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 (دوللل ضاييةاإل تقاريرال تقديم بعد اضهاستعرتم و ،فنية المتخصصةال لجنةال أقرته مشروع)

 بشأن ماالبو إعالن تنفيذ حول عامين يقدم كل الذي األيريقي االتحاد لمفوضية ستعراضياإل االيتتاحي التقرير

 .العيش سبل وتحسين المشترك الرخاء أجل من الزراعيين والتحول بالنمو التعجيل

 4102 يونيو يي (Assembly/AU/2(XXIII)) المؤتمر قرار

 

 

 

 المؤتمر إلى المقدم 4102 لعام المرحلي التقرير

 والفرص المخاطر: الزراعية والخدمات للسلع األيريقية البينية التجارة بشأن بارزةال نقاطال

 

 

 

 

 

 

لدى  سيكونو النفط، سوف ينفد األيام من يوم يفي". الجديد النفط"من  حتى أكثر الزراعة تكون أن يمكن"

 يحول أن ويمكن. الضخم المحلي وسوقها الشابة العاملة وقوتها وأنهارها الخصبة أرضها دائما أيريقيا

 .نيجيريا السابق رئيس أوباسانجو، أولوسيجون  - ازدهار". إلى اإلمكانات هذه اآلن االستثمار

مهما  يقط ليس الزراعة سينسيكون تح الزراعة، يي الناس معظم يعمل حيث الدخل، المنخفضة الدول يي"

 االبتكار تيسير ويتعين على الحكومات. التصنيع لدعم اقتصادي يائض من أجل تحقيق الفقر، بل أيضا من للحد

 جوستين -"التجاري والتسويق الزراعي لإلنتاج التحتية البنية وتحسين الزراعية التكنولوجيا نطاق وتوسيع

 .الدولي البنك السابق لرئيس النائب لي،

 

 والزراعة الريفي االقتصاد ادارة
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    ...4552 يونيو يي الصادر ماالبو إعالن تنفيذ بشأن األيريقي االتحاد مؤتمر إلى عامين كل يقدم الذي التقرير
 4552 يناير مؤتمر إلى المقدم 4552 عام تقرير              

 

 تمهيد

 يي الزراعية للتنمية األيريقي الشامل البرنامج األيريقي االتحاد حكوماتو دول رؤساء مؤتمر اعتمد

 واألمن الزراعة أجل من األيريقي لالتحاد الرائد البرنامج بوصفه يي موزامبيق مابوتو، يي 4112 عام

 نمو يي تتمثل عامة أهدايا الزراعية للتنمية األيريقي الشامل البرنامج شأنب مابوتو إعالن ويحدد. الغذائي

 من المائة يي 01 عن يقل ال ما وتخصيص الزراعي، اإلجمالي المحلي الناتج يي المائة يي 6 قدره سنوي

 .الزراعي للقطاع العام اقنفاال

 أن الزراعية للتنمية ريقي الشاملاألي البرنامج تنفيذ أثبت ،4102 عام إلى 4112 عام من الفترة ويي 

 من محليانبعت و جيد بشكل صياغتهااطارية تمت  وإجراءات واستراتيجيات توجيهية سياسات أيريقيا لدى

 على محور أجندة التنمية إلى الزراعة قطاع ريع يي يعال دور لذلك وكان. والتحول الزراعيين التنمية أجل

األطراف المعنية  واستثمارات شراكات ومواءمة تعبئة سهلت كما. ميةوالعال واإلقليمية الوطنية المستويات

 عملية خالل من تطويرها تم التي الغذائي واألمن الزراعة يي لالستثمار الوطنية الخطط المتعددة حول

 الدول تعبر التنفيذ، من سنوات عشر بعد ،4102 عام ويي. الزراعية للتنمية األيريقي الشامل البرنامج

 التفصيل من مزيدييما يتعلق بالواألطراف المعنية عن طلب وضوح أكبر  األيريقي االتحاد يي األعضاء

 النجاح من أجل السياسية الجدوى ودراسات وتقييم الكفاءات الفنية الشامل البرنامج األيريقي ألهداف والتنقيح

 لتحقيق الفعال التنفيذ إلى يطالتخط من لالنتقال حاجة هناك كانت ذلك، إلى باإلضاية. الزراعي التحول يي

 تنفذ لم الغذائي واألمن الزراعة يي لالستثمار الوطنية الخطط معظم ألن الناس حياة تغيير يي ريأثتوال النتائج

 مؤسسات وجود وعدم التمويل، كفاية عدم مثل مختلفة أسباب إلىهذا  األداء ضعف ويعزى. بشكل كامل

  .من ضمن أخرى ،المتبادلة المساءلةوثقاية  نظام وضعف ،القيادة قدرات وضعف مناسبة، وسياسات

 والتحول بالنمو التعجيل بشأن اإلعالن األيريقي االتحاد وحكومات دول رؤساء اعتمد السبب، ولهذا 

 إعالن ويحدد. االستوائية غينيا يي ماالبو، يي 4102 يونيو يي (Doc. Assembly/AU/2(XXIII)) الزراعيين

 كوسيلة الزراعية للتنمية الشاملاأليريقي  البرنامج إطار يي تنفذ التي للزراعة 4142 لعام قياأيري رؤية ماالبو

 .4162 لعام أيريقياأجندة من  األولى عشرللسنوات ال التنفيذ خطةوانجاز  لتنفيذ

 طريق عن واإلجراءات النتائج عن المتبادلة بالمساءلة القادة التزم األخرى، االلتزامات بين ومن 

 ماالبو إعالن أحكام تنفيذ يي المحرز التقدم ورصد تتبع تشمل عامين كل ةزراعياستعراض  عملية جراءإ

بشكل  لتحقيق األيريقي االتحاد لقادة أقوى سياسية إرادة المرة، هذه ،االلتزام هذا يترجمو. عنهوضع تقارير و

 المشترك والرخاء العيش سبل حسينتمن أجل  4142 عام بحلول القارة ييالزراعيين  والتحول النمويعال 

 .األيريقيين للمواطنين

أيريقيا  لتنمية الجديدة الشراكة ووكالة األيريقي االتحاد مفوضية صممت ذلك، على وبناء 

 آلية اإلطالق على ىألولللمرة ا ،الشركاء مع بالتعاون األعضاء، والدول اإلقليمية االقتصادية عاتمجموالو

 المساءلة ثقاية تعزيز على وساعدت نيين،فال الخبراء من مجموعةوأنشأت  ،مينعاكل  التقارير لتقديم

 ".ماالبو إعالن تنفيذ حول عامين كل يصدر الذي يفتتاحاال التقرير" تووضع المتبادلة،

 تنفيذ يي االتحاد يي األعضاء الدول أحرزته الذي التقدم حالة تقديم يسعدنا التقرير، هذا خالل ومن 

 على األعضاء، الدول جميع بذلتها التي الهائلة بالجهود نعترف أن ونود. ماالبو إعالن بشأن رمؤتمال قررم

 بصفة ونود ،للدول فرديةال نوعيةال تقرير لتقديم االستعداد زيادة تواجه التي العديدة التحديات من الرغم

 إعالن تحقيقجل ن أم 4102 عام يي أداء أعلى عن هاإلبالغ رواندا جمهورية بجهود نعترف أن خاصة

 .ماالبو
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 نشكر أن بإخالص ويي مذكرة منفصلة نيابة عن مؤسسات االتحاد األيريقي والدول األعضاء، نود 

 األغذية أيريقيا" ومنظمة يي خضراء ثورة أجل من تحالف"ال ذلك يي بما الفنيين،االنمائيين و الشركاء

 االستراتيجي التحليل نظام/الغذائية السياسات لبحوث الدولي والمعهد جيتس، وميليندا بيل ومؤسسة والزراعة،

 التابعة الدولية التنمية ووكالة الدولي، والبنك الدولي، للتعاون األلمانية والوكالة المعرية، ودعم اإلقليمي

الجهات الفاعلة من غير الدول للبرنامج  وتحالف الشبكة الفنية، وخبراء" أيريقيا"صدارة  و المتحدة، للواليات

 .المسعى هذا يي القيم دعمهم على الزراعية، األيريقي الشامل للتنمية

 ماالبو إعالن تنفيذ يي التقدم عن عامين كل يصدر الذي يتتاحياال التقرير هذا تواضعكل ب نقدم 

 سبل وتحسين المشترك الرخاء أجل من الزراعين والتحول بالنمو التعجيل بشأن 4102 يونيو يي الصادر

 .االتحاد دوائر ييه تنظر لكي العيش،

 للنيباد( والتنفيذ التخطيط لوكالة التنفيذي والرئيس والزراعة، الريفي االقتصاد مفوضة عيوقت) 
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 المحتويات

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ........................................................................................................................................ تمهيد

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED .................................................................................................................................. المحتويات

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ................................................................................................................................... مقدمة. 1

 4 ........................................................................................................................................................... 2112 لعام التقرير إعداد عملية .2

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ....................................................................................................................... الرئيسية النتائج .3

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ........................................................................................................................... المناطق أداء. 4

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ............................................................................................................................أيريقيا وسط - أ .4

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ............................................................................................................................... أيريقيا شرق-  ب .4

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ........................................................................................................................... أيريقيا شمال - ج .4

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ...................................................................................................................... األيريقي الجنوب - د .4

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ........................................................................................................................... أيريقيا غرب - ه .4

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ............... والفرص المخاطر: الزراعية والخدمات السلع يي األفريقية البينية بالتجارة البارزة المتعلقة النقاط  .5

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED .................................................................................................... الرئيسية والتوصيات الخالصة . 6

  ............................................................................................................................. للدول األداء نتائج بطاقات: األعضاء للدول الفردي األداء  .7

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ............................................................................... للدول األولية والبيانات البيانات قاعدة: الملحق  .8
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 مقدمة. 1

إدراكا بالتحديات والفرص التي تتيحها الزراعة ومساهمتها اإليجابية يي التحول االقتصادي يي القارة   0.0

األيريقية، اعتمد قادة االتحاد األيريقي البرنامج األيريقي الشامل للتنمية الزراعية يي يي إعالن 

بعد عقد من تنفيذ البرنامج األيريقي الشامل للتنمية الزراعية، أكد قادة االتحاد األيريقي مابوتو. و

التزامهم بالزراعة من خالل اعتماد إعالن ماالبو بشأن التعجيل بالنمو والتحول الزراعيين )المرجع: 

 يي ماالبو، غينيا االستوائية. 4102(( يي يونيو Assembly/AU/2(XXIII) الوثيقة

يي هذا الصدد، طلب قادة االتحاد األيريقي من مفوضية االتحاد األيريقي ووكالة التخطيط والتنسيق و  0.4

( وضع آليات تعزز 0ما يلي: )اون مع المؤسسات الشريكة التابعة للشراكة الجديدة لتنمية أيريقيا بالتع

( 4) ،قائم على األدلة والتنفيذقدرة أيريقيا على تويير المعرية والبيانات وادارتها لتعزيز التخطيط ال

النظراء يشجع األداء الجيد على تحقيق التقدم المحرز  ستعراضإضفاء الطابع المؤسسي على نظام ال

( إجراء 2و ) ،من خالل المكايآت عامينيي تنفيذ أحكام هذا اإلعالن، ويعترف باألداء النموذجي كل 

تقارير عن التقدم ، والبدء يي تقديم ةيزراع، عملية استعراض 4102، بدءا من عام عامينكل 

 .4102المحرز إلى المؤتمر من دورتها العادية يي يناير 

( إعادة االلتزام 0مجاالت مواضيعية لألداء: )( 2)( إلى سبعة 2تمت ترجمة التزامات ماالبو السبع )  0.2

يي  يتمويل االستثمارال ( تعزيز4) ،بمبادئ وقيم عملية البرنامج األيريقي الشامل للتنمية الزراعية

( الحد من الفقر إلى النصف بحلول 2) ،4142( إنهاء المجاعة يي أيريقيا بحلول عام 2) ،الزراعة

( تعزيز التجارة ييما بين الدول األيريقية 2الشامل ) ي، من خالل النمو والتحول الزراع4142عام 

ش ونظم اإلنتاج على التكيف مع تغير ( تعزيز قدرة سبل كسب العي6) ،يي السلع والخدمات الزراعية

 ( تعزيز المساءلة المتبادلة إزاء اإلجراءات والنتائج.2) ،المناخ وغيره من المخاطر ذات الصلة

بالنسبة ( مؤشرا، 22( يئة أداء وثالثة وأربعين )44ين وعشرين )يي هذا التقرير، تم تحديد اثن  0.2

مجال مع االلتزامات بتقييم أداء الدول يي األداء مواءمة المتعلقة ب( 2لمجاالت المواضيعية السبعة )ل

 تحقيق أهداف النمو والتحول الزراعي يي أيريقيا. وتم ذلك من خالل عملية تشاور على نطاق القارة.

المواءمة والتنسيق التناسق و عن تنفيذ إعالن ماالبو" عامينيعزز "التقرير االيتتاحي الذي يصدر كل   0.2

علم المتبادل النظراء والتستعراض ال المتعددةية المؤسسود المتعددة القطاعات والمنابر ييما بين الجه

 .شتركةوالمساءلة الم

أداء الدول يي تنفيذ التزامات ماالبو" تغطي درجات يعرض أداء الدول األعضاء يي شكل "بطاقة   0.6

 .4106- 4102الفترة 

الوطنية واإلقليمية يي مجال تويير البيانات الزراعية  يهدف التقرير إلى تعزيز القدرات المؤسسية  0.2

وإدارة المعارف، األمر الذي لن يدعم يقط التخطيط القائم على األدلة والتنفيذ والرصد والتقييم 

ومسارات لتحريك برامج عمل قارية من أجل ديع التحول الزراعي  ابل يضع أيضا أسس ،والتعلم

 بشكل شامل يي أيريقيا.

ثم، يإن نتائج وتوصيات التقرير الذي يصدر كل سنتين يجب أن يسمح لقادة االتحاد األيريقي ومن   0.2

 ماالبو، إعالن يي 4142 لعام المحددة األهداف تحقيق أجل من للسعي المطلوبة هودبتقدير حجم الج

 اءات الجماعية المناسبة للتعجيل بالنمو والتحول الزراعيين.اإلجر إقرار ثم ومن
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ط التقرير الضوء على الطابع الشامل للعملية والطريقة المنهجية التي استخدمت لجمع وتحليل يسل  0.1

البيانات وإعداد التقرير. وعالوة على ذلك، يعرض التقرير أيضا االستنتاجات الرئيسية على 

، هات األداء الخاصة بكل بلد على حدالمستويين القاري واإلقليمي، والمالمح التفصيلية وبطاق

 مجموعة من التوصيات لكل دولة بمفردها والهيئات اإلقليمية والمؤسسات القارية.و

 2112عملية إعداد التقرير لعام . 2

ستعراض التصميم العام آللية اإلبالغ عن االالفني لعملية توجيه لل عامينكل االستعراض لأنشئ يريق  . 4.0

مفوضية االتحاد األيريقي ووكالة  نعاميكل ستعراض لووضع التقرير. وشمل يريق اال عامينكل 

التخطيط والتنسيق للنيباد، والمجموعات االقتصادية اإلقليمية، والمؤسسات الفنية، والجهات الفاعلة 

 غير الحكومية يي البرنامج األيريقي الشامل للتنمية الزراعية.

والغايات  4142 -4102يي للفترة استنادا إلى إطار نتائج البرنامج األيريقي الشامل للتنمية الزراعية   4.4 

واألهداف المحددة إلعالن ماالبو، وضعت مفوضية االتحاد األيريقي، بالتعاون مع وكالة الشراكة 

ل التي تصدر كلتقارير لستراتيجية إلنشاء آلية استعراض الجديدة لتنمية أيريقيا، المبادئ التوجيهية اال

يي االجتماع الثاني لألمناء الدائمين لوزارتي الزراعة  الدول األعضاء خاللكذلك التي أقرتها  عامين

الثاني عشر للبرنامج األيريقي الشامل للتنمية الزراعية الشراكة منبر ، و4106أكرا )غانا( يي مارس 

بشأن ترتيبات  توجيهال. وتوير المبادئ التوجيهية االستراتيجية 4106يي أكرا )غانا( يي أبريل 

عملية لاإلقليمية من أجل البدء الكامل  ر التنسيق للمجموعات االقتصاديةالشراكة الضرورية وأدوا

 بطريقة أكثر اتساقا. عامينكل االستعراض ل

متوازنة لبطاقات  أساليب إلى حده على كل األعضاء الدول أحرزته الذي للتقدم األداء تقييم يستند  4.2

 طرقوال. األيريقية الزراعي التحولاء نتائج أد درجات بطاقة إلى التوصل أجل من ،تسجيل النتائج

 والحق الدقة تحقق موزونة مرجعية أساليب هي األداءنتائج درجات المتوازنة لبطاقات تسجيل 

تم و الذكية األهداف تحديد خالله من يتم محدد هدف تحقيق يي التقدم تقييم يي واإلنصاف والشفايية

 أجل من ألداءيي ا النظراء مقاييس بمقارنة تسمح التي األساليب ووجهت. المناظرة المؤشراتتحديد 

 أدوات تطويرعملية  ،عليها المتفق المشتركة األهداف تحقيقباتجاه  للتدخالت المستمر التحسين حفز

 اإلقليمية، االقتصادية والمجموعات األعضاء الدول منها استفادت التي الضرورية اإلبالغ وآليات

 .عامين كل يصدر الذي التقرير عدادإل وتحليلها البيانات جمع لتوجيه

بما و ،إلبالغ عنل عضو دولة لكل( أداء مؤشر 22) وأربعين ةبثالث التقارير إعداد أدوات بنيت  4.2

 ،مفصلة واحصاء حساب وأساليب مؤشر كل عن نبذة توير التي الفنية التوجيهية المبادئ( أ: )شملي

 تقرير إلعداد الالزمة البيانات لجمع العضو الدولة تستخدمه الذي الدول أداء عن االبالغ نموذج( ب)

 التي الفنية المذكرات( ج) و ،الفنية التوجيهية المبادئ يي الواردة التوجيهات إلى استنادا الدول

 على'' كونها حيث من األعضاء الدول أحرزته الذي التقدم لتقييم المرجعية المعايير أساليب تعرض

 .ماالبو التزام من محدد هدف لتحقيق'' الصحيح المسار على ليست'' أو'' الصحيح المسار

 االستعراض يريق قبل من تدريبية دورات( 6) ست عقدت ،4102 يوليو إلى يبراير من الفترة يي  4.2

 ووسط وشرق( واإلنجليزية بالفرنسية) غرب مناطق يي التوالي على اإلنمائيين والشركاء عامين لكل

 األيريقي للبرنامج منسقون بينهم وطنيا خبيرا 026 تدريب تم حيث يقيةاألير القارة وشمال وجنوب

 الزراعة وزارات من وإحصائيون والتقييم، للرصد ومتخصصون الزراعية للتنمية الشامل

 .األخرى المختصة والوزارات
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 .وإريتريا والجزائر الصحراوية الجمهورية باستثناء التدريب يي األعضاء الدول جميع شاركت  4.6

يي االستعراض  اإلبالغ وشكل ومؤشراته، وأهدايه ماالبو، إعالن على األعضاء الدول ممثلو وأطلع

 .أيريقيا يي المتبادلة المساءلة ثقاية ترسيخ من زاد مما ،عامين كل يجرى يالذ

 من مستمدة لاكسي برنامج إلى مستند بيانات بنك األيريقي االتحاد مفوضية وضعت ذلك، على عالوة  4.2

 تم البيانات، بنك إلى واستنادا. للدول األداء تقارير خالل من األعضاء الدول من المقدمة البيانات

درجات  لبطاقة التلقائي واالنشاء وتحليلها البيانات إدخال لتيسير عامين كل استعراض أداة وضع

 أعضاء من غيرهاو اإلقليمية االقتصادية للمجموعات اآلن الممكن من أصبح األداة، وبهذه. النتائج

 انشاء بعد تحليل وإجراء األعضاء الدول من الواردة البيانات إدخال عامين كل االستعراض يريق

 .الدول نتائج بطاقات

 وبوتسوانا وبنين أنجوال ،، وتشملعضو دولة 22 أصل من 22 قدمت ،4102 عام لتقرير بالنسبة  4.2

 والكونغو وتشاد الوسطى أيريقيا وجمهورية راألخض والرأس والكاميرون ياسو وبوركينا وبوروندي

 والجابون وإثيوبيا االستوائية وغينيا ومصر وجيبوتي الديمقراطية الكونغو وجمهورية العاج وساحل

 وموريشيوس وموريتانيا ومالي وماالوي ومدغشقر وليبيريا وليسوتو وكينيا وغينيا وغانا وجامبيا

 وسيشل والسنغال وبرينسيبي تومي وسان ورواندا يجيرياون والنيجر وناميبيا وموزامبيق والمغرب

 وزامبيا، وأوغندا، وتونس، وتوجو وتنزانيا وسوازيالند والسودان أيريقيا وجنوب وسراليون

 وكان. المعنية اإلقليمية االقتصادية مجموعاتها إلى عليها المصادق الوطنية تقاريرها ،وزيمبابوي

 ووكالة األيريقي االتحاد مفوضية قيام يي رئيسيا عامال يةاإلقليم االقتصادية المجموعات دور

 .بنجاح عامينستعراض لكل اال لتقرير الحالي المشروع بتجميع أيريقيا لتنمية الجديدة الشراكة

 تحديات المعنية األطراف معظم واجهت ،(والقارية واإلقليمية الوطنية) المساءلة مستويات جميع على  4.1

 التحديات هذه وتعزى. التقارير صحة من التحقق وتنظيم البيانات المناسب لوقتا يي وتحليل جمع يي

 .المالية الموارد محدودية إلى أساسا

 الرئيسية النتائج. 3

 إعالن تنفيذ يي تقدم عن أبلغت التي( 22) وأربعين سبعة عددها البالغ األعضاء الدول بين من . 2.0

 عام بحلول االلتزامات لتحقيق الصحيح المسار على أنهاب يقط( 41) عشرين تقارير أيادت ماالبو،

4142. 

 أصل من 2.12 ةالبالغالشاملة  األدنى الحدنتيجة  على حصلت التي( 41) العشرين الدول هذه تشمل . 2.4

 عام بحلول ماالبو إعالن التزامات لتنفيذ( 4102 لعام المرجعي المعيار) الصحيح المسار على 01

 األخضر والرأس ،(4.2) فاسو وبوركينا ،(4.2) وبوروندي( 4.4) وبوتسوانا( 4.3) بنين: 4142

( 4.4) وموريتانيا ،(3.4) ومالي ،(4.4) وماالوي ،(4.4) وكينيا ،(3.3) وإثيوبيا ،(4.4)

 وسيشيل( 4.1) ورواندا( 4.1) وناميبيا( 4.1) وموزامبيق( 3.3والمغرب )( 3.1) وموريشيوس

 .(4.4) وأوغندا( 4.4) وتوجو( 4.1) وسوازيالند (4.1) أفريقيا وجنوب( 4.1)

 وهي أيريقيا، يي الزراعي التحول يي 6.0 تبلغنتيجة  أعلى على رواندا حصلت النتائج، هذه من.  2.2

 يي الصادر ماالبو إعالن يي الواردة( 2) السبعة االلتزامات تنفيذ يي 4102 لعام أداء األيضل الدولة

 .العيش سبل وتحسين المشترك الرخاء أجل من الزراعي والتحول النموب التعجيل بشأن 4102 يونيو

 يشير امم 2.64 تقريرا 22 عددها البالغ الدول التقارير إلى استنادا لها،مكبأ أيريقيا نتائج متوسط يبلغ . 2.2

 للتنمية الشامل األيريقي البرنامج بالتزامات للوياء الصحيح المسار على ليس االتحاد أن إلى

 .4102 لعام 2.12 المرجعي المعيار مقابل تقييمه عند ماالبو/ راعيةالز
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 الزراعية للتنمية الشامل األفريقي البرنامج عمليةشأن ب االلتزام إعادة: 1 االلتزام

 للتنمية الشامل األيريقي البرنامج بأجندة اللتزامعادة ابا المتعلق األول ماالبو بالتزام يتعلق ييما  2.2

 ومبادئ وأهداف ومؤسسات سياسات استيعاب يي تحسن عن األعضاء الدول أغلبية لغتأب الزراعية،

 الطابع إلضفاء العمل من مزيد إلى حاجة هناكو .ماالبو/الزراعية للتنمية الشامل األيريقي البرنامج

 بعض يي الوطنية الملكية وتعزيز الزراعية للتنمية الشامل األيريقي البرنامج عمليات على المؤسسي

 إدماج من مختلفة مراحل يي تعد تقاريرها، قدمت التي 22 عددها البالغ األعضاء والدول. الدول

 أن حين يي ،ماالبو/الزراعية للتنمية الشامل األيريقي البرنامج على المؤسسي الطابع إضفاء عمليات

 جميع أظهرتها التي اعيةالزر للتنمية الشامل األيريقي البرنامج بعملية االلتزام إلعادة الشاملة المرحلة

 لدولمن ا الجهود من المزيد بذل يلزم ولذلك،. المائة يي 62 تبلغ ،22 عددها البالغ األعضاء الدول

 .الزراعي لالستثمار الوطنية خطتها يي ماالبو إعالن إلدماج األعضاء

 الزراعة في ياالستثمار تمويلال تعزيز: 2 االلتزام

 عن يقل ال ما بتخصيص أيريقيا يي الزراعية للتنمية الشامل األيريقي لبرنامجبا بااللتزام يتعلق ييما . 2.6

 الزراعة يي عاما انفاقا األعضاء الدول خصصت للزراعة، العامالسنوي  اقنفاال من المائة يي 01

 هي يقط أعضاء دول 01 وهناك. المائة يي 02.6 و المائة يي 1.6 بين يتراوح لكنه مختلفة بمعدالت

( ٪01.2) االستوائية وغينيا( ٪02.1) ومصر( ٪01.2)ياسو  وبوركينا( ٪02.2) أنجوال :تحديدا

 ،(٪00) والسنغال ،(٪02.1) وموريتانيا(  ٪04.2) ومالي( ٪02.6) وماالوي( ٪06.2) وإثيوبيا

 ينبغي ولذلك. 4106 و 4102 عاميل ستعراضاال يترة خالل الهدف حققت ،(٪02.2) والسودان

 .الزراعة يي االستثمارات زيادة اءاألعض لدولعلى ا

 

 

 2123 عام بحلول الجوع على القضاء: 3 االلتزام

 يناثن بين ومن. 4142 عام بحلول أقل أو ٪2 إلى التغذية سوء لخفض القاري الهدف يتحقق لم.  2.2

 تسع هناك التغذية، سوء من يعانون الذين السكان نسبة خفض يي تقدم عن أبلغت( 44) دولة وعشرين

 وموريتانيا ومالي وليسوتو وغانا مصر: تتضمنالتي و الصحيح، الطريق على تسير يقط( 1) دول

 أقل، التغذية سوءالنتيجة هي أن  أن أيضا بالذكر الجدير ومن. وتوجو والسنغال، والنيجر، والمغرب

( ٪2.1) وموريتانيا( ٪2) مالي ويي( ٪2) غانا ويي( ٪2.2) مصر يي 4142 هدف إلى تووصل

: هي بلدان 2 يي( ٪21 من أكثر) أعلى التغذية سوء ولكن ،(٪0.0) النيجر ويي ،(٪1.0) والمغرب

 يي 24.1) ورواندا( ٪22.1) ومدغشقر ،(٪24.1) وإثيوبيا ،(٪22.2) وتشاد ،(٪21.4) بوروندي

 إيالء ويلزم ،(المائة يي 22.4) زيمبابوي ويي ،(المائة يي 22.2) زامبيا يي نسبة وأعلى ،(المائة

 .الهدف بلوغمن أجل  السبع الدول تلك يي خاص اهتمام

 الزراعي القطاع أداء لتحسين أساسي عنصر هي وشامل مستدام نحو على الزراعية اإلنتاجية زيادة . 2.2

عددا  أن من وبالرغم. الزراعة تقودها التي والتنمية التحول لتحقيق ماالبو إعالن رؤية يي ومحوري

 للمحاصيل، مالئمةال العالم يي المزروعة غير األراضي من المائة يي 61 ية تحوزمن الدول األيريق

 الدول بين ومن. محاصيلالانخفاض انتاجية  استمرار بسبب لألغذية صايية مستوردةتعد  هايإن

 الوطنية، األساسية السلع غلةيي  نمو معدالت عن أبلغت التي( 22) والثالثين األربع األعضاء

 على لتكون المطلوبة المائة يي 01 ةالبالغ األدنى الحدزيادة  إلى دولة( 02) شرع ثالثة توصل

 وغينيا ،(٪02.1) وغانا( المائة يي 40.1) أنجوال: تشمل وهي. 4102 عام يي الصحيح المسار
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 والنيجر ،(٪22.2) وناميبيا ،(٪02.2) ومالي ،(٪44.2) وماالوي ،(٪02.1) وكينيا ،(40.2٪)

 ،(٪04.1) وتنزانيا ،(٪00.2) وسيراليون ،(٪040.6) وسيشل( ٪02) الوالسنغ ،(02.2٪)

 (.٪02.1) وزيمبابوي

 من المائة يي 0 عن يقل ال بما الزراعية البحوث على اإلنفاق من المطلوب األدنى بالحد يتعلق ييما . 2.1

 المسار على أنها يقط عضوا دولة( 04اثنى عشر ) أبلغت سنويا، الزراعي اإلجمالي المحلي الناتج

 ،(٪00.1)  وغانا ،(المائة يي 4.2) وبوروندي ،(المائة يي 4.2) بوتسوانا: تتضمن وهي الصحيح

 والسنغال(  ٪2.4) وناميبيا ،(٪4.1) وموزامبيق ،(٪2.1) وموريشيوس( المئة يي 4.2) وكينيا

 (.٪0.1) وزامبيا ،(٪0.1) وأوغندا( ٪0.6) أيريقيا وجنوب ،(٪6.2) وسيشيل ،(0.2٪)

 

 

 2123 عام بحلول الزراعة خالل من النصفإلى  الفقر من الحد: 4 االلتزام

 الشباب من المائة يي 21 عن يقل ال لما جديدة عمل يرص بإيجاد أيضا األيريقية الدول رؤساء التزم. 2.01

 القطاع تنمية يي الشباب إشراك يسهم أن ويمكن. 4142 عام بحلول الزراعية القيمة سالسل يي

 الجديدة الوظائف نسبة عن موثوقة بيانات تتواير وال. والفقر البطالة مستوى من الحد يي عيالزرا

 هذا عن كاف بشكل اإلبالغ الصعب من ولذلك الدول، معظم يي الزراعة يي للشباب توييرها تم التي

 معظمها نيإ االلتزام، هذا عن أبلغت التي( 44) والعشرين ناإلثني الدول لمعظم وبالنسبة. االلتزام

 الجديدة للوظائف ليست عنها المبلغ البيانات ألن ،4102 لعام ٪2 علم المحدد البالغالم بكثير يتجاوز

. الزراعة يي المشاركين الحالية الشباب نسبة إجمالي هي بل ،4106 إلى 4102 من توييرها تم التي

 وتتبع الزراعة، مجال يي للشباب الفرص من المزيد لتويير كبيرة جهودا األعضاء الدول وستبذل

 .الشباب بمشاركة المتعلقة البيانات

 الزراعي، اإلجمالي المحلي الناتج من المائة يي 6 قدره سنوي نمو بتحقيق االلتزام بإعادة يتعلق ييما. 2.00

ال تقل  بنسبة الزراعي اإلجمالي المحلي الناتج يي زيادة عن عضوا دولة( 02) عشرة ثماني أبلغت

و أيريقيا الوسطى  والكاميرون، وبنين، أنجوال،: تشمل وهي ،4106 عام يي ائةالم يي 6 عن

 ومالي والجابون االستوائية وغينيا وجيبوتي الديمقراطية الكونغو وجمهورية العاج وساحل و،والكونغ

 . وتوجو أيريقيا وجنوب والسنغال وبرينسيبي تومي وسان والنيجر وناميبيا وموريشيوس

 الزراعية السلع في األفريقية البينية التجارة يزتعز: 3 االلتزام

 أضعاف ثالثة الزراعية والخدمات السلع االقليمية يي مجال البينية التجارة بزيادة الدول رؤساء التزم. 2.04

 دول ثالث وصلت أبلغت، التي( 41) والعشرين التسع األعضاء الدول بين ومن. 4142 عام بحلول

علم المحدد الم هو وهذا النمو،الزيادة يي معدل يي  ٪41 البالغة األدنى لحدانسبة  يقط إلى( 2) أعضاء

 الزراعية والخدمات يي السلع اإلقليم داخليي  بالتجارة لاللتزام الصحيح المسار على لكي تكون

 .والسنغال والنيجر ليسوتو هي األعضاء الدول وهذه. أيريقيا داخل

هناك أربعة  يإن الزراعية، والخدمات السلع يي األقاليم بينييما  للتجارة تمكينية بيئة بتهيئة يتعلق ييما. 2.02

 عام يي 01 الحد األدنى البالغ من أكثر إلى للوصول المسارالصحيح على عضوا دولة( 22) ثالثينو

 بنين: 4102 عام بحلول 011 إلى يصل أن ينبغي الذي التجارة تيسير لمؤشربالنسبة  4102

 االستوائية وغينيا ومصر وجيبوتي والكونغو األخضر والرأس ياسو وبوركينا وبوروندي وبوتسوانا

 والمغرب وموريشيوس وموريتانيا ومالي وماالوي ومدغشقر وكينيا وغينيا وغانا وجامبيا وإثيوبيا

 وسوازيالند، والسودان، أيريقيا، وجنوب وسيشيل، والسنغال، ورواندا، وناميبيا، وموزامبيق
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مؤشر نتيجة يي  أعلى على بوتسوانا وحصلت. وزيمبابوى وزامبيا، وأوغندا، ،وتوجو وتنزانيا،

 البينية التجارة بتعزيز بااللتزام يتعلق ييما شاملة نتيجة أعلى ليسوتو حققت بينما تيسير التجارة،

 .الزراعية والخدمات يي السلع األيريقية

 المناخ تقلب أمام الصمود على القدرة تعزيز: 4 االلتزام

 ولكي. دولة 22 بذلك أبلغت الصمود، على القدرة بناء بشأن حكومية ميزانية بنود بوجود يتعلق ييما. 2.02

 بشأن سياسة حكومية ميزانية بنود لديها تكون أن يجب الصحيح، الدول على المسار تكون

 يي قتحق وأن االجتماعي، األمان وشبكات المبكر اإلنذار وأنظمة التأهب للكوارث، واستراتيجية

 الرئيسي التحدي وكان. المؤشرات بتأمين المشمولة المعيشية األسر من المائة يي 011 نسبة النهاية

تحديدا  وهي( 0) يقط واحدة دولة وهناك. المؤشر بتأمين المعيشية األسر تغطية هو البلد يواجه الذي

 .الصحيح المسار على تسير موريشيوس

  والنتائج اإلجراءات عن ةالمتبادل المساءلة تعزيز: 2 االلتزام

 المتوقع ومن. والنتائج اإلجراءات عن تبادلةالم المساءلة بتعزيزأيضا  األيريقية الدول رؤساء التزم. 2.02

 المتعددة الجهود بين ييما والتنسيق التناسق والمواءمة ،األعضاء األيريقية الدول تعزز أن بالتالي

 والمساءلة المتبادل النظراء والتعلمأجل استعراض  ية المتعددة منالمؤسس والمنابر القطاعات

 شاملة مؤسسيةومنابر  آليات وجودمن  ٪011 نسبة إلى الوصول يي األهداف وتتمثل. تبادلةالم

 ثيناثنتين وثال أصل من دولة 21 وهناك. 4102 عام بحلول النظراء استعراضو شتركةالم للمساءلة

 مؤسسية آليات نشاءإلالصحيح هي على المسار  تزام،االل هذا عن تقارير دمت( قدولة 24) دولة

 وبوروندي وبوتسوانا نيبنالدول  هذه وتشمل. النظراء استعراضو شتركةالم للمساءلة ومنابر شاملة

 وإثيوبيا وجيبوتيالديمقراطية  الكونغوجمهورية و وساحل العاج األخضر والرأس ياسو وبوركينا

 وناميبيا وموزامبيق والمغرب وموريشيوس وموريتانيا ومالي الوياوم وليسوتو وكينيا وغينيا وغانا

 أوغندا،و و،وتوج تنزانيا،و ند،سوازيالو أيريقيا، جنوبو السنغال،و رواندا،و نيجيريا،و والنيجر،

 .وزامبيا

 

 

 

 األقاليم أداء. 4

 وسط أفريقيا -.أ4

 وتشاد الوسطى أيريقيا وجمهورية والكاميرون أنجوال: هي تحديدا دول تسع المنطقة هذه تشمل . 2.0

 ويي. وبرينسيبي تومي وسان والجابون االستوائية وغينيا الديمقراطية الكونغو وجمهورية والكونغو

 تنمية الجنوب ومجموعة أيريقيا وسط لدول االقتصادية المجموعة بين المشترك التنسيق إطار

 نقاط متوسط ويبلغ. المائة يي 011 تقديم لمعد تمثل التي تقاريرها الدول هذه جميع قدمت األيريقي،

 الوياء يي الصحيح المسار على ليست المنطقة أن إلى يشير ماوهو  4.22 المنطقة ييالنتائج 

 مقابل المعيار المرجعي تقييمها عند ماالبو/ الزراعية للتنمية األيريقي الشامل البرنامج بالتزامات

 الوياء يي الصحيح الطريق على المنطقة يي ألعضاءا الدول من أي يوجد وال. 4102 لعام 2.12

 . ماالبو بالتزامات
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 ال ،عامينهذا االستعراض الذي يجرى كل  يي تقييمها تم التي ( لماالبو2المجاالت السبعة ) بين منو . 2.4

 بعملية االلتزام إعادة وهو واحد يقط، التزام يي الصحيح المسار على أيريقيا وسط منطقة تزال

 االلتزام لمجاالت اهتماما تولي أن المنطقة على ويتعين. الزراعية للتنمية األيريقي الشامل مجالبرنا

 التمويل تعزيز( 0: )هي المجاالت وهذه. الصحيح المسار على تكن لم التي األخرى الستة

 إلى الفقر نسبة خفض (2 ،4142 عام بحلول الجوع على القضاء( 4 ،الزراعة يي االستثماري

 ييما التجارة تعزيز( 2 المناخ تقلب أمام الصمود على القدرة تعزيز( 2 ،4142 عام بحلول النصف

 على ويتعين. والنتيجة العمل عن تبادلةالم المساءلة( 6 و الزراعية السلع يي األيريقية الدول بين

 أيريقيا سطو لدول االقتصادية المجموعةينبغي على  -: وتنفيذها التالية التوصيات يي النظر المنطقة

 الرجال وصول يرص تحسن على المنطقة أن ينبغي - ،الزراعة يي والتمويل االستثمارأن تزيد 

 نظام تحسين المنطقة على يجب - ،واالستشارية المالية الخدمات ، إلىالزراعة يي العاملين والنساء

 .المؤشرات معظم عن اإلبالغ يتم لم حيث البيانات، جمع

 أفريقيا شرق -ب.4

 وكينيا وإثيوبيا وإريتريا وجيبوتي القمر وجزر بوروندي: هي تحديدا دولة 04 المنطقة هذه تضم . 2.2

 بين المشترك التنسيق إطار ويي. وأوغندا وتنزانيا السودان وجنوب والسودان والصومال ورواندا

ا والجنوب والسوق المشتركة لشرق أيريقي المشتركة للتنمية الحكومية والهيئة أيريقيا شرق جماعة

 والسودان ورواندا وكينيا وإثيوبيا وجيبوتي بوروندي هي دول( 2) ثماني األيريقي )كوميسا(، قدمت

 تبلغ تقديم نسبة تمثل وهي ،عامين جرى كلي يذالستعراض الها الوطنية لتقارير ،وأوغندا وتنزانيا

 المسار على المنطقة أن إلى يشير مما 4.21 للمنطقة نتائج الشاملةال متوسط ويبلغ. المائة في 42

 هذه وتستند. 4102 لعام 2.12 مقابل المعيار المرجعي تقييمها عند ماالبو بالتزامات وياءلل الصحيح

خمس  هناك الثماني، الدول بين تقاريرها. ومن قدمت التي الثماني للدول وطنيةال تقاريرال إلى النتيجة

 وإثيوبيا بوروندي: وهذه تشمل ماالبو لتزاماتبا الوياء يي الصحيح الطريق على دول تسير( 2)

 على ليست ،وتنزانيا والسودان جيبوتي: وهي األخرى (2) والدول الثالث. وأوغندا ورواندا وكينيا

 .الصحيح المسار

 تسير ،عامينجرى كل يي ذال ستعراضاال يي تقييمها تم التي لماالبو السبعة االلتزام مجاالت بين من  2.2

 االلتزام إعادة( 0: هي تحديدا التزام مجاالت أربعة يي الصحيح المسار على ريقياأي شرق منطقة

من خالل  النصف إلى الفقر نسبة خفض( 4 الزراعية للتنمية األيريقي الشامل البرنامج بعملية

 تعزيز( 2 ،الزراعية السلع يي األيريقية الدول بين التجارة تعزيز( 2 ،4142 عام الزراعة بحلول

 االلتزام لمجاالت اهتماما تولي أن المنطقة على ويتعين. والنتائج اإلجراءات عن تبادلةالم لةالمساء

 يي االستثماري التمويل تعزيز( 0: هي وهذه. الصحيح مسارال يي تكن لم التي األخرى الثالثة

 تقلب أمام الصمود على القدرة تعزيز( 2 ،4142 عام بحلول الجوع على القضاء( 4 ،الزراعة

 .لمناخا

 البرنامج بالتزامات للوياء الصحيح الطريق على كانت سواء جيدا، أداء حققت المنطقة أن من بالرغم . 2.2

 حقيقة يإن ،عامينالتي تجرى كل ستعراض اال عملية وتنفيذ ماالبو/ الزراعية للتنمية األيريقي الشامل

ومن أجل . القلق على يبعث أمر ددالمح الموعد يي تقاريرها وتقدم العملية تكمل دول لم ثماني أن

 التالية التوصيات يي النظر إلى المنطقة تحتاج المستقبل، يي األداء واستعراض الكامل التقييم

ذي ال ستعراضاال خبراء عدد زيادة خالل من للدول القدرات وبناء الكاف التدريب تويير: وتنفيذها

 ،على مستوى الدول والخبراء المدربين من لكل التدريب كثايةزيادة و ،للدول عامينيجرى كل 

 للتنمية األيريقي الشامل البرنامج تنفيذ يي تحديات تواجه التي للدول الدعم من المزيد وتقديم
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 تحتاج هذه وال. القمر وجزر السودان، وجنوب والصومال، إريتريا، المثال، سبيل وعلى الزراعية،

 آلية لتنفيذ أيضابل  يحسب، الزراعية للتنمية شاملاأليريقي ال البرنامج لتنفيذ الدول يقط الدعم

 القدرة حيث من خاص اهتمام إلى الدول هذه وسوف تحتاج. عامينجرى كل ستعراض الذي ياال

 لتحسين الموارد زيادة إلى والمنطقة الدول وتحتاج. عنها واإلبالغ وتحليلها البيانات جمع على الفنية

/ الزراعية للتنمية األيريقي الشامل البرنامج مؤشرات جميع عن بشكل كافإلبالغ ل البيانات نظم

 .ماالبو

 

 شمال أفريقيا -.ج4

والجمهورية  والمغرب وموريتانيا وليبيا ومصر الجزائر: هي تحديدا دول سبع المنطقة هذه تضم . 2.6

قدمت  ومفوضية االتحاد األيريقي، العربي المغرب اتحاد بين التنسيق إطار ويي. وتونس الصحراوية

 التي عامينلكل  ستعراضاال وتونس، تقارير والمغرب وموريتانيا مصر: دول وهي تحديدا أربع

 على ليست المنطقة أن إلى يشير مما ،3.44 المنطقة نتائج متوسط ويبلغ. ٪32 يبلغ تقديم معدل تمثل

 تقييمها عند البوما/ الزراعية للتنمية األيريقي الشامل البرنامج بالتزامات لوياءل الصحيح المسار

 التي األربع الدول من بيانات إلى المنطقة نتيجة وتستند. 4102 لعام 2.12 المعيار المرجعي مقابل

 الوياء يي الصحيح المسار على( 4) اثنان يسير ،األربع الدول هذه بين ومن. تقاريرها قدمت

 على اليست وتونس مصر(: 4) دولتان األخريانالو. والمغرب موريتانيا: ماوه ماالبو، بالتزامات

 بالغاإل يي صعوبة تواجهدول الهذه  أن حقيقة المنطقة يي الضعيف األداءيبرر و. الصحيح المسار

 المغرب ننظرا أل ذلك، على وةالوع. إشراكها يي التأخير بسبب واألداء المؤشرات جميعبشأن 

 لبرنامجا عملية مؤشر ىعل" 1" تسجل يقد( 4106 يناير) مؤخرا يريقيألا تحادالا إلى تانضم

 الزراعية السياسة كانت لو حتى المحددة، المعايير إلى استناداللدول  الزراعية للتنمية الشاملاأليريقي 

 .الزراعية للتنمية األيريقي الشامل البرنامج مبادئ مع تماما متوايقة المغربية

 الصحيح الطريق على تسير أيريقيا لشما منطقة يإن ماالبو، يي التزام مجاالت( 2) سبعة أصل ومن . 2.2

( 4 ،الزراعية للتنمية األيريقي الشامل البرنامج بعملية االلتزام إعادة( 0: تحديدا وهي أربعة، يي

 بين ييما التجارة تعزيز (2 ،4142 عام بحلولمن خالل الزراعة  النصف إلى الفقر نسبة خفض

 کان أوال،. والنتائج اإلجراءات عن المتبادلة ساءلةالم تعزيز( 2 ،الزراعية السلع يي األيريقية الدول

 الشامل البرنامج مثل األساسية المبادئ مع تتماشیدول ال هذه يي الزراعية السياسة أن من الواضح

 المنطقة، يي الشباب إشراك نحو الجارية السياسات إلى ذلك يرجع ثانيا،. أيريقيا يي الزراعية للتنمية

 وجود ثالثا،. الزراعية التجارية واألعمال الزراعة قطاعي يي للمرأة مرتفعةال المشاركة بسبب وأيضا

 .الدول األيريقية بين ييما التجارة عوتشج تعزز سياسات

. الصحيح المسار على تكن لم التي األخرى الثالثة االلتزام مجاالت على التركيز المنطقة يتعين على . 2.2

 ،4142 عام بحلول الجوع على القضاء( 4 ،الزراعة يي ياالستثمار التمويل تعزيز( 0: هي وهذه

 بزيادة المنطقة يي األعضاء الدول وتوصي. المناخ تقلب أمام الصمود على القدرة تعزيز( 2

 الحماية وتعزيز ،الخاص االستثمار ضخ طريق عن وخاصة وكفاءتها، الزراعة يي االستثمار

 بناء يي االستثمار وزيادة ،الحصاد بعد ما خسائر من والحد ،الريفية المناطق يي وخاصة االجتماعية

 مع ماالبو إعالن وتنشر الوعي تعزز أن أيضا األعضاء لدولعلى ا وينبغي. الصمود على القدرة

 لالستثمار الوطنية خططهايي  أدمجت ماالبو التزامات يي الواردة األهداف تكون أن ضمان

 .الزراعي
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 الجنوب األفريقي -.د 4

 وماالوي، ومدغشقر، وليسوتو، بوتسوانا،: هي دولة (04عشر ) اثنتا المنطقة هذه تضم . 2.1

. وزيمبابوي وزامبيا، وسيشيل، وسوازيالند، أيريقيا، وجنوب وناميبيا، وموزامبيق، وموريشيوس،

والسوق المشتركة للجنوب األيريقي  األيريقي تنمية الجنوب مجموعة بين المشترك التنسيق إطار ويي

 في 111 تقديم يبلغ معدل تمثل التي تقاريرها الدول هذه جميع قدمت يريقيا )كوميسا(،وشرق أ

 المسار على المنطقة أن إلى يشير وهو ما ،4.14 للمنطقة نتيجة الشاملةال متوسط ويبلغ. المائة

 قابلم تقييمها عند ماالبو/ الزراعية للتنمية األيريقي الشامل البرنامج بالتزامات لوياءل الصحيح

 على( 2) دول ثماني هناك (،04االثنى عشر ) الدول بين ومن. 4102 لعام 2.12 المؤشر المعياري

 وجنوب وسيشيل، وناميبيا، وموزامبيق، وموريشيوس، وماالوي، بوتسوانا، وتشمل الصحيح المسار

 على ليست مبابوييوز وزامبيا وليسوتو مدغشقر: األخرى األربع والدول. وسوازيالند أيريقيا،

 .الصحيح المسار

 وهي أربعة، يي الصحيح المسار على األيريقي الجنوب يسير ،(2) السبعة ماالبو التزامات بين من. 2.01

 إلى الفقر نسبة خفض( 4 ،الزراعية للتنمية األيريقي الشامل البرنامج بعملية االلتزام إعادة( 0: تحديدا

 تعزيز( 2 ،الزراعية السلع يي األيريقية الدول بين ييما التجارة تعزيز( 2 ،4142 عام بحلول النصف

 إلدارة نسبيا الجيدة النظم ذات الدول أن الواضح ومن. والنتائج اإلجراءات عن المتبادلة المساءلة

 وتنفيذ مواءمة سهمت ثانيا،. عامين كل جرىي يذالستعراض اال يي أداء أيضل تبدو الزراعية البيانات

 أداء تحسين يي الزراعية للتنمية األيريقي الشامل البرنامج مبادئ على ةالقائم والبرامج السياسات

 لتنميةاأليريقي الشامل ل برنامجال/  ماالبو عملية يي المحددة عامينال يترة أهداف تحقيق) الدول

 يتعلق ييما جيد أداء تحقيق يي التجارة على االنفتاح ساهم ثالثا،(. الزراعي القطاع وأداء الزراعية

 .المنطقةب ليمااالق ييما بين تجارةبال

 تعزيز( 0: وهي. الصحيح المسار على ليست التزامات بثالثة اهتماما تولي أن المنطقة على يتعين. 2.00

 على القدرة تعزيز( 2 ،4142 عام بحلول الجوع على القضاء( 4 ،الزراعة يي االستثماري التمويل

على  ينبغي -: وتنفيذها التالية التوصيات يي النظر ىإل المنطقة تحتاج. المناخ تقلب أمام الصمود

غايات  جميع عن اإلبالغ لضمان وإدارتها الزراعية البيانات جمع نظم تعزيز األعضاء لدولا

 االستثمارات ونوعية كمية زيادة األعضاء لدولعلى ا ينبغي - ،المستقبل يي ماالبو وأهداف إعالن

 ينبغي - ،والحد من الفقر الجوع على القضاء أجل من لزراعيا القطاع أداء على وتحايظ تحسن التي

 الزراعة مجالي يي الوطنية االستثمار خطة يي وأهدايه ماالبو إعالن تدمج أن األعضاء لدولعلى ا

 على القدرة بناء يي ستثماراتاال زيادة عضاءألا لدولعلى ا ينبغي - ،بها الخاصة الغذائي واألمن

 .والطقس بالمناخ المرتبطة الصدمات أمام الصمود على قادرة رسألا جعل أجل من الصمود

 أفريقيا غرب -.ه 4

العاج  وساحل األخضر والرأس ياسو وبوركينا بنين: هي دولة( 02) عشر خمسة المنطقة هذه تشمل. 2.04

. وتوجو وسيراليون والسنغال ونيجيريا والنيجر ومالي وليبيريا بيساو وغينيا وغينيا وغانا وجامبيا

( 02) عشردولة أربعة قدمت أيريقيا، غرب لدول االقتصادية المجموعة من تنسيقيي اطار و

 ويبلغ. يقط تقريرها بيساو غينيا تقدم ولم. الطلبات تقديم معدل من المائة في 43 تمثلالتي  تقاريرها

 أن إلى شيري مما ،2.62 المقدمة، 02 األربعة عشر التقارير إلى استنادا المنطقة،نتائج  متوسط

/ الزراعية للتنمية األيريقي الشامل البرنامج بالتزامات الوياء يي الصحيح المسار على ليست المنطقة

 ،( 02) عشر األربع دولال بين ومن. 4102 لعام 2.12 المعيار المرجعي مقابل تقييمها عند ماالبو



EX.CL/5511 (XXXII) 
Page 13 

    ...4552 يونيو يي الصادر ماالبو إعالن تنفيذ بشأن األيريقي االتحاد مؤتمر إلى عامين كل يقدم الذي التقرير
 4552 يناير مؤتمر إلى المقدم 4552 عام تقرير              

 وغانا األخضر والرأس ياسو بوركينا تشمل وهي الصحيح، المسار على( 2) يقط دول هناك خمسة

 .وتوجو ومالي

وهي  ،(2) أربعة يي الصحيح المسار على أيريقيا غرب تسير (،2السبعة ) ماالبو التزامات بين ومن. 2.02

النصف إلى  الفقر من الحد( 4و ،الزراعية للتنمية األيريقي الشامل البرنامج بعملية االلتزام( 0: تحديدا

 والخدمات السلع يي األيريقية الدول بين ييما التجارة (2و ،4142 عام بحلول الزراعة من خالل

 الجيد األداء يعزى أن ويمكن. والنتائج اإلجراءات عن المتبادلة المساءلة تعزيز( 2و ،الزراعية

 عدة إلى المتبادلة والمساءلة أيريقيا يي الزراعية للتنمية الشامل البرنامج عمليات يي للمنطقة

وأطراف  دول مع أيريقيا غرب لدول االقتصادية لمجموعةتجريها امنطقة ال على نطاقمشاركات 

 غرب لدول االقتصادية المجموعة مفوضية تقدمه الذي الفني وكذلك للدعم وقطرية معنية إقليمية

 لدول االقتصادية لدى المجموعة التجارة، جانب ويي .األعضاء دولها إلى الفنيون وشركاؤها أيريقيا

 هذه كذلك تنفيذ وتسهل التجارة قائمة تعزز إقليمية ولوائح كاؤها، سياساتوشر أيريقيا غرب

  .واللوائح السياسات

 الطريق على تسير لم التي األخرى (2) الثالثة للمجاالت اهتماما تولي أن المنطقة على يتعين. 2.02

 على لقدرةا تعزيز( 2 ،الجوع إنهاء (4 ،الزراعة يي االستثمار تمويل( 0: تشمل وهي. الصحيح

 .المناخ تقلبل التصدي

 

 والفرص المخاطر: والخدمات الزراعية السلع في األفريقية البينية بالتجارة البارزة المتعلقة النقاط. 3

 والمخرجات المدخالت يي والتجارة الزراعة أسواق تطوير مواصلة أن ماالبو بالتزامات الوياء يعني. 2.0

األسواق،  خالل من األغلب يي المزارع منتجوحيث سيكتسب  محوريا، دورا تلعب ستظل الزراعية

 وسيكون لدى المزارعين ،لإلنتاجية المحسنة والمعدات المدخالت إلى للوصول أكبر إمكانية

 وسوف يشهد ،منتجاتهم من الدخل لكسب الفرص من المزيد الزراعية األغذية ومصنعي

 والتجهيز على اإلنتاج اإلضايية قدراتال يي لالستثمار يرصا المزارعون، ييهم بمن المستثمرون،

 .والتسويق

 العبا أيريقيا ظلت األخيرة، السنوات يي اإلجمالي المحلي الناتج يي لإلعجاب المثير النمو من بالرغم. 2.4

 يي المائة يي 4.2) العالمية الصادرات يي القارة حصص وانخفضت. العالمية التجارة يي هامشيا

 يقدان إلى وباالضاية. 4101 -0121 الفترة خالل كبير بشكل ارداتالو وانخفضت( المتوسط

 األيريقية البينية التجارة وبلغت. نفسها مع نسبيا القليل أيريقيا تتداول العالمية، األسواق يي الحصص

 آسيا يي المائة يي 22 مقابل ،4104 عام يي القارة تجارة إجمالي من يقط المائة يي 00 الرسمية

 الدول بين ييما التجاري األداء أن كما. أوروبا يي ٪66 و المتقدمة، أمريكا يي ٪24و ،النامية

 المستغلة غير المناسبة الموارد يي كبيرة ويرة مواجهة يي أنهحيث  خاصا قلقا يثير األيريقية

 المائة، يي 11 و 22 بين تتراوح مستويات عند القارة، تعتمد للزراعة، بالنسبة( والمياه كاألراضي)

 لذلك، ونتيجة. والزراعية الغذائية المنتجات من وارداتها جميع  يي أيريقيا خارج مصادر على

 الفترة خالل أمريكي دوالر مليار 61.2 بلغت وزراعية غذائية واردات ياتورة أيريقيا واجهت

 ونح إلى لتصل( ٪04) األيريقية البينية التجارة من أسرع سنويا ٪02 بنسبة بزيادة ،4104 -4101

 .4104 عام يي أمريكي دوالر مليار 22

والسوق المشتركة لشرق أيريقيا  أيريقيا، غرب لدول االقتصادية عةمجموال) ةيالتجار تكتالالت وضعت. 2.2

 تحادوا األيريقي، جنوبال يةتنم عةومجمو أيريقيا،شرق  جماعةو ،(كوميساوالجنوب األيريقي )
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 من ذلك تمو. القارة يي الزراعية السلع يي التجارة وعززت سهلت مؤسسية آليات( مغرب العربيال

 بين من واألشخاص، السلع حركة حرية وتعزيز واللوائح، السياسات مواءمة مثل مختلفة تدابير خالل

 .التجارة يسيرت مؤشرييما يتعلق ب الصحيح المسار على القارة تسير لذلك، ونتيجة. أخرى أمور

 مقارنة 4106 و 4102 عامي بين المائة يي 02.1 بنسبة األيريقية الدول نبي الزراعية التجارة حجم زاد. 2.2

 أضعاف ثالثةتحقيق ل الصحيح المسار على صبحلت 4102 لعام المائة يي 41 البالغ المعلم المحدد مع

 غرب يي ٪24: مساهمة بسببا ممكنهذا و. 4142 عام بحلول األيريقية الدول بينييما  التجارة

 لوحظو. أيريقيا شمال يي ٪06 زيادةو ،السنغال يي المائة يي 14 البالغة الكبيرة اهمةالمس من أيريقيا

. أيريقيا شرق يي المائة يي 2 بنسبة وانخفاض األيريقي، الجنوب يي المائة يي 02 بنسبة انخفاض

 والتقلب. الزراعية التجارة لتشجيع هامعالجت يتعين تحديات عدة هناكمازالت  أنه إلى ذلك ويشير

 انخفض المثال، سبيل علىو. الزراعي اإلنتاج على تأثيره بسبب التحديات هذه على مثال المناخي

 تسببه الذي الجفاف بسبب 4102 عام يي تقريبا ٪21 بنسبة األيريقي الجنوب يي الزراعي اإلنتاج

 .الزراعية التجارة يي الملحوظ االنخفاض جزئيا يفسر والذي ويالنينظاهرة 

 ارتفاع -: يلي ما واإلقليمي الوطني المستويين على وتجارتها األغذية تسويق على الرئيسية قيودال تشمل. 2.2

 بعد مهمة خسائر - ،غير المالئمة النقل سياساتو التحتية البنية ضعف عن الناجم النقل تكاليف

 غير ةالتجاري والنظم السياسات - ،التجهيز ومرايق للتخزين التحتية البنية ضعف بسبب الحصاد

 وجود عدم - ،اإلقليمية التجارية لالتفاقات الفعال غير التنفيذ - ،بها التنبؤ يمكن ال التي/ الواضحة

 األطراف معلومات ضعف - ،تقييدية الحدود عبر/ جمارك إجراءات - ،منسقة ولوائح وقواعد معايير

 لسلسلة المتناول ويي يعال تمويل إلى الوصول ومحدودية. واللوائح والسياسات األسواق بشأن المعنية

 .والتجارة القيمة

 يي العجز وسد األولويات تحديد( 0: )التحديات من عريضتين يئتين مواجهة القيود لهذه التصدي يتطلب 2.6

 يي القصور أوجه معالجة( 4) و للتجارة، التحتية والبنية المرنة والسوق الطلب عالية السوق

 وتكامل وداخلها االقاليم بين ييما التجارة وتيسير األسواق اندماج لتعزيز والمؤسسات السياسات

 والتصنيع الزراعة سياسات ربط يي يتمثل تحد هناك ذلك، على وعالوة . التجارة وتيسير األسواق

 الدول بين ييما والزراعية الغذائية التجارة تطوير ويشكل. الستثمارل تخطيطال وعمليات والتجارة

 .قدما المضي طريق يي كبيرا تحديا الرسمي غيرع ن الوضبعيدا ع األيريقية

األيريقي  أيريقيا والجنوب شرق) المناطق وجميع القارة أن نالحظ أن األهمية من بشكل خاص،و. 2.2

 وكان. الصحيح المسار على تسير المحلية األغذية أسعار تقلب مؤشر عن أبلغت التي( أيريقيا وغرب

 الصحيح الطريق على تسيردولة ( 22) وأربعين سبعة لأص من دولة (42) عشرينخمسة وهناك 

 هذه تؤدي أن المرجح ومن. األسعار لصدمات جدا مازالت معرضة والمناطق القارة أن يعني مما

 تعمل أن القارة من وتتطلب مقلقة حالة وهذه. القارة يي الغذائي األمن انعدام تحديات تفاقم إلى الحالة

 .األغذية أسعار يي حليةالم التقلبات لتقليل كلل بال

 

 

 الرئيسية والتوصيات االستنتاجات. 4

 إلى استنادا عامين كل يجري الذي االيتتاحي االستعراض تقرير إلعداد أنشئت التي اآللية نجاح يشكل. 6.0

 رصد عن معلومات تويير على أيريقيا قدرة على دليال الدول، تقوده الذي واالبالغ البيانات جمع نهج

من أجل التخطيط القائم على األدلة يي تنفيذ  الزراعي، القطاع وبرامج استراتيجيات تنفيذ يي التقدم
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 هذا ويعزى. المقدمة البيانات نوعية لتحسين بالكثير القيام يتعين أنه من حتى بالرغم ماالبو، إعالن

 المعنيين، لفنيينا الشركاء وشغف ودينامية العملية، هذه إطار يي المصممة األدوات نوعية إلى النجاح

 الفعل ردود عن يضال اإلقليمية، االقتصادية المجموعات جميع بها تقوم التي القوية التنسيقية واألدوار

 . األعضاء الدول من اإليجابية

 مناقشة اثناء االيريقى االتحاد قادة تهم التى الرئيسية المجاالت احدى االيريقية البينية التجارة وكانت. 6.4

ثالث  بمضاعفة االلتزام تحقيق يى جهد ىأ بعد تظهر لم القارة نأ اال 4102 عام يى االبوم التزامات

 الزراعية التجارة حجم وزاد. الزراعية والخدمات السلع يى االيريقية الدول ييما بين مرات التجارة

بزيادة  المعلم المحددب مقارنة 4106و 4102 عامي بين المائة يي 02.1 بنسبة األيريقية الدول بين

ومن بين . أعضاء دول( 2) سوى ثالث إليها تصل لموالتي  4102 يي العام المائة يي 41 قدرها

والتي يتم التركيز عليها  األيريقية، البينية التجارةمجال  يي للدول الضعيف لألداء الكثيرة األسباب

 عيقي وهو ما راعيةالز التجارية واألعمال الزراعية الصناعات يي المحدود التقدمبشكل رئيسي، 

 المحلية) المستويات مختلف على التجارة يي الزراعية لمنتجاتنا التنايسية والقدرة المضاية القيمة

 مربحة عمل يرص تويير يي القطاعهذا  بشكل أكبر من إمكانيات يقوض وهذا(. والدولية واإلقليمية

 عوامل على ،منتجينا استهالك وأنماط جلإلنتا على أنظمتنا الكبير والمتنامي االعتماد وكذلك ،للشباب

 يتطلب وهذا. أخرىضمن  العالمي االقتصاد يي والتغير المناخ وتقلب العالمية األسواق مثل خارجية

 .الجماعية واإلجراءات االهتمام من مزيدا بالتالي

 والقيادة تزايدةالم الملكية إلظهار أكبر مسؤولية لتحمل يقيينراألي لقادةل عملمن أجل ال دعوة وهذه. 6.2

 قارية عمل برامجوقيادة  تصميم خالل من ماالبو إعالن يي المكرسة األهداف لتحقيق الجماعية

 وينبغي. أيريقيا يي الزراعي التحول يي النطاق واسعة تحوالت إحداث إلى تؤديمن شأنها أن  جريئة

 التجارةتعزيز  - الخاص، رلالستثما سياسات بيئة تهيئة( 0: يلي ما إلى هذه العمل برامج تهدف أن

 القيمة وسالسل محليا الرئيسية الزراعية المنتجات تجهيز زيادة طريق عن الزراعية للسلع اإلقليمية

( ه ،وإقليميا محليا المنتجة الزراعية السلع استهالك زيادة وتسهيل تعزيز -( 4 ،منها بكل الخاصة

 استثمارات زحف -( 2 ،أيريقيا يي الرئيسية زراعيةال للسلع ممكن استيراد وأقل الذاتي االكتفاء تحقيق

 تجذب مواتية عمل بيئة تهيئة خالل من الزراعةمجال  يي واإلقليمية المحلية الخاص القطاع

 .الزراعة قطاع يي واألجنبية المحلية االستثمارات

 :يلي بما التقرير يوصي لذلك،. 6.2

 التقرير أجل من األفريقي قودها االتحاديالتي  األفريقية للزراعة والتقييم الرصد عملية تعزيزب فيما يتعلق

 االتحاد مؤتمر ويقدم إلى عامينالذي يجرى كل  المنتظم

 الدول تحشد أنو ،عامين كل يجري الذي ستعراضاال لتقرير الحالية النتائج من التعلم جدا، المهم من (أوال

 التزاماتانجاز  أجل من والخاص العاملكل من القطاعين  والمالية الفنية االستثمارات األعضاء

 .4142 عام بحلول مالبو - الزراعية للتنمية الشامل األيريقي البرنامج

 بين ييما الشبكات وتطوير النظراء بين التجريبي التعلم لتيسير الجهود تكثيف الضروري من (ثانيا

 منالمستفادة  دروسال تبادل وخاصة لإلحصاءات، الوطنية وكذلك المكاتب الحكومية الوزارات

 األعضاء الدول تواجهها التي التحديات تقدير الوقت نفس ويي أداء، األيضل األعضاء الدول تجارب

 .تقدمها ترصد أو/ و ماالبو التزامات تنفذ التي

 شامل تقييم إلجراء الكايية والبشرية الفنية الموارد تعبئة األعضاء الدول من وبالتوازي، يطلب ( ثالثا

 الرصد نظم لتعزيز برنامجا تبلغ أن التدريبات لهذه وينبغي. البيانات إدارة على القائمة للقدرات
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 - القارية) العمودية الروابط على المؤسسي الطابع وكذلك إضفاء الوطني، المستوى على والتقييم

 آلية لوضع الالزمة( اإلقليمية المؤسسات أو األعضاء الدول بين) واأليقية( الوطنية - اإلقليمية

 البرنامج خالل من من أجل التعجيل بالتحول الزراعي المتبادلة والمساءلة عامينكل ستعراض لال

 المعلومات تويير على أيريقيا قدرة بزيادة البرنامج يسمح ولن. الزراعية للتنمية األيريقي الشامل

 كفاءة يي أيضل نحو لىع البرامج وتنفيذ األدلة على القائم التخطيط أيضا سيعزز بل يحسب، وإدارتها

 .األعضاء الدول يي الزراعي التحول مجال

األيريقي  البرنامج بطل بصفته االتحادية، الديمقراطية إثيوبيا جمهورية وزراء على رئيس ينبغي ( رابعا

األيريقي  للبرنامج الفوري التنفيذ أجل من الموارد وتعبئة تطوير يقود أن الزراعية، للتنمية الشامل

 أداء درجات وبطاقة عامينلكل  االستعراض وبشكل خاص آلية عامة، بصفة الزراعية للتنمية الشامل

 .التحول الزراعي يي أيريقيا

 نيينالف والشركاء األعضاء الدول مع كثب عن تعمل أن األيريقي االتحاد مفوضيةعلى  ينبغي ( خامسا

 ونظم المتبادلة المساءلة لتعزيز الزمال الدعم لتعبئة المدني والمجتمع الخاص والقطاع واإلنمائيين

 عامينال لفترة االستعراض آليات على المؤسسي الطابع وإضفاء المعارف وإدارة الزراعية البيانات

 ندةجأ نطاق وتوسيع نظراءال من التعلم لضمان أيريقيا يي الزراعي األداء درجات نتائجبطاقة و

 .ماالبو إعالن يي واردةال الزراعي التحول

 أفريقيا في الزراعي األداء جوائزيتعلق ب فيما

( 2) خمسهناك  ،(د.1 إليه المشار االلتزام يي 4102 يونيو ييالصادر  ماالبو بإعالن يتعلق ييما  (سادسا

 يي أداء دول 2 أليضل جوائز( 2) ثالثة -: التالي النحو على ،يي أيريقيا الزراعي لتحولل جوائز

 البينية التجارةالمتعلق ب موضوعلل يقاوو ،تحول الزراعي يي أيريقيااداء ال ئجدرجات نتابطاقة  نظام

 الذي للدولة التجارة لتيسير( 0) واحدة جائزة - ،عامين كل يصدر الذي يتتاحيالا لتقريربا يريقيةألا

 يي نتيجة أعلى هالدي دولة التيللواحدة  جائزة( 0) و ،يسير التجارةت مؤشر علىنتيجة  بأعلى حظىت

 .التجارةبشأن  ماالبو التزامالخامس من  مجالال
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 جدوال من 22و ،"ماالبو إعالن تنفيذ الدول يي نتائج مقارنة" التالية الصفحات يي الواردة الجداول تشمل

 .ماالبو إعالن اتانجازمجال  يي" الدول موجزات"

 

 :التفسير سيرلتي الجداول يي المستخدمة القياسية الفنية التعريفات

 يي عنه معبر من خالل بند( المستهدية السنة) النهائية السنة يي إليها الوصول يجب قيمة هو: هدف -

 عام بحلول الزراعية، والخدمات السلع يي الثالثية األيريقية البينية التجارة" اللتزام وكمثال. التزام

 هو المستهدف العام يإن هذا االلتزام، ويي. ٪411 هو الهدف يإن ،"4102 عام من اعتبارا 4142

 .4102 عام هي األساس سنةو ،4142 عام

 قيمة( آخر حساب أي دون) مباشرة تقيس التي( المقاييس من مجموعة) تعبير أو معلم هو: مؤشر  -

 التجارة نمو معدل" هو لمؤشرا يإن أعاله، الوارد االلتزام يي الحال هو وكما. قياسه الذي يتم العنصر

 ".األيريقيةالبينية 
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    ...4552 يونيو يي الصادر ماالبو إعالن تنفيذ بشأن األيريقي االتحاد مؤتمر إلى عامين كل يقدم الذي التقرير
 4552 يناير مؤتمر إلى المقدم 4552 عام تقرير              

 على ولةدال كونت حتى معينة، سنة يي المؤشر قبل من إليها التوصل سيتم التي القيمة هو: معلم -

 العام لهذا اهدي"، مثل ويعد. منتظم التقدم أن ايتراض مع الهدف، إلى للوصول الصحيح الطريق

 المؤشر أخذها التي بالقيمة مقارنته ويمكن أخرى، إلى سنة من المعلم هذا ويختلف. يحسب "الخاص

 .٪41 هو( 4106) األولى للسنة المعلم أعاله، االلتزام مثال يي كما. دولة يي المحرز التقدم لتقييم

 مباشرة الذي يعكس( الحالة هذه يي 01 مقياس: عليه متفق مقياس إلى استنادا) قيمة هو: نتيجةدرجة ال  -

 يي المؤشر من الملحوظة القيمة إلى استنادا( نسبية درجة) معلم أو( مطلقة درجة) هدف تحقيق مدى

 هذه يي 01) الجدول يي المحرز تقدمها الدولة أو أداء أو أو جهد عن تعبير وهو. ةحددالم السنة

 لديها سيكون معينة سنة يي ٪021 بلغت التي الدولة يإن أعاله، نموذج االلتزام هو وكما(. الحالة

 .درجات 2.2 يجةنت

 مقارنة) المعلم غرار وعلى. للمؤشر ملحوظة كقيمة المعلم قيمة باستخدام محسوبة درجة هو: معيار  -

 على الدولة عليه كونت أن يجب الذي األدنى لحددرجة النتيجة ل هو المعيار يإن ،(المؤشر قيمةب

 درجة أعلى إلى ويصل أخرى، إلى سنة من المعيار ويختلف. بالذات السنة تلك يي الصحيح المسار

 .المستهدية السنة يي
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