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املسججججججنطاث  ن عثىها علئ البيجة عاتججججججمير اا ججججججا   ع  ى  ميكن طباعة هذه الوثيقة عند الطلب انسججججججما ما  ر  باظمة  نغذة اواذزة عاللماعة لل د  دم 
 www.fao.org عميكن ا طالث علئ هذه الوثيقة ععلئ اريها  ن الواثئق علئ  و ر املنغذة  ىاعاة للبيجة.

NC283/A 

A 

 اإلقليمي والزراعة األغذية  منظمة مؤمتر 
 ألفريقيا

 الدورة احلادية والثالثون 

 2020مارس/ آذار   27-23شالالت فكتوراي، زمبابوي، 

  والزراعةتقرير موجز عن توصيات األجهزة الدستورية اإلقليمية ملنظمة األغذية 
 )احلياة الربية/الغاابت، ومصايد األمساكو اإلحصاءات، (

 
 املوجز

 زتذل الربان ج اإل ليذي ملنغذة اواذزة عاللماعة )املنغذة( عمبر جلان عهيجا  ظسنومزة  واضيعية إ ليذية. 
عاتّكل هذه اللمان عاهليجا   ن ة للبلدان يف إ ليم عفىزقيا للن اعم عالنداعل بتأن النوجه اجلذاعي جملال العذل 

يجا  بنوليف املنا تا  علئ حنو ع رب عبن دزد اوعلواي  عاقوم هذه اهل املواضيعي لنلك اللمان ع/ عع اهليجا .
 عالنوصيا  الىا ية إىل ابسيط جداعل اوعذال الوطنية ع/ عع اإل ليذية يف اجملا   املواضيعية ذا  ال لة.

 
 نا تنها عاإلجنازا  عالنوصيا  ذا  ال لة املقد ة إىل  عاقّدم هذه الوثيقة حملة عا ة عن املواضير اليت متتّ  

  عال اظمة عن هذه اللمان/ اهليجا  اومبر: 2019-2018ملؤمتى اإل ليذي وفىزقيا لفرتة السننني 
 

 الدعمة الساظسة عالعتىعن هليجة اإلح اءا  اللماعية اوفىزقية •
 هليجة الغااب  عاحلياة الربزة يف عفىزقيا  عال انية عالعتىعن احلاظزة عالعتىعن  الدعماتن •
 لمنة   ازد عمساك شىق عسط اوطلسيالدعمة ال انية عالعتىعن ل •
 للمنة   ازد اومساك الداخلية عاىبية اوحياء املائية يف عفىزقيا  ال ا نة عتىة العاظزة الدعمة •

 
 ميكن اوجيه عي اسنفساما  بتأن  ضذون هذه الوثيقة إىل: 

 ع انة املؤمتى اإل ليذي
Secretariat@fao.org-ARC 

 
  

http://www.fao.org/
mailto:ARC-Secretariat@fao.org
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 معلومات أساسية -أوالا 
 لدورة السادسة والعشرون هليئة اإلحصاءات الزراعية األفريقيةا -  ألف

الفرتة املذندة  يف، اابون لربعفيلُعقد  الدعمة السجججاظسجججة عالعتجججىعن هليجة اإلح جججاءا  اللماعية اوفىزقية )اهليجة( يف  -1
بلدما  ن البلدان اوعضججججاء يف اهليجة  46 ندعابم  ن   112ع د شججججامك فيها   .2019نوفذرب/اتججججىزن ال ا    8إىل  4  ن

ا عالسججنغال   ؤسججسججة إ ليذية عظعلية.ع   نغذة 12ابإلضججافة إىل  عمت اننخاب ععضججاء املكنب اجلدظ عهم اابون مئيسججم
 انئبما للىئيس ع ينيا عاونس  قىمزن.

لماعة القائذة علئ انعقد  الدعمة السجججاظسجججة عالعتجججىعن للهيجة "ت عنوان ساعلزل السجججياسجججا  ا اصجججة ابواذزة عالع  -2
"سجججججججججني  علئعانطال ما  ن هذا املوضجججججججججوث عملسجججججججججاعدة البلدان  اوظلة يف عفىزقيا  ن خالل عحدث اإلح جججججججججاءا س.

عذليا  مجير البياان  ع عاجلنها ع"ليلها عنتىها ع قامننها ععضر  ؤشىا  عهداف الننذية املسندا ة، مّ ل  اهليجة 
عنتججطة املنغذة يف لال اإلح ججاءا   (1) حب ها خالل ظعمهتا السججاظسججة عالعتججىزن علئ مانية  واضججير مئيسججية عهي:

ع ياس  ؤشججىا  عهداف   (2)م عفىزقيا  نذ انعقاظ الدعمة اوخرية للهيجة؛  ا اصججة ابواذزة عاللماعة عذا  ال ججلة   لي
عالربان ج العاملي للنعداظ اللماعي عالتججؤعن اجلنسججانية؛   (4)ع ياس إح ججاءا  او ن الغذائي؛   (3)الننذية املسججندا ة؛ 

اإلح اءا  ا اصة ابسنخدام ع  (7)البياان  املفنوحة يف اإلح اءا  اللماعية؛  ع   (6)؛    سx 2030 50سع باظمة   (5)
 عالتى اء.( 8)املياه ع  ازد اومساك عالغااب ؛ 

اوصججججية، انذ ل اوعلواي   87ع ن بني النوصججججيا  اليت عافقت عليها اهليجة يف ظعمهتا السججججاظسججججة عالعتججججىزن ععدظها  -3
 الىئيسية يف  ا زلي:

  القطاعية لإلح اءا  اللماعية عالىزفية؛ ا سرتاايميةانفيذ البلدان اوعضاء  طنها  ( ع)
ضىعمة عن اقوم املنغذة بنك يف جهوظها حلتد املوامظ الالز ة لنذوزل املىحلة ال انية  ن ا سرتاايمية العاملية  (ب)

 لن سني اإلح اءا  اللماعية عالىزفية؛ 
القطىزة ا اصجة بكل  نها، ع ائذة جها   عاملال حاسجنعىا  البلدان اوعضجاء لننائج الدماسجة ا سجنق جائية   (ج)

ا ا جججال الوطنية لكل  ؤشجججى  ن  ؤشجججىا  عهداف الننذية املسجججندا ة، عإمسجججال النعليقا  ذا  ال جججلة إىل 
  questionnaires@fao.org-SDG :العنوان النايل

ر اللمنة ا  ن ججججججججاظزة وفىزقيا النابعة لد م املن دة ع فوضججججججججية ا "اظ ضججججججججىعمة عن اقوم املنغذة، ابلنعاعن   (ظ)
اوفىزقي مبواصجججلة الدعوة إىل حتجججد املوامظ عا لنلا ا  الضجججىعمزة  عنذاظ املؤشجججىا  العاملية وهداف الننذية 

 املسندا ة عإعداظها عاسنخدا ها؛
او ن الغذائي علئ نطاق ععسجر، عاىمجة عظاة ضجىعمة عن اتجّمر املنغذة اسجنخدام  قياس املعاانة  ن انعدام  (ه)

عضجججججججججذان نتجججججججججى عفضجججججججججل املذامسجججججججججا  للبلدان يف إعداظ هذه  ،جتذير  يلانيا  اواذزة إىل اللغة الفىنسجججججججججية
امليلانيا ، عاوفري الدعم لوضجر إجىاءا  ع نهمية عاضج ة لنقدزى النسجب املجوزة للفا د  ن اواذزة )ظماسجة 

ظ( عنتجججىها، عظ ج  ننما    جججازد اومساك عاىبية اوحياء املائية يف جتذير اسجججنق جججائية لفرتة  ا بعد احل جججا
  يلانيا  اواذزة؛

mailto:SDG-questionnaires@fao.org
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ضجىعمة عن اواصجل املنغذة النعاعن  ر اجلذاعا  عاملنغذا  ا  ن جاظزة اإل ليذية لنعلزل الننسجيق بني عنتجطة  ( ع)
ذزة ع"ليلها عنتجججججىها ا  اواانذية القدما   ن عجل ظعم اإل ليم يف عذليا  مجر البياان  ا اصجججججة مبيلاني

 صنر القىام؛عذليا   يفعاسنخدا ها 
ضججججىعمة عن اقوم البلدان اوعضججججاء ابسججججنخدام  ن ججججا  عخى  لنتججججى البياان  يف عشججججكال بياان   فنوحة،  ( ز)

عخباصججججة بوابة البياان  القطىزة اليت اسججججنضججججيفها شججججبكة نغم املعلو ا  السججججىزعة يف عفىزقيا/   ججججىف الننذية 
لو ا  اإلح جججججججائية القطىزة اوفىزقي، للنعوزض عن ع ف الدعم الفين الذي  انت املنغذة اوفّىه ملن جججججججة املع

 (؛CountrySTAT) عاللماعةلداذزة 
ع  انخّلئ البلدان اوعضجججججججججاء عن لذوعا  العذل الفنية العا لة يف  تجججججججججىعث نغام املعلو ا  اإلح جججججججججائية  ( ح)

 إذ زتّكل هذا املتىعث آلية لنعلزل اوحيد املذامسا  اجليدة عاباظهلا؛ عاللماعة،القطىزة لداذزة 
ن اوعضجاء إجىاء ظماسجة اسجنق جائية عمجر للبياان  بتجأن اسجنهالك اوسجى املعيتجية،  ا  ن عن اتجّمر البلدا (ط)

 ؛عي النغذنقص الحنساب  عدل اننتام ا اصة اب عازرياملشأنه عن زنيح  ن بني مجلة  ن او وم، اقدزى 
مر البلدان   2020للربان ج العاملي للنعداظ اللماعي لعام   2نغىما إىل فائدة اجمللد  (ي ) ب جججججججفنه عثيقة  ىجعية، ُاتجججججججّ

اوعضجججاء علئ اسجججنخدام هذه الوثيقة لنوفري الدعم لإلعداظ الفين لعذليا  النعداظ عانفيذها، عحتجججد املوامظ 
  ن ا عنذاظ علئ متوزل اجلها  املاحنة؛ احلكو ية إلجىاء هذه العذليا  بد م 

للبلجدان النجاطقجة  2020العجاملي للنعجداظ اللماعي لعجام للربان ج  2املنغذجة ملجائجدة  سججججججججججججججنجدزىة حول اجمللجد  عقجد ( ك)
 ابللغة اإلنكليلزة؛ 

عحدا   خمنلف يفسججنبياان  ا  إلعداظس  حلول الدماسججا  ا سججنق ججائيةساسججنخدام البلدان اوعضججاء وظاة  (ل)
 اعي؛سا  يف بياان  النعداظ اللم عن احلاجة إىل الدعم السياسي لد ج املنغوم جلن النعداظ اللماعي، فضالم 

عمّحبت البلدان اوعضجججاء ابسجججنهالل  بام التجججى اء يف الننذية اللماعية ) نغذة اواذزة عاللماعة، عال جججندعق  ( م)
اليت اى ي إىل اوفري الدعم  ذسني س    50x2030س  ملباظمة(  ذلكالدعيل للننذية اللماعية عالبنك الدعيل، عاري  

بلدما  ن بني البلدان املنخفضججججة عاملنوسججججطة الدخل يف عفىزقيا عآسججججيا عالتججججىق اوظي عع ىزكا الالاينية،   (50)
لنعلزل نغم إح ججججاءاهتا اللماعية  ن خالل اوفري الدعم لعذليا  مجر البياان  اللماعية ذا  ال ججججلة بواسججججطة 

 ؛2030العام  لغازة اسنق ائيةظماسا  
 الدعيلق  نغذة اواذزة عاللماعة عال جججندعق الدعيل للننذية اللماعية عالبنك عمّحبت البلدان اوعضجججاء  طال (ن)

، عهو نغام سججيذّكن  ن إعداظ عجتذير بياان  عن (RULIS)املعلو ا  عن سججبل العييف يف الىزف  لنغام
ئ الدخل عسجبل العييف عالننذية الىزفية عنتجى بياان  الدماسجة ا سجنق جائية علئ  سجنو  اوسجى املعيتجية ععل

 سبيل صيااة السياسا ؛ يف 50x2030 سنو  امللمعة يف إطام  باظمة 
عمّحبت البلدان اوعضجججججاء ابملن جججججة اجلدزدة للذنغذة لنتجججججى  لفا  للبياان  املنناهية ال جججججغى حول اواذزة  ( س)

عاللماعة، ع باظمة إطعام عفىزقيا اليت عنتججججأها   ججججىف الننذية اوفىزقي، عخطة الن ّول اللماعي ذا  ال ججججلة، 
 ابعنبامها فىصة لدعم إعداظ اإلح اءا  اللماعية؛ 

 واصجلة عنتجطة بناء القدما  لدعم البلدان يف عضجر نغم  (1) جة املنغذة ابلقيام مبا زلي:ع ذلك ععصجت اهلي ( ث)
ا للذعازري الدعلية الوافية عالد يقة؛ سجججججليذة جلذر البياان  ا اصجججججة مب جججججازد اومساك عاىبية اوحياء املائية عفقم 
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ا إىل الن داي  اليت الداخلية، نغىم اوفري الدعم عإعداظ املنهميا  املناسججججبة جلذر البياان  يف امل ججججازد ع   (2)
العذجل  ن عججل اعلزل إظ جاح إح ججججججججججججججاءا  الغجااب   (3)زواجههجا العجدزجد  ن بلجدان اإل ليم يف هجذا القطجاث؛ 

مجر البياان  اإلح جججائية اللماعية ع"سجججني البياان  ا جنذاعية عا  ن جججاظزة بتجججأن  عذليا عاوشجججمام يف  
العذل ع  (4)اسججنخدام الغااب ، مبا يف ذلك  سججا نها يف العذالة عالدخل عاو ن الغذائي عالنغذزة عالننذية؛  

 جججججججججلة انذر البياان  عاإل ليذية عالدعلية بتجججججججججأن القضجججججججججااي املن الفىعية علئ حنو عثيق  ر املنغذا  اإل ليذية
عاك يف اجلهوظ لن سجججججني  عد   ا سجججججنمابة  ن عجل احل جججججول علئ  ائذة  دثة جلها    (5)ع"ليلها؛  

ا ا جججججال املسجججججؤعلة عن الىظ علئ خمنلف اسجججججنبياان  املنغذة علئ املسجججججنو  القطىي، عالعذل  ر املنغذا   
  ععثق ع نواصججججججججججلة بني  و في املنغذة اا ججججججججججا ى اعلزل ا ا ججججججججججا   عاحلفا  علئ اإل ليذية عإذا للم او 

 املسؤعلني عن ا سنبيان عجها  ا ا ال؛
عنغىما إىل الدعم احلاسجججججججم الذي زّنسجججججججم به الندمزب علئ القياظة،   بد للمنة ا  ن جججججججاظزة وفىزقيا  واصجججججججلة  (ف)

عن  ذ، فضججججججالم ىل إجياظ شججججججىا ا   نذلة للذسججججججاعدة يف الننفيإ ياظهتا لربان ج الندمزب علئ القياظة، سججججججعيما 
 ن خطة عذل ا سجرتاايمية العاملية لن سجني اإلح جاءا   2اوفري اوجيه  وي لد ج الربان ج ضجذن املىحلة 

 اللماعية عالىزفية؛
ععافقت اهليجة علئ النامزخ املقرتح  نعقاظ الدعمة السججججججججابعة عالعتججججججججىزن هليجة اإلح ججججججججاءا  اللماعية اوفىزقية  ( ص)

 (.2021يف نوفذرب/ اتىزن ال ا    ام، السنغالا ع كان انعقاظها )ظ
عميججججكججججن ا طججججالث عججججلججججئ عاثئججججق الجججججججدعمة السجججججججججججججججججججججاظسجججججججججججججججججججججة عالججججعتجججججججججججججججججىزججججن لججججلججججهججججيججججججججججججة عججججلججججئ الججججعججججنججججوان الججججنجججججججايل:  -4

events/afcas/afcas26/en/-http://www.fao.org/economic/ess/ess 
 

 الدورة احلادية والعشرون هليئة الغاابت واحلياة الربية يف أفريقيا -  ابء
 
 ن الفرتة املذنجدة   يفعفىزقيجا ظعمهتجا احلجاظزجة عالعتججججججججججججججىزن يف ظا جام، السججججججججججججججنغجال  يفعقجد  هيججة الغجااب  عاحليجاة الربزجة  -5

بلدما  ن  26عن   مم الم  110  تجججججججججججججام ما ع ن بينهم: 187عحضجججججججججججججى حلقة العذل  .2018زونيو/ حلزىان   23 إىل 19
عحضججججى  البلدان اوعضججججاء عثالثة بلدان انذنر ب ججججفة  ىا ب عسججججنة مم لني عن او م املن دة عع ا هتا املنخ جججج ججججة.

 عن اسر  نغذا  حكو ية ظعلية عظعلية اري حكو ية. عتى مم الم  عحد ذلك 
ر اوسبوث ا ا س للغااب  عاحلياة ععقد  الدعمة احلاظزة عالعتىعن هليجة الغااب  عاحلياة الربزة يف عفىزقيا ابلنلا ن   -6

إاتحة  الربزة يف عفىزقيا "ت عنوان  تجججرتك سإعاظة الغااب  عاملنا ى الطبيعية ع وامظ احلياة الربزة إىل هيجنها اوصجججلية:
عاسججججججججنناظما إىل هذا املوضججججججججوث، هدفت الدعمة احلاظزة عالعتججججججججىزن هليجة الغااب   الفىص للننذية املسججججججججندا ة يف عفىزقياس

خالل هذا اوسجججججبوث إىل اسجججججليط الضجججججوء علئ الدعم مت انفيذها  اليتياة الربزة يف عفىزقيا عاونتجججججطة ذا  ال جججججلة  عاحل
الىئيسجججججججي لإلظامة املسجججججججندا ة للغااب  عاملنا ى الطبيعية ع وامظ احلياة الربزة عإعاظهتا إىل هيجنها اوصجججججججلية، يف  واجهة 

عا  ن جججججججججججججاظزة املرتابطة يف هذا اإل ليم، ع  سجججججججججججججيذا انعدام او ن الغذائي عالنغذعي، الن داي  البيجية عا جنذاعية  
 ى.عاغري املناخ عادهوم اوماضي عالن  ّ 

 

http://www.fao.org/economic/ess/ess-events/afcas/afcas26/en/
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 عيف إطام النوصيا  املن لة مبؤمتى املنغذة اإل ليذي وفىزقيا، إّن اهليجة: -7
ية املسججججندا ة عظعت اوعضججججاء  ن عهداف الننذ 2ع ّى  ابلدعم احلاسججججم للغااب  عاحلىاجة يف "قيق اهلدف  ( ع)

الىفير املسججججنو  املعين ابو ن الغذائي عالنغذزة عجلنة او ن الغذائي العاملي،  ا رباء فىزقإىل انفيذ اوصججججيا  
 علئ حنو شا ل؛

احلواما  الىفيعة املسججنو  املتججرت ة بني  طاعا  الغااب  عسججائى القطاعا  ذا    يسججريا ن املنغذة  تعطلب (ب)
نوزني القطىي عاإل ليذي، عظعت اوعضاء إىل اسن ذام املوامظ الالز ة يف لال إظامة الغااب  ال لة علئ املس

عاحلياة الربزة علئ حنو  سجججججججججججندام إلظا ة  سجججججججججججا ا  الغااب  عاحلياة الربزة يف "قيق او ن الغذائي عالنغذزة 
  عاللماعة املسندا ة عاعلززها؛

 2020ليا  اإلبالغ ا اصجة بنقييم حالة املوامظ احلىجية لعام  عشجّمعت البلدان علئ املتجام ة بنتجاط يف عذ ( ح)
عالنعاعن  ر املنغذة عاملؤسجججججججججسجججججججججا  التجججججججججىزكة  ن عجل "قيق ععجه دزم يف مجر البياان  ع"ليلها عإظامهتا 

 عاحلد  ن ازظعاجية اجلهوظ؛
ظامة املسججججججججججججندا ة ععّ د   ن جدزد ع ية ا نيازا  الغااب  يف البلدان ا سججججججججججججنوائية  وسججججججججججججيلة لن قيق اإل (ظ)

عطلبت   ،للغااب ، عمّحبت اب طوط النوجيهية الطوعية لنقدمي ا نيازا  الغااب  يف املناطق ا سججججججججججججججنوائية
د  ن بقجججاء النكجججاليف املنعلقجججة بنطبيقهجججا يف  ننجججاعل  ن البلجججدان اطبيق هجججذه ا طوط النوجيهيجججة عالنجججأ جججّ 

  عص اب ا نيازا  الغااب ؛
اللموء إىل سائى عنواث التىا ا  املوجوظة يف عفىزقيا، إىل جانب ا  نيازا ، عطلبت  ن اوعضاء النغى يف   (ه)

  ن عجل اعلزل اإلظامة املسندا ة للغااب  عاوليد املنافر ا  ن اظزة عا جنذاعية عالبيجية؛
عشججججججججججججججّمعجت اوعضجججججججججججججججاء علئ املتجججججججججججججججام جة يف  بجاظمة إعجاظة املنجا ى الطبيعيجة اوفىزقيجة إىل هيجنهجا اوصججججججججججججججليجة  ( ع)

(AFR100 ) ليون هكنجام  ن اوماضججججججججججججججي يف عفىزقيجا إىل هيجنهجا   100عهي عبجامة عن جهوظ  طىزجة إلعجاظة 
، عطلبت  ن املنغذة اوفري الدعم يف إعداظ خطط إلعاظة هذه اوماضجججججججججججي إىل 2030اوصجججججججججججلية حبلول عام  

 عابىة لل دعظ عيف اعبجة املوامظ؛هيجنها اوصلية عيف صيااة املتامزر الوطنية عال
ابجلهوظ اليت ابذهلا البلدان اوعضجججججججججاء يف لال اإلظامة املسجججججججججندا ة لل ياة الربزة، عععصجججججججججت  ظ اح   اعرتفتع  ( ز)

احلياة الربزة علئ حنو  ا ل يف السجياسجا  عا سجرتاايميا  الوطنية املنعلقة ابلغااب   ن عجل "سجني صجون 
  هذه املوامظ عإظامهتا املسندا ة؛

سججرتاايميا  الوطنية لإلظامة املسججندا ة لل ياة الربزة  ر الربا ج عطلبت  ن اوعضججاء ضججذان  واء ة هذه ا  ( ح)
 عا سرتاايميا  عاوطى عاملباظما  اوفىزقية عالعاملية ذا  ال لة؛

عع ّى  ابلدعم الىائد الذي اضجججطلر به املنغذة يف اعلزل  كانة اوماضجججي اجلافة يف عفىزقيا، ععشجججاظ  ابجلهوظ  (ط)
عاإلظامة املسجججججججندا ة عإعاظة املوامظ إىل هيجنها اوصجججججججلية يف  عذليا  النقييم عالىصجججججججدنغذة لدعم اليت ابذهلا امل

 ى ظعذما ملباظمة اجلدام اوخضجججججججججى العغيم؛اإل ليم، ع  سجججججججججيذا  ن خالل  تجججججججججىعث العذل ملكاف ة الن ججججججججج ّ 
ظ ذا  عععصجججججت اهليجة ون اقوم البلدان اوعضجججججاء بنوسجججججير اطبيقها ملفهوم  اجلدام اوخضجججججى العغيم عاجلهو 

ال جججلة الواسجججعة النطاق إلعاظة اوماضجججي إىل هيجنها اوصجججلية، يف مجير البلدان الوا عة يف اوماضجججي اجلافة مبا 
 يف ذلك يف مشال عفىزقيا ععفىزقيا جنوب ال  ىاء الكرب ؛



ARC/20/INF/8 6 

 

 

ععشجججججججججججججاظ  ابجلهوظ اليت ابذهلا البلدان اوعضجججججججججججججاء عاجلذاعة اإليائية للمنوب اوفىزقي ع فوضجججججججججججججية ا "اظ  (ي )
وفىزقي  ن عجل اوسججججججير نطاق  فهوم اجلدام اوخضججججججى العغيم ليتججججججذل  ناطق اجلذاعة اإليائية للمنوب ا

اوفىزقي عععصججججججججت ون اقوم البلدان اوعضججججججججاء عاجلذاعة اإليائية للمنوب اوفىزقي ملواصججججججججلة اطوزى بىان ج 
عالتجججججججى اء يف إطام النمدزد   يو بو ب جججججججفنه جلءما  ن  باظمة اجلدام اوخضجججججججى العغيم، ابلنعاعن  ر املنغذة

ملىفق البيجة العاملية، عحّ ت اوعضجججججاء علئ الب ف عن فىص اوسجججججير  ا سجججججنجذا السجججججابر ملوامظ ال جججججندعق 
 نطاق هذه املباظما  عاللموء إىل ا ياما  املناحة للذوامظ عالنذوزل؛ 

 املسندام  تب الو وظ عالف م؛اح عظعت املنغذة إىل اوفري الدعم يف "دزد النغم عالنكنولوجيا  لإلنن ( ك)
عشجججججججججّمعت البلدان علئ  واصجججججججججلة اطوزى سجججججججججالسجججججججججل القيذة للذننما  احلىجية اري ا تجججججججججبية  دف اعلزل  (ل)

 ا  ن اظ الىزفي؛
الفرتة  يفعاافقت علئ عقد الدعمة ال انية عالعتجججججججججىزن هليجة الغااب  عاحلياة الربزة يف عفىزقيا يف جنوب عفىزقيا  ( م)

 .2020 امس/ آذام  13إىل  9 ن املذندة 
 

 أفريقيا  يفالدورة الثانية والعشرون هليئة الغاابت واحلياة الربية   -  جيم
 
عقججدهججا يف  عصججججججججججججججالم  عفىزقيججا ظعمهتججا ال ججانيججة عالعتججججججججججججججىزن اليت  ججان  ن املقىم يفعقججد  هيجججة الغججااب  عاحليججاة الربزججة  -8

عحضججججججى   .2020آذام امس/ 13إىل   9جنوب عفىزقيا  ن  ااامزنغا،   -، يف سججججججكوزكوزا2019 ال ا اتججججججىزن نوفذرب/
 ؤسجسجا  اتبعة ملنغو ة او م املن دة.  ثالثبلدما عضجوما ععن   25 تجام ما، مبا زتجذل مم لني عن  331هذه الدعمة 

ا  ىا بون  ن   نغذا  حكو ية ظعلية، عمجاعا  ا ن ججاظزة إ ليذية، ع نغذا  اري حكو ية ظعلية   10عحضججى عزضججم
 عإ ليذية، ع نغذا  التباب، عاوعساط او اظميية عاملؤسسا  الب  ية.

عُعقد  الدعمة ال انية عالعتجججىعن للهيجة جنبما إىل جنب  ر اوسجججبوث اوفىزقي السجججاظس للغااب  عاحلياة الربزة بعنوان  -9
ن خالل هذا املوضجججججججوث، هدفت سالغااب  عاحلياة الربزة: الننوّث يف عفىزقيا  ن عجل ا زظهام عاو ن املتجججججججرت نيس. ع 

 عاونتجججججطة ذا  ال جججججلة خالل هذا اوسجججججبوث إىل اسجججججليط الضجججججوء علئ ا  الغااب  للهيجة  عالعتجججججىعنالدعمة ال انية  
عسججاسججية لبناء  نا ى طبيعية مجيعها   عاملنا ى الطبيعية ع وامظ احلياة الربزة يف اإل ليم  ن حيف الننوث البيولوجي، عهي

 عاو ن النغذعي. او ن الغذائي عع ن الطا ةعاعلزل علئ ال ذوظ، ع"قيق الننذية املسندا ة عسبل العييف  اظمة 
ا   -10 ( الدعوة إىل احلفا  1ل علئ اوعلواي  النالية: )بىان ج عذل زى ّ فىصججة إ ىام   اوعضججاء للدعلععاتحت الدعمة عزضججم

( عالنذوزل املسججججندام للربا ج ا اصججججة ابلغااب  عاحلياة الربزة 2علئ الغااب  عاحلياة الربزة يف عفىزقيا ع"دزد  عاملها؛ )
( عاعلزل اإلجىاءا  املنخجذة 4ظ؛ )إىل هيجنهجا اوصججججججججججججججليجة لبنجاء القجدمة علئ ال ججججججججججججججذو املوامظ  إعجاظةع ( 3يف عفىزقيجا؛ )

ملكاف ة إزالة الغااب  عا سججججججنغالل اري املتججججججىعث ملننما  الغااب  عاحلياة الربزة عا جتام  ا  ن عجل "قيق الننذية 
 ( عاعلزل الن قيف يف لال الغااب  عاحلياة الربزة.5املسندا ة يف عفىزقيا؛ )
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 اواذزة عاللماعة اإل ليذي وفىزقيا، إّن اهليجة:عيف إطام النوصيا  ذا  ال لة مبؤمتى  نغذة  -11
ععىبجت عن  لقهجا إزاء إزالجة الغجااب  عا سججججججججججججججنغالل اري املتججججججججججججججىعث مبننمجا  الغجااب  عاحليجاة الربزجة عا جتجام  جا،  ( ع)

 اتججمير( عضججر عانفيذ اإلجىاءا  عالربا ج ا سججرتاايمية اليت  ن شججأ ا  1) القيام مبا زلي: عطلبت  ن اوعضججاء
عبدعم  ن عند الطلب ا سجججججججنخدام القانو  عاملسجججججججندام ملننما  الغااب  عاحلياة الربزة عجتامهتا العابىة لل دعظ، 

 سجججألة إزالة الغااب  عاوثى علئ  طاث اللماعة  ن خالل ( ع عاجلة  2 نغذة اواذزة عاللماعة عسجججائى التجججى اء؛ )
( عالب ف عن   جاظم بدزلة للطا ة عسجبل 3القطاعا ؛ ) ةاملنعدظ  ا التجىا ا  التجا لة لعدة  طاعا  عاحلوام 

 احلد  ن الضغط علئ اوشمام ع وامظ الغااب  علئ املسنو  احمللي.
للبلدان اوعضججججججججججججججاء يف اقييم ع"ليل العوا ل احملى ة إلزالة عطلبت إىل  نغذة اواذزة عاللماعة  واصججججججججججججججلة ظعذها  (ب)

 الغااب  ععضر اسرتاايميا  ملعاجلنها.
عععىبجت عن  لقهجا إزاء عجدم "قيق عفىزقيجا اجاايهتجا يف إطجام املسججججججججججججججا جا  احملجدظة عطنيجما، عطلبجت  ن اوعضججججججججججججججاء  ( ح)

عاعلزل اوطى ه، اغري املنججاخ ع نعجج  لنخفيف  ن حججدة آاثماباإلجىاءا  املنعلقججة  يفطذوح الا ماقججاء مبسججججججججججججججنو  
املؤسججسججية عالنعاعن التججا ل لعدة  طاعا  علئ املسججنواي  الوطنية عالعابىة لل دعظ عاإل ليذية للن ججّدي للعوا ل 

عن اإلظامة املسججججججججججججججنجدا جة للغجااب  عإعجاظهتجا إىل  احملىّ جة إلزالجة الغجااب  عاجدهومهجا، عاعلزل الفوائجد املنعجدظة النجامججة
 هيجنها اوصلية.

إعاظة املنجا ى الطبيعيجة اوفىزقيجة عععىبت عن اقجدزىها للمهوظ اليت ابجذهلا البلجدان  ن عجل النقجدم يف انفيجذ  بجاظمة   (ظ)
( يف إطام اسججججججججججججرتاايمياهتا الوطنية ا اصججججججججججججة ابلننذية عالقدمة علئ ال ججججججججججججذوظ، AFR100)إىل هيجنها اوصججججججججججججلية 

ع باظمة  اوصججججليةإىل هيجنها اوفىزقية عشججججمعت اوعضججججاء علئ بناء ععجه دزم بني  باظمة إعاظة املنا ى الطبيعية 
جلءما   زنملع  اجلدام اوخضججججى الكبري عاري ذلك  ن عنتججججطة اإلصججججالح اجلامزة، عاعلزل هذه املباظما  ب ججججفنها

( عخطة عذل البلدان اوفىزقية 2021-2030 ن  سا نها يف عقد او م املن دة إلصالح النغم اإلزكولوجية )
 لرت يم النغم اإلزكولوجية عزايظة القدمة علئ ال ذوظ.

دان يف لال اعلزل ظعم ع انة  باظمة إعاظة املنا ى الطبيعية اوفىزقية إىل هيجنها اوصجججججججلية عالبل عظعت املنغذة إىل (ه)
الننسجيق التجا ل بني خمنلف القطاعا  عإشجىاك خمنلف القطاعا  يف اجلهوظ املبذعلة إلعاظة املنا ى الطبيعية إىل 

 هيجنها اوصلية.
عظعججت اوعضججججججججججججججججاء إىل اعذيم  فهوم الننوث البيولوجي عرب القطججاعججا  اللماعيججة عح نهم علئ انفيججذ ا افججا ججا   ( ع)

البيولوجي عالغااب ، ابإلضجججججججججافة إىل خطة العذل العاملية ل جججججججججون املوامظ الوماثية احلىجية الدعلية املن جججججججججلة ابلننوث  
 عاسنخدا ها املسندام عانذينها؛

 عذلوضججججر خطة  ا زنعلق بإىل املنغذة التججججىعث يف اإاذ إجىاءا  املنابعة املناسججججبة املنعلقة ابلغااب  يف  عطلبت ( ز)
نعذيم الننوث البيولوجي عرب القطجاعجا  اللماعيجة عانفيجذهجا، عاقجدمي اقىزى عن النقجدم احملىز ل اسججججججججججججججرتاايميجة املنغذجة

 .خالل ظعمة  قبلة حبسب  ا زكون  الئذما
عظعت البلدان إىل اعنذاظ  ج  نعدظ عصججججججججججججج اب امل جججججججججججججل ة ع نعدظ القطاعا  لننفيذ اسجججججججججججججرتاايميا  اإلظامة  ( ح)

 ن اافا ية الننوث البيولوجي عيف اسجججججججججرتاايمية  14/7املسجججججججججندا ة لل ياة الربزة، علئ الن و املوصجججججججججئ به يف القىام 
 ؛القطاعا  اللماعيةعرب  املنغذة لنعذيم الننوث البيولوجي
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عععصججججت ون اواصججججل البلدان اطوزى إظامهتا املسججججندا ة لل ياة الربزة ذا  الطبيعة العابىة لل دعظ، ععن انعاعن يف  (ط)
اباظل اونواث الربزة  ن عجل جتدزد اومصججججججججدة عإعاظة  وامظ احلياة الربزة إىل هيجنها اوصججججججججلية عإ ا ة املذىا  بني 

 املناطق احملذية؛
القدما  يف لال اإلظامة املسجججندا ة لل ياة الربزة، ع  سجججيذا علئ  سجججنو  النداخل القائم  بناءبعععصجججت املنغذة  (ي )

بني اإلنسججان عاحلياة الربزة عال ىعة احليوانية عالنغم اإلزكولوجية، عذلك  ن خالل ايسججري النباظل يف  ا بني بلدان 
ا بنوافى  وامظ  ن خامح امليلانية، نم اجلنوب، عانغيم جلسججا  حوام إضججافية بني عصجج اب امل ججل ة املنعدظزن، مه

 فضالم عن "سني إ كانية ا ننفاث ابملعامف عاوظعا  املنوافىة.
 

 لجنة مصايد أمساك شرق وسط األطلسيالدورة الثانية والعشرون ل  -دال
 

 19إىل  17 ن   ، اابون،لربعفيلقد  الدعمة ال انية عالعتجججججىعن للمنة   جججججازد عمساك شجججججىق عسجججججط اوطلسجججججي يف عُ  -12
مبا يف ذلك ا "اظ اوعمعيب، إىل جانب  ىا بني  ن  اللمنةعضجججججوما  ن ععضجججججاء    21مبتجججججام ة   2019سجججججبنذرب/ عزلول 

 خمنلف املنغذا  اإل ليذية عاإل ليذية الفىعية عع ا   النعاعن عاملنغذا  اري احلكو ية.
ت اللمنجججة علئ  جججا عفّىاجججه الجججدعمة ال جججا نجججة للمنجججة الفىعيجججة العلذيجججة  ن اقييم ع تججججججججججججججومة بتججججججججججججججججأن اإلظامة  ججج عصججججججججججججججججاظ -13

النتجدزد علئ احلاجة املسجنذىة لن سجني الب وث عمجر   ر(،  2018اتجىزن اوعل /ظزفوام، ع نوبى  و  )عبيدجان،
 البياان  يف اإل ليم، عاسنعىا  شكل املتومة الفنية عالنوصيا  بتأن اإلظامة، عاعلزل احلوام بني العلذاء عاملدزىزن.

النفنييف، علئ  اعلزل الىصجد عالى ابة ع   عيف  ا زنعلق ابل جيد اري القانو  ظعن إبالغ عظعن انغيم، عشجام  اللمنة إىل عنّ  -14
يدزن اإل ليذي ال جججججججججججيد علئ ال جججججججججججع النوث  ن   هذا اعاعن ع  ى  فاءة ملكاف ة   لننذية    همّ املسجججججججججججنو  القطىي شجججججججججججىط  

اوعضججاء يف جلنة   ججازد عمساك شججىق عسججط اوطلسججي لن ججبح عطىافما يف   البلدان  عمت اتججمير مجير  عاإل ليذي الفىعي. 
  اء ملنر ال يد اري القانو  ظعن إبالغ عظعن انغيم عمظعه عالقضاء عليه. ا افاق بتأن الندابري اليت انخذها ظعلة املين 

لننفيذ املهام املو لة إليها   إىل القدما  املالية عالبتىزة ع انة اللمنة  افنقاملقها إزاء اكىام  سألة  عععىبت اللمنة عن   -15
اللمنة   اوفّىها اليت اإلظامة  لال يفع ن شجأن زايظة هذه القدما  عن اعا   سجألة ندمة ع دعظزة املتجومة  يف اإل ليم.

ا لنقىزى ععّ  إىل البلدان اوعضججاء فيها. ل إىل اسججننناح النوصججّ  متّ ع  يل بتججأن النكاليف عاملنافر.ععجى  اللمنة اسججنعىاضججم
النعلزلا   بك ري  ن فوائدها عذلك بفضجججل م اللمنة سجججنكون ع لّ عام  فاظه عن النكاليف ا  ن جججاظزة املن جججلة بندعي

 املالية عالننغيذية.
عظعت اللمنة خالل هذه الدعمة مجير التججججججججججججى اء، عخاصججججججججججججة البلدان اوفىزقية، إىل اعلزل النلا ها ونتججججججججججججطة اللمنة،  -16

 عالدعم املايل. اإلظامة لال يفزتذل انفيذ القىاما  ا اصة ابملتومة  مبا
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 لجنة مصايد األمساك الداخليةالعادية الثامنة عشرة ل  الدورة -  هاء
 أفريقيا وتربية األحياء املائية يف

 
ال ا   اتىزننوفذرب/  28إىل    26عقد  اللمنة ظعمهتا العاظزة ال ا نة عتىة يف اب ا و،  ايل خالل الفرتة املذندة  ن   -17

 تجام ة   جانب إىل، نو  ىا ببلدما  ن البلدان اوعضجاء عثالثة    29 ندعابم  ن  47ع د شجامك يف هذه الدعمة  .2019
 بسبب املسائل املنعلقة ابلنذوزل. سابقماالذزن مل زنذكنوا  ن املتام ة مفيعة املسنو  مشلت  بام املدزىزن يف البالظ 

 
ما  ا جنذججاعيجة عانججاعلججت هججذه الججدعمة  واضججججججججججججججير   ججل اسججججججججججججججنججدا ججة نغم إننججاح اىبيججة اوحيججاء املججائيججة )الىحبيججة عا عنبججا -18

عا  ن جججججاظزة(؛ عظعم املنغذا  يف إظامة امل جججججازد الداخلية؛ عا طوط النوجيهية الطوعية لضجججججذان اسجججججندا ة   جججججازد 
عع ىا  اومساك اومساك صججججججججججججججغرية النطاق يف سججججججججججججججياق او ن الغذائي عالقضججججججججججججججاء علئ الفقى )ا طوط النوجيهية(؛  

 البيجية. عالقيوظ
 

 القيام مبا زلي:عظعت اللمنة اوعضاء إىل  -19
؛ عظعم الب وث، مبا البيجا  عالنغم عمجيرشمير اىبية اوحياء املائية مبا زتذل امللامث الكبرية عال غرية احلمم  ( ع)

يف ذلك يف لال اوعالف عالبذعم؛ عاوثيق الىعابط بني الب وث عاإلمشجججججاظ؛ عاتجججججمير اسجججججنخدام النكنولوجيا 
زتجججججذل  ا بعد ال جججججيد؛ عاعلزل اباظل النمامب، مبا  ىحلة   يفالى ذية يف لال اىبية اوحياء املائية؛ عالنسجججججوزق/ 

 ؛اللايما  الىا ية إىل ذلك
 ججججججازد اومساك الداخلية صججججججغرية النطاق للايظة  سججججججا ة القطاث الفىعي يف "قيق او ن الغذائي اوفري الدعم مل (ب)

عالننذية املسجندا ة عالقضجاء علئ الفقى عذلك  ن خالل اعلزل انفيذ ا طوط النوجيهية عانغيم حلقة عذل  ن 
 اك الداخلية يف عفىزقيا.عجل النوعية ععضر خطط العذل لنيسري انفيذ ا طوط النوجيهية يف   ازد اومس


