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تقديم
تعتــر تربيــة الــروة الحيوانيــة الوســيلة الرئيســية يف ســبل الحصــول عــى الــرزق يف املناطــق الريفيــة يف أفريقيــا،
وهــي ذات أهميــة اسـراتيجية يف توفــر األمــن الغــذايئ والتغذيــة يف القــارة األفريقيــة ويف فــرص التجــارة العامليــة.
ويســهم قطــاع الــروة الحيوانيــة األفريقيــة فيــا بــن  30و 50يف املائــة مــن الناتــج الزراعــي القومــي ،وتوجــد
إمكانيــة لــدى القطــاع الزراعــي لقيــادة النمــو والتحــول االجتامعــي واالقتصــادي املتوخــى ،ففــي حزيران/يونيــه
 2014أصــدر االتحــاد األفريقــي إعــان ماالبــو للترسيــع يف التحــول يف النمــو الزراعــي يف أفريقيــا للرخــاء املشــرك
وتحســن ســبل املعيشــة ،وهــي جــزء مــن إطــار عمــل االتحــاد األفريقــي لجــدول أعــال عــام  .2063ويتجــى ذلــك
يف االعـراف عــى نطــاق واســع مــن قبــل مقــرري السياســات األفارقــة عــى رضورة تعزيــز إنتــاج الــروة الحيوانيــة
مــن أجــل تلبيــة الطلــب املتزايــد عــى األغذيــة الحيوانيــة املصــدر ( )ASFوالناتــج عــن زيــادة تحــر املســتهلكني
األفارقــة.
فقــد أصبــح مــن املســلم بــه عــى نطــاق واســع أن البديــل إىل زيــادة اإلنتــاج الحيــواين ســيكون زيــادة فواتــر اســترياد
الــروة الحيوانيــة يف العديــد مــن البلــدان األفريقيــة .وعــاوة عــى ذلــك ،فــإن الفشــل يف إعــادة هيكلــة صناعــة
الــروة الحيوانيــة األفريقيــة ســتؤثر ســلباً عــى منــو الصناعــات املحليــة ،وحرمــان الشــباب الذيــن يهيمنــون عــى
النمــو الســكاين يف أفريقيــا مــن الحصــول عــى فــرص العمــل ،وكذلــك انخفــاض الدخــل ملنتجــي الــروة الحيوانيــة
األفارقــة وغريهــم مــن الجهــات الفاعلــة عــى طــول سلســلة اإلنتــاج ،حيــث يــؤدي إىل خســارة يف اإليــرادات،
والرضائــب والدخــل مــن الــواردات.
وادركاً للتحديــات والفــرص املتاحــة ،فقــد تــم تكليــف مفوضيــة االتحــاد األفريقــي ( ،)AUCمبوجــب القـرار الصــادر
عــن املجلــس التنفيــذي يف الــدورة العاديــة الرابعــة والعرشيــن (أديــس أبابــا ،يف كانــون الثاين/ينايــر  ،)2014بقيــادة
وتنســيق صياغــة اس ـراتيجية لتنميــة الــروة الحيوانيــة يف أفريقيــا ( )LiDeSAمــن شــأنها أن تعيــد هيكلــة قطــاع
الــروة الحيوانيــة وذلــك مــن خــال تســخري إمكاناتهــا غــر املســتغلة .وجــاء هــذا الق ـرار بنــاء عــى توصيــة مــن
املؤمتــر الــوزاري التاســع للــوزراء املعنيــن مبــوارد الــروة الحيوانيــة لالتحــاد األفريقــي الــذي عقــد يف أبيدجــان ،كــوت
ديفــوار ،يف نيســان/أبريل .2013
ومــن خــال منحــة مــن مؤسســة بيــل ومالينــدا جيتــس ،تــم وضــع اسـراتيجية تنميــة الــروة الحيوانيــة يف أفريقيــا،
مــن خــال عمليــة تشــاورية شــاملة حقيقيــة ،امتــدت إىل خـراء مــن جميــع املناطــق األفريقيــة وأصحــاب املصلحــة
عــى الصعيديــن اإلقليمــي والوطنــي .وهــي اســراتيجية عرشينيــة ( )2035 -2015موجهــة لتلبيــة احتياجــات
وتحديــات التنميــة يف أفريقيــا .حيــث تتوافــق اس ـراتيجية تنميــة الــروة الحيوانيــة يف أفريقيــا مــع االس ـراتيجيات
اإلقليميــة الجاريــة يف أطــر السياســات العامــة واملبــادئ التوجيهيــة الشــاملة املتســقة مــع أطــر برنامــج التنميــة
الزراعيــة الشــامل ألفريقيــا وجــدول أعــال التنميــة الزراعيــة عــى املســتوى القــاري والجامعــات االقتصاديــة
االقليميــة ،والــدول االعضــاء .إنهــا بحــق مبــادرة أفريقيــة ،وضعــت وصيغــت يف أفريقيــا ،التــي تبنــت «عم ـاً غــر
عاديـاً» لنهــج عمــل يركــز عــى زيــادة االســتثامرات مــن املصــادر العامــة والخاصــة عــى الســواء وذلــك مــن أجــل
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إعــادة هيكلــة قطــاع الــروة الحيوانيــة لتعزيــز املســاهمة يف التنميــة االجتامعيــة  -االقتصاديــة ،والنمــو املنصــف.
والتحــدي املاثــل أمامنــا هــو تنفيــذ اس ـراتيجية تنميــة الــروة الحيوانيــة يف أفريقيــا ( .)LiDeSAومــن أجــل ذلــك
الغــرض تســعى مفوضيــة االتحــاد األفريقــي والكيانــات التقنيــة املتخصصــة ،واملكتــب األفريقــي املشــرك املعنــي
مبــوارد الــروة الحيوانيــة التابــع لالتحــاد األفريقــي ( ،)AU- IBARوالــركاء اإلمنائيــن املحتملــن مــن داخــل أفريقيــا
وخارجهــا ،يف وضــع برامــج قــادرة عــى وضــع هــذه اإلسـراتيجية محــل التنفيــذ لتحقيــق النتائــج واآلثــار املتوخــاة.
فــإذا مــا نفــذت اس ـراتيجية تنميــة الــروة الحيوانيــة يف أفريقيــا كــا هــو متوقــع ،سيســاعد ذلــك بشــكل حاســم
يف تطويــر قطــاع الــروة الحيوانيــة األفريقــي بوصفــه مســاهم رئيــي يف التنميــة االجتامعيــة – االقتصاديــة والنمــو
املتكافــئ والتخفيــف مــن حــدة الفقــر.

سعادة السيدة توموسيام رودا بيس
مفوضة االقتصاد الريفي والزراعة
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شكر وتقدير
إن صياغــة أي اسـراتيجية ،تهــدف يف وقــت الحــق إىل وضــع اسـراتيجية لقطــاع الــروة الحيوانيــة عــى نطــاق القــارة
تتبناهــا الــدول األفريقيــة األعضــاء األربعــة والخمســن ،والجامعــات االقتصاديــة اإلقليميــة الثامنيــة ،ومجموعــة
متنوعــة مــن الــركاء بواليــات مختلفــة .وقبــل كل يشء ،إن إنجازهــا خــال فــرة ســنة واحــدة ميكــن القــول عــى
أقــل تقديــر بأنهــا معجــزة تــم تحقيقهــا .وبفضــل الدعــم والتعــاون وااللت ـزام مــن مختلــف املشــاركني يف العمليــة،
أصبــح لدينــا اآلن اس ـراتيجية لتطويــر قطــاع الــروة الحيوانيــة يف القــارة األفريقيــة.
فــإين أتقــدم بأقــى درجــات االمتنــان إىل ممثــي الــدول االعضــاء ،والجامعــات االقتصاديــة اإلقليميــة وســائر أصحــاب
املصلحــة الذيــن بذلــوا بــا كلــل طاقاتهــم وخرباتهــم يف مناقشــة وتحديــد القضايــا والحلــول لقطــاع الــروة الحيوانيــة
يف أفريقيــا .وأتوجــه بالشــكر الخــاص إىل الخ ـراء العــرة ،الذيــن ،رغــم ظــروف الوقــت واملــوارد الشــاقة ،متكنــوا
مــن اتخــاذ مامرســات للحــر الرسيــع والدقيــق الــذي يهــدف إىل توفــر نظــرة عامــة عــى قطــاع الــروة الحيوانيــة
يف القــارة.
إن التـزام الــوزراء األفارقــة املســؤولني عــن تنميــة الــروة الحيوانيــة ،بصفــة عامــة ،ولعمليــة الصياغــة بشــكل خــاص،
وســط املنافســة بنفــس قــدر األهميــة للمصالــح الوطنيــة ،ليســتحق أعــى أوســمة الــرف .وباملثــل ،فــإن الت ـزام
أعضــاء فريــق التوجيــه املعنــي بصياغــة اسـراتيجية تنميــة الــروة الحيوانيــة يف أفريقيــا ،الــذي قادتــه بحنكــة ســعادة
الســيدة توموســيام رودا بيــس ،مفوضــة االقتصــاد الريفــي والزراعــة ملفوضيــة االتحــاد األفريقــي ،ليدعــوا إىل أقــى
درجــات التقديــر .وكان للدعــم الــذي قدمتــه مفوضيــة االتحــاد األفريقــي ،مــن خــال ســعادة املفوضــة ،ال تشــوبه
شــائبة ،فلهــم كل الشــكر والتقديــر املســتحق.
وكان للدعــم املــايل الجيــد التوقيــت وغــر املــروط مــن جانب مؤسســة بيــل وميدلينــدا جيتــس ،لصياغة اسـراتيجية
تنميــة الــروة الحيوانيــة يف أفريقيــا بــادرة ال ميكــن االســتهانة بهــا .ونــود أن نعــرب عــن عظيــم امتناننــا ملؤســي
وموظفــي املؤسســة للمســاعدة العظيمــة التــي قدموهــا للعمليــة.
وأخــرا ً ،فإننــي أشــعر بعميــق االمتنــان إىل جميــع موظفــي املكتــب األفريقــي املشــرك املعنــي مبــوارد الــروة
الحيوانيــة التابــع لالتحــاد األفريقــي عــى التزامهــم وجهودهــم الهائلــة املبذولــة يف تنســيق وتقديــم املشــورة التقنيــة
للعمليــة لضــان تحقــق النتائــج املرجــوة.
وللجميــع ،أقــول أن الكلــات ال تعــر مبــا فيــه الكفايــة عــن الشــعور باالمتنــان ونحــن نــؤدي عمـاً نيابــة عــن القــارة
األفريقية.

الربوفسيور أحمد الصوالحي
مدير املكتب األفريقي املشرتك املعني مبوارد الرثوة الحيوانية التابع لالتحاد األفريقي
viii
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مقدمة
-1
ومتابعــة لقـرار الــدورة العاديــة الرابعــة والعرشيــن للمجلــس التنفيــذي املعقــودة يف الفــرة مــن  21إىل  28كانــون
الثاين/ينايــر  2014يف أديــس أبابــا ( ،))XXIV(792.Ex. CL/Decمــن بــن أمــور أخــرى ،طُلــب مــن مفوضيــة االتحــاد
األفريقــي بقيــادة وتنســيق ووضــع صياغــة السـراتيجية لتنميــة مــوارد الــروة الحيوانيــة للقــارة مــن ألجــل ترسيــع
مســار اإلصالحــات يف القطــاع لتحقيــق اســتغالل كامــل إمكانياتــه وتقديــم تقريــر إىل املجلــس التنفيــذي يف كانــون
الثاين/ينايــر  .2015وقــد اســتند هــذا القـرار عــى توصيــة صــادرة عــن املؤمتــر الــوزاري التاســع بشــأن مــوارد الــروة
الحيوانيــة ،الــذي عقــد يف أبيدجــان ،كــوت ديفــوار ،يف الفــرة مــن  18اىل  19نيســان/أبريل  ،2013مــن أجــل زيــادة
ودعــم واســتدامة االســتثامر يف قطــاع الــروة الحيوانيــة.
واســتندت توصيــة املؤمتــر الــوزاري التاســع بشــأن مــوارد الــروة الحيوانيــة عــى اتجاهــات الطلــب عــى الــروة
الحيوانيــة ومنتجــات الــروة الحيوانيــة يف أفريقيــا ،حيــث تشــر إىل أنــه ســوف يــزداد الطلــب يف الفــرة مــا بــن
 2030إىل  2050مــن الضعفــن إىل مثانيــة أضعــاف بســبب عوامــل مختلفــة ،وال ســيام زيــادة عــدد الســكان يف
املناطــق الحرضيــة وزيــادة الدخــل .وتشــر التوقعــات إىل أنــه إذا تــم اإلبقــاء عــى الســيناريو الحــايل لقطــاع الــروة
الحيوانيــة (انخفــاض مســتويات االســتثامرات العامــة والخاصــة ،وانخفــاض منــو القطــاع) فــإن الزيــادة عــى الطلــب
لــن يقابلــه زيــادة يف االنتــاج ،مــا يــؤدي إىل عجــز خطــر يف اإلمــدادات مــن نوعيــة الربوتينــات الحيوانيــة ذات األثــر
الســلبي عــى األمــن الغــذايئ والغــذاء يف الكثــر مــن األرس املعيشــية يف أفريقيــا .إن البديــل لتلبيــة الزيــادة عــى
الطلــب ســيكون االســترياد ملواجهــة العجــز الضخــم املتوقــع .وبالتــايل ،فــإن هــذا ســيؤدي إىل زيــادة فواتــر اســترياد
الــروة الحيوانيــة للبلــدان األفريقيــة ،وزيــادة أســعار املنتجــات الحيوانيــة ،وهــذا سيشــكل أزمــة محتملــة يف األمــن
الغــذايئ وســامة األغذيــة والغــذاء ،مــا يؤثــر عــى منــو الصناعــات املحليــة ،ونقــص فــرص العمــل للماليــن مــن
الشــباب ،وانخفــاض دخــل منتجــي الــروة الحيوانيــة األفريقيــة ،والجهــات الفاعلــة األخــرى يف سالســل اإلنتــاج للــروة
الحيوانيــة ،مــا يــؤدي إىل خســارة يف اإلي ـرادات مــن الرســوم والرضائــب.
يتوافــر لــدى قطــاع الــروة الحيوانيــة يف أفريقيــا القــدرة عــى تحقيــق النمــو الزراعــي وقيــادة النمــو املتوخــى،
والتحــول االقتصــادي واالجتامعــي ،عــى حــد ســواء ،كــا الــوارد يف إعــان ماالبــو .وتذخــر أفريقيــا بــاألرايض الهائلــة،
وامليــاه ،ومــوارد الرعــي ،معظمهــا غــر مســتغلة ومتخلفــة.
وعــاوة عــى ذلــك ،تــرىب معظــم الــروة الحيوانيــة األفريقيــة يف املراعــي الطبيعيــة ،وإذا مــا أحســن الرتويــج لهــا،
فــإن لديهــا القــدرة عــى جــذب األســواق املتخصصــة .ومــع ذلــك ،فــإن القطــاع يواجــه تحديــات مختلفــة تعوقــه
عــن تلبيــة الطلــب املتزايــد عــى الــروة الحيوانيــة ومنتجــات الــروة الحيوانيــة ومــن املســاهمة الكبــرة يف النمــو
االقتصــادي .فقــد أشــارت التقييــات التــي أجريــت يف خمــس مناطــق جغرافيــة أفريقيــة إىل أن القطــاع يعــاين
مــن العديــد مــن القضايــا ومــن بينهــا النقــص يف الســاالت ،والقــدرة عــى االنتــاج ،واإلنتاجيــة ،وتوفــر نوعيــة
األرايض ،والعلــف واملــوارد املائيــة ،ونظــم الصحــة الحيوانيــة ،وتدابــر مكافحــة األمـراض ،وتوفــر املدخــات وتقديــم
الخدمــات ،والقيمــة املضافــة ،ومعلومــات الســوق ،والهيــاكل األساســية للســوق ،والقــدرة التنافســية للمنتجــات
الحيوانيــة ويف تطبيــق االمتثــال ملعايــر الصحــة والصحــة النباتيــة .وهــذه ترتافــق مــع القصــور يف السياســة العامــة،
والترشيعيــات ،واألطــر املؤسســية فض ـاً عــن عــدم كفايــة تطبيــق التكنولوجيــات املتاحــة ،واملعرفــة واملهــارات.
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ففــي أفريقيــا يحتفــظ الرعــاة مبعظــم الــروة الحيوانيــة يف نظــم واســعة النطــاق مــن األرايض القاحلة وشــبه القاحلة،
ومــن أصحــاب الحيــازات الصغــرة يف نظــم مختلطــة موجهــة نحــو زراعــة املحاصيــل وتربيــة الــروة الحيوانيــة .إن
الغالبيــة العظمــى مــن أصحــاب الــروة الحيوانيــة هــم مــن الفقـراء وليســوا مــن ذوي امليــول التجاريــة .وعــاوة عــى
ذلــك ،فــإن االســتثامرات الســابقة ،لــكالً مــن القطاعــن العــام والخــاص ،يف تطويــر قطــاع الــروة الحيوانيــة اســتندت
بشــكل كبــر عــى املشــاريع غــر املتجانســة ،مــع إيــاء القليــل مــن االعتبــار للتطويــر املؤســي عــى املــدى الطويــل.
وعــاوة عــى ذلــك ،فيجــب أن تقــود اســتثامرات القطــاع الخــاص يف القطــاع إىل النمــو املتســارع والعــادل ،وحفــز
تطويــر القطاعــات األخــرى عــى نطــاق واســع ،وتحفيــز التحــول االجتامعــي واالقتصــادي ،وقــد متــت الســيطرة
عليــه بســبب عــدم وجــود بيئــة مــن السياســات العامــة الداعمــة ،وعــدم مالءمــة الهيــاكل األساســية ،وعــدم توافــر
إمــدادات موثوقــة مــن املدخــات األساســية والخدمــات ،مــا جعــل هــذا القطــاع غــر تنافــي ،ومــن ثــم يفقــد
جاذبيتــه بالنســبة للمســتثمرين .وبتوفــر فــرص االســتثامر املناســبة ،يقــوم قطــاع الــروة الحيوانيــة ليــس فقــط
باملســاهمة بشــكل كبــر يف ترسيــع النمــو االقتصــادي ،بــل أيضـاً يعــد محــركاً أساســياً يف تحفيــز النمــو يف القطاعــات
االخــرى ،وذلــك مــن أجــل تحقيــق األهــداف اإلمنائيــة للتنميــة الوثيقــة الصلــة باألمــن الغــذايئ والتغذيــة ،وللقضــاء
عــى الجــوع ،وتحســن ســبل العيــش ،وتعميــم مراعــاة املنظــور النوعــي.
ومــع ذلــك ،هنــاك العديــد مــن األمثلــة عــن نجــاح أداء القطــاع يف القــارة .ويشــمل ذلــك ازدهــار ومنــو قطــاع
اللحــوم يف بلــدان مثــل بوتســوانا ،وناميبيــا وســوازيلند ،وتطويــر القطــاع الفرعــي لصغــار منتجــي األلبــان يف كينيــا،
وتصديــر الحيوانــات الحيــة مــن منطقــة القــرن األفريقــي الكــرى إىل الــرق االوســط (جيبــويت ،وإثيوبيــا ،والصومــال
والســودان) ،ومرونــة التنقــل والرعــي عــر الحــدود يف منطقــة الجامعــة االقتصاديــة لــدول غــرب أفريقيــا ،واســتخدام
امليــاه واملحافظــة عليهــا يف شــال أفريقيــا ونجــاح عمليــة القضــاء عــى طاعــون املاشــية مــن القــارة .وهــذه الحــاالت
تشــجع عــى حــدوث التحــول املمكــن لهــذا القطــاع يف القــارة.
واســتجابة للقـرار الصــادر عــن املجلــس التنفيــذي ،قــادت مفوضيــة االتحــاد األفريقــي ،مــن خــال املكتــب األفريقــي
املشــرك املعنــي مبــوارد الــروة الحيوانيــة التابــع لالتحــاد األفريقــي مبشــاركة مــن أصحــاب املصلحــة املتعدديــن يف
عمليــة تشــاورية شــاملة متعمقــة لتقييــم القطــاع وتحليــل األوضــاع يف املناطــق الخمــس األفريقيــة .وقــد توجــت
هــذه العمليــة بتحديــد القضايــا التــي تؤثــر عــى القطــاع يف القــارة .وقــد تــم بلــورة هــذه القضايــا يف صياغــة ورقــة
القضايــا التــي وردت يف هــذه االسـراتيجية.
وكجــزء ال يتجــزأ مــن عمليــة أوســع لقطــاع الزراعــة ،واسرتشــادا ً برؤيــة وتطلعــات جــدول أعــال الــروة الحيوانيــة
مــن أجــل ترسيــع النمــو الزراعــي يف أفريقيــا وللتحــول لتحقيــق األهــداف الــواردة يف إعــان ماالبــو .فقــد احيطــت
هــذه االسـراتيجية علـاً أيضـاً بنتائــج إطــار عمــل برنامــج التنميــة الزراعيــة الشــامل ألفريقيــا الــذي يوجــه ويســاعد
البلــدان والجامعــات االقتصاديــة االقليميــة يف صياغــة أولويــات االســتثامر يف الــروة الحيوانيــة ضمــن خططهــا
االســتثامرية الزراعيــة .بــل هــي أيض ـاً متوافقــة مــع جــدول اعــال  ،2063وهــي اس ـراتيجية لـــ  50ســنة للقــارة
األفريقيــة يف جميــع مجــاالت التنميــة االجتامعيــة واالقتصاديــة .كــا ســتضع قطــاع الــروة الحيوانيــة كمحــرك أســايس
بالدفــع للوصــول إىل معــدل النمــو الســنوي املتوخــى وقــدره  6يف املائــة يف قطــاع الزراعــة يف الــدول االعضــاء يف
االتحــاد االفريقــي مــا يســاهم مســاهمة كبــرة يف النمــو االقتصــادي الوطنــي .وســتقوم االسـراتيجية أيضـاً بتوجيــه
وإدمــاج جهــود أصحــاب املصلحــة يف معالجــة التحديــات االمنائيــة الرئيســية التــي تواجــه هــذا القطــاع.
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وســتعمل هــذه االس ـراتيجية كذلــك عــى ضــان اتخــاذ اإلج ـراءات املنســقة عــى املســتوى القــاري ،واإلقليمــي
والوطنــي ،وتعزيــز التــآزر يف معالجــة القضايــا الحاســمة التــي تواجــه تنميــة الــروة الحيوانيــة ،وتحقيــق اإلجـراءات
امللموســة التــي ســوف تــؤدي إىل اســتغالل اإلمكانــات الكاملــة لقطــاع الــروة الحيوانيــة لإلســهام إىل قــى حــد يف
توفــر االمــن الغــذايئ والتغذيــة والتنميــة االقتصاديــة املســتدامة.
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الرؤية ،والهدف ،والنهج االسرتاتيجي واملبادئ التوجيهية

الرؤية والهدف
1-2
يــردد صــدى الرؤيــة والهــدف مــع قضايــا التحــول ،والقــدرة التنافســية واســتدامة قطــاع الــروة الحيوانيــة بينــا
يســاهم مســاهمة كبــرة يف التنميــة االقتصاديــة ،واألمــن الغــذاء والتغذيــة ورفــاه اإلنســان .وفيــا يــي عرضـاً للرؤيــة
والهــدف عــى النحــو التــايل:
 1-1-2الرؤية
تساهم استدامة التنافسية يف قطاع الرثوة الحيوانية مساهمة أساسية يف ازدهار أفريقيا.
 2-1-2الهدف
تعزيز تحويل قطاع الرثوة الحيوانية األفريقي للمساهمة يف التنمية االجتامعية  -االقتصادية ،والنمو املنصف.
النهج االسرتاتيجي واالسرتاتيجيات األوسع
2-2
يتــم إعــادة هيكلــة هــذا القطــاع مــن خــال اســتثامرات كبــرة للتمكــن مــن الوصــول إىل حلــول فعالــة للقضايــا
الرئيســية التــي تؤثــر عــى القطــاع لدعــم النهــج االسـراتيجي املعتمــد .وســيتم تحقيــق الهــدف املتوخــى مــن هــذه
االسـراتيجية إذا مــا تــم تحويــل النظــم الســائدة لإلنتــاج الحيــواين لتحقيــق حــد الكفــاف يف النظــم املوجهــة نحــو
الســوق مــن خــال معالجــة التحديــات الهيكليــة والوظيفيــة التــي تؤثــر عــى القطــاع .فســوف تحقــق هــذه األجندة
إعــادة الهيكلــة مــن خــال زيــادة االســتثامرات مــن جانــب كل مــن القطاعــن الخــاص والعــام ،إىل مســتويات مــن
شــأنها أن تحفــز النمــو القطاعــي الســنوي مــا بــن  6-5يف املائــة مــن أجــل تقليــل االعتــاد عــى الــواردات والحفــاظ
عــى العجــز التجــاري عنــد أدىن املســتويات املمكنــة.
وســوف يعالــج إعــادة هيكلــة القطــاع اىل تحســن الســاالت ،وقــدرات االنتــاج ،واإلنتاجيــة ،وتوافــر واســتخدام
نوعيــة األرايض والعلــف واملــوارد املائيــة ،والحالــة الصحيــة ،ونظــم الصحــة الحيوانيــة ،وتدابــر مكافحــة االم ـراض،
وتقديــم املدخــات وتقديــم الخدمــات ،والقيمــة املضافــة ،ومعلومــات ذات الصلــة باألســواق والبنيــة التحتيــة
لألســواق ،والقــدرة التنافســية ملنتجــات الــروة الحيوانيــة األفريقيــة والتطبيــق واالمتثــال ملعايــر الصحــة والصحــة
النباتيــة ،وســتتناول أيضــاً تحســن السياســات العامــة واألطــر الترشيعيــة واملؤسســية وتطبيــق التكنولوجيــات
املتاحــة واملعرفــة واملهــارات .وينبغــي أن تــؤدي تدريجيـاً إىل إحــداث تســويق واســع لنظــم إنتــاج الــروة الحيوانيــة
األفريقيــة يف األرايض القاحلــة وشــبه القاحلــة وألصحــاب الحيــازات الصغــرة يف النظــم املختلطــة للمحاصيــل والــروة
الحيوانيــة .
ويدعــو كالً مــن برنامــج التنميــة الزراعيــة الشــامل ألفريقيــا وجــدول األعــال إىل تحــول جــذري يف السياســات
االقتصاديــة لالســتثامر الزراعــي ،لجعلــه قامئـاً عــى أدلــة أكــر شــمولية ،واملشــاركة ،ويركــز عــى النتائــج ،بــدالً مــن
«العمــل كاملعتــاد» مبامرســة اتخــاذ الق ـرارات االســتثامرية الفنيــة دون ربطهــا بالــرورة االســتثامرية وبالجــودة
املطلوبــة مــن النتائــج االقتصاديــة والتنميــة .يضمــن هــذا النهــج أن تتوافــق االســتثامرات مــع االحتياجــات الحقيقيــة
لهــذا القطــاع ،ومــن ثــم ،صمــم هــذا النهــج مــن أجــل تســخري إمكانيــات القطــاع للنمــو االقتصــادي املنصــف
13
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والتنميــة االجتامعيــة  -االقتصاديــة املســتدامة .وبالتــايل فمــن األهميــة مبــكان ضــان أن هــذه االس ـراتيجية متثــل
نقلــة نوعيــة واضحــة يف نهــج االســتثامر لتطويــر قطــاع الــروة الحيوانيــة مــن أجــل ضــان تغيــر ذو هــدف.
وســوف يتحقــق التغيــر املتوقــع فقــط إذا مــا تــم توفــر حوافــز كافيــة للقطــاع الخــاص لزيــادة االســتثامر بشــكل
كبــر يف قطــاع تربيــة الــروة الحيوانيــة .وبتســليط الضــوء عــى التغ ـرات الهائلــة التــي حدثــت يف قطــاع الــروة
الحيوانيــة يف بعــض البلــدان الناميــة والبلــدان ذات الدخــل املتوســط عــى الــدور الحاســم للقطــاع الخــاص يف دفــع
عجلــة التغي ـرات التــي ولــدت ثــورات الــروة الحيوانيــة يف هــذه االقتصــادات .وهــذا يشــمل الــركات الكــرى
وأصحــاب الحيــازات الصغــرة والــركات الصغــرة واملتوســطة غــر الرســمية التــي لعبــت دورا ً محوريـاً كبـرا ً إىل حــد
مــا يف إحــداث التغيــر املنشــود.
إن الــدور الرئيــي للقطــاع العــام ،باإلضافــة إىل كفالــة تقديــم ســلع عامــة وخدمــات مضمونــة ،تكــون قــادرة عــى
إيجــاد الظــروف املالمئــة لتحفيــز اســتثامرات القطــاع الخــاص بطريقــة مســتدامة.
هــذا النهــج االس ـراتيجي يتوافــق مــع إعــان ماالبــو بشــأن ترسيــع النمــو الزراعــي والتحــول إىل الرخــاء املشــرك
وتحســن مســتوى العيــش .وهــذا يعنــي أن الجهــود التســويقية يتــم دعمهــا مــن أجــل النمــو املتســارع ،وســيتم
أيض ـاً حاميــة ودعــم ســبل العيــش الهشــة يف نظــم اإلنتــاج الواســعة.
املبادئ التوجيهية
3-2
يســتند تنفيــذ االس ـراتيجية عــى مبــادئ الالمركزيــة ،والتكامــل وامليــزة النســبية مــع مراعــاة الواليــات والعالقــات
املختلفــة للمؤسســات املشــاركة .إن الشــفافية واملســاءلة املتبادلــة ســتكون حاســمة أيضـاً يف وضــع مبــادئ وآليــات
لضــان االلتـزام بهــذه املبــادئ .وســيجري الرتكيــز عــى إقامــة رشاكات متينــة تعــود بالنفــع املتبــادل بــن مختلــف
أصحــاب املصلحــة عــى املســتويات الوطنيــة واالقليميــة والدوليــة ،اســتنادا ً إىل الخ ـرات والــدروس املســتفادة مــن
التنفيــذ للنجاحــات الســابقة لربامــج عــى مســتوى القــارة يف قطــاع الــروة الحيوانيــة.
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األهداف االسرتاتيجية والنتائج املتوقعة

وفيام ييل األهداف االسرتاتيجية التي من شأنها أن تؤدي إىل تحقيق هذا الهدف:
’ ‘1جذب االستثامرات العامة والخاصة عىل طول مختلف سلسلة اإلنتاج للرثوة الحيوانية
’ ‘2تعزيز الصحة الحيوانية وزيادة االنتاج اإلنتاجية ومرونة نظم اإلنتاج للرثوة الحيوانية
’ ‘3تعزيــز االبتــكار ،وتوليــد واســتخدام التكنولوجيــات ،والقــدرات ومهــارات تنظيــم املشــاريع مــن الجهــات
الفاعلــة عــى طــول سلســلة الــروة الحيوانيــة
’ ‘4تعزيز الوصول إىل األسواق ،وخدمات القيمة املضافة
الهــدف االس ـراتيجي  :1جــذب االســتثامرات العامــة والخاصــة عــى طــول مختلــف سلســلة القيمــة
1-3
للــروة الحيوانيــة
1-1
2-1

النتائج املتوقعة
سالســل القيمــة ذات األولويــة مــع تحديــد امليــزة
النســبية عــى الصعيديــن الوطنــي واإلقليمــي،
وتحديد املعامل والرتويج
قيــم األصــول ،واملنافــع االجتامعيــة واالقتصاديــة،
واالعـراف بإمكانــات قطــاع الــروة الحيوانيــة

3-1

السياســات العامــة الســتثامرات القطاعــن العــام
والخــاص والحوافــز واألطــر التنظيميــة لتعزيــز
أداء أولويــات تطويــر وتنفيــذ سالســل القيمــة
لتنميــة الــروة الحيوانيــة

4-1

وضــع آليــات وقائيــة للحــد مــن أثــر العوامــل
الخارجيــة الســلبية عــى الســلع العامــة

1-1-1
2-1-1
1-2-1
2-2-1
1-3-1
2-3-1
3-3-1
4-3-1
1-4-1

االسرتاتيجيات التي ميكن استخدامها
تحديد املعامل ،وتحليل ومقارنة لسالسل القيمة
اختيار واستهداف سالسل القيمة مع املزايا النسبية
إعادة تقييم وتوثيق املنافع االجتامعية واالقتصادية
تعزيــز األدلــة عــى أســاس إيجــاد تأييــد بشــأن القيمــة
واملنافــع مــن الــروة الحيوانيــة
تهيئــة ظــروف مالمئــة ،وحوافــز لدعــم االســتثامرات
الخاصــة
وضع أطر استثامر محددة ألولويات سالسل القيمة
تعزيــز وإنشــاء آليــة متويــل مبتكــرة لدعــم سالســل
القيمــة
تحســن الروابــط والتعــاون بــن القطاعــات لتعزيــز
التمويــل العــام وضــان تطويــر البنــى التحتيــة لدعــم
سالســل قيمــة الــروة الحيوانيــة
تطويــر وتنفيــذ السياســات العامــة التــي تحمــي املنافــع
العامــة ضــد العوامــل الخارجيــة الســلبية

الهــدف االس ـراتيجي  :2تعزيــز الصحــة الحيوانيــة وزيــادة االنتــاج ،واإلنتاجيــة ومرونــة نظــم اإلنتــاج
2-3
للــروة الحيوانيــة
1-2

النتائج املتوقعة
تحســن نظــم الصحــة الحيوانيــة والحــد مــن
تأثري األمراض الحيوانية

1-1-2
2-1-2
3-2-2

االسرتاتيجيات التي ميكن استخدامها
تعزيــز اإلدارة البيطريــة ،ونظــم الصحــة الحيوانيــة
وتقديــم الخدمــة
تعزيز وتنسيق مناهج الطب البيطري والتدريب
مواءمــة وتطبيــق ترشيعــات األدويــة البيطريــة ،والصحــة
الحيوانيــة ومعايــر الرعايــة
15
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النتائج املتوقعة
الحــد مــن آثــار األمــراض الحيوانيــة عــى
إنتــاج الــروة الحيوانيــة ،واالنتاجيــة والصحــة
العامة

2-2-2

3-2

تحسني اإلمكانات الجينية وأداء الحيوانات

1-3-2

4-2

توافــر إمكانيــة الوصــول إىل نوعيــة العلــف
وامليــاه املعــززة

1-2-2

2-3-2
3-3-2

4-3-2
5-3-2
6-3-2
1-4-2
2-4-2
3-4-2

4-4-2
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االسرتاتيجيات التي ميكن استخدامها
الســيطرة والقضــاء تدريجيـاً عــى األمـراض الحيوانيــة ذات
األولويــة واألمـراض الحيوانية املنشــأ
دعــم مفهــوم (صحــة واحــدة) واآلليــات اإلقليميــة
العابــرة للحدود/للتنســيق مــن أجــل مواءمــة الوقايــة مــن
األم ـراض ،ونهــج املكافحــة املتوافقــة مــع جــدول أعــال
االتحــاد األفريقــي
تســارع التحســن الــورايث والوصول إىل الســاالت املناســبة،
واإلنتاجيــة واملرونــة التــي تطابــق أفضــل أنظمــة اإلنتــاج/
البيئــات عــن طريــق البحــوث املبتكــرة والتنميــة ،واألعامل
التجاريــة ،والرشاكــة بــن القطاعــن العــام والخــاص
وتكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت
وضــع وتعزيــز األطــر املؤسســية والسياســات العامــة
الداعمــة والشــاملة واملتكاملــة لــإدارة املســتدامة للمــوارد
الوراثيــة الحيوانيــة
إجــراء الجــرد ،توصيــف واســتخدام املــوارد الجينيــة
األصليــة (مثــل وميكروبــات الحليــب والجينــات) مــع
ابتــكار إمكانــات صناعيــة وتجاريــة للتطبيــق يف نظــم
اإلنتــاج األفريقــي
تصميــم وتنفيــذ برامــج مبتكــرة ومســتدامة للرتبيــة
واملحافظــة عــى املســتويني الوطنــي واإلقليمــي
تطويــر وتوفــر نظــم مالمئــة وأكــر فعاليــة مــن املــواد
الوراثيــة املناســبة
تطويــر ودعــم الـراكات املجتمعيــة بــن القطاعــن العــام
والخــاص مــن أجــل توليــد منــاذج األعــال وتنفيذهــا،
وتقديــم املــوارد الوراثيــة املناســبة
إعــادة تصنيــف وتقييــم اإلمكانيــات واملزايــا النســبية
ملختلــف املناطــق الزراعيــة اإليكولوجيــة ألفضــل البيئــات
لنظــم االنتــاج املالمئــة عــى الصعيديــن الوطنــي واإلقليمي
تأمــن الوصــول إىل املــوارد الطبيعيــة (املراعــي وامليــاه)
الحاســمة بالنســبة إلنتــاج الــروة الحيوانيــة عــى
الصعيديــن الوطنــي واالقليمــي
صياغــة دعــم متكينــي وذيك للميــاه ،واســتخدام أطــر
سياســات عامــة إداريــة ،ورشاكات مناســبة لحصــد امليــاه،
وأطــر متكينيــة لتوفــر امليــاه وتخزينهــا والحفــاظ عليهــا،
ومنــاذج لألعــال التجاريــة وشــبكات للميــاه الجوفيــة
والســطحية
جــرد مصــادر األعــاف وتنمية/تنشــيط السياســات العامــة
ونظــم البحــث وتطويــر األعــاف
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النتائج املتوقعة
5-4-2
6-4-2
5-2

تكثيف إنتاج الرثوة الحيوانية
النظم املعززة

6-2

إدارة مخاطر تغري املناخ وتقلباته

7-2

تدابــر الحاميــة االجتامعيــة الراســخة وتنــوع
ســبل العيــش

8-2

الصحــة البيئيــة وخدمــات النظــم اإليكولوجيــة
املعــززة

1-5-2
2-5-2
3-5-2
1-6-2
2-6-2
1-7-2
2-7-2
1-8-2
2-8-2

االسرتاتيجيات التي ميكن استخدامها
تعزيــز الحوافــز وتقديــم منــاذج للــراكات ،مــن أجــل
الوصــول إليهــا بطــرق متعــددة وباســتخدام تكنولوجيــات
األعــاف القامئــة
تهيئــة بيئــة متكينيــة ،ومنــاذج وحوافــز لتعزيــز إنتــاج
األعــاف التجــاري ،وتجهيــز وتســويق واســتخدام
اإلمكانيــات املتاحــة
رســم خرائــط للمناطــق املحتملــة عاليــة الكثافــة ووضــع
منــاذج مناســبة عــى الصعيديــن الوطنــي واالقليمــي
تطويــر بيئــة متكينيــة لدعــم  ،وتحفيــز بنــاء القــدرات
عــى االنتقــال إىل املزيــد مــن أجــل إنتــاج أكــر كثافــة
وإدارة العوامــل الخارجيــة
البحــوث املبتكــرة والتطويــر يف أنظمــة التكثيــف ،ورفــع
مســتوى وتحســن نــر التكنولوجيــات القامئــة
تعزيــز إدمــاج خطــط مواجهــة تغــر املنــاخ وتقلبــه
وتطويــر واعتــاد التكنولوجيــات املناســبة
تعزيــز آليــات التأهــب ملواجهــة الكــوارث واالســتجابة
لإلنــذار املبكــر عــن الجفــاف والفيضانــات وغريهــا
تهيئــة بيئــة مواتيــة لتعزيــز وتســخري آليــات الحاميــة
االجتامعيــة وشــبكات األمــان االجتامعــي التقليديــة
تهيئــة بيئــة مواتيــة للحوافــز وتنويــع ســبل العيــش
ملــريب الــروة الحيوانيــة غزيــرة اإلنتــاج وخــروج /دخــول
مســتدام وســبل بديلــة للحصــول عــى الــرزق
تطويــر بيئــة متكينيــة وتشــجيع االبتــكار ،وحوافــز
للــراكات للحــد مــن انبعاثــات غــازات االحتبــاس
الحــراري والتدهــور واآلثــار الســلبية األخــرى
تهيئــة بيئــة مواتيــة إلضفــاء الطابــع املؤســي وتوليــد
الحوافــز لتعزيــز خدمــات النظــم اإليكولوجيــة للــروة
الحيوانيــة مبــا يف ذلــك خدمــات التنــوع البيولوجــي،
وأرصــدة الكربــون ،وإعــادة تدويــر املغذيــات واملســاهمة
يف إعــادة تغذيــة أنظمــة امليــاه

الهــدف االس ـراتيجي  :2تعزيــز الصحــة الحيوانيــة وزيــادة االنتــاج ،واإلنتاجيــة ومرونــة نظــم اإلنتــاج
2-3
للــروة الحيوانيــة
1-3

النتائج املتوقعة
اعتامد التكنولوجيات ذات الصلة القامئة

1-1-3
2-1-3

االسرتاتيجيات التي ميكن استخدامها
تجميع قامئة جرد بالتكنولوجيات القامئة
تعزيــز نــر التكنولوجيــات املناســبة ،مــن خــال توســيع
نطــاق الخدمــات
17
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النتائج املتوقعة
2-3

3-3

التكنولوجيــات الجديــدة التــي تــم
إنشــاؤها واســتخدامها عــى نحــو
مســتد ا م
التســويق التقليــدي للقطــاع الفرعــي
للــروة الحيوانيــة

1-2-3

1-3-3

2-3-3
3-3-3

4-3-3

4-3
1-4

تعميــم تنظيــم املشــاريع واإلعــال التجاريــة
املتعلقــة بقطــاع الــروة الحيوانيــة يف التدريــب
الصناعــي يف نظــام التعليــم.
التدريــب الرســمي ملنتجــي الــروة الحيوانيــة
كالزراعيــن املحرتفــن
خلــق الوعــي بشــأن الفــرص املتاحــة يف
األســواق ،وتوفــر الحوافــز للمشــاريع املوجهــة
نحــو الســوق
تشــجيع تغيــر املواقف/التفكــر بشــأن تحفيــز
النظــم التقليديــة لتســويق الــروة الحيوانيــة

الهدف االسرتاتيجي  :4تعزيز فرص الوصول إىل األسواق ،والخدمات والقيمة املضافة
النتائج املتوقعة
تحســن التســويق ،والبنيــة التحتيــة للقيمــة
املضافــة

1-1-4

2-4

اعتــاد نهــج سلســلة القيمــة بواســطة أصحــاب
املصلحة/وزيــادة مجمــوع القيمــة

1-2-4

3-4

االســتفادة مــن تكنولوجيــا املعلومــات
واالتصــاالت لتحســن الوصــول إىل األســواق
والخدمــات والقيمــة املضافــة املعــززة

1-3-4
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االسرتاتيجيات التي ميكن استخدامها
دعم وبناء قدرات املؤسسات البحثية

االسرتاتيجيات التي ميكن استخدامها
تشــجيع الــراكات املبتكــرة للقطاعــن العــام والخــاص
مــن أجــل تطويــر البنيــة التحتيــة
الضغــط مــن أجــل الوصــول إىل الحــد األدىن لالســتثامر
مــن القطــاع العــام لتحفيــز خدمــات جيــدة العامــة وفتــح
املناطــق املهمشــة
تعزيز البناء والتشغيل والنقل ()BOT
اعتــاد وتعزيــز النــاذج القامئــة الناجحــة لتطويــر
سالســل القيمــة
تطويــر ،وتجريــب ،وتشــجيع األدلــة الجديــدة القامئــة
عــى سالســل القيمــة
دعــم ،وبنــاء القــدرات لتعزيــز التنســيق بــن منظــات
أصحــاب املصلحــة (مثــل التعاونيــات)
دعــم وتيســر مشــاركة أصحــاب املصلحــة يف عمليــات
وضــع السياســات العامــة
تعزيــز الرشاكــة مــع رشكات تكنولوجيــا املعلومــات
واالتصــاالت لتطويــر طــرق تســويق مبتكــرة للــروة
الحيوانيــة ،وتبــادل املعلومــات ،والخدمــات األخــرى،
مبــا يف ذلــك التحويــات املاليــة ،واإلبــاغ عــن األمــراض
وانتشــارها
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النتائج املتوقعة
3-2-4
3-3-4
4-4

التدابــر الصحيــة التــي تؤثــر عــى صحــة
الحيــوان ،وســامة األغذيــة والصحــة العامــة

1-5

تحســن إمكانيــة الوصــول إىل املدخــات
والخد مــا ت

1-4-4
2-4-4
3-4-4
1-1-5
2-1-5
3-1-5

االسرتاتيجيات التي ميكن استخدامها
تعزيــز دعــم اســتثامرات القطــاع العــام لتهيئــة بيئــة
متكينيــة
تعزيــز الحوافــز لقيمــة مضافــة تتناســب مــع املثبطــات
التــي تتناســب مــع تصديــر الســلع الخــام
دعــم بنــاء القــدرات وآليــات تنســيق اإلنفــاذ الصحيــة
الص ُعــد الوطنيــة واإلقليميــة والقاريــة
عــى ُ
دعــم أنشــطة كســب التأييــد وتعبئــة التأييــد بــن أصحــاب
املصلحــة مــن أجــل تعزيــز املعرفــة واالمتثــال للمعايــر
دعــم إنشــاء آليــات االمتثــال للتنظيــم الــذايت مــن خــال
بنــاء القــدرات والتنميــة التعاونيــة والــراكات بــن
القطاعــن العــام والخــاص
تعزيــز ال ـراكات املبتكــرة بــن القطاعــن العــام لتمكــن
مشــاركة القطــاع الخــاص يف توفــر الخدمــات واملدخــات
تهيئــة بيئــة سياســية مالمئــة وحوافــز للحــد مــن تكلفــة
املدخــات والخدمــات
تشــجيع اإلنتــاج املحــي وتوزيــع املدخــات واإلمــدادات
األساســية بــن بلــدان اإلقليــم
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أصحاب املصلحة يف القطاع

إن املجموعــات املســتهدفة لهــذه االس ـراتيجية هــي مختلــف أصحــاب املصلحــة املعنيــن داخــل القطــاع العــام
والجهــات الفاعلــة غــر الحكوميــة ( )NSAsالذيــن يشــاركون يف أنشــطة قطــاع الــروة الحيوانيــة ،عــى املســتوى
الوطنــي واإلقليمــي والقــاري .وهــذا يشــمل:
•القطــاع الخــاص (وهــذا يتضمــن الجهــات الفاعلــة مــن القطــاع الخــاص يف سلســلة القيمــة للــروة الحيوانيــة،
التــي تضطلــع بــدور حاســم يف متويــل وتنفيــذ جــدول أعــال تنميــة الــروة الحيوانيــة يف أفريقيــا).
•املجتمــع املــدين ومنظــات أصحــاب املصلحــة( :عــى الصعيــد املحــي ،والوطنــي واإلقليمــي والقــاري مــع
كســب التأييــد االقتصــادي وضغــوط السياســات العامــة العاملــة).
•الجهات الفاعلة للقطاع العام
» »الحكومــات الوطنيــة :الــدور األســايس هــو وضــع السياســات العامــة واألطــر التنظيميــة للقطــاع ،لضــان
تطبيقها .
» »الجامعــات االقتصاديــة اإلقليميــة :القيــام بــدور نشــط يف املواءمــة بــن مختلــف األطــر املؤسســية
وصكــوك تيســر التجــارة ،ومــن ثــم القيــام بوضــع حاســم يف تيســر التجــارة الداخليــة والتجــارة البينيــة
يف اإلقليــم.
» »املؤسســات العامــة اإلقليميــة األخــرى :تشــمل منظــات البحــوث دون االقليميــة واملؤسســات االقليميــة
الزراعيــة ومؤسســات الــروة الحيوانيــة.
» »عــى صعيــد القــارة :االتحــاد األفريقــي هــو املســؤول املبــارش عــن هــذا القطــاع وذلــك مــن خــال
إدارة االقتصــاد الريفــي والزراعــة ( .)DREAولــدى إدارة االقتصــاد الريفــي والزراعــة ثــاث دوائــر
متخصصــة مكرســة كلي ـاً لقطــاع الــروة الحيوانيــة وهــي (املكتــب األفريقــي املشــرك املعنــي مبــوارد
الــروة الحيوانيــة ( ،)AU-IBARوحملــة عمــوم أفريقيــا الســتئصال ذبابــة التــي تــي وداء املثقبيــات
( ،)PATTECواملركــز األفريقــي للقــاح الحيــواين (.)PANVAC
•املنظــات الدولية/العامليــة :منظــات دوليــة وعامليــة متنوعــة تســاهم يف تطويــر القطــاع وســوف تشــارك
يف تنفيــذ هــذه االسـراتيجية .ويشــمل كالً مــن املنظمــة العامليــة للصحــة الحيوانيــة ( ،)OIEومنظمــة األمــم
املتحــدة لألغذيــة والزراعــة ( ،)FAOومنظمــة الصحــة العامليــة ( ،)WHOومنظمــة التجارة العامليــة (،)WTO
واملعهــد الــدويل لبحــوث الــروة الحيوانيــة ( )ILRIواملركــز الفرنــي الــدويل للتنميــة الزراعيــة (،)CIRAD
وحاميــة الحيوانــات العاملــي ،واالتحــاد الــدويل لحفــظ الطبيعــة ( ،)IUCNوالصنــدوق العاملــي لألحيــاء الربيــة
( )WWFواملنظــات املامثلــة األخــرى.
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االستثامرات وإطار التمويل

ســيتوقف تحقيــق الهــدف املنشــود مــن اس ـراتيجية تنميــة الــروة الحيوانيــة يف أفريقيــا عــى مســتوى ونوعيــة
االســتثامرات التــي ســتخصص لقطــاع الــروة الحيوانيــة .وتقــع مســؤولية مصــادر التمويــل التقليديــة لألمــوال
املخصصــة للزراعــة بشــكل عــام وتربيــة الــروة الحيوانيــة مــن مخصصــات امليزانيــة العامــة التــي هــي باألســاس
مخصصــات مــن امليزانيــة العامــة مــن قبــل الحكومــات ،ومــن قبــل املنــح التــي تقدمهــا الجهــات املانحــة ،وجهــات
التمويــل (الثنائيــة واملتعــددة األطــراف) ،واســتثامرات القطــاع الخــاص ،مبــا يف ذلــك تلــك املــوارد املقدمــة مــن
املزارعــن .توجــد فــرص متويــل جديــدة متاحــة ،ميكــن أن تكــون مفيــدة لقطــاع الــروة الحيوانيــة .كــا تشــمل
االســتثامرات التــي تدعمهــا كافــة املؤسســات األفريقيــة.
-6

املساءلة ،والرصد والتقييم

وهــذا مــن شــأنه أن يضمــن أن أصحــاب املصلحــة يف قطــاع الــروة الحيوانيــة ملتزمــون مبلكيــة املســؤوليات
جنبــاً إىل جنــب مــع االلتــزام مبراقبــة واإلقــرار باالضطــاع بهــذه املســؤوليات لضــان نجــاح تنفيــذ واســتدامة
هــذه االس ـراتيجية ،وذلــك مــن خــال اإلدارة القامئــة عــى النتائــج واتخــاذ الق ـرارات مــع ضــان وجــود أســاس
واضــح ومنطقــي لربــط املــوارد بالنتائــج املتوقعــة .إن إنشــاء منتــدى عــى نطــاق القــارة لتقاســم الخـرات وأفضــل
املامرســات ،واإلبــاغ عــن التقــدم املحــرز ومناقشــة الحلــول للتحديــات التــي تنشــأ يف عمليــة التنفيــذ ســوف يكــون
أم ـرا ً حاس ـاً.
-7

املخاطر واالفرتاضات

املخاطر واملرونة
1-7
•بــطء النمــو االقتصــادي يف بعــض الــدول االعضــاء ميكــن أن يــر بتوافــر املــوارد املاليــة لالســتثامر يف قطــاع
الــروة الحيوانيــة:
•الرطوبــة الشــديدة وحــاالت الجفــاف املتكــررة يف بعــض البلــدان هــي مــن األســباب املحتملــة لألزمــات التــي
قــد تؤثــر عــى قطــاع الــروة الحيوانيــة ولهــا آثــار ســلبية عــى تنفيــذ االسـراتيجية.
•تزايــد االتجــاه نحــو تدهــور املــوارد الطبيعيــة يف بعــض املناطــق بســبب االســتخدام غــر املقيــد الــذي ميكــن
أن يؤثــر عــى تطــور هــذا القطــاع.
•ضعــف الروابــط الســوقية ذات الطابــع االســتغاليل الحــايل قــد تؤثــر ســلباً عــى إنتاجيــة ودخــل منتجــي الــروة
الحيوانيــة حيــال ارتفــاع أســعار املدخــات األساســية.
•بغــض النظــر عــن تحســن اإلنتــاج واإلنتاجيــة والنوعيــة ،فقــد تفشــل بعــض الــدول االعضــاء يف تصديــر
الحيوانــات الحيــة ومنتجــات الــروة الحيوانيــة بســبب األمــراض التــي قــد تصيــب الــروة الحيوانيــة.
•عوامل مؤسسية وسياسية قد يكون لها تأثري ضار عىل اسرتاتيجية املنظمة وتنفيذها.
•قــد ال تعطــي بعــض الــدول األعضــاء األولويــة ألنشــطة اسـراتيجية تنميــة الــروة الحيوانيــة يف أفريقيــا ،ومــن
ثــم تــؤدي إىل انخفــاض حالــة التنفيــذ أو االنعــدام التــام يف اســتخدامها.
•تحتل الرثوة الحيوانية مرتبة متدنية يف ترتيب أولويات املوارد من القطاع العام.
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االفرتاضات
2-7
االفرتاضــات للنجــاح يف تحقيــق اسـراتيجيات الــروة الحيوانيــة ،ومجــاالت النتائــج واالهــداف التــي ُحـدِّدت بوضــوح
يف تفاصيــل اإلطــار املنطقــي لالسـراتيجية .وفيــا يــي أهمهــا:
•سوف يواصل أداء االقتصاد يف املنطقة األفريقية يف النمو املطرد؛
•ســوف تلتــزم الــدول االعضــاء بزيــادة التزاماتهــا املاليــة وترتيــب أولويــات القطــاع الزراعــي (مبــا فيهــا قطــاع
الــروة الحيوانيــة) كــا هــو مبــن ومتفــق عليــه يف إعــان مابوتــو؛
•ســتكون اس ـراتيجية تنميــة الــروة الحيوانيــة يف أفريقيــا يف صلــب االس ـراتيجيات الوطنيــة ،ونظــم التشــغيل
الحكوميــة القامئــة األخــرى املتعلقــة بالــروة الحيوانيــة؛
•استعداد الحكومات الوطنية عىل املشاركة بشكل تام يف تنفيذ االسرتاتيجية؛
•إن تكــون هنــاك بيئــة مواتيــة مثــل االرادة السياســية ،والســام ،واألمــن واالســتقرار االقتصــادي الــكيل ،وســيادة
القانون؛
•إن الصدمــات الناجمــة عــن تغــر املنــاخ ،والكــوارث الطبيعيــة وال ـراع لــن تؤثــر كث ـرا ً عــى عمليــة تنفيــذ
االس ـراتيجية.
-8

آليات لتحريك التنفيذ

بعــد املوافقــة عــى االسـراتيجية ومتابعــة اإلجـراءات املتخــذة عــى الصعيــد القــاري ،واإلقليمــي والوطنــي لضــان
نــر الوعــي عــى نطــاق واســع وقبــول لالسـراتيجية ،وعــى إدمــاج األهــداف االسـراتيجية والنتائــج يف السياســات
القطاعيــة الوطنيــة وخطــط العمــل عــى تعزيــز الدعــم مــن الحكومــات الوطنيــة ورشكائهــا اإلمنائيــن مــن خــال
تخصيــص املــوارد لتنفيــذ االس ـراتيجية عــى مختلــف املســتويات .ســيضمن إطــار عمــل مفصــل للرصــد والتقييــم
واملتابعــة الفعالــة .ومــن أجــل البــدء يف تنفيــذ االس ـراتيجية ،يــوىص باتخــاذ التــايل:
ما تقوم به مفوضية االتحاد األفريقي:
1-8
•ضامن اتساع نطاق االسرتاتيجية
•إنشاء منرب ألصحاب املصلحة عىل نطاق واسع ،والرشوع يف البدء يف التنفيذ االسرتاتيجي
•الدخــول يف حــوار عــى أعــى مســتوى مــع وكاالت املســاعدة االمنائيــة املانحــة للحصــول عــى املوافقــة عــى
تنفيــذ مرامــي واهــداف االس ـراتيجية
•مســاعدة املنظــات اإلقليميــة والــدول األعضــاء يف الضغــط عــى املصــارف االمنائيــة ،والبنــك الــدويل ،وصنــدوق
النقــد الــدويل ،واملؤسســات ،ويف جميــع أنحــاء أفريقيــا ومــا إىل ذلــك ،ملراجعــة محافظهــم متشــياً مــع األهــداف
والنتائــج املتوقعــة مــن هــذه االسـراتيجية مــن أجــل زيــادة تخصيــص األمــوال لقطــاع الــروة الحيوانيــة
عىل الصعيد االقليمي
2-8
تقوم الجامعات االقتصادية اإلقليمية مبا ييل:
•إنشــاء تحالــف للــركاء الرئيســيني وأصحــاب املصلحــة ،واالتفــاق بشــأن الرتتيبــات االداريــة والهيكليــة الالزمــة
لتيســر وتنســيق االجـراءات الالزمــة
ً
•عقــد حلقــات عمــل إقليميــة للــركاء الرئيســيني وأصحــاب املصلحــة لوضــع خطــط عمــل للمــي قدم ـا يف
22

املوجز التنفيذي  (LiDeSA) -اسرتاتيجية تنمية الرثوة الحيوانية ألفريقيا

تنفيــذ العمليــة
•استعراض فرص تقاسم التكاليف واملوارد وتبادل الخربات بني البلدان.
عىل الصعيد الوطني
3-8
تعتمــد الــوزارات و/أو الــوكاالت املســؤولة املعنيــة بالــروة الحيوانيــة تعميــم مقرتحــات اسـراتيجيات تنميــة القطــاع
يف سياســات التنميــة الوطنيــة وخطــط العمــل وذلــك لضــان االتســاق مــع السياســات العامــة وتخصيــص املــوارد
العامــة للدفــع بالتنفيــذ.
تقوم املؤسسات الوطنية املعنية بالرثوة الحيوانية مبا ييل:
•عقد حلقات عمل وطنية للتوعية ونرش مفاهيم االسرتاتيجية
•تطوير سيناريوهات مختلفة لصانعي السياسات
•وضع مشاريع خطط عمل واضحة األهداف ومؤرشات أداء عىل أساس األولويات الوطنية
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الخالصة
مل يتــم تســخري اإلمكانــات الضخمــة لقطــاع الــروة الحيوانيــة األفريقــي للمســاهمة بصــورة مرضيــة يف تحقيــق األمــن
الغــذايئ والغــذاء ،والحــد مــن الفقــر وتحقيــق التنميــة االجتامعيــة واالقتصاديــة .عــدم وجــود اس ـراتيجية قاريــة
متامســكة لتنميــة قطــاع الــروة الحيوانيــة ،وتــرك معظــم جهــود التنميــة املخصصــة ملبــادرات مفككــة .حيــث تســعى
اسـراتيجية تنميــة الــروة الحيوانيــة ألفريقيــا ( )LiDeSAإىل مواءمــة وتنســيق التدخــات عــى املســتويات الوطنيــة
واإلقليميــة والقاريــة وإيجــاد التــآزر لــإرساع بالنمــو مــن خــال تعميــم االســتثامرات والسياســات واإلصالحــات
املؤسســية وتعزيــز اإلنتــاج واإلنتاجيــة والقــدرة التنافســية للقطــاع .وتركــز االس ـراتيجية عــى القضايــا الرئيســية
وتدعــم االســتثامرات طويلــة األجــل يف تنميــة القــدرات وإصــاح البيئــات املؤسســية والسياســية .وتهــدف هــذه
التدابــر إىل تعزيــز مســاهمة القطــاع يف التنميــة االجتامعيــة واالقتصاديــة املســتدامة يف أفريقيــا ويف الوقــت نفســه
دعــم الصمــود ،وتجنــب التدهــور البيئــي والحــد مــن اآلثــار الصحيــة العامــة الســلبية.
وعــاوة عــى ذلــك ،فــإن االس ـراتيجية تعــزز ال ـراكات بــن جميــع الجهــات الفاعلــة املشــاركة للتصــدي لجــدول
األعــال .وتدعــم االسـراتيجية القطــاع الخــاص لالســتفادة مــن تكاليــف االســتثامر والتوفــر والدفــع بخدمــات فعالــة
مــن حيــث التكلفــة ،مــع الرتكيــز عــى قــدرة القطــاع العــام عــى تطويــر وتطبيــق الترشيعــات واللوائــح التــي
تضمــن حقــوق املســاهمني ،وســامة األغذيــة والنظافــة والصحــة .وبالتــايل توفــر اسـراتيجية تنميــة الــروة الحيوانيــة
إطــارا ً واســعاً لتوجيــه صياغــة الربامــج واملشــاريع ،وخاصــة عــى مســتوى أصحــاب الــروة الحيوانيــة ،والــدول
األعضــاء ،والجامعــات االقتصاديــة اإلقليميــة والهيئــات القاريــة .وعــى الرغــم مــن ذلــك ،وكــرط أســايس لصياغــة
أي اسـراتيجية ،فإنهــا تحتــاج إىل أن تكــون مصحوبــة بخطــط عمــل تعــر عنهــا مشــاريع وبرامــج مفصلــة مــع توافــر
املــوارد الالزمــة لتنفيذهــا مــن أجــل تحقيــق النتائــج املرجــوة.
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