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 مصطلحات واختصارات 
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AUC مفوضية االحتاد األفريقي  
AUDA-NEPAD وكالة تنمية االحتاد األفريقي  

AU-IAPSC  النباتيةاجمللس األفريقي للصحة  
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BR  استعراض كل سنتني 

BRR  املراجعة كل سنتنيتقرير 
CA ة على املواردحفظ االزراعة امل 

CAADP برانمج التنمية الزراعية الشاملة ألفريقيا  
CAC  جلنة الدستور الغذائي التابعة ملنظمة األغذية والزراعة 
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DRC / DR Congo  مجهورية الكونغو الدميقراطية 

DREA وزارة االقتصاد الريفي والزراعة  
EAC مجاعة شرق أفريقيا  
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IC  املعلومات واالتصاالت 
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IFPRI  املعهد الدول لبحوث السياسات الغذائية 
ILRI املعهد الدول لبحوث الثروة احليوانية  

IWMI  املعهد الدول إلدارة املياه 
JSR  القطاع املشرتكاستعراض  

KCOA مركز املعرفة للزراعة العضوية  
MAPLE ماالبو لتعلم السياسات برانمج  

M&E  الرصد والتقييم 
MS  الدول األعضاء 

https://www.investopedia.com/terms/g/gdp.asp
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RAIP  خطط االستثمار الزراعي اإلقليمية 
RECs اجلماعات االقتصادية اإلقليمية  
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SDG  أهداف التنمية املستدامة 
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SSA أفريقيا جنوب الصحراء الكربى  
STC اللجنة الفنية املتخصصة  
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TOT تدريب املدربني  
TOR اختصاصات  
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UMA احتاد املغرب العريب  
UN  األمم املتحدة 

UNECA جلنة األمم املتحدة االقتصادية ألفريقيا 

https://www.uneca.org/
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 تمهيد 
بلدا يف  49بعد أن كان  -  م 2021بلدا يف عام  51إعالن ماالبو، حيث أبلغ   صدر كل سنتني والذي يعد األداة الرئيسية للمساءلة املتبادلة لتتبع التقدم الذي أحرزته الدول األعضاء يف االحتاد األفريقي يف تنفيذ جعة الثالث امليسران أن نقدم لكم تقرير املرا. 1

 . م2017بلدا يف عام  43و  م2019عام 
 . م2063يا لعام  ، يف إطار برانمج التنمية الزراعية الشاملة ألفريقيا، كوسيلة للمسامهة يف حتقيق أهداف اخلطة العشر األوىل لتنفيذ جدول أعمال أفريقم2025- م2015بو االجتاه حنو التحول الزراعي يف أفريقيا للفرتة ويف جوهره، يوفر إعالن ماال  -  2
وقد أثر هذا الوابء غري املسبوق على  . ولكن أيضا على اقتصاداتنا مبا يف ذلك قطاع الزراعة سكانال ليس فقط على صحة ان له أثر  ، والذي ك م2020الذي بدأ يف أوائل عام  19- كوفيد وجيري إصدار هذا التقرير يف سياق خاص، على خلفية تفشي وابء   -  3

على النحو الذي نوقش خالل االجتماعات الوزارية اليت عقدت يف  ا من النساء والشباب،املزارعني املؤلفني أساسالنظم الغذائية بطرق عديدة بتعطيل أسواق املدخالت واملخرجات، وكذلك إنتاج السلع األساسية املختلفة اليت يضطلع هبا يف الغالب صغار 
وتشمل هذه األمراض تفشي . التقريرفرتة  خالللصدمات األخرى وتتفاقم آاثر الوابء على النظم الغذائية يف أفريقيا بفعل ا. ، ابالشرتاك بني االحتاد األفريقي ومنظمة األغذية والزراعة، بشأن أثر هذه األزمة الصحية على قطاع الزراعةم2020يوليه أبريل و 

يف منطقة الساحل جديرة  كما أن التحدايت األمنية املتزايدة اليت تشكلها التهديدات اإلرهابية . ؛ وأمناط الطقس املتطرفة بسبب تغري املناخم2019و  م 2018الذي أثر على بلدان القرن األفريقي، ودودة اجليش اخلريفية يف  م2020اجلراد يف عام 
 . أننا نبلغ عن أداء البلدان املتضررة ضد أهداف ماالبو يف حنيابملالحظة 

يف الوقت املناسب    نعقد نيويورك، املب  سبتمرب مؤمتر قمة األمم املتحدة للنظم الغذائية هذا العام يف  سيد أنطونيو غوترييس أثناءالعام لألمم املتحدة، سعادة الصوره األمني كما ئية على الصمود،  وتشري هذه احلالة بوضوح إىل احلاجة إىل تعزيز قدرة أنظمتنا الغذا -  4
مفوضية االحتاد األفريقي  أخذتوت واحد يف املواكب الدولية، متاشيا مع التزام أفريقيا ابلتحدث بصو   ".األنظمة الغذائية األفريقية القادر على الصمودتسريع تنفيذ برانمج إعادة صياغة " :اإلقليمي الثالثء  جيدا مع موضوع تقرير مكتب اخلرباويرتدد صداه 

وقد عرض هذا املوقف  . م2021يف يوليه  ( ARDWE) الزراعة والتنمية الريفية واملياه والبيئةية للمجلس االنتقال اجلنويب بشأن من أقرته الدورة غري العادناديق األمم املتحدة للرتبية واأل والشراكة اجلديدة ابلتعاون مع اللجنة موقفا أفريقيا مشرتكا لص
 . أثناء فرتة األمم املتحدة م2021يف سبتمرب  نيابة عن رئيس االحتاد األفريقي (DARBE)وزارة الزراعة والتنمية الريفية واالقتصاد األزرق والبيئة املستدامة املشرتك مفوض 

  م،2025حبلول عام التقدم الذي أحرزته الدول األعضاء يف االحتاد األفريقي يف منتصف الطريق من خالل تنفيذ التزامات وأهداف ماالبو اليت يتعني حتقيقها   ة يف الوقت املناسب الذي يسجل فيهإدارة املوارد املائيكما جاء هذا التقرير الثالث ملكتب  -  5
 . ير معلومات قيمة يف توجيه وإعداد وتنفيذ خطة العمل الثانية لالحتاد األفريقي يف جمال التنمية الزراعيةيقدم هذا التقر  ذال و . م2025- م2022والشروع يف إعداد اخلطة التجارية الثانية لالحتاد األفريقي للتنمية الزراعية للفرتة 

مت ومما يبعث على االرتياح أن نالحظ أنه . زخم الذي نشأ خالل االستعراضني السابقنيمن الالزراعة استفادت قد و  ،بشكل كاملالزراعة ل يحتو لتتبع التقدم احملرز حنو  م 2019مؤشرا مت اختيارها يف عام   46ويسلط التقرير الضوء على األداء القطري مقابل   - 6
عدة دورات تدريبية للخرباء، وجوالت الستعراض البياانت وتنظيفها   ومشلت هذه اجلهود. فادة حىت اآلناملست جهود كبرية لضمان استخدام بياانت جيدة لتقييم أداء البلدان ابستخدام نظام االستعراض اإللكرتوين لفرتة السنتني، استنادا إىل الدروس بذل

 . على املستوايت الوطنية واإلقليمية والقارية
مل تكن تسري   اليت وهذا أمر مشجع ألنه يبني أن غالبية الدول األعضاء. م2021و   م2019بني عامي  ابلدا من جمموع نقاطه 25، فقد زاد م2025ويف حني أن بلدا واحدا فقط يسري على الطريق الصحيح لتحقيق أهداف وغاايت ماالبو حبلول عام  -  7

وعلى هذا . جدول أعمال التنمية يف القارةويسلط التقرير الضوء على احلاجة امللحة لبناء قطاع زراعي مرن بوصفه الدعامة األساسية لالقتصادات األفريقية لتسريع . م2025حترز تقدما مطردا حنو حتقيق األهداف والغاايت حبلول عام   على الطريق الصحيح
 .  الوطنية لالستثمار الزراعي وخطط االستثمار الزراعي اإلقليمية النحو، يلزم القيام بتدخالت ملموسة وجريئة على خمتلف املستوايت لتحقيق األهداف والغاايت التحويلية اليت مت حتديدها يف كل من اخلطط

ومن خالل هذا التقرير، يسران ونشعر  . ادة مفوضية االحتاد األفريقي ووكالة تنمية االحتاد األفريقيتعاونية تبذهلا الدول األعضاء يف االحتاد األفريقي، واجلماعات االقتصادية اإلقليمية، والعديد من املنظمات الفنية واألفراد، حتت قيوالتقرير هو نتيجة جهود  -  8
حو الوارد يف إعالن ماالبو بشأن النمو الزراعي املتسارع والتحول  صدر كل سنتني عن الربانمج، وهو الوضع احلال للتقدم الذي أحرزته الدول األعضاء يف االحتاد األفريقي يف تنفيذ قرار اجلمعية على الني الثالث املالتقرير االستعراضابلتواضع أن نقدم هذا 

 . م2014من أجل الرخاء املشرتك وحتسني سبل العيش يف يونيه 
  
  

 جوزيفا ساكو  السفري 
،  الزراعة والتنمية الريفية واالقتصاد األزرق والبيئة املستدامة املفوض

 . مفوضية االحتاد األفريقي

 الدكتور إبراهيم أسان مياكي
 الرئيس التنفيذي 

 الشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا )نيباد(-  وكالة تنمية االحتاد األفريقي
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 والتقدير الشكر  
قسم الزراعة والتنمية الريفية واالقتصاد األزرق   -( AUC)االتحاد األفريقي  يةمفوضلالستعراض الدوري من التنسيق الشامل بين  (CAADP)للبرنامج األفريقي الشامل للتنمية الزراعية استفادت الدورة الثالثة 

ونعرب عن خالص امتناننا للفرق اللوجستية التي دعمت العملية . العمليةطوال ( AUDA-NEPAD)الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا  -وبين وكالة االتحاد األفريقي للتنمية  (DARBE)والبيئة المستدامة 

جتماعات خالل  من خالل تنظيم وتيسير مختلف االاستعراض كل سنتين طوال الدورة الثالثة من  هبتقدير كبير للدعم اللوجستي الممتاز الذي قدم (PolicyLink) "بوليسي لنك"ويحظى فريق . راحل مختلفةفي م

وقدم  . بوجه خاص بتقدير كبير للدعم الذي قدموه "دابري"االتحاد األفريقي وفريق  مفوضية  حظى فريق االتصاالت منوي. هذا التقرير في صيغته النهائية اوضع خالله ة للكتابة اللتيالنهائي العملية الثالثة والورشة

فيما قدمه من الدعم   (داربيـ)ية التابع لالسكرتار فريقدور عترف بوأخيرا، وليس آخرا، ن. ى نحو فعالمختلف موظفي هيئة الموظفين دعما ال هوادة فيه لضمان إنجاز تنفيذ الدورة الثالثة من خدمات الموظفين عل

 . اإلداري

البرنامج األفريقي الشامل للتنمية الزراعية  فرق وفي صدارة الفرق . كل السنتينالستعراض ل الثالثة لدورةلتقرير اساهم عدة خبراء من المؤسسات الشريكة والدول األعضاء في وضع الصيغة النهائية قد و

(CAADP)  ول  قامت الجماعات االقتصادية اإلقليمية بجميع أعمال التنسيق لضمان تمكن الد و. لعمود الفقري لهذا التقريرا كانت البيانات التي التي جمعت دولة األعضاء في االتحاد األفريقيال 55في جميع

كما عملت اللجان الخاصة لالتصاالت بين مفوضية االتحاد األفريقي والدول  . (BR)لالستعراض كل السنتين في النظام اإللكتروني  المناسب وإدراجها في الوقتدولها بيانات األعضاء من إكمال عملية جمع 

وأعضائها لقيادتهم وتوجيهاتهم الشاملة على االستعراض كل السنتين عمل القادة فريق دور ف بعتر كما ن. المقدمة من الدول األعضاءالبيانات  بمراجعة قامواالذين الخبراء التقنيين كذلك نقدر دور و. األعضاء

  . عمليةالطوال 

االتحاد األفريقي المشترك بين البلدان األفريقية  ؛ مكتب  (AUDA-NEPAD)الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا  -وكالة االتحاد األفريقي للتنمية  -مفوضية االتحاد األفريقي؛ وكالة االتحاد األفريقي للتنمية 

الوكالة الوطنية ؛ (SAFGRAD)شبه القاحلة بحوث االتحاد األفريقي وتطوير الحبوب الغذائية ؛ (AU-IAPSC) ؛ المجلس األفريقي للصحة النباتية بين البلدان األفريقية(AU-IBAR) للموارد الحيوانية

 بيوفيجن أفريقيا ترست؛ المركز الوطني للبحوث الزراعية(; UMA)؛ اتحاد المغرب العربي (AGRA)التحالف من أجل ثورة خضراء في أفريقيا ; (Ak2063) 2016يا أكاديم؛ لإلحصاءات والديموغرافيا

(CNRA) كوت ديفوار؛ السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا ،(COMESA) ؛ قسم االقتصاد الزراعي وإدارة األعمال الزراعية، جامعة إجيرتون؛ أمانة مجموعة شرق أفريقيا؛ مبادرة الزراعة العضوية

؛ المديرية العامة للدراسات (FAO) حدة ؛ منظمة األغذية والزراعة لألمم المت( ECOWAS) ؛ اللجنة االقتصادية لدول غرب أفريقيا(ECCAS) ؛ الجماعة االقتصادية لدول وسط أفريقيا(EOAI)اإليكولوجية 

؛ المعهد الدولي لبحوث (IGAD)لهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية واإلحصاءات القطاعية، وزارة الزراعة، بوركينا فاسو؛ معهد البيولوجيا البحرية واألوقيانوغرافيا، كلية فوراه باي، جامعة سيراليون؛ ا

 لمعهد الدولي إلدارة المياه  ؛ ا(ILRI)  الثروة الحيوانية

 (IWMI ) ــمكتب االتحاد األفريقي التابع ل/؛ معهد الموارد الطبيعية، جامعة غرينتش؛ شبكة التميز في إدارة األراضي في أفريقيا GIZ ؛ الشراكة لمكافحة األفالتوشين في أفريقيا(PACA)  ؛ شبكة بحوث

؛ النظام اإلقليمي للتحليل  (ReSAKSS-ECA)شرق ووسط أفريقيا  -؛ النظام اإلقليمي للتحليل االستراتيجي ودعم المعرفة (PRNFAA)السياسات لمصايد األسماك وتربية األحياء المائية في أفريقيا 

؛ أمانة الجماعة اإلنمائية للجنوب األفريقي؛ النظام  (ReSAKSS-WA)غرب أفريقيا  -يمي للتحليل االستراتيجي ودعم المعرفة ؛ النظام اإلقل(ReSAKSS-SA)الجنوب األفريقي  -االستراتيجي ودعم المعرفة 

وبو ديوالسو، بوركينا فاسو؛ جامعة عبادان، المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية؛ جامعة بوني النازية، ب.(; TASAI Inc)؛ مؤشر وصول البذور األفريقية (APHLIS)األفريقي لمعلومات فقدان المحصول 

 . بوليسي لنك، لوكالة التنمية الدولية األميركيةمعة إيلورين، إيلورين، نيجيريا؛ وبرنامج تغذية المستقبل عبادان، نيجيريا؛ جا

  

والتحالف من أجل ثورة  ( BMGF) ومؤسسة بيل وميليندا غيتس بدعم مالي من االتحاد األفريقي،( CAADP)لالستعراض كل سنتين للبرنامج األفريقي الشامل للتنمية الزراعية تقرير الثالث وقد تم إعداد هذا ال

من التقرير ومراجعة   مختلفةالنب جواالواستفاد التقرير من البحوث والجهود التي بذلها المؤلفين والخبراء الذين ساهموا في كتابة . بوليسي لنك /والوكالة األميركية للتنمية الدولية  ،( AGRA)خضراء في أفريقيا 

    .راجعين الذين ساهموا في إنجاز هذا التقريرالمشاركين وكذلك للخبراء والم متنانها لجميع المؤلفينوتود مفوضية االتحاد األفريقي أن تعرب عن عميق ا. أقسام المسودة بأكملها

  

  

  الدكتور غودفري باهيجوا

 مديرال

  الريفيةالزراعة والتنمية 

 ( AUC) مفوضية االتحاد األفريقي

 السيد أمني إدريس أدوم   
  ديرامل

   (AUDA-NEPAD)  وكالة تنمية االحتاد االفريقي/  الربامج والتنسيق 
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 مقدمة  
االحتاد  / الوثيقة اجلمعية: املرجع" )النمو الزراعي يف أفريقيا املتسارع والتحول من أجل الرخاء املشرتك وحتسني سبل العيش"صدر كل سنتني عن التقدم احملرز يف تنفيذ إعالن ماالبو بشأن الستعراضي الثالث امل هذا هو التقرير ا  1-1

 .يف أفريقيا  برانمج التنمية الزراعية الشاملة تعزيزليف ماالبو، غينيا االستوائية،  م2014الذي اعتمدته مجعية رؤساء الدول واحلكومات التابعة لالحتاد األفريقي يف يونيه (( 23-د)2/األفريقي
إعداد  [1]وحكومات االحتاد األفريقي من مفوضية االحتاد األفريقي ووكالة التخطيط والتنسيق التابعة للشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا من اإلعالن، طلب رؤساء دول  7ومبوجب االلتزام . ويلتزم إعالن ماالبو بسبعة التزامات 1-2

 .، على التوالم2020وفرباير  م2018 الثاين إىل مجعية االحتاد األفريقي يف ينايراالستعراض االفتتاحي و  تقريرالوقد مت تقدمي . م2017تقرير مرحلي لعرضه على مجعية االحتاد األفريقي كل عامني، بدءا من عام 
استعراض ' 1: 'تعاونت مفوضية االحتاد األفريقي ووكالة تنمية االحتاد األفريقي تعاوان وثيقا مع املؤسسات الشريكة من أجل  ملقدم من قيادة االحتاد األفريقيااللتزام ابلطلب ا فادة من الدورتني السابقتني، و وابالستناد إىل الدروس املست 1-3

يشجع على األداء  الذي استعراض النظراء إضفاء الطابع املؤسسي على نظام  إىلالدعوة ' 2. 'لة؛وحتديث اآلليات اليت طوراها لتعزيز قدرة أفريقيا على تكوين املعارف والبياانت وإدارهتا لتعزيز التخطيط والتنفيذ القائمني على األد
سنتني، هبدف تقدمي تقرير  إجراء الدورة الثالثة الكاملة من تقارير االستعراض كل ' 3'األداء النموذجي الذي يتم كل سنتني من خالل منح اجلوائز؛ وإكرام و  ،اجليد فيما يتعلق بتحقيق التقدم احملرز يف تنفيذ أحكام إعالن ماالبو

   .م2022يف فرباير اخلامسة والثالثني دورهتا العادية االحتاد األفريقي خالل عن التقدم احملرز إىل مجعية 
عقد االحتاد األفريقي اجتماعا مشرتكا للوزراء املسؤولني عن الزراعة والتجارة واملالية من الدول  من أجله الذي   مة األمم املتحدة للنظم الغذائيةمؤمتر ق كذلك و ، 19-كوفيدوقد أجريت الدورة الثالثة من الربانمج يف سياق جائحة   1-4

ويف كلتا احلالتني، كان هناك التزام جديد ابلنهوض ابلتحول الزراعي  . مؤمتر قمة نظم األمم املتحدة لألغذيةوعرض املوقف األفريقي املشرتك على ائية األفريقية، على النظم الغذ  19-كوفيداألعضاء يف االحتاد األفريقي بشأن آاثر  
  .ظم األمم املتحدة لألغذية مؤمتر قمة نالواردة يف املوقف املشرتك ألفريقيا لدى برانمج تنمية أفريقيا وعملية إعادة اإلنتاج الزراعي كأداة لتقييم التقدم احملرز يف تنفيذ التوصيات واحللول املتغرية للعبة  عزيزتيف القارة من خالل 

يف القرن األفريقي، واحلوادث املتصلة ابملناخ مثل الفيضاانت واجلفاف يف جنوب أفريقيا وخالل الفرتة قيد االستعراض، تعرض قطاع الزراعة يف أفريقيا أيضا للتحدي بسبب دودة اجليش اخلريفية وغزو اجلراد الصحراوي، وال سيما  1-5
 . وغرهباوشرقها 

ويوفر فرصة للتفكري يف رحلة أفريقيا حنو أهداف التنمية   م2025ومع ذلك، فإن نطاق التوصيات يتجاوز حتقيق أهداف عام (. م2025-م2015)يف منتصف العقد الذي صدر فيه إعالن ماالبو وقد صدر هذا التقرير الثالث  1-6
 .م2063عام  لعمال األيف سياق خطة تنفيذ السنوات العشر الثانية من جدول الربانمج األفريقي الشامل للتنمية الزراعية   -ولكن أيضا على جدول أعمال ما بعد ماالبو  ,،م2030اخلاصة لعام 

القضاء على اجلوع يف أفريقيا حبلول عام  ' 3'تعزيز متويل االستثمار يف الزراعة؛ ' 2'االلتزام مببادئ وقيم عملية الربانمج؛  إعادة' 1: 'جماالت أداء مواضيعية ( 7)ومتشيا مع التقارير السابقة، ترمجت التزامات ماالبو السبعة إىل سبعة  1-7
تعزيز قدرة سبل العيش ونظم اإلنتاج على ' 6'تعزيز التجارة داخل أفريقيا يف السلع واخلدمات الزراعية؛ ' 5'، من خالل النمو والتحول الزراعيني الشاملني؛ م2025خفض الفقر مبقدار النصف حبلول عام ' 4'؛ م2025

 .  تعزيز املساءلة املتبادلة عن اإلجراءات والنتائج' 7'التكيف مع تقلب املناخ واملخاطر األخرى ذات الصلة؛ و
الكياانت على  كل ويساعد التقرير أيضا على زايدة إقبال  . املستوى القاري واإلقليمي والوطين لدفع عجلة التحول الزراعي يف أفريقيابغية إطالق برامج عمل على  امجاعيو  ايدفر الدول األعضاء أداء  واهلدف من هذا التقرير هو تقدمي  1-8

والتعلم   حتسني التخطيط القائم على األدلة والتنفيذ والرصد والتقييمواستنادا إىل هذا املبدأ، يتوقع أن يدعم ذلك . اإلجراءاتتعزيز القدرات املؤسسية الوطنية واإلقليمية جلمع البياانت الزراعية وإدارة املعارف من أجل توجيه 
، ومعتكف األمناء  مالبو (CAADP)األفريقي الشامل للتنمية الزراعية ربانمج لل  تعلم السياسات برانمجوتشمل هذه اجلهود . يناملتعدد املتبادل، وتعزيز املواءمة والتنسيق بني اجلهود املتعددة القطاعات وأصحاب املصلحة

 . . واملنصات اليت ينظمها الشركاء،  (RECs) الدائمني، واملشاركات اليت تقودها اجلماعات االقتصادية اإلقليمية 
وعالوة على ذلك، يعرض التقرير أيضا النتائج الرئيسية على املستويني القاري واإلقليمي، واملالمح التفصيلية لفرادى الدول  . وكتابة التقرير هاحتليلو  البياانتجلمع  تاستخدم يتال ةاملنهجيو  ةالشامل  لعمليةا ويسلط التقرير الضوء على  1-9

 . األعضاء وبطاقات األداء، وجمموعات التوصيات املقدمة إىل فرادى الدول األعضاء واهليئات اإلقليمية واملؤسسات القارية 
تعرض بياانت االتصاالت املباشرة أبشكال  وهي  ،، تستخدم كأداة تفاعلية ذكية وقوية على اإلنرتنتألفريقي الشامل للتنمية الزراعيةلربانمج ا  لستعراض كل سنتنياال  جموعة أدوات اتصال إلكرتونية من نوعمبويكمل التقرير  -1.10

 صلحة، ابعتبارها انجتا مصاحبا لتقريراالحتاد األفريقي وشركاؤه هذه األداة ابلتشاور الوثيق مع اجلهات املعنية ابلتنمية الزراعية واخلرباء التقنيني وغريهم من أصحاب املوقد أعد . خمتلفة، مما جيعلها أكثر سهولة للمستخدمني

https://www.translatoruser.net/bvsandbox.aspx?&from=en&to=ar&csId=da1c8d0b-21ce-4472-a3f6-f0c69ac7040a&usId=73f22f69-3e9a-4fff-99d9-8d71dbe6fe07&ac=true&bvrpx=true&bvrpp=&dt=2021%2F11%2F4%2022%3A5#_ftn1
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وتتضمن جمموعة األدوات  . أصحاب املصلحة على الصعيدين الوطين واإلقليمي مع البياانت واملعلومات املقدمة وهتدف هذه األداة إىل تيسري تفاعل واضعي السياسات وغريهم من . لتيسري نشر نتائجه ستعراض كل سنتنياال
 . ليسرتسهل الوصول إىل املعلومات اب رسومات وحتليالت وخرائط واضحة 

مصايد األمساك  و تنمية الثروة احليوانية؛ ئية؛ وتنمية املوارد الطبيعية؛ و البذور والتكنولوجيا األحيا:  طبيعته، وحمددا للتحول الزراعي يف أفريقيا، عن عيا يف و فيذ مقررات االحتاد األفريقي، موض مرة، يتضمن التقرير قسما عن تن وألول  1-11
التقدم الذي أحرزته الدول األعضاء يف تنفيذ إعالن ماالبو  وتغطي فرتة اإلبالغ . عة العضوية اإليكولوجيةسياسة األراضي؛ والزرا و القدرات الصحية والصحة النباتية، و استخدام األمسدة؛ و امليكنة؛ و الري؛ و وتربية األحياء املائية؛ 

   .م2020إىل  2015للفرتة من 
اليت مت تصنيفها إىل ثالث  بلدان يف حتقيق األهداف والغاايتأداء الالتقرير كما يقيم  . اليت تتماشى مع االلتزامات الواردة يف إعالن ماالبو عية السبعة لألداءو سية، يعرض التقرير اجملاالت املوضوكما هو مبني يف النتائج الرئي  1-12

 . مؤشرا ( 46)فئة أداء، وقسمت كذلك إىل ستة وأربعني ( 23)وعشرين 
ولكن أقل من   5عندما تكون درجة هلا مساوية أو أكثر من  'التدرجيي' ؛ أو7.28املعيار من إذا كان جمموع درجاهتا يساوي أو أعلى من  'على املسار الصحيح' تعترب البلدان ستعراض كل سنتنيلال الثالثتقرير اليف هذا   1-31

 .5إذا كانت درجاهتم أقل من  'على املسار الصحيح ليست' هاتعترب  ؛ أو7.28
يف الدورة متشاركة دولة  43 كذلك، و الثانية دورةالاليت قدمت تقاريرها يف  49 ــلدول األعضاء ال اب لو قورنتمن عملية االستعراض كل سنتني،  الثالثة يف هذه الدورةتقريرا يف االحتاد األفريقي  دولة 51 قد قدمتو  1-14

ــومن بني الدول األعضاء ال  .راضية االفتتاحيةاالستع ستعراض االويعكس ذلك التزام الدول األعضاء بعملية  .م2021و م2019درجات متزايدة بني دوريت االستعراض لعامي  دولة 25سجلت وقد ، تقريرا قدمت اليت  51ـ
  . والثاينستعراض كل سنتني اال وتقريراالفتتاحي  عنها التقرير توجهودها الرامية إىل معاجلة أوجه القصور اليت كشفلربانمج األفريقي الشامل للتنمية الزراعية لكل سنتني 

فإن القارة درجات  4.32وبنتيجة إمجالية تبلغ . بلدا تصنف على أهنا تقدمية( 19)، فإن تسعة عشر م2025الصحيح لتحقيق أهداف وغاايت ماالبو حبلول عام  ساردا وحدها هي اليت تسري على املويف حني أن روان 1-15
وال يوجد  . يف املائة من إنفاقها الوطين على الزراعة 10بلدان فقط استثمرت ما ال يقل عن ( 4)وفيما يتعلق ابلتمويل، يبني التقرير أن أربعة . م2025ليست على املسار الصحيح لتحقيق أهداف وغاايت ماالبو حبلول عام 

وآاثره على الزراعة واألمن الغذائي يف   19-كوفيد وتبني املالحظات التجريبية ونتائج البحوث املعروضة يف هذا التقرير أن وابء. م 2025اء على اجلوع حبلول عام الصحيح لتحقيق هدف القض سارسوى بلد واحد على امل
  .القارة ميكن أن يفسر جزئيا هذا األداء املنخفض للقارة

 ". سجل أداء قطري يف تنفيذ التزامات ماالبو"حمددة يف شكل هداف أب األداء  اليت تقدم  العضودولة الكل أتيت التقرير من  و 1-16
 

 

 ومنهجيته    م 2021عملية إعداد تقرير االستعراض لعام  

 العملية  . أ2

  إىل حد كبري بسبب وابء م2021تعطلت العملية الرامية إىل إعداد تقرير االستعراض كل سنتني لعام  2-1
 . وأدى إىل اخنفاض السفر وإلغاء االجتماعات املادية، فضال عن اعتماد تدابري أخرى هتدف إىل احلد من انتشار الفريوس م2020الذي بدأ يف أوائل عام  19-كوفيد

ماالبو للتعلم يف جمال السياسات يف ديسمرب    برانمج، ئهالتعاون مع شركاالشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا اب -وكالة االحتاد األفريقي للتنمية و مفوض االحتاد األفريقي وكداللة لدورة االستعراض الثالثة كل سنتني، نظمت  2-2
القطاع العام    من ارك من مجيع أحناء أفريقيا مش 200ما يقرب من  وتلقى. 19-كوفيد  بسبب القيود املفروضة على سالمة وابء ربانمجوقد حدث هذا ال. الثاين، وركز على استعراض الدروس املستفادة من االستعراض م2020
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ستعراض كل  اال اليت ساعدت فيما بعد يف تشكيل عملية املواضيع الرئيسية للمناقشةو . ن الدورتني السابقتني الدروس املستفادة موالقطاع اخلاص ومجاعات املزارعني واجملتمع املدين والشباب واألوساط األكادميية ووسائط اإلعالم 
سات بعض أبرز األمثلة على كيفية استخدام الدول األعضاء للغة الراننة يف الربجمة وممار ' 2' الثاين الستخالص اآلاثر املرتتبة على ذلك األداء؛االستعراض استكشاف األداء القطري واإلقليمي وفقا للتقرير ' 1: 'احلالية هي سنتني

 .  الشاملةاالستعراض كل سنتني على عملية  19-كوفيد آاثر وابء  ( 5حتسني نظم البياانت القطرية؛ و ' 4'تعلم وتبادل املعلومات عن أدوات السياسة العامة املتاحة والنصائح واملوارد املتاحة؛ ' 3'السياسة العامة؛ 
فريق من اخلرباء التقنيني من خمتلف املؤسسات يف مجيع أحناء أفريقيا، واليت تقدم الدعم التقين لعملية  ال كان، و حتليال نقداي لعملية ومؤشرات وأساليب إدارة املوارد البشريةاالستعراض كل سنتني تقرير ويف وقت الحق، أجرت فرقة  2-3

. إعالن ماالبو  أداءحول جماالت  ةنظممقة عاملة تقنية فر ( 8)حمليطة ابلطوارئ إىل مثانية ابملناطق ا تقرير االستعراض وتنقسم فرقة . تقدمي اقرتاحات لتحسني عمليات مجع البياانت وحتليلهاوكان التحليل مفاده ، االستعراضتقرير 
مت  ونتيجة هلذه االرتباطات. التقين ، ليس فقط إلجراء التحليل النقدي جلودة البياانت والعمليات واألساليب، ولكن أيضا لتقدمي التوجيهم2020جيتمع أعضاء جمموعة العمل العاملي كل أسبوع على مدى عدة أشهر يف عام 

 .للتقرير ، واملالحظات الفنيةلتقرير كل سنتنيا   منوذج اإلبالغ عن كذلك ، و  كل سنتني قريرللت ديث املبادئ التوجيهية التقنيةحت
أدرجت أهنا إما  يف نظام التقرير كل سنتني [2]املؤشرات الصامتة أو غري املستخدمة سابقا' 1: 'على املسائل والتغيريات التالية املتصلة ابلبياانت لتقرير الضوء ا ، سلطت فرقة م2020لعام التحليل النقدي وعملية االستعراض وخالل  2-4

لتحديد األخطاء عن طريق وضع عالمات على   نرتنت إلدخال البياانت وإدارهتاوهو األداة القائمة على شبكة اإل  اإللكرتوين للعالمات اإللكرتونيةمت حتسني النظام ' 2'يف التحليل أو أزيلت متاما من عملية مجع البياانت؛  
وتنمية الثروة احليوانية   التجارة احلرة القارية األفريقيةة منطق واقرتحت عدة مؤشرات جديدة لتتبع تنفيذ ' 3'كما مت حتسينه الستيعاب املعلومات املتعلقة مبصدر البياانت لتحسني إمكانية تتبع البياانت؛ . اإلدخاالت غري العادية

ي مت حتديد األخطاء والثغرات املشرتكة يف البياانت اليت تتطلب استثمارات إضافية من االحتاد األفريق( 4مؤشرات جديدة يف املستقبل؛ و إىل مزيد من العمل التقين لوضعأن هناك حاجة  لوحظولكن . والزراعة اإليكولوجية
 . والدول األعضاء يف بناء القدرات جلمع وإدارة البياانت 

 

 التقرير كل سنتين الثالث  خارطة الطريق لعملية
التقرير كل  غطت خارطة الطريق خمتلف اخلطوات واجلداول الزمنية الالزمة إلعداد التقرير و . التقرير كل سنتني خريطة طريق لعمليةمفوض االحتاد األفريقي  إلقليمية واخلرباء التقنيني، أعدوابلعمل عن كثب مع اجلماعات االقتصادية ا  2-5

 . سنتني الثالث
  

 تدريب المدربين 
خبريا يف   64وشارك حنو . م2021مارس  4فرباير و 26و 24املدربني يف يومي  ونظرا لبعض التغيريات اهلامة يف مناذج اإلبالغ وأيضا بسبب انضمام خرباء جدد إىل عملية إعادة أتهيل املدربني، نظمت حلقة عمل لتدريب 2-6

 . للخرباء القطريني قاريةلعقد حلقة عمل تدريبية  ةخط ، كما وضع سنتنيرباء اليت غطت العناصر التقنية للتقرير كل دورات فريق اخل
 

 تدريب الخبراء الوطنيين
مارس   19إىل  15يف الفرتة من  كانالقاري للخرباء الوطنيني الذي  التدريب  يه األوىل. ثالث دورات تدريبية افرتاضية يف القارة خلرباء وطنينياالحتاد األفريقي   يةمفوض، نظمت التقرير كل سنتني الثالثة عملية وخالل هذه  2-7

وقد نظمت  (. م2021يونيه  3-1)ونظم التدريب الثالث خصيصا جلزر القمر . للدول األعضاء اليت غابت عن التدريب األول " تدريب املكياج"، فقد كان م2021أبريل  9إىل  7من كان ؛ أما التدريب الثاين  م2021
 ظام التحليل االسرتاتيجي اإلقليمي ودعم املعرفةن ن عن حشد خرباء م، فضال التقرير كل سنتني الثالثإبالغ لضمان تفسري وترمجة أدوات  2063أكادمييا  بدعم تقين ومال من و ، "بوليسي لنك"ريبا بدعم من الدورات تق

(Ak2063 / (ReSAKSS  املعهد الدول لبحوث السياسات الغذائيةو (IFPRI) ،الثالثة على املستوى القطري التقرير كل سنتني عملية وعقب التدريب بدأت . ل التدريب القاريخال . 
 

https://www.translatoruser.net/bvsandbox.aspx?&from=en&to=ar&csId=da1c8d0b-21ce-4472-a3f6-f0c69ac7040a&usId=73f22f69-3e9a-4fff-99d9-8d71dbe6fe07&ac=true&bvrpx=true&bvrpp=&dt=2021%2F11%2F4%2022%3A15#_ftn2
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 جمع البيانات والتحقق منها على الصعيد الوطني 
خلطوات املتعلقة جبمع البياانت والتحقق منها  ا نسيق كما قام بتاجلماعات  وقادت . اخلاصة هبم لتقرير كل سنتنيل مع الدول األعضاء لتنفيذ خارطة الطريق  (REC  (اجلماعات االقتصادية اإلقليمية  نظمت كل  بعد التدريب القاري. 2.8

وعلى مجيع مستوايت . (Ak2063/ReSAKSS ) والشراكة معالتحالف من أجل ثورة خضراء يف أفريقيا ابلتعاون مع دعم تقين تيسري ب مفوضية االحتاد األفريقي وقامتص، وعلى وجه اخلصو . على الصعيد الوطين
ألصحاب املصلحة  لتقرير كل سنتنيالتقارير الوطنية لاملوارد لدعم املصادقة على مشاريع قلة ' 2'وحتليلها يف الوقت املناسب؛  مجع البياانت وتنظيفها' 1: '، كانت التحدايت الرئيسية هي(الوطنية واإلقليمية والقارية)املساءلة 

الشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا   -االحتاد األفريقي وكالة االحتاد األفريقي للتنمية  يةمفوضشجعت قد  وطوال العملية. 19-كوفيد  آاثر والقيود املفروضة يف بعض الدول األعضاء بسبب وابء' 3'املتعددين؛ و
(AUDA-NEPAD) فيف التحدايت اللوجستية واملالية وحتسني العملية  ستمرار الدول األعضاء يف االحتاد األفريقي على إدماج عملية االستعراض كل سنتني يف نظم الرصد والتقييم احلكومية املنتظمة، من أجل ختالاب

 . ونتائجها
اجلماعات  ا إىل كان من املتوقع أن تنظم كل دولة حلقة عمل وطنية ألصحاب املصلحة املتعددين الستعراض التقرير والبياانت والتحقق من صحتها قبل تقدميهاالستعراض كل سنتني  االفتتاحية وعملية  ةعملياليف  كانتومثلما   2-9

تستعرض اللجان اإلقليمية تقارير الدول األعضاء وتتحقق من صحتها، ونقوم بتحليل البياانت األوىل، وتعد  التقنينيوبدعم من الشركاء . راعة، مع رسالة موقعة من األمني الدائم أو سلطة من وزارة الز االقتصادية اإلقليمية
 . مفوضية االحتاد األفريقييتم التحقق من صحتها على املستوى اإلقليمي قبل تقدميها إىل  الستعراض كل سنتنيملخصات إقليمية ل

 

 الكتابة  ورشة تقنية
املوعد النهائي األول إبرسال  قبل  ستجباليت مل تلبلدان وا لجماعات االقتصادية اإلقليمية لللسماح  م2021أغسطس  31، مت متديد املوعد النهائي إىل م2021وبعد تقدمي التقارير والبياانت القطرية ألول مرة حبلول هناية يوليه  2-10

خرباء   معجلماعات االقتصادية اإلقليمية جبمجاعة من اكل   توقام. م2021من أكتوبر إىل ديسمرب  نقل قد  اجيب تقدمي التقرير إليه يتتخصصة الاملتقنية اللجنة الاجتماع ريخ ممكنا ألن ات غيريوكان هذا الت. بياانهتا وتقاريرها
من خالل  مفوضية االحتاد األفريقي وقد مت تنظيم عملية التحقق اإلقليمية بدعم من . جلماعات االقتصادية اإلقليميةا إىل مفوضية االحتاد األفريقي تها رسلية اليت أاستعراضا للتقارير القطرية وفقا للمبادئ التوجيه تونظم ،إقليميني

اللجان التقنية  متكنت مجيع  وعموما (.Ak2063/RESAKSS ) نظام التحليل االسرتاتيجي اإلقليمي ودعم املعرفة والدعم التقين من  ،(AGRA) التحالف من أجل ثورة خضراء يف أفريقيا  التمويل املباشر من 
وحىت  . م2021سبتمرب  3، هبدف تقدميها النهائي يف ستعراض كل سنتني اإللكرتويناالمن حتقيق هذا اإلجناز اهلام وإرسال تعليقات ومالحظات إىل الدول األعضاء لتصحيحها يف التقرير القطري، وكذلك يف نظام املتخصصة 
سبتمرب  8اإللكرتوين حبلول  االستعراض كل سنتني متدد املوعد النهائي للسماح للدول األعضاء اليت أتخرت يف املراجعة وتقدمي تقريرها وبياانهتا بشكل هنائي يف نظام مفوضية االحتاد األفريقي ال تزال الكتابة،  ورشةعندما بدأ 

 . دولة بياانهتا يف الوقت احملدد 51قدمت  فقدنظام االستعراض كل سنتني اإللكرتوين  بنسبةو . تقاريرالنهائي لتقدمي مجيع الوكان هذا هو املوعد . م2021
مجيع املؤسسات اليت تسهم يف  وكذلكرباء االستعراض كل سنتني، ، وأاتح الفرصة لعدد من خملالبو (CAADP)لربانمج األفريقي الشامل للتنمية الزراعية الثالث لكل سنتني  الكتابة مشروع تقرير االستعراضورشة  توأعد 2-11

قشة موضوع التقرير الثالث  منا' 2' تنظيف البياانت وتوحيدها؛أايم من  5' 2'أايم من تنظيف البياانت وتوحيدها؛ ( 5)مخسة ' 1: 'الكتابة ما يليورشة وبصورة أكثر حتديدا، يغطي . هذه العملية إلعداد املسودة األوىل للتقرير
ملا بعد فرباير  الستعراض كل سنتني لخارطة طريق ( 6)؛ والقطريالتقرير الثالث املوحد  سودةإعداد م' 5'القطرية الفردية؛ إعداد بطاقات األداء ' 4'ثالثة أايم من كتابة مشروع التقرير؛ ' 3'؛  االستعراض كل سنتني هليئة

تقنية اللجنة المكتب ، وخرباء الشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا -وكالة االحتاد األفريقي للتنمية بني االحتاد األفريقي يف لوس أجنلس، و  م2021عقد اجتماع هنائي للتحقق من الصحة يف نوفمرب قد مت و . م2022
 .م2021يف ديسمرب الزراعة والتنمية الريفية واملياه والبيئة عن الرابعة للجنة التقنية املتخصصة  قبل تقدمي التقرير إىل الدورة العاديةاجلماعات االقتصادية اإلقليمية ، و تخصصةامل

 

  الستعراض كل سنتينل أدوات االتصاالت
اجلماعات االقتصادية  إجراء مشاورات مع مفوضية االحتاد األفريقي و اللجنة التقنية املتخصصة من مكتب املعنية ابلزراعة والتنمية الريفية واملياه والبيئة و طلبت اللجنة التقنية الثالثة املتخصصة عملية التشاور األوسع،  ومن خالل   2-12

اليت مت تطويرها لتسهيل االستفادة ( االستعراض للربانمج األفريقي الشامل للتنمية الزراعيةجمموعة أدوات  و لربانمج األفريقي الشامل للتنمية الزراعية ل االستعراض كل سنتنيلوحة معلومات ) التوعيةاالتصال و  اتو اإلقليمية حول أد
  رات عمليا مع مجيع املناطق اخلمسوقد نظمت املشاو . الثالثة اللجنة التقنية املتخصصة توصيات ثة الثالاالستعراض كل سنتني خالل دورة ومفوضية االحتاد األفريقي وهكذا، نفذت . الستعراض كل سنتنيلالثاين تقرير المن نتائج 
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مفوضية االحتاد  و  شاورات خرباء من املنطقةهذه امل وكان من بني املشاركني اآلخرين خالل . من مكتب اللجنة التقنية املتخصصةوترأسها ممثل املنطقة ( وسط أفريقيا واجلنوب األفريقي وشرق أفريقيا ومشال أفريقيا وغرب أفريقيا)
مع توصيات   الستعراض كل سنتنيلاخلاصة  التوعيةاملشاورات توافقا أوسع يف اآلراء وملكية أدوات االتصال و  أنتجتوقد . شركاء يف التنميةال، و الشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا -وكالة االحتاد األفريقي للتنمية و األفريقي 

 . لالستعراضقوية من املناطق اخلمس من أجل حتسني أدوات االتصال اخلاصة 
 

  لالستعراض كل سنتين الدعم الفني لعملية
التحالف من    من الستعراض كل سنتني ا وقدم خرباء . لالستعراض كل سنتني رية الثالثةذ خارطة الطريق القا، مت تقدمي الدعم التقين يف خطوات خمتلفة لتنفيلالستعراض كل سنتنيوابلشراكة مع الشركاء واملؤسسات التقنية التقليدية   13 -2

  االستعراض كل سنتنيوحتديث أدوات اإلبالغ  لدعم التقين خالل التحليل النقديامن املؤسسات  واملعهد الدول لبحوث السياسات الغذائية وغريها نظام التحليل االسرتاتيجي اإلقليمي ودعم املعرفةو  أجل ثورة خضراء يف أفريقيا
، وتدريب املدربني ، وتدريب اخلرباء الوطنيني، ومجع البياانت، وتنظيف البياانت وتقييمها، والتحقق من صحة البياانت على (االلكرتوين  االستعراض كل سنتني املبادئ التوجيهية التقنية، ومنوذج اإلبالغ القطري، ومنصة) الثالث
الذين تدربوا أثناء عملية التدريب ومن مؤسسات أخرى  االستعراض كل سنتني وقدم خرباء . الكتابة الفنيةورشة ت أثناء ى القطري، والتحقق من صحة البياانت واستعراضها على مستوى اللجان، وتنظيف البيااناملستو 

، واجتماعات فرقة العمل املعنية  يف جمال تنمية املوارد األساسية عن بعدالدعم لعقد التدريبات " بوليسي لنك"قدم فريق قد ، 19 –كوفيد سياق   ويف. الدعم التقين خالل عملية التصديق اإلقليمية( اجلامعات ومراكز الفكرك)
، الشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا -كالة االحتاد األفريقي للتنمية وو  اجلماعات االقتصادية اإلقليميةمع الربانمج األفريقي الشامل للتنمية الزراعية ، واجتماعات التنسيق الشهرية اليت يعقدها  الستعراض كل سنتنيالتابعة ل

 .  لالستعراض كل سنتنيوغري ذلك من االجتماعات املتصلة بعملية 
من االضطالع ببعض األنشطة احلامسة خلارطة الطريق الدول  متكني، وكان غرضه الستعراض كل سنتني الثالثةا عملية  خالل هذه  التحسن اجلديداجلماعات االقتصادية اإلقليمية و الدول األعضاء  ذي تلقتهدعم امليزانية ال يعتربو  14 -2

اجلماعات االقتصادية الدول األعضاء و و مفوضية االحتاد األفريقي إىل  التحالف من أجل ثورة خضراء يف أفريقيا تهقدماليت املنحة  . ومن خالل هذهعلى مستوى الدول األعضاء واجلهات اإلقليميةالستعراض كل سنتني اباملتعلقة 
'  4اخلرباء اإلقليميون ابلتحقق من صحة البياانت الوطنية على الصعيد اإلقليمي؛ 'قيام ' 3' تنفيذ اجتماعات املصادقة الوطنية؛ '2' مجع بعض البياانت وجتميعها على مستوى الدول األعضاء؛ '1ا يلي: 'لتيسري القيام مباإلقليمية 

  .الكتابة التقين ورشةفرت هذه املنحة بعض التمويل لكما و   ، االستعراض كل سنتني ( األنشطة األخرى ذات الصلة مباشرة بعملية5اجتماعات التصديق اإلقليمية؛ و)
 إعدادالشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا يف  - وكالة االحتاد األفريقي للتنمية و مفوضية االحتاد األفريقي كل من دورا أساسيا يف إشراك وتعبئة الدول األعضاء، وهذا خفف من دور  صادية اإلقليمية اجلماعات االقتوقد لعبت  2-15

 .نجاحلابحيت مت الثالث كل سنتني  تقرير االستعراض
 

 ب. المنهجية2

 
 .م2025حنو حتقيق أهداف وغاايت إعالن ماالبو حبلول عام   ئهادا ألأفضل الدول األعضاء شعادة التقدير إىل ومنح الدول األعضاء،  كل وقد وضعت بطاقة األداء اخلاصة ابلتحول الزراعي يف أفريقيا لعرض التقدم الذي أحرزته   2-16
 .إىل أساليب قياس لتقييم األداء القطري يف حتقيق األهداف والغاايت احملددة يف إعالن ماالبو بطاقة نتائج التحول الزراعي يف أفريقيا ويستند  2-17
بطاقة   قارنة الدرجات بني الدول األعضاء، متكن ، فإن طريقة القياس توفر مقياسا تدرجييا لتقييم التقدم احملرز كل سنتني ابملقارنة مع املؤشرات يف شكل نقاط. ومبم2025ومبا أن السنة املستهدفة عموما إلعالن ماالبو هي عام   2-18

كيفية  املعايري أساسا إىل متكني الدول األعضاء من معرفة  من املقارنة بني األقران لألداء من أجل حتفيز التحسني املستمر للتدخالت حنو األهداف املشرتكة املتفق عليها. ويف هذه احلالة، تسعى  نتائج التحول الزراعي يف أفريقيا
 . شعور ابحلاجة امللحة لتحقيق أهداف القطاع الزراعي حتسني أدائها مع مرور الوقت، والبحث عن أفضل املمارسات من أجل التغلب على التحدايت احملددة مع تعزيز ثقافة التحسني املستمر، وتوفري
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ــاملستخدمة حلساب كل مؤشر من مؤشرات األداء ال   تفاصيل عن املنهجية م2021وتقدم املبادئ التوجيهية التقنية احملدثة لعام  2-19 مزيدا من  م2021جمموعة البارامرتات املطلوبة. وتقدم املالحظات الفنية لعام مستخدما  46 ـ
 .جميع الدرجات يف خمتلف جماالت املواضيع ستخدم لتلقياس األداء، مبا يف ذلك نظام الرتجيح امل م2015التفاصيل عن األساليب املستخدمة حلساب درجات األداء، مع اإلشارة إىل عام 

اس ؤشر األداء على أساس مقيمل قدموهي الدرجة اليت ت ،"أي سكو" (I-score) أنواع من الدرجات: مؤشرا(، هناك أربعة 46إىل منها فئة أداء، و  23جماالت التزام مصنفة يف  7الستعراض كل سنتني )لهيكل أداء ومتشيا مع   2-20
ــاالمجالية الدرجة جمموع الذي هو  ي سكو"س" ( C-score )؛ و10ىل من صفر إ -O)ملوضوع األداء أو منطقة االلتزام؛ و  "سي سكو" درجاتل جمموعالذي هو    سكو"يت " (T-score )و فئة األداء؛من  "أي سكو"لـ

score ) " ــ"أو  النتيجة اإلمجالية وهوسكو" أُو  .يتم استخدام نظام ترجيح متساو  ،("يت سكو" " أُو سكو"و"سي سكو"  و  "أي سكو" أي ) يف حتقيق إعالن ماالبو. لكل درجة جممعة سكو" يتجمموع الدرجة االمجالية لـ
 .م2021األداء لعام  بطاقاتجميع البياانت القطرية إلنشاء تصميم قاعدة البياانت لتل عامل التوجيه م،2021تفصيال كامال يف املالحظات التقنية لعام  هاليفصاليت مت ت  خوارزميات احلوسبة املقابلة كانتوقد   2-21
التقدم احملرز يف كل بلد على حدة يف الوفاء اباللتزامات الواردة يف إعالن  تصخل  يتلزراعي يف أفريقيا البطاقة نتائج التحول امن  7الواردة يف الفصل  51مقارنة درجات البلدان يف تنفيذ إعالن ماالبو واملالمح القطرية ال  وإن  2-22

 .ماالبو
 .بطاقة نتائج التحول الزراعي يف أفريقيا وجيب اإلشارة إىل التعاريف التقنية القياسية التالية لتيسري الفهم الكامل لتقرير االستعراض كل سنتني و  2-23
ثالث مرات حبلول  ب"مضاعفة التجارة بني البلدان األفريقية يف السلع واخلدمات الزراعية  ـــذلك، فإن االلتزام بمثال على لتزام. و االيف  مشار إليه إجناز ية )السنة املستهدفة( عن طريق يف السنة النهائ هابلوغ  هدف يقيمة  و: ههلدف ا   2-24

 .م2015اعتبارا من السنة األساسية  م2025يف املائة حبلول العام املستهدف  200واهلدف هو حتقيق  -" م2015اعتبارا من عام  م2025عام 
 ."، فإن املؤشر هو "معدل منو التجارة فيما بني البلدان األفريقية24-2 لرقم، ابلنسبة لاللتزام يف ا ، مثال( قيمة العنصر الذي يتم قياسهوعة من املعلمات اليت تقيس مباشرة )دون أي حساب آخر: هو معلمة أو جمممؤشر  2-25
التقدم خطي. وعلى هذا النحو، قد خيتلف املعلم من سنة إىل أخرى.  قياس القيمة اليت ميكن أن يصل إليها املؤشر يف سنة القياس لكي يكون البلد على املسار الصحيح يف الوصول إىل اهلدف، مع افرتاض أن  و: همعلم رئيسي  2-26

لكل سنة.  [. وجتدر اإلشارة إىل أن هذا اإلجناز قد يظل اثبتا إذا كان اهلدف هو نفسه 3( *  10 / ٪200٪ ]يساوي )60( هو م2018نة القياس ، فإن املعلم للسنة الثالثة )س24-2 الرقمومثال على ذلك، ابلنسبة لاللتزام 
 .يف املائة 10عام"، فإن املعلم لكل عام هو يف املائة على األقل كل  10مثال على ذلك، ابلنسبة لاللتزام "بزايدة النفقات احلكومية على الزراعة كحصة من جمموع النفقات الوطنية، إىل و 

يف املائة يف سنة معينة سوف حيصل على   150، فإن البلد الذي حقق تقدما بنسبة  26-2 لرقماحلال يف مثال االلتزام يف ا  يعكس األداء مقابل مؤشر يف السنة احملددة. وكما هوو  10إىل   0مقياس من  على: هي قيمة الدرجة 2-27
 .[10(*200/ 150]أي ما يعادل ) 7.5درجة 

خرى ويصل إىل القيمة القصوى البالغة أل وكما هو احلال، قد خيتلف املعيار من سنة الصحيح يف تلك السنة.على املسار ليعترب البلد عليها : هو النتيجة املقابلة لقيمة املعلم، وهي احلد األدىن من النقاط اليت جيب أن يكون املعيار 2-28
ــمقارنة ب 7.28(  م2020)سنة القياس السنة ذه هلاملعيار املرجعي لفرتة اإلبالغ و كل عام. يف   10يف السنة املستهدفة أو قد يظل اثبتا عند   10  .(م2018)سنة القياس االستعراض كل سنتني يف آخر تقرير  6.66 ــ

 .الصحيح لبلوغ اهلدف احملدد اللتزامات ماالبو سار( وهي ابلتال تسري على امل287.: يعين أن الدولة العضو حصلت على درجة تعادل أو تزيد على املعيار املرجعي )صحيحاملسار ال 2-29
 .درجة أقل من املعيار املرجعي، وابلتال فإنه ليس على املسار الذي ميكن أن حيقق اهلدف احملدد اللتزامات ماالبو  : يعين أن البلد حصل علىاملسار الصحيح ليس على 2-30
، 7.28ر املرجعي البالغ ، ولكنه أقل من املعياذلكأو أكثر من  5، مما يعين أن جمموع نقاطها هو تتقدم بشكل جيدلتحديد الدول األعضاء اليت الستعراض كل سنتني لدخلت فئة جديدة من األداء يف الدورة الثالثة أُ قد و  2-31

 .قق اهلدف احملدد اللتزامات ماالبوحتأن  هاعلى املسار الذي ميكن ليس وابلتال
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 قضايا جودة البيانات . ج2

 
عليها هي نتيجة للسياسات واالستثمارات وكيفية تفاعلها مع عوامل   الستعراضا  أولوية قصوى. ويرجع ذلك إىل أن قيم املؤشرات اليت يتم حساب درجاتالستعراض كل سنتني ا ظل احلصول على بياانت عالية اجلودة لعملية قد  2-32

العالقات بني السياسات واالستثمارات والنتائج حبيث  حتسني و  اتإلحصائياب ثقةال زايدةعالية للبياانت سيساعد على  ألفراد. ولذلك، فإن وجود جودةعلى القطاعات والشركات واجملتمعات واألسر وا  هاأتثري ومن مث  أخرى
الستعراض كل  ا  ئج مرغوبة. وهذا بدوره سيعزز الروابط بني السياسات واالستثمارات ودرجاتاليت من املرجح أن تؤدي إىل نتاو ميكن لصانعي السياسات واملستثمرين أن يكونوا أكثر ثقة يف استخدام نتائج التحليل االسرتاتيجي 

 . سنتني
على  الستعراض ل، ونفذت اسرتاتيجيات خمتلفة لتحسني جودة البياانت. فعلى سبيل املثال، ساعد إدخال البوابة اإللكرتونية خالل اجلولة الثانية االستعراض األول تقرير املتعلقة جبودة البياانت منذ وقد مت حتديد العديد من املسائل  2-33

  - اء قاعدة بياانت للسالسل الزمنيةاإللكرتوين إلعادة التأهيل يف إنشالستعراض ا . كما ساعد االستعراضحتسني معدل جتميع البياانت وتوثيقها ومعاجلتها وتوقيت إصدار سجل األداء والنتائج املستخدمة يف إعداد تقرير 
لقة ابلزراعة إجراء حتليل اسرتاتيجي قوي حول خمتلف القضااي املتعكما ميكن  ،االستعراض من مؤشرا  46 ــميكن استخدامها إلنشاء املزيد من املؤشرات بعد الحبيث متغريا  250حول أكثر من  - م2014معظمها من عام 

د من العديد من األخطاء الشائعة يف إدخال البياانت )مثل األصفار غري املقصودة ووحدات القياس يمكن وضع احل اإللكرتوين لاالستعراض  تقرير  ، مت تعزيز نظاماالستعراضوحتويل النظم الغذائية. ويف هذه اجلولة الثالثة من 
 .خمتلف املسائل املتعلقة جبودة البياانت  عن  من اجلولة السابقةالقطرية أمثلة  فرقالتضمن تدريب  وقدمن خالل وضع قيود خمتلفة على حقول أو خالاي إدخال البياانت. وذبك والنسب املئوية غري املعقولة، من بني أمور أخرى( 

جراء حتليالت اسرتاتيجية متينة. ولكن ال تزال هناك مسائل تتعلق جبودة البياانت  وقد ساعدت هذه اخلطوات على زايدة جودة البياانت عن طريق احلد من العديد من األخطاء الشائعة املذكورة أعاله ووضع قاعدة البياانت إل  2-34
مبا يف ذلك النسب املئوية غري املعقولة، وجمموع   وتستند هذه إىل التدقيق يف خمتلف ابرامرتات البياانت للتناقضات الداخلية مثل االستجاابت غري املنطقية، والقيم العالية أو املنخفضة ،' أوجه عدم االتساق الداخلية1: 'التالية

،  2.1ii) تستخدم يف ستة مؤشرات عرب ثالثة مواضيعألهنا تقرير االستعراض ( االختالفات مع بياانت الطرف الثالث. وألن القيمة املضافة الزراعية ابرزة يف 2رى؛ و )األجزاء اليت ختتلف عن القيمة اإلمجالية، من بني أمور أخ
2,2 ،2,3  ،3,2i ،3,2ii 4.1، وi ،يف مجيع البلدان تقريبا، ويرجع ذلك يف معظمه إىل بياانت عن  الثننيبياانت من مؤشرات التنمية العاملية املعرتف هبا على نطاق واسع للتحقق. وهناك اختالفات كبرية بني ا  ستخدمفن

 .ال تتطابق مع القيم املبلغ عنها  قياسسنة الاثبتة، حيث يتم اإلبالغ عن القيم السلبية، أو أن العملة احمللية  وحداتاحلالية إىل وحدات العملة احمللية لتحويل القيمة املضافة يف تقرير االستعراض  معامل االنكماش يف
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 أهم النتائج 
 

 األداء القاري -التقدم في تحقيق االلتزامات أ 3

 
اجلزائر وأنغوال وبنن وبوتسواان، بوروندي وبوركينا  : وهذه البلدان هي. دولة عضوا تقاريرها الوطنية املعتمدة إىل جلان احلكومات احمللية التابعة هلا  55دولة من أصل   51، قدمت  م2021فيما يتعلق بتقرير االستعراض كل سنتني لعام  3-1

  ون وغامبيا وغاان وغينيا وغينياوغاب سوازيالنديرتاي وإثيوبيا و ومجهورية أفريقيا الوسطى وتشاد وجزر القمر والكونغو وكوت ديفوار ومجهورية الكونغو الدميقراطية وجيبويت ومصر وغينيا االستوائية وإر فاسو والكامريون والرأس األخضر 
السودان  و السودان املغرب وموزامبيق وانميبيا والنيجر ونيجرياي ورواندا والسنغال وسيشيل وسرياليون وجنوب أفريقيا وجنوب السودان وجنوب أفريقيا وجنوب بيساو وكينيا وليسوتو وليبرياي وليبيا ومدغشقر ومالوي ومال وموريتانيا و 

 . وتنزانيا وتوغو وتونس وأوغندا وزامبيا وزميبابوي
  -وقدمت دولتان من هذه الدول األعضاء .  ، وساو تومي وبرينسييب، والصومال صحراوية موريشيوس، و : التقرير هييف نتائج  لذلك، ومل تسجل  والوقت احملددوالدول األعضاء األربع اليت مل تتمكن من الوفاء ابملوعد النهائي  3-2

 . تقارير يف شكل ال ميكن إدراجها يف قاعدة البياانت اإللكرتونية/بياانت -موريشيوس وصحراوية 
ــومن بني الدول األعضاء ال. أفريقي مرن لبناء نظام غذائيالربانمج األفريقي الشامل للتنمية الزراعية  تنفيذ ويقدم تقرير االستعراض الثالث بعض النتائج املثرية لالهتمام اليت تشري إىل احلاجة إىل  3-3 اليت أبلغت عن إحراز تقدم يف  51 ــ

ومن احلقائق الالفتة للنظر أن هذا العدد أقل  . م2025الصحيح حنو الوفاء ابلتزامات ماالبو حبلول عام  سارعلى املوهو  رواندا هو و سوى بلد واحد، كلها سري  ت، ال م2021اض يف عام تنفيذ إعالن ماالبو خالل دورة االستعر 
وعلى الرغم من أن الدول األعضاء اخلمسني املتبقية . الستعراضيف الدورة االفتتاحية لعلى املسار دولة  17، واالستعراض الثانيةخالل دورة  م 2019اليت كانت على املسار الصحيح يف عام ( 4)من الدول األعضاء األربع 

يف األرقام ابللون األزرق يف بطاقة   ، كما هو معروضم2021يف دورة االستعراض لعام  7.28ولكنها أقل من املعيار نقاط وما فوق،  5منها تعترب تتقدم بشكل جيد، بعد أن سجلت   21ليست على املسار الصحيح، فإن 
يف عام    7.28 أن وصل  إىل  م،2019يف عام   6.66إىل   م2017يف عام   10من أصل  3.96أن املعيار املرجعي لدورات االستعراض ارتفع من  الحظأن نومن املهم . 7يف بداية الفصل  نتائج التحول الزراعي يف أفريقيا

 . م2024، وسيزداد هذا املعيار تدرجييا حىت سنة القياس لعام م2020
لربانمج  مالبو لعلى املسار الصحيح للوفاء ابلتزام ليست ، إال أن القارة م2019لعام االستعراض لدورة  4.03وعلى الرغم من أن هذه النتيجة أعلى من النتيجة اإلمجالية البالغة . 4.32والنتيجة اإلمجالية ألفريقيا أبسرها هي  3-4

 .  م2025حبلول عام األفريقي الشامل للتنمية الزراعية 
  

   (CAADP)البرنامج األفريقي الشامل للتنمية الزراعية االلتزام من جديد بمبادئ وقيم  : 1االلتزام 
 فرضوي. العليا واملبادئ اليت ينص عليها الربانمج ومتابعة العمليات ذات الصلةأن تبدي التزامها ابملثل  - (CAADP)عملية الربانمج األفريقي الشامل للتنمية الزراعية حسب  –يتعني على الدول األعضاء يف االحتاد األفريقي  3-5

 ،دولة  49من بني ( 2)م، حيث مل يوجد دولة تسري على املسار الصحيح سوى دولتني 2019وعلى عكس ما حدث يف االستعراض لعام . م2018٪ حبلول عام 100إجنازا بنسبة أن حتقق الدول األعضاء  على هذا االلتزام 
بنحو  وميثل ذلك حتسنا يف التقدم. ابويهي رواندا وتنزانيا وزمبمت تقارير عن هذا املؤشر، وهذه الدول قداليت  دولة 51اء الــعضالدول األمن بني الصحيح لتحقيق هذا االلتزام  سارتسري على املفقط دول ( 3)ثالث  كانت

 . م2019٪ نقطة مقارنة ابالستعراض لعام 2
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وجود هيئة تنسيق متعددة القطاعات ومتعددة أصحاب املصلحة يف هذا  ؛ (CAADP) مؤشر إجناز عملية)وقد مت تسليط الضوء على مجيع املؤشرات الثالثة يف هذا التقرير . ويتتبع هذا االلتزام من خالل ثالثة مؤشرات حمددة  3-6
   (.ومؤسسات داعمة وموارد بشرية مناظرةالقطاع وجودهتا؛ وسياسات قائمة على األدلة؛ 

دول ( 5)وهذا يعين أن مخس . م2020عن ذلك اإلجناز اهلام هلذا املؤشر يف عام  قدمت تقاريراليت  51 ـــدولة من الدول األعضاء ال  31وقد حققت .  الربانمج األفريقي الشامل للتنمية الزراعيةعمليات ويتتبع املؤشر األول إجناز  3-7
 (.  يف املائة 100مقابل هدف قدره )يف املائة   52.9 م2020ويبلغ متوسط أداء الدول األعضاء اليت مل حتقق اإلجناز يف عام . م2019عام لابملقارنة مع نتائج  م2021أعضاء أخرى قد حققت اهلدف هلذا املؤشر يف عام 

، من خالل إنشاء هيئة تنسيق وظيفية متعددة القطاعات ومتعددة أصحاب املرسومة  أجل حتقيق النتائجويسعى املؤشر الثاين إىل تعزيز التنسيق بني أصحاب املصلحة يف القطاعات املتعددة لتحسني تنفيذ خطة العمل من  3-8
االستوائية وإريرتاي وإثيوبيا وانميبيا ورواندا  مجهورية أفريقيا الوسطى وجزر القمر وغينيا والدول هي ) ،يف املائة 100 وهودف اهلدول ( 10)عن ذلك، حققت عشر  قدمت تقاريراليت  51 الدول األعضاء ال ومن بني. املصلحة

والنتيجة هي أنه . املزيد من اجلهد لتحقيق هذا املؤشرتلك الدول بذل أن تمما يعين أنه ينبغي ، ٪ 50فقد حصلت على أقل من ( اجلزائر وبنن وليبيا والنيجر وسيشيل والسودان )أخرى  أما ست دول . (وتنزانيا وزامبيا وزمبابوي 
 . بشأن هذا املؤشر م2021أظهرت العديد من الدول األعضاء حتسينات، فإن التقدم مل يكن قواي مبا يكفي لتحقيق األهداف احملددة لتقرير االستعراض كل سنتني لعام  يف حني

مة، وموارد بشرية مناظرة، وهي سياسات حامسة لدفع االستثمارات من خالل برامج العمل الوطنية لتحقيق  ويتتبع املؤشر الثالث التقدم الذي أحرزته الدول األعضاء يف ضمان وجود سياسات قائمة على األدلة، ومؤسسات داع 3-9
ــومن بني الدول ال. األهداف والغاايت املبينة يف إعالن ماالبو مال،  و غامبيا، و إريرتاي، و غينيا االستوائية، و الكونغو، و  ،نيبن)دولة  11سوى  (٪100وهو ) م2020عام لدف اهلاليت قدمت تقارير عن هذا املؤشر، مل حتقق  51 ـــ

ــ، لكنه ال يزال أقل بكثري من الدول األعضاء ال( ست دول أعضاء) م2019وهذا ميثل ضعف عدد الدول األعضاء اليت حققت هذا اهلدف يف عام (. تونس، وزميبابويو تنزانيا، و رواندا، و املغرب، و  اليت كانت تسري على  29 ــ
 .  م2017ق الصحيح يف عام الطري

ومع ذلك، تكشف البياانت . يف املائة، ومن مث أظهرت جهودا قوية لتحقيق هذا اهلدف  99.91يف املائة و 50ما بني  سجلتيف املائة من الدول األعضاء اليت قدمت تقارير عن هذا املؤشر الثالث،  64.7 ثالممدولة  31و  3-10
 اع الزراعي٪ ليست على املسار الصحيح لتطوير بيئة السياسات التمكينية، والقدرات املؤسسية والوظيفية الالزمة لتخطيط وتنفيذ خطط االستثمار القط 50درجات أقل من ب (٪15.7املمثل )دول أعضاء ( 8)أن مثاين 

ال بد من التعجيل ابلتقدم لتحقيق  حتسينات عديدةويف حني أظهرت دول أعضاء . اجلزائر وتشاد وجزر القمر وجيبويت وليبيا وسرياليون وإسواتيين وجنوب السودان: هيوالدول . لتنفيذ إعالن ماالبو ساساألرمة واليت هي اصال
   .م2025األهداف حبلول عام 

  
 الزراعةتعزيز تمويل االستثمار في : 2االلتزام 

ويتم تتبع هذا االلتزام من خالل ستة مؤشرات حمددة حول اإلنفاق على الزراعة من قبل احلكومة واملاحنني والقطاع اخلاص، وزايدة فرص  . التزم رؤساء الدول واحلكومات األفريقية بتعزيز متويل االستثمارات العامة واخلاصة للزراعة 3-11
 . حصول املزارعني على اخلدمات املالية ' 2'على الزراعة و اتنفقات احلكوم( 1) :، وهيويربز هذا التقرير األداء يف اثنني من املؤشرات . صغار املزارعنيلعلى اخلدمات املالية حصول لل

ــ من  دولةوإمجاال، مل تكن  3-12 .  ( وسيشيل، وزامبيامصر، وإسواتيين، وهي )سوى أربع دول على املسار الصحيح مل تكن  –رغم أهنا حمرك رئيسي للتحول الزراعي  -قدمت تقارير يف تعزيز متويل االستثمار يف الزراعة اليت دولة  51 ال
 .  ألنه مل يكن هناك بلد على املسار الصحيح يف فرتة االستعراض األخرية هلذا املؤشراألمر حتسن  قدو 

يف   10يف املائة و   0.1وقد خصصت الدول األعضاء اإلنفاق العام للزراعة مبعدالت خمتلفة ترتاوح بني . يف املائة 10الذي يستهدف  ال اإلنفاقأول مؤشر مت إبرازه يف هذا التقرير هو اإلنفاق العام على الزراعة كحصة من إمج 3-13
بوروندي، ومجهورية الكونغو الدميقراطية، وإثيوبيا،  : هي اليت قدمت تقارير 51األعضاء ال  املائة من الدول  يف 8وهذه الدول األربع، اليت متثل . أعضاءحتقق اهلدف يف الدورة الثالثة من هذا الربانمج سوى أربع دول ومل . املائة

 .ومال
وال يزال  (. ىل ذلكشراء املدخالت واآلالت وتكنولوجيات التخزين، وما إ)ع األعمال الزراعية أما املؤشر الثاين الذي أبرزه هذا التقرير فهو يتعلق بزايدة حصول صغار املزارعني على اخلدمات املالية واستخدامها ألغراض التعامل م 3-14

وال يوجد أي تغيري يف عدد . (٪100)دف اهلالصحيح لتحقيق  ساردولة تسريان على امل 40٪ من 5، متثالن (ر وسيشيل مص)حصول املزارعني على التمويل يشكل حتداي هائال يف مجيع أحناء القارة، حيث أن دولتني فقط 
 . يف املائة يف هذا املؤشر 30يف املائة من الدول األعضاء قيمة تقل عن  50حيث حقق أكثر من  وكان األداء العام منخفضا. بقتهاالدول األعضاء اليت جتاوزت اهلدف مقارنة بسا
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وابلتال، يتعني على الدول  . ن الفقر، وزايدة القدرة على الصمود، والصحة البيئية واحلد م إن تعزيز متويل االستثمار يف الزراعة، وال سيما اإلنفاق العام على الزراعة، أداة أساسية للحكومات األفريقية لتحقيق األمن الغذائي، 3-15
 .  يف القطاع وكذلك يف نظام األغذية الزراعية تمويل الاليت تعتمد على ستثمارات اال األعضاء أن تركز أكثر على هذا االلتزام بزايدة االستثمارات العامة يف الزراعة وهتيئة بيئات مواتية لتعزيز القطاع اخلاص و

  
 م 2025القضاء على الجوع بحلول عام : 3االلتزام 

واحلد من اخلسائر بعد احلصاد، ، التزمت الدول األعضاء يف االحتاد األفريقي بتحسني فرص احلصول على املدخالت والتكنولوجيات الزراعية، وزايدة اإلنتاجية الزراعية، م2025وفيما يتعلق اباللتزام إبهناء اجلوع حبلول عام  3-16
الصحيح  ملساروحيد الذي يسري على ا البلد الأبهنا كينيا عموما يزت  لدورة الثالثة من الربانمج، متوخالل ا. لضعيفةوحتسني سالمة األغذية، واحلد من انعدام األمن الغذائي والتغذوي، وحتسني تغطية احلماية االجتماعية للفئات ا 

 . ا التقريرمنها مت تسليط الضوء عليها يف هذ 12 و مؤشرا حمددا، 21ويتم تتبع االلتزام من خالل (. 10من أصل  6.32املعيار املرجعي هلذا االلتزام هو و ) درجة 6.40حيث سجل 
  التأكد علىوكان هدف األداء هو . إىل اخنفاض حالة معظم الرتبة األفريقية من حيث املغذايت إذا ما نظرانإنتاجية األراضي، ويعد استخدام األمسدة يف إنتاج احملاصيل الصاحلة للزراعة عامال هاما يف حتديد الغلة اإلمجالية و  3-17

الوفاء   حنو ى املسار الصحيحعل( مصر وإثيوبيا واملغرب وسيشيل وتونس)دول أعضاء  5اليت قدمت تقارير عن هذا املؤشر، مل تكن هناك سوى  51 ــومن بني الدول األعضاء ال. هكتار/كجم 50االستخدام مبا ال يقل عن 
، من  9.99إىل  5بنتيجة )دولة سجلت بعض التقدم حنو الوفاء ابملعيار املرجعي  13تبني نظرة فاحصة على النتيجة اإلمجالية أن تو . مسدة للهكتار الواحدكيلوغراما من األ 50، أي أهنا تستخدم ابلفعل م2020عام ل اباللتزام
نخفض أو دون األمثل لألمسدة يف زراعة احملاصيل الصاحلة للزراعة يف القارة يشكل عائقا  غري أن االستخدام امل. كيلوغراما من األمسدة للهكتار الواحد 25دولة ال تزال تستخدم أقل من  33ويعين ذلك ضمنا أن (. 10أصل 

 .الوقت املناسبماداي واقتصاداي على األمسدة يف املزيج املناسب ويف صغرية الاملزارع ويوصى أبن تضع الدول األعضاء سياسات وخططا لتيسري حصول . رئيسيا أمام القضاء على اجلوع وحتقيق نظام غذائي مرن
وكان هدف األداء هو زايدة حجم املناطق املروية بنسبة . لبناء نظام غذائي مرن يف ظل تراجع اإلنتاجية وارتفاع تقلب األحوال اجلويةوخاصة  ه،ال غىن عناحلصول على تكنولوجيا الري وغريها من حلول إدارة املياه الزراعية  3-18

ــومن بني الدول األعضاء ال. م2015األساس لعام مقارنة خبطوط   م،2025٪ يف عام 100 وهي   م،2020لعام  البارز لتزامالصحيح يف الوفاء ابال سارمنها تسري على امل 11 أن تبنيليت قدمت تقارير عن هذا املؤشر ا  43 ـ
، وسرياليون  (7.55)، ورواندا (10)، وانميبيا (9.19)، وليرباي (10)، وغامبيا (10)، وإثيوبيا (10)، وإريرتاي (10)، وتشاد (10)، ومجهورية أفريقيا الوسطى (10)، والكامريون (10)أنغوال : وكانت النتائج ما يلي ،7.5

ضع الدول األعضاء خططا  و وهذا يبني ضرورة . سطى وإريرتايالصحيح يف االستعراض السابق قد اخنفضت ابستثناء مجهورية أفريقيا الو  سارألعضاء اليت كانت تسري على املأن معظم الدول ا  م 2020ويبني تقييم عام (. 10)
 . الزراعية اإليكولوجية واالجتماعية والثقافية اخلاصة هباوينصح الدول األعضاء بتخطيطة ووضع جدول أعماهلا إلدارة املياه الزراعية مبا يتماشى مع خصائصها التقنية و . مستدامة لتوسيع املناطق اخلاضعة للري

القدرة على  تعزز ن سالسل قيمة البذور األمن الغذائي و س  فعلى سبيل املثال، حتُ . م2025أفريقيا إىل القضاء على اجلوع حبلول عام  ىسعفت ،يز الغلة واإلنتاجية يف الزراعةإن احلصول على املدخالت الزراعية أمر حموري يف تعز  3-19
يف خلطات وأحجام البذور الصحيحة، تدفع النمو  و  يف الوقت املناسبواستخدامها احملسنة واملفضلة من األصناف اجلديدة  و ويرجع ذلك إىل أن توافر بذور ذات جودة عالية . الصغرية  املزارع ألصحابالصمود، وسبل عيش 

دول على املسار الصحيح (  10)كانت عشر ليت قدمت تقارير عن هذا املؤشر،  ا  18 ــومن بني الدول األعضاء ال . يف مناخ متغريو عدد متزايد من السكان بشكل مستدام لطعام ال فتتوفرسبل عيش املزارعني تساعد الزراعي و 
أما (. 6.75)بابوي وزمي( 10)وتوغو ( 10)ورواندا ( 8.06)ونيجرياي ( 10)وموريتانيا ( 10)ومالوي ( 10)وليسوتو ( 10)بون وغا( 10)غاان : ، وهي كاآلتية10تقل عن  ، ولكنها ذلك من بقليل أعلى أو  5بنتيجة 

يف حتقيق زايدة اإلنتاجية من أجل نظام غذائي مرن،  اللمدخالت الزراعية أمرا ال غىن عنه  اجلودةزال  توال (. والنيجرأوغندا وبنن وتونس وتونس وزامبيا وكينيا ومال واملغرب )على املسار الصحيح  ن فلم يك ىخر التسعة األ
 . وابلتال احلاجة إىل وضع عمليات تنظيمية كافية، ووضع سياسات وأطر قانونية متكينية لتيسري احلصول على املدخالت

الكفاءة يف النظام الغذائي وأن يبين  تعززميكن أن و وتشكل اخلدمات االستشارية مدخال رئيسيا لإلنتاج . يف مجيع القطاعات ذات الصلة من النظام الغذائياحلصول على خدمات استشارية جيدة يف اإلنتاج الزراعي أمر هام  3-20
بوتسواان ومصر واملغرب وسيشيل وتونس وزامبيا  : هي دول الو  م،2020عام ل 10 دف اهلالصحيح يف حتقيق  سارفقط كانت على املدول ( 7)عن هذا املؤشر، منها سبع  تقريرهادولة  42 قدمتوقد . القدرة على الصمود

وهذا مؤشر على وجود نظام راسخ  . م2020يف استعراض عام  ساراملنفس  ستعراض السابق تسري أيضا على الصحيح يف اال سارألعضاء اليت كانت تسري على املومن الواضح أن معظم الدول ا(. 10مجيعها بنتيجة )وزميبابوي 
 النظام الغذائي يف الدول األعضاء اليت مل ومثة حاجة إىل تعزيز النظام االستشاري الزراعي العام وتشجيع مشاركة القطاع اخلاص يف تبادل املعلومات الزراعية مع اجلهات الفاعلة يف. الدول هذه للخدمات االستشارية الزراعية يف 
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إن وجود نظام وظيفي ملوظفي اإلرشاد الزراعي أمر ابلغ   .يعويتعني على الدول األعضاء أيضا االستفادة من التكنولوجيا الرقمية املناسبة لتحسني توفري اخلدمات االستشارية الزراعية الشاملة للجم. حيحتكن على املسار الص
 .  مدةاألمهية لضمان تقدمي مدخالت موثوقة ويف الوقت املناسب ذات جودة عالية ومعت

واهلدف من ذلك هو زايدة مستوى االستثمارات يف البحوث الزراعية من  . ول األعضاءاإلنفاق على البحوث الزراعية كحصة من الناتج احمللي اإلمجال الزراعي هو مقياس لالستثمارات العامة يف البحوث الزراعية من جانب الد 3-21
الصحيح  سارمنها تسري على امل 21تبني أن  هاذا املؤشر، ومن عن ه تقريرهادولة   42قد قدمت  و . م2025إىل  م 2015من الناتج احمللي اإلمجال الزراعي يف الفرتة من  يف املائة 1التنمية إىل ما ال يقل عن وصول أجل 

، (8.53)، مصر (8.88)، جيبويت (10( 10)، الكونغو (5.29)، الكامريون (9.89)، الرأس األخضر (10)، بوروندي (5.02)، بوركينا فاسو (9.25)بوتسواان : والدول هي: م2020لتحقيق اإلجناز اخلامس لعام 
(. 9.75)بابوي وزمي( 10)، تونس (5.62)، توغو (10)، السودان (10)، سيشيل (7.97)، رواندا (8.75)، انميبيا (9.18)، املغرب (10)، موريشيوس (5.02)، ليبرياي (6.0)، ليسوتو (10)، غاان (6.04)الغابون 

وهذا يدل على حتسن كبري مقارنة ابالستعراض السابق حيث مل تكن هناك . ٪ من انجتها احمللي اإلمجال الزراعي يف البحوث الزراعية 1، تستثمر ابلفعل ما ال يقل عن 10وهذا يعين أن الدول السبع اليت حصلت على درجة 
 يشريوهذا . لصحيح يف هذا االستعراضا  سارعراض السابق تسري أيضا على املالصحيح يف االست سارألعضاء اليت كانت تسري على املموريشيوس أيضا، فإن مجيع الدول ا وابستثناء . دول أعضاء على املسار الصحيح 4سوى 

 . زايدة الوعي واحلاجة إىل متويل البحوث الزراعية ألغراض التنمية متويال مستداماعلى االلتزام ب
ملكية احلقوق يف  ناضم يعتربو . 10هلذا املؤشر هو احلد األقصى لدرجة  م2020عام ل اهلدف ولذلك، فإن . م2018يف املائة حبلول عام  100األسر املزارعة اليت متلك أرضا مضمونة هو  ةماالبو ابلنسبة ملعيشهدف كان و   3-22

ألراضي الزراعية سيشجع ل انالضمعلى ول احلصذا النحو، فإن وعلى ه. إن بناء صحة الرتبة أمر مهم لتحقيق نظام غذائي مرن. ا دارة املستدامة هلاألراضي الزراعية احلافز لزايدة االستثمارات يف حتسني األراضي من أجل اإل
صر وحدها هي اليت تسري عن ذلك، تبني أن م قدمت تقريرا اليت  38 ـــبني الدول األعضاء الومن . املزارعني على القيام ابستثمارات طويلة األجل بشأن اإلدارة املستدامة لألراضي يف ظل اخنفاض خصوبة الرتبة وإنتاجية األراضي

يسري احلقوق املضمونة لألسر  ولذلك، هناك حاجة إىل أن تضع الدول األعضاء سياسة حليازة األراضي لت. ال حيصلون على األراضي الزراعيةاملزارع الصغرية واملعىن الضمين لذلك هو أن معظم . 10الصحيح بنتيجة  سارعلى امل
 . الزراعية يف األراضي الزراعية

مع الرتكيز على غلة مخس سلع أساسية ذات    هامنو تضاعف معدل أن تكل دولة يف االحتاد األفريقي حتاول  هو أن  م2025الرامية إىل القضاء على اجلوع يف أفريقيا حبلول عام  هاجهود يفلزايدة اإلنتاج الزراعي  ةوهدف القار  3-23
يف   74.89)، وغامبيا (يف املائة 54.03)بوروندي  :هيالدول ؛ و تهازايدة غلوذلك  م 2020عام ل  هلدف ر الصحيح فيما يتعلق ابلوفاء ابدول على املسا( 7)ومل تكن هناك سوى سبع . م2025أولوية وطنية حبلول عام 

ومن اجلدير ابلذكر أن أوغندا كانت على املسار  (. ٪83.6)بوروندي ( ٪78.7)زميبابوي (. يف املائة  51.16)، وأوغندا (يف املائة  105.45)، وسرياليون (يف املائة 180.70)، وسيشيل (يف املائة  93.87)، ورواندا ( املائة
 . الزراعيةالصحيح ابلنسبة جلميع البارامرتات الثالثة اليت مت تقييمها يف إطار اإلنتاجية 

بياانت عن خسائر ما بعد هناية الشهر يف السلع  قدمتومن بني الدول األعضاء العشرين اليت . ويعد احلد من اخلسائر بعد احلصاد وسيلة فعالة لزايدة توافر األغذية وجودهتا دون ممارسة ضغط إضايف على البيئة واالقتصاد 3-24
وسجلت جنوب أفريقيا وكينيا تقدما ملحوظا يف خفض خسائر  .  يف املائة على األقل   25املتمثلة يف خفض خسائر بنسبة  م2020الرئيسية لعام    هداف الصحيح للوفاء ابأل سارعلى املدولة  11ألولوية، هناك األساسية ذات ا 

على املسار وكانت سائر ما بعد احلصاد اخل فض اليت استطاعت أن ختتشمل الدول األعضاء األخرى و (. التواليف املائة على   63.16يف املائة و  99.88بنسبة )يف املائة  50هدف ماالبو البالغ  من  أعلىاحلصاد ما بعد 
، مدغشقر  (٪29.44)، النيجر ( ٪34.22)، غاان (٪37.72)، أنغوال (٪82(. )يف املائة 25)، ورواندا (يف املائة  41.76)، وكوت ديفوار (يف املائة 44.98)، والسنغال (يف املائة 48.86)أوغندا  :هي الصحيح

الدول إىل بناء القدرات ليس فقط يف احلد من خسائر ما بعد  هذه ونظرا للعدد الكبري من الدول األعضاء اليت مل تبلغ عن اجملموعة املطلوبة من البياانت عن هذا املؤشر، فإن التوصية تدعو (. ٪28)، وتنزانيا (28.98٪)
 .سائراخل  حل ا دير اخلسائر واإلبالغ عنها بشكل موثوق يف خمتلف مر ، ولكن أيضا يف تقاحلصاد

اليت  طوارئال االت احل لدعم مبادرات احلماية االجتماعية، ومعاجلة أي كوارث و وذلك ، م2025إىل عام  م2015٪ من إمجال االحتياجات من عام 100 بلغتميزانية امليزانيات الوطنية خطوط من فيما يتعلق اباللتزام بتخصيص  3-25
وهناك ثالث وعشرون دولة (. ٪100)واملغرب ( ٪100)، كينيا (٪100)هي أنغوال والدول الثالث  ،قدمت بياانتاليت دولة ال 41 بني على املسار الصحيح من  ثالث دول فقطو  .آاثر على األمن الغذائي والتغذوي هلا

،  (٪96.23)، مصر (٪49.92)، مجهورية الكونغو الدميقراطية (٪87.28)، بوروندي (٪52.34)بوتسواان  :الدول  وتشمل هذه. م2025عام لعضوا ليست على املسار الصحيح ولكنها حترز تقدما حنو حتقيق اهلدف 
، مال  (يف املائة 88.92)، مالوي (يف املائة 60.22)، غينيا (يف املائة  53.47)، غامبيا (يف املائة 82.53)، غابون (يف املائة  25(. ٪95.23)، إثيوبيا (٪89.92)، إسواتيين (٪95.23)، إثيوبيا (٪89.92)إسواتيين 
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  97.55)، السودان (يف املائة  97.58)، جنوب أفريقيا (يف املائة 97.55)، سرياليون (يف املائة  54.29)، سيشيل (يف املائة 77.07)، رواندا (يف املائة  98.82)، انميبيا (يف املائة 97.9)، موريتانيا (يف املائة 87.09)
 :هي ، و حتقيق هذا االلتزامحنو  على املسار الصحيحال تسري دولة عضوا  13و (. ٪52.68)، زميبابوي (٪58.64)، زامبيا (٪84.87)، أوغندا (٪66.23)، تونس (٪61.15)، تنزانيا (٪58.35)، السودان (يف املائة

 .  حاالت الطوارئ/ويعين ذلك أن نظم األمان لديها ضعيفة لرعاية أضعف فئات السكان يف حاالت الكوارث. بنن وبوركينا فاسو وكابو فريدي وتشاد وكوت ديفوار وغاان وليسوتو وموزامبيق والنيجر ونيجرياي والسنغال وتوغو
وعلى الرغم من  . ، واخنفاض مستوايت الطاقة، واالعاقة العقلية، وكل ذلك يؤدي إىل اخنفاض اإلنتاجية واخنفاض التحصيل التعليمياملرضيقيا عن طريق التسبب يف ب الرئيسية للفقر والتخلف يف أفر اجلوع وسوء التغذية من األسبا  3-26

عن إحراز تقدم   قدمت تقريرا اليت  22 ـــومن بني الدول األعضاء ال. مل يتحقق ابلكامل بعد م 2025يف املائة أو أقل، حبلول عام  5ذلك، فإن اهلدف القاري املتمثل يف خفض نسبة السكان الذين يعانون من نقص التغذية إىل 
يف   59)، وغاان (يف املائة 99)، وغامبيا (يف املائة 100)، وإثيوبيا (يف املائة 100)، ومصر (يف املائة 100)، والكامريون (يف املائة 76)لصحيح، وتشمل هذه البلدان بوروندي دولة فقط على املسار ا  13بشأن هذا املؤشر، 

وابإلضافة إىل ذلك، مل يتحقق بعد (. يف املائة 100)، وزمبابوي (يف املائة 64)، وزامبيا (يف املائة 100)، وتونس (يف املائة  64)، والسنغال (يف املائة 67)، وموزامبيق (يف املائة 100)، واملغرب (يف املائة 91)، ومال ( املائة
ــومن بني الدول األعضاء ال. يف املائة أو أقل  10إىل ( نسبة األطفال دون سن اخلامسة)اهلدف القاري املتمثل يف خفض معدل انتشار التقزم  تسري على ( 4)يت أبلغت عن إحراز تقدم يف احلد من التقزم، أربع دول فقط ال 23 ـ

 وبوركينا فاسو والكامريون وكوت ديفوار نيبن: منهاالصحيح و  سارعلى املدولة  19وال تسري (. يف املائة 100)وزمبابوي (  يف املائة 100)وتونس ( يف املائة 100)وسيشيل ( يف املائة 52)جيبويت  :هيو  ،الصحيح سارامل
 . بيا ونيجريايومجهورية الكونغو الدميقراطية ومصر وإسواتيين وغامبيا وغاان وكينيا وليبرياي ومالوي ومال ورواندا والسنغال وتنزانيا وأوغندا وزام

  51ومن بني . م2019لعام ستعراض تقرير االالتزمت الدول األعضاء يف االحتاد األفريقي بتتبع املؤشرات املتعلقة بسالمة األغذية منذ دورة . والتجارةتؤثر سالمة األغذية على األمن الغذائي والتغذية، ابإلضافة إىل الصحة العامة  3-27
والواقع أن مصر وكينيا ومال واملغرب وانميبيا والنيجر ورواندا وسيشيل وتونس وتنزانيا كانت البلدان ذات . م2020إلجناز لعام لى املسار الصحيح يف الوفاء ابدولة ع 46بياانت عن نظمها لسالمة األغذية،  اليت قدمتدولة ال

الخنفاض أداء الدول األعضاء يف املؤشرات اليت  نظرا  ،دولة 12سوى  حقق اهلدف العام ملؤشر أفريقيا لصحة األغذية تتملومع ذلك، . ٪ من العناصر املطلوبة ألنظمة سالمة األغذية90األداء العال من خالل تبين أكثر من 
، (يف املائة 51.05)، وإسواتيين (يف املائة  42.42)، ومجهورية الكونغو الدميقراطية (يف املائة 34.07)، وبوروندي (يف املائة 38.76)أنغوال )) :هي12والدول الــ  .تقيس آاثر سالمة األغذية على الصحة العامة والتجارة

، وزمبابوي (يف املائة  37.00)، وزامبيا (يف املائة  38.08)، وتوغو (يف املائة 31.85)، وسرياليون (يف املائة  15.43)، ونيجرياي (يف املائة  16.89)، موزامبيق (يف املائة  25.12)، وموريتانيا (يف املائة 57.22)وغامبيا 
القائمة وأن تقلل من اآلاثر ( نظم سالمة األغذية)لدول األعضاء أن تنفذ السياسات والقوانني والربامج ا  علىو  .(٪87.77بنسبة )مال  ، وهيواحدة من الدول األعضاءسوى دولة اباللتزام ومل تف (( يف املائة 39.10)

 . المة األغذية على الصحة والتجارةجلمع البياانت عن آاثر سكثر قدرة على املنافسة، و الضارة لألغذية غري املأمونة جلعل قطاعها الزراعي واألغذية أ 
  

 م2025خفض الفقر إلى النصف من خالل الزراعة بحلول عام : 4االلتزام 
غاان )، كانت دولتان عضواتن م2021 عام ويف .االحتاد األفريقيوال يزال احلد من الفقر من خالل التنمية الزراعية أحد األهداف الرئيسية للدول األعضاء يف  .م2025خفض الفقر إىل النصف من خالل الزراعة حبلول عام  3-28

قدمت تقارير يف الدولة اليت ( 39)من أصل تسعة وثالثني ( 27)، وسبعة وعشرين  43من أصل ( 7)قدمت تقارير يف هذا املوضوع ، مقارنة بسبع الدولة اليت  51 بنيعلى املسار الصحيح من  ((6.4)واملغرب ( 6.0)
 .  غاان: على املسار الصحيح يف اجلوالت الثالث  كانتتتمكن سوى دولة واحدة   ومل. على التوال م2017و م2019

ومن بني  . يف املائة للقيمة املضافة للزراعة سنواي للحد من الفقر بدرجة كبرية  6ومن االلتزامات الدائمة للدول األعضاء يف االحتاد األفريقي منذ مابوتو واملتكررة يف إعالن ماالبو حتقيق معدل منو ال يقل عن  .معدل النمو الزراعي  3.29
 :؛ وهذه الدول هي 10 من  10 وذلك ،يف املائة 6الصحيح لتحقيق معدل منو سنوي ال يقل عن  سارعلى املدولة  21شر القيمة املضافة للزراعة، تسري دولة اليت أبلغت عن معدل منو مؤ  51الدول األعضاء البالغ عددها 

وميثل ذلك  . أوغندا بيساو وكينيا وليرباي ومالوي وموزامبيق والنيجر والسنغال وسرياليون والسودان و  -  أنغوال وبوركينا فاسو والكامريون وتشاد وكوت ديفوار وجيبويت ومجهورية الكونغو الدميقراطية وإثيوبيا وغابون وغاان وغينيا وغينيا
(  م2017)تقرير االستعراض لويقارن هذا األداء بشكل إجيايب مع الفرتة االفتتاحية (. أنغوال وغابون وليرباي)ثالث دول أعضاء  سوى على املسار الصحيح حيث مل تكن ( م2019)لثاين ا ستعراض االفرتة تقرير  من زايدة كبرية 

 .الصحيح٪، وابلتال كانت على املسار 6دولة معدل منو ال يقل عن ( 18)اليت حققت فيها مثاين عشرة 
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 تعزيز التجارة بين البلدان األفريقية في السلع والخدمات الزراعية: 5االلتزام 
ولتحقيق هذا اهلدف،  . م2025رات حبلول عام لتعزيز التجارة فيما بني البلدان األفريقية يف مضاعفة التجارة بني البلدان األفريقية يف السلع واخلدمات الزراعية ثالث مالربانمج األفريقي الشامل للتنمية الزراعية يتمثل هدف  3-34

 . هتيئة بيئة مواتية للتجارة داخل أفريقيا يف السلع واخلدمات الزراعية ( 2)زايدة قيمة التجارة يف السلع واخلدمات الزراعية يف أفريقيا زايدة كبرية، و ( 1: )التزمت الدول األعضاء مبجالني لألداء مها
غري أنه من اجلدير  . االلتزام ا هذمبجال مما يعين أن القارة مل تكن على املسار الصحيح يف حتقيق اهلدف املتعلق  ،5.0دف قدره اهلمقابل  2.44، كانت النتيجة اإلمجالية للقارة م2021 لعام تقرير االستعراض وابلنسبة فرتة 3-35

 .  مواصلة حتسني البيئة التمكينية للتجارة بني الدول األعضاء من أجل حتقيق اهلدف شجع يحتمال االولذلك، فإن هذا . ا اهلدف الطريق ابلنسبة هلذابملالحظة أن القارة وصلت تقريبا إىل منتصف 
فيما يتعلق بوضع   ال هذا اجملء، كان أداء القارة أفضل يف وعلى مستوى فئة األدا (. وسرياليون ونيجريايبوتسواان والسنغال ): ، وهيعلى املسارفقط كانت أربع دول قدمت تقارير عن هذا املؤشر،  اليت دولة ال 51ومن بني  3-36

ريقيا ثالث مرات يف السلع مضاعفة التجارة داخل أفبشأن  5.2ي داء القار األعلى املسار الصحيح يف ( 3)وكانت ثالث دول فقط (. 0.98)منه يف التجارة الفعلية ( 3.98)السياسات والظروف املؤسسية للتجارة 
، مصر  (5.43)، بوركينا فاسو (5.44)، بوتسواان (5.96)أنغوال : ، وهي دولة على املسار الصحيح 18كانت  خلق بيئة متكينية للتجارة،ويف (. 9.76)، وسرياليون (10)، والسنغال (5.55)نيجرياي :واخلدمات الزراعية

، جنوب أفريقيا (5.40) ، السنغال (5.48)، رواندا (7.50)، نيجرياي (6.01)، انميبيا (5.58)، كينيا (5.14)، غاان (5.25)، غامبيا (5.39)، إثيوبيا (5.50)، غينيا االستوائية (5.92)، إسواتيين (5.63)
يف حني أن العديد من الدول األعضاء حترز تقدما كبريا يف حتسني البيئة التجارية العامة من خالل بناء اهلياكل  واستنادا إىل هذه النتائج، من الواضح أنه (. 7.12)، وزامبيا (5.39)، أوغندا (5.32)، تونس (5.15)

 .  قياهد لضمان التجارة داخل أفرياألساسية، وخفض تكلفة التجارة، وتيسري السفر عن طريق ترتيبات اإلعفاء من التأشرية عند الوصول، فإن هناك حاجة إىل بذل املزيد من اجل
، تليها منطقة مشال (3.27)وحققت منطقة غرب أفريقيا أعلى الدرجات . غري أن النتائج أظهرت أداء متفاوات يف مجيع أحناء املناطق . وعلى الصعيد اإلقليمي، مل تكن أي من املناطق على املسار الصحيح يف حتقيق هذا املؤشر 3-37

. الهذا اجمل ولذلك، فإن منطقة غرب أفريقيا هي وحدها اليت جتاوزت منتصف الطريق يف حتقيق اهلدف يف(. 1.45)، ومنطقة وسط أفريقيا (2.12)، ومنطقة شرق أفريقيا (2.12)، ومنطقة اجلنوب األفريقي (2.42)أفريقيا 
يف عام   2.19و 2.51و 2.91و 4.09عن التقرير السابق، حيث سجلت على التوال  األفريقي وشرق ووسط أفريقيانوب غرب أفريقيا واجل تراجعت وقد ، م، 2019 تقرير االستعراض لعاموجتدر اإلشارة إىل أنه ابملقارنة مع 

 .م2019يف عام   1.61من انحية أخرى، سجلت منطقة مشال أفريقيا تقدما، بعد أن كانت النتيجة األولية . م2019
 . من التجارة يف السلع واخلدمات الزراعية فيما بني الدول األعضاء، وال سيما يف سياق منطقة التجارة احلرة القارية األفريقيةولذلك، هناك حاجة إىل تكثيف اجلهود لتعزيز وتيسري املزيد  3-5

  
 تعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ: 6االلتزام 

ويهدف االلتزام بتعزيز القدرة على التكيف مع تقلب املناخ إىل  .يعجل بتنفيذ برانمج إعادة توزيع الغذاء يف أفريقيا من أجل نظام غذائي أفريقي مرنوهذا االلتزام حاسم يف سياق موضوع التقرير االستعراضي الثالث ، والذي  3-39
 .  املناخية واملخاطر املرتبطة ابلطقس، وخلق استثمارات دائمة يف بناء القدرة على الصمود املساعدة يف حتسني قدرة األسر على التكيف مع املخاطر

، (8.44)بوروندي : والدول هي. الصحيح لتحقيق هذا االلتزام سارليت قدمت تقارير، تسري على امليف املائة من الدول األعضاء ا  29متثل وهي  ، (قدمت تقارير عن االلتزام اليت دولة ال 51من أصل )دولة  15وعموما، فإن   3-40
(  9.70)ورواندا ( 8.33)وانميبيا ( 10)واملغرب ( 10)ومال ( 8.09)ومالوي ( 9.62)وليسوتو ( 69(.  9.60)، غاان (9.64)، غامبيا (8.90)، إثيوبيا (8.60)، مصر (8.43)، الكامريون (9.47)كابو فريدي 

 (.  8.76)ابوي وزميب( 8.33)وسيشيل 
بنود ميزانية حكومية لالستجابة   حصة األراضي الزراعية يف إطار ممارسات اإلدارة املستدامة لألراضي، ووجود: واملؤشرات البارزة هي.  ذا التقريريف ه أبرز اثنني منهاوقد ويتتبع هذا االلتزام من خالل ثالثة مؤشرات حمددة،  3-41

عنه   كن هناك تقريرعلى التكيف مع الصدمات املناخية املتعلقة ابلطقس مل يالنسبة املئوية لألسر الزراعية والرعوية والصيادين اليت حسنت قدرهتا  عن املؤشر الثالث و . حتياجات اإلنفاق على مبادرات بناء القدرة على الصمودال
 . بسبب نقص البياانت

مؤشر حصة األراضي الزراعية يف إطار  خبصوص  وذلك ( أوغندا وأوغندا وبوروندي ورواندا وسيشيل وزامبيا وغامبيا وغاان والكامريون ومصر ومصر وليسوتو ومال واملغرب وانميبيا ): ، وهيعلى املسار الصحيحدولة  16تسري  و 3-42
 . املمارسات الزراعية املراعية للمناخاإلدارة املستدامة لألراضي واملياه، مبا يف ذلك 
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يف سياق أتثري وابء فريوس كوروان على استثمار احلكومات يف مبادرات بناء   ةأداء الدول األعضاء بشأن مؤشر وجود بنود ميزانية حكومية لتلبية احتياجات اإلنفاق على مبادرات بناء القدرة على الصمود مفيداملعلومات عن إن  3-43
على املسار اليت كانت الثاين ، وكانت موريشيوس الدولة الوحيدة  االستعراض تقرير ى املغرب على املسار الصحيح يف السابقة اليت مل يكن فيها سو االستعراض وهذا األمر أكثر وضوحا ابملقارنة مع تقارير . الصمودالقدرة على 
 . على التكيف مع تقلب املناخاالفتتاحي حول االلتزام بتعزيز القدرة االستعراض تقرير الصحيح يف 

،  مبادرات بناء القدرة على الصمود مع اهتمام خاص للتدابري الرامية إىل زايدة حصة األراضي يف إطار اإلدارة املستدامة لألراضي واملياه ومواصلةولذلك، يوصى أبن تقوم الدول األعضاء يف االحتاد األفريقي بتحسني االستثمار  3-44
 . يف القارةالفعال بغية تعزيز سبل العيش املرنة احملسنة والنظام الغذائي 

  
 ئج تعزيز المساءلة المتبادلة عن اإلجراءات والنتا: 7االلتزام 

واملعلومات اإلحصائية الزراعية؛ ووجود آليات ومنابر مؤسسية شاملة للمساءلة املتبادلة واستعراض النظراء؛ وتقدمي تقرير قطري كل  مؤشر القدرة على توليد واستخدام البياانت )ويتتبع هذا االلتزام من خالل ثالثة مؤشرات حمددة  3-45
ـــاألعضاء ال وعموما، من بني الدول  (. سنتني . الصحيح سارتسري على امل( أفريقيامال، إثيوبيا، رواندا، املغرب، موريتانيا، تنزانيا، تونس، السنغال، غاان، بوتسواان وجنوب : وهي) ةدول 11اليت أبلغت عن هذا االلتزام،  51 ـ

يف املائة يف األداء القاري بشأن ( 7)تعين ضمنا ختفيضا قدره سبع  م2021على املسار الصحيح، فإن نتائج االستعراض لعام ( 49)وابملقارنة مع االستعراض السابق حيث كانت اثنتا عشرة دولة من أصل تسع وأربعني دولة 
 .  هذا االلتزام

دولة  17حصلت  اليت قدمت تقريرا  51 ـــومن بني الدول األعضاء ال. فيما يتعلق ابلتقدم احملرز يف االلتزامات الرئيسية املتفق عليها وتتبعه واإلبالغ عنه ويهدف املؤشر األول إىل إنشاء آليات ونظم لقياس أداء الدول األعضاء 3-46
. لتكون على املسار الصحيح 5على احلد األدىن من النقاط وهو ( ورواندا والسنغال وسيشيل وجنوب أفريقيا وتنزانيا وتونس واملغرب وغاان ومال وموريتانيا وإسواتيين وإثيوبياأنغوال وبوتسواان وبوروندي وبوركينا فاسو ومصر )

   .يف املائة من النقاط 11.6دولة على املسار الصحيح، فإن هذا ميثل اخنفاضا بنحو  22اليت كانت فيها ( م2019)وابملقارنة مع فرتة االستعراض السابقة 
ومال وموريتانيا واملغرب والنيجر ورواندا وسرياليون وكوت ديفوار وإثيوبيا وغاان ومالوي  والكامريون نيبن)دولة  15وحققت  .ومنابر مؤسسية شاملة للمساءلة املتبادلة واستعراض النظراء ويركز املؤشر الثاين على وجود آليات  3-47

  م 2019لعام  الستعراضادولة على املسار الصحيح، ولكنه حتسن عن  18حيث كانت  م 2017لعام  الستعراضا وميثل ذلك تراجعا من قبل ثالث دول أعضاء ابملقارنة مع. ٪ يف هذا املؤشر100( وأوغندا وزامبيا وزميبابوي
 .  هذا املؤشر يفدولة فقط على املسار الصحيح  13حيث كانت 

دولة فقط من الدول   49يف حني أبلغت  م،2017لعام  الستعراضا هذا املؤشر يف عملية  تقريرا عن دولة فقط   32 ه قد قدمتعن هذا املؤشر، هناك حتسن كبري يف معدل اإلبالغ ابلنظر إىل أنمن تقرير دولة  51  ومبا قدمته  3-48
 . استطاعت أن حتقق األهداف هلذا املؤشر (٪29)دولة فقط  15ومع ذلك، جيب على الدول األعضاء أن تعمل جبد أكرب إلنشاء هذه املنصات ألن . م2019لعام االستعراض األعضاء يف عملية 

دولة يف عام   32، وم2019دولة يف عام  49التقدم احملرز يف تقدمي تقرير قطري منتظم كل سنتني إىل مجعية االحتاد األفريقي، بعد أن كان املؤشر  يفدولة  51 تظهرو  .تقارير االستعراضتقدمي يسعى املؤشر الثالث إىل تتبع  3-49
ـــومن بني الدول األعضاء ال. م2017 بوروندي وكينيا وغاان ومال وتنزانيا وأوغندا وسرياليون مالوي إثيوبيا موريتانيا تشاد )دولة  28على املسار الصحيح هلذا املؤشر، ولكن دولة اليت أبلغت عن هذا املؤشر، ال يوجد  51 ــ

ذا املؤشر بعد أن سجلت ما يقرب من  هلدف  اهلهي األقرب إىل حتقيق ( السودان وليبرياي وغينيا ومجهورية أفريقيا الوسطى وانميبيازمبابوي نيجرياي تونس إسواتيين كوت ديفوار توغو بوتسواان رواندا مدغشقر غامبيا املغرب وجنوب 
 . األداء القاري يف هذا املؤشريف وميكن أن يؤدي حتسني نظم البياانت إىل حتسينات . 100٪
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   الجوالت الثالث لعملية االستعراض كل سنتينالتطورات في أداء الدول األعضاء بين . ب3

 التطورات في األداء العام للدول األعضاء 
دولة   24، إال أن م2021الصحيح يف عام  سارواحدة فقط تسري على املومع ذلك، وعلى الرغم من أن دولة (. روانداوهي )واحد سوى بلد الستعراض ل الثالث وإمجاال، مل يبق على املسار الصحيح يف مجيع دورات اإلبالغ 3-50

يف  34)+، ومجهورية الكونغو الدميقراطية (يف املائة 42)+، وجيبويت (يف املائة 9)+، والكامريون (يف املائة 48)+بوتسواان : وهذه البلدان هي. م2019عام لدرجات لإضافية  من الدول األعضاء قد حسنت درجاهتا مقارنة اب
يف   25)+، وليرباي (يف املائة 22)+، وليسوتو (يف املائة 15)+، وكينيا (يف املائة 12)+، وغامبيا (يف املائة 25)+، وغابون (يف املائة 14)+، وإثيوبيا (يف املائة 37)+، وإسواتيين (يف املائة 15)+ستوائية ، وغينيا اال( املائة
 22)+، وليسوتو (يف املائة 15)+، وكينيا (يف املائة 12)+، وغامبيا (يف املائة 12)+، ومجهورية الكونغو الدميقراطية (يف املائة 12)+، وليرباي  (يف املائة 22)+، وليسوتو (يف املائة 15)+، وكينيا (يف املائة 12)+، وغامبيا ( املائة

، موزمبيق  (٪1)+، موريتانيا (٪11)+، مالوي (٪29)، وليرباي (يف املائة 22)+، وليسوتو (يف املائة 15)+، وكينيا (يف املائة 12)+، وغامبيا (يف املائة 12)+، ومجهورية الكونغو الدميقراطية (يف املائة 12)+، وليرباي (يف املائة
 (. ٪13)+، زميبابوي ( ٪9)+، زامبيا (٪4)+، أوغندا (٪1)+، تونس (٪21)+، تنزانيا (٪41)+، جنوب أفريقيا (٪9)+، سيشيل (٪5)+، نيجرياي (٪21)+، انميبيا (2٪)+

  
 التطورات في أداء الدول األعضاء حسب االلتزام 

 االلتزام من جديد بمبادئ وقيم عملية هيئة التنمية الزراعية: 1االلتزام 

السابقة إىل املسار االستعراض وانتقلت زمبابوي وحدها من عدم البقاء على املسار الصحيح يف دورة . االستعراضعلى املسار الصحيح يف مجيع دورات اإلبالغ الثالث عن تقارير ( رواندا وتنزانيا)، بقيت دولتان م2021ويف عام    3-51
 .  م2019بعام  إىل أن الدول األعضاء مثل زميبابوي وغينيا بيساو وانميبيا وإريرتاي وغينيا االستوائية وبوتسواان وغامبيا أحرزت تقدما كبريا مقارنة م 2021ومع ذلك، جتدر اإلشارة يف عام . م2021الصحيح يف عام 

  
 تعزيز تمويل االستثمار في الزراعة : 2االلتزام 

مصر وسيشيل )دول ( 3)ثالث . م2019الصحيح، مقارنة بعام  سارتسري على امل( مصر، وإسواتيين، وسيشيل، وزامبيا )دول ( 4)يح، فإن أربع على املسار الصحواحدة الذي مل تكن فيه دولة  م2019وابملقارنة بعام  3-52
تونس، وبوتسواان،  : إجيابية كبرية يف درجات كل منها فيما يتعلق هبذا االلتزاموجتدر اإلشارة إىل أن الدول األعضاء التالية سجلت تغيريات .  م2021يف عام   هوبقيت على 2017كانت على املسار الصحيح يف عام ( وإسواتيين

ما طوال فرتات اإلبالغ  وعموما، كان أداء الدول األعضاء يف هذا االلتزام كئيبا إىل حد . شهدت اخنفاضا يف أدائها يف هذا االلتزام( 26)يف املائة من الدول األعضاء  50غري أن أكثر من . وغابون، وليرباي، وغابون، وتونس
 . م فرص احلصول على التمويل للقطاع الزراعي ونظرا ألمهية زايدة االستثمارات العامة واخلاصة يف حتويل الزراعة األفريقية، هناك حاجة ملحة إىل أن تتصدى الدول األعضاء ملشكلة عد. الثالث املتعلقة

  
 م 2025القضاء على الجوع بحلول عام : 3االلتزام 

غري أن الدول األعضاء  . م2021يف عام  درجتهامل تتمكن من احلفاظ على  م2019الصحيح يف عام  سارأوغندا اليت كانت تسري على املوحىت (. 6.32)مبعيار هذا االلتزام ( 6.40)هي كينيا ( 1)واحدة  دولة سوىومل تف   3-53
 . أحرزت تقدما إجيابيا ملحوظا( 4.97)وزمبابوي ( 4.99)وأوغندا ( 5.43)ورواندا ( 4.62)وإثيوبيا ( 4.90)وغامبيا ( 4.46)مثل أنغوال 

  
 م 2025خفض الفقر إلى النصف من خالل الزراعة بحلول عام : 4االلتزام 

  م2019كانت على املسار الصحيح يف ( 47)دولة من أصل سبع وأربعني دولة ( 27)وسبع وعشرين ( 49)من أصل تسع وأربعني ( 9)مقابل تسع ( 51)دولة  51 دول من أصل ( 9)، كانت تسع م2021ويف عام    3-54
ى املسار الصحيح يف اليت كانت عل(  9)ومع ذلك، من بني الدول األعضاء التسع . رواندا وغاان ومال: على املسار الصحيح يف مجيع دورات اإلبالغ الثالث البقاءومل تتمكن سوى ثالث دول من . على التوال م 2017و
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من  ( بوركينا فاسو ومصر واملغرب ونيجرياي وتنزانيا)وانتقلت مخس دول أعضاء . م2021يف احلفاظ على درجاهتا فوق املعيار املرجعي يف عام (  وبوروندي وكوت ديفوار وسرياليوننيبن)السابق، فشلت أربع دول االستعراض 
 .  م2021إىل املسار الصحيح يف عام  م2019عدم البقاء على املسار الصحيح يف عام 

  
 تعزيز التجارة بين البلدان األفريقية في السلع والخدمات الزراعية : 5االلتزام 

يف عام ( 29)مقارنة بتسع وعشرين دولة  م،2021يف عام على املسار الصحيح ( بوتسواان وجيبويت ونيجرياي والسنغال وسرياليون)دول أعضاء ( 5) سوى مخسمل تكن هناك ، على التجارة  19-أتثري كوفيد لسببرمبا و  3-55
 . االستعراض بق على املسار الصحيح سوى نيجرياي والسنغال طوال دورات اإلبالغ الثالث عن تقاريرتومل . م2019

 

 

 تعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ : 6االلتزام 

ابإلضافة إىل الدول األعضاء األربع  . من البقاء على املسار الصحيح( بوروندي وكابو فريدي واملغرب ورواندا)دول أعضاء ( 4)، مل تتمكن سوى أربع (م2021و م 2019و م2017) الستعراضل وطوال فرتات اإلبالغ الثالث 3-56
وهي إثيوبيا وغاان ومال وسيشيل على املسار الصحيح يف عام : دول أعضاء( 4)، بقيت أربع (م2019)السابق االستعراض اليت كانت على املسار الصحيح يف ( 11)املذكورة أعاله، من بني الدول األعضاء اإلحدى عشرة 

التكيف مع تقلب املناخ واملخاطر األخرى ذات  و أن تعزز الدول األعضاء قدرة سبل العيش ونظم اإلنتاج  ينبغي، 19-كوفيد ويف أعقاب وابء  .  م2021و م2019بني عامي  مااألداء  دولة يف  32  درجات سنتحتو . م2021
 . الصلة

  
 تعزيز المساءلة المتبادلة عن اإلجراءات والنتائج: 7االلتزام 

بوركينا فاسو  )غري أن ست دول أعضاء . الستعراضل تسري على املسار الصحيح طوال دورات اإلبالغ الثالث( تنزانيا وجنوب أفريقيا والسنغال ورواندا ومال واملغرب وموريتانيا)دول أعضاء (  8)، كانت مثاين 2021ويف عام    3-57
 .إثيوبيا وبوتسواان وليبيا وجزر القمر الذي مشلت رير السابق حققت تقدما كبريا مقارنة ابلتق( ومالوي وزامبيا وبوروندي وغامبيا وغينيا

  

 األداء اإلقليمي والقاري 
 وسط أفريقيا. أ4

 إطار التنسيق املشرتك بني اللجنة  ويف .االستوائية، وغابون، وساو تومي وبرينسييبالكامريون، ومجهورية أفريقيا الوسطى، وتشاد، والكونغو، ومجهورية الكونغو الدميقراطية، وغينيا :  توجد مثاين دول أعضاء يف هذه املنطقة، هي 4-1
 19-كوفيد أوضاعيف املائة، على الرغم   87.5متثل معدل تقدمي يبلغ  واليتابستثناء ساو تومي وبرينسييب، كل سنتني، لاالقتصادية لدول وسط أفريقيا واجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي، قدمت مجيع الدول األعضاء تقاريرها 

.  7.28البالغ  م 2020، مقارنة مبؤشر عام 3.33ويبلغ متوسط الدرجات يف املنطقة . السابقةاالستعراض دورة سيما وأن البلد مل يشارك يف  الساو تومي وبرينسييب وجتدر اإلشارة إىل أن حالة  .مع وجود قيود خمتلفة يف البلدان
، فإن  (3.22) م2019حىت لو أحرزت تقدما طفيفا ابملقارنة مع درجة عام  ،االبوملالربانمج األفريقي الشامل للتنمية الزراعية وعلى الرغم من أن هذا التقرير يشري إىل أن املنطقة ليست على املسار الصحيح للوفاء ابلتزامات 

 . ميع املؤشراتمنطقة وسط أفريقيا ليست على املسار الصحيح ابلنسبة جل 
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هي حجم   اليت تتزايدوأهم املناطق . ، فقد سجلت تقدما طفيفا يف معظم املؤشرات ألفريقي الشامل للتنمية الزراعيةالربانمج ا لتزامات صحيح يف أي من اجملاالت السبعة الال سارنطقة وسط أفريقيا تسري على املوحىت إذا مل تكن م 4-2
،  (يف املائة جلمهورية أفريقيا الوسطى  243.2)، ونوعية التنسيق املتعدد القطاعات واألطراف املتعددة أصحاب املصلحة (يف املائة ابلنسبة لتشاد 116.0يف املائة للكامريون،   258.2) م2000املروية من قيمتها لعام األراضي 

، نوعية التنسيق بني  (يف املائة جلمهورية الكونغو الدميقراطية  109.1)، والقيمة املضافة الزراعية لكل أرض صاحلة للزراعة (يف املائة للكونغو   120.2)شرية املقابلة والسياسات القائمة على األدلة، واملؤسسات الداعمة واملوارد الب
الكامريون  )وسجلت أربعة بلدان (. يف املائة للغابون 114.3)إلمجال احتياجات املدخالت للسلع الزراعية  ووفر مدخالت زراعية جيدة( يف املائة لغينيا االستوائية  102.5)القطاعات املتعددة وأصحاب املصلحة املتعددين 

 (. تشاد ومجهورية أفريقيا الوسطى والكونغو)يف املائة لثالثة بلدان  41و  0.3واخنفضت النتيجة بني (. يف املائة 34و 9)زايدة كبرية يف درجاهتا ( ومجهورية الكونغو الدميقراطية وغينيا االستوائية وغابون
ة داخل أفريقيا حيث يبلغ وتتوازن هذه النتيجة العاملية مع السياسات التجارية والظروف املؤسسي. درجة 1.45وال يزال أداء املنطقة يف جمال التجارة بني البلدان األفريقية يف السلع واخلدمات الزراعية ميثل حتداي كبريا حيث سجل  4-3

 .نقاط 5البالغ  2021مقارنة ابحلد األدىن للنقاط لعام  2.91جمموع النقاط الفردية 
ة واألمن الغذائي  وة على ذلك، فإن اإلنتاجية الزراعيوعال. ما بعد احلصاد ال تسفر عن نتائج متوقعة اخلسائراإلجراءات املتخذة للحد من  ويبدو أن.  ، وهو أيضا حتد كبري للمنطقة1.73وال يزال القضاء على اجلوع يسجل  4-4

 .على التوال 1.90و  1.29 تجدا يف املنطقة حيث سجل ةوالتغذية بطيئ
القطاعني العام واخلاص الشاملة نقطة، كما أن الشراكات بني  1.25زراعية، حيث سجلت وال يزال أداء املنطقة يف جمال القضاء على الفقر عن طريق الزراعة منخفضا أيضا بسبب مشاركة املرأة اهلامشية يف األعمال التجارية ال 4-5

 . 1.75منخفضة لسالسل قيمة السلع األساسية، حيث سجلت 
على التوال، مقارنة   3.44و  1.17ول على التمويل والنفقات العامة للزراعة، حيث سجل وفيما يتعلق جبميع ابرامرتات املؤشر املتصل بتمويل االستثمار يف الزراعة، ال يزال أداء املنطقة منخفضا جدا، وال سيما إمكانية احلص 4-6

 . 5على التوال مقارنة ابحلد األدىن للدرجة  1.25و  1.86ارات القطاع اخلاص احمللي يف الزراعة واستثمارات القطاع اخلاص األجنيب يف الزراعة ضعيفا، حيث سجل وكان أداء استثم. م2020لعام  10ابحلد األدىن للنقاط 
وينبغي أن يزيد التمويل االستثماري يف الزراعة، وحيسن التجارة فيما بني البلدان األفريقية يف . مباالبونمية الزراعية الربانمج األفريقي الشامل للتولذلك، جيب على املنطقة، بوصفها مجاعة، أن تول اهتماما جلميع جماالت التزامات  4-7

نها بشكل جيد، ينبغي للمنطقة أن حتسن نظام مجع البياانت يف ومبا أن بعض املؤشرات ال يتم اإلبالغ ع. السلع واخلدمات الزراعية، ويشارك يف إجراءات قوية للتصدي للجوع والقضاء على الفقر من خالل الزراعة املستدامة
 . كل بلد

  

 شرق أفريقيا. ب4

املنطقة بشكل مشرتك جمموعة شرق أفريقيا واهليئة  وتنسق . بوروندي وجزر القمر وجيبويت وإريرتاي وإثيوبيا وكينيا ورواندا وسيشيل والصومال وجنوب السودان والسودان وتنزانيا وأوغندا : ، هيدولة 13وتتألف هذه املنطقة من  4-8
 . تقاريرها الدول األعضاء، ابستثناء الصومال وقدمت مجيع . احلكومية الدولية املعنية ابلتنمية والسوق املشرتكة لشرق وجنوب أفريقيا

   .الصحيح للوفاء ابلتزامات ماالبو سار يسري على املوهو درجة،  7.43وهناك بلد واحد فقط، هو رواندا الذي حصل على . 7.28من  م2020، أقل بكثري من معيار عام 56 .4وعموما، حققت املنطقة درجة  4-9
ني على املنطقة أن تول اهتماما حامسا جلميع جماالت االلتزام إذا ما  ويتع. ماالبو السبعةوعلى غرار دورة االستعراض الثانية اليت تعقد كل سنتني، فإن منطقة شرق أفريقيا ليست على املسار الصحيح لتلبية أي من جماالت التزام  4-10

 .  م2025كان هلا أن حتقق أهداف إعالن ماالبو حبلول عام 
مل تكن املنطقة أيضا على   وخالفا لدورة االستعراض الثانية .م2020رنة مع معيار عام عند تقييمها ابملقا سارمل حتقق فيه حىت منتصف امل، و عزيز متويل االستثمار يف الزراعة ويتعني على املنطقة أن تول اهتماما خاصا لاللتزام بت 4-11

تعزيز اخلدمات املالية واستخدامها؛ و على  الصغرية زارعتعزيز حصول امل: ، كان أداؤها ضعيفا بشكل خاص يفم2020وعند تقييم املنطقة وفقا ملعايري عام . املسار الصحيح يف أي من فئات األداء يف جماالت االلتزام السبعة
اإلنتاجية الزراعية؛ تعزيز املبادرات الرامية إىل حتسني  رفعيد األمساك والري وامليكنة لوصاستخدام املدخالت الزراعية ذات الفعالية من حيث التكلفة والنوعية، مبا يف ذلك حتسني بذور احملاصيل وكذلك مدخالت الثروة احليوانية  
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قر؛ وتعزيز املبادرات اليت تيسر دخول املرأة ومشاركتها يف فرص مرحبة وجذابة  تغذوية لألطفال والنساء واألمن الغذائي؛ دعم منو القطاع الزراعي من خالل ضمان مسامهة أكرب يف الناتج احمللي اإلمجال واحلد من الفاحلالة ال
وعلى الرغم من األداء الضعيف عموما، جتدر اإلشارة إىل أن املنطقة أحرزت تقدما جيدا يف تبين عملية  .   تعزيز التجارة داخل أفريقيا يف السلع واخلدمات الزراعيةكما أن أداء املنطقة كان ضعيفا يف. لألعمال التجارية الزراعية 

 . تكيف مع تقلب املناخ وغريه من الصدمات، مبا يف ذلك إنشاء آليات للمساءلة املتبادلة وتعزيز القدرة على الالربانمج األفريقي الشامل للتنمية الزراعية 
  

 شمال أفريقيا. ج4

وأبلغت مجيع الدول األعضاء . ستعراضلالقها احتاد املغرب العريب، ابعتبارها مجاعة اقتصادية إقليمية، هلذه العملية الثالثة  ينسيقوم بتاجلزائر ومصر وليبيا وموريتانيا واملغرب وتونس اليت : وكان يف هذه املنطقة ست دول أعضاء، هي  4-12
مصر   1.4)؛ واجلزائر (1.47)؛ واجلزائر (1.47)؛ واجلزائر (1.47)؛ واجلزائر (1.47)؛ واجلزائر (1.47)وهذه الدول األعضاء والنتائج اليت سجلها كل منها يف فرتة اإلبالغ هي اجلزائر . يف املنطقة عن إحراز تقدم

 . ومن املشجع أن نعرف أن املغرب وتونس أحرزا تقدما كبريا حنو حتقيق التزام ماالبو(. 6.28)وتونس ( 6,89)؛ املغرب (5.40)؛ موريتانيا (1.14)؛ ليبيا (6.52)
  الدول األعضاء فريجى من من تقدمي تقاريرها، ، متكنت مجيع الدول األعضاء يف املنطقة "19-كوفيد" أوضاعوعلى الرغم من . من أجل توعية الدول األعضاء  تالتصااليف ا بذلت جهود كبرية  ستعراضلال وخالل الدورة الثالث 4-13

 .  يف املستقبل  الستعراضا  حتسني فعالية نظمها الوطنية حىت تتمكن من توفري بياانت شاملة ويف الوقت املناسب لدورات 
لعام  الستعراضا يف دورة  2.65ومع ذلك، مت زايدة الدرجة اإلقليمية من . 7.28البالغ  م2020درجة ابلنظر إىل املعيار املرجعي لعام  4.62ويبني التقرير املرحلي العام أن املنطقة ليست على املسار الصحيح حيث سجلت  4-14

 .   زايدة يف األداء من منطقة أخرى؛ مما جيعلها أكرب4.62إىل   م2019
استثمار القطاع اخلاص احمللي يف الزراعة، والشراكة الشاملة بني القطاعني  ) 23ال  ومشال أفريقيا ليس على املسار الصحيح يف أي من جماالت التزام ماالبو، وهو يسري على الطريق الصحيح فقط يف ثالث فئات من فئات األداء  4-15

 (. واخلاص لسالسل قيمة السلع األساسية، والقدرة القطرية على تنفيذ التخطيط القائم على األدلة ورصده وتقييمهالعام 
إىل ختطيط التحول الزراعي   تدعودرة على التكيف مع تقلب املناخ، والفقر من خالل الزراعة، وتعزيز التجارة داخل أفريقيا يف املنتجات واخلدمات الزراعية، وبناء الق يف االلتزامات ابلقضاء على اجلوعإن األداء السيء للمنطقة  4-16

 .واستهدافه من أجل نظام غذائي مرن
 . ومل تتمكن من تقدمي بياانهتا واإلبالغ عنها حبلول املوعد النهائي مفوضية االحتاد األفريقي الصحراوية بدعم مباشر من دولة وحتظى   4-17

  

 الجنوب األفريقي . د4

ويف إطار التنسيق املشرتك بني اجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي  . أنغوال وبوتسواان وليسوتو ومدغشقر ومالوي وموريشيوس وموزامبيق وانميبيا وجنوب أفريقيا وإسواتيين وزامبيا وزمبابوي: هي و تضم هذه املنطقة اثنيت عشرة دولة  4-18
، مما يشري إىل أن املنطقة ليست على املسار الصحيح يف 4.11ويبلغ متوسط الدرجات اإلمجال للمنطقة . يف املائة  92 االستجابة  تمثل نسبةف ها، ابستثناء موريشيوس،قارير والكوميسا، قدمت مجيع هذه الدول األعضاء ت

ومن . للكتلة م2019لعام رنة ابالستعراض ٪ يف األداء مقا3.5وميثل هذا أيضا اخنفاضا بنسبة . م2020لعام  7.28لغ االبو عند تقييمها مقابل املعيار املرجعي الباملالربانمج األفريقي الشامل للتنمية الزراعية الوفاء ابلتزامات 
االفتتاحي ولكنه ال ميثل أي   االستعراض برانمج٪ عن عدد الدول األعضاء اليت كانت على املسار الصحيح يف 66.7، ال يوجد أي منها على املسار الصحيح مما ميثل اخنفاضا بنسبة (11)بني الدول األعضاء األحد عشر 

 .م2019لعام  االستعراض يف تغيري
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مل   ااالفتتاحي، إال أهن االستعراض على املسار الصحيح بشأن أربعة التزامات يف  تكان  ايف حني أهن . م2021 لعام ستعراضاال على املسار الصحيح يف أي من التزامات ماالبو السبعة يف تإن اجلنوب األفريقي، كمنطقة، ليس 4-19
تكيف مع تقلب املناخ،  بيد أن املنطقة بذلت جهودا كبرية يف االلتزامات املتعلقة ابملساءلة املتبادلة عن اإلجراءات والنتائج، والقدرة على ال م،2019لعام االستعراض كن على املسار الصحيح بشأن أي من االلتزامات يف ت

 . االتعامل املطلوبة لتحقيق تلك اجمل ، والتجارة داخل أفريقيا يف السلع واخلدمات الزراعية، حيث حققت الدول األعضاء معا حنو نصف املالربانمج األفريقي الشامل للتنمية الزراعية وااللتزام بعملية  
يف الربانمج األفريقي الشامل للتنمية الزراعية اثنيا، ساهم مواءمة وتنفيذ السياسات والربامج القائمة على مبادئ . إلدارة البياانت الزراعية تقارير أفضل عن عملية االستعراضوأصدرت الدول األعضاء اليت لديها نظم جيدة نسبيا  4-20

مالوي  زميبابوي زامبيا وموزامبيق و )دول أعضاء  ( 5)كما هو مبني أن مخس ( االبو وأداء القطاع الزراعي مبلتنمية الزراعية الربانمج األفريقي الشامل لحتقيق األهداف احملددة كل سنتني يف عملية )حتسني أداء الدول األعضاء 
الصحيح؛ بوتسواان،   سارتسع دول أعضاء تسري على امل)ة لتجارة داخل املنطقا  أداءتقلب أسعار األغذية يف اثلثا، أسهم احلد من .  الصحيح فيما يتعلق بتنفيذ مؤشر عملية برانمج العمل الزراعي سارتسري على امل( وبوتسواان 

مالوي وزامبيا وهي الصحيح؛  ساردول أعضاء تسري على امل ثالث)وعالوة على ذلك، ساهم االلتزام ابملساءلة املتبادلة أيضا يف األداء القوي (. مدغشقر، جنوب أفريقيا، زامبيا، موزمبيق، أنغوال، إسواتيين، ليسوتو وانميبيا 
زامبيا وزامبيا وليسوتو  )دول أعضاء ( 5)القدرة على الصمود، يف حني أن مخس وأخريا، حققت ليسوتو وزمبابوي اإلجناز املطلوب بشأن وجود بنود ميزانية حكومية لتلبية احتياجات اإلنفاق على مبادرات بناء (. وزمبابوي 

 . الصحيح حنو حتقيق هدف حصة األراضي الزراعية يف ظل ممارسات اإلدارة املستدامة لألراضي سارتسري على امل( دغشقرومالوي وم
أوال، ينبغي هلا أن تزيد اإلنفاق العام على الزراعة؛ مث تزيد من فرص : الزراعة ومتويل االستثمار يف الزراعة والقضاء على اجلوع، يتعني على املنطقة أن تنظر فيما يليوابلنظر إىل اخنفاض األداء يف القضاء على الفقر من خالل  4-21

ما بعد احلصاد، وتعزيز نظم مجع  اخلسائرالتخزين بعد احلصاد للحد من لقدرة على الصمود، واالستثمار يف تكنولوجيا وينبغي للمنطقة أيضا أن تعزز االستثمار يف بناء ا . حصول املزارعني على املدخالت والتكنولوجيات الزراعية
طاع الزراعي اليت حتسن وحتافظ على أداء القطاع الزراعي من  ماالبو يف املستقبل؛ العمل على جذب املزيد من االستثمارات العامة واخلاصة عالية اجلودة يف الق الغ عن مجيع أهداف وغاايت إعالنالبياانت وإدارهتا لضمان اإلب

سواقا ومن األمهية مبكان أيضا أن تواصل املنطقة االنفتاح على التجارة داخل املنطقة، وأن تستخدم أ. خطط االستثمار الزراعي الوطنية أجل القضاء على اجلوع واحلد من الفقر؛ تعزيز تدجني إعالن ماالبو واألهداف يف براجمها 
 .منظمة، وأن تضيف قيمة ملنتجاهتا من أجل زايدة الدخول من التجارة يف املنطقة واحلد من الفقر

 

 غرب أفريقيا. ه4

ارتفع  . ياوالسنغال وسرياليون وتوغو، وهي حتت تنسيق اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقبيساو وليبرياي ومال والنيجر ونيجرياي  - وبوركينا فاسو وكابو فريدي وغامبيا وغامبيا وغينيا وغينيا  نيبن: دولة عضوا هي  15تضم املنطقة  4-22
، مما يشري إىل أن املنطقة ليست على املسار الصحيح للوفاء ابلتزامات  4.75ويبلغ متوسط الدرجات يف املنطقة . احلالستعراض لال٪ 100٪ للفرتة الثانية و 100إىل ( االفتتاحي ستعراضلال)٪ 93معدل التقدمي من 

 .  م2021لعام  7.28االبو عند تقييمها مقابل املعيار املرجعي البالغ ملالربانمج األفريقي الشامل للتنمية الزراعية 
يف حني  و (. م2025-م2017)منتصف السنوات املستهدفة أهنا يف إىل  نظرا ، املحوظ اتقدم تز حر أ إال أهناالستعراض ، ا  ٪ مقارنة آبخر3فض أداؤها بنسبة  اخنأهنا قد على الرغم من أن املنطقة ليست على املسار الصحيح و  4-23

من بني الدول األعضاء اخلمس عشرة، وهذه الدول هي مال  6.66و 5.13تقدما ملحوظا بتسجيلها ما بني  ( 5)أحرزت مخس على املسار الصحيح بسبب املعيار احملدد للسنة اليت مشلها التقرير،  الدول  مل تكن أي من 
 .  ونيجرياي وبوركينا فاسو والسنغال وغاان وغامبيا  

من أصل  3.3، و يف االلتزام الثالث 10من أصل  3.3يف االلتزام الثالث ، و  10من أصل  2.9، و زام الثاينيف االلت 10من أصل  3.1، و يف االلتزام األول 10من أصل  8.2سجل غرب أفريقيا فيما يتعلق ابلتقدم احملرز،  4-24
مها ( القضاء على اجلوع) لثويل االستثمار يف الزراعة واث مت) االلتزام الثاينف. يف االلتزام السابع 10من أصل  6.9، وادسيف االلتزام س 10من أصل  5.9و ،5اخلامس يف االلتزام 10من أصل  3.3و، الرابع يف االلتزام   10

 . ان اللذين يظهران أداء منخفضا جدا االلتزام
 .على التوال 7و  6و  5و  4املسار الصحيح بشأن االلتزام وعلى الرغم من التحدايت، كان عدد قليل من الدول األعضاء يف اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا، خالل هذا االستعراض الثالث، على  4-25
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ويف أعقاب عملية . الصحيح يف القضاء على الفقر عن طريق الزراعة  ساردولة تسري على امل 15رب أفريقيا البالغ عددها األعضاء يف اجلماعة االقتصادية لدول غمن الدول  (بوركينا فاسو وغاان ومال ونيجرياي)دولة  وهناك أربع 4-26
 .االت الرئيسية اليت ينبغي حتسينها، ووضعت عدة آليات على الصعيدين اإلقليمي والوطين لتعزيز ذلك، سلطت اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا والدول األعضاء الضوء على هذا األمر ابعتباره أحد اجملالثانيةاالستعراض 

 .اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا لدى املسامهاتاسرتاتيجية  هي تنفيذها، وإىل حد كبري بدول األعضاء ال ، فشجعتووضعت عدة سياسات واسرتاتيجيات
األداء اجليد للمنطقة يف  رجعوميكن أن ي. لثايناملركز ا  يفاحتفاظ سرياليون هبذا االتساق  ، معمرات ألفريقية للمنتجات واخلدمات ثالثالصحيح يف مضاعفة التجارة بني البلدان ا  سارال وسرياليون ونيجرياي على املتسري السنغ 4-27

 .سلع داخل منطقة اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقياالتجارة داخل أفريقيا يف السلع واخلدمات الزراعية إىل آليات خمتلفة لتيسري التجارة، مبا يف ذلك إنفاذ حرية حركة األشخاص وأنظمة ال
أن  و  ،حيث املساءلة املتبادلةمن ، 7على املسار الصحيح بشأن االلتزام  ، وهو القدرة على التكيف مع تقلب املناخ، يف حني كانت السنغال وغاان ومال6صحيح بشأن االلتزام وكان كابو فريدي وغامبيا وغاان ومال على املسار ال  4-28

 .7معظم الدول األعضاء كانت على املسار الصحيح بشأن فئة األداء املتمثلة يف االلتزام 
احلصول على ' 3'االستثمار األجنيب من القطاع اخلاص يف الزراعة؛ ' 2'االستثمار يف القطاع اخلاص احمللي يف الزراعة؛ ' 1: 'وعلى الرغم من اجملاالت العديدة للتحسني، حتتاج املنطقة إىل إيالء اهتمام خاص لفئات األداء التالية 4-29

 .  إمكانية احلصول على التمويل أتيت مرارا وتكرارا يف فرتتني من فرتات اإلبالغولألسف، فإن . القضاء على اجلوع' 4'التمويل، و
اص احمللي إىل االستثمار العام يف توفري بيئة متكينية تسهل األعمال التجارية بغية زايدة نسبة استثمارات القطاع اخل '2'  زايدة اإلنفاق العام على الزراعة كحصة من جمموع اإلنفاق العام؛ ' 1: 'ولذلك، تقدم التوصيات التالية 4-30

تعزيز االسرتاتيجيات اليت تعزز معدل ' 4'يف سالسل القيمة الزراعية؛  كفالة زايدة نسبة الرجال والنساء العاملني يف الزراعة الذين حيصلون على اخلدمات املالية من أجل تشجيع الشباب والنساء على املشاركة' 3'الزراعة؛ 
 . صاد من أجل تعزيز األمن الغذائي واحلد من اجلوعخفض اخلسائر بعد احل 

  

 األداء القاري . و4

مقارنة ب   7.28 هو فرتةالعلى املسار الصحيح يف هذه أية دولة كون تل  طلوبامل عيار امل أعلى أنومع . 4.32وعموما، ال تزال القارة غري متتبعة يف الوفاء ابلتزامات إعالن ماالبو، حيث حتصل على متوسط إمجال للنقاط قدره  4-31
واملعيار   4.03فالفارق يف درجة : آخذة يف االتساع التقريرويبدو أن الفجوة بني األداء العام للقارة مقارنة ابملعيار املرجعي لفرتة . ، يبدو أن معدل التقدم يف القارة قد تباطأ أكثرم2019يف فرتة التقرير السابق لعام   6.66

ليصل إىل القيمة القصوى   متتالية سيزداد التقريروجتدر اإلشارة إىل أن املعيار املرجعي لكل فرتة (.  2.89) 7.28ومعيار قدره   4.32فرتة التقرير وهو هذه ارق أقل إىل حد ما من ف م2019يف عام (  2.63) 6.66املرجعي 
 .  القارة ابستمرار حنو حتقيق األهداف احملددة يف إعالن ماالبوأداء تحسن ي، حيث يتوقع أن م2025يف عام   10البالغة 

 (. غاان ومال واملغرب ورواندا ) م2019على املسار الصحيح، مقابل أربع دول يف عام ( رواندا )يف وجود دولة واحدة فقط  التقريرفرتة هذه وينعكس تباطؤ معدل التقدم يف  4-32
إعادة االلتزام  : غري أنه فيما يتعلق مبجاالت االلتزام التالية، حدث حتسن عام. فرتة التقريرهذه تزام السبعة، ومل يتغري ذلك يف ابلنسبة جلميع جماالت االل م2019التقرير لعام  فرتةة يف وضع غري املسار الصحيح يف وكانت القار   4-33

؛ القدرة 2.69إىل  1.81من ( 4االلتزام )؛ خفض الفقر إىل النصف من خالل الزراعة 2.71إىل   2.20 من ( 3االلتزام )؛ إهناء اجلوع 7.28إىل   7.29، من (1االلتزام )الربانمج األفريقي الشامل للتنمية الزراعية بعملية 
 .  6.26إىل  5.98 من ( 7االلتزام )؛ املساءلة املتبادلة عن اإلجراءات والنتائج 5.71إىل   4.59من ( 6االلتزام )على التكيف مع تغري املناخ 

السنغال )سوى مخس دول أعضاء  يكن وعلى هذا النحو، مل . يف فرتة التقرير 2.44إىل   م2019يف عام  2.87من ( 5االلتزام )اخنفضت النتيجة اإلمجالية للقارة لتعزيز التجارة بني البلدان األفريقية يف السلع األساسية الزراعية  4-34
ــفرتة على املسار الصحيح، مقارنة بالدولة يف هذه ال 51من بني (( 6.52)ونيجرياي ( 6.69)وجيبويت ( 7.70)والسنغال ( 5.06)وبوتسواان ( 6.13)وسرياليون ( 6.52)ونيجرياي ( 7.70) دولة من الدول األعضاء   28 ــ
ــال  . يف الفرتة السابقة 49 ـ



27 

 

مل تنفق أي دولة ما ال  التقرير فرتةويف هذه (. 2االلتزام  )الزراعة على املسار الصحيح لتمويل االستثمار يف على أهنا (( 8.07) وزامبيا( 8.54)وإسواتيين ( 8.5667)ومصر ( 8.87)سيشيل )وقد مت تقييم أربع دول أعضاء  4-35
 (. وموريتانيابوركينا فاسو وبوروندي ومال )فرتة التقرير السابق على الزراعة، مقارنة أبربعة يف يف املائة من جمموع اإلنفاق الوطين  10يقل عن 
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 من أجل نظام غذائي أفريقي مرن"  البرنامج األفريقي الشامل للتنمية الزراعية  أبرز ما جاء في "تسريع تنفيذ  
  "تسريع تنفيذ برنامج إعادة صياغة نظام الغذاء األفريقي المرن" -أ 5

االستعراض  هذه  و السابق  االستعراضوجيري حتليل التغري يف مؤشرات األداء بني . وفقا ملسارات عمل مؤمتر قمة األمم املتحدة للنظم الغذائية اخلمسةاالستعراض ، صنفت مؤشرات م2021لعام ستعراض االومتشيا مع موضوع تقرير  5-1
ىل الغذاء اآلمن واملغذي  الوصول إ) 1، يندرج أحد عشر حتت مسار العمل 1كما هو مبني يف الشكل   األداءاستعراض تقرير ل ةمؤشر  47ومن بني . إلعطاء إشارة إىل كيفية أداء الدول األعضاء يف حتويل نظمها الغذائية

، وأربعة  ( سبل العيش العادلة املتقدمة)  4، وثالثة عشر حتت مسار العمل ( تعزيز اإلنتاج اإلجيايب للطبيعة) 3، وسبعة عشر يف إطار مسار العمل ( التحول إىل أمناط االستهالك املستدام) 2، ستة حتت مسار العمل (للجميع
 (. بناء القدرة على الصمود أمام نقاط الضعف ، الصدمات، واإلجهاد) 5عشر يف إطار مسار العمل 

 :تبني ما يلي،2السابق واحلال، الذي مت تلخيص نتائجه يف الشكل االستعراض يف املؤشرات مبقاييسها بني تقرير ( النقاط )مقارنة األداء  5-2
دول  5ــ، مقارنة بم2019على املسار الصحيح يف عام ( كابو فريدي وغامبيا ومال وموريتانيا ورواندا وسيشيل وإسواتيين وتنزانيا وتونس وزمبابوي)دول أعضاء  10، كانت 1فيما يتعلق ابملؤشرات يف إطار مسار العمل ' 1'

 ؛ م2021يف عام ( إسواتيين وغامبيا ومال وتونس وزمبابوي)فقط 
( فريدي، ممثل أفريقيا الوسطى، كوت ديفوار، غاان، غينيا، مدغشقر، مال، رواندا، السنغال، سرياليون، إسواتيين، توغو، تونس، أوغندا بوروندي، كابو)دولة  15، كانت 2فيما يتعلق ابملؤشرات املدرجة يف إطار املسار ' 2'

 ؛ م2021يف عام ( مصر)، مقارنة بدولة واحدة فقط م2019على املسار الصحيح يف عام 
 الصحيح يف أي من مسارات العمل وفرتات االستعراض؛ سارل، مل يكن أي بلد يسري على املالعم من مسارات 4و 3فيما يتعلق ابملؤشرات يف إطار املسارين ' 3'

 .م2021يف عام ( رواندا )، مقارنة بدولة واحدة م2019يف عام ( غاان ومال واملغرب ورواندا وتونس)دول أعضاء  5، 5فيما يتعلق ابملؤشرات يف إطار مسار العمل ( 4
 . تحقيق أهداف وغاايت إعالن ماالبول  سق مع التدهور العام يف األداءالنتائج إىل أن أداء أفريقيا يف حتويل نظمها الغذائية قد اخنفض بني فرتيت االستعراض، وهو ما يتوتشري هذه  5-3
واالزدهار، والقدرة على   يهدف إىل وضع الزراعة كمحرك رئيسي للنمو الشامل والتنمية االقتصادية لضمان خلق الثروة، واألمن الغذائي والتغذوي، وختفيف حدة الفقرماالبو إعالن يف ونظرا للربانمج األفريقي الشامل للتنمية الزراعية  5-4

 . ة الوطنيةالصمود واالستدامة، فقد أرسى القادة األفارقة ابلفعل األساس الختاذ هنج النظم الغذائية لتحقيق أهدافهم اإلمنائي
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بطاقة نتائج  وميكن استكمال  .ها االبو وتسريعملالربانمج األفريقي الشامل للتنمية الزراعية  وعلى هذا النحو، فإن الزخم الذي أحدثته قمة منظومة األغذية التابعة لألمم املتحدة هو ابلتال فرصة لتحسني وترية تنفيذ جدول أعمال   5-5
 .لتحسني االسرتشاد بتخطيط وتنفيذ وتتبع أكثر مشوال لتحويل النظم الغذائية يف أفريقيا( يف النظام الغذائي  رئيسني ين مثل التجهيز والتوزيع كجزأ)مبؤشرات إضافية كل سنتني  االستعراضوتقدمي تقرير التحول الزراعي يف أفريقيا 

 
 

 والنظام الغذائي األفريقي  19-كوفيد. ب5

وعموما،  . موجز لنتائج الدراسة االستقصائية زءويرد يف هذا اجل . اابت احلكومات واستج 19-فيد و كدراسة استقصائية عن أثر  تضمن  م 2021لعام االستعراض تقرير نظام فإن لتقييم قدرة النظام الغذائي األفريقي على الصمود،  5-6
األعضاء، كما يشغلون مناصب عليا، مبا يف ذلك مدير اإلدارة،   دول الساسا إىل وزارة الزراعة يف ينتمون أ 51 ــكان اخلرباء الو . يتم تقدمي ردين دون اإلشارة إىل البلد الذي ينتمون إليه .دولة 33خبريا من  51مجعت بياانت من 

 . ، وما إىل ذلكالربانمج األفريقي الشامل للتنمية الزراعيةواملستشار، واخلبري االقتصادي الزراعي، ومركز التنسيق التابع 
  

 على النظام الغذائي األفريقي  19-كوفيدأثر 
أدى إىل اخنفاض فرص احلصول على املدخالت، وإنتاج األغذية، ونقل األغذية وتوزيعها، وجتهيز   19-كوفيدوالواقع أن  . قد شعر به يف مجيع أحناء القارة   19-األثر السليب لكوفيد فإن ،10و 3الشكلني وكما هو مبني يف  5-7

 . ألغذية، يف حني مل يبلغ عن أثر كبري على هدر األغذيةومن انحية أخرى، أسفر الوابء عن زايدة يف أسعار ا . األغذية، وتسويق األغذية والتجارة، واالستهالك
  

 عدد مؤشرات أداء المكتب من خالل مسارات عمل مؤتمر : 1الشكل 

 قمة األمم المتحدة للغذاء
 

 لألمم المتح : تنفيذ البرنامج اإلنمائي الشامل من قبل النظام الغذائي2الشكل      

 الهدف  مسارات عمل القمة )عدد الدول األعضاء التي تحقق

 (2021و  2019في   
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 19-كوفيدردود الحكومات على 

 توزيع البذور 
(  يف املائة 73.4)ويف الواقع، قدمت احلكومات البذور للمزارعني يف معظم الدول األعضاء . 19-كوفيد وتشري النتيجة إىل أن الدول األعضاء قدمت بذورا ملزارعيها بدال من إدخال سياسات جديدة للبذور يف االستجابة لوابء 5-8

يف   75)اء عضيف املائة من الدول األعضاء يف شرق أفريقيا مل تشارك يف توفري البذور للمزارعني مقارنة ابملناطق األخرى اليت كانت غالبية الدول األ  60وفيما يتعلق ابملناطق، فإن ما يقرب من . 19-كوفيد للتخفيف من أثر
 87)كما أن غالبية الدول األعضاء . تقريبا بني املناطق اجلغرافية  ماثالتالتوزيع م وكانومات سياسات جديدة للبذور، ستقصائية، مل تطبق احلك ويف ثلثي الدول األعضاء اليت مشلتها الدراسة اال. البذور تتزودقد ( املائة أو أكثر

 . اليت أدخلت سياسات جديدة للبذور قد زودت املزارعني ابلبذور( يف املائة
وعلى  . الة ٪ فقط من املشاركني أن اإلجراءات احلكومية غري فع18وبشكل عام، رأى . على القطاع الزراعي  19-جه عام يف معاجلة األثر السليب لكوفيدأن ردود احلكومات كانت فعالة بو  يف االستطالع املشاركني  ورأى معظم ا  5-9

 . وهذا يدل على أن تصور فعالية احلكومة مل يكن موحدا يف مجيع أحناء القارة. املناطق األخرى ما كان يف عكس  ،من غرب أفريقيا تصور إجيايب أعلى لإلجراءات احلكومية املشاركنيكان لدى مجيع   الصعيد اجلغرايف،
 

  جميع أنحاء القارة    19- لكوفيد : األثر السلب   10-3األرقام  
 كما هو محسوس ف 
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 توزيع األسمدة 
من شرق أفريقيا، مل تقدم احلكومات ( ٪75)ومع ذلك، ابلنسبة لغالبية املشاركني يف االستطالع . األمسدة على املزارعني للتخفيف من أثر الوابء احكوماهت ع ي وز أبلغت عن ت قدمت تقريرا ل ثلثي الدول األعضاء اليت يف حوا   5-10

يف غرب أفريقيا، مل  ( توغو وبوركينا فاسو وغامبيا والنيجر ونيجرياي)وابستثناء بعض الدول األعضاء . ٪ من الدول األعضاء واحلكومات بتزويد مزارعيها ابلبذور واألمسدة 90وبشكل عام، قام حوال  .األمسدة للمزارعني يف املنطقة
 (.يف املائة 18)أو جيدا جدا ( يف املائة 58)فيما يتعلق ابألمسدة كان إما جيدا  اتاحلكوم ستجابةاملشاركني أن ا ورأى معظم  . 19-ألمسدة ملكافحة أثر كوفيدتطبق معظم الدول األعضاء سياسات جديدة ل

  
 توزيع األغذية  

٪ من املشاركني يف االستطالع أن احلكومات قد أدخلت سياسات غذائية جديدة للتخفيف  50ويؤكد ما ال يقل عن . األغذية على املستهلكني يف أعقاب هذا الوابءيف مجيع أحناء القارة ، وزعت احلكومات ويف معظم احلاالت  5-11
لوحظ العكس يف املناطق الوسطى  ت جديدة يف حنيوتظهر النتيجة عدم التجانس اجلغرايف يف مجيع أحناء القارة، حيث أن أكثر من نصف الدول األعضاء يف غرب وجنوب أفريقيا قد أدخلت سياسا. 19-كوفيد من أتثري
 . ٪ يف جنوب وغرب أفريقيا20مقابل " ضعيفة"احلكومات أبهنا  تنفيذ منطقة وسط وشرق أفريقيا يفاملشاركني ٪ من 40وبشكل عام، وصف . والشرقية

  
 (االستيراد والتصدير )سياسات التجارة 

إىل إدخال  ن و املشارك فة إىل التدابري التجارية، أشاروابإلضا. من الدول األعضاء يف جنوب وغرب أفريقياصدرت معظم الدعم التجاري اجلديد  أن و  ،ارية عقب ظهور الوابءأن احلكومات سنت تدابري جتاملشاركني ويؤكد ثلثا  5-12
ووفقا للنتائج اليت نوقشت يف األقسام  ". جيدة"ات يف تنفيذ التدخالت املتعلقة ابالسترياد والتصدير كانت أن اإلجراءات اليت اختذهتا احلكوماملشاركني يعتقد أكثر من نصف كما  ،ة جتارية جديدة يف عدة دول أعضاءأنظم

 .أعلى نسبيا يف وسط وشرق أفريقياهي الذين اعتربوا اإلجراءات احلكومية ضعيفة املشاركني السابقة، فإن نسبة 
 

  
 االستنتاجات والتوصيات  

 وأبرز ما جاء في التقرير م2021استنتاجات التقرير االستعراضي الذي يصدر كل سنتين لعام . أ6

.  للوفاء ابلتزامات ماالبو السبعة، بوصفها أدوات رئيسية لتنفيذ برامج م2018وطنية لالستثمارات الزراعية حبلول عام  ضع خططو األعضاء يف االحتاد األفريقي الدول  من ب و طلفامل  م،2014اعتمد إعالن ماالبو يف عام  6-1
 .وهناك حاجة إىل اختاذ إجراء عاجل يف هذا الشأن. وقد أسهم ذلك إسهاما كبريا يف عدم انتظام القارة يف الوفاء اباللتزامات . ولألسف، مل تقبل مجيع الدول األعضاء هذه العملية بشكل كامل ومتناسق حىت اآلن

االستعراض لوحة بياانت  وكذلك، نتائج التحول الزراعي يف أفريقيا بطاقةو االستعراض وتعد كل من عملية . بشأن التحول الزراعي يف أفريقيا على النحو الذي يرغب فيه إعالن ماالبو  م وحوار واسعمصدر اهتماوال يزال االستعراض  6-2
 . األصليلشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا لاألفريقي وجدول أعمال  االبو أدوات رئيسية لتيسري آلية استعراض النظراء املنصوص عليها يف مبادئ االحتادمل

األخرى على املستوايت الوطنية واإلقليمية والعاملية تقوم عموما ابلتقاط البياانت   التقريرأن الدول األعضاء اليت لديها نظم بياانت وطنية متقدمة نسبيا ومتكاملة بشكل جيد مع آليات   االستعراضعلى مدى ثالث دورات  ولوحظ 6-3
 . على حنو جيداالستعراض ذات اجلودة العالية وتنظيمها ومعاجلتها إلعداد تقارير 

واحدة دولة  إىل االستعراض الثالثتقرير هذا بيان  فيشري. اإجيابي اتقدم تظهر إال أهنا، م2025الثالث إىل أن القارة ليست على املسار الصحيح لتحقيق أهداف وغاايت إعالن ماالبو حبلول عام  نتائج تقرير االستعراض وتشري 6-4
ــالصحيح، مقارنة ب سارفقط تسري على امل  . ويف حني أحرزت الدول األعضاء تقدما عاما، فإن معدل التقدم أبطأ مما هو مطلوب. م2017دولة يف التقرير االفتتاحي يف عام  20، إىل  م2019دول يف عام  4 ـ



32 

 

 . يف التقرير احلال "على املسار الصحيح غري" الثانية إىلاالستعراض دورة من كوهنا على املسار الصحيح يف واملغرب وغاان ومال هي الدول األعضاء الوحيدة اليت انتقلت  6-5
عن اخنفاض خسائر ما  أبلغت الثالث االستعراض تقرير دولة يف هذا  31و 20فعلى سبيل املثال، مل تتمكن سوى . ومل تتمكن عدة دول أعضاء من اإلبالغ عن بعض املؤشرات ألهنا ال متلك البياانت يف نظمها الزراعية الوطنية  6-6

 . احلصاد ونسبة النساء املتمكنات يف الزراعة، على التوال، ومع ذلك فإن هذه املسائل هي عناصر رئيسية يف إعالن ماالبوبعد 
املسار الصحيح بشأن املؤشرات املتصلة ابلقدرة على التكيف مع تغري املناخ، ولذلك  ليست على  ومن املهم مالحظة أنه على الرغم من أن تغري املناخ وتقلب املناخ يشكالن هتديدا كبريا للتحول الزراعي يف أفريقيا، فإن القارة عموما 6-7

 . ينبغي إيالء اهتمام هلذه املسألة لضمان وجود آليات مناسبة ملواجهة هذه الصدمات
 . لثثااليف االستعراض   4.32إىل اثين  االستعراضتقرير  يف  4.03زام ولكنها حتسنت حتسنا طفيفا من الثالث، ليست على املسار الصحيح يف أي التاالستعراض وجتدر اإلشارة أيضا إىل أن أفريقيا، ابلنسبة هلذا  6-8

  

 التوصيات . ب6

 وقدرات البيانات القطرية االستعراض تقرير   تحسين عملية
لربانمج األفريقي  ابوينبغي تشجيع استخدام جمموعة أدوات االتصاالت اخلاصة .  قرير االستعراضت مجيع الدول األعضاء واجلماعات االقتصادية اإلقليمية واالحتاد األفريقي محلة قوية لالتصال والنشر بشأن نتائج هذا  يباشرينبغي أن  6-9

 .  الثالثة ومراقبتها والتفكري فيها فيما يتعلق بتحقيق التزامات ماالبوتقرير االستعراض دورة االطالع على نتائج هذه من  أصحاب املصلحة  حىت يتمكن قرير االستعراض لت الشامل للتنمية الزراعية لوحة املتابعة
 . حظات التقنية لدعم عملية صنع القرارومثة حاجة إىل وضع خطة لدعم الدول األعضاء يف إعداد ونشر موجزات السياسات على نطاق واسع، فضال عن املال  6-10
ولوايت ووضع سياسات األ فكري يف نتائج هذا التقرير الثالث ومناقشتها بغية حتديد وابإلضافة إىل ذلك، يوصى أبن تكفل الدول األعضاء يف االحتاد األفريقي، ابلتعاون مع مجيع أصحاب املصلحة، عقد عمليات حوار وطنية للت 6-11

 . جناحهاوقد مت ذلك يف املاضي وأثبت .  جمية للتعجيل بتحقيق إعالن ماالبوواستجاابت بران
ويعزى ذلك بشكل خاص إىل أن النتائج  . لدفع عجلة التحول الزراعي ، يفتتاحاالاالستعراض منذ االستعراض  تقريرا لكيفية استخدام الدول األعضاء وعالوة على ذلك، يوصى مرة أخرى أبن جيري االحتاد األفريقي استعراض 6-12

شراكة بني وينبغي تقدمي هذه التقارير التحليلية ومناقشتها يف حمافل االحتاد األفريقي، مبا يف ذلك منرب ال. م2021وحىت األداء القاري لعام  م 2017أظهرت فجوة متزايدة بني درجة األداء القاري واملعيار القياسي منذ عام 
 .  ماالبو للتعلم من نظري إىل نظريالوكاالت املعنية ابلشؤون السياسية والتنمية، ومعتكف األمناء الدائمني بشأن برانمج العمل من أجل التنمية يف القطاع اخلاص، ومنتدى 

بصفة خاصة، يتطلبان قيادة والتزاما سياسيني أقوى والقدرة املطلوبة على مجيع املستوايت من أجل دفع تقرير االستعراض ، وعملية ةامعبصفة الربانمج األفريقي الشامل للتنمية الزراعية وال ميكن اإلفراط يف التأكيد على أن  6-13
 . احلكومة وأصحاب املصلحة إىل املشاركة يف متويل وتنفيذ التوصيات الرئيسية 

ويف هذا الصدد، ينبغي للدول األعضاء تكثيف جهودها لتطوير وتنفيذ  . ومتويل وتنفيذ برامج ومشاريع ذات أولوية خمتارة بعناية لإلسراع يف حتقيق التزامات ماالبو السبعةث الدول األعضاء يف االحتاد األفريقي على تصميم حيو   6-14
 . الشركاءد استثمارات إضافية من احلكومة و عمه نظم اإلنفاق العام الفعالة على حشكما سيساعد بناء سجل حافل تد  ،بوخطط االستثمار الزراعي الوطنية عالية اجلودة املتوافقة مع التزامات ماال

  مبا يكفل املواءمة وااللتزام بعمليةالشراكة والربجمة املستقبلية بني مؤسسات االحتاد األفريقي والدول األعضاء من جهة، والشركاء من جهة أخرى، ينبغي أن تسرتشد نتائج عملية تقرير االستعراض مبا يف ذلك األولوايت احملددة  6-15

 . بوجه عامالربانمج األفريقي الشامل للتنمية الزراعية   بصورة خاصة، و تقرير االستعراض
يستند إىل اإلبالغ واملشاركة من جانب الدول األعضاء يف االحتاد األفريقي ومؤسسات االحتاد تقرير االستعراض من خالل عملية الربانمج األفريقي الشامل للتنمية الزراعية اآلن، كان نظام املساءلة املتبادلة الذي يقوم عليه وحىت  6-16

والنتائج اليت تقوم هبا جمموعة أوسع من اجلهات الفاعلة، مبا يف ذلك القطاع اخلاص ومنظمات املزارعني ومنظمات اجملتمع  ويوصي هذا التقرير بتعزيز نظم املساءلة املتبادلة لتشمل املساءلة عن اإلجراءات . األفريقي إىل حد كبري
 .  املدين وشركاء التنمية
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ومن مث، . ضاء فيها ألهنا مسؤولة عن التحقق من اكتمال التقارير الفردية قبل إرساهلا إىل االحتاد األفريقيمن الدول األع تقرير االستعراض ب نتاج تقارير قطرية جيدة اجلودةتؤدي اجلماعات االقتصادية اإلقليمية دورا رئيسيا يف دعم إ 6-17
 .  من املهم تعزيز قدرة اللجان اخلاصة ابملوارد البشرية واملالية على حد سواء ملواصلة االضطالع هبذا الدور احلاسم

 . ظام غذائي أفريقي قادر على التكيف مع تغري املناخوجيب على القارة أن تسرع التقدم حنو بناء ن   6-18
 .االستعراضتتألف من أطراف فاعلة من الدول وغري الدول لتحسني نوعية املناقشات واملوافقة على بياانت تقرير االستعراض ب وحتث الدول األعضاء على إنشاء أو تعزيز جمموعات التزام   6-19
ظهور وابء  إىلومن مث، ينبغي للدول األعضاء أن تنظر . احلاجة إىل إيالء االهتمام الكايف لتعزيز نظام البياانت بشأن التأهب للمخاطر واحلماية االجتماعية وإدارة حاالت الطوارئ يف أفريقيا 19-كوفيد وقد أاثر ظهور وابء 6-20

 . حلماية االجتماعية وإدارة حاالت الطوارئكدعوة لالستيقاظ على تعزيز نظم البياانت املتعلقة ابلتأهب للمخاطر وا  19-كوفيد
ولذلك، ينبغي للحكومات يف أفريقيا أن تدعم  . ابالستجاابت املستقبلية للكوارث ذات الصلة ابلزراعة، مبا يف ذلك الصدمات املناخية وصدمات األسعار 19-كوفيد وابملثل، ينبغي أن تسرتشد الدروس املستفادة من جائحة   6-21

 .تعزيزها لالستجابة للصدمات يف املستقبل بغية بناء نظام غذائي أفريقي مرن متالشراكات وآليات التمويل اليت املؤسسات االسرتاتيجية و 
 

 وقدرات البيانات القطرية  تقرير االستعراض تحسين عملية  
، اجلماعات االقتصادية اإلقليمية الدول األعضاء، و : فعالية نظام اإلبالغ الذايت واقرتاح تدابري لتعزيز نوعية العملية وفعاليتها على مجيع املستوايت عادة النظر يفاالستعراض الشاملة إل مراجعة خارجية لعملية /إجراء تقييم 6-22

 . ومؤسسات االحتاد األفريقي، والشركاء اإلمنائيون
 . والتوصل إىل جمموعة من الدروس املستفادةالثالثة االستعراض عملية هبدف تشجيع التفكري الذايت يف  إجراء حتليل نقدي 6-23
يف النظم الوطنية واإلقليمية القائمة جلمع  االستعراض تقرير وتعميمها، تشجع الدول األعضاء على إدماج عملية مجع البياانت من قبل  الستعراضاألمهية زايدة إضفاء الطابع املؤسسي على بعض العمليات اهلامة ذات الصلة  ونظرا  6-24

 . التصاالت اإللكرتونية لوافقة مع نظام االحتاد األفريقي علها متوميكن أن تشمل هذه التحسينات ابتكارات يف منهجية مجع البياانت ابستخدام التكنولوجيا اجلديدة على الصعيد الوطين، يف أشكال موحدة جت. البياانت 
 . ، واالسرتاتيجية املشرتكة بني الدول األعضاءخطط االستثمار الزراعي الوطنية و  االستعراضآتزر عمليات  6-25
، واجتماعات التصديق الوطنية، وحىت اجتماعات وعمليات التصديق اإلقليمية، استنادا إىل الدروس املستفادة لتوجيه الدول  اصةالجتماعات مجع البياانت اخل الشروط املرجعية إبعداد  مفوضية االحتاد األفريقيينبغي أن تقوم  6-26

 . لربانمج األفريقي الشامل للتنمية الزراعيةوالعمليات املقبلة لاجلماعات االقتصادية اإلقليمية و األعضاء 
من أجل الربانمج األفريقي الشامل للتنمية الزراعية وليد بياانت كافية وجودة عن مجيع مؤشرات ويتعني على الدول األعضاء يف االحتاد األفريقي والشركاء التقنيني االستثمار يف تعزيز نظم البياانت الوطنية وقدراهتا لتمكينها من ت  6-27

 . تقرير االستعراضمشرتكة بني املؤسسات والقطاعات لدعم عملية  ثال ال احلصر، إنشاء وتدريب فرقويشمل ذلك، على سبيل امل.  لعاليةذات اجلودة ا  االستعراض  استدامة إنتاج تقارير
أن ينشئ فريقا أساسيا يتعامل  ماعات االقتصادية اإلقليمية، بدعم من الشركاء التقنينياجل وعلى وجه اخلصوص، ينبغي لالحتاد األفريقي و . االستعراض العاملة التقنية اليت تضع تقارير شركاء ختصيص موارد كافية لدعم الفرقينبغي لل 6-28

 .تقارير االستعراضعملية يف واالئتار لتحسني كفاءة االستعراض حتديدا مع 
تقارير ا يف جمال تنمية القدرات اإلقليمية واإلقليمية، فضال عن إنتاج البياانت يف فرتة ما بعد هت جمال توليد البياانت وإدار ية يف القدرات املؤسسية الوطنية واإلقليمأن تعزز شركاء يف التنمية وال فوضية االحتاد األفريقيملينبغي  6-29

 . االستعراض
الربانمج األفريقي الشامل للتنمية جزءا ال يتجزأ من عملية  املنظم والتبادل بني األقران لتعلمكون ا وينبغي أن ي. ويتعني على االحتاد األفريقي والدول األعضاء أن تضع وتعزز آليات قابلة للتنفيذ من أجل التعلم من قبل األقران 6-30

 .  الزراعية
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 م2021 لعام الستعراض كل سنتينل ةالمقترح جوائز ال
 . بتنفيذ االلتزامات السبعة إلعالن ماالبو بشأن النمو الزراعي السريع والتحول من أجل الرخاء املشرتك وحتسني سبل العيشتربز رواندا مرة أخرى بوصفها أفضل بلد يف القارة فيما يتعلق  الستعراضا  دورةذه وفيما يتعلق هب  6-31
 : ويقرتح منح اجلوائز التالية لالعرتاف ابألداء القطري النموذجي 6-32

 جلمهورية رواندا؛ (: 7.43)ألفضل نتيجة عامة كل سنتني الستعراض  لماالبو الذهبية جائزة ' 1'
  للمملكة املغربية؛(: 6.89)إمجالية  ةالثانينتيجة الفضل أللالستعراض كل سنتني الفضية جائزة ماالبو ' 2'
 جلمهورية مال؛(: 6.66)إمجالية  ةلثالثا نتيجةالفضل أللالستعراض كل سنتني ماالبو الربونزية جائزة ' 3'
  مجهورية جيبويت؛إىل (: يف املائة 42)من االستعراض السابق جائزة ماالبو االستعراضية كل سنتني ألفضل النتائج ' 4'
 ": ........................... نظام غذائي أفريقي مرنلتسريع تنفيذ الربانمج األفريقي الشامل للتنمية الزراعية "ألفضل أداء يف موضوع العام  جائزة ماالبو االستعراضية كل سنتني' 5'

  أفريقياغرب : إىلأداء إقليمي شامل ألفضل  خاص تقدير ( 6
 ( 3.33)، وسط أفريقيا (4.11)اجلنوب األفريقي (. 4.56)، شرق أفريقيا (4.62)، مشال أفريقيا (4.75)غرب أفريقيا 

 : الصحيح ساراملعلى النحو التال للدول اليت هي على االلتزام مناطق من ألفضل أداء  ذكر خاص( 7
 
 

  



ا لتحول الزراعي في أفریقی لبو فیما یخص ا ا تنفیذ إعالن ما تقدم القطري الشامل ل ل ا

بوتسوانا

4.95  48 %

بنین

4.78  -17 %

أنجوال

3.77  -21 %

الجزائر

1.47

الكامیرون

4.58  9 %

جمھوریة الرأس األخضر

4.55  -6 %

بوروندي

5.63  -3 %

بوركینافاسو

5.20  -2 %

ونظرا للمعیار لعام 2021م البالغ 7.28 من أصل 10، وھو الحد األدنى المطلوب لكل بلد حتى تعد على المسار

الصحیح نحو تحقیق أھداف مالبو للبرنامج األفريقي الشامل للتنمیة الزراعیة بحلول عام 2025م، فإن البلدان التي

تمثل نتیجتھا بـــــ"األخضر" تعتبر أنھا تسیر على المسار الصحیح، والبلدان التي تظھر درجاتھا بـــــ"األزرق"

تتقدم بشكل جید (درجة 5 أو أكثر من أصل 10 ولكن أقل من المعیار)، في حین أن البلدان التي تظھر درجاتھا في

"األحمر" لیست على المسار الصحیح. وتشیر األسھم التي تحمل نسبة مئوية إلى التقدم الذي أحرزه كل بلد

بین الدورتین االستعراضیتین الثانیة (2019م) والثالثة (2021م) التي تعقد كل سنتین.

الكونغو

3.32  -4 %

جزر القمر

1.50

تشاد

3.88  -0.3 %

جمھوریة أفریقیا الوسطى

2.61  -41 %

مصر

6.52

جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة

4.46  34 %

جیبوت

4.00  42 %

كوت دیفوار

4.62  -4 %

إثیوبیا

6.03  14 %

إسوتیني

5.73  37 %

إرتریا

3.17  -19 %

الستوائیة غینیا ا

2.82  15 %

غینیا

4.02  -9 %

نا غا

6.61  -1 %

جامبیا

5.56  12 %

الجابون

4.98  25 %

مالي

6.66  -2 %

مالوي

5.33  11 %

مدغشقر

4.37  -11 %

لیبیا

1.14

لیبرییا

3.93  29 %

لیسوتو

3.98  22 %

كینیا

5.62  15 %

غینیا بیساو

2.18  -12 %

الجمھوریة العربیة الصحراویة
الدیمقراطیة

غیر متاح
نیجیریا

5.42  5 %

النیجر

3.64  -11 %

نامیبیا

4.08  21 %

موزمبیق

4.14  2 %

المغرب

6.89  -1 %

موریشیوس

غیر متاح

موریتانیا

5.40  1 %

جنوب السودان

2.88

جنوب افرقیا

4.05  41 %

الصومال

غیر متاح

سیرالیون

4.33  -19 %

سیشل

4.92  9 %

السنغال

5.07  -2 %

ساو تومي وبرینسیب

غیر متاح

رواندا

7.43  3 %

معیارعام 2019

7.28

زیمبابوي

5.17  13 %

زامبیا

5.55  9 %

أوغندا

5.89  4 %

تونس

6.28  1 %

توجو

4.67  1 %

تنزانیا

6.14  21 %

السودان

3.32  -0.3 %

األداء وبطاقات األداء 

7 أ. بطاقات نقاط األداء الفردية للدول األعضاء 
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في تنفیذ إعالن مالبو بشأن التحول الزراعي في أفریقیا لیس في االتجاه الصحیح وھو 10/  الجزائر لقد حقق 1.47

بطاقة أداء البلد لسنة 2021 لتنفیذ إعالن مالبو

الجزائر إسم البلد

مجاالت التزمات مالبو - الفئات مجاالت التزمات مالبو - المواضیع

التقدم المحرز في

الفئة

الحد األدنى لعام

2021

أداء الفئة على

10
البند الرقم

التقدم المحرز في

الموضوع

الحد األدنى لعام

2021

أداء الموضوع

على 10
البند الرقم

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 2.86 العملیة القطریة للبرنامج األفریقي الشامل للتنمیة الزراعیة PC 1.1

لیس في االتجاه

الصحیح
10.00 0.95

االلتزام بعملیة البرنامج

األفریقي الشامل للتنمیة

الزراعیة

1
لیس في االتجاه الصحیح 10.00 0.00

التعاون والشراكة والتحالف على أساس البرنامج الشامل لتنمیة الزراعة

األفریقیة
PC 1.2

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 0.00
البرنامج الشامل للتنمیة الزراعیة في أفریقیا القائم على مراجعة السیاسات

والمؤسسات / اإلعداد / الدعم
PC 1.3

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 0.43 النفقات العامة للزراعة PC 2.1

لیس في االتجاه

الصحیح
7.50 0.11

االستثمار في تمویل

الزراعة
2

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 0.00 استثمارات القطاع الخاص المحلي في الزراعة PC 2.2

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 0.00 استثمار القطاع الخاص االجنبى فى الزراعة PC 2.3

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 0.00 الحصول على التمویل PC 2.4

لیس في االتجاه الصحیح 7.92 1.25 الحصول على المدخالت والتقنیات الزراعیة PC 3.1

لیس في االتجاه

الصحیح
6.32 0.66 القضاء على الجوع 3

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 0.00 االنتاجیة الزراعیة PC 3.2

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 0.00 فاقد األغذیة ما بعد الحصاد PC 3.3

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 0.00 الحمایة االجتماعیة PC 3.4

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 0.00 األمن الغذائي والتغذوي PC 3.5

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 2.72 سالمة األغذیة PC 3.6

لیس في االتجاه الصحیح 6.25 0.00 نسبة إسھام الزراعة في الناتج المحلي اإلجمالي و تقلیل الفقر PC 4.1

لیس في االتجاه

الصحیح
5.81 0.00

إنھاء الفقر عن طریق

الزراعة
4

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 0.00 الشراكة الشاملة بین القطاعین العام والخاص لسالسل القیمة للسلع PC 4.2

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 0.00 عمل الشباب في الزراعة PC 4.3

لیس في االتجاه الصحیح 7.00 0.00 مشاركة النساء في الزراعة PC 4.4

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 2.91 التجارة بین البلدان األفریقیة في السلع والخدمات الزراعیة PC 5.1
لیس في االتجاه

الصحیح
5.00 2.87

التجارة بین البلدان

األفریقیة في السلع

والخدمات الزراعیة

5

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 2.83 سیاسات التجارة بین البلدان األفریقیة والظروف المؤسسیة PC 5.2

لیس في االتجاه الصحیح 6.00 2.79 القدرة على مواجھة المخاطر ذات الصلة بالمناخ PC 6.1
لیس في االتجاه

الصحیح
8.00 4.73

تعزیز القدرة على مواجھة

تغ ري المناخ
6

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 6.67 االستثمار في بناء الصمود PC 6.2

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 0.00
قدرة الدول على وضع خطط عمل قائمة على األدلة وتنفیذھا و متابعتھا

وتقییمھا
PC 7.1

لیس في االتجاه

الصحیح
8.33 0.98

المساءلة المتبادلة بشأن

خطط العمل والنتائج
7

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 0.00 استعراض األقران والمساءلة المتبادلة PC 7.2

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 2.93 عملیة المراجعة الزراعیة لفترة السنتین PC 7.3

لیس في االتجاه الصحیح إجمالي التقدم المحرز 1.47 األداء اإلجمالي للبلد

و ھو الحد االدنى لالداء االجمالي لبلد ما لیكون على المسار الصحیح في 2021 7.28 المعیار 2021 ھو

أبرز المجاالت الرئیسیة الخمسة لألداء الجید للبلد

أبرز المجاالت الخمسة التي تتطلب اھتمام البالد

التوصیات

1. على الحكومة الجزائرية أن تزيد من التزام البالد بعملية البرنامج األفريقي الشامل للتنمية الزراعية ، فضال عن تحسين تقديم تقرير كل سنتين.

مجموعة البيانات المقدمة ھذا العام ال تسمح بإجراء فحص شامل تحليل الملف للبلد. 

2. معدل نمو حجم المناطق المروية بطيء مقارنة بالهدف المتمثل في مضاعفتھ بحلول عام 2025م مع خط األساس لعام 2000م من 350،000

ھكتار. ويوصى ببذل المزيد من الجهود للعودة إلى المسار الصحيح. 

3. ودرجة اإلنفاق العام على الزراعة كحصة من قيمة اإلنفاق الزراعي المضافة منخفضة، على الحكومة الجزائرية أن تزيد من مخصصات

الميزانية العامة للقطاع الزراعي.

81.7%
مستوى تحسین األمن الغذائي

(مؤشر (نظم سالمة األغذیة

-0.6% 

مؤشر تقلب األسعار المحلیة

لألغذیة

29.3%
تقدیم التقریر القطري لفترة

السنتین

58.3% 

النسبة المئویة لمعدل نمو قیمة

التبادل التجاري في السلع

والخدمات الزراعیة داخل إفریقیا

28.6% 

مؤشر إتمام عملیة كادیب

20.1% 

معدل نمو حجم األراضي المرویة

مقارنة بحجمھا في عام 2000

2.5% 

الدعم الرسمي للتنمیة في االنفاق

الزراعي كنسبة مئویة من االلتزام
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في تنفیذ إعالن مالبو بشأن التحول الزراعي في أفریقیا لیس في االتجاه الصحیح وھو 10/  أنجوال لقد حقق 3.77

بطاقة أداء البلد لسنة 2021 لتنفیذ إعالن مالبو

أنجوال إسم البلد

مجاالت التزمات مالبو - الفئات مجاالت التزمات مالبو - المواضیع

التقدم المحرز في

الفئة

الحد األدنى لعام

2021

أداء الفئة على

10
البند الرقم

التقدم المحرز في

الموضوع

الحد األدنى لعام

2021

أداء الموضوع

على 10
البند الرقم

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 4.29 العملیة القطریة للبرنامج األفریقي الشامل للتنمیة الزراعیة PC 1.1

لیس في االتجاه

الصحیح
10.00 6.22

االلتزام بعملیة البرنامج

األفریقي الشامل للتنمیة

الزراعیة

1
لیس في االتجاه الصحیح 10.00 7.03

التعاون والشراكة والتحالف على أساس البرنامج الشامل لتنمیة الزراعة

األفریقیة
PC 1.2

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 7.33
البرنامج الشامل للتنمیة الزراعیة في أفریقیا القائم على مراجعة السیاسات

والمؤسسات / اإلعداد / الدعم
PC 1.3

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 3.28 النفقات العامة للزراعة PC 2.1

لیس في االتجاه

الصحیح
7.50 0.98

االستثمار في تمویل

الزراعة
2

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 0.00 استثمارات القطاع الخاص المحلي في الزراعة PC 2.2

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 0.00 استثمار القطاع الخاص االجنبى فى الزراعة PC 2.3

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 0.63 الحصول على التمویل PC 2.4

لیس في االتجاه الصحیح 7.92 2.53 الحصول على المدخالت والتقنیات الزراعیة PC 3.1

لیس في االتجاه

الصحیح
6.32 4.46 القضاء على الجوع 3

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 0.00 االنتاجیة الزراعیة PC 3.2

في االتجاه الصحیح 5.00 7.54 فاقد األغذیة ما بعد الحصاد PC 3.3

في االتجاه الصحیح 10.00 10.00 الحمایة االجتماعیة PC 3.4

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 1.43 األمن الغذائي والتغذوي PC 3.5

في االتجاه الصحیح 5.00 5.24 سالمة األغذیة PC 3.6

لیس في االتجاه الصحیح 6.25 2.50 نسبة إسھام الزراعة في الناتج المحلي اإلجمالي و تقلیل الفقر PC 4.1

لیس في االتجاه

الصحیح
5.81 1.01

إنھاء الفقر عن طریق

الزراعة
4

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 0.00 الشراكة الشاملة بین القطاعین العام والخاص لسالسل القیمة للسلع PC 4.2

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 0.05 عمل الشباب في الزراعة PC 4.3

لیس في االتجاه الصحیح 7.00 1.50 مشاركة النساء في الزراعة PC 4.4

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 0.00 التجارة بین البلدان األفریقیة في السلع والخدمات الزراعیة PC 5.1
لیس في االتجاه

الصحیح
5.00 2.98

التجارة بین البلدان

األفریقیة في السلع

والخدمات الزراعیة

5

في االتجاه الصحیح 5.00 5.96 سیاسات التجارة بین البلدان األفریقیة والظروف المؤسسیة PC 5.2

لیس في االتجاه الصحیح 6.00 0.00 القدرة على مواجھة المخاطر ذات الصلة بالمناخ PC 6.1
لیس في االتجاه

الصحیح
8.00 3.35

تعزیز القدرة على مواجھة

تغ ري المناخ
6

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 6.70 االستثمار في بناء الصمود PC 6.2

في االتجاه الصحیح 5.00 10.00
قدرة الدول على وضع خطط عمل قائمة على األدلة وتنفیذھا و متابعتھا

وتقییمھا
PC 7.1

لیس في االتجاه

الصحیح
8.33 7.43

المساءلة المتبادلة بشأن

خطط العمل والنتائج
7

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 5.28 استعراض األقران والمساءلة المتبادلة PC 7.2

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 7.00 عملیة المراجعة الزراعیة لفترة السنتین PC 7.3

لیس في االتجاه الصحیح إجمالي التقدم المحرز 3.77 األداء اإلجمالي للبلد

و ھو الحد االدنى لالداء االجمالي لبلد ما لیكون على المسار الصحیح في 2021 7.28 المعیار 2021 ھو

أبرز المجاالت الرئیسیة الخمسة لألداء الجید للبلد

أبرز المجاالت الخمسة التي تتطلب اھتمام البالد

التوصیات

1. زيادة مخصصات الميزانية للمدخالت وخدمات اإلرشاد 

2. إنشاء آليات مؤسسية شاملة للمساءلة المتبادلة واستعراض النظراء. 

3. زيادة مخصصات الميزانية الحكومية من أجل مبادرات بناء القدرة على الصمود.

75.3
مؤشر القدرة على تولید واستخدام

البیانات والمعلومات الزراعیة

اإلحصائیة

100.0% 

االستجابة الحتیاجات اإلنفاق على

الحمایة االجتماعیة للفئات

االجتماعیة الضعیفة ، من میزانیة

الحكومة

12.4% 

النسبة المئویة لمعدل نمو القیمة

المضافة في قطاع الزراعة

103.4% 

معدل نمو حجم األراضي المرویة

مقارنة بحجمھا في عام 2000

162.8% 

معدل النمو لنسبة الحد األدنى من

التنوع الغذائي للنساء

42.9%
مؤشر إتمام عملیة كادیب

17.1kg/ha 

استھالك األسمدة لكل ھكتار من

األراضي الصالحة للزراعة أقل من

50 كجم / ھكتار الموصى بھا

3.2% 

الدعم الرسمي للتنمیة في االنفاق

الزراعي كنسبة مئویة من االلتزام

3.0% 

نسبة النساء الریفیات الالئي یتم

تمكینھن في الزراعة

12.1% 

نسبة المزارعین الذین یمكنھم

الوصول إلى الخدمات االستشاریة

الزراعیة
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في تنفیذ إعالن مالبو بشأن التحول الزراعي في أفریقیا لیس في االتجاه الصحیح وھو 10/  بنین لقد حقق 4.78

بطاقة أداء البلد لسنة 2021 لتنفیذ إعالن مالبو

بنین إسم البلد

مجاالت التزمات مالبو - الفئات مجاالت التزمات مالبو - المواضیع

التقدم المحرز في

الفئة

الحد األدنى لعام

2021

أداء الفئة على

10
البند الرقم

التقدم المحرز في

الموضوع

الحد األدنى لعام

2021

أداء الموضوع

على 10
البند الرقم

في االتجاه الصحیح 10.00 10.00 العملیة القطریة للبرنامج األفریقي الشامل للتنمیة الزراعیة PC 1.1

لیس في االتجاه

الصحیح
10.00 8.21

االلتزام بعملیة البرنامج

األفریقي الشامل للتنمیة

الزراعیة

1
لیس في االتجاه الصحیح 10.00 4.63

التعاون والشراكة والتحالف على أساس البرنامج الشامل لتنمیة الزراعة

األفریقیة
PC 1.2

في االتجاه الصحیح 10.00 10.00
البرنامج الشامل للتنمیة الزراعیة في أفریقیا القائم على مراجعة السیاسات

والمؤسسات / اإلعداد / الدعم
PC 1.3

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 6.07 النفقات العامة للزراعة PC 2.1

لیس في االتجاه

الصحیح
7.50 4.20

االستثمار في تمویل

الزراعة
2

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 3.33 استثمارات القطاع الخاص المحلي في الزراعة PC 2.2

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 0.11 استثمار القطاع الخاص االجنبى فى الزراعة PC 2.3

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 7.31 الحصول على التمویل PC 2.4

لیس في االتجاه الصحیح 7.92 3.27 الحصول على المدخالت والتقنیات الزراعیة PC 3.1

لیس في االتجاه

الصحیح
6.32 2.54 القضاء على الجوع 3

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 3.49 االنتاجیة الزراعیة PC 3.2

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 0.51 فاقد األغذیة ما بعد الحصاد PC 3.3

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 3.39 الحمایة االجتماعیة PC 3.4

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 1.90 األمن الغذائي والتغذوي PC 3.5

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 2.68 سالمة األغذیة PC 3.6

لیس في االتجاه الصحیح 6.25 0.20 نسبة إسھام الزراعة في الناتج المحلي اإلجمالي و تقلیل الفقر PC 4.1

لیس في االتجاه

الصحیح
5.81 4.14

إنھاء الفقر عن طریق

الزراعة
4

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 0.00 الشراكة الشاملة بین القطاعین العام والخاص لسالسل القیمة للسلع PC 4.2

في االتجاه الصحیح 5.00 10.00 عمل الشباب في الزراعة PC 4.3

لیس في االتجاه الصحیح 7.00 6.38 مشاركة النساء في الزراعة PC 4.4

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 0.00 التجارة بین البلدان األفریقیة في السلع والخدمات الزراعیة PC 5.1
لیس في االتجاه

الصحیح
5.00 2.25

التجارة بین البلدان

األفریقیة في السلع

والخدمات الزراعیة

5

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 4.51 سیاسات التجارة بین البلدان األفریقیة والظروف المؤسسیة PC 5.2

لیس في االتجاه الصحیح 6.00 4.43 القدرة على مواجھة المخاطر ذات الصلة بالمناخ PC 6.1
لیس في االتجاه

الصحیح
8.00 5.57

تعزیز القدرة على مواجھة

تغ ري المناخ
6

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 6.71 االستثمار في بناء الصمود PC 6.2

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 0.00
قدرة الدول على وضع خطط عمل قائمة على األدلة وتنفیذھا و متابعتھا

وتقییمھا
PC 7.1

لیس في االتجاه

الصحیح
8.33 6.53

المساءلة المتبادلة بشأن

خطط العمل والنتائج
7

في االتجاه الصحیح 10.00 10.00 استعراض األقران والمساءلة المتبادلة PC 7.2

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 9.59 عملیة المراجعة الزراعیة لفترة السنتین PC 7.3

لیس في االتجاه الصحیح إجمالي التقدم المحرز 4.78 األداء اإلجمالي للبلد

و ھو الحد االدنى لالداء االجمالي لبلد ما لیكون على المسار الصحیح في 2021 7.28 المعیار 2021 ھو

أبرز المجاالت الرئیسیة الخمسة لألداء الجید للبلد

أبرز المجاالت الخمسة التي تتطلب اھتمام البالد

التوصیات

1. ينبغي لبنين أن تتخذ تدابير لزيادة نسبة األراضي الخاضعة لإلدارة المستدامة لألراضي الممارسات. 

2. ينبغي لبنين أن تعمل جاھدة لتخفيض النسبة المئوية للسكان الذين يعانون من األغذية المعتدلة والشاقة. 

3. انعدام األمن من خالل التركيز أكثر على برامج تعزيز األمن الغذائي. 4. ينبغي لبنين أن تركز أكثر على الجهود التي من شأنها أن توفر المزيد من

فرص أفضل للمزارعين للوصول إلى اراضي الزراعة والخدمات االستشارية.

100.0%
وجود آلیات و منصات مؤسسیة

عنى بالمساءلة المتبادلة و شاملة تُ 

مراجعة األقران؛ مؤشر التعقید

االقتصادي

100.0% 

مؤشر إتمام عملیة كادیب

100.0% 

السیاسات القائمة على األدلة

والمؤسسات الداعمة والموارد

البشریة المتعلقة بھا

30.4% 

النسبة المئویة للشباب الذین

وجدوا فرص عمل جدیدة في

سالسل القیم الزراعیة

5.0% 

انتشار الھزال بین األطفال دون

سن 5 سنوات

27.8%
نسبة المزارعین الذین یمكنھم

الوصول إلى الخدمات االستشاریة

الزراعیة

12.7% 

خفض النسبة المئویة النتشار عدم

األمن الغذائي للبالغین من ھم أكبر

من 15 عاما

23.5% 

معدل نمو المحاصیل الخاص

بالسلع الزراعیة ذات األولویة في

البالد

6.0% 

نسبة األراضي الزراعیة التي

تطبق منظومة اإلدارة المستدامة

لألراضي والمیاه بما في ذلك

ممارسات نظام

18.0% 

معدل نمو حجم األراضي المرویة

مقارنة بحجمھا في عام 2000
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في تنفیذ إعالن مالبو بشأن التحول الزراعي في أفریقیا لیس في االتجاه الصحیح وھو 10/  بوتسوانا لقد حقق 4.95

بطاقة أداء البلد لسنة 2021 لتنفیذ إعالن مالبو

بوتسوانا إسم البلد

مجاالت التزمات مالبو - الفئات مجاالت التزمات مالبو - المواضیع

التقدم المحرز في

الفئة

الحد األدنى لعام

2021

أداء الفئة على

10
البند الرقم

التقدم المحرز في

الموضوع

الحد األدنى لعام

2021

أداء الموضوع

على 10
البند الرقم

في االتجاه الصحیح 10.00 10.00 العملیة القطریة للبرنامج األفریقي الشامل للتنمیة الزراعیة PC 1.1

لیس في االتجاه

الصحیح
10.00 7.42

االلتزام بعملیة البرنامج

األفریقي الشامل للتنمیة

الزراعیة

1
لیس في االتجاه الصحیح 10.00 6.46

التعاون والشراكة والتحالف على أساس البرنامج الشامل لتنمیة الزراعة

األفریقیة
PC 1.2

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 5.79
البرنامج الشامل للتنمیة الزراعیة في أفریقیا القائم على مراجعة السیاسات

والمؤسسات / اإلعداد / الدعم
PC 1.3

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 6.02 النفقات العامة للزراعة PC 2.1

لیس في االتجاه

الصحیح
7.50 6.67

االستثمار في تمویل

الزراعة
2

في االتجاه الصحیح 5.00 10.00 استثمارات القطاع الخاص المحلي في الزراعة PC 2.2

في االتجاه الصحیح 5.00 10.00 استثمار القطاع الخاص االجنبى فى الزراعة PC 2.3

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 0.65 الحصول على التمویل PC 2.4

لیس في االتجاه الصحیح 7.92 4.06 الحصول على المدخالت والتقنیات الزراعیة PC 3.1

لیس في االتجاه

الصحیح
6.32 2.80 القضاء على الجوع 3

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 2.06 االنتاجیة الزراعیة PC 3.2

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 0.00 فاقد األغذیة ما بعد الحصاد PC 3.3

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 5.23 الحمایة االجتماعیة PC 3.4

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 3.24 األمن الغذائي والتغذوي PC 3.5

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 2.19 سالمة األغذیة PC 3.6

لیس في االتجاه الصحیح 6.25 0.00 نسبة إسھام الزراعة في الناتج المحلي اإلجمالي و تقلیل الفقر PC 4.1

لیس في االتجاه

الصحیح
5.81 0.67

إنھاء الفقر عن طریق

الزراعة
4

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 0.00 الشراكة الشاملة بین القطاعین العام والخاص لسالسل القیمة للسلع PC 4.2

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 2.70 عمل الشباب في الزراعة PC 4.3

لیس في االتجاه الصحیح 7.00 0.00 مشاركة النساء في الزراعة PC 4.4

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 4.69 التجارة بین البلدان األفریقیة في السلع والخدمات الزراعیة PC 5.1

في االتجاه الصحیح 5.00 5.06
التجارة بین البلدان

األفریقیة في السلع

والخدمات الزراعیة

5

في االتجاه الصحیح 5.00 5.44 سیاسات التجارة بین البلدان األفریقیة والظروف المؤسسیة PC 5.2

لیس في االتجاه الصحیح 6.00 0.06 القدرة على مواجھة المخاطر ذات الصلة بالمناخ PC 6.1
لیس في االتجاه

الصحیح
8.00 3.37

تعزیز القدرة على مواجھة

تغ ري المناخ
6

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 6.67 االستثمار في بناء الصمود PC 6.2

في االتجاه الصحیح 5.00 6.90
قدرة الدول على وضع خطط عمل قائمة على األدلة وتنفیذھا و متابعتھا

وتقییمھا
PC 7.1

في االتجاه الصحیح 8.33 8.66
المساءلة المتبادلة بشأن

خطط العمل والنتائج
7

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 9.44 استعراض األقران والمساءلة المتبادلة PC 7.2

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 9.63 عملیة المراجعة الزراعیة لفترة السنتین PC 7.3

لیس في االتجاه الصحیح إجمالي التقدم المحرز 4.95 األداء اإلجمالي للبلد

و ھو الحد االدنى لالداء االجمالي لبلد ما لیكون على المسار الصحیح في 2021 7.28 المعیار 2021 ھو

أبرز المجاالت الرئیسیة الخمسة لألداء الجید للبلد

أبرز المجاالت الخمسة التي تتطلب اھتمام البالد

التوصیات

1. زيادة اإلنفاق العام على الزراعة كحصة من إجمالي اإلنفاق العام وألغراض زراعية حديثة التقنية. 

2. توفير التدريب والقروض بأسعار معقولة للشباب في مجال األعمال الزراعية. 

3. تركيز االھتمام على سياسات الحماية االجتماعية للحد من الضعف وتعزيز القدرة على الصمود أمام انعدام االمن والمواد الغذائية.

100.0%
مؤشر إتمام عملیة كادیب

19.0% 

الدعم الرسمي للتنمیة في االنفاق

الزراعي كنسبة مئویة من االلتزام

100.0% 

نسبة المزارعین الذین یمكنھم

الوصول إلى الخدمات االستشاریة

الزراعیة

0.0% 

انتشار الھزال بین األطفال دون

سن 5 سنوات

3.3% 

انتشار النحافة بین األطفال دون

سن 5 سنوات

39.7%
معدل نمو القیمة الزراعیة

المضافة، بثابت الدوالر األمریكي،

لكل ھكتار من االرض الزراعیة

13.6% 

خفض النسبة المئویة النتشار عدم

األمن الغذائي للبالغین من ھم أكبر

من 15 عاما

8.1% 

النسبة المئویة للشباب الذین

وجدوا فرص عمل جدیدة في

سالسل القیم الزراعیة

2.4% 

النسبة المئویة لإلنفاق الحكومة

على قطاع الزراعة من إجمالي

النفقات الحكومیة

22.1% 

معدل نمو المحاصیل الخاص

بالسلع الزراعیة ذات األولویة في

البالد
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في تنفیذ إعالن مالبو بشأن التحول الزراعي في أفریقیا لیس في االتجاه الصحیح وھو 10/  بوركینافاسو لقد حقق 5.20

بطاقة أداء البلد لسنة 2021 لتنفیذ إعالن مالبو

بوركینافاسو إسم البلد

مجاالت التزمات مالبو - الفئات مجاالت التزمات مالبو - المواضیع

التقدم المحرز في

الفئة

الحد األدنى لعام

2021

أداء الفئة على

10
البند الرقم

التقدم المحرز في

الموضوع

الحد األدنى لعام

2021

أداء الموضوع

على 10
البند الرقم

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 8.57 العملیة القطریة للبرنامج األفریقي الشامل للتنمیة الزراعیة PC 1.1

لیس في االتجاه

الصحیح
10.00 8.60

االلتزام بعملیة البرنامج

األفریقي الشامل للتنمیة

الزراعیة

1
لیس في االتجاه الصحیح 10.00 8.05

التعاون والشراكة والتحالف على أساس البرنامج الشامل لتنمیة الزراعة

األفریقیة
PC 1.2

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 9.16
البرنامج الشامل للتنمیة الزراعیة في أفریقیا القائم على مراجعة السیاسات

والمؤسسات / اإلعداد / الدعم
PC 1.3

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 7.29 النفقات العامة للزراعة PC 2.1

لیس في االتجاه

الصحیح
7.50 4.36

االستثمار في تمویل

الزراعة
2

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 4.78 استثمارات القطاع الخاص المحلي في الزراعة PC 2.2

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 0.13 استثمار القطاع الخاص االجنبى فى الزراعة PC 2.3

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 5.26 الحصول على التمویل PC 2.4

لیس في االتجاه الصحیح 7.92 2.49 الحصول على المدخالت والتقنیات الزراعیة PC 3.1

لیس في االتجاه

الصحیح
6.32 2.23 القضاء على الجوع 3

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 2.09 االنتاجیة الزراعیة PC 3.2

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 0.82 فاقد األغذیة ما بعد الحصاد PC 3.3

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 4.40 الحمایة االجتماعیة PC 3.4

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 1.46 األمن الغذائي والتغذوي PC 3.5

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 2.14 سالمة األغذیة PC 3.6

لیس في االتجاه الصحیح 6.25 2.99 نسبة إسھام الزراعة في الناتج المحلي اإلجمالي و تقلیل الفقر PC 4.1

في االتجاه الصحیح 5.81 5.90
إنھاء الفقر عن طریق

الزراعة
4

في االتجاه الصحیح 5.00 10.00 الشراكة الشاملة بین القطاعین العام والخاص لسالسل القیمة للسلع PC 4.2

في االتجاه الصحیح 5.00 10.00 عمل الشباب في الزراعة PC 4.3

لیس في االتجاه الصحیح 7.00 0.62 مشاركة النساء في الزراعة PC 4.4

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 0.36 التجارة بین البلدان األفریقیة في السلع والخدمات الزراعیة PC 5.1
لیس في االتجاه

الصحیح
5.00 2.90

التجارة بین البلدان

األفریقیة في السلع

والخدمات الزراعیة

5

في االتجاه الصحیح 5.00 5.43 سیاسات التجارة بین البلدان األفریقیة والظروف المؤسسیة PC 5.2

لیس في االتجاه الصحیح 6.00 3.77 القدرة على مواجھة المخاطر ذات الصلة بالمناخ PC 6.1
لیس في االتجاه

الصحیح
8.00 5.23

تعزیز القدرة على مواجھة

تغ ري المناخ
6

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 6.69 االستثمار في بناء الصمود PC 6.2

في االتجاه الصحیح 5.00 5.79
قدرة الدول على وضع خطط عمل قائمة على األدلة وتنفیذھا و متابعتھا

وتقییمھا
PC 7.1

لیس في االتجاه

الصحیح
8.33 7.18

المساءلة المتبادلة بشأن

خطط العمل والنتائج
7

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 8.33 استعراض األقران والمساءلة المتبادلة PC 7.2

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 7.41 عملیة المراجعة الزراعیة لفترة السنتین PC 7.3

لیس في االتجاه الصحیح إجمالي التقدم المحرز 5.20 األداء اإلجمالي للبلد

و ھو الحد االدنى لالداء االجمالي لبلد ما لیكون على المسار الصحیح في 2021 7.28 المعیار 2021 ھو

أبرز المجاالت الرئیسیة الخمسة لألداء الجید للبلد

أبرز المجاالت الخمسة التي تتطلب اھتمام البالد

التوصیات

1. ينبغي أن تعمل بوركينا فاسو بجد أكبر لزيادة فرص حصول المزارعين على الخدمات االستشارية الزراعية وكذلك زيادة حجم المناطق المروية في

البالد 

2. ينبغي لبوركينا فاسو أن تتخذ تدابير من شأنها أن تؤدي إلى خفض نسبة الفقراء في السكان وكذلك انتشار الهزال بين األطفال دون سن الخامسة. 

3. ينبغي لبوركينا فاسو تنفيذ برامج التغذية التي من شأنها زيادة نسبة األطفال 6-23 شهرا من العمر التي تلبي الحد األدنى من النظام الغذائي المقبول.

56.8%
النسبة المئویة للشباب الذین

وجدوا فرص عمل جدیدة في

سالسل القیم الزراعیة

5.0 out of 5 

عدد سالسل القیمة للسلع

الزراعیة ذات االولویة التي یقام

من أجلھا شراكات بین القطاعین

العام والخاص، ویكون لھا ارتباط

وثیق بأصحاب الحیازات الزراعیة

الصغیرة

6.4% 

النسبة المئویة لمعدل نمو القیمة

المضافة في قطاع الزراعة

64.2% 

مستوى تحسین األمن الغذائي

(مؤشر (نظم سالمة األغذیة

58.6  out of 100 

مؤشر تیسیر التبادل التجاري

9.1%
انتشار الھزال بین األطفال دون

سن 5 سنوات

24.0% 

نسبة المزارعین الذین یمكنھم

الوصول إلى الخدمات االستشاریة

الزراعیة

21.9% 

نسبة األطفال الذین تتراوح

ا أعمارھم بین 6 إلى 23 شھرُ 

والذین یحصلون على الحد األدنى

من النظام الغذائي المقبول

9.7% 

النسبة المئویة لمعدل خفض عدد

الفقراء من السكان حسب خط

الفقر الوطني

13.7% 

معدل نمو حجم األراضي المرویة

مقارنة بحجمھا في عام 2000
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في تنفیذ إعالن مالبو بشأن التحول الزراعي في أفریقیا لیس في االتجاه الصحیح وھو 10/  بوروندي لقد حقق 5.63

بطاقة أداء البلد لسنة 2021 لتنفیذ إعالن مالبو

بوروندي إسم البلد

مجاالت التزمات مالبو - الفئات مجاالت التزمات مالبو - المواضیع

التقدم المحرز في

الفئة

الحد األدنى لعام

2021

أداء الفئة على

10
البند الرقم

التقدم المحرز في

الموضوع

الحد األدنى لعام

2021

أداء الموضوع

على 10
البند الرقم

في االتجاه الصحیح 10.00 10.00 العملیة القطریة للبرنامج األفریقي الشامل للتنمیة الزراعیة PC 1.1

لیس في االتجاه

الصحیح
10.00 9.20

االلتزام بعملیة البرنامج

األفریقي الشامل للتنمیة

الزراعیة

1
لیس في االتجاه الصحیح 10.00 9.52

التعاون والشراكة والتحالف على أساس البرنامج الشامل لتنمیة الزراعة

األفریقیة
PC 1.2

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 8.07
البرنامج الشامل للتنمیة الزراعیة في أفریقیا القائم على مراجعة السیاسات

والمؤسسات / اإلعداد / الدعم
PC 1.3

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 7.13 النفقات العامة للزراعة PC 2.1

لیس في االتجاه

الصحیح
7.50 2.24

االستثمار في تمویل

الزراعة
2

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 0.03 استثمارات القطاع الخاص المحلي في الزراعة PC 2.2

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 0.39 استثمار القطاع الخاص االجنبى فى الزراعة PC 2.3

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 1.41 الحصول على التمویل PC 2.4

لیس في االتجاه الصحیح 7.92 3.99 الحصول على المدخالت والتقنیات الزراعیة PC 3.1

لیس في االتجاه

الصحیح
6.32 3.81 القضاء على الجوع 3

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 2.18 االنتاجیة الزراعیة PC 3.2

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 0.80 فاقد األغذیة ما بعد الحصاد PC 3.3

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 8.73 الحمایة االجتماعیة PC 3.4

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 2.56 األمن الغذائي والتغذوي PC 3.5

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 4.61 سالمة األغذیة PC 3.6

لیس في االتجاه الصحیح 6.25 0.37 نسبة إسھام الزراعة في الناتج المحلي اإلجمالي و تقلیل الفقر PC 4.1

لیس في االتجاه

الصحیح
5.81 4.38

إنھاء الفقر عن طریق

الزراعة
4

في االتجاه الصحیح 5.00 10.00 الشراكة الشاملة بین القطاعین العام والخاص لسالسل القیمة للسلع PC 4.2

في االتجاه الصحیح 5.00 6.14 عمل الشباب في الزراعة PC 4.3

لیس في االتجاه الصحیح 7.00 1.01 مشاركة النساء في الزراعة PC 4.4

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 1.78 التجارة بین البلدان األفریقیة في السلع والخدمات الزراعیة PC 5.1
لیس في االتجاه

الصحیح
5.00 3.18

التجارة بین البلدان

األفریقیة في السلع

والخدمات الزراعیة

5

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 4.58 سیاسات التجارة بین البلدان األفریقیة والظروف المؤسسیة PC 5.2

في االتجاه الصحیح 6.00 10.00 القدرة على مواجھة المخاطر ذات الصلة بالمناخ PC 6.1

في االتجاه الصحیح 8.00 8.44
تعزیز القدرة على مواجھة

تغ ري المناخ
6

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 6.88 االستثمار في بناء الصمود PC 6.2

في االتجاه الصحیح 5.00 6.11
قدرة الدول على وضع خطط عمل قائمة على األدلة وتنفیذھا و متابعتھا

وتقییمھا
PC 7.1

لیس في االتجاه

الصحیح
8.33 8.12

المساءلة المتبادلة بشأن

خطط العمل والنتائج
7

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 8.33 استعراض األقران والمساءلة المتبادلة PC 7.2

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 9.93 عملیة المراجعة الزراعیة لفترة السنتین PC 7.3

لیس في االتجاه الصحیح إجمالي التقدم المحرز 5.63 األداء اإلجمالي للبلد

و ھو الحد االدنى لالداء االجمالي لبلد ما لیكون على المسار الصحیح في 2021 7.28 المعیار 2021 ھو

أبرز المجاالت الرئیسیة الخمسة لألداء الجید للبلد

أبرز المجاالت الخمسة التي تتطلب اھتمام البالد

التوصیات

1. ينبغي لحكومة بوروندي تنفيذ سياسات وإجراءات لزيادة التجارة داخل أفريقيا أيضا للحد من الفجوة بين سعر الجملة وبوابة المزرعة. 

2. ينبغي لبوروندي أن تنفذ استراتيجيات لتعزيز حصول الرجال والنساء العاملين في الزراعة على التمويل. 

3. ينبغي للبلد تنفيذ تدابير لزيادة نمو القيمة المضافة الزراعية لكل عامل الزراعة.

100.0%
مؤشر إتمام عملیة كادیب

5.0 out of 5 

عدد سالسل القیمة للسلع

الزراعیة ذات االولویة التي یقام

من أجلھا شراكات بین القطاعین

العام والخاص، ویكون لھا ارتباط

وثیق بأصحاب الحیازات الزراعیة

الصغیرة

58.0% 

النسبة المئویة لألسر المعیشیة

التي تعتمد على الزراعة،

والرعي، وصید األسماك ممن

تحسنت قدرتھا على الصمود في

مواجھة صدمات الطقس والمناخ

44.3% 

نسبة األراضي الزراعیة التي

تطبق منظومة اإلدارة المستدامة

لألراضي والمیاه بما في ذلك

ممارسات نظام

10.0% 

النسبة المئویة لإلنفاق الحكومة

على قطاع الزراعة من إجمالي

النفقات الحكومیة

35.6%
النسبة المئویة لمعدل نمو قیمة

التبادل التجاري في السلع

والخدمات الزراعیة داخل إفریقیا

7.1% 

خفض الفجوة بین سعر الجملة و

سعر المزرعة

14.1% 

نسبة الرجال والنساء المشتغلین

في الزراعة القادرین على

الحصول على الخدمات المالیة

11.5% 

معدل نمو القیمة الزراعیة

المضافة بثابت الدوالر األمریكي،

لكل عامل زراعي

2.0% 

نسبة النساء الریفیات الالئي یتم

تمكینھن في الزراعة
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في تنفیذ إعالن مالبو بشأن التحول الزراعي في أفریقیا لیس في االتجاه الصحیح وھو 10/  جمھوریة الرأس األخضر لقد حقق 4.55

بطاقة أداء البلد لسنة 2021 لتنفیذ إعالن مالبو

جمھوریة الرأس األخضر إسم البلد

مجاالت التزمات مالبو - الفئات مجاالت التزمات مالبو - المواضیع

التقدم المحرز في

الفئة

الحد األدنى لعام

2021

أداء الفئة على

10
البند الرقم

التقدم المحرز في

الموضوع

الحد األدنى لعام

2021

أداء الموضوع

على 10
البند الرقم

في االتجاه الصحیح 10.00 10.00 العملیة القطریة للبرنامج األفریقي الشامل للتنمیة الزراعیة PC 1.1

لیس في االتجاه

الصحیح
10.00 8.64

االلتزام بعملیة البرنامج

األفریقي الشامل للتنمیة

الزراعیة

1
لیس في االتجاه الصحیح 10.00 6.54

التعاون والشراكة والتحالف على أساس البرنامج الشامل لتنمیة الزراعة

األفریقیة
PC 1.2

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 9.39
البرنامج الشامل للتنمیة الزراعیة في أفریقیا القائم على مراجعة السیاسات

والمؤسسات / اإلعداد / الدعم
PC 1.3

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 7.57 النفقات العامة للزراعة PC 2.1

لیس في االتجاه

الصحیح
7.50 4.84

االستثمار في تمویل

الزراعة
2

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 1.76 استثمارات القطاع الخاص المحلي في الزراعة PC 2.2

في االتجاه الصحیح 5.00 10.00 استثمار القطاع الخاص االجنبى فى الزراعة PC 2.3

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 0.05 الحصول على التمویل PC 2.4

لیس في االتجاه الصحیح 7.92 3.76 الحصول على المدخالت والتقنیات الزراعیة PC 3.1

لیس في االتجاه

الصحیح
6.32 1.59 القضاء على الجوع 3

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 0.31 االنتاجیة الزراعیة PC 3.2

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 0.00 فاقد األغذیة ما بعد الحصاد PC 3.3

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 3.16 الحمایة االجتماعیة PC 3.4

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 0.17 األمن الغذائي والتغذوي PC 3.5

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 2.13 سالمة األغذیة PC 3.6

لیس في االتجاه الصحیح 6.25 0.00 نسبة إسھام الزراعة في الناتج المحلي اإلجمالي و تقلیل الفقر PC 4.1

لیس في االتجاه

الصحیح
5.81 0.20

إنھاء الفقر عن طریق

الزراعة
4

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 0.00 الشراكة الشاملة بین القطاعین العام والخاص لسالسل القیمة للسلع PC 4.2

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 0.79 عمل الشباب في الزراعة PC 4.3

لیس في االتجاه الصحیح 7.00 0.00 مشاركة النساء في الزراعة PC 4.4

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 0.00 التجارة بین البلدان األفریقیة في السلع والخدمات الزراعیة PC 5.1
لیس في االتجاه

الصحیح
5.00 2.40

التجارة بین البلدان

األفریقیة في السلع

والخدمات الزراعیة

5

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 4.80 سیاسات التجارة بین البلدان األفریقیة والظروف المؤسسیة PC 5.2

في االتجاه الصحیح 6.00 10.00 القدرة على مواجھة المخاطر ذات الصلة بالمناخ PC 6.1

في االتجاه الصحیح 8.00 9.47
تعزیز القدرة على مواجھة

تغ ري المناخ
6

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 8.94 االستثمار في بناء الصمود PC 6.2

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 0.00
قدرة الدول على وضع خطط عمل قائمة على األدلة وتنفیذھا و متابعتھا

وتقییمھا
PC 7.1

لیس في االتجاه

الصحیح
8.33 4.73

المساءلة المتبادلة بشأن

خطط العمل والنتائج
7

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 5.28 استعراض األقران والمساءلة المتبادلة PC 7.2

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 8.90 عملیة المراجعة الزراعیة لفترة السنتین PC 7.3

لیس في االتجاه الصحیح إجمالي التقدم المحرز 4.55 األداء اإلجمالي للبلد

و ھو الحد االدنى لالداء االجمالي لبلد ما لیكون على المسار الصحیح في 2021 7.28 المعیار 2021 ھو

أبرز المجاالت الرئیسیة الخمسة لألداء الجید للبلد

أبرز المجاالت الخمسة التي تتطلب اھتمام البالد

التوصیات

1. يجب على كابو فيردي وضع تدابير من شأنها أن تؤدي إلى خفض نسبة السكان الذين يعانون من نقص التغذية من معدلھ المرتفع الحالي. 

2. يجب أن تعمل كابو فيردي على زيادة حجم المناطق المروية من خالل السعي بقوة إلى الري سياسات التوسع. 

3. يجب أن تضع كابو فيردي سياسات من شأنها تحسين ملكية المزارعين والحصول على األراضي اآلمنة فضال عن زيادة اإلنفاق على مبادرات البناء

المرنة.

100.0%
مؤشر إتمام عملیة كادیب

68.2% 

النسبة المئویة لألسر المعیشیة

التي تعتمد على الزراعة،

والرعي، وصید األسماك ممن

تحسنت قدرتھا على الصمود في

مواجھة صدمات الطقس والمناخ

65.3% 

نسبة األراضي الزراعیة التي

تطبق منظومة اإلدارة المستدامة

لألراضي والمیاه بما في ذلك

ممارسات نظام

19.0% 

الدعم الرسمي للتنمیة في االنفاق

الزراعي كنسبة مئویة من االلتزام

1.0% 

إجمالي اإلنفاق على البحوث

الزراعیة كنسبة من إجمالي الناتج

المحلي للزراعي

18.1kg/ha
استھالك األسمدة لكل ھكتار من

األراضي الصالحة للزراعة أقل من

50 كجم / ھكتار الموصى بھا

31.6% 

االستجابة الحتیاجات اإلنفاق على

الحمایة االجتماعیة للفئات

االجتماعیة الضعیفة ، من میزانیة

الحكومة

21.4% 

معدل نمو حجم األراضي المرویة

مقارنة بحجمھا في عام 2000

16.3% 

نسبة السكان الزراعیین البالغین

الذین لدیھم ملكیة أو حقوق

مضمونة على أرض زراعیة

15.4% 

من السكان یعانون من سوء

التغذیة
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في تنفیذ إعالن مالبو بشأن التحول الزراعي في أفریقیا لیس في االتجاه الصحیح وھو 10/  الكامیرون لقد حقق 4.58

بطاقة أداء البلد لسنة 2021 لتنفیذ إعالن مالبو

الكامیرون إسم البلد

مجاالت التزمات مالبو - الفئات مجاالت التزمات مالبو - المواضیع

التقدم المحرز في

الفئة

الحد األدنى لعام

2021

أداء الفئة على

10
البند الرقم

التقدم المحرز في

الموضوع

الحد األدنى لعام

2021

أداء الموضوع

على 10
البند الرقم

في االتجاه الصحیح 10.00 10.00 العملیة القطریة للبرنامج األفریقي الشامل للتنمیة الزراعیة PC 1.1

لیس في االتجاه

الصحیح
10.00 9.24

االلتزام بعملیة البرنامج

األفریقي الشامل للتنمیة

الزراعیة

1
لیس في االتجاه الصحیح 10.00 9.95

التعاون والشراكة والتحالف على أساس البرنامج الشامل لتنمیة الزراعة

األفریقیة
PC 1.2

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 7.78
البرنامج الشامل للتنمیة الزراعیة في أفریقیا القائم على مراجعة السیاسات

والمؤسسات / اإلعداد / الدعم
PC 1.3

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 4.72 النفقات العامة للزراعة PC 2.1

لیس في االتجاه

الصحیح
7.50 2.41

االستثمار في تمویل

الزراعة
2

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 0.00 استثمارات القطاع الخاص المحلي في الزراعة PC 2.2

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 0.00 استثمار القطاع الخاص االجنبى فى الزراعة PC 2.3

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 4.90 الحصول على التمویل PC 2.4

لیس في االتجاه الصحیح 7.92 3.49 الحصول على المدخالت والتقنیات الزراعیة PC 3.1

لیس في االتجاه

الصحیح
6.32 1.75 القضاء على الجوع 3

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 1.32 االنتاجیة الزراعیة PC 3.2

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 0.00 فاقد األغذیة ما بعد الحصاد PC 3.3

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 0.00 الحمایة االجتماعیة PC 3.4

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 3.65 األمن الغذائي والتغذوي PC 3.5

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 2.02 سالمة األغذیة PC 3.6

لیس في االتجاه الصحیح 6.25 2.50 نسبة إسھام الزراعة في الناتج المحلي اإلجمالي و تقلیل الفقر PC 4.1

لیس في االتجاه

الصحیح
5.81 2.05

إنھاء الفقر عن طریق

الزراعة
4

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 0.00 الشراكة الشاملة بین القطاعین العام والخاص لسالسل القیمة للسلع PC 4.2

في االتجاه الصحیح 5.00 5.69 عمل الشباب في الزراعة PC 4.3

لیس في االتجاه الصحیح 7.00 0.00 مشاركة النساء في الزراعة PC 4.4

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 0.00 التجارة بین البلدان األفریقیة في السلع والخدمات الزراعیة PC 5.1
لیس في االتجاه

الصحیح
5.00 1.93

التجارة بین البلدان

األفریقیة في السلع

والخدمات الزراعیة

5

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 3.85 سیاسات التجارة بین البلدان األفریقیة والظروف المؤسسیة PC 5.2

في االتجاه الصحیح 6.00 7.57 القدرة على مواجھة المخاطر ذات الصلة بالمناخ PC 6.1

في االتجاه الصحیح 8.00 8.43
تعزیز القدرة على مواجھة

تغ ري المناخ
6

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 9.29 االستثمار في بناء الصمود PC 6.2

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 0.00
قدرة الدول على وضع خطط عمل قائمة على األدلة وتنفیذھا و متابعتھا

وتقییمھا
PC 7.1

لیس في االتجاه

الصحیح
8.33 6.28

المساءلة المتبادلة بشأن

خطط العمل والنتائج
7

في االتجاه الصحیح 10.00 10.00 استعراض األقران والمساءلة المتبادلة PC 7.2

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 8.83 عملیة المراجعة الزراعیة لفترة السنتین PC 7.3

لیس في االتجاه الصحیح إجمالي التقدم المحرز 4.58 األداء اإلجمالي للبلد

و ھو الحد االدنى لالداء االجمالي لبلد ما لیكون على المسار الصحیح في 2021 7.28 المعیار 2021 ھو

أبرز المجاالت الرئیسیة الخمسة لألداء الجید للبلد

أبرز المجاالت الخمسة التي تتطلب اھتمام البالد

التوصیات

1. ينبغي لحكومة الكاميرون أن تتخذ إجراءات قوية ومتسقة لتحسين السياسات الحد من انتشار نقص الوزن بين األطفال دون سن الخامسة. 

2. ينبغي لحكومة الكاميرون أن تحسن مرافق التجارة في الجماعة االقتصادية اإلقليمية. 

3. ينبغي لحكومة الكاميرون أن تحسن صرف المساعدة اإلنمائية الرسمية لدعم االستثمار في القطاع الزراعي.

100.0%
مؤشر إتمام عملیة كادیب

100.0% 

وجود آلیات و منصات مؤسسیة

عنى بالمساءلة المتبادلة و شاملة تُ 

مراجعة األقران؛ مؤشر التعقید

االقتصادي

38.0% 

نسبة األراضي الزراعیة التي

تطبق منظومة اإلدارة المستدامة

لألراضي والمیاه بما في ذلك

ممارسات نظام

8.6% 

النسبة المئویة لمعدل نمو القیمة

المضافة في قطاع الزراعة

258.2% 

معدل نمو حجم األراضي المرویة

مقارنة بحجمھا في عام 2000

11.0%
انتشار النحافة بین األطفال دون

سن 5 سنوات

34.9% 

معدل نمو القیمة الزراعیة

المضافة بثابت الدوالر األمریكي،

لكل عامل زراعي

27.6% 

المساعدة اإلنمائیة الرسمیة التي

صرف على الزراعة ، مقابل تُ 

التزامات المساعدة اإلنمائیة

الرسمیة

27.1  out of 100 

مؤشر تیسیر التبادل التجاري

28.7% 

انتشار التقزم بین األطفال دون

سن 5 سنوات
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في تنفیذ إعالن مالبو بشأن التحول الزراعي في أفریقیا لیس في االتجاه الصحیح وھو 10/  جمھوریة أفریقیا الوسطى لقد حقق 2.61

بطاقة أداء البلد لسنة 2021 لتنفیذ إعالن مالبو

جمھوریة أفریقیا الوسطى إسم البلد

مجاالت التزمات مالبو - الفئات مجاالت التزمات مالبو - المواضیع

التقدم المحرز في

الفئة

الحد األدنى لعام

2021

أداء الفئة على

10
البند الرقم

التقدم المحرز في

الموضوع

الحد األدنى لعام

2021

أداء الموضوع

على 10
البند الرقم

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 4.29 العملیة القطریة للبرنامج األفریقي الشامل للتنمیة الزراعیة PC 1.1

لیس في االتجاه

الصحیح
10.00 6.98

االلتزام بعملیة البرنامج

األفریقي الشامل للتنمیة

الزراعیة

1
في االتجاه الصحیح 10.00 10.00

التعاون والشراكة والتحالف على أساس البرنامج الشامل لتنمیة الزراعة

األفریقیة
PC 1.2

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 6.67
البرنامج الشامل للتنمیة الزراعیة في أفریقیا القائم على مراجعة السیاسات

والمؤسسات / اإلعداد / الدعم
PC 1.3

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 2.69 النفقات العامة للزراعة PC 2.1

لیس في االتجاه

الصحیح
7.50 0.67

االستثمار في تمویل

الزراعة
2

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 0.00 استثمارات القطاع الخاص المحلي في الزراعة PC 2.2

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 0.00 استثمار القطاع الخاص االجنبى فى الزراعة PC 2.3

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 0.00 الحصول على التمویل PC 2.4

لیس في االتجاه الصحیح 7.92 1.91 الحصول على المدخالت والتقنیات الزراعیة PC 3.1

لیس في االتجاه

الصحیح
6.32 0.80 القضاء على الجوع 3

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 0.00 االنتاجیة الزراعیة PC 3.2

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 0.00 فاقد األغذیة ما بعد الحصاد PC 3.3

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 0.78 الحمایة االجتماعیة PC 3.4

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 0.22 األمن الغذائي والتغذوي PC 3.5

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 1.92 سالمة األغذیة PC 3.6

لیس في االتجاه الصحیح 6.25 0.00 نسبة إسھام الزراعة في الناتج المحلي اإلجمالي و تقلیل الفقر PC 4.1

لیس في االتجاه

الصحیح
5.81 0.00

إنھاء الفقر عن طریق

الزراعة
4

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 0.00 الشراكة الشاملة بین القطاعین العام والخاص لسالسل القیمة للسلع PC 4.2

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 0.00 عمل الشباب في الزراعة PC 4.3

لیس في االتجاه الصحیح 7.00 0.00 مشاركة النساء في الزراعة PC 4.4

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 0.00 التجارة بین البلدان األفریقیة في السلع والخدمات الزراعیة PC 5.1
لیس في االتجاه

الصحیح
5.00 0.22

التجارة بین البلدان

األفریقیة في السلع

والخدمات الزراعیة

5

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 0.43 سیاسات التجارة بین البلدان األفریقیة والظروف المؤسسیة PC 5.2

لیس في االتجاه الصحیح 6.00 0.00 القدرة على مواجھة المخاطر ذات الصلة بالمناخ PC 6.1
لیس في االتجاه

الصحیح
8.00 3.33

تعزیز القدرة على مواجھة

تغ ري المناخ
6

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 6.67 االستثمار في بناء الصمود PC 6.2

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 0.00
قدرة الدول على وضع خطط عمل قائمة على األدلة وتنفیذھا و متابعتھا

وتقییمھا
PC 7.1

لیس في االتجاه

الصحیح
8.33 6.27

المساءلة المتبادلة بشأن

خطط العمل والنتائج
7

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 9.72 استعراض األقران والمساءلة المتبادلة PC 7.2

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 9.08 عملیة المراجعة الزراعیة لفترة السنتین PC 7.3

لیس في االتجاه الصحیح إجمالي التقدم المحرز 2.61 األداء اإلجمالي للبلد

و ھو الحد االدنى لالداء االجمالي لبلد ما لیكون على المسار الصحیح في 2021 7.28 المعیار 2021 ھو

أبرز المجاالت الرئیسیة الخمسة لألداء الجید للبلد

أبرز المجاالت الخمسة التي تتطلب اھتمام البالد

التوصیات

1. ينبغي لجمهورية أفريقيا الوسطى أن تزيد اإلنفاق على البحوث الزراعية كحصة من الزراعة الناتج المحلي اإلجمالي والزراعة العامة كحصة من

إجمالي اإلنفاق العام للوفاء بإعالن ماالبو . 

2. ينبغي لجمهورية أفريقيا الوسطى أن تضع سياسات لتحسين السياسات الرامية إلى الحد من انتشار نقص الوزن بين األطفال دون سن الخامسة؛ 

3. ينبغي لجمهورية أفريقيا الوسطى أن تحسن فرص حصول المزارعين على الخدمات االستشارية الزراعية من أجل زيادة اإلنتاجية في قطاعي

الزراعة واألعمال الزراعية.

243.2%
وجود وجودة كیان تنسیقي متعدد

القطاعات ومتعدد األطراف صاحبة

المصلحة

233.3% 

معدل نمو حجم األراضي المرویة

مقارنة بحجمھا في عام 2000

57.5% 

مستوى تحسین األمن الغذائي

(مؤشر (نظم سالمة األغذیة

42.9%
مؤشر إتمام عملیة كادیب

0.0% 

المساعدة اإلنمائیة الرسمیة التي

صرف على الزراعة ، مقابل تُ 

التزامات المساعدة اإلنمائیة

الرسمیة

3.6% 

النسبة المئویة لإلنفاق الحكومة

على قطاع الزراعة من إجمالي

النفقات الحكومیة

21.3% 

انتشار النحافة بین األطفال دون

سن 5 سنوات

0.1% 

إجمالي اإلنفاق على البحوث

الزراعیة كنسبة من إجمالي الناتج

المحلي للزراعي
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في تنفیذ إعالن مالبو بشأن التحول الزراعي في أفریقیا لیس في االتجاه الصحیح وھو 10/  تشاد لقد حقق 3.88

بطاقة أداء البلد لسنة 2021 لتنفیذ إعالن مالبو

تشاد إسم البلد

مجاالت التزمات مالبو - الفئات مجاالت التزمات مالبو - المواضیع

التقدم المحرز في

الفئة

الحد األدنى لعام

2021

أداء الفئة على

10
البند الرقم

التقدم المحرز في

الموضوع

الحد األدنى لعام

2021

أداء الموضوع

على 10
البند الرقم

في االتجاه الصحیح 10.00 10.00 العملیة القطریة للبرنامج األفریقي الشامل للتنمیة الزراعیة PC 1.1

لیس في االتجاه

الصحیح
10.00 6.43

االلتزام بعملیة البرنامج

األفریقي الشامل للتنمیة

الزراعیة

1
لیس في االتجاه الصحیح 10.00 7.35

التعاون والشراكة والتحالف على أساس البرنامج الشامل لتنمیة الزراعة

األفریقیة
PC 1.2

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 1.93
البرنامج الشامل للتنمیة الزراعیة في أفریقیا القائم على مراجعة السیاسات

والمؤسسات / اإلعداد / الدعم
PC 1.3

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 2.83 النفقات العامة للزراعة PC 2.1

لیس في االتجاه

الصحیح
7.50 0.99

االستثمار في تمویل

الزراعة
2

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 0.00 استثمارات القطاع الخاص المحلي في الزراعة PC 2.2

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 0.00 استثمار القطاع الخاص االجنبى فى الزراعة PC 2.3

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 1.11 الحصول على التمویل PC 2.4

لیس في االتجاه الصحیح 7.92 2.71 الحصول على المدخالت والتقنیات الزراعیة PC 3.1

لیس في االتجاه

الصحیح
6.32 3.08 القضاء على الجوع 3

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 4.27 االنتاجیة الزراعیة PC 3.2

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 0.00 فاقد األغذیة ما بعد الحصاد PC 3.3

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 4.78 الحمایة االجتماعیة PC 3.4

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 4.35 األمن الغذائي والتغذوي PC 3.5

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 2.37 سالمة األغذیة PC 3.6

لیس في االتجاه الصحیح 6.25 2.70 نسبة إسھام الزراعة في الناتج المحلي اإلجمالي و تقلیل الفقر PC 4.1

لیس في االتجاه

الصحیح
5.81 3.66

إنھاء الفقر عن طریق

الزراعة
4

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 4.00 الشراكة الشاملة بین القطاعین العام والخاص لسالسل القیمة للسلع PC 4.2

في االتجاه الصحیح 5.00 7.92 عمل الشباب في الزراعة PC 4.3

لیس في االتجاه الصحیح 7.00 0.00 مشاركة النساء في الزراعة PC 4.4

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 0.00 التجارة بین البلدان األفریقیة في السلع والخدمات الزراعیة PC 5.1
لیس في االتجاه

الصحیح
5.00 0.88

التجارة بین البلدان

األفریقیة في السلع

والخدمات الزراعیة

5

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 1.75 سیاسات التجارة بین البلدان األفریقیة والظروف المؤسسیة PC 5.2

لیس في االتجاه الصحیح 6.00 5.37 القدرة على مواجھة المخاطر ذات الصلة بالمناخ PC 6.1
لیس في االتجاه

الصحیح
8.00 6.02

تعزیز القدرة على مواجھة

تغ ري المناخ
6

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 6.67 االستثمار في بناء الصمود PC 6.2

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 0.00
قدرة الدول على وضع خطط عمل قائمة على األدلة وتنفیذھا و متابعتھا

وتقییمھا
PC 7.1

لیس في االتجاه

الصحیح
8.33 6.11

المساءلة المتبادلة بشأن

خطط العمل والنتائج
7

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 8.61 استعراض األقران والمساءلة المتبادلة PC 7.2

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 9.72 عملیة المراجعة الزراعیة لفترة السنتین PC 7.3

لیس في االتجاه الصحیح إجمالي التقدم المحرز 3.88 األداء اإلجمالي للبلد

و ھو الحد االدنى لالداء االجمالي لبلد ما لیكون على المسار الصحیح في 2021 7.28 المعیار 2021 ھو

أبرز المجاالت الرئیسیة الخمسة لألداء الجید للبلد

أبرز المجاالت الخمسة التي تتطلب اھتمام البالد

التوصیات

1. ھناك حاجة إلى أن تقوم تشاد بتعبئة الموارد المحلية لتعزيز اإلنفاق العام على الزراعة، ووتأكد من استخدامها الفعال والكفاءة؛ 

2. يجب على تشاد االستثمار في البحث والتطوير لتحقيق اإلمكانات الكاملة لالبتكار الزراعي لتعزيز اإلنتاج الزراعي واإلنتاجية؛ 

3. ھناك حاجة إلى تيسير الحصول على الخدمات المالية، بما في ذلك االئتمان للنساء والشباب، والحصول على الخدمات المالية، والخدمات االستشارية

الزراعية لتحفيز االستثمارات واألعمال والصناعات الزراعية بطريقة منتجة.

100.0%
مؤشر إتمام عملیة كادیب

80.5% 

النسبة المئویة لألسر المعیشیة

التي تعتمد على الزراعة،

والرعي، وصید األسماك ممن

تحسنت قدرتھا على الصمود في

مواجھة صدمات الطقس والمناخ

12.0% 

النسبة المئویة لمعدل نمو القیمة

المضافة في قطاع الزراعة

116.0% 

معدل نمو حجم األراضي المرویة

مقارنة بحجمھا في عام 2000

75.2% 

نسبة األطفال الذین تتراوح

ا أعمارھم بین 6 إلى 23 شھرُ 

والذین یحصلون على الحد األدنى

من النظام الغذائي المقبول

0.2%
إجمالي اإلنفاق على البحوث

الزراعیة كنسبة من إجمالي الناتج

المحلي للزراعي

19.5% 

انتشار النحافة بین األطفال دون

سن 5 سنوات

2.7% 

الدعم الرسمي للتنمیة في االنفاق

الزراعي كنسبة مئویة من االلتزام

12.2% 

نسبة المزارعین الذین یمكنھم

الوصول إلى الخدمات االستشاریة

الزراعیة

11.1% 

نسبة الرجال والنساء المشتغلین

في الزراعة القادرین على

الحصول على الخدمات المالیة
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في تنفیذ إعالن مالبو بشأن التحول الزراعي في أفریقیا لیس في االتجاه الصحیح وھو 10/  جزر القمر لقد حقق 1.50

بطاقة أداء البلد لسنة 2021 لتنفیذ إعالن مالبو

جزر القمر إسم البلد

مجاالت التزمات مالبو - الفئات مجاالت التزمات مالبو - المواضیع

التقدم المحرز في

الفئة

الحد األدنى لعام

2021

أداء الفئة على

10
البند الرقم

التقدم المحرز في

الموضوع

الحد األدنى لعام

2021

أداء الموضوع

على 10
البند الرقم

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 8.57 العملیة القطریة للبرنامج األفریقي الشامل للتنمیة الزراعیة PC 1.1

لیس في االتجاه

الصحیح
10.00 6.19

االلتزام بعملیة البرنامج

األفریقي الشامل للتنمیة

الزراعیة

1
في االتجاه الصحیح 10.00 10.00

التعاون والشراكة والتحالف على أساس البرنامج الشامل لتنمیة الزراعة

األفریقیة
PC 1.2

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 0.00
البرنامج الشامل للتنمیة الزراعیة في أفریقیا القائم على مراجعة السیاسات

والمؤسسات / اإلعداد / الدعم
PC 1.3

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 2.74 النفقات العامة للزراعة PC 2.1

لیس في االتجاه

الصحیح
7.50 0.68

االستثمار في تمویل

الزراعة
2

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 0.00 استثمارات القطاع الخاص المحلي في الزراعة PC 2.2

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 0.00 استثمار القطاع الخاص االجنبى فى الزراعة PC 2.3

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 0.00 الحصول على التمویل PC 2.4

لیس في االتجاه الصحیح 7.92 0.00 الحصول على المدخالت والتقنیات الزراعیة PC 3.1

لیس في االتجاه

الصحیح
6.32 0.00 القضاء على الجوع 3

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 0.00 االنتاجیة الزراعیة PC 3.2

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 0.00 فاقد األغذیة ما بعد الحصاد PC 3.3

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 0.00 الحمایة االجتماعیة PC 3.4

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 0.00 األمن الغذائي والتغذوي PC 3.5

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 0.00 سالمة األغذیة PC 3.6

لیس في االتجاه الصحیح 6.25 0.00 نسبة إسھام الزراعة في الناتج المحلي اإلجمالي و تقلیل الفقر PC 4.1

لیس في االتجاه

الصحیح
5.81 0.00

إنھاء الفقر عن طریق

الزراعة
4

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 0.00 الشراكة الشاملة بین القطاعین العام والخاص لسالسل القیمة للسلع PC 4.2

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 0.00 عمل الشباب في الزراعة PC 4.3

لیس في االتجاه الصحیح 7.00 0.00 مشاركة النساء في الزراعة PC 4.4

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 0.00 التجارة بین البلدان األفریقیة في السلع والخدمات الزراعیة PC 5.1
لیس في االتجاه

الصحیح
5.00 1.25

التجارة بین البلدان

األفریقیة في السلع

والخدمات الزراعیة

5

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 2.50 سیاسات التجارة بین البلدان األفریقیة والظروف المؤسسیة PC 5.2

لیس في االتجاه الصحیح 6.00 0.00 القدرة على مواجھة المخاطر ذات الصلة بالمناخ PC 6.1
لیس في االتجاه

الصحیح
8.00 0.00

تعزیز القدرة على مواجھة

تغ ري المناخ
6

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 0.00 االستثمار في بناء الصمود PC 6.2

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 0.00
قدرة الدول على وضع خطط عمل قائمة على األدلة وتنفیذھا و متابعتھا

وتقییمھا
PC 7.1

لیس في االتجاه

الصحیح
8.33 2.38

المساءلة المتبادلة بشأن

خطط العمل والنتائج
7

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 4.17 استعراض األقران والمساءلة المتبادلة PC 7.2

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 2.98 عملیة المراجعة الزراعیة لفترة السنتین PC 7.3

لیس في االتجاه الصحیح إجمالي التقدم المحرز 1.50 األداء اإلجمالي للبلد

و ھو الحد االدنى لالداء االجمالي لبلد ما لیكون على المسار الصحیح في 2021 7.28 المعیار 2021 ھو

أبرز المجاالت الرئیسیة الخمسة لألداء الجید للبلد

أبرز المجاالت الخمسة التي تتطلب اھتمام البالد

التوصیات

1. ينبغي لحكومة جزر القمر تخصيص أموال للزراعة في الميزانيات الوطنية مع التركيز على جمع اإلنفاق العام على الزراعة كحصة من القيمة

المضافة للزراعة فضال عن اإلنفاق كحصة من المجموع النفقات العامة؛ 

2. ينبغي لجزر القمر أن تضع آليات ونظما لتعزيز استعراض النظراء والمساءلة المتبادلة وكذلك عملية استعراض الزراعة كل سنتين؛ 

3. يجب على البلد إكمال عملية وضع/ تحديث الخطط الوطنية لتنفيذ إعالن ماالبو باستخدام نهج تنفيذ البرنامج األفريقي الشامل للتنمية الزراعية في

إطار عملية شاملة وتشاركية في أقرب وقت.

111.0%
وجود وجودة كیان تنسیقي متعدد

القطاعات ومتعدد األطراف صاحبة

المصلحة

0.3% 

مؤشر تقلب األسعار المحلیة

لألغذیة

85.7%
مؤشر إتمام عملیة كادیب

6.7% 

النسبة المئویة لإلنفاق الحكومة

على قطاع الزراعة من إجمالي

النفقات الحكومیة

41.7% 

وجود آلیات و منصات مؤسسیة

عنى بالمساءلة المتبادلة و شاملة تُ 

مراجعة األقران؛ مؤشر التعقید

االقتصادي

29.8% 

تقدیم التقریر القطري لفترة

السنتین

2.8% 

الدعم الرسمي للتنمیة في االنفاق

الزراعي كنسبة مئویة من االلتزام
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في تنفیذ إعالن مالبو بشأن التحول الزراعي في أفریقیا لیس في االتجاه الصحیح وھو 10/  الكونغو لقد حقق 3.32

بطاقة أداء البلد لسنة 2021 لتنفیذ إعالن مالبو

الكونغو إسم البلد

مجاالت التزمات مالبو - الفئات مجاالت التزمات مالبو - المواضیع

التقدم المحرز في

الفئة

الحد األدنى لعام

2021

أداء الفئة على

10
البند الرقم

التقدم المحرز في

الموضوع

الحد األدنى لعام

2021

أداء الموضوع

على 10
البند الرقم

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 8.57 العملیة القطریة للبرنامج األفریقي الشامل للتنمیة الزراعیة PC 1.1

لیس في االتجاه

الصحیح
10.00 9.01

االلتزام بعملیة البرنامج

األفریقي الشامل للتنمیة

الزراعیة

1
لیس في االتجاه الصحیح 10.00 8.46

التعاون والشراكة والتحالف على أساس البرنامج الشامل لتنمیة الزراعة

األفریقیة
PC 1.2

في االتجاه الصحیح 10.00 10.00
البرنامج الشامل للتنمیة الزراعیة في أفریقیا القائم على مراجعة السیاسات

والمؤسسات / اإلعداد / الدعم
PC 1.3

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 7.10 النفقات العامة للزراعة PC 2.1

لیس في االتجاه

الصحیح
7.50 2.53

االستثمار في تمویل

الزراعة
2

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 0.00 استثمارات القطاع الخاص المحلي في الزراعة PC 2.2

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 0.00 استثمار القطاع الخاص االجنبى فى الزراعة PC 2.3

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 3.01 الحصول على التمویل PC 2.4

لیس في االتجاه الصحیح 7.92 3.38 الحصول على المدخالت والتقنیات الزراعیة PC 3.1

لیس في االتجاه

الصحیح
6.32 1.23 القضاء على الجوع 3

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 0.08 االنتاجیة الزراعیة PC 3.2

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 0.00 فاقد األغذیة ما بعد الحصاد PC 3.3

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 0.00 الحمایة االجتماعیة PC 3.4

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 1.43 األمن الغذائي والتغذوي PC 3.5

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 2.51 سالمة األغذیة PC 3.6

لیس في االتجاه الصحیح 6.25 0.00 نسبة إسھام الزراعة في الناتج المحلي اإلجمالي و تقلیل الفقر PC 4.1

لیس في االتجاه

الصحیح
5.81 0.44

إنھاء الفقر عن طریق

الزراعة
4

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 0.00 الشراكة الشاملة بین القطاعین العام والخاص لسالسل القیمة للسلع PC 4.2

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 1.75 عمل الشباب في الزراعة PC 4.3

لیس في االتجاه الصحیح 7.00 0.03 مشاركة النساء في الزراعة PC 4.4

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 0.00 التجارة بین البلدان األفریقیة في السلع والخدمات الزراعیة PC 5.1
لیس في االتجاه

الصحیح
5.00 1.58

التجارة بین البلدان

األفریقیة في السلع

والخدمات الزراعیة

5

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 3.15 سیاسات التجارة بین البلدان األفریقیة والظروف المؤسسیة PC 5.2

لیس في االتجاه الصحیح 6.00 3.18 القدرة على مواجھة المخاطر ذات الصلة بالمناخ PC 6.1
لیس في االتجاه

الصحیح
8.00 4.93

تعزیز القدرة على مواجھة

تغ ري المناخ
6

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 6.67 االستثمار في بناء الصمود PC 6.2

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 0.00
قدرة الدول على وضع خطط عمل قائمة على األدلة وتنفیذھا و متابعتھا

وتقییمھا
PC 7.1

لیس في االتجاه

الصحیح
8.33 3.55

المساءلة المتبادلة بشأن

خطط العمل والنتائج
7

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 3.89 استعراض األقران والمساءلة المتبادلة PC 7.2

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 6.77 عملیة المراجعة الزراعیة لفترة السنتین PC 7.3

لیس في االتجاه الصحیح إجمالي التقدم المحرز 3.32 األداء اإلجمالي للبلد

و ھو الحد االدنى لالداء االجمالي لبلد ما لیكون على المسار الصحیح في 2021 7.28 المعیار 2021 ھو

أبرز المجاالت الرئیسیة الخمسة لألداء الجید للبلد

أبرز المجاالت الخمسة التي تتطلب اھتمام البالد

التوصیات

1. ينبغي لحكومة الكونغو أن تضع وتنفذ بفعالية تدابير لتعزيز الشباب المشاركة في فرص عمل جديدة في سالسل القيمة الزراعية للحفاظ على التحول

الزراعي والتنمية الريفية؛ 

2. ينبغي للبلد أن ييسر إجراء إصالحات كافية لزيادة اإلنفاق العام كحصة من الزراعة القيمة المضافة وتيسير التجارة في المنطقة؛ 

3. ينبغي أن تسعى الكونغو جاھدة إلى زيادة نسبة الشباب المنخرطين في فرص عمل جديدة في الزراعة سلسلة القيمة لتعزيز التنمية الزراعية مع

اآلثار المستحثة على القطاعات األخرى.

120.2%
السیاسات القائمة على األدلة

والمؤسسات الداعمة والموارد

البشریة المتعلقة بھا

100.0% 

المساعدة اإلنمائیة الرسمیة التي

صرف على الزراعة ، مقابل تُ 

التزامات المساعدة اإلنمائیة

الرسمیة

19.0% 

الدعم الرسمي للتنمیة في االنفاق

الزراعي كنسبة مئویة من االلتزام

1.0% 

إجمالي اإلنفاق على البحوث

الزراعیة كنسبة من إجمالي الناتج

المحلي للزراعي

2.4% 

انتشار الھزال بین األطفال دون

سن 5 سنوات

30.1%
نسبة الرجال والنساء المشتغلین

في الزراعة القادرین على

الحصول على الخدمات المالیة

14.8% 

بعد صحة وسالمة األغذیة، مؤشر

صحة وسالمة األغذیة، النسبة

(FSHI) المئویة

5.3% 

النسبة المئویة للشباب الذین

وجدوا فرص عمل جدیدة في

سالسل القیم الزراعیة

13.0  out of 100 

مؤشر تیسیر التبادل التجاري

1.3% 

النسبة المئویة لإلنفاق الحكومة

على قطاع الزراعة من إجمالي

النفقات الحكومیة
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في تنفیذ إعالن مالبو بشأن التحول الزراعي في أفریقیا لیس في االتجاه الصحیح وھو 10/  كوت دیفوار لقد حقق 4.62

بطاقة أداء البلد لسنة 2021 لتنفیذ إعالن مالبو

كوت دیفوار إسم البلد

مجاالت التزمات مالبو - الفئات مجاالت التزمات مالبو - المواضیع

التقدم المحرز في

الفئة

الحد األدنى لعام

2021

أداء الفئة على

10
البند الرقم

التقدم المحرز في

الموضوع

الحد األدنى لعام

2021

أداء الموضوع

على 10
البند الرقم

في االتجاه الصحیح 10.00 10.00 العملیة القطریة للبرنامج األفریقي الشامل للتنمیة الزراعیة PC 1.1

لیس في االتجاه

الصحیح
10.00 8.39

االلتزام بعملیة البرنامج

األفریقي الشامل للتنمیة

الزراعیة

1
لیس في االتجاه الصحیح 10.00 7.45

التعاون والشراكة والتحالف على أساس البرنامج الشامل لتنمیة الزراعة

األفریقیة
PC 1.2

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 7.73
البرنامج الشامل للتنمیة الزراعیة في أفریقیا القائم على مراجعة السیاسات

والمؤسسات / اإلعداد / الدعم
PC 1.3

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 4.50 النفقات العامة للزراعة PC 2.1

لیس في االتجاه

الصحیح
7.50 3.07

االستثمار في تمویل

الزراعة
2

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 2.11 استثمارات القطاع الخاص المحلي في الزراعة PC 2.2

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 1.98 استثمار القطاع الخاص االجنبى فى الزراعة PC 2.3

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 3.70 الحصول على التمویل PC 2.4

لیس في االتجاه الصحیح 7.92 3.14 الحصول على المدخالت والتقنیات الزراعیة PC 3.1

لیس في االتجاه

الصحیح
6.32 3.91 القضاء على الجوع 3

في االتجاه الصحیح 5.00 5.13 االنتاجیة الزراعیة PC 3.2

في االتجاه الصحیح 5.00 8.35 فاقد األغذیة ما بعد الحصاد PC 3.3

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 3.63 الحمایة االجتماعیة PC 3.4

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 0.60 األمن الغذائي والتغذوي PC 3.5

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 2.58 سالمة األغذیة PC 3.6

لیس في االتجاه الصحیح 6.25 3.23 نسبة إسھام الزراعة في الناتج المحلي اإلجمالي و تقلیل الفقر PC 4.1

لیس في االتجاه

الصحیح
5.81 4.59

إنھاء الفقر عن طریق

الزراعة
4

في االتجاه الصحیح 5.00 10.00 الشراكة الشاملة بین القطاعین العام والخاص لسالسل القیمة للسلع PC 4.2

في االتجاه الصحیح 5.00 5.11 عمل الشباب في الزراعة PC 4.3

لیس في االتجاه الصحیح 7.00 0.00 مشاركة النساء في الزراعة PC 4.4

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 0.00 التجارة بین البلدان األفریقیة في السلع والخدمات الزراعیة PC 5.1
لیس في االتجاه

الصحیح
5.00 2.49

التجارة بین البلدان

األفریقیة في السلع

والخدمات الزراعیة

5

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 4.99 سیاسات التجارة بین البلدان األفریقیة والظروف المؤسسیة PC 5.2

لیس في االتجاه الصحیح 6.00 0.00 القدرة على مواجھة المخاطر ذات الصلة بالمناخ PC 6.1
لیس في االتجاه

الصحیح
8.00 3.33

تعزیز القدرة على مواجھة

تغ ري المناخ
6

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 6.67 االستثمار في بناء الصمود PC 6.2

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 0.00
قدرة الدول على وضع خطط عمل قائمة على األدلة وتنفیذھا و متابعتھا

وتقییمھا
PC 7.1

لیس في االتجاه

الصحیح
8.33 6.56

المساءلة المتبادلة بشأن

خطط العمل والنتائج
7

في االتجاه الصحیح 10.00 10.00 استعراض األقران والمساءلة المتبادلة PC 7.2

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 9.68 عملیة المراجعة الزراعیة لفترة السنتین PC 7.3

لیس في االتجاه الصحیح إجمالي التقدم المحرز 4.62 األداء اإلجمالي للبلد

و ھو الحد االدنى لالداء االجمالي لبلد ما لیكون على المسار الصحیح في 2021 7.28 المعیار 2021 ھو

أبرز المجاالت الرئیسیة الخمسة لألداء الجید للبلد

أبرز المجاالت الخمسة التي تتطلب اھتمام البالد

التوصیات

1. ينبغي لكوت ديفوار أن تحاول زيادة اإلنفاق على البحوث الزراعية بحيث تكون الحصة في الناتج المحلي اإلجمالي للزراعة تزيد من مستواھا

الحالي ٪0.2. 

2. يجب أن تضع كوت ديفوار تدابير لتحسين غلة الزراعة ذات األولوية في البالد 

3. ينبغي لكوت ديفوار أن تضع سياسات وبرامج من شأنها أن تؤدي بسرعة إلى خفض مستوى الفقر في البالد.

100.0%
مؤشر إتمام عملیة كادیب

100.0% 

وجود آلیات و منصات مؤسسیة

عنى بالمساءلة المتبادلة و شاملة تُ 

مراجعة األقران؛ مؤشر التعقید

االقتصادي

5.0 out of 5 

عدد سالسل القیمة للسلع

الزراعیة ذات االولویة التي یقام

من أجلھا شراكات بین القطاعین

العام والخاص، ویكون لھا ارتباط

وثیق بأصحاب الحیازات الزراعیة

الصغیرة

9.8% 

النسبة المئویة لمعدل نمو القیمة

المضافة في قطاع الزراعة

41.8% 

الحد من خسائر ما بعد الحصاد

للسلع الزراعیة الوطنیة

16.3kg/ha
استھالك األسمدة لكل ھكتار من

األراضي الصالحة للزراعة أقل من

50 كجم / ھكتار الموصى بھا

14.7% 

النسبة المئویة لمعدل خفض عدد

الفقراء من السكان حسب خط

الفقر الوطني

18.2% 

معدل نمو المحاصیل الخاص

بالسلع الزراعیة ذات األولویة في

البالد

3.4% 

الدعم الرسمي للتنمیة في االنفاق

الزراعي كنسبة مئویة من االلتزام

0.2% 

إجمالي اإلنفاق على البحوث

الزراعیة كنسبة من إجمالي الناتج

المحلي للزراعي
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في تنفیذ إعالن مالبو بشأن التحول الزراعي في أفریقیا لیس في االتجاه الصحیح وھو 10/  جیبوت لقد حقق 4.00

بطاقة أداء البلد لسنة 2021 لتنفیذ إعالن مالبو

جیبوت إسم البلد

مجاالت التزمات مالبو - الفئات مجاالت التزمات مالبو - المواضیع

التقدم المحرز في

الفئة

الحد األدنى لعام

2021

أداء الفئة على

10
البند الرقم

التقدم المحرز في

الموضوع

الحد األدنى لعام

2021

أداء الموضوع

على 10
البند الرقم

في االتجاه الصحیح 10.00 10.00 العملیة القطریة للبرنامج األفریقي الشامل للتنمیة الزراعیة PC 1.1

لیس في االتجاه

الصحیح
10.00 7.02

االلتزام بعملیة البرنامج

األفریقي الشامل للتنمیة

الزراعیة

1
لیس في االتجاه الصحیح 10.00 6.49

التعاون والشراكة والتحالف على أساس البرنامج الشامل لتنمیة الزراعة

األفریقیة
PC 1.2

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 4.56
البرنامج الشامل للتنمیة الزراعیة في أفریقیا القائم على مراجعة السیاسات

والمؤسسات / اإلعداد / الدعم
PC 1.3

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 3.70 النفقات العامة للزراعة PC 2.1

لیس في االتجاه

الصحیح
7.50 4.56

االستثمار في تمویل

الزراعة
2

في االتجاه الصحیح 5.00 10.00 استثمارات القطاع الخاص المحلي في الزراعة PC 2.2

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 4.14 استثمار القطاع الخاص االجنبى فى الزراعة PC 2.3

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 0.40 الحصول على التمویل PC 2.4

لیس في االتجاه الصحیح 7.92 3.13 الحصول على المدخالت والتقنیات الزراعیة PC 3.1

لیس في االتجاه

الصحیح
6.32 1.56 القضاء على الجوع 3

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 2.73 االنتاجیة الزراعیة PC 3.2

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 0.00 فاقد األغذیة ما بعد الحصاد PC 3.3

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 0.00 الحمایة االجتماعیة PC 3.4

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 1.50 األمن الغذائي والتغذوي PC 3.5

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 2.01 سالمة األغذیة PC 3.6

لیس في االتجاه الصحیح 6.25 2.98 نسبة إسھام الزراعة في الناتج المحلي اإلجمالي و تقلیل الفقر PC 4.1

لیس في االتجاه

الصحیح
5.81 1.46

إنھاء الفقر عن طریق

الزراعة
4

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 0.00 الشراكة الشاملة بین القطاعین العام والخاص لسالسل القیمة للسلع PC 4.2

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 2.71 عمل الشباب في الزراعة PC 4.3

لیس في االتجاه الصحیح 7.00 0.13 مشاركة النساء في الزراعة PC 4.4

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 0.00 التجارة بین البلدان األفریقیة في السلع والخدمات الزراعیة PC 5.1
لیس في االتجاه

الصحیح
5.00 1.69

التجارة بین البلدان

األفریقیة في السلع

والخدمات الزراعیة

5

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 3.38 سیاسات التجارة بین البلدان األفریقیة والظروف المؤسسیة PC 5.2

في االتجاه الصحیح 6.00 6.77 القدرة على مواجھة المخاطر ذات الصلة بالمناخ PC 6.1
لیس في االتجاه

الصحیح
8.00 6.72

تعزیز القدرة على مواجھة

تغ ري المناخ
6

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 6.67 االستثمار في بناء الصمود PC 6.2

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 3.48
قدرة الدول على وضع خطط عمل قائمة على األدلة وتنفیذھا و متابعتھا

وتقییمھا
PC 7.1

لیس في االتجاه

الصحیح
8.33 5.02

المساءلة المتبادلة بشأن

خطط العمل والنتائج
7

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 5.28 استعراض األقران والمساءلة المتبادلة PC 7.2

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 6.31 عملیة المراجعة الزراعیة لفترة السنتین PC 7.3

لیس في االتجاه الصحیح إجمالي التقدم المحرز 4.00 األداء اإلجمالي للبلد

و ھو الحد االدنى لالداء االجمالي لبلد ما لیكون على المسار الصحیح في 2021 7.28 المعیار 2021 ھو

أبرز المجاالت الرئیسیة الخمسة لألداء الجید للبلد

أبرز المجاالت الخمسة التي تتطلب اھتمام البالد

التوصیات

1. ينبغي لحكومة جيبوتي تنفيذ تدابير لتعزيز اإلنتاجية، وال سيما لتحقيقها نمو القيمة المضافة الزراعية لكل وحدة من األراضي الزراعية وزيادة حجم

األراضي المروية. 

2. ينبغي لجيبوتي أن تتخذ تدابير للقضاء على الفقر من خالل الزراعة، وال سيما أن نسبة عدد السكان عند خط الفقر الوطني، وزيادة مشاركة الشباب

في التنمية القطاع الزراعي للمساھمة في خفض مستوى البطالة والفقر العام. 

3. وينبغي للبلد أيضا أن يولي اھتماما لسياسات التجارة داخل أفريقيا والظروف المؤسسية للحد من ھذه السياسات وتقلب أسعار المواد الغذائية.

100.0%
مؤشر إتمام عملیة كادیب

48.4% 

النسبة المئویة لألسر المعیشیة

التي تعتمد على الزراعة،

والرعي، وصید األسماك ممن

تحسنت قدرتھا على الصمود في

مواجھة صدمات الطقس والمناخ

7.7% 

النسبة المئویة لمعدل نمو القیمة

المضافة في قطاع الزراعة

0.9% 

إجمالي اإلنفاق على البحوث

الزراعیة كنسبة من إجمالي الناتج

المحلي للزراعي

60.4% 

مستوى تحسین األمن الغذائي

(مؤشر (نظم سالمة األغذیة

8.1%
النسبة المئویة للشباب الذین

وجدوا فرص عمل جدیدة في

سالسل القیم الزراعیة

4.8% 

الدعم الرسمي للتنمیة في االنفاق

الزراعي كنسبة مئویة من االلتزام

1.0% 

مؤشر تقلب األسعار المحلیة

لألغذیة

9.6% 

النسبة المئویة لمعدل خفض عدد

الفقراء من السكان حسب خط

الفقر الوطني

16.5% 

معدل نمو حجم األراضي المرویة

مقارنة بحجمھا في عام 2000
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في تنفیذ إعالن مالبو بشأن التحول الزراعي في أفریقیا لیس في االتجاه الصحیح وھو 10/  جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة لقد حقق 4.46

بطاقة أداء البلد لسنة 2021 لتنفیذ إعالن مالبو

جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة إسم البلد

مجاالت التزمات مالبو - الفئات مجاالت التزمات مالبو - المواضیع

التقدم المحرز في

الفئة

الحد األدنى لعام

2021

أداء الفئة على

10
البند الرقم

التقدم المحرز في

الموضوع

الحد األدنى لعام

2021

أداء الموضوع

على 10
البند الرقم

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 4.29 العملیة القطریة للبرنامج األفریقي الشامل للتنمیة الزراعیة PC 1.1

لیس في االتجاه

الصحیح
10.00 5.49

االلتزام بعملیة البرنامج

األفریقي الشامل للتنمیة

الزراعیة

1
لیس في االتجاه الصحیح 10.00 5.50

التعاون والشراكة والتحالف على أساس البرنامج الشامل لتنمیة الزراعة

األفریقیة
PC 1.2

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 6.67
البرنامج الشامل للتنمیة الزراعیة في أفریقیا القائم على مراجعة السیاسات

والمؤسسات / اإلعداد / الدعم
PC 1.3

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 6.70 النفقات العامة للزراعة PC 2.1

لیس في االتجاه

الصحیح
7.50 5.40

االستثمار في تمویل

الزراعة
2

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 4.88 استثمارات القطاع الخاص المحلي في الزراعة PC 2.2

في االتجاه الصحیح 5.00 10.00 استثمار القطاع الخاص االجنبى فى الزراعة PC 2.3

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 0.01 الحصول على التمویل PC 2.4

لیس في االتجاه الصحیح 7.92 0.99 الحصول على المدخالت والتقنیات الزراعیة PC 3.1

لیس في االتجاه

الصحیح
6.32 2.88 القضاء على الجوع 3

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 3.33 االنتاجیة الزراعیة PC 3.2

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 0.11 فاقد األغذیة ما بعد الحصاد PC 3.3

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 4.99 الحمایة االجتماعیة PC 3.4

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 2.73 األمن الغذائي والتغذوي PC 3.5

في االتجاه الصحیح 5.00 5.12 سالمة األغذیة PC 3.6

لیس في االتجاه الصحیح 6.25 5.00 نسبة إسھام الزراعة في الناتج المحلي اإلجمالي و تقلیل الفقر PC 4.1

لیس في االتجاه

الصحیح
5.81 5.75

إنھاء الفقر عن طریق

الزراعة
4

في االتجاه الصحیح 5.00 8.00 الشراكة الشاملة بین القطاعین العام والخاص لسالسل القیمة للسلع PC 4.2

في االتجاه الصحیح 5.00 10.00 عمل الشباب في الزراعة PC 4.3

لیس في االتجاه الصحیح 7.00 0.00 مشاركة النساء في الزراعة PC 4.4

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 0.00 التجارة بین البلدان األفریقیة في السلع والخدمات الزراعیة PC 5.1
لیس في االتجاه

الصحیح
5.00 2.14

التجارة بین البلدان

األفریقیة في السلع

والخدمات الزراعیة

5

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 4.28 سیاسات التجارة بین البلدان األفریقیة والظروف المؤسسیة PC 5.2

لیس في االتجاه الصحیح 6.00 0.02 القدرة على مواجھة المخاطر ذات الصلة بالمناخ PC 6.1
لیس في االتجاه

الصحیح
8.00 3.84

تعزیز القدرة على مواجھة

تغ ري المناخ
6

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 7.67 االستثمار في بناء الصمود PC 6.2

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 0.00
قدرة الدول على وضع خطط عمل قائمة على األدلة وتنفیذھا و متابعتھا

وتقییمھا
PC 7.1

لیس في االتجاه

الصحیح
8.33 5.70

المساءلة المتبادلة بشأن

خطط العمل والنتائج
7

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 8.89 استعراض األقران والمساءلة المتبادلة PC 7.2

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 8.20 عملیة المراجعة الزراعیة لفترة السنتین PC 7.3

لیس في االتجاه الصحیح إجمالي التقدم المحرز 4.46 األداء اإلجمالي للبلد

و ھو الحد االدنى لالداء االجمالي لبلد ما لیكون على المسار الصحیح في 2021 7.28 المعیار 2021 ھو

أبرز المجاالت الرئیسیة الخمسة لألداء الجید للبلد

أبرز المجاالت الخمسة التي تتطلب اھتمام البالد

التوصیات

1. ينبغي لجمهورية الكونغو الديمقراطية أن تزيد حصتها من إجمالي اإلنفاق على البحوث الزراعية التي ال تزال منخفضة جدا (0.4٪) واإلنفاق العام

كحصة من القيمة المضافة الزراعية. 

2. ينبغي لجمهورية الكونغو الديمقراطية أن تزيد نسبة األطفال الذين يستوفون الحد األدنى حمية مقبولة. 

3. ينبغي لجمهورية الكونغو الديمقراطية أن تزيد مؤشر التسهيالت التجارية لتحسين التبادل بين الدول األعضاء في المنطقة.

31.6%
النسبة المئویة للشباب الذین

وجدوا فرص عمل جدیدة في

سالسل القیم الزراعیة

10.0% 

النسبة المئویة لإلنفاق الحكومة

على قطاع الزراعة من إجمالي

النفقات الحكومیة

109.1% 

معدل نمو القیمة الزراعیة

المضافة، بثابت الدوالر األمریكي،

لكل ھكتار من االرض الزراعیة

90.1% 

خفض الفجوة بین سعر الجملة و

سعر المزرعة

12.1% 

النسبة المئویة لمعدل نمو القیمة

المضافة في قطاع الزراعة

8.3%
الدعم الرسمي للتنمیة في االنفاق

الزراعي كنسبة مئویة من االلتزام

42.9% 

مؤشر إتمام عملیة كادیب

0.4% 

إجمالي اإلنفاق على البحوث

الزراعیة كنسبة من إجمالي الناتج

المحلي للزراعي

35.7  out of 100 

مؤشر تیسیر التبادل التجاري

7.1% 

نسبة األطفال الذین تتراوح

ا أعمارھم بین 6 إلى 23 شھرُ 

والذین یحصلون على الحد األدنى

من النظام الغذائي المقبول
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في تنفیذ إعالن مالبو بشأن التحول الزراعي في أفریقیا لیس في االتجاه الصحیح وھو 10/  مصر لقد حقق 6.52

بطاقة أداء البلد لسنة 2021 لتنفیذ إعالن مالبو

مصر إسم البلد

مجاالت التزمات مالبو - الفئات مجاالت التزمات مالبو - المواضیع

التقدم المحرز في

الفئة

الحد األدنى لعام

2021

أداء الفئة على

10
البند الرقم

التقدم المحرز في

الموضوع

الحد األدنى لعام

2021

أداء الموضوع

على 10
البند الرقم

في االتجاه الصحیح 10.00 10.00 العملیة القطریة للبرنامج األفریقي الشامل للتنمیة الزراعیة PC 1.1

لیس في االتجاه

الصحیح
10.00 8.74

االلتزام بعملیة البرنامج

األفریقي الشامل للتنمیة

الزراعیة

1
لیس في االتجاه الصحیح 10.00 7.05

التعاون والشراكة والتحالف على أساس البرنامج الشامل لتنمیة الزراعة

األفریقیة
PC 1.2

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 9.17
البرنامج الشامل للتنمیة الزراعیة في أفریقیا القائم على مراجعة السیاسات

والمؤسسات / اإلعداد / الدعم
PC 1.3

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 4.23 النفقات العامة للزراعة PC 2.1

في االتجاه الصحیح 7.50 8.56
االستثمار في تمویل

الزراعة
2

في االتجاه الصحیح 5.00 10.00 استثمارات القطاع الخاص المحلي في الزراعة PC 2.2

في االتجاه الصحیح 5.00 10.00 استثمار القطاع الخاص االجنبى فى الزراعة PC 2.3

في االتجاه الصحیح 10.00 10.00 الحصول على التمویل PC 2.4

لیس في االتجاه الصحیح 7.92 6.49 الحصول على المدخالت والتقنیات الزراعیة PC 3.1

لیس في االتجاه

الصحیح
6.32 3.96 القضاء على الجوع 3

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 0.39 االنتاجیة الزراعیة PC 3.2

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 0.00 فاقد األغذیة ما بعد الحصاد PC 3.3

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 9.62 الحمایة االجتماعیة PC 3.4

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 4.08 األمن الغذائي والتغذوي PC 3.5

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 3.17 سالمة األغذیة PC 3.6

لیس في االتجاه الصحیح 6.25 0.00 نسبة إسھام الزراعة في الناتج المحلي اإلجمالي و تقلیل الفقر PC 4.1

في االتجاه الصحیح 5.81 6.20
إنھاء الفقر عن طریق

الزراعة
4

في االتجاه الصحیح 5.00 10.00 الشراكة الشاملة بین القطاعین العام والخاص لسالسل القیمة للسلع PC 4.2

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 4.82 عمل الشباب في الزراعة PC 4.3

في االتجاه الصحیح 7.00 10.00 مشاركة النساء في الزراعة PC 4.4

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 0.71 التجارة بین البلدان األفریقیة في السلع والخدمات الزراعیة PC 5.1
لیس في االتجاه

الصحیح
5.00 3.17

التجارة بین البلدان

األفریقیة في السلع

والخدمات الزراعیة

5

في االتجاه الصحیح 5.00 5.63 سیاسات التجارة بین البلدان األفریقیة والظروف المؤسسیة PC 5.2

في االتجاه الصحیح 6.00 7.55 القدرة على مواجھة المخاطر ذات الصلة بالمناخ PC 6.1

في االتجاه الصحیح 8.00 8.60
تعزیز القدرة على مواجھة

تغ ري المناخ
6

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 9.64 االستثمار في بناء الصمود PC 6.2

في االتجاه الصحیح 5.00 10.00
قدرة الدول على وضع خطط عمل قائمة على األدلة وتنفیذھا و متابعتھا

وتقییمھا
PC 7.1

لیس في االتجاه

الصحیح
8.33 6.40

المساءلة المتبادلة بشأن

خطط العمل والنتائج
7

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 1.39 استعراض األقران والمساءلة المتبادلة PC 7.2

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 7.82 عملیة المراجعة الزراعیة لفترة السنتین PC 7.3

لیس في االتجاه الصحیح إجمالي التقدم المحرز 6.52 األداء اإلجمالي للبلد

و ھو الحد االدنى لالداء االجمالي لبلد ما لیكون على المسار الصحیح في 2021 7.28 المعیار 2021 ھو

أبرز المجاالت الرئیسیة الخمسة لألداء الجید للبلد

أبرز المجاالت الخمسة التي تتطلب اھتمام البالد

التوصیات

1. حصة إجمالي اإلنفاق العام المخصصة لإلنفاق الزراعي صغيرة نسبيا (1.4 في المائة). وھذا سيؤثر على االستثمارات في تعزيز اإلنتاجية

والتكنولوجيات الالزمة للتنمية المؤسسية لتأثيث نظام غذائي مرن. ھناك حاجة لزيادة المخصصات العامة للزراعة لتعزيز النمو والتحول الزراعي. 

2. يحتاج البلد إلى زيادة اإلنفاق العام على الزراعة بتخصيص نسبة كبيرة من األرباح من القيمة المضافة الزراعية. 

3. معدل نمو نسبة النساء في الحد األدنى من درجات التنوع الغذائي ونسبة إجمالي السكان الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي منخفضة جدا عند

7.5٪ و 13.9٪ على التوالي. وھذا لھ آثار ضخمة على صحة المرأة واألم وكذلك على الصحة واإلنتاجية عموما من السكان. ھناك حاجة إلى أن

تعزز الحكومة السياسات واإلصالحات لمعالجة الغذاء وانعدام األمن الغذائي.

69.8
مؤشر القدرة على تولید واستخدام

البیانات والمعلومات الزراعیة

اإلحصائیة

100.0% 

مؤشر إتمام عملیة كادیب

40.2% 

نسبة النساء الریفیات الالئي یتم

تمكینھن في الزراعة

77.5% 

نسبة األراضي الزراعیة التي

تطبق منظومة اإلدارة المستدامة

لألراضي والمیاه بما في ذلك

ممارسات نظام

5.0 out of 5 

عدد سالسل القیمة للسلع

الزراعیة ذات االولویة التي یقام

من أجلھا شراكات بین القطاعین

العام والخاص، ویكون لھا ارتباط

وثیق بأصحاب الحیازات الزراعیة

الصغیرة

13.9%
خفض النسبة المئویة النتشار عدم

األمن الغذائي للبالغین من ھم أكبر

من 15 عاما

5.1% 

الدعم الرسمي للتنمیة في االنفاق

الزراعي كنسبة مئویة من االلتزام

7.5% 

معدل النمو لنسبة الحد األدنى من

التنوع الغذائي للنساء

13.9% 

وجود آلیات و منصات مؤسسیة

عنى بالمساءلة المتبادلة و شاملة تُ 

مراجعة األقران؛ مؤشر التعقید

االقتصادي

1.4% 

النسبة المئویة لإلنفاق الحكومة

على قطاع الزراعة من إجمالي

النفقات الحكومیة
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في تنفیذ إعالن مالبو بشأن التحول الزراعي في أفریقیا لیس في االتجاه الصحیح وھو 10/  غینیا االستوائیة لقد حقق 2.82

بطاقة أداء البلد لسنة 2021 لتنفیذ إعالن مالبو

غینیا االستوائیة إسم البلد

مجاالت التزمات مالبو - الفئات مجاالت التزمات مالبو - المواضیع

التقدم المحرز في

الفئة

الحد األدنى لعام

2021

أداء الفئة على

10
البند الرقم

التقدم المحرز في

الموضوع

الحد األدنى لعام

2021

أداء الموضوع

على 10
البند الرقم

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 4.29 العملیة القطریة للبرنامج األفریقي الشامل للتنمیة الزراعیة PC 1.1

لیس في االتجاه

الصحیح
10.00 8.10

االلتزام بعملیة البرنامج

األفریقي الشامل للتنمیة

الزراعیة

1
في االتجاه الصحیح 10.00 10.00

التعاون والشراكة والتحالف على أساس البرنامج الشامل لتنمیة الزراعة

األفریقیة
PC 1.2

في االتجاه الصحیح 10.00 10.00
البرنامج الشامل للتنمیة الزراعیة في أفریقیا القائم على مراجعة السیاسات

والمؤسسات / اإلعداد / الدعم
PC 1.3

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 0.53 النفقات العامة للزراعة PC 2.1

لیس في االتجاه

الصحیح
7.50 0.13

االستثمار في تمویل

الزراعة
2

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 0.00 استثمارات القطاع الخاص المحلي في الزراعة PC 2.2

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 0.00 استثمار القطاع الخاص االجنبى فى الزراعة PC 2.3

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 0.00 الحصول على التمویل PC 2.4

لیس في االتجاه الصحیح 7.92 1.32 الحصول على المدخالت والتقنیات الزراعیة PC 3.1

لیس في االتجاه

الصحیح
6.32 0.51 القضاء على الجوع 3

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 0.00 االنتاجیة الزراعیة PC 3.2

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 0.00 فاقد األغذیة ما بعد الحصاد PC 3.3

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 0.00 الحمایة االجتماعیة PC 3.4

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 0.00 األمن الغذائي والتغذوي PC 3.5

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 1.77 سالمة األغذیة PC 3.6

لیس في االتجاه الصحیح 6.25 0.00 نسبة إسھام الزراعة في الناتج المحلي اإلجمالي و تقلیل الفقر PC 4.1

لیس في االتجاه

الصحیح
5.81 0.00

إنھاء الفقر عن طریق

الزراعة
4

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 0.00 الشراكة الشاملة بین القطاعین العام والخاص لسالسل القیمة للسلع PC 4.2

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 0.00 عمل الشباب في الزراعة PC 4.3

لیس في االتجاه الصحیح 7.00 0.00 مشاركة النساء في الزراعة PC 4.4

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 0.00 التجارة بین البلدان األفریقیة في السلع والخدمات الزراعیة PC 5.1
لیس في االتجاه

الصحیح
5.00 2.75

التجارة بین البلدان

األفریقیة في السلع

والخدمات الزراعیة

5

في االتجاه الصحیح 5.00 5.50 سیاسات التجارة بین البلدان األفریقیة والظروف المؤسسیة PC 5.2

لیس في االتجاه الصحیح 6.00 0.00 القدرة على مواجھة المخاطر ذات الصلة بالمناخ PC 6.1
لیس في االتجاه

الصحیح
8.00 3.33

تعزیز القدرة على مواجھة

تغ ري المناخ
6

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 6.67 االستثمار في بناء الصمود PC 6.2

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 0.00
قدرة الدول على وضع خطط عمل قائمة على األدلة وتنفیذھا و متابعتھا

وتقییمھا
PC 7.1

لیس في االتجاه

الصحیح
8.33 4.89

المساءلة المتبادلة بشأن

خطط العمل والنتائج
7

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 6.67 استعراض األقران والمساءلة المتبادلة PC 7.2

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 7.99 عملیة المراجعة الزراعیة لفترة السنتین PC 7.3

لیس في االتجاه الصحیح إجمالي التقدم المحرز 2.82 األداء اإلجمالي للبلد

و ھو الحد االدنى لالداء االجمالي لبلد ما لیكون على المسار الصحیح في 2021 7.28 المعیار 2021 ھو

أبرز المجاالت الرئیسیة الخمسة لألداء الجید للبلد

أبرز المجاالت الخمسة التي تتطلب اھتمام البالد

التوصیات

1. ينبغي للبلد تحسين ملكية األسر الزراعية أو الحصول على األراضي اآلمنة، والحصول على الزراعة، والخدمات االستشارية والمالية من أجل

تعزيز اإلنتاجية الزراعية وتحفيز التحول. 

2. ينبغي لحكومة غينيا االستوائية أن تزيد من مخصصاتها في الميزانية وأن تحافظ عليها لتعزيزھا قدرة األسر الزراعية على التكيف مع الصدمات

المناخية والطقسية. 

3. ينبغي لحكومة غينيا االستوائية أن تضع تدابير إلتمام عملية البرنامج األفريقي الشامل للتنمية الزراعية وإضفاء الطابع المؤسسي على آلية المساءلة

المتبادلة واستعراض النظراء

102.5%
وجود وجودة كیان تنسیقي متعدد

القطاعات ومتعدد األطراف صاحبة

المصلحة

100.0% 

السیاسات القائمة على األدلة

والمؤسسات الداعمة والموارد

البشریة المتعلقة بھا

60.0  out of 100 

مؤشر تیسیر التبادل التجاري

53.1% 

مستوى تحسین األمن الغذائي

(مؤشر (نظم سالمة األغذیة

-0.3% 

مؤشر تقلب األسعار المحلیة

لألغذیة

79.2%
نسبة السكان الزراعیین البالغین

الذین لدیھم ملكیة أو حقوق

مضمونة على أرض زراعیة

66.7% 

وجود آلیات و منصات مؤسسیة

عنى بالمساءلة المتبادلة و شاملة تُ 

مراجعة األقران؛ مؤشر التعقید

االقتصادي

66.7% 

وجود بند في میزانیة الحكومة

الستیفاء احتیاجات اإلنفاق على

مبادرات بناء الصمود، وتوفر

والبیئة المواتیة

42.9% 

مؤشر إتمام عملیة كادیب

1.6% 

النسبة المئویة لإلنفاق الحكومة

على قطاع الزراعة من إجمالي

النفقات الحكومیة
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في تنفیذ إعالن مالبو بشأن التحول الزراعي في أفریقیا لیس في االتجاه الصحیح وھو 10/  إرتریا لقد حقق 3.17

بطاقة أداء البلد لسنة 2021 لتنفیذ إعالن مالبو

إرتریا إسم البلد

مجاالت التزمات مالبو - الفئات مجاالت التزمات مالبو - المواضیع

التقدم المحرز في

الفئة

الحد األدنى لعام

2021

أداء الفئة على

10
البند الرقم

التقدم المحرز في

الموضوع

الحد األدنى لعام

2021

أداء الموضوع

على 10
البند الرقم

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 7.14 العملیة القطریة للبرنامج األفریقي الشامل للتنمیة الزراعیة PC 1.1

لیس في االتجاه

الصحیح
10.00 9.05

االلتزام بعملیة البرنامج

األفریقي الشامل للتنمیة

الزراعیة

1
في االتجاه الصحیح 10.00 10.00

التعاون والشراكة والتحالف على أساس البرنامج الشامل لتنمیة الزراعة

األفریقیة
PC 1.2

في االتجاه الصحیح 10.00 10.00
البرنامج الشامل للتنمیة الزراعیة في أفریقیا القائم على مراجعة السیاسات

والمؤسسات / اإلعداد / الدعم
PC 1.3

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 4.22 النفقات العامة للزراعة PC 2.1

لیس في االتجاه

الصحیح
7.50 1.06

االستثمار في تمویل

الزراعة
2

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 0.00 استثمارات القطاع الخاص المحلي في الزراعة PC 2.2

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 0.00 استثمار القطاع الخاص االجنبى فى الزراعة PC 2.3

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 0.00 الحصول على التمویل PC 2.4

لیس في االتجاه الصحیح 7.92 2.14 الحصول على المدخالت والتقنیات الزراعیة PC 3.1

لیس في االتجاه

الصحیح
6.32 0.55 القضاء على الجوع 3

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 0.34 االنتاجیة الزراعیة PC 3.2

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 0.00 فاقد األغذیة ما بعد الحصاد PC 3.3

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 0.00 الحمایة االجتماعیة PC 3.4

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 0.00 األمن الغذائي والتغذوي PC 3.5

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 0.81 سالمة األغذیة PC 3.6

لیس في االتجاه الصحیح 6.25 0.11 نسبة إسھام الزراعة في الناتج المحلي اإلجمالي و تقلیل الفقر PC 4.1

لیس في االتجاه

الصحیح
5.81 0.03

إنھاء الفقر عن طریق

الزراعة
4

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 0.00 الشراكة الشاملة بین القطاعین العام والخاص لسالسل القیمة للسلع PC 4.2

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 0.00 عمل الشباب في الزراعة PC 4.3

لیس في االتجاه الصحیح 7.00 0.00 مشاركة النساء في الزراعة PC 4.4

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 0.00 التجارة بین البلدان األفریقیة في السلع والخدمات الزراعیة PC 5.1
لیس في االتجاه

الصحیح
5.00 0.00

التجارة بین البلدان

األفریقیة في السلع

والخدمات الزراعیة

5

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 0.00 سیاسات التجارة بین البلدان األفریقیة والظروف المؤسسیة PC 5.2

لیس في االتجاه الصحیح 6.00 5.00 القدرة على مواجھة المخاطر ذات الصلة بالمناخ PC 6.1
لیس في االتجاه

الصحیح
8.00 5.83

تعزیز القدرة على مواجھة

تغ ري المناخ
6

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 6.67 االستثمار في بناء الصمود PC 6.2

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 0.00
قدرة الدول على وضع خطط عمل قائمة على األدلة وتنفیذھا و متابعتھا

وتقییمھا
PC 7.1

لیس في االتجاه

الصحیح
8.33 5.67

المساءلة المتبادلة بشأن

خطط العمل والنتائج
7

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 8.61 استعراض األقران والمساءلة المتبادلة PC 7.2

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 8.40 عملیة المراجعة الزراعیة لفترة السنتین PC 7.3

لیس في االتجاه الصحیح إجمالي التقدم المحرز 3.17 األداء اإلجمالي للبلد

و ھو الحد االدنى لالداء االجمالي لبلد ما لیكون على المسار الصحیح في 2021 7.28 المعیار 2021 ھو

أبرز المجاالت الرئیسیة الخمسة لألداء الجید للبلد

أبرز المجاالت الخمسة التي تتطلب اھتمام البالد

التوصیات

1. ينبغي لحكومة إريتريا أن تنفذ استراتيجيات لزيادة اإلنتاجية مع التركيز على زيادة اإلنتاج األسمدة وغيرھا من التدابير لزيادة غلة المحاصيل ذات

األولوية. 

2. ينبغي للحكومة تخصيص ما يكفي من األموال للزراعة في الميزانيات الوطنية مع التركيز على جمع اإلنفاق العام الزراعي كحصة من القيمة

المضافة للزراعة فضال عن بنود الميزانية لالستجابة لإلنفاق واالحتياجات من مبادرات بناء القدرة على الصمود. 

3. ينبغي للبلد أن يضع أو يعزز السياسات والتشريعات ونظم الرصد والقدرات بناء برامج لتعزيز النظام الوطني لسالمة األغذية.

121.0%
وجود وجودة كیان تنسیقي متعدد

القطاعات ومتعدد األطراف صاحبة

المصلحة

100.0% 

السیاسات القائمة على األدلة

والمؤسسات الداعمة والموارد

البشریة المتعلقة بھا

35.1% 

نسبة األراضي الزراعیة التي

تطبق منظومة اإلدارة المستدامة

لألراضي والمیاه بما في ذلك

ممارسات نظام

142.3% 

معدل نمو حجم األراضي المرویة

مقارنة بحجمھا في عام 2000

42.6%
المساعدة اإلنمائیة الرسمیة التي

صرف على الزراعة ، مقابل تُ 

التزامات المساعدة اإلنمائیة

الرسمیة

24.2% 

مستوى تحسین األمن الغذائي

(مؤشر (نظم سالمة األغذیة

10.2kg/ha 

استھالك األسمدة لكل ھكتار من

األراضي الصالحة للزراعة أقل من

50 كجم / ھكتار الموصى بھا

2.7% 

الدعم الرسمي للتنمیة في االنفاق

الزراعي كنسبة مئویة من االلتزام

10.2% 

معدل نمو المحاصیل الخاص

بالسلع الزراعیة ذات األولویة في

البالد
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في تنفیذ إعالن مالبو بشأن التحول الزراعي في أفریقیا لیس في االتجاه الصحیح وھو 10/  إسوتیني لقد حقق 5.73

بطاقة أداء البلد لسنة 2021 لتنفیذ إعالن مالبو

إسوتیني إسم البلد

مجاالت التزمات مالبو - الفئات مجاالت التزمات مالبو - المواضیع

التقدم المحرز في

الفئة

الحد األدنى لعام

2021

أداء الفئة على

10
البند الرقم

التقدم المحرز في

الموضوع

الحد األدنى لعام

2021

أداء الموضوع

على 10
البند الرقم

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 4.29 العملیة القطریة للبرنامج األفریقي الشامل للتنمیة الزراعیة PC 1.1

لیس في االتجاه

الصحیح
10.00 5.58

االلتزام بعملیة البرنامج

األفریقي الشامل للتنمیة

الزراعیة

1
لیس في االتجاه الصحیح 10.00 7.73

التعاون والشراكة والتحالف على أساس البرنامج الشامل لتنمیة الزراعة

األفریقیة
PC 1.2

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 4.72
البرنامج الشامل للتنمیة الزراعیة في أفریقیا القائم على مراجعة السیاسات

والمؤسسات / اإلعداد / الدعم
PC 1.3

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 8.11 النفقات العامة للزراعة PC 2.1

في االتجاه الصحیح 7.50 8.54
االستثمار في تمویل

الزراعة
2

في االتجاه الصحیح 5.00 10.00 استثمارات القطاع الخاص المحلي في الزراعة PC 2.2

في االتجاه الصحیح 5.00 7.54 استثمار القطاع الخاص االجنبى فى الزراعة PC 2.3

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 8.50 الحصول على التمویل PC 2.4

لیس في االتجاه الصحیح 7.92 3.35 الحصول على المدخالت والتقنیات الزراعیة PC 3.1

لیس في االتجاه

الصحیح
6.32 3.97 القضاء على الجوع 3

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 0.64 االنتاجیة الزراعیة PC 3.2

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 0.00 فاقد األغذیة ما بعد الحصاد PC 3.3

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 8.99 الحمایة االجتماعیة PC 3.4

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 4.53 األمن الغذائي والتغذوي PC 3.5

في االتجاه الصحیح 5.00 6.30 سالمة األغذیة PC 3.6

لیس في االتجاه الصحیح 6.25 1.39 نسبة إسھام الزراعة في الناتج المحلي اإلجمالي و تقلیل الفقر PC 4.1

لیس في االتجاه

الصحیح
5.81 5.02

إنھاء الفقر عن طریق

الزراعة
4

في االتجاه الصحیح 5.00 10.00 الشراكة الشاملة بین القطاعین العام والخاص لسالسل القیمة للسلع PC 4.2

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 1.18 عمل الشباب في الزراعة PC 4.3

في االتجاه الصحیح 7.00 7.50 مشاركة النساء في الزراعة PC 4.4

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 0.00 التجارة بین البلدان األفریقیة في السلع والخدمات الزراعیة PC 5.1
لیس في االتجاه

الصحیح
5.00 2.96

التجارة بین البلدان

األفریقیة في السلع

والخدمات الزراعیة

5

في االتجاه الصحیح 5.00 5.92 سیاسات التجارة بین البلدان األفریقیة والظروف المؤسسیة PC 5.2

لیس في االتجاه الصحیح 6.00 5.03 القدرة على مواجھة المخاطر ذات الصلة بالمناخ PC 6.1
لیس في االتجاه

الصحیح
8.00 5.85

تعزیز القدرة على مواجھة

تغ ري المناخ
6

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 6.67 االستثمار في بناء الصمود PC 6.2

في االتجاه الصحیح 5.00 5.28
قدرة الدول على وضع خطط عمل قائمة على األدلة وتنفیذھا و متابعتھا

وتقییمھا
PC 7.1

لیس في االتجاه

الصحیح
8.33 8.23

المساءلة المتبادلة بشأن

خطط العمل والنتائج
7

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 9.72 استعراض األقران والمساءلة المتبادلة PC 7.2

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 9.68 عملیة المراجعة الزراعیة لفترة السنتین PC 7.3

لیس في االتجاه الصحیح إجمالي التقدم المحرز 5.73 األداء اإلجمالي للبلد

و ھو الحد االدنى لالداء االجمالي لبلد ما لیكون على المسار الصحیح في 2021 7.28 المعیار 2021 ھو

أبرز المجاالت الرئیسیة الخمسة لألداء الجید للبلد

أبرز المجاالت الخمسة التي تتطلب اھتمام البالد

التوصیات

1. تحسين فرص حصول الشباب على فرص عمل جديدة في سالسل القيمة الزراعية. 

2. زيادة اإلنفاق على البحوث الزراعية قياسا بحصة الناتج المحلي اإلجمالي للزراعة. 

3. اعتماد أصناف حديثة وعالية الغلة لزيادة إنتاجية األراضي والعمالة على حد سواء.

69.8%
النسبة المئویة لألسر المعیشیة

التي تعتمد على الزراعة،

والرعي، وصید األسماك ممن

تحسنت قدرتھا على الصمود في

مواجھة صدمات الطقس والمناخ

5.0 out of 5 

عدد سالسل القیمة للسلع

الزراعیة ذات االولویة التي یقام

من أجلھا شراكات بین القطاعین

العام والخاص، ویكون لھا ارتباط

وثیق بأصحاب الحیازات الزراعیة

الصغیرة

19.0% 

الدعم الرسمي للتنمیة في االنفاق

الزراعي كنسبة مئویة من االلتزام

51.0% 

بعد صحة وسالمة األغذیة، مؤشر

صحة وسالمة األغذیة، النسبة

(FSHI) المئویة

54.2% 

خفض النسبة المئویة النتشار عدم

األمن الغذائي للبالغین من ھم أكبر

من 15 عاما

0.3%
إجمالي اإلنفاق على البحوث

الزراعیة كنسبة من إجمالي الناتج

المحلي للزراعي

28.8% 

معدل نمو حجم األراضي المرویة

مقارنة بحجمھا في عام 2000

19.1% 

معدل نمو المحاصیل الخاص

بالسلع الزراعیة ذات األولویة في

البالد

6.5% 

النسبة المئویة لمعدل خفض عدد

الفقراء من السكان حسب خط

الفقر الوطني

3.5% 

النسبة المئویة للشباب الذین

وجدوا فرص عمل جدیدة في

سالسل القیم الزراعیة
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في تنفیذ إعالن مالبو بشأن التحول الزراعي في أفریقیا لیس في االتجاه الصحیح وھو 10/  إثیوبیا لقد حقق 6.03

بطاقة أداء البلد لسنة 2021 لتنفیذ إعالن مالبو

إثیوبیا إسم البلد

مجاالت التزمات مالبو - الفئات مجاالت التزمات مالبو - المواضیع

التقدم المحرز في

الفئة

الحد األدنى لعام

2021

أداء الفئة على

10
البند الرقم

التقدم المحرز في

الموضوع

الحد األدنى لعام

2021

أداء الموضوع

على 10
البند الرقم

في االتجاه الصحیح 10.00 10.00 العملیة القطریة للبرنامج األفریقي الشامل للتنمیة الزراعیة PC 1.1

لیس في االتجاه

الصحیح
10.00 9.62

االلتزام بعملیة البرنامج

األفریقي الشامل للتنمیة

الزراعیة

1
في االتجاه الصحیح 10.00 10.00

التعاون والشراكة والتحالف على أساس البرنامج الشامل لتنمیة الزراعة

األفریقیة
PC 1.2

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 8.85
البرنامج الشامل للتنمیة الزراعیة في أفریقیا القائم على مراجعة السیاسات

والمؤسسات / اإلعداد / الدعم
PC 1.3

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 7.58 النفقات العامة للزراعة PC 2.1

لیس في االتجاه

الصحیح
7.50 2.86

االستثمار في تمویل

الزراعة
2

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 0.00 استثمارات القطاع الخاص المحلي في الزراعة PC 2.2

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 0.00 استثمار القطاع الخاص االجنبى فى الزراعة PC 2.3

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 3.84 الحصول على التمویل PC 2.4

لیس في االتجاه الصحیح 7.92 4.57 الحصول على المدخالت والتقنیات الزراعیة PC 3.1

لیس في االتجاه

الصحیح
6.32 4.62 القضاء على الجوع 3

في االتجاه الصحیح 5.00 6.82 االنتاجیة الزراعیة PC 3.2

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 0.32 فاقد األغذیة ما بعد الحصاد PC 3.3

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 9.52 الحمایة االجتماعیة PC 3.4

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 2.86 األمن الغذائي والتغذوي PC 3.5

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 3.64 سالمة األغذیة PC 3.6

لیس في االتجاه الصحیح 6.25 3.11 نسبة إسھام الزراعة في الناتج المحلي اإلجمالي و تقلیل الفقر PC 4.1

لیس في االتجاه

الصحیح
5.81 3.60

إنھاء الفقر عن طریق

الزراعة
4

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 0.00 الشراكة الشاملة بین القطاعین العام والخاص لسالسل القیمة للسلع PC 4.2

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 1.27 عمل الشباب في الزراعة PC 4.3

في االتجاه الصحیح 7.00 10.00 مشاركة النساء في الزراعة PC 4.4

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 0.00 التجارة بین البلدان األفریقیة في السلع والخدمات الزراعیة PC 5.1
لیس في االتجاه

الصحیح
5.00 2.69

التجارة بین البلدان

األفریقیة في السلع

والخدمات الزراعیة

5

في االتجاه الصحیح 5.00 5.39 سیاسات التجارة بین البلدان األفریقیة والظروف المؤسسیة PC 5.2

في االتجاه الصحیح 6.00 7.80 القدرة على مواجھة المخاطر ذات الصلة بالمناخ PC 6.1

في االتجاه الصحیح 8.00 8.90
تعزیز القدرة على مواجھة

تغ ري المناخ
6

في االتجاه الصحیح 10.00 10.00 االستثمار في بناء الصمود PC 6.2

في االتجاه الصحیح 5.00 10.00
قدرة الدول على وضع خطط عمل قائمة على األدلة وتنفیذھا و متابعتھا

وتقییمھا
PC 7.1

في االتجاه الصحیح 8.33 9.93
المساءلة المتبادلة بشأن

خطط العمل والنتائج
7

في االتجاه الصحیح 10.00 10.00 استعراض األقران والمساءلة المتبادلة PC 7.2

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 9.79 عملیة المراجعة الزراعیة لفترة السنتین PC 7.3

لیس في االتجاه الصحیح إجمالي التقدم المحرز 6.03 األداء اإلجمالي للبلد

و ھو الحد االدنى لالداء االجمالي لبلد ما لیكون على المسار الصحیح في 2021 7.28 المعیار 2021 ھو

أبرز المجاالت الرئیسیة الخمسة لألداء الجید للبلد

أبرز المجاالت الخمسة التي تتطلب اھتمام البالد

التوصیات

1. ينبغي للحكومة اإلثيوبية زيادة اإلنفاق على البحوث الزراعية لتحقيق ھدف البرنامج من 1٪ على األقل من الناتج المحلي اإلجمالي الزراعي.  

2. وتسعى حكومة إثيوبيا أيضا إلى زيادة فرص العمل الجديدة للشباب في مجال الزراعة سالسل القيمة.  

3. ينبغي لحكومة إثيوبيا مواصلة جهودھا لزيادة مساحة األراضي الزراعية في ظل االستدامة إدارة.  

100.0%
وجود بند في میزانیة الحكومة

الستیفاء احتیاجات اإلنفاق على

مبادرات بناء الصمود، وتوفر

والبیئة المواتیة

75.5 

مؤشر القدرة على تولید واستخدام

البیانات والمعلومات الزراعیة

اإلحصائیة

100.0% 

مؤشر إتمام عملیة كادیب

100.0% 

وجود آلیات و منصات مؤسسیة

عنى بالمساءلة المتبادلة و شاملة تُ 

مراجعة األقران؛ مؤشر التعقید

االقتصادي

100.0% 

وجود وجودة كیان تنسیقي متعدد

القطاعات ومتعدد األطراف صاحبة

المصلحة

29.7%
معدل نمو المحاصیل الخاص

بالسلع الزراعیة ذات األولویة في

البالد

12.2% 

خفض الفجوة بین سعر الجملة و

سعر المزرعة

12.1% 

بعد صحة وسالمة األغذیة، مؤشر

صحة وسالمة األغذیة، النسبة

(FSHI) المئویة

0.2% 

إجمالي اإلنفاق على البحوث

الزراعیة كنسبة من إجمالي الناتج

المحلي للزراعي

3.8% 

النسبة المئویة للشباب الذین

وجدوا فرص عمل جدیدة في

سالسل القیم الزراعیة
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في تنفیذ إعالن مالبو بشأن التحول الزراعي في أفریقیا لیس في االتجاه الصحیح وھو 10/  الجابون لقد حقق 4.98

بطاقة أداء البلد لسنة 2021 لتنفیذ إعالن مالبو

الجابون إسم البلد

مجاالت التزمات مالبو - الفئات مجاالت التزمات مالبو - المواضیع

التقدم المحرز في

الفئة

الحد األدنى لعام

2021

أداء الفئة على

10
البند الرقم

التقدم المحرز في

الموضوع

الحد األدنى لعام

2021

أداء الموضوع

على 10
البند الرقم

في االتجاه الصحیح 10.00 10.00 العملیة القطریة للبرنامج األفریقي الشامل للتنمیة الزراعیة PC 1.1

لیس في االتجاه

الصحیح
10.00 8.23

االلتزام بعملیة البرنامج

األفریقي الشامل للتنمیة

الزراعیة

1
لیس في االتجاه الصحیح 10.00 7.36

التعاون والشراكة والتحالف على أساس البرنامج الشامل لتنمیة الزراعة

األفریقیة
PC 1.2

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 7.33
البرنامج الشامل للتنمیة الزراعیة في أفریقیا القائم على مراجعة السیاسات

والمؤسسات / اإلعداد / الدعم
PC 1.3

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 2.98 النفقات العامة للزراعة PC 2.1

لیس في االتجاه

الصحیح
7.50 5.82

االستثمار في تمویل

الزراعة
2

في االتجاه الصحیح 5.00 10.00 استثمارات القطاع الخاص المحلي في الزراعة PC 2.2

في االتجاه الصحیح 5.00 10.00 استثمار القطاع الخاص االجنبى فى الزراعة PC 2.3

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 0.30 الحصول على التمویل PC 2.4

لیس في االتجاه الصحیح 7.92 4.41 الحصول على المدخالت والتقنیات الزراعیة PC 3.1

لیس في االتجاه

الصحیح
6.32 3.97 القضاء على الجوع 3

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 3.10 االنتاجیة الزراعیة PC 3.2

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 2.58 فاقد األغذیة ما بعد الحصاد PC 3.3

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 8.25 الحمایة االجتماعیة PC 3.4

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 2.86 األمن الغذائي والتغذوي PC 3.5

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 2.65 سالمة األغذیة PC 3.6

لیس في االتجاه الصحیح 6.25 3.85 نسبة إسھام الزراعة في الناتج المحلي اإلجمالي و تقلیل الفقر PC 4.1

لیس في االتجاه

الصحیح
5.81 3.96

إنھاء الفقر عن طریق

الزراعة
4

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 2.00 الشراكة الشاملة بین القطاعین العام والخاص لسالسل القیمة للسلع PC 4.2

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 0.00 عمل الشباب في الزراعة PC 4.3

في االتجاه الصحیح 7.00 10.00 مشاركة النساء في الزراعة PC 4.4

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 0.00 التجارة بین البلدان األفریقیة في السلع والخدمات الزراعیة PC 5.1
لیس في االتجاه

الصحیح
5.00 2.15

التجارة بین البلدان

األفریقیة في السلع

والخدمات الزراعیة

5

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 4.30 سیاسات التجارة بین البلدان األفریقیة والظروف المؤسسیة PC 5.2

لیس في االتجاه الصحیح 6.00 5.00 القدرة على مواجھة المخاطر ذات الصلة بالمناخ PC 6.1
لیس في االتجاه

الصحیح
8.00 5.83

تعزیز القدرة على مواجھة

تغ ري المناخ
6

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 6.67 االستثمار في بناء الصمود PC 6.2

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 1.09
قدرة الدول على وضع خطط عمل قائمة على األدلة وتنفیذھا و متابعتھا

وتقییمھا
PC 7.1

لیس في االتجاه

الصحیح
8.33 4.90

المساءلة المتبادلة بشأن

خطط العمل والنتائج
7

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 6.39 استعراض األقران والمساءلة المتبادلة PC 7.2

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 7.21 عملیة المراجعة الزراعیة لفترة السنتین PC 7.3

لیس في االتجاه الصحیح إجمالي التقدم المحرز 4.98 األداء اإلجمالي للبلد

و ھو الحد االدنى لالداء االجمالي لبلد ما لیكون على المسار الصحیح في 2021 7.28 المعیار 2021 ھو

أبرز المجاالت الرئیسیة الخمسة لألداء الجید للبلد

أبرز المجاالت الخمسة التي تتطلب اھتمام البالد

التوصیات

1. ھناك حاجة إلى أن تنشئ غابون نظما لتيسير االستثمار الخاص في الزراعة، بما في ذلك بيئة مواتية للسياسات والظروف المؤسسية للشراكات بين

القطاعين العام والخاص؛ 

2. يجب على غابون االستثمار في البحث والتطوير لتحقيق اإلمكانات الكاملة لالبتكار الزراعي وتعزيز اإلنتاج واإلنتاجية الزراعية؛ 

2. ھناك حاجة إلى أن تعبئ غابون الموارد المحلية لتعزيز اإلنفاق العام على الزراعة وضمان استخدامها الفعال وكفاءتها.

100.0%
مؤشر إتمام عملیة كادیب

35.3% 

نسبة األراضي الزراعیة التي

تطبق منظومة اإلدارة المستدامة

لألراضي والمیاه بما في ذلك

ممارسات نظام

44.0% 

نسبة النساء الریفیات الالئي یتم

تمكینھن في الزراعة

7.1% 

النسبة المئویة لمعدل نمو القیمة

المضافة في قطاع الزراعة

114.3% 

معدل نمو نسبة المدخالت

الزراعیة الموردة ذات الجودة

العالیة مثل (البذور ، السالالت ،

اإلصبعیات) إلى مجموع متطلبات

مدخالت السلع الوطنیة

12.9%
الحد من خسائر ما بعد الحصاد

للسلع الزراعیة الوطنیة

4.6% 

الدعم الرسمي للتنمیة في االنفاق

الزراعي كنسبة مئویة من االلتزام

1.0 out of 5 

عدد سالسل القیمة للسلع

الزراعیة ذات االولویة التي یقام

من أجلھا شراكات بین القطاعین

العام والخاص، ویكون لھا ارتباط

وثیق بأصحاب الحیازات الزراعیة

الصغیرة

48.6 

مؤشر القدرة على تولید واستخدام

البیانات والمعلومات الزراعیة

اإلحصائیة

1.1% 

النسبة المئویة لإلنفاق الحكومة

على قطاع الزراعة من إجمالي

النفقات الحكومیة
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في تنفیذ إعالن مالبو بشأن التحول الزراعي في أفریقیا لیس في االتجاه الصحیح وھو 10/  جامبیا لقد حقق 5.56

بطاقة أداء البلد لسنة 2021 لتنفیذ إعالن مالبو

جامبیا إسم البلد

مجاالت التزمات مالبو - الفئات مجاالت التزمات مالبو - المواضیع

التقدم المحرز في

الفئة

الحد األدنى لعام

2021

أداء الفئة على

10
البند الرقم

التقدم المحرز في

الموضوع

الحد األدنى لعام

2021

أداء الموضوع

على 10
البند الرقم

في االتجاه الصحیح 10.00 10.00 العملیة القطریة للبرنامج األفریقي الشامل للتنمیة الزراعیة PC 1.1

لیس في االتجاه

الصحیح
10.00 9.59

االلتزام بعملیة البرنامج

األفریقي الشامل للتنمیة

الزراعیة

1
لیس في االتجاه الصحیح 10.00 9.11

التعاون والشراكة والتحالف على أساس البرنامج الشامل لتنمیة الزراعة

األفریقیة
PC 1.2

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 9.67
البرنامج الشامل للتنمیة الزراعیة في أفریقیا القائم على مراجعة السیاسات

والمؤسسات / اإلعداد / الدعم
PC 1.3

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 2.67 النفقات العامة للزراعة PC 2.1

لیس في االتجاه

الصحیح
7.50 1.90

االستثمار في تمویل

الزراعة
2

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 0.23 استثمارات القطاع الخاص المحلي في الزراعة PC 2.2

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 1.09 استثمار القطاع الخاص االجنبى فى الزراعة PC 2.3

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 3.60 الحصول على التمویل PC 2.4

لیس في االتجاه الصحیح 7.92 6.66 الحصول على المدخالت والتقنیات الزراعیة PC 3.1

لیس في االتجاه

الصحیح
6.32 4.90 القضاء على الجوع 3

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 4.83 االنتاجیة الزراعیة PC 3.2

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 0.00 فاقد األغذیة ما بعد الحصاد PC 3.3

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 5.35 الحمایة االجتماعیة PC 3.4

في االتجاه الصحیح 5.00 6.66 األمن الغذائي والتغذوي PC 3.5

في االتجاه الصحیح 5.00 5.90 سالمة األغذیة PC 3.6

لیس في االتجاه الصحیح 6.25 0.00 نسبة إسھام الزراعة في الناتج المحلي اإلجمالي و تقلیل الفقر PC 4.1

لیس في االتجاه

الصحیح
5.81 2.86

إنھاء الفقر عن طریق

الزراعة
4

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 0.00 الشراكة الشاملة بین القطاعین العام والخاص لسالسل القیمة للسلع PC 4.2

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 1.44 عمل الشباب في الزراعة PC 4.3

في االتجاه الصحیح 7.00 10.00 مشاركة النساء في الزراعة PC 4.4

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 1.41 التجارة بین البلدان األفریقیة في السلع والخدمات الزراعیة PC 5.1
لیس في االتجاه

الصحیح
5.00 3.33

التجارة بین البلدان

األفریقیة في السلع

والخدمات الزراعیة

5

في االتجاه الصحیح 5.00 5.25 سیاسات التجارة بین البلدان األفریقیة والظروف المؤسسیة PC 5.2

في االتجاه الصحیح 6.00 10.00 القدرة على مواجھة المخاطر ذات الصلة بالمناخ PC 6.1

في االتجاه الصحیح 8.00 9.64
تعزیز القدرة على مواجھة

تغ ري المناخ
6

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 9.29 االستثمار في بناء الصمود PC 6.2

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 3.74
قدرة الدول على وضع خطط عمل قائمة على األدلة وتنفیذھا و متابعتھا

وتقییمھا
PC 7.1

لیس في االتجاه

الصحیح
8.33 6.71

المساءلة المتبادلة بشأن

خطط العمل والنتائج
7

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 6.94 استعراض األقران والمساءلة المتبادلة PC 7.2

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 9.46 عملیة المراجعة الزراعیة لفترة السنتین PC 7.3

لیس في االتجاه الصحیح إجمالي التقدم المحرز 5.56 األداء اإلجمالي للبلد

و ھو الحد االدنى لالداء االجمالي لبلد ما لیكون على المسار الصحیح في 2021 7.28 المعیار 2021 ھو

أبرز المجاالت الرئیسیة الخمسة لألداء الجید للبلد

أبرز المجاالت الخمسة التي تتطلب اھتمام البالد

التوصیات

ينبغي لحكومة غامبيا أن تحسن اإلنفاق على البحوث الزراعية من أجل المساھمة بشكل أفضل في تحسين األمن الغذائي والحد من البطالة بين الشباب

من خالل زراعة. 

2. ينبغي لغامبيا أن تقلل من المثبطات واالختناقات في التجارة بين البلدان األفريقية من أجل الحصول على المزيد الفوائد من التجارة. 

3. ينبغي لغامبيا أن تضع برامج أكثر ابتكارا يمكنها اجتذاب الشباب إلى الزراعة، وأن تنشئ فرص العمل الجديد في سالسل القيمة الزراعية.

100.0%
مؤشر إتمام عملیة كادیب

87.5% 

النسبة المئویة لألسر المعیشیة

التي تعتمد على الزراعة،

والرعي، وصید األسماك ممن

تحسنت قدرتھا على الصمود في

مواجھة صدمات الطقس والمناخ

60.9% 

نسبة األراضي الزراعیة التي

تطبق منظومة اإلدارة المستدامة

لألراضي والمیاه بما في ذلك

ممارسات نظام

20.7% 

نسبة النساء الریفیات الالئي یتم

تمكینھن في الزراعة

57.2% 

بعد صحة وسالمة األغذیة، مؤشر

صحة وسالمة األغذیة، النسبة

(FSHI) المئویة

8.9%
معدل النمو لنسبة الحد األدنى من

التنوع الغذائي للنساء

3.1% 

الدعم الرسمي للتنمیة في االنفاق

الزراعي كنسبة مئویة من االلتزام

4.3% 

النسبة المئویة للشباب الذین

وجدوا فرص عمل جدیدة في

سالسل القیم الزراعیة

28.2% 

النسبة المئویة لمعدل نمو قیمة

التبادل التجاري في السلع

والخدمات الزراعیة داخل إفریقیا

0.1% 

إجمالي اإلنفاق على البحوث

الزراعیة كنسبة من إجمالي الناتج

المحلي للزراعي
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في تنفیذ إعالن مالبو بشأن التحول الزراعي في أفریقیا لیس في االتجاه الصحیح وھو 10/  غانا لقد حقق 6.61

بطاقة أداء البلد لسنة 2021 لتنفیذ إعالن مالبو

غانا إسم البلد

مجاالت التزمات مالبو - الفئات مجاالت التزمات مالبو - المواضیع

التقدم المحرز في

الفئة

الحد األدنى لعام

2021

أداء الفئة على

10
البند الرقم

التقدم المحرز في

الموضوع

الحد األدنى لعام

2021

أداء الموضوع

على 10
البند الرقم

في االتجاه الصحیح 10.00 10.00 العملیة القطریة للبرنامج األفریقي الشامل للتنمیة الزراعیة PC 1.1

لیس في االتجاه

الصحیح
10.00 8.65

االلتزام بعملیة البرنامج

األفریقي الشامل للتنمیة

الزراعیة

1
لیس في االتجاه الصحیح 10.00 7.54

التعاون والشراكة والتحالف على أساس البرنامج الشامل لتنمیة الزراعة

األفریقیة
PC 1.2

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 8.41
البرنامج الشامل للتنمیة الزراعیة في أفریقیا القائم على مراجعة السیاسات

والمؤسسات / اإلعداد / الدعم
PC 1.3

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 3.75 النفقات العامة للزراعة PC 2.1

لیس في االتجاه

الصحیح
7.50 4.02

االستثمار في تمویل

الزراعة
2

في االتجاه الصحیح 5.00 10.00 استثمارات القطاع الخاص المحلي في الزراعة PC 2.2

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 0.00 استثمار القطاع الخاص االجنبى فى الزراعة PC 2.3

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 2.32 الحصول على التمویل PC 2.4

لیس في االتجاه الصحیح 7.92 6.07 الحصول على المدخالت والتقنیات الزراعیة PC 3.1

لیس في االتجاه

الصحیح
6.32 3.66 القضاء على الجوع 3

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 3.41 االنتاجیة الزراعیة PC 3.2

في االتجاه الصحیح 5.00 6.84 فاقد األغذیة ما بعد الحصاد PC 3.3

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 1.61 الحمایة االجتماعیة PC 3.4

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 1.08 األمن الغذائي والتغذوي PC 3.5

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 2.96 سالمة األغذیة PC 3.6

لیس في االتجاه الصحیح 6.25 2.98 نسبة إسھام الزراعة في الناتج المحلي اإلجمالي و تقلیل الفقر PC 4.1

في االتجاه الصحیح 5.81 8.24
إنھاء الفقر عن طریق

الزراعة
4

في االتجاه الصحیح 5.00 10.00 الشراكة الشاملة بین القطاعین العام والخاص لسالسل القیمة للسلع PC 4.2

في االتجاه الصحیح 5.00 10.00 عمل الشباب في الزراعة PC 4.3

في االتجاه الصحیح 7.00 10.00 مشاركة النساء في الزراعة PC 4.4

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 0.75 التجارة بین البلدان األفریقیة في السلع والخدمات الزراعیة PC 5.1
لیس في االتجاه

الصحیح
5.00 2.94

التجارة بین البلدان

األفریقیة في السلع

والخدمات الزراعیة

5

في االتجاه الصحیح 5.00 5.14 سیاسات التجارة بین البلدان األفریقیة والظروف المؤسسیة PC 5.2

في االتجاه الصحیح 6.00 10.00 القدرة على مواجھة المخاطر ذات الصلة بالمناخ PC 6.1

في االتجاه الصحیح 8.00 9.69
تعزیز القدرة على مواجھة

تغ ري المناخ
6

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 9.39 االستثمار في بناء الصمود PC 6.2

في االتجاه الصحیح 5.00 7.33
قدرة الدول على وضع خطط عمل قائمة على األدلة وتنفیذھا و متابعتھا

وتقییمھا
PC 7.1

في االتجاه الصحیح 8.33 9.07
المساءلة المتبادلة بشأن

خطط العمل والنتائج
7

في االتجاه الصحیح 10.00 10.00 استعراض األقران والمساءلة المتبادلة PC 7.2

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 9.88 عملیة المراجعة الزراعیة لفترة السنتین PC 7.3

لیس في االتجاه الصحیح إجمالي التقدم المحرز 6.61 األداء اإلجمالي للبلد

و ھو الحد االدنى لالداء االجمالي لبلد ما لیكون على المسار الصحیح في 2021 7.28 المعیار 2021 ھو

أبرز المجاالت الرئیسیة الخمسة لألداء الجید للبلد

أبرز المجاالت الخمسة التي تتطلب اھتمام البالد

التوصیات

1. وقد تحسن عدد األشخاص الخاضعين للحماية االجتماعية واإلنفاق على مر السنين. ومع ذلك، ينبغي لغانا أن تسرع وتيرة النمو الحالي من أجل

الوصول إلى المزيد من المواطنين. 

2. ينبغي لحكومة غانا تحسين اإلنفاق على الزراعة بشكل عام وفي مجاالت دعم القطاع الخاص ألدى إلى تحسين نشر األصناف والحصول على

المدخالت على وجھ الخصوص. 

3. ينبغي لغانا أن تنشئ المزيد من البرامج التي تساعد النظام المالي على تقديم االئتمان للرجال والنساء في القطاع الزراعي.

100.0%
وجود آلیات و منصات مؤسسیة

عنى بالمساءلة المتبادلة و شاملة تُ 

مراجعة األقران؛ مؤشر التعقید

االقتصادي

100.0% 

مؤشر إتمام عملیة كادیب

28.8% 

نسبة النساء الریفیات الالئي یتم

تمكینھن في الزراعة

59.0% 

النسبة المئویة لألسر المعیشیة

التي تعتمد على الزراعة،

والرعي، وصید األسماك ممن

تحسنت قدرتھا على الصمود في

مواجھة صدمات الطقس والمناخ

5.0 out of 5 

عدد سالسل القیمة للسلع

الزراعیة ذات االولویة التي یقام

من أجلھا شراكات بین القطاعین

العام والخاص، ویكون لھا ارتباط

وثیق بأصحاب الحیازات الزراعیة

الصغیرة

23.2%
نسبة الرجال والنساء المشتغلین

في الزراعة القادرین على

الحصول على الخدمات المالیة

4.4% 

الدعم الرسمي للتنمیة في االنفاق

الزراعي كنسبة مئویة من االلتزام

17.5% 

انتشار التقزم بین األطفال دون

سن 5 سنوات

16.1% 

االستجابة الحتیاجات اإلنفاق على

الحمایة االجتماعیة للفئات

االجتماعیة الضعیفة ، من میزانیة

الحكومة

6.7% 

خفض عدد الفقراء ممن یعیشون

على خط الفقر الدولي
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في تنفیذ إعالن مالبو بشأن التحول الزراعي في أفریقیا لیس في االتجاه الصحیح وھو 10/  غینیا بیساو لقد حقق 2.18

بطاقة أداء البلد لسنة 2021 لتنفیذ إعالن مالبو

غینیا بیساو إسم البلد

مجاالت التزمات مالبو - الفئات مجاالت التزمات مالبو - المواضیع

التقدم المحرز في

الفئة

الحد األدنى لعام

2021

أداء الفئة على

10
البند الرقم

التقدم المحرز في

الموضوع

الحد األدنى لعام

2021

أداء الموضوع

على 10
البند الرقم

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 7.14 العملیة القطریة للبرنامج األفریقي الشامل للتنمیة الزراعیة PC 1.1

لیس في االتجاه

الصحیح
10.00 6.96

االلتزام بعملیة البرنامج

األفریقي الشامل للتنمیة

الزراعیة

1
لیس في االتجاه الصحیح 10.00 6.50

التعاون والشراكة والتحالف على أساس البرنامج الشامل لتنمیة الزراعة

األفریقیة
PC 1.2

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 7.22
البرنامج الشامل للتنمیة الزراعیة في أفریقیا القائم على مراجعة السیاسات

والمؤسسات / اإلعداد / الدعم
PC 1.3

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 3.46 النفقات العامة للزراعة PC 2.1

لیس في االتجاه

الصحیح
7.50 0.87

االستثمار في تمویل

الزراعة
2

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 0.00 استثمارات القطاع الخاص المحلي في الزراعة PC 2.2

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 0.00 استثمار القطاع الخاص االجنبى فى الزراعة PC 2.3

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 0.00 الحصول على التمویل PC 2.4

لیس في االتجاه الصحیح 7.92 0.04 الحصول على المدخالت والتقنیات الزراعیة PC 3.1

لیس في االتجاه

الصحیح
6.32 1.29 القضاء على الجوع 3

في االتجاه الصحیح 5.00 6.27 االنتاجیة الزراعیة PC 3.2

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 0.00 فاقد األغذیة ما بعد الحصاد PC 3.3

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 0.00 الحمایة االجتماعیة PC 3.4

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 1.37 األمن الغذائي والتغذوي PC 3.5

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 0.07 سالمة األغذیة PC 3.6

لیس في االتجاه الصحیح 6.25 2.50 نسبة إسھام الزراعة في الناتج المحلي اإلجمالي و تقلیل الفقر PC 4.1

لیس في االتجاه

الصحیح
5.81 0.63

إنھاء الفقر عن طریق

الزراعة
4

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 0.00 الشراكة الشاملة بین القطاعین العام والخاص لسالسل القیمة للسلع PC 4.2

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 0.00 عمل الشباب في الزراعة PC 4.3

لیس في االتجاه الصحیح 7.00 0.00 مشاركة النساء في الزراعة PC 4.4

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 0.00 التجارة بین البلدان األفریقیة في السلع والخدمات الزراعیة PC 5.1
لیس في االتجاه

الصحیح
5.00 1.25

التجارة بین البلدان

األفریقیة في السلع

والخدمات الزراعیة

5

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 2.50 سیاسات التجارة بین البلدان األفریقیة والظروف المؤسسیة PC 5.2

لیس في االتجاه الصحیح 6.00 0.00 القدرة على مواجھة المخاطر ذات الصلة بالمناخ PC 6.1
لیس في االتجاه

الصحیح
8.00 0.00

تعزیز القدرة على مواجھة

تغ ري المناخ
6

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 0.00 االستثمار في بناء الصمود PC 6.2

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 3.03
قدرة الدول على وضع خطط عمل قائمة على األدلة وتنفیذھا و متابعتھا

وتقییمھا
PC 7.1

لیس في االتجاه

الصحیح
8.33 4.24

المساءلة المتبادلة بشأن

خطط العمل والنتائج
7

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 3.33 استعراض األقران والمساءلة المتبادلة PC 7.2

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 6.35 عملیة المراجعة الزراعیة لفترة السنتین PC 7.3

لیس في االتجاه الصحیح إجمالي التقدم المحرز 2.18 األداء اإلجمالي للبلد

و ھو الحد االدنى لالداء االجمالي لبلد ما لیكون على المسار الصحیح في 2021 7.28 المعیار 2021 ھو

أبرز المجاالت الرئیسیة الخمسة لألداء الجید للبلد

أبرز المجاالت الخمسة التي تتطلب اھتمام البالد

التوصیات

1. ينبغي لغينيا بيساو أن تحسن مستوى اإلنفاق الزراعي كحصة من مجموع اإلنفاق العام من أجل تحقيق ھدف البرنامج األفريقي الشامل للتنمية

الزراعية بنسبة 10٪ من الميزانية الوطنية. 

2. ينبغي لغينيا بيساو أن تنشر آليات مناسبة، بما في ذلك منابر االستعراض القطاعي المشتركة، لتعزيز المساءلة المتبادلة واستعراض النظراء وكذلك

جودة القطاعات المتعددة والتنسيق بين أصحاب المصلحة المتعددين من أجل زيادة القدرة على توليد واستخدام البيانات اإلحصائية الزراعية

والمعلومات. 

3. ينبغي لغينيا بيساو أن تكفل صرف كامل (100 في المائة) من المساعدة اإلنمائية الرسمية للزراعة، على التزامات المساعدة اإلنمائية الرسمية.

122.2%
معدل نمو القیمة الزراعیة

المضافة، بثابت الدوالر األمریكي،

لكل ھكتار من االرض الزراعیة

11.1% 

النسبة المئویة لمعدل نمو القیمة

المضافة في قطاع الزراعة

5.1% 

انتشار الھزال بین األطفال دون

سن 5 سنوات

88.0% 

معدل نمو القیمة الزراعیة

المضافة بثابت الدوالر األمریكي،

لكل عامل زراعي

0.1% 

مؤشر تقلب األسعار المحلیة

لألغذیة

54.4%
المساعدة اإلنمائیة الرسمیة التي

صرف على الزراعة ، مقابل تُ 

التزامات المساعدة اإلنمائیة

الرسمیة

33.3% 

وجود آلیات و منصات مؤسسیة

عنى بالمساءلة المتبادلة و شاملة تُ 

مراجعة األقران؛ مؤشر التعقید

االقتصادي

38.5 

مؤشر القدرة على تولید واستخدام

البیانات والمعلومات الزراعیة

اإلحصائیة

2.8% 

النسبة المئویة لإلنفاق الحكومة

على قطاع الزراعة من إجمالي

النفقات الحكومیة

4.2% 

الدعم الرسمي للتنمیة في االنفاق

الزراعي كنسبة مئویة من االلتزام
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في تنفیذ إعالن مالبو بشأن التحول الزراعي في أفریقیا لیس في االتجاه الصحیح وھو 10/  غینیا لقد حقق 4.02

بطاقة أداء البلد لسنة 2021 لتنفیذ إعالن مالبو

غینیا إسم البلد

مجاالت التزمات مالبو - الفئات مجاالت التزمات مالبو - المواضیع

التقدم المحرز في

الفئة

الحد األدنى لعام

2021

أداء الفئة على

10
البند الرقم

التقدم المحرز في

الموضوع

الحد األدنى لعام

2021

أداء الموضوع

على 10
البند الرقم

في االتجاه الصحیح 10.00 10.00 العملیة القطریة للبرنامج األفریقي الشامل للتنمیة الزراعیة PC 1.1

لیس في االتجاه

الصحیح
10.00 8.40

االلتزام بعملیة البرنامج

األفریقي الشامل للتنمیة

الزراعیة

1
لیس في االتجاه الصحیح 10.00 9.42

التعاون والشراكة والتحالف على أساس البرنامج الشامل لتنمیة الزراعة

األفریقیة
PC 1.2

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 5.78
البرنامج الشامل للتنمیة الزراعیة في أفریقیا القائم على مراجعة السیاسات

والمؤسسات / اإلعداد / الدعم
PC 1.3

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 3.83 النفقات العامة للزراعة PC 2.1

لیس في االتجاه

الصحیح
7.50 0.96

االستثمار في تمویل

الزراعة
2

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 0.00 استثمارات القطاع الخاص المحلي في الزراعة PC 2.2

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 0.00 استثمار القطاع الخاص االجنبى فى الزراعة PC 2.3

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 0.00 الحصول على التمویل PC 2.4

لیس في االتجاه الصحیح 7.92 1.38 الحصول على المدخالت والتقنیات الزراعیة PC 3.1

لیس في االتجاه

الصحیح
6.32 2.49 القضاء على الجوع 3

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 4.13 االنتاجیة الزراعیة PC 3.2

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 0.00 فاقد األغذیة ما بعد الحصاد PC 3.3

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 6.02 الحمایة االجتماعیة PC 3.4

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 0.73 األمن الغذائي والتغذوي PC 3.5

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 2.67 سالمة األغذیة PC 3.6

لیس في االتجاه الصحیح 6.25 2.65 نسبة إسھام الزراعة في الناتج المحلي اإلجمالي و تقلیل الفقر PC 4.1

لیس في االتجاه

الصحیح
5.81 0.66

إنھاء الفقر عن طریق

الزراعة
4

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 0.00 الشراكة الشاملة بین القطاعین العام والخاص لسالسل القیمة للسلع PC 4.2

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 0.00 عمل الشباب في الزراعة PC 4.3

لیس في االتجاه الصحیح 7.00 0.00 مشاركة النساء في الزراعة PC 4.4

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 0.12 التجارة بین البلدان األفریقیة في السلع والخدمات الزراعیة PC 5.1
لیس في االتجاه

الصحیح
5.00 2.29

التجارة بین البلدان

األفریقیة في السلع

والخدمات الزراعیة

5

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 4.46 سیاسات التجارة بین البلدان األفریقیة والظروف المؤسسیة PC 5.2

لیس في االتجاه الصحیح 6.00 5.20 القدرة على مواجھة المخاطر ذات الصلة بالمناخ PC 6.1
لیس في االتجاه

الصحیح
8.00 5.93

تعزیز القدرة على مواجھة

تغ ري المناخ
6

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 6.67 االستثمار في بناء الصمود PC 6.2

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 3.55
قدرة الدول على وضع خطط عمل قائمة على األدلة وتنفیذھا و متابعتھا

وتقییمھا
PC 7.1

لیس في االتجاه

الصحیح
8.33 7.38

المساءلة المتبادلة بشأن

خطط العمل والنتائج
7

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 9.44 استعراض األقران والمساءلة المتبادلة PC 7.2

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 9.14 عملیة المراجعة الزراعیة لفترة السنتین PC 7.3

لیس في االتجاه الصحیح إجمالي التقدم المحرز 4.02 األداء اإلجمالي للبلد

و ھو الحد االدنى لالداء االجمالي لبلد ما لیكون على المسار الصحیح في 2021 7.28 المعیار 2021 ھو

أبرز المجاالت الرئیسیة الخمسة لألداء الجید للبلد

أبرز المجاالت الخمسة التي تتطلب اھتمام البالد

التوصیات

1. ينبغي أن تركز غينيا على الجهود التي من شأنها أن توفر المزيد من المزارعين مع تحسين فرص الوصول إلى الزراعة والخدمات االستشارية. 

2. ينبغي لغينيا أن تتخذ تدابير من شأنها زيادة مساحة المناطق المروية في البلد. 

3. ينبغي لغينيا أن تحاول زيادة استهالك األسمدة من مستواه الحالي الذي قدره 9.7 كيلوغرام/ھكتار إلى المعدل الموصى بھ ماالبو من 50 كجم /

ھكتار.

100.0%
مؤشر إتمام عملیة كادیب

35.5% 

النسبة المئویة لألسر المعیشیة

التي تعتمد على الزراعة،

والرعي، وصید األسماك ممن

تحسنت قدرتھا على الصمود في

مواجھة صدمات الطقس والمناخ

6.8% 

النسبة المئویة لمعدل نمو القیمة

المضافة في قطاع الزراعة

80.0% 

مستوى تحسین األمن الغذائي

(مؤشر (نظم سالمة األغذیة

56.3% 

معدل نمو القیمة الزراعیة

المضافة، بثابت الدوالر األمریكي،

لكل ھكتار من االرض الزراعیة

29.5%
نسبة المزارعین الذین یمكنھم

الوصول إلى الخدمات االستشاریة

الزراعیة

28.7% 

معدل نمو حجم األراضي المرویة

مقارنة بحجمھا في عام 2000

25.9% 

معدل نمو المحاصیل الخاص

بالسلع الزراعیة ذات األولویة في

البالد

9.7kg/ha 

استھالك األسمدة لكل ھكتار من

األراضي الصالحة للزراعة أقل من

50 كجم / ھكتار الموصى بھا

2.4% 

الدعم الرسمي للتنمیة في االنفاق

الزراعي كنسبة مئویة من االلتزام
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في تنفیذ إعالن مالبو بشأن التحول الزراعي في أفریقیا لیس في االتجاه الصحیح وھو 10/  كینیا لقد حقق 5.62

بطاقة أداء البلد لسنة 2021 لتنفیذ إعالن مالبو

كینیا إسم البلد

مجاالت التزمات مالبو - الفئات مجاالت التزمات مالبو - المواضیع

التقدم المحرز في

الفئة

الحد األدنى لعام

2021

أداء الفئة على

10
البند الرقم

التقدم المحرز في

الموضوع

الحد األدنى لعام

2021

أداء الموضوع

على 10
البند الرقم

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 8.57 العملیة القطریة للبرنامج األفریقي الشامل للتنمیة الزراعیة PC 1.1

لیس في االتجاه

الصحیح
10.00 8.30

االلتزام بعملیة البرنامج

األفریقي الشامل للتنمیة

الزراعیة

1
لیس في االتجاه الصحیح 10.00 9.59

التعاون والشراكة والتحالف على أساس البرنامج الشامل لتنمیة الزراعة

األفریقیة
PC 1.2

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 6.74
البرنامج الشامل للتنمیة الزراعیة في أفریقیا القائم على مراجعة السیاسات

والمؤسسات / اإلعداد / الدعم
PC 1.3

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 5.13 النفقات العامة للزراعة PC 2.1

لیس في االتجاه

الصحیح
7.50 4.48

االستثمار في تمویل

الزراعة
2

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 1.41 استثمارات القطاع الخاص المحلي في الزراعة PC 2.2

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 2.50 استثمار القطاع الخاص االجنبى فى الزراعة PC 2.3

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 8.90 الحصول على التمویل PC 2.4

لیس في االتجاه الصحیح 7.92 3.88 الحصول على المدخالت والتقنیات الزراعیة PC 3.1

في االتجاه الصحیح 6.32 6.40 القضاء على الجوع 3

في االتجاه الصحیح 5.00 7.60 االنتاجیة الزراعیة PC 3.2

في االتجاه الصحیح 5.00 10.00 فاقد األغذیة ما بعد الحصاد PC 3.3

في االتجاه الصحیح 10.00 10.00 الحمایة االجتماعیة PC 3.4

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 3.22 األمن الغذائي والتغذوي PC 3.5

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 3.69 سالمة األغذیة PC 3.6

لیس في االتجاه الصحیح 6.25 3.99 نسبة إسھام الزراعة في الناتج المحلي اإلجمالي و تقلیل الفقر PC 4.1

لیس في االتجاه

الصحیح
5.81 5.00

إنھاء الفقر عن طریق

الزراعة
4

في االتجاه الصحیح 5.00 6.00 الشراكة الشاملة بین القطاعین العام والخاص لسالسل القیمة للسلع PC 4.2

في االتجاه الصحیح 5.00 10.00 عمل الشباب في الزراعة PC 4.3

لیس في االتجاه الصحیح 7.00 0.01 مشاركة النساء في الزراعة PC 4.4

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 0.00 التجارة بین البلدان األفریقیة في السلع والخدمات الزراعیة PC 5.1
لیس في االتجاه

الصحیح
5.00 2.79

التجارة بین البلدان

األفریقیة في السلع

والخدمات الزراعیة

5

في االتجاه الصحیح 5.00 5.58 سیاسات التجارة بین البلدان األفریقیة والظروف المؤسسیة PC 5.2

لیس في االتجاه الصحیح 6.00 4.16 القدرة على مواجھة المخاطر ذات الصلة بالمناخ PC 6.1
لیس في االتجاه

الصحیح
8.00 6.26

تعزیز القدرة على مواجھة

تغ ري المناخ
6

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 8.35 االستثمار في بناء الصمود PC 6.2

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 0.00
قدرة الدول على وضع خطط عمل قائمة على األدلة وتنفیذھا و متابعتھا

وتقییمھا
PC 7.1

لیس في االتجاه

الصحیح
8.33 6.08

المساءلة المتبادلة بشأن

خطط العمل والنتائج
7

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 8.33 استعراض األقران والمساءلة المتبادلة PC 7.2

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 9.90 عملیة المراجعة الزراعیة لفترة السنتین PC 7.3

لیس في االتجاه الصحیح إجمالي التقدم المحرز 5.62 األداء اإلجمالي للبلد

و ھو الحد االدنى لالداء االجمالي لبلد ما لیكون على المسار الصحیح في 2021 7.28 المعیار 2021 ھو

أبرز المجاالت الرئیسیة الخمسة لألداء الجید للبلد

أبرز المجاالت الخمسة التي تتطلب اھتمام البالد

التوصیات

1. ينبغي لحكومة كينيا أن تواصل وتكثف جهودھا لخفض نسبة الفقر في عدد الفقراء بين الفقراء مواطنيها. 

2. ينبغي لحكومة كينيا أن تزيد حصة اإلنفاق الحكومي على الزراعة في المجموع اإلنفاق الحكومي لتحقيق ھدف البرنامج األفريقي الشامل للتنمية

الزراعية الذي ال يقل عن 10 في المائة.  

3. ينبغي أن تعالج حكومة كينيا قضايا سالمة األغذية لضمان الغذاء اآلمن لمواطنيها وأيضا تعزيز التجارة في المنتجات الزراعية.  

75.0%
النسبة المئویة للشباب الذین

وجدوا فرص عمل جدیدة في

سالسل القیم الزراعیة

63.2% 

الحد من خسائر ما بعد الحصاد

للسلع الزراعیة الوطنیة

100.0% 

االستجابة الحتیاجات اإلنفاق على

الحمایة االجتماعیة للفئات

االجتماعیة الضعیفة ، من میزانیة

الحكومة

109.8% 

معدل نمو القیمة الزراعیة

المضافة بثابت الدوالر األمریكي،

لكل عامل زراعي

126.7% 

معدل نمو القیمة الزراعیة

المضافة، بثابت الدوالر األمریكي،

لكل ھكتار من االرض الزراعیة

18.7%
نسبة السكان الزراعیین البالغین

الذین لدیھم ملكیة أو حقوق

مضمونة على أرض زراعیة

0.2% 

إجمالي اإلنفاق على البحوث

الزراعیة كنسبة من إجمالي الناتج

المحلي للزراعي

2.9% 

الدعم الرسمي للتنمیة في االنفاق

الزراعي كنسبة مئویة من االلتزام

14.0% 

(البعد التجاري لصحة األغذیة

(مؤشر تجارة سالمة األغذیة

6.1% 

خفض عدد الفقراء ممن یعیشون

على خط الفقر الدولي
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في تنفیذ إعالن مالبو بشأن التحول الزراعي في أفریقیا لیس في االتجاه الصحیح وھو 10/  لیسوتو لقد حقق 3.98

بطاقة أداء البلد لسنة 2021 لتنفیذ إعالن مالبو

لیسوتو إسم البلد

مجاالت التزمات مالبو - الفئات مجاالت التزمات مالبو - المواضیع

التقدم المحرز في

الفئة

الحد األدنى لعام

2021

أداء الفئة على

10
البند الرقم

التقدم المحرز في

الموضوع

الحد األدنى لعام

2021

أداء الموضوع

على 10
البند الرقم

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 4.29 العملیة القطریة للبرنامج األفریقي الشامل للتنمیة الزراعیة PC 1.1

لیس في االتجاه

الصحیح
10.00 5.63

االلتزام بعملیة البرنامج

األفریقي الشامل للتنمیة

الزراعیة

1
لیس في االتجاه الصحیح 10.00 7.27

التعاون والشراكة والتحالف على أساس البرنامج الشامل لتنمیة الزراعة

األفریقیة
PC 1.2

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 5.33
البرنامج الشامل للتنمیة الزراعیة في أفریقیا القائم على مراجعة السیاسات

والمؤسسات / اإلعداد / الدعم
PC 1.3

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 5.76 النفقات العامة للزراعة PC 2.1

لیس في االتجاه

الصحیح
7.50 2.36

االستثمار في تمویل

الزراعة
2

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 0.00 استثمارات القطاع الخاص المحلي في الزراعة PC 2.2

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 0.08 استثمار القطاع الخاص االجنبى فى الزراعة PC 2.3

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 3.59 الحصول على التمویل PC 2.4

لیس في االتجاه الصحیح 7.92 3.38 الحصول على المدخالت والتقنیات الزراعیة PC 3.1

لیس في االتجاه

الصحیح
6.32 1.72 القضاء على الجوع 3

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 0.00 االنتاجیة الزراعیة PC 3.2

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 0.00 فاقد األغذیة ما بعد الحصاد PC 3.3

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 3.80 الحمایة االجتماعیة PC 3.4

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 1.43 األمن الغذائي والتغذوي PC 3.5

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 1.73 سالمة األغذیة PC 3.6

لیس في االتجاه الصحیح 6.25 1.52 نسبة إسھام الزراعة في الناتج المحلي اإلجمالي و تقلیل الفقر PC 4.1

لیس في االتجاه

الصحیح
5.81 1.38

إنھاء الفقر عن طریق

الزراعة
4

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 0.00 الشراكة الشاملة بین القطاعین العام والخاص لسالسل القیمة للسلع PC 4.2

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 3.99 عمل الشباب في الزراعة PC 4.3

لیس في االتجاه الصحیح 7.00 0.00 مشاركة النساء في الزراعة PC 4.4

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 0.00 التجارة بین البلدان األفریقیة في السلع والخدمات الزراعیة PC 5.1
لیس في االتجاه

الصحیح
5.00 2.14

التجارة بین البلدان

األفریقیة في السلع

والخدمات الزراعیة

5

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 4.28 سیاسات التجارة بین البلدان األفریقیة والظروف المؤسسیة PC 5.2

في االتجاه الصحیح 6.00 9.23 القدرة على مواجھة المخاطر ذات الصلة بالمناخ PC 6.1

في االتجاه الصحیح 8.00 9.62
تعزیز القدرة على مواجھة

تغ ري المناخ
6

في االتجاه الصحیح 10.00 10.00 االستثمار في بناء الصمود PC 6.2

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 2.42
قدرة الدول على وضع خطط عمل قائمة على األدلة وتنفیذھا و متابعتھا

وتقییمھا
PC 7.1

لیس في االتجاه

الصحیح
8.33 5.04

المساءلة المتبادلة بشأن

خطط العمل والنتائج
7

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 3.89 استعراض األقران والمساءلة المتبادلة PC 7.2

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 8.81 عملیة المراجعة الزراعیة لفترة السنتین PC 7.3

لیس في االتجاه الصحیح إجمالي التقدم المحرز 3.98 األداء اإلجمالي للبلد

و ھو الحد االدنى لالداء االجمالي لبلد ما لیكون على المسار الصحیح في 2021 7.28 المعیار 2021 ھو

أبرز المجاالت الرئیسیة الخمسة لألداء الجید للبلد

أبرز المجاالت الخمسة التي تتطلب اھتمام البالد

التوصیات

1. تعزيز القيمة المضافة للزراعة باعتماد نهج لسلسلة القيمة السلعية التي تحسن الكفاءة. 

2. االستثمار في توليد البيانات الزراعية واستخدامها وإدارة المعارف. 

3. زيادة مخصصات الميزانية بما يتماشى مع إعالن ماالبو بتخصيص 10٪ للزراعة.

102.6%
وجود بند في میزانیة الحكومة

الستیفاء احتیاجات اإلنفاق على

مبادرات بناء الصمود، وتوفر

والبیئة المواتیة

99.7% 

نسبة األراضي الزراعیة التي

تطبق منظومة اإلدارة المستدامة

لألراضي والمیاه بما في ذلك

ممارسات نظام

239.8% 

معدل نمو نسبة المدخالت

الزراعیة الموردة ذات الجودة

العالیة مثل (البذور ، السالالت ،

اإلصبعیات) إلى مجموع متطلبات

مدخالت السلع الوطنیة

1.4% 

انتشار الھزال بین األطفال دون

سن 5 سنوات

25.4% 

النسبة المئویة لألسر المعیشیة

التي تعتمد على الزراعة،

والرعي، وصید األسماك ممن

تحسنت قدرتھا على الصمود في

مواجھة صدمات الطقس والمناخ

35.9%
نسبة الرجال والنساء المشتغلین

في الزراعة القادرین على

الحصول على الخدمات المالیة

35.7  out of 100 

مؤشر تیسیر التبادل التجاري

3.2% 

النسبة المئویة لإلنفاق الحكومة

على قطاع الزراعة من إجمالي

النفقات الحكومیة

12.2% 

النسبة المئویة لمعدل خفض عدد

الفقراء من السكان حسب خط

الفقر الوطني

59.0 

مؤشر القدرة على تولید واستخدام

البیانات والمعلومات الزراعیة

اإلحصائیة
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في تنفیذ إعالن مالبو بشأن التحول الزراعي في أفریقیا لیس في االتجاه الصحیح وھو 10/  لیبرییا لقد حقق 3.93

بطاقة أداء البلد لسنة 2021 لتنفیذ إعالن مالبو

لیبرییا إسم البلد

مجاالت التزمات مالبو - الفئات مجاالت التزمات مالبو - المواضیع

التقدم المحرز في

الفئة

الحد األدنى لعام

2021

أداء الفئة على

10
البند الرقم

التقدم المحرز في

الموضوع

الحد األدنى لعام

2021

أداء الموضوع

على 10
البند الرقم

في االتجاه الصحیح 10.00 10.00 العملیة القطریة للبرنامج األفریقي الشامل للتنمیة الزراعیة PC 1.1

لیس في االتجاه

الصحیح
10.00 8.60

االلتزام بعملیة البرنامج

األفریقي الشامل للتنمیة

الزراعیة

1
لیس في االتجاه الصحیح 10.00 7.74

التعاون والشراكة والتحالف على أساس البرنامج الشامل لتنمیة الزراعة

األفریقیة
PC 1.2

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 8.07
البرنامج الشامل للتنمیة الزراعیة في أفریقیا القائم على مراجعة السیاسات

والمؤسسات / اإلعداد / الدعم
PC 1.3

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 3.76 النفقات العامة للزراعة PC 2.1

لیس في االتجاه

الصحیح
7.50 5.54

االستثمار في تمویل

الزراعة
2

في االتجاه الصحیح 5.00 7.48 استثمارات القطاع الخاص المحلي في الزراعة PC 2.2

في االتجاه الصحیح 5.00 10.00 استثمار القطاع الخاص االجنبى فى الزراعة PC 2.3

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 0.92 الحصول على التمویل PC 2.4

لیس في االتجاه الصحیح 7.92 2.49 الحصول على المدخالت والتقنیات الزراعیة PC 3.1

لیس في االتجاه

الصحیح
6.32 1.76 القضاء على الجوع 3

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 3.33 االنتاجیة الزراعیة PC 3.2

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 0.00 فاقد األغذیة ما بعد الحصاد PC 3.3

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 0.00 الحمایة االجتماعیة PC 3.4

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 2.39 األمن الغذائي والتغذوي PC 3.5

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 2.34 سالمة األغذیة PC 3.6

لیس في االتجاه الصحیح 6.25 2.50 نسبة إسھام الزراعة في الناتج المحلي اإلجمالي و تقلیل الفقر PC 4.1

لیس في االتجاه

الصحیح
5.81 0.63

إنھاء الفقر عن طریق

الزراعة
4

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 0.00 الشراكة الشاملة بین القطاعین العام والخاص لسالسل القیمة للسلع PC 4.2

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 0.00 عمل الشباب في الزراعة PC 4.3

لیس في االتجاه الصحیح 7.00 0.00 مشاركة النساء في الزراعة PC 4.4

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 0.00 التجارة بین البلدان األفریقیة في السلع والخدمات الزراعیة PC 5.1
لیس في االتجاه

الصحیح
5.00 1.25

التجارة بین البلدان

األفریقیة في السلع

والخدمات الزراعیة

5

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 2.50 سیاسات التجارة بین البلدان األفریقیة والظروف المؤسسیة PC 5.2

لیس في االتجاه الصحیح 6.00 0.39 القدرة على مواجھة المخاطر ذات الصلة بالمناخ PC 6.1
لیس في االتجاه

الصحیح
8.00 3.53

تعزیز القدرة على مواجھة

تغ ري المناخ
6

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 6.67 االستثمار في بناء الصمود PC 6.2

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 0.00
قدرة الدول على وضع خطط عمل قائمة على األدلة وتنفیذھا و متابعتھا

وتقییمھا
PC 7.1

لیس في االتجاه

الصحیح
8.33 6.23

المساءلة المتبادلة بشأن

خطط العمل والنتائج
7

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 9.44 استعراض األقران والمساءلة المتبادلة PC 7.2

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 9.24 عملیة المراجعة الزراعیة لفترة السنتین PC 7.3

لیس في االتجاه الصحیح إجمالي التقدم المحرز 3.93 األداء اإلجمالي للبلد

و ھو الحد االدنى لالداء االجمالي لبلد ما لیكون على المسار الصحیح في 2021 7.28 المعیار 2021 ھو

أبرز المجاالت الرئیسیة الخمسة لألداء الجید للبلد

أبرز المجاالت الخمسة التي تتطلب اھتمام البالد

التوصیات

1. ينبغي لليبريا أن تزيد بسرعة من قدرتها على الصمود والحصول على الحماية االجتماعية بحيث يتسنى لألسر المعيشية أن تزيد من قدرتها على

الصمود وتحسين األمن الغذائي. والتغذوي. 

2. ينبغي لليبريا أن تحسن بقوة تمويل قطاع الزراعة نظرا للغذاء السائد والجاد انعدام االمن. 

3. ينبغي لليبريا أن تكفل صرف المساعدة اإلنمائية الرسمية بالكامل للزراعة، على التزامات المساعدة اإلنمائية الرسمية.

100.0%
مؤشر إتمام عملیة كادیب

157.2% 

معدل نمو القیمة الزراعیة

المضافة، بثابت الدوالر األمریكي،

لكل ھكتار من االرض الزراعیة

16.3% 

النسبة المئویة لمعدل نمو القیمة

المضافة في قطاع الزراعة

3.0% 

انتشار الھزال بین األطفال دون

سن 5 سنوات

91.9% 

معدل نمو حجم األراضي المرویة

مقارنة بحجمھا في عام 2000

9.7%
الدعم الرسمي للتنمیة في االنفاق

الزراعي كنسبة مئویة من االلتزام

11.0% 

انتشار النحافة بین األطفال دون

سن 5 سنوات

39.9% 

المساعدة اإلنمائیة الرسمیة التي

صرف على الزراعة ، مقابل تُ 

التزامات المساعدة اإلنمائیة

الرسمیة

2.2% 

النسبة المئویة لإلنفاق الحكومة

على قطاع الزراعة من إجمالي

النفقات الحكومیة

36.0% 

من السكان یعانون من سوء

التغذیة



64 

 

 

  
في تنفیذ إعالن مالبو بشأن التحول الزراعي في أفریقیا لیس في االتجاه الصحیح وھو 10/  لیبیا لقد حقق 1.14

بطاقة أداء البلد لسنة 2021 لتنفیذ إعالن مالبو

لیبیا إسم البلد

مجاالت التزمات مالبو - الفئات مجاالت التزمات مالبو - المواضیع

التقدم المحرز في

الفئة

الحد األدنى لعام

2021

أداء الفئة على

10
البند الرقم

التقدم المحرز في

الموضوع

الحد األدنى لعام

2021

أداء الموضوع

على 10
البند الرقم

في االتجاه الصحیح 10.00 10.00 العملیة القطریة للبرنامج األفریقي الشامل للتنمیة الزراعیة PC 1.1

لیس في االتجاه

الصحیح
10.00 4.75

االلتزام بعملیة البرنامج

األفریقي الشامل للتنمیة

الزراعیة

1
لیس في االتجاه الصحیح 10.00 4.26

التعاون والشراكة والتحالف على أساس البرنامج الشامل لتنمیة الزراعة

األفریقیة
PC 1.2

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 0.00
البرنامج الشامل للتنمیة الزراعیة في أفریقیا القائم على مراجعة السیاسات

والمؤسسات / اإلعداد / الدعم
PC 1.3

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 0.00 النفقات العامة للزراعة PC 2.1

لیس في االتجاه

الصحیح
7.50 0.00

االستثمار في تمویل

الزراعة
2

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 0.00 استثمارات القطاع الخاص المحلي في الزراعة PC 2.2

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 0.00 استثمار القطاع الخاص االجنبى فى الزراعة PC 2.3

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 0.00 الحصول على التمویل PC 2.4

لیس في االتجاه الصحیح 7.92 0.00 الحصول على المدخالت والتقنیات الزراعیة PC 3.1

لیس في االتجاه

الصحیح
6.32 0.00 القضاء على الجوع 3

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 0.00 االنتاجیة الزراعیة PC 3.2

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 0.00 فاقد األغذیة ما بعد الحصاد PC 3.3

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 0.00 الحمایة االجتماعیة PC 3.4

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 0.00 األمن الغذائي والتغذوي PC 3.5

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 0.00 سالمة األغذیة PC 3.6

لیس في االتجاه الصحیح 6.25 0.00 نسبة إسھام الزراعة في الناتج المحلي اإلجمالي و تقلیل الفقر PC 4.1

لیس في االتجاه

الصحیح
5.81 0.00

إنھاء الفقر عن طریق

الزراعة
4

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 0.00 الشراكة الشاملة بین القطاعین العام والخاص لسالسل القیمة للسلع PC 4.2

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 0.00 عمل الشباب في الزراعة PC 4.3

لیس في االتجاه الصحیح 7.00 0.00 مشاركة النساء في الزراعة PC 4.4

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 0.00 التجارة بین البلدان األفریقیة في السلع والخدمات الزراعیة PC 5.1
لیس في االتجاه

الصحیح
5.00 0.00

التجارة بین البلدان

األفریقیة في السلع

والخدمات الزراعیة

5

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 0.00 سیاسات التجارة بین البلدان األفریقیة والظروف المؤسسیة PC 5.2

لیس في االتجاه الصحیح 6.00 0.00 القدرة على مواجھة المخاطر ذات الصلة بالمناخ PC 6.1
لیس في االتجاه

الصحیح
8.00 0.00

تعزیز القدرة على مواجھة

تغ ري المناخ
6

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 0.00 االستثمار في بناء الصمود PC 6.2

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 0.00
قدرة الدول على وضع خطط عمل قائمة على األدلة وتنفیذھا و متابعتھا

وتقییمھا
PC 7.1

لیس في االتجاه

الصحیح
8.33 3.24

المساءلة المتبادلة بشأن

خطط العمل والنتائج
7

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 1.94 استعراض األقران والمساءلة المتبادلة PC 7.2

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 7.77 عملیة المراجعة الزراعیة لفترة السنتین PC 7.3

لیس في االتجاه الصحیح إجمالي التقدم المحرز 1.14 األداء اإلجمالي للبلد

و ھو الحد االدنى لالداء االجمالي لبلد ما لیكون على المسار الصحیح في 2021 7.28 المعیار 2021 ھو

أبرز المجاالت الرئیسیة الخمسة لألداء الجید للبلد

أبرز المجاالت الخمسة التي تتطلب اھتمام البالد

التوصیات

1. يالحظ أن تقرير البلد عن نظام االستعراض ضعيف, ولم ترد تقارير على معظم التزامات ماالبو الرئيسية. ويشجع البلد على تعزيز جمع البيانات

ونظام اإلبالغ. 

2. واآللية المؤسسية الشاملة للمساءلة المتبادلة واستعراض النظراء ضعيفة (18 في المائة). ھناك حاجة إلى بناء و/أو تعزيز النظام لتسهيل اإلبالغ

عن المساءلة المتبادلة. 

3. انشاء ھيئة تنسيق متعددة القطاعات بالكامل على المستوى الوطني لتصل إلى 100٪ للجودة ھيئة متعددة القطاعات وأصحاب المصلحة المتعددين

بحلول عام 2018م.

100.0%
مؤشر إتمام عملیة كادیب

77.7%
تقدیم التقریر القطري لفترة

السنتین

42.6% 

وجود وجودة كیان تنسیقي متعدد

القطاعات ومتعدد األطراف صاحبة

المصلحة

19.4% 

وجود آلیات و منصات مؤسسیة

عنى بالمساءلة المتبادلة و شاملة تُ 

مراجعة األقران؛ مؤشر التعقید

االقتصادي
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في تنفیذ إعالن مالبو بشأن التحول الزراعي في أفریقیا لیس في االتجاه الصحیح وھو 10/  مدغشقر لقد حقق 4.37

بطاقة أداء البلد لسنة 2021 لتنفیذ إعالن مالبو

مدغشقر إسم البلد

مجاالت التزمات مالبو - الفئات مجاالت التزمات مالبو - المواضیع

التقدم المحرز في

الفئة

الحد األدنى لعام

2021

أداء الفئة على

10
البند الرقم

التقدم المحرز في

الموضوع

الحد األدنى لعام

2021

أداء الموضوع

على 10
البند الرقم

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 8.57 العملیة القطریة للبرنامج األفریقي الشامل للتنمیة الزراعیة PC 1.1

لیس في االتجاه

الصحیح
10.00 7.49

االلتزام بعملیة البرنامج

األفریقي الشامل للتنمیة

الزراعیة

1
لیس في االتجاه الصحیح 10.00 6.86

التعاون والشراكة والتحالف على أساس البرنامج الشامل لتنمیة الزراعة

األفریقیة
PC 1.2

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 7.03
البرنامج الشامل للتنمیة الزراعیة في أفریقیا القائم على مراجعة السیاسات

والمؤسسات / اإلعداد / الدعم
PC 1.3

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 5.36 النفقات العامة للزراعة PC 2.1

لیس في االتجاه

الصحیح
7.50 4.05

االستثمار في تمویل

الزراعة
2

في االتجاه الصحیح 5.00 10.00 استثمارات القطاع الخاص المحلي في الزراعة PC 2.2

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 0.00 استثمار القطاع الخاص االجنبى فى الزراعة PC 2.3

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 0.82 الحصول على التمویل PC 2.4

لیس في االتجاه الصحیح 7.92 1.43 الحصول على المدخالت والتقنیات الزراعیة PC 3.1

لیس في االتجاه

الصحیح
6.32 2.65 القضاء على الجوع 3

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 1.92 االنتاجیة الزراعیة PC 3.2

في االتجاه الصحیح 5.00 5.80 فاقد األغذیة ما بعد الحصاد PC 3.3

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 2.05 الحمایة االجتماعیة PC 3.4

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 1.62 األمن الغذائي والتغذوي PC 3.5

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 3.08 سالمة األغذیة PC 3.6

لیس في االتجاه الصحیح 6.25 1.95 نسبة إسھام الزراعة في الناتج المحلي اإلجمالي و تقلیل الفقر PC 4.1

لیس في االتجاه

الصحیح
5.81 1.00

إنھاء الفقر عن طریق

الزراعة
4

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 2.00 الشراكة الشاملة بین القطاعین العام والخاص لسالسل القیمة للسلع PC 4.2

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 0.04 عمل الشباب في الزراعة PC 4.3

لیس في االتجاه الصحیح 7.00 0.02 مشاركة النساء في الزراعة PC 4.4

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 1.09 التجارة بین البلدان األفریقیة في السلع والخدمات الزراعیة PC 5.1
لیس في االتجاه

الصحیح
5.00 2.53

التجارة بین البلدان

األفریقیة في السلع

والخدمات الزراعیة

5

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 3.96 سیاسات التجارة بین البلدان األفریقیة والظروف المؤسسیة PC 5.2

لیس في االتجاه الصحیح 6.00 5.57 القدرة على مواجھة المخاطر ذات الصلة بالمناخ PC 6.1
لیس في االتجاه

الصحیح
8.00 7.12

تعزیز القدرة على مواجھة

تغ ري المناخ
6

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 8.66 االستثمار في بناء الصمود PC 6.2

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 1.32
قدرة الدول على وضع خطط عمل قائمة على األدلة وتنفیذھا و متابعتھا

وتقییمھا
PC 7.1

لیس في االتجاه

الصحیح
8.33 5.77

المساءلة المتبادلة بشأن

خطط العمل والنتائج
7

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 6.39 استعراض األقران والمساءلة المتبادلة PC 7.2

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 9.61 عملیة المراجعة الزراعیة لفترة السنتین PC 7.3

لیس في االتجاه الصحیح إجمالي التقدم المحرز 4.37 األداء اإلجمالي للبلد

و ھو الحد االدنى لالداء االجمالي لبلد ما لیكون على المسار الصحیح في 2021 7.28 المعیار 2021 ھو

أبرز المجاالت الرئیسیة الخمسة لألداء الجید للبلد

أبرز المجاالت الخمسة التي تتطلب اھتمام البالد

التوصیات

1. توسيع التصنيع الزراعي لزيادة قيمة الصادرات الزراعية 

2. تحقيق تخصيص 10٪ من الميزانية وتوليد بيانات الصندوق ، واإلدارة، والتحليل واالستخدام في القطاع الزراعي. 

3. السعي لتحقيق المعايير الدولية لسالمة األغذية كما وضعها الدستور الغذائي مهمة

25.4%
نسبة األراضي الزراعیة التي

تطبق منظومة اإلدارة المستدامة

لألراضي والمیاه بما في ذلك

ممارسات نظام

38.6% 

خفض النسبة المئویة النتشار عدم

األمن الغذائي للبالغین من ھم أكبر

من 15 عاما

67.2% 

مستوى تحسین األمن الغذائي

(مؤشر (نظم سالمة األغذیة

29.0% 

الحد من خسائر ما بعد الحصاد

للسلع الزراعیة الوطنیة

0.0% 

مؤشر تقلب األسعار المحلیة

لألغذیة

20.5%
االستجابة الحتیاجات اإلنفاق على

الحمایة االجتماعیة للفئات

االجتماعیة الضعیفة ، من میزانیة

الحكومة

1.0 out of 5 

عدد سالسل القیمة للسلع

الزراعیة ذات االولویة التي یقام

من أجلھا شراكات بین القطاعین

العام والخاص، ویكون لھا ارتباط

وثیق بأصحاب الحیازات الزراعیة

الصغیرة

3.6% 

الدعم الرسمي للتنمیة في االنفاق

الزراعي كنسبة مئویة من االلتزام

38.8 

مؤشر القدرة على تولید واستخدام

البیانات والمعلومات الزراعیة

اإلحصائیة

21.9% 

النسبة المئویة لمعدل نمو قیمة

التبادل التجاري في السلع

والخدمات الزراعیة داخل إفریقیا
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في تنفیذ إعالن مالبو بشأن التحول الزراعي في أفریقیا لیس في االتجاه الصحیح وھو 10/  مالوي لقد حقق 5.33

بطاقة أداء البلد لسنة 2021 لتنفیذ إعالن مالبو

مالوي إسم البلد

مجاالت التزمات مالبو - الفئات مجاالت التزمات مالبو - المواضیع

التقدم المحرز في

الفئة

الحد األدنى لعام

2021

أداء الفئة على

10
البند الرقم

التقدم المحرز في

الموضوع

الحد األدنى لعام

2021

أداء الموضوع

على 10
البند الرقم

في االتجاه الصحیح 10.00 10.00 العملیة القطریة للبرنامج األفریقي الشامل للتنمیة الزراعیة PC 1.1

لیس في االتجاه

الصحیح
10.00 8.70

االلتزام بعملیة البرنامج

األفریقي الشامل للتنمیة

الزراعیة

1
لیس في االتجاه الصحیح 10.00 8.83

التعاون والشراكة والتحالف على أساس البرنامج الشامل لتنمیة الزراعة

األفریقیة
PC 1.2

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 7.25
البرنامج الشامل للتنمیة الزراعیة في أفریقیا القائم على مراجعة السیاسات

والمؤسسات / اإلعداد / الدعم
PC 1.3

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 7.28 النفقات العامة للزراعة PC 2.1

لیس في االتجاه

الصحیح
7.50 4.82

االستثمار في تمویل

الزراعة
2

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 0.30 استثمارات القطاع الخاص المحلي في الزراعة PC 2.2

في االتجاه الصحیح 5.00 10.00 استثمار القطاع الخاص االجنبى فى الزراعة PC 2.3

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 1.71 الحصول على التمویل PC 2.4

لیس في االتجاه الصحیح 7.92 5.30 الحصول على المدخالت والتقنیات الزراعیة PC 3.1

لیس في االتجاه

الصحیح
6.32 3.38 القضاء على الجوع 3

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 0.85 االنتاجیة الزراعیة PC 3.2

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 0.00 فاقد األغذیة ما بعد الحصاد PC 3.3

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 8.89 الحمایة االجتماعیة PC 3.4

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 3.37 األمن الغذائي والتغذوي PC 3.5

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 1.89 سالمة األغذیة PC 3.6

لیس في االتجاه الصحیح 6.25 2.55 نسبة إسھام الزراعة في الناتج المحلي اإلجمالي و تقلیل الفقر PC 4.1

لیس في االتجاه

الصحیح
5.81 3.74

إنھاء الفقر عن طریق

الزراعة
4

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 2.00 الشراكة الشاملة بین القطاعین العام والخاص لسالسل القیمة للسلع PC 4.2

في االتجاه الصحیح 5.00 10.00 عمل الشباب في الزراعة PC 4.3

لیس في االتجاه الصحیح 7.00 0.42 مشاركة النساء في الزراعة PC 4.4

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 0.00 التجارة بین البلدان األفریقیة في السلع والخدمات الزراعیة PC 5.1
لیس في االتجاه

الصحیح
5.00 0.96

التجارة بین البلدان

األفریقیة في السلع

والخدمات الزراعیة

5

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 1.93 سیاسات التجارة بین البلدان األفریقیة والظروف المؤسسیة PC 5.2

في االتجاه الصحیح 6.00 9.44 القدرة على مواجھة المخاطر ذات الصلة بالمناخ PC 6.1

في االتجاه الصحیح 8.00 8.09
تعزیز القدرة على مواجھة

تغ ري المناخ
6

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 6.75 االستثمار في بناء الصمود PC 6.2

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 3.10
قدرة الدول على وضع خطط عمل قائمة على األدلة وتنفیذھا و متابعتھا

وتقییمھا
PC 7.1

لیس في االتجاه

الصحیح
8.33 7.63

المساءلة المتبادلة بشأن

خطط العمل والنتائج
7

في االتجاه الصحیح 10.00 10.00 استعراض األقران والمساءلة المتبادلة PC 7.2

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 9.80 عملیة المراجعة الزراعیة لفترة السنتین PC 7.3

لیس في االتجاه الصحیح إجمالي التقدم المحرز 5.33 األداء اإلجمالي للبلد

و ھو الحد االدنى لالداء االجمالي لبلد ما لیكون على المسار الصحیح في 2021 7.28 المعیار 2021 ھو

أبرز المجاالت الرئیسیة الخمسة لألداء الجید للبلد

أبرز المجاالت الخمسة التي تتطلب اھتمام البالد

التوصیات

1. تعزيز السياسات التي تزيد من فرص حصول المزارعين بمن فيهم النساء والشباب على التمويل. 

2. الحد من االعتماد على الزراعة البعلية من خالل االستثمار أكثر في الري. 

3. تشجيع استخدام تقنيات أساليب الزراعة الحديثة لتحسين الغلة لكل وحدة.

100.0%
مؤشر إتمام عملیة كادیب

100.0% 

وجود آلیات و منصات مؤسسیة

عنى بالمساءلة المتبادلة و شاملة تُ 

مراجعة األقران؛ مؤشر التعقید

االقتصادي

53.2% 

النسبة المئویة لألسر المعیشیة

التي تعتمد على الزراعة،

والرعي، وصید األسماك ممن

تحسنت قدرتھا على الصمود في

مواجھة صدمات الطقس والمناخ

33.5% 

النسبة المئویة للشباب الذین

وجدوا فرص عمل جدیدة في

سالسل القیم الزراعیة

0.0% 

المساعدة اإلنمائیة الرسمیة التي

صرف على الزراعة ، مقابل تُ 

التزامات المساعدة اإلنمائیة

الرسمیة

25.6%
معدل نمو المحاصیل الخاص

بالسلع الزراعیة ذات األولویة في

البالد

20.6% 

معدل نمو حجم األراضي المرویة

مقارنة بحجمھا في عام 2000

1.0 out of 5 

عدد سالسل القیمة للسلع

الزراعیة ذات االولویة التي یقام

من أجلھا شراكات بین القطاعین

العام والخاص، ویكون لھا ارتباط

وثیق بأصحاب الحیازات الزراعیة

الصغیرة

17.1% 

نسبة الرجال والنساء المشتغلین

في الزراعة القادرین على

الحصول على الخدمات المالیة

33.7% 

انتشار التقزم بین األطفال دون

سن 5 سنوات
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في تنفیذ إعالن مالبو بشأن التحول الزراعي في أفریقیا لیس في االتجاه الصحیح وھو 10/  مالي لقد حقق 6.66

بطاقة أداء البلد لسنة 2021 لتنفیذ إعالن مالبو

مالي إسم البلد

مجاالت التزمات مالبو - الفئات مجاالت التزمات مالبو - المواضیع

التقدم المحرز في

الفئة

الحد األدنى لعام

2021

أداء الفئة على

10
البند الرقم

التقدم المحرز في

الموضوع

الحد األدنى لعام

2021

أداء الموضوع

على 10
البند الرقم

في االتجاه الصحیح 10.00 10.00 العملیة القطریة للبرنامج األفریقي الشامل للتنمیة الزراعیة PC 1.1

لیس في االتجاه

الصحیح
10.00 8.90

االلتزام بعملیة البرنامج

األفریقي الشامل للتنمیة

الزراعیة

1
لیس في االتجاه الصحیح 10.00 6.71

التعاون والشراكة والتحالف على أساس البرنامج الشامل لتنمیة الزراعة

األفریقیة
PC 1.2

في االتجاه الصحیح 10.00 10.00
البرنامج الشامل للتنمیة الزراعیة في أفریقیا القائم على مراجعة السیاسات

والمؤسسات / اإلعداد / الدعم
PC 1.3

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 7.11 النفقات العامة للزراعة PC 2.1

لیس في االتجاه

الصحیح
7.50 5.24

االستثمار في تمویل

الزراعة
2

في االتجاه الصحیح 5.00 10.00 استثمارات القطاع الخاص المحلي في الزراعة PC 2.2

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 0.00 استثمار القطاع الخاص االجنبى فى الزراعة PC 2.3

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 3.85 الحصول على التمویل PC 2.4

لیس في االتجاه الصحیح 7.92 5.57 الحصول على المدخالت والتقنیات الزراعیة PC 3.1

لیس في االتجاه

الصحیح
6.32 4.19 القضاء على الجوع 3

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 0.57 االنتاجیة الزراعیة PC 3.2

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 0.00 فاقد األغذیة ما بعد الحصاد PC 3.3

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 8.71 الحمایة االجتماعیة PC 3.4

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 4.22 األمن الغذائي والتغذوي PC 3.5

في االتجاه الصحیح 5.00 6.09 سالمة األغذیة PC 3.6

لیس في االتجاه الصحیح 6.25 3.43 نسبة إسھام الزراعة في الناتج المحلي اإلجمالي و تقلیل الفقر PC 4.1

في االتجاه الصحیح 5.81 6.11
إنھاء الفقر عن طریق

الزراعة
4

في االتجاه الصحیح 5.00 10.00 الشراكة الشاملة بین القطاعین العام والخاص لسالسل القیمة للسلع PC 4.2

في االتجاه الصحیح 5.00 10.00 عمل الشباب في الزراعة PC 4.3

لیس في االتجاه الصحیح 7.00 1.00 مشاركة النساء في الزراعة PC 4.4

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 0.00 التجارة بین البلدان األفریقیة في السلع والخدمات الزراعیة PC 5.1
لیس في االتجاه

الصحیح
5.00 2.23

التجارة بین البلدان

األفریقیة في السلع

والخدمات الزراعیة

5

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 4.46 سیاسات التجارة بین البلدان األفریقیة والظروف المؤسسیة PC 5.2

في االتجاه الصحیح 6.00 10.00 القدرة على مواجھة المخاطر ذات الصلة بالمناخ PC 6.1

في االتجاه الصحیح 8.00 10.00
تعزیز القدرة على مواجھة

تغ ري المناخ
6

في االتجاه الصحیح 10.00 10.00 االستثمار في بناء الصمود PC 6.2

في االتجاه الصحیح 5.00 10.00
قدرة الدول على وضع خطط عمل قائمة على األدلة وتنفیذھا و متابعتھا

وتقییمھا
PC 7.1

في االتجاه الصحیح 8.33 9.95
المساءلة المتبادلة بشأن

خطط العمل والنتائج
7

في االتجاه الصحیح 10.00 10.00 استعراض األقران والمساءلة المتبادلة PC 7.2

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 9.85 عملیة المراجعة الزراعیة لفترة السنتین PC 7.3

لیس في االتجاه الصحیح إجمالي التقدم المحرز 6.66 األداء اإلجمالي للبلد

و ھو الحد االدنى لالداء االجمالي لبلد ما لیكون على المسار الصحیح في 2021 7.28 المعیار 2021 ھو

أبرز المجاالت الرئیسیة الخمسة لألداء الجید للبلد

أبرز المجاالت الخمسة التي تتطلب اھتمام البالد

التوصیات

1. ينبغي أن تستثمر مالي أكثر في التدخالت والسياسات الرامية إلى خفض معدل الفقر في البلد. 

2. ينبغي أن تزيد مالي حصة المدخالت الزراعية الجيدة المقدمة إلى إجمالي احتياجات المدخالت للسلع الزراعية. 

3. ينبغي أن تزيد مالي من حجم المناطق المروية كنسبة من األراضي الزراعية حسب ترتيبها، وأن تكون قادرة على الصمود في الزراعة الذكية

المناخ والنظام الغذائي.

180.4%
وجود بند في میزانیة الحكومة

الستیفاء احتیاجات اإلنفاق على

مبادرات بناء الصمود، وتوفر

والبیئة المواتیة

71.4 

مؤشر القدرة على تولید واستخدام

البیانات والمعلومات الزراعیة

اإلحصائیة

100.0% 

مؤشر إتمام عملیة كادیب

100.0% 

وجود آلیات و منصات مؤسسیة

عنى بالمساءلة المتبادلة و شاملة تُ 

مراجعة األقران؛ مؤشر التعقید

االقتصادي

100.0% 

السیاسات القائمة على األدلة

والمؤسسات الداعمة والموارد

البشریة المتعلقة بھا

11.2%
النسبة المئویة لمعدل خفض عدد

الفقراء من السكان حسب خط

الفقر الوطني

15.4% 

معدل نمو حجم األراضي المرویة

مقارنة بحجمھا في عام 2000

12.4% 

معدل نمو نسبة المدخالت

الزراعیة الموردة ذات الجودة

العالیة مثل (البذور ، السالالت ،

اإلصبعیات) إلى مجموع متطلبات

مدخالت السلع الوطنیة

10.7% 

معدل نمو القیمة الزراعیة

المضافة، بثابت الدوالر األمریكي،

لكل ھكتار من االرض الزراعیة

2.0% 

نسبة النساء الریفیات الالئي یتم

تمكینھن في الزراعة



68 

 

 

  
في تنفیذ إعالن مالبو بشأن التحول الزراعي في أفریقیا لیس في االتجاه الصحیح وھو 10/  موریتانیا لقد حقق 5.40

بطاقة أداء البلد لسنة 2021 لتنفیذ إعالن مالبو

موریتانیا إسم البلد

مجاالت التزمات مالبو - الفئات مجاالت التزمات مالبو - المواضیع

التقدم المحرز في

الفئة

الحد األدنى لعام

2021

أداء الفئة على

10
البند الرقم

التقدم المحرز في

الموضوع

الحد األدنى لعام

2021

أداء الموضوع

على 10
البند الرقم

في االتجاه الصحیح 10.00 10.00 العملیة القطریة للبرنامج األفریقي الشامل للتنمیة الزراعیة PC 1.1

لیس في االتجاه

الصحیح
10.00 8.17

االلتزام بعملیة البرنامج

األفریقي الشامل للتنمیة

الزراعیة

1
لیس في االتجاه الصحیح 10.00 7.01

التعاون والشراكة والتحالف على أساس البرنامج الشامل لتنمیة الزراعة

األفریقیة
PC 1.2

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 7.49
البرنامج الشامل للتنمیة الزراعیة في أفریقیا القائم على مراجعة السیاسات

والمؤسسات / اإلعداد / الدعم
PC 1.3

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 6.24 النفقات العامة للزراعة PC 2.1

لیس في االتجاه

الصحیح
7.50 1.86

االستثمار في تمویل

الزراعة
2

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 0.93 استثمارات القطاع الخاص المحلي في الزراعة PC 2.2

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 0.00 استثمار القطاع الخاص االجنبى فى الزراعة PC 2.3

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 0.28 الحصول على التمویل PC 2.4

لیس في االتجاه الصحیح 7.92 4.15 الحصول على المدخالت والتقنیات الزراعیة PC 3.1

لیس في االتجاه

الصحیح
6.32 3.82 القضاء على الجوع 3

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 1.71 االنتاجیة الزراعیة PC 3.2

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 0.00 فاقد األغذیة ما بعد الحصاد PC 3.3

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 9.71 الحمایة االجتماعیة PC 3.4

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 2.78 األمن الغذائي والتغذوي PC 3.5

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 4.56 سالمة األغذیة PC 3.6

لیس في االتجاه الصحیح 6.25 3.04 نسبة إسھام الزراعة في الناتج المحلي اإلجمالي و تقلیل الفقر PC 4.1

لیس في االتجاه

الصحیح
5.81 5.76

إنھاء الفقر عن طریق

الزراعة
4

في االتجاه الصحیح 5.00 10.00 الشراكة الشاملة بین القطاعین العام والخاص لسالسل القیمة للسلع PC 4.2

في االتجاه الصحیح 5.00 10.00 عمل الشباب في الزراعة PC 4.3

لیس في االتجاه الصحیح 7.00 0.02 مشاركة النساء في الزراعة PC 4.4

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 0.00 التجارة بین البلدان األفریقیة في السلع والخدمات الزراعیة PC 5.1
لیس في االتجاه

الصحیح
5.00 2.36

التجارة بین البلدان

األفریقیة في السلع

والخدمات الزراعیة

5

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 4.72 سیاسات التجارة بین البلدان األفریقیة والظروف المؤسسیة PC 5.2

لیس في االتجاه الصحیح 6.00 2.82 القدرة على مواجھة المخاطر ذات الصلة بالمناخ PC 6.1
لیس في االتجاه

الصحیح
8.00 6.41

تعزیز القدرة على مواجھة

تغ ري المناخ
6

في االتجاه الصحیح 10.00 10.00 االستثمار في بناء الصمود PC 6.2

في االتجاه الصحیح 5.00 8.46
قدرة الدول على وضع خطط عمل قائمة على األدلة وتنفیذھا و متابعتھا

وتقییمھا
PC 7.1

في االتجاه الصحیح 8.33 9.40
المساءلة المتبادلة بشأن

خطط العمل والنتائج
7

في االتجاه الصحیح 10.00 10.00 استعراض األقران والمساءلة المتبادلة PC 7.2

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 9.74 عملیة المراجعة الزراعیة لفترة السنتین PC 7.3

لیس في االتجاه الصحیح إجمالي التقدم المحرز 5.40 األداء اإلجمالي للبلد

و ھو الحد االدنى لالداء االجمالي لبلد ما لیكون على المسار الصحیح في 2021 7.28 المعیار 2021 ھو

أبرز المجاالت الرئیسیة الخمسة لألداء الجید للبلد

أبرز المجاالت الخمسة التي تتطلب اھتمام البالد

التوصیات

1. يجب على موريتانيا تصميم وتنفيذ سياسات وبرامج لتعزيز قدرة المزارعين على التكيف مع الصدمات المناخية وغير المناخية. 

2. ال يزال البلد متخلفا فيما يتعلق بسوء التغذية، وال سيما بين األطفال؛ ولذلك فهو متخلف عن الركب. ومن المهم تنفيذ استراتيجيات للحد من سوء

التغذية. قد تكون ھذه تشمل برامج التحويالت النقدية لألسر الفقيرة والضعيفة للحصول على الغذاء والتغذية المدرسية. 

3. وال تزال موريتانيا تعوقها الفقر المستمر. على الحكومة أن تهيئ الظروف التي تساعد على زيادة األصول المتاحة للفقراء. ويشمل ذلك دعم صغار

المزارعين وزيادة فرص حصولهم على األراضي والمدخالت الزراعية الحديثة واألسواق والخدمات الزراعية ذات الصلة. وينبغي أن تكون ھذه

البرامج محددة حسب نوع الجنس والشباب.

105.4%
وجود بند في میزانیة الحكومة

الستیفاء احتیاجات اإلنفاق على

مبادرات بناء الصمود، وتوفر

والبیئة المواتیة

100.0% 

مؤشر إتمام عملیة كادیب

100.0% 

وجود آلیات و منصات مؤسسیة

عنى بالمساءلة المتبادلة و شاملة تُ 

مراجعة األقران؛ مؤشر التعقید

االقتصادي

32.9% 

النسبة المئویة للشباب الذین

وجدوا فرص عمل جدیدة في

سالسل القیم الزراعیة

5.0 out of 5 

عدد سالسل القیمة للسلع

الزراعیة ذات االولویة التي یقام

من أجلھا شراكات بین القطاعین

العام والخاص، ویكون لھا ارتباط

وثیق بأصحاب الحیازات الزراعیة

الصغیرة

19.0%
معدل نمو حجم األراضي المرویة

مقارنة بحجمھا في عام 2000

20.0% 

نسبة األطفال الذین تتراوح

ا أعمارھم بین 6 إلى 23 شھرُ 

والذین یحصلون على الحد األدنى

من النظام الغذائي المقبول

9.4% 

النسبة المئویة لمعدل خفض عدد

الفقراء من السكان حسب خط

الفقر الوطني

8.7% 

خفض عدد الفقراء ممن یعیشون

على خط الفقر الدولي

3.7% 

النسبة المئویة لألسر المعیشیة

التي تعتمد على الزراعة،

والرعي، وصید األسماك ممن

تحسنت قدرتھا على الصمود في

مواجھة صدمات الطقس والمناخ
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في تنفیذ إعالن مالبو بشأن التحول الزراعي في أفریقیا لیس في االتجاه الصحیح وھو 10/  غیر متاح  موریشیوس لقد حقق

بطاقة أداء البلد لسنة 2021 لتنفیذ إعالن مالبو

موریشیوس إسم البلد

مجاالت التزمات مالبو - الفئات مجاالت التزمات مالبو - المواضیع

التقدم المحرز في

الفئة

الحد األدنى لعام

2021

أداء الفئة على

10
البند الرقم

التقدم المحرز في

الموضوع

الحد األدنى لعام

2021

أداء الموضوع

على 10
البند الرقم

االلتزام بعملیة البرنامج

األفریقي الشامل للتنمیة

الزراعیة

1

االستثمار في تمویل

الزراعة
2

القضاء على الجوع 3

إنھاء الفقر عن طریق

الزراعة
4

التجارة بین البلدان

األفریقیة في السلع

والخدمات الزراعیة

5

تعزیز القدرة على مواجھة

تغ ري المناخ
6

المساءلة المتبادلة بشأن

خطط العمل والنتائج
7

لیس في االتجاه الصحیح إجمالي التقدم المحرز غیر متاح األداء اإلجمالي للبلد

و ھو الحد االدنى لالداء االجمالي لبلد ما لیكون على المسار الصحیح في 2021 7.28 المعیار 2021 ھو

البلد لم یوفر البیانات

2024یطلب من البلد المشارکة في الجولة المقلة من عملیة جمع البیانات لسنة 2023 من أجل مؤتمرالتحاد في ینایر
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في تنفیذ إعالن مالبو بشأن التحول الزراعي في أفریقیا لیس في االتجاه الصحیح وھو 10/  المغرب لقد حقق 6.89

بطاقة أداء البلد لسنة 2021 لتنفیذ إعالن مالبو

المغرب إسم البلد

مجاالت التزمات مالبو - الفئات مجاالت التزمات مالبو - المواضیع

التقدم المحرز في

الفئة

الحد األدنى لعام

2021

أداء الفئة على

10
البند الرقم

التقدم المحرز في

الموضوع

الحد األدنى لعام

2021

أداء الموضوع

على 10
البند الرقم

في االتجاه الصحیح 10.00 10.00 العملیة القطریة للبرنامج األفریقي الشامل للتنمیة الزراعیة PC 1.1

لیس في االتجاه

الصحیح
10.00 9.07

االلتزام بعملیة البرنامج

األفریقي الشامل للتنمیة

الزراعیة

1
لیس في االتجاه الصحیح 10.00 7.22

التعاون والشراكة والتحالف على أساس البرنامج الشامل لتنمیة الزراعة

األفریقیة
PC 1.2

في االتجاه الصحیح 10.00 10.00
البرنامج الشامل للتنمیة الزراعیة في أفریقیا القائم على مراجعة السیاسات

والمؤسسات / اإلعداد / الدعم
PC 1.3

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 5.79 النفقات العامة للزراعة PC 2.1

لیس في االتجاه

الصحیح
7.50 4.67

االستثمار في تمویل

الزراعة
2

في االتجاه الصحیح 5.00 10.00 استثمارات القطاع الخاص المحلي في الزراعة PC 2.2

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 0.00 استثمار القطاع الخاص االجنبى فى الزراعة PC 2.3

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 2.88 الحصول على التمویل PC 2.4

لیس في االتجاه الصحیح 7.92 5.69 الحصول على المدخالت والتقنیات الزراعیة PC 3.1

لیس في االتجاه

الصحیح
6.32 3.72 القضاء على الجوع 3

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 1.05 االنتاجیة الزراعیة PC 3.2

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 0.00 فاقد األغذیة ما بعد الحصاد PC 3.3

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 10.00 الحمایة االجتماعیة PC 3.4

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 1.51 األمن الغذائي والتغذوي PC 3.5

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 4.05 سالمة األغذیة PC 3.6

لیس في االتجاه الصحیح 6.25 4.94 نسبة إسھام الزراعة في الناتج المحلي اإلجمالي و تقلیل الفقر PC 4.1

في االتجاه الصحیح 5.81 7.52
إنھاء الفقر عن طریق

الزراعة
4

في االتجاه الصحیح 5.00 8.00 الشراكة الشاملة بین القطاعین العام والخاص لسالسل القیمة للسلع PC 4.2

في االتجاه الصحیح 5.00 10.00 عمل الشباب في الزراعة PC 4.3

في االتجاه الصحیح 7.00 7.12 مشاركة النساء في الزراعة PC 4.4

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 2.43 التجارة بین البلدان األفریقیة في السلع والخدمات الزراعیة PC 5.1
لیس في االتجاه

الصحیح
5.00 3.44

التجارة بین البلدان

األفریقیة في السلع

والخدمات الزراعیة

5

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 4.45 سیاسات التجارة بین البلدان األفریقیة والظروف المؤسسیة PC 5.2

في االتجاه الصحیح 6.00 10.00 القدرة على مواجھة المخاطر ذات الصلة بالمناخ PC 6.1

في االتجاه الصحیح 8.00 10.00
تعزیز القدرة على مواجھة

تغ ري المناخ
6

في االتجاه الصحیح 10.00 10.00 االستثمار في بناء الصمود PC 6.2

في االتجاه الصحیح 5.00 10.00
قدرة الدول على وضع خطط عمل قائمة على األدلة وتنفیذھا و متابعتھا

وتقییمھا
PC 7.1

في االتجاه الصحیح 8.33 9.80
المساءلة المتبادلة بشأن

خطط العمل والنتائج
7

في االتجاه الصحیح 10.00 10.00 استعراض األقران والمساءلة المتبادلة PC 7.2

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 9.41 عملیة المراجعة الزراعیة لفترة السنتین PC 7.3

لیس في االتجاه الصحیح إجمالي التقدم المحرز 6.89 األداء اإلجمالي للبلد

و ھو الحد االدنى لالداء االجمالي لبلد ما لیكون على المسار الصحیح في 2021 7.28 المعیار 2021 ھو

أبرز المجاالت الرئیسیة الخمسة لألداء الجید للبلد

أبرز المجاالت الخمسة التي تتطلب اھتمام البالد

التوصیات

1. على الحكومة المغربية أن تتصدى للقيود التي تعيق تطبيق التجارة بين الدول األفريقية والسياسات التجارية وتحسين الظروف المؤسسية بهدف زيادة

التجارة بين البلدان األفريقية في السلع والخدمات الزراعية. كما يجب على الحكومة االستثمار في جمع البيانات تتعلق بقيم وحجم الواردات والصادرات

من الخدمات الزراعية. 

2. على الحكومة المغربية أن تولي اھتماما لمؤشر سالمة األغذية الذي يمثل نصف معلم لعام 2020م. ومن المناسب اقتراح بذل جهود إضافية في ھذا

المجال. 

3. على الحكومة المغربية زيادة إجمالي متطلبات المدخالت الزراعية الوطنية للمحاصيل األساسية.

100.0%
وجود بند في میزانیة الحكومة

الستیفاء احتیاجات اإلنفاق على

مبادرات بناء الصمود، وتوفر

والبیئة المواتیة

73.7 

مؤشر القدرة على تولید واستخدام

البیانات والمعلومات الزراعیة

اإلحصائیة

100.0% 

مؤشر إتمام عملیة كادیب

100.0% 

وجود آلیات و منصات مؤسسیة

عنى بالمساءلة المتبادلة و شاملة تُ 

مراجعة األقران؛ مؤشر التعقید

االقتصادي

100.0% 

السیاسات القائمة على األدلة

والمؤسسات الداعمة والموارد

البشریة المتعلقة بھا

12.5%
بعد صحة وسالمة األغذیة، مؤشر

صحة وسالمة األغذیة، النسبة

(FSHI) المئویة

48.7% 

النسبة المئویة لمعدل نمو قیمة

التبادل التجاري في السلع

والخدمات الزراعیة داخل إفریقیا

18.6% 

معدل نمو القیمة الزراعیة

المضافة بثابت الدوالر األمریكي،

لكل عامل زراعي

12.8% 

معدل نمو القیمة الزراعیة

المضافة، بثابت الدوالر األمریكي،

لكل ھكتار من االرض الزراعیة

12.8% 

معدل نمو نسبة المدخالت

الزراعیة الموردة ذات الجودة

العالیة مثل (البذور ، السالالت ،

اإلصبعیات) إلى مجموع متطلبات

مدخالت السلع الوطنیة
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في تنفیذ إعالن مالبو بشأن التحول الزراعي في أفریقیا لیس في االتجاه الصحیح وھو 10/  موزمبیق لقد حقق 4.14

بطاقة أداء البلد لسنة 2021 لتنفیذ إعالن مالبو

موزمبیق إسم البلد

مجاالت التزمات مالبو - الفئات مجاالت التزمات مالبو - المواضیع

التقدم المحرز في

الفئة

الحد األدنى لعام

2021

أداء الفئة على

10
البند الرقم

التقدم المحرز في

الموضوع

الحد األدنى لعام

2021

أداء الموضوع

على 10
البند الرقم

في االتجاه الصحیح 10.00 10.00 العملیة القطریة للبرنامج األفریقي الشامل للتنمیة الزراعیة PC 1.1

لیس في االتجاه

الصحیح
10.00 9.25

االلتزام بعملیة البرنامج

األفریقي الشامل للتنمیة

الزراعیة

1
لیس في االتجاه الصحیح 10.00 8.21

التعاون والشراكة والتحالف على أساس البرنامج الشامل لتنمیة الزراعة

األفریقیة
PC 1.2

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 9.53
البرنامج الشامل للتنمیة الزراعیة في أفریقیا القائم على مراجعة السیاسات

والمؤسسات / اإلعداد / الدعم
PC 1.3

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 3.58 النفقات العامة للزراعة PC 2.1

لیس في االتجاه

الصحیح
7.50 1.96

االستثمار في تمویل

الزراعة
2

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 2.24 استثمارات القطاع الخاص المحلي في الزراعة PC 2.2

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 1.80 استثمار القطاع الخاص االجنبى فى الزراعة PC 2.3

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 0.21 الحصول على التمویل PC 2.4

لیس في االتجاه الصحیح 7.92 1.72 الحصول على المدخالت والتقنیات الزراعیة PC 3.1

لیس في االتجاه

الصحیح
6.32 1.93 القضاء على الجوع 3

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 1.83 االنتاجیة الزراعیة PC 3.2

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 0.00 فاقد األغذیة ما بعد الحصاد PC 3.3

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 2.59 الحمایة االجتماعیة PC 3.4

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 2.38 األمن الغذائي والتغذوي PC 3.5

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 3.03 سالمة األغذیة PC 3.6

لیس في االتجاه الصحیح 6.25 2.50 نسبة إسھام الزراعة في الناتج المحلي اإلجمالي و تقلیل الفقر PC 4.1

لیس في االتجاه

الصحیح
5.81 2.79

إنھاء الفقر عن طریق

الزراعة
4

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 4.00 الشراكة الشاملة بین القطاعین العام والخاص لسالسل القیمة للسلع PC 4.2

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 4.67 عمل الشباب في الزراعة PC 4.3

لیس في االتجاه الصحیح 7.00 0.00 مشاركة النساء في الزراعة PC 4.4

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 0.00 التجارة بین البلدان األفریقیة في السلع والخدمات الزراعیة PC 5.1
لیس في االتجاه

الصحیح
5.00 2.14

التجارة بین البلدان

األفریقیة في السلع

والخدمات الزراعیة

5

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 4.28 سیاسات التجارة بین البلدان األفریقیة والظروف المؤسسیة PC 5.2

لیس في االتجاه الصحیح 6.00 1.81 القدرة على مواجھة المخاطر ذات الصلة بالمناخ PC 6.1
لیس في االتجاه

الصحیح
8.00 5.42

تعزیز القدرة على مواجھة

تغ ري المناخ
6

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 9.03 االستثمار في بناء الصمود PC 6.2

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 0.00
قدرة الدول على وضع خطط عمل قائمة على األدلة وتنفیذھا و متابعتھا

وتقییمھا
PC 7.1

لیس في االتجاه

الصحیح
8.33 5.52

المساءلة المتبادلة بشأن

خطط العمل والنتائج
7

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 9.44 استعراض األقران والمساءلة المتبادلة PC 7.2

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 7.12 عملیة المراجعة الزراعیة لفترة السنتین PC 7.3

لیس في االتجاه الصحیح إجمالي التقدم المحرز 4.14 األداء اإلجمالي للبلد

و ھو الحد االدنى لالداء االجمالي لبلد ما لیكون على المسار الصحیح في 2021 7.28 المعیار 2021 ھو

أبرز المجاالت الرئیسیة الخمسة لألداء الجید للبلد

أبرز المجاالت الخمسة التي تتطلب اھتمام البالد

التوصیات

1. زيادة المخصصات العامة/ القروض / اإلعانات للقطاع الزراعي نحو ھدف ال 10٪ لزيادة استخدام األسمدة. 

2. توسيع برامج الحماية االجتماعية لحماية الفقراء والضعفاء. 

3. تحقيق المعايير الدولية لسالمة األغذية كما وضعتها لجنة الدستور الغذائي.

100.0%
مؤشر إتمام عملیة كادیب

21.6% 

النسبة المئویة لمعدل نمو القیمة

المضافة في قطاع الزراعة

0.6% 

انتشار النحافة بین األطفال دون

سن 5 سنوات

8.9% 

من السكان یعانون من سوء

التغذیة

57.2% 

مستوى تحسین األمن الغذائي

(مؤشر (نظم سالمة األغذیة

25.9%
االستجابة الحتیاجات اإلنفاق على

الحمایة االجتماعیة للفئات

االجتماعیة الضعیفة ، من میزانیة

الحكومة

1.9% 

النسبة المئویة لإلنفاق الحكومة

على قطاع الزراعة من إجمالي

النفقات الحكومیة

9.2kg/ha 

استھالك األسمدة لكل ھكتار من

األراضي الصالحة للزراعة أقل من

50 كجم / ھكتار الموصى بھا

3.5% 

الدعم الرسمي للتنمیة في االنفاق

الزراعي كنسبة مئویة من االلتزام

0.1% 

إجمالي اإلنفاق على البحوث

الزراعیة كنسبة من إجمالي الناتج

المحلي للزراعي
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في تنفیذ إعالن مالبو بشأن التحول الزراعي في أفریقیا لیس في االتجاه الصحیح وھو 10/  نامیبیا لقد حقق 4.08

بطاقة أداء البلد لسنة 2021 لتنفیذ إعالن مالبو

نامیبیا إسم البلد

مجاالت التزمات مالبو - الفئات مجاالت التزمات مالبو - المواضیع

التقدم المحرز في

الفئة

الحد األدنى لعام

2021

أداء الفئة على

10
البند الرقم

التقدم المحرز في

الموضوع

الحد األدنى لعام

2021

أداء الموضوع

على 10
البند الرقم

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 4.29 العملیة القطریة للبرنامج األفریقي الشامل للتنمیة الزراعیة PC 1.1

لیس في االتجاه

الصحیح
10.00 6.43

االلتزام بعملیة البرنامج

األفریقي الشامل للتنمیة

الزراعیة

1
في االتجاه الصحیح 10.00 10.00

التعاون والشراكة والتحالف على أساس البرنامج الشامل لتنمیة الزراعة

األفریقیة
PC 1.2

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 5.00
البرنامج الشامل للتنمیة الزراعیة في أفریقیا القائم على مراجعة السیاسات

والمؤسسات / اإلعداد / الدعم
PC 1.3

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 9.81 النفقات العامة للزراعة PC 2.1

لیس في االتجاه

الصحیح
7.50 2.47

االستثمار في تمویل

الزراعة
2

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 0.00 استثمارات القطاع الخاص المحلي في الزراعة PC 2.2

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 0.00 استثمار القطاع الخاص االجنبى فى الزراعة PC 2.3

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 0.06 الحصول على التمویل PC 2.4

لیس في االتجاه الصحیح 7.92 3.55 الحصول على المدخالت والتقنیات الزراعیة PC 3.1

لیس في االتجاه

الصحیح
6.32 2.90 القضاء على الجوع 3

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 0.00 االنتاجیة الزراعیة PC 3.2

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 0.00 فاقد األغذیة ما بعد الحصاد PC 3.3

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 9.88 الحمایة االجتماعیة PC 3.4

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 0.80 األمن الغذائي والتغذوي PC 3.5

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 3.15 سالمة األغذیة PC 3.6

لیس في االتجاه الصحیح 6.25 0.00 نسبة إسھام الزراعة في الناتج المحلي اإلجمالي و تقلیل الفقر PC 4.1

لیس في االتجاه

الصحیح
5.81 0.47

إنھاء الفقر عن طریق

الزراعة
4

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 0.00 الشراكة الشاملة بین القطاعین العام والخاص لسالسل القیمة للسلع PC 4.2

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 1.82 عمل الشباب في الزراعة PC 4.3

لیس في االتجاه الصحیح 7.00 0.06 مشاركة النساء في الزراعة PC 4.4

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 0.00 التجارة بین البلدان األفریقیة في السلع والخدمات الزراعیة PC 5.1
لیس في االتجاه

الصحیح
5.00 3.00

التجارة بین البلدان

األفریقیة في السلع

والخدمات الزراعیة

5

في االتجاه الصحیح 5.00 6.01 سیاسات التجارة بین البلدان األفریقیة والظروف المؤسسیة PC 5.2

في االتجاه الصحیح 6.00 10.00 القدرة على مواجھة المخاطر ذات الصلة بالمناخ PC 6.1

في االتجاه الصحیح 8.00 8.33
تعزیز القدرة على مواجھة

تغ ري المناخ
6

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 6.67 االستثمار في بناء الصمود PC 6.2

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 0.00
قدرة الدول على وضع خطط عمل قائمة على األدلة وتنفیذھا و متابعتھا

وتقییمھا
PC 7.1

لیس في االتجاه

الصحیح
8.33 4.94

المساءلة المتبادلة بشأن

خطط العمل والنتائج
7

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 5.83 استعراض األقران والمساءلة المتبادلة PC 7.2

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 9.00 عملیة المراجعة الزراعیة لفترة السنتین PC 7.3

لیس في االتجاه الصحیح إجمالي التقدم المحرز 4.08 األداء اإلجمالي للبلد

و ھو الحد االدنى لالداء االجمالي لبلد ما لیكون على المسار الصحیح في 2021 7.28 المعیار 2021 ھو

أبرز المجاالت الرئیسیة الخمسة لألداء الجید للبلد

أبرز المجاالت الخمسة التي تتطلب اھتمام البالد

التوصیات

1. توفير التدريب والقروض بأسعار معقولة للشباب في مجال األعمال الزراعية. 

2. التدخالت السياسية الالزمة لتعزيز ملكية األراضي الشاملة والحصول على األراضي ألغراض الزراعة االسر المعيشيھ 

3. استكمال اعتماد عملية البرنامج األفريقي الشامل للتنمية الزراعية

113.1%
وجود وجودة كیان تنسیقي متعدد

القطاعات ومتعدد األطراف صاحبة

المصلحة

45.5% 

نسبة األراضي الزراعیة التي

تطبق منظومة اإلدارة المستدامة

لألراضي والمیاه بما في ذلك

ممارسات نظام

100.0% 

النسبة المئویة لألسر المعیشیة

التي تعتمد على الزراعة،

والرعي، وصید األسماك ممن

تحسنت قدرتھا على الصمود في

مواجھة صدمات الطقس والمناخ

100.0% 

المساعدة اإلنمائیة الرسمیة التي

صرف على الزراعة ، مقابل تُ 

التزامات المساعدة اإلنمائیة

الرسمیة

19.0% 

الدعم الرسمي للتنمیة في االنفاق

الزراعي كنسبة مئویة من االلتزام

58.3%
وجود آلیات و منصات مؤسسیة

عنى بالمساءلة المتبادلة و شاملة تُ 

مراجعة األقران؛ مؤشر التعقید

االقتصادي

50.0% 

السیاسات القائمة على األدلة

والمؤسسات الداعمة والموارد

البشریة المتعلقة بھا

42.9% 

مؤشر إتمام عملیة كادیب

19.1% 

نسبة السكان الزراعیین البالغین

الذین لدیھم ملكیة أو حقوق

مضمونة على أرض زراعیة

5.5% 

النسبة المئویة للشباب الذین

وجدوا فرص عمل جدیدة في

سالسل القیم الزراعیة
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في تنفیذ إعالن مالبو بشأن التحول الزراعي في أفریقیا لیس في االتجاه الصحیح وھو 10/  النیجر لقد حقق 3.64

بطاقة أداء البلد لسنة 2021 لتنفیذ إعالن مالبو

النیجر إسم البلد

مجاالت التزمات مالبو - الفئات مجاالت التزمات مالبو - المواضیع

التقدم المحرز في

الفئة

الحد األدنى لعام

2021

أداء الفئة على

10
البند الرقم

التقدم المحرز في

الموضوع

الحد األدنى لعام

2021

أداء الموضوع

على 10
البند الرقم

في االتجاه الصحیح 10.00 10.00 العملیة القطریة للبرنامج األفریقي الشامل للتنمیة الزراعیة PC 1.1

لیس في االتجاه

الصحیح
10.00 7.89

االلتزام بعملیة البرنامج

األفریقي الشامل للتنمیة

الزراعیة

1
لیس في االتجاه الصحیح 10.00 4.00

التعاون والشراكة والتحالف على أساس البرنامج الشامل لتنمیة الزراعة

األفریقیة
PC 1.2

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 9.67
البرنامج الشامل للتنمیة الزراعیة في أفریقیا القائم على مراجعة السیاسات

والمؤسسات / اإلعداد / الدعم
PC 1.3

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 7.11 النفقات العامة للزراعة PC 2.1

لیس في االتجاه

الصحیح
7.50 1.78

االستثمار في تمویل

الزراعة
2

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 0.00 استثمارات القطاع الخاص المحلي في الزراعة PC 2.2

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 0.00 استثمار القطاع الخاص االجنبى فى الزراعة PC 2.3

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 0.00 الحصول على التمویل PC 2.4

لیس في االتجاه الصحیح 7.92 1.59 الحصول على المدخالت والتقنیات الزراعیة PC 3.1

لیس في االتجاه

الصحیح
6.32 2.77 القضاء على الجوع 3

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 1.84 االنتاجیة الزراعیة PC 3.2

في االتجاه الصحیح 5.00 5.89 فاقد األغذیة ما بعد الحصاد PC 3.3

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 4.10 الحمایة االجتماعیة PC 3.4

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 0.00 األمن الغذائي والتغذوي PC 3.5

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 3.22 سالمة األغذیة PC 3.6

لیس في االتجاه الصحیح 6.25 2.50 نسبة إسھام الزراعة في الناتج المحلي اإلجمالي و تقلیل الفقر PC 4.1

لیس في االتجاه

الصحیح
5.81 0.63

إنھاء الفقر عن طریق

الزراعة
4

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 0.00 الشراكة الشاملة بین القطاعین العام والخاص لسالسل القیمة للسلع PC 4.2

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 0.00 عمل الشباب في الزراعة PC 4.3

لیس في االتجاه الصحیح 7.00 0.00 مشاركة النساء في الزراعة PC 4.4

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 0.00 التجارة بین البلدان األفریقیة في السلع والخدمات الزراعیة PC 5.1
لیس في االتجاه

الصحیح
5.00 1.25

التجارة بین البلدان

األفریقیة في السلع

والخدمات الزراعیة

5

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 2.50 سیاسات التجارة بین البلدان األفریقیة والظروف المؤسسیة PC 5.2

لیس في االتجاه الصحیح 6.00 3.89 القدرة على مواجھة المخاطر ذات الصلة بالمناخ PC 6.1
لیس في االتجاه

الصحیح
8.00 5.28

تعزیز القدرة على مواجھة

تغ ري المناخ
6

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 6.67 االستثمار في بناء الصمود PC 6.2

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 0.65
قدرة الدول على وضع خطط عمل قائمة على األدلة وتنفیذھا و متابعتھا

وتقییمھا
PC 7.1

لیس في االتجاه

الصحیح
8.33 5.90

المساءلة المتبادلة بشأن

خطط العمل والنتائج
7

في االتجاه الصحیح 10.00 10.00 استعراض األقران والمساءلة المتبادلة PC 7.2

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 7.03 عملیة المراجعة الزراعیة لفترة السنتین PC 7.3

لیس في االتجاه الصحیح إجمالي التقدم المحرز 3.64 األداء اإلجمالي للبلد

و ھو الحد االدنى لالداء االجمالي لبلد ما لیكون على المسار الصحیح في 2021 7.28 المعیار 2021 ھو

أبرز المجاالت الرئیسیة الخمسة لألداء الجید للبلد

أبرز المجاالت الخمسة التي تتطلب اھتمام البالد

التوصیات

1. ينبغي لحكومة النيجر أن تولي اھتماما لزيادة إجمالي اإلنفاق على البحوث الزراعية حصة من الناتج المحلي اإلجمالي للزراعة. 

2. ينبغي للنيجر أن تزيد اإلنفاق العام على الزراعة كحصة من القيمة المضافة للزراعة كوسيلة من تعزيز النمو الزراعي. 

3. ينبغي للنيجر أن تزيد من العائد على السلع الزراعية ذات األولوية في البالد، بما في ذلك زيادة من حجم المناطق المروية من أجل تعزيز نظام

غذائي مرن.

100.0%
مؤشر إتمام عملیة كادیب

100.0% 

وجود آلیات و منصات مؤسسیة

عنى بالمساءلة المتبادلة و شاملة تُ 

مراجعة األقران؛ مؤشر التعقید

االقتصادي

11.6% 

النسبة المئویة لمعدل نمو القیمة

المضافة في قطاع الزراعة

96.7% 

مستوى تحسین األمن الغذائي

(مؤشر (نظم سالمة األغذیة

23.4% 

نسبة األراضي الزراعیة التي

تطبق منظومة اإلدارة المستدامة

لألراضي والمیاه بما في ذلك

ممارسات نظام

7.2%
الدعم الرسمي للتنمیة في االنفاق

الزراعي كنسبة مئویة من االلتزام

31.2% 

معدل نمو القیمة الزراعیة

المضافة، بثابت الدوالر األمریكي،

لكل ھكتار من االرض الزراعیة

27.6% 

نسبة المزارعین الذین یمكنھم

الوصول إلى الخدمات االستشاریة

الزراعیة

24.1% 

معدل نمو المحاصیل الخاص

بالسلع الزراعیة ذات األولویة في

البالد

0.2% 

إجمالي اإلنفاق على البحوث

الزراعیة كنسبة من إجمالي الناتج

المحلي للزراعي
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في تنفیذ إعالن مالبو بشأن التحول الزراعي في أفریقیا لیس في االتجاه الصحیح وھو 10/  نیجیریا لقد حقق 5.42

بطاقة أداء البلد لسنة 2021 لتنفیذ إعالن مالبو

نیجیریا إسم البلد

مجاالت التزمات مالبو - الفئات مجاالت التزمات مالبو - المواضیع

التقدم المحرز في

الفئة

الحد األدنى لعام

2021

أداء الفئة على

10
البند الرقم

التقدم المحرز في

الموضوع

الحد األدنى لعام

2021

أداء الموضوع

على 10
البند الرقم

في االتجاه الصحیح 10.00 10.00 العملیة القطریة للبرنامج األفریقي الشامل للتنمیة الزراعیة PC 1.1

لیس في االتجاه

الصحیح
10.00 9.08

االلتزام بعملیة البرنامج

األفریقي الشامل للتنمیة

الزراعیة

1
لیس في االتجاه الصحیح 10.00 7.59

التعاون والشراكة والتحالف على أساس البرنامج الشامل لتنمیة الزراعة

األفریقیة
PC 1.2

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 9.65
البرنامج الشامل للتنمیة الزراعیة في أفریقیا القائم على مراجعة السیاسات

والمؤسسات / اإلعداد / الدعم
PC 1.3

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 3.42 النفقات العامة للزراعة PC 2.1

لیس في االتجاه

الصحیح
7.50 1.99

االستثمار في تمویل

الزراعة
2

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 0.00 استثمارات القطاع الخاص المحلي في الزراعة PC 2.2

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 0.01 استثمار القطاع الخاص االجنبى فى الزراعة PC 2.3

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 4.53 الحصول على التمویل PC 2.4

لیس في االتجاه الصحیح 7.92 3.74 الحصول على المدخالت والتقنیات الزراعیة PC 3.1

لیس في االتجاه

الصحیح
6.32 1.42 القضاء على الجوع 3

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 0.38 االنتاجیة الزراعیة PC 3.2

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 0.00 فاقد األغذیة ما بعد الحصاد PC 3.3

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 0.47 الحمایة االجتماعیة PC 3.4

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 0.39 األمن الغذائي والتغذوي PC 3.5

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 3.51 سالمة األغذیة PC 3.6

لیس في االتجاه الصحیح 6.25 2.50 نسبة إسھام الزراعة في الناتج المحلي اإلجمالي و تقلیل الفقر PC 4.1

في االتجاه الصحیح 5.81 5.96
إنھاء الفقر عن طریق

الزراعة
4

في االتجاه الصحیح 5.00 10.00 الشراكة الشاملة بین القطاعین العام والخاص لسالسل القیمة للسلع PC 4.2

في االتجاه الصحیح 5.00 10.00 عمل الشباب في الزراعة PC 4.3

لیس في االتجاه الصحیح 7.00 1.34 مشاركة النساء في الزراعة PC 4.4

في االتجاه الصحیح 5.00 5.55 التجارة بین البلدان األفریقیة في السلع والخدمات الزراعیة PC 5.1

في االتجاه الصحیح 5.00 6.52
التجارة بین البلدان

األفریقیة في السلع

والخدمات الزراعیة

5

في االتجاه الصحیح 5.00 7.50 سیاسات التجارة بین البلدان األفریقیة والظروف المؤسسیة PC 5.2

لیس في االتجاه الصحیح 6.00 5.01 القدرة على مواجھة المخاطر ذات الصلة بالمناخ PC 6.1
لیس في االتجاه

الصحیح
8.00 6.81

تعزیز القدرة على مواجھة

تغ ري المناخ
6

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 8.61 االستثمار في بناء الصمود PC 6.2

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 0.19
قدرة الدول على وضع خطط عمل قائمة على األدلة وتنفیذھا و متابعتھا

وتقییمھا
PC 7.1

لیس في االتجاه

الصحیح
8.33 6.17

المساءلة المتبادلة بشأن

خطط العمل والنتائج
7

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 8.61 استعراض األقران والمساءلة المتبادلة PC 7.2

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 9.71 عملیة المراجعة الزراعیة لفترة السنتین PC 7.3

لیس في االتجاه الصحیح إجمالي التقدم المحرز 5.42 األداء اإلجمالي للبلد

و ھو الحد االدنى لالداء االجمالي لبلد ما لیكون على المسار الصحیح في 2021 7.28 المعیار 2021 ھو

أبرز المجاالت الرئیسیة الخمسة لألداء الجید للبلد

أبرز المجاالت الخمسة التي تتطلب اھتمام البالد

التوصیات

1. ينبغي لنيجيريا أن تحسن تمويل القطاع الزراعي نظرا الرتفاع مستوى انعدام األمن الغذائي 

2. وينبغي لنيجيريا أن تستثمر المزيد في اإلرشاد كوسيلة لتحسين اإلنتاج ونمو الغلة. الجهود المبذولة كما ينبغي أن تبذل لزيادة القنوات التي يتم من

خاللها تقديم خدمات اإلرشاد 

3. ينبغي لنيجيريا تحسين أداء أسواق المدخالت من أجل زيادة العرض واالستخدام من األصناف المحسنة للسلع الزراعية ذات األولوية في البالد.

100.0%
مؤشر إتمام عملیة كادیب

107.3  out of 100 

مؤشر تیسیر التبادل التجاري

110.8% 

النسبة المئویة للشباب الذین

وجدوا فرص عمل جدیدة في

سالسل القیم الزراعیة

47.6% 

النسبة المئویة لألسر المعیشیة

التي تعتمد على الزراعة،

والرعي، وصید األسماك ممن

تحسنت قدرتھا على الصمود في

مواجھة صدمات الطقس والمناخ

5.0 out of 5 

عدد سالسل القیمة للسلع

الزراعیة ذات االولویة التي یقام

من أجلھا شراكات بین القطاعین

العام والخاص، ویكون لھا ارتباط

وثیق بأصحاب الحیازات الزراعیة

الصغیرة

10.5%
معدل النمو لنسبة الحد األدنى من

التنوع الغذائي للنساء

2.0% 

النسبة المئویة لإلنفاق الحكومة

على قطاع الزراعة من إجمالي

النفقات الحكومیة

19.7% 

نسبة المزارعین الذین یمكنھم

الوصول إلى الخدمات االستشاریة

الزراعیة

2.7% 

نسبة النساء الریفیات الالئي یتم

تمكینھن في الزراعة

11.5% 

معدل نمو المحاصیل الخاص

بالسلع الزراعیة ذات األولویة في

البالد
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في تنفیذ إعالن مالبو بشأن التحول الزراعي في أفریقیا   لیس في االتجاه الصحیح وھو 10/  غیر متاح  الجمھوریة العربیة الصحراویة الدیمقراطیة لقد حقق

بطاقة أداء البلد لسنة 2021 لتنفیذ إعالن مالبو

الجمھوریة العربیة الصحراویة الدیمقراطیة إسم البلد

مجاالت التزمات مالبو - الفئات مجاالت التزمات مالبو - المواضیع

التقدم المحرز في

الفئة

الحد األدنى لعام

2021

أداء الفئة على

10
البند الرقم

التقدم المحرز في

الموضوع

الحد األدنى لعام

2021

أداء الموضوع

على 10
البند الرقم

االلتزام بعملیة البرنامج

األفریقي الشامل للتنمیة

الزراعیة

1

االستثمار في تمویل

الزراعة
2

القضاء على الجوع 3

إنھاء الفقر عن طریق

الزراعة
4

التجارة بین البلدان

األفریقیة في السلع

والخدمات الزراعیة

5

تعزیز القدرة على مواجھة

تغ ري المناخ
6

المساءلة المتبادلة بشأن

خطط العمل والنتائج
7

لیس في االتجاه الصحیح إجمالي التقدم المحرز غیر متاح األداء اإلجمالي للبلد

و ھو الحد االدنى لالداء االجمالي لبلد ما لیكون على المسار الصحیح في 2021 7.28 المعیار 2021 ھو

البلد لم یوفر البیانات

2024یطلب من البلد المشارکة في الجولة المقلة من عملیة جمع البیانات لسنة 2023 من أجل مؤتمرالتحاد في ینایر
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في تنفیذ إعالن مالبو بشأن التحول الزراعي في أفریقیا في االتجاه الصحیح وھو 10/  رواندا لقد حقق 7.43

بطاقة أداء البلد لسنة 2021 لتنفیذ إعالن مالبو

رواندا إسم البلد

مجاالت التزمات مالبو - الفئات مجاالت التزمات مالبو - المواضیع

التقدم المحرز في

الفئة

الحد األدنى لعام

2021

أداء الفئة على

10
البند الرقم

التقدم المحرز في

الموضوع

الحد األدنى لعام

2021

أداء الموضوع

على 10
البند الرقم

في االتجاه الصحیح 10.00 10.00 العملیة القطریة للبرنامج األفریقي الشامل للتنمیة الزراعیة PC 1.1

في االتجاه الصحیح 10.00 10.00
االلتزام بعملیة البرنامج

األفریقي الشامل للتنمیة

الزراعیة

1
في االتجاه الصحیح 10.00 10.00

التعاون والشراكة والتحالف على أساس البرنامج الشامل لتنمیة الزراعة

األفریقیة
PC 1.2

في االتجاه الصحیح 10.00 10.00
البرنامج الشامل للتنمیة الزراعیة في أفریقیا القائم على مراجعة السیاسات

والمؤسسات / اإلعداد / الدعم
PC 1.3

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 7.58 النفقات العامة للزراعة PC 2.1

لیس في االتجاه

الصحیح
7.50 6.86

االستثمار في تمویل

الزراعة
2

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 1.59 استثمارات القطاع الخاص المحلي في الزراعة PC 2.2

في االتجاه الصحیح 5.00 9.39 استثمار القطاع الخاص االجنبى فى الزراعة PC 2.3

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 8.90 الحصول على التمویل PC 2.4

في االتجاه الصحیح 7.92 8.11 الحصول على المدخالت والتقنیات الزراعیة PC 3.1

لیس في االتجاه

الصحیح
6.32 5.43 القضاء على الجوع 3

في االتجاه الصحیح 5.00 5.77 االنتاجیة الزراعیة PC 3.2

في االتجاه الصحیح 5.00 5.16 فاقد األغذیة ما بعد الحصاد PC 3.3

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 7.71 الحمایة االجتماعیة PC 3.4

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 2.64 األمن الغذائي والتغذوي PC 3.5

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 3.17 سالمة األغذیة PC 3.6

لیس في االتجاه الصحیح 6.25 2.88 نسبة إسھام الزراعة في الناتج المحلي اإلجمالي و تقلیل الفقر PC 4.1

في االتجاه الصحیح 5.81 6.95
إنھاء الفقر عن طریق

الزراعة
4

في االتجاه الصحیح 5.00 10.00 الشراكة الشاملة بین القطاعین العام والخاص لسالسل القیمة للسلع PC 4.2

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 4.92 عمل الشباب في الزراعة PC 4.3

في االتجاه الصحیح 7.00 10.00 مشاركة النساء في الزراعة PC 4.4

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 0.87 التجارة بین البلدان األفریقیة في السلع والخدمات الزراعیة PC 5.1
لیس في االتجاه

الصحیح
5.00 3.18

التجارة بین البلدان

األفریقیة في السلع

والخدمات الزراعیة

5

في االتجاه الصحیح 5.00 5.48 سیاسات التجارة بین البلدان األفریقیة والظروف المؤسسیة PC 5.2

في االتجاه الصحیح 6.00 10.00 القدرة على مواجھة المخاطر ذات الصلة بالمناخ PC 6.1

في االتجاه الصحیح 8.00 9.70
تعزیز القدرة على مواجھة

تغ ري المناخ
6

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 9.40 االستثمار في بناء الصمود PC 6.2

في االتجاه الصحیح 5.00 10.00
قدرة الدول على وضع خطط عمل قائمة على األدلة وتنفیذھا و متابعتھا

وتقییمھا
PC 7.1

في االتجاه الصحیح 8.33 9.87
المساءلة المتبادلة بشأن

خطط العمل والنتائج
7

في االتجاه الصحیح 10.00 10.00 استعراض األقران والمساءلة المتبادلة PC 7.2

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 9.62 عملیة المراجعة الزراعیة لفترة السنتین PC 7.3

في االتجاه الصحیح إجمالي التقدم المحرز 7.43 األداء اإلجمالي للبلد

و ھو الحد االدنى لالداء االجمالي لبلد ما لیكون على المسار الصحیح في 2021 7.28 المعیار 2021 ھو

أبرز المجاالت الرئیسیة الخمسة لألداء الجید للبلد

أبرز المجاالت الخمسة التي تتطلب اھتمام البالد

التوصیات

1. ينبغي لحكومة رواندا أن تواصل وتكثف جهودھا لمعالجة سوء التغذية (التقزم وسوء التغذية على حد سواء) خاصة بين األطفال الصغار دون سن

الخامسة 

2. ينبغي لحكومة رواندا أن تواصل وتكثف جهودھا للتصدي لتحدي الفقراء التنوع الغذائي بين سكانها من النساء. 

3. نظرا لألداء العام الجيد نحو تحقيق أھداف وغايات البرنامج، فإننا نشجع حكومة رواندا تدعم جهود االتحاد األفريقي لتعزيز القدرات برنامج لتبادل

الدروس والممارسات الجيدة بين الدول األعضاء في القارة.

100.0%
السیاسات القائمة على األدلة

والمؤسسات الداعمة والموارد

البشریة المتعلقة بھا

100.0% 

مؤشر إتمام عملیة كادیب

78.0 

مؤشر القدرة على تولید واستخدام

البیانات والمعلومات الزراعیة

اإلحصائیة

100.0% 

وجود آلیات و منصات مؤسسیة

عنى بالمساءلة المتبادلة و شاملة تُ 

مراجعة األقران؛ مؤشر التعقید

االقتصادي

100.0% 

وجود وجودة كیان تنسیقي متعدد

القطاعات ومتعدد األطراف صاحبة

المصلحة

22.0%
نسبة األطفال الذین تتراوح

ا أعمارھم بین 6 إلى 23 شھرُ 

والذین یحصلون على الحد األدنى

من النظام الغذائي المقبول

33.0% 

انتشار التقزم بین األطفال دون

سن 5 سنوات

7.7% 

معدل النمو لنسبة الحد األدنى من

التنوع الغذائي للنساء

6.5% 

خفض النسبة المئویة النتشار عدم

األمن الغذائي للبالغین من ھم أكبر

من 15 عاما

7.7% 

انتشار النحافة بین األطفال دون

سن 5 سنوات
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في تنفیذ إعالن مالبو بشأن التحول الزراعي في أفریقیا لیس في االتجاه الصحیح وھو 10/  غیر متاح  ساو تومي وبرینسیب لقد حقق

بطاقة أداء البلد لسنة 2021 لتنفیذ إعالن مالبو

ساو تومي وبرینسیب إسم البلد

مجاالت التزمات مالبو - الفئات مجاالت التزمات مالبو - المواضیع

التقدم المحرز في

الفئة

الحد األدنى لعام

2021

أداء الفئة على

10
البند الرقم

التقدم المحرز في

الموضوع

الحد األدنى لعام

2021

أداء الموضوع

على 10
البند الرقم

االلتزام بعملیة البرنامج

األفریقي الشامل للتنمیة

الزراعیة

1

االستثمار في تمویل

الزراعة
2

القضاء على الجوع 3

إنھاء الفقر عن طریق

الزراعة
4

التجارة بین البلدان

األفریقیة في السلع

والخدمات الزراعیة

5

تعزیز القدرة على مواجھة

تغ ري المناخ
6

المساءلة المتبادلة بشأن

خطط العمل والنتائج
7

لیس في االتجاه الصحیح إجمالي التقدم المحرز غیر متاح األداء اإلجمالي للبلد

و ھو الحد االدنى لالداء االجمالي لبلد ما لیكون على المسار الصحیح في 2021 7.28 المعیار 2021 ھو

البلد لم یوفر البیانات

2024یطلب من البلد المشارکة في الجولة المقلة من عملیة جمع البیانات لسنة 2023 من أجل مؤتمرالتحاد في ینایر
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في تنفیذ إعالن مالبو بشأن التحول الزراعي في أفریقیا لیس في االتجاه الصحیح وھو 10/  السنغال لقد حقق 5.07

بطاقة أداء البلد لسنة 2021 لتنفیذ إعالن مالبو

السنغال إسم البلد

مجاالت التزمات مالبو - الفئات مجاالت التزمات مالبو - المواضیع

التقدم المحرز في

الفئة

الحد األدنى لعام

2021

أداء الفئة على

10
البند الرقم

التقدم المحرز في

الموضوع

الحد األدنى لعام

2021

أداء الموضوع

على 10
البند الرقم

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 7.14 العملیة القطریة للبرنامج األفریقي الشامل للتنمیة الزراعیة PC 1.1

لیس في االتجاه

الصحیح
10.00 7.21

االلتزام بعملیة البرنامج

األفریقي الشامل للتنمیة

الزراعیة

1
لیس في االتجاه الصحیح 10.00 5.52

التعاون والشراكة والتحالف على أساس البرنامج الشامل لتنمیة الزراعة

األفریقیة
PC 1.2

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 8.96
البرنامج الشامل للتنمیة الزراعیة في أفریقیا القائم على مراجعة السیاسات

والمؤسسات / اإلعداد / الدعم
PC 1.3

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 5.90 النفقات العامة للزراعة PC 2.1

لیس في االتجاه

الصحیح
7.50 1.48

االستثمار في تمویل

الزراعة
2

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 0.00 استثمارات القطاع الخاص المحلي في الزراعة PC 2.2

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 0.00 استثمار القطاع الخاص االجنبى فى الزراعة PC 2.3

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 0.00 الحصول على التمویل PC 2.4

لیس في االتجاه الصحیح 7.92 2.40 الحصول على المدخالت والتقنیات الزراعیة PC 3.1

لیس في االتجاه

الصحیح
6.32 3.21 القضاء على الجوع 3

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 0.38 االنتاجیة الزراعیة PC 3.2

في االتجاه الصحیح 5.00 9.00 فاقد األغذیة ما بعد الحصاد PC 3.3

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 3.64 الحمایة االجتماعیة PC 3.4

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 1.42 األمن الغذائي والتغذوي PC 3.5

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 2.39 سالمة األغذیة PC 3.6

لیس في االتجاه الصحیح 6.25 2.50 نسبة إسھام الزراعة في الناتج المحلي اإلجمالي و تقلیل الفقر PC 4.1

لیس في االتجاه

الصحیح
5.81 0.72

إنھاء الفقر عن طریق

الزراعة
4

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 0.00 الشراكة الشاملة بین القطاعین العام والخاص لسالسل القیمة للسلع PC 4.2

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 0.39 عمل الشباب في الزراعة PC 4.3

لیس في االتجاه الصحیح 7.00 0.00 مشاركة النساء في الزراعة PC 4.4

في االتجاه الصحیح 5.00 10.00 التجارة بین البلدان األفریقیة في السلع والخدمات الزراعیة PC 5.1

في االتجاه الصحیح 5.00 7.70
التجارة بین البلدان

األفریقیة في السلع

والخدمات الزراعیة

5

في االتجاه الصحیح 5.00 5.40 سیاسات التجارة بین البلدان األفریقیة والظروف المؤسسیة PC 5.2

لیس في االتجاه الصحیح 6.00 1.86 القدرة على مواجھة المخاطر ذات الصلة بالمناخ PC 6.1
لیس في االتجاه

الصحیح
8.00 5.93

تعزیز القدرة على مواجھة

تغ ري المناخ
6

في االتجاه الصحیح 10.00 10.00 االستثمار في بناء الصمود PC 6.2

في االتجاه الصحیح 5.00 10.00
قدرة الدول على وضع خطط عمل قائمة على األدلة وتنفیذھا و متابعتھا

وتقییمھا
PC 7.1

في االتجاه الصحیح 8.33 9.25
المساءلة المتبادلة بشأن

خطط العمل والنتائج
7

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 9.17 استعراض األقران والمساءلة المتبادلة PC 7.2

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 8.58 عملیة المراجعة الزراعیة لفترة السنتین PC 7.3

لیس في االتجاه الصحیح إجمالي التقدم المحرز 5.07 األداء اإلجمالي للبلد

و ھو الحد االدنى لالداء االجمالي لبلد ما لیكون على المسار الصحیح في 2021 7.28 المعیار 2021 ھو

أبرز المجاالت الرئیسیة الخمسة لألداء الجید للبلد

أبرز المجاالت الخمسة التي تتطلب اھتمام البالد

التوصیات

1. ينبغي لحكومة السنغال أن تقلل من نقص الوزن و التقزم بين األطفال دون سن الخامسة، وأن تكون تسترشد بأھداف إعالن ماالبو وأھداف التنمية

المستدامة. 

2. ينبغي لحكومة السنغال أن تضمن تملك األسر الزراعية أو حصولها على األراضي المضمونة وكذلك زيادة حجم المناطق المروية من أجل تعزيز

نظام غذائي مرن. 

3. ينبغي لحكومة السنغال أن تضع وتنفذ استراتيجيات لتحسين وتعزيز زيادة القيمة المضافة الزراعية لكل أرض صالحة للزراعة من الزراعة ذات

األولوية في البالد السلع االساسيھ.

116.4%
وجود بند في میزانیة الحكومة

الستیفاء احتیاجات اإلنفاق على

مبادرات بناء الصمود، وتوفر

والبیئة المواتیة

269.9% 

النسبة المئویة لمعدل نمو قیمة

التبادل التجاري في السلع

والخدمات الزراعیة داخل إفریقیا

71.6 

مؤشر القدرة على تولید واستخدام

البیانات والمعلومات الزراعیة

اإلحصائیة

8.0% 

النسبة المئویة لمعدل نمو القیمة

المضافة في قطاع الزراعة

45.0% 

الحد من خسائر ما بعد الحصاد

للسلع الزراعیة الوطنیة

17.9%
انتشار التقزم بین األطفال دون

سن 5 سنوات

12.4% 

معدل نمو حجم األراضي المرویة

مقارنة بحجمھا في عام 2000

11.5% 

معدل نمو القیمة الزراعیة

المضافة، بثابت الدوالر األمریكي،

لكل ھكتار من االرض الزراعیة

10.9% 

نسبة السكان الزراعیین البالغین

الذین لدیھم ملكیة أو حقوق

مضمونة على أرض زراعیة

14.4% 

انتشار النحافة بین األطفال دون

سن 5 سنوات
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في تنفیذ إعالن مالبو بشأن التحول الزراعي في أفریقیا لیس في االتجاه الصحیح وھو 10/  سیشل لقد حقق 4.92

بطاقة أداء البلد لسنة 2021 لتنفیذ إعالن مالبو

سیشل إسم البلد

مجاالت التزمات مالبو - الفئات مجاالت التزمات مالبو - المواضیع

التقدم المحرز في

الفئة

الحد األدنى لعام

2021

أداء الفئة على

10
البند الرقم

التقدم المحرز في

الموضوع

الحد األدنى لعام

2021

أداء الموضوع

على 10
البند الرقم

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 0.00 العملیة القطریة للبرنامج األفریقي الشامل للتنمیة الزراعیة PC 1.1

لیس في االتجاه

الصحیح
10.00 2.89

االلتزام بعملیة البرنامج

األفریقي الشامل للتنمیة

الزراعیة

1
لیس في االتجاه الصحیح 10.00 0.00

التعاون والشراكة والتحالف على أساس البرنامج الشامل لتنمیة الزراعة

األفریقیة
PC 1.2

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 8.67
البرنامج الشامل للتنمیة الزراعیة في أفریقیا القائم على مراجعة السیاسات

والمؤسسات / اإلعداد / الدعم
PC 1.3

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 6.67 النفقات العامة للزراعة PC 2.1

في االتجاه الصحیح 7.50 8.87
االستثمار في تمویل

الزراعة
2

في االتجاه الصحیح 5.00 8.82 استثمارات القطاع الخاص المحلي في الزراعة PC 2.2

في االتجاه الصحیح 5.00 10.00 استثمار القطاع الخاص االجنبى فى الزراعة PC 2.3

في االتجاه الصحیح 10.00 10.00 الحصول على التمویل PC 2.4

لیس في االتجاه الصحیح 7.92 5.81 الحصول على المدخالت والتقنیات الزراعیة PC 3.1

لیس في االتجاه

الصحیح
6.32 3.43 القضاء على الجوع 3

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 3.33 االنتاجیة الزراعیة PC 3.2

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 0.00 فاقد األغذیة ما بعد الحصاد PC 3.3

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 5.43 الحمایة االجتماعیة PC 3.4

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 2.86 األمن الغذائي والتغذوي PC 3.5

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 3.14 سالمة األغذیة PC 3.6

لیس في االتجاه الصحیح 6.25 0.00 نسبة إسھام الزراعة في الناتج المحلي اإلجمالي و تقلیل الفقر PC 4.1

لیس في االتجاه

الصحیح
5.81 1.05

إنھاء الفقر عن طریق

الزراعة
4

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 0.00 الشراكة الشاملة بین القطاعین العام والخاص لسالسل القیمة للسلع PC 4.2

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 1.45 عمل الشباب في الزراعة PC 4.3

لیس في االتجاه الصحیح 7.00 2.76 مشاركة النساء في الزراعة PC 4.4

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 0.00 التجارة بین البلدان األفریقیة في السلع والخدمات الزراعیة PC 5.1
لیس في االتجاه

الصحیح
5.00 1.83

التجارة بین البلدان

األفریقیة في السلع

والخدمات الزراعیة

5

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 3.67 سیاسات التجارة بین البلدان األفریقیة والظروف المؤسسیة PC 5.2

في االتجاه الصحیح 6.00 10.00 القدرة على مواجھة المخاطر ذات الصلة بالمناخ PC 6.1

في االتجاه الصحیح 8.00 8.33
تعزیز القدرة على مواجھة

تغ ري المناخ
6

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 6.67 االستثمار في بناء الصمود PC 6.2

في االتجاه الصحیح 5.00 10.00
قدرة الدول على وضع خطط عمل قائمة على األدلة وتنفیذھا و متابعتھا

وتقییمھا
PC 7.1

لیس في االتجاه

الصحیح
8.33 8.06

المساءلة المتبادلة بشأن

خطط العمل والنتائج
7

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 6.39 استعراض األقران والمساءلة المتبادلة PC 7.2

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 7.80 عملیة المراجعة الزراعیة لفترة السنتین PC 7.3

لیس في االتجاه الصحیح إجمالي التقدم المحرز 4.92 األداء اإلجمالي للبلد

و ھو الحد االدنى لالداء االجمالي لبلد ما لیكون على المسار الصحیح في 2021 7.28 المعیار 2021 ھو

أبرز المجاالت الرئیسیة الخمسة لألداء الجید للبلد

أبرز المجاالت الخمسة التي تتطلب اھتمام البالد

التوصیات

1. ينبغي لحكومة سيشيل أن تزيد من فرص العمل الجديدة للشباب في سالسل القيمة الزراعية 

2. ينبغي لحكومة إثيوبيا أن تزيد اإلنفاق على الحماية االجتماعية للفئات الضعيفة اجتماعيا مجموعات لضمان تلبية جميع احتياجات الميزانية 

3. ينبغي لحكومة سيشيل أيضا أن تزيد عدد األسر المعيشية الزراعية التي تضم 100 أسرة معيشية. الملكية/الحق المضمون في األرض

80.1
مؤشر القدرة على تولید واستخدام

البیانات والمعلومات الزراعیة

اإلحصائیة

80.0% 

نسبة األراضي الزراعیة التي

تطبق منظومة اإلدارة المستدامة

لألراضي والمیاه بما في ذلك

ممارسات نظام

100.0% 

نسبة الرجال والنساء المشتغلین

في الزراعة القادرین على

الحصول على الخدمات المالیة

100.0% 

النسبة المئویة لألسر المعیشیة

التي تعتمد على الزراعة،

والرعي، وصید األسماك ممن

تحسنت قدرتھا على الصمود في

مواجھة صدمات الطقس والمناخ

180.7% 

معدل نمو المحاصیل الخاص

بالسلع الزراعیة ذات األولویة في

البالد

25.0%
معدل نمو حجم األراضي المرویة

مقارنة بحجمھا في عام 2000

2.4% 

النسبة المئویة لإلنفاق الحكومة

على قطاع الزراعة من إجمالي

النفقات الحكومیة

23.5% 

نسبة السكان الزراعیین البالغین

الذین لدیھم ملكیة أو حقوق

مضمونة على أرض زراعیة

23.4  out of 100 

مؤشر تیسیر التبادل التجاري

4.4% 

النسبة المئویة للشباب الذین

وجدوا فرص عمل جدیدة في

سالسل القیم الزراعیة
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في تنفیذ إعالن مالبو بشأن التحول الزراعي في أفریقیا لیس في االتجاه الصحیح وھو 10/  سیرالیون لقد حقق 4.33

بطاقة أداء البلد لسنة 2021 لتنفیذ إعالن مالبو

سیرالیون إسم البلد

مجاالت التزمات مالبو - الفئات مجاالت التزمات مالبو - المواضیع

التقدم المحرز في

الفئة

الحد األدنى لعام

2021

أداء الفئة على

10
البند الرقم

التقدم المحرز في

الموضوع

الحد األدنى لعام

2021

أداء الموضوع

على 10
البند الرقم

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 2.86 العملیة القطریة للبرنامج األفریقي الشامل للتنمیة الزراعیة PC 1.1

لیس في االتجاه

الصحیح
10.00 3.24

االلتزام بعملیة البرنامج

األفریقي الشامل للتنمیة

الزراعیة

1
لیس في االتجاه الصحیح 10.00 6.88

التعاون والشراكة والتحالف على أساس البرنامج الشامل لتنمیة الزراعة

األفریقیة
PC 1.2

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 0.00
البرنامج الشامل للتنمیة الزراعیة في أفریقیا القائم على مراجعة السیاسات

والمؤسسات / اإلعداد / الدعم
PC 1.3

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 3.14 النفقات العامة للزراعة PC 2.1

لیس في االتجاه

الصحیح
7.50 1.58

االستثمار في تمویل

الزراعة
2

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 0.05 استثمارات القطاع الخاص المحلي في الزراعة PC 2.2

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 2.54 استثمار القطاع الخاص االجنبى فى الزراعة PC 2.3

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 0.60 الحصول على التمویل PC 2.4

لیس في االتجاه الصحیح 7.92 4.15 الحصول على المدخالت والتقنیات الزراعیة PC 3.1

لیس في االتجاه

الصحیح
6.32 4.11 القضاء على الجوع 3

في االتجاه الصحیح 5.00 5.10 االنتاجیة الزراعیة PC 3.2

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 0.00 فاقد األغذیة ما بعد الحصاد PC 3.3

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 9.76 الحمایة االجتماعیة PC 3.4

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 1.40 األمن الغذائي والتغذوي PC 3.5

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 4.26 سالمة األغذیة PC 3.6

لیس في االتجاه الصحیح 6.25 3.25 نسبة إسھام الزراعة في الناتج المحلي اإلجمالي و تقلیل الفقر PC 4.1

لیس في االتجاه

الصحیح
5.81 4.19

إنھاء الفقر عن طریق

الزراعة
4

في االتجاه الصحیح 5.00 10.00 الشراكة الشاملة بین القطاعین العام والخاص لسالسل القیمة للسلع PC 4.2

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 0.00 عمل الشباب في الزراعة PC 4.3

لیس في االتجاه الصحیح 7.00 3.50 مشاركة النساء في الزراعة PC 4.4

في االتجاه الصحیح 5.00 9.76 التجارة بین البلدان األفریقیة في السلع والخدمات الزراعیة PC 5.1

في االتجاه الصحیح 5.00 6.13
التجارة بین البلدان

األفریقیة في السلع

والخدمات الزراعیة

5

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 2.50 سیاسات التجارة بین البلدان األفریقیة والظروف المؤسسیة PC 5.2

لیس في االتجاه الصحیح 6.00 0.90 القدرة على مواجھة المخاطر ذات الصلة بالمناخ PC 6.1
لیس في االتجاه

الصحیح
8.00 4.42

تعزیز القدرة على مواجھة

تغ ري المناخ
6

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 7.95 االستثمار في بناء الصمود PC 6.2

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 0.00
قدرة الدول على وضع خطط عمل قائمة على األدلة وتنفیذھا و متابعتھا

وتقییمھا
PC 7.1

لیس في االتجاه

الصحیح
8.33 6.61

المساءلة المتبادلة بشأن

خطط العمل والنتائج
7

في االتجاه الصحیح 10.00 10.00 استعراض األقران والمساءلة المتبادلة PC 7.2

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 9.82 عملیة المراجعة الزراعیة لفترة السنتین PC 7.3

لیس في االتجاه الصحیح إجمالي التقدم المحرز 4.33 األداء اإلجمالي للبلد

و ھو الحد االدنى لالداء االجمالي لبلد ما لیكون على المسار الصحیح في 2021 7.28 المعیار 2021 ھو

أبرز المجاالت الرئیسیة الخمسة لألداء الجید للبلد

أبرز المجاالت الخمسة التي تتطلب اھتمام البالد

التوصیات

1. ينبغي لسيراليون أن تنشر آليات مناسبة، بما في ذلك منابر االستعراض القطاعي المشتركة، من أجل تعزيز المساءلة المتبادلة واستعراض النظراء

وكذلك جودة التنسيق بين القطاعات المتعددة وأصحاب المصلحة المتعددين من أجل زيادة القدرة على توليد واستخدام البيانات والمعلومات اإلحصائية

الزراعية. 

2. ينبغي لسيراليون أن تزيد نسبة المزارعين الذين يحصلون على الخدمات االستشارية الزراعية وأن يمارس الزراعة الذكية مناخيا، وخاصة على

السلع الزراعية ذات األولوية في البالد. 

3. وينبغي لسيراليون أن تستثمر المزيد في التدخالت والسياسات الرامية إلى خفض معدل الفقر في البلد.

100.0%
وجود آلیات و منصات مؤسسیة

عنى بالمساءلة المتبادلة و شاملة تُ 

مراجعة األقران؛ مؤشر التعقید

االقتصادي

5.0 out of 5 

عدد سالسل القیمة للسلع

الزراعیة ذات االولویة التي یقام

من أجلھا شراكات بین القطاعین

العام والخاص، ویكون لھا ارتباط

وثیق بأصحاب الحیازات الزراعیة

الصغیرة

105.5% 

معدل نمو المحاصیل الخاص

بالسلع الزراعیة ذات األولویة في

البالد

256.9% 

النسبة المئویة لمعدل نمو القیمة

المضافة في قطاع الزراعة

125.6% 

معدل نمو حجم األراضي المرویة

مقارنة بحجمھا في عام 2000

68.8%
وجود وجودة كیان تنسیقي متعدد

القطاعات ومتعدد األطراف صاحبة

المصلحة

7.0% 

نسبة النساء الریفیات الالئي یتم

تمكینھن في الزراعة

15.0% 

خفض عدد الفقراء ممن یعیشون

على خط الفقر الدولي

28.6% 

مؤشر إتمام عملیة كادیب

5.0% 

النسبة المئویة لألسر المعیشیة

التي تعتمد على الزراعة،

والرعي، وصید األسماك ممن

تحسنت قدرتھا على الصمود في

مواجھة صدمات الطقس والمناخ
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في تنفیذ إعالن مالبو بشأن التحول الزراعي في أفریقیا لیس في االتجاه الصحیح وھو 10/  غیر متاح  الصومال لقد حقق

بطاقة أداء البلد لسنة 2021 لتنفیذ إعالن مالبو

الصومال إسم البلد

مجاالت التزمات مالبو - الفئات مجاالت التزمات مالبو - المواضیع

التقدم المحرز في

الفئة

الحد األدنى لعام

2021

أداء الفئة على

10
البند الرقم

التقدم المحرز في

الموضوع

الحد األدنى لعام

2021

أداء الموضوع

على 10
البند الرقم

االلتزام بعملیة البرنامج

األفریقي الشامل للتنمیة

الزراعیة

1

االستثمار في تمویل

الزراعة
2

القضاء على الجوع 3

إنھاء الفقر عن طریق

الزراعة
4

التجارة بین البلدان

األفریقیة في السلع

والخدمات الزراعیة

5

تعزیز القدرة على مواجھة

تغ ري المناخ
6

المساءلة المتبادلة بشأن

خطط العمل والنتائج
7

لیس في االتجاه الصحیح إجمالي التقدم المحرز غیر متاح األداء اإلجمالي للبلد

و ھو الحد االدنى لالداء االجمالي لبلد ما لیكون على المسار الصحیح في 2021 7.28 المعیار 2021 ھو

البلد لم یوفر البیانات

2024یطلب من البلد المشارکة في الجولة المقلة من عملیة جمع البیانات لسنة 2023 من أجل مؤتمرالتحاد في ینایر
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في تنفیذ إعالن مالبو بشأن التحول الزراعي في أفریقیا لیس في االتجاه الصحیح وھو 10/  جنوب افرقیا لقد حقق 4.05

بطاقة أداء البلد لسنة 2021 لتنفیذ إعالن مالبو

جنوب افرقیا إسم البلد

مجاالت التزمات مالبو - الفئات مجاالت التزمات مالبو - المواضیع

التقدم المحرز في

الفئة

الحد األدنى لعام

2021

أداء الفئة على

10
البند الرقم

التقدم المحرز في

الموضوع

الحد األدنى لعام

2021

أداء الموضوع

على 10
البند الرقم

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 0.00 العملیة القطریة للبرنامج األفریقي الشامل للتنمیة الزراعیة PC 1.1

لیس في االتجاه

الصحیح
10.00 6.02

االلتزام بعملیة البرنامج

األفریقي الشامل للتنمیة

الزراعیة

1
لیس في االتجاه الصحیح 10.00 8.43

التعاون والشراكة والتحالف على أساس البرنامج الشامل لتنمیة الزراعة

األفریقیة
PC 1.2

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 9.65
البرنامج الشامل للتنمیة الزراعیة في أفریقیا القائم على مراجعة السیاسات

والمؤسسات / اإلعداد / الدعم
PC 1.3

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 0.55 النفقات العامة للزراعة PC 2.1

لیس في االتجاه

الصحیح
7.50 3.32

االستثمار في تمویل

الزراعة
2

في االتجاه الصحیح 5.00 10.00 استثمارات القطاع الخاص المحلي في الزراعة PC 2.2

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 2.72 استثمار القطاع الخاص االجنبى فى الزراعة PC 2.3

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 0.01 الحصول على التمویل PC 2.4

لیس في االتجاه الصحیح 7.92 0.26 الحصول على المدخالت والتقنیات الزراعیة PC 3.1

لیس في االتجاه

الصحیح
6.32 3.94 القضاء على الجوع 3

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 0.51 االنتاجیة الزراعیة PC 3.2

في االتجاه الصحیح 5.00 10.00 فاقد األغذیة ما بعد الحصاد PC 3.3

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 9.76 الحمایة االجتماعیة PC 3.4

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 0.47 األمن الغذائي والتغذوي PC 3.5

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 2.66 سالمة األغذیة PC 3.6

لیس في االتجاه الصحیح 6.25 1.43 نسبة إسھام الزراعة في الناتج المحلي اإلجمالي و تقلیل الفقر PC 4.1

لیس في االتجاه

الصحیح
5.81 0.36

إنھاء الفقر عن طریق

الزراعة
4

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 0.00 الشراكة الشاملة بین القطاعین العام والخاص لسالسل القیمة للسلع PC 4.2

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 0.00 عمل الشباب في الزراعة PC 4.3

لیس في االتجاه الصحیح 7.00 0.02 مشاركة النساء في الزراعة PC 4.4

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 0.72 التجارة بین البلدان األفریقیة في السلع والخدمات الزراعیة PC 5.1
لیس في االتجاه

الصحیح
5.00 2.94

التجارة بین البلدان

األفریقیة في السلع

والخدمات الزراعیة

5

في االتجاه الصحیح 5.00 5.15 سیاسات التجارة بین البلدان األفریقیة والظروف المؤسسیة PC 5.2

لیس في االتجاه الصحیح 6.00 0.00 القدرة على مواجھة المخاطر ذات الصلة بالمناخ PC 6.1
لیس في االتجاه

الصحیح
8.00 3.33

تعزیز القدرة على مواجھة

تغ ري المناخ
6

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 6.67 االستثمار في بناء الصمود PC 6.2

في االتجاه الصحیح 5.00 10.00
قدرة الدول على وضع خطط عمل قائمة على األدلة وتنفیذھا و متابعتھا

وتقییمھا
PC 7.1

في االتجاه الصحیح 8.33 8.42
المساءلة المتبادلة بشأن

خطط العمل والنتائج
7

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 8.33 استعراض األقران والمساءلة المتبادلة PC 7.2

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 6.94 عملیة المراجعة الزراعیة لفترة السنتین PC 7.3

لیس في االتجاه الصحیح إجمالي التقدم المحرز 4.05 األداء اإلجمالي للبلد

و ھو الحد االدنى لالداء االجمالي لبلد ما لیكون على المسار الصحیح في 2021 7.28 المعیار 2021 ھو

أبرز المجاالت الرئیسیة الخمسة لألداء الجید للبلد

أبرز المجاالت الخمسة التي تتطلب اھتمام البالد

التوصیات

1. زيادة مخصصات الميزانية الحكومية لبناء القدرة على الصمود وصحة الرضع والشباب والنساء مبادرات التمكين 

2. إنشاء آليات مؤسسية شاملة للمساءلة المتبادلة واستعراض النظراء 

3. استكمال اعتماد عملية البرنامج األفريقي الشامل للتنمية الزراعية

74.8
مؤشر القدرة على تولید واستخدام

البیانات والمعلومات الزراعیة

اإلحصائیة

99.9% 

الحد من خسائر ما بعد الحصاد

للسلع الزراعیة الوطنیة

79.7% 

مستوى تحسین األمن الغذائي

(مؤشر (نظم سالمة األغذیة

53.0  out of 100 

مؤشر تیسیر التبادل التجاري

-0.1% 

مؤشر تقلب األسعار المحلیة

لألغذیة

66.7%
وجود بند في میزانیة الحكومة

الستیفاء احتیاجات اإلنفاق على

مبادرات بناء الصمود، وتوفر

والبیئة المواتیة

3.4% 

النسبة المئویة لمعدل نمو القیمة

المضافة في قطاع الزراعة

19.4% 

من السكان یعانون من سوء

التغذیة

13.9% 

معدل نمو القیمة الزراعیة

المضافة، بثابت الدوالر األمریكي،

لكل ھكتار من االرض الزراعیة

10.4% 

نسبة المزارعین الذین یمكنھم

الوصول إلى الخدمات االستشاریة

الزراعیة
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في تنفیذ إعالن مالبو بشأن التحول الزراعي في أفریقیا لیس في االتجاه الصحیح وھو 10/  جنوب السودان لقد حقق 2.88

بطاقة أداء البلد لسنة 2021 لتنفیذ إعالن مالبو

جنوب السودان إسم البلد

مجاالت التزمات مالبو - الفئات مجاالت التزمات مالبو - المواضیع

التقدم المحرز في

الفئة

الحد األدنى لعام

2021

أداء الفئة على

10
البند الرقم

التقدم المحرز في

الموضوع

الحد األدنى لعام

2021

أداء الموضوع

على 10
البند الرقم

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 5.71 العملیة القطریة للبرنامج األفریقي الشامل للتنمیة الزراعیة PC 1.1

لیس في االتجاه

الصحیح
10.00 6.68

االلتزام بعملیة البرنامج

األفریقي الشامل للتنمیة

الزراعیة

1
لیس في االتجاه الصحیح 10.00 9.89

التعاون والشراكة والتحالف على أساس البرنامج الشامل لتنمیة الزراعة

األفریقیة
PC 1.2

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 4.44
البرنامج الشامل للتنمیة الزراعیة في أفریقیا القائم على مراجعة السیاسات

والمؤسسات / اإلعداد / الدعم
PC 1.3

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 6.15 النفقات العامة للزراعة PC 2.1

لیس في االتجاه

الصحیح
7.50 1.54

االستثمار في تمویل

الزراعة
2

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 0.00 استثمارات القطاع الخاص المحلي في الزراعة PC 2.2

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 0.00 استثمار القطاع الخاص االجنبى فى الزراعة PC 2.3

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 0.00 الحصول على التمویل PC 2.4

لیس في االتجاه الصحیح 7.92 0.00 الحصول على المدخالت والتقنیات الزراعیة PC 3.1

لیس في االتجاه

الصحیح
6.32 0.83 القضاء على الجوع 3

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 0.00 االنتاجیة الزراعیة PC 3.2

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 0.00 فاقد األغذیة ما بعد الحصاد PC 3.3

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 0.00 الحمایة االجتماعیة PC 3.4

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 2.86 األمن الغذائي والتغذوي PC 3.5

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 2.11 سالمة األغذیة PC 3.6

لیس في االتجاه الصحیح 6.25 0.00 نسبة إسھام الزراعة في الناتج المحلي اإلجمالي و تقلیل الفقر PC 4.1

لیس في االتجاه

الصحیح
5.81 0.00

إنھاء الفقر عن طریق

الزراعة
4

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 0.00 الشراكة الشاملة بین القطاعین العام والخاص لسالسل القیمة للسلع PC 4.2

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 0.00 عمل الشباب في الزراعة PC 4.3

لیس في االتجاه الصحیح 7.00 0.00 مشاركة النساء في الزراعة PC 4.4

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 0.00 التجارة بین البلدان األفریقیة في السلع والخدمات الزراعیة PC 5.1
لیس في االتجاه

الصحیح
5.00 1.25

التجارة بین البلدان

األفریقیة في السلع

والخدمات الزراعیة

5

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 2.50 سیاسات التجارة بین البلدان األفریقیة والظروف المؤسسیة PC 5.2

لیس في االتجاه الصحیح 6.00 3.33 القدرة على مواجھة المخاطر ذات الصلة بالمناخ PC 6.1
لیس في االتجاه

الصحیح
8.00 3.48

تعزیز القدرة على مواجھة

تغ ري المناخ
6

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 3.63 االستثمار في بناء الصمود PC 6.2

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 3.52
قدرة الدول على وضع خطط عمل قائمة على األدلة وتنفیذھا و متابعتھا

وتقییمھا
PC 7.1

لیس في االتجاه

الصحیح
8.33 6.41

المساءلة المتبادلة بشأن

خطط العمل والنتائج
7

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 6.39 استعراض األقران والمساءلة المتبادلة PC 7.2

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 9.31 عملیة المراجعة الزراعیة لفترة السنتین PC 7.3

لیس في االتجاه الصحیح إجمالي التقدم المحرز 2.88 األداء اإلجمالي للبلد

و ھو الحد االدنى لالداء االجمالي لبلد ما لیكون على المسار الصحیح في 2021 7.28 المعیار 2021 ھو

أبرز المجاالت الرئیسیة الخمسة لألداء الجید للبلد

أبرز المجاالت الخمسة التي تتطلب اھتمام البالد

التوصیات

1. ينبغي لحكومة جنوب السودان زيادة حصة اإلنفاق الحكومي على الزراعة في إجمالي اإلنفاق الحكومي لتحقيق ھدف البرنامج بنسبة 10٪ على

األقل 

2. ينبغي لحكومة جنوب السودان زيادة اإلنفاق على مبادرات بناء القدرة على الصمود 

3. ينبغي لحكومة جنوب السودان أن تضع آليات شاملة للمساءلة المتبادلة واستعراض النظراء وتدجين التزامات إعالن ماالبو

0.0%
انتشار النحافة بین األطفال دون

سن 5 سنوات

128.5% 

معدل النمو لنسبة الحد األدنى من

التنوع الغذائي للنساء

20.0% 

النسبة المئویة لألسر المعیشیة

التي تعتمد على الزراعة،

والرعي، وصید األسماك ممن

تحسنت قدرتھا على الصمود في

مواجھة صدمات الطقس والمناخ

63.3% 

مستوى تحسین األمن الغذائي

(مؤشر (نظم سالمة األغذیة

-0.1% 

مؤشر تقلب األسعار المحلیة

لألغذیة

57.1%
مؤشر إتمام عملیة كادیب

44.4% 

السیاسات القائمة على األدلة

والمؤسسات الداعمة والموارد

البشریة المتعلقة بھا

36.3% 

وجود بند في میزانیة الحكومة

الستیفاء احتیاجات اإلنفاق على

مبادرات بناء الصمود، وتوفر

والبیئة المواتیة

53.9 

مؤشر القدرة على تولید واستخدام

البیانات والمعلومات الزراعیة

اإلحصائیة

2.8% 

النسبة المئویة لإلنفاق الحكومة

على قطاع الزراعة من إجمالي

النفقات الحكومیة
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في تنفیذ إعالن مالبو بشأن التحول الزراعي في أفریقیا لیس في االتجاه الصحیح وھو 10/  السودان لقد حقق 3.32

بطاقة أداء البلد لسنة 2021 لتنفیذ إعالن مالبو

السودان إسم البلد

مجاالت التزمات مالبو - الفئات مجاالت التزمات مالبو - المواضیع

التقدم المحرز في

الفئة

الحد األدنى لعام

2021

أداء الفئة على

10
البند الرقم

التقدم المحرز في

الموضوع

الحد األدنى لعام

2021

أداء الموضوع

على 10
البند الرقم

في االتجاه الصحیح 10.00 10.00 العملیة القطریة للبرنامج األفریقي الشامل للتنمیة الزراعیة PC 1.1

لیس في االتجاه

الصحیح
10.00 7.14

االلتزام بعملیة البرنامج

األفریقي الشامل للتنمیة

الزراعیة

1
لیس في االتجاه الصحیح 10.00 4.48

التعاون والشراكة والتحالف على أساس البرنامج الشامل لتنمیة الزراعة

األفریقیة
PC 1.2

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 6.94
البرنامج الشامل للتنمیة الزراعیة في أفریقیا القائم على مراجعة السیاسات

والمؤسسات / اإلعداد / الدعم
PC 1.3

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 5.63 النفقات العامة للزراعة PC 2.1

لیس في االتجاه

الصحیح
7.50 1.41

االستثمار في تمویل

الزراعة
2

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 0.00 استثمارات القطاع الخاص المحلي في الزراعة PC 2.2

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 0.00 استثمار القطاع الخاص االجنبى فى الزراعة PC 2.3

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 0.01 الحصول على التمویل PC 2.4

لیس في االتجاه الصحیح 7.92 3.54 الحصول على المدخالت والتقنیات الزراعیة PC 3.1

لیس في االتجاه

الصحیح
6.32 2.35 القضاء على الجوع 3

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 0.00 االنتاجیة الزراعیة PC 3.2

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 1.64 فاقد األغذیة ما بعد الحصاد PC 3.3

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 5.84 الحمایة االجتماعیة PC 3.4

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 0.28 األمن الغذائي والتغذوي PC 3.5

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 2.77 سالمة األغذیة PC 3.6

لیس في االتجاه الصحیح 6.25 2.50 نسبة إسھام الزراعة في الناتج المحلي اإلجمالي و تقلیل الفقر PC 4.1

لیس في االتجاه

الصحیح
5.81 1.72

إنھاء الفقر عن طریق

الزراعة
4

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 0.00 الشراكة الشاملة بین القطاعین العام والخاص لسالسل القیمة للسلع PC 4.2

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 4.38 عمل الشباب في الزراعة PC 4.3

لیس في االتجاه الصحیح 7.00 0.00 مشاركة النساء في الزراعة PC 4.4

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 0.00 التجارة بین البلدان األفریقیة في السلع والخدمات الزراعیة PC 5.1
لیس في االتجاه

الصحیح
5.00 1.68

التجارة بین البلدان

األفریقیة في السلع

والخدمات الزراعیة

5

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 3.35 سیاسات التجارة بین البلدان األفریقیة والظروف المؤسسیة PC 5.2

لیس في االتجاه الصحیح 6.00 0.51 القدرة على مواجھة المخاطر ذات الصلة بالمناخ PC 6.1
لیس في االتجاه

الصحیح
8.00 3.59

تعزیز القدرة على مواجھة

تغ ري المناخ
6

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 6.67 االستثمار في بناء الصمود PC 6.2

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 0.00
قدرة الدول على وضع خطط عمل قائمة على األدلة وتنفیذھا و متابعتھا

وتقییمھا
PC 7.1

لیس في االتجاه

الصحیح
8.33 5.38

المساءلة المتبادلة بشأن

خطط العمل والنتائج
7

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 8.06 استعراض األقران والمساءلة المتبادلة PC 7.2

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 8.10 عملیة المراجعة الزراعیة لفترة السنتین PC 7.3

لیس في االتجاه الصحیح إجمالي التقدم المحرز 3.32 األداء اإلجمالي للبلد

و ھو الحد االدنى لالداء االجمالي لبلد ما لیكون على المسار الصحیح في 2021 7.28 المعیار 2021 ھو

أبرز المجاالت الرئیسیة الخمسة لألداء الجید للبلد

أبرز المجاالت الخمسة التي تتطلب اھتمام البالد

التوصیات

1. ينبغي لحكومة السودان أن تزيد من فرص حصول جميع المزارعين على الخدمات االستشارية الزراعية الجيدة ووضع سياسات واستراتيجيات للحد

من خسائر ما بعد الحصاد. 

2. ينبغي لحكومة السودان أن تتصدى للقيود التي تواجھ التجارة الزراعية لتحسين مستوى التجارة الزراعية، ومؤشر تيسير التجارة لتعزيز التجارة في

السلع والخدمات الزراعية مع غيرھا من البلدان األفريقية والدول األعضاء. 

3. ينبغي لحكومة السودان أن تعزز المبادرات الرامية إلى ضمان أن 30٪ على األقل من األراضي الزراعية يوضع تحت ممارسات إدارة األراضي

والمياه المستدامة.

100.0%
مؤشر إتمام عملیة كادیب

8.6% 

النسبة المئویة لمعدل نمو القیمة

المضافة في قطاع الزراعة

1.0% 

إجمالي اإلنفاق على البحوث

الزراعیة كنسبة من إجمالي الناتج

المحلي للزراعي

83.1% 

مستوى تحسین األمن الغذائي

(مؤشر (نظم سالمة األغذیة

0.3% 

مؤشر تقلب األسعار المحلیة

لألغذیة

14.1%
انتشار الھزال بین األطفال دون

سن 5 سنوات

17.0  out of 100 

مؤشر تیسیر التبادل التجاري

8.2% 

الحد من خسائر ما بعد الحصاد

للسلع الزراعیة الوطنیة

11.2% 

نسبة المزارعین الذین یمكنھم

الوصول إلى الخدمات االستشاریة

الزراعیة

3.1% 

نسبة األراضي الزراعیة التي

تطبق منظومة اإلدارة المستدامة

لألراضي والمیاه بما في ذلك

ممارسات نظام
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في تنفیذ إعالن مالبو بشأن التحول الزراعي في أفریقیا لیس في االتجاه الصحیح وھو 10/  تنزانیا لقد حقق 6.14

بطاقة أداء البلد لسنة 2021 لتنفیذ إعالن مالبو

تنزانیا إسم البلد

مجاالت التزمات مالبو - الفئات مجاالت التزمات مالبو - المواضیع

التقدم المحرز في

الفئة

الحد األدنى لعام

2021

أداء الفئة على

10
البند الرقم

التقدم المحرز في

الموضوع

الحد األدنى لعام

2021

أداء الموضوع

على 10
البند الرقم

في االتجاه الصحیح 10.00 10.00 العملیة القطریة للبرنامج األفریقي الشامل للتنمیة الزراعیة PC 1.1

في االتجاه الصحیح 10.00 10.00
االلتزام بعملیة البرنامج

األفریقي الشامل للتنمیة

الزراعیة

1
في االتجاه الصحیح 10.00 10.00

التعاون والشراكة والتحالف على أساس البرنامج الشامل لتنمیة الزراعة

األفریقیة
PC 1.2

في االتجاه الصحیح 10.00 10.00
البرنامج الشامل للتنمیة الزراعیة في أفریقیا القائم على مراجعة السیاسات

والمؤسسات / اإلعداد / الدعم
PC 1.3

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 5.20 النفقات العامة للزراعة PC 2.1

لیس في االتجاه

الصحیح
7.50 1.65

االستثمار في تمویل

الزراعة
2

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 0.03 استثمارات القطاع الخاص المحلي في الزراعة PC 2.2

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 0.02 استثمار القطاع الخاص االجنبى فى الزراعة PC 2.3

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 1.36 الحصول على التمویل PC 2.4

لیس في االتجاه الصحیح 7.92 3.33 الحصول على المدخالت والتقنیات الزراعیة PC 3.1

لیس في االتجاه

الصحیح
6.32 3.60 القضاء على الجوع 3

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 0.36 االنتاجیة الزراعیة PC 3.2

في االتجاه الصحیح 5.00 5.67 فاقد األغذیة ما بعد الحصاد PC 3.3

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 6.11 الحمایة االجتماعیة PC 3.4

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 3.06 األمن الغذائي والتغذوي PC 3.5

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 3.09 سالمة األغذیة PC 3.6

لیس في االتجاه الصحیح 6.25 4.87 نسبة إسھام الزراعة في الناتج المحلي اإلجمالي و تقلیل الفقر PC 4.1

في االتجاه الصحیح 5.81 6.31
إنھاء الفقر عن طریق

الزراعة
4

في االتجاه الصحیح 5.00 10.00 الشراكة الشاملة بین القطاعین العام والخاص لسالسل القیمة للسلع PC 4.2

في االتجاه الصحیح 5.00 10.00 عمل الشباب في الزراعة PC 4.3

لیس في االتجاه الصحیح 7.00 0.37 مشاركة النساء في الزراعة PC 4.4

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 3.42 التجارة بین البلدان األفریقیة في السلع والخدمات الزراعیة PC 5.1
لیس في االتجاه

الصحیح
5.00 4.21

التجارة بین البلدان

األفریقیة في السلع

والخدمات الزراعیة

5

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 4.99 سیاسات التجارة بین البلدان األفریقیة والظروف المؤسسیة PC 5.2

لیس في االتجاه الصحیح 6.00 5.59 القدرة على مواجھة المخاطر ذات الصلة بالمناخ PC 6.1
لیس في االتجاه

الصحیح
8.00 7.79

تعزیز القدرة على مواجھة

تغ ري المناخ
6

في االتجاه الصحیح 10.00 10.00 االستثمار في بناء الصمود PC 6.2

في االتجاه الصحیح 5.00 10.00
قدرة الدول على وضع خطط عمل قائمة على األدلة وتنفیذھا و متابعتھا

وتقییمھا
PC 7.1

في االتجاه الصحیح 8.33 9.39
المساءلة المتبادلة بشأن

خطط العمل والنتائج
7

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 8.33 استعراض األقران والمساءلة المتبادلة PC 7.2

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 9.82 عملیة المراجعة الزراعیة لفترة السنتین PC 7.3

لیس في االتجاه الصحیح إجمالي التقدم المحرز 6.14 األداء اإلجمالي للبلد

و ھو الحد االدنى لالداء االجمالي لبلد ما لیكون على المسار الصحیح في 2021 7.28 المعیار 2021 ھو

أبرز المجاالت الرئیسیة الخمسة لألداء الجید للبلد

أبرز المجاالت الخمسة التي تتطلب اھتمام البالد

التوصیات

1. ينبغي لحكومة تنزانيا تكثيف برامجها المستهدفة للحد من الفقر والحد باستمرار من التقزم بين األطفال دون سن الخامسة وفقا ألھداف أھداف أھداف

التنمية المستدامة. 

2. ينبغي لحكومة تنزانيا تنفيذ تدخالت لزيادة غلة أولوية البلد السلع األساسية وضمان وضع ما ال يقل عن 30٪ من األراضي الزراعية تحت

األراضي والمياه المستدامة لممارسات اإلدارة. 

3. ينبغي لحكومة تنزانيا أن تنفذ استراتيجيات لتعزيز حصول الرجال والنساء العاملين في الزراعة على التمويل وكذلك خفض معدل الفقر بين الفئات

الضعيفة.

176.2%
وجود بند في میزانیة الحكومة

الستیفاء احتیاجات اإلنفاق على

مبادرات بناء الصمود، وتوفر

والبیئة المواتیة

100.0% 

السیاسات القائمة على األدلة

والمؤسسات الداعمة والموارد

البشریة المتعلقة بھا

83.9 

مؤشر القدرة على تولید واستخدام

البیانات والمعلومات الزراعیة

اإلحصائیة

100.0% 

مؤشر إتمام عملیة كادیب

100.0% 

وجود وجودة كیان تنسیقي متعدد

القطاعات ومتعدد األطراف صاحبة

المصلحة

6.4%
النسبة المئویة لمعدل خفض عدد

الفقراء من السكان حسب خط

الفقر الوطني

3.5% 

نسبة األراضي الزراعیة التي

تطبق منظومة اإلدارة المستدامة

لألراضي والمیاه بما في ذلك

ممارسات نظام

11.6% 

نسبة السكان الزراعیین البالغین

الذین لدیھم ملكیة أو حقوق

مضمونة على أرض زراعیة

10.9% 

معدل نمو المحاصیل الخاص

بالسلع الزراعیة ذات األولویة في

البالد

31.8% 

انتشار التقزم بین األطفال دون

سن 5 سنوات
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في تنفیذ إعالن مالبو بشأن التحول الزراعي في أفریقیا لیس في االتجاه الصحیح وھو 10/  توجو لقد حقق 4.67

بطاقة أداء البلد لسنة 2021 لتنفیذ إعالن مالبو

توجو إسم البلد

مجاالت التزمات مالبو - الفئات مجاالت التزمات مالبو - المواضیع

التقدم المحرز في

الفئة

الحد األدنى لعام

2021

أداء الفئة على

10
البند الرقم

التقدم المحرز في

الموضوع

الحد األدنى لعام

2021

أداء الموضوع

على 10
البند الرقم

في االتجاه الصحیح 10.00 10.00 العملیة القطریة للبرنامج األفریقي الشامل للتنمیة الزراعیة PC 1.1

لیس في االتجاه

الصحیح
10.00 8.10

االلتزام بعملیة البرنامج

األفریقي الشامل للتنمیة

الزراعیة

1
لیس في االتجاه الصحیح 10.00 6.11

التعاون والشراكة والتحالف على أساس البرنامج الشامل لتنمیة الزراعة

األفریقیة
PC 1.2

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 8.18
البرنامج الشامل للتنمیة الزراعیة في أفریقیا القائم على مراجعة السیاسات

والمؤسسات / اإلعداد / الدعم
PC 1.3

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 5.18 النفقات العامة للزراعة PC 2.1

لیس في االتجاه

الصحیح
7.50 3.51

االستثمار في تمویل

الزراعة
2

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 4.83 استثمارات القطاع الخاص المحلي في الزراعة PC 2.2

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 0.00 استثمار القطاع الخاص االجنبى فى الزراعة PC 2.3

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 4.02 الحصول على التمویل PC 2.4

لیس في االتجاه الصحیح 7.92 6.40 الحصول على المدخالت والتقنیات الزراعیة PC 3.1

لیس في االتجاه

الصحیح
6.32 2.95 القضاء على الجوع 3

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 0.00 االنتاجیة الزراعیة PC 3.2

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 4.29 فاقد األغذیة ما بعد الحصاد PC 3.3

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 0.07 الحمایة االجتماعیة PC 3.4

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 0.57 األمن الغذائي والتغذوي PC 3.5

في االتجاه الصحیح 5.00 6.38 سالمة األغذیة PC 3.6

لیس في االتجاه الصحیح 6.25 0.00 نسبة إسھام الزراعة في الناتج المحلي اإلجمالي و تقلیل الفقر PC 4.1

لیس في االتجاه

الصحیح
5.81 3.57

إنھاء الفقر عن طریق

الزراعة
4

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 4.00 الشراكة الشاملة بین القطاعین العام والخاص لسالسل القیمة للسلع PC 4.2

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 0.26 عمل الشباب في الزراعة PC 4.3

في االتجاه الصحیح 7.00 10.00 مشاركة النساء في الزراعة PC 4.4

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 3.54 التجارة بین البلدان األفریقیة في السلع والخدمات الزراعیة PC 5.1
لیس في االتجاه

الصحیح
5.00 4.10

التجارة بین البلدان

األفریقیة في السلع

والخدمات الزراعیة

5

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 4.66 سیاسات التجارة بین البلدان األفریقیة والظروف المؤسسیة PC 5.2

لیس في االتجاه الصحیح 6.00 0.81 القدرة على مواجھة المخاطر ذات الصلة بالمناخ PC 6.1
لیس في االتجاه

الصحیح
8.00 4.13

تعزیز القدرة على مواجھة

تغ ري المناخ
6

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 7.45 االستثمار في بناء الصمود PC 6.2

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 0.00
قدرة الدول على وضع خطط عمل قائمة على األدلة وتنفیذھا و متابعتھا

وتقییمھا
PC 7.1

لیس في االتجاه

الصحیح
8.33 6.36

المساءلة المتبادلة بشأن

خطط العمل والنتائج
7

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 9.44 استعراض األقران والمساءلة المتبادلة PC 7.2

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 9.64 عملیة المراجعة الزراعیة لفترة السنتین PC 7.3

لیس في االتجاه الصحیح إجمالي التقدم المحرز 4.67 األداء اإلجمالي للبلد

و ھو الحد االدنى لالداء االجمالي لبلد ما لیكون على المسار الصحیح في 2021 7.28 المعیار 2021 ھو

أبرز المجاالت الرئیسیة الخمسة لألداء الجید للبلد

أبرز المجاالت الخمسة التي تتطلب اھتمام البالد

التوصیات

1. ينبغي لحكومة توغو تنفيذ استراتيجيات تعزز التوسع في األراضي الزراعية في إطار ممارسات اإلدارة المستدامة لألراضي. 

2. ينبغي لحكومة توغو تنفيذ استراتيجيات لتعزيز سالمة األغذية وكذلك الغذاء وحاالت األمن الغذائي للسكان. 

3. ينبغي لحكومة توغو أن تزيد اإلنفاق العام على الزراعة كحصة من قيمة الزراعة وأضاف ذلك للوصول إلى الهدف المتمثل في عشرة في المئة من

الميزانيات الوطنية.

100.0%
مؤشر إتمام عملیة كادیب

41.0% 

نسبة النساء الریفیات الالئي یتم

تمكینھن في الزراعة

254.7% 

معدل نمو نسبة المدخالت

الزراعیة الموردة ذات الجودة

العالیة مثل (البذور ، السالالت ،

اإلصبعیات) إلى مجموع متطلبات

مدخالت السلع الوطنیة

85.8% 

مستوى تحسین األمن الغذائي

(مؤشر (نظم سالمة األغذیة

38.1% 

بعد صحة وسالمة األغذیة، مؤشر

صحة وسالمة األغذیة، النسبة

(FSHI) المئویة

70.9%
النسبة المئویة لمعدل نمو قیمة

التبادل التجاري في السلع

والخدمات الزراعیة داخل إفریقیا

17.1% 

خفض النسبة المئویة النتشار عدم

األمن الغذائي للبالغین من ھم أكبر

من 15 عاما

5.7% 

الدعم الرسمي للتنمیة في االنفاق

الزراعي كنسبة مئویة من االلتزام

29.5% 

(البعد التجاري لصحة األغذیة

(مؤشر تجارة سالمة األغذیة

4.9% 

نسبة األراضي الزراعیة التي

تطبق منظومة اإلدارة المستدامة

لألراضي والمیاه بما في ذلك

ممارسات نظام
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في تنفیذ إعالن مالبو بشأن التحول الزراعي في أفریقیا لیس في االتجاه الصحیح وھو 10/  تونس لقد حقق 6.28

بطاقة أداء البلد لسنة 2021 لتنفیذ إعالن مالبو

تونس إسم البلد

مجاالت التزمات مالبو - الفئات مجاالت التزمات مالبو - المواضیع

التقدم المحرز في

الفئة

الحد األدنى لعام

2021

أداء الفئة على

10
البند الرقم

التقدم المحرز في

الموضوع

الحد األدنى لعام

2021

أداء الموضوع

على 10
البند الرقم

في االتجاه الصحیح 10.00 10.00 العملیة القطریة للبرنامج األفریقي الشامل للتنمیة الزراعیة PC 1.1

لیس في االتجاه

الصحیح
10.00 8.96

االلتزام بعملیة البرنامج

األفریقي الشامل للتنمیة

الزراعیة

1
لیس في االتجاه الصحیح 10.00 6.88

التعاون والشراكة والتحالف على أساس البرنامج الشامل لتنمیة الزراعة

األفریقیة
PC 1.2

في االتجاه الصحیح 10.00 10.00
البرنامج الشامل للتنمیة الزراعیة في أفریقیا القائم على مراجعة السیاسات

والمؤسسات / اإلعداد / الدعم
PC 1.3

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 7.55 النفقات العامة للزراعة PC 2.1

لیس في االتجاه

الصحیح
7.50 5.91

االستثمار في تمویل

الزراعة
2

في االتجاه الصحیح 5.00 10.00 استثمارات القطاع الخاص المحلي في الزراعة PC 2.2

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 0.48 استثمار القطاع الخاص االجنبى فى الزراعة PC 2.3

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 5.60 الحصول على التمویل PC 2.4

لیس في االتجاه الصحیح 7.92 6.42 الحصول على المدخالت والتقنیات الزراعیة PC 3.1

لیس في االتجاه

الصحیح
6.32 3.93 القضاء على الجوع 3

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 1.54 االنتاجیة الزراعیة PC 3.2

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 0.00 فاقد األغذیة ما بعد الحصاد PC 3.3

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 6.62 الحمایة االجتماعیة PC 3.4

في االتجاه الصحیح 5.00 5.71 األمن الغذائي والتغذوي PC 3.5

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 3.28 سالمة األغذیة PC 3.6

لیس في االتجاه الصحیح 6.25 2.53 نسبة إسھام الزراعة في الناتج المحلي اإلجمالي و تقلیل الفقر PC 4.1

في االتجاه الصحیح 5.81 5.88
إنھاء الفقر عن طریق

الزراعة
4

في االتجاه الصحیح 5.00 10.00 الشراكة الشاملة بین القطاعین العام والخاص لسالسل القیمة للسلع PC 4.2

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 1.00 عمل الشباب في الزراعة PC 4.3

في االتجاه الصحیح 7.00 10.00 مشاركة النساء في الزراعة PC 4.4

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 0.00 التجارة بین البلدان األفریقیة في السلع والخدمات الزراعیة PC 5.1
لیس في االتجاه

الصحیح
5.00 2.67

التجارة بین البلدان

األفریقیة في السلع

والخدمات الزراعیة

5

في االتجاه الصحیح 5.00 5.34 سیاسات التجارة بین البلدان األفریقیة والظروف المؤسسیة PC 5.2

في االتجاه الصحیح 6.00 7.57 القدرة على مواجھة المخاطر ذات الصلة بالمناخ PC 6.1
لیس في االتجاه

الصحیح
8.00 7.25

تعزیز القدرة على مواجھة

تغ ري المناخ
6

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 6.93 االستثمار في بناء الصمود PC 6.2

في االتجاه الصحیح 5.00 10.00
قدرة الدول على وضع خطط عمل قائمة على األدلة وتنفیذھا و متابعتھا

وتقییمھا
PC 7.1

في االتجاه الصحیح 8.33 9.35
المساءلة المتبادلة بشأن

خطط العمل والنتائج
7

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 8.33 استعراض األقران والمساءلة المتبادلة PC 7.2

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 9.70 عملیة المراجعة الزراعیة لفترة السنتین PC 7.3

لیس في االتجاه الصحیح إجمالي التقدم المحرز 6.28 األداء اإلجمالي للبلد

و ھو الحد االدنى لالداء االجمالي لبلد ما لیكون على المسار الصحیح في 2021 7.28 المعیار 2021 ھو

أبرز المجاالت الرئیسیة الخمسة لألداء الجید للبلد

أبرز المجاالت الخمسة التي تتطلب اھتمام البالد

التوصیات

1. ينبغي للحكومة التونسية أن تتخذ تدابير لزيادة عدد الشباب العاملين في فرص العمل الجديدة في سالسل القيمة الزراعية. 

2. ينبغي للحكومة التونسية تنفيذ استراتيجيات لتعزيز األراضي الزراعية في ظل االستدامة ممارسات إدارة األراضي. 

3. ينبغي لحكومة تونس أن تتصدى للتحدي المتمثل في انخفاض معدل النمو في العائد على السلع األولوية الزراعية من خالل النظر في التحديات

األساسية لإلنتاج.

71.1
مؤشر القدرة على تولید واستخدام

البیانات والمعلومات الزراعیة

اإلحصائیة

100.0% 

مؤشر إتمام عملیة كادیب

100.0% 

السیاسات القائمة على األدلة

والمؤسسات الداعمة والموارد

البشریة المتعلقة بھا

5.0 out of 5 

عدد سالسل القیمة للسلع

الزراعیة ذات االولویة التي یقام

من أجلھا شراكات بین القطاعین

العام والخاص، ویكون لھا ارتباط

وثیق بأصحاب الحیازات الزراعیة

الصغیرة

21.9% 

نسبة النساء الریفیات الالئي یتم

تمكینھن في الزراعة

15.4%
نسبة األراضي الزراعیة التي

تطبق منظومة اإلدارة المستدامة

لألراضي والمیاه بما في ذلك

ممارسات نظام

20.8% 

خفض الفجوة بین سعر الجملة و

سعر المزرعة

21.3% 

معدل نمو المحاصیل الخاص

بالسلع الزراعیة ذات األولویة في

البالد

16.6% 

معدل نمو القیمة الزراعیة

المضافة، بثابت الدوالر األمریكي،

لكل ھكتار من االرض الزراعیة

3.0% 

النسبة المئویة للشباب الذین

وجدوا فرص عمل جدیدة في

سالسل القیم الزراعیة
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في تنفیذ إعالن مالبو بشأن التحول الزراعي في أفریقیا   لیس في االتجاه الصحیح وھو 10/  أوغندا لقد حقق 5.89

بطاقة أداء البلد لسنة 2021 لتنفیذ إعالن مالبو

أوغندا إسم البلد

مجاالت التزمات مالبو - الفئات مجاالت التزمات مالبو - المواضیع

التقدم المحرز في

الفئة

الحد األدنى لعام

2021

أداء الفئة على

10
البند الرقم

التقدم المحرز في

الموضوع

الحد األدنى لعام

2021

أداء الموضوع

على 10
البند الرقم

في االتجاه الصحیح 10.00 10.00 العملیة القطریة للبرنامج األفریقي الشامل للتنمیة الزراعیة PC 1.1

لیس في االتجاه

الصحیح
10.00 9.80

االلتزام بعملیة البرنامج

األفریقي الشامل للتنمیة

الزراعیة

1
لیس في االتجاه الصحیح 10.00 9.48

التعاون والشراكة والتحالف على أساس البرنامج الشامل لتنمیة الزراعة

األفریقیة
PC 1.2

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 9.91
البرنامج الشامل للتنمیة الزراعیة في أفریقیا القائم على مراجعة السیاسات

والمؤسسات / اإلعداد / الدعم
PC 1.3

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 3.48 النفقات العامة للزراعة PC 2.1

لیس في االتجاه

الصحیح
7.50 3.99

االستثمار في تمویل

الزراعة
2

في االتجاه الصحیح 5.00 6.14 استثمارات القطاع الخاص المحلي في الزراعة PC 2.2

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 0.54 استثمار القطاع الخاص االجنبى فى الزراعة PC 2.3

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 5.78 الحصول على التمویل PC 2.4

لیس في االتجاه الصحیح 7.92 2.58 الحصول على المدخالت والتقنیات الزراعیة PC 3.1

لیس في االتجاه

الصحیح
6.32 4.99 القضاء على الجوع 3

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 3.78 االنتاجیة الزراعیة PC 3.2

في االتجاه الصحیح 5.00 9.77 فاقد األغذیة ما بعد الحصاد PC 3.3

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 8.49 الحمایة االجتماعیة PC 3.4

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 3.11 األمن الغذائي والتغذوي PC 3.5

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 2.21 سالمة األغذیة PC 3.6

لیس في االتجاه الصحیح 6.25 2.50 نسبة إسھام الزراعة في الناتج المحلي اإلجمالي و تقلیل الفقر PC 4.1

لیس في االتجاه

الصحیح
5.81 5.51

إنھاء الفقر عن طریق

الزراعة
4

في االتجاه الصحیح 5.00 10.00 الشراكة الشاملة بین القطاعین العام والخاص لسالسل القیمة للسلع PC 4.2

في االتجاه الصحیح 5.00 9.40 عمل الشباب في الزراعة PC 4.3

لیس في االتجاه الصحیح 7.00 0.14 مشاركة النساء في الزراعة PC 4.4

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 0.00 التجارة بین البلدان األفریقیة في السلع والخدمات الزراعیة PC 5.1
لیس في االتجاه

الصحیح
5.00 2.70

التجارة بین البلدان

األفریقیة في السلع

والخدمات الزراعیة

5

في االتجاه الصحیح 5.00 5.39 سیاسات التجارة بین البلدان األفریقیة والظروف المؤسسیة PC 5.2

في االتجاه الصحیح 6.00 8.22 القدرة على مواجھة المخاطر ذات الصلة بالمناخ PC 6.1
لیس في االتجاه

الصحیح
8.00 7.65

تعزیز القدرة على مواجھة

تغ ري المناخ
6

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 7.09 االستثمار في بناء الصمود PC 6.2

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 0.00
قدرة الدول على وضع خطط عمل قائمة على األدلة وتنفیذھا و متابعتھا

وتقییمھا
PC 7.1

لیس في االتجاه

الصحیح
8.33 6.61

المساءلة المتبادلة بشأن

خطط العمل والنتائج
7

في االتجاه الصحیح 10.00 10.00 استعراض األقران والمساءلة المتبادلة PC 7.2

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 9.82 عملیة المراجعة الزراعیة لفترة السنتین PC 7.3

لیس في االتجاه الصحیح إجمالي التقدم المحرز 5.89 األداء اإلجمالي للبلد

و ھو الحد االدنى لالداء االجمالي لبلد ما لیكون على المسار الصحیح في 2021 7.28 المعیار 2021 ھو

أبرز المجاالت الرئیسیة الخمسة لألداء الجید للبلد

أبرز المجاالت الخمسة التي تتطلب اھتمام البالد

التوصیات

1. ينبغي لحكومة أوغندا تنفيذ برامج محددة الهدف للحد من التقزم ونقص الوزن بين األطفال دون سن الخامسة وفقا ألھداف أھداف التنمية الخاصة. 

2. ينبغي للبلد أن يضع استراتيجيات وسياسات موجهة لتعزيز استهالك األسمدة وفقا إلعالن أبوجا وزيادة اإلنفاق على البحوث الزراعية لزيادة

اإلنتاجية الزراعية. 

3. ينبغي لحكومة أوغندا زيادة اإلنفاق الحكومي على الزراعة لتعكس مساھمة القطاع الكبيرة في اقتصاد البالد.

100.0%
مؤشر إتمام عملیة كادیب

100.0% 

وجود آلیات و منصات مؤسسیة

عنى بالمساءلة المتبادلة و شاملة تُ 

مراجعة األقران؛ مؤشر التعقید

االقتصادي

64.9% 

نسبة األراضي الزراعیة التي

تطبق منظومة اإلدارة المستدامة

لألراضي والمیاه بما في ذلك

ممارسات نظام

5.0 out of 5 

عدد سالسل القیمة للسلع

الزراعیة ذات االولویة التي یقام

من أجلھا شراكات بین القطاعین

العام والخاص، ویكون لھا ارتباط

وثیق بأصحاب الحیازات الزراعیة

الصغیرة

8.2% 

النسبة المئویة لمعدل نمو القیمة

المضافة في قطاع الزراعة

0.2%
إجمالي اإلنفاق على البحوث

الزراعیة كنسبة من إجمالي الناتج

المحلي للزراعي

3.1% 

الدعم الرسمي للتنمیة في االنفاق

الزراعي كنسبة مئویة من االلتزام

10.2% 

انتشار النحافة بین األطفال دون

سن 5 سنوات

27.9% 

انتشار التقزم بین األطفال دون

سن 5 سنوات

5.6kg/ha 

استھالك األسمدة لكل ھكتار من

األراضي الصالحة للزراعة أقل من

50 كجم / ھكتار الموصى بھا
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في تنفیذ إعالن مالبو بشأن التحول الزراعي في أفریقیا لیس في االتجاه الصحیح وھو 10/  زامبیا لقد حقق 5.55

بطاقة أداء البلد لسنة 2021 لتنفیذ إعالن مالبو

زامبیا إسم البلد

مجاالت التزمات مالبو - الفئات مجاالت التزمات مالبو - المواضیع

التقدم المحرز في

الفئة

الحد األدنى لعام

2021

أداء الفئة على

10
البند الرقم

التقدم المحرز في

الموضوع

الحد األدنى لعام

2021

أداء الموضوع

على 10
البند الرقم

في االتجاه الصحیح 10.00 10.00 العملیة القطریة للبرنامج األفریقي الشامل للتنمیة الزراعیة PC 1.1

لیس في االتجاه

الصحیح
10.00 9.85

االلتزام بعملیة البرنامج

األفریقي الشامل للتنمیة

الزراعیة

1
في االتجاه الصحیح 10.00 10.00

التعاون والشراكة والتحالف على أساس البرنامج الشامل لتنمیة الزراعة

األفریقیة
PC 1.2

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 9.54
البرنامج الشامل للتنمیة الزراعیة في أفریقیا القائم على مراجعة السیاسات

والمؤسسات / اإلعداد / الدعم
PC 1.3

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 8.76 النفقات العامة للزراعة PC 2.1

في االتجاه الصحیح 7.50 8.07
االستثمار في تمویل

الزراعة
2

في االتجاه الصحیح 5.00 10.00 استثمارات القطاع الخاص المحلي في الزراعة PC 2.2

في االتجاه الصحیح 5.00 10.00 استثمار القطاع الخاص االجنبى فى الزراعة PC 2.3

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 3.53 الحصول على التمویل PC 2.4

لیس في االتجاه الصحیح 7.92 2.51 الحصول على المدخالت والتقنیات الزراعیة PC 3.1

لیس في االتجاه

الصحیح
6.32 2.88 القضاء على الجوع 3

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 0.00 االنتاجیة الزراعیة PC 3.2

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 0.00 فاقد األغذیة ما بعد الحصاد PC 3.3

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 5.86 الحمایة االجتماعیة PC 3.4

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 4.64 األمن الغذائي والتغذوي PC 3.5

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 4.29 سالمة األغذیة PC 3.6

لیس في االتجاه الصحیح 6.25 0.00 نسبة إسھام الزراعة في الناتج المحلي اإلجمالي و تقلیل الفقر PC 4.1

لیس في االتجاه

الصحیح
5.81 1.51

إنھاء الفقر عن طریق

الزراعة
4

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 0.00 الشراكة الشاملة بین القطاعین العام والخاص لسالسل القیمة للسلع PC 4.2

في االتجاه الصحیح 5.00 6.02 عمل الشباب في الزراعة PC 4.3

لیس في االتجاه الصحیح 7.00 0.00 مشاركة النساء في الزراعة PC 4.4

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 0.00 التجارة بین البلدان األفریقیة في السلع والخدمات الزراعیة PC 5.1
لیس في االتجاه

الصحیح
5.00 3.56

التجارة بین البلدان

األفریقیة في السلع

والخدمات الزراعیة

5

في االتجاه الصحیح 5.00 7.12 سیاسات التجارة بین البلدان األفریقیة والظروف المؤسسیة PC 5.2

لیس في االتجاه الصحیح 6.00 5.00 القدرة على مواجھة المخاطر ذات الصلة بالمناخ PC 6.1
لیس في االتجاه

الصحیح
8.00 6.57

تعزیز القدرة على مواجھة

تغ ري المناخ
6

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 8.14 االستثمار في بناء الصمود PC 6.2

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 2.40
قدرة الدول على وضع خطط عمل قائمة على األدلة وتنفیذھا و متابعتھا

وتقییمھا
PC 7.1

لیس في االتجاه

الصحیح
8.33 6.40

المساءلة المتبادلة بشأن

خطط العمل والنتائج
7

في االتجاه الصحیح 10.00 10.00 استعراض األقران والمساءلة المتبادلة PC 7.2

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 6.81 عملیة المراجعة الزراعیة لفترة السنتین PC 7.3

لیس في االتجاه الصحیح إجمالي التقدم المحرز 5.55 األداء اإلجمالي للبلد

و ھو الحد االدنى لالداء االجمالي لبلد ما لیكون على المسار الصحیح في 2021 7.28 المعیار 2021 ھو

أبرز المجاالت الرئیسیة الخمسة لألداء الجید للبلد

أبرز المجاالت الخمسة التي تتطلب اھتمام البالد

التوصیات

1. زيادة التمويل من أجل توليد البيانات وإدارتها وتحليلها واستخدامها في القطاع الزراعي. 

2. تطوير/ توسيع التثقيف الغذائي المجتمعي والبروتين ومكمالت الطاقة للنساء وأطفال 

3. زيادة المخصصات العامة للبحوث الزراعية وإقامة شراكات بحثية مع القطاع الخاص

100.0%
مؤشر إتمام عملیة كادیب

100.0% 

وجود آلیات و منصات مؤسسیة

عنى بالمساءلة المتبادلة و شاملة تُ 

مراجعة األقران؛ مؤشر التعقید

االقتصادي

102.3% 

وجود وجودة كیان تنسیقي متعدد

القطاعات ومتعدد األطراف صاحبة

المصلحة

100.0% 

نسبة األراضي الزراعیة التي

تطبق منظومة اإلدارة المستدامة

لألراضي والمیاه بما في ذلك

ممارسات نظام

19.0% 

الدعم الرسمي للتنمیة في االنفاق

الزراعي كنسبة مئویة من االلتزام

0.4%
إجمالي اإلنفاق على البحوث

الزراعیة كنسبة من إجمالي الناتج

المحلي للزراعي

35.3% 

نسبة الرجال والنساء المشتغلین

في الزراعة القادرین على

الحصول على الخدمات المالیة

12.0% 

انتشار النحافة بین األطفال دون

سن 5 سنوات

32.3% 

انتشار التقزم بین األطفال دون

سن 5 سنوات

55.4 

مؤشر القدرة على تولید واستخدام

البیانات والمعلومات الزراعیة

اإلحصائیة
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في تنفیذ إعالن مالبو بشأن التحول الزراعي في أفریقیا لیس في االتجاه الصحیح وھو 10/  زیمبابوي لقد حقق 5.17

بطاقة أداء البلد لسنة 2021 لتنفیذ إعالن مالبو

زیمبابوي إسم البلد

مجاالت التزمات مالبو - الفئات مجاالت التزمات مالبو - المواضیع

التقدم المحرز في

الفئة

الحد األدنى لعام

2021

أداء الفئة على

10
البند الرقم

التقدم المحرز في

الموضوع

الحد األدنى لعام

2021

أداء الموضوع

على 10
البند الرقم

في االتجاه الصحیح 10.00 10.00 العملیة القطریة للبرنامج األفریقي الشامل للتنمیة الزراعیة PC 1.1

في االتجاه الصحیح 10.00 10.00
االلتزام بعملیة البرنامج

األفریقي الشامل للتنمیة

الزراعیة

1
في االتجاه الصحیح 10.00 10.00

التعاون والشراكة والتحالف على أساس البرنامج الشامل لتنمیة الزراعة

األفریقیة
PC 1.2

في االتجاه الصحیح 10.00 10.00
البرنامج الشامل للتنمیة الزراعیة في أفریقیا القائم على مراجعة السیاسات

والمؤسسات / اإلعداد / الدعم
PC 1.3

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 7.76 النفقات العامة للزراعة PC 2.1

لیس في االتجاه

الصحیح
7.50 2.45

االستثمار في تمویل

الزراعة
2

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 0.00 استثمارات القطاع الخاص المحلي في الزراعة PC 2.2

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 0.00 استثمار القطاع الخاص االجنبى فى الزراعة PC 2.3

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 2.03 الحصول على التمویل PC 2.4

لیس في االتجاه الصحیح 7.92 5.32 الحصول على المدخالت والتقنیات الزراعیة PC 3.1

لیس في االتجاه

الصحیح
6.32 4.97 القضاء على الجوع 3

في االتجاه الصحیح 5.00 5.42 االنتاجیة الزراعیة PC 3.2

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 3.37 فاقد األغذیة ما بعد الحصاد PC 3.3

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 5.27 الحمایة االجتماعیة PC 3.4

في االتجاه الصحیح 5.00 5.71 األمن الغذائي والتغذوي PC 3.5

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 4.74 سالمة األغذیة PC 3.6

لیس في االتجاه الصحیح 6.25 3.88 نسبة إسھام الزراعة في الناتج المحلي اإلجمالي و تقلیل الفقر PC 4.1

لیس في االتجاه

الصحیح
5.81 0.97

إنھاء الفقر عن طریق

الزراعة
4

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 0.00 الشراكة الشاملة بین القطاعین العام والخاص لسالسل القیمة للسلع PC 4.2

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 0.00 عمل الشباب في الزراعة PC 4.3

لیس في االتجاه الصحیح 7.00 0.00 مشاركة النساء في الزراعة PC 4.4

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 0.87 التجارة بین البلدان األفریقیة في السلع والخدمات الزراعیة PC 5.1
لیس في االتجاه

الصحیح
5.00 1.59

التجارة بین البلدان

األفریقیة في السلع

والخدمات الزراعیة

5

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 2.32 سیاسات التجارة بین البلدان األفریقیة والظروف المؤسسیة PC 5.2

في االتجاه الصحیح 6.00 7.52 القدرة على مواجھة المخاطر ذات الصلة بالمناخ PC 6.1

في االتجاه الصحیح 8.00 8.76
تعزیز القدرة على مواجھة

تغ ري المناخ
6

في االتجاه الصحیح 10.00 10.00 االستثمار في بناء الصمود PC 6.2

لیس في االتجاه الصحیح 5.00 2.65
قدرة الدول على وضع خطط عمل قائمة على األدلة وتنفیذھا و متابعتھا

وتقییمھا
PC 7.1

لیس في االتجاه

الصحیح
8.33 7.45

المساءلة المتبادلة بشأن

خطط العمل والنتائج
7

في االتجاه الصحیح 10.00 10.00 استعراض األقران والمساءلة المتبادلة PC 7.2

لیس في االتجاه الصحیح 10.00 9.71 عملیة المراجعة الزراعیة لفترة السنتین PC 7.3

لیس في االتجاه الصحیح إجمالي التقدم المحرز 5.17 األداء اإلجمالي للبلد

و ھو الحد االدنى لالداء االجمالي لبلد ما لیكون على المسار الصحیح في 2021 7.28 المعیار 2021 ھو

أبرز المجاالت الرئیسیة الخمسة لألداء الجید للبلد

أبرز المجاالت الخمسة التي تتطلب اھتمام البالد

التوصیات

1. تعزيز إضافة قيمة الزراعة باعتماد نهج سلسلة القيمة السلعية الرامية إلى تحسين االستثمار والكفاءة 

2. تشجيع/االستثمار في السياسات التي تزيد من فرص حصول المزارعين بمن فيهم النساء والشباب على التمويل. 

3. تشجيع/االستثمار في السياسات التي تهدف إلى تحسين مناولة وحفظ ما بعد الحصاد.

124.3%
وجود بند في میزانیة الحكومة

الستیفاء احتیاجات اإلنفاق على

مبادرات بناء الصمود، وتوفر

والبیئة المواتیة

100.0% 

السیاسات القائمة على األدلة

والمؤسسات الداعمة والموارد

البشریة المتعلقة بھا

100.0% 

مؤشر إتمام عملیة كادیب

100.0% 

وجود آلیات و منصات مؤسسیة

عنى بالمساءلة المتبادلة و شاملة تُ 

مراجعة األقران؛ مؤشر التعقید

االقتصادي

100.0% 

وجود وجودة كیان تنسیقي متعدد

القطاعات ومتعدد األطراف صاحبة

المصلحة

16.8%
الحد من خسائر ما بعد الحصاد

للسلع الزراعیة الوطنیة

44.0 

مؤشر القدرة على تولید واستخدام

البیانات والمعلومات الزراعیة

اإلحصائیة

20.3% 

نسبة الرجال والنساء المشتغلین

في الزراعة القادرین على

الحصول على الخدمات المالیة

17.0% 

نسبة السكان الزراعیین البالغین

الذین لدیھم ملكیة أو حقوق

مضمونة على أرض زراعیة

11.2% 

معدل نمو القیمة الزراعیة

المضافة، بثابت الدوالر األمریكي،

لكل ھكتار من االرض الزراعیة
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 التحليل اإلقليمي  –بطاقات نقاط األداء اإلقليمية . ب7

 أقليم وسط أفريقيا  لقد حقق 3.33 10/وهو  ليس على المسار الصحيح  في تنفيذ إعالن مالبو بشأن التحول الزراعي في افريقيا
      

 التحليل اإلقليمي وسط إفريقياإقليم 
هناك ثماني دول أعضاء في هذه المنطقة ، وهي: الكاميرون ، جمهورية أفريقيا الوسطى وهى  - 1

تشاد، جمهورية الكونغو الديمقراطية،غينيا االستوائية والجابون وساو تومي وبرينسيبي. بالتنسيق 

 (ECCASاالقتصادية لدول وسط أفريقيا ) الجماعةالمشترك مع 

بعد  ودعم خبراء من مفوضية االتحاد األفريقي(، SADCاألفريقي ) والجماعة اإلنمائية للجنوب

استعراض التقارير األولية ، قدمت جميع الدول األعضاء ، باستثناء سان تومي وبرينسيبي، 

،   3.33الدرجات اإلقليم هو ٪ معدل التقديم. متوسط 87.5تقاريرها لفترة السنتين، والتي تمثل 

. يشير هذا إلى أن اإلقليم ليس على المسار الصحيح للوفاء  7.28 البالغ 2021مقارنة بمعيار 

(. ومع 3.22) 2019حتى لو أحرز تقدًما طفيفًا مقارنة بنتيجة  CAADP / Malaboبالتزامات 

 ذلك ، فإن إقليم أفريقيا ليس على المسار الصحيح  إشارة الى جميع المؤشرات.

 

رة بين البلدان األفريقية في السلع والخدمات الزراعية يمثل . ال يزال أداء اإلقليم فيما يتعلق بالتجا2

. هذه تتم موازنة النتيجة العالمية من خالل سياسات التجارة البينية 1.45تحديا كبيرا بدرجة 

 .5/  2.91األفريقية والظروف المؤسسية بدرجة فردية تبلغ 

 

. يبدو أن اإلجراءات المتبعة  1.78د . ال يزال القضاء على الجوع يمثل تحديا كبيرا لإلقليم برصي3

للحد من خسائر ما بعد الحصاد دم تحقيق النتائج المتوقعة. عالوة على ذلك، فإن اإلنتاجية الزراعية  

 على التوالي. 1.90و  1.51سجيل درجة تواألمن الغذائي والتغذية بطيئة للغاية في اإلقليم مع 

 

قر من خالل الزراعة منخفًضا بسبب مشاركة المرأة  . ال يزال أداء اإلقليم في القضاء على الف 4

وتعادالت القوة الشرائية  1.25الهامشية في األعمال التجارية الزراعية الحصول على درجة 

. هذا بالتأكيد مجال يجب أن تفعله 1.75الشاملة المنخفضة لسالسل قيمة السلع األساسية بدرجة 

 اإلقليم أكثر.

 

مؤشر المتعلقة بتمويل االستثمار في الزراعة منخفضة للغاية، وال سيما . ال تزال جميع معايير ال5

على التوالي، مقارنة  3.44و  1.17الوصول إلى التمويل والعامة اإلنفاق على الزراعة بنتائج 

. القطاع الخاص المحلي كما ال يزال االستثمار في الزراعة 10وهو  2021بالحد األدنى 

على  2.50و  1.86ألجنبي في الزراعة منخفًضا للغاية بدرجة واستثمارات القطاع الخاص ا

 .5التوالي مقارنة بالحد األدنى من الدرجات وهو 

 

يجب أن يولي اإلقليم اهتماًما لجميع مجاالت التزامات البرنامج الشامل لتنمية الزراعة   . لذلك ، 6

في أفريقيا / ماالبو. يجب أن تزيد من تمويل االستثمار في الزراعة ، وتحسين التجارة بين البلدان  

ضاء  األفريقية في السلع والخدمات الزراعية، والمشاركة في إجراءات قوية للتصدي للجوع والق 

عليه من خالل الزراعة المستدامة. نظًرا ألن بعض المؤشرات ال يتم اإلبالغ عنها بشكل جيد ، 

 يجب على اإلقليم أيًضا تحسين جمع البيانات نظام في كل بلد. 

 المواضيع  -التزامات ماالبو   جاالتم فئات ال   -ماالبو ات لتزامإ  جاالتم

المحرز في   التقدم
 الفئة 

 الحد األدنى 

2021 

أداء الفئة  
 على

10 

  التقدم الرقم البند 
المحرز في 

 الموضوع 

الحد  
 لعام  األدنى

2021 

أداء  
  الموضوع

  على

10 

 الرقم البند 

ليس على المسار  

 الصحيح 
 PC 1.1 في البلدان  CAADPتنفيذ  6.43 10.00

ليس على  

المسار  
 الصحيح 

10.00 6.68 
 االلتزام ب

CAADP 
1 

ليس على المسار  

 الصحيح 
10.00 7.33 

التعاون والشراكة القائم على  
CAADP 

 

PC 1.2 

ليس على المسار  

 الصحيح 
10.00 6.30 

المراجعة المؤسسية والسياسة 

 /  CAADPالمستندة إلى  
 اإلعداد / الدعم 

PC 1.3 

ليس على المسار  

 الصحيح 
 PC 2.1 اإلنفاق العام على الزراعة  3.44 10.00

ليس على  

المسار  
 الصحيح 

7.50 2.24 
 تمويل االستثمار

 في الزراعة
2 

ليس على المسار  

 الصحيح 
5.00 1.86 

استثمار القطاع الخاص المحلي 

 في الزراعة
PC 2.2 

ليس على المسار  

 الصحيح 
5.00 2.50 

استثمار القطاع الخاص األجنبي  

 في الزراعة
PC 2.3 

ليس على المسار  
 الصحيح 

 PC 2.4 إمكانية التحصل على التمويل  1.17 10.00

ليس على المسار  
 الصحيح 

7.92 2.28 
إمكانية التحصل على المدخالت  

 والتقنيات الزراعية 
PC 3.1 

ليس على  

المسار  
 الصحيح 

 3 القضاء على الجوع 1.78 6.32

ليس على المسار  

 الصحيح 
5.00 1.51 

 اإلنتاجية الزراعية 
PC 3.2 

ليس على المسار  

 الصحيح 
5.00 0.34 

 خسارة ما بعد الحصاد 
PC 3.3 

ليس على المسار  

 الصحيح 
10.00 2.35 

 الحماية االجتماعية 
PC 3.4 

ليس على المسار  
 الصحيح 

5.00 1.90 
 األمن الغذائي والتغذية 

PC 3.5 

ليس على المسار  
 الصحيح 

5.00 2.29 
 سالمة الغذاء 

PC 3.6 

ليس على المسار  

 الصحيح 
6.25 1.76 

الناتج المحلي اإلجمالي الزراعي  

 والحد من الفقر

PC 4.1 

ليس على  
المسار  

 الصحيح 
5.81 1.98 

 القضاء على الفقر

 من خالل الزراعة 

4 

ليس على المسار  

 1.75 5.00 الصحيح 

الشراكات الشاملة بين القطاعين  

العام والخاص لسالسل قيمة  
 السلع األساسية 

PC 4.2 

ليس على المسار  

 الصحيح 
5.00 3.17 

وظيف الشباب في القطاع 

 الزراعي 

PC 4.3 

ليس على المسار  

 الصحيح 
7.00 1.25 

مشاركة المرأة في األعمال 

 الزراعية 

PC 4.4 

س على المسار  لي

 الصحيح 

التجارة البينية األفريقية في السلع   0.00 5.00

 والخدمات  الزراعية

PC 5.1 
ليس على  

المسار  
 الصحيح 

5.00 1.45 

 التجارة البينية األفريقية 

 في الزراعة

 السلع و
 خدمات

5 
س على المسار  لي

 الصحيح 
السياسات التجارية  والظروف   2.91 5.00

 المؤسسية بين البلدان األفريقية 
PC.5.2 

س على المسار  لي
 الصحيح 

المرونة في مواجهة المخاطر  2.64 6.00
 المتعلقة بالمناخ

PC 6.1   ليس على
المسار  

 4.46 8.00 الصحيح 

 6 المرونة ضد تقلب المناخ

س على المسار  لي

 الصحيح 

االستثمار في بناء القدرة على   6.29 10.00

 الصمود 

PC 6.2 

س على المسار  لي

 الصحيح 

قدرة الدولة على التخطيط القائم   0.14 5.00

التنفيذ والرصد   على األدلة و
 والتقييم

PC 7.1   ليس على

المسار  
 الصحيح 

8.33 4.71 
 المساءلة المتبادلة عن 

 اإلجراءات والنتائج 
7 
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س على المسار  لي
 الصحيح 

 والمساءلة األقران مراجعة 6.77 10.00
 المتبادلة

PC 7.2 

س على المسار  لي
 الصحيح 

 كل الزراعة مراجعة عملية 7.23 10.00
 سنتين 

PC 7.3 

     

 النتيجة اإلجمالية للمنطقة 3.33 التقدم العام س على المسار الصحيح لي 

   

 ھو 2021معيار  7.28 .2021وھو الحد األدنى من النقاط اإلجمالية للمنطقة لتكون على المسار الصحيح في عام 
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 شرق إفريقيا أقليم  لقد حقق 4.56 10/وهو  ليس على المسار الصحيح  تنفيذ إعالن مالبو بشأن التحول الزراعي في افريقيافي 
      

 التحليل اإلقليمي شرق افريقيا إقليم 
كن يوبالتالي لم  7.28ل مقياس مرجعي مقاب 4.56شرق إفريقيا درجة إجمالية قدرها  اقليم . حقق1

. 2025ول عام أهداف وغايات البرنامج الشامل للتنمية الزراعية بحل على المسار الصحيح لتحقيق

على المسار الصحيح في أي من مجاالت االلتزام السبعة للبرنامج.  االقليمكن يعلى مستوى االلتزام، لم 

في  13ضاء الـ األعضاء في المنطقة. من بين الدول األعيعكس األداء المرصود األداء العام للدول 

، كانت رواندا فقط على الطريق الصحيح لتحقيق أهداف وغايات البرنامج الشامل  منطقة شرق إفريقيا

 لتنمية الزراعة في أفريقيا. 

 

تقدما جيدا نحو تحقيق  قليماال أظهرومع ذلك، من الجدير بالمالحظة أنه في بعض مجاالت االلتزام  - 2

امل  ، في الموضوع األول المتعلق بااللتزام بعملية البرنامج الشعلى سبيل المثال األهداف. بالنسبة

هدف بسهولة إذا أعادت  . يمكن تحقيق ال10من   7.89على  االقليم للتنمية الزراعية في أفريقيا، حصل

التزامها بتنفيذ الجوانب المتبقية من عملية البرنامج المحلي لتنمية   االقليمجميع الدول األعضاء في 

الزراعة في أفريقيا ، التي تم تشكيلها المطلوبة. الشراكة والتحالف مع جميع أصحاب المصلحة 

، فقد أظهر األداء  7سبة لمجال االلتزام والمراجعات المكتملة للسياسات والمؤسسات. وبالمثل ، بالن

تقدًما مثيًرا لإلعجاب ويمكن تحقيقه بشكل خاص من خالل تعزيز قدرة الدول األعضاء على التخطيط 

أيًضا تقدًما جيدًا في تعزيز القدرة على  االقليم  قوالتنفيذ والرصد والتقييم المستند إلى األدلة. حق

. ومع ذلك ، تحتاج الدول  8.00مقابل المعيار  6.22قيق درجة تح الصمود مع تقلب المناخ من خالل

 األعضاء إلى زيادة االستثمارات في بناء القدرة على الصمود. 

 

مويل االستثمار في الزراعة ألنه  بشأن ت 2رقم  مزيدًا من االهتمام في االلتزام االقليمولي ي. يجب أن 3

حقق حتى منتصف الطريق نحو تحقيق الهدف. تحتاج الدول األعضاء إلى زيادة اإلنفاق العام على  يلم 

ذلك االستثمار األجنبي الزراعة وخلق بيئة مواتية لزيادة االستثمار من قبل القطاع الخاص بما في 

تي الزراعية ال للتمويل من قبل األسر إلى إيالء اهتمام كبير لمنطقة الوصول  االقليمحتاج يالمباشر. 

أيًضا إلى االهتمام بمجال التجارة البينية األفريقية في   االقليمحتاج ييكون أداؤها سيئًا بشكل خاص. 

؛ هناك حاجة لخفض الحواجز أمام التجارة )التعريفة وغير  لخدمات الزراعية المنخفضة حاليًا السلع وا

ألعضاء على النحو المتوخى تحت راية  الجمركية( والتأكد من وجود تجارة أكثر حرية بين الدول ا

 . (AfCFTA) منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية

 

إلى االهتمام بجميع مجاالت االلتزام حتى تفي بأهداف البرنامج الشامل   االقليمحتاج  ي. بشكل عام، 4

 .2025للتنمية الزراعية في إفريقيا بحلول عام 

 المواضيع  -التزامات ماالبو   جاالتم فئات ال   -ماالبو ات لتزامإ  جاالتم
المحرز في   التقدم
 الفئة 

 الحد األدنى 

2021 

أداء الفئة  
 على

10 

  التقدم الرقم البند 
المحرز في 

 الموضوع 

الحد  
 لعام  األدنى

2021 

أداء  
  الموضوع

  على

10 

 الرقم البند 

ليس على المسار  
 الصحيح 

 PC 1.1 في البلدان  CAADPتنفيذ  8.13 10.00

على  ليس 
المسار  

 الصحيح 
10.00 7.89 

 االلتزام ب
CAADP 

1 
ليس على المسار  

 الصحيح 
10.00 7.23 

التعاون والشراكة القائم على  

CAADP 
 

PC 1.2 

ليس على المسار  
 الصحيح 

10.00 5.07 

المراجعة المؤسسية والسياسة 
 /  CAADPالمستندة إلى  

 اإلعداد / الدعم 

PC 1.3 

المسار  ليس على 
 الصحيح 

 PC 2.1 اإلنفاق العام على الزراعة  1.74 10.00

ليس على  
المسار  

 الصحيح 
7.50 2.79 

 تمويل االستثمار

 في الزراعة
2 

ليس على المسار  
 الصحيح 

5.00 1.54 
استثمار القطاع الخاص المحلي 

 في الزراعة
PC 2.2 

ليس على المسار  

 الصحيح 
5.00 2.78 

القطاع الخاص األجنبي  استثمار 

 في الزراعة
PC 2.3 

ليس على المسار  

 الصحيح 
 PC 2.4 إمكانية التحصل على التمويل  3.21 10.00

ليس على المسار  

 الصحيح 
7.92 2.69 

إمكانية التحصل على المدخالت  

 والتقنيات الزراعية 
PC 3.1 

ليس على  
المسار  

 الصحيح 
6.32 3.10 

القضاء على 

 الجوع
3 

ليس على المسار  
 الصحيح 

5.00 3.03 
 اإلنتاجية الزراعية 

PC 3.2 

ليس على المسار  
 الصحيح 

5.00 5.13 
 خسارة ما بعد الحصاد 

PC 3.3 

ليس على المسار  

 الصحيح 
10.00 2.01 

 الحماية االجتماعية 
PC 3.4 

ليس على المسار  

 الصحيح 
5.00 2.56 

 الغذائي والتغذية األمن 
PC 3.5 

ليس على المسار  

 الصحيح 
5.00 2.12 

 سالمة الغذاء 
PC 3.6 

ليس على المسار  

 الصحيح 
6.25 4.18 

الناتج المحلي اإلجمالي الزراعي  

 والحد من الفقر

PC 4.1 

ليس على  

المسار  
 الصحيح 

5.81 3.18 
 القضاء على الفقر

 من خالل الزراعة 
4 

المسار  ليس على 
 4.44 5.00 الصحيح 

الشراكات الشاملة بين القطاعين  
العام والخاص لسالسل قيمة  

 السلع األساسية 

PC 4.2 

ليس على المسار  

 الصحيح 
5.00 1.97 

توظيف الشباب في القطاع  

 الزراعي 

PC 4.3 

ليس على المسار  
 الصحيح 

7.00 
مشاركة المرأة في األعمال  0.55

 الزراعية 
PC 4.4 

س على المسار  لي
 الصحيح 

التجارة البينية األفريقية في السلع   3.70 5.00
 الزراعية 

 والخدمات

PC 5.1 

ليس على  

المسار  

 الصحيح 
5.00 2.12 

التجارة البينية  
في   األفريقية

 السلع و الزراعة
 خدمات

5 
س على المسار  لي

 الصحيح 
التجارية  والظروف  السياسات  5.58 5.00

 المؤسسية بين البلدان األفريقية 
PC.5.2 

س على المسار  لي
 الصحيح 

المرونة في مواجهة المخاطر  6.85 6.00
 المتعلقة بالمناخ

PC 6.1   ليس على
المسار  

 6.22 8.00 الصحيح 

المرونة ضد تقلب  
 المناخ 

6 

س على المسار  لي

 الصحيح 

بناء القدرة على  االستثمار في  3.92 10.00

 الصمود 

PC 6.2 

س على المسار  لي

 الصحيح 

قدرة الدولة على التخطيط القائم   7.58 5.00

التنفيذ والرصد   على األدلة و
 والتقييم

PC 7.1   ليس على

المسار  
 الصحيح 

8.33 6.59 
المساءلة المتبادلة  

 عن 
7 
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س على المسار  لي
 الصحيح 

  األقران مراجعة 8.27 10.00

 المتبادلة   والمساءلة

PC 7.2   اإلجراءات
 والنتائج 

س على المسار  لي

 الصحيح 
10.00 

8.13 
  الزراعة مراجعة  عملية

 سنتين  كل

PC 7.3 

     

 النتيجة اإلجمالية للمنطقة 4.56 التقدم العام س على المسار الصحيح لي 

   

 ھو 2021معيار  7.28 .2021للمنطقة لتكون على المسار الصحيح في عام وھو الحد األدنى من النقاط اإلجمالية 
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 إفريقيا   مالشأقليم  لقد حقق 4.56 10/وهو  ليس على المسار الصحيح  في تنفيذ إعالن مالبو بشأن التحول الزراعي في افريقيا
      

 التحليل اإلقليمي افريقيا مالش
ست دول أعضاء هي: الجزائر ومصر وليبيا وموريتانيا والمغرب وتونس. اتحاد  االقليم  اضم هذي .1

نسقت الدول األعضاء فيها ، (REC)كمجموعة اقتصادية إقليمية  ، (UMA)المغرب العربي 

أبلغت عن بيانات التقدم. هذه الدول  االقليم   هذه. جميع الدول األعضاء داخل BRومصر لعملية 

( ؛ 6.52( ؛ مصر )1.47ة بكل منها في فترة هذا التقرير هي الجزائر )األعضاء والنتائج الخاص 

(. إنه لمن المشجع أن نعلم أن  6.28( وتونس )6.89( ، المغرب )5.40( ، موريتانيا )1.14ليبيا )

 .المغرب وتونس أحرزتا تقدما كبيرا نحو تحقيق التزام ماالبو

 

خالل هذه الدورة االستعراضية الثالثة لفترة السنتين ، تم بذل جهد تواصل كبير لتوعية الدول  .2

اء في المنطقة ، قدمت الدول األعض   COVID-19األعضاء. أيًضا ، على الرغم من سياق 

على تحسين المشاركة في الدول األعضاء حتى يتمكنوا من  االقليم، فإننا نشجع تقاريرها. ومع ذلك

 توفير بيانات شاملة وفي الوقت المناسب لدورات المراجعة كل سنتين في المستقبل. 

 

مع األخذ في  4.62يُظهر تقرير التقدم اإلجمالي أن المنطقة ليست على المسار الصحيح مع درجة  .3

 BR 2019في دورة  2.65تمت زيادة الدرجة من  ة. اإلقليمي7.28البالغ  2021االعتبار معيار 

 4.62إلى 

 

على المسار الصحيح فقط  وليس على المسار الصحيح في أي من مجاالت التزام ماالبو وه االقليم .4

)استثمار القطاع الخاص المحلي في الزراعة ، والشراكة الشاملة بين   23من فئات األداء الـ  3في 

ل قيمة السلع األساسية ، وقدرة الدولة على تنفيذ التخطيط القائم القطاعين العام والخاص لسالس

 على األدلة والرصد والتقييم(. 

 

 لقضاء على الفقر من خالل الزراعة، واهاء الجوعفي االلتزامات بإن قليمإن األداء السيئ لال .5

ة على التكيف لقدروتعزيز التجارة بين البلدان األفريقية في المنتجات والخدمات الزراعية وبناء ا

التحول الزراعي من أجل نظام غذائي  ، يعزز الحاجة إلى التخطيط واالستهدافمع تقلب المناخ 

 مرن.
 

 المواضيع  -التزامات ماالبو   جاالتم فئات ال   -ماالبو ات لتزامإ  جاالتم
المحرز في   التقدم
 الفئة 

 الحد األدنى 

2021 

أداء الفئة  
 على

10 

  التقدم الرقم البند 
المحرز في 

 الموضوع 

الحد  
 لعام  األدنى

2021 

أداء  
  الموضوع

  على

10 

 الرقم البند 

ليس على المسار  
 الصحيح 

 PC 1.1 في البلدان  CAADPتنفيذ  8.81 10.00

ليس على  
المسار  

 الصحيح 
10.00 6.77 

 االلتزام ب
CAADP 

1 
ليس على المسار  

 الصحيح 
10.00 5.40 

التعاون والشراكة القائم على  

CAADP 
 

PC 1.2 

ليس على المسار  
 الصحيح 

10.00 6.11 

المراجعة المؤسسية والسياسة 
 /  CAADPالمستندة إلى  

 اإلعداد / الدعم 

PC 1.3 

ليس على المسار  
 الصحيح 

 PC 2.1 اإلنفاق العام على الزراعة  4.04 10.00

ليس على  
المسار  

 الصحيح 
7.50 3.52 

 تمويل االستثمار

 الزراعةفي 
2 

ليس على المسار  
 الصحيح 

5.00 5.16 
استثمار القطاع الخاص المحلي 

 في الزراعة
PC 2.2 

ليس على المسار  

 الصحيح 
5.00 1.75 

استثمار القطاع الخاص األجنبي  

 في الزراعة
PC 2.3 

ليس على المسار  

 الصحيح 
 PC 2.4 إمكانية التحصل على التمويل  3.13 10.00

ليس على المسار  

 الصحيح 
7.92 4.00 

إمكانية التحصل على المدخالت  

 والتقنيات الزراعية 
PC 3.1 

ليس على  
المسار  

 الصحيح 
6.32 2.68 

القضاء على 

 الجوع
3 

ليس على المسار  
 الصحيح 

5.00 0.78 
 اإلنتاجية الزراعية 

PC 3.2 

ليس على المسار  
 الصحيح 

5.00 0.00 
 الحصاد خسارة ما بعد 

PC 3.3 

ليس على المسار  

 الصحيح 
10.00 5.99 

 الحماية االجتماعية 
PC 3.4 

ليس على المسار  

 الصحيح 
5.00 2.35 

 األمن الغذائي والتغذية 
PC 3.5 

ليس على المسار  

 الصحيح 
5.00 2.96 

 سالمة الغذاء 
PC 3.6 

ليس على المسار  

 الصحيح 
6.25 1.75 

الناتج المحلي اإلجمالي الزراعي  

 والحد من الفقر

PC 4.1 

ليس على  

المسار  
 الصحيح 

5.81 4.23 
 القضاء على الفقر

 من خالل الزراعة 
4 

ليس على المسار  
 6.33 5.00 الصحيح 

الشراكات الشاملة بين القطاعين  
العام والخاص لسالسل قيمة  

 السلع األساسية 

PC 4.2 

المسار  ليس على 

 الصحيح 
5.00 4.30 

توظيف الشباب في القطاع  

 الزراعي 

PC 4.3 

ليس على المسار  
 الصحيح 

7.00 4.52 
مشاركة المرأة في األعمال 

 الزراعية 
PC 4.4 

س على المسار  لي
 الصحيح 

5.00 
1.01 

التجارة البينية األفريقية في السلع  
 الزراعية 

 والخدمات

PC 5.1 

ليس على  

المسار  

 الصحيح 
5.00 2.42 

التجارة البينية  
في   األفريقية

 السلع و الزراعة
 خدمات

5 
س على المسار  لي

 الصحيح 
5.00 

3.83 
السياسات التجارية  والظروف  
 المؤسسية بين البلدان األفريقية 

PC.5.2 

س على المسار  لي
 الصحيح 

6.00 
5.12 

المرونة في مواجهة المخاطر 
 المتعلقة بالمناخ

PC 6.1   ليس على
المسار  

 6.16 8.00 الصحيح 

المرونة ضد تقلب  
 المناخ 

6 

س على المسار  لي

 الصحيح 

10.00 
7.21 

االستثمار في بناء القدرة على  

 الصمود 

PC 6.2 

س على المسار  لي

 الصحيح 

5.00 

6.41 

قدرة الدولة على التخطيط القائم  

التنفيذ والرصد   على األدلة و
 والتقييم

PC 7.1   ليس على

المسار  
 الصحيح 

8.33 6.53 
المساءلة المتبادلة  

 عن 
7 
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س على المسار  لي
 الصحيح 

10.00 
5.28 

  األقران مراجعة

 المتبادلة   والمساءلة

PC 7.2   اإلجراءات
 والنتائج 

س على المسار  لي

 الصحيح 
10.00 

7.90 
  الزراعة مراجعة  عملية

 سنتين  كل

PC 7.3 

     

 النتيجة اإلجمالية للمنطقة 4.62 التقدم العام س على المسار الصحيح لي 
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 فريقي اإل الجنوبأقليم  لقد حقق 4.11 10/وهو  ليس على المسار الصحيح  تنفيذ إعالن مالبو بشأن التحول الزراعي في افريقيافي 
      

 التحليل اإلقليمي فريقيإقليم اللجنوب اإل
( دولة عضو وهي: أنغوال وبوتسوانا وإسواتيني وليسوتو  12اثنتي عشرة ) قليماال هضم هذي .1

يا وزيمبابوي. باستثناء  ومدغشقر ومالوي وموريشيوس وموزمبيق وناميبيا وجنوب إفريقيا وزامب

٪. يبلغ 92، قدمت جميع هذه الدول األعضاء تقاريرها التي تمثل معدل تقديم يبلغ موريشيوس

على المسار الصحيح   ليس قليماال، مما يشير إلى أن 4.11 القليملة متوسط الدرجات اإلجمالي

ماالبو عند تقييمها  /  (CAADP) (للوفاء بالتزامات البرنامج الشامل للتنمية الزراعية في أفريقيا

٪ في األداء مقارنةً بتقرير  3.5يمثل هذا انخفاًضا بنسبة  2021. نقطة مرجعية لتقرير 7.28مقابل 

، يوجد أي منها على المسار الصحيح  ، ال(12الدول األعضاء االثنتي عشرة )من بين  .2019

٪ عن عدد الدول األعضاء التي كانت على المسار الصحيح في 66.7وهو ما يمثل انخفاًضا بنسبة 

 .2019ولكنها ال تمثل أي تغيير عن تقرير عام  2017لعام  االفتتاحي التقرير 

، في BR 2021صحيح في أي من التزامات ماالبو السبعة في جنوب إفريقيا ليست على المسار ال .2

، لكنها أيًضا  BR ىفتتاحاال التقرير حين أنها كانت على المسار الصحيح بشأن أربعة التزامات في

ذلك ، فقد  . ومع2019لعام  BRلم تكن على المسار الصحيح بشأن أي من االلتزامات في تقرير 

  المتبادلة عن اإلجراءات والنتائججهودًا كبيرة في االلتزامات المتعلقة بالمساءلة  االقليم بذل

امل للتنمية الزراعية في  والقدرة على الصمود في وجه تقلب المناخ  وااللتزام بعملية البرنامج الش

والتجارة بين البلدان األفريقية في السلع والخدمات الزراعية حيث حققوا ما ، (CAADP)أفريقيا 

 يقرب من نصف المعالم المطلوبة لتحقيق تلك المواضيع. 

أنتجت الدول األعضاء التي تتمتع بنظم إدارة بيانات زراعية جيدة نسبيًا تقارير أفضل لعملية  .3

 ة كل سنتين.  المراجع

مرة أخرى، تساهم مواءمة وتنفيذ السياسات والبرامج على أساس مبادئ    (أ

CAADP   في تحسين أداء الدول األعضاء )تحقيق أهداف فترة السنتين المحددة

  اثنانوأداء قطاع الزراعة( كما يتضح من حقيقة أن  CAADفي عملية ماالبو 

وزيمبابوي( على المسار الصحيح عندما يتعلق األمر  ( دول أعضاء ) تنزانيا2)

 ؛ CAADPبتنفيذ عملية 

أيًضا، ساهم االنفتاح التجاري في األداء الجيد للتجارة البينية في المنطقة )دولة  (ب

 ((؛5.06بوتسوانا ) عضو واحدة فقط على المسار الصحيح:

تقدم جيد ، حيث عالوة على ذلك ، ساهم االلتزام بالمساءلة المتبادلة في إحراز  (ج

( ، وجنوب  8.66( ، وبوتسوانا )9.39( دول أعضاء )تنزانيا )3ساهمت ثالث )

 (( في األداء القوي وهي تسير على الطريق الصحيح.8.42إفريقيا )

ار في  بالنظر إلى األداء المنخفض في القضاء على الفقر من خالل الزراعة وتمويل االستثم (ح

 حتاج إلى مراعاة ما يلي: االقليم ي ، فإنالزراعة والقضاء على الجوع

أوال ، زيادة اإلنفاق العام على الزراعة ؛ ثم زيادة وصول المزارعين إلى   (أ

 المدخالت والتقنيات الزراعية ؛ 

يجب على المنطقة أيًضا تعزيز االستثمار في بناء القدرة على الصمود ،   (ب

 ا بعد الحصاد ،واالستثمار في تكنولوجيا التخزين بعد الحصاد للحد من خسائر م

تعزيز أنظمة جمع البيانات الزراعية وإدارتها لضمان اإلبالغ عن جميع أهداف وغايات  

 إعالن ماالبو في المستقبل ؛

العمل على جذب المزيد من االستثمارات العامة والخاصة عالية الجودة في قطاع  (ج

القضاء  الزراعة التي تعمل على تحسين واستدامة أداء قطاع الزراعة من أجل 

 على الجوع والحد من الفقر؛

 المواضيع  -التزامات ماالبو   جاالتم فئات ال   -ماالبو ات لتزامإ  جاالتم
المحرز في   التقدم
 الفئة 

 الحد األدنى 

2021 

أداء الفئة  
 على

10 

  التقدم الرقم البند 
المحرز في 

 الموضوع 

الحد  
 لعام  األدنى

2021 

أداء  
  الموضوع

  على

10 

 الرقم البند 

ليس على المسار  

 الصحيح 
 PC 1.1 في البلدان  CAADPتنفيذ  6.02 10.00

ليس على  

المسار  

 الصحيح 
10.00 6.55 

 االلتزام ب

CAADP 
1 

ليس على المسار  

 الصحيح 
10.00 7.20 

التعاون والشراكة القائم على  
CAADP 

 

PC 1.2 

ليس على المسار  

 الصحيح 
10.00 6.42 

المراجعة المؤسسية والسياسة 

 /  CAADPالمستندة إلى  

 اإلعداد / الدعم 

PC 1.3 

ليس على المسار  

 الصحيح 
 PC 2.1 اإلنفاق العام على الزراعة  5.40 10.00

ليس على  

المسار  
 الصحيح 

7.50 3.94 
 تمويل االستثمار

 الزراعةفي 
2 

ليس على المسار  

 الصحيح 
5.00 4.38 

استثمار القطاع الخاص المحلي 

 في الزراعة
PC 2.2 

ليس على المسار  
 الصحيح 

5.00 3.72 
استثمار القطاع الخاص األجنبي  

 في الزراعة
PC 2.3 

ليس على المسار  
 الصحيح 

 PC 2.4 إمكانية التحصل على التمويل  2.27 10.00

ليس على المسار  

 الصحيح 
7.92 2.80 

إمكانية التحصل على المدخالت  

 والتقنيات الزراعية 
PC 3.1 

ليس على  

المسار  
 الصحيح 

6.32 2.79 
القضاء على 

 الجوع
3 

ليس على المسار  

 الصحيح 
5.00 1.18 

 اإلنتاجية الزراعية 
PC 3.2 

ليس على المسار  

 الصحيح 
5.00 1.91 

 الحصاد خسارة ما بعد 
PC 3.3 

ليس على المسار  
 الصحيح 

10.00 5.55 
 الحماية االجتماعية 

PC 3.4 

ليس على المسار  
 الصحيح 

5.00 2.32 
 األمن الغذائي والتغذية 

PC 3.5 

ليس على المسار  

 الصحيح 
5.00 2.96 

 سالمة الغذاء 
PC 3.6 

ليس على المسار  

 الصحيح 
6.25 1.27 

الناتج المحلي اإلجمالي الزراعي  

 والحد من الفقر

PC 4.1 

ليس على  
المسار  

 الصحيح 
5.81 1.43 

 القضاء على الفقر
 من خالل الزراعة 

4 

ليس على المسار  

 1.29 5.00 الصحيح 

الشراكات الشاملة بين القطاعين  

العام والخاص لسالسل قيمة  
 السلع األساسية 

PC 4.2 

المسار  ليس على 

 الصحيح 
5.00 2.28 

توظيف الشباب في القطاع  

 الزراعي 

PC 4.3 

ليس على المسار  

 الصحيح 
7.00 0.88 

مشاركة المرأة في األعمال 

 الزراعية 

PC 4.4 

س على المسار  لي

 الصحيح 

التجارة البينية األفريقية في السلع   0.53 5.00

 الزراعية 

 والخدمات

PC 5.1 

ليس على  

المسار  
 الصحيح 

5.00 2.35 

التجارة البينية  

في   األفريقية
 السلع و الزراعة

 خدمات

5 
س على المسار  لي

 الصحيح 

السياسات التجارية  والظروف   4.18 5.00

 المؤسسية بين البلدان األفريقية 

PC.5.2 

س على المسار  لي

 الصحيح 

المرونة في مواجهة المخاطر  4.55 6.00

 المتعلقة بالمناخ

PC 6.1   ليس على

المسار  

 الصحيح 
8.00 5.58 

المرونة ضد تقلب  

 المناخ 
6 

س على المسار  لي
 الصحيح 

االستثمار في بناء القدرة على   6.62 10.00
 الصمود 

PC 6.2 

س على المسار  لي
 الصحيح 

قدرة الدولة على التخطيط القائم   3.86 5.00
التنفيذ والرصد   على األدلة و

 والتقييم

PC 7.1   ليس على
المسار  

 8.33 الصحيح 

المساءلة المتبادلة   6.14
 عن 

اإلجراءات  

 والنتائج 

7 

س على المسار  لي
 الصحيح 

  األقران مراجعة 7.06 10.00

 المتبادلة   والمساءلة

PC 7.2 
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س على المسار  لي
 الصحيح 

  الزراعة مراجعة  عملية 7.49 10.00

 سنتين  كل

PC 7.3 تعزيز تدجين إعالن ماالبو واألهداف في خطط التنفيذ الوطنية الخاصة بهم. ومن  (ح

األهمية بمكان أيًضا أن تستمر المنطقة في االنفتاح على التجارة البينية ، وأن 

وتضيف قيمة إلى منتجاتها من أجل زيادة الدخل من   تستخدم األسواق المهيكلة

 التجارة في المنطقة والحد من الفقر. 

     

 النتيجة اإلجمالية للمنطقة 4.11 التقدم العام س على المسار الصحيح لي 
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 ا إفريقي غربأقليم  لقد حقق 4.75 10/وهو  ليس على المسار الصحيح  تنفيذ إعالن مالبو بشأن التحول الزراعي في افريقيافي 
      

 التحليل اإلقليمي فريقياإقليم غرب إ

خضع اإلقليم للتنسيق مع الجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا. الدول األعضاء الخمسة عشر ي .1

( التي تشكل المنطقة هي: بنين، بوركينا فاسو، كابو فيردي، كوت ديفوا )ساحل العاج(،  15)

غو. غامبيا، غانا، غينيا، غينيا بيساو، ليبيريا، مالي، النيجر، نيجيريا، السنغال، سيراليون، وتو

ونفسه  2019٪ في 100٪( إلى 93) 2017ظل معدل التقديم ثابتًا منذ فترة اإلبالغ األولى، وهو 

، مما يشير إلى أن اإلقليم ليس على 4.80النقاط لإلقليم هو ٪ في التقرير الحالي. متوسط 100

( / CAADPالمسار الصحيح للوفاء بالتزامات البرنامج الشامل للتنمية الزراعية في أفريقيا )

. اإلقليم ليس على المسار الصحيح 2021نقطة مرجعية لعام  7.28ماالبو عند تقييمها مقابل 

٪ مقارنة بالتقرير األخير. على الرغم من أن اإلقليم ليس  8وانخفض من حيث األداء بمقدار 

د فقط على المسار الصحيح وتراجع من حيث األداء، فمن المهم التأكيد على أنه بدالً من بلد واح

من الفترة المشمولة بالتقرير األخير كان على المسار الصحيح، مع مالحظة أن هذا هو منتصف 

نقاط  10، فإن خمس دول أعضاء هي تحقيق تقدم مطرد نحو هدف  2025التقارير حتى عام 

( هي: 5نقطة. هذه الدول األعضاء الخمس ) 7.28نقاط فما فوق، ولكن أقل من  5بتسجيل أداء 

 (.5.59(، نيجيريا )6.66(، مالي )6.61(، غانا )5.56(، غامبيا )5.20ا فاسو )بوركين

وهو ليس على المسار الصحيح في تنفيذ إعالن ماالبو  10/  4.75سجل إقليم غرب أفريقيا  .2

بشأن التحول الزراعي في إفريقيا. وعلى وجه التحديد، فإن غرب إفريقيا ليس على المسار 

( التزامات، وهي تمويل االستثمار في الزراعة؛ القضاء على  4الصحيح فيما يتعلق بأربعة )

الجوع من خالل الزراعة؛ والتجارة البينية في السلع والخدمات الزراعية.   الجوع استئصال

( األخرى ذات الدرجات في منتصف  3المنطقة تحرز تقدما ملحوظا في االلتزامات الثالثة )

هو تقرير نصف الطريق، مع  2021منذ عام   10الطريق، فإن إجمالي المعيار القياسي البالغ 

اللتزام بعملية البرنامج الشامل للتنمية الزراعية في أفريقيا، نقاط على ا 10من أصل  8.17

نقاط االلتزام  10من أصل  6.98نقاط لاللتزام بالمرونة لتقلب المناخ؛ و  10من أصل  5.92

 بالمساءلة المتبادلة عن اإلجراءات والنتائج. 

ستئصال الجوع من أجل تحسين أدائها في تمويل االستثمار في الزراعة ؛ القضاء على الجوع ا .3

من خالل الزراعة ؛ والتجارة البينية في السلع والخدمات الزراعية ، تحتاج المنطقة إلى إيالء 

 اهتمام خاص لفئات األداء التالية: 

 استثمار القطاع الخاص المحلي في الزراعة؛  (1)

 استثمار القطاع الخاص األجنبي في الزراعة؛  (2)

 الحصول على التمويل؛ و (3)

سوء الحظ ، يتكرر الوصول إلى التمويل في فترتين من  القضاء على الجوع. ل (4)

 التقارير.

 

 وبناء على ذلك تقدم التوصيات التالية:  .4

 أوال، زيادة اإلنفاق العام على الزراعة كحصة من إجمالي اإلنفاق العام؛

ثانيا، توفير بيئة مواتية تسهل سهولة األعمال بهدف زيادة نسبة استثمارات القطاع  

 ليها االستثمار العام في الزراعة؛ الخاص المحلي إ

ثالثا، ضمان زيادة نسبة الرجال والنساء العاملين في الزراعة مع إمكانية الوصول إلى  

 الخدمات المالية من أجل تشجيع مشاركة الشباب والنساء في سالسل القيمة الزراعية ؛ و

الحصاد من أجل  رابعا، تعزيز االستراتيجيات التي تعزز معدل الحد من خسائر ما بعد 

 تعزيز األمن الغذائي والحد من الجوع.

 المواضيع  -التزامات ماالبو   جاالتم فئات ال   -ماالبو ات لتزامإ  جاالتم
المحرز في   التقدم
 الفئة 

 الحد األدنى 

2021 

أداء الفئة  
 على

10 

  التقدم الرقم البند 
المحرز في 

 الموضوع 

الحد  
 لعام  األدنى

2021 

أداء  
  الموضوع

  على

10 

 الرقم البند 

ليس على المسار  

 الصحيح 
 PC 1.1 في البلدان  CAADPتنفيذ  9.05 10.00

ليس على  

المسار  

 الصحيح 
10.00 8.03 

 االلتزام ب

CAADP 
1 

ليس على المسار  

 الصحيح 
10.00 6.92 

التعاون والشراكة القائم على  
CAADP 

 

PC 1.2 

ليس على المسار  

 الصحيح 
10.00 8.13 

المراجعة المؤسسية والسياسة 

 /  CAADPالمستندة إلى  

 اإلعداد / الدعم 

PC 1.3 

ليس على المسار  

 الصحيح 
 PC 2.1 اإلنفاق العام على الزراعة  4.98 10.00

ليس على  

المسار  
 الصحيح 

7.50 3.02 
 تمويل االستثمار

 في الزراعة
2 

ليس على المسار  

 الصحيح 
5.00 2.97 

القطاع الخاص المحلي استثمار 

 في الزراعة
PC 2.2 

ليس على المسار  
 الصحيح 

5.00 1.72 
استثمار القطاع الخاص األجنبي  

 في الزراعة
PC 2.3 

ليس على المسار  
 الصحيح 

 PC 2.4 إمكانية التحصل على التمويل  2.41 10.00

ليس على المسار  

 الصحيح 
7.92 3.54 

التحصل على المدخالت  إمكانية 

 والتقنيات الزراعية 
PC 3.1 

ليس على  

المسار  
 الصحيح 

6.32 2.87 
القضاء على 

 الجوع
3 

ليس على المسار  

 الصحيح 
5.00 2.75 

 اإلنتاجية الزراعية 
PC 3.2 

ليس على المسار  

 الصحيح 
5.00 2.38 

 خسارة ما بعد الحصاد 
PC 3.3 

ليس على المسار  
 الصحيح 

10.00 3.62 
 الحماية االجتماعية 

PC 3.4 

ليس على المسار  
 الصحيح 

5.00 1.62 
 األمن الغذائي والتغذية 

PC 3.5 

ليس على المسار  

 الصحيح 
5.00 3.29 

 سالمة الغذاء 
PC 3.6 

ليس على المسار  

 الصحيح 
6.25 2.08 

الناتج المحلي اإلجمالي الزراعي  

 الفقروالحد من 

PC 4.1 

ليس على  
المسار  

 الصحيح 
5.81 3.27 

 القضاء على الفقر
 من خالل الزراعة 

4 

ليس على المسار  

 4.27 5.00 الصحيح 

الشراكات الشاملة بين القطاعين  

العام والخاص لسالسل قيمة  
 السلع األساسية 

PC 4.2 

ليس على المسار  

 الصحيح 
5.00 3.87 

القطاع  توظيف الشباب في 

 الزراعي 

PC 4.3 

ليس على المسار  

 الصحيح 
7.00 2.86 

مشاركة المرأة في األعمال 

 الزراعية 

PC 4.4 

س على المسار  لي

 الصحيح 

التجارة البينية األفريقية في السلع   2.10 5.00

 الزراعية 

 والخدمات

PC 5.1 

ليس على  

المسار  
 الصحيح 

5.00 3.27 

التجارة البينية  

في   األفريقية
 السلع و الزراعة

 خدمات

5 
س على المسار  لي

 الصحيح 

السياسات التجارية  والظروف   4.44 5.00

 المؤسسية بين البلدان األفريقية 

PC.5.2 

س على المسار  لي

 الصحيح 

المرونة في مواجهة المخاطر  4.42 6.00

 المتعلقة بالمناخ

PC 6.1   ليس على

المسار  

 الصحيح 
8.00 5.93 

المرونة ضد تقلب  

 المناخ 
6 

س على المسار  لي
 الصحيح 

االستثمار في بناء القدرة على   7.45 10.00
 الصمود 

PC 6.2 

س على المسار  لي
 الصحيح 

قدرة الدولة على التخطيط القائم   2.95 5.00
التنفيذ والرصد   على األدلة و

 والتقييم

PC 7.1   ليس على
المسار  

 الصحيح 

المساءلة المتبادلة   6.86 8.33
 عن 

اإلجراءات  

 والنتائج 

7 

س على المسار  لي
 الصحيح 

  األقران مراجعة 8.67 10.00

 المتبادلة   والمساءلة

PC 7.2 
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س على المسار  لي
 الصحيح 

  الزراعة مراجعة  عملية 8.95 10.00

 سنتين  كل

PC 7.3 

     

 النتيجة اإلجمالية للمنطقة 4.75 التقدم العام س على المسار الصحيح لي 

   

 ھو 2021معيار  7.28 .2021وھو الحد األدنى من النقاط اإلجمالية للمنطقة لتكون على المسار الصحيح في عام 
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 التحليل القاري – 2021لعام  القاريداء األبطاقة ج. 7

 ا إفريقي لقد حقق 4.32 10/وهو  المسار الصحيح ليس على  في تنفيذ إعالن مالبو بشأن التحول الزراعي في افريقيا

      
 قاري التحليل ال فريقياإ

بشكل عام، ال تزال القارة غير على المسار الصحيح لتحقيق التزامات إعالن ماالبو، حيث  .1

  7.28مع المعيار القياسي األعلى نسبيًا البالغ  .4.32حصلت على متوسط إجمالي قدره 

في التقارير   6.66المسار الصحيح في الفترة المشمولة بالتقرير، مقارنة بـ المطلوب للسير على 

في الفترة، يبدو أن معدل التقدم في القارة قد تباطأ أكثر. يبدو أن الفجوة بين  2019السابقة لعام 

ي األداء العام للقارة مقارنة بالمعيار القياسي للفترة المشمولة بالتقرير آخذة في االتساع: الفرق ف

أصغر إلى حد ما من تلك الفترة المشمولة  2019( في 2.63) 6.66والمعيار  4.03النتيجة 

(. وتجدر اإلشارة إلى أن المعيار المرجعي  2.89) 7.28ومعيار  4.32درجة  aبالتقرير من 

، حيث  2025في عام  10لكل فترة إبالغ متتالية سيزداد، ليصل إلى الحد األقصى للقيمة وهو 

ع أن تعمل القارة باستمرار على تحسين األداء نحو تحقيق األهداف المحددة في إعالن من المتوق

 ماالبو. 

في الفترة المشمولة بالتقرير في وجود دولة عضو واحدة فقط  ينعكس معدل التقدم األبطأ .2

)غانا ومالي والمغرب  2019)رواندا( على المسار الصحيح ، مقابل أربع دول في فترة 

 ورواندا(.

لجميع   2019كان للقارة حالة غير على المسار الصحيح في الفترة المشمولة بالتقرير لعام  .3

التقرير. ومع ذلك، بالنسبة لمجاالت االلتزام  م يتغير في فترة هذامجاالت االلتزام السبعة ، وهذا ل

التالية، كان هناك تحسن شامل: إعادة االلتزام بعملية البرنامج الشامل للتنمية الزراعية في  

؛   2.72إلى  2.20( من 3؛ إنهاء الجوع )االلتزام   7.28إلى  7.29(، من 1)االلتزام  أفريقيا

؛ المرونة في 2.67إلى  1.81( من 4ل الزراعة إلى النصف )االلتزام خفض معدل الفقر من خال

؛ المساءلة المتبادلة عن اإلجراءات   5.72إلى   4.59( من 6مواجهة تغير المناخ )االلتزام 

 . 6.26إلى  5.98( من 7)االلتزام  والنتائج

األفريقية في السلع الزراعية انخفضت النتيجة اإلجمالية للقارة لتعزيز التجارة بين البلدان  .4

في هذه الفترة المشمولة بالتقرير. على هذا النحو،  2.45إلى  2019 في 2.87( من 5)االلتزام 

( وبوتسوانا 6.13( وسيراليون )6.52( ونيجيريا )7.70خمس دول أعضاء فقط )السنغال )

بوتي ونيجيريا  ( بوتسوانا وجي6.52( ونيجيريا )6.69( وجيبوتي )7.70( السنغال )5.06)

دولة في الفترة المشمولة بالتقرير هذه تسير على المسار   51والسنغال ، وسيراليون( من بين 

 في الفترة السابقة. 49من الدول األعضاء المبلغة البالغ عددها  28الصحيح ، مقارنة بـ 

( 8.07)( وزامبيا 8.54( وإسواتيني )8.56( ومصر )8.87تم تقييم أربع دول أعضاء )سيشيل ) .5

(. في فترة التقرير هذه ، أنفقت 2على المسار الصحيح لتمويل االستثمار في الزراعة )االلتزام 

٪ من إجمالي اإلنفاق الوطني على الزراعة 10( دول أعضاء بالفعل ما ال يقل عن 4أربع )

ترة )بوروندي ، جمهورية الكونغو الديمقراطية ، إثيوبيا ، ومالي( ، مقارنة بأربع دول في ف

 التقرير السابقة )بوركينا فاسو ، بوروندي ومالي وموريتانيا(. 

 

 المواضيع  -التزامات ماالبو   جاالتم فئات ال   -ماالبو ات لتزامإ  جاالتم
المحرز في   التقدم
 الفئة 

 الحد األدنى 

2021 

أداء الفئة  
 على

10 

  التقدم الرقم البند 
المحرز في 

 الموضوع 

الحد  
 لعام  األدنى

2021 

أداء  
  الموضوع

  على

10 

 الرقم البند 

ليس على المسار  

 الصحيح 
 PC 1.1 في البلدان  CAADPتنفيذ  7.70 10.00

ليس على  

المسار  
 الصحيح 

10.00 7.28 
 االلتزام ب

CAADP 
1 

ليس على المسار  

 الصحيح 
10.00 7.13 

التعاون والشراكة القائم على  

CAADP 

 

PC 1.2 

ليس على المسار  

 الصحيح 
10.00 7.00 

المراجعة المؤسسية والسياسة 

 /  CAADPالمستندة إلى  
 اإلعداد / الدعم 

PC 1.3 

ليس على المسار  

 الصحيح 
 PC 2.1 اإلنفاق العام على الزراعة  4.78 10.00

ليس على  

المسار  
 الصحيح 

7.50 3.15 
 تمويل االستثمار
 في الزراعة

2 

ليس على المسار  

 الصحيح 
5.00 3.17 

استثمار القطاع الخاص المحلي 

 في الزراعة
PC 2.2 

ليس على المسار  

 الصحيح 
5.00 2.32 

استثمار القطاع الخاص األجنبي  

 في الزراعة
PC 2.3 

ليس على المسار  
 الصحيح 

 PC 2.4 إمكانية التحصل على التمويل  2.34 10.00

ليس على المسار  
 الصحيح 

7.92 3.14 
إمكانية التحصل على المدخالت  

 والتقنيات الزراعية 
PC 3.1 

ليس على  

المسار  
 الصحيح 

 3 القضاء على الجوع 2.71 6.32

ليس على المسار  

 الصحيح 
5.00 1.93 

 اإلنتاجية الزراعية 
PC 3.2 

ليس على المسار  

 الصحيح 
5.00 1.82 

 خسارة ما بعد الحصاد 
PC 3.3 

المسار  ليس على 

 الصحيح 
10.00 4.50 

 الحماية االجتماعية 
PC 3.4 

ليس على المسار  
 الصحيح 

5.00 2.00 
 األمن الغذائي والتغذية 

PC 3.5 

ليس على المسار  
 الصحيح 

5.00 2.87 
 سالمة الغذاء 

PC 3.6 

ليس على المسار  

 الصحيح 
6.25 1.79 

الناتج المحلي اإلجمالي الزراعي  

 والحد من الفقر

PC 4.1 

ليس على  
المسار  

 الصحيح 
5.81 2.69 

 القضاء على الفقر
 من خالل الزراعة 

4 

ليس على المسار  

 3.33 5.00 الصحيح 

الشراكات الشاملة بين القطاعين  

العام والخاص لسالسل قيمة  
 السلع األساسية 

PC 4.2 

ليس على المسار  

 الصحيح 
5.00 3.52 

الشباب في القطاع  توظيف 

 الزراعي 

PC 4.3 

ليس على المسار  

 الصحيح 
7.00 2.11 

مشاركة المرأة في األعمال 

 الزراعية 

PC 4.4 

س على المسار  لي

 الصحيح 

التجارة البينية األفريقية في السلع   0.94 5.00

 الزراعية 

 والخدمات

PC 5.1 

ليس على  

المسار  
 الصحيح 

5.00 2.44 

التجارة البينية  

في   األفريقية
 السلع و الزراعة

 خدمات

5 
س على المسار  لي

 الصحيح 

السياسات التجارية  والظروف   3.93 5.00

 المؤسسية بين البلدان األفريقية 

PC.5.2 

س على المسار  لي

 الصحيح 

المرونة في مواجهة المخاطر  4.50 6.00

 المتعلقة بالمناخ

PC 6.1 
8.00 5.71 

المرونة ضد تقلب  

 المناخ 
6 
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س على المسار  لي
 الصحيح 

االستثمار في بناء القدرة على   6.91 10.00
 الصمود 

PC 6.2   ليس على
المسار  

 الصحيح 

س على المسار  لي

 الصحيح 

قدرة الدولة على التخطيط القائم   3.35 5.00

التنفيذ والرصد   على األدلة و

 والتقييم

PC 7.1   ليس على

المسار  

 الصحيح 

8.33 

المساءلة المتبادلة   6.26

اإلجراءات   عن

 والنتائج 

7 

س على المسار  لي

 الصحيح 
  األقران مراجعة 7.37 10.00

 المتبادلة   والمساءلة

PC 7.2 

س على المسار  لي
 الصحيح 

  الزراعة مراجعة  عملية 8.06 10.00

 سنتين  كل

PC 7.3 

     

 النتيجة اإلجمالية للمنطقة 4.32 التقدم العام الصحيح س على المسار لي 

   

 ھو 2021معيار  7.28 .2021وھو الحد األدنى من النقاط اإلجمالية للمنطقة لتكون على المسار الصحيح في عام 
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 التقدم المحرز في تنفيذ القرارات الرئيسية لالتحاد األفريقي    

 (EX.CL/1041(XXXII): المقرر )تقرير عن استهالك األسمدة في أفريقيا . أ8

 الخلفية . 1

الرئيسية الخنفاض اإلنتاجية الزراعية يف  ومن العوامل احليوية الفيزايئية. ية اجلديدة، وضعف األسواقويواجه املزارعون يف أفريقيا جمموعة متنوعة من القيود، مبا يف ذلك اخنفاض اإلنتاجية، وحمدودية فرص احلصول على التكنولوجيات الزراع
 ومن غري القابل للتفاوض زايدة اإلنتاجية الزراعية، وتوسيع معدالت النمو الزراعي، وإهناء اجلوع،.  مليارات دوالر من األمسدة 4وتشري إحدى التقديرات إىل أن معدل النضوب السنوي خلصوبة الرتبة يعادل . أفريقيا استنفاد خصوبة الرتبة 

 . وحتسني خصوبة الرتبة وصحة الرتبة يف أفريقيا

 .DOC] إعالن أبوجا بشأن األمسدة من أجل ثورة خضراء أفريقية حلضور مؤمتر قمة األمسدة األفريقي الذي أدى إىل  م2006يونيه  12ويف هذا السياق، اجتمع وزراء الزراعة يف االحتاد األفريقي يف أبوجا يف 

ASSEMBLY/AU/6 (VII) ]. ودعا القرار األول احلكومات األفريقية إىل حتقيق زايدة ال تقل عن  . وكان اهلدف من القرارات االثين عشر هلذا اإلعالن هو وضع السياسات واألسواق لتعزيز إنتاج األمسدة وتوافرها واستخدامها
ولتحقيق هذه  .م2015هكتار حبلول عام /كيلوغراما على األقل من املواد الغذائية 50هكتار إىل ما متوسطه /وغرامات من املواد الغذائيةكيل  8ل ستة أضعاف يف استخدام األمسدة وزايدة متوسط استخدام األمسدة السنوي آنذاك 

وعلى وجه  . دة، وإنتاج األمسدة الوطين واإلقليمي، ومتويل األمسدة، وخدمات اإلرشادقرارا إضافيا، على أن تتخذ تدخالت ملعاجلة مجلة أمور منها حصول املزارعني على األمسدة، وتكاليف األمس 11الزايدة يف استخدام األمسدة، اختذ 
. تليب متطلبات التمويل ملختلف اإلجراءات اليت اتفق عليها مؤمتر القمة م2007ألفريقيا، إىل إنشاء آلية متويل لألمسدة يف أفريقيا حبلول عام لتنمية ، بدعم من جلنة األمم املتحدة االقتصادية لاألفريقي  البنك 11التحديد، دعا القرار 

 .   تقارير عنه كل سنتنياجلديدة، ابلتعاون مع شركاء آخرين، إىل رصد التقدم احملرز وتقدمي الشراكةودعا القرار الثاين عشر مفوضية االحتاد األفريقي ووكالة 

  

 التقدم المحرز في تنفيذ إعالن أبوجا  - 2

 إنشاء وتشغيل آلية تمويل األسمدة األفريقية  2-1

عندما بلغت مسامهات حكومات نيجرياي وتنزانيا وتشاد، وكذلك التحالف من   م 2015وقد بدأ نفاذ الصندوق يف عام . م2008على الصندوق األفريقي للتنمية كصندوق خاص يف أبريل البنك األفريقي للتنمية وقد وافق جملس حمافظي 
 ، وتعيني موظفيم2017، بعد تعيني منسق يف نوفمرب م2018ويف وقت الحق، أصبحت إدارة متويل املشاريع تعمل بكامل طاقتها يف عام . ماليني دوالر 10أجل ثورة خضراء يف أفريقيا، احلد األدىن املال املطلوب لبدء التشغيل وهو 

الذي يستضيف )البنك األفريقي للتنمية وجملس إدارة  آلية متويل األمسدة األفريقية واملوافقة على املبادئ التوجيهية والواثئق االسرتاتيجية والتشغيلية املناسبة من قبل جملس إدارة م2018يف عام  (AFFM) آلية متويل األمسدة األفريقية
 (.  منتدى متويل األنشطة األفريقية

توزيع التعهدات واملبالغ اليت تلقتها اآللية يف ديسمرب  1ويبني اجلدول . حىت اآلن( يف املائة 70حوال )دوالرا   15  229 027دوالرا، مع اسرتداد  21 663  686، سجلت اآللية تعهدات إمجالية قدرها م2020وحىت ديسمرب  
يف محلة تعبئة املوارد لتمويل خطتها االسرتاتيجية  اآللية تشرع . مليون دوالر متاحا لاللتزامات املستقبلية 1.8ع وتكاليف التشغيل، وال يزال رصيدها مليون دوالر للمشاري 13.3مبلغ اآللية ومن املبلغ الذي مت تلقيه، خصصت . م2020
 .مليون دوالر 300بتكلفة ( 2028-2022)السبعية 
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 استهالك األسمدة 2.2

واملؤشر  (. يف إعالن أبوجا م2015منقحة عن السنة املستهدفة األصلية لعام ) م 2025هكتار حبلول عام /كيلوغراما من املغذايت  50زته الدول األعضاء األفريقية حنو بلوغ هدف وتتتبع عملية إعادة املغذايت والفرص التقدم الذي أحر 
دولة أفريقية أن متوسط استهالك األمسدة   31وتظهر البياانت الواردة من . هو العام املستهدف م2025هو عام األساس و م2015، حيث يكون عام ("كيلوغرام لكل هكتار من األراضي الصاحلة للزراعة)استهالك األمسدة "احملدد هو 
وهبذا . ٪ سنواي6.5حوال  2018و 2015استهالك األمسدة بني عامي  بلغ متوسط معدل منو .2015هكتار يف عام /كجم 12.8، بعد أن كان حوايل 2018هكتار اعتبارا من عام /كجم من املواد الغذائية 15.5بلغ حوال 

 . [ 1](1انظر الشكل ) 2015سنوات من عام  10البالغ  BRهكتار، بدال من هدف  /كجم على األقل من العناصر الغذائية  50عاما للوصول إىل هدف  21املعدل، سيستغرق األمر حوال 

  

  

  

ي الصندوق : 1الجدول 
ز
امات ف ز كانون  )حالة االلت 

 ( 2020ديسمتر /األول

  

 المتعهد بها المساهم

($) 

 تم استالمه

($) 

٪ من 

التعهد 

 المستلم

بنك التنمية  

  
  األفريق 

7,664,844 7,664,844 100% 

يا  %63 6,362,336 10,000,000 نيجير

انيا  %10 203,005 2,000,000 تي  

 %100 998,842 998,842 اغرا 

 %0 0 1,000,000 تشاد

 70.30 15,229,027 21,663,686 مجموع 

 AFFM 2020 التقرير السنوي ل: المصدر
 

 

https://www.translatoruser.net/bvsandbox.aspx?&from=en&to=ar&csId=da1c8d0b-21ce-4472-a3f6-f0c69ac7040a&usId=9ba1c85d-fbbb-42ec-8b49-8c64821349c4&ac=true&bvrpx=true&bvrpp=&dt=2021%2F11%2F17%2018%3A38#_ftn1
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 االستنتاجات والتوصيات . 3

ها حىت بعد متديد السنة / كيلوغراما من املغذايت 50الصحيح لتحقيق هدف أبوجا املتمثل يف  سارظم الدول األعضاء ليست على املولذلك فإن مع. يتزايد استهالك األمسدة يف أفريقيا ولكن مبعدل أبطأ بكثري مما كان متوقعا' 1'
 .  من خالل عملية إعادة املغذايت م2025املستهدفة حىت عام 

وسيكون من املهم استعراض  . نظم األغذية الزراعية وأصبحت تواجه اآلن خماطر متعددة وأصبحت أكثر استدامةوابإلضافة إىل ذلك، تطورت . ، تغري مشهد األمسدة يف أفريقيا تغريا سريعا م2006منذ مؤمتر قمة أبوجا لألمسدة يف عام  ' 2'
 .  4Rإعالن أبوجا وتوسيع نطاق احلوار بشأن األمسدة ليشمل اإلدارة املستدامة خلصوبة الرتبة وبرامج اإلشراف املثبتة مثل حلول 

 .  املوارد من خالل اآللية لتمويل االستهالك احملسن لألمسدة وصحة الرتبة املطلوبني يف أفريقياهناك حاجة إىل محلة قوية حلشد ' 3'
 

 
زايدة عالية  م2021، يف حني شهد عام 19-كوفيدبسبب   م2020؛ ومن املفرتض مرة أخرى يف عام 2019٪ يف عام 7بنحو أفريقيا جنويب الصحراء  اخنفض الطلب على األمسدة يف( fertilizer.orgأفريقيا ) IFAوفقا ل [ 1]

 (.يف أسعار األمسدة يف مجيع أحناء العامل مما جعل تطبيق األمسدة أقل يف أفريقيا

  

https://www.translatoruser.net/bvsandbox.aspx?&from=en&to=ar&csId=da1c8d0b-21ce-4472-a3f6-f0c69ac7040a&usId=9ba1c85d-fbbb-42ec-8b49-8c64821349c4&ac=true&bvrpx=true&bvrpp=&dt=2021%2F11%2F17%2018%3A38#_ftnref1
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 ASSEMBLY/AU/6 (VIII )الوثيقة : المقرر)الوصول إلى البذور والتكنولوجيا الحيوية . ب8

 الخلفية . 1

والتكنولوجيا األحيائية بوصفه إطارا اسرتاتيجيا لتنمية قطاع البذور يف أفريقيا   ، الربانمج األفريقي للبذورم2007يناير  30إىل  29أقرت الدورة العادية الثامنة جلمعية االحتاد األفريقي املعقودة يف أديس أاباب، إثيوبيا يف الفرتة من  - 10
تعزيز تطبيق التكنولوجيات احليوية  العام يف اإلسهام يف زايدة األمن الغذائي والتغذية ويف التخفيف من حدة الفقر يف أفريقيا، من خالل إنشاء نظم فعالة وفعالة للبذور و  يتمثل اهلدف الربانجمي(. الثامن ) 6/االحتاد األفريقي/الوثيقة اجلمعية)

سني إنتاج البذور وتكاثرها وتوزيعها من أجل تزويد املزارعني ببذور عالية اجلودة متكنهم من االستجابة للظروف البيئية املتغرية  تعزيز القدرة الوطنية على حت' 1: 'وتشمل أهداف خطة العمل املذكورة ما يلي. واملنهجيات يف قطاع البذور
تعزيز القدرات الوطنية لتحسني إنتاج البذور وتكاثرها وتوزيعها من ' 2'زايدة النوعية يف املزارعني؛ تعزيز القدرة على ' 2'تعزيز القدرة على زايدة النوعية يف املزارعني؛ ' 2'تعزيز القدرة على زايدة النوعية يف املزارعني؛ ' 2'ومتطلبات السوق؛ 

حتسني إجراءات ضمان جودة البذور لضمان اإلنتاج والتوزيع  ' 2'ية تعزيز القدرات الوطن' 2'تعزيز القدرات اإلنتاجية للمزارعني؛ ' 2'أجل تزويد املزارعني ببذور عالية اجلودة متكنهم من االستجابة للظروف البيئية املتغرية ومتطلبات السوق؛ 
ضع سياسات وأنظمة فعالة  و ' 4'ات واملزارعات؛ تعزيز الروابط بني قطاعي البذور الرمسي وغري الرمسي من أجل حتسني فهم احتياجات املزارعني واالستجابة هلا، مبا يف ذلك صغار املزارع' 3'املستدامني للبذور عالية اجلودة على املزارعني؛ 

احملاصيل املكيفة لتلبية  تعزيز القدرة على حفظ املوارد الوراثية النباتية من أجل األغذية والزراعة واستخدامها وتنميتها على حنو مستدام، لضمان توافر أصناف ' 5'للبذور من أجل متكني وتعزيز زايدة جتارة البذور فيما بني الدول األفريقية؛ 
زايدة القدرة على تنفيذ تدابري السالمة األحيائية فيما يتعلق إبنتاج البذور وتوزيعها  ' 7'زايدة القدرة على استخدام أدوات التكنولوجيا األحيائية لتعزيز تربية النبااتت وإنتاج البذور جبودة عالية؛ ' 6'املزارعني يف املستقبل؛  احتياجات

 . وضع مدوانت سلوك منوذجية للبذور املستخدمة يف حاالت الطوارئ ' 8'نسان والبيئة؛ وحتسينها الوراثي النبايت، حلماية صحة اإل
  
 تقدم الدول األفريقية األعضاء في تحقيق األهداف  -2

 إصدار متنوع 

، مال  (38( 37)ومالوي ( 13)ومدغشقر ( 81)وكينيا ( 34)وغاان ( 37)وإثيوبيا ( 20)ومجهورية الكونغو الدميقراطية ( 18)بوركينا فاسو :حماصيل 4ألفضل  م2020و   م2016بني عامي  تقدميهااألصناف اليت مت  عدد 
 (44)، وزميبابوي (44)، زامبيا (38)، أوغندا (50)، تنزانيا (362)، جنوب أفريقيا (10)، رواندا (32)، نيجرياي (8)، موزمبيق (49)
  

 التنافسية الصناعية 

، موزمبيق  (41)، مال (22، مالوي (13)، مدغشقر (22)، كينيا (1)، غاان (21)، إثيوبيا (11)، مجهورية الكونغو الدميقراطية (21)بوركينا فاسو : حماصيل 4شركات البذور النشطة املنتجة واملبيعة للبذور من أعلى  عدد 
 (16)وزميبابوي ( 10)، زامبيا (24)، أوغندا (30)، تنزانيا (46)، جنوب أفريقيا (15)، رواندا (106)، نيجرياي (15)
  

، مالوي  (1,620)، مدغشقر (48,298)، كينيا (11,180)، غاان (71,014)، إثيوبيا (2,812)، مجهورية الكونغو الدميقراطية (12,349)بوركينا فاسو (:ابلطن املرتي)صيل حما 4حجم البذور املباعة ألفضل 
 (49 278)وزمبابوي ( 34 653)وزامبيا ( 30 998)وأوغندا ( 8  389)وتنزانيا ( 57 841)وجنوب أفريقيا ( 5  316)ورواندا ( 58 722)ونيجرياي ( 6 078)وموزامبيق ( 58  921 4)، مال (13,637)
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 سياسة البذور والتنظيم والدعم المؤسسي 

، جنوب أفريقيا (43) ، نيجرياي(24)، موزمبيق (24)، مال (2.5)، مالوي (43)، مدغشقر (34)، كينيا (9.2)، غاان (46)، إثيوبيا (26)، مجهورية الكونغو الدميقراطية (42)بوركينا فاسو (: أشهر )متنوعة  تقدميعملية  مدة
 (18)وزميبابوي ( 24)، زامبيا (20، أوغندا (31)، تنزانيا (15)

جنوب أفريقيا  ( 8)، رواندا (50)، نيجرياي (25)، موزمبيق (60)، مال (39)، مالوي (60)، مدغشقر (50)، كينيا (45)، غاان (32)، إثيوبيا  (105)، مجهورية الكونغو الدميقراطية (94)ينا فاسو بورك:العدد اإلمجايل للمفتشني
 (61)وزميبابوي ( 118)، زامبيا (14)، أوغندا (48)، تنزانيا (180)
  
 توصيات لتعزيز قدرة نظام البذور في أفريقيا على الصمود    - 3

.  للمزارعني وينبغي أن يكون نظام البذور الفعال قادرا على توفري كميات كافية من البذور اجليدة أبسعار معقولة. الصغرية  املزارعألصحاب تعترب نظم البذور حامسة لتحسني األمن الغذائي والتغذوي، والقدرة على الصمود، وسبل عيش 
.  ومع ذلك، فإن نظم البذور يف العديد من الدول األفريقية األعضاء غري كافية لتلبية احتياجات املزارعني. ويتطلب هذا النظام أن يكون مران مع القدرة على الصمود والتعايف والتكيف مع الصدمات الطبيعية وتلك اليت من صنع اإلنسان

 :  لذلك، هناك حاجة إىل
  

.  احلاجة إىل قياس ورصد مستوى مرونة نظم البذور الوطنيةو على نظم البذور يف أفريقيا  19-كوفيدوتبني آاثر جائحة  . ، تتماشى مع الصفات األربعة املذكورة أعاله، هي معايري ضرورية ولكنها ليست كافية للمرونةالفعالةأنظمة البذور 
 :  ومع ذلك، فإن بعض مبادئ نظام البذور املرنة تشمل ما يلي.  نظام البذور على الصمودوحىت اآلن مل تصمم أي أداة شاملة لقياس قدرة 

 .  بسهولة ملنتجي البذوروينبغي أن تكون البذور األساسية املنتجة من هذه الربامج ميسورة التكلفة ومتاحة . برامج قوية للرتبية العامة واخلاصة تنتج أصنافا مكيفة ذكية مناخيا ومستجيبة للمستهلك ومعززة للتغذية ●
 . حديثا تصدر اليت تسهل الوصول إىل أصناف النبااتت و  متنوعة تعمل بكامل طاقتها وفعالةوتسجيل  تقدمينظام  ●
 . قيمةأحدث أدوات سياسة البذور اليت توفر البيئة القانونية والتنظيمية للقيام جبميع األنشطة واخلدمات املتعلقة ابلبذور على طول سلسلة ال ●
 . لدعوة إىل إصالحات يف السياساتوا رة البذور جانب وجود رابطة وطنية قوية لتجامن خالل شركات البذور ومزارعي البذور الذين يلتزمون ابملبادئ التوجيهية ملراقبة جودة البذور، إىل من القطاع اخلاص مشاركة نشطة • 
 . البذور املعتمدةمناسب ملدخالت جيدة من مدخالت موثوقة يف وقت  وصول مسان لضمان عيني الريفيني ونظام وظيفي ملوظفي اإلرشاد الزراعي أمران حار ا ز إن النظم الفعالة لتوصيل البذور يف شكل شبكات للوكالء امل ●
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 EX.CL/1041(XXXII ). تنفيذ إطار الميكنة الزراعية المستدامة في أفريقيا ")القرار ج8

وتشري التقديرات إىل أن حوال  . مستوى منخفض مقارنة ابلقارات األخرىإن استخدام امليكنة الزراعية املستدامة يف الزراعة يف القارة األفريقية عموما ويف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى، بصفة خاصة، هو يف  :املعلومات األساسية -1
احلضرية حبثا عن فرص أكثر مراعاة  ويبني االجتاه احلال أن الشباب يهاجرون من املناطق الريفية إىل املناطق . فقط ٪10تساهم حوال  وقوة احملرك( ٪25)من قبل اجلر ٪ من الطاقة الزراعية ال تزال توفرها العضالت البشرية والباقي 65

امليكنة الزراعية كعامل رئيسي يف حتقيق هدف مضاعفة مستوايت   م2014من إعالن ماالبو لعام  3وهلذه األسباب، حيدد أحد القرارات مبوجب االلتزام رقم . للبيئة، مما يرتك كبار السن، ومعظمهم من النساء، واألطفال لرعاية املزارع
وابلتال، ينظر إىل امليكنة الزراعية يف أفريقيا ". امليكنة وإمدادات الطاقة املناسبة واملوثوقة وامليسورة التكلفة" ويدعو القرار حتديدا إىل وضع وتعزيز السياسات واملؤسسات ونظم الدعم املالئمة لتيسري  .م2025اعية حبلول عام اإلنتاجية الزر 

 .من أهداف التنمية املستدامة  2كما هو مذكور يف اهلدف   م2030كما ورد يف إعالن ماالبو، وحبلول عام   م2025م إبهناء اجلوع حبلول عام ابعتبارها دعامة ال غىن عنها لتحقيق االلتزا 
  

، وذلك يف الدورة العادية اخلامسة والعشرين جلمعية رؤساء دول وحكومات االحتاد األفريقي، يف يونيه  "حصر جمرفة اليد يف املتحف "زوما، رئيسة مفوضية االحتاد األفريقي آنذاك، محلة  الدكتورة نكوسازاان دالميينودعما هلذا، أطلقت 
   . إلشارة إىل توقع امليكنة الزراعية السريعة يف أفريقياوسلم الرئيس رمزاي حراث للسلطة إىل كل رئيس دولة وحكومة أفريقية، ل. يف جنوب أفريقيا م2015

  
، وتسريع النمو، ولقضاء على اجلوع حبلول عام  م2025 لول عامرغم عدم وجود أهداف حمددة بشأن امليكنة الزراعية يف إعالن ماالبو، فإن اهلدف هو املسامهة يف مضاعفة مستوايت اإلنتاجية الزراعية حب :األهداف واألهداف - 2

 .م2025
  
 . اإلنجازات/ التقدم في تعزيز الميكنة الزراعية: 3

، سعت منظمة األغذية والزراعة واالحتاد األفريقي والدول األعضاء يف االحتاد األفريقي إىل تفعيل اإلطار م2018خالل اجتماع جلنة الزراعة التابعة للمنظمة يف عام  (F-SAMA ) إطار للزراعة املستدامة امليكنة يف أفريقيابعد إطالق 
 .  الصغرية املزارعتنفيذ برامج تستهدف تعزيز امليكنة على امتداد سلسلة القيمة مع الرتكيز على  ومشل ذلك دعم الدول األعضاء لوضع اسرتاتيجيات وطنية للميكنة الزراعية، فضال عن . من خالل تنفيذ خمتلف األنشطة 

وتستضيف املنصة الشبكة . اآلراء بشأن مجيع جوانب التنمية وتعزيز امليكنة املستدامة يف أفريقيالتصبح منصة أساسية لتبادل  (www.africamechanize.org)"امليكنة -منهاج أفريقيا "منصة إلكرتونية مت تطوير وإطالق ' 1'
 املساعدة التقنية؛  ( د)و   دورايتجملة و ( ج)الشراكات والشبكات بناء القدرات و ( ب)حمور املعرفة ( أ)مكوانت رئيسية هي  4وتتمثل يف   (ACT)األفريقية حلفظ الطبيعة واحلرث 

دولة عضوا معظمهم   74مشارك من  1  000متحداث، أكثر من  46يشارك فيها ( ابللغتني االنكليزية والفرنسية)ندوات على اإلنرتنت  6وتعزيز الشبكات والروابط من خالل إطار للزراعة املستدامة امليكنة يف أفريقيا التوعية مبسألة ' 2'
 ووزعت مواد من الندوات عرب اإلنرتنت على نطاق واسع من خالل منصة إدارة املعرفة والشبكات األفريقية اآللية؛  . من أفريقيا

إطار للزراعة   على تعزيز رؤية الربانمجيركز .' املؤمتر العاملي الثامن ابلزراعة، خالل م2021يونيه  23خاص ابالشرتاك بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة التجارة العاملية واالحتاد األورويب للزراعة يف جمال احلفظ يف أفريقيا  برانمجنظم ' 3'
الناجحة يف جمال الزراعة وامليكنة يف وقدمت مخس دراسات عن املمارسات . (CA)، مع الرتكيز بشكل خاص على الزراعة احلفظية إطار للزراعة املستدامة امليكنة يف أفريقيا من  7وتعزيز العنصر  املستدامة امليكنة يف أفريقيا

 أفريقيا؛
ذلك، صاغت  وابإلضافة إىل . إطار للزراعة املستدامة امليكنة يف أفريقياتدعمها منظمة األغذية والزراعة لصياغة أو تنقيح امليكنة الزراعية املستدامة الوطنية املستمدة من ( غاان وبنن وسرياليون ومال وليرباي وزامبيا)ست دول أعضاء ' 4'

 أوغندا وكينيا أيضا اسرتاتيجياهتما الوطنية للميكنة الزراعية؛ 

http://www.africamechanize.org/
http://www.africamechanize.org/
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 يف جراند الهو، ساحل وعقدت ورشة العمل األوىل. ، مبا يف ذلك قانون مكافحة األمساكعقدت الفاو واملتعاونون معها حلقيت عمل إقليميتني هبدف تبادل اخلربات بشأن االستثمارات والشراكات بشأن امليكنة الزراعية املستدامة' 5'
  53، وحضرها م2019ديسمرب   12إىل  9وعقدت حلقة العمل الثانية يف كمباال، أوغندا، يف الفرتة من . مشاركا من بنني وبوركينا فاسو والكامريون وساحل العاج 37، وحضرها م2019ديسمرب  6إىل  3العاج يف الفرتة من 

 .  وغاان وكينيامشاركا من إثيوبيا وأوغندا وزامبيا 
ابإلضافة إىل ذلك، أجرى الفريق تدريبا ماداي وظاهراي استجابة  . ومشل ذلك وضع دليل تدرييب ملقدمي خدمات امليكنة ومواد تعليمية.  الصغرية مزارعللبدأ العمل على تنمية القدرات يف جمال توفري خدمات استئجار اآلالت ' 6'

بناء قدرات مقدمي خدمات امليكنة  "وأعد تقرير تقين عن تفعيل مؤسسة النقد العريب السعودي مع الرتكيز على  . م2020د خدمة ميكنة من كينيا وتنزانيا وأوغندا وزامبيا يف عام مزو  61مستثمرا ومت إجراء  18الحتياجات 
 ؛ و(م2020ديسمرب )الزراعية على طول سلسلة القيمة الزراعية الغذائية 

لتحسني ، يف مدينة بوبو ديوالسو يف بوركينا فاسو لتسليط الضوء على جدول األعمال القاري لتعزيز امليكنة الزراعية بني النساء واحلفاظ عليه " إعادة احلفارة إىل املتحف "كشف االحتاد األفريقي النقاب عن متثال أطلق عليه اسم ' 7'
 . ، والذي ركز على املرأة الريفية يف الزراعة م2019أكتوبر  15ال ابليوم العاملي للمرأة الريفية يف وكان هذا احلدث الرئيسي يف االحتف. إنتاج األغذية

  
 والتوصيات حول كيفية سد الثغرات ةقدالفاالمعلومات  / البيانات. 4

وقد اختذت خطوات إلشراك مديري امليكنة الزراعية يف . أجل تفعيل املؤسسة وحالة امليكنة الزراعية على الصعيد القطرييتمثل أحد التحدايت الرئيسية يف عدم وجود بياانت مستكملة من الدول األعضاء عما جيري تنفيذه من ' 1'
 منصة امليكنة األفريقية، ولكن ال يزال هناك الكثري مما ينبغي عمله؛ 

 وينبغي وضع مؤشرات حمددة بشأن امليكنة الزراعية وتعقبها وفقا لذلك؛ و . لصعيد القطريحاليا التقدم احملرز يف امليكنة الزراعية على ا االستعراض كل سنتني ال تتبع عملية ' 2'
تعزيز االستثمارات من أجل تنفيذ تلك  ويتعني على الدول األعضاء وشركاء التنمية والقطاع اخلاص . رغم أن الدول األعضاء تقوم بوضع اسرتاتيجيات وطنية للميكنة الزراعية، فإن هناك حاجة إىل موارد لتنفيذ تلك االسرتاتيجيات' 3'

 .  االسرتاتيجيات
  
 الخالصة  . 5

وهناك حاجة ماسة إىل االستثمار يف امليكنة  . لن يتحقق إال بضمان إدماج امليكنة الزراعية املستدامة يف سياسات واسرتاتيجيات التنمية الزراعية للدول األعضاء يف االحتاد األفريقي م2025إن القضاء على اجلوع يف أفريقيا حبلول عام 
وقد حان الوقت لكي . هار جمتمعاهتا احمللية مع جتديد جاذبية القطاع الزراعي للشباب الريفي من خالل استحداث وظائف وتكنولوجيات جديدةالزراعية على امتداد سلسلة القيمة الغذائية لتمكني اجلهات الفاعلة من زايدة إنتاجيتها وازد

 . يضع مجيع أصحاب املصلحة منوذجا جديدا للميكنة يف أفريقيا ابالعتماد على مؤسسة النقد العريب األفريقي
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، أديس أبابا،  م2020فبراير  6-7 {EX.CL/1187(XXXVI)}: المقرر)تنفيذ إطار تطوير الري وإدارة المياه الزراعية في أفريقيا . د8

 ( STC3/ARDWE/MIN/131إثيوبيا و

تنمية الري وإدارة املياه الزراعية،  إطار  يف تدجني إطار االتفاقية الدولية ملناهضة التمييز ضد املرأة وتكامله وتنفيذ األعضاءوالدول اجلماعات االقتصادية اإلقليمية مفوضية االحتاد األفريقي وشركاء التنمية لدعم : 131و  130القرار رقم 
 .تقريرا عن التقدم احملرز يف تنفيذه وفقا لذلكالبحث والتطوير يف جمال احلبوب الغذائية شبه القاحلة  -م االحتاد األفريقي وتقد

  
وسيؤدي ذلك إىل زايدة اإلنتاجية وتعزيز سبل العيش املرنة يف ظل الصدمات املتزايدة املتصلة  . يسعى القرار إىل تعزيز الوصول إىل الري وغريه من حلول إدارة املياه الزراعية واستخدامها كأدوات للتكثيف الزراعي املستدام: األهداف

وهدفنا هو زايدة مساحة احملاصيل الصاحلة للزراعة  . 2063وجدول أعمال  م،2014لتحقيق هدف القضاء على اجلوع يف التزامات ماالبو لعام  مهمةعلى تكنولوجيا الري أداة  ول احلص. ابلطقس واالعتماد الكبري على الزراعة البعلية 
 .  م2025٪ حبلول عام 100املروية بنسبة 

  
وتعتمد مضاعفة اإلنتاجية وبناء  . احلصول على تكنولوجيا الري أحد املؤشرات يف إطار فئة الوصول إىل املدخالت والتكنولوجيا الزراعية يف االلتزام ابلقضاء على اجلوعيعد : الوصول إىل تكنولوجيا الري يف تقرير االستعراض كل سنتني

ويتتبع تقرير تقييم األسعار أداء الدول األعضاء يف جمال احلصول  . تهاوكثاف هامدة  ،نظر إىل عدم إمكانية التنبؤ هبطول األمطارنظام غذائي مرن يف القارة اعتمادا متأصال على زايدة استخدام الري وغريه من حلول إدارة املياه الزراعية ابل
وتكشف األدلة الناشئة أنه نظرا للتحدايت التقنية واملنهجية  . أو اجملهزة للري / املروية وظيفيا ووتعرف املنطقة املروية أبهنا مجيع املناطق  .م2015اعتبارا من القيمة األساسية لعام  ،على تكنولوجيا الري كمعدل منو حلجم املساحة املروية

لنطاق يف معظم األحيان، وهي هتمل الري السريع عن خمططات الري العامة الواسعة ا  تقريروجيري . االستخفاف اجلسيم  املرتبطة بقياس وتقدير إمجال املساحة املروية فإن معظم ما يبلغ عنه مرض التصلب العصيب املتعدد هو حاالت من 
 . ، والطبيعة املتفرقة(اخلفاء املومسي)بسبب أحجامها اجملزأة، واملومسية املستخدمة ( على نطاق صغري )النمو الذي يقوده املزارعون 

  
معدل  1ويبني الشكل . م2015من القيمة األساسية لعام  إمجال املساحة املروية كل سنتنيابعتبارها التغري يف النسبة املئوية يف  ،استعراض عنها يف تقارير تقريروصول إىل تكنولوجيا الري و يتم تتبع ال : تتبع املؤشر يف تقرير تقييم املوارد 

شهدت منطقة شرق أفريقيا منوا ملحوظا بلغ  و  .مسةروية يف املناطق األفريقية اخل منو النسبة املئوية يف حجم األراضي املويف دورات الزراعة الربية الثالثة األخرية، حدثت زايدة عامة يف معدل . النمو املئوي يف املناطق املروية حسب املنطقة
٪  54٪ و58٪ و68كما سجلت أفريقيا الغربية واجلنوبية والوسطى منوا يف املناطق املروية بنسبة . ٪ من إمجال النمو يف املساحة املروية40أكثر من  م2020و م2019وشكلت الفرتة بني عامي . م2015٪ عن قيمة عام 97حوال 

مكانيات الري احملدودة يف منطقة مشال أفريقيا اليت وهذا ال عالقة له إب. م2021إىل عام  م 2015يف املناطق املروية يف الفرتة من عام ( يف املائة 12)وابملقارنة مع املناطق األخرى، مل يشهد مشال أفريقيا سوى منو هامشي . على التوال
والدول األعضاء على . اهلدف الصحيح لتحقيق  سارمنها تسري على امل 8لري، كانت دولة عضوا أبلغت عن حجم مساحة ا  48، من بني م 2021ومن املشجع مالحظة أنه يف تقرير . تنمية الري وإدارة املياه الزراعيةتدعم تقرير إطار 

 .  الصحيح هي أنغوال وأوغندا ورواندا ورواندا وغامبيا وغابون وانميبيا سارامل
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 (2015)خط األساس  2021إلى  2017معدل نمو حجم المساحة المروية حسب المنطقة من 
 
  

. ويضمن الوصول إىل تكنولوجيات الري زايدة اإلنتاجية وبناء نظام غذائي مرن. حتسني اإلنتاجية يف جمال تكنولوجيات اإلنتاجإن هدف القضاء على اجلوع من خالل زايدة اإلنتاجية الزراعية يتطلب زايدة االستثمارات يف  :التوصيات
هو أقوى وسيلة و ، املزارع الصغرية ، اليت ميكن تكييفها مع خصائص نظم إنتاج غرية املزارع الصوتشجيع االستثمار يف خمططات الري اليت يستخدمها . وهناك حاجة ماسة لزايدة وصول املزارعني واملنتجني إىل تكنولوجيا الري يف مجيع املناطق 

لالستثمار دفعة كبرية يف   سهلةيات املالية الالتكنولوجتعترب تعمل ابلطاقة الشمسية، بدال من املضخات اليت تعمل ابلوقود األحفوري، و اليت رخيصة وصغرية احلجم الضخات املوقد أثبت توافر . لتحفيز معدل منو الري املستدام يف القارة
وتشجيع  وينبغي أن أيخذ التقرير يف االعتبار احلاجة إىل مواءمة. علميا إزاء النتيجة املرجوةت تقدم النهج األكثر فعالية و مؤشرا  كل سنتني  ستعراضتقرير االومن الضروري أيضا أن يستخدم  .تشجيع اعتماد واستخدام تكنولوجيات الري

  .على معايري التنمية الزراعية استخدام تكنولوجيا الري وغريها من حلول إدارة املياه الزراعية مع ممارسات اإلدارة املستدامة لألراضي ألهنا متكاملة وال تقف وحدها 
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المؤتمر التاسع للوزراء المسؤولين المقرر بشأن تقرير EX.CL/Dec.792 (24  )التقرير المرحلي لقطاع الثروة الحيوانية بشأن   -ه8

 EX.CL/807(XXIV)الوثيقة  ،عن الموارد الحيوانية

 مقدمة
،  م2015في عام ف. اسرتاتيجية لتنمية الثروة احليوانية ، الذي كلف مفوضية االحتاد األفريقي بصياغة (الرابع والعشرون) EX.CL/Dec.792، هو  م2014منذ اعتماد إعالن ماالبو يف عام  ثر وضوحا لقطاع الثروة احليوانيةالقرار األك

االحتاد  ل ويقد مت متو ". لييدا "وهناك عدد من املبادرات اجلارية لتنفيذ برانمج . ، واليت تضع أجندة حتويلية لقطاع الثروة احليوانية(م2035-م2015)للسنة العشرين  (LiDeSA)متت صياغة اسرتاتيجية تنمية الثروة احليوانية ألفريقيا 
 .  االحتاد األفريقي لتعزيز تدجني قانون مكافحة اإلرهاب وتنفيذ جوانبه القاريةمفوضية االحتاد األورويب و من قبل  مكتب البلدان األفريقية للموارد احليوانية  -األفريقي 

  
 التقدم المحرز في تحقيق األهداف الرئيسية في استراتيجية تنمية الثروة الحيوانية ألفريقيا  

 :  LiDeSAوتعرض مخسة مؤشرات رئيسية لتتبع التقدم احملرز يف تنفيذ نظام  -11
  

 معدل نمو عنصر الثروة الحيوانية للقيمة المضافة الزراعية: 1المؤشر 

وإذ يشري إىل أن الدول األعضاء املعتمدة  . ابلنسبة للدول األعضاء اليت قدمت تقاريرها( م2020-م2015)كان هذا احلد هامشيا على مر السنني  :التغري يف نسبة القيمة املضافة للماشية كنسبة من إمجايل القيمة املضافة للزراعة( أ)
وميكن أن يسلط الضوء أيضا على عجز . نشيط تنمية القطاع حىت يف الدول األعضاء ذات اإلمكاانتلتعلى الثروة احليوانية قد ركدت هيكليا، يف حني أن الدول األعضاء اليت تعتمد تقليداي على الثروة احليوانية مل تقم ابستثمارات كافية 

 . الدول األعضاء واملناطق عن حتديد جماالت املزااي واالستثمار فيها يف سالسل القيمة احليوانية ذات األولوية
يف املائة سنواي، وهو أقل من هدف إعالن ماالبو ملعدل منو القيمة املضافة الزراعية   4.2عدل النمو املستهدف للقيمة املضافة الزراعية لعنصر الثروة احليوانية بنسبة محتدد هيئة التنمية املستدامة : معدل منو القيمة املضافة للماشية( ب)

  37من أصل  4و 2017يف عام  37من أصل  7؛ و2016يف عام  35من أصل  9)تعاقدة على قيمة املاشية املضافة وقد جتاوزت معظم الدول األعضاء هذا اهلدف على الرغم من تسجيل عدد من الدول امل. يف املائة سنواي  6البالغ 
، مما يؤكد على زايدة قدرة (٪63 - م2020٪ و55 - م2019٪، 42 - م 2018٪، 31 - م2017٪،  23 - م 2016)وعلى العموم، أظهرت القارة مسارا تصاعداي يف معدل منو القيمة املضافة للماشية  (.م2019يف عام 

 .  ملعدل منو القيمة املضافة املستهدفة للماشية إىل تعجيل مسامهة الثروة احليوانية يف إعالن ماالبووقد يؤدي إجراء تنقيح تصاعدي . الثروة احليوانية على املسامهة يف النمو الشامل واحلد من الفقر
  

 االستثمار العام في الثروة الحيوانية  : المؤشر الثاني

يف قطاع  ( يف املائة من جمموع اإلنفاق 10الذي يستهدف )يف املائة من اإلنفاق الزراعي العام  30احليوانية استثمار ما ال يقل عن  تستهدف هيئة تنمية الثروة :كنسبة مئوية من إمجايل اإلنفاق احلكومي  ية احليوانعلى الثروة اإلنفاق ( أ)
يف املائة من ميزانيتها اإلمجالية على الثروة   5ومل تنفق سوى دولتان عضوان أكثر من . ٪1.01، بلغ متوسط اإلنفاق على قطاع الثروة احليوانية كحصة من إمجال اإلنفاق احلكومي م2020و م 2015وبني عامي . الثروة احليوانية

 .  لثروة احليوانية يف امليزنة، ويدعو إىل زايدة اإلنفاق يف هذا القطاع لتحقيق أهداف قانون تنمية الثروة احليوانيةوهذا يعين اخنفاض ترتيب أولوايت ا (. يف املائة 8.57)وغاان  (يف املائة 5.69)انميبيا : احليوانية
يف    13.82يف املائة من اإلنفاق الزراعي يف قطاع الثروة احليوانية، بزايدة من  13.65، أنفقت القارة يف املتوسط حنو م2020-م2015يف الفرتة  :كنسبة مئوية من اإلنفاق احلكومي على الزراعة  ةيوانيعلى الثروة احلاإلنفاق ( ب)

يف   30ني أن الزايدة يف اإلنفاق ملحوظة، هناك حاجة إىل رفع هذا إىل ويف ح. ٪ وما فوق من إنفاقها الزراعي على الثروة احليوانية30فقط إريرتاي ومصر وموريتانيا أنفقت . م2020يف املائة يف عام  16.15إىل  م 2015املائة يف عام 
 . املائة من اإلنفاق الزراعي 
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يف املائة، أي ما حققته أفضل  19بنسبة ( الناتج احمللي اإلمجاليف  اإلنفاق ابلنسبة ملسامهة القطاع) حيدد هدف كثافة اإلنفاق االستعراضيف تقرير : كنسبة مئوية من الثروة احليوانية املضافة القيمة  ةاحليوانيعلى الثروة اإلنفاق ( ج)
ومل  . م2020  ٪ يف عام12.69إىل   م2015٪ يف عام 4.82٪ فقط من الناتج احمللي اإلمجال للماشية مع منو مثري لإلعجاب من 8.12يف املتوسط، يف مجيع أحناء أفريقيا، كان اإلنفاق على الثروة احليوانية ميثل . دول أعضاء أداء 10

وينبغي أن يستمر النمو يف اإلنفاق ابلنسبة ملسامهة الثروة احليوانية يف . جيبويت وغاان وسيشيل وسرياليون وجنوب السودان: يف املائة وأكثر من الناتج احمللي اإلمجال للماشية 15تنفق سوى مخس دول أعضاء على الثروة احليوانية بنسبة 
   .يعزز لتحقيق هدف إعادة النهوض ابملاشية الناتج احمللي اإلمجال وأن

  
 معدل نمو استهالك الفرد من البروتينات الحيوانية المصدر : مؤشر األمن الغذائي والتغذية: 3المؤشر 

 يه مسعة األطعمة احليوانية على الرغم من الرتويج املتزايد للوجبات الغذائية النباتية على مستوى العامل وتشو . يف املائة أو أقل  10وتشري بياانت التقرير إىل أن أربع دول أعضاء فقط تسري على الطريق الصحيح خلفض معدل انتشار التقزم إىل 
(ASFs ) على التوال بني   0.45-و 0.44-و 0.44- لتحسني التغذية كما يتضح من معامالت االرتباط الكبرية األطعمة احليوانية تسلط الضوء على أمهية  م 2021و م2019و م 2017للفرتة  ضتقارير االستعرا فإن بياانت

غراما للفرد يوميا مقارنة  12.2أن االستهالك األفريقي للربوتينات احليوانية املصدر يبلغ  م2018-م2014دولة عضوا للفرتة  45وأظهرت بياانت مكتب اإلحصاء يف املنظمة ل . معدالت التقزم واستهالك الربوتينات احليوانية املصدر
دولة أفريقية أعضاء أكثر من املتوسط القاري، ومخس دول فقط مبستوايت استهالك  19وتستهلك . ٪2.8ك العاملي بنسبة ٪ يف تلك الفرتة، حىت مع زايدة االستهال3.7واخنفض االستهالك بنسبة . غراما 26.8ابملتوسط العاملي البالغ 

الك املعزز للصناديق االستئمانية لضمان حصول أشد الناس فقرا  وينبغي للدول األعضاء أن تضع سياسات لتعزيز االسته. دولة عضوا، كان هناك منو سليب يف استهالك الربوتينات احليوانية املصدر 23ويف . أعلى من املتوسط العاملي
 . وضعفا على أنظمة غذائية حمسنة

  
 ( PVSلخدمات البيطرية )في االمنظمة العالمية لصحة الحيوان المستوى الحالي للتقدم مقابل الكفاءات الحرجة السبعة واألربعين ألداء  -: مؤشر الصحة الحيوانية 4المؤشر 

ونظرا  . ٪ من القيمة اإلمجالية إلنتاج املاشية يف القارة25مليارات دوالر أمريكي يف التكاليف واخلسائر اليت تعادل  4ء يف أفريقيا، مع بعض األمراض املنقولة من احليواانت إىل البشر، مسؤولة عن أكثر من اعبمن األ األمراض احليوانية تعترب 
لبيطرية على النحو الذي يقاس بتقييم أداء اخلدمات البيطرية  حليوان والظروف الصحية والصحية النباتية يف بلد ما، ميكن تقييم اإلدارة البيطرية وحالة صحة احليوان من خالل حتديد قدرات اخلدمات التعقيد العوامل املؤثرة على صحة ا

( يف املائة 40)وسجلت عشر دول أعضاء ( ٪32)إىل أن مثاين دول  م 2019إىل  م2015دولة عضوا للفرتة من  25وتشري نتائج . من جماالت الكفاءةالذي أجرته املنظمة العاملية للصحة احليوانية والذي يغطي مخسة وأربعني جماال 
مث فإن احلاجة تدعو إىل أن تواصل وزارة الصحة استخدام أداة الكهروضوئية إلثراء وهذا يدل على ضعف نظم الصحة احليوانية يف العديد من الدول األعضاء، ومن . يف املائة على األقل  25أداء مرضيا يف جماالت الكفاءة بنسبة 

 . احليوانية/السياسات لتعزيز نظم إيصال اخلدمات الصحية احليوانية لتحسني الصحة النباتية والصحة العامة
  

 والمنتجات الحيوانية معدل نمو قيمة التجارة بين البلدان األفريقية في الماشية : 5المؤشر 

وال تزال  . دة التجارة داخل أفريقيا وبني البلدان األفريقية ابعتبارها مسألة حامسة للنمو والتحول االقتصادينيوتؤكد كل من اتفاق التجارة احلرة للقارات واالتفاق األفريقي ملنطقة التجارة احلرة القارية الذي مت إقراره مؤخرا على احلاجة إىل زاي
اليت أبلغت عن ذلك، أترجحت األغلبية بني معدالت النمو السلبية  ( يف املائة 25) 13وابلنسبة للدول األعضاء ال . انت الواردة يف تقرير إعادة الصياغة فيما يتعلق ابملاشية انقصة، حيث مل تبلغ معظم الدول األعضاء عن ذلكالبيا

وهي فجوة كبرية غري مستغلة للتجارة داخل املنطقة : وتنفق أفريقيا ما يقدر أبربعة باليني دوالر من دوالرات الوالايت املتحدة سنواي السترياد سلع الثروة احليوانية . أمناط واضحةاهلامشي جدا، دون أن تظهر /والتوسع الصغري( االخنفاض)
 .  وفيما بني األقاليم
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 EX. CLالوثيقة : القرار )الشامل للتنمية الزراعية  البرنامج األفريقيمصايد األسماك وتربية األحياء المائية في عملية . و8

/627(18))  

 الخلفية . 1
والعمالت األجنبية، فضال عن قيم احلفظ والتنوع  جمموعة متنوعة من الفوائد، مبا يف ذلك األمن الغذائي والغذائى، وسبل العيش، والعمالة، والتجارة احمللية واإلقليمية، والصادرات،   وهي مصدر ،وللقارة األفريقية موارد مسكية هائلة - 10

ية اهلائلة يف وعلى الرغم من املوارد املائ. م2018و م2015ئية بني عامي ومن هذا املنظور، من املهم مالحظة زايدة تدرجيية يف مستوايت اإلنتاج والعمالة والتجارة يف قطاع مصايد األمساك وتربية األحياء املا. البيولوجي ذات األمهية العاملية
املسامهة يف األمن ال تزال القارة تواجه حتدايت بسبب القضااي اليت تعوق استخدام املوارد على املدى الطويل واالستدامة البيئية، وتقلل إىل أدىن حد من ( يف النظم اإليكولوجية البحرية ونظم إنتاج االستزراع املائي يف املياه العذبة)أفريقيا 

 . اع من خالل وضع إطار سياسي قويومع زايدة فهم أمهية مصايد األمساك وتربية األحياء املائية يف القطاع الزراعي، عمل االحتاد األفريقي على حتسني األداء يف هذا القط  .حدة الفقر والنمو االقتصادي والتنمية الوطنيةالغذائي وختفيف 
  
 البرنامج األفريقي الشامل للتنمية الزراعية . إطار سياسة االتحاد األفريقي لمصايد األسماك وتربية األحياء المائية والمواءمة مع 2

الثامنة عشرة  يف ابجنول، غامبيا، يف الدورة العادية   م2010يف عام  (CAMFA 1)  ألحياء املائيةتربية ا أقرت التوصيات املتعلقة بتنمية مصايد األمساك وتربية األحياء املائية الصادرة عن املؤمتر األول للوزراء األفارقة ملصايد األمساك و 
مت تطوير إطار السياسات واسرتاتيجية اإلصالح ملصايد األمساك وتربية األحياء املائية وأيدها املؤمتر (. م2011االحتاد األفريقي، )( EX. CL/627(XVIII)الوثيقة ) م 2011لرؤساء دول وحكومات االحتاد األفريقي يف عام 

، كمخطط لإلصالح (25-د)EX.CL/Dec.831. 2014/ 1000من خالل مقررات اجمللس التنفيذي رقم  م2014واعتمده فيما بعد مؤمتر قمة رؤساء الدول واحلكومات األفريقية يف عام . (CAMFA 2)الوزاري الثاين 
 .  اإلجيايب املستدام لقطاع مصايد األمساك وتربية األحياء املائية يف أفريقيا من أجل زايدة الفوائد اليت تعود على الدول األعضاء

  
وهناك توافق قوي بني (. ، ونوع اجلنس، والشباب، واخلدمات املالية املقدمة إىل املشاريع الصغرية واملتوسطة احلجم املرونة)ويتسق هذا الربانمج مع التزامات إعالن ماالبو وأهدافه وغاايته وحيدد عشرة أهداف للسياسات، ثالثة منها شاملة 

ويلزم بذل املزيد من اجلهود لضمان إدماج أنشطة ونتائج مصائد األمساك وتربية األحياء املائية بصورة منهجية يف . بشأن تعزيز املساءلة املتبادلة إزاء اإلجراءات والنتائج 7مجيع أهداف الربانمج والتزامات الربانمج، ابستثناء التزام ماالبو 
 .7عملية الزراعة البحرية لكي تعكس بدقة مسامهة القطاع يف حتقيق أفريقيا لاللتزام 

  
 برنامج الزراعة الزراعية  حالة الجهود المبذولة لتعميم مصايد األسماك وتربية األحياء المائية في. 3

قد أوجد البيئة املواتية للتحول الربانمج األفريقي الشامل للتنمية الزراعية التصلب املتعدد مما يشري إىل أن العقد األول من تنفيذ  -ملكية واسعة النطاق من االحتاد األفريقي الربانمج األفريقي الشامل للتنمية الزراعية وقد اجتذبت عملية 
ومن هنا جاء املنطق يف تعميم مصايد . الصعيدين الوطين واإلقليمي غري أن األمساك واملنتجات املائية حمدودة الوضوح يف عملية الربانمج، وهناك حاجة إىل إعادة النظر يف خطط االستثمار يف الربانمج على. ي الذي يقوده الصناعيونالزراع

 .  ار الزراعي الوطنيةخطط االستثماألمساك وتربية األحياء املائية يف 
  

لتعميم مصايد األمساك وتربية األحياء  دعمت اجلماعات االقتصادية اإلقليمية ، مكتب البلدان األفريقية للموارد احليوانية -وكالة الشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا مع االحتاد األفريقيإن ، م2018و م2015ويف الفرتة بني عامي 
 :  وقد مت ذلك من خالل األنشطة التالية. التخطيط الشامل واملتكامل خلطط االستثمار الزراعياملائية يف 

واملسامهة يف الشبكة  واألقليمي ثمار الزراعي الوطنية خطط االست تقدمي الدعم التقين يف عملية تطوير تدريب شبكة من خرباء املصايد وتربية األحياء املائية من مجيع مناطق القارة، يف أطر وعمليات برانمج التنمية الزراعية، ومتكينهم من  ●
 . لربانمج األفريقي الشامل للتنمية الزراعيةالتقنية وفرق املراجعة التابعة ل
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والتوصية الالحقة ابملؤشرات املستهدفة للقطاع من أجل  ،عملية املراجعة بني البينالية للربانمج األفريقي الشامل للتنمية الزراعية مراجعة شبكة خرباء املصايد وتربية األحياء املائية املتخصصة إلدراج مصايد األمساك وتربية األحياء املائية يف ●
   .تقررير االستعراضقائمة مقرتحة من املؤشرات اليت سيتم إبالغها ل [.1]املستقبلية تقررير االستعراض م وتعزيز عمليات إلعاللربانمج امراقبة وتقييم 

 االعتبارات الرئيسية لدمج مصايد  وقد حدد االستعراض الذي أجرته الشبكة املتخصصة للمصايد وتربية األحياء املائية
 عمليات طوير ومتويل وتنفيذ ت و الربانمج األفريقي الشامل للتنمية الزراعية األمساك وتربية األحياء املائية يف عمليات 

 :  خطط االستثمار الزراعي الوطنية
، ولكن ال يعرتف هبما على هذا النحو يف إطار نتائج الربانمج اإلمنائي األفريقي للتنمية الزراعية واألطر االسرتاتيجية  (م2006إعالن أبوجا )تعترب مصائد األمساك وتربية األحياء املائية قطاعا أساسيا للسلع األساسية للقارة األفريقية  ●

 األخرى للقارة؛ 
٪ من الناتج احمللي اإلمجال  6.06٪ من إمجال الناتج احمللي للقارة و1.26مليار دوالر أمريكي، وهو ما ميثل  24.0تبلغ القيمة املضافة اإلمجالية املقدرة لقطاع مصايد األمساك وتربية األحياء املائية يف أفريقيا، مبا يف ذلك جتهيز األمساك، 

 ؛ (م2014دي غراف، )للقارة الزراعية 
 يف إطار التجارة اإلقليمية فيما بني أفريقيا؛   ضمتجارة غري رمسي وحيتاج إىل أن يوالكثري من هذه ال. تظل األمساك أكثر السلع األساسية تداوال اليت تسهم يف جتارة األمساك داخل أفريقيا ويف ما بني األقاليم

 . النساء والشباب، ال سيما يف إنتاج األمساك وسلسلة القيمة التجارية واسع ونشطفيها بشكل  شاركتنسانية ات اجل تعد مصايد األمساك وتربية األحياء املائية من أكثر القطاع ●
 .إذا ما اعتمدت كمراكز متكاملة للتميز ،املائيةأن تعزز التحول يف قطاعات الزراعة والثروة احليوانية ومصايد األمساك وتربية األحياء  "األقطاب الزراعية "عروفة ابسم أقطاب النمو الزراعي املميكن  ●
 . واإلقليمية ي الوطنيةخطط االستثمار الزراع  مبا يف ذلك [2]املوجودة إىل أن مصايد األمساك وتربية األحياء املائية عموما ال يتم تعميمها إال جزئيا يف غالبية السياسات الوطنية واإلقليمية  بياانتيشري حتليل ال ●

  
 تقرير االستعراض كل سنتين مجموعة مقترحة من مؤشرات المصايد وتربية األحياء المائية إلدراجها في. 4

ضة وفقا جملاالت مواضيعية  وترد هذه اخلطوط العري. عن االستزراع املائي تقريرستهدفة إلدراجها يف عملية المصايد األمساك وتربية األحياء املائية مبجموعة من مؤشرات املصايد وتربية األحياء املائية امل أوصى استعراض شبكة أخصائيي وقد
 : اخلمس رئيسية
i.  املائي وإنتاجيته؛ مصايد األمساك املستدامة وإنتاج االستزراع 
ii.  زايدة جتارة األمساك اإلقليمية داخل أفريقيا وحتسني أداء األسواق الوطنية واإلقليمية؛ 
iii.  توسيع نطاق مصايد األمساك احمللية وصناعة االستزراع املائي وتطوير سلسلة القيمة مبا يف ذلك النساء والشباب؛ 
iv.  يف قطاع مصايد األمساك وتربية األحياء املائية؛ زايدة مرونة سبل العيش وحتسني التكيف وإدارة املخاطر 
v. حتسني إدارة املوارد الطبيعية ملصايد األمساك املستدامة وتربية األحياء املائية .  

https://www.translatoruser.net/bvsandbox.aspx?&from=en&to=ar&csId=da1c8d0b-21ce-4472-a3f6-f0c69ac7040a&usId=08eb802c-df85-4953-ad4b-fad2926c9422&ac=true&bvrpx=true&bvrpp=&dt=2021%2F11%2F17%2019%3A57#_ftn1
https://www.translatoruser.net/bvsandbox.aspx?&from=en&to=ar&csId=da1c8d0b-21ce-4472-a3f6-f0c69ac7040a&usId=08eb802c-df85-4953-ad4b-fad2926c9422&ac=true&bvrpx=true&bvrpp=&dt=2021%2F11%2F17%2019%3A57#_ftn2
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)السادس  EX.CL/1187. التقدم المحرز في تنفيذ إطار سياسة االتحاد األفريقي بشأن خدمات الخصوصية واالتصاالت )المقرر ز8

 والثالثون((

 الخلفية . 1
((.  السادس والثالثون) EX.CL/1187الوثيقة )إطار سياسة االحتاد األفريقي للصحة والصحة النباتية  م 2020فرباير  10إىل  9أقرت الدورة العادية الثالثة والثالثون جلمعية االحتاد األفريقي اليت عقدت يف أديس أاباب يف الفرتة من 

ولذلك، يدعم إطار سياسة . لتجارة احلرة القارية األفريقيةاتيجي لالحتاد األفريقي هو تعزيز قدرات الدول األعضاء على زايدة فرص وصول السلع الزراعية األفريقية إىل األسواق، وال سيما منطقة اواهلدف من إطار سياسة الربانمج االسرت 
زايدة الكفاءة وخفض ' 2'إنشاء نظم متسقة إلدارة اخلدمات الصحية اخلاصة قائمة على العلم ' 1:'وتتمثل أهداف إطار السياسات يف . 7التفاقية رقم  ملحق ا. النظام اخلاص بسياسة اجلمعية تنفيذ اتفاقية التعاون بشأن التجارة احلرة

 . السياسي واالستثمار يف نظم اخلدمات الصحية اخلاصةزايدة الدعم ' 4'بناء القدرات التقنية و' 3'تكاليف التجارة ابلعمل على إقامة نظام قاري منسق لنظام اخلدمات الصحية اخلاصة 
  

ليسوتو  )، كانت ثالث دول فقط من الدول األعضاء يف االحتاد األفريقي م2019يف عام . ثالث نقاطويتماشى تنفيذ قرار االحتاد األفريقي بشأن خدمات خدمات الزراعة مع االلتزام املتعلق مبقايضة التجارة بني أفريقيا والسلع الزراعية 
لدول األعضاء على ومن انحية أخرى، تسري ا. م2025ام دولة قدمت بياانت هلذا املؤشر يف طريقها إىل مضاعفة التجارة داخل املنطقة للسلع واخلدمات الزراعية داخل أفريقيا ثالث مرات حبلول ع 23من أصل ( والنيجر والسنغال 

وانية أو الصحة، ويتعني على الدول األعضاء يف االحتاد األفريقي أن تفي مبعايري الصحة النباتية والصحية لضمان سالمة األغذية واحلياة النباتية واحلي. ل املنطقة يف السلع واخلدمات الزراعيةالصحيح يف هتيئة بيئة مواتية للتجارة داخ سارامل
ويف هذا املنوال، فإن مؤشر سالمة األغذية يف أفريقيا . يف أفريقياا تقييم والصحة النباتية لتحديد حالة قدراهت  (PAQI)يف عموم أفريقيا  ، أجرت املفوضية والبنية التحتية للجودة2019يف عام . فضال عن الوصول إىل األسواق

(AFSI)  واحلد من  50لحد من األمراض املنقولة ابألغذية بنسبة ل يف سبيلهاة األغذية الوظيفي وهي يلزم الدول األعضاء بتتبع ما إذا كانت لديها املكوانت الالزمة لنظام سالم م2019عام ل االستعراضتقارير  يفالذي مت تقدميه ٪
 . م2025٪ حبلول عام 50الرفض التجاري بسبب خماطر سالمة األغذية بنسبة 

  
 النتائج . 2
 :  هي كاآليتوكانت . أربعة مؤشرات لتقييم حالة قدرات األمان الغذائي والصحة النباتية وصحة احليوان يف الدول األعضاء استخدمت قد و 
   على الوفاء ابلتزام الشفافية القدرة' األزل '
  للمخاطر يف جماالت سالمة األغذية وصحة النبات واحليوان تقييمالقدرة على إجراء . 'الثاين'
   القدرة على تشغيل أنظمة سالمة األغذية الوظيفية. 'الثالث'
 القدرة على مواءمة التدابري الوطنية املتعلقة ابلتدابري  . 'رابع'
  

 قدرة سلطات اإلخطار 2.1

أبن لديها سلطات إخطار لديها القدرة الكاملة  ( كينيا واملغرب ونيجرياي والسنغال وجنوب أفريقيا)وأفادت مخس دول أعضاء . وآليات تنسيق لتيسري الشفافيةالصحة النباتية وأبلغت أربعون دولة عن سلطات اإلخطار التابعة هلا، وأنشأت 
دول أعضاء ليس لديها قدرات  10دولة لديها قدرة حمدودة أو متطورة جزئيا، و 13دولة عضوا لديها قدرة متطورة بشكل معقول، و 40دولة من أصل  12 جمال خدمات احلماية الصحية، وأن على الوفاء ابلتزاماهتا املتعلقة ابلشفافية يف

والتزامات الشفافية يف إطار منظمة التجارة العاملية، يتعني على الدول األعضاء  ( املرفق السابع)اتفاق اتفاق التعاون بشأن التجارة احلرة ومبوجب .  أو قدرات متطورة بشكل حمدود للوفاء ابلتزامها ابلشفافية يف جمال خدمات احلماية الصحية
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وسيكون تعزيز قدرات الدول األعضاء على تشغيل نظم  . ملقرتحة، مما جيعل التجارة أكثر قابلية للتنبؤ هباا أن تقدم إخطارا مسبقا بتدابريها املقرتحة املتعلقة ابلتدابري وهذا يضمن إعطاء الدول األعضاء األخرى مهلة زمنية لالمتثال للتدابري  
 . الشفافية املتطورة أمرا حامسا يف إجياد إمكانية للتنبؤ يف البيئة التجارية للتحالف

  

  

 القدرة على سالمة األغذية  2.2

وقد تطورت سبع عشرة  . لديها قدرات متطورة على سالمة األغذية(  تشاد، غاان، غينيا بيساو، مال، موريتانيا، املغرب، نيجرياي، السنغال، سيشيل، جنوب أفريقيا، وزامبيا)دولة  11. ذيةدولة عن قدراهتا يف جمال سالمة األغ 39وأبلغت 
والقيود الرئيسية اليت أبلغت عنها الدول األعضاء هي حمدودية القدرات على إجراء تقييم  - 10. قدرات حمدودة على سالمة األغذية دول مل تطور أو طورت  4دول قد تطورت بشكل حمدود أو جزئي، و 7دولة عضوا بشكل معقول، و

ومن املتوقع . ذية يف أفريقيا أن االحتاد األفريقي قد طور معظم مكوانت نظام سالمة األغذيةويبني مؤشر سالمة األغ. ملخاطر سالمة األغذية، واالفتقار إىل القدرة يف أسواق األغذية احمللية غري الرمسية على االمتثال ملعايري سالمة األغذية
 .2021يف عام ( ائةيف امل 50أي ) 5على النحو املنصوص عليه يف صندوق التنمية الشامل، درجة ال تقل عن  م 2025أن حتقق وزارة األمن الغذائي، لكي تكون على اهلدف حنو حتقيق هدف سالمة األغذية حبلول عام 

  
 القدرة على الصحة النباتية   2.3

القدرات اليت تعزز  إن  - 11. وقد تفاقم حدوث اآلفات النباتية بسبب تغري املناخ مما أدى إىل ارتفاع معدل فقدان األنواع النباتية والتنوع البيولوجي. أفريقيا موطن آلالف األنواع النباتية اليت تعترب أساسية القتصادات الدول األعضاء
ـــومن بني الدول األعضاء ال. ت يف أفريقيااجلهود املنسقة الرامية إىل أنشطة محاية النبااتت على الصعد الوطين واإلقليمي والقاري حيوية للتصدي للتهديدات اليت هتدد صحة النبا اليت قدمت تقارير عن مؤشرات قدراهتا يف جمال   41 ـ

.  قدرات متطورة يف جمال صحة النبات( ، وغابون، وغاان، وكينيا، ومالوي، ومال، واملغرب، والسنغال، وسيشيل، وجنوب أفريقيا، وزامبياأستواتيينبوركينا فاسو، ومجهورية الكونغو الدميقراطية، و )دولة منها  13الصحة النباتية، كان لدى 
 . لديها قدرات أو قدرات حمدودة على سالمة األغذية  تليس دولة واحدةدول تطورت جزئيا، و  5دولة بشكل معقول، و  22وقد تطورت 

  
 القدرة على الصحة الحيوانية 2.4

إنشاء وتشغيل خدمات بيطرية فعالة وفعالة قادرة على ويتعني على الدول األعضاء، من أجل الوصول إىل األسواق،   - 10. وتشكل األمراض واملخاطر احليوانية قيودا خطرية على االجتار ابحليواانت واملنتجات احليوانية يف أفريقيا -10
 إثيوبيا، وجنوب أفريقيا، وجنوب أفريقيا، وزامبيا، والسنغال، وغينيا، ومال،)دولة عضوا  42دولة من أصل  11وفيما يتعلق بقدرات الصحة احليوانية، أفادت . الوقاية من األمراض احليوانية والكشف عنها والتصدي هلا ومكافحتها

 .  دول جزئيا، ومل تكن لدى دولتني قدرات أو قدرات حمدودة على سالمة األغذية 6دولة عضوا تطورا معقوال، وطورت  23وقد تطورت . أبن لديها قدرات متطورة يف جمال الصحة احليوانية( ومالوي، ومال، واملغرب، ونيجرياي
  

 ية أو النباتية على حماية الحياة البشرية أو الحيوانالقدرات العامة  2.5

وكينيا واملغرب ونيجرياي والسنغال   إسواتيين)وقد حققت مثاين دول أعضاء . لصحة احليوانيةويتجلى اهلدف املتعلق ابلقدرات العامة يف جمال الصحة النباتية يف وجود سلطات إبالغ متطورة، وسالمة األغذية، وصحة النبات، وقدرات ا
وسيتطلب احلفاظ على سالمة اتفاقية التعاون من أجل التجارة احلرة جلميع الدول األطراف بلوغ احلد األدىن من قدرات خدمات احلصول على .  هذا اهلدف العام للقدرة على توفري خدمات الصحة والصحة( وسيشيل وجنوب أفريقيا

 .  الالزمة للتجارة املأمونة يف األغذية أو النبااتت أو احليواانت أو املنتجات احليوانيةخدمات السالمة الشخصية 
  
 توصيات. 3
  . وضع مؤشر الصحة احليوانية ومؤشر صحة النبات لدعم رصد واإلبالغ عن أهداف . 1
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   .يف مجيع الدول األعضاء ابستخدام أدوات تقييم األداء املقبولة دوليامحاية احلياة البشرية أو احليوانية أو النباتية  على شامل لقدرات  تقييمهناك حاجة إلجراء . 2
  .تنفيذ برامج تستهدف تعزيز ومواءمة قدرات خدمات هناية الربانمج يف أفريقيا. 3

 .  جتارة األغذيةسالمة سالمة األغذية ومؤشر و مؤشر صحة : مية، أيوينبغي توفري املزيد من البياانت عن املؤشرات املركبة ملؤشر آفاق التن

 
 

 
حنو دمج مصايد األمساك وتربية األحياء املائية يف برانمج التنمية الزراعية يف الزراعة من أجل تنفيذ التزامات  : إطالق املسامهة احملتملة ملصايد األمساك وتربية األحياء املائية يف التحول الزراعي يف أفريقيا(. 2020)شراكة تنمية أفريقيا [ 1]

 ط والتنسيقوكالة الشراكة اجلديدة للتخطي: ميدراند، جوهانسربغ. ماالبو

[2 ]Martone, EMurekezi, P.,  .وMenezes, A . اخلاصة مبصايد األمساك وتربية األحياء   663الورقة الفنية رقم  . اإلطار والتطبيق يف أفريقيا  -تقييم إدماج مصايد األمساك وتربية األحياء املائية يف وضع السياسات
 https://doi.org/10.4060/ca9322en. روما، منظمة األغذية والزراعة. املائية 

  

https://www.translatoruser.net/bvsandbox.aspx?&from=en&to=ar&csId=da1c8d0b-21ce-4472-a3f6-f0c69ac7040a&usId=08eb802c-df85-4953-ad4b-fad2926c9422&ac=true&bvrpx=true&bvrpp=&dt=2021%2F11%2F17%2019%3A57#_ftnref1
https://www.translatoruser.net/bvsandbox.aspx?&from=en&to=ar&csId=da1c8d0b-21ce-4472-a3f6-f0c69ac7040a&usId=08eb802c-df85-4953-ad4b-fad2926c9422&ac=true&bvrpx=true&bvrpp=&dt=2021%2F11%2F17%2019%3A57#_ftnref2
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االتحاد /جمعية القرار)تتبع التقدم المحرز في تنفيذ قرارات سياسة األراضي التي تعزز ضمان حيازة األراضي  -ح8

 ( 1المراجع ( الثالث عشر) Decl.1/األفريقي

 خلفية 
األرض عامل رئيسي لإلنتاج وتشري البحوث إىل . ن أشكال الضمان للوصول إىل موارد أخرى مثل التمويلوتعد األرض أصال أساسيا حيث ميكن استخدامها إلنتاج احملاصيل، وتربية املاشية، وكسب إيرادات اإلجيار، فضال عن شكل م

ضي حتت اإلنتاج ابإلضافة إىل زايدة اإلنتاجية الزراعية يف ومن أجل زايدة اإلنتاج الزراعي يف أفريقيا، قد يلزم على األرجح وضع املزيد من األرا. أن ضمان حيازة األراضي ضروري لالستثمار يف التكنولوجيات اجلديدة واملمارسات املستدامة 
وق مضمونة وإدراكا من رؤساء دول وحكومات االحتاد األفريقي للحاجة إىل حق. ولذلك فإن القدرة على الوصول إىل األراضي وامتالكها واستخدامها بصورة مستدامة أمر حاسم يف ضمان توفري الغذاء ألفريقيا. األراضي الزراعية القائمة

ويعرتف اإلعالن أبمهية محاية وضمان حقوق حيازة األراضي والوصول املنصف إىل األراضي جلميع مستخدمي األراضي، وال سيما . 2009يف األراضي يف أفريقيا، أيدوا إعالن االحتاد األفريقي بشأن قضااي وحتدايت األراضي يف عام 
 . ب واألقليات الرعاة والسكان األصليون وغريهم من الفئات الضعيفةالضعفاء يف اجملتمع، مبن فيهم النساء والشبا

  
٪ من املزارعني والشركات الزراعية املهتمة ابإلنتاج الزراعي على حقوق 100وكان هدف األداء هو ضمان حصول . بشأن القضاء على اجلوع 3( موضوع األداء)ويف إطار إعالن ماالبو، يوجد املؤشر املتعلق ابألرض يف إطار االلتزام 

 هذا السياق أبهنم مجيع األفراد ويعرف السكان الزراعيون البالغون يف. وكان مؤشر األداء هو نسبة السكان الزراعيني البالغني الذين متلكوا األراضي الزراعية أو حقوقهم يف األراضي الزراعية. 2018الوصول إىل األراضي املطلوبة حبلول عام 
 . قات وهلا آاثر خمتلفة من حيث القانون وحقوق امللكيةويشمل هذا املؤشر األراضي اليت حيتفظ هبا بشكل فردي أو مشرتك واليت تعرتف أبمناط امللكية الوحيدة أو املشرتكة ختتلف ابختالف السيا.  البالغني الذين يعيشون يف أسر زراعية

  
 دم المحرز في تحقيق األهداف المتعلقة باألراضي بموجب إعالن ماالبوتتبع التق
 100)ة يف املائة كانت ستتحقق نسبة املائ 2018أسر معيشية يف الدول األعضاء يف االحتاد األفريقي على حقوق يف أراضيها الزراعية، وحبلول عام  3.3أو ( يف املائة 33)يف املائة  3/3، كان من املتوقع أن حيصل 2016وحبلول عام 

 . 10أو درجة ( يف املائة
  

،  (9.8)، مجهورية الكونغو الدميقراطية (4.11)كابو فريدي : البلدان اليت حققت اهلدف هيو . م2017لعام االستعراض يف حتقيق ضمان حيازة األراضي كما هو مبني يف تقرير   3.3البالغ  2016بلدا هدف عام   15وقد حقق 
وساو تومي  ( 8.91)ورواندا ( 8)وانميبيا ( 5.48)واملغرب ( 10(. 11.3)، موريشيوس (6.67)، موريتانيا (9.68)، ليسوتو (3.8)، موريشيوس (6.67)، موريتانيا (9.68)، ليسوتو (3.8)، كينيا (7.5)، غامبيا (10)مصر 

 .  م2025عام لوهي هدف  10وكانت مصر وموريشيوس وكذلك ساو تومي وبرينسييب قد حققت النتيجة (. 4.5)وأوغندا ( 7.8)وتوغو ( 8.54)وسرياليون ( 10)وبرينسييب 
  

درجة تليها كوت ديفوار   9.52وأبلغت مال عن إحراز أعلى تقدم يف ضمان احلقوق يف األراضي حيث سجلت  . 2019لعام االستعراض ومت اإلبالغ عن النتائج املتعلقة هبذا األداء يف تقرير  10هو  م2018وكان اهلدف احملدد لعام 
مل تقدم كل من مال  . 2019راضي يف عام أسرة فقط من األسر الزراعية حصلت على نوع من ضمان حيازة األ 0.75وتشري البياانت املتعلقة بغاان إىل بطء التقدم حنو حتقيق هذا اهلدف، حيث أفادت أبن . درجة 9.46اليت حققت 

وابملثل، حتولت نتيجة املغرب من . على التزامهم أبمن حيازة األراضي 2019يف عام   8.3إىل  2017يف عام   8.91ظاهراي، أشارت نتيجة رواندا إىل حتول تنازل من . 2017وغاان معلومات عن مؤشر ضمان حيازة األراضي يف عام 
 .  كانت تونس وسيشيل وموريشيوس فقط يف طريقها إىل حتقيق املؤشر 2019ومن املثري لالهتمام أن نالحظ أنه يف عام . سبب يف ذلك غري واضحوال. 3.14إىل  5.48
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وتشمل البلدان اليت أبلغت عن حتسن النتيجة . 2017وأبلغت بعض البلدان عن حتسن يف النتائج اليت سجلتها نتائج عام . أهداف وكانت الدولة الوحيدة اليت حققت اهلدف  10وسجلت مصر  . 10هو  2020وكان اهلدف لعام 

 (.7.3إىل  2.95)، والسودان (9إىل  7.75)، ونيجرياي (8.5إىل  5.25من )غامبيا 
  

 المالحظات
مل يكن لديها ضمان احليازة    2019من الدول األعضاء يف االحتاد األفريقي اليت أبلغت عن مؤشر ضمان حيازة األراضي يف عام  16٪ أو 32.65٪ من األسر الزراعية يف ما ال يقل عن 50وميكن استخالص ذلك من املعلومات أن 

.  سر املعيشية الزراعية من أراضيهاانعدام األمن يف احليازة ال يزال مرتفعا نسبيا، وجيب بذل املزيد من اجلهود لضمان محاية احلقوق يف األرض لتجنب التشريد التعسفي لأل وهذا يدل على أن. على األراضي اليت كانت متتلكها أو تستخدمها
منها أي بياانت عن األراضي، على الرغم من أن ( 16) 16، مل يقدم حوال 2017لعام االستعراض ي اليت قدمت بياانت عن تقرير يف االحتاد األفريق( 47)وتثري املعلومات املقدمة القلق من أنه من بني الدول األعضاء السبع واألربعني 

أي   ،رات أخرى للربانمج األفريقي الشامل للتنمية الزراعيةقدمت معلومات عن مؤش( 49)دولة عضو يف االحتاد األفريقي من أصل تسع وأربعني دولة  17، مل تقدم حوال 2019يف عام . معظمها قدم معلومات عن مؤشرات أخرى
ك، ال تشري وعالوة على ذل. ألراضي لديها ال توفر لإلبالغ عن هذا املؤشروقد يكون ذلك انعكاسا لعدم توفر هذه البياانت بسهولة لدى بعض الدول األعضاء يف االحتاد األفريقي أو أن نظم املعلومات احلالية عن ا . بياانت عن األراضي

لفهم    ، وهو أمر أساسيجنسملكية األراضي على أساس  عن وال تشري املعلومات املقدمة . دليال على ضمان احليازة كونلتسجيل األراضي اليت ميكن أن تالنتائج إىل نوع نظام احليازة الذي جيري اإلبالغ عنه أو نوع الواثئق املستخدمة 
ملكية مشرتكة أو أراض متلكها جمموعة من الناس أو اجملتمع  ما إذا كانت األرض املبلغ عنها ليس من الواضحو .  يالفجوات يف ملكية األراضي بني الرجال والنساء والشباب واليت قد تؤثر الحقا على إنتاجيتهم الزراعية أو أدائهم الزراع

 .  احمللي بصورة مجاعية
  

بلدا قدمت معلومات عن مؤشرات ( 47)من بني سبعة وأربعني . على اليابسة ن أن عدة دول أعضاء يف االحتاد األفريقي قد أبلغت عن التقدم احملرز حنو حتقيق العديد من أهداف املكتب، فإن بعضها مل يبلغ عن اهلدف وعلى الرغم م 
أبلغت عن مؤشرات  ( 49)دولة عضوا من أصل تسع وأربعني دولة ( 32)دولة فقط  32، قدمت  2019يف عام . لذي يركز على ضمان احلقوق يف األرضعن املؤشر ا  (31)، أفاد واحد وثالثون بلدا فقط 2017عام ل االستعراض

وابإلضافة إىل ذلك، ميكن أيضا أن تكون هناك حاجة إىل . اإلبالغ عن هذا املؤشر ويتعني زايدة املشاركة مع اللجان والدول األعضاء يف االحتاد األفريقي لفهم التحدايت اليت قد تواجهها يف. معلومات عن هدف األرضاالستعراض 
 . مزيد من بناء القدرات لتمكني الدول األعضاء من االضطالع بعمليات اإلبالغ املطلوبة

  
 الخاتمة والتوصيات

لدول  اخلطط الوطنية لالستثمار يف جمال الزراعة واألمن الغذائي، بل أيضا يف القطاعات الزراعية األوسع وعمليات التخطيط اإلمنائي الوطين لهناك حاجة إىل بذل جهود متضافرة لضمان إدراج مسألة األراضي بشكل جيد ليس فقط يف 
وميكن أيضا أن يكون هناك حاجة إىل مزيد من بناء القدرات لتمكني  . يف اإلبالغ عن هذا املؤشرويتعني زايدة املشاركة مع اللجان والدول األعضاء يف االحتاد األفريقي لفهم التحدايت اليت قد تواجهها . األعضاء يف االحتاد األفريقي

 : من أجل حتسني أمن حيازة األراضي بني أصحاب األراضي الزراعية، قدمت التوصيات التالية . الدول األعضاء من االضطالع بعمليات اإلبالغ املطلوبة
 يف خطط القطاع الزراعي أو برامج العمل الوطنية لألراضي؛  ني اجلماعات االقتصادية اإلقليمية والدول األعضاء يف االحتاد األفريقي حىت يتسىن هلا دعم املسائل املتصلة إبدارة األراضي وتنفيذهابناء مستوايت املعرفة والقدرات ب -أ 

 جمال اإلبالغ، فضال عن البحث عن آليات لتحسني أمن حيازة األراضي الزراعية؛  يتعني على الوزارات العاملة يف جمال الزراعة واألراضي أن تعمل بشكل أوثق يف -ب 
 والربجمة؛  االحتاد األفريقي يف لوس أنغام احلكومات وأصحاب املصلحة اآلخرين بشأن قيمة إدماج األراضي يف ختطيط القطاع الزراعي ووضع امليزانيات -ج 
 يف إدماج األراضي يف القطاع الزراعي؛  تيسري تعلم الدروس وتقاسم أفضل املمارسات -د 
  . االجتماعي إيالء االهتمام للنوع االجتماعي يف اإلبالغ لضمان اجلهود الرامية إىل حتسني أمن احليازة وكذلك ضمان املساواة بني اجلنسني واإلدماج -ه 
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 (( الثامن عشر) CL/Dec. 631: المقرر)حالة تنفيذ المقرر بشأن الزراعة العضوية اإليكولوجية في أفريقيا . ي8

القادة من مفوضية االحتاد األفريقي ووكالة التخطيط والتنسيق التابعة للشراكة اجلديدة   توطلب .م2011يف عام EX.CL/Dec.621 (18 ))اعتمد رؤساء دول وحكومات االحتاد األفريقي قرارا بشأن الزراعة العضوية  :مقدمة
الشراكة اجلديدة من أجل تنمية   ذلك، كلف القرار وابإلضافة إىل. أن تشرعا يف إنشاء منهاج أفريقي للزراعة العضوية يستند إىل أفضل املمارسات املتاحة وأن يقدما التوجيه الالزم لذلك( املعروفة اآلن ابسم وكالة تنمية االحتاد األفريقي)

ة ملزارعي البلدان النامية،  وقد اختذ هذا القرار لتعزيز وتطوير القطاع العضوي يف أفريقيا اعرتافا بفرص التجارة والتنمية املستدامة اليت تتيحها الزراعة العضوي. بتقدمي التوجيه لدعم النظم املستدامة للزراعة العضوية وحتسني نوعية البذورأفريقيا 
من أجل  2025ويتمثل هدفها العام يف تيسري إدماج الزراعة العضوية يف نظم اإلنتاج الزراعي الوطنية حبلول عام . ريقيامبادرة الزراعة العضوية اإليكولوجية يف أف 2012وعقب اعتماد هذا القرار، أنشئت يف عام . وال سيما صغار املالك

زايدة الغلة : التخفيف من حدة الفقر واألمن الغذائي، من بني أمور أخرى، مبا يف ذلكوتستند النتائج إىل إمكاانت الزراعة العضوية للمسامهة يف . حتسني اإلنتاجية الزراعية واألمن الغذائي والوصول إىل األسواق والتنمية املستدامة يف أفريقيا
فاظ على التنوع البيولوجي وموارد الطبيعة؛  افحة الفقر؛ ومكافحة احملاصيل؛ ومكافحة احملاصيل؛ و احل يف املدخالت املنخفضة؛ وزايدة احملاصيل الزراعية؛ وزايدة احملاصيل الزراعية؛ ومكافحة الفقر؛ ومكافحة احملاصيل؛ ومكافحة الفقر؛ ومك

 . أو خفض تكاليف املدخالت املشرتاة من اخلارج؛ إنتاج أغذية آمنة ومتنوعة؛ وأن تكون مستداما على املدى الطويل /زايدة صايف الدخل و
  

مفوضية االحتاد عندما مت اعتماد قرار  2011مليون هكتار يف عام  1.1زادت األراضي املعتمدة يف إطار الزراعة العضوية يف أفريقيا من Willer et al (2021 ) )ــ وفقا ل :هكتارات من األراضي مبوجب قانون الزراعة العضوية
تونس لديها أكرب مساحة عضوية تبلغ حوال  . فريقيا، مما يدل على اإلمكاانت اهلائلة٪ من إمجال املساحة الزراعية يف أ0.2ومع ذلك، ميثل هذا الرقم . م2020مليون هكتار يف عام   2.1بشأن الزراعة العضوية إىل أكثر من األفريقي 

الية من  وفيما يتعلق حبصة األراضي الزراعية اإلمج(. هكتار 116,000)ومصر ( هكتار 154,488)وكينيا ( هكتار 157,531)وسرياليون ( هكتار 183,598)وأوغندا ( هكتار 221,890)هكتار تليها إثيوبيا  278,467
 (. يف املائة 2.9)، وتونس (يف املائة 3.0)، ومصر (يف املائة 4)يف املائة، تليها سرياليون  25األراضي الزراعية، سجلت ساو تومي وبرينسييب أعلى نسبة بلغت 

  
ومن املتوقع أن تنمو مبعدل   2017مليون دوالر أمريكي يف عام  45.076أن سوق األمسدة احليوية يف أفريقيا تقدر قيمتها ب ( 2021) كشف تقرير صادر عن موردور إنتليجنس :انون الزراعة العضويةلق وفقا األمسدة احليوية إلنتاج

ل جنوب أفريقيا ومالوي وزامبيا وزميبابوي يف اجلنوب األفريقي مستوايت تستخدم الدول األعضاء مث( 2021)ووفقا لراميي وزمالء . وعموما، فإن قطاع األمسدة احليوية متخلف . 2026إىل عام   2022يف املائة سنواي من عام  5.9
وسط وغرب أفريقيا هو عموما غري  ومن انحية أخرى، فإن استخدام األمسدة احليوية يف .  وابلنسبة لشرق أفريقيا، فإن كينيا لديها إنتاج واستخدام لألمسدة احليوية أفضل مما هو عليه يف تنزانيا وأوغندا ورواندا . ملحوظة من األمسدة احليوية

 . يقياوابلنسبة لشمال أفريقيا، تستخدم مصر واملغرب مستوايت أعلى من األمسدة احليوية مقارنة ابلدول األعضاء األخرى يف تلك املنطقة من أفر . متطور
  

وكشفت . حول السياسات العامة والتنمية القانونية واملؤسسية ألفريقيا 2019حتاد األفريقي، كلف االحتاد األفريقي إبجراء دراسة يف عام لتقييم مدى تنفيذ هذا القرار على مستوى الدول األعضاء يف اال :سياسة ومعايري ودعم احلكومة
دولة عضوا أخرى على أهنا متتلك قطاعا رضيعا من قطاعات الزراعة   12يف حني صنفت دولة عضوا لديها قطاع نشط يف جمال الزراعة العضوية،  11هذه الدراسة أن أربع دول أعضاء فقط لديها قطاع متقدم يف جمال الزراعة العضوية، و

ومن  - 10(. 1انظر التفاصيل يف اجلدول )املتبقية إهلاما العتماد برانمج العمل املشرتك يف دوهلا األعضاء  18وتنتظر الدول األعضاء ال . دول أعضاء أبهنا لديها وعي انشئ ابلزراعة العضوية 10وابإلضافة إىل ذلك، وصفت . العضوية
 .1كما هو مبني يف اجلدول  55هذه الدراسة، وضع جدول للدول األفريقية األعضاء ال 
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 دولة عضوا في شمال وغرب ووسط وجنوب أفريقيا 55ة، وهي موجز عن حالة الزراعة العضوية في أفريقيا الوسطى والشرقية والجنوبي: 1الجدول 

 التصنيف ل

EOA 
السياسة 

 العضوية
معيار 

 المنتج
الدعم 

 الحكومي
المزارعون  

 المنظمون
التصدير 

واألسواق  

 المحلية 

 الدول األعضاء 

     1. EOA 

 المتقدمة
االتحاد  /نوام قوي نعم نعم

اإلنجليزي لكرة 

 القدم 

 أوغندا تونس؛ المغرب؛ مدغشقر؛ نعم، كالهما 

2. EOA  االتحاد  /نوام  وعد نعم قادم النشط

  اإلنجليزي
 كينيا؛ غانا؛ مصر؛ بوركينا فاسو؛ نعم، كالهما 

 موريشيوس؛ مالي؛

 السنغال؛ ساو تومي وبرينسيبي؛ 
 .توغو السودان؛ سيشيل؛

 نعم، تصدير؛  نعم قليال نعم أو ال ال EOA الرضع .3
 النامية المحلية

 إثيوبيا؛ بنن الكاميرون؛ الجزائر؛
 ناميبيا نيجيريا؛  ليبيريا؛

 تنزانيا؛ جنوب أفريقيا؛ رواندا؛ 
 .زامبيا زمبابوي

 EOA الوعي .4

 الوليدة
بعض  ضعيف اي ال ال

  الصادرات؛
 محلية صغيرة

جمهورية الكونغو   الرأس األخضر؛

  الديمقراطية غامبيا؛

 مالوي؛ ;ساحل العاج ;غينيا النائب

 موريتانيا موزامبيق؛ 

 .سيراليون النيجر؛ 

في انتظار   .5

 اإللهام
ممثل   بوروندي؛ بوتسوانا؛ ;أنغوال اي اي اي ال ال

 أفريقيا الوسطى؛

جمهورية   تشاد؛ جزر القمر؛ 

  جيبوتي؛ الكونغو؛

 إسواتيني؛ إريتريا؛ غينيا االستوائية؛
 بيساو؛ -غينيا  غابون؛

جنوب   الصومال؛ ليبيا؛ ليسوتو؛ 
 .غرب أفريقيا السودان؛

NOAM  هي الحركة الزراعية العضوية الوطنية؛ االتحاد اإلنجليزي هو جمعية المزارعين 
  

 - : للنهوض ابلقطاع العضوي واالستفادة من فرص التجارة والتنمية املستدامة مدرجة على النحو التالاجلماعات االقتصادية اإلقليمية التوصيات الرئيسية اخلمس اليت تطلبها الدول األعضاء و : التوصيات الرئيسية
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والربامج واخلطط الزراعية  استعراض دقيق للتقارير القائمة والتقييم املتكامل للسياسات : وتصديرهالدعم الزراعة العضوية اإليكولوجية الناجحة لتعزيز إنتاج املنتجات الزراعية العضوية واستهالكها  وضع سياسات الزراعة العضوية -1
 . ، واتساق السياسات، وتعزيز القدرة التنافسية وظروف منو القطاع العضوي، وحتديد أدوار خمتلف اجلهات الفاعلة العامة

ووضع خطة   ،نتاج واالستهالكمعايري وطنية وإقليمية مع وضع خطط لتيسري حصول املزارعني على خدمات التصديق من حيث التكلفة مع ضمان تعزيز نظم الضمان التشاركي لإلاعتماد /ينبغي وضع:املعايري واالعتماد والتنظيم. 2
 .إصدار شهادات أفريقية معرتف هبا دوليا لتعزيز التجارة العضوية يف أفريقيا وخارجها

االستفادة من   ، وكذلكألسواق احمللية وأسواق التصديرمن األسواق املختلفة اليت ترتاوح بني ا  ستفادكي يع اسرتاتيجيات لتنمية األسواق للتشجيع االستهالك العام للمنتجات العضوية املرتبطة ابلصحة ووض:األسواق وتنمية األسواق. 3
 . إمكاانت وفرص منطقة التجارة احلرة األفريقية لتعزيز التجارة داخل أفريقيا وخارجها

ودعم توفري متكامل خلدمات اإلرشاد والسوق اخلاصة والعامة،   ،للمزارعنيالزراعة العضوية مثل األمسدة احليوية، وحتسني البذور، واملبيدات احليوية وعلف املاشية والدواجن العضوية  دعمتوفري مدخالت :حتفيز إنتاج الزراعة العضوية. 4
 .املستوى اإلقليمي والوطينعلى  البذور املوجهة لإلنتاج العضوي على أساس النظم اليت يديرها املزارعون  ونظم البذور الرمسية يف القارة فحصوتربية البذور و 

يف أفريقيا لدعم البحوث العضوية وإدارة املعرفة وتوسيع  (KCOA)ومركز املعرفة للزراعة العضوية  ، (EOAI)  مبادرة الزراعة العضوية اإليكولوجيةدمج الربامج واملبادرات الناشئة يف أفريقيا مثل  :االستفادة من املبادرات الناشئة . 5
 . نطاق التطبيق املستدام 

 

  

 مراجع 
، التي تم استردادها من (2026-2021)والتوقعات  COVID-19النمو واالتجاهات وتأثير : سوق البخاخات الحيوية في أفريقيا(. 2021)موردور االستخبارات . 1

www.mordorintelligence ..2021سبتمبر  13في  كوم  . 
 . 18-1-11ة، الوضع الحالي، العوامل التي تعوق اعتماد واستراتيجيات النجاح، أفريقيا العلمي: إنتاج البخاخات الحيوية في أفريقيا(. 2001. )وأديليكي، ر. وروبنارين، أ. رايمي، أ -2
-IFOAM، معهد بحوث الزراعة العضوية، فيبل، فريك و 2021اإلحصاءات واالتجاهات الناشئة  -عالم الزراعة العضوية (. 2021. )وشالتر، ب. ، ماير، ج.، ترافنيش، ج.ويلر، ه. 3

Organics Internationalبون ،. 
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