظمة التجارة العالمية، يتعين على الدول األعضاء أن تقدم إخطارا 

مسبقا بتدابيرها المقترحة المتعلقة بالتدابير وهذا يضمن إعطاء الدول األعضاء األخرى مهلة زمنية 
لدول بها. وسيكون تعزيز قدرات الالمتثال للتدابير المقترحة، مما يجعل التجارة أكثر قابلية للتنبؤ 

األعضاء على تشغيل نظم الشفافية المتطورة أمرا حاسما في إيجاد إمكانية للتنبؤ في البيئة التجارية 
 للتحالف. 
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 القدرة على سالمة األغذية .2. 

 دولة )تشاد، غانا، غينيا بيساو، مالي، 66دولة عن قدراتها في مجال سالمة األغذية.  32وأبلغت 
موريتانيا، المغرب، نيجيريا، السنغال، سيشيل، جنوب أفريقيا، وزامبيا( لديها قدرات متطورة على سالمة 

دول قد تطورت بشكل محدود أو جزئي،  7األغذية. وقد تطورت سبع عشرة دولة عضوا بشكل معقول، و
سية التي أبلغت والقيود الرئي - 62دول لم تطور أو طورت قدرات محدودة على سالمة األغذية.  4و

عنها الدول األعضاء هي محدودية القدرات على إجراء تقييم لمخاطر سالمة األغذية، واالفتقار إلى القدرة 
في أسواق األغذية المحلية غير الرسمية على االمتثال لمعايير سالمة األغذية. ويبين مؤشر سالمة 

نات نظام سالمة األغذية. ومن المتوقع أن األغذية في أفريقيا أن االتحاد األفريقي قد طور معظم مكو 
م 0205تحقق وزارة األمن الغذائي، لكي تكون على الهدف نحو تحقيق هدف سالمة األغذية بحلول عام 

في المائة( في  52)أي  5على النحو المنصوص عليه في صندوق التنمية الشامل، درجة ال تقل عن 
 .0206عام 

  

 القدرة على الصحة النباتية  20.

أفريقيا موطن آلالف األنواع النباتية التي تعتبر أساسية القتصادات الدول األعضاء. وقد تفاقم حدوث 
 66اآلفات النباتية بسبب تغير المناخ مما أدى إلى ارتفاع معدل فقدان األنواع النباتية والتنوع البيولوجي. 

ية النباتات على الصعد الوطني إن القدرات التي تعزز الجهود المنسقة الرامية إلى أنشطة حما -
واإلقليمي والقاري حيوية للتصدي للتهديدات التي تهدد صحة النبات في أفريقيا. ومن بين الدول األعضاء 

دولة منها  63التي قدمت تقارير عن مؤشرات قدراتها في مجال الصحة النباتية، كان لدى  46الــــ 
ية، وأستواتيني، وغابون، وغانا، وكينيا، ومالوي، ومالي، )بوركينا فاسو، وجمهورية الكونغو الديمقراط

والمغرب، والسنغال، وسيشيل، وجنوب أفريقيا، وزامبيا( قدرات متطورة في مجال صحة النبات. وقد 
دول تطورت جزئيا، و دولة واحدة ليست لديها قدرات أو قدرات  5دولة بشكل معقول، و  00تطورت 

 محدودة على سالمة األغذية.

  

 القدرة على الصحة الحيوانية 2,.

وتشكل األمراض والمخاطر الحيوانية قيودا خطيرة على االتجار بالحيوانات والمنتجات الحيوانية في  -62
ويتعين على الدول األعضاء، من أجل الوصول إلى األسواق، إنشاء وتشغيل خدمات  - 62أفريقيا. 

مراض الحيوانية والكشف عنها والتصدي لها ومكافحتها. بيطرية فعالة وفعالة قادرة على الوقاية من األ
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دولة عضوا )إثيوبيا، وجنوب  40دولة من أصل  66وفيما يتعلق بقدرات الصحة الحيوانية، أفادت 
أفريقيا، وجنوب أفريقيا، وزامبيا، والسنغال، وغينيا، ومالي، ومالوي، ومالي، والمغرب، ونيجيريا( بأن لديها 

دول  1دولة عضوا تطورا معقوال، وطورت  03ال الصحة الحيوانية. وقد تطورت قدرات متطورة في مج
 جزئيا، ولم تكن لدى دولتين قدرات أو قدرات محدودة على سالمة األغذية. 

  

 القدرات العامة على حماية الحياة البشرية أو الحيوانية أو النباتية 22.

حة النباتية في وجود سلطات إبالغ متطورة، ويتجلى الهدف المتعلق بالقدرات العامة في مجال الص
وسالمة األغذية، وصحة النبات، وقدرات الصحة الحيوانية. وقد حققت ثماني دول أعضاء )إسواتيني 
وكينيا والمغرب ونيجيريا والسنغال وسيشيل وجنوب أفريقيا( هذا الهدف العام للقدرة على توفير خدمات 

المة اتفاقية التعاون من أجل التجارة الحرة لجميع الدول الصحة والصحة. وسيتطلب الحفاظ على س
األطراف بلوغ الحد األدنى من قدرات خدمات الحصول على خدمات السالمة الشخصية الالزمة للتجارة 

 المأمونة في األغذية أو النباتات أو الحيوانات أو المنتجات الحيوانية. 

  

 2 توصيات0

  ر صحة النبات لدعم رصد واإلبالغ عن أهداف .وضع مؤشر الصحة الحيوانية ومؤش. 6

. هناك حاجة إلجراء تقييم شامل لقدرات على حماية الحياة البشرية أو الحيوانية أو النباتية في جميع 0
  الدول األعضاء باستخدام أدوات تقييم األداء المقبولة دوليا.

  نامج في أفريقيا.. تنفيذ برامج تستهدف تعزيز ومواءمة قدرات خدمات نهاية البر 3

وينبغي توفير المزيد من البيانات عن المؤشرات المركبة لمؤشر آفاق التنمية، أي: مؤشر صحة وسالمة 
 األغذية ومؤشر سالمة تجارة األغذية. 
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(. إطالق المساهمة المحتملة لمصايد األسماك وتربية األحياء المائية في 0202شراكة تنمية أفريقيا )[ 6]
صايد األسماك وتربية األحياء المائية في برنامج التنمية الزراعية التحول الزراعي في أفريقيا: نحو دمج م

 في الزراعة من أجل تنفيذ التزامات ماالبو. ميدراند، جوهانسبرغ: وكالة الشراكة الجديدة للتخطيط والتنسيق
[0 ]Murekezi, P., Martone, Eو .Menezes, A تقييم إدماج مصايد األسماك وتربية األحياء .

الخاصة بمصايد  113ار والتطبيق في أفريقيا. الورقة الفنية رقم اإلط -المائية في وضع السياسات 
األسماك وتربية األحياء المائية. روما، منظمة األغذية والزراعة. 

https://doi.org/10.4060/ca9322en 

 

تتبع التقدم المحرز في تنفيذ قرارات سياسة األراضي التي تعزز ضمان حيازة األراضي )جمعية  -ح7
 (0)الثالث عشر( المراجع  Decl.1القرار/االتحاد األفريقي/

 خلفية

تربية الماشية، وكسب إيرادات وتعد األرض أصال أساسيا حيث يمكن استخدامها إلنتاج المحاصيل، و 
اإليجار، فضال عن شكل من أشكال الضمان للوصول إلى موارد أخرى مثل التمويل. األرض عامل 
رئيسي لإلنتاج وتشير البحوث إلى أن ضمان حيازة األراضي ضروري لالستثمار في التكنولوجيات 

في أفريقيا، قد يلزم على األرجح وضع الجديدة والممارسات المستدامة. ومن أجل زيادة اإلنتاج الزراعي 
المزيد من األراضي تحت اإلنتاج باإلضافة إلى زيادة اإلنتاجية الزراعية في األراضي الزراعية القائمة. 

ولذلك فإن القدرة على الوصول إلى األراضي وامتالكها واستخدامها بصورة مستدامة أمر حاسم في 
دراكا م ن رؤساء دول وحكومات االتحاد األفريقي للحاجة إلى حقوق ضمان توفير الغذاء ألفريقيا. وا 

مضمونة في األراضي في أفريقيا، أيدوا إعالن االتحاد األفريقي بشأن قضايا وتحديات األراضي في عام 
. ويعترف اإلعالن بأهمية حماية وضمان حقوق حيازة األراضي والوصول المنصف إلى األراضي 0222

ال سيما الضعفاء في المجتمع، بمن فيهم النساء والشباب واألقليات الرعاة لجميع مستخدمي األراضي، و 
 والسكان األصليون وغيرهم من الفئات الضعيفة. 

  

بشأن  3وفي إطار إعالن ماالبو، يوجد المؤشر المتعلق باألرض في إطار االلتزام )موضوع األداء( 
من المزارعين والشركات الزراعية  ٪622القضاء على الجوع. وكان هدف األداء هو ضمان حصول 

. وكان مؤشر 0268المهتمة باإلنتاج الزراعي على حقوق الوصول إلى األراضي المطلوبة بحلول عام 
األداء هو نسبة السكان الزراعيين البالغين الذين تملكوا األراضي الزراعية أو حقوقهم في األراضي 

https://www.translatoruser.net/bvsandbox.aspx?&from=en&to=ar&csId=da1c8d0b-21ce-4472-a3f6-f0c69ac7040a&usId=08eb802c-df85-4953-ad4b-fad2926c9422&ac=true&bvrpx=true&bvrpp=&dt=2021%2F11%2F17%2019%3A57#_ftnref1
https://www.translatoruser.net/bvsandbox.aspx?&from=en&to=ar&csId=da1c8d0b-21ce-4472-a3f6-f0c69ac7040a&usId=08eb802c-df85-4953-ad4b-fad2926c9422&ac=true&bvrpx=true&bvrpp=&dt=2021%2F11%2F17%2019%3A57#_ftnref2
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 هذا السياق بأنهم جميع األفراد البالغين الذين يعيشونالزراعية. ويعرف السكان الزراعيون البالغون في 
في أسر زراعية. ويشمل هذا المؤشر األراضي التي يحتفظ بها بشكل فردي أو مشترك والتي تعترف 

بأنماط الملكية الوحيدة أو المشتركة تختلف باختالف السياقات ولها آثار مختلفة من حيث القانون وحقوق 
 الملكية.

  

 المحرز في تحقيق األهداف المتعلقة باألراضي بموجب إعالن ماالبو تتبع التقدم

أسر معيشية  3.3في المائة( أو  33في المائة ) 3/3، كان من المتوقع أن يحصل 0261وبحلول عام 
كانت  0268في الدول األعضاء في االتحاد األفريقي على حقوق في أراضيها الزراعية، وبحلول عام 

 . 62في المائة( أو درجة  622في المائة )ستتحقق نسبة المائة 

  

في تحقيق ضمان حيازة األراضي كما هو مبين في  3.3البالغ  0261بلدا هدف عام   65وقد حقق 
(، جمهورية 4.66م. والبلدان التي حققت الهدف هي: كابو فيردي )0267تقرير االستعراض لعام 
(، موريتانيا 2.18(، ليسوتو )3.8(، كينيا )7.5(، غامبيا )62(، مصر )2.8الكونغو الديمقراطية )

( والمغرب 62(. 66.3(، موريشيوس )1.17(، موريتانيا )2.18(، ليسوتو )3.8(، موريشيوس )1.17)
( 7.8( وتوغو )8.54( وسيراليون )62( وساو تومي وبرينسيبي )8.26( ورواندا )8( وناميبيا )5.48)

وهي هدف  62ك ساو تومي وبرينسيبي قد حققت النتيجة (. وكانت مصر وموريشيوس وكذل4.5وأوغندا )
 م. 0205لعام 

  

وتم اإلبالغ عن النتائج المتعلقة بهذا األداء في تقرير  62م هو 0268وكان الهدف المحدد لعام 
. وأبلغت مالي عن إحراز أعلى تقدم في ضمان الحقوق في األراضي حيث 0262االستعراض لعام 

درجة. وتشير البيانات المتعلقة بغانا إلى بطء  2.41ت ديفوار التي حققت درجة تليها كو  2.50سجلت 
أسرة فقط من األسر الزراعية حصلت على نوع  2.75التقدم نحو تحقيق هذا الهدف، حيث أفادت بأن 

. لم تقدم كل من مالي وغانا معلومات عن مؤشر ضمان 0262من ضمان حيازة األراضي في عام 
في عام  8.26. ظاهريا، أشارت نتيجة رواندا إلى تحول تنازلي من 0267 حيازة األراضي في عام

على التزامهم بأمن حيازة األراضي. وبالمثل، تحولت نتيجة المغرب من  0262في عام  8.3إلى  0267
 0262. والسبب في ذلك غير واضح. ومن المثير لالهتمام أن نالحظ أنه في عام 3.64إلى  5.48

 موريشيوس فقط في طريقها إلى تحقيق المؤشر. كانت تونس وسيشيل و 



EX.CL/1310 (XL)Annex 1  
Page 122 

 

 

  

أهداف وكانت الدولة الوحيدة التي حققت الهدف.  62. وسجلت مصر 62هو  0202وكان الهدف لعام 
. وتشمل البلدان التي أبلغت 0267وأبلغت بعض البلدان عن تحسن في النتائج التي سجلتها نتائج عام 

إلى  0.25(، والسودان )2إلى  7.75(، ونيجيريا )8.5إلى  5.05عن تحسن النتيجة غامبيا )من 
7.3.) 

  

 المالحظات

 61أو  ٪30.15من األسر الزراعية في ما ال يقل عن  ٪52ويمكن استخالص ذلك من المعلومات أن 
 0262من الدول األعضاء في االتحاد األفريقي التي أبلغت عن مؤشر ضمان حيازة األراضي في عام 

الحيازة على األراضي التي كانت تمتلكها أو تستخدمها. وهذا يدل على أن انعدام لم يكن لديها ضمان 
األمن في الحيازة ال يزال مرتفعا نسبيا، ويجب بذل المزيد من الجهود لضمان حماية الحقوق في األرض 

أنه  نلتجنب التشريد التعسفي لألسر المعيشية الزراعية من أراضيها. وتثير المعلومات المقدمة القلق م
( في االتحاد األفريقي التي قدمت بيانات عن تقرير 47من بين الدول األعضاء السبع واألربعين )

( منها أي بيانات عن األراضي، على الرغم من أن 61) 61، لم يقدم حوالي 0267االستعراض لعام 
االتحاد  دولة عضو في 67، لم تقدم حوالي 0262معظمها قدم معلومات عن مؤشرات أخرى. في عام 

( قدمت معلومات عن مؤشرات أخرى للبرنامج األفريقي الشامل 42األفريقي من أصل تسع وأربعين دولة )
للتنمية الزراعية، أي بيانات عن األراضي. وقد يكون ذلك انعكاسا لعدم توفر هذه البيانات بسهولة لدى 

الية عن األراضي لديها ال توفر بعض الدول األعضاء في االتحاد األفريقي أو أن نظم المعلومات الح
لإلبالغ عن هذا المؤشر. وعالوة على ذلك، ال تشير النتائج إلى نوع نظام الحيازة الذي يجري اإلبالغ 
عنه أو نوع الوثائق المستخدمة لتسجيل األراضي التي يمكن أن تكون دليال على ضمان الحيازة. وال 

ى أساس جنسي، وهو أمر أساس لفهم الفجوات في تشير المعلومات المقدمة عن ملكية األراضي عل
ملكية األراضي بين الرجال والنساء والشباب والتي قد تؤثر الحقا على إنتاجيتهم الزراعية أو أدائهم 

الزراعي. وليس من الواضح ما إذا كانت األرض المبلغ عنها ملكية مشتركة أو أراض تملكها مجموعة 
 ة جماعية. من الناس أو المجتمع المحلي بصور 

  

وعلى الرغم من أن عدة دول أعضاء في االتحاد األفريقي قد أبلغت عن التقدم المحرز نحو تحقيق العديد 
( بلدا 47من أهداف المكتب، فإن بعضها لم يبلغ عن الهدف على اليابسة. من بين سبعة وأربعين )
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( عن المؤشر 36بلدا فقط )، أفاد واحد وثالثون 0267قدمت معلومات عن مؤشرات االستعراض لعام 
( دولة عضوا 30دولة فقط ) 30، قدمت 0262الذي يركز على ضمان الحقوق في األرض. في عام 

( أبلغت عن مؤشرات االستعراض معلومات عن هدف األرض. ويتعين 42من أصل تسع وأربعين دولة )
 تحديات التي قد تواجهها فيزيادة المشاركة مع اللجان والدول األعضاء في االتحاد األفريقي لفهم ال

اإلبالغ عن هذا المؤشر. وباإلضافة إلى ذلك، يمكن أيضا أن تكون هناك حاجة إلى مزيد من بناء 
 القدرات لتمكين الدول األعضاء من االضطالع بعمليات اإلبالغ المطلوبة.

  

 الخاتمة والتوصيات

بشكل جيد ليس فقط في الخطط  هناك حاجة إلى بذل جهود متضافرة لضمان إدراج مسألة األراضي
الوطنية لالستثمار في مجال الزراعة واألمن الغذائي، بل أيضا في القطاعات الزراعية األوسع وعمليات 

التخطيط اإلنمائي الوطني للدول األعضاء في االتحاد األفريقي. ويتعين زيادة المشاركة مع اللجان والدول 
ديات التي قد تواجهها في اإلبالغ عن هذا المؤشر. ويمكن أيضا األعضاء في االتحاد األفريقي لفهم التح

أن يكون هناك حاجة إلى مزيد من بناء القدرات لتمكين الدول األعضاء من االضطالع بعمليات اإلبالغ 
المطلوبة. من أجل تحسين أمن حيازة األراضي بين أصحاب األراضي الزراعية، قدمت التوصيات 

 التالية:

ات المعرفة والقدرات بين الجماعات االقتصادية اإلقليمية والدول األعضاء في االتحاد بناء مستوي -أ 
األفريقي حتى يتسنى لها دعم المسائل المتصلة بإدارة األراضي وتنفيذها في خطط القطاع الزراعي 

 أو برامج العمل الوطنية لألراضي؛

أن تعمل بشكل أوثق في مجال اإلبالغ،  يتعين على الوزارات العاملة في مجال الزراعة واألراضي -ب 
 فضال عن البحث عن آليات لتحسين أمن حيازة األراضي الزراعية؛

االتحاد األفريقي في لوس أنغام الحكومات وأصحاب المصلحة اآلخرين بشأن قيمة إدماج األراضي  -ج 
 في تخطيط القطاع الزراعي ووضع الميزانيات والبرمجة؛

 وتقاسم أفضل الممارسات في إدماج األراضي في القطاع الزراعي؛تيسير تعلم الدروس  -د 

إيالء االهتمام للنوع االجتماعي في اإلبالغ لضمان الجهود الرامية إلى تحسين أمن الحيازة وكذلك  -ه 
  ضمان المساواة بين الجنسين واإلدماج االجتماعي.
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 CL/Dec. 631ي أفريقيا )المقرر: ي2 حالة تنفيذ المقرر بشأن الزراعة العضوية اإليكولوجية ف7
 )الثامن عشر((

اعتمد رؤساء دول وحكومات االتحاد األفريقي قرارا بشأن الزراعة العضوية  مقدمة:
(EX.CL/Dec.621 (18 في عام ).وطلبت القادة من مفوضية االتحاد األفريقي ووكالة  م1002

شرعا باسم وكالة تنمية االتحاد األفريقي( أن ت التخطيط والتنسيق التابعة للشراكة الجديدة )المعروفة اآلن
في إنشاء منهاج أفريقي للزراعة العضوية يستند إلى أفضل الممارسات المتاحة وأن يقدما التوجيه الالزم 
لذلك. وباإلضافة إلى ذلك، كلف القرار الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا بتقديم التوجيه لدعم النظم 

ة العضوية وتحسين نوعية البذور. وقد اتخذ هذا القرار لتعزيز وتطوير القطاع العضوي المستدامة للزراع
في أفريقيا اعترافا بفرص التجارة والتنمية المستدامة التي تتيحها الزراعة العضوية لمزارعي البلدان النامية، 

زراعة العضوية مبادرة ال 0260وال سيما صغار المالك. وعقب اعتماد هذا القرار، أنشئت في عام 
اإليكولوجية في أفريقيا. ويتمثل هدفها العام في تيسير إدماج الزراعة العضوية في نظم اإلنتاج الزراعي 

من أجل تحسين اإلنتاجية الزراعية واألمن الغذائي والوصول إلى األسواق  0205الوطنية بحلول عام 
ف من ات الزراعة العضوية للمساهمة في التخفيوالتنمية المستدامة في أفريقيا. وتستند النتائج إلى إمكان

حدة الفقر واألمن الغذائي، من بين أمور أخرى، بما في ذلك: زيادة الغلة في المدخالت المنخفضة؛ 
وزيادة المحاصيل الزراعية؛ وزيادة المحاصيل الزراعية؛ ومكافحة الفقر؛ ومكافحة المحاصيل؛ ومكافحة 

لمحاصيل؛ ومكافحة المحاصيل؛ و الحفاظ على التنوع البيولوجي وموارد الفقر؛ ومكافحة الفقر؛ ومكافحة ا
الطبيعة؛ زيادة صافي الدخل و/أو خفض تكاليف المدخالت المشتراة من الخارج؛ إنتاج أغذية آمنة 

 ومتنوعة؛ وأن تكون مستداما على المدى الطويل.

  

( زادت األراضي 0206) Willer et al وفقا لــ ) هكتارات من األراضي بموجب قانون الزراعة العضوية:
عندما تم اعتماد  0266مليون هكتار في عام  6.6المعتمدة في إطار الزراعة العضوية في أفريقيا من 

م. 0202مليون هكتار في عام  0.6قرار مفوضية االتحاد األفريقي بشأن الزراعة العضوية إلى أكثر من 
المساحة الزراعية في أفريقيا، مما يدل على اإلمكانات من إجمالي  ٪2.0ومع ذلك، يمثل هذا الرقم 

 006,822هكتار تليها إثيوبيا ) 078,417الهائلة. تونس لديها أكبر مساحة عضوية تبلغ حوالي 
هكتار( ومصر  654,488هكتار( وكينيا ) 657,536هكتار( وسيراليون ) 683,528هكتار( وأوغندا )

ألراضي الزراعية اإلجمالية من األراضي الزراعية، سجلت هكتار(. وفيما يتعلق بحصة ا 661,222)
في  3.2في المائة(، ومصر ) 4في المائة، تليها سيراليون ) 05ساو تومي وبرينسيبي أعلى نسبة بلغت 

 في المائة(. 0.2المائة(، وتونس )
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 تليجنسكشف تقرير صادر عن موردور إن لقانون الزراعة العضوية: األسمدة الحيوية إلنتاج وفقا
مليون دوالر أمريكي في عام  45.271( أن سوق األسمدة الحيوية في أفريقيا تقدر قيمتها ب 0206)

. وعموما، 0201إلى عام  0200في المائة سنويا من عام  5.2ومن المتوقع أن تنمو بمعدل  0267
ضاء مثل جنوب ( تستخدم الدول األع0206فإن قطاع األسمدة الحيوية متخلف. ووفقا لرايمي وزمالء )

أفريقيا ومالوي وزامبيا وزيمبابوي في الجنوب األفريقي مستويات ملحوظة من األسمدة الحيوية. وبالنسبة 
لشرق أفريقيا، فإن كينيا لديها إنتاج واستخدام لألسمدة الحيوية أفضل مما هو عليه في تنزانيا وأوغندا 

ية في وسط وغرب أفريقيا هو عموما غير متطور. ورواندا. ومن ناحية أخرى، فإن استخدام األسمدة الحيو 
وبالنسبة لشمال أفريقيا، تستخدم مصر والمغرب مستويات أعلى من األسمدة الحيوية مقارنة بالدول 

 األعضاء األخرى في تلك المنطقة من أفريقيا.

  

التحاد في التقييم مدى تنفيذ هذا القرار على مستوى الدول األعضاء  سياسة ومعايير ودعم الحكومة:
حول السياسات العامة والتنمية القانونية  0262األفريقي، كلف االتحاد األفريقي بإجراء دراسة في عام 

والمؤسسية ألفريقيا. وكشفت هذه الدراسة أن أربع دول أعضاء فقط لديها قطاع متقدم في مجال الزراعة 
دولة  60ضوية، في حين صنفت دولة عضوا لديها قطاع نشط في مجال الزراعة الع 66العضوية، و

عضوا أخرى على أنها تمتلك قطاعا رضيعا من قطاعات الزراعة العضوية. وباإلضافة إلى ذلك، وصفت 
المتبقية  68دول أعضاء بأنها لديها وعي ناشئ بالزراعة العضوية. وتنتظر الدول األعضاء ال  62

ومن  - 62(. 6انظر التفاصيل في الجدول إلهاما العتماد برنامج العمل المشترك في دولها األعضاء )
 .6كما هو مبين في الجدول  55هذه الدراسة، وضع جدول للدول األفريقية األعضاء ال 
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دولة  22: موجز عن حالة الزراعة العضوية في أفريقيا الوسطى والشرقية والجنوبية، وهي 0الجدول 
 عضوا في شمال وغرب ووسط وجنوب أفريقيا

 التصنيف ل
EOA 

السياسة 
 العضوية

معيار 
 المنتج

الدعم 
 الحكومي

المزارعون 
 المنظمون

التصدير 
واألسواق 
 المحلية

 الدول األعضاء

     1. 
EOA 

 المتقدمة

نوام/ االتحاد  قوي نعم نعم
اإلنجليزي 
 لكرة القدم

 تونس؛ المغرب؛ مدغشقر؛ نعم، كالهما
 أوغندا

2. EOA 
 النشط

نوام / االتحاد  وعد نعم قادم
  اإلنجليزي

 غانا؛ مصر؛ بوركينا فاسو؛ نعم، كالهما
 موريشيوس؛ مالي؛ كينيا؛

 ساو تومي وبرينسيبي؛ 
 السودان؛ سيشيل؛ السنغال؛

 .توغو

 الرضع .3
EOA 

نعم أو  ال
 ال

نعم،  نعم قليال
 تصدير؛

النامية 
 المحلية

 بنن الكاميرون؛ الجزائر؛
ناميبيا  ليبيريا؛ إثيوبيا؛
 نيجيريا؛

 جنوب أفريقيا؛ رواندا؛ 
 .زامبيا زمبابوي تنزانيا؛

 الوعي .4
EOA 
 الوليدة

بعض  ضعيف اي ال ال
  الصادرات؛

محلية 
 صغيرة

جمهورية  الرأس األخضر؛
الكونغو الديمقراطية 

  غامبيا؛

 ;ساحل العاج ;غينيا النائب
 موريتانيا موزامبيق؛ مالوي؛

 .سيراليون النيجر؛ 
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في انتظار  .5
 اإللهام

 بوروندي؛ بوتسوانا؛ ;أنغوال اي اي اي ال ال
 ممثل أفريقيا الوسطى؛

 تشاد؛ جزر القمر؛ 
  جيبوتي؛ جمهورية الكونغو؛

 إريتريا؛ غينيا االستوائية؛
 -غينيا  غابون؛ إسواتيني؛
 بيساو؛

 الصومال؛ ليبيا؛ ليسوتو؛ 
غرب  جنوب السودان؛

 .أفريقيا

NOAM اد اإلنجليزي هو جمعية المزارعين هي الحركة الزراعية العضوية الوطنية؛ االتح 

  

التوصيات الرئيسية الخمس التي تطلبها الدول األعضاء والجماعات االقتصادية التوصيات الرئيسية: 
اإلقليمية للنهوض بالقطاع العضوي واالستفادة من فرص التجارة والتنمية المستدامة مدرجة على النحو 

 -التالي: 

لدعم الزراعة العضوية اإليكولوجية الناجحة لتعزيز إنتاج المنتجات  ةوضع سياسات الزراعة العضوي -6
الزراعية العضوية واستهالكها وتصديرها: استعراض دقيق للتقارير القائمة والتقييم المتكامل للسياسات 

والبرامج والخطط الزراعية العامة، واتساق السياسات، وتعزيز القدرة التنافسية وظروف نمو القطاع 
 ي، وتحديد أدوار مختلف الجهات الفاعلة.العضو 

قليمية مع وضع خطط لتيسير المعايير واالعتماد والتنظيم:. 0 ينبغي وضع/اعتماد معايير وطنية وا 
حصول المزارعين على خدمات التصديق من حيث التكلفة مع ضمان تعزيز نظم الضمان التشاركي 

ة ة معترف بها دوليا لتعزيز التجارة العضويلإلنتاج واالستهالك، ووضع خطة إصدار شهادات أفريقي
 في أفريقيا وخارجها.

تشجيع االستهالك العام للمنتجات العضوية المرتبطة بالصحة ووضع األسواق وتنمية األسواق:. 3
استراتيجيات لتنمية األسواق للكي يستفاد من األسواق المختلفة التي تتراوح بين األسواق المحلية 
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ذلك االستفادة من إمكانات وفرص منطقة التجارة الحرة األفريقية لتعزيز التجارة وأسواق التصدير، وك
 داخل أفريقيا وخارجها.

توفير مدخالت دعم الزراعة العضوية مثل األسمدة الحيوية، وتحسين تحفيز إنتاج الزراعة العضوية:. 4
دمات ودعم توفير متكامل لخالبذور، والمبيدات الحيوية وعلف الماشية والدواجن العضوية للمزارعين، 

اإلرشاد والسوق الخاصة والعامة، وتربية البذور وفحص البذور الموجهة لإلنتاج العضوي على أساس 
 المستوى اإلقليمي والوطني.النظم التي يديرها المزارعون  ونظم البذور الرسمية في القارة على 

درات الناشئة في أفريقيا مثل مبادرة الزراعة دمج البرامج والمبااالستفادة من المبادرات الناشئة: . 5
( في أفريقيا لدعم KCOA( ، ومركز المعرفة للزراعة العضوية )EOAIالعضوية اإليكولوجية ) 

دارة المعرفة وتوسيع نطاق التطبيق المستدام.  البحوث العضوية وا 

  

 مراجع

النمو واالتجاهات وتأثير  (. سوق البخاخات الحيوية في أفريقيا:0206. موردور االستخبارات )6
19-COVID ( التي تم استردادها من 0201-0206والتوقعات ،)www.mordorintelligence ..
 . 0206سبتمبر  63في  كوم

يقيا: الوضع (. إنتاج البخاخات الحيوية في أفر 0226رايمي، أ. وروبنارين، أ. وأديليكي، ر. ) -0
 .68-6-66الحالي، العوامل التي تعوق اعتماد واستراتيجيات النجاح، أفريقيا العلمية، 

اإلحصاءات  -(. عالم الزراعة العضوية 0206. ويلر، ه.، ترافنيش، ج.، ماير، ج. وشالتر، ب. )3
 IFOAM-Organics، معهد بحوث الزراعة العضوية، فيبل، فريك و 0206واالتجاهات الناشئة 

International.بون ، 

  

http://www.mordorintelligence..com/
http://www.mordorintelligence..com/
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  الدورة العادية الرابعة للجنة الفنية المتخصصة للزراعة والتنمية الريفية والمياه والبيئة

 0206ديسمبر  13-17 –  ، ثيوبياإ ،أباباأديس 
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 ملخص أوال2
األمن الغذائي والصحة  منظور غير متناسب باألغذية غير اآلمنة منعلى نحو  تتأثر أفريقيا .6

األمراض  الناجمة عنتتحمل القارة ثلث الوفيات العالمية و االقتصاد. و الغذائية/اإلنسانية والتجارة 
تخسر القارة مليارات الدوالرات و ن سكان العالم. فقط م ٪61أنها تشكل مع  باألغذية،المنقولة 

سالمة سائل م كما تحدغير اآلمنة.  التي تسببها األغذيةبسبب فقدان اإلنتاجية والنفقات الطبية 
جعل قطاع األغذية الزراعية أقل قدرة على المنافسة. تالوصول إلى السوق و من األغذية أيًضا 

 أن مابهناك حاجة ملحة للقيام بذلك و هذه التحديات.  للتغلب علىتحسين سالمة الغذاء وينبغي 
 القارة قد شرعت في التجارة في إطار منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية.

قمة   خالل تم اإلقرار بالتحديات المتمثلة في ضمان تحسين ظروف سالمة األغذية بشكل كامل .0
ديسمبر  2تحاد األوروبي المنعقدة في لشبونة بين رؤساء دول وحكومات االتحاد األفريقي واال

أولوية تحسين القدرة التنافسية وتنويع الزراعة والصناعات كمسألة ذات ، والتي حددت 0227
األفريقية وال سيما من خالل تعزيز القدرات األفريقية في مجاالت القواعد والمعايير ومراقبة الجودة. 

سالمة مفوضية االتحاد األفريقي إنشاء هيئة للينبغي  قرر رؤساء الدول والحكومات األفريقية أنهوقد 
 السريع بشأن األغذية واألعالف. ونظام لإلنذار ،األغذية ضمن هيكلها

بناء على مشاورات الخبراء، ق دم اقتراح إلنشاء وكالة االتحاد األفريقي لسالمة األغذية إلى الدورة  .3
ة في لبيئمتخصصة للزراعة والتنمية الريفية والمياه واالعادية الثالثة للجنة االتحاد األفريقي الفنية ال

س رئيوطلبت من أدوار ومهام الوكالة  بشأنالتي قررت إجراء مزيد من المشاورات ، 0262أكتوبر 
جديدة  إنشاء وكاالتالحظر المفروض على بحث رفع إلى مؤتمر االتحاد األفريقي دعوة المفوضية 

ذا القرار، تم هل امة األغذية تابعة لالتحاد األفريقي. وتنفيذإنشاء وكالة لسال بحثمن أجل تسهيل 
جتماعات للمصادقة في عامي عقد امن المشاورات مع أصحاب المصلحة و سلسلة االضطالع ب

على أساس قرار اللجنة الفنية المتخصصة الرابعة بشأن الموافقة على االقتراح و . 0206و 0202
 ات إلىالسياسصنع أجهزة أن يدعو ة االتحاد األفريقي رئيس مفوضيمن اإلدارة طلب ست المنقح،

 جديدة.وكاالت على إنشاء  رفع الحظر المفروض
الواردة من مشاورات أصحاب المصلحة الذين  يحتوي على المساهماترير لذلك، فإن هذه التق .4

حاد األفريقي تنشاء وكالة لسالمة األغذية تابعة لالاالقتراح إلقدم يراجعوا االقتراح، وبناًء على ذلك، 
راعة والتنمية للز لمزيد من المراجعة والموافقة عليه من قبل الدورة الرابعة للجنة الفنية المتخصصة 

 .الريفية والمياه والبيئة
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 الخلفية ثانيا2

عن  منقولةالتفرض األمراض و ال يزال انعدام األمن الغذائي في أفريقيا يهدد حياة الماليين من الناس. . 5 
ا لتقديرات وفقً و لغذاء عبًئا إضافًيا على أنظمة الرعاية الصحية، وتقلل من اإلنتاجية االقتصادية. اطريق 

فريقيا بالمرض كل عام بسبب أمليون شخص في  26، يصاب 02651منظمة الصحة العالمية لعام 
مية العال نفس السبب، وهو ما يمثل ثلث حصيلة الوفياتل 637222األمراض التي تنقلها األغذية ويموت 
في عام  2تصادي التي أجراها البنك الدولياالق قدرت دراسات األثرو بسبب األمراض المنقولة بالغذاء. 

مليار دوالر  662أن األطعمة غير اآلمنة تكلف أفريقيا جنوب الصحراء وجنوب شرق آسيا، حوالي  0262
النباتية  رح تنفيذ اتفاقية الصحة والصحةيط ذلك،من اإلنتاجية المفقودة والنفقات الطبية وحدها. عالوة على 

ي في ضمان تلبية شروط سالمة األغذية ف األفريقية، لبلدانأمام المنظمة التجارة العالمية تحديات كبيرة 
المة يقوض عدم االمتثال لتدابير سو سلسلة التوريد الوطنية لكل من األسواق المحلية وأسواق التصدير. 

د من من خالل الح الغذائية،واإلقليمية وكذلك التجارة الدولية في المنتجات األغذية التبادالت المحلية 
روف ضمان تحسين ظ ويشكل والحد من ثقة المشتري والمستثمر وخفض األسعار.  األسواق،الوصول إلى 

دمات ية والخبما في ذلك التغلب على البنية التحت كبيرة،سالمة األغذية في البلدان األفريقية تحديات هيكلية 
فضاًل عن النقص الكبير في  األغذية،لعاملين في مجال لدى االمعرفة والمهارات قلة غير المتطورة و 

والتي غالًبا ما  فعالة،غير الو التنظيمية القديمة والضعيفة اللوائح تتفاقم أوجه القصور هذه بسبب و البيانات. 
 حقبة سابقة موروثة عنتكون 

بشكل كامل في وقت سابق خالل قمة لشبونة بين رؤساء دول وحكومات  تم االعتراف بهذه التحديات.  1 
أولوية كمسألة ذات ، والتي حددت 0227ديسمبر  2االتحاد األفريقي واالتحاد األوروبي التي عقدت في 

تحسين القدرة التنافسية وتنويع الزراعة والصناعات األفريقية وال سيما من خالل تعزيز القدرات األفريقية في 
قرر رؤساء الدول والحكومات األفريقية أنه ينبغي لمفوضية و جاالت القواعد والمعايير ومراقبة الجودة. م

االتحاد األفريقي إنشاء هيئة لسالمة األغذية ضمن هيكلها ونظام لإلنذار السريع بشأن األغذية واألعالف، 
االتحاد  رئيس مفوضية جدد. وقد الستكمال الهياكل األفريقية القائمة بشأن صحة الحيوان وصحة النبات

في مركز  0262األفريقي هذه الدعوة خالل المؤتمر الدولي األول لسالمة األغذية الذي عقد في فبراير 
 .مؤتمرات في أديس أبابا، إثيوبياللاالتحاد األفريقي 

                                                             
   .(2015)تقديرات منظمة الصحة العالمية للعبء العالمي لألمراض المنقولة بالغذاء تقرير:  1

 w.who.int/foodsafety/publications/foodborne_disease/fergreport/ehttps://ww 

 (.9102)المتوسط والمنخفض الدخل  ذاتحتمية الغذاء اآلمن: تسريع التقدم في البلدان  2 

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/30568/9781464813450.pdf?sequence
=6&isAllowed= 

https://www.who.int/foodsafety/publications/foodborne_disease/fergreport/e
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/30568/9781464813450.pdf?sequence=6&isAllowed=
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/30568/9781464813450.pdf?sequence=6&isAllowed=
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، 0263/ 0260في و استند إعالن رئيس مفوضية االتحاد األفريقي إلى مشاورات ودراسات الخبراء. . 7
ل تشاوريتين ورشتي عم للثروة الحيوانيةنظمت مفوضية االتحاد األفريقي من خالل مكتب االتحاد األفريقي 

 تم اختيار المشاركين في ورشة العمل من مفوضيةو سالمة األغذية. في مجال على المستوى القاري للخبراء 
وعات االقتصادية اإلقليمية ووكاالت األمم االتحاد األفريقي والدول األعضاء في االتحاد األفريقي والمجم

المتحدة )منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية( 
وأديس أبابا،  0260 أكتوبر 32- 02عقدت ورش العمل في كيجالي، رواندا يومي و واالتحاد األوروبي. 

 زت أبر عنها تحليل مفصل للتحديات المتعلقة بسالمة األغذية، و . ونتج 0263نوفمبر  7-5إثيوبيا في 
كيف يمكن للنهج اإلقليمي إضافة القيمة، وقدمت توصيات بشأن مهمة وهيكل ووظائف آلية لتنسيق إدارة 

سالمة األغذية تابعة لالتحاد األفريقي، تتضمن آلية لإلنذار السريع بشأن األغذية واألعالف على مستوى ل
، أجرت إدارة الزراعة 0262في و نشاء هيئة أفريقية فعالة لسالمة األغذية في المستقبل. تمهيدا إلفريقيا، أ

 0260/0263لعامي واالقتصاد الريفي بمفوضية االتحاد األفريقي دراسة لتحديث توصيات ورش العمل 
ي الشامل للتنمية حول البرنامج األفريق 0264مع مراعاة التطورات الجديدة في القارة وهي إعالن مالبو 

 ،0205ول بحلثالث مرات الذي يدعو إلى مضاعفة التجارة البينية في السلع والخدمات الزراعية الزراعية 
ودخول اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية حيز التنفيذ حيث تدعو إلى اتخاذ خطوات استباقية 

ظيمية األغذية الزراعية األفريقية لتلبية المتطلبات التنمطلوبة لتحسين القدرة التنافسية للزراعة وصناعة 
 ألسواق التصدير.

إلدارة العامة الى إ يتينتبادل نأجرت إدارة االقتصاد الريفي والزراعة بمفوضية االتحاد األفريقي زيارتي.  8
تجربة  جل فهممفوضية االتحاد األوروبي والوكالة األوروبية لسالمة األغذية من ألللصحة واألمن الغذائي 

 .نهام وظائف وكالة سالمة األغذية في سياق منظمة حكومية دولية والتعلمفيما يتعلق باالتحاد األوروبي 
شكلت التوصيات الصادرة عن مشاورات الخبراء والدراسات والزيارات المتبادلة أساسا القتراح إنشاء .  2

لزراعة مه إلى الدورة الثالثة للجنة الفنية المتخصصة لوكالة االتحاد األفريقي للسالمة الغذائية الذي تم تقدي
. وطلبت اللجنة الفنية المتخصصة من المفوضية إجراء 0262في أكتوبر والمياه والبيئة والتنمية الريفية 

 ،وظائف الوكالة من أجل تجنب االزدواجية مع الهياكل اإلقليمية والقارية القائمةحول مزيد من المشاورات 
االت بحث رفع الحظر المفروض على إنشاء وكإلى مؤتمر االتحاد األفريقي بدعوة المفوضية  رئيس وكلفت
ى طلب بناًء علو إنشاء وكالة لسالمة األغذية تابعة لالتحاد األفريقي. النظر في  تسهيل  بهدفجديدة 

شاورات مع يقي ماللجنة الفنية المتخصصة، أجرت إدارة الزراعة والتنمية الريفية بمفوضية االتحاد األفر 
قرار اللجنة الفنية المتخصصة الرابعة بشأن أساس على و أصحاب المصلحة كانت شاملة وذات مغزى. 

نع صالموافقة على هذا االقتراح، ستعرض اإلدارة على رئيس مفوضية االتحاد األفريقي أن يطلب من أجهزة 
 إنشاء الوكاالت الجديدة.رفع الحظر المفروض على  ات السياس
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تماشيًا مع قرارات اللجنة الفنية المتخصصة، ع قدت مشاورات بين أصحاب المصلحة في نوفمبر   .62
 اإلقليمية،والمجموعات االقتصادية ، االتحاد األفريقيفي  لدول األعضاءاجمعت خبراء من  0202

إلى  ت اشاور تم تقديم نتائج هذه المو ن. يوالشركاء اإلنمائي الخاص،والقطاع  المدني،ومنظمات المجتمع 
والتي تم خاللها  0206يونيو  62-7أصحاب المصلحة خالل المشاورات اإلضافية التي ع قدت في الفترة 

تم استكمال هذه المشاورات وقد التشاور مع أصحاب المصلحة في أقاليم االتحاد األفريقي الخمسة. 
ة الفنية من قبل المجموعة االستشاريباستطالع / استشارة عبر اإلنترنت. ثم تمت مراجعة تقارير المشاورات 

لسالمة األغذية التي شكلتها مفوضية االتحاد األفريقي وتتألف من خبراء يمثلون المؤسسات ذات الصلة 
فريقيا وخارجها. يتضمن هذا التقرير المقدم إلى الدورة الرابعة للجنة الفنية المتخصصة للزراعة أمن داخل 

شاء إن لحو هذه المشاورات وبالتالي االقتراح المنقح المنبثقة عن  المدخالت ئةوالبيوالتنمية الريفية والمياه 
 وكالة االتحاد األفريقي لسالمة األغذية.

 وكالة االتحاد األفريقي المقترحة لسالمة األغذية كما وافق عليها أصحاب المصلحة ثالثا2
حاب تتسم بالفعالية والكفاءة اقترح أص ،من أجل إنشاء وكالة لسالمة األغذية تابعة لالتحاد األفريقي.  66

 :المصلحة ما يلي

 القيمة المقترحة

تقوم المجموعات االقتصادية اإلقليمية والدول األعضاء بتنفيذ برامج إقليمية ووطنية لبناء القدرات في . 60
 يتم المجال الصحة والصحة النباتية، وخاصة فيما يتعلق بسالمة األغذية. ومع ذلك، فإن هذه البرامج 

 ،جيد وتفتقر إلى القيادة الالزمة لتحفيز اإلصالحات الموضوعية على مستوى القارةتنسيقها على نحو 
ة سق على مستوى القارة إلدارة سالمتاعتماد نهج مفإن  وبالتالي،الالزمة لمواجهة تحديات سالمة األغذية. 

تحاد اللسالمة األغذية تابعة لوكالة اء إنشالمقترح باألغذية داخل مفوضية االتحاد األفريقي على النحو 
لى تحفيز وتسريع التحول النموذجي المطلوب لتحقيق نظام متسق وفعال من المتوقع أن يؤدي إ ،األفريقي

 :من خاللإلدارة سالمة األغذية في الدول األعضاء 

صالح اإلدارة، ال سي (أ ا محشد اإلرادة السياسية على المستوى القاري لتحديث التشريعات وا 
 .لمعالجة التجزئة والتداخل التنظيمي

دلة: على األ ةقائمات القرار الغذية في أفريقيا من خالل اتخاذ تعزيز أداء نظم مراقبة األ (ب
وكالة االتحاد األفريقي لسالمة األغذية "محور بيانات" للمعلومات المتعلقة بالمخاطر  وفر ت

 .تقييم مخاطر سالمة األغذية في أفريقيالومركز خبرة 
 الطلب على إصالحتحقيق رفع مستوى وعي المستهلكين والصناعة بسالمة األغذية ل (ج

 .قطاع الخاصلل واإلدارة وزيادة االستثمار ذي األولويةات التشريع
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استكمال وتعزيز وظيفة تنسيق سالمة األغذية في المجموعات االقتصادية اإلقليمية من  (د
ألعضاء والمجموعات االقتصادية اإلقليمية القدرات العلمية والفنية للدول اوفير خالل ت

 .والسعي نحو سياسة / نهج أكثر اتساًقا لسالمة األغذية على المستوى القاري

 المهمة

ستكون مهمة الوكالة األفريقية لسالمة األغذية هي دعم التحول الزراعي، وحماية صحة المستهلك . 63
 لمتواصلة.ا األغذية على طول السلسلة الغذائية التجارة عن طريق تحفيز وتنسيق وتحسين سالمةسهيل وت

 الوالية/النطاق

تتمثل والية الوكالة األفريقية لسالمة األغذية في تنسيق المبادرات المتعلقة بسالمة األغذية على . 64
ب التأييد وكسصياغة السياسات و  ،المستوى القاري لتعزيز التكامل والتآزر واالستخدام الحكيم للموارد

رية في العمل كمركز للنهج القاو  ،السياسات والممارسات المتعلقة بسالمة األغذية مواءمةات وتعزيز للسياس
معالجة قضايا الزراعة والصحة العامة وتأثيرات التجارة على سالمة لبناء القدرات وتقديم الدعم الفني 

 التنسيق واالتصالاألغذية. بعبارة أخرى، سيركز نطاق عمل االتحاد األفريقي بشكل أساسي على 
جراءات م سقة للسماح للدول األعضاء في االتحاد تواالستشارات وبناء القدرات نحو مفاهيم ومبادئ وا 

 بهدف ،ليةسالمة األغذية بشكل أكثر فعا األفريقي ومشغلي قطاع األغذية بالوفاء بالتزاماتهم المتعلقة بإدارة
 :تحقيق ما يلي

  من مخاطر األمراض المنقولة عن طريق األغذية، مع حماية الصحة العامة عن طريق الحد
 .مراعاة قضايا الصحة الحيوانية والنباتية والبيئة ذات الصلة

 .حماية المستهلكين من األطعمة غير الصحية أو الضارة أو المغشوشة أو المزيفة 
 يات و زيادة الوصول إلى األسواق والقدرة التنافسية في تجارة األغذية، بما في ذلك رفع مست

 .اإلنتاج
  اء.بين الدول األعضفيما تعزيز وتسهيل تجارة األغذية بين البلدان األفريقية وتبادلها 
 على ثقة المستهلك في النظام الغذائي. ةفظاحمالمساهمة في التنمية االقتصادية من خالل ال 
  صادية تلدول األعضاء والمجموعات االقإلى االمشورة العلمية تقديم المخاطر و توفير تقييم

 اإلقليمية.

 األدوار والوظائف

 ي قترح أن تكون وظائف الوكالة األفريقية لسالمة األغذية على النحو التالي:.      65

 .مناصرة وتوجيه ودعم تحديث السياسات الغذائية الوطنية واألطر التشريعية والمؤسسية (أ
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دتعزيز القدرات في تقديم المشورة العلمية وتحليل المخاطر )أي تقي (ب ارة يم المخاطر، وا 
المخاطر، واإلبالغ عن المخاطر( في الدول األعضاء في االتحاد األفريقي والمجموعات 

 االقتصادية اإلقليمية.
  .إنشاء نظام تشغيلي لإلنذار السريع بشأن األغذية واألعالف في القارة األفريقية (ج
رسمية لسالمة الضوابط ال توفير الدعم الفني واللوجستي للمختبرات التي تقدم خدمات اختبار (د

 .األغذية
على سالمة األغذية مصادقة التعاون مع المؤسسات ذات الصلة لتسهيل تقديم خدمات ال (ه

 .والعالميةالبينية للمنتجات الغذائية للتجارة األفريقية 
تقديم الدعم والعمل على استدامة مشاركة الدول األعضاء في االتحاد األفريقي في عملية  (و

 ة.قف األفريقيايير وتنسيق المو المعاتحديد 
قابة الفعالة لر تحقيق اتنسيق تطوير ومواءمة المهارات المهنية المطلوبة والمعرفة والخبرة ل (ز

 .على األغذية
والتعاون مع المؤسسات ذات الصلة لتعزيز القدرة التنافسية للسلع  عوة لالستثمارالد (ح

 .والمنتجات الغذائية األفريقية

 الهيكل/الموظفين

 أدناه(: 6المناصب التالية من أجل إنجاز شامل وفعال )الشكل تقترح   .61

 5م  لمدير / المنسقا (أ
 3رصد والتقييم مموظف كبير، ال (ب
 3الشؤون المالية واإلدارية م وظف م (ج
 5مساعد إداري خ ع  (د
 4سالمة األغذية مالمتعلقة بسياسات اللوائح و ال رئيسي، وظف م (ه
 3ءمة مالتنظيم والمواكبير،  سياساتموظف  (و
 3البنية التحتية لسالمة األغذية وعمليات التفتيش م ، سياسات كبيرموظف  (ز
 4سالمة األغذية ونظم المعلومات م المتعلقة بمخاطر ال رئيسي لتقييم موظف (ح
 3تقييم المخاطر م موظف علمي كبير ل (ط
 3االتصال بشأن المخاطر ونظم المعلومات م  ،كبيرموظف  (ي
 4غذية م رئيسي إلدارة سالمة األ وظف م (ك
 3األغذية والمخاطر البيولوجية م سالمةموظف سياسات كبير،  (ل
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 3األغذية والمخاطر الكيميائية م سالمة موظف سياسات كبير، (م
 0م      األغذيةسياسات سالمة  وظفي مجموعة من اثنين من م (ن

 الميزانية

مليون دوالر أمريكي، منها  6.8 لسالمة األغذية لمدة سنة واحدة األفريقيةلوكالة ا تفعيلتبلغ ميزانية .  67
 مليون دوالر أمريكي للبرامج. 2.1مليون دوالر أمريكي للعمليات و 6.0

 االستنتاج والتوصيات  رابعا2

للتأكد من أن األدوار والوظائف وهيكل الوكالة  قيِّمة مساهماتقدم أصحاب المصلحة ، ختام.  في ال68
الحتياجات القارة وتؤيد االقتراح المنقح كما هو معروض هنا  األفريقية لسالمة األغذية المقترحة تستجيب

لمزيد  ةللجنة الفنية المتخصصة للزراعة والتنمية الريفية والمياه والبيئ جتماع القادمالمع توصية لتقديمه إلى ا
 .من البحث والموافقة المحتملة

مع أصحاب المصلحة ومجدية لة قامت إدارة الزراعة والتنمية الريفية بضمان إجراء مشاورات شام.  62
تقدم اإلدارة هذا المقترح للمراجعة و تم إدراج المدخالت بالكامل في االقتراح المنقح. التأكد من أنه قد و 

.ئةللزراعة والتنمية الريفية والمياه والبي الموقرة للجنة الفنية المتخصصةاوالبحث اإليجابي من قبل 



EX.CL/1310 (XL)Annex 2 
Page 9 

 

 

 لة األفريقية لسالمة األغذية من أجل التنفيذ الشامل والفعالللوكا ةالمقترح وظائف . ال6الشكل  
 

رئيسي، اللوائح والسياسات المتعلقة موظف 
 4بسالمة األغذية م

موظف رئيسي لتقييم المخاطر المتعلقة 

 4سالمة األغذية ونظم المعلومات م ب

3الشؤون المالية والمشتريات مموظف   

رئيسي إلدارة سالمة  وظف م
 4األغذية م 

 المدير / المنسق
5م   

التنظيم والمواءمة  -موظف سياسات كبير

 3م

البنية التحتية  -وظف سياسات كبيرم 

 3لسالمة األغذية وعمليات التفتيش م 

لتقييم المخاطر م  كبير علمي موظف

3 

االتصال بشأن   -وظف كبيرم

 3المخاطر ونظم المعلومات م 

سالمة األغذية  -وظف سياسات كبيرم

 3والمخاطر البيولوجية م

سالمة  - وظف سياسات كبيرم

 3األغذية والمخاطر الكيميائية م

5مساعد إداري خ ع   

3الرصد والتقييم م-كبير موظف   

 2م سياسات سالمة األغذية موظفي مجموعة من اثنين من



 
 المجلس التنفيذي

 األربعون الدورة العادية
 0200يناير/ فبراير 

 أديس أبابا، إثيوبيا
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 المجلس التنفيذي: إنّ 

لمنعقدة البيئة الزراعة والتنمية الريفية والمياه و لللجنة الفنية المتخصصة  ةالرابع الدورةبتقرير  يحيط علما .6
 ؛0206ديسمبر  61إلى  63 من

الوزراء المسؤولين عن الزراعة والتنمية الريفية والمياه والبيئة لعقد الدورة الرابعة للجنة الفنية ب ديشي .0
 ؛المتخصصة للزراعة والتنمية الريفية والمياه والبيئة بنجاح

مياه القطاعية الفرعية للزراعة والتنمية الريفية وال واضيعمالالتقارير والتوصيات الواردة تحت  يجيز .3
 ة؛والبيئ

 التعجيل حولالذي اعتمد اإلعالن  Assembly/AU/ /Decl.1(XXIII)المؤتمر  مقرر يستحضر .4
دعو أيًضا الذي ي ،النمو الزراعي والتحول من أجل الرخاء المشترك وتحسين سبل العيش في إفريقياب

عملية  اءإجر  إلى ، بالتعاون مع الشركاءللنيبادمفوضية االتحاد األفريقي ووكالة التخطيط والتنسيق 
، وتقديم تقرير عن التقدم المحرز إلى المؤتمر 0267كل سنتين بدًءا من عام  مرة، زراعي استعراض

 ؛0268في دورته العادية في يناير 

ة لتقديمه إلى الدورة يعتنمية الزرالالشامل لاألفريقي الثالث للبرنامج استعراض فترة السنتين  تقرير يجيز  .5
 ؛0200لرؤساء الدول والحكومات في فبراير  العادية الخامسة والثالثين

ة يتنمية الزراعلالشامل لاألفريقي للبرنامج   متابعة استعراض فترة السنتينولوحة مجموعة أدوات  يجيز  .1
ستخدامها في ال ةيتنمية الزراعلالشامل لاألفريقي لبرنامج ل وكسب التأييد لالتصالأدوات  اباعتباره
 ؛سنتين استعراض فترة النتائج  إبالغ

إلى لجنة الممثلين الدائمين إلنشاء لجنة فرعية للزراعة واألمن الغذائي  مقترحمن المفوضية تقديم  يطلب .7
لإلشراف على تنفيذ البرامج في مجاالت الزراعة واألمن الغذائي والتغذية  ،والتغذية والتنمية الريفية

 والتنمية الريفية؛

األفريقي رنامج لبل استعراض فترة السنتين إلى استخدام آلية الدول األعضاء في االتحاد األفريقي يدعو .8
ة لإلبالغ عن التقدم المحرز في تنفيذ مسارات تحويل النظم الغذائية في الموقف يلتنمية الزراعلالشامل 

إلى  المفوضية ويدعوتقرير نظام الغذاء لألمم المتحدة والحوارات الوطنية،  بشأن الموحداألفريقي 
 ؛ذلكلتعكس  اإلبالغتحديث نماذج 

في الدورة العادية الثامنة  اعتماده، الذي تم Assembly/AU/Dec.134 (VIII)مقرر ال يستحضر .2
، الذي يعرب عن قلق المؤتمر البالغ بشأن ضعف 0227في يناير المنعقدة لمؤتمر االتحاد األفريقي 

درات القارة المناخ  وانخفاض قلبات وتقالنظم االجتماعية واالقتصادية واإلنتاجية في أفريقيا أمام تغير 
 واالستجابة؛ من الحدة على التخفيف
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أهمية التنمية التي تقودها أفريقيا وتقديم خدمات معلومات الطقس والمناخ المستندة إلى العلم  يؤكد .62
في الوقت المناسب والمصممة خصيًصا من أجل اتخاذ القرارات والسياسات المستنيرة، وتحسين إدارة 

 المناخ، والتكيف مع تغير المناخ والتخطيط اإلنمائي؛وتغير قلب مخاطر ت

، المعتمد في الدورة العادية الثانية EX.CL/Dec.744 (XXII) المقرر أيضا يستحضر  .66
، بشأن الموافقة على 0263في يناير  ،والعشرين للمجلس التنفيذي المنعقدة في أديس أبابا، إثيوبيا

 المناخ(؛و  سالطقخدمات المتكاملة لألرصاد الجوية )ة األولياالستراتيجية األفريقية 

-0206االستراتيجية األفريقية المتكاملة المنقحة لألرصاد الجوية )خدمات الطقس والمناخ( ) يعتمد .60
 يدعوو ( التي توفر التوجيه االستراتيجي لتطوير وتطبيق خدمات الطقس والمناخ في أفريقيا؛ 0232

/ أو و إعداد قتصادية اإلقليمية إلى مراعاة االستراتيجية القارية عند الدول األعضاء والمجموعات اال
 ؛مراجعة استراتيجياتها وخططها

من المفوضية وضع إطار للرصد والتقييم لتنفيذ االستراتيجية األفريقية المتكاملة المنقحة  يطلب .63
 ؛لألرصاد الجوية )خدمات الطقس والمناخ(

بشأن الموقف األفريقي الموحد بشأن تغير  EX.CL/Dec.500(XV) Rev.1 المقرر يستحضر .64
تغير  ولحالمناخ الذي يطلب من المفوضية، بالتعاون مع الشركاء، وضع استراتيجية أفريقية شاملة 

 ؛المناخ

المناطق  أنها إحدى إالمساهم في انبعاثات غازات الدفيئة العالمية،  لّ أفريقيا هي أق على أن ديشدّ  .65
 ؛المناخير وتغاألكثر عرضة لتقلبات 

المجموعات االقتصادية اإلقليمية و المساهمة الفنية للخبراء من الدول األعضاء والشركاء  قدري .61
 ؛االستراتيجية ووضع اللمسات األخيرة عليها وضعومختلف أصحاب المصلحة في 

استراتيجية وخطة عمل االتحاد األفريقي بشأن تغير المناخ والتنمية القادرة على الصمود  يجيز .67
 ؛(0200-0230)

من المفوضية، بالتشاور مع الدول األعضاء، تحديد المجال الرئيسي أو ذي األولوية الذي  يطلب .68
 يمكن تنفيذه في الفترة التي تسبق المؤتمر السابع والعشرين لألطراف في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية 

 ؛0200 في ،تغير المناخ المقرر عقده في شرم الشيخ، مصرب المتعلقة

في الدورة العادية الثانية والثالثين للمجلس  عتمدالم EX.CL/987(XXXII) المقرر يستحضر .62
، بشأن اعتماد التوصيات 0268يناير  01و 05 يومي ،التنفيذي التي عقدت في أديس أبابا، إثيوبيا

 ارث؛و ، بما في ذلك التوصيات بشأن الحد من مخاطر الكالمتخصصةالواردة في تقارير اللجان الفنية 
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، المعتمد في الدورة العادية الثامنة والعشرين EX.CL/Dec.943(XXX) المقرر أيضا يستحضر .02
تنفيذ إطار سنداي للحد من مخاطر لعمل البرنامج  أجاز ، والذي 0267للمجلس التنفيذي في يناير 

المعتمد في الدورة العادية  EX.CL/Dec. 1076(XXXVI) والمقرر؛ 0232-0265الكوارث 
 المقرربشأن اإلنذار المبكر والوقاية؛ و  0202فبراير  27-21السادسة والثالثين للمجلس التنفيذي في 

EX.CL/Dec.858 (XXVI)  بشأن زيادة توافر نظم اإلنذار المبكر  0265الصادر في يناير
 ؛0232يها بحلول عام والتقييم والمعلومات والوصول إلالمتعددة باألخطار التشغيلية 

 هإطار العمل األفريقي لإلنذار المبكر باألخطار المتعددة والعمل المبكر وبرنامج تنفيذ يجيز .06
من المفوضية العمل مع المجموعات االقتصادية اإلقليمية والشركاء المعنيين  ويطلب ؛0200-0232

 لتعبئة الموارد من أجل تنفيذ البرنامج؛

 ؛62-كوروناوارث الخاص بفيروس إطار التعافي من الك يجيز .00

، المعتمد في الدورة العادية الحادية عشرة Assembly/AU/Decl.1 (XI)مقرر بال يحيط علما .03
، بشأن التزامات 0228يوليو  6يونيو إلى  32من  ،في شرم الشيخ، مصرالمنعقدة  لمؤتمر االتحاد

 ؛لصحي في إفريقياالمياه والصرف االمتعلقة بهداف األتحقيق بشرم الشيخ للتعجيل 

من مؤتمر االتحاد األفريقي الموافقة على عقد قمة االتحاد األفريقي حول المياه والصرف  يطلب .04
 ؛في داكار، السنغال 0200الصحي على هامش المنتدى العالمي التاسع للمياه المقرر عقده في مارس 

 ؛التوجيهية لسياسة الصرف الصحي في إفريقيا الخطوط يجيز .05

فرعية القطاعية ال المواضيعالتوجيهية واالستراتيجيات التالية في إطار  والخطوط األطر يجيز .01
 للزراعة والتنمية الريفية والمياه والبيئة:

 0205 - 0200 البرنامج األفريقي الشامل للتنمية الزراعية خطة عمل (6
 سالمة األغذيةاألفريقية لستراتيجية اال (0
 اتالنبات لصحةاألفريقية ستراتيجية اال (3
 ستراتيجية إدارة األنواع الغازية في أفريقياا (4
 الخطوط التوجيهية القارية بشأن استخدام التكنولوجيا الحيوية في األغذية والزراعة (5
 التوجيهية لمواءمة األطر التنظيمية للبذور في أفريقيا الخطوط (1
 شبابللالزراعية التجارية األعمال بشأن األفريقية ستراتيجية اال (7
 ة لالستثمار للشباب في النظم الغذائية الزراعية في أفريقياالتوجيهي الخطوط (8
 دارة األراضيإلاالتحاد األفريقي استراتيجية  (2
 في أفريقيا: الرعي اآلمن والسلمي والمستدام النزاعاتالتوجيهية لتأمين الرعي ومنع  الخطوط (62
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ان الفرعية ذية إلى اللجسالمة األغلالتحاد األفريقي اإلنشاء وكالة  مقترحمن المفوضية تقديم  يطلب .07
اآلثار  بما في ذلك الجاريةلجنة الممثلين الدائمين في إطار إصالحات االتحاد األفريقي لذات الصلة 

 ؛الهيكلية والقانونية والمالية

ي مجال فعلى زيادة االستثمارات في البحث والتطوير  اإلنمائيينشركاء الالدول األعضاء و  يحث .08
ز ودعم وتشجيع البحث والتطوير التعاوني عبر البالد لتقليل االزدواجية وتعزي ،تعزيز التنسيقو ؛ ةالزراع
 ؛التكاملأوجه 

لتنمية لريقي األف والبنكمفوضية االتحاد األفريقي ولجنة األمم المتحدة االقتصادية ألفريقيا  يدعو .02
ات األراضي في سياسإلى تقديم الدعم الفني والبشري والمالي والتشغيلي إلى المركز األفريقي المؤقت ل

 السياسة لالتحاد األفريقي. صنع انتظار إنشائه رسمًيا من قبل أجهزة

 .يكمكتب فني متخصص لالتحاد األفريقالمركز األفريقي لسياسات األراضي اقتراح إنشاء  يؤيد .32

المفوضية على العمل مع مكتب المستشار القانوني لالتحاد األفريقي إلعداد النظام األساسي  يحث .36
جراءاته.يمركز، وهي وثيقة تحدد والية المركز وهيكله وموظفلل  ه وقواعده وا 

فريقيا لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألفي لمركز األفريقي لسياسات األراضي لاإلنشاء المؤقت  يؤيد .30
ثم نقله بعد ذلك إلى مقر مفوضية االتحاد  (وخمس سنوات كحد أقصى كحد أدنى ان سنتلمدة محددة )

 .قي في انتظار إنشائه كمؤسسة تابعة لالتحاد األفريقياألفري

عداد؛ 0203-0200التربة في  وسالمةالقمة األفريقية الثانية لألسمدة  عقد يجيز .33 مبادرة التربة  وا 
 التربة. وسالمةألفريقيا وخطة العمل األفريقية لألسمدة 

ثامنة والجزء خاصة السابعة عشرة واللدورة اللتقارير المؤتمر الوزاري األفريقي المعني بالبيئة  يعتمد .34
 0202ديسمبر  6 -نوفمبر  32و 0262قدت في أكتوبر األول من الدورة الثامنة عشرة التي ع  

 .تقرير المؤتمر الوزاري األفريقي لألرصاد الجويةو على التوالي؛  0206وسبتمبر 

 :من المفوضية يطلب .35

الفنية المتخصصة لوضع خطة عمل وخارطة للجنة  ةالرابعالدورة مكتب هيئة أعضاء التعاون مع  (6
 ؛طريق لتنفيذ التوصيات

لزراعة لجميع القطاعات ذات الصلة للجنة الفنية المتخصصة  مقرراترصد تنفيذ لإطار  وضع (0
 والتنمية الريفية والمياه والبيئة.

فنية لرفيع المستوى للجنة االالدول األعضاء على ضمان المشاركة الفعالة للوزراء في الجزء  يحث .31
 المتخصصة لضمان تنفيذ النتائج.
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الشركاء إلى دعم الدول األعضاء والمجموعات االقتصادية اإلقليمية والمفوضية لتنفيذ  يدعو .37
 والتوصيات الواردة في التقارير. المقررات

نفيذ توالمجموعات االقتصادية اإلقليمية دعم وتسهيل  اإلنمائيينشركاء المن المفوضية و  يطلب .38
  لزراعة والتنمية الريفية والمياه والبيئة.لاللجنة الفنية المتخصصة  لمقرراتضاء الدول األع
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بو مال - ةيلتنمية الزراعلالشامل األفريقي التزامات البرنامج  تسريعبشأن  مقرر المؤتمرمشروع 
 نكل سنتي جريتي تالمراجعة خالل آلية الالتحول الزراعي في أفريقيا من ب للتعجيل

 وبطاقة أداء التحول الزراعي في أفريقيا 
 إن المؤتمر:

 التعجيلحول الذي اعتمد اإلعالن  Assembly/AU/ /Decl.1(XXIII) المؤتمر مقرر يستذكر .6
دعو أيًضا والذي ي ،فريقياأالنمو الزراعي والتحول من أجل الرخاء المشترك وتحسين سبل العيش في ب

عملية  إجراء ىلإ، بالتعاون مع الشركاء وكالة التخطيط والتنسيق للنيبادمفوضية االتحاد األفريقي و 
، وتقديم تقرير عن التقدم المحرز إلى المؤتمر 0267كل سنتين، بدًءا من عام  مرة، ةزراعيمراجعة 
 .0268دورته العادية في يناير خالل 

 0264نيو الصادر في يو  ،تنفيذ إعالن مالبوعن  الثالث لفترة السنتينمراجعة بتقرير ال يحيط علما .0
لنمو الزراعي والتحول من أجل الرخاء المشترك وتحسين سبل العيش، وأبرز النتائج با التعجيلحول 

ة من أجل نظام الشامل للتنمية الزراعي األفريقي تسريع تنفيذ البرنامجفيما يتعلق بالتي توصل إليها 
 .قادر على الصمودغذائي أفريقي 

 تعبئةفي  النيباد -وكالة االتحاد األفريقي للتنمية مفوضية االتحاد األفريقي و التي تبذلها جهود الب يقرّ  .3
لبناء شراكة مع الدول األعضاء والمجموعات  اإلنمائيين شركاءالأصحاب المصلحة الرئيسيين و 

التقدم ول حإنشاء آلية للرصد والتقييم واإلبالغ، بطريقة أكثر اتساًقا من أجل االقتصادية اإلقليمية 
 .المحرز في تنفيذ التزامات إعالن مالبو

الشاملة  قالتصديالتقييم الذاتي، وعملية عمليات للدول األعضاء في إجراء  اإليجابيرد على ال يثني .4
التقدم ن ع الثالث لفترة السنتين إلى مؤتمر االتحاد األفريقي مراجعةوتوفير المعلومات إلعداد تقرير ال

ي تواجهها مع مالحظة التحديات الت ،بالتحول الزراعي في أفريقيا المتعلقةالمحرز في تنفيذ االلتزامات 
الدول األعضاء في جمع وتصنيف البيانات الجيدة لإلبالغ عن التقدم المحرز في جميع األهداف 

 .والغايات المحددة في إعالن مالبو

 -لمستجدا فيروس كوروناخالل جائحة تبين إزاء هشاشة النظم الغذائية األفريقية كما قلقه عرب عن ي .5
 التي أدت إلى زيادة الجيشوانتشار دودة  ،والجراد الصحراوي ،والصدمات األخرى مثل تغير المناخ

 .الجوع وسوء التغذية في القارة

الموقف  إعدادملية لقيادتهما ع النيباد -وكالة االتحاد األفريقي للتنمية و مفوضية االتحاد األفريقي بيشيد  .1
 .0206المقدم إلى قمة األمم المتحدة لنظم األغذية  الموحدالقاري 

التي استثمرتها الدول األعضاء في تنفيذ إعالن المؤتمر  الجبارةالجهود  ارتياحب يالحظ .7
[Assembly/AU/ /Decl.1(XXIII)] مع  ،لتسريع اإلنجازات التي تحققت في إعالن مالبو
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الذي أظهرته بعض الدول األعضاء في العديد من الحاالت كافي الاالعتراف بأنه، نظًرا لألداء غير 
 يدلتوحللوصول إلى األهداف المحددة المشتركة، ال تزال هناك حاجة إلى بذل جهد واهتمام كبير 

الشامل للتنمية الزراعية من خالل دمج التزامات مالبو ونتائج قمة نظم األفريقي لتنفيذ البرنامج  جهودنا
 .ستثمار الزراعيلال الوطنية واإلقليميةنا المتحدة في خططاألغذية لألمم 

باتخاذ مزيد من اإلجراءات في تسريع تنفيذ أجندة التحول الزراعي في أفريقيا ضمن إطار  نجدد التزامنا .8
الشامل للتنمية الزراعية من خالل زيادة التمويل االستثماري للزراعة، وتعزيز القدرة األفريقي البرنامج 
للتنفيذ، وتحسين آليات التنسيق لتحقيق نتائج وآثار ملموسة تؤدي إلى الرخاء المشترك  المؤسسية

 .ريقيينوتحسين سبل العيش للمواطنين األف

ة الكافية لدعم والمالي الفنيةجميع الدول األعضاء في مفوضية االتحاد األفريقي إلى تعبئة الموارد  يدعو .2
ى والتقييم وتعزيز هياكل المساءلة المتبادلة لبدء التخطيط القائم عل الرصد ونظم ،البيانات الزراعية نظم

 .األدلة من أجل التحول الزراعي على جميع المستويات

 ينلفنياشركاء الوثيق مع الدول األعضاء، و  على نحومن مفوضية االتحاد األفريقي العمل  يطلب .62
ة المتبادلة، لتعزيز المساءل الالزمالدعم  لتعبئةوالقطاع الخاص والمجتمع المدني  ،التنميةين في والمالي

ضفاء الطابع المؤسسي على آليات ال دارة المعرفة، وا  كل  جريت يتالمراجعة ونظم البيانات الزراعية وا 
 ضمان التعلم من األقران وتوسيع نطاق أجندة لمن أجبطاقة أداء التحول الزراعي في أفريقيا و سنتين 

ي إعالن مالبو.التحول الزراعي المضمنة ف
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 مشروع مقرر 
 المياه حولبشأن التحضير للمنتدى العالمي التاسع 

 ..1.في مارس  عقد قمة االتحاد األفريقي حول المياه والصرف الصحي في داكار، السنيال واقتراح
 

 لتشريعية(الديباجة )الخلفية ا

بأن أفريقيا تمتلك موارد مائية هائلة بما في ذلك البحيرات واألنهار والمستنقعات وطبقات  إذ ندرك .6
ذ المياه الجوفية؛ وأهمية المياه للتنمية االجتماعية واالقتصادية والبيئية؛  المياه هي مفتاح  بأن نقروا 

والصرف الصحي شرطان أساسيان لتنمية التنمية المستدامة لبلداننا وقارتنا؛ وأن إمدادات المياه 
 رأس المال البشري؛

بالتزامات شرم الشيخ للتعجيل بتحقيق أهداف المياه والصرف الصحي في أفريقيا  رإذ نذكّ  .0
(Assembly / AU / Decl.1 (XI) التي اعتمدها مؤتمر االتحاد األفريقي في الدورة العادية ،)

 في شرم الشيخ، مصر؛ 0228يوليو  6 -يونيو  32الحادية عشرة المنعقدة في 
 الهيكل أوال2

بتقرير الدورة الرابعة للجنة الفنية المتخصصة للزراعة والتنمية الريفية والمياه والبيئة  نحيط علما .3
التحضير للمنتدى  عنن بشكل خاص تقريرا ، الذي تضمّ 0206ديسمبر  67- 63المنعقدة في 

العالمي التاسع للمياه وعقد قمة لالتحاد األفريقي حول المياه والصرف الصحي في داكار، السنغال 
 ؛0200في عام 

الدول األعضاء على دعم جمهورية السنغال في المنتدى العالمي التاسع للمياه المزمع عقده  نحث .4
 من خالل المشاركة الفعالة فيه؛

المجتمع  ومجموعة اإلنمائيينحاد األفريقي ووكاالت األمم المتحدة والشركاء مفوضية االت نحث أيضا .5
المدني والقطاع الخاص على تعبئة ودعم مشاركة الدول األعضاء في االتحاد األفريقي في المنتدى 

 ؛0200العالمي التاسع للمياه في داكار، السنغال في مارس 

 المياه والصرفحول د قمة لالتحاد األفريقي عق اقتراح واعتمادمن مؤتمر االتحاد بحث  نطلب .1
  .0200الصحي على هامش المنتدى العالمي التاسع للمياه في داكار، السنغال في مارس 
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  وتدعيمها بيولوجيا في أفريقيا األغذيةحول توسيع نطاق تقوية إعالن 
 

في  لمؤتمر االتحاد األفريقي -اجتمعنا في دورتنا العادية وقد ، رؤساء دول وحكومات االتحاد األفريقي، نحن
 ؛0202، من _ إلى _ يناير أديس أبابا، إثيوبيا

بموجب إعالن مالبو  0264الثالث والعشرين في يونيو  المؤتمرقرراتنا السابقة الصادرة عن م إلى إذ نشير
تسريع نمو الزراعة في أفريقيا وتحولها من أجل الرخاء المشترك وتحسين سبل العيش، والتي تعهدنا فيها حول 

من خالل، من  0205فريقيا بحلول عام أبدعم التدخالت التي تؤدي إلى القضاء على الجوع في بالتزام واضح 
 تغذية األطفال؛ سوءبين أمور أخرى، القضاء على 

ذ يواجهنا   امفي ارتفاع معدل انتشار التقزم ونقص المغذيات الدقيقة في القارة، مع آثاره لمتمثلالتحدي اوا 
 المدمرة على الصحة واإلنتاجية والنتائج التعليمية واالقتصادية؛

ذ يساور  من  ،ي أفريقياففيدة إزاء الفجوات والتحديات السائدة في زيادة الوصول إلى النظم الغذائية الم القلق ناوا 
 لى جانبإوالمدعمة بيولوجيًا بشكل خاص،  قويةكفاية االستثمار في التغذية بشكل عام، واألغذية المحيث عدم 

 سالسل القيمة الزراعية؛

ذ ن ات الحوامل ، واألمهيينقياألدلة الدامغة التي تشير إلى أن عدًدا كبيًرا من األطفال األفر  جراء شعر بالفزعوا 
اقتصادًيا، ال يستوفون المتطلبات اليومية الموصى بها من المغذيات الدقيقة والمرضعات، والسكان الضعفاء 

 ؛من خالل استهالك النظم الغذائية الغنية بالمغذيات الدقيقة والكبيرة

دراكا من لتوصيات وقرارات المؤتمرات العالمية لمكافحة نقص المغذيات الدقيقة من خالل االستثمار في النظم  اوا 
 يةلتغذا لو ح، مع إشارة خاصة إلى المؤتمر الدولي الثاني ابيولوجيمها يدعتو األغذية تقوية و  مةالغذائية المستدا

 ؛

ذ يشجع نتجي والشباب، الذين يشكلون غالبية م من النساء  أن الفرص كثيرة أمام صغار المزارعينبدراك اإل انوا 
اً ومعالجتها األغذية المدعمة بيولوجيإنتاج األغذية، لالستثمار في الن هج القائمة على النظم الغذائية، بما في ذلك 

 وتوزيعها وتسويقها؛
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ذ يشجع القدر الكبير من األدلة البحثية على أن المحاصيل التقليدية المدعمة بيولوجيًا واألغذية  كذلك ناوا 
مة يمكن أن تحدث تأثيرًا في السيطرة على نقص المغذيات الدقيقة وزيادة الفرص االقتصادية للضعفاء و المدع

 في المجتمعات الريفية والحضرية؛خاصة والفقراء في الموارد، 

ذ  م في إثراء وحفز الشراكات بين القطاعين العا ابيولوجي مها يدعتاألغذية و تقوية األساسي لالدور  الحظنوا 
 من العائدات؛كبيرة والخاص، حيث أنهما يوفران مجموعة 

ذ   هادعماألغذية التقليدية و  ويةتقبما في ذلك مشاريع  ،أيضا أن الن هج القائمة على النظم الغذائية الحظنوا 
 الجهود الجديدة لتنفيذ الحماية االجتماعية من خالل شبكات األمان المنتجة؛ بقوةتعزز ، ابيولوجي

ذ نقدر أن الفاعلة أصبحت اآلن أكثر اتحاًدا وتصميًما فيما يتعلق بتوسيع نطاق عناصر مجموعة واسعة من ال وا 
 التغذوي؛و  القدرة على تحسين األمن الغذائيعلي  تنطوي البرامج والمشاريع التي نجحت في القارة والتي

على تعزيز الزراعة المراعية للتغذية من خالل ضمان أن تهدف خطط االستثمار الزراعي إلى  نعلن عزمنا .6
جعل أغذية متنوعة غنية بالمغذيات متاحة على نحو مستدام ويمكن الوصول إليها وبأسعار معقولة في 

 األسواق المحلية؛
تطوير وتنفيذ النهج القائمة على النظم الغذائية على الصعيد الوطني، بما في ذلك السياسات  نتعهد بدعم .0

والمحاصيل الغذائية المدعمة بيولوجيًا، على أساس  ،غذيةألل الصناعيةالتقوية والبرامج الداعمة لتعزيز 
قيا بحلول عام في أفري بغية القضاء على الجوعتكنولوجيات تربية المحاصيل المبتكرة، أو توسيع نطاقها 

 هدف التنمية المستدامة الثاني؛تحقيق و  0205
قوية تتوسيع نطاق التدخالت الزراعية المراعية للتغذية، بما في ذلك لالبيئة بتهيئة بااللتزام  نتعهد أيضا .3

 :بما يلي لتزم نولهذا الغرض، األغذية الصناعية والتقوية البيولوجية القائمة على البحوث، 
وتعزيز المشاريع واألعمال المبتكرة التي تستثمر في إنتاج ومعالجة وتعبئة وتوزيع األغذية الغنية دعم  (أ

 بالمغذيات؛
تشجيع الشراء العام للمنتجات من المزارعين الذين ينتجون أغذية مدعمة بيولوجيًا بهدف تحفيزهم،  (ب

 والتوابل المدعمة صناعيًا؛ المواد الغذائية األساسيةوكذلك 
برامج دعم مدخالت المزارعين إلدراج البذور المدعمة بيولوجيًا وأنشطة التدريب من أجل  تشجيع  (ج

 تأثير أكبر؛قيق تح
تشجيع إدراج التدعيم البيولوجي والتقوية، عن طريق إدارة المعرفة والترويج لها في البرامج الصحية  (د

 لرضع وصغار األطفال؛ ذات الصلة، بما في ذلك المشورة قبل الوالدة وبعدها وبرامج تغذية ا
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ير الحكومية غ الفاعلة عناصر والتعاون مع الالقطاعات فيما بين المؤسسات تعزيز أنظمة التعاون بين  (ه
 ، والقطاع الخاص( لتنفيذ هذه األجندة؛تمع المدني، واألوساط األكاديمية، والمج)منظمات المزارعين

 التقليدية المدعمة بيولوجياً واألغذية المدعمة صناعياً ودعم البحوث ، في حدود مواردنا، في األغذية تشجيع  .4
  غذية؛من أجل تعزيز نشر المعرفة وتكييفها وزيادة استهالك هذه األ

"هارفست  من مفوضية االتحاد األفريقي ومنظمة األغذية والزراعة وبرنامج األغذية العالمي ومنظمة نطلب .5
األغذية  تقويةالنظم الغذائية المستدامة التي تشمل  والشركاء اآلخرين الذين يدعمون تنفيذ نهج س"بال

من كة شبالمبادرة في مناطق نفوذهم والعمل معا ودعم مساندة البيولوجي،  دعيم الصناعية ومشاريع الت
 السياسات في الدول األعضاء؛ صناع تشارك مع  ين الممارس

المؤتمر خالل  هوتقديم تقرير عنتنفيذ هذا اإلعالن وضع من مفوضية االتحاد األفريقي متابعة  نطلب أيضا .1
 .القادم والالحق لوزراء الزراعة والوزارات ذات الصلة

 1.1.في أديس أبابا ، إثيوبيا ، في __ من شهر يناير  حرر 
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