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ورقة تجميعية حول موضوع الزراعة
واألمن الغذائي:

"تحويل الزراعة األفريقية لتحقيق االزدهار

المشترك وتحسين سبل المعيشة من خالل
تسخير الفرص لتحقيق النمو الشامل
والتنمية المستدامة"
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ورقة تجميعية حول موضوع الزراعة واألمن الغذائي:
"تحويل الزراعة األفريقية من تحقيق االزدهار المشترك
وتحسين سبل المعيشة من خالل تسخير الفرص وتحقيق
النمو الشامل والتنمية المستدامة"
-1

مقدمة
-1-1

الورقة التجميعية

 -1تتضمن ىذه الورقة التجميعية بشأن تحويل الزراعة األفريقية من أجل تحقيق االزدىار
المشترك وتحسين سبل المعيشة من خبلل تسخير الفرص وتحقيق النمو الشامل والتنمية
المستدامة" التفكير الجماعي المنيجي ،والتشخيص واألىداف والخطط المتعمقة بالزراعة في
أفريقيا كما اقترحيا العاممون وأصحاب المصمحة األفريقيون في مجال التنمية الزراعية
والريفية ،بالتعاون مع طائفة واسعة من الشركاء .وتقوم عمى المدخبلت المنبثقة عن سمسمة
من المشاورات الواسعة النطاق التي أجرتيا مفوضية االتحاد األفريقي ووكالة التخطيط
والتنسيق لمنيباد مع أصحاب المصمحة الرئيسيين ،بمن فييم الدول األعضاء والمزارعون،
ومنظمات النساء والشباب ،والشركاء اإلنمائيون والفنيون عمى نطاق القارة وخارجيا ،
بغرض االستعراض ووضع اإلستراتيجيات واألىداف ،واإلجراءات والمقاصد لمعقد المقبل
كجزء من الظرف المؤاتي الستم اررية البرنامج األفريقي الشامل لمتنمية الزراعية ،واالحتفال
"بعام الزراعة واألمن الغذائي" واحياء الذكرى العاشرة لمبرنامج األفريقي الشامل لمتنمية
الزراعية.
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ابتداء بالمشاورات األولية في "العام العاشر لمبرنامج األفريقي الشامل لمتنمية الزراعية

حول الحوار الرامي إلى تحسين التنفيذ والتنسيق واالتساق مع الخطط الوطنية لبلستثمار
الزراعي" المنعقدة في مقر مفوضية االتحاد األفريقي في أديس أبابا ،إثيوبيا من 13 -11
فبراير  ،2114ثم خبلل اجتماع منبر الشراكة العاشر لمبرنامج األفريقي الشامل لمتنمية
الزراعية المنعقد في دوربان ،جنوب أفريقيا من  22- 19مارس  2114والذي أفضى إلى
انعقاد مؤتمر االتحاد األفريقي المشترك لوزراء الزراعة والتنمية الريفية ومصائد األسماك
والزراعة المائية المنعقد في مركز المؤتمرات لبلتحاد األفريقي في أديس أبابا ،إثيوبيا من 28
أبريل إلى  2مايو  .2114كانت النتائج الرئيسية الناجمة عن ىذه االجتماعات عمى النحو
التالي:
أ)

العام العاشر لمبرنامج األفريقي الشامل لمتنمية الزراعية حول الحوار الرامي إلى

تحسين التنفيذ والتنسيق واالتساق مع الخطط الوطنية لبلستثمار الزراعي :كان الناتجان
الرئيسييان ىما التقرير التجميعي والتقرير الفني.
ب)

اجتماع منبر الشراكة العاشر لمبرنامج األفريقي الشامل لمتنمية الزراعية :كانت

النواتج الرئيسية ىي )1( :إعبلن منبر الشراكة العاشر لمبرنامج األفريقي الشامل لمتنمية
الزراعية؛ ( )2تقارير جمسة سير العمل التاسعة؛ ( )3الورقات التجميعية لجمسة سير
العمل التاسعة التي وفرت المعمومات عن إعداد ورقات المعمومات األساسية حول
المواضيع الفرعية الخمسة لمزراعة واألمن الغذائي لعام .2114
ج)

مؤتمر االتحاد األفريقي المشترك لوزراء الزراعة والتنمية الريفية ومصائد األسماك

والزراعة المائية :كان الناتج الرئيسي ىو التقرير الوزاري ،بما في ذلك صدور قرار،
وكذلك إبراز األى داف األفريقية السبع لمتعجيل بالنمو الزراعي والتحول المزمع تحقيقييا
بحمول عام  2125كتوصيات يتم بحثيا من قبل مؤتمر االتحاد األفريقي.
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العالقة مع إطار النتائج لمبرنامج األفريقي الشامل لمتنمية الزراعية

 -3إن مفوضية االتحاد األفريقي وىي تسترشد بإطار النتائج المستدام لمبرنامج األفريقي
الشامل لمتنمية الزراعية  2125 -2115من أجل التحول الزراعي في العقد المقبل،
وتستميم بإعبلن قمة االتحاد األفريقي لعام  2114ليكون عام الزراعة واألمن الغذائي،
قامت بقيادة االحتفال بالعام تحت موضوع" تحويل الزراعة األفريقية من تحقيق االزدىار
وتحسين سبل المعيشة من خبلل تسخير الفرص وتحقيق النمو الشامل والتنمية
المستدامة"  .وكانت المشاورات مع أصحاب المصمحة موجية بالمواضيع الفرعية الخمسة
التالية التي تتطابق كذلك مع المستوى  2من إطار النتائج لمبرنامج األفريقي الشامل
لمتنمية الزراعية:
)1

التحول الزراعي من أجل التعجيل بالنمو (اإلنتاج واإلنتاجية)؛

)2

تسخير األسواق والفرص التجارية؛

)3

تعزيز التمويل االستثماري ي مجال الزراعة؛

)4

األمن الغذائي والتغذوي نحو القضاء عمى الفقر وسوء التغذية في أفريقيا؛

)5

تعزيز قدرة الزراعة األفريقية عمى مواجية صدمات تغير المناخ واألخطار
الطبيعية األخرى.

-4

لتعمي ق مشاركة أصحاب المصمحة وتوسيع نطاق المناقشات ،تم تنظيم المجاالت
المواضيعية الفرعية حول المجاالت 1التسعة لمسار العمل ،وتشكل التقارير الموحدة
لممواضيع الفرعية الخمسة القاعدة ليذه الورقة المجمعة .ويتوقع لمورقة المجمعة أن تمثل

1انًجبالث انتسؼت نًسبر انؼًم هٍ ) 1 :أجُذة انؼهىو يٍ أجم تطىَز انشراػت وانتؼهُى و انًهبراث ؛  )2انًذخالث انشراػُت؛  )3األراضٍ وسُبست
األراضٍ؛  ) 4انبُُت انتحتُت انزَفُت ،وانىصىل إنً انسىق ،انتجبرة وانتكبيم االلهًٍُُُ،؛  )5األيٍ انغذائٍ وانتغذوٌ؛  )6يشبركت انمطبػٍُ انؼبو
وانخبص وتًىَم االستثًبر؛  )7انشراػت وتغُز انًُبخ فٍ إطبر انؼاللت ببنتكُف وإدارة انًخبطز؛  )8انبُبَبث ،وانزصذ وانتمُُى ،وانًسبءنت انًتببدنت؛
 )9انسُبسبث وانًؤسسبث
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إسياما ىاما نحو المؤتمر المشترك لوزراء الزراعة والتنمية الريفية ومصائد األسماك
والزراعة المائية ،واإلسيام في وقت الحق في المناقشة خبلل قمة االتحاد األفريقي لمدورة
العادية الثالثة والعشرين لرؤساء دول وحكومات االتحاد األفريقي المزمع عقدىا يومي
 26و  27يونيو  2114في مبلبو ،غينيا االستوائية والتي تيدف إلى تسييل الحوار
السياسي الرفيع المستوى حول األىداف والمقاصد واإلجراءات الجماعية وتنشد الحصول
عمى التزام واضح من رؤساء الدول والحكومات من أجل تقديم الدعم والمشاركة
المستدامين في التحول الزراعي خبلل العقد المقبل من خبلل إطار النتائج لمبرنامج
األفريقي الشامل لمتنمية الزراعية.
-3-1
-5

نطاق تغطية الورقة

كممخص لمنتائج النيائية لمجاالت مسار العمل التسعة وخاصة لتجميع ورقات المواضيع
الفرعية الخمسة التي أعدت من النتائج ،تميد الورقات التجميعية وترسي أبعاد األىداف
واإلجراءات والمقاصد المتصمة بالتدخبلت في مجال الزراعية األفريقية والمجاالت
المتصمة بيا عمى مدى العقد المقبل .لذا ،تركز الورقة عمى كيفية الجمع بين تنفيذ
مختمف التدابير السميمة لتحسين الزراعة والتنمية والريفية ومصائد األسماك والزراعة
المائية بغية حفز االبتكارات والتكنولوجيات الضرورية وتحويل الزراعة من أجل تعزيز
اإلنتاج واإلنتاجية والتعجيل بالنمو في البمدان األفريقية.

ثانيا -الزراعة األفريقية و التنمية الريفية  :موجز
 1-2األداء الحالي
-6

يؤدي القطاع الزراعي دو ار محوريا في االقتصادات األفريقية ألنو يمثل أكثر من ثمث

عائدات الناتج القومي اإلجمالي و الصادرات ،ويوظف أكثر من  66في المئة من سكان القارة.
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أمر بالغ األىمية لتحقيق النمو االقتصادي والحد من الفقر
وعمى ىذا النحو  ،يعد القطاع ا
واألمن الغذائي والتغذوي  .وحتى اآلن ،وعمى الرغم من االنتعاش االقتصادي القوي في أفريقيا
عمى مدى أكثر من عقد من الزمان ،ال يزال النمو السنوي الزراعي في معظم البمدان أقل من
الرقم السنوي المستيدف بنسبة  6في المائة لمبرنامج األفريقي الشامل لمتنمية الزراعية .وقد
أصاب الركود إنتاج مصايد األسماك ،عمى الرغم من أن تربية األحياء المائية قد زادت بشكل
ممحوظ ،ولك ن فقط في عدد قميل من البمدان وعمى مستوى منخفض .وحيث يغذي النمو
السكاني العالي ،والتوسع الحضري السريع ونمو الدخل ،ال يزال الطمب الغذائي اإلقميمي يفوق
العرض المحمي ،وظمت تجارة األغذية اإللهًُُت البينية (بما في ذلك األحكام المتعمقة بالتدفقات
غير الرسمية عبر الحدود) أقل من  .٪ 06ونتيجة لذلك ،زادت فاتورة القارة من الواردات
الغذائية من الواليات المتحدة بنحو  06مميار دوالر سنويا ،في حين أن توقعات البنك الدولي
تشير إلى زيادة سريعة في أسواق المواد الغذائية في المناطق الحضرية في أفريقيا فإنيا تتجاوز
 066مميار دوالر أمريكي بحمول عام  .0606ويجب تحديث الزراعة األفريقية لتصبح أكثر
إنتاجية وتنافسية  ،وخمق المزيد من القيمة المضافة محميا  ،لتمبية الطمب المتزايد بسرعة في كل
من األسواق األفريقية والخارج.
 2-2القضايا والتحديات
-7

يعزى النمو غير المرضي في قطاع الزراعة إلى عدد من العوامل من بينيا قمة

استخدام المدخبلت المحسنة والتقنيات األخرى المتسببة في انخفاض اإلنتاجية والربحية عمى
مستوى المزارع ،غير أنو ،كما سبق ذكره ،ىناك ضغط عمى طمب الغذاء جراء ارتفاع معدالت
النمو السكاني والتوسع العمراني ،مما أدى إلى زيادة مستويات الفقر وانعدام األمن الغذائي
وسوء التغذية .تعكس المواضيع التالية المختار لمورقات المواضيعية الفرعية الخمسة بشكل
مناسب التحديات التي تواجو أفريقيا حاليا وفي العقد المقبل:
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• التحول الزراعي لتسريع وتيرة النمو من خبلل تعزيز اإلنتاج واإلنتاجية؛
• تسخير األسواق الزراعية والبنية التحتية والفرص التجارية؛
•

تحسين األمن الغذائي والتغذوي ؛

• تعزيز قدرة الزراعة األفريقية عمى مواجية تغير المناخ واألخطار الطبيعية األخرى وادارة
المخاطر؛
• تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص وتمويل االستثمار من أجل الزراعة في
أفريقيا.
-8

باإلضافة إلى ذلك  ،فإن القضايا الشاممة لمقطاعات في مجال مسائل الجنسين

والشباب وأصحاب الحيازات الصغيرة من المزارعين والبيئة ،تفترض مبلءمة وأىمية جميع
المواضيع الفرعية التي ينبغي معالجتيا .
ثالثا -أجندة تحول الزاعة األفريقية والتنمية الريفية  -الفرص واآلفاق
 3-1زيادة اإلنتاج الزراعي واإلنتاجية والقيمة المضافة
3-1-1

خمفية

 -9تبين الدراسات الحديثة حدوث زيادة في اإلنتاج الزراعي عموما في أفريقيا خبلل العقد
الماضي ،ولكن حدثت زيادة كذلك في المساحات المزروعة وحجم الثروة الحيوانية وفقا لذلك
مما يشير إلى االفتقار إلى إحراز التقدم في تعزيز اإلنتاجية .عبلوة عمى ذلك ،حدث ركود
في إنتاج مصايد األسماك ،وانخفاض في بعض الحاالت .ربما تزيد المخرجات الزراعية
من خبلل ( )1توسيع المساحة المزروعة أو ( )2زيادة الغمة .عبلوة عمى ذلك ،يتمثل
خيار زيادة الدخل المستدام لمسكان الريفيين الذين تنقصيم األراضي المتاحة في التحول من
المكون اإلنتاجي إلى المنتجات العالية القيمة.
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 -11يتطمب تعزيز اإلنتاجية الزراعية تطوير واستخدام التقنيات والمدخبلت المبلئمة (مثل
المياه من خبلل الري ،و البذور المحسنة ومواد التخزين ،واألسمدة ،والمبيدات الحشرية) جنبا
إلى جانب تطبيق االبتكارات الصحيحة (مثل اإلدارة المتكاممة لآلفات ،وادارة العناصر الغذائية
المتكاممة) .ويتطمب رفع اإلنتاج الزراعي واإلنتاجية ،ليس فقط التكنولوجيات المبلئمة أو زيادة
المناطق المزروعة ،ولكن أيضا سياسات سميمة لتشجيع المزارعين عمى تبني التكنولوجي ـ ـ ـات
وتحسين الممارسات الزراعية .وبالتالي ،ال تعتمد زيادة اإلنتاجية الزراعية فقط عمى تحسين
كفاءة اإلنتاج ،وذلك من خبلل اعتماد التكنولوجيات والممارسات الحديثة المحسنة ،ولكن أيضا
تعتمد بشكل كبير عمى العديد من العوامل األخرى مثل الحصول عمى الموارد اإلنتاجية الكافية،
واألسواق والبنية التحتية التي تعمل بشكل جيد ،و بيئة السياسات المواتية ( عمى سبيل المثال،
السياسات المستقرة لبلقتصاد الكمي).
 -11يكتسي التعميم والميارات أىمية قصوى لتحويل الزراعة في أفريقيا .ويعد تحسين التعميم
و المعرفة الفنية عامبل رئيسيا لمساىمة الزراعة في التنمية االقتصادية.
 -12تظير اإلحصاءات األخيرة عن حالة الزراعة األفريقية ما يمي:
• ال تشكل األراضي المروية كنسبة من اإلمكانات سوى  7في المائة ،وىي نسبة ضئيمة
مقارنة مع شرق وجنوب شرق آسيا بنسبة  29في المائة و 41 :في المائة عمى
التوالي؛
• تشكل مناطق الزراعة المطرية حوالي  ٪ 91من إجمالي األراضي الزراعية؛
• يشكل استخدام األسمدة في أفريقيا جنوب الصحراء  13كيموجرام /لميكتار( -أي  7في
المائة من متوسط شرق آسيا؛ و 73كجم في شمال أفريقيا) وتشير ىذه األرقام إلى أن
مستوى استخدام األسمدة في أفريقيا أقل بكثير من المستويات في أجزاء أخرى من
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العالم النامي مثل جنوب شرق آسيا .وىكذا ،فإن مساحات األراضي المروية ضد
المحتممة ىي أقل في أفريقيا بالمقارنة مع آسيا .فضبل عن ذلك ،ال يتم استغبلل موارد
المياه تماما لمزراعة في أفريقيا من خبلل الري إلحداث تأثير كبير عمى اإلنتاج
واإلنتاجية .وال يزال استخدام القوة البشرية في العمل الزراعي مرتفعا لمغاية ،وقد أثبتت
الدراسات أن االستخدام المبلئم لمتكنولوجيا و االبتكارات في الزراعة يمكن أن يسيم
بشكل كبير في زيادة اإلنتاج الزراعي واإلنتاجية.
 -13يمكن تحقيق أفضل طريقة لتحقيق زيادة اإلنتاج الزراعي من خبلل تكثيف زراعة تؤدي
إلى إحداث فوائض في المناطق الحضرية ،والحد من اليجرة من الريف وتخفيض تكاليف
اإلنتاج مع زيادة دخل الفرد والحد من التوسع في األراضي المزروعة .ولكن ىذا التكثيف
يجب أن يكون مستداما .فالزراعة المكثفة المستدامة يجب ان تضمن االستخدام المحافظ
لممدخبلت التقميدية ،واألسمدة ،والمبيدات الحشرية ،وأصناف محسنة من البذور،
والمنتجات البيطرية وغيرىا ،فضبل عن كفالة الحوافز عمى تنفيذ ممارسات مكثفة تقوم
عمى التقنيات المستدامة (ممارسات الحفظ ،والغرس ،والسماد الحيواني والتعديبلت
العضوية ،ومكافحة اآلفات البيولوجية) ،واالستثمار في المعدات البلزمة لزيادة اإلنتاجية.
والمبادئ التوجييية الناشئة لتحقيق ىذا اليدف ىي :تشجيع استخدام المدخبلت يتم التحكم
فييا (األسمدة  ،والمبيدات ،البذور المحسنة) والتقنيات الزراعية البيئية إلدارة مستويات
خصوبة التربة وتعزيز اإلنتاجية (السماد العضوي ،وتقنيات مكافحة التآكل بسبب االمطار
والرياح ،الخ).
 -14مع ذلك ،ىناك العديد من التحديات المتعمقة بتحقيق األىداف أعبله بما في ذلك كيفية
الحد من تقميل المخاطر التي يتعرض ليا اإلنتاج والدخل الزراعي ،لتمكين المزارع
األسرية ،بما في ذلك المزارع الصغيرة ،واالستثمار أوال في تحديث وتكثيف ممارساتيا،
وثانيا لتحسين طريقة عمل األسواق ،من جممة أمور ،ومكافحة تقمب األسعار .ويعد كذلك
تأمين الحصول عمى األراضي ونقل ممكيتيا تحديا مشتركا مع العديد من اآلثار لتشجيع
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استراتيجيات االستثمار والتكثيف .ويتم إيبلء اىتمام محدد ىنا إلى دور العمم ،وتشجيع
ممارسات الزراعة المستدامة ،وتعزيز استخدام المدخبلت وتأمين حيازة األراضي لحفز
االستثمار واعتماد االبتكارات.
 -15تشير األدلة الحديثة إلى أن إدماج المبادئ العممية إلدارة النظام اإليكولوجي في
الممارسات الزراعية يمكن أن يعزز إنتاج المحاصيل من خبلل العائد .ولكن التكثيف المستدام
يشمل مجموعة من العوامل التي يجب معالجتيا في وقت واحد :المكونات البيئية؛ العنصر
الوراثي و العنصر االجتماعي واالقتصادي لمتكثيف  -ولكل واحد منيا

نفس القدر من

األىمية ،ويجب أن تستخدم في تركيبة من أجل تحقيق النقمة النوعية .ويتضح ىذا من نظرة
عمى ثبلث قنوات رئيسية لئلنتاجية.
2-1-3

تطوير التكنولوجيات من خالل أجندة العمم والتعميم والمهارات

 -16يعد العمم حيويا في تنمية الزراعة األفريقية .ويعتبر دور العمم في تعزيز اإلنتاجية
الزراعية والقدرة التنافسية والوصول إلى األسواق في أفريقيا أم ار أىم من أن يترك لبلستعانة
بمصادر خارجية ،ويتعين عمى قادة أفريقيا االستثمار أكثر في الموارد الخاصة بيم في مبادرات
البحث والتطوير .وعبلوة عمى ذلك ،فإن أفريقيا ىي سمة غذاء العالم في المستقبل ،وليذا السبب
كانت ألجندة العمم لمزراعة في أفريقيا رؤية بأنو "بحمول عام  2131سوف تكفل أفريقيا األمن
الغذائي والتغذوي وتصبح عنص ار فاعبل في الساحة العالمية ،و" سمة غذاء العالم " .ىناك حاجة
إلى تعميم العمم وتطبيقاتو عمى الزراعة في المدارس و مؤسسات التعميم العالي .ويجب أن
يستفيد العمم المستخدم من نظم المعارف التقميدية والمحمية وادماجيا بشكل كامل .يجب تييئة
الظروف المواتية لتوعية الحكومات األفريقية بضرورة االستثمارات المحمية في الزراعة .ويتعين
عمى األفريقيين المزيد من القيادة األفريقية ،والممكية  ،واإلرادة وااللتزام والفيم بأخذ مصير القارة
في أيدييم .قد تم إدراج اإلنتاجية في البحوث الزراعية من أجل التنمية ،وأيضا القيمة المضافة
الزراعية في الخطط الوطنية .وىناك حاجة عاجمة لتبنى الحكومات األفريقية أجندة العمم التي
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من شأنيا أن توفر األساس لتطبيق العمم لزيادة اإلنتاجية إلى مستوى يؤدى إلى تعزيز سبل
المعيشة.
 -17تغطي أجندة العموم لمزراعة في أفريقيا اإلنتاجية المستدامة كنظم أساسية لمزراعة و
الميكنة الزراعية ،والنظم الغذائية والقيمة المضافة ،ومعالجة مرحمة ما بعد الحصاد ،والتصنيع
الغذائي  ،والسبلمة و التخزين ،والتنوع البيولوجي ،وادارة الموارد الطبيعية واالستجابة لمتوجيات
والمواضيع المتشعبة.
 -18يعد رأس المال البشري عامبل استراتيجيا حاسما لمتحول الزراعي ،ومع ظيور
التكنولوجيات الجديدة تتطمب األسواق منتجات ذات جودة أعمى وآمنة ،مثمما يتطمب المستيمكين
تعزيز الجودة ووقت التسميم .ويجب أن يتكيف التعميم و التدريب الزراعي مع االحتياجات
الحالية لمبحوث الزراعية من أجل التنمية و متطمبات السوق عمى امتداد سبلسل القيمة .وفيما
يمي اإلنجازات الرئيسية التي تم إنجازىا في تبنى تطبيقات العمم والتكنولوجيا خبلل العقد
الماضي:
)1

زيادة استثمار القطاع العام في البحوث الزراعية من أجل التنمية بنسبة ٪ 41

عمى مدى العقد الماضي في عدد من البمدان.
)2

إسيام العموم والتكنولوجيا في زيادة إنتاجية المواد الغذائية األساسية ،وتنويع

المحاصيل العالية القمية ،فضبل عن " تخضير " المناطق القاحمة.
)3

ىناك رؤية واستراتيجية واضحة لمعمم والتكنولوجيا عمى مستوى مفوضية االتحاد

األفريقي.
)4

ىناك المزيد من االنفتاح من قبل الباحثين و نظم البحوث الزراعية الوطنية في
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االعتراف بدور المزارعين في توليد المعرفة و صنع القرار.
)5

زيادة عدد الباحثين من ذوي القدرات في القارة.

)6

ىناك تحسن كبير في قدرة التعميم من خبلل تحسين مناىج المؤسسات.

 3-1-3مدخالت اإلنتاج واستخدامها
(أ)

المقررات واإلعالنات السابقة لالتحاد األفريقي

 -19دفعت الحالة الخطيرة مدخبلت اإلنتاج ،والعرض واستخداميا في أفريقيا واالنتكاسة التي
سببتيا لمحمم الغالي لؤلمن الغذائي القاري ،برؤساء دول وحكومات االتحاد األفريقي إلى
التدخل بحزم واصدار اإلعبلنات التالية:
( )1إعالن أبوجا حول األسمدة لثورة أفريقية خضراء
 -21ييدف إعبلن أبوجا إلى زيادة اإلنتاجية الزراعية من خبلل تدخبلت السياسات وتطوير
األسواق

لزيادة توافر وسيولة الوصول إلييا وتقديم الحوافز عمى استخدام األسمدة؛

ويتألف اإلعبلن من  12ق ار ار ،بما في ذلك تنسيق السياسات والموائح  ،وتعزيز التجارة
اإلقميمية البينية ،وبناء القدرات لمنساء والشباب ،وتطوير شبكات التجار الزراعيين،
وادخال أشكال الدعم الموجية ،وزيادة االستثمارات في البنية التحتية ،وانشاء آليات
التمويل الوطنية ،وانشاء المرافق اإلقميمية لمشراء والتوزيع بغرض الترويج إلنتاج األسمدة،
وتحسين فرص الحصول عمى المدخبلت التكميمية ومعمومات السوق ،واصبلح  /تطوير
البنية التحتية لمري.
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( )2إنشاء البرنامج األفريقي لمبذور والتكنولوجيا الحيوية
 -21أوال ،مقرر مؤتمر االتحاد األفريقي عام  ،2115في سرت  ،ليبيا ،بشأن خطر البذور
المستوردة إلى القارة األفريقية ،الذي يطمب من االتحاد االفريقي وضع البرنامج األفريقي لمبذور
والتكنولوجيا الحيوية ،وبرنامج إطار البذور القاري.
 -22اعتمدت الدورة العادية الثامنة المنعقدة في أديس أبابا ،في يناير

 ،2117أيضا

البرنامج األفريقي لمبذور والتكنولوجيا الحيوية المنشأ حديثا .ويتمثل اليدف العام لمبرنامج في
المساىمة في زيادة األمن الغذائي والتغذوي ،والحد من الفقر في أفريقيا ،من خبلل إنشاء نظم
البذور المتسمة بالفعالية والكفاءة وتعزيز تطبيق التكنولوجيا الحيوية والمنيجيات داخل قطاع
البذور .ويستند البرنامج إلى مجموعة مترابطة من العناصر ،التي يتم تنفيذىا عمى المستويات
الوطنية واإلقميمية والقارية ،ليقوم مجتمعة بتوفير نيج إستراتيجي لمعالجة العوائق والتحديات
الرئيسية التي تواجو تحسين قطاع البذور في أفريقيا .وكجزء من خطة التنفيذ ،وكأمر رئيسي
إلستراتيجية الخروج في نياية المطاف ،تم تكميف شبكة البذور األفريقية كمؤسسة بديمة بالعمل
بالنيابة عن مفوضية االتحاد األفريقي في استضافة أمانة البرنامج واإلشراف عمى تنفيذه مما
يشيد ببدء البرنامج.
 -23من خبلل مقرر أديس أبابا ،أرسل رؤساء دول وحكومات االتحاد االفريقي رسالة عاجمة
تعترف ب أن أفريقيا متخمفة كثي ار عن بقية العالم في تحقيق مستوى جيد وآمن لمبذور التي من
شأنيا أن تدعم الحمم القاري لؤلمن الغذائي لمجميع .وأقر رؤساء الدول والحكومات أيضا بتعقيد
وخطورة الميام المتوخاة والمطموبة لسعى أفريقيا معاً إلي تحقيق النجاح.
( )3التحديات والفرص المتعمقة بالمدخالت الزراعية
أ)

تقييم إعالن أبوجا و وضع أسواق األسمدة في أفريقيا
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 -24يكشف تقرير الوضع عن قطاع األسمدة ،منذ إعبلن أبوجا ،عما يمي:
•

كان التقدم المحرز محدودا و بطيئا .وبالتالي وفي معظم الحاالت ،يبقى استيبلك
األسمدة نحو  13كيموجرام /لميكتار ،مما يعد أقل بكثير من ىدف  51كيموجرام/
لميكتار المحدد في إعبلن أبوجا؛

• ىناك قضايا سياسة عالقة وغير سياسة ينبغي معالجتيا ،عمى الرغم من أن العديد من
البمدان األفريقية اتخذت تدابير تحسين سياسات مدخبلتيا منذ عام 2116؛
• تبين عمميات التنفيذ القارية واإلقميمية والقطرية التي تم القيام بيا منذ عام  2116ما
يمي:
 توجد بعض المعارف من الدروس المستفادة التي توفر المعمومات لصناع القرار. التدابير و التدخبلت التي حددىا إعبلن أبوجا ال تزال ذات صمة ،ويمكن تحسينيا. استنادا إلى التحديات الحالية لسوق األسمدة والدروس المستفادة  ،يمكننا تحسيناإلجراءات القابمة لمتنفيذ خبلل العقد القادم لمبرنامج األفريقي الشامل لمتنمية الزراعية.
ب) إنتاج البذور وتوريدها واالستفادة منها
 -25في وقت مبكر لجيود تطوير البرنامج الوطني لمبذور ،وبين الستينات والثمانينات،
بدأت الحكومات األفريقية تنمية البذور بوصفيا وظيفة في القطاع العام ال غير.
 -26برزت الخصخصة حاليا كبديل أكثر قدرة عمى البقاء ،و في اآلونة األخيرة ،بدأ القطاع
الخاص يتناول ببطء األنشطة التجارية في قطاع البذور ،وخاصة بالنسبة لممحاصيل ذات
القيمة العالية واليجينة.
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 -27لكن لم تجمب الخصخصة سوى فائدة محدودة حيث يتم تجاىل البذور التي تكون
احتماالت الربح فييا محدودة بالرغم من أنيا في حاالت عديدة تكون ميمة بالنسبة لؤلمن
الغذائي.
 -28قد كان دعم أصحاب مشاريع البذور الصغيرة الحجم غير كاف.
 -29باإلضافة إلى ذلك ،فإن االختبلف بين الجنسين في الوصول إلى البذور الجيدة
واستخداميا ال يزال يتنامى ،وال سيما في المناطق الريفية.
 -31يقتضي األمر نيجاً جديدا يتناول الحواجز التي تعوق وصول المزارعين إلى البذور
ذات الجودة العالية .وينبغي لمنيج الجديد معالجة ما يمي:

• الشواغل التكنولوجية والبيئية المتعمقة بمسائل الجنسين؛
• تحسين الروابط بين القطاعات الرسمية وغير الرسمية لمبذور؛
• تعزيز شباب الريف في الزراعة لوقف االنجراف من الريف إلى الحضر.
4-1-3

تأمين حيازة األراضي
(أ) خمفية

 -31يؤدي تحسين أمن حيازة األراضي إلى تشجيع أصحاب الحيازات الصغيرة عمى
االستثمار في األرض ،مما قد يؤدي إلى تخفيض تكمفة االئتمان من حيث المبدأ ،عن طريق
زيادة استخدام األراضي كضمان .وكذلك تشجيع الزراعة األكثر استدامة ،وال سيما من خبلل
ممارسات اإلدارة المستدامة لؤلراضي ،وزراعة األشجار ومن خبلل االستخدام األكثر مسؤولية
لمموارد المائية .ويكمن التحدي في كيفية تحسين أمن الحيازة .لم يعمل عمى نحو كاف ذلك
النيج التقميدي لحقوق الممكية عمى أساس المفيوم الغربي ،فقد خضع لسوء المعاممة وأدى
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التمميك الفردي إلى محاباة الرجال عمى حساب النساء .وعمى العكس ،فإن عددا من البمدان
األفريقية قامت بمد االعتراف القانوني الرسمي ليشمل الحقوق العرفية القائمة ،بما في ذلك
الحقوق الجماعية ،كبديل لمتمميك الفردي .وفي السياق الذي تتزايد فيو الضغوط التجارية عمى
األرض ،من الضروري أن تقوم البمدان بتحسين حماية مستخدمي األراضي من خبلل ضمان
أمن الحيازة و تحديد أولويات نماذج التنمية التي ال تؤدي إلى عمميات اإلخبلء ،والتحوالت
المخمة بحقوق ممكية األراضي وزيادة تركيز األراضي.
 -32يشمل التمكين القانوني لممزارعين أنواع مختمفة من التدابير بما في ذلك المبادئ التالية:
(أ) الحماية من اإلخبلء؛ (ب) توفير األدوات (المساعدة القانونية ،والتدريب عمى محو األمية
القانونية ،وتوفير المساعدين القانونيين) لمدفاع عن حقوق األرض عمى نحو فعال؛ (ج) تقديم
الدعم لمستخدمي األراضي في استخداميم لؤلرض؛ (د) تعزيز قدرة إدارات األراضي والجيود
المبذولة لمكافحة الفساد.
(ب) إطار مبادرة سياسة األراضي والمبادئ التوجيهية واعالن االتحاد األفريقي حول
األرض
 -33نجحت مبادرة سياسة األراضي التي أطمقتيا في عام  2116مفوضية االتحاد
األفريقي ،ولجنة األمم المتحدة االقتصادية ألفريقيا والبنك األفريقي لمتنمية في وضع اإلطار
والخطوط التوجييية بشأن سياسة األراضي في أفريقيا لتسييل عمميات وضع سياسات األراضي
الوطنيةوتنفيذىا .وقد تمت إجازة اإلطار والخطوط التوجييية في اإلعبلن حول األرض خبلل
مؤتمر االتحاد األفريقي في يوليو  2119وبعد ذلك عممت مبادرة سياسة األراضي عمى تشجيع
الحوار والتوعية وبناء توافق بشأن سياسات األراضي لمسماح لمحكومات األفريقية ،وأصحاب
المصمحة والشركاء بمناقشة كيفية استفادة البمدان مع التقميل من المخاطر والتيديدات القائمة.
 -34أسفرت عمميات مبادرة سياسة األراضي عن خطة عمل نيروبي التي تعمل بالتآزر مع
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البرنامج األفريقي الشامل لمتنمية الزراعية ،وتدعو إلى اتخاذ إجراءات عاجمة بغرض :وضع
سياسات األراضي التي تقمل من المخاطر التي تنطوي عمييا االستثمارات الكبيرة الحجم القائمة
عمى األراضي ،من خبلل تعزيز أمن حقوق ممكية األراضي ،وخاصة في النظم العرفية إلدارة
األراضي .وفي مايو  ،2111عممت الحكومات األفريقية وأصحاب المصمحة عمى الصعيد
العالمي ،واتفقوا عمى الحاجة إلى تطوير األدوات األفريقية المناسبة لتوجيو االستثمارات الكبيرة
الحجم القائمة عمى األراضي .وخبلل المنتدى األفريقي لمتنمية (المنتدى األفريقي الثامن لمتنمية)
المنعقد في أكتوبر  2112حول إدارة الموارد الطبيعية وتسخيرىا من أجل تنمية أفريقيا ،تم
اعتماد بيان التوافق الذي يدعو إلى التنفيذ العاجل لخطة عمل نيروبي بما في ذلك وضع
مبادئ لتعزيز قدرات الدول األعضاء عمى تصميم وتنفيذ االستثمارات الكبيرة الحجم القائمة عمى
األراضي التي تتسم بالمسؤولة.
5-1-3
(أ)

مصايد األسماك والزراعة المائية المستدامة

خمفية

 -35تزخر أفريقيا بالثروة السمكية المتنوعة في شكل المحيطات والبحار والبحيرات واألنيار
والسيول الفيضية وكذلك البيئة المناسبة لتربية األسماك .ويقدم ىذا المورد فرصا ىائمة
لممساىمة بشكل كبير في األمن الغذائي والتغذوي في أفريقيا وكذلك النمو االجتماعي
واالقتصادي .وليذا السبب تم تعديل البرنامج األفريقي الشامل لمتنمية الزراعية ليشمل الوثيقة
المصاحبة لمصائد األسماك .وفي عام  ،2115اعتمد رؤساء الدول والحكومات األفريقيين،
في أبوجا ،نيجيريا ،خطة عمل الشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا (النيباد) من أجل تنمية مصايد
األسماك والزراعة المائية األفريقية خبلل قمة األسماك لمجميع لبلتحاد االفريقي /النيباد .وفي
وقت الحق في عام  2116خبلل قمة أبوجا حول األمن الغذائي ،أجاز رؤساء الدول
والحكومات األفريقيين األسماك باعتبارىا واحدة من السمع االستراتيجية الخمس (إلى جانب الذرة
واألرز والثروة الحيوانية والكسافا) ،وأكدوا التزاميم بتحقيق االكتفاء الذاتي في األسماك بحمول
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عام  .2115وقبل انعقاد قمتي أبوجا ،وخبلل قمتيم المنعقدة في سرت في فبراير ،2114
أجاز رؤساء الدول والحكومات ،إعبلن سرت الذي كمف مفوضية االتحاد األفريقي بتعزيز تنمية
الموارد السمكية ،وتحسين المرافق البلزمة لتعزيز إدارة ما بعد الحصاد ،بما في ذلك إدارة
مصايد األسماك في المناطق االقتصادية الحصرية والتعاون اإلقميمي في إدارة مصايد
األسماك.
 -36جاءت الخطوة الكبيرة في تطوير قطاع األسماك األفريقية في سبتمبر  ،2111عندما
عقد المؤتمر األول لموزراء األفريقيين المسؤولين عن مصايد األسماك والزراعة المائية في
بانجول ،جامبيا .وفي وقت الحق ،أجازت الدورة الـ  18لمؤتمر رؤساء دول وحكومات االتحاد
األفريقي في عام  ،2111المؤتمر األول لموزراء األفريقيين المسؤولين عن مصايد األسماك
والزراعة المائية ،بوصفو الجياز المسؤول عن سياسة مصايد األسماك ،في إطار مؤتمر وزراء
الزراعة األفريقيين.
 -37ال تزال القدرات البشرية والمؤسسية الضعيفة تشكل مصاعب رئيسية في وجو اإلصبلح
اإليجابي لمصايد األسماك الزراعة المائية .وىذا ما يتضح ،عمى سبيل المثال ،في استمرار
الصيد المفرط والبطء النسبي لتنمية الزراعة المائية في القارة باعتبارىا مكممة تكنولوجيا لئلنتاج
كثير
ا
السمكي منذ حوالي  41عاما .ومع ذلك ،فإن سيناريو الزراعة المائية األفريقية قد تغير
عمى مدى السنوات الخمس الماضية .ففي عام  ،2112ذكرت منظمة األغذية والزراعة أن
تسعة من البمدان ذات القطاعات األسرع نموا في الزراعة المائية موجودة في أفريقيا وىي:
مصر وأوغندا وكينيا و زامبيا وغانا ومدغشقر وتونس ومبلوي وجنوب أفريقيا.
(ب) البناء عمى استراتيجيات التكامل االقتصادي القاري واالقميمي لدعم مصايد
األسماك وتنمية الزراعة المائية

 -38بقيادة االتحاد األفريقي والمجموعات االقتصادية اإلقميمية ،يتم اتخاذ مبادرات السياسات
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واالستثمارات الرئيسية في المجاالت االستراتيجية المختمفة لمصايد األسماك والزراعة المائية
لتعزيز مصايد األسماك والزراعة المائية المستدامة في أفريقيا ،وتوفير فرص كبيرة إلعادة بناء
المخزونات السمكية وزيادة إنتاجية الزراعة المائية .ويتيح إطار السياسة واالستراتيجية إلصبلح
مصايد األسماك والزراعة المائية ،الذي تم اعتماده من خبلل ق اررات و ازرية مشتركة في مايو
 2114في أديس أبابا ،الفرصة ألفريقيا لكي تعمل عمى انتقال قطاع األسماك إلى اإلنتاجية
واالستدامة والربحية مع الخيارات من أجل تعزيز اإلدارة التعاونية اإلقميمية لمموارد المشتركة.
وتحث السياسة الدول األعضاء في االتحاد األفريقي عمى االستفادة من عدد من األساليب ،بما
في ذلك االقتصادية ،والنظم اإليكولوجية ،واألمن الغذائي و التغذوي واالجتماعي ،والرفاىية.
 -39سوف يحتاج المضي قدما إدراج اإلجراءات التالية في قائمة األولويات:
• االلتزام بوضع إستراتيجيات توجييا السوق من أجل التحقيق الكامل إلمكانات
مصايد األسماك والزراعة المائية لتوليد الثروة والمنافع االجتماعية؛
• االلتزام برفع مستوى الوعي وتعزيز قدرة واضعي السياسات وأصحاب المصمحة
عمى تسخير اإلمكانيات الكامنة في قطاع األسماك وأىميتو؛
• االلتزام بتعزيز الحفظ واالستعمال المستدام لمموارد السمكية والزارعة المائية؛
• االلتزام بوضع اإلدارة والترتيبات المؤسسية التي تضمن بأن تحدث المساىمة
المجتمعية الناتجة عن مصايد األسماك والزراعة المائية أكبر األثر عمى مستوى
المجتمع المحمي؛
• االلتزام بتطوير مصائد األسماك الصغيرة الحجم المستدامة من أجل زيادة
مساىمة القطاع في القضاء عمى الفقر ،واألمن الغذائي و التغذوي والمنافع
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االجتماعية واالقتصادية لمجتمعات صيد األسماك ،وبخاصة النساء والضعفاء؛
• االلتزام بتسريع التجارة من خبلل تشجيع تجارة األسماك المسؤولة والمنصفة
والتسويق من أجل تسخير فوائد كبيرة في مصائد األسماك في أفريقيا وىبة
الزراعة المائية؛
• االلتزام بتعزيز التعاون و آليات التنسيق بين المجموعات االقتصادية اإلقميمية
والييئات اإلقميمية لمصايد األسماك؛
• االلتزام بتعزيز "صوت أفريقيا " في الحوار الدولي بشأن المسائل التي ليا آثار
عمى مصائد األسماك األفريقية.
 2-3تسخير األسواق الزراعية والبنية التحتية و التجارة الفرص
1-2-3

الخمفية

 -41يجب أن يسمح التحول الذي سوف تشيده الزراعة في أفريقيا لممزارعين من ذوي
الحيازات الصغيرة بأداء دورىم في توريد المنتجات الزراعية إلى األسواق المحمية واإلقميمية و
إطعام السكان اآلخذة أعدادىم في الزيادة السريعة ،من المنتجين غير الز ارعيين ،واالستفادة من
الفرص التي يوفرىا التوسع المتزايد في األسواق الحضرية المتنوعة ،والحصول عمى سبل العيش
الكريم.
 -41سوف تواصل ىذه األجندة لمتحول الزراعي ،وزيادة تطوير األسواق الزراعية والتجارة
في المدخبلت والمخرجات الزراعية أداء دور محوري ،ألنو غالبا ما يصل المنتجون الزراعيون
عمى نطاق أوسع من خبلل األسواق إلى المدخبلت والمعدات الخاصة بتعزيز اإلنتاجية.
وسوف تتوفر فرص أكبر لممزارعين ومصنعي األغذية الزراعية لكسب الدخل من منتجاتيم؛
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ويرى المستثمرون ،بمن فييم المزارعون ،فرصا لبلستثمار في القدرات اإلضافية عمى اإلنتاج
والتصنيع والتسويق.
 -42سوف يؤدي تعزيز التكامل اإلقميمي المحتمل إلى زيادة دخل المزارعين ،وتوفير فرص
عمل داخل سبلسل القيمة الزراعية الغذائية وحوليا ،وضمان تدفق اإلمدادات الغذائية فيما بين
البمدان األفريقية إلى األماكن التي ال يمبي فييا اإلنتاج المحمي الطمب .ويواجو المزارعون
والتجار في المنتجات الزراعية قيودا إزاء الوصول إلى األسواق المحمية لمجموعة متنوعة من
األسباب ،بما في ذلك الفجوات الكبيرة في البنية التحتية الريفية المطموبة ،مما يقوض القدرة
التنافسية العالمية .عبلوة عمى ذلك ،تتم تجزئة مناطق تجمعات السوق الجغرافية بسبب الحواجز
السياسة وغير السياسة عمى حد سواء التي تواجو التجارة وفجوات البنية التحتية ذات الصمة إلى
جانب الحدود الوطنية والمجموعات االقتصادية اإلقميمية.
 -43كذلك سوف يوفر تحسين دينامية األسواق المحمية واإلقميمية المزيد من مخزونات
المواد الغذائية األرخص والمنتجات الغذائية األكثر تنوعا ،واستقرار أسعار المواد الغذائية
وتوفرىا لممستيمكين ،وتحسين التنويع الغذائي والتغذوي.
 -44بناء عمى الدروس المستفادة عمى مدى السنوات العشر الماضية ،يبدو أنو بإمكان إطار
البرنامج األفريقي الشامل لمتنمية الزراعية ،أن يكون فعاال في المساىمة في األجندة التحويمية
األفريقية من خبلل بناء األسواق اإلقميمية وتعزيز التجارة اإلقميمية ،من خبلل :تحديد
إصبلحات السياسات ذات الصمة والضرورية لبلستثمارات؛ وتحسين الروابط بين المؤسسات
التي تتعامل مع الزراعة و التجارة بشكل كاف ،وبين مختمف المستويات (الوطنية واإلقميمية
والقارية)؛ وبناء قدراتيا؛ وتعبئة الموارد العامة والخاصة؛ وتعزيز المواءمة و التنسيق بين
الشركاء اإلنمائيين.
 -45لبلستفادة من الفرص المتاحة في السوق فيما بين البمدان األفريقية التي تشيد نموا
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سريعا ،يجب أن تخضع الزراعة األفريقية لعممية تحول ىيكمية تستمزم التحول من نظم إنتاج
متنوعة لمغاية وقائمة عمى نظم أكثر توجيا نحو السوق .وال بد من بذل الجيود لمعالجة مشاكل
عدم كفاية رأس المال ،وانخفاض اإلنتاجية والقدرة التنافسية ليذا القطاع .ويجب أن تعالج ىذه
الجيود اثنين من العوائق الرئيسية.
 -46أوال ،يجب أن تساعد الجيود عمى توطيد الروابط االضعيفة بين المزارعين ااألفريقيين
بالعودة إلى أسواق المدخبلت الزراعية والتطمع إلى أسواق المنتجات في القارة ،التي يزداد طمبيا
باستمرار لؤلغذية والمنتجات الزراعية المصنعة ،والمريحة والعالية الجودة .ثانيا ،إيجاد حل
لمدرجة العالية من تجزئة السوق الزراعية األفريقية عمى طول الحدود الوطنية وفيما بين اثنتي
عشر من التجمعات االقميمية الفرعية التي تكون  -في كثير من األحيان متداخمة .وال يمبي
ىذا المشيد المستويات المطموبة من وفورات الحجم ووفورات التنسيق والمعامبلت العمودية،
واقتصادات التنويع والتخصص التكميمية.
2-2-3

البنية التحتية

 -47يعد تطوير البنية التحتية مفتاح التحول الزراعي والنمو االقتصادي العام .مع ذلك ،فإن
تطوير البنية التحتية الريفية في أفريقيا غير كاف إلى حد بعيد .فمعدالت الوصول إلى وسائل
النقل في المناطق الريفية في أفريقيا جنوب الصحراء حوالي  ٪ 41في حين تمثل رسوم النقل
نحو  ٪ 76من إجمالي تكاليف التسويق الزراعي .ونتيجة لذلك ،يواجو المزارعون مصاعب
كبيرة أمام الوصول إلى األسواق المحمية (الوطنية واإلقميمية).
 -48في عامي  ،2113/2112قامت مفوضية االتحاد األفريقي بإجراء دراسات تقييم
إقميمي عن حالة تطوير البنية التحتية في أفريقيا .وكانت إحدى نتائج تمك الدراسات ىي وجود
حزمة جيدة من المعمومات والبيانات التي تثبت وضع تطوير البنية التحتية في االقاليم الخمسة
ألفريقيا .وأشارت الدراسة إلى أن تطوير البنية التحتية األخير يركز عمى الطاقة بنسبة(،)٪41
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والمياه والصرف الصحي بنسبة ( ، )٪21والنقل بنسبة ( ، )٪18وتختمف البنية التحتية
لسبلسل القيمة/السوق الزراعية ت بين االقاليم وداخميا ،وال تزال غير كافية ،ويعد ضعف ترابط
الطرق الريفية عقبة رئيسية في وجو الوصول إلى األسواق فيما بين البمدان األفريقية  /التنافسية.
وبالتالي توفر ىذه النتيجة أساسا جيدا التخاذ اإلجراءات في المستقبل لمعالجة النقص في البنية
التحتية في األسواق األفريقية والتجارة.
 3-2-3التجارة األفريقية البينية والدولية
 -49عمى الرغم من نمو الناتج المحمي اإلجمالي المثير لئلعجاب الذي شيدتو السنوات
األخيرة ،ظمت أفريقيا عنص ار ىامشيا في التجارة العالمية .وتراجعت بشكل كبير أسيم القارة من
صادرات العالم بنسبة ( ٪2.8في المتوسط) والواردات خبلل الفترة .2111-1971
باإلضافة إلى فقدان األسيم في األسواق العالمية ،تتاجر أفريقيا مع نفسيا بنسبة قميمة .وبمغ
حجم التجارة األفريقية البينية الرسمية  ٪ 11فقط من إجمالي التجارة في القارة في عام ،2112
مقارنة ب  ٪ 54في آسيا النامية؛ و ٪ 32في أمريكا المتقدمة النمو ،و ٪ 66في أوروبا .وال
يزال أداء التجارة األفريقية البينية منخفضا حتى عندما تتم مضاعفة التقديرات ذات الصمة
لتأخذ في االعتبار التدفقات التجارية غير الرسمية وغير المسجمة.
 -51يشكل األداء المتدني لمتجارة األفريقية البينية مصدر قمق خاص ،حيث أنو مع كثرة
الموارد غير المستغمة بشكل مبلئم لمزراعة (مثل األرض والمياه) ،وتعتمد القارة بنسب ٪ 87
إلى  ،٪ 91عمى المصادر غير األفريقية في جميع وارداتيا من المواد الغذائية والمنتجات
الزراعية .ونتيجة لذلك ،فقد واجيت أفريقيا فاتورة الغذاء والواردات الزراعية التي تبمغ في
المتوسط  69.5مميار دوالر أمريكي خبلل  ، 2112-2111حيث ارتفعت بنسبة ٪ 15
سنويا بأسرع من التجارة األفريقية البينية ( )٪ 12لموصول إلى نحو  78مميار دوالر أمريكي
في عام .2112
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 -51تشمل القيود الرئيسية عمى التسويق الغذائي الوطني واإلقميمي والتجارة  :ارتفاع تكاليف
النقل الناتجة عن ضعف البنية التحتية وعدم كفاية سياسات النقل ؛ والخسائر اليامة لما بعد
الحصاد بسبب سوء البنية التحتية لمتخزين ومرافق التجييز؛ والسياسات والنظم التجارية غير
الواضحة  /التي ال يمكن التنبؤ بيا؛ والتنفيذ غير الفعال التفاقات التجارة اإلقميمية؛ االفتقار إلى
المعايير المنسقة والنظم والموائح؛ الجمركية /اإلجراءات

المقيدة عبر الحدود ؛ وضعف

المعمومات ألصحاب المصمحة حول األسواق والسياسات والموائح ؛ ومحدودية فرص الحصول
عمى سمسمة القيمة وتمويل التجارة عمى نحو يتسم بالكفاءة وبأسعار معقولة.
 -52تتطمب معالجة ىذه المصاعب التصدي لفئتين واسعتين من التحديات )1( :تحديد
األولويات وسد العجز في السوق المادية وغير المادية والبنية التحتية لمتجارة( ،ب) معالجة
أوجو القصور السياسية والمؤسسية لتعزيز السوق االقميمية الداخمية وما بين االقاليم وتيسير
التجارة .وعبلوة عمى ذلك ،ىناك التحدي المتمثل في ربط الزراعة والتصنيع والتجارة والسياسة
وعمميات التخطيط االستثماري .وتعزيز التجارة فيما بين البمدان األفريقية في المواد الغذائية
والزراعية واخراجيا من النطاق غير الرسمي مما يشكل تحديا كبي ار في طريق المضي قدما.
وفي ىذا الصدد ،ربما يساعد التعاون اإلقميمي عمى تطوير سبلسل القيمة المنسقة إقميميا
وتعزيز عممية تطوير سمسمة القيمة والتجارة فيما بين االقاليم لمسمع الغذائية االستراتيجية.
4-2-3

أجندة تحول ألسواق الزراعة ،والبنية التحتية والتجارية في أفريقيا -
الفرص واآلفاق

أ)

اغتنام زيادة الفرص المتاحة في السوق فيما بين البمدان األفريقية

 -53تشيد سوق المواد الغذائية والزراعية في افريقيا نموا سريعا .ويغذييا النمو السكاني
القوي (حوالي  ٪3سنويا) ونمو الدخل في اآلونة األخيرة (حوالي  ٪5سنويا) ،وتقدر ىذا السوق
حاليا بمميار نسمة ،بما في ذلك نحو 123مميون مستيمك من "الطبقة الوسطى" مع مستويات
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اإلنفاق لمفرد الواحد يوميا والتي تبمغ  21-4دوالر أمريكي .وعبلوة عمى ذلك ،فإن التوسع
الحضري السريع (بمعدل سنوي  )٪5يساىم في اتساع نطاق الطمب عمى الغذاء بشكل أسرع،
حسب توقعات البنك الدولي سوف تشيد أسواق المواد الغذائية في المناطق الحضرية في أفريقيا
زيادة تقدر بأربعة أضعاف وتتجاوز  411مميار دوالر أمريكي بحمول عام .2131
 -54لدى أفريقيا كل ما يمزم لتمبية ىذا الطمب المتزايد بسرعة ،ويمكنيا حتى أن تتعدى ذلك.
فبل تزال القارة تزخر باألراضي الصالحة لمزراعة التي لم تستغل عبر مجموعة متنوعة من
المناطق الزراعية اإليكولوجية التكميمية .وأفريقيا ال تنقصيا المياه ألغراض الزراعة حيث ال
يستخدم سوى  ٪4من الموارد المائية المتاحة ،بينما يتم ري  ٪6فقط من األراضي الصالحة
لمزراعة .وتكثر التكنولوجيات المتاحة (التقميدية والجديدة) لزيادة اإلنتاجية بشكل كبير ليس فقط
عمى مستوى المزرعة ،ولكن أيضا عبر مراحل مختمفة من سبلسل القيمة لمسمع الزراعية
الغذائية .وعبلوة عمى ذلك ،ىناك زيادة متنامية لعدد السكان الشباب المتعممين ،بما في ذلك
النساء ،وىم تواقون إلى االنخراط في المشاريع المبتكرة والمجزية وفرص العمل .مع ذلك ،وكما
ورد في المناقشة السابقة ،ال تزال أفريقيا تمجأ إلى االستيراد عمى نحو متزايد من بقية العالم
لتمبية احتياجاتيا الغذائية .والفرص الضائعة والتكاليف المتزايدة ليذه الحالة المؤسفة من
األعمال ترتبط أساسا بفقر اتصال المزارعين األفريقيين بأسواقيا الوطنية واإلقميمية من جية،
والى ضعف التكامل في أسواق المواد الغذائية والزراعية فيما بين البمدان األفريقية من جية
أخرى .وينبغي أن تيدف أجندة التحول الزراعية األفريقية بجرأة إلى اغتنام الفرص التجارية فيما
بين البمدان األفريقية في مجال األغذية والزراعة ،من خبلل البناء عمى المبادرات الجارية في
دعم التكامل اإلقميمي وتعزيز التجارة اإلقميمية والقارية.
ب)

البناء عمى إستراتيجيات التكامل االقتصادي القاري واإلقميمي في دعم التحول
الزراعي

 -55يتم وضع السياسات الرئيسية ومبادرات االستثمار بقيادة االتحاد األفريقي والمجموعات
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االقتصادية اإلقميمية ،في إستراتيجية مختمفة لتعزيز تنمية التجارة وسوق المنتجات الزراعية
والغذائية في أفريقيا ،وتوفير فرص قوية لمبناء عمييا ،في الوقت الذي تتم فيو مواجية التحديات
الرئيسية المتبقية التي تتصدر تحرير التجارة ،وتيسيرىا والتكامل اإلقميمي لمسوق في أفريقيا.
ج) ال ًنهج القارية
 -56باإلضافة إلى المبادرات والعمميات التي تضطمع بيا المجموعات االقتصادية اإلقميمية
نحو مناطق التجارة الحرة اإلقميمية واالتحادات الجمركية واألسواق المشتركة ،أطمقت القمة
الثامنة عشرة لرؤساء دول وحكومات االتحاد األفريقي مبادرة "تعزيز التجارة األفريقية البينية"،
ودعت إلى إنشاء منطقة التجارة الحرة القارية بحمول عام  .2117وفي ىذا السياق ،قام
المؤتمر المشترك األول لوزراء االتحاد األفريقي لمتجارة والزراعة المنعقد في ديسمبر 2112
باعتماد إعبلن مشترك مؤكدا عمى ضرورة العمل عمى المستويات الوطنية واإلقميمية والقارية
إلزالة الحواجز أمام التجارة البينية في السمع الزراعية .وينبغي أن تقوم أجندة المضي قدما عمى
اإلنجازات والدروس المستفادة من ىذه اإلستراتيجيات والمبادرات اإلقميمية والقارية ،في حين
تيدف إلى أىداف واضحة في تعزيز البنية التحتية واألسواق والتجارة لمتحول الييكمي في
الزراعة األفريقية.
 3-3األمن الغذائي والتغذوي
1-3-3

الخمفية

أمر ضروريا من أجل تحقيق السبلم واالزدىار لممجتمعات والدول.
 -57يعد األمن الغذائي ا
ويعتبر الحق في الغذاء حقا من حقوق اإلنسان العالمية .فالتغذية السميمة في جميع مراحل
الحياة أمر أساسي لصحة وانتاجية الدول ومواطنييا .وتكمن الحمول المستدامة النعدام األمن
الغذائي في بناء سبل العيش المستدامة .ويتم ضمان الحصول عمى الغذاء من خبلل اإلنتاج
والدخل لشراء المواد الغذائية والسمع األساسية األخرى .وبالرغم من أن زيادة إنتاج الغذاء والدخل
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ضرورية إال أنيا ليست عناصر كافية لؤلمن الغذائي والتغذوي السميم.
2-3-3

التحديات والفرص

 -58أدت المشاورة الواسعة النطاق عبر أفريقيا في تصميم إطار البرنامج األفريقي الشامل
لمتنمية الزراعية من أجل األمن الغذائي األفريقي إلى تحديد أربعة أسباب رئيسية النعدام األمن
الغذائي ونقص التغذية في أفريقيا .وىي:
• عدم كفاية آليات االستجابة لحاالت الطوارئ ونظم اإلنذار المبكر؛
• عدم كفاية اإلمدادات من المواد الغذائية وصعوبة الوصول بأسعار معقولة ليذا الطعام؛
• عدم كفاية الدخل بين السكان األكثر فق اًر والمحتاجين؛
• عدم كفاية الوجبات الغذائية من حيث النوعية والكمية.

 -59باإلضافة إلى ذلك ،تؤدي الوجبات الغذائية سريعة التغير (االنتقال التغذوي) إلى زيادة
معدل اإلصابة بأمراض نمط الحياة مثل (السمنة ،وارتفاع ضغط الدم ومرض السكري).
 -61قد تم تنفيذ العديد من البرامج في مختمف القطاعات وذلك كجزء من خطط االستثمار
الوطنية  -وخاصة في مرحمة ما بعد أزمة أسعار الغذاء العالمية  - 2118ولكنيا ليست فعالة
نظ ار لكونيا غير منسقة ،وتفتقر إلى التنسيق المؤسسي مع ضعف نظم التقييم والرصد.
-61

االفتقار إلى التواصل مع المستفيدين والسكان المستيدفين الذين من المفترض أن

يستفيدوا من السياسات والبرامج الموجية إلى تحسين حالة األمن الغذائي والتغذوي في
المجتمعات واألسر واألفراد في أفريقيا يعني أن االستثمارات ال تتسم بالفعالية والكفاءة في
تحقيق أىداف البرنامج األفريقي الشامل لمتنمية الزراعية .واالفتقار إلى التصميم الشامل
تحدد عمى االحتياجات الفريدة والخاصة لمفئات
والتشاور يعني كذلك أن السياسات والبرامج لم ّ
التي ىي في أمس الحاجة إلى الدعم في ىذا المجال .وعمى الرغم من أن النساء ىن المنتجات
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الرئيسيات لمغذاء في أفريقيا ،تؤدي الممارسات واألعراف االجتماعية القائمة عمى نوع الجنس
إلى تقييد الوصول اآلمن إلى حقوق الحيازة ،وفرص التوسع والحصول عمى التكنولوجيا
والمدخبلت واالعتماد .وىناك الحاجة الممحة لمعالجة عدم المساواة بين الجنسين .وتعد مسألة
سبلمة األغذية من التحدي الجديد الذي ييّدد القارة في اآلونة األخيرة ،كما بدأت مختمف
مصادر المموثات تنساب ببل ىوادة.
 -62ىناك عدد من الفرص االستراتيجية لمعمل .ومنيا:
تقدم المكاسب الكبيرة من حيث وضع التغذية في أجندة

•

صناع القرار في عام

 2113انطبلقة لتمبية االحتياجات الحرجة لؤلطفال الصغار؛
زيادة اإلنتاج في العديد من االقاليم مدفوعة بالتقدم المحرز في أجندة البرنامج األفريقي

•

الشامل لمتنمية الزراعية؛
توفر فئة السكان الشباب التي عادة ما تكون أفضل تعميما ومترابطة اجتماعيا من خبلل

•

تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت ،قدرات بشرية كبيرة لمقطاع الزراعي؛
ممكية أقوى ألجندة التنمية األفريقية من القيادة الوطنية ،واألفرقة الوطنية لمبرنامج

•

األفريقي الشامل لمتنمية الزراعية ،ومجموعات النظم اإلستراتيجية لمتحميل والمعرفة،
ومنظمات المزارعين واالىتمام المتجدد من الشركاء اإلنمائيين؛
•
•

التعمم من قصص النجاح واألنشطة النموذجية؛
مع النمو السريع لمطبقة الوسطى في أفريقيا ،واتضاح المستيمكين؛ يزيد الطمب عمى
األطعمة المغذية والمأمونة حتى بين الفقراء.
 4-3تعزيز قدرة الزراعة في أفريقيا عمى مقاومة تغير المناخ وغيرها من األخطار
الطبيعية وادارة المخاطر
1-4-3

الخمفية

 -63يتم التعرف عمى تغير المناخ واألخطار الطبيعية األخرى عمى نحو متزايد باعتبارىا
تحديا يواجو التنمية ،وال سيما في أفريقيا حيث تضع المشاكل المستمرة من الفقر والتدىور
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البيئي عائقا في وجو التنمية .ونظ اًر لضعف نظام اإلنتاج الزراعي ،فسوف تتأثر بدرجات

متنوعة من المخاطر المتصمة بالمناخ والتي تختمف في الكثافة والوتيرة .فإدارة التعقيد الخاص
بالتفاعبلت العالمية الفعمية بين الزراعة ،وتغير المناخ ،والحد من المخاطر وبناء القدرة عمى
التكيف ،تتطمب استجابات معقدة ومبلئمة لمسياق وقدرة عمى معالجة المقايضات التي ال مفر
منيا.
 -64ىناك حاجة إلحداث تحول متعمد ومنيجي في السياسة التي تيدف إلى دعم وتعزيز
فعالية الحمول المؤسسية والفنية المختمفة لمعالجة اآلثار السمبية لتغير المناخ .ويتطمب تحقيق
نتائج فعالة وعادلة الجمع بين االبتكارات في اإلنتاج الزراعي ،واألخبلقيات البيئية المناسبة ،مع
دعم سياسة قوية تيدف إلى تشجيع أو تعزيز العمميات االجتماعية التي تبني المرونة ،والحد
من المخاطر والتعرض وتعزيز المعرفة وتدفق المعمومات .ومن الميم أن نتذكر أن الكوارث
المتصمة بالمناخ واألحداث المناخية المتطرفة من المتوقع أن تزيد ليس فقط نتيجة لظاىرة
االحتباس الحراري ولكن أيضا نتيجة لتدمير البيئة التي يسببيا اإلنسان ونقص القيمة.
 -65في ضوء ذلك ،فإن اإلسراع بتنفيذ اإلستراتيجية اإلقميمية األفريقية لمحد من مخاطر
الكوارث وبرنامج عمميا بما يتماشى مع إطار ىيوغو لمعمل والسياسات واإلستراتيجيات والخطط
والبرامج األخرى الحالية ذات الصمة الداعمة لمتخفيف من حدة تغير المناخ والتكيف معو
فضبل عن معالجة الممارسات األخرى التي تدمر البيئة والنظام اإليكولوجي ،يعد في غاية من
األىمية لبناء القدرة عمى التكيف والحد من مخاطر الكوارث .فيناك حاجة إلى صياغة وتنفيذ
السياسة الجديدة واألطر القانونية ووضع قواعد مؤسسية قوية وآليات وقدرات أخرى في المكان
المناسب لملء الثغرات الموجودة .ومن الضروري كذلك تقديم الدعم إلدماج التكيف مع تغير
المناخ وبرامج الحد من مخاطر الكوارث وادماج كل من الخطط والبرامج الوطنية والقطاعية،
بما في ذلك الخطط االقميمية لبلستثمار الزراعي والخطط الوطنية لبلستثمار الزراعي ،عمى
النحو المبين في برنامج العمل ،وتعزيز وتوسيع نطاق مبادرات بناء القدرة عمى التكيف الجارية
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لزيادة القدرة عمى التكيف وبناء قدرة القطاع الزراعي في المجتمعات العامة والضعيفة عمى وجو
الخصوص.
 -66ىناك حاجة إلى تحديد أولويات بناء القدرة عمى التكيف في مساىمة أفريقيا في إطار
ما بعد عام  2115لمحد من مخاطر الكوارث ،وأجندة التنمية المستدامة ،واتفاقية المناخ
لتسييل المواءمة بين األطر العالمية وتوليد االلتزام وضمان التنسيق والتآزر أثناء تنفيذىا ،لتقديم
الدعم ،من جممة أمور ،لبناء القدرة عمى التكيف وجيود الحد من المخاطر عمى المستويات
القارية واإلقميمية والوطنية والوطنية الفرعية.
 -67في إطار برامج بناء التكيف والحد من المخاطر ،يجب منح األولوية لمفئات المستضعفة
من النساء ،واألطفال ،والشباب ،والمعوقين ،من بين المجموعات المستيدفة وايبلء االىتمام
الكافي لبناء القدرات وقضايا التوزيع والبناء عمى المعارف المحمية والبحوث والتكنولوجيات
الناشئة.
2-4-3

التحديات والفرص

 -68توجد مجموعة واسعة من مبادرات بناء القدرة عمى التكيف والحد من المخاطر مدعومة
باالستراتيجيات القارية واإلقميمية مثل االستراتيجية اإلقميمية األفريقية لمحد من مخاطر الكوارث
وبرنامج عمميا الذي يتماشى مع اإلطار العالمي ،واطار ىيوغو لمعمل ومبادرة الجفاف
والكوارث واالستدامة بمبادرة من الييئة الحكومية المشتركة لمتنمية .في حين أن ىذا قد أدى إلى
تحقيق إنجازات بارزة حول بناء القدرة عمى التكيف وادارة المخاطر ،بما في ذلك تراكم الخبرات
وتعمميا ،فإن العديد من التحديات ال تزال قائمة مما يحتاج إلى معالجة عاجمة لجعل الزراعة
في أفريقيا متسمة بالمرونة مع تغير المناخ وغيرىا من المخاطر ،ومن ثم قادرة عمى الحفاظ
عمى الزخم والمضي قدما في تحقيق رؤية التحول .وتشمل التحديات الرئيسية التي تعرقل بناء
القدرة عمى التكيف وجيود الحد من المخاطر المستويات المتفاوتة من التقدم المحرز في ترجمة
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السياسات الحالية ذات الصمة واالستراتيجيات واألطر والخطط والبرامج؛ وعدم كفاية الجيد
واالستثمار في التدخبلت الرامية إلى معالجة عوامل الخطر الكامنة؛ بطء التقدم في دمج
التكيف مع تغير المناخ وبرامج إدارة المخاطر وتعميم الخطط الوطنية والقطاعية عمى حد
سواء ،بما في ذلك خطط االستثمار الزراعي اإلقميمي وخطط االستثمار الزراعي الوطني؛
ومحدودية الوصول إلى المعمومات المتعمقة بتغير المناخ والمخاطر األخرى المتعمقة باألخطار
والخسائر واألضرار المرتبطة بيا؛ عدم إيبلء اىتمام كاف بنيج شاممة وتشاركية؛ وعدم كفاية
القدرات وآلية المساءلة؛ وانتشار النيج القائمة عمى التوقع.
 5-3الشراكات بين القطاعين العام والخاص وتعزيز تمويل االستثمار في الزراعة في
أفريقيا
1-5-3

الخمفية

 -69يعد استثمار وتمويل القطاعين العام والخاص أم ار جوىريا لتحقيق أىداف التحول
الزراعي في أفريقيا .في نفس الوقت ،يعد استثمار وتمويل القطاعين العام والخاص أم ار جوىريا
لجذب استثمارات القطاع الخاص في الزراعة .تشير األدلة أيضا إلى أن تحويل الزراعة في
أفريقيا من خبلل النمو الزراعي القوي والشامل يعتمد عمى مستوى االستثمار العام والخاص
والتمويل .وعبلوة عمى ذلك ،تشير األدلة إلى أن االستثمار الزراعي العام لو آثار كبيرة عمى
الحد من الفقر.
 -71يمكن أن يكون االستثمار في تحسين زراعة الحيازات الصغيرة أفضل وسيمة لتوليد
وتوسيع فرص العمل وتوليد الثروة عمى المستوى الشعبي ،وتوليد الطمب عمى السمع والخدمات
التي توفر قاعدة أوسع من فرص العمل والدخل في المناطق الريفية .وتقدم مزارع أصحاب
الحيازات الصغيرة العرض أفضل عائد عمى االستثمار (مقارنة مع المزارع عمى نطاق واسع،
وذلك بسبب تناقص العائد اليامشي) .وتعرف المزارع العائمية باعتبار أن لدييا القدرة عمى
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تحقيق االستفادة القصوى من العمالة :فيي تعطي معظم الفرص الستيعاب زيادة القوة البشرية.
ونظ ار ألىمية وجود صغار المزارعين في مركز األداء الزراعي الحالي في أفريقيا ،يبدو أن
إجماع لحول كيفية بناء الروابط الشاممة بين المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة
ىناك
ً
والمزارعين عمى نطاق واسع والقادرين عمى االستم اررية بحيث يستفيد كبلىما من بعضيا
البعض ،مع وجود المزارعين من أصحاب الحيازات الصغيرة في مسار التيار الرئيسي لمحد من
الفقر عمى نحو فعال وضمان األمن الغذائي.
2-5-3

النظم المالية والتمويل الزراعي ألفريقيا

 -71يمكن تصنيف نظم تمويل الزراعة في أفريقيا إلى قسمين )1( ،نظم التمويل العام (ب)
والخاص.
(أ)

نظم التمويل الزراعي الخاص

 -72ال تزال األنظمة المالية الخاصة في معظم البمدان األفريقية في وضع سيئ بالنسبة إلى
المناطق األخرى ،مع حيازة بنسبة  ٪24فقط من السكان البالغين لحسابات مصرفية في
المؤسسات المالية الرسمية ،وىي نصف المتوسط العالمي .فالبنوك والمؤسسات المتمقية لمودائع
األخرى ،مثل التعاونيات ،تييمن عمى النظم المالية في معظم البمدان األفريقية ،مع مؤسسات
التمويل األصغر الخاضعة لموائح األصغر التي تمعب بشكل متزايد دو ار ىاما في توسيع فرص
الحصول عمى الخدمات المالية لذوي الدخل المنخفض.
 -73من الجانب اإليجابي ،شيدت السنوات القميمة الماضية ظيور توسع سريع في
المجموعات المصرفية األفريقية وشركات الخدمات المالية في المنطقة التي استفادت من حصة
كبيرة من الودائع المحمية .وقد أدى ىذا إلى زيادة المنافسة المحمية ،في حين غرس
التكنولوجيات الجديدة والمنتجات والتقنيات اإلدارية .فاألموال عن طريق الياتف النقال وغيرىا
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من منتجات تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت تمعب بشكل متزايد دو ار في توسيع فرص
الحصول عمى الخدمات المالية في أفريقيا حيث أن  ٪16من البالغين يستخدمون الياتف النقال
لدفع الفواتير أو إرسال أو تمقي المال مقارنة مع معدل عالمي أقل من  .٪5ورغم ذلك ،ال
يزال أغمب سكان المنطقة خارج النظام المالي الرسمي.
(ب) النظام العام لمتمويل الزراعي
 -74من خبلل إعبلن مابوتو عام  ،2113أطمق رؤساء دول وحكومات االتحاد األفريقي
البرنامج األفريقي الشامل لمتنمية الزراعية والتزموا باستثمار ما ال يقل عن  ٪11من مجموع
نفقاتيم السنوية لمزراعة .وخبلل الفترة  ،2111 - 2113شيدت كمية اإلنفاق الز ارعي العام
ألفريقيا ككل زيادة بمتوسط قدره نحو  1.39مميار دوالر أمريكي لكل بمد في عام  2113إلى
نحو  1.66مميار دوالر أمريكي في عام  .2111وبينما يبدو ىذا النمو مثي ار لبلعجاب
بمعدل  ٪7.4سنويا في المتوسط ،فقد كان أقل من النمو في إجمالي النفقات البالغ ٪8.5
سنويا في المتوسط .وىذا يشير إلى انخفاض حصة إجمالي النفقات الزراعية في أفريقيا ككل
خبلل ىذه الفترة .ومنذ عام  ،2113تجاوزت  11بمدا فقط معدل  ٪11في أي سنة من
السنين وتجاوزتو سبعة بمدان فقط لعدة سنوات ،وىو ىدف البرنامج األفريقي الشامل لمتنمية
الزراعية.
3-5-3
(أ)

التحديات والفرص

التحديات في تمويل الزراعة في أفريقيا

 -75ىناك عدد من التحديات التي تعترض تمويل الزراعة في أفريقيا .ويمكن تمخيصيا عمى
النحو التالي )1( :محدودية اإلقراض المؤسسي لمزراعة؛ ( )2عدم كفاية البنية التحتية الريفية؛
( )3المخاطر المرتبطة بتقمب الطقس وتغير المناخ في الزراعة؛ ( )4قدرات صغار المزارعين
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والشباب والنساء لموصول إلى االئتمان واالستفادة منو ؛ و ( )5قضايا حيازة األراضي.
(ب) المحدودية المؤسسية لإلقراض في مجال الزراعة
 -76كان التمويل الزراعي موضع التركيز المكثف لبرامج دعم القطاعين العام والخاص في
أفريقيا .في الستينات والسبعينات ،اتبعت الحكومات األفريقية نيجا استباقيا من خبلل بنوك
التنمية الزراعية التابعة لمدولة ،واإلقراض المباشر والدعم واسع النطاق لمزراعة والتمويل
الزراعي .أفسح عدم تحقيق النتائج الطريق إلى النيج القائم عمى السوق منذ الثمانينات
فصاعدا .منح تطوير األسواق المالية ،والذي كان من المتوقع أن يميد الطريق لخدمة المزارعين
عمى نحو فعال ،الباب لمبادرات التمويل األصغر .ومع ذلك ،وعمى الرغم من بعض النجاحات
الممحوظة ،فإن الوضع الحالي ىو أنو في معظم البمدان األفريقية ،يشكل اإلقراض المؤسسي
لمزراعة كنسبة من إجمالي القروض معدال منخفضا جدا .فبل يزال صغار المزارعين في أفريقيا
بشكل خاص يفتقرون إلى فرص الحصول عمى االئتمان الموسمي وال يستطيعون عمميا
الحصول عمى االئتمان االستثماري .كما أن خدمات الدفع ،ووسائل االدخار ،والتأمين ىي
أيضا متاحة لمعظم المزارعين والعاممين في التصنيع الزراعي.
(ج) مخاطر اإلقراض بسبب التباين في المخرجات الزراعية والدخل
-77

يعمل المزارعون في بيئة اقتصادية غير مؤكدة البتة مع ارتفاع معدل تقمب األسعار.

ونظ ار الرتفاع طابع الزراعة البعمية  ،يتحمل المزارعون تكاليف استثمار أعمى خبلل المواسم
الزراعية بالنسبة إلى أوقات أخرى من السنة مما يترتب عميو نمط لمطمب االئتماني العالي
خبلل المواسم الزراعية .وال يمكن الوفاء بيذا الطمب عمى نحو كاف؛ خصوصا عند تقديم
الطمب ،ويؤدي تعدد المخاطر العالية  .تقمبات الطقس واآلفات ،وتقمب أسعار المنتجات التي ال
يمكن التنبؤ بيا في كثير من األحيان واألسواق وغيرىا إلى تفاقم التحديات التي تواجو الزراعة
بالنسبة لصغار المزارعين .لذا تظل المخاطرة واحدة من العوائق الرئيسية لبلستثمار في
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الزراعة.
(د) نوع الجنس وأصحاب الحيازات الزراعية الصغيرة
 -78تمثل األعراف االجتماعية والعادات إلى التمييز ضد المرأة عندما يتعمق األمر بالممكية
والسيطرة عمى موارد األرض .مع ذلك ،تظل المرأة المستخدم األول لؤلراضي الزراعية في
معظم المجتمعات األفريقية .ف التدخبلت اإلنمائية الرامية إلى تعزيز خدمات اإلرشاد ،والتدريب
الميني ،وتقديم معمومات أفضل ،وأسمدة أكثر ،وآالت أفضل إلى ذلك ،من غير المرجح أن
تحقق أىدافيا بالكامل إال إذا تحققت المساواة بين المرأة والرجل .
(هـ) قضايا حيازة األراضي واألراضي الكبيرة الحجم القائمة عمى االستثمار في
الزراعة
 -79يؤدي تعزيز حقوق الممكية لمفقراء في الريف إلى زيادة االستثمار ويساىم في النمو
االقتصادي والتنمية األ كثر إنصافا .بل ىو أيضا ضروري لضمان استثمارات واسعة النطاق
لتعزيز التنمية المستدامة الشاممة وتعزيز األنواع الصحيحة لبلستثمار ،وفقا لمشروط الصحيحة.
ولكن تتمثل قضايا اإلدارة التي تيم الشباب الذين يدخمون مجال الزراعة ألول مرة في تحسين
أمن الحيازة؛ وتخفيف القيود عمى اإليجار؛ واعادة توزيع األراضي والبلمركزية في إدارة
األراضي.
(و) تشغيل الشباب واإلقراض الزراعي
 -81تزيد من انخفاض رغبة الشباب في الزراعة في أفريقيا محدودية اإلقراض واالقتراض
والفرص المتاحة لمشباب لبلستثمار في المشاريع الزراعية .وألنو لدى معظم الشباب ضمانات
ضئيمة أو معدومة ،وخبرة قميمة مع الخدمات المالية ،من شأن أدوات التمويل المبتكرة إمكانات
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ىائمة لجذب روح المبادرة لدى الشباب وتمويل أعماليم في الزراعة في العقد المقبل.
(ز) فرص لتمويل الزراعة في أفريقيا
 -81سوف يتطمب جذب التمويل العام والخاص األعمال التجارية الزراعية المربحة وليا
القدرة عمى توليد أفضل العوائد ألي استثمار ،سواء كان من القطاع الخاص أو العام .وىناك
عدد من الفرص المتاحة حاليا لجذب التمويل من القطاعين العام والخاص في الزراعة.
(ح) التوقعات الزراعية اإليجابية
 -82من المتوقع أن تبمغ الزراعة والصناعات الزراعية مجتمعة في أفريقيا  1تريميون دوالر
أمريكي بحمول عام  ،2131خبلفا لمتوقعات البالغة  313مميار دوالر أمريكي في عام
.2111
(ط) زيادة االهتمام بالزراعة في أفريقيا عمى األصعدة الوطنية واإلقميمية والدولية
 -83ىناك اىتمام متزايد في كل من أفريقيا وخارجيا باالستثمار في الزراعة في أفريقيا .فعمى
سبيل المثال ،ىناك عدد من االستثمارات في القطاع الزراعي واألعمال التجارية الزراعية عمى
األصعدة الوطنية واإلقميمية والعالمية ،والتي تجمب االىتمام البلزم إلى الفرص في القطاع
الزراعي وتعد بالموارد العامة والخاصة والتشجيعية التي تشتد الحاجة إلييا لمزراعة األفريقية.
-84

تبين كذلك التطورات األخيرة في المجتمع العالمي والجيات المانحة

أن الزراعة

استعادت الزخم الذي أدى إلى بعض االسترجاع في االتجاه اليبوطي السابق لممساعدة اإلنمائية
الرسمية المخصصة لمزراعة .وتشمل بعض األمثمة التزامات مجموعة الثماني البالغة 22
مميار دوالر أمريكي الممنوحة في الكويبل بإيطاليا في عام  ،2119إلتاحة الموارد  ،من بين
أمور أخرى ،بالنسبة لمبمدان التي استوفت المعايير الواردة في إطار البرنامج األفريقي الشامل
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لمتنمية الزراعية وأساسا لتنفيذ خطط االستثمار في الزراعة الوطنية واألمن الغذائي.
(ي) الخدمات المالية بالهاتف المحمول ابتكارات تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في
توصيل األموال

 -85يمكن أن يكون استخدام الخدمات المالية المتنقمة في أفريقيا بمثابة منبر لمتحول
الزراعي ،في حال اعتماده في مختمف القطاعات وخاصة في مجال الزراعة .وكما سبق ذكره،
أمر ميما وتبقى غير مستغمة إلى حد كبير.
تعد سوق الخدمات المالية في أفريقيا ا
(ك) نهج جديدة لمضمانات
 -86تنشأ النيج الجديدة ،التي تجمع بين الحصول عمى االئتمان مع التأمين أو الضمانات.
ومع ذلك ،ال يزال ىناك العديد من العقبات التي تمنع المبادرات لمرة واحدة من أن تصبح
متاحة لغالبية المنتجين .واالفتقار إلى وجود سياسة واضحة لتمويل الزراعة  -بخبلف الدعم
المخصص لؤلسمدة  -جنبا إلى جنب مع إجراءات المعونة اإلنمائية العرضية ،ويشكبلن نوعين
من العوائق الرئيسية أمام رفع المستوى ،أي بناء مؤسسات مستدامة وتوفير الخدمات الفنية
والمالية وتكييفيا لمتناسب مع تنوع القطاع الزراعي ككل.
رابعا -نحو وضع أجندة

من أجل التسريع بتحقيق أهداف النمو الزراعي والتحول في

أفريقيا بحمول 2225
 1-4األهداف وااللتزامات المقترحة
 -87أتاح االحتفال بعام  2114عام الزراعة واألمن الغذائي بمناسبة الذكرى العاشرة العتماد
البرنامج األفريقي الشامل لمتنمية الزراعية فرصا ىائمة لوضع أفريقيا في المكان الصحيح في
الوقت الذي ترسم فيو المسار لمزراعة والتنمية الريفية عمى مدى السنوات العشر القادمة .وىيأت
النتائج المنبثقة عن العممية كتمة واسعة من المعرفة التي شكل قاعدة ال تقدر بثمن عمى أساس
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األىداف واإلجراءات والغايات المذكورة في ىذه الورقة التجميعية.
 -88عمى وجو الخصوص ،ناقش المؤتمر المشترك لبلتحاد االفريقي لوزراء الزراعة والتنمية
الريفية ومصايد األسماك الزراعة المائية ،القضايا الحرجة ،واعتمد ق اررات تتعمق بما يمي:
-1

تسريع النمو الشامل لئلنتاج الزراعي واإلنتاجية؛

-2

تسخير األسواق والفرص التجارية من أجل التحول واالزدىار المشترك؛

-3

تحقيق أىداف األمن الغذائي والتغذوي؛

-4

تعزيز مقاومة الزراعة في أفريقيا لعوامل تغير المناخ وأنواع أخرى من
األخطار؛

-5

تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص ،وتمويل االستثمارات في الزراعة
األفريقية؛

-6

تسخير إمكانات مصايد األسماك والزراعة المائية؛

-7

استدامة إطار النتائج لمظروف المواتية لمبرنامج األفريقي الشامل لمتنمية
الزراعية.

 -89حدد الوزراء أيضا سبعة مجاالت أولوية لبللتزامات لتعزيز أىداف تسريع النمو والتحول
الزراعي في أفريقيا التي يتعين تحقيقيا بحمول عام  2125ليبحثيا مؤتمر االتحاد األفريقي في
يونيو عام .2114
 -91فيما يمي اإلجراءات والمقاصد المقترحة لؤلىداف :
-1

تجديد االلتزام بمبادئ وقيم البرنامج األفريقي الشامل لمتنمية الزراعية؛

-2

تجديد االلتزام بتخصيص ما ال يقل عن  ٪11من اإلنفاق العام عمى الزراعة؛

-3

االلتزام بالقضاء عمى الجوع من خبلل ( )1عمى األقل مضاعفة اإلنتاجية
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الزراعية من خبلل التركيز عمى المدخبلت والري والميكنة.؛ ( )2الحد من
خسائر ما بعد الحصاد عمى األقل إلى النصف )3( ،تحسين التغذية  -الحد من
توقف النمو بمقدار النصف؛
-4

االلتزام بالحد من الفقر من خبلل الزراعة بمقدار النصف ،وذلك من خبلل( :أ)
الحفاظ عمى النمو السنوي لمقطاع في الناتج المحمي اإلجمالي الزراعي بنسبة
 ٪6عمى األقل؛ ( )2إنشاء و  /أو تعزيز الشراكات الشاممة بين القطاعين العام
والخاص بما ال يقل عن خمس ( )5من سبلسل القيمة لمسمع الزراعية ذات
األولوية مع الربط القوي لزراعة الحيازات الصغيرة؛ و ( )3توفير فرص العمل
بما ال يقل عن  ٪31من الشباب في سبلسل القيمة الزراعية؛

-5

االلتزام بمضاعفة التجارة األفريقية البينية بثبلثة أضعاف في السمع والخدمات
الزراعية؛

-6

االلتزام بضمان ما ال يقل عن  ٪31من األسر المعيشية المزارعة  /الرعوية
عمى الصمود أمام الصدمات؛

-7

االلتزام بإطار نتائج البرنامج األفريقي الشامل لمتنمية الزراعية وبعممية
االستعراض الزراعي التي سوف تجرى كل سنتين.

 2-4تنفيذ ورصد وتقييم النتائج واآلثار
 -91سيتم رصد تنفيذ اإلجراءات الواردة في ىذه الورقة التجميعية باستخدام إطار نتائج
البرنامج األفريقي الشامل لمتنمية الزراعية الذي تم وضعو كجزء من ممارسة زخم
البرنامج .يشمل إطار النتائج ثبلثة مستويات:
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• يعرض المستوى األول اليدف اإلنمائي الرفيع المستوى المطموب إلسيامات التدخبلت
الزراعية ،بما في ذلك توليد الثروة ،والحد من الفقر وتحسين األمن الغذائي والتغذوي،
وتوفير فرص العمل ،وزيادة المرونة لؤلفراد والمجتمعات عمى مواجية الصدمات
المختمفة.
• يعرض المستوى الثاني

مجاالت التركيز لمتدخل لتحويل الزراعة من خبلل زيادة

اإلنتاج الزراعي واإلنتاجية؛ وانشاء أسواق السمع وزيادة إمكانية الوصول إلييا ،وخاصة
لصغار المزارعين؛ وزيادة استثمارات القطاع العام والخاص عمى حد سواء في الزراعة،
مع التركيز عمى سبلسل القيمة ذات األولوية؛ وزيادة فرص الحصول عمى الغذاء
وتحسين التغذية ،ووضع شبكات األمان لممستضعفين ،ال سيما من النساء واألطفال؛
وتحسين استخدام الموارد الطبيعية وادارتيا من أجل الزراعة المستدامة .وتستند
الموضوعات الفرعية الخمسة من ىذه الورقة التجميعية عمى إجراءات المستوى الثاني
في إطار نتائج البرنامج األفريقي الشامل لمتنمية الزراعية.
• يعرض المستوى الثالث اإلجراءات الشاممة لمقطاعات البلزمة لتييئة بيئة مواتية لمتحول
الزراعي ،بما في ذلك وضع السياسات واالستراتيجيات الشاممة القائمة عمى األدلة؛

وانشاء مؤسسات خاضعة لممساءلة وتعزيز قدرتيا عمى توفير الخدمات؛ وتحسين إدارة
القطاع من خبلل تعزيز التنسيق المتعدد القطاعات؛ وزيادة فرص الحصول عمى نوعية
البيانات والمعمومات والمعارف لدعم صنع السياسات ،والحوار واالستعراضات القطاعية
المشتركة والمساءلة المتبادلة.
 -92بالنسبة لكل من اإلجراءات المتعمقة بإطار النتائج ،تم ضع المؤشرات ،فضبل عن
األىداف المتوسطة والطويمة األجل التي سيتم قياس التقدم المحرز من خبلليا .وقد استقى
إطار النتائج المعمومات من سمسمة من المشاورات والمدخبلت من محافل مختمفة ،بما في ذلك
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اجتماع منبر الشراكة العاشر لمبرنامج األفريقي الشامل لمتنمية الزراعية المنعقد في دوربان في
مارس .2114
 -93فيما يتعمق بالتنفيذ عمى المستوى القطري ،قامت مفوضية االتحاد األفريقي ووكالة
التخطيط والتنسيق لمنيباد مع المجموعات االقتصادية اإلقميمية ،وبدعم الدول األعضاء بتكييف
إطار النتائج ليناسب احتياجاتيا لتتبع تنفيذ الخطط االستثمارية الزراعية الوطنية .ومع ذلك ،من
الميم ا لتأكد من تعقب جميع المؤشرات األساسية إلطار النتائج من قبل جميع الدول األعضاء
لتيسير عممية تقييم التقدم المحرز في تنفيذ البرنامج األفريقي الشامل لمتنمية الزراعية في جميع
أنحاء القارة ،لتسييل المساءلة المتبادلة ،وأيضا لتمكين المقارنة لؤلداء بين مختمف البمدان.
وعمى المستوى القطري ،سيتم استخدام المخرجات من إطار النتائج لدعم التخطيط السنوي
واالستعراض القطاعي المشترك .ويتم إنشاء النظم االستراتيجية لمتحميل والمعرفة القطرية لدعم
البمدان في متابعة تنفيذ الخطط الوطنية لبلستثمار الزراعي باستخدام إطار النتائج.
-

ASSEMBLY/AU/2 (XXIII) ANNEX

الشكل  : 2إطار نتائج البرنامج األفرٌقً الشامل للفترة 2122 - 2102
تحمُك انًزوَت
واالستذايت نهبُئت وانُظى
انبُئُت

انًستىي  :1يسبهًت انشراػت فٍ انًُى االلتصبدٌ وانتًُُت انشبيهت نهجًُغ
فزص التصبدَت واسدهب – وفزص
ضًبٌ األيٍ انغذائٍ
ضًبٌ استذايت تحسٍ
ػًم وانحذ يٍ حذة انفمز
وشبكبث أيبٌ إَتبجُت
األيٍ انغذائٍ نهجًُغ

تىنُذ ثزوة وطُُت

.الفرضية :تنتهج البلدان إستراتٌجٌة نموت تقودها الزراعة من أجل تحقٌق تحول اجتماعً واقتصادي

المستوى  :3التحول الزراعً والنمو الزراعً المستدام والشامل
الفرضيات الرئيسية :بلوغ القدرات المؤسسٌة الالزمة لتحوٌل الزراعة كما هو متوخى فً نتائج المستوى 5

 -3.3تحسٍّ إدارة انًىارد
انطبُؼُت واستخذايهب ػهً َحى
يستذاو نصبنح اإلَتبج انشراػٍ

ًَ 5.3ى انشراػت
انصُبػُت انًحهُت
وإضبفت انمًُت

 – 333تحسٍ أداء األسىاق
انشراػُت وانغذائُت وتشاَذ انتجبرة
داخم األلبنُى ويب بٍُ األلبنُى

 -1.3سَبدة اإلَتبج
واإلَتبجُت فٍ انشراػت

(بٌئة سٌاسات مالئمة؛ بناء قدرات النظم؛ تحسٌن التكنولوجٌا والوصول إلى المعارف والمعلومات)
الفرضيات :تضمن القٌادة السٌاسٌة بٌئة سٌاسات مالئمة ومستقرة ،بما فٌها زٌادة مستدامة فً استثمارات القطاع العام المتعلقة بالزراعة ،استثمارات تراعً مسائل الجنسٌن والتغذٌة والبٌئة

 -3.5ارتفبع تًىَم
االستثًبر انؼبو
وانخبص ػبز جًُغ
يكىَبث سالسم انمًُت
انغذائُت وانتغذوَت
انشراػُت

 -3.5تحسٍُ تُسُك
انشزاكبث وانتحبنفبث
داخم انمطبع وانبهذاٌ
ويب بُُهب (انتؼذدَت
انمطبػُت)

:

 -5.5ػًهُبث لبئًت ػهً
األدنت فٍ يجبل انتخطُط
وانتُفُذ انشراػٍُُ

 -3.5مؤسسات أكثر فعالٌة
وأكثر خضوعا للمساءلة ،بما
فٌها تنمٌة رأس المال البشري
(التعلٌم والمهارات/التدرٌب
المهنً)

مساهمات البزوامج األفزيقي الشامل تىفيذ المبادئ اإلرشادية؛مجموعات المعارف؛بىاء القدرات؛ آليات المزاجعة بيه األقزان

التغٌرات التً تشهدها
الزراعة األفرٌقٌة نتٌجة
لتنفٌذ البرنامج األفرٌقً
الشامل

.

المستوى  :5بناء القدرات المؤسسٌة من أجل التنفٌذ الفعال وتحقٌق النتائج

 -63.لذراث يتشاَذة فٍ انبُبَبث
واإلحصبء؛ انًؼبرف واالبتكبر،
انؼهى وانتكُهىجُب وَظى انتؼهى،
إلػالو ودػى انًحىّنٍُ وأصحبة
يشبرَغ األػًبل فٍ انًجبل
انشراػٍ ػهً َحى فؼبل ويالئى

اآلثار التً ٌساهم
البرنامج األفرٌقً الشامل
فً تحقٌقها

 -1.5تصمٌم وتنفٌذ سٌاسات
مستدامة وشاملة للجمٌع
(ممارسة السٌاسات) لتحقٌق
األداء الزراعً المنشود

القٌمة التً ٌضٌفها دعم
وتدخالت البرنامج
األفرٌقً الشامل إلى
التحول المؤسسً
والفعالٌة التشغٌلٌة له
مقاسة على هذا المستوى

AFRICAN UNION UNION AFRICAINE
African Union Common Repository

http://archives.au.int

Organs

Assembly Collection

2014-06-27

Synthesis Paper on the Theme of
Agriculture and Food Security
“Transforming Africa’s Agriculture for
Shared Prosperity and Improved
Livelihoods through Harnessing
Opportunities for Inclusive Growth and
Sustainable Development”
African Union
DCMP
https://archives.au.int/handle/123456789/9040
Downloaded from African Union Common Repository

