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 ألفريقيا اإلقليمي والزراعة األغذية منظمة مؤمتر

 الدورة التاسعة والعشرون

 2016أبريل/نيسان  8-4أبيدجان، كوت ديفوار، 

 التعاون بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي: املمارسات اجليدة واآلفاق

 املستوى القطري يف أفريقياعلى 

 

 موجز
 

بة  بلةدان اجلنةوب، يبةدو أن     يف مةا  التعةاون  إقامةة  وأفريقيا يف ما يتعلق ب اجلنوببلدان رغم اإلرادة السياسية يف  

ب  بلدان اجلنوب هو  التعاون يف بلدان اجلنوب. واآلخذة يف االتساع االلتزامات مل تواكب إمكاناتها لسد الفجوة التكنولوجية 

 –  واملعرفة واخلربات واملمارسةات اجليةدة والسياسةات والتكنولوجيةا واملةوارد         -لحلول اإلمنائيةاملشرتكان لتبادل التقاسم وال

 .ما ب  بلدان اجلنوب يف
 

للتعاون يف ما ب  بلدان اجلنوب؛ مةن خةالل تعزيةز إدارة املعةار       ةميسرجهة وتضطلع املنظمة بدور مهم بوصفها  

وشبكات املعرفة يف ما ب  بلدان اجلنوب، وربط مقدمي احللول بالساع  إليهةا )التوفيةق بة  العةرل والطلةب(، واالرتقةا        

 م يف االجتاه  ب  طائفة واسعة من اجلهات الفاعلة.بتبادل املعرفة وتعزيز التعّل
 

 املتاحةة  وحتدد هذه الوثيقة سياق التعاون ب  بلدان اجلنوب يف أفريقيا واإلجنازات اليت حتققت، وتنظر يف الفرص 

للتعاون ب  بلدان اجلنوب املساهمة يف تنشيط األعمال التجاريةة الزراعيةة والةنظم    بها ميكن اليت  يةكيفال)املاثلة والتحديات 

ية والزراعية يف أفريقيا(، واألجزا  الرئيسية خلارطة طريق للمكتب اإلقليمي للمنظمة يف أفريقيا بشأن التعاون ب  بلدان الغذائ

 أولوياتها من خالل التعاون ب  بلدان اجلنوب.حتقيق واجلنوب يف أفريقيا من أجل تلبية احتياجات البلدان 
 

مةل بشةكل   العللبلةدان األفريقيةة   بها ميكن اليت  يةكيفالط الضو  على هذه الوثيقة هي حماولة لتسليفوعلى العموم،  

أفضل يف إطار التعاون ب  بلدان اجلنوب من أجل االرتقا  مبستواه يف سد الفجوة التكنولوجية يف جمالي األغذيةة والزراعةة،   

سة   رصةانعي السياسةات واملما  إضافة إىل االقتصاد الريفي بشكل عام. وتضطلع املنظمةة بةدور واضةج كجهةة ميسةرة لتعبئةة       

ق عن املنظمات املتعددة األطرا  والثنائية، ولتقاسم خرباتهم، وحتديد جماالت التعاون، ورسم آفا العامل  يف أفريقيا، فضاًل

 .التعاون ب  بلدان اجلنوب لتعزيزاملستقبل 
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 املسائل اليت ينبغي لفت عناية املؤمتر اإلقليمي إليها

 

 ب  بلدان اجلنوب آلية تنفيذ رئيسية ووسيلة فعالة لزيادة اإلنتاجية الزراعية يف أفريقيا.إن التعاون  (1)
 
التعاون ب  بلدان اجلنوب عن ممارسةات ونتةائج جيةدة ينبغةي     املتعلقة بربامج السابقة واجلارية الشاريع واملأسفرت  (2)

 تعزيزها وتبادهلا يف ما ب  البلدان األفريقية.
 
ظمة يف الرتويج للتعاون ب  بلدان اجلنوب وهي علةى اسةتعداد لةدعم البلةدان املتوسةطة الةدخل       ستستمر املن (3)

اإلقليم والتشارك معها من أجل تعبئة املوارد الفنية واملالية لدعم املشةاريع والةربامج الزراعيةة يف البلةدان      يف

 املنخفضة الدخل
 
  بشكل مشرتك إىل إشراك املزيد مةن الشةركا  يف تطةوير التعةاون     ينبغي للمنظمة وبلدانها األعضا  يف أفريقيا أن تهد (4)

 الثالثي دعما للتعاون ب  بلدان اجلنوب.
 
ستعمل املنظمة على تشجيع حساب األمانة للتضامن مع أفريقيا، وسةتدعو البلةدان األفريقيةة إىل التشةارك يف تبةادل       (5)

 ىل مواردها املالية.خرباتها وممارساتها الفضلى يف جمال الزراعة باإلضافة إ
 
بة  بلةدان اجلنةوب، وهةي منصةة       ع البلدان األفريقية على استخدام األداة اجلديدة للمنظمةة، بوابةة التعةاون   ُتشجَّ (6)

. وهةي تقةدم   هةا بهد  تعزيز التعاون ب  بلدان اجلنوب وتيسري إقامة شةبكات التعةاون يف مةا بين    مصممةإلكرتونية 

بلدان من التعاون على الب ومؤسساتها يف جمالي األمن الغذائي والزراعة، مبا ُيمكِّن معلومات عن خربات بلدان اجلنو

 أساس ثنائي أو إشراك املنظمة لتيسري إقامة تبادل للتعاون ب  بلدان اجلنوب.
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 التعاون بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي: املمارسات اجليدة واآلفاق -أواًل

 أفريقياعلى املستوى القطري يف 

 

 سياق التعاون بني بلدان اجلنوب يف أفريقيا واإلجنازات احملققة

 

لتبادل املعةار  واخلةربات يف مةا بة  هةذه       ؤةوكف فّعالةترى املنظمة أن التعاون ب  بلدان اجلنوب هو وسيلة  -1

لدى املنظمة أحد أعرق بةرامج   لألهدا  اإلمنائية الوطنية، وبالتالي األهدا  االسرتاتيجية للمنظمة. ويوجد البلدان دعمًا

التعاون ب  بلدان اجلنوب يف ما ب  وكاالت األمم املتحةدة وهةي قةد اكتسةبت خةربة كةبرية يف تيسةري تبةادل املعةار           

 واخلربات يف ما ب  شركا  متساوي .

 

طار املنظمةة اخلةاص   مع االسرتاتيجية العاملية لألمم املتحدة بشأن التعاون ب  بلدان اجلنوب، ييّسر إ ومتاشيًا -2

بالتعاون ب  بلدان اجلنوب تبادل الدراية التكنولوجية واخلربات يف ما ب  بلدان اجلنوب. ويعترب التعةاون بة  بلةدان    

علةى   ًامن حيث التكلفة، إذ يقدم املعار  والتكنولوجيات املناسبة الواردة من البلدان اليت تغّلبةت مةؤخر   اجلنوب فعااًل

 اعية.حتديات التنمية الزر

 

خةبري وفة     2 000، قامت املنظمة بتيسري إيفاد أكثر من 1996ومنذ بد  التعاون ب  بلدان اجلنوب يف عام  -3

. وانصب تركيز هذه التبادالت للتعاون ب  بلدان اجلنوب يف البداية علةى تكنولوجيةات حمةددة واسةتعانت     بلدًا 53يف 

يف إثبةات أهميتةب بالنسةبة إىل الظةرو       التعاون بة  بلةدان اجلنةوب ناجحةاً     بنهج مباشر للتواصل مع املزارع . وكان

احمللية )حبيث يراعي اجلوانب الثقافية واالجتماعية ويتسم بفعالية التكلفة(، ويف تعزيةز التواصةل مةع املةزارع . ويف     

وسةع مةن الطرائةق يف مةا  ة       طلب جمموعة أ اآلونة األخرية، تزايد االهتمام بالتعاون ب  بلدان اجلنوب ويتم حاليًا

 التعاون ب  بلدان اجلنوب، وأصبج يشمل املستويات الشعبية واملؤسسية والسياساتية.

 

، ارتفع باطراد عدد مشاريع التعاون ب  بلدان اجلنوب كما ارتفةع حجةم املةوارد    2015-2014وخالل الفرتة  -4

ة وإعةادة متوقةع البلةدان املتوسةطة الةدخل يف املشةهد اإلمنةائي        املعبأة، وهو ما يربز الدور املتنامي للمنظمة كجهة ميّسر

العاملي. إاّل أن التزامات البلدان املنتجة للنفط قد خّفت بفعل التقلبات اليت تشهدها اقتصاداتها، ال سةيما بسةبب هبةو     

وارد لغةرل التعةاون بة     أسعار النفط. بينما تزايد طلب البلدان على التعاون ب  بلدان اجلنوب. كما تزايدت تعبئةة املة  

مةن اإلقفةال األولةي يف     )اعتبارًا بلدان اجلنوب )موافقات وتعهدات جديدة(، ومن خالل هذه املوارد، تقوم املنظمة حاليًا

للتعةاون بة  بلةدان اجلنةوب، يشةمل أفريقيةا وآسةيا         جاريةاً  مشروعًا 35( بتيسري أكثر من 2015ديسمرب/كانون األول 

أفريقيا.  بلدًا 30يف املائة من هذه املشاريع بالنفع على أكثر من  50الكارييب. وتعود نسبة حنو  وأمريكا الالتينية والبحر

مليةون دوالر   28قةدره قرابةة    ، مشلت مشاريع التعاون بة  بلةدان اجلنةوب يف أفريقيةا مبلغةاً     2015-2014ويف الفرتة 

الثةي علةى السةوا ، مثةل أنغةوال والصة  واليابةان        أمريكي من الشركا  يف املوارد من بلدان اجلنوب وبلةدان التعةاون الث  

   ومجهورية كوريا.
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يف املائةة مةن مشةاريع املنظمةة اخلاصةة بالتعةاون بة  بلةدان          80ويستضيف املكتب اإلقليمي ألفريقيا ما يقرب مةن   -5

(. وسُيسةتمر يف إطةالق   1 اجلنوب، وهو اجتاه سائد اآلن منذ أكثر من عشر سنوات )انظر قائمة املشاريع والتوقعةات يف امللحةق  

املزيد من مشاريع التعاون ب  بلدان اجلنةوب يف اإلقلةيم، بةالنظر إىل الطلةب املتزايةد مةن البلةدان األعضةا  يف املنظمةة وزيةادة           

 لتمويل مشاريع التعاون ب  بلدان اجلنوب يف أفريقيا. الثالثياالهتمام يف بلدان اجلنوب واستعداد شركا  التعاون 

 

 الفرص املتاحة والتحديات املاثلة -ثانيًا

 

 الفرص املتاحة: -6

  ؛2025اإلرادة السياسية والشراكة املتجددة لتحقيق األمن الغذائي والتغذية والقضا  على اجلوع حبلول عام 

 حتديد األولويات اإلقليمية وتعميمها كمبادرات إقليمية؛ 

  الوطنية جلميع البلدان؛توافر أطر الربجمة القطرية املتماشية مع األولويات 

 ارتفاع الطلب على تعزيز القدرات وبنا  املؤسسات؛ 

 تنامي االهتمام بالتعاون ب  بلدان اجلنوب؛ 

 تزايد الطلب على التعاون ب  بلدان اجلنوب داخل اإلقليم؛ 

  على أساس حساب األمانة للتضامن مع أفريقيا على إمكانات كبرية لتعزيز التعاون ب  بلدان اجلنوب  انطوا

أفريقي، من خالل دعوة البلدان األفريقية إىل التشارك يف تبادل خرباتها وممارساتها الفضلى يف جمالي الزراعة 

 والتنمية الريفية وكذلك مواردها املالية؛

  مبا سبق، سيساعد مفهوم إنشا  مركز أفريقي للممارسات الفضلى وتنمية القدرات والتعاون ب  بلدان  وارتباطًا

( على مجع واستعرال اخلربة 1نوب )حتت إطار مبادرة التعاون ب  بلدان اجلنوب للهد  االسرتاتيجي اجل

 الفنية يف أفريقيا ومؤسسات التميز فيها، وهو ما يشكل فرصة أخرى لتشجيع التعاون ب  بلدان اجلنوب.

 التحديات املاثلة: -7

 بلدان اجلنوب يف اإلقليم؛التمويل الالزم لتلبية الطلب املتزايد على التعاون ب   

 ( وعدد أقل من البلدان 34لدى اإلقليم عدد كبري من البلدان املنخفضة الدخل )( ؛ 10املتوسطة الدخل)

على إنتاج النفط واملوارد الطبيعية األخرى )املنتجات  كبريًا واعتماد غالبية البلدان املتوسطة الدخل اعتمادًا

 ناة اقتصاداتها يف الوقت احلالي من االنكماش؛الزراعية واملعادن(، ومعا

 تأييد القطاع اخلاص ومؤسسات البحث واإلرشاد؛ 

 .الدعوة واالتصاالت للتوعية بالتعاون ب  بلدان اجلنوب وتأم  الدعم 
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 اجلوانب الرئيسية ملكتب إقليمي للمنظمة يعنى خبارطة طريق التعاون -ثالثًا 

 بني بلدان اجلنوب يف أفريقيا

 

 توسيع نطاق الشراكات بشأن املوارد: (ألف)
 

 الة وكفؤة لسد الفجوات يف القدرات ستستمر املنظمة يف تشجيع التعاون ب  بلدان اجلنوب باعتباره وسيلة فّع

 والتكنولوجيا يف جمالي الزراعة واألمن الغذائي، من أجل حتقيق األولويات اإلقليمية والقطرية يف أفريقيا.

 هبة االستعداد لدعم البلدان املتوسطة الدخل يف اإلقليم والتشارك معها لتعبئة املوارد الفنية تقف املنظمة على أ

 واملالية لدعم املشاريع والربامج الزراعية يف البلدان املنخفضة الدخل. 

  ينبغي للمنظمة وبلدانها األعضا  يف أفريقيا العمل بشكل مشرتك على استهدا  إشراك املزيد من الشركا  من

 أجل تطوير التعاون الثالثي دعما للتعاون ب  بلدان اجلنوب.

  ستقوم املنظمة بالرتويج حلساب األمانة للتضامن مع أفريقيا، وبدعوة البلدان األفريقية إىل التشارك يف تبادل

 خرباتها وممارساتها الفضلى يف جمال الزراعة ومواردها املالية كذلك.

 
 ة للتعاون ب  بلدان اجلنوب ما يلي:تشمل الشراكات واملوارد الرئيسي

 

حسابي أمانة أحةاديي اجلانةب بقيمةة     يجرييان، أنشأت 2007و 2003: يف عامي مساهمات البلدان املضيفة -8

من اخلةربا  والفنةي  الصةين  لةدعم      650مليون دوالر أمريكي. ومّكن هذان احلسابان من إيفاد أزيد من  42.3حوالي 

مليةون دوالر أمريكةي    2.2، قةدمت أنغةوال   2013املشاريع املنفذة يف جمالي الزراعة املستدامة واألمن الغذائي. ويف عةام  

مليةون   875 000، مبا قيمتب (EMBRAPAوساهمت الربازيل باخلربة الفنية من وكالة األحباث الزراعية يف الربازيل )

 يكي، دعما للبحوث البيطرية والزراعية وإعادة التأهيل وتنمية القدرات يف أنغوال.دوالر أمر

 

مليةون دوالر   30، أنشأت الص  حساب أمانة بقيمة 2008: يف عام مساهمات البلدان املقدمة للخربة الفنية -9

خبري إىل أفريقيا وآسيا وأمريكا الالتينيةة   1 000للتعاون ب  بلدان اجلنوب. وحتى اليوم، مت إيفاد قرابة  أمريكي دعمًا

مليةون دوالر   50للتعاون بة  بلةدان اجلنةوب مةع املنظمةة بقيمةة        جديدًا إطاريًا والبحر الكارييب. ووقعت الص  اتفاقًا

  أمريكي لدعم طلبات البلدان واألهدا  االسرتاتيجية للمنظمة. وتشمل اجلهات املقدمة للخربة الفنية لغرل التعاون بة 

، والربازيةل، والصة ،    (Songhai، وبةن  )مركةز سةونغا      (Africa Riceبلدان اجلنوب: مركةز األرز يف أفريقيةا )  

ومصر، وإثيوبيا، وإسرائيل، واليابان، واملغرب، وهولندا، ونيجرييةا، وجنةوب أفريقيةا، ومجهوريةة كوريةا، وتةون ،       

مةن: اجلزائةر،    رد املالية لغرل التعاون ب  بلدان اجلنةوب كةالً  وتركيا، وفييت نام. بينما تشمل اجلهات املقدمة للموا

وأنغوال، والربازيل، والص ، والكامريون، وتشاد، وغينيا االستوائية، واليابان، وكينيا، واملغرب، وهولندا، ونيجرييا، 

   وجنوب أفريقيا، ومجهورية كوريا، وفنزويال.
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مليةون   10.2، الدعم لثالثة مشةاريع للتعةاون الثالثةي بقيمةة     2006تقدم اليابان، منذ عام  التعاون الثالثي: -10

إنتاج األرز وتربية األحيا  املائية ودعم اإلحصا ات الزراعية يف البلدان املنتجة لألرز يف أفريقيا.  دوالر أمريكي. وتضمنت

ومن ب  الشركا  اآلخرين مصةر  التنميةة األفريقةي واالحتةاد األوروبةي، وجمموعةة دول أفريقيةا والكةارييب واحملةيط          

سبانيا(، والصندوق الدولي للتنمية الزراعيةة، والبنةك الةدولي،    الشركا  الثنائيون )أملانيا وإ -اهلادئ، االحتاد األوروبي 

 واملنظمات االقتصادية اإلقليمية، والقطاع اخلاص واملصار  اإلقليمية.

 

حساب األمانة للتضامن مع أفريقيا الذ  خصصت موارد جزئيةة منةب لةدعم     املصادر األخرى/التمويل األولي: -11

عاون ب  بلدان اجلنةوب. ومةن خةالل هةذه املةوارد، تسةتفيد البلةدان مةن أنشةطة          مبادرات إقليمية من خالل طرائق الت

التعاون ب  بلدان اجلنوب وحساب األمانة للتضامن مع أفريقيا. ويف ح  أن هناك جهة من بلةدان اجلنةوب تقةدم عةن     

اجلنةوب وحشةد املةوارد،     طيب خاطر خربتها الفنية لتحقيق أولويات البلد املضيف، فإن شعبة التعاون يف ما ب  بلدان

إىل جنب مع ممثلي املنظمة، سرتوج الستخدام برنامج التعاون التق  ملعاجلة طلب احلكومة املضيفة للدعم الفة .   جنبًا

بل اجلهةة املقدمةة   إىل أن اخلدمات الفنية تغطى من ِق ال من حيث التكلفة لربنامج التعاون التق  نظرًاوهذا استخدام فّع

 لتعاون التق  يستخدم لتعبئة املبادالت وتلبية احتياجات تنمية القدرات.وإىل أن برنامج ا

 

 التوفيق وإقامة الشبكات (باء)

 

ستواصل املنظمة دعم مفهوم إنشا  مركةز أفريقةي للممارسةات الفضةلى والتعةاون بة  بلةدان اجلنةوب وتنميةة           -12

مبةا سةبق، سةتعمل     وارتباطةاً  مؤسسات التميز فيهةا.  القدرات، سيساعد على مجع واستعرال اخلربة الفنية يف أفريقيا و

املنظمة مع بلدانها األعضا  يف اإلقليم على إبراز وتشجيع إمكانات التعاون بة  بلةدان اجلنةوب، واملمارسةات اجليةدة،      

 ومؤسسات التميز واإلجنازات احملققة يف اإلقليم، واالستناد إىل مفهوم بوابة التعاون ب  بلدان اجلنوب.

 

 2015خةةالل دورة املةةؤمتر املنعقةةدة يف عةةام     بوابةةة التعةةاون بةة  بلةةدان اجلنةةوب   وقةةد أطلقةةت املنظمةةة    -13

ج (. وبوابة التعاون بة  بلةدان اجلنةوب هةي منصةة إلكرتونيةة جديةدة تهةد  إىل الرتوية         2015يونيو/حزيران  6-13)

للتعاون ب  بلدان اجلنوب وتيسري إقامة شبكات التعاون بة  بلةدان اجلنةوب. وتقةدم معلومةات عةن اخلةربات الفنيةة         

لبلدان اجلنوب ومؤسساتها يف جمالي األمن الغذائي والزراعة، مبا ُيمكِّن البلدان من التعاون على أساس ثنائي أو إشةراك  

 ب  بلدان اجلنوب. املنظمة لتيسري إقامة تبادل للتعاون يف ما

 

وتعترب بوابة التعاون ب  بلدان اجلنوب خدمة تقدم إىل البلدان األعضا  اليت ميكن هلا االستفادة منهةا، لةي     -14

فقط من خالل السعي إىل احلصول على اخلةربة الفنيةة مةن بلةدان أخةرى مةن اجلنةوب، بةل أيضةا مةن خةالل عةرل             

ة للخةربة مةع روابةط مبواقةع شةبكية للمؤسسةات       املؤسسات التابعة هلا وتسليط الضو  عليها. وتةرد ااةاالت الرئيسةي   

   للحصول على معلومات إضافية. ويف بعض احلاالت، تقدم قوائم باخلربا .

http://www.fao.org/south-south-gateway/overview/en/
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 تنمية القدرات يف جمال التعاون بني بلدان اجلنوب (جيم)

 

ي ( بالنسةبة إىل مةو ف  Quick Guide to SSCأطلقت املنظمة  الدليل السريع للتعةاون بة  بلةدان اجلنةوب  )     -15

املنظمة من أجل دعم احلكومات بشكل أفضل للمشاركة يف التعاون ب  بلةدان اجلنةوب. ومت إتاحةة الةدليل علةى نطةاق       

واسع جلميع املو ف  من خالل برنامج ممثل املنظمة واملنرب ااتمعي لتعلم املو ف . وعالوة على ذلك، جيةر  إعةداد   

 تعلم إلكرتوني خاص بالتعاون ب  بلدان اجلنوب.

 

 االتصاالت والتوعية )دال(

 

ستستمر املنظمة يف االرتقا  بالتعاون ب  بلدان اجلنوب والبلدان املتعاونة من خالل الفعاليات اليت يتم تنظيمها  -16

ال؛ واألحةداث  أو املشاركة فيها، مبا يف ذلك االجتماعات الرفيعة املستوى للشراكة العاملية من أجةل تعةاون إمنةائي فّعة    

ال  املنظمة ومؤمتراتها اإلقليمية بشأن التعاون ب  بلدان اجلنةوب؛ والفعاليةات السةنوية للمعةرل العةاملي      اجلانبية 

 للتنمية القائمة على التعاون فيما ب  بلدان اجلنوب.

 

وسيتم استخدام مجيع قنوات االتصال، اليت تةرتاو  بة  مةواد النشةر والصةفحات اإللكرتونيةة الةيت جيةر           -17

التعاون ب  بلدان اجلنوب يف وسائط التواصل االجتماعي، مبةا يف   -حتديثها بشكل منتظم، باإلضافة إىل وجود املنظمة 

ستخلصة من خالل التعاون بة  بلةدان اجلنةوب. ويةتم كةل      ذلك تويرت وفيسبوك، يف إبراز النتائج اإلمنائية والدروس امل

   ذلك بهد  بنا  الزخم للتعاون ب  بلدان اجلنوب من أجل حتقيق األولويات اإلمنائية ألفريقيا.
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 1امللحق 

 

 املشاريع اجلارية:
 

  الربازيةةةةل: تبةةةةادل اخلةةةةربات واحلةةةةوار بشةةةةأن السياسةةةةات العامةةةةة للزراعةةةةة األسةةةةرية يف أفريقيةةةةا 

   دوالر أمريكي(؛مالي 4)

   مجهورية كوريا: تنمية القدرات وتبادل اخلربات من أجل التنمية املستدامة لسالسل قيمة األرز يف أفريقيا مةن

  ؛2017إىل  2015مليون دوالر أمريكي(؛  مدة املشروع من  1.8خالل التعاون ب  بلدان اجلنوب )

  مةن أجةل الزراعةة واألمةن      أفريقيةا ن ب  بلدان اجلنةوب يف  مرفق التعاو -حساب األمانة للتضامن مع أفريقيا

  ؛2016إىل  2015مليون دوالر أمريكي(؛  مدة املشروع من  1الغذائي )

       برنامج املساعدة الفنية للتعاون ب  بلدان اجلنوب مع مجهورية الصة  الشةعبية: )أوغنةدا راملرحلةة الثانيةة؛

 مليةةةون دوالر أمريكةةةي(؛ مةةةالي 1.5غةةةو الدميقراطيةةةة )مليةةةون دوالر أمريكةةةيو(؛ مجهوريةةةة الكون 1.68

  ؛2019إىل  2015 مندوالر أمريكي(؛ ناميبيا )املرحلة الثانية(؛  مدة املشروع  350 000؛ )املرحلة األوىل(

   أنغةةوال:  تعزيةةز القةةدرات البحثيةةة للمعاهةةد الزراعيةةة والبيطريةةة   -وكالةةة األحبةةاث الزراعيةةة يف الربازيةةل 

  ؛2017إىل  2014 منمليون دوالر أمريكي(؛  مدة املشروع  2.2)

 ( :)مليون دوالر أمريكي(؛ تعزيز اإلحصا ات الزراعيةة يف جمةال    2.5اليابان )الوكالة اليابانية للتعاون الدولي

  ؛2018إىل  2013إنتاج األرز يف بلدان االئتال  املع  بتنمية األرز يف أفريقيا؛  مدة املشروع من 

 )برنامج املساعدة الفنية للتعاون ب  بلدان اجلنوب ب  ناميبيا وفييت نام )عمليات مصايد األمساك الداخلية- 

  ؛2015إىل  2010مليون دوالر أمريكي(؛  مدة املشروع من  1.8الشركا  يف املوارد: إسبانيا )

  املبةادرات اإلقليميةة ومعاجلتهةا بشةكل مباشةر ألولويةات       تعميم مشاريع وبرامج التعاون ب  بلدان اجلنوب يف

  .2016إىل  2015البلدان.  مدة املشروع من 

 

 املشاريع/الربامج قيد اإلعداد:
 

 برنامج الشراكة لتطوير نظم األرز يف أفريقيا (PARDA ،)500 مليون دوالر أمريكي؛ 

   :يف إطةةار املرحلةةة األوىل مةةن حسةةاب أمانةةة الصةة ، قةةدمت هةةذه األخةةرية الةةدعم الفةة  إىل البلةةدان التاليةةة

  ؛2020إىل  2015فريد  وكوت ديفوار وإثيوبيا ونيجرييا )املرحلة الثانية( والسنغال؛  مدة املشروع من  كابو

 ومالي واملغرب وناميبيا؛غينيا وغينيا بيساو  يفإعداد مشاريع جديدة  وجير  حاليًا 

  ( ؛    5دعم فنزويال لتطوير نظام أرز بشكل مستدام يف أفريقيا جنوب الصحرا  الكةربى؛)مالية  دوالر أمريكةي

  ؛2018إىل  2016 فرتة املشروع من 

 ( 18دعم مجهورية كوريا لتطوير املادة الوراثية لألرز يف أفريقيا .)مليون دوالر أمريكي 


