
مقدمة

  تعتــر الزراعــة حمــراًك للتمنيــة االقتصاديــة يف إقلــم الكوميســا. وميثــل القطــاع أكــر مــن %32 مــن النــاجت احملــي اإلمجــايل للكوميســا، وهــو 
يوفــر ســبل العيــش ملــا يقــرب مــن %80 مــن القــوى العاملــة يف اإلقلــم ويشــل حنــو %65 مــن عائــدات النقــد األجنــي، مكــا أنــه يهســم بأكــر مــن 
%50 مــن املــواد اخلــام الالزمــة للقطــاع الصنــايع. وهيــدف برنــاجم الزراعــة يف الكوميســا إىل حتســن أمــن الغــذاء وأمــن التغذيــة وإىل تعزيــز التمنيــة 
الزراعيــة مــن خــالل حتويــل لك مــن الزراعــة النباتيــة واحليوانيــة وزيــادة مرونــة املزارعــن وقدرهتــم عــى الوصــول إىل األســواق احملليــة واإلقلمييــة 
والدوليــة. وتهســم الــروة احليوانيــة مبــا يقــرب مــن 40 % مــن قميــة االنتــاج الــزرايع لإلقلــم، مكــا تــدمع ســبل العيــش واألمــن الغــذايئ ملجمتعــات 
ــة هــو واحــد مــن األجــزاء األرسع منــوًا يف االقتصــاد  ــة. وقطــاع الــروة احليواني كبــرة مــن الرعــاة ومنــي احملاصيــل املختلطــة والــروة احليواني
الــزرايع، وذلــك بفعــل المنــو الســاين ومنــو الدخــل ومعليــات التحــر الــي غــرت مــن أنــواع الغــذاء املفضلــة لــدى املجمتعــات ممــا أدى إىل زيــادة 

الطلــب عــى الــروة احليوانيــة ومنتجاهتــا.

يف معظــم الــدول األعضــاء بالكوميســا، تعتــر تربيــة املاشــية نشــاطًا متعــدد الوظائــف. خفــارج نطــاق الــدور املبــارش يف توفــر الغــذاء وتوليــد الدخــول، 
ــات.  ــات األزم ــات وطــوق جنــاة أســايس يف أوق ــًا للحصــول عــى االئمتان ــروة ومضان ــًا لل ــل خمزن ــة أصــول قميــة متث ــة مبثاب ــروة احليواني ــر ال تعت
مكــا تعــد الــروة احليوانيــة حمــورًا ألنمظــة الزراعــة املختلطــة. وال يمتــاىش االجتــاه الســائد حاليــًا يف اإلقلــم املمتثــل يف الطلــب املزتايــد عــى الــروة 
احليوانيــة ومنتجاهتــا مــع منــو مماثــل يف االنتــاج احملــي. وتعمــل حاليــًا لك مــن الكوميســا واالحتــاد األفريــي – مكتــب البلــدان األفريقيــة لملــوارد 
احليوانيــة مــع الــدول األعضــاء، عــى تنــاول أفضــل الســبل لضــان إمانيــة إنتــاج املجمتــع الــزرايع ملزيــد مــن منتجــات الــروة احليوانيــة عاليــة اجلــودة، 

ومــن مث التقليــل مــن احلاجــة املزتايــدة إىل االعمتــاد عــى الــواردات.

وعــى الــرمغ مــن أمهيــة قطــاع الــروة احليوانيــة يف األمــن اإلقلــي للغــذاء والتغذيــة، فإنــه مل يــم دمع تمنيــة القطــاع بسياســة واســراتيجية متســقتن 
ــه  ــة، بتوجي ــوارد الطبيعي ــة وامل ــة والبيئ ــي بالزراع ــوزاري الســادس، املع ــام اجمتــاع الكوميســا ال ــة. وإدرااًك هلــذه الفجــوة، ق ــروة احليواني ــة ال لتمني
الكوميســا إىل تــويل مهمــة وضــع إطــار متســق لسياســة الــروة احليوانيــة مــن خــالل تعزيــز اإلدارة البيطريــة يف برنــاجم أفريقيــا. وهــو عبــارة عــن 
برنــاجم مشــرك ممــول مــن االحتــاد األورويب بــن االحتــاد األفريــي – مكتــب البلــدان األفريقيــة لملــوارد احليوانيــة والكوميســا مــن خــالل الرشاكــة مــع 

منمظــة األغذيــة والزراعــة واملنمظــة العامليــة لصحــة احليــوان.

  يتســق إطــار سياســة الكوميســا للــروة احليوانيــة مــع اإليــاك والســادك واإلجيــاد واالســراتيجيات القاريــة للــروة احليوانيــة والزراعــة وسياســها. 
ومبجــرد تنفيــذ إطــار سياســة الــروة احليوانيــة، مفــن املتوقــع متكــن الــدول األعضــاء بالكوميســا مــن جــذب االســتمثارات العامــة واخلاصــة عــى مــدى 
خمتلــف سالســل القميــة للــروة احليوانيــة وتعزيــز انتــاج الــروة احليوانيــة وحصــة احليــوان هبــدف زيــادة االنتاجيــة وحتقيــق مرونــة أنمظــة انتــاج الــروة 
احليوانيــة. وإضافــة إىل ذلــك، فإهنــا تــؤدي إىل تعزيــز االبتــار وخلــق التكنولوجيــات واســتخدامها وقــدرات ومهــارات احلــرف التجاريــة للفاعلــن يف 

سلســلة القميــة اخلاصــة بالــروة احليوانيــة وتعزيــز فــرص الوصــول إىل األســواق واخلدمــات و إضافــة القميــة.

Sindiso Ngwenya
Secretary General, COMESA



الشكر والتقدير

ميــول االحتــاد األورويب مــرشوع تعزيــز اإلدارة البيطريــة يف أفريقيــا مــن البنــد الداخــي لــدول مجموعــة أفريقيــا والاريــي واحمليــط اهلــادي للرنــاجم 
العــارش لصنــدوق التمنيــة األورويب وذلــك يف إطــار اتفــاق كوتونــو للرشاكــة. وجيــري تنفيــذ املــرشوع بالرشاكــة مــع امجلاعــات االقتصاديــة اإلقلمييــة 
ومنمظــة األغذيــة والزراعــة واملنمظــة العامليــة لصحــة احليــوان. وحيظــى الــدمع املقــدم مــن االحتــاد األورويب ومنمظــة األغذيــة والزراعــة واملنمظــة العامليــة 
لصحــة احليــوان بتقديــر كبــر. مكــا حيظــى أيضــًا الــدمع الكبــر املقــدم مــن الكوميســا وإدارة االحتــاد األفريــي – مكتــب البلــدان األفريقيــة لملــوارد 

احليوانيــة، هبــدف وضــع إطــار سياســات الــروة احليوانيــة، ببالــغ التقديــر. 

    ومل يكــن وضــع إطــار الكوميســا لسياســات الــروة احليوانيــة ممكنــًا دون إلــزتام وإهسامــات إدارات االنتــاج احليــواين واخلدمــات البيطريــة للــدول 
األعضــاء بالكوميســا وبــراجم الــروة احليوانيــة للجاعــات االقتصاديــة اإلقلمييــة. وتعتــر تلــك االهسامــات أيضــًا حمــاًل للتقديــر بدرجــة كبــرة.

وقــد قــام الدكتــور/ كريــس دابــرون Chris Daborn، استشــاري الطــب البيطــري الــدويل،  بصياغــة إطــار الكوميســا لسياســات الــروة احليوانيــة 
مكــا قــام الدكتــور/ يوســف شــيفراو مامــو Yoseph Shiferaw Mamo، منســق برنــاجم اإلدارة البيطريــة يف الكوميســا، بقيــادة العمــل وتنســيقه 
وذلــك مــن خــالل التوجهيــات واملدخــالت املقدمــة عــى التــوايل مــن لك مــن الدكتــور/ أبــو بكــر جــاو Baboucarr Jaw والدكتــور/ دمحم عبــد الــرازق 
Mohammed Abdelrazig و مكتــب تنســيق اإلدارة البيطريــة يف االحتــاد األفريــي – مكتــب البلــدان األفريقيــة لملــوارد احليوانيــة  والســيد/ 
تــري موتوبــو اكلوجنــيThierry Mutombo Kalonji والدكتــورة/ ناليشــيبو ميبيلــو Nalishebo Meebelo، مديــرة إدارة الصناعــة 

والزراعــة ونائبــة منســق الرنــاجم األفريــي الشــامل للتمنيــة الزراعيــة، مــن األمانــة العامــة للكوميســا.



متهيد

ــواحئ واملعايــر وتنفيذهــا، ينفــذ االحتــاد األفريــي – مكتــب  ــدول األعضــاء يف وضــع السياســات والل ــات الــي تواجهــا ال مــن أجــل التصــدي للتحدي
البلــدان األفريقيــة لملــوارد احليوانيــة برنــاجم تعزيــز اإلدارة البيطريــة يف أفريقيــا. وهــذا مــن شــأنه حتقيــق التعزيــز املؤســي للخدمــات البيطريــة مــن 
أجــل )1( إنشــاء خدمــات بيطريــة جيــدة النوعيــة عــى املســتوى الوطــي )2( دمع املؤسســات اإلقلمييــة يف لعــب أدوارهــا اخلاصــة بالتنســيق واملواءمــة 

والتامــل وتوفــر الــدمع للبلــدان بغيــة احلــث عــى بيئــة أكــر مالءمــة لالســتمثارات العامــة واخلاصــة يف قطــاع الــروة احليوانيــة.

يعتــر إطــار سياســات الكوميســا للــروة احليوانيــة مبثابــة نتيجــة ملشــاورات عديــدة بــن أحصــاب املنفعــة الذيــن يمتتعــون بدرايــة معيقــة وخــرة طويلــة يف 
قطــاع الــروة احليوانيــة يف إقلــم الكوميســا. ويعمتــد إطــار سياســات الكوميســا للــروة احليوانيــة أيضــًا بشــل كبــر عــى اســتعراض الــروة احليوانيــة 
والسياســات ذات الصلــة يف الــدول األعضــاء ومجموعــة الكتابــات املوســعة والبحــوث يف جمــال الزراعــة احليوانيــة يف إقلــم الكوميســا، وكذلــك التجــارة 
يف الــروة احليوانيــة واقتصادياهتــا وأبعادهــا االجمتاعيــة. مت اســتعراض إطــار سياســات الكوميســا للــروة احليوانيــة والتصديــق هيلع مــن قبــل الــدول 
األعضــاء يف الكوميســا الــي مثلهــا مــدراء اخلدمــات البيطريــة و/أو مــدراء االنتــاج احليــواين مبــا يف ذلــك املنمظــات الرشيكــة واملجموعــات اإلقلمييــة 

االقتصاديــة املجــاورة. 

مت دمع وضــع إطــار سياســات الكوميســا للــروة احليوانيــة مــن خــالل برنــاجم اإلدارة البيطريــة ومواءمتــه بشــل جيــد مــع اســراتيجية تمنيــة الــروة 
احليوانيــة يف أفريقيــا، الــي يتوقــع مهنــا حتويــل قطــاع الــروة احليوانيــة مــن أجــل زيــادة انتــاج الــروة احليوانيــة ورفــع القــدرة االنتاجيــة إىل املســتوى 
الــذي يلــي الطلــب املســتقبي عــى الــروة احليوانيــة ومنتجاهتــا. مكــا يتوقــع مــن إطــار سياســات الكوميســا للــروة احليوانيــة أن يتيــح الفرصــة أمــام 
مجيــع الــدول األعضــاء ملعاجلــة تلــك القضايــا الــي تعــوق تمنيــة قطاعــات الــروة احليوانيــة فهيــا، ســواء مــن وجهــة نظــر الصحــة أواالنتــاج أوالقــدرة 
التنافســية أوالتجــارة أو غرهــا مــن املعوقــات. ويتوقــع أيضــًا مــن إطــار سياســات الكوميســا للــروة احليوانيــة تيســر التقــدم يف مجيــع الــدول األعضــاء، 
وبطبيعــة احلــال، التعجيــل بــه، بغــض النظــر عــن أوضاعهــا الراهنــة اخلاصــة بقطــاع الــروة احليوانيــة، وذلــك يف ســبيل حتقيــق اهلــدف العــام  الــرايم 

إىل حتقيــق سلســلة القميــة اإلقلمييــة املتاملــة للــروة احليوانيــة بشــل تــام.  

اتســاقًا مــع توقعــات اإلدارة البيطريــة، فــإن وضــع إطــار سياســات الكوميســا للــروة احليوانيــة، مــن شــأنه تعزيــز لعــب الكوميســا لدورهــا يف التنســيق 
واملواءمــة والتامــل ودمع البلــدان بغيــة احلــث عــى بيئــة أكــر مالءمــة لالســتمثارات العامــة واخلاصــة يف قطــاع الــروة احليوانيــة.

Prof. Ahmed Elsawalhy
Director, AU-IBAR



اجلدول 6 : استرياد الدول األعضاء يف الكوميسا طعام من مصدر حيواين يف عام 2012 

القمية بالدوالر األمرييك  المكية بالطن  طعام من مصدر حيواين 

1,037,380,000 225,881  حلم ) حلم بقري بدون عظم ( 

257,773,000 138,450  حلم دجاج

18,160,000 10,760  حلم خزنير 

155,332000 10,857  حلم ضأن

257,680,000 100,185  لنب جمفف مزنوع الدمس 

345,573,000 141,329  لنب جمفف اكمل الدمس 

464,599,000 65,266  أجبان 

2,536,497,000 امجايل قمية الواردات

Source, FAOSTAT: 2012

ويف ســبيل حتســن انتــاج املاشــية ومنتجاهتــا املتداولــة ،  تعمــل الكوميســا مــع املكتــب األفريــي املشــرك املعــي مبــوارد الــروة احليوانيــة التابــع لالحتــاد األفريــي 
)AU-IBAR( الــذي يمتثــل تفويضــه يف دمع وتنســيق اســتغالل املاشــية ومصائــد األمســاك واحليــاة الريــة بوصفهــا مــوارد لرفاهيــة االنســان وللتمنيــة االقتصاديــة 
عــى حــد ســواء . وهنالــك أربعــة بــراجم اســراتيجية تتعــاون فهيــا الكوميســا مــع املكتــب األفريــي املشــرك املعــي مبــوارد الــروة احليوانيــة التابــع لالحتــاد األفريــي 

يف ســياق حتســن انتــاج وانتاجيــة الــروة احليوانيــة واســتغالهلا ، ويه : 

حصــة احليــوان والوقايــة مــن األمــراض ومراقبهــا . هيــدف هــذا الرنــاجم إىل تعزيــز احلومكــة البيطريــة ونظــم حصــة احليــوان للوقايــة مــن األمــراض احليوانيــة . ١
وضبطهــا أو مراقبهــا . 

نظــم إنتــاج الــروة احليوانيــة وإدارة النظــام البيــي ،  هيــدف هــذا الرنــاجم تعزيــز نظــم انتــاج الــروة احليوانيــة وحتســن إدارة الــروة احليوانيــة وتعزيــز إدارة . ٢
النظــام البيــي املســتدام . 

الوصــول إىل مدخــالت وخدمــات وأســواق احليوانــات واالنتــاج احليــواين ، هيــدف هــذا الرنــاجم إىل تهسيــل زيــادة الوصــول إىل مدخــالت وخدمــات وأســواق . ٣
احليوانــات واالنتــاج احليــواين . 

إدارة املعلومــات واملعرفــة اخلاصــة بالــروة احليوانيــة ، هيــدف هــذا الرنــاجم إىل حتســن خلــق ونــرش واســتغالل املعرفــة مــن أجــل تمنيــة فّعالــة للــروة احليوانيــة . ٤
 .

يــوحض اجلــدول A1-4 يف امللحــق 1 جســل لصناعــة وانتــاج املاشــية واملعنيــن هبــا إىل جانــب الســياق االقتصــادي واالجمتــايع والثقــايف لالحتفــاظ باملاشــية حســب 
مــا أوردتــه الــدول األعضــاء . 

)4( وجهات نظر الدول االعضاء بالكوميسا بشأن مربرات و اهداف اطارسياسة االرثوة احليوانية. 

1-4 أهداف اطار السياسة االقليمي للرثوة احليوانية 

 ان االهداف العريضة لوجود اطار اقلي لسياسة الروة احليوانية، متضمنة مقرحات الدول االعضاء ، يه :  

تهسيل احلصول املضمون  عي التهسيالت االئمتانية و املدخالت االنتاجية االخري  و توظيفها يف االستخدام املنتج  الصول الروة احليوانية . 

دمع مراقبــة و ســيطرة منســقة ومتســقة لالمــراض احليوانيــة املنقولــة عــر احلــدود ومضــان القــدرة عــي مواجهــة املخاطــر و الصدمــات وذلــك الجــل احملافظــة عــي 
اصــول الــروة احليوانيــة   .



دمع معل منسق لتجسيل املنتجات البيطرية الطبية و السيطرة عي استرادها و توزيعها.

تهسيــل توفــر الــدمع الــالزم لتعزيــز جتــارة  الــروة احليوانيــة و منتجاهتــا بــن الــدول االعضــاء بالكوميســا و خارجهــا و ذلــك توافــق تدابــر الصحــة و الصحــة 
النباتيــة يف االقلــم الجــل مضــان انتــاج و انتاجيــة و تنافســية مســتدامة للــروة احليوانيــة وذلــك الجــل توفــر القــدرة عــي االســتجابة و التكيــف عــي االحــوال املتغــرة 

لالســواق و طلبــات املســهلك .

2-4 االهداف االضافية لسياسة الرثوة احليوانية 

االهــداف االضافيــة التاليــة يف اطــار سياســة الــروة احليوانيــة قــد مت اقراحهــا مــن قبــل الــدول االعضــاء )  انظــر املرفــق 1 اجلــدول) أ 5 ( لالطــالع عــي ردود 
الــدول االعضــاء ( 

تطويــر و نــرش االفــار املؤيــدة ، الــي تســتند عــي دليــل قــامئ عــي احلجــة  ، الــي تقــر  بامهيــة  قطــاع الــروة احليوانيــة يف ســبل كســب العيــش ويف املســامهة . ١
يف النــاجت احملــي االمجــايل .

 وضــع اهليــالك و الترشيعــات و القوانــن الــي متكــن مــن تقــدمي اخلدمــات البيطريــة اجليــدة طبقــا ملســتويات املنمظــة العامليــة لصحــة احليــوان IOE  الــوارد . ٢
تفصيلهــا يف قانــون الصحــة حليوانــات اليابســة .

دمع قطــاع الــروة احليوانيــة للقيــام بدراســات لتحديــد ووضــع االولويــات  لالمعــال املطلوبــة ،عــي املــدي القصــر و الطويــل ، الــي تعــاجل العقبــات الــي تؤثــر . ٣
عــي االنتــاج و االنتاجيــة .

تجشيع مجيع الدول االعضاء عي تبي سياسة  قومية لربية احليوان   حتقق  ترابطا بن الدول االعضاء و تقود ايل سياسة اقلميية موحدة .. ٤

 الــزام لك دولــة عضــو باالحتفــاظ مبخــزون مــن املــؤرشات االجمتاعيــة و االقتصاديــة الرئيســية لقطــاع الــروة احليوانيــة الــي يــم االسرشــاد هبــا يف وضــع . ٥
السياســات ،  والــي  متكــن مــن رصــد و تقيــم  تاثــر االســراتيجيات املســتخدمة يف تطبيــق تلــك السياســة  .

حتقيق انتاج و انتاجية حمسنة من خالل االيت :. ٦

 تطويــر و تقــدمي بــراجم  للطــب الوقــايئ ذات فعاليــة يف معاجلــة االثــر االجمتــايع و االقتصــادي لالمــراض الوبائيــة و االمــراض املتوطنــة  و امــراض الصحــة . ٧
العامــة للــروة احليوانيــة .

 حتسن السالالت من خالل براجم التلقيح الصنايع .. ٨

 تقدمي خدمات بيطرية جيدة و هسلة احلصول ، تتالمئ مع احتياجات مربيي الروة احليوانية .. ٩

محاية حقوق احليوان من خالل حتقيق املستويات العاملية  يف ممارسات و سياسات الرفق احليوان .. ١٠

تاسيس نظم حتديد و تتبع LITS و احملافظة علهيا لضان  مستويات سالمة الغذاء الجل محاية حصة االنسان .. ١١

دمع براجم التحسن الورايث الي  تعمل عي حتسن  الكفاءة االنتاحية الجل حتقيق االكتفاء الذايت يف املواد الغذائية ذات املصدر احليواين .. ١٢

 ختزين و توزيع  املواد الوراثية احملسنة و خباصة الدواجن ، طبقا الطار قانوين ينظم ذلك العمل .. ١٣

دمع مشاريع تامن الروة احليوانية .. ١٤

القيام بتمنية مستدامة لقطاع الريف  و دمع العملية  بتامل نظم االنتاج مع ممارسات ادارة  لالرايض و املياه  تكون صديقة للبئية .. ١٥

حتقيق املستويات االمثل للكفاءة االقتصادية  من خالل اخلدمات املوجهة واملدخالت ذات اجلودة .. ١٦

تقدمي احللول العملية لملشالك و العقبات الي يواجهها صغار مالك الروة احليوانية .. ١٧

التدريب عي استخدام التقنيات احلديثة  يف مجيع براجم الطالب حتت التخرج و يف براجم التطوير املهي املسمتر .. ١٨



استخدام املوارد احلالية للعلف بكفاءة  و التوسع يف استغالل املنتجات اجلانبية الزراعية .. ١٩

وضــع سياســة مركزيــة شــاملة تشــمتل عــي ادارة لكيــة و مســتدامة لملــرايع  وذلــك الجــل مضاعفــة اســتغالل املــرايع و هسولــة الوصــول الهيــا مــن قبــل منــي . ٢٠
الــروة احليوانيــة الرعوين.

تقوية  خدمات الدمع املتعلقة باالنتاج و االرشاد و االحباث و التدريب يف جمال الروة احليوانية  و التاكيد عي امهيها . ٢١

تاسيس نظام معلومات  فعال لتوفر معلومات  عن التجارة و االسعار و منتجات الروة احليوانية .. ٢٢

وضع برناجم  منسق و متسق  لملحافظة عي خمزون الروة احليوانية  من االنواع  املهددة باالنقراض الي توجد يف بلدين او اكر .. ٢٣

تقوية  االحباث و خدمات االرشاد و ذلك لمتكن املزارعن من احلصول عي السالالت و التقنيات اجلديدة و االستفادة مهنا .. ٢٤

تعزيز تطوير و توافق نظام  حتديد و تتبع سالالت الروة احليوانية .. ٢٥

احــد حمــاور سياســة الــروة احليوانيــة القوميــة ،  الــذي مت تاسيســه بــدمع مــن برنــاجم انفــاذ الترشيعــات البيطريــة التابــع ملكتــب البلــدان االفريقيــة لملــوارد . ٢٦
احليوانيــة التابــع لالحتــاد االفريــي ، قــد حــددت ســتة  جمــاالت موضوعيــة مــع ســتة جلــان فرعيــة ملراجعــة و حتديــث السياســات و الترشيعــات و يه :

        1. سياسة االعالف و العلف االخر

        2. سياسة تربية احليوانات مبا يمشل احملافظة عي املوارد الوراثية للحيوانات

        3. التسويق

        4. تجسيل املزارعن و احليوانات

        5. مراجعة الترشيعات البيطرية

        6. التدقيق و املراجعة للخدمات  و احلوافز و اخلطط احلكومية .

5. و جهات نظر الدول االعضاء بشان التحديات و اهداف اطار سياسة الرثوة احليوانية.

1-5 املوارد  الوراثية احليوانية 

التحديات الرئيسية :

 ) انظر املرفق 1 اجلدول )أ6(  لالطالع  عي  الردود املستملة من  الدول االعضاء(

* ان خدمات املصادر اجلينية احليوانية  An GRتصارع من اجل البقاء بسبب نقص المتويل 

•  عدم وجود سياسة لربية احليوان مما ترتب هيلع فقدان لبعض السالالت احمللية .	

•  عي الرمغ من وجود مصادر جينية متنوعة ، مل تم اال امعال قليلة لتحديد خصائص و دراسة  االمانات اجلينية هلذه االنواع واستغالهلا .	

•  عدم االستغالل االمثل لملصادر املتنوعة  مبا حيقق الفائدة للناس .	

•  مل تم معلية التعرف عي اخلصائص و حتديد املزايا اال لعدد حمدود جدا من السالالت .	

• ــال الضعيــف عــي هــذا النــوع مــن 	 ــة اضافــة  ايل عــدم االســتمثار الــايف يف جمــال حتســن الســالالت  و االقب  عــدم وجــود اســراتيجيات واحضــة للربي
ــة .  االســتمثارات قــد  حــال دون منــو و توســع صناعــة الــروة احليواني

•  عدم وجود قاعدة معلومات مالمئة ملوارد اجلينية احليوانية.	



•  عدم كفاية فرص احلصول عي اخلدمات املتعلقة بربية املاشية و املقدرة عي تاليفها .	

•  ان سياسة تربية احليوانات ال تزال مسودة مرشوع .	

•  عدم وجود بنك للجينات .	

•  ان الدراسات احملددة الي مت توجهيها للنظر يف تنويع احليوانات احمللية قد اقترصت عي انواع حمدودة و ال توجد يف جمال االنواع االخري .	

•  ان السالالت احمللية لملاشية مبا يمشل املاعز و اخلنازير و الدواجن ختتيف بطريقة مضطردة مع استجالب اصول وراثية وافدة .	

•  هناك سياسة  يف جمال املوارد الوراثية احليوانية AnGR و لكن تطبيقها ال حيصل عي المتويل الايف  من الوزارة املعنية ووزارة املالية  .	

•  ان معظــم  املزارعــن مــن الناشــئن و صغــار مــالك الــروة احليوانيــة  ال توجــد لدهيــم امانيــة احلصــول  او املقــدرة عــي  اقتنــاء املــوايش املتفوقــة وراثيــا مــن 	
مجيــع االنــواع .

•  التوجــد اي سياســة حاليــا جتــاه املزارعــن  الذيــن يقومــون باســتجالب الســالالت الغريبــة و المســاح هلــم بربيــة تلــك احليوانــات بشــل عشــوايئ حتــت ظــروف 	
بيئــة ريع مجاعيــة ، حيــث يســود قانــون البقــاء لالصلــح . 

 عدم وجود  آليات  احملافظة خارج املوقع .	•

 فقدان املوارد الوراثية احمللية من خالل الهجن العشوايئ .	•

 ممارسة القرصنة البيولوجية  دون وضع اعتبار  حلقوق ملكية املجمتع .	•

 انتشار الهجن الداخي و ضعف نظم  التجسيل .	•

االهداف املقرتحة للسياسة 

•  تجشيع امجلعيات الي تعي بربية سالالت احليوانات. 	

•  دمع انشاء جسل للسالالت ، و عي وجه اخلصوص  محلاية السالالت املهددة باالنقراض .	

•  تنظم استراد و تصدير احليوانات و السائل املنوي و ذلك لتوفر امحلاية ضد فقدان االنواع احمللية.	

•  تهسيل حصول املزارعن من املبدئن و صغار مالك الروة احليوانية عي السالالت املتفوقة ورثيا من مجيع انواع املاشية .	

•  مضان امدادات مستدامة من نوعية سالالت جيدة من املوايش باسعار معقولة و احملافظة  عي خطوط الدم لساللة  املوايش احمللية .	

•  الســيطرة عــي امعــال الهجــن العشــوائية  الــي تــم بــن الســالالت احملليــة و الســالالت احملســنة الوافــدة ، الــي تشــل حتديــا كبــرا يف احملافظــة عــي 	
الســالالت احملليــة  ويف االســتغالل املســتدام لتلــك الســالالت .

•  االعراف الواجب حبقوق امللكية املشركة لملجمتع و ذلك الجل احلد من خطر القرصنة البيولوجية .	

5 .2 احلصول عيل مدخالت االنتاج االساسية  مثل االرض و املياه والعلف 

التحديات الرئيسية :

 ) راجع املرفق 1 اجلدول )أ 7( لالطالع عي الردود املستملة من الدول االعضاء (.



•  عدم توفر االمن الذي يكتنف االرايض الرعوية .	

•  هناك عقبة يف احلصول عي العلف و ذلك بسبب احتار انتاج العلف بواسطة رشكة واحدة و نقص احلبوب املخصصة لالسهالك البرشي .	

•  هناك حاجة لزيادة رقعة االرض و املياه املتفرة ملقابلة انتاج الروة احليوانية .	

•  هناك حاجة لتوفر مكيات اكفية من العلف احليواين و خباصة العلف االخر املزروع و مركزات العلف و ذلك باسعار معقولة .	

•  حمدودية احلصول  عي املرايع و العلف  يف املناطق املرتفعة بسبب الكثافة السانية   .	

•  نقص امدادت العلف و مومسية توفر العلف  و تدين جودة العلف  تعتر املشالك االساسية الي تؤثر عي تمنية الروة احليوانية .	

•  تناقــص املناطــق املخصصــة للــريع و التجــوال بســبب حتويلهــا الرايض زراعيــة نتيجــة للزيــادة الرسيعــة يف عــدد الســان ، و كنتيجــة لذلــك مت تــرك احليوانــات 	
لــريع يف االرايض اهلامشــية الفقــرة مثــل املنحــدرات و اعــايل التــالل و مناطــق املســتنقعات و جوانــب الطــرق  الــي حتتــوي عــي اعشــاب منخفضــة القميــة 

الغذائيــة .

•  عدم االستغالل الايف يف استخدام خملفات احملاصيل و االعالف و املنتجات الثانوية للصناعات الزراعية .	

•  ضعف القدرة يف جمال ضبط جودة العلف .	

•  وجود نقص يف املياه الرورية للحيوانات يف مناطق الريع املنخفضة الواسعة و ذلك بسبب موجات اجلفاف املتكررة .	

•  التنافس عي استغالل االرايض بن مؤسسات االمعال املختلفة .	

•   جتزئة ارايض .	

•  انتاج الروة احليوانية يفقد االرض لصاحل انتاج احملاصيل الزراعية .	

•  يف بعــض احلــاالت تعــي االولويــة يف ختصيــص االرايض لبعــض احملاصيــل الــي  هلــا معــدالت عائــدات منخفضــة  مقابــل املاشــية ، باعتبــار اهنــا تمتتــع 	
بسلســلة قميــة افضــل تنظميــا مــن املاشــية .

•  التدين الشديد يف انتاج العلف و العلف االخر بصفة عامة يشل عامال حيد من تكثيف انتاج الروة احليوانية و حتويله ايل نشاط جتاري .	

•  التغر املنايخ .	

•  مومسية توفر املياه و العلف .	

•  التلكفة العاليةالنتاج العلف .	

•  اجلودة املتدنية للعلف ,	

•  احلصول عي االرض مقيد و ان مجيع االعالف احليوانية يم استرادها وبيعها باسعار عالية .	

•  موجات اجلفاف املتكررة و النقص املومسي لملياه  و رداءة جتهزيات امداد املياه .	

•  تلوث املياه باملخلفات التعدينية و الصناعية.	

•  النقص املوجود اصال و النقص املومسي يف املرايع بسبب اجلفاف و احلرائق و الريع اجلائر و اجتياح املنشآت  الصناعية السامة  لملرايع .	

•  التنافس القامئ بن املاشية  و احليوانات الرية و البرش عي االرض و املرايع و املياه .	

•  التلكفة العالية للعلف املمتثلة يف التلكفة العالية لالعالف الغر معدلة وراثيا و املنافسة مع احتياجات االنسان للذرة والبقول .	

•  النقص يف االرايض الرعوية و املياه يعتر مشلكة مومسية كبرة .	

•  عدم وجود سياسة متاملة لالعالف احليوانية تسرشد  هبا الصناعة .	



 االهداف املقرتحة للسياسة .

•  االستمثار يف منو مصانع االعالف الالمركزية وذلك الجل دمع نشوء صناعة الروة احليوانية.	

•  دمع توفرامدادات العلف احليواين و خاصة العلف االخر املزروع  و االعالف املركزة باسعار معقولة . 	

•  وضع  معاير للعلف احليواين  تنص عي احلد االدين و االقيص ملستويات مكونات العلف .	

•  انشاء قدرة مرافق اختبار للتاكد من االلزتام مبعاير العلف احليواين .	

جيب ان تشمتل العنارص املهة لسياسة االرايض عي اآليت :

- ملكية االرض تكون عامة/الدولة  .

- احلصول احلر و غر املقيد بزمن عي االرض لملزارعن/ الرعاة .

- تاجر االرض لملشاركن اآلخرين .

- احلصول عي تعويض عند استيالء الدولة عي االرض .

- تقييد الزراعة و الريع حتت و فوق منحدرات معينة باستثناء انشطة حمددة.

- نزع استحقاق االرايض غر احملمية و الي تتعرض للرر بسبب احصاهبا .

- تقييد اعادة توزيع االرايض دون ارادة و موافقة املزارعين كل .

- تاجر حيازات الفالحن لملزارعن و املستمثرين اآلخرين .

- تقدمي هشادة استخدام االرض كضان من قبل املستمثرين .

ــة و الوســاطة و التعــرف عــي املشــلكة و تطبيــق و انفــاذ قوانــن الســلطة  -  معاجلــة الــرصاع النــايشء و املتعلــق باســتخدام االرض مــن خــالل املناقشــات الثنائي
ــادارة االرايض . ــة ب املعني

- انشاء مؤسسات  انفاذ اقلميية عي مجيع املستويات لالرشاف عي تطبيق قوانن االرايض .

5. 3 : منو االنتاجية و القدرة التنافسية للرثوة احليوانية .

التحديات الرئيسة :

 ) انظر املرفق 1 اجلدول )أ 8 ( لالطالع عي ردود الدول االعضاء (

تمشل العوامل الي تؤثر يف منو انتاجية و تنافسية الروة احليوانية اآليت :

ــدوره ايل ســوء  ــذي ادي ب ــرايع ال ــواين ، ســوء ادارة امل ــف احلي ــدة للعل ــة الزائ ــف ، التلكف ــة العل ــدين اجلــودة النوعي ــف ، ت ــاج العل ــاه و االرض النت ــة املي *حمدودي
ــة للحيوانــات و خاصــة خــالل الفــرات العجــاف . بالنســبة للحيوانــات املجــرة تمتثــل عوامــل احملدوديــة يف توافــر مــوارد االرض و/ أو العلــف  ممارســات التغذي
و العلــف االخــر و تدهــور االرايض و الــريع اجلائــر ، امــا بالنســبة النتــاج الدواجــن فتمتثــل العوامــل احملــددة  يف املدخــالت امللكفــة مثــل )العلــف ، القطعــان 

ــة االســواق و تــدين معــدالت العائــدات .  ــك عــدم كفاي املخصصــة للســالالت (  و يضــاف ايل ذل

ــة الــي ال ختضــع لقيــود   ــة املنخفضــة للحيوانــات و ال GAP و املارســات الصحيــة و االمانــات اجليني * تفــي االمــراض  و العقــم و العقــم النــامج عــن التغذي
ــة . واالحتياجــات الشــديدة ملــوراد الدارة للصحــة و التغذي



* االســتخدام احملــدود للتقنيــات املتقدمــة و خدمــات االرشــاد ، و نقــص املعرفــة يف جمــال تربيــة احليــوان مــن قبــل العاملــن يف االرشــاد يف جمــال الــروة احليوانيــة 
، و ســوء املهــارات االداريــة ، و ممارســة الزراعــة كعمــل .

* تدين االستمثار يف قطاع الروة احليوانية و ضعف المتويل احلكويم لقطاع الروة احليوانية .

* عــدم كفايــة اســراتيجية التســويق و ضعــف الوصــول لالســواق و احلصــول عــي املعلومــات ، ضعــف الروابــط بــن املنتجــن و االســواق ، الركــزي غــر الــايف يف 
االســراتيجيات و السياســات عــي قطــاع الــروة احليوانيــة ، رداءة شــبات الطــرق يف املناطــق النائيــة بالبلــدان ، رداءة البنيــة التحتيــة املطلوبــة للتســويق الفعــال ، 

أمــدادات مدخــالت الــروة احليوانيــة الــي ال يعمتــد علهيــا ،  وضعــف القــوة التفاوضيــة لملزارعــن يف احلصــول عــي اســعار منصفــة لملنتــج .

* تــرر جتــارة املــوايش و اللحــوم مــن معليــات احلظــر املتكــررة و خباصــة مــن جانــب دول اجلزيــرة العربيــة وذلــك بســبب افــراض هــؤالء ملخاطــر انتقــال امــراض 
املاشــية املنقولــة عــر احلــدود. 

* عدم وجود تنويع لملنتجات و توسيع لالسواق و تفريعها اثر سلبا عي جحم الصادرات.

* االمدادات غر املالمئة لملوايش اجليدة للتصدير بغرض الذحب يعترها املصدرين  العامل االسايس الذي حيد من زيادة صادر اللحوم .

* املشلكة الي تمتثل يف ادارة معلية تلبية احتياجات الطلب الداخي لملوايش و منتجات الروة احليوانية يف ظل الطلبات املتنافسة السواق الصادر .

* التعامل مع احليوانات و محتيلها و نقلها بطرق غر انسانية يف كثر من االحوال يؤثر عي جودة اللحوم و رفاهية احليوانات .

* هنــاك انعــدام ملرافــق  جتهــزي اللحــوم امحلــراء و خــرة حمــدودة  للصناعــة يف جمــال جتهــزي اللحــوم و التســويق اضافــة ايل اســعار اللحــوم العاليــة نســبيا ، ممــا 
ميثــل حتديــا لتنافســية املنتجــات املصنعــة .

االهداف املقرتحة للسياسة .

*تجشيع املزارعن عي االستمثار يف انتاج الروة احليوانية من خالل مشاريع و منح و حوافز مغرية .

*اعادة تزويد القطعان بسالالت مناسبة للبيئة و االختيار الورايث من بن تلك السالالت  الجل حتسن صفات االنتاج و االنتاجية .

*المتكــن مــن النفــاذ العميــق ايل داخــل مناطــق االمــداد و الســيطرة عــي الصــادرات غــر الرمسيــة و ذحب احليوانــات ثقيلــة الــوزن و تعزيــز االنتاجيــة و تجشيــع تربيــة 
احليوانــات لالغــراض التجاريــة )عــي املــدي الطويــل(  و تعزيــز روابــط  التســويق بــن املســاخل و تعاونيــات املنتجــن و التجــار املرخصــن. 

*تطوير اسراتيجيات لزيادة االنتاج احملي .

*السيطرة عي االمراض الرئيسية للحيوانات .

. ) SPS( مقابلة املتطلبات الزائدة لسالمة الغذاء من خالل تطبيق معاير و موجهات الصحة و الصحة النباتية  *

*اصدارقوانن مقبولة للرفق باحليوان ، مدعومة بالترشيعات احلكومية ، تقود ايل حتسن االنتاجية و سالمة الغذاء و حتقيق املنافع االقتصادية .

*انشاء مؤسسة للعمل عي تامن و تطوير االسواق العاملية املوجودة و حتديد فرص تسويق  جديدة .

*تجشيع رشاكت اللحوم عي اعمتاد اساليب التسويق التعاونية بدال من التكتيات التنافسية املدمرة الي تر هبذه الصناعة .

5. 4 احلصول عيل اخلدمات االرشادية و الصحية للرثوة احليوانية

التحديات الرئيسية :

 ) راجع املرفق 1 اجلدول ) أ 9 ( لالطالع عي ردود الدول االعضاء (



احلاجة ايل حتديث املهارات و املعرفة ملقديم خدمات الروة احليواين .

احلاجة ايل استغالل الفرص الي توفرها اجهزة االتصال و املعلومات  ICT لتحسن كفاءة و فعالية اخلدمات املقدمة للروة احليوانية .

حتزي نظام االرشاد جتاه انتاج احملاصيل .

عدم وجود املوارد البرشية الافية و ضعف االرشاد يف جمال الروة احليوانية  مبا مل يعد يتناسب مع متطلبات السوق .

عدم كفاية البي التحتية اخلاصة باالرشاد وحصة احليوان و النقل و املعدات .

وجود جفوة يف تنسيق جهود االرشاد و يف وضع التدخالت اخلاصة بالروة احليوانية يف املعرفة العملية مع وضع سلسلة القمية يف االعتبار .

احلاجــة ايل تعزيــز نظــام االرشــاد لتلبيــة الطلــب الزائــد ملنتجــات الــروة احليوانيــة احملســنة  و املعــدة للســوق ، الــي يشــارك يف انتاجهــا املزارعــن و الرعــاة و 
املنتجــن التجاريــن اخلاصــن.

رداءة القيادة يف النظام االداري  للخدمات البيطرية و عدم  ارتباط املهنين البيطرين عي مستوي  املناطق باملستوي املركزي  )القويم (.

هناك عدم كفاية يف خطوط  و جتهزيات االتصاالت بن املستويات املختلفة للخدمات البيطرية .

 توفر خدمات االرشاد و اخلدمات الصحية للروة احليوانية متقلب و حتد منه املوارد غر الافية و خاصة النقل.

لقد ادت الالمركزية يف اخلدمات البيطرية ايل فصل املهنين البيطرين يف الواليات من سلسلة القيادة املركزية للخدمات البيطرية .

تعرض منو اخلدمات الصحية احليوانية اخلاصة لقيود بسبب تقدمي اخلدمات االلكينيكية املدعومة و تقدمي خدمات التطعم املجانية الجل )الصاحل العام ( .

عدم وجود نظام والية حصية )سلطة/تفويض(.

ارتفاع تلكفة اخلدمات من قبل املقدمن اخلاصن  .

 عدم كفاية مشاركة القطاع اخلاص يف خدمات االرشاد .

  ) ) CAHWs انــه بــدون برنــاجم حوافــز خاصــة ، لــن يمتكــن اال القليلــن مــن مقــديم اخلدمــات البيطريــة اخلاصــة ، خبــالف  موظــيف حصــة احليــوان املجمتعيــة
ــة . ــق النائي ــل يف  املناط ــن العم ــة NGOs، م ــر احلكومي ــن املنمظــات غ ــدمع م ب

تنفيــذ سياســات و اســراتيجيات  التحــم و رصدهــا بشــل اســايس مــن خــالل  عــدد اللقاحــات الــي متــت و ليــس  مــن خــالل رصــد تاثــر اللقــاح عــي املــرض 
املســتدهدف بالتحــم و القضــاء هيلع .

تقدمي خدمات التطعم عند تفي االمراض و ليس من خالل اسراتيجية لدرء تفي االمراض . 

احلاجة ايل تظم دورات تدريبية لتحسن مهارات مقديم اخلدمات باحدث املعرفة يف جماالت  تقنية املعلومات و االتصاالت و االرشاد و الصحة .

عدم كفاية معرفة موظيف خدمات االرشاد يف جمال تربية احليوانات .

الركزي غرالايف يف االسراتيجيات الزراعية و السياسات عي قطاع الروة احليوانية .

االهداف املقرتحة للسياسة :

ــك  ــل الريــيف و التســويق  وذل *اجيــاد خدمــات دمع مؤســي حمســنة يف جمــال الصحــة و االرشــاد  و االحبــاث ويف جمــال  امــداد املدخــالت و خدمــات المتوي
ــاج املعيــي ايل منــط انتــاج موجــه حنــو الســوق . باعتبارهــا جمــاالت  رئيســية للتدخــل  لتحويــل منــط االنت



* مقابلــة احتياجــات املدخــالت االساســية خلدمــات ارشــاد الــروة احليوانيــة  مبــا يمشــل املــوراد الوراثيــة احليوانيــة  و العلــف و العلــف اجلــاف و االدويــة البيطريــة 
و االمصــال و املعــدات و االوعيــة مبــا يف ذلــك املعرفــة  املطلوبــة .

* تقدمي التهسالت االئمتانية لدمع ترامك و تمنية اصول الروة احليوانية . 

* ارشاك املزارعن و الرعوين يف انتاج موجه اكر حنو السوق يف املناطق  الي توفر فهيا املوارد الفرص .

* االعراف مبسامهات املارسات اخلاصة و اتاحة املجال هلا لملسامهة يف تمنية و حتسن خدمات بيطرية فعالة .

* توفــر دمع للوظائــف التنظمييــة للقطــاع العــام  مبــا يمشــل املهــام الــي تســتجد  يف جمــاالت مثــل  ســالمة الغــذاء و تعزيــز قــدرة القطــاع العــام عــي التعاقــد مــن 
الباطــن  مــع القطــاع  اخلــاص عــي مهــام تقــدمي اخلدمــات.

*تجشيــع و دمع تقــدمي  خدمــات بيطريــة متاملــة ذات جــودة مــن قبــل شــبكة متاملــة تضــم  بيطريــن مهنيــن مــن القطــاع اخلــاص و شــبه املهنيــن ومربــيي الــروة 
 . CAHWs احليوانيــة املدربــن و موظــيف الصحــة احليوانيــة املجمتعيــة

 ZOONOSIS 5. 5 السيطرة عي االمراض احليوانية و االمراض احليوانية املنقولة ايل البرش

التحديات الرئيسية :

 راجع املرفق 1 اجلدول ) أ10 ( لالطالع عي ردود الدول االعضاء (.

*ضعف اخلدمات البيطرية من حيث عدم هيلكها لتقدمي حلول  متاملة و جيدة و ميسورة  ملشالك االمراض الي تعوق انتاج و انتاجية الروة احليوانية.

ــوان ايل البــرش ZOONOSES ، و  ــة مــن احلي ــة عــر احلــدود TADs و االمــراض املنقول ــع االمــراض املنقول ــة ملن ــة و البرشي ــة و املالي ــوارد املادي ــة امل * عــدم كفاي
ــة . ــرض نيواكســل ، الســعار ، و امحلــي املالطي ــون، م ــدي ، الطاع ــد العق ــرض اجلل ــم ، م ــراض الرجــل و الف ــراض ام ــذه االم تمشــل ه

* عدم كفاية و سوء تطبيق االسراتيجيات اخلاصة بالسيطرة عي امراض احليوان .

*ضعف تنسيق معليات السيطرة عي االمراض وفق نظام متطور.

* ضعف االتصاالت الداخلية و اخلارجية و نظم االنذار املبكر غر الفعالة .

* تغر االمراض و اساليب انتقاهلا بسبب التغر املنايخ .

*هناك حاجة لبناء قدرة يف اخصايئ الروة احليوانية  .

* تطوير االحباث يف جمال الصحة احليوانية .

* تنظم و ضبط جودة منتجات الروة احليوانية .

* عــدم كفايــة املزيانيــات املخصصــة لالســتمثار يف اخلدمــات البيطريــة والدارة معليــات تشــغيل اخلدمــات البيطريــة العامــة ، قــد ظــل عقبــة  رئيســية  تتطلــب حــال 
جــادا مــن الســلطات .

* عدم كفاية المتويل للقطاع اخلاص .

* ارتفاع تلكفة اخلدمات و احلدود املفتوحة .

*عدم كفاية آليات التتبع و التحديد .

* ضعف التنسيق االقلي يف جمال االمراض احليوانية املنقولة عر احلدود .



* املارسات الثقافية.

* ضعف البنية التحتية بالريف مثل ) الطرق ، الكهرباء ، االتصاالت و غرها(  يتسبب يف ارتفاع تلكفة التوزيع مما يؤدي ايل ارتفاع اسعار الغذاء .

* ضعف روابط السوق عي مستوي السوق احملي و العاملي .

*القدرة احملدودة لملزارعن  عي احلصول عي التقنيات احلديثة واستغالهلا ، و يف حالة توفر تلك القدرة  ) ميكهنم االنتاج بكفاءة اكر(.

* انعدام االمان يف نظام حيازة االرايض بالنسبة للنساء والتدهور البيي .

* املستويات املتدنية لالستمثار يف الزراعة . 

.HIV/AIDS )فروس نقص املناعة املكتسب و متالزمة نقص املناعة الكتسب )االيدز*

*  القمية املضافة غر الافية بسبب عدم وجود صناعات زراعية متطورة بشل اكمل مما ادي ايل االعمتاد عي تصدير املواد اخلام .

*االعمتاد الشديد عي الزراعة املطرية.

*االستغالل غر الايف ملوراد االرايض .

*عدم كفاية  خدمات المتويل الزرايع واالئمتان و القدرة علهيا  .

* احلاجــة ايل تنســيق جهــود احصــاب املصلحــة املختلفــن  و خباصــة وزارات الــروة احليوانيــة و الصحــة  وذلــك الجــل الســيطرة عــي االمــراض احليوانيــة املننقولــة 
ايل البــرش. 

ــة حــوايل  ــة الزراعي ــة يف املزياني ــة املخصصــة للــروة  احليواني ــغ نســبة %35  فــان املزياني ــزرايع تبل ــة يف القطــاع ال * بالــرمغ مــن ان مســامهة الــروة احليواني
ــط . %20 فق

*ال يوجد برناجم  مالمئ ملراقبة االمراض الوبائية .

*ضعف تطبيق الراجم البيطرية و ذلك بسبب املستويات املتدنية العداد املوظفن عي مستويات ومناطق التنفيذ  .

* احلاجــة ايل حتديــث مســوليات  شــعبة اخلدمــات البيطريــة و تاســيس  حمطــات جحــر حصــي و بنــاء قــدرات و اعــداد االحبــاث و اعــداد  قوانــن لضبــط اجلــودة 
ملنتجــات الــروة احليوانيــة و تعزيــز نظــام االتصــال اخلــاريج و االنــذار املبكــر .

االهدالف املقرحة للسياسة :

*تطويــر اســراتيجيات لتمنيــة الــروة احليوانيــة القوميــة  تكــون ممتشــية مــع املوجهــات الــواردة  يف االطــار االســراتيجي  القــويم للحــدود و ذلــك هبــدف تقليــل الفقــر 
.  GDP و دمع ســبل املعيشــة و زيــادة مســامهة الــروة احليوانيــة يف امجــايل النــاجت احملــي

* تعزيــز التعــاون مــع الــدول املجــاورة و املنمظــات االقلمييــة و العامليــة ملاحفــة و اســتئصال االمــراض احليوانيــة املنقولــة عــر احلــدود TADs و امــراض احليــوان 
املنقولــة للبــرشZOONOSIS  و االمــراض االخــري ذات االهمتــام و ذلــك بالتعــم مــن جتربــة الطاعــون البقــري .

* القيــام برنــاجم تطعــم ســنوي ميــداين ضــد االمــراض ااهلامــة  و توقيــت تلــك الــراجم  اســراتيجيا  وارشــادها مانيــا و تقدميهــا مــن خــالل رشاكــة بــن القطــاع 
االعــام و القطــاع اخلــاص و املجمتــع احملــي .

* القيــام بعمليــات تقــم منتمظــة طبقــا ملعايــر تقيــم اخلدمــات البيطريــة لملنمظــة العامليــة لصحــة احليــوان OIE PVS و ابتــدار التدابــر العالجيــة املطلوبــة لتحســن 
جمــاالت الكفــاءة املهمــة.



5. 6 تجسيل و مراقبة املنتجات البيطرية الطبية 

التحديات الرئيسية:

 ) راجع املرفق 1 اجلدول ) أ 11(  لالطالع عي الردود املستملة من الدول االعضاء( . 

*االستعال غر املسول لملنتجات الصيدالنية و املبيدات احلرشية .  

*هتريب االدوية و املبيدات احلرشية الي مت حظر بعضها  أو توقف استعاهلا .  

* غياب الرقابة عي استخدام االدوية  والرقابة عي التجارة عر احلدود و االستخدام لملنتجات البيطرية الي يم استجالهبا بطريقة غر مرشوعة .

*عدم وجود نظام تجسيل و رقابة عي االدوية البيطرية عند االستراد.

*عدم وجود تنسيق بن الواكالت املناط هبا تجسيل و ضبط  املنتجات الطبية البيطرية .

* عدم كفاية اعداد املفتشن البيطرين لرصد توزيع و استخدام االدوية البيطرية.

*االستخدام غر املسول لملنتجات الصيدالنية و املبيدات .

*التلكفة العالية لتجسيل العقاقر .

*استخدام االعالف املعاجلة باالدوية يف احليوانات املخصصة للطعام .

االهداف املقرتحة للسياسة :

*تاســيس هيئــة ، حتــت ســيطرة الســلطة البيطريــة ، تكــون مســولة عــن الفحــص والرقابــة عــي اســترد االدويــة البيطريــة  و اختبــارات فعاليــة تلــك االدويــة وحتديــد 
االدويــة املعادلــة هلــا .

ــك ليقــوم هــؤالء مبســولياهتم حنــو التأكــد مــن مطابقــة  املنتجــات  *نــرش املاتــب املختلفــة لملوظفــن البيطريــن العاملــن باحملليــات يف مجيــع احنــاء القطــر و ذل
ــة . ــة البيطري الطبي

* توفــر تدريــب متقــدم و مســمتر لالطبــاء البيطريــن يف جمــال املهــارات الــي متكهنــم  مــن القيــام بالتفتيــش الفعــال ملصانــع املنتجــات البيطريــة و ذلــك الجــل التاكــد 
مــن مطابقــة هــذه املنتجــات لملعايــر العامليــة .

* مضان توافر منتجات بيطرية ذات جودة و ذلك الجل الوقاية و السيطرة عي امراض احليوان و مراض احليوان املنقولة للبرش .

*مضان توافر اضافات علف و خلطات علف جاهزة  الجل حتسن انتاج و انتاجية الروة احليوانية و التاكد من سالمة الغذاء .

*تجسيــل و مراقبــة املنتجــات البيطريــة و اضافــات العلــف و اخللطــات اجلاهــزة  مــن خــالل طريقــة تضمــن كفايــة جودهتــا  و نقاوهتــا و فعاليهــا و ســالمها  وايضــا 
التأكــد مــن احليوانــات الــي متــت معاجلهــا او اطعامهــا هبــذه املنتجــات لــن تســبب رضر لملســهلكن.

 * وضــع تدابــر ملراقبــة تجسيــل مجيــع منتجــات الصحــة احليوانيــة و اضافــات اعلــف و اخللطــات اجلاهــزة وذلــك طبقــا ملعايــر اجلــودة و الســالمة و الفعاليــة حســب 
ــات احملددة. املتطلب



5. 7 تسويق الرثوة احليوانية و القمية املضافة 

التحديات الرئيسية :

 ) راجع املرفق 1 اجلدول )أ 12( لالطالع عي ردود الدول االعضاء (.

*عدم كفاية مجتيع املعلومات االستخبارية عن االسواق و نرش املعلومات .  

* عدم كفاية التقنية و املهارات .  

* عدم وجود التهسيالت االئمتانية لملزارعن للقيام بامعال اضافة قمية لملنتجات اخلام القابلة للتلف .

*ضعف التنافسية لملنتجات اخلام و االولية .

*طبيعة  منتجات الروة احليوانية الطازجة القابلة للتلف و انعدام البنية التحتية للتسويق و التوزيع .

*بيع و تصدير منتجات الروة احليوانية النيئة و ضعف الويع عي طول سلسلة القمية .

* ضعف االستمثار يف سلسلة القمية و يعتقد املزارعن ان معدل عائدات امعال الروة احليوانية منخفض جدا وذلك بسبب املارسات املنمظة لالسواق .

*عــي الــرمغ مــن ان القيــود عــي احلركــة دامئــا مــا متثــل اجنــع الطــرق فعاليــة للســيطرة عــي االمــراض ، فاهنــا ايضــا ميكــن ان متثــل اكرثــة ملنــي الــروة احليوانيــة 
يف مناطــق معينــة للذيــن مصــدر دخلهــم الواقــي مــن بيــع الــروة احليوانيــة ،  وســوف تجشــع الضغــوط الشــديدة هلــذه القيــود عــي التحــراكت غــر  املرشوعــة الجــل 

تامــن االســواق  .

*عدم كفاية التحم يف االمراض احلساسة يف جمال التجارة .

. SPS ضعف القدرة عي االلزتام بتطبيق باجراءات الصحة و الصحة النباتية *

االهداف املقرتحة للسياسة:

دمع القطــاع اخلــاص مــن خــالل تاســيس بنيــة حتتيــة لســوق الــروة احليوانيــة وذلــك مثــل اســواق املاشــية الصغــرة ، و مراكــز خدمــات الــروة احليوانيــة فضــال عــن 
انشــاء مراكــز مجتيــع لاللبــان بغــرض توفــر مكيــات كبــرة و القيــام ببيــع منظــم لاللبــان .

ــادة  ــؤدي  ايل زي ــة ســوف ي ــادة االمعــال و يف القميــة املضاف ــة  و ري ــروة احليواني ــن يف جمــال  تســويق ال ــب املزارعــن و احصــاب املصلحــة اآلخري ــدمي تدري تق
معلومــات هــؤالء عــن الســوق.

توفر مساخل متطورة و مرافق سلسلة تريد و تطوير بنية حتتية للتجهزي و ختصيص اماكن  ملنتجات الروة احليوانية بالسوق .

رفع معاير اجلودة لنظام التحديد و التتبع .

تعزيز اقتصاد السوق احلر و القمية املضافة با يف ذلك التصنيع .

تدريب املزارعن و احصاب املصلحة اآلخرين يف جمال تسويق الروة احليوانية و ريادة االمعال ويف القمية املضافة .

تغير مفاهم ملكية الروة احليوانية بتوجيه تلك الروة حنو السوق و حتويلها من اصول مادية ايل معادل نقدي .

5. 8 التجارة و سالمة الغذاء :

التحديات الرئيسة :

) انظر املرفق 1 ) أ 13 ( لالطالع عي ردود الدول االعضاء (.



*عدم االهمتام مبعاير سالمة الغذاء يف املساخل و منافذ بيع اللحوم .  

* انعدام بنية حتتية  للسوق جيدة التطوير و نظام معلومات متطور .  

*اشراك اكر من وزارة يف املسولية يؤدي دامئا ايل اتباع هنج غر منسق .  

*انعدام  الويع يف جمال معاير ضبط جودة و جتارة االغذية .  

* وجود االمراض احليوانية املنقولة للبرش مع الزتام غر اكف بتدابر الصحة و الصحة النباتية .

* قابلية تعرض صادرات احليوانات احلية ملوجات االمراض مثل محي الوادي املتصدع.

*ضعف القدرة يف جمال مراقبة سالمة الغذاء.

.TBTو اتفاقيات احلواجز الفنية امام التجارة  WTO/SPS   ضعف القدرة عي فهم اتفاقيات  منمظة التجارة العالية / الصحة و الصحة النباتية *

*ارتفاع تلكفة استيفاء املعاير العاملية.

* التلوث البيي بالنفايات السامة و املواد الكميائية.

. ASF * االستخدام  غر الوايع لالدوية و املنتجات الصيدالنية  يؤدي ايل ترك بقايا من تلك العقاقر يف االطعمة احليوانية املصدِرٍ

االهداف املقرتحة للسياسة.

اعمتاد مباديء التقسم و التجارة القامئة عي السلع .

تطبيق  نظام نقاط املراقبة احلرجة و حتليل اخلطرHACCP يف مساخل للصادر  تكون خاضعة للتحقق بواسطة معليات تدقيق مستقلة روتينية .

تطبيق معاير صارمة لسالمة الغذاء مبا يشمتل عي خطة لفحص الرواسب و ذلك الجل مقابلة متطلبات سوق  الصادر .

وضــع تدابــر محلايــة املســهلك مــن االطعمــة غــر اآلمنــة و املتدنيــة اجلــودة و املغشوشــة و الــي محتــل عالمــات مضللــة أو امللوثــة مبــا  يمشــل وضــع رشوط ملســتويات 
احلــد االدين املقبولــة يف جــودة و ســالمة الغــذاء .

خلق تواصل يم التعامل فيه بشفافية يف جمال اخلدمات التحليلية الغذائية و اعمتاد خمترات  تكون مسولة عن سالمة الغذاء .   

اعمتــاد بــراجم مراقبــة ورصــد لالمــراض املنقولــة عــن طريــق الطعــام و امللوثــات وذلــك لتحديــد مصادرهــا و تقليــل التعــرض لملخاطــر الصحيــة  املنقولــة عــن طريــق 
الغــذاء .

تقوية تعلم و تدريب املوظفن البيطرين  وذلك لمتكيهنم من القيام بدور مركزي يف مضان سالمة الغذاء و خباصة سالمة االغذية ذات املصدر احليواين .

تجشيع اتباع هنج متامل متعدد التخصصات يأخذ يف االعتبار لك سلسلة الغذاء الجل مضان سالمة و جودة الغذاء .

تلكيف البيطرين مبسولية اجراء الفحوصات عي اللحوم باملساخل و املذاحب وليس موظيف وزارة الصحة  .

دمع و تعزيز مجعيات املسهلكن لالضطالع بدور حيوي يف تعلم و متكن املسهلكن ليكونوا اكر يقظة ووعيا بسالمة الغذاء .

5. 9 احلصول عيل اخلدمات املالية :

التحديات الرئيسية : ) انظر املرفق 1  اجلدول )أ 14 ( لالطالع عي ردود الدول االعضاء (.



* الضخ احملدود لملوارد املالية من قبل املنمظات العاملية داخل مشاريع االئمتان للروة احليوانية .

* هناك حمدودية ، بصفة عامة ،  يف التهسيالت االئمتانية لتمنية الروة احليوانية و ندرة يف مشاريع تامن الروة احليوانية 

..Capital Intensive .ارتفاع اسعار الفائدة  ادي ايل تقييد صناعة الروة احليوانية ، الي حتتاج ايل توظيف راس مال بكثافة *

* طبيعة الدورة القصرة للقروض املرصفية النواع املاشية ذات الدورة الطويلة.

* ال توجد سياسة لمتويل الروة احليوانية مع قليل من املشاريع الي تقبل املاشية كضان للقروض .

*عدم رغبة املؤسسات املالية يف املخاطرة بامواهلم يف قطاع زرايع / حيواين متقلب يعمتد عي الطبيعة .

االهداف املقرحة للسياسة:

* العمل عي توفر االموال باسعار فائدة تفضيلية لالستمثار يف سالسل قمية الروة احليوانية .

* تصمــم مشــاريع القــروض النشــطة الــروة احليوانيــة مبــا يضمــن فــرات ســداد اطــول وذلــك مراعــاة للفــرات الطويلــة تتطلهبــا العائــدات يف االمعــال التجاريــة 
للــروة احليوانيــة .

5. 10 املرونة  جتاه محتل املخاطر و الصدمات و القدرة عيل التكيف .

التحديات الرئيسية :)انظر املرفق 1 اجلدول )أ 15 ( لالطالع عي ردود الدول االعضاء (.

* افتقاد املزارعن للويع باسراتيجيات الصمود ملواجهة املخاطر و تاثراهتا و املقدرة عي التكيف.

* حماذاة القطاع الزرايع و احليواين مع التغرات املناخية املتوقعة.

* خماطر ندرة املياه، وتقلص رقعة األرايض  الزراعية واألمراض احليوانية الوبائية.

* عدم وجود سياسة تعويضات و  استعداد للكوارث يف وزارة الزراعة .

* عدم كفاية سياسات التامن املتاحة يف خماطبة خماوف املنتجن .

*ضعف اآلليات يف التكيف عي احلدث و ضعف االستعداد للكوارث و ادارهتا .

* دورات متويل الرناجم قصرة االجل  وقدرة منخفضة لرشاكء الرناجم.

* سوء العالقة بن املمولن و الالعبن من قبل الدولة .

* سوء تنفيذ نظرية التمنية و التصمم غر املستدام لراجم التمنية  املمتثل يف ) االفراط يف االعمتاد عي املاحنن و احلكومة(.

ــة لضــان االمــن  ــة االمهي ــك يف غاي ــوازن البيــي و يعترذل ــة و القــدرة عــي التكيــف مــع الصدمــات )اساســا اجلفــاف ( مــن دون االخــالل بالت ــادة االنتاجي *  زي
ــة. الغــذايئ يف املناطــق الرعوي

* تعزيز احليازة اآلمنة لالرض للرعاة و املزارعن الرعاة  من خالل سياسات و ترشيعات  و هشادات حيازة و ادارة فعالة و مؤثرة  لالرايض . 

االهداف املقرتحة للسياسة :

*اختــاذ تدابــر تكيفيــة تمشــل نــرش املعرفــة وســط املزارعــن ، و اســتصالح االرايض و التعــاون مــع املنمظــات االقلمييــة و الدوليــة عندمــا تكــون املشــالك خــارج 
ســيطرة الدولــة .



* مسامهة لك من احلكومة و املزاعن بنصف قسط التامن البالغ قدره %4  يف مرشوع تامن املزارعن الذي تاسس يف العام 2013 .

*وضع آليات لضان التعاون الفعال مع املنمظات االقلميية و الدولية املختلفة عندما تكون املشالك خارج نطاق سيطرة الدولة .

* دمع الرعــاة عــي املشــاركة يف االنشــطة املختلفــة املــدرة للدخــل مبــا يمشــل التســويق و وامعــال جتهــزي املاشــية و منتجاهتــا وذلــك كوســيلة لزيــادة قــدرة االرس 
عــي محتــل الصدمــات.

* تهسيل معلية تفريغ خمزون املاشية ببيعها و ذلك للحد من قابلية التعرض للصدمات و االستفادة من ظروف السوق املواتية.

*تطويــر اســراتيجيات حتــم اقلمييــة و قوميــة و تأســيس آليــة تنســيق اقلمييــة للســيطرة عــي أمــراض احليــوان املنقولــة عــر احلــدود TADs و امــراض احليــوان 
املنقولــة للبــرشZOONOSIS و غرهــا مــن االمــراض الــي حتــد مــن ســبل املعيشــة  .

* جتويــد  و توحيــد اخلدمــات االستشــارية و التنظمييــة لصحــة احليــوان باضافــة قميــة لسلســلة انتــاج ســلع الــروة احليوانيــة مــن خــالل حــوار بــن القطــاع العــام 
و القطــاع اخلــاص  .

* انشــاء منــاذج » دفع-جــذب« مثــال ذلــك  » دفــع »  ارس الرعــاة و الرعــاة الســابقن للخــروج مــن الفقــر املقــم عــن طريــق متلــك اصــول ثــروة حيوانيــة حمســنة 
ومســتدامة مــع ربــط امــدادات  منتجــات املاشــية مــن املناطــق الرعويــة بسالســل القميــة يف مناطــق االنتــاج ، و تاســيس انشــطة »جــذب« مــن خــالل ربــط منشــآت 

التجميــع و التجهــزي مثــل حظائــر العلــف و املســاخل املقامــة يف املناطــق املنتجــة  مبصــادر الــروة احليوانيــة  مــن الرعــاة املنتجــن و مجموعــات التســويق . 

5. 11 التنقل عرب احلدود الجل الريع  و سبل املعيشة مبا يمشل الصحة و التعلمي و االمن الغذايئ :

التحديات الرئيسية :

 )انظر املرفق 1  اجلدول )أ 16( لالطالع عي ردود الدول االعضاء (.

* البيئــة النائيــة والوعــرة و القاســية الــي ال يوجــد فهيــا اال القليــل مــن اخلدمــات االساســية مــع انعــدام للبنيــات االساســية و تــارخي مــن اجلفــاف و املجاعــات املتكــررة  
و حــروب أهليــة ورصاعــات قبليــة فرضــت علهيــا .

* احلدود القومية و االقلميية  الي مت ترسميها دون مراعاة  لتقاليد اهلجرة الرعوية و بدون اتفاق اقلي .

*  تســويق  املــوايش عــر احلــدود اصبــح  معــال فوضويــا وفاســدا و متشــابا مــع االســتراد غــر املــرشوع للســلع املعفــاة مــن امجلــارك مثــل الصابــون و الســكر 
و اجهــزة التلفــاز و االطبــاق الالقطــة  .

* عدم القدرة عي تقدمي اخلدمات الصحية و التعلم و توفر االمن يف املناطق الرعوية .

*عدم وجود سياسات  منسقة يف مجيع احناء االقلم .

* الرصاع حول املوارد مثل املياه و املرايع .

* السيطرة عي االمراض املنقولة عر احلدود .

*تعرض املوايش للرسقة بسبب عدم كفاية نظم التحديد و التتبع .

* النقل غر املرخص للحيوانات و املنتجات عر احلدود .

* تفي االمية .

االهداف املقرحة للسياسة :

*خلق سياسة متكينية و بيئة ترشيعية دامعة لنظم االنتاج الرعوية يف املرايع اجلافة و الشبه جافة  .



* وضع تدابر لتخفيف حدة الرصاعات ملعاجلة الزناعات الي تنشأ حول املوارد مثل املياه و املرايع .

* انشاء املدارس البدوية  و املراكز الصحية و مصادر املياه النظيفة  و السدود .

* تقليل التحديات و القيود و مضاعفة  الفرص الامنة يف حركة التجارة عر احلدود و التجارة يف املوايش و منتجات الروة احليوانية .

5. 12 ادارة املوارد الطبيعية و حتسني انتاجية النظام البييئ : 

التحديات الرئيسية :

 ) انظر املرفق 1 اجلدول ) أ 17( لالطالع عي ردود الدول االعضاء (.

اعتبار هذا  املجال » مرشوع » و ليس حاجة قومية .

االستغالل غر الامل لملوارد الطبيعية مثل ما حيدث يف مجهورية الكونغو الدميقراطية الي يتوفر فهيا 87 مليون هكتار من املرايع  .

. ASALs الكفاءة يف مجتيع مياه االمطار الستخدامها يف انتاج الروة احليوانية يف

االستخام املستدام ملناطق الريع و حتسيهنا من خالل ممارسات مقبولة بشل مجايع .

ــار طــن  حــي 2  ــة و يــؤدي ايل فقــدان الربــة مبعــدل 1.5 ملي ــة ، الــذي يؤثــر عــي االرايض الزراعي ــاره اوحض شــل لتدهــور الرب ــة ، باعتب ماحفــة تــآلك الرب
مليــار طــن ســنويا،  مبــا يعــادل 35 طــن للهكتــار الواحــد و قميــة نقديــة مــن مليــار ايل اثنــن مليــار  دوالر ســنويا .

التفهم  ،عند الرورة ، وتدارك دورالروة احليوانية يف التسبب يف تعرية الربة .

الفقر و الكثافة السانية العالية .

عدم تطبيق  و انفاذ سياسة االرايض .

الزناع حول املوارد و انعدام اسراتيجية للتعويض .

املارسات غر املستدامة الستخدام االرض .

تاثر التغر املنايخ .

االستغالل غر املستدام لملوارد الطبيعية .

املوارد امجلاعية تؤدي ايل وقوع املآيس للجميع .

اسان املواطنن يف املناطق الرعوية مع احملافظة عي مستويات مستدامة لقطعان الروة احليوانية .

مشالك حيازة االرايض تؤدي ايل انتاجية متدنية لالرض وذلك بسبب قلة احلافز  لالستمثار يف تمنية االرض يف قطاع الروة احليوانية .

الــريع اجلائــر و احلــراكت غــر املنضبطــة لالعــداد الضخمــة مــن املــوايش يف مناطــق الــريع هيــدد التمنيــة املســتدامة للــروة احليوانيــة  الــي تتطلــب االســتغالل 
املــالمئ و االدارة اجليــدة  للبيئــة . 

مواجهــة االدارة الســلمية  لــالرايض الرعويــة و املــرايع لقيــود  تمتثــل يف عــدم كفايــة  ختطيــط اســتخدام االرايض النتــاج الــروة احليوانيــة و اخنفــاض مســتوي 
الــويع بــن مــريب املاشــية  .

االهداف املقرحة للسياسة :



انشــاء واكلــة قوميــة لملــوارد الطبيعيــة NRM تقــوم بــدمع قطــاع الــروة احليوانيــة  وذلــك بقيامهــا بتنظــم اســتخدام املــوارد الطبيعيــة عــي حنومســتدام وذلــك الجــل 
منفعــة امجليــع.

ادراك امهية حصاد مياه االمطار يف حتقيق االمن الغذايئ وتمنية ريفية عي نطاق واسع  .

تعزيز احتياطيات الروة الغابية  من خالل ادارة مستدامة للريع  و امعال استخراج الوقود و اخشاب البناء .

5. 13 الرفق باحليوان 

التحديات الرئيسية :

 )انظر املرف 1 اجلدول ) أ 18( لالطالع عي ردود الدول االعضاء(.

 ان مفهوم الرفق باحليوان يعتر اضاعة للوقت يف بالدنا  و ان الطريق الزال طويل امام هذا املفهوم .

اختاذ هنج عقالين و مستنر حنو الطبيعة املعقدة للعالقة بن  الروة احليوانية ، باستخداماهتا و اغراضها املتعددة ،  و مالكهيا .

عدم وجود سياسة رصحية بشان الرفق احليوان .

ضعف انفاذ الترشيعات املتعلقة بالرفق باحليوان  .

قلة  الويع يف قضايا الرفق باحليوان .

املارسات الثقافية و الدينية .

عدم كفاية متابعة تطبيق قانون الرفق باحليوان و ذلك بسبب قلة الدمع اللوجسي  و مستويات الويع املتدنية  بن مجيع احصاب املصلحة. 

حتدي الفقر و اجلهل و الرصاع  بن املفاهم التقليدية واحلديثة حول مفهوم الرفاهية. 

االهداف املقرتحة للسياسة :

وضــع نــص قانــوين او سياســة لقضايــا الرفــق باحليــوان  مثــل التعامــل االنســاين مــع احليوانــات و االســتخدام  االنســاين  لالنــواع املختلفــة مــن احليوانــات يف 
خمتلــف اخلدمــات مبــا يمشــل  امعــال االنتــاج و الرفيــه و االحبــاث و االمعــال االخــري .

التأكــد مــن ان اخلدمــات البيطريــة الوطنيــة تتبــع املعايــر الدوليــة يف التعامــل مــع خمتلــف انــواع احليوانــات عنــد تقــدمي العــالج و اجــراء االحبــاث و انتــاج املــواد 
احليويــة .

5. 14 تعممي مراعاة النوع و القضايا املشرتكة 

التحديات الرئيسية :

 ) راجع املرافق 1 جدول ) أ 19( لالطالع عي ردود الدول االعضاء (.

توفر اخلدمات الي تعر عن ادراك بان لك من الرجال و النساء  يعملون يف تربية احليوانات .

تعارض املارسات الثقافية و الدينية  مع ادوار النوع .

تعارض التاثرات الثقافية يف االغراض مع االقتصاد احلديث .



ضعف انفاذ سياسات تعمم مراعاة النوع .

حمدودية احلصول و السيطرة عي موارد الروة احليوانية للنساء و الشباب .

الفهم القارص ملفهوم النوع .

يف املتوسط ، حتصل النساء عي سنوات تعلم قليلة و اعباء معل اثقل من امعال الرجال .

تقوم النساء باداء جزء مهم من معل املزرعة و لكن هناك جنوح  الستبعاد املرأة من السيطرة عي دخل املزرة ووراثة املمتلات .   

تعاين النساء بشل غر مناسب من التدهور البيي حيث يضطررن ايل السر ملسافات بعيدة جللب املاء و حطب الوقود .

عدم وجود قوة حيوانية المعال احلقل يؤدي ايل زيادة حدة معاناة النساء .

ارتفاع نسبة الفقر يف االرس الي ختضع لسلطة املرأة .

 اسمترار عدم املساواة يف النوع بشل كبرخاصة يف التعلم بعد مرحلة االساس و يف المتكن االقتصادي و المتثيل السيايس .  

وجود معوقات للقدرة لتعم مساواة النوع يف صياغة و تطبيق السياسات .

التقليل باسمترار من قمية مسامهات و امانات النساء و الشباب يف تمنية الروة احليوانية .

ــة و املعلومــات و االســتفادة مــن خطــط االئمتــان ، بســبب انشــغاهلم  ــان مــن احلصــول عــي خدمــات االرشــاد للــروة احليواني حرمــان النســاء يف كثــر مــن االحي
ــة االخــري . باالنشــطة العائلي

االهداف املقرتحة للسياسة :

*ازالة التفاوت يف النوع و مضان  مساواة النوع و متكن املرأة باعتبار ان هذه مقومات رئيسية للتمنية االقتصادية العاجلة و التمنية االجمتاعية . 

* احلاجة ايل اختاذ خطوات حامسة خللق بيئة مواتية لملشاركة الفعالة  لملرأة يف العمليات االقتصادية و االجمتاعية  و السياسية و االستفادة مهنا .

* تجشيــع اختــاذ تدابــر قوميــة  لزيــادة تعلــم البنــات و النســاء و لتحســن حصوهلــن عــي امــدادات امليــاه  و النظــام الــي ،  و الركــزي عــي اخلدمــات املتعلقــة 
باالمومــة و حصــة النســاء و أقملــة الــراجم الزراعيــة و التدريــب الفــي و املهــي  الحتياجــات النســاء . 

* التصديق عي  االتفاقيات و الرتوكوالت الدولية و االقلميية املتعلقة حبقوق املرأة و الطفل .

* اعمتاد تدابر صارمة يف املجال االقتصادي لضان احلصول املتساوي للنساء عي  املوارد مبا يمشل االرض و التهسيالت االئمتانية و العم و التقنية.

*خلق ويع حول القوانن الدولية و احمللية القامئة املتعلقة حبقوق املرأة .

* تطوير استجابة سياسة شاملة جتاه املارسات التقليدية الضارة و العنف القامئ عي النوع . 

* تقوية  امجلعيات النسائية و منمظات املجمتع املدين .

* خلق تنسيق و رشاكة قوية بن احصاب املصلحة و ذلك الجل مضان زيادة تاثر السياسات و الراجم .

* تصمم و تنفيذ مناذج مشاريع مدرة للدخل للنساء الفقرات .

ــر مشــاريع  ــز خدمــات  تطوي ــة ، و تعزي ــوع  عــي  طــول املؤسســات احلكومي ــات املســتجيبة للن ــوع و اعــداد املزياني ــدرة يف جمــاالت تعمــم مراعــاة الن ــة الق *تقوي
االمعــال لســيدات االمعــال .

*االســتمثار يف قطــاع الــروة احليوانيــة ســوف تكــون لــه تاثــرات مفيــدة يف تقلبــل عــيء العمــل عــي االنــاث يف انتــاج احملاصيــل و ذلــك مــن خــالل احلصــول 



احملســن عــي قــوة دمع حيوانيــة ،  ويف  امانــات احلصــول عــي الدخــل الزائــد مــن خــالل ادارة املاشــية الصغــرة  .

*دمع التوســع الرسيــع يف انتــاج  الفــرارجي  Broiler و البيــض الــذي  ميكــن ان يكــون مصــدر دخــل للعديــد مــن االرس و عــادة مــا يــم ادارة هــذا العمــل مــن قبــل 
النســاء .

* دمع الــدور اهلــام الــذي تقــوم بــه النســاء يف انتــاج الــروة احليوانيــة و خاصــة فميــا يتعلــق بربيــة املاشــية الصغــرة ) الدواجــن و االرانــب و احليوانــات الصغــرة 
املجــرة ( و جتهــزي و تســويق منتجــات منتجــات الــروة احليوانيــة .

5. 15 البحوث يف قطاع الرثوة احليوانية 

التحديات الرئيسية :

 ) راجع املرفق 1 اجلدول  ) أ 20( لالطالع عي ردود الدول االعضاء (.

عدم وجود عملاء يف جمال الروة احليوانية و نقص يف مرافق المتويل و االحباث  مكا ال توجد حبوث تطبيقية اكفية هتدف ايل حتقيق  اهمتامات املزارعن .

التلكفة العالية لالستمثار و هروب اخلرات يف جمال االحباث ، و الفهم  واالدراك املتدين لدور البحوث ، و انعدام نظام اولويات مالمئ . 

قلة  االهمتام  باالحباث يف قطاع الروة احليوانية و ظل اجراء مثل هذه البحوث دامئا ضعيف  مقارنة مبجاالت البحوث االخري مثل احملاصيل و الربة .

االولويات اخلاطئة  مع الركزي غالبا عي نظم االنتاج احلديثة  و االحباث يف موقع العمل .

مــع مــوارد حمــدودة لــالرض ، هنــاك حاجــة الجــراء حتســينات اضافيــة يف االنتاجيــة للــراس الواحــد مــن احليــوان و للهكتــار الواحــد  و ذلــك ملقابلــة الطلــب املزتايــد  
لملنتجــات الغذائيــة احليوانيــة.

التكثيف ،  الذي يعي زيادة الطلب من قبل املنتجن للحصول عي املعرفة .

انعدام االستدامة يف نظم االنتاج  الذي يعي احلاجة ايل افضل لملوارد و املخلفات .

تناقص مناطق املرايع الذي يتطلب نقلة يف ادارة املرايع .

زيادة العوملة  ، و لذا فان هناك خطر االمراض الذي يتطلب مزيدا من االهمتام بعم الوبائيات.

ضعف تنسيق ارشاد البحوث و عدم اسرشاد السياسة بالبحوث  و انعدام يف البحوث الي تكون مبنية عي الطلب .

التوجد حبوث اكفية ختتص باملزارعن مكا ال توجد ايضا حبوث اكفية  تسهدف حتقيق اهمتاهتم .

أهداف السياسة املقرتحة

ينبيغ إعداد سياسات ملراجعة  املجاالت ذات األولوية الي تتطلب إجراء أحباث

 تطوير مقرحات املرشوع الي تتطلب التعاون مع الدول اأُلخرى واالستفادة من خراهتا يف  احلفاظ عى املوارد  الوراثية احليوانية

تطوير واستخدام لقاحات بكترية وفروسية موثوق هبا وصديقة لالستعال وأعى تطبيق هسل لتقنيات ماحفة األمراض 

زيادة الويع مبتطلبات التغذية والتقنية  لتحقيق  توازن غذايئ

التفهم بصورة أفضل للتاثر مقابل التفاعالت مع البيئة

إجراء أحباث تتعلق باملعرفة التقليدية واحمللية لتحسن تطبيق التقنيات احلديثة واملعرفة بن الرعاة ومقديم اخلدمات



تطوير األحباث  التطبيقية لتلبية حاجيات املنتجن

ينبيغ  وضع سياسات لدراسة املجاالت ذات األولوية الي تتطلب إجراء أحباث

16.5: فوائد التقنية احليوية وتطبيقها

التحديات الرئيسية )أنظر امللحق 1 اجلدول أ21 للردود الي مت تسملها من الدول األعضاء

االعتقاد اخلاطئ عن استراد التقنية احلديثة

 املعرفة غر الاملة عن اآلثار الضارة الامنة طويلة األجل بالنسبة للتقنية احليوية احلديثة

القدرات الفنية والتنظميية الضعيفة فميا يتعلق بعدم تقديرصناع القرار وامجلهور للفرص الي تتيحها التقنية احليوية الزراعية 

ميكن تقدمي حل جزيئ فقط مع  قلة التلكفة : نسبة الفائدة

مل يم نقل التقدم التقي بصورة نظامية اىل األحباث الزراعية الوطنية ونظام اإلرشاد

اجلهل بالتقنية احليوية وقلة املهارات والقدرات لتنفيذ التقنية احليوية واإلجراء امللكف واملسائل األخالقية

اخلوف من املجهول وحمدودية املوارد والقوى العاملة  غر املدربة وغر الافية يف هذا املجال

أهداف السياسة املقرتحة

استعال التخصيب االصطنايع لملساعدة يف حتسن االنتاج احليواين

استغالل تطبيق التقنية احليوية للتخصيب االصطنايع والتخشيصات اجلزيئية وانتاح اللقح والتحليالت الوراثية اجلزيئية

اســتغالل التقــدم التقــي احليــوي ملاحفــة أمــراض احليــوان مبــا يف ذلــك تطويــر اللقاحــات )مثــل املؤتلفــة ولقاحــات امحلــض النــووي ( وآليــات تخشيــص األمــراض 
)ELISA, cDNA,PCR  مثــل وســائل (

17.5 :محاية وزيادة االستفادة من املوارد احليوانية

التحديات الرئيسة :

 )أنظر امللحق 1 اجلدول أ22  املعي بتسم ردود الدول األعضاء(

االستفادة املناسبة ومحاية األمناط اجلينية السائدة من التعرية الوراثية

واذا اكنــت الســالالت معزولــة جغرافيًا)أمــراض مســتوطنة( مكــا هــو احلــال بالنســبة لبعــض الســالالت احملليــة والنــادرة فــان هنــاك خطــورة  تتعلــق بفقداهنــا عنــد 
حــدوث الكــوراث احملليــة

املعلومات عن االستفادة املستدامة ومحاية املوارد الوراثية حليوانات  املزارع حمدودة  ومليئة بالفجوات والثغرات

خصوبة وطول أمعار السالالت  املستقدمة ضعيفة لدرجة أن االستراد املسمتر للسالالت الغريبة رضوري

يــم التناســل دومــًا بــن الســالالت النــادرة والســالالت احملســنة بســبب قلــة عــدد احليوانــات األمــر الــذي أدى اىل انصهــار صفــات الســالالت واجيــاد جينــات  غريبــة 
األمــر الــذي جعــل مــن الصعوبــة حتديــد الســالالت احملليــة املفضلــة واالســتفادة مهنــا.

معوقــات العــادات حــول االســتفادة مــن مــوارد الــروة احليوانيــة  وقلــة املــوارد احليوانيــة  وبنــك املورثــات وتأثــر تغــر املنــاخ وقلــة التوعيــة عــن امانيــات املــوارد 



ــة  احليواني

لوحظ أنه بالرمغ  من تقدمي احلكومة حوافز لملزارعن الذين يزرعون احملاصيل ال توجد حوافز مماثلة  مقدمة لملزارعن مالك الروة احليوانية

أنمظة التصنيف منحازة ضد املورارد الوراثية احمللية وقلة الروجي للصفات املفيدة لملوارد الوراثية احمللية والتلكفة العالية نسبيًا للخصائص الوراثية

اهداف السياسة املقرتحة

توفــر مراكــز ختصيــب اصطنــايع ودمع ارشــادي وقــروض ميــرسة واإلمــداد مبــوارد وراثيــة حيوانيــة مــع الصفــات اجلينيــة احملســنة  لتجشيــع تاثــر  تلــك املــوارد 
وزيــادة أعدادهــا وانتاجيهــا.

إنشــاء قواعــد بيانــات وانتاجيــة تناســلية لســالالت معينــة مــن خــالل أنشــطة بعــض هيــات األحبــاث واجلامعــات وشــبكة الــدمع ونــرش املعلومــات بــن مربــيي الســالالت 
احليوانية

احلفــاظ عــى الســالالت احملليــة ذات األنــواع  احليوانيــة املختلفــة بغيــة احلفــاظ عــى النــوع الــورايث مــع الســالالت املهجنــة املختــارة للتحســن الــورايث واالنتــايج  
لــدمع الفكــرة واجيــاد الرغبــة المتاثليــة فهيــا

أمهية حتديد وضع املوارد الواثية احليوانية ووضع اسراتيجية محاية وفقًا لألولويات 

ينبيغ تعامل االستخدام املستدام لملوارد الوراثية مع السائل املنوي واألجنة  جكزء من االستفادة املسمترة وتطوير الراجم

.6. وجهات نظر الدول األعضاء يف الكوميسا حول املجاالت االضافية  احملددة الي ينبيغ إلطار معل السياسة تناوهلا

اجلدول 26:جماالت حمددة  اضافية  ينبيغ إلطار معل السياسة معاجلها

التحديات التي واجهتها وآليات السياسة ذات الصلة )إن وجدت( ، تعمل لمجابهة هذه التحديات الدولة

قلة البيانات في القطاع والتي تؤدي الى إهمال أهمية القطاع في الناتج المحي اإلجمالي

· موارد بشرية غير كافية في القطاع وسوء اإلدارة في الماضي	

· ال يوجد تشريع مستحدث	

· االفتقار الى ترويج منتجات الحيوان األصلي	

· اإلمدادات الغذائية غير كافية وقلة التوازن الغذائي للثروة الحيوانية	

· قلة المضاعفة  وعناصر العلف للتصنيع في األراضي الزراعية المركزة.	

· االفتقار الى البنى التحتية  المعنية بخدمات األمراض وقلة التفقد الصحي البيطري على المستوى الوطني	

· تقص البنى التحتية الخاصة بالخدمات البيطرية والرقابة الصحية على مستوى الدولة	

· المشــكلة البنيويــة للخدمــات  البيطريــة ) قلــة سلســلة القيــادة  بالنســبة للخدمــات البيطريــة للعديــد مــن أمــراض الحيــوان 	
المســتمرة أو توصيــة تقريــر المنظمــة الدوليــة لصحــة الحيــوان – أداء  آليــة تقييــم الخدمــات البيطريــة.

· االفتقار الى موظفين أكفاء في هذا القطاع	

· القدرات التشخيصية المنخفضة في مجال المعامل البيطرية  )وبالتالي قلة القدرات لالستجابة لألوبئة(	

· االفتقار الى  المتابعة  المتعلقة  بالحيوانات ومنتجاتها	

· االفتقار الى ألبحاث في قطاع الثروة الحيوانية	

· رقابة غير كافية على نوعية الغذاء وصأصل الحيوان	

· خطر انقراض الجنس المحلي	

· رقابة غير كافية على انتاج الغذاء وأصل الحيوان	

· قلة انتاج األسماك	

جمهورية بروندي



نعتقد بأن  اإلطار االستراتيجي ، بموجب االستفسارات قيد الدراسة ، قد عالج المجاالت الهامةن جمهورية الكونجو الديمقراطية

هناك سلسلة من التحديات في مجال حماية حدائق الحيوانات والحياة البرية يمكن تلخيصها في اآلتي:-

· دعم الموارد المالية الالزمة لتطوير حدائق الحيوانات والحياة البرية	

· تطوير الموارد البشرية العاملة في مجال حماية حدائق الحيوانات والحياة البرية	

جمهورية مصر العربية

يكفي ما تم ذكره آنفاً دولة إريتريا

المجموعات الفقيرة هى النساء والمتسربين من المدرسة 

كثافــة مجــاالت  االنتــاج  واالســتغالل , مــن خــالل   الترويــج لمناطــق االســتثمار  والزراعــة التعاقديــة وتشــجيع  الشــراكة بيــن 
القطاعيــن العــام والخــاص.

مدغشقر

الثروة الحيوانية جزء ال يتجزء من الخطة االستراتيجية الشاملة

http:/agriculture.gov.mu/English/Archives/pages/Ploicy –Documents- and-Reports.aspcx(

http:/agriculture.gov.mu/English/Archives/Policy/%20Documents%20and20Reports/
bprintagriju08.pdf(

جمهورية موريشس



السياسات القطاعية لتنمية الثروة الحيوانية

السياسات المؤسسية

اعتماد سياسات لتطوير أنظمة ثالثة قطاعات في السودان

اعتماد تمويل مصرفي لتطوير مجاالت شبه مكثفة ومكثفة لتقليل تكاليف االنتاج ولخدمة االستهالك المحلي والتصدير

اعتماد سياسات  التمويل األصغر لتطوير القطاع التقليدي بغية  تطوير سياسات تسويق محلي لإلنتاج

انشاء هيئات تصدير الثروة الحيوانية  إلدارة األنشطة المتخصصة المعنية بتسويق الثروة الحيوانية واللحوم.

اإلسراع في اصدار القوانين التنظيمية ألسواق الثروة الحيوانية

سياسات  اعالمية:

إجراء مسح للثروة الحيوانية

تطويــر احصــاءات الثــروة الحيوانيــة وقاعــدة بيانــات لزيــادة  انتــاج قطــاع الثــروة الحيوانيــة والســمكية والتســويق والصــادرات 
واألمــن الغذائــي

سياسة استغالل األراضي:

االسراع في تفيذ خارطة استغالل أراضي الدولة وخاصة المراعي الطبيعية  ومسارات الُرحل ) الرعاة المتجولين(

تخصيص  مناطق صناعية إليواء جميع  الصناعات ذات الصلة باالنتاج الحيواني) مدينة الصناعات الجلدية(

إدخــال تربيــة الثــروة الحيوانيــة فــي المشــاريع المرويــة والزراعــة المطريــة اآلليــة كنــوع مــن التكامــل لتطويــر أنظمــة التغذيــة 
الحيوانيــة واالنتــاج

سياسات االستثمار

تطوير سياسات استثمار مشجعة لجذب المستثمرين لالستثمار في قطاع الثروة الحيوانية والسمكية

ــة  ــروة الحيواني ــات الث ــف منتج ــل وتغلي ــن  والنق ــد والتخزي ــل »  التبري ــتي مث ــم اللوجس ــال  الدع ــي مج ــتثمار ف ــجيع  االس تش
ــمكية والس

تشجيع الشراكات االستراتيجية في مجال االنتاج وخدمات التصدير

سياسات التسويق والترويج 

ــي  ــادة رأس مالهــا  والنظــر ف ــة وزي ــروة الحيواني ــل صــادرات الث ــام بدورهــا فــي تموي ــة للصــادرات للقي ــة القومي تنشــيط الهيئ
امكانيــة تحويلهــا الــى شــركة عامــة

انشاء البنى التحتية لدعم التسويق - وهى الطرق وخدمات النقل وقدرات التخزين  وخدمات الكهرباء والمياه 

انشاء  مكاتب الملحقية التجارية وخاصة في دول الخليج للترويج للثروة الحيوانية والسمكية والتسويق 

سياسات االنتاج واالنتاجية

تعزيزالجهــود الحتــواء األمــراض وتقديــم الخدمــات المســاندة وخصخصــة الخدمــات البيطريــة بالتنســيق مــع الــدول والــوزارت   
والهيئــات ذا الصلــة وحكومــة جنــوب الســودان والمنظمــات االقليميــة والدوليــة.

إنشاء هيئة مركزية لتسويق الثروة الحيوانية واللحوم واألسماك 

إشراك مجتمعات الرعي التقليدي ومربيي األسماك في تطوير سياسات االنتاج

ــار  ــرص التنافســية مــن خــالل اختي ــة تحســين  الف ــي بغي ــع الوطن ــة  للقطي ــي تحســين الجــودة االنتاجي ــا ف ــة وتطبيقه ــل التقني نق
الســاللة.

تحسين طرق حصاد األبان فيما يتعلق بصناعة األلبان وأنظمة  الرعي التقليدي.

جمهورية السودان

1.عدم المقدرة على  االتجار بالثروة الحيوانية ومنتجاتها ضمن االقليم  على أساس متساوي

2.هنــاك اتفاقيــة  تجــارة شــرق أفريقيــا، اتفاقيــة الســوق المشــتركة ، والتــي  يمكــن التغلــب علــى التحــدي المذكــور أعــاله مــن 
خاللهــا لــو تــم تفعيلهــا.

جمهورية أُوغندا



7.اإلطارات املؤسسية والقانونية

1.7:اإلطارات املؤسسية 

ــل  ــة .المنــوذج  - ب ــة  املجمتعي ــة واملدني ــات اخلاصــة واحلكومي ــواردة حتــت  الف ــل اطاراهتــا املؤسســية ال ــة العضــو تفاصي ــر اجلــدول 24: امللحــق 1 للدول يوف
املقاييــس-  هــو الــذي تنظــم وتقــدم الدولــة مــن خاللــه  خدمــات الــروة احليوانيــة مــع القطــاع اخلــاص  بالركــزي بصــورة أكــر عــى املدخــالت وبعــض خدمــات الســلع 

اخلاصــة . ويســمتر املجمتــع املــدين يف القيــام بــدور هــام يف ســد الفجــوات وخاصــة يف املناطــق النائيــة املفتقــرة اىل اخلدمــات.

 يعــاين القطــاع مــن قلــة الــرشااكت العمليــة والفعليــة بــن احلكومــة والقطــاع اخلــاص واملجمتعــات املدنيــة  والعديــد مــن خطــوط التصــدع مضــن هــذه الكينونــات- مكــا 
هواحلــال بالنســبة للفصــل بــن حصــة احليــوان واالنتــاج احليــواين  وعــدم وضــوح العالقــة املتمســة دومــًا بالــزناع بــن  املهنيــن ومســاعدي املهنيــن واىل أن تــم 

معاجلــة هــذا الفصــل فســوف يســمتر قطــاع  الــروة احليوانيــة يف عــدم العمــل بكفــاءة   وتفشــل االســتمثارات يف حتقيــق العائــدات املرجــوة.    

مت اســتخدام املبــادرات األخــرة ملعاجلــة احلواجــز املؤسســية ومشلــت تجشيــع قيــام رشااكت بــن القطاعــن العــام واخلــاص والتحــرك حنــو عقلنــة خدمــات الــروة 
احليوانيــة واعــداد الحئــة خدمــات مــن قبــل احلكومــة بيمنــا يكــون تقــدمي اخلدمــات مــن اختصــاص القطــاع اخلــاص، واعــداد حمــور سياســة عــن الــروة احليوانيــة 
يف العديــد مــن الــدول األعضــاء  حبيــث ميكــن حبــث  سياســة الــروة احليوانيــة واالســراتيجية وتقــدمي اخلدمــات واالتفــاق عــى ذلــك يف منتــدي عريــض القاعــدة 

ألحصــاب االختصــاص يف هــذا القطــاع

2.7: سياسات التنسيق والتنفيذ

يتنــاول اجلــدول أ: 25: يف امللحــق 1  تفاصيــل كيفيــة تنســيق السياســات وتنفيذهــا يف الــدول األعضــاء يف الكوميســا. يمتثــل المنــوذج الســائد  يف الــوزارة املعنيــة  
وىه يف العــادة وزارة الزراعــة الــي تضــع السياســة الــي هتــم صاحــب االختصــاص ومــع مســتوى – مســتوى  رمســي يف بعــض احلــاالت  الستشــارة صاحــب 

االختصــاص  عملــًا بــأن املســؤولية تقــع معومــًا عــى عاتــق القســم املعــي.

ظــل االعتقــاد الســائد منــذ فــرة طويلــة بــأن مصــاحل قطــاع الــروة احليوانيــة حتظــى خبدمــة أفضــل عندمــا تتوالهــا الــوزارة املعنيــة بالــروة احليوانيــة ألن االهمتــام 
باحملاصيــل يأخــذ النصيــب األكــر مــن الزمــن واملــوارد يف وزارة الزراعــة .وهــذا االهمتــام معمــول بــه بصــورة أفضــل يف الــدول األعضــاء الــي مــوارد ثــروة حيوانيــة 
معقولــة  حيــث أن وزارة الــرو احليوانيــة أو املــوارد احليوانيــة ىه املعيــار .عانــت دول ُأخــرى مــن مشــالك بســبب تغيــر  شــل الــوزارة- مثــل انشــاء وزارة منفصلــة 

للروةاحيوانيــة أو دجمهــا  مضــن وزارة الزراعــة. 

نقطــة الضعــف املشــركة يف تنســيق وتنفيــذ سياســات قطــاع الــروة احليوانيــة ىه أن مســؤولية تنفيــذ عنــارص الصحــة واالنتــاج والتســويق منفصلــة القســام خمتلفــة 
وحتــت إدارات خمتلفــة معومــًا .ومــع تزايــد االهمتــام لزيــادة االنتــاج واالنتاجيــة والقميــة املضافــة اىل جانــب سالســل ســوق الــروة احليوانيــة فــان هنــاك جحــة قويــة 
ــاءة  ــة وذات كف ــاج والتســويق يف اطــار معــل أكــر تنســيقًا  ويقــم هبــا فــرق معــل  مؤهل ــدة  العمتــاد أنمظــة جتعــل أنشــطة الصحــة واالنت مطروحــة بصــورة مزتاي

ومتعــددة األطــراف 

3.7:التواصل وبناء القدرات

يتضمن اجلدول أ.26  يف امللحق 1 تفاصيل عن كيفية حتقيق التواصل وبناء القدرات يف الدول األعضاء يف الكوميسا.

تتيــح حمــاور سياســة الــروة احليوانيــة الوطنيــة الــي ُأنشــئت  بمتويــل مــن االحتــاد اأُلورويب واالحتــاد األفريــي – املكتــب األفريــي لملــوارد احليونيــة –والــي نفــذت 
برنــاجم تعزيــز احلومكــة البيطريــة يف برنــاجم افريقيــا خدمــات تواصــل ذات أمهيــة بالغــة ألحصــاب االختصــاص يف قطــاع الــروة احليوانيــة، فاهلــدف مهنــا متكــن 
توصيــل مــا هيمهــا اىل املعنيــن وذلــك فميــا يتعلــق بوضــع السياســات  واالســراتيجيات  واإلطــار القانــوين لتمنيــة  قطــاع الــروة احلوانيــة احملليــة. وهــذه احملــاور 
ممكلــة لألشــال التقليديــة للتواصــل  مضــن نطــاق الــروة احليوانيــة  يف أشــال متنوعــة مبــا يف ذلــك  امجلعيــات وعــى رأهســا مجعيــات املزارعــن الشــبان وأنديــة 
املــرأة  ومجعيــات املنتجــن أواملزارعــن ومجموعــات الســلع االنديــة املهنيــة ومجعيــات التصنيــع والتعاونيــات التســويقية ومجموعــات اللــويب الصنــايع.  وميكــن هلــذه 
املجموعــات تنظــم دورات تدريبيــة ومعــارض يــم نــرش املعلومــات واملعرفــة مــن خالهلــا. وســوف تدعــو البعــض مهنــا خــراء يتحدثــون يف خمتلــف  اخللفيــات  إمــا 

مــن داخــل أو خــارج الدولــة وذلــك إلعطــاء خــرات جديــدة  ومعرفــة مــن خــالل املؤمتــرات والنــدوات.  



ترخســت  مبــادرة بنــاء قــدرات مهمــة موجهــة حنــو تمنيــة مهنيــة  مســمترة للبيطريــن ومســاعدهيم يف دول الكوميســا وحصلــت عــى تأييــد قــوي  ودمع لرؤيــة  االعمتــاد 
الرمســي مــن قبــل  مجيــع الــدول األعضــاء لــراجم التمنيــة املهنيــة املســمترة ونرشهــا.  وتوفــر هــذه املبــادرة  طريقــة فعالــة جــدًا وقليلــة التلكفــة  لضــان  تزويــد  مقــديم 
خدمــات ثــروة حيوانيــة  مبعرفــة ومهــارات  حديثــة  لتلبيــة مطلوبــة لتلبيــة  متطلبــات املســتويات املزتايــدة بشــدة واملعنيــة باالنتــاج واالنتاجيــة  اذا ُأريــد حتقيــق أهــداف 
عــام 2050م املعنيــة بأغذيــة املــوارد احليوانيــة  مــن داخــل القــارة. هنــاك حاجــة أيضــًا ملثــل هــذه املهــارات مــى مــا اكنــت هنــاك فرصــة لتطويــر مســتويات عليــا هامــة 
لنشــاط القميــة املضافــة جتــاه مضاعفــة  منتجــات الــروة احليوانيــة األوليــة  مــع فوائــد كبــرة يف شــل دخــل  ونــاجت حمــي امجــايل  والتشــغيل – خاصــة بالنســبة 

ألولئــك اخلرجيــن العاطلــن عــن العمــل  واخلرجيــن الذيــن تلقــوا دورات تدريبيــة فنيــة.

4.7 االتصاالت وتبادل املعلومات

 يتضمــن اجلــدول أ.27 مــن امللحــق 1 تفاصيــل عــن الوضــع الراهــن لتبــادل املعلومــات واالتصــاالت مــن قبــل الــدول األعضــاء يف الكوميســا. فقــد ذكــرت معظــم 
الــدول االعضــاء اهنــا تســتخدم أنمظــة  املنمظــة العامليــة لصحــة احليــوان ا)نظــام معلومــات حصــة احليــوان  العاملــي (  واالحتــاد األفريــي - املكتــب األفريــي لملــوارد 
احليوانيــة – )نظــام معلومــات املــوارد احليوانيــة( عملــًا بــأن لــدى بعــض الــدول األعضــاء حتتفــظ بأنمظــة معلومــات ثــروة حيوانيــة وطنيــة ولكــن هــذه احلــاالت اســتثنائية 
ــروة  ــق بقطــاع ال ــة ميكــن مــن خالهلــا احلصــول عــى معلومــات  تتعل ــع الكروني ــدول األعضــاء  أهنــا أنشــأت مواق ــد مــن ال ــد ذ كــرت العدي إذ مل  تكــن قانونًا.وق

احليوانيــة حيــث تنــرش  هــذه املعلومــات أحيانــًا وبصــورة واســعة يف موقــع وزارة الزراعــة مــع أن هــذه املواقــع تفتقــر اىل التحديــث أو الصيانــة.

تمتثــل نقطــة الضعــف يف اســتخدام أنمظــة تبــادل املعلومــات واالتصــاالت  يف التباينــات بــن إدارات قطــاع  الــروة احليوانيــة  الوطنيــة واالقلمييــة واحملليــة رأســيًا 
وُأفقيــًا.إذ تعمتــد  العديــد مــن االنمظــة عــى التقريــر الــوريق مــع عائــق اضــايف يتعلــق بالالمركزيــة الــي تطلبــت موظــيف خدمــة ميدانيــة لكتابــة تقريــر اإلدارات احملليــة 

بــداًل مــن رفــع تقاريــر اىل الســلطة الفنيــة الوطنيــة مبــارشة.

 ومعومــًا ظــل قطــاع الــرة احليوانيــة بطيــًا يف اعمتــاد أنمظــة اتصــاالت وتبــادل املعلومــات مــع  مســتوى أداء وكفــاءة ضعيفــة لتقانــة املعلومــات واالتصــاالت مــن 
قبــل اإلدارة  واملســؤولن عــن تقــدمي اخلدمــات. وقــد ُأهــدر الكثــر مــن الوقــت وانفــاق املــال يف عقــد اجمتاعــات ونــدوات واكنــت النتــاجئ حمــدودة  للغايــة مــن حيــث 
التأثــر بشــل عــام  . ومــع هــذا فــان هنــاك رغبــة يف  احلفــاظ عــى الوضــع الســائد  ومقاومــة يف اعمتــاد آليــات تبــادل املعلومــات واالتصــاالت  اإللكرونيــة األكــر 
تلكفــة. هنــاك حاجــة اىل بــذل املزيــد مــن اجلهــد للحــث عــى قبــول الفوائــد الــي  تقدمهــا هــذه اآلليــات لتنفيــذ الــراجم ومراعــاة الوقــت احلقيــي ملراقبــة تنفيــذ احللــول 

واألفــار املنبثقــة عهنــا.

 الكوميســا حباجــة اىل اعمتــاد موقــف قــوي لتجشيــع ودمع قبــول الفكــرة واالســتفادة مــن أنمظــة االتصــاالت وتبــادل املعلومــات احلديثــة خاصــة وأنــه ينبــيغ تجشيــع 
قطــاع الــروة احليوانيــة  بشــدة عــى اســتخدام الوســائل اإللكرونيــة يف مجيــع منــايح األمعــال مــع التأكيــد بصفــة خــاص عــى التواصــل اإللكــروين  بــن  القطاعــات 
واملختصــن   ولتقــدمي مــواد تعلــم حديثــة  وذات جــودة لرفــع مســتوى كفــاءات ومعرفــة مقــديم اخلدمــات امللكفــن بزيــادة انتــاج الــروة احليوانيــة مــع االنتاجيــة 

والقميــة املضافــة.

 

5.7 اإلطار القانوين

ــة  ــارت املنظــة العاملي ــة يف دول  الكوميســا.وقد أث ــروة احليواني ــوين لقطــاع ال ــل الوضــع الراهــن لإلطــار القان ــوارد يف امللحــق 1 تفاصي يتضمــن اجلــدول أ.28 ال
لملــوارد احليوانيــة اىل انعــدام الترشيــع املتعلــق بالبيطــرة وقالــت أنــه غــر صــاحل ويشــل جفــوة مســمترة يف العديــد مــن الــدول األعضــاء  وهــذا مــا تضمنــه اجلــدول 
ــاك  ــة عــام، مكــا أن هن ــوارخي بعــض الترشيعــات  اىل أكــر مــن مائ ــدول األعضــاء بيمنــا تعــود ت ــذي يظهــر وجــود ترشيعــات غــر صاحلــة  يف بعــض ال أ.28 وال
عــدد مقــدر مــن الــدول األعضــاء الــي راجعــت الترشيعــات وقامــت بتحديهثــا مؤخــرًا. وقــد ســاعدت املنمظــة العامليــة لملــوارد احليوانيــة هــذا العمــل يف الســنوات 
األخــرة  حتــت مظلــة »برنــاجم دمع ترشيعــات البيطــرة« حيــث أتاحــت الفرصــة لألعضــاء يف املنمظــة العامليــة لملــوارد احليوانيــة للحصــول عــى دمع فــي ختصــيص  

وإرشــادات مــن قبــل خراهئــا املدربــن واملعمتديــن.

ــاج  ــادة االنت ــة  تقــدمي اطــار قانــوين مــالمئ وشــامل لزي ــة مراجعــة وحتديــث ترشيعاهتــا بغي ــق بإمكــال معلي ــات فميــا يتعل ــة دول الكوميســا تواجــه حتدي ــت غالبي ظل
واالنتاجيــة والقميــة املضافــة اىل  جانــب سالســل القميــة املضافــة للــروة احليوانيــة. املجــاالت املهمــة يف هــذه العمليــة ىه جماهبــة حتديــات مواءمــة الترشيــع بــن 
الــدول األعضــاء املجــاورة لتهسيــل التجــارة العابــرة للحــدود وحركــة الــروة احليوانيــة والــراجم املشــركة حملاربــة أمــراض احليونــات العابــرة للحدود.أمــا املجــال 
الثــاين فيتعلــق بااللــزتام، إذ أنــه بيمنــا حتــم الــرورة توفــر املزيــد مــن الوقــت واجلهــود ملراجعــة وحتديــث  الترشيعــات، لــن يتحقــق أي مكســب مــادي يف الفشــل 
بااللــزتام باالطــار القانــوين  اجلديــد .مكــا إن اســراتيجية العصــا واجلــزرة الــي تجشــع عــى االلــزتام حباجــة اىل التطويــر اىل جانــب معليــات مراجعــة الترشيعــات 

وهيلع فــإن احلاجــة امللحــة إلجنــاح هــذه املجــاالت حقيقيــة وتتطلــب إجــراء مشــاورات مــع أحصــاب االختصــاص  



6.7: رقابة وتقيمي السياسات

يتضمــن اجلــدول أ.29 يف امللحــق  1 تفاصيــل الوضــع الراهــن عــن رقابــة وتقيــم سياســات قطــاع الــروة احليوانيــة يف دول الكوميســا فميــا يبــدو أن هنــاك قلــة مــن 
الــدول األعضــاء الــي لدهيــا أنمظــة رقابــة وتقيــم نشــطة. وينبــيغ مالحظــة أنــه مل تــرش أي دولــة عضــو اىل آليــات املنمظــة العامليــة لملــوارد احليوانيــة  املعنيــة بتحليــل 
الفجــوة بالــرمغ مــن إجــراء مجيــع الــدول األعضــاء يف الكوميســا  معليــة تقيــم أداء آليــة تقيــم اخلدمــات البيطريــة اىل جانــب حتليــل  الفجوة..ومــع تقيــم 38 كفــاءة 
هامــة حتــت العنــارص األربعــة الــي تتنــاول املــوارد والقــدرات الفنيــة وأحصــاب االختصــاص واألســواق يوفــر »أداء آليــات اخلدمــات البيطريــة« )PVS ( وآليــات 
حتليــل الفجــوة بيانــات مهمــة وموامئــة عــن أداء الــدول األعضــاء وقدراهتــا يف  تنفيــذ السياســات. تتضمــن آليــات  خارطــة طريــق املنمظــة العامليــة لملــوارد احليوانيــة 
الــي  تعــي مــؤرشًا لتقيــم الكفــاءة الشــاملة وأى تغيــر – مبــرور الزمــن - يف ذلــك التقيــم  جتــاه زيــادة االنتــاج واالنتاجيــة والقميــة املضافــة اىل جانــب  سالســل 
قميــة الــروة احليوانيــة. ومــن األجــدر أن تنهــج الكوميســا بالتعــاون مــع املنمظــة العامليــة لملــوارد احليوانيــة سياســة تطويــر اســتعال آليــات تقيــم اخلدمــات الريطانيــة 

وتجشيــع الــدول األعضــاء عــى إجــراء تقيــم ســنوي مــع تقيميــات دوريــة مســتقلة وفقــًا ملــا طرحتــه املنمظــة العامليــة لملــوارد احليوانيــة.

8.اطار سياسة الرثوة احليوانية اخلاص بالكوميسا والدول األعضاء املوامئ إلسرتاتيجية تمنية الرثوة احليوانية املعنية  بافريقيا

وحيــث أن قــرار لك دولــة عضــو - فميــا يتعلــق بالفــات واحملتــوى املفصــل  لسياســات ثروهتــا احليوانيــة مــن اختصاصهــا ، هنــاك فرصــة – إذا  وحــدت مجموعــة دول 
الكوميســا التســعة عــرش هنجهــا ومواردهــا - لملســامهة بفعاليــة يف مســتقبل القــارة وتوســيع  نطــاق الطلــب املزتايــد عــى أغذيــة املــوارد احليوانية.ومــن أجــل حتقيــق 
هــذه الفرصــة حتتــاج السياســات املعمتــدة اىل الركــزي ىع املوضــوع ومواءمتــه واجيــاد بيئــة مناســبة لــدمع منــي الــروة احليوانيــة لزيــادة انتاجهــم وانتاجيهــم 

والقميــة املضافــة  اىل جانــب سالســل قميــة الــروة احليوانيــة ذات األولويــة واملنشــودة وذلــك عــى أوســع نطــاق.

تطــرح اســراتيجية تمنيــة الــروة احليوانيــة الفريقيــا - والــي مت نرشهــا مؤخــرًا مبصادقــة مــن االحتــاد اأُلورويب ومفوضيــة  االحتــاد االفريــي- أهدافــًا اســراتيجية 
ــن  ــة .وتتضم ــروة احليواني ــة لل ــب سالســل القميــة املضاف ــة اىل جان ــة والقميــة املضاف ــاج واالنتاجي ــز االنت ــة لتعزي ــو  الهيــا احلاج ــدًا تدع ــراءات واحضــة ج وإج
االســراتيجية ارشــادات جاهــزة لوضــع اطــار معــل سياســة  ثــروة حيوانيــة  موجــه ومــوامئ. ميكــن لك دولــة عضــو  - يف حــال اعمتــاده - إلجيــاد  بيئــة  مناســبة جــدًا 
حتتــاج الهيــا لــدمع تنفيــذ  اســراتيجية تمنيــة الــروة احليوانيــة االفريقيــة .ويتنــاول القســم التــايل هــذا الوضــع  مــن خــالل وضــع اطــار سياســة الكوميســا للــروة 

احليوانيــة  املــوامئ عــن كثــب  مــع اســراتيجية منيــة  الــروة احليوانيــة والــدامع لــه. 

1.8: سياسات تنفيذ اهلدف االسرتالتيجي رمق 1: جلذب املستمثرين من القطاعني العام واخلاص اىل جانب سالسل قمية الرثوة احليونية.

1.1: حتديد ووضع وتطوير  سالسل  القمية ذات األولوية مع املزية املقارنة عىل نطاق املستويات الوطنية

1.1.1: اإلرشاف وتجشيع الدول األعضاء عىل وضع وحتليل ومقارنة سالسل القمية

حتليل سالسل القمية السائدة وحتديد فرص تعزيزها 

توثيق سالسل القمية السائدة احليوانية يف التجمع االقتصادي االقلي والدول األعضاء 

تهسيل تطوير ونرش اطار  حتليل سلسلة القمية املواءمة.

.توثيــق وحتديــد تدفقــات جتــارة احليــوان واملنتجــات احليوانيــة عــر الــدول واالقلــم إلرشــاد معليــة صنــع القــرار وتشــكيل اســراتيجية يف جمــاالت حصــة احليــوان 
والتجــارة 

2.1.1:اختيار واسهتداف سالسل القمية االسرتاتيجية مع املزيات املقارنة



تطوير أولويات سالسل القمية الي يكون للدول األعضاء فهيا مزية مقارنة.  

تقدمي ارشادات عن سياسة التدخالت لدمع سالسل القمية الوطنية

2.1:  زيادة االعرتاف بقمية اأُلصول والفوائد االقتصادية االجمتاعية  واماكنيات قطاع الرثوة احليونية .

1.2.1 :تجشيع الدول األعضاءعىل إجراء دراسات عن قمي اأُلصول والفوائد االقتصادية االجمتاعية واماكنيات قطاع الرثوة احليوانية

التطوير واالعرتاف بقمي اأُلصول والفوائداالقتصادية االجمتاعية واماكنيات قطاع الرثوة احليوانية

2.2.1: تطوير الرتوجي املدعوم بالدليل عن فوائد القمية وفوائد  الرثوة احليوانية

التحســن عــن طريــق بنــاء القــدرات يف اســتخدام آليــات تقيــم األداء الســائد )املنمظــة العامليةلصحــة احليــوان-أداء آليــة تقيــم اخلدمــات البيطرية(،آليــة االســتمثار يف 
قطــاع الــروة احليوانيــة,Easypol ،Extrapolat ومهــارات اإلدارة والتخطيــط لالسرشــاد يف تمنيــة الــروة احليوانيــة.

تقــدمي دمع مؤســي مبــارش لملنمظــات االقلمييــة ذات االختصــاص مــن خــالل تعزيــز الــروجي ملهــارات سياســاهتا عــى وجــه اخلصــوص ودمع مشــاركها يف آليــات 
احلــوار املعــي  بالسياســة لــدمع التجــارة يف جمــال الســلع احليوانيــة.

3.1: تقــدمي وتنفيــذ سياســات االســتمثار  واحلوافــز واإلطــارات التنظمييــة للقطاعــني االعــام واخلــاص لزيــادة أداء سالســل قميــة الــرثوة 
احليوانيــة ذات األوليــة

1.3.1: اجياد رشوط مناسبة وحوافز لدمع االستمثارات اخلاصة

2.3.1:ُأطر استمثار حمددة لسالسل القمية ذات األولوية

3.3.1: تطوير وتأسيس آلية متويل جديد دمعًا لسالسل القمي

4.3.1: حتسني  الصالت والتعاون بني القطاعات  لتعزيز المتويل العام ومضان التمنية البنيوية لدمع سالسل قمية الرثوة احليوانية.

4.1:وضع آليات محاية لتقليل تأثري العوامل اخلارجية السلبية عىل السلع العامة

1.4.1: تطوير وتنفيذ سياسات محتي  السلع العامة ضد  العوامل اخلارجية السلبية

2.8: سياســات حتقيــق هــدف االســرتاتيجية الثــاين : لزيــادة انتــاج الــرثوة احليوانيــة  وحصــة احليــوان لزيــادة االنتاجيــة ومرونــة أنمظــة انتــاج 
الــرثوة احليوانية.

1.2 :زيادة  جودة العلف وجودته واحلصول هيلع وعىل واملاء.

1.1.2: تجشيــع الدولــة العضــو عــىل إعــادة توصيــف وتقيــمي اإلماكنيــات ومــزيات املقارنــة املتعلقــة مبختلــف املناطــق البيئيــة الزراعيــة ملالءمــة 
أنمظــة االنتــاج والبيــات عــىل افضــل حــال وذلــك وعــىل املســتويات الوطنيــة

2.1.2: الوصول اآلمن اىل املوارد الطبيعية ) املرايع واملاء( املهمة إلنتاج  الرثوة احليوانية عىل املستويات الوطنية 

  تهسيــل تعزيــز احلومكــة واالدارة املســتدامة لملــوارد الطبيعيــة املعنيــة بالتداخــالت بــن احملصــول والــروة احليوانيــة واحليــاة الريــة بغيــة حتســن معليــة الوقايــة 
ومعايــش املجمتــع والتنــوع احليــوي وتقليــص تدهــور األرايض.

تهسيل التعلم املقارن االقلي حول مسائل تطوير املرايع



مجع وتغليف ونرش وتهسيل اختبار افضل املارسات املتاحة  من موارد املجال العام من قبل الدول األعضاء والتجمعات االقتصادية االقلميية

.) )TPN3 تنسيق السياسات وادارة املوارد الطبيعية العابرة للحدود  واالرساع يف تفعيل برناجم اتفاقية ماحفة التصحر االقلي حول إدارة األعالف .

نرش وتهسيل اإلحالل احملي واإلرساع يف إنشاء إطار مؤسي لتنفيذ إطار سياسة االحتاد األفريي للريع يف أفريقيا   

3.1.2 : دمع الــدول األعضــاء يف إعــداد خطــة دمع لملــاء واســتخدام إطــار سياســة إدارة ، والتخزيــن والوقايــة ومنــاذج األمعــال ومــد شــباكت 
امليــاه اجلوفيــة والســطحية

4.1.2: دمع الدول األعضاء جلرد موارد العلف وتطوير وتنشيط سياسات وأنمظة  متعلقة باألحباث وتطوير األعالف

5.1.2: زيادة احلوافزوالرشااكت ومناذج التقدمي او التسلمي لزيادة الوصول  ومضاعفة  واستغالل تقنيات العلف السائدة 

6.1.2: دمع الدول األعضاء عىل اجياد مناخ مالمئ ومناذج وحوافز لزيادة انتاج العلف التجاري والتصنيع  والتسويق واالستفادة

7.1.2: تطوير وتاكمل أنمظة انتاج احملاصيل والرثوة احليوانية

تهسيل نقل التقانة املتعلقة بآلية معنية ختص احليوان عى وجه اخلصوص واإلدارة املتاملة لإلغذية.

تطوير وتعزيز اهلدف املزدوج/ حماصيل الغذاء والعلف

انتاج العلف يف االقلم  مع اإلمانية الكبرة والنقل يف مناطق الطلب الشديد.

تطوير وتعزيز  اسراتيجيات محاية العلف.

دمع تطوير أمعال انتاج الروة احليوانية  التجارية بصورة مكثفة حول املدن الساحلية الكبرة.

2.2 : حتسني أنمظة حصة احليوان وتقليص تأثري أمراض احليوان عىل اإلنتاج وانتاجية الرثوة احليوانية والصحة العامة.

1.2.2: تعزيز  حومكة البيطرة وأنمظة حصة احليوان وتقدمي اخلدمات

الهنوض بأفضل ممارسة لرناجم بيطري حكويم / الدروس املستفادة وتجشيع الدول األعضاء عى فعل نفس اليء.

إجراء دراسات جتريبية تتناول جماالت احلومكة البيطرية  الي مل يمشلها الرناجم احلكويم البيطري ودمع الدولة العضو.

االســتناد اىل  التوعيــة املعنيــة بتعزيــز احلومكــة البيطريــة يف برنــاجم أفريقيــا بشــأن احلاجــة اىل تغيــرات مؤسســية ومعليــات التنفيــذ يف قطــاع الــروة ودمع الدولــة 
العضــو لفعــل نفــس الــيء

تعزيزوتطويــر اجلــودة وتقــدمي خدمــات بيطريــة متاملــة خاصــة بالقطاعــن العــام واخلــاص ) تمشــل ترسيــع تقــدمي القطــاع اخلــاص خلدمــات الســلع العامــة( ومشــاركة 
القطــاع اخلــاص  يف تطويــر الــروة احليوانيــة.

تجشيــع الــدول األعضــاء عــى إجيــاد بيئــة سياســة مناســبة وتنفيــذ املبــادئ التوجهييــة لتقــدمي خدمــات  ثــروة حيوانيــة متاملــة بــن القطاعــن العــام واخلــاص  مبــا 
يف ذلــك تقــدمي خدمــات حصــة احليــوان.

, تهسيــل تطويــر الــدول األعضــاء لــراجم ارشــادية عــن حصــة احليــوان لألغــراض التجاريــة وأنمظــة االنتــاج املكثــف واملختلــط مــن خــالل حتليــل ونــرش أفضــل منــاذج 
املارســات الســابقة والسائدة.



   تجشيع تطوير الدول األعضاء  للتعلم املدعوم باخلرة ) التعلم من خالل املارسة( واملعرفة األهلية وتطوير التقنية املناسبة.

مساعدة الدول األعضاء عى حتسن االلزتام مبعايراألداء لملنمظة العاملية لصحة احليوان بغية بتقدمي خدمات حصة احليوان

ــة تقيــم  اخلدمــات  ــة  املاديــة متشــيًا  مــع نتــاجئ  أداء آلي ــة والبــى التحتي ــة واملالي ــاء القــدرات املؤسســية وتعزيــز املــوارد البرشي تجشيــع الــدول األعضــاء عــى بن
ــة.  البيطري

تجشيــع الــدول األعضــاء عــى حتديــد الفجــوات املعرفيــة وتطويــر/.أدوات ختصيــص واحلصــول عــى تقنيــة جديــدة لزيــادة  الرقابــة عــى األمــراض  ورقابــة واعــداد 
تقريــر وتخشيــص

2.2.2: تجشيــع الــدول األعضــاء عــيل تقويــة  ومواءمــة مهنــج بيطــري والتدريــب  واالســمترار يف  التطويــر املهــي  متشــيًا مــع املبــادئ 
التوجهييــة لملنمظــة العامليــة لصحــة احليــوان

تقويــة الرشاكــة  والتعــاون  بــن املؤسســات التعلمييــة والبحثيــة وتهسيــل إقامــة منتــدى دوري  لرؤســاء  مؤسســات  التعلــم املعنيــة  مــن أجــل تبــادل املعلومــات واملعرفــة  
حــول التطــورت  واالبتــارات واملســائل الراهنــة يف قطــاع مــوارد احليــوان  وبالتــايل  اســتخدام  هــذه اجلوانــب  للتوصــل اىل منــاجه مشــركة حــول حتديــث  مهنجهــا 

الدرايس.وحتقيــق الكفــاءات من اليــوم األول.

تطوير اطار مواءمة املهنج الدرايس للتدريب 

تعزيــز القــدرات الرئيســية لملؤسســات الوطنيــة االقلمييــة املعنيــة بصحــة احليــوان وغالهبــا يف جمــال رقابــة األمــراض  واعــداد التقاريــر والتخشيــص واالســتعداد 
للطــوارئ واالســتجابة.

بناء قدرات املوارد البرشية  واملؤسسية عى مجيع املستويات  بغية تجشيع تمنية األحباث  ونرش ذلك لقطاع الروة احليوانية الفريع عى لك املستويات. 

التعــاون مــع الرشاكءاملعنيــن ومؤسســات التدريــب  يف تطويــر وتنفيــذ بــراجم التدريــب  واالســمترار يف تطويــر مهنــج  تعلــي  لملوظفــن يف جمــال حصــة احليــوان  
لتحســن القــدرات الفنيــة واالداريــة ألنمظــة حصــة احليــوان.

 تجشيع اهليات الترشيعية البيطرية يف الدول األعضاء  عى تطوير واعالن املبادئ التوجهيية واللواحئ املعنية بالتمنية البرشية املسمترة

تجشيــع قــدرات مؤسســات ومنمظــات التجمــع االقتصــادي االقلــي والــدول األعضــاء  عــى تطويــر املــواد التعلمييــة املعنيــة بالتمنيــة املهنيــة املســمترة الــي تــرىق 
مبســتوى املهــارات الفنيــة واإلداريــة  لملهنيــن يف القطاعــن العــام واخلــاص مــن أجــل لتقــم املبــارش  بواســطة املنــر اإللكــروين 

3.2.2: تجشيــع  الــدول األعضــاء عــىل مواءمــة وتطبيــق الترشيعــات البيطريــة والدوائيــة  وحتســني االلــزام مبعايــري املنمظــة العامليــة لصحــة 
احليــوان والرعايــة

تجشيع  بناء القدرات وتطوير الترشيعات واإلجراءات واملبادئ التوجهيية للرقابة والوقاية من األمراض.

تجشيع مضان جودة املصل البيطري والدواء والكواشف وتطوير أنمظة  التسلم

مواءمة  هنج التقيم النويع لملخاطر  اجياد مرونة جتاه حصة احليوان  والطوارئ احليوانية املنشأ

حتسن اإللزتام  مبعاير أداء املنمظة العاملية لصحة احليوان بغية تقدمي خدمات حصة احليوان.

.  املشــاركة وتجشيــع الــدول األعضــاء  فميــا يتعلــق بعمليــات وضــع معيــار  حصــي وتجشيــع جلاهنــا الوطنيــة املعنيــة مبعايــر الصحــة والصحــة النباتيــة وفقــًا ملــا 
قــرره رؤســاء دول االحتــاد األفريــي .

زيــادة بنــاء قــدرات الــدول األعضــاء لتنفيــذ اإللــزتام مبعايــر حصــة احليــوان  مبــا يف ذلــك  رعايــة احليــوان وتجشيــع الــدول األعضــاء عــى تطويــر وتنفيــذ هنــج توثيــق 
حصــة احليــوان فميــا يتعلــق بالتكيــف



 تطوير استخدام املعاير واملبادئ املتاحة مثل .التقسم ومبدأ التساوي والتجارة القامئة عى السلع والتوثيق واآلراء  مثل املتابعة لزيادة التجارة االقلميية

4.2.2:  الوقاية والقضاء عىل األمراض  وأمراض احليوان األولية بصورة مضطردة 

بالتعاون مع االحتاد االفريي/املكتب األفريي لملوارد احليوانية

تنســيق وتقــدمي الــدمع الفــي للــدول األعضــاء لتشــكيل وتنفيــذ  وتقيــم  اإلطــارات واإلســراتيجيات االقلمييــة اخلاصــة بالتجمــع االقتصــادي اإلقلــي مــن أجــل الوقايــة  
والوقايــة املســتدامة  واالســتجابة للطــوارئ وإلعطــاء اولويــة ألمــراض احليــوان العابــرة للحــدود واألمــراض احليوانيــة املنشــأ  يف الــروة احليوانيــة. والنحــل واألمســاك. 

ســيكون الركــزي عــى PPR,ASF ،,NDCBB )الغــذاء الــذي مصــدره احليــوان( مــا يتعلــق مببيــدات  احلــرشات ودمع الــدول األعضــاء مــن أجــل :

تعزيز األمن احليوي وتطوير براجم جيدة وآمنة وخاصة فميا يتعلق بالدواجن  والنحل وزراعة األمساك من أجل الوقاية الفعالة من األمراض.

تعزيزمعلية اإلبالغ عن األمراض وإدارة وتبادل املعلومات الصحية وتقدمي الدمع واختاذ الوقاية من املرض وماحفته يف الوقت املناسب

تطوير اسراجييات ماحفة ومجع وتوحيد بيانات وتبادل املعلومات اخلاصة باألمراض  لتهسيل تنسيق ومواءمة إجراءات إدارة األمراض.

ــي  ــراض ال ــرة للحــدود واألم ــات العاب ــراض الرئيســية للحيوان ــار األم ــراض  واختي ــة يف جمــال األم ــات األولوي ــدول ألعضــاء آللي ــل واعمتــاد واســتغالل ال   تهسي
ــة ــة والنحــل والزراعــة  المسكي ــاة الري ــة  واحلي ــروة احليواني ــق بال ــوان  فميــا يتعل مصدرهــا احلي

التعــاون مــع املؤسســات األاكدمييــة والبحثيــة ذات الصلــة  لتحديــد حاجيــات األحبــاث  لــدمع  إعــداد وتنفيــذ اإلســراتيجيات  والــراجم املعنيــة  باملاحفــة والوقايــة 
مــن األمــراض 

. تنســيق ودمع الدراســات للحصــول عــى املعرفــة عــن والتأثــر االقتصــادي واالجمتــايع  ألمــراض احليوانــات العابــرة للحــدود - الــي تشــل أولويــة - لزيــادة الــدمع 
وحتســن املاحفة

إنشاء/تعزيز آليات االنذار املبكر واالستجابة الرسيعة فميا خيص األمراض، وآليات دمع القرار بشأن تفي األمراض  وحدوث حاالت طارئة ُأخرى. 

تطوير مناذج لرشاكة - أكر فعالية – مع املكتب االفريي لملوارد احليوانية والدول األعضاء مبا يف ذلك استخدام تقنيات إعالم حديثة

5.2.2: دمع آليــات حصيــة واحــدة وتنســيق شــامل  ب ملواءمــة املاكحفــة والوقايــة مــن األمــراض وذلــك متشــيًا مــع برنــاجم اإلحتــاد األفريــي 
للتاكمــل

ــة  ــة املتعلق ــات األمــن الغــذايئ  وماحفــة األوبئ ــف أثرهــا  ، وحتدي ــة وختفي ــوان املعين ــة مــن أمــراض احلي ــراجم ومشــاريع الوقاي ــذ ب ــر وتنفي ــل وتنســيق تطوي تهسي
ــذاء ــة بالغ ــراض ذات الصل باألم

تطويــر آليــات حصيــة واحــدة عــى املســتوين االقلــي والوطــي وتفعيــل التواصــل املعلومــايت والعمــل حنواالتفــاق امجلــايع يف الــرأي بــن أحصــاب االختصــاص  
لصــاحل آليــات تنســيق تعــاوين فعــال  بــن القطاعــن  احليــواين والعــام واالســتجابة يف الوقــت املناســب واإلدارة الفعالــة لألمــراض الــي مصدرهــا  احليــوان 

ــوان  ــا احلي ــي مصدره ــراض ال ــن أجــل  ماحفــة  األم ــة املشــركة لإلســراتيجيات م ــة والتمني ــوارد احليواني ــة وامل ــن وزارات الصح ــاون الرمســي ب ــز التع تعزي
ــة  ــددة للســالمة الغذائي ــراض امله واألم

تطويروتنسيق مراجعة واصالح السياسات والترشيعات الصحية العمتادها مكهنج حصي واحد

تعزيز املهام الرئيسية للصحة العامة البيطرية، مبا يف ذلك الرقابة املتاملة للسالمة الغذائية والُفضالة، فميا  يتعلق باملواد الغذائية الي مصدرها احليوان.

 تعزيز الرقابة والوقاية وماحفة  األمراض الي مصدرها احليوان  واألمراض الناشئة مع احمتاالت تفي األوبئة.

رقابــة املضــادات املايكروبيــة واألدويــة اأُلخــرى وخملفــات مبيــدات احلــرشات. مي تطويــر معايرجيــدة لالنتــاج احليــواين واألمــن احليــوي  ومعايــر األمــان لتقليــص 



خطــر نقــل أمــراض الُفضالــة اىل اإلنســان.

حتديــد وإعطــاء أولويــة يف اإلهمتــام باألمــراض الــي مصدرهــا احليــوان ومهــددات األمــن الغــذايئ عــى مســتوى الــدول األعضــاء . وميكــن أن يكــون الركــزي الرئيــي 
عــى داء اللكــب والســل  الــروئي وامحلــى املمتوجــة و HPAI واملهــددات الناشــئة  املتعلقــة باألمــراض الــي مصدرهــا احليــوان والــي تشــل أمهيــة كبــرة 

2 3.2: حتسني االماكنيات الوراثية وأداء احليوانات

21.3.2:تجشيــع الــدول األعضــاء عــىل اإلرساع يف حتســني املجــاالت الوراثيــة واحلصــول عــىل ســالالت مناســبة ومنتجــة ومتكيفــة تمتــاىش 
بصــورة أفضــل مــع أنمظــة اإلنتاج/البيــات مدعومــة مببــادرة االحبــاث اجلديــدة والتمنيــة واألمعــال والرشاكــة بــني القطاعــني العــام واخلــاص 

وتقانــة املعلومــات واالتصــاالت

2.3.2 : صياغة وتطوير إطارات سياسة ومؤسسية دامعة وشاملة ومتاكملة لإلدارة املستدامة لملوارد الوراثية احليوانية

ــدة  ــراض املع ــل أم ــة )مث ــة األصلي ــوارد احليوي ــن امل ــتفادة م ــص واالس ــورات خصائ ــرد وتص ــراء ج ــىل إج ــاء ع ــدول األعض ــع ال 3.3.2: تجشي
ــاج األفريــي ــام االنت ــة باألمعــال يف نظ ــة واملتعلق ــات الصناعي ــة التطبيق ــع اماكني ــة.( م ــات الوراثي ــان والصف ــات األلب ومايكروب

4.3.2:تجشيع الدول األعضاء عىل صياغة وتنفيذ براجم وقاية سالسالت  بصورة مبتكرة ومستدامة عىل املستويني الوطي واالقليمي

5.3.2:تجشيع الدول األعضاء عىل تطوير أنمظة حتويل مناسبة وأكرث فعالية لملادة الوراثية املناسبة  املمتازة

ــة بالنســل   ــدول األعضــاء عــىل تطويــر ودمع وجــود رشااكت عامــة بــني القطاعــني العــام واخلــاص ومنــاذج األمعــال  املتعلق 6.3.2: تجشيــع ال
ونقــل املــوارد الوراثيــة املناســبة.

.4 تجشيع تكثيف أنمظة انتاج املاشية 

2.4.1 حتديد املناطق ذات املستقبل الواعد لتكثيف وتطوير مناذج مناسبة عىل املستوى الوطي . 

2.4.2 دمع الــدول األعضــاء لهتيئــة بيئــة مواتيــة لــدمع وحتفــزي وبنــاء القــدرات الالزمــة لتحــول إىل انتــاج أكــرث كثافــة وإلدارة العوامــل اخلارجيــة 
 .

صياغة االسرتاتيجيات وبناء القدرات لتفجري طاقات أنمظة انتاج الرثوة احليوانية الرئيسية والناشئة . 

2.4.3 دمع الدول األعضاء للقيام حبوث مبتكرة وتطوير أنمظة التكثيف ،  وترقية وحتسني نرش التقنيات القامئة . 

تطوير وتهسيل تنفيذ أنمظة تجسيل احليوانات وذلك يف سبيل مراقبة مؤرشات انتاجية الرثوة احليوانية . 

2.5 تعزيز خدمات حصة واألنمظة البيئية : 

2.5.1 دمع الــدول األعضــاء لهتيئــة بيئــة مواتيــة وتعزيــز االبتــاكر واحلوافــز والــرشااكت بغــرض تقليــل انبعــاث غــازات االحتبــاس احلــراري 
وايقــاف التدهــور وغــريه مــن اآلثــار الســالبة . 

تطوير ومساندة تنفيذ االسراتيجيات وخطط العمل واألطر الترشيعية االقلميية اخلاصة باحملافظة عى البيئة واستغالهلا يف اطار خطة العمل الكونية . 

دمع الــدول األعضــاء لتجشيع/تهسيــل اعــادة تأهيــل أرايض املــرايع وحصــاد امليــاه واســتعادة األنمظــة البيئــة اإلحيائيــة مبــا فهيــا مواطــن الائنــات األرضيــة واملائيــة 
الــي اعراهــا التدهــور وكذلــك اســتعادة التنــوع اإلحيــايئ واملناظــر الطبيعيــة إىل جانــب التمنيــة املســتدامة ملواطــن احليــاة الريــة واملواطــن املشــركة مــا بــن املاشــية 

وبــي البــرش فضــاًل عــن إدارة الزناعــات وخالفهــا . 

رصد ومجتيع ونرش وتهسيل اختبار أفضل املارسات املتاحة . 



تنســيق إدارة املــوارد الطبيعيــة العابــرة للحــدود وعــى وجــه اخلصــوص الــروات احليوانيــة ،  إىل جانــب التدخــالت والسياســات ومســاندة التدابــر االقلمييــة املتعلــق 
باالســتغالل املشــرك لــروات احليــاة الريــة والفصائــل الكثــرة اهلجــرة . 

ــز  ــد احلواف ــاء الطابــع املؤســي عــىل خدمــات النظــام البيــيئ إىل جانــب تولي ــة املناســبة الضف ــة البيئ ــدول األعضــاء لهتيئ 2.5.2 مســاندة ال
الالزمــة لتعزيــز خدمــات النظــام البيــيئ لملاشــية مبــا فهيــا خدمــات التنــوع اإلحيــايئ وأرصــدة الكربــون واعــادة تدويــر املــواد الغذائيــة واالهســام 

يف اعــادة تغذيــة األنمظــة املائيــة . 

تعزيــز تنويــع ثــروات املاشــية الرئيســية فميــا بــن األنمظــة البيئيــة لالنتــاج املختلــط واملناطــق احملميــة وذلــك مــن خــالل دمع أنمظــة إدارة األرض املســتدامة املتعلقــة 
بــاألرايض املشــركة مــا بــن احليوانــات الريــة واملاشــية . 

تعزيز التعاون والتعاضد االقلي يف مضار إدارة املوارد املائية واألرضية املشركة والعابرة للحدود . 

حتديد وتهسيل سبل استغالل أحصاب املاشية للفرص لالستفادة من األموال الي يسددوهنا مقابل اخلدمات البيئية . 

ــة بســبب املشــاركة يف احملافظــة عــى أرايض املــرايع  ــد املســتفادة مــن اخلدمــات البيئي ــة أو الفوائ ــدة خدمــات األنمظــة البيئي ــق فائ ــع األنشــطة الــي حتق تجشي
ــي اعراهــا التدهــور . ــك ال واصــالح تل

2.6 إدارة خماطر التغري والتباين املنايخ 

2.6.1 تجشيع ختطيط ادماج التغريات والتباينات املناخية يف السياسات وتطوير وتبي التقنيات املناسبة . 

إجراء تقيم ملواطن الضعف وحتديد املخاطر والثغرات وحتليل اجلهات املعنية . 

تعزيــز القــدرات عــى التنبــوء مــن خــالل تعزيــز فهــم آثــار التقلبــات املناخيــة عــى توفــر املدخــالت االنتاجيــة ) العلــف واملــاء ( ،  عــالوة عــى املزيــد مــن التنبــؤات 
بشــأن أحــوال الطقــس املتطرفــة وزيــادة تبــادل املعلومــات والــويع العــام عــى اكفــة مســتويات آثــار هــذه التنبــؤات . 

تعزيــز قــدرات أفضــل املارســات التقنيــة والبيئيــة يف ســبيل التمنيــة املســتدامة لملــوارد احليوانيــة مبــا يف ذلــك تقيــم اآلثــار البيئيــة وحتديــد املناطــق الســاخنة وآثــار 
التغــر املنــايخ عــى الفصائــل . 

التعــرف عــى اآلثــار قصــرة وطويلــة املــدى للتغــرات والتباينــات املناخيــة عــى انتــاج املاشــية ومواءمــة اخلطــط حبيــث تأخــذ بعــن االعتبــار احلاجــة لتعزيــز القــدرات 
احلاليــة لملجمتعــات الرعويــة وتقليــل اآلثــار املتطرفــة والتعامــل معهــا إىل جانــب احلاجــة إىل قــدرة املــرايع القامئــة عــى اســرداد عافيهــا وحتســيهنا . 

2.6.2 تجشيع جاهزية االنذار املبكر للكوارث وآليات التصدي للجفاف والفيضانات وغريها . 

تطوير/ تعزيز أنمظة اإلنذار املبكر للجفاف/الكوارث وخطط االستعداد للطواري ومهنجيات إدارة املخاطر . 

تعزيــز قــدرات التنبــؤ مــن خــالل تعزيــز فهــم آثــار التقلبــات املناخيــة عــى توفــر املدخــالت االنتاجيــة ) العلــف واملــاء ( ،  عــالوة عــى املزيــد مــن التنبــؤات بشــأن أحــوال 
الطقــس املتطرفــة وزيــادة تبــادل املعلومــات والــويع العــام عــى اكفــة مســتويات آثــار هــذه التنبــؤات .

إجراء تقيم ملواطن الضعف وحتديد املخاطر والثغرات وحتليل اجلهات املعنية . 

تهسيل مواءمة مؤرشات املاشية القامئة عى التأمن مع الواقع احملي . 

تهسيل تنفيذ موجهات الطوارئ اخلاصة باملاشية . 



دمع آليات التأقم مع التغر املنايخ وتقليل آثارها . 

توعية املجمتعات الرعوية عى مستوى القواعد باملعلومات املناخية وتضمن الطرق التقليدية للتنبؤات اجلوية . 

2.7 حتديد تدابري لدمع امحلاية االجمتاعية وتنويع سبل كسب العيش 

2.7.1 دمع الــدول األعضــاء لهتيئــة بيئــة مواتيــة لتعزيــز وتخســري آليــات امحلايــة االجمتاعيــة وغريهــا مــن شــباكت األمــان االجمتــايع التقليديــة 
2.7.2 دمع الــدول األعضــاء لهتيئــة بيئــة مواتيــة وحوافــز لتنويــع ســبل كســب العيــش القامئــة عــىل املاشــية إىل جانــب ســبل كســب العيــش 

االنتاجيــة واملســتدامة وتلــك البديلــة الــي ميكــن الدخــول فهيــا / اخلــروج مهنــا . 

تعزيــز التحــم يف املــوارد الطبيعيــة وعــى وجــه اخلصــوص املوجــودة يف مناطــق املجمتعــات وذلــك يف ســبيل هتيئــة أو إقامــة أســاس أكــر رســوخًا الســتدامة قطــاع 
املاشــية واحملافظــة عــى التنــوع اإلحيــايئ . 

تهسيل رفع مؤرشات املاشية القامئة عى حوافز التأمن . 

تهسيل تنفيذ موجهات الطوارئ اخلاصة باملاشية . 

8.3 السياســات الراميــة إىل حتقيــق اهلــدف االســراتيجي رمق 3 : املمتثــل يف تعزيــز ابتــار وتوليــد واســتغالل التقنيــات والقــدرات واملهــارات التنظمييــة للفاعلــن 
يف سلســلة قــم املاشــية 

3.1  اعمتاد التقنيات املناسبة لسالسل قمي املاشية 

3.1.1 مجتيع قامئة بالتقنيات الراهنة . 

3.1.2 دمع الدول األعضاء لتتوىل نرش وتعزيز التقنيات املناسبة من خالل خدمات االرشاد . 

حتديد إطار لتحديد والتجسيل التجريي لملاشية . 

دمع تجشيع التعلم التجريي واملعارف األهلية وتطوير التقنية املناسبة . 

3.2 توليد تقنيات جديدة لسلسلة قمية املاشية واستغالهلا عىل حنو مستدام 

3.2.1 دمع وبناء قدرات املؤسسات البحثية ) دون تكرار اإلجراءات القامئة الي ميوهلا االحتاد األورويب ( . 

اقامة شبكة مؤسسات للتدريب عى اكفة جوانب تمنية املاشية . 

تعزيــز الــرشااكت مــع مؤسســات التعلــم والبحــث ذات الصلــة بوصفهــا مصــادر للخــرة واملعرفــة واالبتــار وكذلــك مــع منمظــات املجمتــع املــدين ومنمظــات املنتجــن 
ومعاهــد حبــوث السياســات عــى املســتوين الوطــي والــدويل . 

حتديد موجهات وأطر ملهنجيات البحث العيمل املبتكر احملفوزة من جانب الطلب . 

تعزيز التدريب والبحث يف جمال إدارة وتمنية املاشية القامئة عى الشواهد واألدلة . 

3.3 هتيئة بيئة مواتية الضفاء الطابع التجاري عىل حنو مضطرد عىل قطاع املاشية التقليدي 

3.3.1 دمع الدول األعضاء عىل تضمني التدريب عىل مهـــــارات التنظمي وجتارة املاشية وصناعهتا يف أنمظهتا التعلميية . 



3.3.2 دمع الدول األعضاء عىل توفري تدريب رمسي ملنيجت املاشية باعتبارمه مربيني حمرتفني . 

3.3.3 خلق ويع بفرص السوق وتوفري احلوافز للتنظمي املوجه حنو السوق . 

3.3.4 تجشيع تغيري أمناط السلوك والعقليات عىل حنو يساعد عىل اضفاء الطابع التجاري عىل أنمظة املاشية التقليديـــة . 8.4 
السياســات الراميــة إىل حتقيــق اهلــدف االســرتاتيجي 5 : واملمتثــل يف تعزيــز الوصــول إىل االســواق واخلدمــات وإضافــة القميــة 

4.1 حتسني السوق والبنيات التحتية إلضافة القمية 

4.1.1 تجشيع الرشااكت االبتاكرية بني القطاع اخلاص والعام يف سبيل تطوير البنيات التحتية . 

4.1.2 حشــد الــدمع ملنــارصة تقليــل اســتمثارات القطــاع العــام وذلــك لتحفــزي هــذا القطــاع عــىل تقــدمي خدمــات جيــدة واالنفتــاح عــىل املناطــق 
املهمشــة . 

4.1.3  تعزيز مفهوم نظام البوت ) البناء والتشغيل ونقل امللكية ( . 

ــة  ــات التعاقدي ــع الرتتيب ــة ) تجشي ــمي اللكي ــادة الق ــرتاتيجيات لزي ــذ االس ــة وتنفي ــلة القمي ــة سلس ــاد مهنجي ــىل اعمت ــني ع ــع املعني 4.2 تجشي
وتنظميــات وروابــط األســواق ( 

4.2.1 اعمتاد وتجشيع المناذج احلالية الناحجة لتمنية سالسل القمي . 

4.2.2 تطوير وجتريب وتجشيع سالسل قمية جديدة تستند عىل أدلة . 

تهسيل صياغة أطر للسياسات ومنارصة خيارات السياسات الي تعمل عى تعزيز وتجشيع إضافة القمية وختفيض خسائر ما بعد احلصاد . 

دمع وتهسيــل تطويــر واعمتــاد التقنيــات الراميــة إىل حتســن اضافــة القميــة وتقليــل خســائر مــا بعــد احلصــاد وذلــك مــن خــالل تبــي حبــوث يف جمــاالت معينــة أو 
تهسيــل احلصــول عــى املعلومــات واملعــارف ذات الصلــة هبــذه التقنيــات . 

حتسن قدرات املعنين يف مضار إضافة القمية وتقليل خسائر ما بعد احلصاد ) عى سبيل املثال تدريب املدربن وانتاج وتوزيع مواد التدريب ( . 

4.2.3 الدمع وبناء القدرات يف سبيل تعزيز تنظمي املعنيني باألمر ) مثاًل إقامة تعاونيات ( والتنسيق ما بيهنم . 

تعزيز الرشااكت ما بن املعنين والتنظم السلعية . 

تهسيل زيادة مشاركة املنمظات املعنية يف احلوار بشأن السياسات . 

دمع قدرات منمظات املعنين القارية لملشاركة يف احلوار بشأن السياسات . 

تعزيز إقامة تنظميات ملني املاشية عى املستويات احمللية والقومية واالقلميية . 

4.2.4 دمع وتهسيل مشاركة املعنيني يف معليات السياسات: 

تهسيل زيادة مشاركة املنمظات االقلميية والوطنية يف احلوار بشأن السياسات . 

4.3 تعزيز معلومات ووسائل دمع تسويق تقنية املعلومات واالتصاالت يف سبيل حتسني الوصول إىل األسواق واخلدمات وإضافة القمية 

4.3.1 تجشيــع الرشاكــة مــع رشاكت تقنيــة املعلومــات واالتصــاالت يف ســبيل تطويــر االبتــاكرات ذات الصلــة بتســويق املاشــية وتقــامس املعلومات 
وغريهــا مــن اخلدمــات مبــا يف ذلــك خدمــات التحويــالت املاليــة والتبليــغ عــن األمــراض واالرشــاد . 



مجتيع قامئة بنظم معلومات السوق احلالية املتعلقة بسلع املاشية ومصائد األمساك عى املستويات الوطنية . 

تأسيس / تقوية نظم التجارة ومعلومات األسواق . 

تطويــر أنمظــة معلومــات األســواق االقلمييــة حبــث تلعــب دورًا رئيســيًا يف ربــط املنتجــن باملســوقن وغــرمه مــن أحصــاب املصلحــة يف خمتلــف أقالــم أفريقيــا وذلــك 
مــن خــالل منصــة مشــركة لتبــادل معلومــات الســوق . 

ــم  ــات والتع ــادل املعلوم ــك لتب ــة املاشــية وذل ــارف واالتصــاالت اخلاصــة بتمني ــات وإدارة املع ــل املعلوم ــات وحتلي ــز مجــع البيان ــة / تعزي ــدول األعضــاء لتقوي دمع ال
ــارصة .  واملن

بناء القدرات وتقدمي الدمع لتعزيز املعلومات واملعارف املتعلقة بالروة احليوانية . 

توثيق ونرش املعلومات وأفضل املارسات والدروس املستفادة . 

تطوير أدوات إلدارة املعرفة ُبغية تعزيز تشارك املعارف واألداء . 

ترقية الويع بشأن قضايا جتارة احليوانات ومنتجاهتا . 

تهسيــل ودمع تطويــر املنتجــات املاليــة الــي يــم تكييفهــا لتــالمئ دورة انتــاج رشاكت املاشــية الريفيــة ومعاجلــة رشوط الســداد املناســبة ومضانــات الديــون ومنتجــات 
التأمــن املناســب وكذلــك اخلدمــات املرصفيــة املناســبة الــي تســتخدم منصــات تقنيــة املعلومــات واالتصــاالت اجلديــدة الــي متّكــن مــن إجــراء املعامــالت املاليــة مــن 

خــالل اهلواتــف النقالــة . 

4.3.2 تعزيز دمع القطاع العام واستمثاراته لهتيئة بيئة مواتبة . 

4.3.3 تجشيع حوافز إضافة القمية مع عدم تجشيع تصدير السلع اخلاص . 

تعزيز اضافة القمية عى طول سلسلة السوق مبا فهيا اكفة املعنين إىل جانب ختفيض خسائر ما بعد االنتاج . 

تهسيل ودمع تطوير املنتجات املالية الي يم تكييفها لتالمئ دورة انتاج رشاكت املاشية الريفية . 

حتديد الفرص والتحديات الي تواجه تطوير سالسل القمية . 

4.4 تعزيز القدرات لتطوير معايري اجلودة وتنفيذ التدابري الصحية الي تؤثر عىل حصة وحصة الطعام والصحة العامة 

4.4.1 دمع بناء القدرات وآليات تنسيق تنفيذ التدابري الصحية عىل املستويات الوطنية . 

دمع مشاركة الدول األعضاء يف معليات حتديد املعاير الصحية . 

تعزيز القدرة عى تنفيذ مواصفات حصة احليوان ورفاهيته . 

دمع الدول األعضاء لتطوير وتنفيذ مهنجيات الصدار هشادات حصة احليوانات وتهسيل متابعها . 

حتديد موجهات ومعاير لألوامر املستدمية الرامية لتهسيل االلزتام . 

صياغة وتهسيل تنفيذ أنمظة حتديد التعرف عى املاشية ومتابعها وتكييف هذه األنمظة مع خمتلف أنمظة االنتاج يف املنطقة . 



4.4.2 تجشيع املنارصة وحشد الدمع بني املعنيني لتعزيز املعرفة بشأن معايري التقيد وكذلك االلزام هبا : 

تجشيع التجارة يف ظل مستويات خماطر مقبولة . 

منارصة املواصفات الدولية يف سبيل اعمتاد مهنجيات تقوم عى السلع . 

4.4.3 دمع اقامة آليات لاللزام بالتنظمي الذايت من خالل بناء القدرات وتطوير التعاون والرشااكت بني القطاعني العام واخلاص . 

حتسن االلزتام باملواصفات والنظم الصحية يف سبيل الوصول إىل األسواق . 

دمع تنسيق األطر التنظميية للتدابر الصحية وتدابر الصحة النباتية . 

حتديد موجهات دامئة حتم التفتيش عر احلدود يف سبيل حتديد التجارة داخل األقالم وبيهنا . 

4.5  حتسني الوصول إىل املدخالت واخلدمات 

4.5.1 تجشيع الرشااكت االبتاكرية بني القطاعني العام واخلاص لمتكني القطاع اخلاص من املشاركة يف توفري اخلدمات والسلع . 

مجتيــع واملشــاركة يف أفضــل املارســات اجليــدة يف مضــار حتســن الوصــول إىل اخلدمــات واألســواق مــن خــالل تنظميــات أحصــاب املنفعــة والــرشااكت مــا بــن 
القطــاع العــم واخلــاص . 

تعبئــة املــوارد لتجريــب منــاذج آليــات رشاكــة القطــاع العــام واخلــاص الناحجــة الــي تضــم منمظــات تنظميــات املعنيــن بالســلع احليوانيــة وتهسيــل الوصــول إىل 
األســواق واخلدمــات . 

تطوير خدمات البنية التحتية . 

تأمن الوصول إىل استمثارات خمرجات األسواق يف سبيل تنظم/إدارة املساخل ومصانع معاجلة األلبان . 

إقامة شبات الطرق املؤدية من مواقع االنتاج إىل األسواق . 

إقامة مرافق السقاية عى طول طرق املاشية يف طريقها إىل األسواق . 

مراكز مجتيع األلبان . 

خمترات متحركة للكشف عن األمراض . 

خمترات اقلميية مرجعية ) مثاًل لضبط اجلودة ومضاهنا ( . 

وسائل اتصال متحركة . 

تأمن احلصول عى القروض وغرها من املدخالت . 

4.5.2  خلق بيئة سياسات وحوافز تعمل ختفيض تلكفة املدخالت واخلدمات : 

4.5.3 تجشيع االنتاج احمليل وتوزيع املدخالت واالمدادات املهمة بني األقالمي . 

تجشيــع املشــاورات والتنســيق االقلــي بــن أحصــاب املصلحــة ومســاعدة املعنيــن بتجــارة الســلع احليوانيــة عــى تشــكيل رشااكت جتاريــة وتوفــر وســائل التعــاون 
داخــل قــارة أفريقيــا . 

تهسيل االستشارات والروابط بن املعنين من الدول األفريقية املصدرة ونظراهئم يف الدول املستوردة الرئيسية . 



4.6  تجشيع إدارة خماطر شبكة قمية منتجات املاشية 

4.7 تجشيع االبتاكر من خالل نقل التقنية والبحوث والتطوير يف سبيل تعزيز قدرة املنتجات عىل املنافسة . 

9. املصادقة وآليات تنفيذ إطار السياسات اخلاصة باملاشية يف الدول األعضاء بالكوميسا 

9.1 املصادقة داخل الدول األعضاء بالكوميسا 

ســيم توزيــع مســودة إطــار السياســات اخلاصــة باملاشــية عــى اكفــة الــدول األعضــاء بالكوميســا إلبــداء اآلراء والتعليقــات حوهلــا وعــى أن يــم إجــراء املزيــد مــن 
النقــاش والنقــد حوهلــا يف ورشــة معــل املعنيــن . وســيم تضمــن اآلراء والتعليقــات املتلقــاة يف املســودة الهنائيــة إلطــار معــل السياســات اخلاصــة باملاشــية . وتتــوىل 

الســلطة املناســبة بالكوميســا معليــة مصادقــة الــدول األعضــاء بالكوميســا عــى املســودة الهنائيــة واعمتادهــا . 

9.2 تنفيذ إطار السياسات داخل الدول األعضاء بالكوميسا 

ــة ونرشهــا .  ــدول األعضــاء ليسرشــد هبــا يف وضــع أطــر معــل سياســات املاشــية الوطني ــع إطــار السياســات اخلاصــة باملاشــية عــى اكفــة ال ســيم نــرش وتوزي
وينبــيغ أن يتبــع هــذا األمــر اإلطــار الشــامل املــوحض يف وثيقــة الكوميســا حــى يظــل إطــار معــل السياســة متوامئــًا مــع اســراتيجية تمنيــة املاشــية ألفريقيــا إىل جانــب 
مواءمهــا عــى املســتويات الوطنيــة واالقلمييــة والقاريــة . ومــن املتوقــع أن تــم االســتفادة مــن إطــار السياســات االقلمييــة مــع السياســات الوطنيــة اخلاصــة باملاشــية 
يف تنفيــذ تمنيــة عريضــة لقطــاع املاشــية ،  مــع ايــالء اهمتــام لتنــوع الظــروف الزراعيــة – البيئيــة الــي ُتنتــج ويــم تداوهلــا يف ظلهــا ثــروات املاشــية ،  ممــا ســيتيح 

التامــل الفّعــال والتنفيــذ املنســق .

9.3 الطريق إىل األمام بالنسبة إلطار السياسات اخلاصة باملاشية ) مكا مت اقرتاحه يف ورشة معل املعنيني ( 

املجموعــة 1 : بعــد التحقــق ،  حُيــال اطــار السياســات اخلاصــة باملاشــية إىل أجهــزة صنــع السياســات بالكوميســا ومــن مث للــدول األعضــاء . وعــى مســتوى الــدول 
األعضــاء : 

توعية الشعوب مبارشة عى مستوى اإلدارات .

مواءمة  السياسات اخلاصة باملاشية بالدول األعضاء مع إطار العمل اإلقلي . 

أخذها عر آليات صنع السياسات الوطنية – مجمع السياسات اخلاصة باملاشية . 

املجموعة 2 

يتــوىل الرؤســاء التنفيذيــون التحقــق مــن مســودة اطــار السياســات اخلاصــة باملاشــية االقلمييــة ومــن مث يقــوم الرؤســاء التنفيذيــون برفــع تقاريــر لملوظــف املختــص 
وللوزيــر املســول عــن املاشــية . 

السي املتنوع للحصول عى اهسام مركز سياسات املاشية الوطنية . 

تضمن تعليقات مركز سياسات املاشية الوطنية يف مسودة التعليقات الي مت تقدميها . 

عرض املسودة عى جملس الوزراء لتبنهيا والتوقيع علهيا . 

قيــام الــدول األعضــاء مبواءمــة اطــار السياســات اإلقلمييــة اخلاصــة باملاشــية مــع الواقــع احملــي يف دوهلــا األعضــاء ) السياســات القطريــة ( مث ســن الترشيعــات 
ذات الصلــة لــدمع هــذه السياســات . 

املجموعة 3 

ارشاك أطر السياسات : الوزراء 

تتوىل املنابر الوطنية الزتويد باملعلومات/ التحقق . 

املواءمة مع السياسات الوطنية .



املجموعة 4 

مواءمة اطار معل الرناجم الوطي مع اطار السياسة اخلاصة باملاشية. 

ارشاك واضي السياسات لتبادل وجهات النظر .

توعية امجلهور/القطاع اخلاص/املنتجن/الرشااكت .

10 مواءمة إطار السياسة اإلقلميية اخلاصة باملاشية مع الربناجم األفريي الشامل للتمنية الزراعية ) اكداب ( وخطة معل 2063 . 

احتــل اطــار معــل نتــاجئ احملافظــة عــى زمخ الرنــاجم األفريــي الشــامل للتمنيــة الزراعيــة الــذي متــت املصادقــة هيلع يف اعــالن ماالبــو ) 2014 ( موقعــًا مركزيــًا 
يف الدفــع االســراتيجي للرنــاجم األفريــي الشــامل للتمنيــة الزراعيــة للعقــد القــادم . إذ يوفــر االطــار معــامل مملوســة لقيــاس مــا حتقــق مــن اجنــاز يف آداء القطــاع 
الــزرايع . إىل جانــب أن زيــادة االنتــاج واالنتاجيــة والقميــة املضافــة لقطــاع املاشــية ميكــن أن يكــون هلــا اهسامــًا كبــرًا عــى تدابــر آداء القطــاع الــزرايع مــن خــالل 
إطــار السياســات اإلقلمييــة اخلاصــة باملاشــية الــذي يركــز عــى حتقيــق نتــاجئ وآثــار ميكــن اثباهتــا عــى النحــو املــوحض يف امللحــق 2 . ويتــواءم إطــار السياســة 
اخلاصــات باملاشــية تواءمــًا وثيقــًا مــع تركــزي الرنــاجم األفريــي الشــامل للتمنيــة الزراعيــة حــول خلــق فــرص العمــل وتوليــد الدخــل واألمــن الغــذايئ واالزدهــار . 
فإطــار السياســات اخلاصــة باملاشــية يــزود الــدول األعضــاء بالكوميســا بوصفــة إلجــراءات حتويليــة لتعزيــز القــدرة املنمظــة واملقــدرة عــى توفــر موظفــن يف جمــال 
خدمــات املاشــية تتوفــر فهيــم املهــارات واملعرفــة الالزمــة لتطبيــق االبتــار والعــم وتقنيــات زيــادة القميــة إىل جانــب خدمــة األســواق االقلمييــة . فضــاًل عــن أن إطــار 
السياســات اخلاصــة باملاشــية يعكــس عــن هنــج حتويــي وانتــايج إلطــار نتــاجئ الرنــاجم األفريــي الشــامل للتمنيــة الزراعيــة عــر اكفــة املســتويات الثــالث . وعــى 
وجــه التحديــد ،  ينــص إطــار السياســات اخلاصــة باملاشــية عــى التحــول االجمتــايع واالقتصــادي ) املســتوى األول ( ،  واالنتاجيــة والتنافســية ) املســتوى الثــاين 

( ،  والقــدرات التنظمييــة املطلوبــة ) املســتوى الثالــث ( . ومت توضيــح هــذه املواءمــة يف اجلــدول 27 أدنــاه  

اجلدول 27 جماالت إطار نتاجئ الرناجم األفريي الشامل للتمنية الزراعية الي يغطهيا إطار معل  السياسات اخلاصة باملاشية: 

املستوى األول : مؤرشات قياس األثر التحويي اجلمتايع واالقتصادي 
مسامهة إطار السياسات اخلاصة باملاشية جمال نتاجئ الرناجم األفريي الشامل للتمنية الزراعية

تعزيز انتاج املاشية وحصة احليوان وزيادة االنتاجية وتعزيز قدرة أنمظة انتاج املاشية .  1.1 مسامهة الزراعة يف خلق الروات الوطنية 

وضع تدابر لدمع امحلاية االجمتاعية وتنويع سبل كسب العيش ،  وتعزيز أنمظة انتاج املاشية .  1.2 أثر الزراعة عى التخفيف من حدة الفقر 

تعزيــز انتــاج املاشــية وحصــة احليــوان وزيــادة االنتاجيــة وتعزيــز قــدرة أنمظــة انتــاج املاشــية عــى  1.3 األمن الغذايئ والتأمن التغذوي 
التعــايف . 

إدارة خماطر التغر والتباين املنايخ،  وتعزيز الصحة البيئية وخدمات النظام اإلحيايئ . 1.4 القدرة عى مقاومة األزمات والصدمات 

املستوى الثاين : مؤرشات التحول الزرايع والمنو الزرايع املستدام 
مسامهة إطار السياسات اخلاصة باملاشية جمال النتاجئ  

ــب  2.1 زيادة االنتاج واالنتاجية الزراعية .  ــوان إىل جان ــات ،  وحتســن أنمظــة حصــة احلي ــي للحيوان ــات واآلداء  اجلي حتســن اإلماني
تقليــل آثــار أمــراض احليوانــات ،  فضــاًل عــن تقليــل آثــار أمــراض احليوانــات عــى انتــاج وانتاجيــة 

املاشــية والصحــة العامــة . 
تعزيز الوصول إىل األسواق واخلدمات والقمية املضافة .  2.2 األسواق والتجارة . 

ــادة  2.3 تعزيز وتوسيع الصناعة الزراعية احمللية .   ــذ اســراتيجيات لزي ــب تنفي ــن إىل جان ــل املعني ــن قب ــة م ــز اعمتــاد مهنــج القميــة املضاف تعزي
ــة .  ــم اإلمجالي الق

 2.4 زيــادة االســتمثارات يف الزراعــة ) اضفــاء الطابــع التجــاري عــى 
الزراعــة ( . 

وضــع وتنفيــذ سياســات اســتمثارية يف القطاعــن العــام واخلــاص إىل جانــب وضــع أطــر حتفزييــة 
وتنيظميــة لتعزيــز آداء سالســل قميــة املاشــية ذات األولويــة ،  فضــاًل عــن وضــع آليــات محايــة لتقليــل 

آثــر العوامــل اخلارجيــة الســالبة عــى الســلع العــام . 

تعزيز الصحة البيئية وخدمات النظام البيي .   2.5 إدارة املوارد الطبيعية املستدامة ) القدرة البيئية عى التعايف ( 

تبــي تقنيــات سالســل قميــة املاشــية ذات الصلــة احلاليــة إىل جانــب توليــد تقنيــات سالســل قميــة 2.6 القمية املضافة وتطوير األسواق . 
جديــدة لملاشــية واســتغالهلا عــى حنــو مســتدام . 



املستوى 3 تعزيز القدرة النظامية للتنفيذ الفّعال وحتقيق النتاجئ . 
مسامهة إطار السياسات اخلاصة باملاشية جمال النتاجئ  

إطار الكوميسا للسياسات االقلميية اخلاصة باملاشية . 3.1 حتسن تصمم سياسة شاملة وتنفيذ القدرات بالنسبة للزراعة . 

 3.2 مؤسســات أكــر فعاليــة وخضوعــًا لملســاءلة لتقــود ختطيــط وتنفيــذ 
السياســات العامــة والــراجم االســتمثارية . 

سيبى اطار السياسة اخلاصة باملاشية عى األساس الذي أنشأه مرشوع احلومكة البيطرية 
 . )VetGov( االفريقية

حتديــد وتجشيــع سالســل قميــة ذات أولويــة ذات مــزية تنافسســية عــى املســتويات الوطنيــة ،   3.3 معليات ختطيط وتنفيذ زرايع أكر مشواًل ومستندة عى األدلة 
تجشــي االعــراف بقميــة االصــول ،  والفوائــد االجمتاعيــة االقتصاديــة وامانيــات قطــاع املاشــية . 

 3.4 حتســن التنســيق والــرشااكت والتحالفــات داخــل وعــر القطاعــات 
والــدول ) التجــارة االقلمييــة والتعــاون ( .  

تعزيــز املجمعــات اخلاصــة بسياســات املاشــية الوطنيــة وتشــكيل مجمــع الكوميســا للسياســة 
االقلمييــة اخلاصــة باملاشــية . 

 3.5 زيــادة متويــل االســتمثارات يف القطــاع العــام واخلــاص يف املجــال 
ــود .  ــة أفضــل للنق ــق قمي ــزرايع لتحقي ال

وضــع وتنفيــذ سياســات اســتمثارية يف القطاعــن العــام واخلــاص إىل جانــب وضــع أطــر حتفزييــة 
وتنيظميــة لتعزيــز آداء سالســل قميــة املاشــية ذات األولويــة

لملزارعــن  فّعــال  وارشــاد  التعــم ودمع  ونظــام  واالبتــار  املعرفــة   3.6 
 . األمعــال  ورجــال  واملنتجــن 

ــات والقميــة  ــات لتحســن الوصــول إىل األســواق واخلدم ــة االتصــاالت واملعلوم ــوذ تقني ــز نف تعزي
ــة .  املضاف

ســيكون إلطــار السياســات االقلمييــة اخلاصــة باملاشــية اهسامــًا قويــًا حنــو حتقيــق الرؤيــة األفريقيــة حســما مت يف  وثيقــة خطــة أمعــال 2063 . إذ أن االســراتيجية 
لتنفيــذ إطــار السياســة اإلقلمييــة اخلاصــة باملاشــية مكــا مت حتديدهــا يف اســراتيجية تمنيــة الــروة احليوانيــة توفــر فرصــة هامــة لقطــاع املاشــية لتــدمع األهــداف 
الرئيســية خلطــة أمعــال 2063 – وعــى وجــه التحديــد خلــق فــرص العمــل ومتكــن املــرأة والشــباب . مت توضيــح العالقــة مــا بــن خطــة أمعــال 2063 وإطــار السياســة 

اإلقلمييــة اخلاصــة باملاشــية يف اجلــدول 28 أدنــاه : 

اجلدول 28 اطار السياسة االقلميية اخلاصة باملاشية ملواءمها مع أهداف جدول أمعال 2063 

املواءمة بن اطار السياسات اخلاصة باملاشية واسراتيجية تمنية املاشية أهداف خطة أمعال 2063 
قمية موارد املاشية والروة احليوانية القابلة للتجديد يف أفريقيا تصل تتوىل أفريقيا متويل تمنيها 

إىل مليارات الدوالرات والي مت تصمم إطار السياسة اخلاص باملوايش 
واالسراتيجية األفريقية لملاشية لتعبئها . 

تعزيز االبتار توليد التقنيات واستغالهلا إىل جانب تعزيز قدرات واملهارات تعبئة املوارد البرشية يف سبيل االعمتاد عى الذات 
التنظميية يف أوساط الفاعلن عى سلسلة قمية املاشية . 

يوفر اطار سياسة الكوميسا اخلاص باملاشية موجهات حمددة هلذا الدور االعراف بالدور احليوي الذي تلعبه املجموعات االقلميية االقتصادية بوصفها دعامات . 
سيبي اطار السياسة اخلاص باملاشية عى مكتسبات احلامكية املؤسسية الي مت مؤسسات خاضعة لملحاسبة 

VetGov حتقيقها يف ظل برناجم
يستند اطار السياسة اخلاص باملاشية عى بيئة مواتية لتطوير االسراتيجية تفجر طاقات النساء والشباب 

األفريقية لملاشية والي تضمن فرصًا عريضة لتحقيق تشغيل ذو مغزي ومستدام 
تستفيد منه النساء والشباب ) أنظر وثيقة العمل يف امللحق 3 ( . 

حتديد تدابر لدمع امحلاية االجمتاعية وتنويع سبل كسب العيش . منو وتمنية مستدامة شاملة 
تعزيز االبتار توليد التقنيات واستغالهلا إىل جانب تعزيز قدرات واملهارات تعزيز التعلم وثورة املهارات ،  والعلوم والتقنية واالبتارات واملعرفة 

التنظميية يف أوساط الفاعلن عى سلسلة قمية املاشية .
تعزيز انتاج املاشية وحصة احليوانات وزيادة االنتاجية وقدرة أنمظة انتاج املاشية تخسر املارسات الزراعية احلديثة لزيادة االنتاج واالنتاجية واضافة القمية 

عى التعايف . 
احملافظة عى سالمة األنمظة البيئية إىل جانب املناخ واالقتصاديات واملجمتعات القابلة 

للتعايف 
تعزيز حصة البيئة وخدمات األنمظة البيئية وإدارة خماطر التغر والتباينات 

املناخية . 
حتديد وتعين وتعزيز سالسل القم ذات األولوية والي تمتتع مبزية نسبية عى حدود مرنة وإدارة املوارد عر احلدود من خالل احلوار 

املستويات الوطنية . 
قواعد ومزايا تتسم بالكفاءة املهنية وتستند عى املؤسسات العامة يف سبيل تقدمي خدمات 

فاعلة وفّعالة . 
سيبي اطار السياسة اخلاص باملاشية عى مكتسبات احلامكية املؤسسية الي مت 

. )VetGov( حتقيقها يف ظل برناجم احلومكة البيطرية االفريقية
اتاحة الفرصة اكملة للشباب للحصول عى التعلم والتدريب واملهارات والتقنية من خالل 

تعزيز التعلم الفي والتدريب املهي 
تعزيز االبتار توليد التقنيات واستغالهلا إىل جانب تعزيز قدرات واملهارات 

التنظميية يف أوساط الفاعلن عى سلسلة قمية املاشية .
تطوير القطاع اخلاص األفريي من خالل املشاركة وهتيئة مناخ مالمئ القامة مجمعات 

التصنيع االقلميية وتعزيز التجارة البينية األفريقية . 
صياغة وتنفيذ سياسات استمثارية للقطاعن العام واخلاص إىل جانب تقدمي 

حوافز وأطر تنظميية لتعزيز آداء سالسل قمية املاشية ذات األولوية . 



تعزيز حتديث الزراعة األفريقية التجارية القامئة عى الزراعة من خالل زيادة االنتاجية 
واضافة القمية وتقليل واردات الغذاء والمتكن للتجارة األفريقية . 

تعزيز انتاج املاشية وحصة احليوانات وزيادة االنتاجية وقدرة أنمظة انتاج املاشية 
عى التعايف ،  وتعزيز الوصول إىل األسواق واخلدمات واضافة القمية . 

يف سياق تنفيد اطار السياسات االقلميية اخلاصة باملاشية ،  فإن إجراءات الرقية التالية مطلوبة : 

حتديد مناذج العمل ومنارصة تنفيذها إىل جانب تجشيع االبتار ونرش املارسات اجليدة . 

تشكيل رشااكت فاعلة بن القطاع العام واخلاص واملنتجن . 

زيادة املوارد الرورية بناءًا عى النتاجئ الي تستند عى األدلة . 

اصدار اسراتيجة تمنية الروة احليوانية املتفق علهيا وهتيئة بيئة مواتية لتنفيذ هذه االسراتيجية الشاملة للترشيعات والسياسات . 

مت وضــع اســراتيجية تمنيــة الــروة احليوانيــة . ووفــر إطــار السياســات اإلقلمييــة اخلاصــة باملاشــية بيئــة مواتيــة لتنفيــذ هــذه االســراتيجية . كذلــك مت اعطــاء موجهــات 
واحضــة بشــأن اإلجــراءات املطلوبــة لقطــاع املاشــية لتلــي الطلــب املزتايــد لألغذيــة الــي حيصــل علهيــا مــن املــوارد احليوانيــة ولتقــوم بدورهــا يف حتقيــق األهــداف 

العريضــة مكــا مت تفصيلهــا يف خطــة أمعــال 2063 . 
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