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سماك لد اء الزراعة والتنمية الريفية ومصائفريقي المشترك لوزرالتحاد ال تقرير مؤتمر ا

 ية، حياء المائألوتربية ا
 ثيوبياإأديس أبابا،  8024مايو  2-8

 
 
 . مقدمةلأو 

د ء الزراعة والتنمية الريفية ومصائفريقي المشترك لوزراالتحاد االعقد مؤتمر ا .1
فريقي لممؤتمرات بأديس أبابا، التحاد االمركز احياء المائية، بالسماك وتربية االا
حداث الة من اكواحد من سمسم 2014مايو عام  2 -أبريل  28ثيوبيا، بين ا

وجزء ميم من عممية  من الغذائي في أفريقياألكعام لمزراعة وا 2014حياء عام ال
فريقي لرؤساء الدول والحكومات المقررة في يونيو التحاد االعداد لقمة ااال

فريقي لرؤساء الدول والحكومات التحاد االومن المتوقع ان تعتمد قمة ا. 2014
فريقيا حول الىداف الممموسة النا يحدد االعوالتي تعقد حول موضوع العام، ا

من الغذائي في أفريقيا الالزراعة واعام  طمقوقد االزراعة عمى مدى العقد المقبل. 
تحاد في أديس أبابا، الل المؤتمر الثاني والعشرين لالخ 2014يناير  30في 

(( تحت شعار "تحويل XIX) ASSEMBLY/AU/DEC.449)إثيوبيا )بموجب المقرر 
استغالل  :زدىار المشترك وتحسين سبل المعيشةالفريقية لتحقيق االراعة االز 

 فرص النمو الشامل والتنمية المستدامة".
 

ستعراض التقدم ال( 2014مايو  2-1انعقد مؤتمر الوزراء الذي استمر يومين ) .2
ن وأيضا الفريقي الشامل لمتنمية الزراعية حتى االالمحرز في تنفيذ البرنامج ا

لى تحقيق اليدف الشامل ات التي ترمي اجراءات والغايالىداف وااأللوضع 
من الغذائي والتغذوي والحد من الفقر في اللتسارع النمو والتحول وكذلك تحقيق ا

جتماع ىي الىداف العامة لالوكانت ا. عشر المقبمةل السنوات الالالقارة خ
، نتاجيةالنتاج وااللتي تؤثر عمى استثمار االاستعراض التقدم المحرز في جيود ا
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وتمويل بتكار والقدرة عمى التكيف الواسواق والقدرة التنافسية الوالوصول إلى ا
من الغذائي الالمتمثل في تحقيق االشامل ستثمار، وآثارىا عمى تحقيق اليدف الا

 والحد من الفقر في القارة .وي والتغذ
 
 28يومي ار المسؤولين والخبراء يومين لكباستمر اجتماع ، انعقاد جتماع الوزاريالسبق ا. 3
 الوزراء.من قبل  فيو نظركي يتم اللدراسة مختمف الوثائق واعداد تقرير ل 2014ريل أب 29و
 
ابريل عام  30يوم من غير الدول منتدى أصحاب المصمحة  طراف الفاعمةالا تعقد.  4

ة مدورة الوزاريل تقدمالتي مواد في المشاورات واسعة وتقديم مساىمات اجراء  تيسيرل 2014
 . 2014مايو  1ت في ي عقدالت
 

 . المشاركةثانيا
سماك الد التنمية الريفية ومصائاعن الزراعة و  المسؤو يرا ( وز 53ثة وخمسون )ال. شارك ث5
اجتماع فريقي في التحاد االدولة عضو في ا 47اجمالي  ونمثمحياء المائية يالاتربية و 

بوروندي وبوركينا فاسو و بوتسوانا و بنين و  الو نجوأ: الجزائر موزراءالمؤتمر المشترك ل
جميورية الكونغو و كوت ديفوار و الكونغو و  وجزر القمرتشاد و خضر الالرأس او الكاميرون و 

كينيا و غانا و مبيا وجاابون والجثيوبيا واريتريا واستوائية الغينيا اوجيبوتي ومصر و  اطيةالديمقر 
النيجر و ناميبيا و موزمبيق و موريشيوس و موريتانيا و وي الامومدغشقر و  وليبياليبيريا وليسوتو و 

سيراليون و سيشيل و السنغال و برينسيبي، والجميورية الصحراوية وسان تومي و رواندا و نيجيريا و 
 زيمبابوي.و زامبيا و  وأوغندا تونس وتوجو و تنزانيا و  وجنوب السودان والسودان

 
وىي السوق المشتركة لمشرق ة قميميالقتصادية اال. ضم ممثمين كبار من المجموعات ا 6

قتصادية لدول وسط الوالمجموعة ا شرق أفريقياجماعة و  فريقي )الكوميسا (الوالجنوب ا
المشتركة الحكومية والييئة ( يكواسالاقتصادية لدول غرب أفريقيا )العة او جمم، والأفريقيا

 .فريقي )سادك(ألتنمية الجنوب اعة جمو يجاد( وماللمتنمية )ا
 



AU/JMARF&A/MIN/Rpt 
Page 3 

 

: تضمو  ظمات المجتمع المدني والقطاع الخاصمو  ثمون من منظمات اقميميةشارك مم .7
لوسط غرب خميج غينيا سماك اللجنة مصائد او  كسماالمصائد القميمية الاشبو مجنة ال
 دىيئة مصائو  لجنة جنوب غرب المحيط اليندي لمثروة السمكيةو  الالحالية لبنجيمجنة وال

جمعية التنمية و ، في أفريقياحياء المائية التربية ا وشبكة أسماك التونة في المحيط اليندي
سماك في غرب الد اشبكة سياسات مصائو ، سماك في غرب أفريقياالد االحرفية لمصائ

حياء المائية في الربية اشبكة تو حياء المائية، التربية افي متميز فريقي لالامركز الأفريقيا و 
البيئية مات اللعالمي لمطبيعة وآلية وضع العصندوق اوال، الوالمجنة الحالية لبنجي، أفريقيا

السمكية التونسية   وجمعية تنمية المصائد ،مير الدي  أبوستوليت سيشيلومنظمة ، فريقياال
لبحيرة فيكتوريا وىيئة سماك الومنظمة مصائد ا لمصيد في جنوب افريقياالجبية المتحدة و 

المؤتمر الوزاري حول و ، ة انفوبيشومنظم من أجل أفريقيا ك اسماألوىيئة  بحيرة تنجانيقا
طمسي، الريقية المطمة عمى المحيط افالسماك بين الدول االد امصائفي مجال التعاون 

دارة الا، وبرنامج لمحوم والثروات السمكية ولجنة بيتايل صندوق تنمية المصائد البحريةو 
قميمية الالييئة اريقيا، و فالسماك الوىيئة شبكة ا قميمية في غرب أفريقيا،الة الساحمية ايالبيئ

مشؤون الدولية وجامعة ليمونجوي معيد جنوب أفريقيا لو  سماك في خميج غينياالد المصائ
ليون راسي د، ومعيالد بجامعة دواطبيعية ومعيد عموم البحار والمصائمزراعة والموارد الل
سماك الا ةومعالج مصيد الصناعيشرق أفريقيا لورابطة عموم المحيطات البحرية و حياء الل

 جرينويتش. جامعةبيعية بسماك ومعيد الموارد الطالالصيد وشركة بايونير 
 
مم المتحدة )الفاو( الغذية والزراعة لالنمائيين والدوليين: منظمة االممثمون عن الشركاء ا 8

بنك منظمة العالمية لمصحة الحيوانية والبحوث الزراعية الدولية واللمستشارية الوالمجموعة ا
 ةلمانيالوالبنك الدولي، ومنظمة التعاون الفني ا وروبيالتحاد االلمتنمية ومفوضية ا يقيفر الا

وبرنامج الغذاء  فريقياالقتصادية المم المتحدة االا لجنةو مريكية لمتنمية الدولية الوالوكالة ا
 العالمي.

 
ليادى: في منطقة الكاريبي والمحيط اسماك الد اقميمية لمصائالمنظمات ان الممثمون م 9

 .ممحيط اليادىلة اتفاقية ناورو قميمية لمنطقة الكاريبي وأمانالسماك االآلية مصائد ا
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تحاد الا قتصاد الريفي والزراعة التابعة لمفوضيةالا ادارة ،فريقيألتحاد االمثل ا. 10

تحاد اللمثروات الحيوانية التابع لفريقي الوالمكتب االخاص بيا كتب الفني مال، و فريقيألا
 نيباد.لمالتخطيط والتنسيق وكالة فريقي و الا
 

 فتتاح الرسميلثالثا. ا
 

تحاد ل عبر سعادة السيد ايراستوس موينشا نائب رئيس مفوضية ا –كممة ترحيب . 11
وتنوعيم في المؤتمر. ونبو المشاركين المشاركين من عن تقديره ليذا العدد الكبير  فريقيألا

لتقييم والرؤى بشأن الزراعة في أفريقيا وأنو يجري تنظيم لمتأمل وا ىو عام 2014الى أن عام 
جتماع جزءا من عممية تشاور تستمر الاىذا ت النشطة ليذا الغرض. وتعد مداو اسمسمة 
 عاما.

ن نتاجية الزراعية والتجارة وأالوأشار إلى أن ىناك انجازات ممحوظة تحققت في تحسين ا
ربع الماضية. ويمكن ألي عمى مدى السنوات اائمن الغذالستقرار في االالقارة أظيرت بعض ا

حات الصالاياسة الزراعية التي تستيدف الحوافز و لى السيجابية االأن تعزى ىذه التغييرات ا
. ومن مل لمتنمية الزراعية في تحفيزىافريقي الشاالالمؤسسية التي ساعدت عممية البرنامج ا

، زاد التنسيق لمتنمية الزراعية املفريقي الشالل تضافر الجيود من قبل البرنامج االخ
بشكل كبير وخصصت عدد دول لويات الأو والمواءمة والتنظيم من قبل الجيات المانحة مع 

 من الدول موارد اضافية لمزراعة.
 

رة الحرة القارية منطقة التجااقامة بيدف التعجيل بيا يتم عممية التكامل وأكد موينشا أن . 12
وتحويميا  البينية فريقيةالأن ىناك حاجة لتعزيز التجارة ابدراك الالى ، استنادا ا2017بحمول 

بأن ىناك تحديات أخرى يجب معالجتيا بما في  حذرلكنو إلى فرص لمنمو والعمالة والتنمية. 
ولمتصدي ليذه وغيرىا. سواق وتغير المناخ والتمويل اللى االوصول او  نتاجيةالذلك انخفاض ا

يا جراءات والخطط التي وضعالرئيس االأبرز نائب فرص الناشئة، ستفادة من الالالتحديات وا
 2017 -2014فريقي التحاد االلمفوضية ا ستراتيجيةال: أ( الخطة اوىي يقيفر التحاد االا
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( عضاء؛ بالقميمية والدول االقتصادية االبالتعاون مع المجموعات ا اي يجري تطويرىوالت
جي ستراتيالطار االو ج( امن أجل أفريقيا  عاما 50لمدة  فريقياأل ندةجوىي أ، 2063أجندة 

تحاد الساق في اجراءات ومبادرات اتالتوفير قدر أكبر من افريقي لالتحاد االعمى مستوى ا
تعاون بشكل مصمحة الرئيسيين والشركاء لخمق تآزر و أصحاب ال ىؤالءفريقي وىيئاتو و ألا

 أفضل لتعزيز وتيرة التكامل.
 

لمسنوات  لتزامالوتجديد ا أىداف وغايات متماسكة تحديدا الوزراء إلى . واختتم كممتو داعي13
فريقي حول التحاد االقمة ال الخ 2014في يونيو  عشر القادمة وخاصة أثناء المناقشاتال

الزراعي أىداف النمو والتحول ن بشأن "اليتوقع أن يؤدي إلى إع ، والذيالعامموضوع 
 ." 2025مول عام الذي سيتحقق بحفي أفريقيا المتسارع 

 
 أشار السيد جيبونيابة عن المنتجين والجيات الفاعمة من غير الدول، في كممتو . 14

امج حراز تقدم في تنفيذ البرنا بالرغم منالى أنو ممزارعين فريقية للامنظمة الرئيس  باجنا
تحتاج ت التي الناك عدد من المجاىفي العقد الماضي، لمتنمية الزراعية الشامل األفريقي 

في القارة. وتشمل من الغذائي النعدام االتصدي الىتمام من أجل وضع حد لمجوع و الا لىا
نتباه الوا صغار المنتجينستثمارات الكافية لالستثمارات الزراعية وتوفير االاىذه كمية ونوعية 

 رض وممكيتياالا يتعمق بالحصول عمى امفيدم المساواة بين الجنسين وخاصة إلى ع
 آثار تغير المناخ.المتعمقة بات جراءالوا
 

راضي الا لتوفير حقوقالجديدة ستراتيجيات الزمة السياسات واالجراءات الالتشمل ا. 15
وزيادة المجتمع وجعل الزراعة أكثر جاذبية لمشباب طفال التي تستند الى الاممرأة ورعاية ل
 بيئيةة اليالزراع ظمالزراعة بالن ىجانمصحاب الحيازات الصغيرة لتعزيز ألستثمارات الا

 الجديدة.
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مستثمرين من بوصفيم المزارعين بعتراف الطراف الفاعمة من غير الدول الى االا ةدعو . 16
الحائز  مزارعالضع بما يشراك أصحاب المصمحة لقطاع الخاص والحاجة إلى عمميات الا

 التحول الزراعي.اجندة تنفيذ لمساحات صغيرة في مركز صنع القرار و 
 

، متحدثا وروبيل بمكتب المعونة امدير التنمية المستدامة ريدولفي  روبرتو شار. وأ17
لمتنمية  الشاملفريقي الامبرنامج االعمال لجتماع الى ا، نمائيينل انيابة عن الشركاء 

طار الشراكة الذي يحدد أدوار ( الذي وافق عمى ا2014ربان )مارس الزراعية في دي
الفعال التنسيق والمساءلة لتقديم الدعم آليات حة و صحاب المصمالمسؤوليات واضحة و 

 قميمية.الولويات الوطنية واأللمتنمية الزراعية الذي يتماشى مع االشامل فريقي الالمبرنامج 
 

 التحول الزراعيب ستدامملوا ايدز نتباه المتاللممطالبة باراء وز لنمائيون االالشركاء ا يدعو. 18
فريقي التحاد االعضاء في قمة االالدول امن مى مستوى بما في ذلك التزام متجدد عمى أع

 .2014بو في يونيو عام الفي ما
 

ىمية البالغ المتنمية الزراعية فريقي الشامل الانتائج البرنامج بأن إطار . اعترف الشركاء 19
لمتنمية الشامل فريقي الاالبرنامج أجندة شراك أصحاب المصمحة في قدرة عمى تعميق اال ولو
المؤسسات والتشاور  وتبادل المعمومات بينوتعزيز التنسيق متعدد القطاعات عية الزرا

 .عبر الوزارات والتخطيط
 

جمع البيانات الوطنية المنسقة لدعم لآليات . لتعزيز المساءلة، ستكون ىناك حاجة إلى 20
كاء شر الشارك العديد من تحديد التأثيرات. ويدلة و البناء عمى االتنفيذ تتبع التخطيط و 

عالمي لتدفقات يد من تحديد شفاف و ستفسوف يىذا الجيد و في دعم ىذه الجيود.  نمائيينالا
 .لمتنمية الزراعيةالشامل فريقي ألامبرنامج الدعم ل
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قدم يالمشتركة لمتحول الزراعي سالقارية ىداف الولويات واال. اعتماد عدد قميل من ا21
والتأثيرات تحسين مواءمة المساعدة لى بما يؤدي ا، بالتوجوحساس واضح لمشركاء ا

 .تحقيق ذلكلممتزمة، فريقية قوية و اظل ىناك حاجة لقيادة ستو . نمائيةالا
 

غذية لمنظمة ابفريقيا لقميمي لتيجاني المدير العام المساعد والممثل اتحدث بوكار . 22
الصعيد  عمىفاو ن جدول أعمال القال ا. لزراعة )الفاو( نيابة عن الشركاء الفنيينوا

ولوية ات ذات التدختتضمن  فاو أطر لمدولأنشأت البمدان. و ولويات الأيتسق مع الوطني 
 اطنق ،2025ء عمى الجوع بحمول عام قضان الالطار النتائج واعويقدم امن الحكومات. 

فقط وسع. ألعمى المستوى القاري افاو جيود العمى تنفيذية لمتركيز ميمة ووسائل مرجعية 
 طار.الالمنصوص عمييا في ىذا ايمكننا أن نحقق النتائج راكة ل الشالمن خ

 
 :. ىناك أربعة جوانب تدعم ىدف القضاء عمى الجوع23
 
صحاب الحيازات الالدخل الفرص و وفر النمو الشامل الذي ييعد : التغذويمن الغذائي و ال( ا1

في الرئيسية يات والتحدىداف الا والتغذوي، بمثابةالغذائي من الاالصغيرة وتحسين نتائج 
لى زيادة بالزراعة تؤدي ا جمالي مدفوعةالفي الناتج المحمي ا٪  1 تبمغ زيادةاذ أن . القارة

 ٪ من السكان.10فقر النفاق الفي نمو ا٪  6بواقع ىائمة 
 
( تحت سن ٪50أكبر نسبة من سكان العالم )فريقيا لدييا فأ: توفير فرص العمل لمشباب( 2

 ويمكن ان توفر .سوق العمل في أفريقيااب مميون ش 11دخل ي في كل عام. و عاما 25
 فريقي.ألنسبة كبيرة من الشباب افرصا لالزراعة والقطاع الريفي 

 
فريقي النتاج االالمتزايدة لقيمة من المتوقع ان تصل ال: تعزيز الدخل الريفي( خمق الثروة و 3

ر بحمول عام الو د يتريميون ، إلى أكثر من غذيةالقطاع اوالقيمة المضافة من الزراعة و 
أصحاب الحيازات الصغيرة يكون لدى ان أن لى تسريع الجيود لضمونحن بحاجة ا 2030

 .المشاركة في ىذه الفرصة العظيمة قدرة عمىالموارد و الفرص والفريقي الاوالشباب 
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 تصنيع القطاع الزراعي المحور الرئيسيسيظل : المعتمدة عمى الزراعة ( الثورة الصناعية4
بعد قطاعين العام والخاص الذىاب الى أستثمارات الاويتعين عمى قتصادي. اللتحفيز النمو ا

 المتعمقة بالتسوق والتجارة المشاريع الزراعية كي تغطيل ارعنتاجية المز التحسينات في امن 
 .صناعات الزراعيةتنمية المشروعات الزراعية، و وال
 

عضاء والمجموعات اللتزام ودعم الدول االانيين فاو وكافة الشركاء الفالتؤكد . 24
الرخاء ية و جيودنا الجماعية لتحسين الرفاىفريقي والنيباد بالتحاد االقميمية واالقتصادية االا

 .يقيينر فألع الجمي
 

سيميش جيتاىون وزير الدولة سعادة قال صاحب ال، ةالرسمي يةفتتاحلا في كممتو. 25
ا مركزيا في ن قطاع الزراعة يمعب دور إ ،ة الديمقراطيةتحاديل لمزراعة في جميورية اثيوبيا ا

ولوية الذات اقتصادية الجندة االالقطاع الزراعي عمى اظل . و ثيوبيينالحياة ومعيشة معظم ا
ستراتيجية الزراعية الوطنية تكثيف استيداف كل الوستدعم ا. التسعينات ثيوبيا منذ أوائلال

ية في النمو في الزراعة حجر الزاو البا ما يكون وغ. سواق المحمية وأسواق التصديرالا من
نتاج ويعد اعدد من القطاعات التي تعتمد عمى الزراعة. قتصادي العام في اثيوبيا و الالنمو ا

كثر التزايد في المستقبل، من بين المشاكل المفروضة اما يكفي من الغذاء لتغذية السكان الم
ل التنمية المن الغذائي من خالتحقيق ايصبح بالتالي و التي تواجو البشرية اليوم لحاحا ا

 ستثمارات المناسبة ىوالاويعد غياب التقنيات و . الرئيسيالتركيز  ، بمثابةالزراعية المستدامة
بالتالي، ىناك حاجة الى التركيز عمى نتاجية الزراعية. و الالسبب الرئيسي في انخفاض ا

التأكيد عمى بوزير ال تماختضل الممارسات. و ر التعمم من أفوتيسي العمم والتكنولوجيا والتدريب
دارة الموارد الطبيعية والتعامل مع الحائزين لمساحات صغيرة لتحسين اضرورة دعم المزارعين 

 ثار الناجمة عن تغير المناخ.آلا
 

 رابعا . المسائل التنظيمية
شكل يسوف فريقي التحاد االتفاق عمى أن المكتب الحالي لال: تم ا. تشكيل المكتب26

 :م تشكيل المكتب عمى النحو التاليوزراء. لذا تممكتب المؤتمر المشترك ل
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 ميةالسالالرئيس: جميورية موريتانيا ا

 : جميورية زيمبابويول لمرئيسالانائب ال
 : جميورية الكونغو الديمقراطيةالثاني لمرئيسنائب ال
 تحاديةالمرئيس: جميورية نيجيريا ال الثالثنائب ال

 تحادية الديمقراطيةالا ثيوبياورية اجميالمقرر: 
 

 عمال وبرنامج العمللاعتماد جدول ا
 

 .قدمابرنامج العمل كما عمال و ال. اعتمد الوزراء جدول ا 27
 

 ولىأل اة حواريالالجمسة  .خامسا
 
 :التي نريدىا: أفريقيا 8062 أفريقياة دنجأحاطة بشأن ا
 

رصد ستراتيجي والسياسات والالالتخطيط ا ادارةمدير  المادونسي الالسيد مانديتقاسم  .28
: اطار 2063لمحة عامة عن أجندة ، فريقيالتحاد االبمفوضية االموارد  حشدوالتقييم و 

 .تدامةمنمو الشامل والتنمية المسمشتركة لجية استراتي
 

الحادية  عود الى الدورة العاديةت 2063ندة جأأن نشأة لى ا المادونسي . أشار السيد29
لتأسيس منظمة  50رؤساء الدول والحكومات في الذكرى فريقي لالتحاد االمؤتمر ال والعشرين
حراز تقدم في لتزام باالبا نا يتعيدالت اعاعتمد فريقي، والتيالتحاد االفريقية /االالوحدة ا

فريقية وعصر الليوية ا: أ( االتالية الثمانيت المجاالالمقبمة في  خمسينأفريقيا في السنوات ال
تنمية ( الجندة التكامل؛ دأتنفيذ ( تقرير المصير ؛ جستعمار و ال( الكفاح ضد ا؛ ب النيضة

( تحديد مصير ز ؛ الحكم الديمقراطي من و(الم و االقتصادية ؛ ه( السالجتماعية واالا
 .فريقيا في العالمة أ( مكانح أفريقيا؛ 
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البنك بدعم من ، فريقيالتحاد االتوفر مفوضية اأن ب مؤتمر وجوأشار إلى أن ال. 30
ىذه القيادة في ترجمة فريقيا والنيباد، ألقتصادية المم المتحدة االة الجنو  لمتنميةفريقي الا
يقودىا  فريقي في "أفريقيا متكاممة ومزدىرة وسمميةالتحاد االتحقيق رؤية ا ىجندة الالا

أصحاب ورات مع مشاذلك، تفعيل ويتضمن نيج . اطنوىا وتمثل قوة دينامية في العالم"مو 
تعميم الو  ىاتتخطيط السيناريو وعممية فنية تركز عمى تحميل الوضع و ، المصمحة الرئيسيين

 المادونسي . كما تحدث السيدنترنت، النشرات(الا الموقع عمىل وسائل مختمفة )المن خ
ساسية والمشاورات داخل العداد الوثائق ان، بما في ذلك االتقدم المحرز حتى ايجاز عن البا

التي القضايا  تسميط الضوء عمىويجري مع أصحاب المصمحة. فريقي و التحاد االامفوضية 
 :التاليةالثالثة الرئيسية التوقعات  الى المادونسي أشار السيدو ، ظر فييا في المستقبلسين
 
 ؛2063ىا بحمول نريدالتي تحديد أفريقيا بشأن ت من المشاركين المدخالسعي الى ( أ

 ؛2063جندة أل 10التي تستمر ولى الفي وضع الخطة ال بالكامشاركين شراك م( اب
 .2063أجندة مساعدة في دعم ج( نشر الكممة وال

 
 هنريدالذي : مستقبل الزراعة ةالرئيسيالكممة 

 
زدىار الاو  نموالأفريقيا من أجل التعجيل ب فيالزراعة تحويل التوقعات بشأن فاق و الا .31

ىا من نريدالتي : أفريقيا 2063فريقي التحاد االجندة االتنمية المستدامة في سياق أالمشترك و 
 .قتصاد الريفي والزراعةالفريقي لالتحاد االا ةمفوضبيس توموسيمي رودا السيدة سعادة قبل 

 
 حتفال بالذكرىالافيو القارة تختتم المؤتمر يأتي في وقت ىذا أن ة الى المفوض. أشارت 32

فريقية والنيضة الفريقي تحت شعار "الوحدة االحاد اتالفريقية /األالخمسين لمنظمة الوحدة ا
الرسمي من قبل رؤساء ق الطاللمتابعة السياسية نوىت بأنو يمثل أول معالم ال، و فريقية "الا

من الالمزراعة و  عامك 2014لعام ، 2014يناير  30فريقي يوم التحاد االادول وحكومات 
. لمتنمية الزراعيةالشامل فريقي الامبرنامج شرة لالعا الذكرى السنويةحياء االغذائي في أفريقيا و 

وفر التوجيو ذي سي، وال2014ة في يونيو بمقمىو أيضا خطوة حاسمة نحو القمة العادية الو 
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الزراعة أجندة ىداف والغايات الممموسة في تعزيز الالتزامات متجددة نحو اب انالعيعتمد او 
 لعقد المقبل.من اجل افريقيا المن الغذائي الوا
 

رؤية يتجزأ من  الفي أفريقيا ىو جزء الذي نريده أشارت إلى أن مستقبل الزراعة كما  .33
بمواطنييا  ىا: "أفريقيا متكاممة ومزدىرة وسممية مدفوعةنريدالتي فريقيا ال 2063جندة الأكبر 

عام ". وأشارت أيضا إلى أن ىذا يتجمى في موضوع اليةالعالمالساحة ة في وتمثل قوة دينامي
تحسين سبل المشترك و  زدىارة من أجل االفريقيالامن الغذائي "تحويل الزراعة المزراعة وال

 ت". وأبرز النمو الشامل والتنمية المستدامة من أجلالفرص استغالل ل الالمعيشة من خ
 :الذي نريدهلمستقبل الزراعة ة خمسة أسس استراتيجية المفوض

 
 ؛دة عموم قويةبأجننتاجية مدفوعا النتاج واال( زيادة اأ
 

غتنم ي فعالة والتجارة في قطاع زراعي تنافسيالوصول إلى أسواق ب( زيادة القيمة المضافة و 
قل من ال٪ عمى ا 50البينية إلى فريقية الحصة التجارة ا يزيدفرص السوق المتنامية و 

ة الحر  منطقة التجارة بداخل 2025اعية في القارة بحمول عام غذية الزر التجارة ااجمالي 
غذية الزراعية الفي ا ةقميميالا يةمفضفعالة تعزز األبدعم من نظام تعريفة خارجية و القارية 

 ؛2019ل عام بحمو 
 
 ؛2025فريقيين بحمول عام أللجميع المواطنين اوالتغذوي من الغذائي أل( اج
 
خرى التي تؤثر عمى الزراعة في ألتجاه تغير المناخ والمخاطر اقدرة عمى التكيف ( الد
 ؛ةستثمار الزراعيالمتكيف مع تغير المناخ في خطط ال دماج قويال الريقيا من خأف
 
فريقيا العمى الموارد الخاصة  ستثمارات بناءالتمويل او  طاعين العام والخاصالقشراك ( اه
لتزامات ال، لموفاء باعضاءالالعمل من قبل الدول ا اراستمر ب القدرة عمى التصرف المدعومو 

 نالتزاماتباعمل حاسم في ىذا الصدد يتعين ان يفي . و 2003مابوتو  نالعالواردة في ا
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التزام أو تجاوزت وصمت فقط  دولة 13ىناك ن، الحتى او الزراعة. في ستثمارات الزيادة ال
 .٪10مابوتو العام البالغ 

 
تنفيذ أىمية التقييم الذاتي الجاري والتعمم و  عمىالمفوضة كممتيا بالتأكيد  ت. اختتم34
ه يجري تطوير فريقي الشامل لمتنمية الزراعية الت الى أن إطار نتائج البرنامج اف وأشار التكي

وكذلك تسييل التعمم المتبادل والمساءلة تبع ورصد وتقديم تقارير عن التقدم المحرز كأداة لت
 النتائج.عمال و العن ا

 
 2025يقيا بحمول ىداف والغايات التي يمكننا تحقال: االنجاحوتبني  . حمقة نقاش: تحديد35

 كيف تعمل.محركات الرئيسية لمتغيير والتحول: ما ىي و الو 
 

 .2025ىدف القضاء عمى الجوع بحمول عام الحمقة ة، ناقشت الرئيسيكممة عقب ال. 36
  

( ( و السيد جراي فورد موند )زامبياالسيد جوزيف سام سيساي )سيراليونشمل المتحدثون: 
( ثيوبياونديراد )ا أتووالسيد ( والسيد سيزي صباح )ليبيريا( ياوالبروفيسور ميشيني نتيبا )كين

 لدكتور سيفو مويو )مؤسسة واحدة (او يمبودو )بوركينا فاسو( والسيد ايف باسكال ساجا ا
 .(تيجاني )الفاو بوكارو  (وروبيالتحاد االافريق عمل الشركاء االنمائيين/) ريدولفي روبرتوو 
 

عمى الجوع  ىدف القضاءىل ع التعامل مع مسألة: "جتماالمن ا طمب رئيس الجمسة 37
قضاء عمى الجوع لفريقيا اال، حتى يمكن حدثأن ي ذا ينبغي؟ ماواقعيا 2025بحمول عام 
 "؟2025بحمول عام 

 
يمكن القضاء عمى ، ىناك ارادة سياسية تبأنو إذا كانع اقتن. كان جميع الوزراء عل ا38

، حدد المتحدثون العوامل التي ة التي تمت ذلكل المناقشالخ . 2025الجوع بحمول عام 
والخطط لى جنب مع السياسات انية كافية جنبا اميز أ( تخصيص رادة السياسية : التحدد ا

 ؤ والفعال لممخصصات؛ ب( التنسيق فيما بين القطاعاتستخدام الكفالضمان ائمة لالالم
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الحصول  (شراكة والتنسيق؛ د( محاذاة الخرى ؛ جالوالقطاعات اترابط بين الزراعة لمنظرا 
الشباب والنساء في  جمب( برامج لت ؛ هالئتمان وغيرىا من المدخالراضي واالعمى ا

ح( تبادل ؛ تعد ذات صمة وفي متناول صغار المنتجيننية التي بتكارات الفالو( االزراعة؛ 
موارد قاعدة حيوية من ال( ي( التعامل مع الفساد في المراكز الحدودية ؛ ط ؛ المعارف

 .البشرية المدربة
 

الى ه أدت البعض الشروط المذكورة أعالوفاء بكيفية  نأمثمة ع حمقةلأعضاء اقدم . 39
 .جوانب التحول الزراعي في بمدانيم المعنية حراز تقدم في مختمفجعل من الممكن ا

 
 الثانية النقاشيةالجمسة  :سادسا

 
 التعجيل بالنمومن اجل  زراعيالتحول ال: تحقيق تحقيق الحمم – ةالرئيسي الكممة .2

حسن براىيم ار المشترك والتنمية المستدامة من جانب سعادة الدكتور ازدىل او 
 النيبادوكالة المدير التنفيذي لاياكي م

 الشاملفريقي الياكي عمى أربعة دروس رئيسية من تنفيذ البرنامج اا. أكد الدكتور م40
وية سياسية ن بأولالفريقي الشامل، تحظى الزراعة اال( كنتيجة لمبرنامج ا1: لمتنمية الزراعية

لى نيج متعدد القطاعات لمزراعة والتحول الريفي في سياق ( ىناك حاجة ا2عالية؛ 
معالجة السياسات المتضاربة في قطاعات أخرى سيما  ال، و نمائية الوطنيةالستراتيجيات االا

عتماد عمى التمويل من الر ا( استمرا3قتصادية والمالية؛ الالسياسات اراضي و المثل ا
نخفاض التمويل من يرادات العامة المحمية واالالجيات المانحة، وذلك عمى خمفية زيادة ا

سواق والتجارة ال( تحديات ا4الممكية المحمية والمسؤولية؛ و ، ويقوض الجيات المانحة
 .لمصناعة الزراعية المحمية

 
 :ة المطموبة عمى مدى العقد المقبلتاليولوية الالذات االمركزية جراءات الأوجز ا. 41
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ستثمارات، وخاصة اللتمويل وتمويل برامج ازيادة السياسات التي تخمق بيئة مواتية ل( تنفيذ اأ
 .صحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطةأبالنسبة لصغار المنتجين والنساء والشباب و 

 
سمسمة القيمة الزراعية بما في  يجابي لتمكين الممارسيناليجابي والعمل اال( دعم التمييز اب

المخرجات المحاطة ت و الأسواق المدخالحصول عمى التمويل والتكنولوجيا و في ذلك تعزيز 
 .أدلة واضحةعمما ب

 
ستثمارات من أجل اللموارد العامة والخاصة المحمية كمصادر رئيسية لتمويل اا حشد( ج

 الزراعة والتنمية الريفية.
 
واستراتيجيات القطاع سميم  قميمياتكامل ل المستوى الوطني من خالعمى ( مواصمة النجاح د

عمى المستوى الوطني التي توفر المزيد من الفرص جراءات الوالسياسات وا الخاص
 .لممناطق

 
 فريقية البينيةالايقل عن ضعف التجارة  اللى ما قميمية االسواق والتجارة األه( تحفيز ا

 .امل لمتنمية الزراعيةالشفريقي الابرنامج اني لمالثعمى الزراعة في العقد  ةالقائم
 

و( ربط الزراعة بأىداف واستراتيجيات التنمية الريفية الواسعة النطاق لتحقيق والحفاظ عمى 
لتزام السياسي الاويعد المستويات المرجوة لنجاح الزراعة والتنمية التي تقودىا الزراعة. 

اءات الممموسة التي تعزز اتساق جر الية، بدعم من افريقي الشامل لمتنمية الزراعاللمبرنامج ا
 .اضروري ا، أمر قتصاديالذات الصمة والتحول اقطاعات التنمية الريفية سياسات 

 
نتائج البرنامج ستخدام اطار القميمية الالمستويات المحمية والوطنية وا ( تعزيز القدرات عمىز
التعمم ن التقدم المحرز وكذلك تسييل ع عداد تقاريرافريقي الشامل كأداة لتتبع ورصد و الا

 النتائج.جراءات و الالمتبادل والمساءلة عن ا
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لمحفاظ عمى الزخم )تمك  ياجراءات التي يجب أن نواصل تعميقلة: ايشاقحمقة ن .8
ا بشكل مختمف لضمان شياء التي يتعين عمينا القيام بيل( واج واعدةم نتائجراءات تقدلا

 ناجح تحوليتغيير 
 

 إ. تايجاالدكتور سعادة : حمقةال شممت أعضاء حمقة نقاشية ت ىذه الكممة الرئيسية،تبع. 42
ناميبيا ( موتوروا )  الدكتور جون وسعادة وسعادة أجنيس كاليباتا )رواندا ( ()الكاميرون

وسعادة كايتيسي  وسعادة جوزيف ميد ) زيمبابوي ( (ىومادو )غانا كميمنت كوفيوسعادة 
الدكتور القطاع الخاص( و  -ستثمر الزراعي الدكتور دانيال جاد )المو  أوديت )بوروندي(

 .(والسيد ديفيد أداما )أكشن إيد مركية لمتنمية الدولية(الالوكالة ا ،)الشريكدينيس ويمر 
 

جراءات العممية التي تنفذ في التوفير أمثمة عمى ارئيس الجمسة من المحاور طمب .  43
. وشممت القضايا التي انبثقت فريقي الشامل لمتنمية الزراعيةالاالبرنامج بفيما يتعمق دوليم 

 :ولالدلمتنمية الزراعية في الشامل فريقي الاعن المناقشات حول تنفيذ البرنامج 
 
اك أصحاب المصمحة شر اللمتنمية الزراعية كاطار الشامل فريقي الاالبرنامج لى نظر ا( يأ

 ي قطاع الزراعة.فلمدول ولوية الذات اوأداة لتوضيح الخطط 
ة لممساءلة بشأن وخاضع ل الموارد المحمية وتكون شفافةالستغالعضاء الا الدولب ( حاجة 

 .موالالاستخدام ا
فريقي لمتنمية الالبنك استراتيجية انعكس الزراعة كأولوية قصوى في أوراق ج( ضمان أن ت
 .المعنية بالدول

 
آليات التنسيق ت توصية محددة لتحسين قدمبالتالي ؛ و ة القطاعاتمتعدد د ( الزراعة ىي

المؤتمر الوزاري (، و أمكوستفريقي لمعمم والتكنولوجيا )الالمجمس الوزاري ا القارية التي تشمل
 .ين لممياهفريقيالااء ر مجمس الوز فريقي لمبيئة و الا
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ق سواالالبنية التحتية مثل مشاريع الري والوصول الى ا ستثمار فيال( ينبغي التركيز عمى اه
صحاب الحيازات ال وكذلك تقديم الدعم الحكوميت الوالميكنة والطاقة والصناعة لدعم المدخ

 .الصغيرة
 
لمتنمية  الشاملفريقي الاالبرنامج تفاقية ( عمى الرغم من أن بعض الدول وقعت عمى او

شيا مع البرنامج االبرامج تمفيي تنفذ بالفعل ، ربع الماضيةالل السنوات االالزراعية خ
 .فريقي الشاملالا
 

 .، أمرا ميماتبادل الخبرات في تنفيذ البرنامج الشاملل لتعمم المتبادلا منصاتتعد ز( 
 

سل القيمة )المحاصيل الشراك الشباب في مجموعة واسعة من سالزمة الح( زيادة الفرص ال
 .سماك(الروة الحيوانية ومصائد اوالث
 
 .عاشة إلى التوجو التجاريالاراعة نتقال من ز اللأصحاب الحيازات الصغيرة دعم ( ط
 

 ر.ازدىالاعمل و بيئة مواتية لمسماح لمقطاع الخاص بالتييئة ي( 
 
شراكات بين  تطمبوالذي قد يمن الغذائي الخسائر ما بعد الحصاد تحديا رئيسيا لتشكل ( ك

 القطاعين العام والخاص.
 

 .ب الحيازات الصغيرةشروعات اصحامل( يمزم اتخاذ اجراءات قانونية وسياسية لحماية 
 
 .تو بشكل أكبرناقشتتم ملكن لم ت مسألة الوقود الحيوي ومنافستو مع الزراعة ( أثير م
 

 .مسألة تغير المناخ في التخطيط الزراعييجب أن تدرج ن( 
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 الجنوب في مجال التجارة الزراعية.دول قات بين العالفرص لمينبغي استكشاف س( 
 
ستفادة من وفورات الحجم ووضع الافي  اميمقميمية الدية اقتصااليعد دور الجماعات ا( ع

 .غراض الزراعةالركة بين القطاعات قميمية مشتاستراتيجيات ا
 
 ع الغذائي لتحسين التغذية.( تشجيع التنو ف
 

 التنمية الريفيةالزراعة و  -بار المسئولين في تقرير كنظر ا. السابع
 

اجتماع كبار المسؤولين والخبراء تقرير شا السيد ديجيني أبيم قد ،2014مايو  2. في 44
 .2014أبريل  29و 28الذي عقد يومي و الزراعة والتنمية الريفية المكمفين ب

 
 نتاجيةالنتاج واالل زيادة االالنمو من خبعجيل تمل التحول الزراعي .1

 
امل و عانتاجية الجمالي ستوى الحالي من النمو السنوي في اقل المألمضاعفة عمى ا ( أ

 .عةفي الزرا
 

في اجمالي لزراعة في أفريقيا لزيادة مستوى النمو السنوي من أجل ام العمب( اقرار أجندة 
اعتمادىا والموارد البشرية التكنولوجيا ونشرىا و  ابتكارل الخانتاجية العوامل في الزراعة من 

 .الماىرة
 
واسعة النطاق راضي الالالتي تعتمد عمى استثمارات الاالتوجييية بشأن  ( اقرار المبادىءج

والبنك  فريقيالاتحاد الالمشتركة لمفوضية ا يضار الا التي اعدتيا مبادرة سياسات، في أفريقيا
 .فريقياالقتصادية الفريقي لمتنمية والمجنة االا
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وذات الجودة من حيث التكمفة  ت الزراعية الفعالةالالمدخاستخدام نتاج و الد( دعم ا
المتناول في تعد حياء المائية( التي التربية اسماك و الئد ا)لممحاصيل والثروة الحيوانية ومصا

 الوصول إلى جميع أصحاب المصمحة.و 
 

مستقر ممياه لمري لتسييل نظام امدادات لتحتية البنية فعالة لممياه والدارة ستثمار في االه( ا
 نتاج الزراعي.المن أجل اجديرة في المتناول و متجددة وقابل لمتنبؤ وكذلك طاقة 

 
راضي الذلك ابما في  ان المساواة في الحصول عمى الفرصآليات لضموضع تدابير و و( 
والمجموعات  الشبابو  نتاجية ومعمومات المعارف والميارات بالنسبة لمنساءالصول االوا

 الرعوية وغيرىا من الفئات المحرومة اجتماعيا.
  
 المشترك زدىارل امن أجل التحول و الفرص التجارية سواق و لا . استغالل 8
 
تي فريقي الالتحاد االاباء عضألبين الدول االتجارة داخل االقميم وفيما بين االقاليم ( تسريع أ

بما في ذلك تبسيط فريقية اللى تعزيز الطمب عمى المنتجات الزراعية ارامية اتستيدف 
 ضفاء الطابع الرسمي عمى الممارسات التجارية الحالية.وا
 

خارجية التعريفة خطة قارية لمواعتماد بشكل سريع حرة القارية منطقة التجارة الاقامة ب(
خاطرة دون المزراعة غذية والألوالتجارة في اداخل أفريقيا تعزيز القيمة المضافة لمشتركة ال
 جودة والمعايير.بال
 

لمتجارة  سواق والبنية التحتيةالستثمار في االح السياسات والمؤسسات لتسييل االصج( ا
القيمة مع التركيز عمى سمع زراعية مختارة  سلالسالشاممة لقميمية الية اتنموتشجيع ال
 استراتيجيا.
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رية الدولية فريقي المشترك بشأن المفاوضات التجاالالموقف ا د( تعزيز آلية التنسيق لتشجيع
 .المتعمقة بالزراعة واتفاقات الشراكة

 
نمية القيادة وتالتجارية  ت تنظيم المشاريعالجا( تعزيز قدرات صغار المنتجين في مه

 .سواق بما في ذلك التعاقدالوالتنظيم والتفاوض والدخول الى ا
 

القيمة عمى المستويات الوطنية  سمسمةستثمار في البنية التحتية من أجل السوق وتنمية الو( ا
والنقل والطاقة وتكنولوجيا المعمومات المحمي التصنيع ، بما في ذلك قميمية والقاريةالوا
 ومعالجة ما بعد الحصاد والتوزيع. تالتصاالوا
 
عمال المربحة الممرأة والشباب في فرص التفضيمية والمشاركة الدخول التسييل ( دعم و ز
 .في المشروعات الزراعية جذابةالو 
 
 قطاعات المتعددةالت التفاعصات لنشاء من( تشجيع اح
 
 لتغذية في أفريقيا: نحو القضاء عمى الجوع وسوء اويالتغذمن الغذائي و لا .2
 
 .2025لتزام بالقضاء عمى الجوع بحمول عام ال( اأ
 
زمة لتحديد أولويات الطر القانونية الال( اتخاذ تدابير ممموسة تضمن الحكم الرشيد واب

 .2025الجوع عام وي نحو تحقيق ىدف القضاء عمى من الغذائي والتغذألأجندة ا
 

برامج المشاريع الزراعية التي تستيدف أصحاب و  جتماعيةالج( تطوير وتفعيل حزم الحماية ا
 الحيازات الصغيرة في المناطق الريفية وخاصة النساء والشباب.
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من الامن الغذائي باعتبار أن ألوواقعية لتتبع االسياق محددة ( وضع وتطبيق مؤشرات د
 .مسألة معقدةالغذائي والتغذوي 

 
باعتبارىا و والتحول الزراعي ىاما من التنمية  جزءا االحيوان باعتبارىمسائل رعاية ج ادما( ه

 من الغذائي والتغذوي.الاأىداف استراتيجية رئيسية نحو تحقيق 
ستفادة من العمى اأفريقيا وقدرة أفريقي بشأن الكائنات المحورة وراثيا و( بحث تحديد موقف 

 .الفرص
الناجم عن نقص الغذاء  ة الغذائية والنقدية لمتعامل معستراتيجيالحتياطيات اال( تعزيز از

 .ت الطوارىءالأو غيرىا من الكوارث/حالفترات طويمة الدوري الجفاف 
 
ت الوارث وحالكمتقدمة واستباقية مع انذار المبكر لتسييل استجابات ال( تعزيز نظم اح

 .من الغذائي والتغذويالالطوارئ المتعمقة بتأثيرات ا
 
ت اللتدخية من أجل اجماعات المجتمعالة و ولويألالمناطق الجغرافية ذات ااستيداف ( ط

 .المتعمقة بالغذاء والتغذية
 

، بما في ذلك تعزيز برامج ك المواد الغذائية المنتجة محمياالتسييل زيادة استيي( تشجيع و 
 .غذائية مصدرىا المجتمع الزراعي المحميوالتي تستخدم موادا المبتكرة التغذية المدرسية 

 
 دارة المخاطرمع تغير المناخ واعمى التكيف في أفريقيا  اعةالزر  قدرة. تعزيز  4
 

ما بعد عام عمل طار في مساىمة أفريقيا في اقدرة عمى التكيف أ( دعم ادماج أجندة بناء ال
 .التنمية المستدامةلحد من مخاطر الكوارث و من أجل أجندة ا 2015
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ستراتيجية التوى الوطني واالمسستجابة لتغير المناخ عمى ال( تسريع تنفيذ استراتيجيات اب
مع اطار عمل  رث وبرنامج عمميا بما يتسقفريقية لمحد من مخاطر الكواالقميمية االا

 .ىيوجو
 

ستثمارات لمبادرات بناء القدرة عمى التكيف بما في ذلك الزيادة اج ( دعم تنمية القدرات و 
 .جتماعي لمعمال الريفيينالا لضمانا
 
خطط  سواء في ياالمناخ والحد من مخاطر الكوارث وتعميم التكيف مع تغيربرامج ( دمج د
 .قميميةالستثمار الزراعي االستثمار الزراعي الوطنية وخطط االا
 

 .الخبرات والتعمم المتبادلتبادل التنسيق و دعم ووطنية لقميمية ه ( تعزيز منصات قارية وا
  
ديثة حوثوق بيا و معمومات ممى ت الصغيرة عصول أصحاب الحيازاوح ( تحسين توافرو

المحاصيل ، دوات )عمى سبيل المثالالوالتكنولوجيا واالمخاطر والمعارف المناخ و حول 
مع تغير المناخ قادرة عمى التكيف ال( لتسييل عممية التنمية الزراعية التأمين عمى الماشيةو 

المناخ خدمات معمومات ستثمار في الل االالمخاطر من خوالمحاطة بمعمومات عن 
 .سوالطق

 
صمد ت الحيوانية التي يمكن أن تالالالسأصناف المحاصيل و  عمى حفظ وتنمية( التشجيع ز
 .ستخدام الموارد الوراثية المحميةتكيف مع الظروف المناخية القاسية بما في ذلك اوت
 
بما في ذلك  لمعرضة لمتأثرامفئات بالنسبة لرة المخاطر والقدرة عمى الصمود داسين ا( تحح

 طفال والفئات المحرومة اجتماعيا.الالنساء وا
راضي القاحمة وشبو القاحمة المعرضة لمتأثر مثل الغابات واالبيئية منظم العطاء أولوية لط( ا

 .راضي حادةالتصحر وتدىور اتحديات التعد لى ذلك، حيث وما ا والتنوع البيولوجي
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عمى  ناخ والتصحرتأثيرات تغير المب تتعمقمشاريع رائدة  داخل الدول( وضع وتنفيذ ي
 فضل الممارسات.أل من أجل التعزيز المحتملالزراعة 

 
ممناخ بحمول التي تمارس الزراعة الذكية لسر العدد من ابشأن أىداف واقعية  ك( اعداد

2025. 
 
 فريقيةلستثمارات في الزراعة التمويل اراكات بين القطاعين العام والخاص و . تعزيز الش5
 
وذلك انيات السنوية الوطنية لمزراعة من الميز متزايدة نسبة مئوية زخم تخصيص  مواصمة( أ

اتخاذ تدابير لضمان كفاءة وفعالية ىذه أيضا ٪ ، و  10البالغ دنى الالتزام الحد اتمشيا مع 
 .ماراتستثالا
 
 التقدم بشأنبعضاء فيما يتعمق الدول اداء لمر أيقدوتعمى ف متعر ( وضع آليات ونظم لب
 لتزامات.الا
 
قل الخمس عمى البين القطاعين العام والخاص الشاممة أو تعزيز الشراكات / نشاء وا( ج

صحاب الحيازات الزراعة بالمع الربط القوي ولوية السل القيمة لمسمع الزراعية ذات االسمن 
 الصغيرة.

 
أصحاب الحيازات الصغيرة تعد صديقة لمشروعات تمويل /أو تعزيز خطط  و اذاتخد ( 

 قابمة لمحياة.مشروعات لى ا الدعم انتقالي
 

 تعزيز آليات التمويل المشترك.المتعددين لصحاب المصمحة النشاء منصات ه( ا
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عتماد الكبير الستثمار الزراعي لمحد من االالموارد المحمية ل أولوية لحشدو( تشجيع واعطاء 
قبل المزارعين  منشراء مصادر التمويل الخارجية التي ربما تحد من الشعور بالممكية وال عمى

 خرين.الأصحاب المصمحة او 
 

من أجل مقطاع الخاص المحمية الرئيسية الوسيطة لنشاء وتعزيز قدرات المؤسسات ز( ا
 الشاملفريقي الاالتنسيق الشامل لضمان مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ البرنامج التيسير و 

 لمتنمية الزراعية
 
 لمتنمية الزراعيةامل الشفريقي ألامبرنامج اطار النتائج ل.  6
 

اعداد كأداة لتتبع ورصد و لمتنمية الزراعية  الشاملفريقي ألامبرنامج باطار النتائج لقرار الأ( ا
 النتائج.جراءات و المتبادل والمساءلة عن االتعمم ال يسيرعن التقدم المحرز وكذلك تالتقارير 

 
تيا لدعم التخطيط والتنفيذ بناء عمى واعداد البيانات وادار المعرفة  ب( تعزيز قدرة أفريقيا عمى

 .دلةالا
 

 .مم والمساءلة المتبادلةوالتع قرانالراجعة الدورية من قبل امبرامج الج ( تعزيز 
 

الشامل فريقي ألاسنوات من أىداف البرنامج  5منتصف المدة بعد في جراء مراجعة د( ا
 .2025 - 2015لمتنمية الزراعية لمفترة 

 
 التقرير:مشروع  بشأن توصياتمناقشة 

رة المياه والبنية التحتية داوالقوة والطاقة والكيرباء واحصول عمى الميكنة لاالشارة الى ا ( أ
رشاد الادات المياه في المناطق الريفية وخدمات امدراضي وااللمري وتطيير ا

 .باعتباىا ميمة لتطوير الريوالتعاونيات 
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 .منتج زراعي باعتبارهلتصنيع الزراعي الى اشارة صراحة الا( ب
 

 في أفريقيا.في الزراعة التعاقدية متطور السريع شارة لالاج ( 
  

 .الموضوع البيئيستدامة عند مناقشة الالتصحر وا د ( تضمين
 
 مناىج لممتابعة.من الغذائي و أللواستراتيجيات ( وضع مؤشرات ه
 

 سواق والتجارة الثنائية.الاو( التعامل مع 
 
 فرصة لتبادل الدروس المستفادة.الزراعة ك عام( استخدام ز
 
 لتنفيذ.من أجل ا( وضع أولويات مشتركة ح
 
 سنوات. 10من  البدسنوات  5ستراتيجيات كل الاخطط و ال( مراجعة ط
  

لمعالجة نقص  نشرقدرات التعزيز القدرات البحثية و عمى التدعيم الحيوي و ( التأكيد ي
 التقزم.المغذيات الدقيقة و 

 
وراثيا في أفريقيا؛ الرجوع إلى حورة رؤية مشتركة بشأن الكائنات المو  وير موقفتطك( تحديد/

 .حورة وراثياالتنوع البيولوجي في بيان الكائنات المأمن اتفاقية 
 

دريب الميني في المناطق الريفية من أجل والت لى التدريب الريفياشارة الل( تضمين ا
 .التغذويمن الغذائي و الا المنتجين لتعزيزحين والتجار و الالف
 

 ."الحيوانعاية ر من " ال" بدرعاية الماشيةم( استخدام "
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 .وضامالوثيقة أقل غكون حتى ت( وضع مؤشرات ن
  

فريقي الشامل الاختصار البرنامج ا لىشارة اال: االوثيقة بالمغة الفرنسية( تنقيح مشروع س
 'صميينالا السكان" تعبير؛ استبدال CAADPمن  البد  PDDAAلمتنمية الزراعية بحروف

 ."المحميين"تعبير ب
 
ما يتعمق بالقدرة وتحديدا  لبرتغالية لتشمل جميع المعموماتامشروع الوثيقة بالمغة ( مراجعة ع

 .والمخاطرعمى التكيف 
 
 .النتائج( طار( تضمين الممحق )اف
 

 .مينيةيتسموا بالو  ى حاجة صغار المزارعين في أن يكونوا منظمينيد عم( التأكص
 
طارية بشأن المم المتحدة االمع اتفاقية ا القضايا البيئية المطروحة في ىذه الوثيقة ( ربطق

 .تغير المناخ
 
 .بيئيةضعف النظم الالمعني بصحة التربة في القسم ضمين تآكل التربة و ت( ر
 

 مناطق التجارة الحرة.( اقامة ش
 
 .من الغذائيالاخاصة و جتماعي الا لضمان( وضع ورصد برامج ات
 

 حياء المائيةلتربية اسماك و لد امصائ -كبار المسئولين تقرير نظر ا. ثامن
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حول مصائد الخبراء اجتماع كبار المسؤولين و تقرير  تم عرض، 2014مايو  2. في  45
 هالوتالوزراء إلى  2014أبريل  29و  28حياء المائية الذي عقد يومي السماك وتربية االا

 :لتالية. تضمن التقرير التوصيات امناقشة
 
حياء الربية اسماك وتالد استراتيجية لمصائالات احالصالوا فيما يتعمق باطار السياسات .1

 :المائية في أفريقيا
 

نشاء ل االمن خ ،ستخدام المستدام لياالواالسمكية ثروات لعمى اظ امحاجة لتعزيز الحفل نظرا
 ؛مؤسسيةقميمي وترتيبات ي واوطنحكم 

 
من الن الفقر واالمساىمة في الحد مالحجم في سماك الصغيرة الا مكانات مصائداب عترافاوا

 ؛قتصادية لمجتمعات الصيد وخارجياالجتماعية واالالغذائي والتغذوي والمنافع ا
 

جتماعية والمساىمة الالثروة والمزايا ا حياء المائية في توفيرالمكانات قطاع تربية اابا واعتراف
 فريقي؛القتصاد االفي تنمية ا

 
سمكي من ستزراع الالاوفرة سماك في أفريقيا و الفوائد مصائد احاجة إلى استغالل ا لمر نظو 
 التسويق؛ل تسارع التجارة و الخ
  

حياء الالمتكاممة لتنمية تربية ادارة السماك واالىمية تماسك سياسات مصائد االونظرا 
 ؛المائية

 
من أجل ضمان التنمية سسات المؤ عضاء و الالدول ااحتياجات تعزيز قدرة ادراكا لتحديات و و 

 ؛المستدامة ليذا القطاع
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سماك في الدارة مصائد اعزيز "صوت أفريقيا " في الحكم واعمى الحاجة لزيادة وت اتأكيدو 
عضاء المرتبطة اللدول الفوائد التي تعود عمى ابشكل مستدام اأعالي البحار من أجل تعزيز 

 ؛أعالي البحار مواردل الباستغ
 

النمو في ٪ في  6بنسبة حياء المائية في المساىمة التربية اسماك و الر مصائد اواعترافا بدو 
 حياء المائية في الخطة الوطنيةالتربية اسماك و الالزراعة والحاجة الى ادماج مصائد ا

 ؛ستثمار الزراعي عمى نحو فعالالل
 

ما في ذلك ل المفرط لمموارد السمكية بالستغالوازاء الشعور بالقمق حيال جميع أشكال ا
 .سماك وحتى نيب المواردالالصيد غير المشروع ل

 :بالتالي الخبراء قام. 46
 

ح لمصائد الصالعن ارتياحيم لعممية تطوير اطار السياسات واستراتيجية ا التعبيرأ( 
 حياء المائية في أفريقيا.ألسماك وتربية االا

 

المؤتمر المشترك ح الى الصالبرفع اطار السياسات واستراتيجية ا التوصيةب ( 
 .عتمادىاالحياء المائية السماك وتربية االلوزراء الزراعة والتنمية الريفية ومصائد ا

 

فريقي الشامل لمتنمية الزراعية البأن يتم انشاء لجنة فرعية لمبرنامج ا التوصيةج ( 
فريق مائية عمى المستوى الوطني لدعم حياء الالسماك وتربية االبشأن مصائد ا

 .في الدول فريقي الشاملالا لبرنامجا
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عضاء عمى تعزيز الترتيبات المؤسسية لضمان التماسك المؤسسي الالدول ا حثد( 
 حياء المائية.السماك وتربية االوتماسك السياسات في مصائد ا

 

تيم في البتنظيم تدخغيرىم من أصحاب المصمحة نمائيين و الشركاء اال مطالبةه( 
ح الصالاستراتيجية او  اطار السياساتء المائية مع حياالسماك وتربية االد امصائ

 .ادعم تنفيذىو 

 

طار ولويات ووضع خطة عمل لتحقيق تنفيذ االعضاء عمى تحديد االل االدو  حثو( 
 ح.الصالاستراتيجية االسياسات و 

 

تقديم تقارير طار السياسات و فريقي بوضع آلية لمراقبة تنفيذ االتحاد االا توصيةز( 
 عضاء.الالدول ا لىا بشكل منتظم

 

قميمية تصميم القتصادية االالمجموعات اعضاء و المن الدول ا الطمبح( 
والحصاد عمى ضمان الحقوق سماك التي تشجع المصائد االى وصول استراتيجيات لم

 الموارد.ىذه من  ستفادة من امكانات تحقيق ثرواتالثروات السمكية لالمستدام لم

 

قميمية القتصادية االلمجموعات اابعضاء الوالدول افريقي التحاد االامن  الطمب( ط
ة قاريمنصة فريقية بوصفيا السماك االح مصائد االوالشركاء دعم تفعيل آلية اص
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حياء السماك وتربية االا دستثمارات في مجال مصائاللتنسيق تدخل متماسك وا
 .المائية

 

عمى عضاء الدول اقميمية والالقتصادية االفريقي والمجموعات االتحاد االا حث( ي
مجال عمميات صنع القرارات في في دول غير المن لفاعمة مشاركة الجيات ا يسيرت

 حياء المائية.التربية اسماك و الد امصائ

 

تعزيز قدرة الدول قميمية القتصادية االالمجموعات افريقي و التحاد االمن اطمب الك( 
سماك الدارة مصائد االقميمية الضاء عمى المشاركة الفعالة في المنظمات اعالا
 .خرى لتحقيق المزاياالالمحافل الدولية او 

 

دعم الروابط قميمية عمى القتصادية االالمجموعات افريقي و التحاد االا حثل( 
 .حياء المائيةالسماك وتربية االا دقميمية لمصائالالمؤسسية عمى المستويات ا

 

عضاء الوالدول اقميمية الا قتصاديةالوالمجموعات افريقي التحاد االامن  الطمبم( 
حياء المائية في أفريقيا السماك الداخمية وتربية االد االمعنية بمصائجنة المتعزيز 

حياء المعب دورىا بشكل فعال في تعزيز تنمية تربية االتي توغيرىا من الشبكات 
 المائية في القارة .
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بناء القدرات في مية قميالقتصادية االالمجموعات افريقي و التحاد االمن اطمب الن( 
موارد السمكية ل الالالصكوك القانونية الدولية التي تنظم استغدراج عضاء الالالدول ا

 .، ضمن القوانين المحميةالوطنية المشتركة في المياه

 

شراف بما في الالرصد والمراقبة وا تعزيز قدرةبعضاء الالتزام الدول اعمى التأكيد س( 
وتدابير دولة العمم والصكوك ذات الصمة من أجل  ساحميةذلك تنفيذ تدابير الدول ال

 .مشروعمكافحة الصيد غير ال

 

تعاونيا قميمية القتصادية االىمية أن تعزز المجموعات ااعمى مجددا  التأكيدع( 
حات في قطاع الصاللمتعجيل باسماك الد اقميمية لمصائالوتآزرىا مع الييئات ا

 ي.قميمالسماك عمى المستوى االد امصائ

 

 فيما يتعمق بالتحول الزراعي من أجل التعجيل بالنمو: أجندة العمم من أجل الزراعة .2

 سماكالا مصائديل في تحو  رشادالمبحث والعمم والتكنولوجيا وااعترافا بالدور الحاسم ل
 ،نتاجيةالنتاج واالاستدامة ا حياء المائية من أجلالوتربية ا

 

عضاء لزيادة النب تعزيز القدرات لمدول اشارة الى أىمية تطبيق البحث وجواالوبا
وسع في ىذا وبالتالي توجيو استثمار اقتصادي أستثمار في البحث من أجل التنمية الا

 القطاع،
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نتاجية الزراعية وبرنامج الدعم الفني التنظيم البحث الوطني مع اطار افي متابعة و 
 حياء المائية،الالمصائد السمكية وتربية امجال في 

 :بالتالي براءالخ قام

البحث في مجال عضاء عمى تعزيز وبناء القدرات من اجل الالدول ا حث ( أ
السمكية  مخزروناتمدينامي لجراء تقييم الحياء المائية التربية االمصائد السمكية و 

 لمثروات السميكة واجراء بحوث حول اثار تغير المناخ. قتصادياليم اقيتوال

ن أجل المشاركة النشطة لمقطاع الخاص عضاء عمى انشاء آلية مالحث الدول ا ( ب
 رشادالث واو البحمجال في 

شأن المصائد السمكية العائدات ب عضاء عمى ادخال آلية لتحقيقاللدول اج( حث ا
 .اء المائية من أجل البحث والتطويريحالوتربية ا

 

 فريقية لمتميز من أجلالنشاء المراكز االفريقي بدعم الشركاء التحاد االا ةطالبمد( 
 وعموم المحيطاتودراسات التنوع الحيوي سماك الا وصيدحياء المائية التربية ا

 

 سواق وفرص التجارةالا . فيما يتعمق باستغالل3

سماك ومنتجات المصائد الل صافي ن افريقيا مستوردامشعور بالقمق ازاء ل نظرا
مصائد سماك ومنتجات الالية لاليامشاالقميمية البينية ة كية وكذلك التجار السم

 السمكية.

 



AU/JMARF&A/MIN/Rpt 
Page 32 

 

واعترافا بأنو في حين تم القضاء عمى معظم الحواجز الجمركية والقيود الكمية في 
معظم المجموعات االقتصادية اإلقميمية، مازالت الحواجز غير الجمركية قائمة وتعوق 

 األسماك؛ لممنتجات السمكية ومنتجاتالبينية االقميمية التجارة 

 

 سماكالسل القيمة لمصائد االلس ةمحدودنمية التالونظرا لمشعور بالقمق ازاء 

 :بالتالي الخبراء قام. 48

السياسات عضاء عمى مواءمة الالدول اقميمية و القتصادية االالمجموعات ا أ( حث
 طر القانونية لمحد من الحواجز التجارية.الالتجارية وا

بنية وبناء ال دولةمستوى المى عضاء بتعزيز القدرات التجارية عالالدول ا يةوصتب( 
 فريقية البينية.اليادة التجارة امتجارة من أجل ز التحتية المادية والمؤسسية ل

عضاء القميمية والدول االقتصادية االفريقي والمجموعات االتحاد االا مطالبة ج (
البيئية بما يتفق مع سياسة الحفاظ عمى مات اللوضع العتنفيذ آليات بدعم /

 .ةجتماعيالا ايةعالر اعتبارات مخزونات و ال

منظمات قامة عضاء بتعزيز/ االقميمية والدول االقتصادية االالمجموعات ا مطالبة( د
السوق من ق لتعزيز تحسين معمومات اسو الاقميمية و الاو شبكات تتصل بالتجارة ا

 عمى جميع المستويات.ات قرار تخاذ الالتمكين أفضل أجل 

القيمة عند تحميل ىذا القطاع  سلالعضاء عمى تعزيز نيج ساللدول اع ايشجته( 
 عتبار.الوسع في االخذ قضايا التجارة اال

ل الير القانوني من خمكافحة الصيد غعضاء عمى تنفيذ تدابير لاللدول او( حث ا
 .رفأبما في ذلك تدابير دولة المئمة الوتدابير معمل تنفيذ خطة 
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الصغيرة مشروعات ال من أجلستثمار التمويل ا استغاللفيما يتعمق ب .4
 حياء المائيةالسماك وتربية االد اوالمتوسطة في قطاعي مصائ

قوده القطاع يحياء المائية القطاع تربية اسماك و الد ابأن النمو في مصائ اعترافا
 ؛الخاص بشكل رئيسي

تمويل معينة لدعم المشروعات الصغيرة لية آلغياب انو في ظل شبو اللى شارة إالوبا
الدول  حياء المائية في معظمالسماك وتربية االد اوالمتوسطة في مجال مصائ

 .عضاءالا

 

 :بالتالي الخبراء قام. 49

لمخدمات المالية لممشروعات الصغيرة بيئة مواتية عضاء بتييئة الالدول ا ةلباطم ( أ
حياء المائية في إطار البرنامج السماك وتربية االد اوالمتوسطة في مجال مصائ

 .اعيةلمتنمية الزر الشامل فريقي الا

قميمية القتصادية االالمجموعات او فريقي التحاد االاعضاء بالالدول ا توصية ( ب
سماك الا دمصائلزيادة استثمارات القطاع الخاص في مجال  نيج مبتكرتطوير ب

 .حياء المائيةالوتربية ا

 

 ويالتغذمن الغذائي و البا ما يتعمق. في 5

 ؛ةعيشمسبل الوي و ذالتغمن الغذائي و المجال اسماك في الأىمية اتعزيز 
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ما بعد الحصاد وخاصة في من خسائر  مرتفعالمستوى الزاء القمق انظرا لمشعور ب
 .صغيرنطاق عمى حياء المائية الوتربية ا يةكد السمالمصائ

 

 :باآلتي الخبراء قام .50

مصائد استدامة ت طر التنظيمية لحماية عممياالعضاء عمى تعزيز االأ( حث الدول ا
 .عمى المخزوناتظ احفالرة و سماك الصغيالا

لحد من خسائر ما قميمية باالقتصادية االوالمجموعات اعضاء الالدول ا ةطالبمب( 
ل استثمارات كافية وسياسات اللحصاد من خبعد الحصاد ودعم أنشطة ما بعد ا

 .ئمةالم

قطاعية عمى المستوى الوطني عضاء عمى وضع استراتيجيات الل اج ( حث الدو 
 .سماك الداخميةالحياء المائية ومصائد االتربية ا وتكثيف لتوسيع

عضاء القميمية والدول االقتصادية االفريقي والمجموعات االتحاد االا ةلباطم( د
ل توسيع التنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خستفادة من الفرص المتاحة لالبا
 اطق الحضرية.، بما في ذلك الطمب المتزايد في المنسماكالسواق المحمية لالا

 

عضاء القميمية والدول االقتصادية االفريقي والمجموعات االتحاد االا ةطالبمه( 
المائية عمى نطاق صغير كوسيمة  حياءالتوسيع نطاق المتابعة المتكاممة لتربية اب
 من الغذائي.النتاجية الريفية واالزيادة ال
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ية عمى دعم تطوير قميمالقتصادية االالمجموعات اريقي و فالتحاد االو( حث ا
التي تعزز البنى  حياء المائيةالسماك وتربية االد االسياسات الوطنية من أجل مصائ

 والتجارة والتسويق. سماكالغذية من اجل تعزيز تعبئة االمة االسة لئمالالتحتية الم

 عضاء عمىالل اقميمية والدو القتصادية االفريقي والمجموعات االتحاد االا حثز ( 
 سمسمة القيمة.عبر سماك الاالمعنيين بة أصحاب المصمحة تعزيز قدر 

من أجل حياء المائية التنمية تربية اعضاء عمى اعطاء أولوية لالالدول ا ح( حث
 .من الغذائيالا

 

 ، بما في ذلك تغير المناخوادارة المخاطرقدرة عمى التكيف ما يتعمق بال. في 6

 

 ؛تغير المناخ والكوارثبشكل كبير ب سماكالمجتمعات صيد اتأثر مكانية اب اعترافا

من الغذائي وسبل العمى ا آثارىاقتصادية والبيئية الخطيرة و الشارة الى التكاليف االوبا
 ؛المعيشة

مراض الفيروس نقص المناعة البشرية وغيره من اتأثر مجتمعات الصيد بب اعترافوا
 .اجنسيمنقولة ال

 

 :بالتالي الخبراء قام. 52
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حياء المائية في السماك / تربية االد اعضاء عمى إدراج مصائالحث الدول ا أ(
دارة والتخفيف من آثاره واتغير المناخ ستراتيجية القائمة لمتكيف مع الالسياسة وا

 مخاطر الكوارث.

ية كممصائد السمقميمية لالقميمية والييئات االقتصادية االالمجموعات ا ةلباطمب ( 
ية الخاصة كالمصائد السمدارة ية التأثر في خطط امعالجة قابمتعميم تغير المناخ و ب

 .بيا

 

سماك الد ابيئية لمصائالنظم النيج / تطوير عضاء عمى تنفيذالالدول ا ج ( حث
تغير عتبار الخذ بعين اال، مع احياء المائيةالدارة تربية ابيئية لخطط االنظم ال نيجو 

 المناخ وادارة مخاطر الكوارث.

 

 عمىالصيادين  تدريبنذار المبكر و النشاء نظم لامى عضاء عالد ( حث الدول ا
 .مة في البحراللضمان الس ةيحالالم ممارساتالمن و الاو من آلاعمميات الصيد 

 

عضاء الوالدول ا قميميةالقتصادية االوالمجموعات افريقي التحاد االا ةلباطمه( 
حياء السماك وتربية االمن أجل مشروعات مصائد امبتكرة بتطوير آليات تأمين 

 .المائية
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عضاء القميمية والدول االقتصادية االفريقي والمجموعات االتحاد االامن طمب الو( 
 دمصائتنمية التكيف التكنولوجي لقميمية و التعزيز تطبيق أفضل الممارسات الدولية وا

 .حياء المائيةالسماك وتربية االا

 

 وتحميل ونشر البياناتجمع ما يتعمق ب. في 7

 ؛حياء المائيةالسماك وتربية االد ادارة مصائالبيانات في ا ىميةالنظرا 

 

 ؛وتحميل ونشر البياناتجمع المتعمقة بالتحديات وادراكا ب

أىمية تبادل المعمومات والتكنولوجيا والحاجة إلى استراتيجية شاممة لجمع واعترافا ب
 البيانات في القارة .

 الخبراء: تولى .58

البيانات وتحميل ونشر جمع استراتيجية تسييل تطوير  فريقي عمىالتحاد االا أ( حث
حياء التربية ا احصاءاتسماك و الد اعضاء في تعزيز مصائالاعدة الدول المس

 المائية.

حياء التربية اية و كاحصاءات المصائد السمدماج عضاء عمى االالدول ا ( حثب
حصاءات الا ستراتيجية الوطنية لتطويرالاو حصاءات الوطنية الالمائية في نظم ا

 الريفية.حصاءات الزراعية و الستراتيجية العالمية لتحسين االاو 

تفسير اء القدرات في مجال جمع وتحميل و عضاء عمى بنالالدول اتشجيع ج( 
مجال صنع القرارات في عممية تحسين قتصادية لالجتماعية وااللوجية واالبيانات البيو 

 .حياء المائيةالسماك وتربية االا دة مصائدار ا
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وجمع  التعاون من أجل تبادل المعموماتعضاء عمى تعزيز الالدول احث ( د
سماك الدارة مصائد االقميمي الاا ونشرىا عمى المستويين الوطني و البيانات وتحميمي

 .حياء المائيةالوتربية ا

 

 الجنس والشباب ما يتعمق بنوع. في 8

حياء المائية الربية اسماك وتالد اوالشباب في قطاع مصائ ىمية المرأةالنظرا 
 ؛ويالتغذمن الغذائي و الىمتيا في التخفيف من حدة الفقر واومسا

 .اتلى تيميش المرأة والشباب في عمميات صنع القرار شارة االوبا

 

 :الخبراء. يتولى 52

 

 السياساتعضاء عمى مراعاة المساواة بين الجنسين والشباب في الأ( حث الدول ا
وتعزيز المشاركة حياء المائية الربية الممصائد السمكية وت والقوانين والخطط الوطنية

 .اتالشباب في صنع القرار الفعالة لمنساء و 

ئمة الطفال وتييئة بيئة مالاء الى القضاء عمى عمالة اعضالالدول ا ةدعو ( ب
الخدمات لى الخدمات المالية و لك الوصول ابما في ذئق لمشباب الالتوظيف ومواتية لم
 .ة لمشبابالصديقالصحية 
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أو أنشطة  خطط التمكين من أجل تعزيز أدوارشجيع تعضاء بالالدول امطالبة ج( 
بما في ذلك التجارة حياء المائية التربية اسماك و الالمرأة والشباب في تنمية مصائد ا

 نتاج.الاوالتسويق و 

 

عن الرئيسية : القضايا والتوصيات جمسات الحواريةالتاسعا . النظر في توصيات 
 8024ايو المناقشة في أول مات جمس

 

 ىانريدالتي فريقيا: أفريقيا ل: رؤية  2الدورة 

 

ىل بشأن الجوع: تركزت المناقشات عمى السؤال: "ىدف أفريقيا : 2 الحمقة .1
 ؟8085لجوع بحمول عام ىدف القضاء عمى ايمكن تحقيق 

 

 2025م جماع عام عمى أن القضاء عمى الجوع بحمول عا. بينما كان ىناك ا54
. ركزت المناقشة بوجود "ارادة سياسية'' مشروطتفاق عمى أن ىذا ال، تم ايمكن تحقيقو

 .ية اظيار ذلكرادة السياسية وكيفالمسألة اعمى التي تمت ذلك 

 

يمكن تحقيق ، ت ىناك ارادة سياسيةذا كانبأنو اع اقتنعمى ا. كان جميع الوزراء 55
، حدد ل المناقشة التي تمت ذلكالخ .2025القضاء عمى الجوع بحمول عام ىدف 

يص ميزانية كافية مع خصت( رادة السياسية : أالالمتحدثون العوامل التي تحدد ا
تنسيق فيما ( الب ،مخصصاتؤ والفعال لمستخدام الكفالخطط لضمان اسياسات و 
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تنظيم/تنسيق ( خرى؛ جالالقطاعات او مترابط بين الزراعة ، نظرا لبين القطاعات
( برامج ت؛ دالغيرىا من المدخئتمان و الراضي واال( الحصول عمى اد؛ الشراكات

بتكارات الفنية التي تعد مناسبة وفي ال( اهالزراعة؛ الى لجمب الشباب والنساء 
ل مع الفساد في المواقع ( التعامز؛ و( تبادل المعارف؛ متناول صغار المنتجين

 .المدربة ريةمن الموارد البشزم توفره الالمستوى ال( ح؛ الحدودية

 :التوصية

 

باعتبارىا بعاد اللتقدم حول ىذه اء اىتمام وثيق بااليعضاء االلدول اأ ( ينبغي عمى ا
 المحددة لدعم الزراعة.لتزامات الانطاق تفعيل تمك قياس وسائل حاسمة ل

 

 نتقال من القول الى الفعلل ا:  8 الجمسة

التوصيات الصادرة  -و كيف  ذاما -لى الفعل نتقال من القول ال ا: 8الحمقة  .2
 عن حمقة النقاش

نعكس الزراعة كأولوية قصوى عضاء ضمان أن تالالدول ايتعين عمى : التمويل( أ
 .لمتنميةفريقي البنك االلى ، المقدمة استراتيجية لمدولالا اقور الافي 

  

سل ال: زيادة فرص مشاركة الشباب في مجموعة واسعة من سب( مشاركة الشباب
 سماك وغيرىا(.الد امصائيوانية و المحاصيل والثروة الحالقيمة )
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فريقي الشامل لمتنمية الج ( الشمولية: وضع آليات، كجزء من تنفيذ البرنامج ا
القطاع الخاص والمجتمع ئم مع اليتم التشاور بشكل مليا الالتي من خو ، الزراعية

غيرىم من و  والفنييننمائيين الشركاء االمدني )بما في ذلك منظمات المزارعين ( وال
 .التنفيذفي فعال عمى نحو مشاركتيم الزراعة و بأصحاب المصمحة المعنيين 

 

ق )بما في ذلك اسو أللفي مشاريع الري والبنية التحتية ستثمار ال( البنية التحتية: اد
 ت المحمية.التصنيع المدخوالميكنة والطاقة و التعامل مع ما بعد الحصاد والتصنيع( 

 

المجان الفنية بشأن فريقي التحاد االر امقر ر في اقتراح لتفعيل النظعاشرا. 
 بشأن الزراعة والتنمية الريفية والمياه والبيئةالمجنة الفنية المتخصصة  –المتخصصة 

 

تحاد العرضا حول قرار مؤتمر افريقي التحاد اال. قدم ممثل المستشار القانوني ل56
لجنة فنية متخصصة.  14اء نشال Assembly/AU/Dec.227 (XII) فريقيالا
تستند التي فريقية الالمؤتمرات الوزارية اىو حل كل ثار المترتبة عمى ىذا القرار الاو 
فريقي لمعمم الالمجمس الوزاري او ، فريقي لمبيئةالالمؤتمر الوزاري ا قطاع مثللى ىذا الا

قرار لى أن ا غيرىا. وأشارو  فريقيين لممياهالومجمس الوزراء ا ،والتكنولوجيا )أمكوست(
تفعيل  ، دعا الىAssembly/AU/Dec.365 (XVII)فريقي التحاد االمؤتمر ا

، وىذا يعني أن كل المؤتمرات 2013المجان الفنية المتخصصة من يناير عام 
. وأضاف أنو تنعدم وسيتم نقل عمميا الى المجان الفنية المتخصصةالوزارية سوف 

د نية بالزراعة والتنمية الريفية ومصائيا المع، سيتم التعامل مع القضان فصاعداآلمن ا
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التنمية الريفية والمياه حياء المائية عن طريق لجنة الزراعة و ألتربية اسماك و الا
 .والبيئة

 :ضايا التالية أثناء المناقشات حول العرضأثيرت الق .57

عتبار الخذ بعين األمع امؤتمر تفعيل قرار الطريق واضح لإلى أ( ىناك حاجة 
 والمجان.القطاعي صيات المؤتمر الوزاري خصو 

 

في المجنة ، نالبشكل منفصل حتى االتي عات ذات الصمة جميع القطا( تتم رعاية ب
 الفنية المتخصصة الجديدة.

 

المجنة الفنية في لكل قطاع  القطاعيةنشطة الالتمويل لالتكمفة و ج ( يجري مراعاة 
 .ةالجديدالمتخصصة 

مجنة الفنية عداد الحالي لاليات لصياغة برنامج ا/ العممجراءاتالاتأخذ ( د
أماناتيا في نظام و  ك دمج الييئات الوزارية القطاعيةبما في ذل المتخصصة الجديدة

 .عتبار المناسبالافريقي، التحاد االا

لمجنة الفنية تنسيق كآلية المشترك بشكل وزاري المؤتمر عمل المكتب الحالي لمي( ه
 .المتخصصة الجديدة

ة، لذلك واحد لجنة فنية متخصصة أيتتناسب مع  الربما قضية شاممة عد البيئة ت و(
مع المجان الفنية المتخصصة التي ستتعامل بيا كيفية ليس ىناك حاجة لتوضيح ال
فريقي المعني الالمؤتمر الوزاري ا، فإن وة عمى ذلكال. وعالبيئة بوصفيا قضية شاممة

التوضيح لى فريقي، لذلك ىناك حاجة االتحاد االن اعمستقل قانوني ىو كيان بالبيئة 
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في ىيكل فريقي المعني بالبيئة الاثار المترتبة عمى دمج المؤتمر الوزاري الفيم ال
 فريقي.التحاد االا

من الغذائي الفريقية في مجال االا أمر حيوي بالنسبة لمدولسماك الن قطاع از( ا
مصائد لجنة فنية متخصصة لشاء نال، ىناك حاجة قتصاد. وبالتاليالمساىمتو في او 
 سماك والزراعة.الا

بعض المجان الفنية المتخصصة عقد اجتماع ليجب أن يكون ىناك مبرر واضح لح( 
 عامين.كل مرة واحدة في  مرة واحدة سنويا وغيرىا

( يجب أن يكون ىناك وضوح بشأن كيفية التعامل مع التحدي المتمثل في المجان ط
 .فريقيالتحاد االطار اعد خارج اتالفنية المتخصصة التي 

نيا يمكن أن تؤدي إلى ال لوزارية ليس مناسبالغاء المؤتمرات امن أن اأثير قمق ي( 
 .أكبرمركزية 

المجنة الفنية دارة اعمى فريقي التحاد االقدرة اماىية من الميم توضيح ك( 
 زاريةالمؤتمرات الو لدى موجود تفويض الالوف تحظى بالتي سالمتخصصة الجديدة 

 

 :أنالى ردا عمى ذلك، أشار مقدم العرض  .58

فقط من  اتخاذهيمكن سماك الل مصائد الجنة فنية متخصصة من أجنشاء قرار ا( أ
عداد المجان الفنية المتخصصة بدأت ن عممية األنظرا فريقي التحاد االاجانب مؤتمر 

عادة تكوين لى احاجة افريقي التحاد االعضاء باالشيدت الدول او منذ فترة طويمة. 
، فريقيالتحاد االالمؤتمر ا مقرر ىذا نظرا ألن . و 14إلى المجان الفنية المتخصصة 

منظر عادة لفريقي ىو ضمان التنفيذ وأي االتحاد االفإن ميمة مفوضية ا، عد سارياي
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مفوضية فريقي وليس التحاد االامؤتمر في المجان الفنية المتخصصة ىي مسؤولية 
 .قيفريالتحاد االامؤتمر رسالة إلى ال ر فقط ىذهالتي يمكن أن تمر  فريقيالتحاد االا

 

لمجان الفنية الوائح رعاية التي اثيرت بالتحديات ب( يمكن أن تحظى بعض ىذه 
 المتخصصة.

التي المعنية و طار المجان الفنية المتخصصة سيتم دمج المؤتمرات الوزارية في ا( ج
 .فريقيالتحاد االمفوضية اتمويميا من ميزانية سيتم فريقي و التحاد االىيئات امن تعد 

 

ترشيد عمميات المؤتمرات الوزارية. في الوقت ح لالصاللى اد( ىناك حاجة ا
وأحيانا توصيات من المؤتمرات الوزارية  مؤتمرا وزاريا 25الحاضر، ىناك حوالي 

نية نسيق بين المجان الفتعزيز التتعارض مع بعضيا البعض وبالتالي ىناك حاجة لت
 .المتخصصة

 

 رات وزاريةمقر . دراسة واعتماد حادي عشر

اجتمعنا حياء المائية، التربية اسماك و الد اء الزراعة والتنمية الريفية ومصائوزرا نحن
مايو عام  2-1يوبيا، من ثفريقي لممؤتمرات في أديس أبابا، االتحاد االمركز ا في

فريقية من الاالزراعة حويل ت: "من الغذائيالالزراعة واعام موضوع  ، حول2014
من أجل الفرص استغالل ل التحسين سبل المعيشة من خشترك و الم زدىارالأجل ا

 ؛النمو الشامل والتنمية المستدامة"
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ل ال، خنوالعالفريقي لرؤساء الدول والحكومات التحاد االا بمؤتمراعترافا وتقديرا 
االحتفاء ويميز ، من الغذائيالالزراعة واعام كون لي 2014، عام 19 دورتو العادية

 ؛فريقي الشامل لمتنمية الزراعيةالابرنامج العتماد الالعاشرة  الذكرىب

 

بشأن الزراعة كما ورد في  2003ن مابوتو العبالتقدم المحرز في تنفيذ ا ااعترافو 
، التي واجيت ذلك التحديات، وبفريقي الشامل لمتنمية الزراعيةالاطار البرنامج ا

فريقي الال تنفيذ البرنامج الخمستفادة عمى مدى العقد الماضي ميمة الالدروس الو 
النمو التعجيل بمن أجل فرص الفاق و الاعمى عكس نلمتنمية الزراعية، والتي تالشامل 

 ؛الزخم ىذا ل المحافظة عمىالالتحول من خالزراعي و 

يق غنى عنو لتحق الالنمو الزراعي والتحول ىو شرط التعجيل ببأن  واقتناعا
الكرامة و  ةعيشمزدىار المشترك، وتحسين سبل الالامن أجل  فريقيينالا طموحات
 من؛ألم واالالسوكذلك 

، وخاصة النساء ناسكانان جميع قطاعات ضمان ستراتيجية لالىمية االعمى اوتأكيدا 
تستفيد بشكل ، يجب أن تشارك و خرى من مجتمعاتناالوالقطاعات المحرومة ا والشباب

 ؛النمو مباشر من فرص

 تأثيرأكبر كون لو ، سيشاملوتحول زراعي نمو بأن النجاح في  اعاقتنكذلك او  
، نطاقا في أفريقياوسع الانمائية المستدامة الاىداف اليجابي عمى تحقيق امباشر وا

 بيئة؛لضل مع مسائل اأفتعامل و أكبر جتماعية اا في ذلك الحد من الفقر وعدالة بم
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الموارد السمكية و صائد المستدام لممخدام ستالظ وااالحف لى تعزيزمحاجة ال وادراكا
ل سياسات متماسكة وكذلك الحكم والترتيبات المؤسسية الحياء المائية من خالتربية او 

 ،قميميالعمى الصعيدين الوطني وا

 

جتماعية الحياء المائية لتوليد الثروة والمزايا االقطاع تربية ابامكانيات  ااعترافو 
سماك والمنتجات السمكية في الفريقي وأىمية االقتصاد االتنمية االمساىمة في و 
 ؛ةعيشمسبل الوي و التغذمن الغذائي و الا

 

حياء التربية االوفرة في و سماك في أفريقيا المصائد امزايا  استغاللمحاجة إلى ل انظر و 
 ،التسويقسل القيمة، وتسارع التجارة و الل تنمية سالالمائية من خ

سماك وتربية الد اتحويل مصائمجال دور البحوث والعموم في بعتراف الا وتأكيد
 ؛ل امكاناتيا الكاممةالستغالنتاجية الحياء المائية واالا

 

سماك وتربية الد االمحدودة في مجال مصائالمضافة قيمة ال بشأنمقمق ونظرا ل
ما بعد الحصاد وخاصة في مجال لى جانب مستوى عال من خسائر حياء المائية االا

 لدعم المشروعاتغياب آلية مالية محددة بعمما صغيرة ، واالحاطة السماك الد ائمصا
 :حياء المائيةالسماك وتربية االد امصائ الصغيرة والمتوسطة في مجال
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لمتعبير عن نيباد ملتنسيق التخطيط و الكالة و فريقي و التحاد االمفوضية اب شيدن  .1
ريقيا والتحول إلى تحقيقيا تسارع النمو الزراعي في افرؤية وأىداف واضحة ل

 نال اجتماعالخبشأنيا  شاورنا، والتي تل العقد المقبلالخ

 

د عمى تقرير كبار المسؤولين وخبراء الزراعة والتنمية الريفية ومصائ نوافق .2
؛ 2014أبريل  30-28الذين اجتمعوا في الفترة حياء المائية، التربية اسماك و الا

التي أجريناىا  حواريةن المناقشات الت عمتي نجوأيضا اقرار الرسائل الرئيسية ال
 .ىداف المقترحةالمع أصحاب المصمحة عمى أساس الرؤية وا

 

 :وبالتالي تم اعتماد القرارات التالية

 :نتاجيةل نتاج الزراعي واال لالنمو الشامل فيما يتعمق بالتعجيل بأ( 

 

ت والري الالمدخ مع التركيز عمى نتاجيةالقل المستوى الحالي لألمضاعفة عمى ا ( أ
عند جمالي الزراعي الفي الناتج المحمي المقطاع نمو السنوي الاستدامة والميكنة و 

 ؛قلألعمى ا٪  6

دعم ت زراعية فعالة من حيث التكمفة وذات جودة و الاستخدام مدخنتاج و الدعم ا ( ب
 سماكالمصائد االمحاصيل والثروة الحيوانية و الميكنة والمواد الكيميائية الزراعية )

لى جميع أصحاب المتناول والوصول افي تكون التي حياء المائية( التربية او 
 المصمحة؛
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والبنية التحتية لمري لتسييل نظام بكفاءة وفعالية ستثمار في ادارة المياه الج( ا
يمكن و وكذلك الطاقة المتجددة بأسعار معقولة  مياه مستقر ويمكن التنبؤ بومدادات لما
 ؛زراعينتاج الالا غراضالعتماد عمييا الا

ذلك  فرص، بما فيعمى  ساوحصول بشكل متضمان الاتخاذ تدابير وآليات لد ( 
 والشباب، بالنسبة لمنساء معمومات المعارف والمياراتو  نتاجيةالصول االراضي واالا

 والمجموعات الرعوية وغيرىا من الفئات المحرومة اجتماعيا؛

سرية الالزراعة اب الحيازات الصغيرة و حا( دعم التأىيل الميني لممنتجين من أصه
 ل برامج التدريب الميني؛المن خ

النمو السنوي في  فريقيا لزيادة مستوىر أجندة العموم من أجل الزراعة في اقراو( ا
التكنولوجيا ونشرىا واعتمادىا  ابتكارل المن خ لمزراعة ةامل الكميو اجمالي انتاجية الع

 ؛والموارد البشرية الماىرة

 

واسعة أرض ستثمارات القائمة عمى الالموافقة عمى المبادئ التوجييية بشأن ( از
فريقي التحاد االراضي لمفوضية االعدتيا مبادرة سياسات االتي أ النطاق في أفريقيا

عضاء الوتستيدف مساعدة الدول ا فريقياالقتصادية اللمتنمية والمجنة ا فريقيالا والبنك
 .مثل ىذه ثماراتستااستفادة مثمى من  عمى تحقيق

زدىار ل من أجل التحول واالفرص التجارية سواق و لا استغاللب( فيما يتعمق ب
 :المشترك

، من بين أمور أخرىل ال، من خل الزراعةالمن خ النصف من الفقر بواقع ( الحدأ
سل القيمة الالشباب في سمن قل العمى ا٪  30من أجل فرص عمل توفير 

 ؛الزراعية
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 ؛أضعاف ةثالثبواقع فريقية البينية الا التجارة( زيادة ب

تعزيز الطمب  بيدففي أفريقيا قاليم الوفيما بين ا قاليمالالتجارة داخل ا ج ( تسريع
ضفاء الطابع الرسمي عمى فريقية بما في ذلك تبسيط واألعمى المنتجات الزراعية ا

 الممارسات التجارية الحالية؛

تعريفة خارجية خطة لى نتقال االاو  القارية نشاء منطقة التجارة الحرة( التعجيل باد
دون غذية والزراعة الداخل افريقيا والتجارة في االقيمة المضافة شجيع تلمشتركة 

 ؛خاطرة بالجودة والمعاييرالم

سواق والبنية التحتية الستثمار في االح السياسات والمؤسسات لتسييل االص( اه
مى سمع ، مع التركيز عالقميمية الشاممةية اتنمية سمسمة القيمة الزراعلمتجارة وتعزيز 

 ؛زراعية مختارة استراتيجيا

فريقي العمى المستوى القاري لتعزيز الموقف ااتخذت آليات التنسيق التي بلتزام ال( او
 ؛اتفاقات الشراكةبالزراعة و  فاوضات التجارية الدولية المرتبطةالمشترك بشأن الم

الت تنظيم المشاريع التجارية وتطوير جا( تعزيز قدرات صغار المنتجين في مح
 ؛اتسواق بما في ذلك التعاقداللى االقيادة والتنظيم والتفاوض والدخول ا

الستثمار في البنية او . خسائر ما بعد الحصاد بواقع النصف عمى األقل الحد من( ط
بما ية قميمية والقار السمسمة القيمة عمى المستويات الوطنية وااق و سو تطوير االالتحتية ل
معالجة و  تالتصاالتكنولوجيا المعمومات واوالطاقة و والنقل التصنيع المحمي  في ذلك

 التوزيع؛ما بعد الحصاد والتجييز والتخزين و 

 



AU/JMARF&A/MIN/Rpt 
Page 50 

 

مشروعات ممرأة والشباب في فرص لتفضيمية والمشاركة الدخول التسييل ي( دعم و 
 ؛مربحة وجذابةزراعية 

 متعددة.لجيات الفاعمة التفاعالت انشاء منصات لخ( التشجيع عمى ا

 

 :ما يمي، ويالتغذمن الغذائي و لتحقيق أىداف اب ما يتعمقج ( في

 ؛٪50، والحد من التقزم بنسبة 2025بالقضاء عمى الجوع بحمول عام لتزام الا  (1

سياسات ات الالزمة لمحالصاالاتخاذ تدابير ممموسة تضمن الحكم الرشيد و   (2
نحو تحقيق ىدف  ويالتغذمن الغذائي و الجندة التحديد أولويات أطر القانونية الوا

 ؛ 2025 بحمول الجوعالقضاء عمى 

برامج المشاريع الزراعية التي تستيدف جتماعية و التطوير و تفعيل حزم الحماية ا  (3
 أصحاب الحيازات الصغيرة في المناطق الريفية وخاصة النساء والشباب؛

وي التغذمن الغذائي و اللتتبع االسياق مع  ةتوافقواقعية وموضع وتطبيق مؤشرات   (4
 ؛ويالتغذمن الغذائي و ألا نظر في تعقيد مسألةالو 

 

جزءا ىاما من  االحيوان باعتبارىمسائل رعاية دماج ولوية لمماشية واالعطاء ا( ا5
استراتيجية رئيسية نحو تحقيق أىداف باعتبارىا و الزراعي التنمية الزراعية والتحول 

 ؛ويالتغذمن الغذائي و ألا

ستفادة من الفريقيا عمى ااة قدر و وراثيا حورة الكائنات المبشأن قي أفريموقف وضع  (6
 ؛الفرص
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الذي نقص الغذاء ستجابة لاللة الغذائية والنقدية ستراتيجيالا حتياطاتالتعزيز ا (7
 ؛ت الطوارىءالحاأو غيره من الكوارث/لفترات طويمة الدوري الجفاف ينجم عن 

ستباقية لمكوارث االستجابات المتقدمة و الا بكر لتيسيرلمنذار اال( تعزيز نظم ا8
 ؛ويالتغذالغذائي و  ت الطوارئ مع الغذاء وتأثيرات األمنالوحا

ت التدخمن أجل ذات االولوية  يةمجتمعالفئات الالمناطق الجغرافية و استيداف ( 9
 ؛الغذاء والتغذية

بما في ذلك تعزيز  احميك المواد الغذائية المنتجة مالتسييل زيادة استي( تشجيع و 10
مصدرىا التي يكون برامج التغذية المدرسية المبتكرة التي تستخدم المواد الغذائية 

 المجتمع الزراعي المحمي؛

 .ل تدعيميا بالعناصر الضروريةالممواد الغذائية من خية لتغذو ة الجودال( تعزيز 11

 

أنواع مع تغير المناخ و  عمى التكيفاعة في أفريقيا الزر قدرة تعزيز ب ما يتعمق( فيد
 :ما يمي، راطخلمأخرى من ا

 

قدرة بالسر الرعوية ألالمزارع / اأسر ٪ من  30يقل عن  ال أن يتسم ما ضمان  (1
 ؛مع الصدماتعمى التكيف 

 2015ام ما بعد عطار في مساىمة أفريقيا في امرونة بناء الأجندة تكامل دعم   (2
 وتغير المناخ؛ تدامةلمحد من مخاطر الكوارث وأجندة التنمية المس
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ستجابة لتغير المناخ عمى المستوى الوطني التسريع تنفيذ استراتيجيات ا  (3
لمعمل بما  يالمحد من مخاطر الكوارث وبرنامج فريقياالقميمية الستراتيجية االوا

 و؛طار عمل ىيوجيتماشى مع ا

، بما في كيفقدرة عمى التاالستثمارات لمبادرات بناء الزيادة ( دعم تنمية القدرات و 4
 ؛الريفيين جتماعي لمعمالالا نضماذلك ال

خطط  الحد من مخاطر الكوارث سواء فيبرامج التكيف مع تغير المناخ و  ادماج (5
 .االستثمار الزراعي الوطنية وخطط االستثمار الزراعي االقميمية

ادل تبوطنية لتعزيز التنسيق و و قميمية االمشاركة بنشاط في برامج قارية و تعزيز و ( 6
 ؛الخبرات والتعمم المتبادل

 

معمومات مى أصحاب الحيازات الصغيرة عالمزارعين ول صح( تحسين توافر و 7
دوات )عمى سبيل اوتكنولوجيا و معارف المخاطر و المناخ و حديثة بشأن وثوق بيا و م

بصورة الماشية( لتسييل عممية التنمية الزراعية  التأمين عمىالمحاصيل و المثال، 
ثمار في ستالل االالمخاطر من خعمم باخذ مع المناخ و ة عمى التكيف تتسم بالقدر 

 ؛الطقسالمناخ و  معموماتخدمات 

تحمل يا الت الحيوانية التي يمكنالالالسو المحاصيل أصناف صون وتنمية ( تعزيز  8
 صمية؛ألبما في ذلك استخدام الموارد الجينية ايف مع الظروف المناخية القاسية والتك

بما في ألكثر الفئات ضعفا  نسبةلبا ارة المخاطر والقدرة عمى المرونة( تحسين اد9
 والفئات المحرومة اجتماعيا؛ طفالألذلك النساء وا
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راضي القاحمة الامعرضة لمتأثر مثل الغابات و البيئية لمنظم اولوية لعطاء أ( ا10
تكون حيث  لى ذلك،والتنوع البيولوجي، وما اوتآكل التربة صحة التربة وشبو القاحمة و 

 ؛راضي حادةالتحديات التصحر وتدىور ا

التصحر تغير المناخ و تتعمق بتأثيرات  داخل الدولوضع وتنفيذ مشاريع رائدة  (11
قدرة عمى ألفضل الممارسات وتعزيز الل المحتم من أجل التعزيز، عمى الزراعة

 ؛التكيف

 

تمارس الزراعة  التيسر الزراعية الضافي من ابشأن عدد اوضع أىداف واقعية  (12
 .2025ممناخ بحمول عام الذكية ل

 

ستثمارات لتمويل اراكات بين القطاعين العام والخاص و تعزيز الشما يتعمق به( في
 ى:ما يم، فريقيةلفي الزراعة ا

انيات السنوية الوطنية زخم تخصيص نسبة مئوية متزايدة من الميز  الحفاظ عمى (1
أيضا تدابير  اتخاذو  ٪ 10البالغ  لتزامالن ادنى مألوذلك تمشيا مع الحد المزراعة 

 ؛ستثماراتاللضمان كفاءة وفعالية ىذه ا

عضاء فيما يتعمق بالتقدم الداء لمدول االر ايقدلالعتراف وتوضع آليات ونظم   (2
 ؛لتزامات الرئيسية المتفق عميياالا بشأن

ال يقل لما بين القطاعين العام والخاص الشاممة / أو تعزيز الشراكات انشاء و  (3
ة القويصمة وية مع الولالمسمع الزراعية ذات االقيمة لسل الس ( من5)عن خمس 

 زراعة الحيازات الصغيرة ؛ب
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من أصحاب شروعات صديقة لمم تعد/ أو تعزيز برامج التمويل التي وضع و  (4
 ؛وعات القابمة لمحياةشر ملى الالحيازات الصغيرة لدعم انتقاليا ا

 تعزيز آليات التمويل المشترك؛المتعددين ل صحاب المصمحةألنشاء منصات ا (5

ستثمار الزراعي لمحد الولوية لحشد الموارد المحمية من أجل اايع واعطاء تشج  (6
التي قد تحد من الشعور و متمويل الخارجية لمصادر العتماد الكبير عمى المن ا

 ؛خرينآلأصحاب المصمحة امن قبل المزارعين و  الشراءبالممكية و 

درات المؤسسات المحمية الرئيسية الوسيطة لمقطاع الخاص من انشاء وتعزيز ق (7
أجل التيسير والتنسيق الشامل لضمان مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ البرنامج 

 فريقي الشامل لمتنمية الزراعيةاأل
 

ما حياء المائية، لتربية اموارد سماك و لد اامكانات مصائاستغالل ب ما يتعمقو( في
 يمي:

د ح من أجل مصائالصالااستراتيجية فريقي و التحاد االا ر سياساتاطاقرار ( ا2
 حياء المائية في أفريقيا؛السماك وتربية االا

تطوير حياء المائية و التربية اسماك و الد احات لمعالجة ادارة مصائالص( اجراء ا2
حياء المائية بما السماك وتربية االالمؤسسات التي تؤدي إلى استدامة مصائد ا

د ح من أجل مصائالصالاستراتيجية افريقي و التحاد االا مع اطار سياساتيتماشى 
 حياء المائية؛التربية اسماك و الا

يتجزأ من الحفاظ  الحياء المائية باعتبارىا جزءا التربية اسماك و الد امصائ تطوير( 3
 ؛لمتنمية الزراعية الشاملاألفريقي مبرنامج الزخم لنتائج عمى اطار 
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نتاجية الريفية الزيادة احياء المائية كوسيمة للتربية األة المتكاممة تنميتعزيز ال( 4
 من الغذائي والتغذية؛الوا

المسؤولة تجارة السماك وتشجيع السل القيمة لالل تطوير سال( تسريع التجارة من خ5
سماك المصائد ابشكل كبير منافع  والتسويق من أجل استغاللسماك الوالعادلة في ا

 .الوافرة في أفريقيا المائية حياءالوتربية ا

لمتنمية الشامل األفريقي طار نتائج البرنامج ( فيما يتعمق بالمحافظة عمى زخم ا6
 ما يمي:الزراعية، 

 ؛لمتنمية الزراعية الشاملاألفريقي عممية البرنامج قيم مبادئ و لتزام بال( ا1

 :ة كأداة رئيسيةلمتنمية الزراعيالشامل األفريقي نتائج البرنامج ( اقرار اطار 2

رصد من أجل تتبع و فريقيا إلى أىداف ممموسة؛ أ( ترجمة أىداف التنمية الزراعية أل
 ؛المتبادلةالتعمم والمساءلة  وكذلك تيسيرعن التقدم وضع تقارير و 

 

ىداف اللتحقيق االمتعددة جيود القطاعات حشد التنسيق و ب( تعزيز المواءمة و 
 ؛المشتركة

 

 .جل برامج جديدةمن أالتخطيط والبرمجة مزيد من متابعة الج( 

 

يا لدعم التخطيط والتنفيذ دارتعزيز قدرة أفريقيا عمى المعرفة واعداد البيانات وا( ت3
 ؛دلةالعمى ا القائم
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والتعمم قران اللمراجعة الدورية من قبل امن اجل امتعددة ( تعزيز منصات مؤسسية 4
 ؛والمساءلة المتبادلةالمتبادل 

منتصف مراجعة في ال؛ و لمراجعة الزراعية التي ستجرى كل عامينعممية ابلتزام الا (5
لمتنمية الشامل األفريقي ىداف الرئيسية لمبرنامج الل، بعد خمس سنوات، و المدة

 .2025-2015الزراعية 

 

 :ونطمب. ي2

استراتيجية وكالة التخطيط والتنسيق لمنيباد فريقي و التحاد االمفوضية ا( أن تطور 1
ة الى نتائج، رؤية وأىداف النمو والتحول الزراعي ارطة طريق تيسر ترجمتنفيذ وخ
 .2025لمبرنامج األفريقي الشامل لمتنمية الزراعية  2025العاجل 

بالتعاون مع وكالة التخطيط والتنسيق لمنيباد فريقي و التحاد االمفوضية اتعمل ن ( أ2
وادارة  يا عمى المعرفة واعدادقدرة أفريق تعززمن شأنيا أن تطوير آليات الشركاء عمى 

 ؛دلةالاالقائم عمى تنفيذ التخطيط و الالبيانات لتعزيز 

، بالتعاون وكالة التخطيط والتنسيق لمنيبادفريقي و التحاد االمفوضية ا جريأن ت (3
موقف  مكانية اتخاذستكشاف اال، دراسة ذات الصمة فريقيةالمع المؤسسات العممية ا

 ربما تقدم،ستفادة من الفرص التي الوراثيا بيدف احورة مالكائنات البشأن فريقي أ

اضفاء  وكالة التخطيط والتنسيق لمنيباد عمىفريقي و التحاد االمفوضية ا( أن تعمل 4
شجع والذي من شأنو أن يقران الاممراجعة من قبل الطابع المؤسسي عمى نظام ل

ل المن خ النموذجي ألداءابدوري بشكل عتراف الالتزامات و الابشأن داء الجيد الا
 ؛الجوائز
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التعجيل قميمية القتصادية االفريقي والمجموعات االتحاد االمفوضية ا تيسرأن ( 5
 غذية والزراعة؛في األالبينية األفريقية قتصادي لتعزيز التجارة الالتكامل اب

ووكالة التخطيط والتنسيق لمنيباد فريقي التحاد االمفوضية اتنشىء أن ( 6
حياء المائية التربية امن أجل  متميزفريقية لامراكز قميمية القتصادية االوالمجموعات ا

عمم المحيطات لتعزيز القدرة عمى التنوع البيولوجي و دراسات و سماك الا وصيد
 ؛حياء المائيةألتربية اسماك و الد االبحوث في مجال مصائ

تطوير عضاء في القميمية جيود الدول االقتصادية االالمجموعات اتدعم أن ( 7
ل ال، من خوالتسويق المسؤول والعادل في األسماكتجارة الوتشجيع سل القيمة الس

حياء ألتربية اوفرة سماك في أفريقيا و الد امن فوائد مصائ االستفادة بشكل كبير
 المائية؛

وراء  ةومنسق ائيين دعميم الفني والمالي بطريقة توافقيةنمشركاء االالأن يحشد ( 8
 .تتنفيذ ىذه القرارا

بشأن أىداف لتزامات التالية الا عمى فريقي بالموافقةلتحاد ال امؤتمر  ة. توصيرابعا
 :2025التي يتعين تحقيقيا بحمول عام و فريقيا العاجل في أ النمو والتحول الزراعي

 ؛لمتنمية الزراعية الشاملاألفريقي القيم لعممية البرنامج االلتزام بالمبادئ و د يجدأ( ت

 ؛نفاق العام عمى الزراعةالقل من اال٪ عمى ا 10تخصيص ب لتزاماالد يجدب ( ت

 القضاء عمى الجوع ؛بلتزام الج ( ا

 ؛الميكنة(ت والري و الالتي تركز عمى المدخنتاجية )الاقل مضاعفة عمى اال (1

 ؛ألقلمى ابواقع النصف عتقميل خسائر ما بعد الحصاد  (2

 النصف.واقع ( تحسين التغذية: الحد من التقزم ب3
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 :النصفواقع ل الزراعة باللحد من الفقر من خلتزام باالا (د

٪ عمى  6بنسبة  لمحمي لمزراعةجمالي الناتج االسنوي في ا ينمو القطاعال( استدامة 1
 ؛قلالا

الشاممة بين القطاعين العام والخاص من أجل / أو تعزيز الشراكات نشاء و( ا2
قوي ولوية مع ربط العية ذات امسمع الزراالقيمة لسل السعمى االقل من ( 5) ةخمس

 ؛صحاب الحيازات الصغيرةالزراعة الب

ة سل القيمالمن الشباب في سعمى االقل ٪  30من أجل فرص عمل  ( توفير3
 .الزراعية

 فريقية في السمع والخدمات الزراعية؛الالبينية االتجارة  بمضاعفةلتزام ال( ا4

سر الرعوية أل/اينزارعسر المأمن عمى األقل ٪  30 أن يتسم لتزام بضمانال( ا5
 ؛أمام الصدماتبالقدرة عمى التكيف 

التي ستجرى كل  متنمية الزراعيةالشامل لاألفريقي نتائج البرنامج لتزام باطار ال( ا6
 .عامين

 

 ختتام الرسميل. االثاني عشر

من جانب حظات الختامية الجتماع رسميا من قبل الرئيس بعد المالاختتم ا. 55
مفوضية قتصاد الريفي والزراعة نيابة عن المفوضة ابيس رودا  وسيميالسيدة توم

الى النشطة و  شاركتياعضاء لماللى الدول اوالتي وجيت الشكر ا االتحاد األفريقي
 وفدين.لمم قدمتياتي لضيافة الاحسن عمى البمد المضيف 
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