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 التقرير عن وضع األمن الغذائي في أفريقيا

 :موجز تنفيذي
ن         -1 ة األم ة لكفال ة الالزم وارد الطبيعي ة والم اعي الزراع ات قط ا بإمكان وعي

واالقتصادية في أفريقيا، اعتمد رؤساء   الغذائي ودفع عملية التنمية االجتماعية
ابوتو    ةدول وحكومات االتحاد األفريقي في دورتهم العادية الثالث  و  (في م يولي

ا         ) 2003 اه في سرت، ليبي ة بشأن الزراعة والمي وق العادي ر  (وقمتهم ف فبراي
ادوجو،  )  2004 ي واج ر ف د من الفق ة والح ة بشأن العمال وق العادي تهم ف وقم

دول   ) 2004سبتمبر ( بورآينا فاسو زم ال مختلف القرارات واإلعالنات التي تل
 .األعضاء بإبداء اهتمام خاص بتنمية مختلف قطاعات الزراعة

ي      -2 ل عل ي بالعم اد األفريق ية االتح ات مفوض دول والحكوم اء ال وض رؤس وف
ة    ق التنمي تهدف تحقي ي تس ات الت رارات واإلعالن ف الق ذ مختل هيل تنفي تس

ذائي  الزراعية والريفية  بما في ذلك تحقيق االآتفاء الذاتي في مجال اإلنتاج الغ
وتحقيقا لهذا قامت مفوضية االتحاد األفريقي  . ومياه الشرب اآلمنة واإلصحاح

رارات     ق الق دة لتطبي ادرات عدي طة ومب يين بأنش امين الماض الل الع خ
ة لت . واإلعالنات ذات الصلة بهدف توفير السياسة السليمة حقيق  والبيئة المالئم

 .األمن الغذائي والحد من الفقر في القارة
 

 :الوضع الحالي لألمن الغذائي في أفريقيا
 :يالحظ تقرير منظمة االغذية والزراعة بشأن عدم األمن الغذائي في العالم أنه-3

الم          " )1 ي تقليص الجوع المزمن في الع ة ال ود الرامي حتى اآلن تتخلف الجه
دد الجوعي الي النصف بحلول عام النامي عن السرعة المطلوبة لخفض ع

2015. 
ون نسمة مدي     202خفض ثالثون بلدا تضم   2002-2000خالل عام  )2 بلي

بة  ة بنس دد % 25انتشار نقص التغذي ا نحو تخفيض ع دما هام وحققت تق
 .2015الجوعي إلى النصف بحلول عام 

وري ونشط لتخفيض الجوع        )3 ام بعمل ف إن التكاليف المترتبة علي عدم القي
دل ل    بمع ين طف ة مالي زع لخمس د مف ي فق ل ف المي تتمث دل الع ل للمع مماث

دوالرات نتيجة          ين ال ة فضال عن مالي ة بالتغذي بسبب الوفاة ألسباب متعلق
 ".الخسائر في اإلنتاجية والعائدات

أو % 25بلدا سجلت نجاحا في تخفيض انتشار الجوع بنسبة       30من بين  )4
حراء، ب   وبي الص ة جن دان األفريقي ر البل أثرت   اآث ي ت ك الت تثناء تل اس

ويبين هذا أنه من خالل الجهود المنسقة ومع . بالنزاعات األهلية والحروب
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ر    توفير السالم واألمن  تستطيع البلدان األفريقية القضاء علي الجوع والفق
 .المدقع

ا من     -4 ام   % 29بينما انخفضت نسبة عدد المصابين بنقص التغذية في أفريقي في ع
د ارتفعت    2000/2002ي عام ف% 27إلي 1990/1992 ة ق ، فإن األعداد المطلق

ا  % 97مليون شخص من بينهم  210مليون الي نحو  175.8من  من بلدان أفريقي
 .جنوبي الصحراء

ام   -5 الل ع دول        2004خ ة ال ي  أغلبي ه ف ي  حال ذائي عل ن الغ ع األم تمر وض اس
اد األفريقي   ذار المبكر بالم      .  أعضاء االتح نظم اإلن ا ل ه طبق د أن ة   بي جاعات التابع

دان   20لوآالة الواليات المتحدة للتنمية الموجوده في  بلدا في أفريقيا، بلغت ستة بل
حالة اإلنذار بعدم األمن الغذائي بنسب عاجلة  تتطلب   2004في منتصف نوفمبر 

 .عمال عاجال وبلدين تحت المالحظة يتطلبان االستعداد وزيادة عمليات الرصد
 14مليون نسمة من بينهم  23خطر سوء التغذية بنحو ويقدر عدد من يتعرضون ل -6

ة في نحو عشر دول اعضاء في           ة طارئ ة غذائي ي معون مليون ترجح حاجتهم ال
ي اد االفريق اف أو   .  االتح ة الجف ز المحصولي نتيج ين العج باب ب اوت األس وتتف

ي   ة ف ة النزاعات االهلي ين نتيج اآل الالجئ ي، ومش رن االفريق ي الق الفيضانات ف
 .ودان وجنوب أوغندا وغزو الجراد في موريتانياالس

ام        -7 ة في ع واردات الغذائي  2000وبالنسبة ألفريقيا في مجموعها، تجاوز عبء ال
غ       18.5وحده  ة تبل ات غذائي دفق معون ا ت ون طن    3مليون دوالر، يضاف اليه بلي
ام        .  تقريبا ة في ع ذه المنطق ذائي في ه د   2015وللحفاظ علي معدل األمن الغ عن
مليون طن  118، ينبغي ألفريقيا جنوبي الصحراء ان تنتج 1995تواه في عام مس

 .مليون طن 139من الحبوب من بين الكمية المطلوبة وقدرها 
ن         -8 ل م رة آ نوات االخي ي الس ذها ف ي اتخ ادرات الت ف المب ر مختل ذآر التقري وي

ة وا  لحكومات  المجتمع الدولي، واالتحاد االفريقي والجماعات اإلقتصادية االقليمي
ابوتو وسرت،       .  الوطنية رارات م ة، وق ذاء العالمي ة الغ وتشمل هذه المبادرات قم

 .2007-2004ورؤية ومهمة وبرنامج انشطة االتحاد االفريقي خالل الفترة 
 :انتشار الجراد في منطقة السهل األفريقي وشمال أفريقيا

دة للجراد ال      -9 ة جدي صحراوي خالل   تتعرض القارة األفريقية ألسوأ انتشار وهجم
ن  ر م نوات    15اآث د س ة بع ة المالئم ودة الظروف المناخي ب ع ذا يعق ا؛ وه عام

ة       ة الدائم ة الوطني ة الرصد والرقاب د هطلت   .  عديدة من الجفاف وضعف أنظم فق
ا    2003أمطار غزيرة خالل صيف  في منطقة السهل لغرب أفريقيا والسودان مم

وفي نوفمبر .  دان في شهر أآتوبرسبب حاالت انتشار في موريتانيا ومالي والسو
ع     ي ربي د ف ة التوال ث تمت عملي ا حي مال غرب أفريقي ي ش راب ال تحرآت األس

 .وأعقبت ذلك زيادة سريعة 2004
ا           -10 الغ الخطورة في شمال أفريقي ال يزال الوضع بالنسبة للجراد الصحراوي ب

ا  ي غرب أفريقي ل ف ة أق رب  .  وبدرج مال المغ ي ش ر ال د وصلت أسراب أآث وق
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ة   .  والجزائر قادمة من السهل األفريقي ر مكتمل وقد سجل وصول عدة أسراب غي
الي        ا وشمال شرق السنغال وغرب م والي  .  النمو الي جنوب شرق موريتاني وتت

ة نصف    عمليات المكافحة في آل البلدان المتأثرة، وأعلن انه تم حتي اآلن مواجه
 .مليون هكتار في ديسمبر

ن ال    -11 ه األم ا يواج را لم راد      ونظ ة الج ه هجم ر تفرض د خط ن تهدي ذائي  م غ
ندوق         ي ص ات ف ة السياس ت لجن اء  وافق دول األعض ي بعض ال حراوي ف الص
ي        ي ف اد األفريق ابع لالتح ا الت ي افريقي ة ف اف والمجاع اص بالجف وارئ الخ الط

ون دوالر    2004اغسطس  13اجتماعها فوق العادي المنعقد في   ي رصد ملي ، عل
ا  اعدة حكوم ي لغرض مس زو   أمريك أثرا بغ وأ ت عة األس دان التس عوب البل ت وش

 .الجراد
 

 :تنفيذ مقررات قمة االتحاد األفريقي
تمر بمختلف مراحل التنفيذ مقررات رؤساء دول وحكومات االتحاد االفريقي  -12

وقد وضعت موضع التنفيذ .  المتصلة بوالية ادارة االقتصاد الريفي والزراعة
ما اتخذ من قرارات بشان الزراعة والتنمية خطة عمل استراتيجية تفصيلية لتنفيذ 

ويتوقع تنفيذ آل المقررات بصورة آاملة بنهاية عام .  الريفية في مابوتو وسرت
2007. 

ة          -13 ائل الزراع ة بمس ي المعني اد األفريق ة لالتح تة التابع ة الس ب التقني والمكات
اطق شبه      ة في المن ة،  والموارد الطبيعية، أي أبحاث وتنمية الحبوب الغذائي القاحل

وم     ة لعم والمكتب األفريقي المشترك للموارد الحيوانية، ومرآز اللقاحات البيطري
أفريقيا، والمجلس األفريقي المشترك للصحة النباتية وحملة عموم أفريقيا لمكافحة 
ة       رامج اإلدارة  المتكامل ا، وب اء عليهم ات والقض ي وداء المثقبي ي تس ة التس ذباب

د أد  الون ق ات فوتاج ي   لمرتفع اد الريف ي إدارة االقتص ة ف ورة آامل ت بص مج
ين ألبحاث   .  الزراعي باالتحاد األفريقي وقد عينت المفوضية بالفعل مديرين دائم

ترك   ي المش ة، والمكتب األفريق به القاحل اطق ش ي المن ة ف وب الغذائي ة الحب وتنمي
ا بأ       ة، وقائم ال  للموارد الحيوانية، والمجلس األفريقي المشترك للصحة النباتي عم

الون   ا ج امج فوت يق لبرن وم     . تنس ة عم وبين لحمل وظفين المطل ين الم م تعي ا ت آم
ديري         ا، وم اء عليهم ات والقض ي وداء المثقبي ي تس ة التس ة ذباب ا لمكافح أفريقي

ديرين    . الشعب الثالث في إدارة االقتصاد الريفي والزراعة ويجري البحث عن م
 .بيطرية لعموم أفريقيادائمين لبرنامج فوتاجالون ومرآز اللقاحات ال

 :برنامج فوتا جالون
فمنذ إعادة افتتاح مكتب . دبت الحياة من جديد في برنامج فوتا جالون -14

مليون  3.2، ضمن البرنامج التزام المانحين بتوفير 2004آوناآري في يوليه 
دوالر امريكي آل عام علي مدي السنوات العشر التالية لتنفيذ أنشطة التنمية 



EX.CL/155 (VI) REV.1 
Page 4 

آما اتخذت المفوضية خطوات نحو تعيين منسق ثابت للبرنامج ينبغي . المتكاملة
 .2005تحقيقها قبل نهاية 

 :برنامج الحملة األفريقية للقضاء على ذبابة تسي تسي وداء المثقبيات
ات        -15 ة التسي تسي وداء المثقبي ا لمكافحة ذباب تم تدعيم برنامج حملة عموم افريقي

ي تمو     م الحصول عل ا، وت ة في       والقضاء عليهم امج الحمل ذ برن ل إضافي لتنفي ي
رة             دان آثي دت بل ا أع ي، آم ة االفريق ك التنمي ن بن ك م ي وذل دان أول تة بل س

ة    ادرة الحمل ذ مب ا لتنفي ا واقتراحاته ط عمله تراتيجياتها وخط ي  . إس تنادا إل واس
ذ     دم في التنفي مستوي التعبئة لتنفيذ اهداف الحملة، يمكن تصنيف ما تحقق من تق

دان ا ي البل ي  ف ات ف ي وداء المثقبي ي تس ة التس اثرة بذباب بعةوالثالثين المت لس
 :المجموعات الثالث التالية

 .بدأت ثمانية بلدان بالفعل تنفيذ أنشطة القضاء علي ذبابة التسي تسي ) أ(
أعد ثمانية عشر بلدا الخطط أو أعلنت نيتها في القيام بأنشطة القضاء علي  ) ب(

 .ذبابة التسي تسي
يسجل فيها بعد ترتيبات لبدء أنشطة القضاء علي ذبابة أحد عشر بلدا لم  )ج(

 .التسي تسي، وحتي اآلن لم تقترح نقاط محورية للحملة
 :المجلس األفريقي للصحة النباتية

 

ا -16 زال معوق ات    تال ت اء بمتطلب دول األعض ات ال ة والتزام ذ الصحة النباتي تنفي
غل وتث     ة تش ارة العالمي ة التج ة لمنظم حة النباتي ايير الص س  مع اه المجل ر انتي ي
ي اد األفريق ابع لالتح ة الت ترك للصحة النباتي ي المش د آلف إعالن .  األفريق وق

ة       ايير الدولي ذ المع ة تنفي ة بكفال مابوتو المجلس األفريقي المشترك للصحة النباتي
 .في مجال الصحة النباتية وسالمة األغذية

ة اآث     -17 ة للصحة النباتي ايير الدولي زام بالمع ل االلت ي  ويمث ما الت ديات حس ر التح
ات في الزراعة المتحررة         ة النبات ة في مجال حماي د  . تواجه البلدان األفريقي وق

ات خالل          ن عن المعوق ة وأعل طرح المجلس األفريقي المشترك للصحة النباتي
ة    ام      (مختلف المنابر سواء المحلي ؤتمر الع ا خالل الم ار،    21في أفريقي في داآ

دولي   وآذلك علي المستوي ) السنغال ة السادس    (ال عشر   ةخالل المشاورة التقني
ات   ة النب ة لحماي ات اإلقليمي ين المنظم ي    -ب ر ف ة عش ة السادس اورة التقني المش

 ).2004ناميبيا، سبتمبر
 :واقترح توسيع نطاق والية المجلس األفريقي المشترك للصحة النباتية -18

إلي تحديث توفير بيئات مالئمة لمراقبة الصحة النباتية من خالل الدعوة  -1
 .تشريعات الصحة النباتية بما يتوافق مع االلتزامات الدولية

دريب في       -2 زيادة الشفافية والقدرة علي اتخاذ القرار العلمي من خالل الت
 .مجال تحليل مخاطر اآلفات
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ر          -3 ة عب حة النباتي ي الص يش عل ات تفت راء عملي ي إج درة عل ادة الق زي
 .الحدود والحواجز اإلقليمية في أفريقيا

ة     إ -4 دان الزاحف قامة نظم إنذار مبكر لآلفات المهاجرة خاصة الجراد والدي
(Army worm)  والطيور المهاجرة(Queale birds). 

ة      -5 ي إزال ات والعمل عل تشجيع اإلدارة المتكاملة للمحاصيل ومكافحة اآلف
 .مخزونات المبيدات القديمة في أفريقيا

 :المرآز األفريقي للقاحات البيطرية
ه بشكل آامل         يعد مرآز ا -19 ا ويمول ره أثيوبي ا ومق وم أفريقي ة لعم للقاحات البيطري

شرآاء عملية التنمية مكتبا تقنيا متخصصا تابعا لمنظمة الوحدة األفريقية لوضع 
ين المفوضية    .  شهادات اللقاحات الحيوانية وقد تم توقيع اتفاق حكومة مضيفة ب

ام  ي ع ة ف ة االثيوبي راح ب. 2003والحكوم د اقت د أع ي وق ز ف ذا المرآ إدراج ه
ة للمفوضية ويجري        الهيكل التنظيمي إلدارة االقتصاد الريفي والزراعة التابع

 .النظر في اعتماده
 :البيئة والموارد الطبيعية

وارد     -20 ة والم ي الطبيع من أجل تنفيذ القرار الخاص باالتفاقية األفريقية للحفاظ عل
ة  ة قانوني د وثيق ي تع ا، والت د مراجعته ة بع ن  الطبيعي ة األم تهدف آفال ة تس هام

ا الغذائي من خالل إدارة وتنمية التنوع البيولوجي في  تدام،     أفريقي ي نحو مس عل
ة    " نظمت مفوضية االتحاد األفريقي  ي االتفاقي ع عل األول من  " أسبوعين للتوقي

ي   6والثاني من   2003ديسمبر  10الي  3 ذا    .  2004ديسمبر   13ال ونتيجة له
ا         الجهد الكبير وقع ثال ة حتي اآلن وصدقت عليه ي االتفاقي ة عضو عل ون دول ث
اء ة دول أعض ب  . ثالث ة تتطل را ألن االتفاقي ا،   15ونظ ل به دء العم ديقا لب تص

ة           ي عملي ل بخط ة للتعجي راءات عاجل اذ إج ي اتخ اء ال دول األعض اج ال تحت
اذ            ين المفوضية من اتخ ة وتمك دء العمل باالتفاقي ا يسمح بسرعة ب التصديق بم

  .ت لتسهيل تنفيذها علي نحو مترابطإجراءا
ا   -21 وقد عملت المفوضية علي إيجاد واقامة شراآه مع بعض المؤسسات في أفريقي

ز      اون في تعزي بهدف تحويلها الي مراآز خبرة  في القارة وتحديد مجاالت التع
ذا   .  التوسع في تنفيذ التزامات الدعم المؤسسي الواردة في إعالن سرت   وفي ه

اهم مع مؤسسات      دضية االتحاالصدد تبحث مفو ذآرة تف األفريقي  اآلن توقيع م
مثل منتدى األبحاث الزراعية في أفريقيا، والمرآز األفريقي لتطبيقات األرصاد 
ذاء      امج الغ ية، وبرن اث الماش دولي ألبح د ال ة، والمعه راض التنمي ة ألغ الجوي

 .العالمي، وبرنامج األمم المتحدة للبيئة
ذلك أعدت المفوضية خ -22 ام آ ة ع ق بنهاي وزراء  2005طة تحق ؤتمر ال اج م إدم

ريقيي   نللمياه ومؤتمر الوزراء األفريقيي ناألفريقيي وزراء األف  نللبيئة ومؤتمر ال
اد األفريقي   ذا الصدد،    . للزراعة آلجان تقنية متخصصة لمفوضية االتح وفي ه
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ريقيي  وزراء األف ؤتمر ال م االتصال بم ي آيف  نت ه ف ي رأي رف  عل اه للتع ة للمي ي
 .انطالق عملية اإلدماج

 :قطاع المياه
ة      -23 ة األفريقي رار بالرؤي ة واإلق اه األفريقي هيالت الخاصة بالمي اد التس د اعتم بع

اه  ريقيي   2025للمي وزراء األف س ال ن مجل رت،  أعل ي إعالن س دء  نف اه ب للمي
ه    دأت   .  2004التسهيالت خالل اجتماع لجنته التنفيذية في تونس في يوني د ب وق

هي يالتس ة األفريق ك التنمي ي بن ميا اآلن ف ييرها .  الت رس ائل تس داد وس م إع وت
ريقيي    وزراء األف ي ال ها مجل وف يستعرض ا  وس ك   نوأدارته ار بن اه، وأش للمي

دا      ن آن هيالت م دعم التس ة ب ات قوي ي التزام د تلق ه ق ي بأن ة األفريق  20(التنمي
و  23(، وبنك التنمية األفريقي نفسه  )مليون دوالر آندي ، )ن دوالر أمريكي ملي

دا  دل  16(وهولن ورو، بمع ون ي نة 4ملي ي الس ورو ف ون ي ية ) ملي والمفوض
ا     )مليون يورو 20(األوروبية  نويا بم زام س ات االلت ، وأشارت فرنسا إلى إمكاني

 .مليون يورو 5و3يتراوح بين  
 :إعالن سرت

ل خطة تنفيذ آل  المســائ 2007-2005تغطي الخطة االستراتيجية للمفوضية  -24
وقد اعد برنامج عمل لتنفيذ ما يلي خالل  .  الواردة في إعالن سرت تقريبا

 :2007-2004فــترة الخطة 

 .التنمية الزراعية والتمويل، مصايد األسماك، سوق المنتجات الغذائية •

ذائي،       • وارث، األمن الغ إدارة األراضي وسياستها، تقليص مخاطر الك
 .كائنات الحية المحسنة وراثياالماشية، التنمية الريفية، استخدام ال

ريقيي  • وزراء األف ؤتمر ال ج م ي، دم دعم المؤسس ؤتمر  نال اه وم للمي
ريقيي      وزراء األف ؤتمر ال ة وم ريقيين للبيئ وزراء األف ة  نال للزراع

 .آمكاتب تقنية متخصصة، وإدارة واستخدام المياه بصورة مشترآة
ام   -25 دت لع ي أع يلية الت ذ التفص ة التنفي مل خط ة ، إج2005وتش راءات خاص

ل ة مث ة العام اء  : بالسياس ه، إنش ة زراعي اء صندوق تنمي ات إلنش راء دراس إج
تراتيجية،   ة االس لع الزراعي ة للس اء وآال ذائي، إنش اري لألمن الغ ر ق ام مبك نظ
ة       ز عملي اه بصورة مشترآة، تعزي إدارة األرض والتربة، إدارة  واستخدام المي

 .خفض مخطر الكوارث
ام     -26 ات ع ي ميزاني ى  2004ف بة    50أوف وا نس وا أو تخط دا عض ن % 10بل م

ي    ا ف دما إيجابي دان األخرى تق ت البل ا حقق ة بينم ة للزراع مخصصات الميزاني
 .الميزانيات الحالية نحو تحقيق هذا الهدف

 :ويوصي باعتماد القرارات التالية  -27
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اد       ةإنشاء لجنة أمن غذائي أفريقي -1 د االتح ذلك تشكيل وف ا، وآ في أفريقي
ئولة        األفريقي  ا المس دة المتخصصة في روم م المتح االت األم ى وآ إل

ويمنح رئيس المفوضية تفويضا   . عن المسائل الخاصة باألمن الغذائي
ألة         اره مس ذآر باعتب ابق ال رار س ذ الق بة لتنفي دابير المناس اذ الت باتخ

 .عاجلة
ة       -2 ة من أجل تسهيل تنمي تمديد تفويض المجلس األفريقي للصحة النباتي

يش    القدرات ف ة والتفت ي القارة فيما يتعلق بمسائل مراقبة الصحة النباتي
اجرة     عليها وأنظمة اإلنذار المبكر ف  ي حالة الحشرات الضارة المه
ذلك    وتحليل مخاطر األوبئة واإلدارة المتكاملة لألوبئة والمحاصيل وآ

 . إدارة المبيدات الحشرية القديمة والقضاء عليها
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 :الخلفية والسياق -1

ثل أحد تحديات التنمية في عصرنا في القضاء علي الجوع المزمن والفقر يتم
لكل المواطنين في  صتوفير الفر"وآفالة . بالنسبة لماليين المواطنين في العالم عالمدق

جميع األوقات للحصول، ماديا واقتصاديا، علي خيارات غذائية آافية وآمنة الزمة 
. ي الذي يواجه آل األمم لتحقيقه لشعوبهاوتمثل الهدف النهائ" لحياة نشطة وصحية

إلى  13في الفترة من ) إيطاليا(وقد دعت قمة الغذاء العالمية التي عقدت في روما 
المجتمع العالمي إلي تخفيض عدد من يعانون من الجوع المزمن  1996نوفمبر 17

 .2015في العالم إلى النصف بحلول عام 
ية لأللفية الذي يجب أن يسعى إلي ويمثل هذا الهدف أحد األهداف اإلنمائ

ويتصل بهذا التحدي الهدف اإلنمائي السابع . وما بعده 2015تحقيقها بحلول عام 
لأللفية الذي يسعى إلي تخفيض عدد الذين يفتقدون فرص الحصول لمدي بعيد علي 

وال تزال . 2015مياه الشرب وخدمات الصحة األساسية إلي النصف بحلول عام 
اآلن القارة األآثر افتقادا لألمن الغذائي وانتشارا للفقر في العالم، حيث ال أفريقيا حتى 

والشك . يزال الحصول علي مياه شرب آمنة حلما بعيدا بالنسبة لمالين من مواطنيها
علي أن العمل العاجل لعكس مسار هذا االتجاه يمثل لنا تحديا مشترآا  قأننا جميعا نتف

ن إدراك ما ينطوي عليه قطاعا الزراعة والموارد وانطالقا م. ومسئولية مشترآة
الطبيعية من إمكانات لكفالة اآلمن الغذائي ودفع عجلة التنمية االجتماعية واالقتصادية 
في أفريقيا، اعتمد رؤساء دول حكومات االتحاد األفريقي في دورتهم العادية الثالثة 

اعة والمياه في سرت، لبيا والقمة فوق العادية بشان الزر) 2003يوليو (في مابوتو 
، والقمة فوق العادية بشان العمالة والحد من الفقر في واجادوجو، )2004فبراير (

عدة قرارات وإعالنات تلزم الدول األعضاء بإيالء ) 2004سبتمبر (بورآينا فاسو 
وفوض رؤساء الدول والحكومات . اهتمام خاص بتنمية مختلف قطاعات الزراعة

في تسهيل عملية تنفيذ جميع القرارات واإلعالنات التي تستهدف  االتحاد األفريقي
تحقيق التنمية الزراعية والريفية بما في ذلك تحقيق االآتفاء الذاتي في اإلنتاج الغذائي 

ومن أجل هذا الغرض قامت مفوضية االتحاد . ومياه الشرب اآلمنة والمرافق الصحية
ذه القرارات واإلعالنات بهدف إعداد األفريقي بأنشطة ومبادرات عديدة لتنفيذ ه

. السياسة الصحيحة والبيئة المواتية لتحقيق األمن الغذائي والحد من الفقر في القارة
اإلطار  دوشكل برنامج أفريقيا الشامل للتنمية الزراعية وخطة العمل للبيئة للنيبا

 .الموجه الذي أعدت من خالله أنشطة المفوضية
قبل والتقدم في تنفيذ القرارات سابقة الذآر ولترآيز ولتمهيد األرض للعمل الم

القارية واإلقليمية والوطنية، سأقدم في هذا  ةأفضل ألعمالنا الجماعية علي األصعد
وفي الجزء . التقرير أوال عرضا عاما لوضع األمن الغذائي األخير والحالي في قارتنا

االتحاد األفريقي ومختلف  األول سألقي الضوء علي ما تقوم به أو تخطط لـه مفوضية
الجهات الفاعلة في المجتمع الدولي والجماعات االقتصادية اإلقليمية لمعالجة مختلف 
. القضايا الخاصة بالزراعة واألمن الغذائي وإدارة الموارد الطبيعية في أفريقيا
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ويتناول الجزء الثالث واألخير ما تحقق من تقدم في تنفيذ قرارات محدده لرؤساء 

وحكومات االتحاد األفريقي من حالل إدارة االقتصاد الريفي والزراعة باالتحاد دول 
األفريقي ومكاتبها وبرامجها التقنية المتخصصة التي وافقت عليها الهيئات المختصة 

 .باالتحاد األفريقي
 
 :الحالة الراهنة لألمن الغذائي في أفريقيا -2

ف التنمية األلفية وتخفيض عدد من آجزء من عملية ما تحقق من تقدم نحو تحقيق هد
، أصدرت في الفترة األخيرة 2015يعانون من جوع مزمن إلى النصف بحلول عام 

حالة عدم األمن " منظمة األغذية والزراعة التابعة لألمم المتحدة تقريرا بعنوان 
وفي التقرير يسجل المدير العام لمنظمة األغذية ". 2004الغذائي في العالم عام 

 :اعة ثالث مالحظات هامةوالزر
حتى اآلن تخلفت جهود العالم النامي لتخفيض نسبة الجوع المزمن عن  )1(

الخطي المطلوبة لتخفيض عدد من يعانون الجوع إلى النصف بحلول عام 
2015. 

بليون مواطن  2.2بلدا يمثلون  30خفض اآثر من  2002-2000في فترة  )2(
دما هاما نحو تخفيض عدد وحققوا تق% 25مدي انتشار سوء التغذية بنسبة 

 .2015من يعانون الجوع إلى النصف بحلول عام 
وتكلفة عدم القيام بعمل فوري ودءوب لتخفيض نسبة الجوع بمعدل مقارن  )3(

علي نطاق العام هي فقد حياة عدد مذهل من األطفال قدره خمسة ماليين من 
 . ية والدخولالوفيات المتصلة بالتغذية، وخسارة ماليين الدوالرات في اإلنتاج

ومما يبعث علي االرتياح مالحظة أن بين الثالثين بلدا التي حققت تقدما في 
أو اآثر هناك بلدان من أفريقيا جنوب % 25تخفيض مدي انتشار الجوع بنسبة 

وهذا يبرهن علي . الصحراء باستثناء تلك المتأثرة بالنزاعات والحروب األهلية
لسالم واألمن تستطيع البلدان األفريقية أنه بالجهود المتسقة وبشرط توافر ا

بيد أنه تجدر مالحظة أن وضع األمن الغذائي، . القضاء علي الجوع والفقر المدقع
. 2004-2003بوجه عام، ظل منذرا بالخطر في عدد من المناطق والبلدان خالل 

 .واألرقام التالية تقدم صورة واضحة
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 2000/2002 – 1990/1992انتشار نقص التغذية في أفريقيا 

عدد من يعانون نقص  السكان اإلقليم
 التغذية

النسبة المئوية لعدد من 
 يعانون نقص التغذية

 1990/92 2000/2 1990/92 2000/2 1990/92 2000/2 

 4 4 6.1 5.4 144.4 120.4 شمال أفريقيا

 55 36 45.2 22.7 82 63.4 وسط أفريقيا

 40 46 86.2 76.4 217.7 167.8 أفريقيا شرق

 40 48 35.7 34.1 90.1 71الجنوب األفريقي 

 16 21 36.4 37.2 230.3 175 غرب أفريقيا

أفريقيا جنوب 
 الصحراء

477.2 620 170.4 203.5 36 33 

 27 29 209.6 175.8 764.4 597.6 أفريقيا
 .الجزائر، مصر، ليبيا، المملكة المغربية، تونس: شمال افريقيا: مالحظة

الكاميرون، جمهورية افريقيا الوسطي، تشاد، الكونغو، : افريقيا وسط      
 .جمهورية الكونغو الديمقراطية، الجابون

ي وب األفريق يوس،  : الجن الوي، موريش قر، م وتو، مدغش وانا، ليس وال، بوتس أنج
 .موزمبيق، ناميبيا، سوازيالند، زامبيا، زيمبابوي

الي،   بنين، بورآينا فاسو، آوت ديفوار: غرب افريقيا ا، م ، جامبيا، غانا، غينيا، ليبيري
 .موريتانيا، النيجر، نيجيريا، السنغال، سيراليون، توجو

  2004منظمة األغذية والزراعة ،: المصدر
 

في % 29وبينما نقصت نسبة من يعانون من نقص التغذية في أفريقيا من 
ن ، فان األعداد المطلقة قد ارتفعت م2000/2002في % 27إلى  1990/1992
منهم في بلدان جنوب % 97مليون نسمة آان  210مليون إلى ما يقرب من  175.8
 .أفريقيا

دول أعضاء        2004وخالل عام  ه في معظم ال ي حال ذائي عل ، استمر وضع األمن الغ
ة          . االتحاد األفريقي ة للوآال ذار المبكر بالمجاعات التابع ا لشبكة نظم اإلن ه طبق بيد ان

وفمبر     6بلدا، سجلت  20دة في األمريكية للتنمية والموجو دان في منتصف ن  2004بل
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ا ثالث      حالة إنذار عاجل بعدم األمن الغذائي بنسب طارئة وتتطلب عمال عاجال، منه
ان االستعداد     " بحالة إنذار"بلدان  ة يتطلب تتطلب عمال عاجال، وبلدان في وضع مراقب

 .وزيادة عمليات الرصد
 

ذين يتعرضون  واطنين ال دد الم در ع وويق ة بنح مة  23لخطر نقص التغذي ون نس ملي
طارئة في نحو عشرة دول  ةمليون منهم إلى المساعدة بمعونة غذائي 14يرجع احتياج 

اف      . أعضاء في االتحاد األفريقي ين عجز المحاصيل بسبب الجف وتتراوح األسباب ب
ي          ة ف رب األهلي ة الح ين نتيج اآل الالجئ ي أو مش رن األفريق ي الق انات ف أو الفيض

ا     ال ي موريتاني راد ف زوات الج مالية وغ دا الش ودان وأوغن ي   . س ا ف بة ألفريقي وبالنس
ام  ي ع ة ف واردات الغذائي ع عبء ال ا، ارتف ي  2000مجموعه د عل ا يزي ى م ده إل وح

. بليون طن آمعونات غذائية 3بليون دوالر، وينبغي أن يضاف إليها تدفق نحو  18.5
ذه    ذائي في ه ام     وللمحافظة علي معدل األمن الغ ة في ع د المستوي    2015المنطق عن

ون طن    118، ينبغي ألفريقيا جنوب الصحراء أن تنتج 1995الذي سجل في عام  ملي
 .مليون طن139من الحبوب من المطلوب وقدره 

 :علي النحو التالي 2004-2003ويمكن تلخيص الوضع في آل منطقة في عام 
ا  رق أفريقي ي ش ادة آب   ف جيل زي ن تس رغم م ي ال ى عل ا  ، حت ي تنزاني رة ف %) 12(ي

ن     وب م اج الحب الي إنت ومال، انخفض إجم ى   22.6والص ون إل ن   20ملي ون ط ملي
تقرار   ا، وعدم         األمطار بسبب تأخر وعدم اس اف الشديد في إرتري ا، والجف في أثيوبي

دا    رة في أوغن ا ال    . انتظام األمطار في آينيا، واألمطار الغزي ع أن شرق أفريقي والواق
 .التي تواجه اخطر األزمات الغذائية في القارة تزال بين المناطق

ي       2003-2002تميزت مواسم   في الجنوب األفريقي، ذي، عل اج وال نقص في اإلنت ب
ون طن   17.5(الرغم من وصفه بانخفاض طفيف  ان       ) ملي ا آ ر مم ل بكثي ان اق ه آ فان

ون طن    22.2حيث بلغ  2000عليه في عام  اج      . ملي ال، انخفض إنت ي سبيل المث فعل
وضعف األداء الذي . 2001بالمقارنة بالمستوي الذي سجل في عام % 9لقمح بنسبة ا

ة يمكن إرجاعه       /تفاقم نتيجة وباء نقص المناعة البشرية     ذي أصاب المنطق دز ال اإلي
تج   ا، المن وب أفريقي ي جن ي سجلت ف ة الت رارة المرتفع ل درجات الح ل مث ى عوام إل

ة، واإلصالحات الزراعي     اف في ليسوتو      الرئيسي في المنطق ابوي، والجف ة في زيمب
ية،   ة السياس را األزم ق وأخي ي موزمبي ام األمطار ف دم انتظ دة ع ومالوي، وطول م

قر   ي مدغش عيفة ف يل الض ا المحاص افا إليه عف  . مض ن ض امين م د ع ذا بع وهك
ر      ا اجب وب األفريقي مم ون نسمة    14.4المحاصيل، ساء الوضع الغذائي في الجن ملي

 .المعونة الغذائية الطارئةعلي االعتماد علي 
ا،  ادة،           في غرب أفريقي اه األمطار عن التوقعات المعت ة مي رغم انخفاض آمي ي ال عل

ام        ي الرضا بوجه ع ا محاصيل تبعث عل ل التي    . سجلت بلدان خليج غيني ا القالق وأم
ي              ذي يبعث عل اتج ال د عوضها الن وار، فق ى النزاعات خاصة في آوت ديف ترجع إل

ة  الرضا في نيجيريا رغم       . ، المنتج األول في المنطق ي ال ك، وعل ي العكس من ذل وعل
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ة لمكافحة             دول المشترآة الدائم ة ال دان أعضاء لجن وب في تسع بل اج الحب من أن إنت
،فإنه قد 2001مقارنة بعام % 3الجفاف في منطقة السهل األفريقي، قد انخفض بنسبة 

رة متو(بالمقارنة بالناتج المعتاد % 11سجل زيادة بنسبة  ). سط السنوات الخمس األخي
ة     ة في المنطق ون،     (وبوجه عام فإن النزاعات االجتماعي اج، الالجئ دمير قاعدة اإلنت ت

ى     ) المشردون، الخ ة إل دان المنطق وآذلك حاالت قليلة من الجفاف قد أجبرت بعض بل
 .اللجوء إلى المعونة الغذائية

ا، ط افريقي ي وس ن ف ا م ا هام ط إنتاج اميرون فق جلت الك وب س دا . الحب ا روان أم
ة    ر منتظم وبوروندي فكانتا ضحيتين لتأخير موسم األمطار، بينما لم تكن األمطار غي

طي     ا الوس ة افريقي ي جمهوري أخرة ف ذلك مت ل آ ط ب ة   . فق ت المعون ام آان ه ع وبوج
 . الغذائية ضرورية لالجئين والمشردين في الكونغو وبوروندي

ام        علي الرغم من االنخ في شمال افريقيا، وب في ع اج الحب ف، توافق إنت فاض الطفي
رة   2002 ين أمور       . مع متوسط السنوات الخمس األخي اج، من ب اوت اإلنت ويعزي تف

احات      اض المس ونس، وانخف ر وت ي الجزائ ار ف قوط األمط أخر س ى ت رى، إل أخ
ي    رة ف ة آبي رارة بدرج ات الح اع درج ة، وارتف ر المنتظم ار غي ة، واألمط المزروع

وقد عوضت مستويات األداء التي    . قل الناجمة عن تصاعد النزاعاتالسودان، والقال
ا حد  ) القمح (وفي مصر   ) بشكل خاص  ) إنتاج الشعير (سجلت في المغرب  من   ثم

 .وقد ازداد وضع األغذية تدهورا في السودان وموريتانيا. عجز في تونس والجزائر
ة مدي مشكلة األ       ذائي   يؤآد هذا االستعراض الموجز للوضع حسب آل منطق من الغ

ارة ي الق ى   . ف ا إل در مختلف المصادر حاجته ي تق اطق الت الي المن دول الت ين الج ويب
م    الل موس ة خ ة طارئ اعدة غذائي ام  . 2002مس بة لع ات بالنس ير التكهن ، 2005وتش

يس من المرجح تحسن األمن              ه ل ى أن ر، إل ذار مبك ام في أي نظام إن وهي عنصر ه
النزاعات األهلية المستمرة، أو النقص في األمطار   الغذائي في عدد من البلدان بسبب 

 .الرئيسية
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ـام    ـالل عـ ي خــ ـاد األفريق ي االتـــحــ ـدول األعضاء ف ـض الـ ـا بــعـ ي تــحــتــاجـــهـــ وارئ الت ة الط ة أغذي ديرات معون  2004تق
 )FEWS/USAID2004المصدر (

 الحالة البلد

سكان يتعرضون 
 للخطر

فيدون من المعونة مست
 الغذائية

 

 مالحظات        
 

 )2005(التكهنات 
 

نهم      197000 201200 تشاد ي مخيمات من بي الجئون ف
الجئ  18668يرجح استمرار 

 يرجح زيادتهم

 يرجح زيادتهم 61757 100000 جيبوتي

 ترجح الزيادة نقص المياه+سوء الطقس  1400000 1900000 إرتريا

 ترجح الزيادة نقص المياه+لطقس سوء ا 5300000 7300000 إثيوبيا

ادة   لم تغطي االحتياجات 2700000 2700000 آينيا رجح زي ت
ن  43000 ا ط ميج
 مطلوبة

اير  لم تغطي االحتياجات 1300000 1700000 مالوي ارس  –ين  2005م
يرجح أن يظل الوضع  

 آما هو

  غزو الجراد 285000 1000000 موريتانيا

  الفيضانات 700000 1300000 الصومال

ذا    نزاع أهلي في الشمال 1980000 1980000 أوغندا تمرار ه رجح اس ي
 الوضع

   غير متوافر 4800000 زيمبابوي

   13923757 22981200 المجموع
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 ما اتخذ من مبادرات وإجراءات للحد من الفقر وعدم األمن الغذائي في أفريقيا 2-2
 وليمبادرات وإجراءات المجتمع الد 2-2-1

ديات          د التح ة ألح ع نهاي دة لوض م المتح اس وراء األم دولي بحم ع ال د المجتم احتش
رن         ي الق اء ف اء والرخ ل البق ن اج انية م ية اإلنس الم   . 21األساس ر المع ن ذآ ويمك

 :الرئيسية التالية بين أحدث وأهم المبادرات

 مبادرات المجتمع الدولي إزاء األمن الغذائي في أفريقيا

 األثر/النتيجة الهدف/الغاية السنة/المبادرة

ذاء القمة العالمية للغ -1
 )1996روما،(

اد    مكافحة الجوع والفقر في العالم اعتمدت الدول أعضاء االتح
ة    داف اإلنمائي ي األه األفريق

ة الة  . لأللفي ة والرس الرؤي
ام  ى ع ة حت / 2025اإلنمائي

ن     انون م ن يع دد م يض ع تخف
ى   الم إل ي الع ذائي ف نقص الغ ال

 2015النصف بحلول عام 

بعد ذلك  -القمة العالمية للغذاء -2
 )2002روما، (بخمس سنوات 

هداف القمة العالمية تقييم عملية تنفيذ أ
 للغذاء

د   دولي ض الف ال ن التح أعل
إقرار البرنامج الخاص . الجوع

لألمن الغذائي ألقل البلدان نموا 
ة   ة األغذي ع منظم اون م بالتع

ة   40والزراعة، وساعدت   دول
ي     اد األفريق ي االتح و ف عض
ادية   ات االقتص م الجماع ومعظ
ذ  داد وتنفي ي إع ة ف اإلقليمي

 .البرنامج

القمــة العالمــية بشـــأن  -3
التــنــمــية المســتــدامــة 

/ جوهانسبيرج، أغسطس(
 )2000سبتمبر 

" مية للبيئة لتقييم والتعجيل بالقمة العال
وأهداف التنمية " 21خطة عمل القرن 
 .المستدامة العالمية

اد  راءاتاعتم ية  إج سياس
ان     ر، البي عريضة للحد من الفق
ان    ي بش وزاري األفريق ال
ب ال  ر آمطل دة الفق ف ح تخفي
ة    ق التنمي ه لتحقي ي عن غن

 .المستدامة في أفريقيا
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اعتمدت الدول أعضاء االتحاد   )2000سبتمبر (قمة األلفية  -4
األفريقي إعالن األلفية 

واألهداف اإلنمائية رؤى 
 2025ومهام األلفية حتى عام 
قد أدرجت في برنامج 

 .استراتيجية الحد من الفقر

قمة مجموعة الثمانية في  -5
 2001اليا يوليو جنوا، إيط

مكافحة الجوع والفقر وآذلك غسيل 
 األموال واإلرهاب

تعترف خطة جنوا ألفريقيا بأن 
األمن الغذائي والتعليم "

والصحة تشكل معا الدعامة 
 "الثالثة للتنمية

قمة آاناناسكيس، آندا، يونيو  -6
2002 

اإلرهاب وتدعيم النمو االقتصادي  ةمكافح
 .العالمي، وتنمية الشراآة مع أفريقيا

خطة عمل ألفريقيا "اعتماد 
 "استجابة للنيباد

قمة مجموعة الثمانية في  -7
 .2002ايفيان، فرنسا، 

المستدامة  متابعة القمة العالمية للتنمية
 .والقضايا اإلقليمية

اعتماد خطة عمل للصحة 
والمياه ومكافحة المجاعة في 

 .أفريقيا

ة           داف القم ق أه ة لتحقي ة والزراع ة األغذي دة لمنظم ادرات العدي دى المب ل إح تتمث
ذي           ذائي ال امج الخاص لألمن الغ ة في البرن ة لأللفي العالمية للغذاء واألهداف اإلنمائي

اني من العجز     يستهدف مساعدة البلدان الن امية خاصة البلدان منخفضة الدخل التي تع
وطني   توي ال ية والمس ر المعيش توي األس ي مس ذائي عل ن الغ ين األم ذائي، لتحس . الغ

ائل         زارعين بالوس غار الم ات ص د جماع ى تزوي اص إل كل خ امج بش عى البرن ويس
اج      ة وتخفيض التقلب السنوي لإلنت ز   الالزمة لتحقيق زيادة سريعة في اإلنتاجي وتعزي

ة        ي األغذي ة للحصول عل . فرص عالمية أفضل لألسر والمجتمعات واألسواق المحلي
امج       ذ البرن داد وتنفي وبهذه الطريقة السريعة ساعدت منظمة األغذية والزراعة في إع

و   ي نح ذائي ف ن الغ ات االقتصادية   40الخاص لألم م الجماع ي معظ ا وف دا أفريقي بل
 .اإلقليمية

راف ب اك اآلن اعت ا يتصل  وهن ة فيم ة لأللفي داف اإلنمائي ق األه بل تحقي ان أفضل س
ر    . باألمن الغذائي تتحقق بإدراجها في االستراتيجيات الوطنية واإلقليمية للحد من الفق

و          ى النم ذائي إل ن الغ دم األم يص ع تراتيجيات تقل تند اس رورة أن تس ي بالض وينبغ
دم م  ة الحد      الزراعي باعتباره العنصر الوحيد الذي يمكن أن يق ة في عملي ساهمة هام

ة    اطق الريفي ي المن رى ف ات أخ ن أي قطاع ر م وع اآث ن الج د م ر والح ن الفق م
 . والحضرية معا

راءات المصاحبة    تراتيجيات أيضا بعض اإلج ذه االس ي أن تشمل ه ك، ينبغ ع ذل وم
ذين ال       واطنين ال ة بالنسبة للم ي األغذي الموجهة والتي توفر زيادة فرص الحصول عل
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ة        يستطيع  دون الوسائل الالزم اجهم أو يفتق ة من خالل إنت اتهم الغذائي ة احتياج ون تلبي
 .لشراء الغذاء

 

 :مبادرات وأعمال االتحاد األفريقي 2-2-2
ته        ات وبخاصة ثق ذه التحديات والمعوق ة له م بسبب إدراك رؤساء الدول بصورة آامل

ة، أعدوا           ة ذاتي ذائي من خالل تنمي نهم الغ ي ضمان أم في قدرة األفريقيين أنفسهم عل
 :ويشمل آخرها ما يلي. بعض المبادرات لغرس األمن الغذائي في القارة

ان  -4 يرت بش الن س إع
ة    ة المتكامل ديات التنمي تح
ة   اه والزراع تدامة للمي والمس

ا  ي أفريقي رت(ف ا/س  -ليبي
 ).2004فبراير 

جعل الزراعة والمياه قاطرة 
 نمية األفريقية المستدامةالت

إعالن سرت بشان تحديات 
تنفيذ التنمية المتكاملة 

والمستدامة للزراعة والمياه في 
 .أفريقيا

 األثر/الناتج الهدف/الغاية السنة/المبادرة

موقف أفريقيا المشترك بشان  -1
األمن الغذائي والتنمية الزراعية، 
إعالن الوزراء األفريقيين في 
القمة العالمية بشان التنمية 

اعتمد في نيروبي، (المستدامة 
 ).، الخ2001آينيا في عام 

موقف أفريقي مشترك بشان التنمية 
 .أفريقياالمستدامة في 

اإلعالن الوزاري األفريقي بشان 
تخفيف حدة الفقر آمتطلب للتنمية 

 .المستدامة في أفريقيا

إعالن وقرارات قمة مابوتو  -2
فيما يتصل باعتماد )2003يوليه (

وتنفيذ البرامج الزراعية والبيئية 
وخطة عمل النيباد لألمن الغذائي 

 2003في أفريقيا 

والزراعة في  األغذيةتقوية قطاع 
أفريقيا من اجل االقتصاد والرفاه 

 .لشعبها

اعتماد البرنامج الشامل للتنمية 
الزراعية األفريقية وخطة عمل 

األمن الزراعي النيباد واعتماد 
 .والغذائي في إعالنات أفريقيا

إنشاء إدارة االقتصاد الريفي 
والزراعة في مفوضية االتحاد 
األفريقي وبها قسم األمن 

 .2003الغذائي، 

وإعالن دوريان تنفيذ إعالن سرت 
بشان بدء عمل مفوضية االتحاد 

 .األفريقي

اد خطط وبرامج استراتيجية إعد
لألمن الغذائي من بينها حملة عموم 
أفريقيا لمكافحة ذبابة تسي تسي 

 PACE, FITCA. وداء المثقــبـيـات
فوتا جالون، المجلس األفريقي 
المشترك للصحة النباتية، أبحاث 
وتنمية الحبوب الغذائية، مرآز 

 .اللقاحات البيطرية لعموم أفريقيا
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الن واج -5 ادوجو إع
بشأن العمالة  2004سبتمبر (

ي   ر ف يص الفق وتقل
 )2004،أفريقيا

اإلسراع بعملية الحد من الفقر 
 .في افريقيا

إعالن واجادوجو بشان العمالة 
والحد من الفقر من خالل 

 .التنمية الزراعية

ريقيي        ادة األف زام الق ة ملموسة اللت ل أدل رة تمث ي    نوهذه اإلجراءات األخي بالقضاء عل
ارة   ذه االلتزامات     . أزمة الفقر واألمن الغذائي المستوطنة في الق والسمة المشترآة له

ذائي وبخاصة      هي الرؤية العريضة لمعالجة آل اوجه ال ة وعدم األمن الغ فقر والعمال
ة           وارث والمحرك األول لنمو وتنمي د الك ة التي تشكل أرضا لتولي في المناطق الريفي

 .القارة
 :مبادرات وأعمال المجموعات االقتصادية اإلقليمية 2-2-3

ادرات      اآانعكاس للهدف المشترك وااللتزام ببرنامجن ة مختلف مب تم متابع اإلنمائي، ت
ة   االت ة الجديرة    . حاد األفريقي علي مستوي الجماعات االقتصادية اإلقليمي ومن األمثل

بالذآر عقد قمة رؤساء دول وحكومات منطقة الجماعة اإلنمائية للجنوب األفريقي في 
وزراء زراعة السوق    2004دار السالم، تنزانيا في مايو  ، واالجتماع الثاني األخير ل

رة من    المشترآة لشرق أفريقيا والجنوب األفريقي الذي عقد في نيروبي، آينيا في الفت
ى  15 وبر  16إل ابوتو       2004أآت ات م ر التزام د آبي ى ح ه إل س قرارات ذي تعك وال

رارات تخصيص        ك ق ا في ذل ل   % 10وسرت بالنسبة للقطاع الزراعي، بم ي األق عل
ة ة للزراع ات الوطني ن الميزاني ات . م س االلتزام ادرات تعك ذه المب ك ان ه وال ش

 .الوطنية للبلدان األعضاء
ي الصعيدين      2-2-4 ادرات عل التحديات والمضي قدما في عملية تنسيق المب

 :القاري والعالمي
ائد حتى اآلن        إن الوضع الس ودة، ف ادرات المحم علي الرغم من آل هذه الجهود والمب

ر اإلعجاب ام . ال يثي ي ع اج  2002فف ة،  30احت ة طارئ ة غذائي ي معون ون أفريق ملي
ذ ام  وه ي ع دد ف ن الع ونين م ر بملي تيراد  . 2001ا اآث ع اس ك، فم  48وفضال عن ذل

ام     ذا المستوي ال        2003مليون طن من الحبوب في ع ا، به ارة بوضوح أنه بينت الق
وع           ن الج انون م ن يع دد م يض ع ي تخف ة ف ة المتمثل داف األلفي ق أه تطيع تحقي تس

 .2015والعطش إلى النصف بحلول عام 
د في           وفي السياق األفري  ذائي ويعتم ذاء أساس األمن الغ وافر الغ الي، يشكل ت قي الح

ذائي  رغم من    . المحل األول علي اإلنتاج الزراعي، وبوجه خاص اإلنتاج الغ ي ال وعل
اطق   % 70(استقرار شغل المزارع والمراعي  تقريبا من سكان القارة يعيشون في من

وارد الط     ة والم ي الزراع رة عل ورة مباش دون بص ة ويعتم ةريفي ات )بيعي ، واإلمكان
ا في   " الضخمة من آل نوع، فان الزراعة في أفريقيا تقدم آصفة مميزة لها تفاوتا بالغ

ز         ي تتمي لع الت ادرات الس ي مب ادا عل بيا واعتم ا نس ا منخفض ا زراعي اج، إنتاج اإلنت
عار      ب األس توي تقل اع مس ب وارتف ة الطل اض مرون ة  .." ( بانخف ة األغذي منظم

ة  النهوض وآج). 2003والزراع دد ب ريقيين المتج ادة األف زام الق ذ الت ن تنفي زء م
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ابوتو وسرت،         ا ورد في إعالني م اه، آم ذا االتج بالزراعة األفريقية وعكس مسار ه
اتخذت مفوضية االتحاد األفريقي والنيباد، وبرنامجها الخاص، إجراءات إلقامة سوق 

تراتيجي من األ اطي االس ة، واالحتي ترآة للمنتجات الزراعي ذار مش ام اإلن ة ونظ غذي
 . المبكر بالنسبة للمنتجات الغذائية

وتجري اآلن المفوضية، بمعاونة خاصة من منظمة األغذية والزراعة دراسات بشان  
إنشاء السوق المشترآة للمنتجات الزراعية وهو الحل الرئيسي لمشكلة تهميش أفريقيا 

ه القضية الرئيسية في ت     ر     في التجارة العالمية فضال عن ان ي اآث حقيق استهالك محل
ات    ي المنتج ترآة ف ة المش ارة األفريقي ان التج اآا بش رار لوس ذا لق ك تنفي ا، وذل توازن

وينبغي للدراسات التي ستجري علي نطاق القارة وبالتعاون مع الجماعات   . الزراعية
أن تحدد االستراتيجيات وتعزز إقرار خطط عمل لتحقيق تكامل     ةاالقتصادية اإلقليمي

أثرة  وتعزي ز التجارة داخل أفريقيا بين المناطق ذات الفائض في اإلنتاج والمناطق المت
وإنشاء هذا السوق األفريقي المشترك   . بفجوة تجارية أو ذات نطاق واسع المستهلكين

ة حيث أن    ى         % 10يزداد أهمي ذهب إل ة ي الي للبضائع األفريقي فقط من الحجم اإلجم
تم الت    ا ت ر من         بلدان أفريقية أخرى، بينم ا في معظم الحاالت بالنسبة ألآث جارة داخلي

 .من منتجات محلية تنتجها القارات األخرى% 80
ذي             رار ال تم وفق الق ة استراتيجية ي ات غذائي وين احتياطي ان تك ة أخرى، ف ومن ناحي

ات الستمرار آفال     وافر   ةاتخذ في مابوتو بتكوين تخزين استراتيجي أو نظم احتياطي ت
ة الر لع الزراعي اطق   الس ى المن رص وصولها إل ذلك ف تقرار عرضها وآ ية واس ئيس

ات      ي المعون ر عل ارة المباش اد الق ار اعتم ن بعض أث د م ا يح ية، مم ر المعيش واألس
وانطالقا من توصيات دراسة سابقة، بدأت النيباد إقامة هذه النظم . والواردات الغذائية

امج    بدعم من شرآائها، ومن بينهم االتحاد األوروبي ومنظمة األ ة الزراعة، وبرن غذي
ات االقتصادي   ع الجماع اون م المي وبالتع ذاء الع ة ةالغ ل  . اإلقليمي ة عم رح خط وتط

امي   ه لع ي     2006-2005موجه ارآين عل ف المش ئوليات مختل م أدوار ومس تقاس
 .األصعدة الوطنية واإلقليمية والقارية

ا     ع ظهور أزم ي توق ة، يحيط   أن إنشاء نظام إنذار مبكر يعول عليه وقادر عل ت غذائي
ـة  وارث الطبيعيــ ل الك واهر مث د ظ ة ويرص وارد المتاح اج والم ا باإلنت ( علم

ا   ي الحيوان أو  تالفيضانات، الجفاف، غزو أو انتشار أمراض مستوطنة التي تؤثر عل
التفصيلية لمكافحة عدم    ةمسالة أساسية للغاية ألنه بشكل اإلدار) المحاصيل والنباتات

ذائي  ن الغ ا      وإذ. األم ين أفريقي راآة ب بة للش ة بالنس ات ذات األولوي د القطاع د أح يع
وأوروبا، تتم معالجة مسالة نظام اإلنذار المبكر من خالل دراسة مشترآة بدأت حديثا 

ي    وب األفريق ا والجن رق أفريقي ي غرب وش ة ف ة والزراع ة األغذي ن منظم دعم م . ب
ه الدراسة مع عنصرها الخاص     واتفق الشرآاء علي اتخاذ التدابير الالزمة إلنهاء هذ

ذار مبكر     ". بالنقل واالتصال"  والواقع انه في ظل ظروفنا الراهنة، ال يمكن لنظام إن
ى تسهيالت الوصول و  ارة إل ي اإلش درة عل دون الق اال ب ون فع ين /أن يك ادل ب أو التب

تهالآي    لع اس ة لس اطق المنتج ل  ةالمن ر أو اق طلع اآلن    . أآب ل، تض و مماث ي نح وعل
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ار        تكنولو ز االنتش ي تعزي وري ف دور مح دة ب االت الجدي ات واالتص ات المعلوم جي
 .الفعال للمعلومات وبخاصة ألغراض التغلب علي األزمات الغذائية واإلنسانية

ي   كال العجز ف لة أش ان سلس دريجيا، ف ادرات ت ذه المب يخ ه تم ترس ا ي ك، بينم ع ذل وم
ن غ        د م ا يحص ز م وب، وعج اج الحب ي إنت ذلك ف يل وآ اج  المحاص ذلك إنت الل وآ

دخل أو     (الحبوب في معظم مناطقنا  ة، وت ات المناخي ة، أو التقلب بسبب النزاعات األهلي
رة   ذآرنا  ) انتشار ظواهر طبيعية ال يمكن السيطرة عليها، مثل غزوات الجراد األخي ي

اقم   يبان ظاهرة عدم األمن الغذائ ا      . آخذة في التف وم أفريقي ذا الوضع أن تق ويتطلب ه
ا،  . بتصعيد جهودهم وآفالة تنسيق افضل لألنشطة الرقابية وشرآاؤها وانطالقا من هن

 .تقدم المفوضية للقمة هذا االقتراح بإنشاء اللجنة األفريقية لألمن الغذائي
 اللجنة األفريقية لألمن الغذائي 2-2-4-1

ز وتنسيق الجهو         ة بتعزي ة األفريقي ذائي، ستكلف اللجن د مثل اللجنة العالمية لألمن الغ
 .والمبادرة الهادفة إلى تخفيض مستوي عدم األمن الغذائي 

 :وسيكون التفويض المحدد لها آما يلي
أن تكون منتدى ومنبرا لتبادل الرأي بشان آل المسائل المتعلقة باألمن الغذائي  -1

 .في أفريقيا
امل       -2 ر ش ذار مبك ام إن اء نظ ل بإنش وبين للتعجي دعم المطل دم النصح وال أن تق

 .عله أداة المفوضية إلدارة ورصد األزمات الغذائية في أفريقياوفعال حتى تج
دعم      -3 ة بالنصح وال ادية اإلقليمي ات االقتص ة والجماع دول األفريقي زود ال أن ت

ة    وق أفريقي تراتيجية وس ة اس ات غذائي ة احتياطي ل بإقام وبين للتعجي المطل
 .مشترآة للمنتجات الزراعية من اجل ضمان أمن القارة الغذائي

ز    ان تق -4 اد مع ترآي دم النصح والدعم المطلوبين لتعزيز المشاريع الرئيسية للنيب
ل األرز    ا (علي اإلنتاج الزراعي االستراتيجي مث انيهوت   ) نيجيري ذرة والم وال

 .في المناطق المنتجة في أفريقيا
وبي -5 دعم المطل ح وال دم النص ة  نأن تق ة بتنمي تراتيجيات الخاص ز االس لتعزي

ا      ةيقيا وآلك المساعدة الالزم  اإلنتاج الزراعي في أفر ذ م ل وتنفي لجمع التموي
اطق الريف      ذائي في من يصاحبه من تدابير للقضاء علي الفقر وعدم األمن الغ

 .والحضر
تعزيز المبادرات الرامية إلى تغيير عادات األآل من أجل آفالة توازن غذائي   -6

 .افضل للفقراء في المناطق الريفية والحضرية
ين         ايتعزيز مصالح أفريق -7 ة الوصل ب دور حلق ا ب والدفاع عنها من خالل قيامه

ة لألمن        ة العالمي ى اللجن ة إل ارير منتظم المستويات القارية والعالمية وتقديم تق
 .الغذائي

 :ويقترح تشكيل اللجنة علي النحو التالي
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 .خمس شخصيات أفريقية بارزة يتمتعون بشهرة دولية في المجال -
ت   - ارزة ي ة ب يات أفريقي س شخص ي   خم ا بصورة صحيحة ف م اختياره

ر  ى خب تنادا إل ارات األخرى اس ر   ةالق يص الفق ال تقل ي مج ـبرهنة ف م
 .وعدم األمن الغذائي

ا ينبغي   (ممثل  - ائيين     ) يتم ترشيحه آم ة الشرآاء اإلنم للمنظمات الدولي
ة       ة األغذي ائي، منظم دة اإلنم م المتح امج األم ال برن ي مج ا ف ألفريقي

ة،  والزراعة، برنامج الغذاء  العالمي، الصندوق الدولي للتنمية الزراعي
دولي،     ك ال ة التصحر، البن ة مكافح ا، اتفاقي ادية ألفريقي ة االقتص اللجن

 ).الخ
 . من آل جماعة اقتصادية إقليمية) يتم ترشيحه آما ينبغي( ممثل  -
 .لبنك التنمية األفريقي) يتم ترشيحه آما ينبغي( ممثل  -
ل  - ة ( ممث دورات اللجن ت ل ة  )مرشح مؤق ة األفريقي ات اإلقليمي للمنظم

 .مثل لجنة الدول المشترآة لمراقبة الجفاف في السهل األفريقي
ل  - ة ( ممث دورات اللجن ت ل ح مؤق ة  ) مرش ر الحكومي ات غي للمنظم

 .ومراآز أبحاث غذائية محدده في أفريقيا
 .ممثل االتحاد األفريقي الذي سيدبر أمانة اللجنة -

ا   بعثة االتحاد األفريقي 2-2-4-2 إلى وآاالت األمم المتحدة المتخصصة في روم
ا     ي أفريقي ذائي ف ن الغ ن األم ئولة ع ة  (والمس ة األغذي ة منظم خاص

 ):والزراعة
ة حدد لنفسه،         يعند اعتماد االتحاد األفريق ع التالي ه للسنوات األرب لرؤية وخطة عمل

ذائي في    ارة ضمن جملة أمور، هدف المساعدة علي تقليص الفقر وعدم األمن الغ . الق
ن         ذ م ا اتخ ة م يين ومواءم رآاته األساس ه بش ق روابط ب أن يوث ذا، يج ق ه ولتحقي

ار   ذا اإلط ي ه ا ف رر اتخاذه رارات أو يق االت المتخصصة  . ق ويض الوآ را لتف ونظ
ة        دولي للتنمي ندوق ال ة والص ة والزراع ة األغذي دة أي منظم م المتح ة األم لمنظوم

م المتحدة لمكافحة التصحر      الزراعية وبرنامج الغذاء العالمي في روم   ة األم ا واتفاقي
ان   في بون بالمساهمة في تحقيق ورصد األهداف اإلنمائية لأللفية علي نطاق العالم، ف
ا   من مصلحة االتحاد األفريقي اغتنام هذه الفرصة لمنح تعاونه مع هذه الوآاالت طابع

يس      . مؤسسيا ا ل االت في روم ذه الوآ  لفقط لتشغي   ويقترح إنشاء هيكل بسيط داخل ه
رامج واإلجراءات    أمانة المفوضية األفريقية لألمن الغذائي، بل آذلك آفالة الرصد للب

ترآة ف  دان  يالمش ذا المي داف     . ه ذلك األه ي، آ اد األفريق ة االتح ن رؤي ا م وانطالق
دعوة والرصد  يق وال مل التنس ي تش تراتيجية الت ي /واألدوار االس ة ف يم والمواءم التقي

 :سيكون التفويض المحدد للوفد علي النحو التاليسياسات المفوضية 
 .تسهيل التنسيق بين مبادرات تعزيز األمن الغذائي في أفريقيا -أ 
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اد األفريقي في       -ب  تعزيز التعاون بين وآاالت األمم المتحدة المتخصصة واالتح
 .جهودها لتقليص الفقر وعدم األمن الغذائي في إفريقيا

رامج     -ج  ذ الب ة تنفي يق عملي ز وتنس اد    تعزي ين االتح ترآة ب ل المش ط العم وخط
 .األفريقي ومنظمة األغذية والزراعة الخاصة باألمن الغذائي في أفريقيا

ذائي         -د  ن الغ وض األم ا أن تق رجح له ي ي ة الت ائل الحساس ي المس رف عل التع
 .للشعوب األفريقية وتقديم اقتراحات للجنة األمن الغذائي األفريقية للنظر فيها

 .ن الغذائي األفريقية وتقديم تقارير إلى المفوضيةإدارة لجنة األم -هـ
 :مقررات تتخذها القمة 2-2-4-3

ن         بق، م ا س ه فيم م تلخيص ا ت ارة آم ي الق ذائي ف ن الغ را للوضع العصيب لألم نظ
ا   ي أفريقي ذائي ف ن الغ ة لألم ة األفريقي اء اللجن رارا بإنش ة ق اذ القم ه اتخ المرغوب في

ى      ي إل اد األفريق د االتح ذلك وف دة المتخصص   وآ م المتح االت األم ا    ةوآ ي روم ف
يس المفوضية      ى تكليف رئ المسئولة عن المسائل الخاصة باألمن الغذائي باإلضافة إل

 .باتخاذ التدابير الالزمة لتنفيذ القرار المذآور بصورة عاجلة
 :تهديد الجراد لألمن الغذائي في أفريقيا 2-3

النتشار ألسوأ أنواع الجراد الصحراوي تشهد القارة األفريقية زيادة جديدة واسعة ا
ويحدث هذا في أعقاب عودة الظروف المناخية المالئمة بعد . عاما 15خالل اآثر من 

لقد سقطت . عدة سنوات من الجفاف، وتراخي نظم الرصد والمراقبة الوطنية الدائمة
في سهل غرب أفريقيا والسودان بما ترتب عليها  2003أمطار غزيرة خالل صيف 

وفي نوفمبر تحرآت . غزوات في موريتانيا ومالي والنيجر والسودان في أآتوبر من
، بعدها تشكلت 2004األسراب إلي شمال غرب أفريقيا حيث تم التوالد في ربيع 

 .الزيادة السريعة
ال يزال وضع الجراد الصحراوي بالغ الخطورة في شمال غرب أفريقيا وبدرجة أقل 

آبر من األسراب إلي شمال المغرب والجزائر من ووصل عدد أ. في غرب أفريقيا
وأعلن عن وصول عدة أسراب مكتملة النمو إلى جنوب شرق . منطقة السهل

وتمضي قدما عمليات المكافحة في آل . موريتانيا وشمال شرق السنغال وغرب مالي
البلدان المتأثرة، وقد أعلن أن نصف مليون هكتار تقريبا قد تم التعامل معها حتى 

لمدمر الجهود الزراعية ا، فانه في الوقت الذي يهدد فيه الجراد  اوهكذ. ر ديسمبرشه
في منطقة أفريقية آاملة تواجه بالفعل وضعا غذائيا منذرا بخطر بالغ، فان آل 
منظمات مكافحة الجراد القائمة ليست في وضع يمكنها من تنظيم حملة فعالة ضد 

وقد . الوسائل والموارد البشرية ذات الخبرة الجراد في وقتها المالئم، نظرا الفتقاد
وضع هذا المجتمعات الزراعية في المناطق المنكوبة تحت رحمة هذه الحشرة 
المشهورة بقوتها التدميرية غير العادية، حيث من المعروف اآلن بان جزءا من سرب 
متوسط، أي حوالي طن من الجراد، يأآل نفس آمية الغذاء يوميا التي يستهلكها 

 .نسمة 2500
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لقد تسببت مكافحة غزو الجراد في حدوث خسائر ضخمة لموارد بلغت في بعض 

-2003مليون دوالر لشن حملة مكافحة في المغرب في عام  30الحاالت نحو 
، ومعظم البلدان المتأثرة في شمال غرب أفريقيا، أي الجزائر وليبيا وتونس 2004

. يات المكافحة الباهظة التكاليفتملك قطاعات زراعة رئيسية يمكن أن تدبر عمل
وجدير بالذآر أن غزو الجراد قد قدم من بلدان السهل، وهو جزء بالغ الفقر في 

لمراقبة ومكافحة  ةأفريقيا، حيث الزراعة أساسا في مستوي الكفاف والموارد الالزم
 .الجراد غير آافية بصورة محزنة

لمشكلة خاصة في منطقة السهل ينبغي إيالء اهتمام خاص بتعبئة الموارد لوضع حد ل
الجنوبي الن هذه المنطقة تشكل ممر الجراد الرئيسي بين الصحراء والبلدان الواقعة 

ر ينفق علي مكافحة الجراد في وطبقا لبعض التقديرات فان آل دوال. في الشمال
وهذا يبرر الحاجة إلى . دوالر تنفق في الشمال فيما بعد 4إلى  3منطقة السهل يوفر 

 .ز جهود آافية في مناطق السهل الجنوبية لمنع هجرة هذه الحشراتترآي
تساهم الزراعة بنسبة تتراوح  2004-2003وفي بلدان السهل التي أصيبت في هجمة 

لئة بجراد تالمم توالسماوا. في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي 40إلي  20بين 
ومعظم البلدان . ين والرعاةالصحراء تلقي بظالل اليأس علي حياة ماليين المزارع

المتأثرة ال تملك وسائل التعامل مع الموقف، وقدر آبير من المساعدة مطلوب 
بصورة عاجلة لحملة جيدة التنسيق لمكافحة جراد الصحراء من اآلن حتى نهاية 
موسم الحصاد وذلك لحماية المحاصيل في منطقة المغرب وتقليص خطر غزو 

وباإلضافة إلى المساعدة . هل خالل الصيف القادمالجراد مرة أخرى لبلدان الس
الغذائية ألآثر السكان تأثرا، سنحتاج اسر زراعية آثيرة الحبوب وغيرها من 

آما أن هناك .. المدخالت لزراعة في غير الموسم، بل ولموسم النمو الرئيسي التالي
 .حاجة إلى الرصد المستمر واالستعداد لمكافحة جراد الصحراء

 : مفوضية االتحاد األفريقي في مكافحة الجراد الصحراوي دور 2-3-1
نظرا للتهديد الخطير الذي تـفرضه هجمة الجراد الصحراوي علي األمن  •

الغذائي في بعض الدول األعضاء، وافقت لجنة صندوق الطوارئ الخاص 
لحاالت الجفاف والمجاعة في أفريقيا خالل اجتماعها العاشر فوق العادي 

، علي تخصيص مليون دوالر لغرض 2004أغسطس  13المنعقد في 
 .مساعدة حكومات وشعوب تسعة بلدان، األآثر تضررا من غزو الجراد

آما يشترك االتحاد األفريقي في تعبئة وتقوية قدرات منظمات مكافحة  •
 :الجراد الصحراوي من اجل تنفيذ األنشطة التالية

قع المالئمة إجراء عملية رصد جوي روتينية للجراد وتحديد الموا )1(
 .للقيام بمكافحة وقائية

تكوين قاعدة بيانات عن تجمعات الجراد والقيام باتصال مستمر مع  )2(
المؤسسات األخرى مثل منظمة األغذية والزراعة واإلدارات الوطنية 

 .لحماية النباتات من اجل تبادل المعلومات
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وآل  ءإعداد تقارير منتظمة عن الوضع واالتصال بالدول األعضا )3(
 .اب المصلحةأصح

تعزيز التكنولوجيات صديقة البيئة من خالل التدريب والحلقات  )4(
 .الخ..الدراسية

في حاالت الطوارئ، تنشيط آلية تحويل أموال الطوارئ بغية تكوين )5(
 .عمليات مكافحة فاعله

تعزيز النهج القائم علي المجتمع المحلي في تطبيق وسائل المكافحة  )6(
 .ماويةاآللية والحرارية والكي

ونظرا ألن مشكلة الجراد الصحراوي ال تحترم الحدود الوطنية وتتجاوز الحدود 
السياسية، فإننا نحث الدول األعضاء وخاصة في المناطق عالية الخطورة علي ما 

 :يلي
أو إقامة /اعتماد نهج إقليمي في معالجة المشكلة من خالل تدعيم و )1(

 .مرافق إقليمية لحماية النباتات
عم الكامل وتقوية قدرات إدارتها الوطنية لحماية النبات في توفير الد )2(

 .تنسيق األنشطة الخاصة بمكافحة الجراد
 .إنشاء إدارات وطنية لحماية النبات حيث ال توجد )3(
حث اإلدارات الوطنية لحماية النبات علي إقامة وتدعيم صالت  )4(

مؤسسية مع منظمات مكافحة الجراد الصحراوي مثل لجنة مكافحة 
الخ ) ..CLCPRO(الصحراء، و برنامج لجنة مكافحة الجراد جراد 

 .من خالل مذآرة تفاهم بشان ضرورة العمل معا
 ـ
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