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 بحث التقرير المرحلي عن

 جوإعالنات مابوتو وسرت وواجادومتابعة 
 
 :متابعة مقررات مابوتو -1
 :هيكلة إدارة االقتصاد الريفي والزراعة: حالة التنفيذ 1-1
 

تم تقديم خطة عمل استراتيجية مفصلة لتنفيذ جميع مقررات مابوتو وسرت حول   
 .2007ومن المتوقع أن تنفذ سائر المقررات في نهاية عام . الزراعة والتنمية الريفية

 
ب الف  ت المكات د أدمج ايا     لق ة بالقض ي والخاص اد األفريق ة لالتح تة التابع ة الس ني

اد          ة في إدارة االقتصاد الريفي والزراعة لالتح ة بصفة آامل الزراعية والموارد الطبيعي
ي ي. األفريق ة     : وه به القاحل اطق ش ي المن ة ف وب الزراعي وير الحب روع بحث وتط مش

قاح البيطري والمجلس األفريقي   والمكتب األفريقي للثروة الحيوانية والمرآز األفريقي لل
ات        للصحة النباتية  ة تسي تسي وداء المثقبي ى ذباب ة للقضاء عل ة األفريقي ومكتب   والحمل

 .فوتا جالون
 

وآانت المفوضية قد عينت مديرين دائمين لكل من برنامج بحث وتطوير الحبوب 
والمجلس األفريقي  الزراعية في المناطق شبه القاحلة والمكتب األفريقي للثروة الحيوانية 

الون  وبين      . للصحة النباتية ومنسق بالوآالة لبرنامج فوتا ج ين الموظفين المطل م تعي د ت وق
 .ورؤساء األقسام الخاصة بجميع اإلدارات الثالث إلدارة االقتصاد الريفي والزراعة

 
وال يزال البحث جاريًا عن مديرين دائمين لبرنامج فوتا جالون والمرآز األفريقي 

 .ح البيطريللقا
 

ب    تح مكت ادة ف ا إلع ة غيني ة جمهوري ع حكوم ابوتو م ي م اق ف ى اتف ع عل د وق وق
ه  امج      . برنامج فوتا جالون بعد ثالث سنوات من إغالق ذ البرن وأنجزت دراسة إطار لتنفي

بمساعدة منظمة األغذية والزراعة آقاعدة ، يتم فيها تطوير برنامج جديد بمساعدة مرفق  
امج      ز. البيئة العالمية  اد البرن راء العتم وزراء والخب يادة على ذلك ، عقدت اجتماعات لل

ا اآلن        . الجديد  امج وهم ذ البرن اون منقحين حول تنفي اق للتع وتم وضع إطار قانوني واتف
اد ة واالعتم د الدراس ا  . قي ي فوت ات ف دول والحكوم اء ال ة لرؤس د قم اك مشروع لعق وهن

 .التعاون لتنفيذ البرنامج جالون إلجازة اإلطار القانوني التفاقية 
 

ـو         اآري في يولي اح مكتب آون ادة افتت ذ إع هذا وقد ضمن برنامج فوتا جالون، من
مليون دوالر أمريكي سنويا على مدى السنوات    3ر2، التزام المانحين باإلسهام بـ2004
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ة     ة المدمج طة التنموي ذ األنش ك لتنفي ة وذل رة المقبل ذلك   . العش ية آ ذت المفوض د اتخ وق
 .2005راءات لتعيين منسق دائم للبرنامج ، سوف يتم وضعه قبل نهايـة إج
 

ا والممول     من الجدير بالذآر أن المرآز األفريقي للقاح البيطري ومقره في إثيوبي
ة الوحدة        آليا من طرف شرآاء التنمية، إنما هو حتى اآلن مكتب فني متخصص لمنظم

ة  وق. األفريقية للتصديق على اللقاحات البيطرية د وقع على اتفاق بين المفوضية والحكوم
اح البيطري في      . 2003اإلثيوبية في مابوتو  ويتم بحث اقتراح دمج المرآز األفريقي للق

 .الهيكل التنظيمي إلدارة االقتصاد الريفي والزراعة للموافقة عليه
 
 
 
 
 
 
 
ع   1-2 ة وض ة     % 10حال ة والتنمي ة للزراع ات الوطني ات الميزاني ن مخصص م

 :ةالريفي
 

ة           ة الثاني دورة العادي ي ال ي ف اد األفريق ات االتح اء دول وحكوم رر رؤس د ق لق
و  ي يولي ق، ف ابوتو، موزمبي ي م دت ف ي انعق ؤتمر الت رى،  2003للم ور أخ ين أم ن ب ، م

 .إعطاء األولوية للزراعة والتنمية الريفية في خططهم الوطنية للتنمية
 

لتزام الدول األعضاء بتخصيص   ومن بين أهم المقررات المتخذة في قمة مابوتو ا
ولمتابعة . 2005على األقل من الميزانية الوطنية للتنمية الزراعية من اآلن وحتى % 10

ى           ا عل دول األعضاء ، تحضها فيه ذآرة شفهية لل تنفيذ المقرر، فقد أرسلت المفوضية م
ة لل          ة الوطني ة المخصصة من الميزاني زام وعلىأن تحدد النسبة المئوي زراعة  تنفيذ اإللت

زيادة على ذلك، فإن مفوضية اإلتحاد األفريقي تستغل آل الفرص آالحلقات . 2004سنة 
ذا          ذ ه ة تنفي دول األعضاء بأهمي ذآير ال ديات لت الدراسية وورش العمل وغيرها من المنت

 .المقرر
 

ا والجنوب     خالل االجتماع الثاني لوزراء الزراعة للسوق المشترآة لشرق أفريقي
ى   15انعقد من  األفريقي الذي  وبر   16إل ا (في نيروبي    2004أآت وزراء   )آيني د ال ، تعه

وارد الضرورية         تثمروا الم ة ، وأن يس ودهم التنموي بأن يعطوا األولوية للزراعة في جه
اد األفريقي بتخصيص        دول والحكومات باإلتح ل   % 10بتنفيذ مقرر رؤساء ال ى األق عل

نوا       دى الس ى م ة عل ة للزراع ة العام ن الميزاني ة م س القادم تحق وزراء . ت الخم ويس
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م    ى دعمه ه عل ي التنوي وب األفريق ا والجن رق أفريقي ترآة لش وق المش ة بالس الزراع

 .والتزامهم بتنفيذ هذا المقرر
 
 
 
 

امج     (وبتعاون محدود بين المفوضية وشرآائها   ة والزراعة ، وبرن ة األغذي منظم
ا في إطار تنفيذ برنامج التنمية الزراع) الغذاء العالمي دة   /ية الشاملة ألفريقي الشراآة الجدي

لتنمية أفريقيا ، سوف تحدد المفوضية الطرق والوسائل لتسهيل جهد الدول األعضاء في   
اب   د احتس ار عن ي االعتب ذ ف ن أن تؤخ ي يمك ية الت ة األساس ر الميزاني د عناص تحدي

 .مخصصات النسبة المئوية وإعداد تقرير يمكن أن يسهل متابعة تنفيذ المقرر
 

وفير     ى ت رر وعل ذ المق ى تنفي دول األعضاء عل رة أخرى ال وتحث المفوضية م
المعلومات ذات الصلة لمفوضية اإلتحاد األفريقي حول تنفيذ مقرر رؤساء الدول، إضافة 

 .من الميزانية الوطنية للتنمية الزراعية% 10إلى تخصيص 
 
 :الموارد البيئية والطبيعية 1-3
 

اد  أن اعتم رر بش ذ المق ة  لتنفي وارد الطبيعي ة والم ظ الطبيع ة لحف ة األفريقي االتفاقي
ة وإدارة        ذائي من خالل تنمي المنقحة وهي أداة قانونية مهمة ترمي إلى ضمان األمن الغ

أسبوع التوقيع على "مستدامة للتنوع األحيائي ألفريقيا، نظمت مفوضية االتحاد األفريقي 
ى   ) 30(وقعت ثالثون وآنتيجة لهذه الجهود المضنية، " . االتفاقيات دولة عضوا اآلن عل

ا ثالث    ى      . دول أعضاء  ) 3(االتفاقية بينما صدقت عليه اج إل ة تحت ى أن االتفاقي نظرا إل
ة لتصعيد        15 دول األعضاء إجراءات فوري تصديقا لتدخل حيز التنفيذ، يجب أن تتخذ ال

ا     ن اتخ ين المفوضية م ذ لتمك ز التنفي دخل حي ى ت ا حت ة التصديق عليه راءات عملي ذ إج
 . تسهيل تنفيذ متسق لها

 
ة     فيما يتعلق بالكوارث الطبيعية ، فإن المفوضية وأمانة النيباد بدعم من بنك التنمي

ة        وارث، آانت في طليع األفريقي وأمانة األمم المتحدة لالستراتيجية الدولية للحد من الك
ة        ادية اإلقليمي ات االقتص م المجموع ي تض ة الت اورات اإلقليمي اء  المش دول األعض وال

دها    وارث اعتم اطر الك ن مخ د م تراتيجية للح ة لوضع اس ي التنمي ين ف رآاء المعني والش
ة     ي للبيئ وزاري األفريق ؤتمر ال ر للم اع العاش ية   . االجتم ت المفوض ة ، قام وآمتابع

ذآرة  رة        /وشرآائها بوضع م ذ االستراتيجية خالل الفت ة لتنفي -2005خطة عمل مفاهيمي
2007 . 
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يذ خطة العمل التعاون الوثيق مع المجموعات االقتصادية اإلقليمية التي يتطلب تنف 
يتوقع منها لعب دور رائد في إقناع مختلف الدول األعضاء فيها بإدخال استراتيجيات في 

 . خطط عملها وتخصيص الموارد لتنفيذها
 
 :معايير األمن الغذائي: حالة التنفيذ 1-4
 

ود المفروض   دريجي للقي ى حصص  للتخفيف الت ة وعل ات الجمرآي ى التعريف ة عل
دابير الصحية      أآثر للت ر ف تجارة الموارد الزراعية والحيوانية، يتم إيالء عناية تتنامي أآث

من  . وتدابير الصحة النباتية التي يتمثل هدفها في حماية صحة اإلنسان والحيوان والنبات
راض للنبات   ة األم ر الجمرآي ة غي ة الفني واجز التجاري ذه الح ة ه ات واألغذي ات وللحيوان

ومي         ل الجرث موم ذات األص ات والس دات اآلف ات مبي ة آمخلف موم الكيميائي ل (والس مث
ة ينات الفطاري اة من طرف ). التوآس ة والصحة المتبن ايير لنظاف إن مع وم، ف ى العم وعل

 وهناك مشاآل خاصة . الدول النامية تعتبر عالية أآثر بكثير من التي تتبناها الدول النامية
ا     ات ومواده ه حسب شروط        . من حيث الزراعة والحيوان ة مطروحة هي أن اك حال وهن

ة أسهم    االتحاد األوروبي ، فإن إيرادات الحبوب واللوز والجوز ، ستحتوي أقل من أربع
ـ     ـه ب در تكلفت ذي تق يين وال ن أفالتوس ين م ـ   670للبالي بة ل ون دوالر بالنس ة  19ملي دول

ة     . ام القانونأفريقية والتي لم تنجح في احتر دول النامي ين ال ذلك ب تمت هذه المفاوضات آ
 .حول تأثير التدابير الصحية وتدابير الصحة النباتية على التجارة

 
 

دة          ع قاع ن تنوي ز ع حي والعج ر الص ود الحج ة وقي ات الجمرآي إن التعريف
ة   ة األفريقي ة والزراعي ة عن رداءة الصادرات الغذائي ا ناجم ي أغلبه . الصادرات هي ف

ي يمكن أن  و ة الت وانين الصحية والصحية النباتي ة ، الق ر الجمرآي ين الحواجز غي من ب
ة    ر التقليدي ة أو غي وم،   . تشكل قيودا شديدة تؤثر على الصادرات سواء التقليدي ى العم وعل

ة صحة     دف لحماي ايير ته ددت آمع د ح ة ق دابير الصحة النباتي دابير الصحية وت إن الت ف
ة عن    اإلنسان والحيوان والنبات ضد دخول وانتشار الحشرات الضارة والمخاطر الناجم

وت          راب أو ق ام أو الش ي الطع د ف راض توج ببة ألم ات المس افة أو الكائن واد المض الم
ببها دخول أو وضع     الحيوان أو غير ذلك من تدابير تهدف إلى الحد من الخسائر التي يس

دابير . أو انتشار الحشرات الضارة ة يمكن أن تتخذ      إن التدابير الصحية وت الصحة النباتي
ذًا  ات والشروط واإلجراءات وتنفي القوانين والمرسومات والتنظيم را من األشكال آ آثي

 .للمعايير المحددة
 

ا يخص          اء فيم دول األعض ات ال ات والتزام ة النبات ايير حماي ذ مع ود تنفي إن قي
ال     شروط التدابير الصحية وتدابير الصحة النباتية لمنظمة التجارة الع  ة تبقى تشغل ب المي

لقد حدد إعالن مابوتو مسؤولية . المجلس األفريقي للصحة النباتية التابع لالتحاد األفريقي
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ة     دابير الصحة النباتي المجلس األفريقي للصحة النباتية على أنها تشمل السهر على تنفيذ ت

 . الدولية واألمن الغذائي
 

ة الد     ايير الصحة النباتي د بمع ة التحدى      إن ضرورة التقي دول األفريقي ل لل ة تمث ولي
المجلس األفريقي للصحة  أثارلقد . ة ررفي زراعة متح اتاألآبر فيما يخص حماية النبات

ة   ذه  النباتي ود  ه ي        خالل القي ى المستوى المحل ديات ، سواء عل ا  (مختلف المنت في أفريقي
الل ة ال   خ ة العمومي اد الجمعي نغال  21ـانعق ار بالس ي داآ توى) ف دولي  أو المس ان (ال إب

ات   16المشاورات الفنية الـ ـ  : بين المنظمات اإلقليمية لحماية النبات ـاورة ال ة   16المش الفني
 . )2004) آينيا(بنيروبي 

 
اط تبعث        ى عدة نق إن صرخة الدول األفريقية قد استقبلت بشكل إيجابي وأشير إل

ا  ستشاالجتماع المجلس اال 16الدورة الـ خاللعلى الهم والمالحظة  ري الفني العالمي آم
ادة      ي ا للم دولي طبق دعم ال اه لل ة حول        9سترعي االنتب ر الحكومي اق المنظمات غي من اتف

 :التدابير الصحية وتدابير الصحة النباتية وتشمل النقاط التالية
 
 : تبادل وتقاسم المعلومات *

ة الخاصة باأل        هو آما  ام للشروط الدولي وم الع إن المفه دول، ف ة ال سواق  في غالبي
ا  ي أفريقي دود ف ة مح ين الشخصيات   .الزراعي ي التواصل ب رات ف د ثغ ا توج ي أفريقي فف

 :وسوف تستفيد الدول األفريقية. البارزة
ي    ة ، ف ي للصحة النباتي ز المجلس األفريق ن تعزي ات إدارم ادل المعلوم ة وتب
مية       و ات الرس ادل المعلوم هيل تب درات لتس ة والق رة الفني وير الخب ول تط ح
ذه األ . لنباتية بأفريقيالصحة اا إطارا لوضع نظم للمعلومات      ةنشط وستوفر ه

 ؛اتالوطنية واإلقليمية الخاصة بحماية النبات
ي         المجلس األفريق ة ب ية الخاص ل األساس درات والهياآ ز الق دريب وتعزي الت

 .اإلتحاد األفريقي، لتنفيذ تدابير الصحة النباتية -للصحة النباتية
 
  :بة الحشرات الضارة في أفريقياتحليل خطر ونظم مراق *
 

د من     إن الدول األفريقية بحاجة إلى تعزيز قدرات التحليل الخطر للتأآ
 أن المنتجات الزراعية الطازجة تستجيب للشروط الدولية؛

دات   ات ومع ديم التشخيص ذ تق ز  تاينالعأخ ات لتعزي ة اآلف ومعالج
 ات ودوريات المراقبة على الحدود ونقاط الدخول؛ينالع

اج الزراعي الطازج   ي اإلنت ة للبحث ف رات إقليمي ع وضع مختب الرفي
 المستوي وتلوثات آيميائية أخرى؛
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ذ ع  ية لتنفي ل األساس ز الهياآ ا، ينتعزي اع الصحي بأفريقي ي القط ات ف
ة، ال( درات المراقب ي األ الق ية، تفش رتشخيص االت  ام رامج الح ض وب

 ؛)المستعجلة
 

ة     ى المعون ة إل دول األفريقي ة للحشرات الضارة        تحتاج ال وائح وطني في تأسيس ل
 . والتشخيصات والكتيبات الخاصة بتحديد الحشرات الضارة

 
 ):وماذا عن قضية الكائنات المعدلة وراثيا(مراقبة الواردات ومعالجة الشحن؛  *

داقية      ر ومص ايا التزوي ة قض م معالج ى دع ا إل اج أفريقي ة  التحت هادات الخاص ش
ة ل      والحاج. بحماية النباتات  د الهوي دريب في نظم تحدي ر  مكافحة ة ماسة للت وفي  . التزوي

ة          ،هذا الصدد ة االنتخابي د الهوي اون الفني لتحدي اد فرصة لمشاريع التع . من المرجو إيج
رح       اء وسيش دول األعض ية لل ن قض ة ع حة النباتي ي للص س األفريق يدافع المجل وس

ة  ديات الدولي ي مختلف المنت ذآر ف ابقة ال ي جذب االحتياجات الس ل ف ع األم اطفم  التع
 .الدولي في معالجة القضايا السابقة

 
ة ل  حة النباتي ي للص س األفريق ارك المجل امج  السيش روع برن ي مش ي ف اد األفريق تح

االستثمار والتجارة بأفريقيا وذلك لتعزيز القدرات في مجال الهياآل األساسية وفي القدرة 
وب الصحر   ا جن ة بأفريقي ذ   الصحية والصحة النباتي ر من االت الخط ل احتم ي تحلي اء ف

رة      . السنوات الثالثة األخيرة  وين جماعة معتب د وتك ويتمثل هدف هذا المشروع في تحدي
م  و. من المدربين في مجاالت الصحة النباتية والحيوانية وفي األمن الغذائي حتى اليوم ، ت

ا شارك   وقد نظم المجلس األفريقي للصحة النباتي     . مشارآا  69دولة و 15تكوين  ة نقاش
ل    وفيه المتدرب ن الذين يمثلون مختلف المجموعات االقتصادية االقليمية حول قضايا تحلي

واق  ى األس ر والوصول إل االت الخط ة   . احتم ي للصحة النباتي س األفريق ام المجل د ق وق
يم  ة بتنظ دان ا حولدورة تدريبي ي بل ل الخطر ف اد االتحلي دي لوسط التح قتصادي والنق

ة  تعة وجممدورة تدريبية أخرى لصالح دول إقامة وقع أفريقيا؛ ويت لجنوب األفريقي   انمي
 .2005في عام عقد مؤتمر أفريقيا بجنوب أفريقيا يوس. 2005مارس في 

 
ذ ال   ه تنفي ذي يطرح دي ال ذائي    مالتح ن الغ ة لألم ايير الدولي ة بالمع ررات الخاص ق

 :هلتصدي لواإلجراءات المتخذة ل
 

ات والمع  ة الخاصة بالحشرات الضارة مشكلة في        يمثل نقص البيان لومات العلمي
ة       حة النباتي ي للص س األفريق ل المجل ذلك يعم اء ل دول األعض ع   /ال ي م اد األفريق االتح

المجموعات االقتصادية اإلقليمية إلنشاء قاعدة بيانات عن الحشرات الضارة في الحجر     
دة  ى ح ة عل ل منطق دول آ ذا النشاط . الصحي ل ائج ه ع نت ارة وسوف ترف م تج من حج
 .المنتجات الزراعية الواردة من أفريقيا
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دولي للزراعة           د ال ة والمعه ين المجلس األفريقي للصحة النباتي ائم ب إن التعاون ق

ة      يدحويستهدف ت االستوائية دابير الصحة النباتي دابير الصحية وت د الخسائر المرتبطة بالت
عة االقتصادية لدول غرب وجممال لبلدانفي التجارة وتوضيح إجراءات التخفيف بالنسبة 

 .أفريقيا
 

إن عوامل التدابير الصحية وتدابير الصحة النباتية األآثر شيوعا والتي تسبب خسارة في 
دوم     وف ت ات المصروفة ، س بة للكمي ذلك بالنس ا وآ ائع وتراجعه ات . البض وإن الترتيب

ق وسوف تنظم برامج المؤسسية وخاصية الكفاءة اإلنسانية المتشكلة في آل بلد سوف توث
اري        . تدريبية لسد الثغرات ى وضع إطار ق ذه الدراسة إل ائج ه دريب ال  وترمي نت دول لت

 .على استخدام تقنيات محسنة لصحة الجينات ووقاية النباتاتعضاء األ
 
 
 
  :تحليل خطر الحشرات الضارة *
 

ـ  ة ال ة العمومي ت الجمعي ة  21أوص حة النباتي ي للص س األفريق ادل للمجل  التح
ي  ن (األفريق ى  24م و 28إل رات    ) 2004يوني ر الحش ل خط ل لتحلي ق عم وين فري بتك

ا    ي أفريقي االت الخطر ف ل احتم ال تحلي ي مج اءة ف وير الكف ن أجل تط د . الضارة م ولق
درب  69توصلنا بمشروع برنامج االستثمار والتجارة في أفريقيا إلى تدريب  في مجال    ام

 .تحليل الخطر
 

ت ا  د تم االت م اللق ل    تص ن أج ة م ادية اإلقليمي ات االقتص دريب الع المجموع ت
ويتابع المجلس األفريقي . وتعزيز القدرات اإلقليمية في تحليل مخاطر الحشرات الضارة 

للصحة النباتية البحث عن شرآاء دوليين للتفاوض وتبادل األفكار من أجل تحسين عملية 
ة ل يتق ا  وقايم الخطر ونهج االتفاقية الدولي ة النبات ارة   .تي ز تق  ى،خر أ بعب يم الخطر  ي تعزي

ذائي  اتالذي يهدد صحة النبات ويأمل المجلس   . وتشكيل مجموعة واعية بأهمية األمن الغ
ى           درة عل ز الق ه ستحسن من تعزي امج عمل ل برن ادة تموي األفريقي للصحة النباتية أن زي

 . تحليل الخطر في أفريقيا
 

ى   ة عل ي للصحة النباتي س األفريق ز المجل دعوة   ويرآ ة وال ول المواءم ه ح امج عمل برن
ا   يةصحة النباتالوالتيسير في مجاالت  ر أن المجلس   . واألمن الغذائي في أفريقي ر غي  يفتق

ى  ن     إل اء وم دول األعض ن ال دعم م تدعي ال ذا يس رية وه اءة البش ة والكف وارد المالي الم
 .تدريبيةالو دراسيةالدورات الشرآاء التنمية لتمويل  منالمانحين وتعبئة األموال 
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اون    لال يبذل المجلس األفريقي للصحة النباتية تحاد األفريقي آل ما في وسعه للتع
ي للصحة     س األفريق ود المجل ل جه ارة لتكمي ل الق ة داخ ة عالي ات ذات معرف ع مؤسس م

وب     ة مع         . النباتية في الوقت المطل اون والمساعدة المتبادل إن التع ك، ف ى ذل باإلضافة إل
زمين  اثلمالمبادرات الم ة ضمن المجموعات االقتصادية اإلقليمية والشرآاء اآلخرين الملت

درة المجلس األفريقي ل        د ق ا سوف تزي ات بأفريقي ة النباتلصحة  بحماية النبات ذ    ي ى تنفي عل
 .إعالن مابوتو

 
ة السياسات     ايير   بشأن تحتاج الدول األعضاء إلى اتخاذ تدابير لوضع ومواءم مع

ذائي ن الغ ي أن.األم ة    وينبغ ايير الدولي وغ المع بيل بل ي س د ف بةتجه ايا ل بالنس ل القض ك
 .الخاصة بالتدابير الصحية وتدابير الصحة النباتية

 
 :يلمكلف بما يتحاد األفريقي الالمجلس األفريقي للصحة النباتية لإن 

لتشريعات الخاصة بالصحة    ابيئة مناسبة لمراقبة الصحة النباتية واستكمال   تهيئة 
 طابقة لاللتزامات الدولية؛النباتية الم

دريب   على مزيد من الشفافية والقدرة  تحقيق  اتخاذ القرارات العلمية مع ضمان الت
 في مجال تحليل خطر الحشرات الضارة؛

 الحدود اإلقليمية في آل أرجاء أفريقيا؛ برالتحقيقات عالقيام بقدرة على الزيادة  
دان     إنذار مبكر للحشرات المهاجرة وخاصة ةنظمأإنشاء   اجر والدي و الجراد المه

………………… . 
ات         ن مخزون تخلص م دعوة لل يل وال رات والمحاص ة للحش ز إدارة متكامل تعزي

 .المبيدات الحشرية القديمة في أفريقيا
 
ي      .2 تدامة ف ة والمس ة المتكامل ذ التنمي ه تنفي ذي يطرح دي ال رت والتح الن س إع

 :مجاالت الزراعة والمياه
 

رر مات المتخذة في    يؤآد إعالن سرت االلتزا  ابوتو إعالن ات ومق ه   . ات م ر أن غي
ذ ل     ة التنفي ايير ذات الصلة المطلوب ة يرمي ألبعد من ذلك إلى تحديد المع التحديات   مواجه

الخاصة بتنمية القارة في مجال األمن الغذائي والزراعة والمياه وذلك بشكل دائم؛ ويطلب 
 .في هذا الصددلتنفيذ امن المفوضية إعداد خطط 

 
 :عمل لتنفيذ اإلعالنالوضع خطة  2.1

 واردةللمفوضية خطة التنفيذ بكامل قضاياها ال  2007-2005تغطي الخطة اإلستراتيجية 
الي ل عمل الوقد وضع برنامج . في إعالن سرت رة    الت ذ خالل الفت من   2005-2004لتنفي

 :الخطة
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 ة؛وسوق المنتجات الحيواني سماكاألمصائد التنمية الزراعية والمالية و 
ة؛ استخدام        ة الريفي ز المؤسسي؛ التنمي ات  الاألمن الغذائي ؛ المواشي؛ التعزي كائن
 محورة وراثيا؛ال
ة   ن ماألراضي؛ إصالح وإدارة سياس د م دماج اخالح وارث؛ ان ؤتمر طر الك الم

اه مع   الوزاري األفريقي المعني  وزاري األفريقي المعن     بالمي ؤتمر ال ة  الم ي بالبيئ
ة متخصصة  ومجلس وزراء الزراعة  مشترك  ال واإلدارة واالستخدام  آمكاتب فني

 .للمياه
 

ل     2005وقد وضعت خطة للتنفيذ لسنة  دراسات  ال: تتضمن إجراءات سياسية مث
ذائي؛ إنشاء    حول  إنشاء صندوق للتنمية الزراعية ؛ وضع نظام لإلنذار المبكر لألمن الغ

تراتيجية ؛  ة االس ة للمنتجات الزراعي ة وا إدارةوآال تخدام وا ألراضي؛الترب  إلدارةاالس
 .طر الكوارثاخمالمشترك للمياه والحد من 

 
 : قامة الشراآاتالتعزيز المؤسسي وإ 2.2

 
اون  ا جاالت د مي تحدلشراآات مع عدد من المؤسسات    قيمتبحث المفوضية وت لتع

ذا   . وذلك لتنفيذ االلتزامات الخاصة بالتعزيز المؤسسي المضمن في إعالن سرت   وفي ه
ى   المفوضية ا حثتب ،الصدد ع عل اهم  تحاد األفريقي اآلن التوقي ذآرة تف مع المؤسسات    م

ا و      ي أفريقي ي ف ث الزراع اص بالبح دى الخ ل المنت ن مث ز ام ات  ألالمرآ ي لتطبيق فريق
ة ألا اد الجوي ة أل رص راض التنمي ية   و غ ة الماش ة بتربي اث الخاص دولي لألبح د ال  المعه
 .المتحدة للبيئةبرنامج األمم و برنامج الغذاء العالميو
 

ى   اآلنق من أجل التكامل من   يلطرارطة اوقد وضعت المفوضية خ ة سنة   إل نهاي
اه  لمؤتمر الوزاري األفريقي المعني  ل 2005 وزاري األفريقي المعني    و  بالمي ؤتمر ال  الم
ة اد    بالبيئ ة متخصصة لمفوضية االتح ة فني ة آلجن ريقيين للزراع وزراء األف س ال ومجل

ه    اجتماع البلدان اآلسيوية األعضاء  فقد تم االتصال ب ،هذامن أجل . األفريقي ة رأي لمعرف
 .في مسار عملية التكامل

 
 : قطاع المياه 2.3

ر  اه و  إث ي للمي ق األفريق ي المرف رارتبن ة   إق ة األفريقي اه   2025الرؤي ول المي ح
اه     المتضمنة في إعالن سرت فقد أعلن ل وزاري األفريقي المعني بالمي ؤتمر ال ة انطالق  لم

والمرفق مفتوح رسميا اآلن . 2004اجتماع لجنته التنفيذية بتونس في يونيو خاللالمرفق 
د  . التنمية األفريقي  بنكفي  ئ وق ييره    أنش ه وتس زة إدارت اع  من طرف   للبحث  ت أجه اجتم

ن   . البلدان اآلسيوية األعضاء د أعل ة األفريقي عن     بنك وق ادة    همالتس االتنمي التزامات ج
دي   20(دا لدعم المرفق من آن  ون دوالر آن ة األفريقي نفسه     بنك من  و) ملي  2ر3(التنمي



EX.CL/156 (VI) 
Page 10 

ي ون دوالر أمريك دا لهوو) ملي ع   16(ن ورو بواق ون ي ين  4ملي ي امالي نةف ة )لس ؛ اللجن
زام سنوي      ) مليون يورو 20(األوروبية  ال الت ى احتم ـ وفرنسا التي أشارت إل ى   3ب  5إل
 . مليون يورو

 
اه   الوا اإلدارةومات حول ت المفوضية آذلك وثيقة معلأعدو ستخدام المشترك للمي

دود ابرة للح ي هي موضوع و الع ة  الالت ات االقتصادية اإلقليمي ع المجموع مفاوضات م
 .2005 في عاموستعرض على الشرآاء لدراسة تمويلها 

 
 :الفقر في أفريقيا حد منإعالن واجادوجو حول العمالة وال .3

وارد   إن إعالن واجادوجو حول العمالة والح ة والم د من الفقر في مجاالت الزراعة والبيئ
واردة   قررات وإعالنات مابوتو وسرت مة في إطار تنفيذ عالجالطبيعية هي اآلن قيد الم ال

 .2007-2004في خطة عملنا االستراتيجية 
 ـ
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