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 A 

  ألفريقيا اإلقليمي والزراعة األغذية منظمة مؤتمر
  الثالثون الدورة

  2018 شباط/فبراير 23-19، السودان الخرطوم،

  تقرير موجز عن توصيات األجهزة اإلقليمية لمنظمة األغذية والزراعة
 

  موجز
  

الربنامج اإلقليمي ملنظمة األغذية والزراعة (املنظمة) العديد من اللجان واهليئات الدســــــــــــتورية عملت ضــــــــــــمن   
ا تشــــــــــــكل منصــــــــــــة للبلدان يف إقليم أفريقيا للتحاور والتداول  املواضــــــــــــيعية. ا بأمهية حامسة حيث أ  وتتســــــــــــم اجتماعا

لويات وتوجز تلك االجتماعات ســلســلة من األو  بشــأن التوجه اجلماعي جملال العمل املواضــيعي لتلك اللجان واهليئات.
ا يف السياسات الوطنية و/أو اإلقليمية    .املقرتحة وتصدر توصيات لالسرتشاد 

  
وتســـــّلط هذه الوثيقة الضـــــوء على املواضـــــيع اليت جرت مناقشـــــتها والتوصـــــيات اليت صـــــدرت خالل فرتة الســـــنتني   

 صــباملشــاركون يف املؤمتر اإلقليمي ألفريقيا يف وضــع هذه املســائل نوقد يرغب  عن خمتلف اللجان واهليئات. 2016-2017
  عينيهم عند النظر يف املسار املشرتك إلعداد التوصيات واقرتاح اإلجراءات على كّل من مؤمتر وجملس املنظمة.

  المسائل التي ينبغي لفت عناية المؤتمر اإلقليمي إليها
  

  :ا يليقد يرغب املؤمتر اإلقليمي يف النظر يف م  
  

املســــــــــتدامتني  والزراعة األغذيةالقيام يف دوراته املقبلة بإدراج ما ال يقّل عن بند واحد للنقاش خاص مبســــــــــائل   )1(
   ؛الطبيعيةوإدارة املوارد 

وإدراج مســـألتني مشـــرتكتني ذات أمهية على املســـتوى اإلقليمي ومها خشـــب الوقود للطاقة الريفية وإدارة املوارد   )2(
  على جدول أعمال دورته احلادية والثالثني؛املائية، 

وتوطيد التعاون على املســــــــــــتوى القطري بني الزراعة واحلراجة واملياه لتحفيز حتقيق أهداف التنمية املســــــــــــتدامة   )3(
   والتكّيف مع تغري املناخ والتخفيف من وطأة تأثرياته؛

ل املوارد األمساك يف ما يتعلق بارتفاع معدل استغالوأخذ العلم بالنتائج الصادرة عن األجهزة اإلقليمية ملصايد   )4(
  السمكية واحلاجة إىل تطوير قطاع االستزراع السمكي بقدر أكرب وإدارته.
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  الدورة الخامسة والعشرون لهيئة اإلحصاءات الزراعية األفريقية  -ًال أوّ 
  
الل الفرتة يف إنتييب، أوغندا خ (اهليئة) ُعقدت الدورة اخلامســـــــــة والعشـــــــــرون هليئة اإلحصـــــــــاءات الزراعية األفريقية  -1

 من البلدان األعضـــــــــــــــاء باإلضـــــــــــــــافة  27وقد شـــــــــــــــارك فيها مندوبو  .2017نوفمرب/تشـــــــــــــــرين الثاين  17إىل  13املمتدة من 
ومت انتخاب أعضـــــاء  مشـــــارًكا. 112وبلغ العدد اإلمجايل للمشـــــاركني يف الدورة  مؤســـــســـــات وطنية وإقليمية ودولية. 10إىل 

   دد وهم أوغندا رئيًسا وغابون نائًبا للرئيس وبوركينا فاسو وكينيا مقررين.املكتب اجل
  
 وانعقدت الدورة اخلامسة والعشرون للهيئة حتت عنوان "اإلحصاءات الزراعية يف عصر أهداف التنمية املستدامة:  -2

  هدًفا  17إمهال أحد، من التحديات والفرص". وتتألف أهداف التنمية املســـــــــــــــتدامة وهدفها الشـــــــــــــــامل املتمثل يف عدم 
وتعّد منظمة األغذية والزراعة الوكالة الراعية لواحد وعشرين مؤشرًا  مؤشرًا ألهداف التنمية املستدامة. 232مقصًدا و 169و

أهداف من أهداف التنمية املســــــــــــتدامة. وانطالقًا من دور الوكالة الراعية ومع احرتام امللكية الوطنية لإلحصــــــــــــاءات  7 عرب
ا اخلامســة والعشــرين على املؤشــرات الواحدة والعشــرين  ومؤشــرات أهداف التنمية املســتدامة، رّكزت اهليئة حبثها خالل دور

   املذكورة وعلى املنهجية والبيانات املطلوبة لتجميعها.
  
ا اخلامســــة والعشــــرين إىل مســــاعدة كبار املســــؤولني يف مكاتب اإلحصــــاء الوطنية   -3 وزارات و وســــعت اهليئة يف دور

ا القطرية.   الزراعة على فهم دورها يف حتسني مجع البيانات ونوعيتها والقدرة على مقارنتها واستخدام مؤشرا
  
  وإّن الدورة اخلامسة والعشرين:  -4
 

املنظمة بإعداد خطوط توجيهية واإلسراع يف تقدمي املساعدة الفنية والتدريب للبلدان بالنظر إىل حتديات  أوصت  (أ)
ول األعمال اخلاص بأهداف التنمية املســــتدامة وشــــددت على ضــــرورة أن ترتّكز املســــاعدة على تطوير رصــــد جد

   .القدرات الفنية يف البلدان وعلى تطبيق منوذج الستخدام املوارد املتاحة بصورة كفؤة
ج تدريب املدرّبني لتوســـــــــــيع قاعدة اخلرباء املؤهلني والقادرين  ودعت  (ب) توفري املســـــــــــاعدة  علىاملنظمة إىل اعتماد 

   .الفنية لرصد أهداف التنمية املستدامة وغريها من املواضيع املتصلة باإلحصاءات الزراعية
بأّن رصــــد أهداف التنمية املســــتدامة يتطّلب من البلدان توطيد دورها التنســــيقي لنظم اإلحصــــاء الوطنية  وأقّرت  (ج)

ا حرًصا على أن تكون عملية جتميع ورصد أهداف التنمية    .املستدامة منهجية ومتسقة ويف أوا
 املنظمة بأن تواصـــــــل مســـــــاعدة البلدان يف تنفيذ نظام املعلومات اإلحصـــــــائية القطرية لألغذية والزراعة وأوصـــــت  (د)

)CountrySTAT(  وتطويره وبــأن تعقــد حلقــات عمــل تــدريبيــة متّكن البلــدان من التكــامــل على حنو أفضــــــــــــــــل  
   .صائية اجلديدةمع منصة نظام املعلومات اإلح

منظمة األغذية والزراعة واملنظمات اإلقليمية واإلقليمية الفرعية بأن تعقد بصـــورة منتظمة منتدى تعاون  وأوصـــت  (ه)
لتبادل اآلراء حول خمتلف املبادرات املتعلقة بالعمل املعياري يف جماالت التصـــــــميم املنهجي للبيانات اإلحصـــــــائية 

 ء امللقى على عــاتق البلــدان واحلــد من عــدم عن األغــذيــة والزراعــة ومجعهــا وجتهيزهــا ونشـــــــــــــــرهــا ولتخفيف العــب
   .اتساق البيانات
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، بالنسبة إىل البلدان اليت بدأت فيها عملية تصميم اخلطط االسرتاتيجية لإلحصاءات الزراعية ومل تنجز وأوصت  (و)
يف تقدمي  عبعد، بأن يعمل الشــركاء يف تنفيذ االســرتاتيجية العاملية، وخباصــة مصــرف التنمية األفريقي، على اإلســرا 

   .اهلامة بصيغتها النهائية االسرتاتيجية الوثائقالدعم الالزم لوضع تلك 
باجلهود اليت تبذهلا كل من املنظمة واالسرتاتيجية العاملية لبلورة منهجية املسح املتكامل للجوانب الزراعية  ورّحبت  (ز)

  ن أجــل بنــاء نظــام مســـــــــــــــتــدام وشــــــــــــــــامــل والريفيــة وهي تقّر بــأّن هــذه املنهجيــة قــادرة على مســــــــــــــــاعــدة البلــدان م
وذي مردودية تكاليفية للمسح الزراعي وهو ما سيتّم االسرتشاد به يف عدد ملحوظ من مؤشرات أهداف التنمية 

   .املستدامة واجملموعة الدنيا من البيانات الرئيسية
ة باحلاسوب خصية باالستعانالبلدان على اعتماد أدوات ذات مردودية تكاليفية على غرار املقابالت الش وحّثت  (ح)

   .للحد من كلفة إنتاج البيانات وحتسني نوعيتها
ا بشـــــــأن اســـــــتخدام الشـــــــق اخلاص باألمن الغذائي يف برنامج وأوصـــــت  (ط)  ADePT بأن تطلب البلدان بناء قدرا

ســــــتهالك اللتحليل االقتصــــــادي اآليل للتوصــــــل إىل مؤشــــــرات جمدية لألمن الغذائي والتغذية اســــــتناًدا إىل بيانات 
  .االغذية اليت يتم مجعها بواسطة بيانات املسح عن إنفاق اُألسر املعيشية

املنظمة بالعمل بشكل وثيق مع البلدان األعضاء لدعم تقييم واستعراض نظم اإلحصاء الوطنية ملصايد  وأوصت  (ي)
اع مبوازاة املســـــتطاألمساك ولتضـــــمني عمليات املســـــح الزراعي أســـــئلة عن الغابات من أجل خفض التكاليف قدر 

   .تعزيز اإلحصاءات البيئية يف مكاتب اإلحصاء الوطنية
املنظمة إىل املبادرة إىل توطيد التعاون على حنو أكرب مع جلنة األمم املتحدة االقتصادية ألفريقيا ووكاالت  ودعت  (ك)

وبرامج األمم املتحدة األخرى والبلدان األعضـــــــــــــــاء واجلماعات االقتصـــــــــــــــادية اإلقليمية يف جماالت بناء القدرات 
يف  هليئةاد عروض عن املواضيع ذات الصلة وتقدميها إىل وتنمية املوارد البشرية ودعوة املنظمات الشريكة إىل إعدا

ا املقبلة    .دورا
إىل طلب البلدان الناطقة باللغة الربتغالية ترمجة اخلطوط التوجيهية والدليل والوثائق املكتوبة إىل اللغة  وأشـــــــــــارت  (لـ)

  .دامةالربتغالية مبا ميّكن من احلصول على إحصاءات جّيدة لرصد أهداف التنمية املست
ملنظمة ا إحالة التوصــــــــــية بشــــــــــأن إنشــــــــــاء اللجنة العاملية لإلحصــــــــــاءات الزراعية إىل الدورة الثالثني ملؤمتر وطلبت  (مـ)

 .2018فرباير/شباط  23إىل  19اإلقليمي ألفريقيا يف اخلرطوم، السودان خالل الفرتة من 
  
  وميكن االطالع على وثائق الدورة على العنوان التايل:  -5

/en25events/afcas/afcas-http://www.fao.org/economic/ess/ess/  
   



4   ARC/18/INF/7 

 

  الدورة السابعة عشرة للجنة مصايد األسماك الداخلية   -ثانًيا
  وتربية األحياء المائية في أفريقيا

  
ا الســـــابعة عشـــــرة بنجاح يف بنجول، غامبيا، خالل الفرتة املمتدة من   -6  2017مايو/أيار  11إىل  9عقدت اللجنة دور

 وبعدما تعّذر تأمني النصـــــــــــــاب املطلوب من احلضـــــــــــــور، أعلنت األمانة أّن البنود  رغم املشـــــــــــــاركة احملدودة من األعضـــــــــــــاء.
   ة واملناقشات اليت ختللت الدورة.اليت تتطّلب البت فيها مل تُنجز رغم العروض املقدم

  
) إجراءات املتابعة لألنشـــطة ما بني الدورات 1وكان الغرض الرئيســـي من انعقاد الدورة مناقشـــة املواضـــيع التالية: (  -7

) وحالة مصايد األمساك 3) ونتائج االجتماع السنوي السادس لشبكة تربية األحياء املائية يف أفريقيا؛ (2وآفاق املستقبل؛ (
   الداخلية وتربية األحياء املائية يف أفريقيا، آفاق املستقبل السرتاتيجية تطويرها.

  
  وإّن الدورة السابعة عشرة:  -8
  

   .أسفت للفرتة الطويلة الفاصلة بني الدورة واألخرى ولكنها أثنت على جهود األمانة لتنشيط اللجنة  (أ)
   .اللجنة إىل األعضاء فيهاوأشارت إىل احلاجة املاسة إىل أن تعود ملكية   (ب)
ج ابتكاري إلعادة تنشــــــــــيط جلنة مصــــــــــايد األمساك الداخلية وتربية األحياء املائية   (ج)   وأشــــــــــارت إىل ضــــــــــرورة اتباع 

  .يف أفريقيا
  من دســـــــــــــــتور املنظمة. واعُترب أّن اللجنة  6واتفقت على أن تبقى اللجنة كأحد األجهزة املنشـــــــــــــــأة مبوجب املادة   (د)

  نقل املســـــائل املتعلقة مبصـــــايد األمساك الداخلية وتربية األحياء املائية يف أفريقيا على الســـــاحة العاملية هي وســـــيلة ل
   .يف املناسبات الكربى على غرار دورات جلنة مصايد األمساك

دورات اللجنة. وجيب أن يســــّلط هذا االســــتعراض الضــــوء  يفوأوصــــت أمانة اللجنة بإجراء اســــتعراض للحضــــور   (ه)
البلدان األعضاء اليت تشارك بانتظام يف دورات اللجنة وعلى البلدان األعضاء اليت تكون مشاركتها حمدودة على 

   .والبلدان األعضاء اليت ال تشارك على اإلطالق ومستوى متثيل كل منها
خالل الدورة  توأوصـــت جمموعة العمل املعنية حبســـاب األمانة املتعدد اجلهات املاحنة اخلاص باللجنة واليت أنشـــئ  (و)

   .االستثنائية املنعقدة يف داكار، بأن تباشر عملها حتت قيادة أمانة اللجنة
 وأقّرت اقرتاح إدراج شـــــــــــــــبكــة تربيــة األحيــاء املــائيــة يف أفريقيــا ضـــــــــــــــمن املكتــب األفريقي للموارد احليوانيــة التــابع   (ز)

  .لالحتاد األفريقي
  .حمّدثة عن املصايد الداخلية وتربية األحياء املائيةوسّلمت باحلاجة إىل وجود إحصاءات منتظمة و   (ح)
وأشــــارت إىل أّن مصــــرف التنمية األفريقي على أّمت االســــتعداد ملســــاعدة البلدان يف تنفيذ برامج االقتصــــاد األزرق   (ط)

  .لديها مع التشديد على املصايد الداخلية وتربية األحياء املائية


