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 ألفريقيا اإلقليمي والزراعة األغذية منظمة مؤمتر

 الدورة التاسعة والعشرون

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

 ملنظمة األغذية والزراعة تقرير موجز عن توصيات األجهزة اإلقليمية

 

 موجز
 
ّرر  الة   القطاعيةة  أو املواضيعية الدستورية اللجان ًمن عددا (الفاومنظمة األغذية والزراعة ) تضّم    ّمنهةا  كةل  يةو

 للفةاو  ميكةن  الةذ   بالةدعم  اخلاصةة  األولويةات  واقرتاح مشرتك عمل مسار على االتفاق أّريقيا إقليم لبلدان تسمح منصًة

 العامةة  السياسةات  صةياغة  جمةا   يف املشةورة  تقةّدم  أن اللجةان  هةذه  شةنن  ومةن  الصةلة   ذات التوصيات وتقديم توّريه

 األعضةا   إىل املالئمةة  التوصةيات  تقةديم  اهليئةة  دورات شةنن  ومةن  اإلقليمةي   املسةتوى  على واستعراض وتنسيق تنفيذها

   أعاله املذكورة القضايا بشنن للفاو التابعة والعاملية اإلقليمية واألجهزة
 

 ّةرتة  خةال   توصةيات   مةن  قّدمتةه  ومةا  قضةايا  من اللجان/اهليئات هذه طرحته عما عامة حملة الوثيقةوتقدم  

 لةدى  احلسةبان  يف القضةايا  هةذه  ينخذوا أن ألّريقيا اإلقليمي املؤمتر يف املشاركون يرغب وقد  2015 – 2014 السنتني

  لساجملو الفاو مؤمتر إىل التوصيات وتقديم املشرتك العمل مسار يف النظر

 إليها املؤمتر اإلقليمي لفت عناية ينبغياليت سالل امل
 

 البحث يف ما يلي:  يف قد يرغب املؤمتر 
 

  الطبيعية املوارد قضايا ملناقشة األقل ًعلى ًواحدا بندا يف دورته يف املستقبل   أن يشمل -1

  وال سيما الوقود اخلشة   يف جدو  أعما  دورته الثالثني  تتسمان بنهمية إقليميةني مشرتكتنيأن يشمل قضيت -2

 األرياف  للحصو  على الطاقة واملياه يف 

الزراعةة والاابةات وامليةاه  لتعزيةز  قيةق أهةداف التنميةة         قطاعةات تعزيز التعاون على املستوى القطر  بني  -3

 املستدامة  وللتكيف مع تاري املناخ واحلد من تنثرياته 

 ية ملصايد األمساك اإلقليم األجهزةحييط علمًا بنتائج أن  -4
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 الدورة الرابعة والعشرون هليئة اإلحصاءات الزراعية األفريقية –ألف

 

 الةةةدورة الرابعةةةة والعشةةةرون هليئةةةة اإلحصةةةا ات الزراعيةةةة األّريقيةةةة يف كياةةةالي  روانةةةدا        ُعقةةةدت -1

مؤسسةات إقليميةة    5مندوبًا من البلدان األعضةا  وكةذل     20وشارك يف الدورة   2015ديسمرب/كانون األو   4إىل  1من

الكوناةو  انُتخب مكتب جديد مؤلف من: رواندا )رئيسًا(  ومجهورية و  ًامشارك 77الدورة  ودولية بصفة مراقب  وحضر

 للرئيس(  وبوركينا ّاسو وتنزانيا )مقررين(   )نائبًا

 

 ن للهيئة:  يإن الدورة الرابعة والعشر -2
 
 واجتماعاتها العاملية يف املستقبل  يف االجتماعات اإلقليمية للهيئة مجيع احلكومات على دعم املشاركةشجعت  أ()
 
 الة  غالبةا مةا تكةون منخفضةة  وقةد أوصةت بالتةالي:         لةى اسةتبيانات املنظمةة    ع الةرد أشارت إىل معدالت  ب()

ا  الزراعة واجملاالت ذات الصلة  األنشطة اإلحصائية يف جمب يعنىبتعيني مكتب واحد ( أن يقوم كل بلد 1)

 لتجنةب ايدواجيةة الطلبةات     كةبري اإلحصةائيني  ( أن تقوم الفاو بتنسةيق توييةع االسةتبيانات مةن خةال       2)

خيارات  أن توضع( 4دورات تدريبية وحلقات عمل حمددة ملعاجلة القضايا املرتبطة بالبيانات  ) أن تنظرم( 3)

متعددة الوسائط جلمع البيانات  مثةل االسةتبيانات علةى شةبكة اإلنرتنةت أو واجهةات برجمةة التطبيقةات          

االسةتبيانات حتةى عنةدما ال يةتم      أن يتم إرجاع (5ة  و)الوصفي البيانات تباد  وأشكا  اإلحصائية والبيانات

واألهةم  تةوّري أسةباب واضةحة لعةدم       مجع بيانات جديدة  ومراجعة االستجابات املاضية ورمبا تصحيحها 

 وجود معلومات جديدة 
 
مةا يتعلةق    شجعت الفاو على وضع املعايري وتوّري الدعم التقين على املستويني الوطين واإلقليمي  وال سةيما يف  ج()

املعةين   بالقدرة التقنية الاليمة لرصد املؤشرات اجلديةدة الة  حةددها ّريةق اخلةربا  املشةرتك بةني الوكةاالت        

  كما تقرتح أن تقوم املنظمة بإعداد دليل لرصد التقدم احملري حنةو  قيةق   مبؤشرات األهداف اإلمنائية لأللفية

 مجيع أهداف التنمية املستدامة املتعلقة باألغذية والزراعة  
 
مةا  باستخدام قاعدة البيانات اإلحصائية القطرية كمنصةة لنشةر مؤشةرات أهةداف التنميةة املسةتدامة  ك       أوصت د()

بالتنسيق بشكل كامل من خال  املؤسسات اإلقليمية جلمةع البيانةات ونشةرها  وكةذل  جلهةود تنميةة        أوصت

 القدرات  
 
يف الوقت املناسب  والبداية  2020بتواّر اخلطوط التوجيهية اجلديدة للربنامج العاملي للتعداد الزراعي  رّحبت هة()

  2016اإلقليمية اعتبارا من عام املقررة لتنفيذها من خال  املوائد املستديرة 
 
الشركا  املنفذين يف أّريقيا لالسرتاتيجية العاملية بةنن ينخةذوا يف االعتبةار أنشةطة بنةا  القةدرات الة          أوصت و()

تم تاطية عملية مجع البيانات من قبةل  تيدواجية اجلهود  وينباي أن تضطلع بها املنظمات اإلقليمية لتجنب ا

 البلدان ال  تنفذ اخلطة االسرتاتيجية لإلحصا ات الزراعية  
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 أعلةةى سةةلطة رّعهةةا إىل اهتمةةامواخلطةةط االسةةرتاتيجية لإلحصةةا ات الزراعيةةة  بالةةدّاع عةةنالبلةةدان  أوصةةت ي()

نفيذ خطة عمل االسةرتاتيجية العامليةة   الضو  على أهمية تعبئة املوارد لت تطسلراحلكومة لتنمني الدعم هلا  و يف

على املستوى القطر  )مجع البيانات( وتشجع املنظمة على املسةاعدة يف  ديةد الشةركا  يف املةوارد مةن أجةل       

 التنفيذ  
 
هيئةة  إنشةا   علما بالنهج املزدوج بشنن ترتيبات حوكمة اإلحصا ات احلاليةة  مةع النظةر يف إمكانيةة      أحاطت ح()

 ما بني دورات املكتب   ًاحمدد ًاإقليمي ية تشمل جمموعات عمل إقليمية دائمة ومتثياًلات العامل لإلحصا

 

 وثائق الدورة متوّرة على العنوان التالي:وإّن  -3

 http://www.fao.org/economic/ess/ess-events/afcas/afcas24/  

 

 يف أفريقيا جلنة مصايد األمساك الداخلية وتربية األحياء املالية –باء

 

ن للجنة مصايد األمساك الداخلية وتربية األحيا  املائيةة يف أّريقيةا يف ديسةمرب/كانون    ان استثنائيتاُعقدت دورت -4

يامبيا  كا  يف لوسا 2014ديسمرب/كانون األو   2إىل  1من  وُعقدت األوىل على التوالي  2015يوليو/متوي و 2014األو  

 2015يوليو/متةوي   15إىل  14  وُعقةدت الثانيةة مةن    مراقبةة   وأربعة أجهزة ًاعضو ًابلد 22من  مندوبًا 47وشارك ّيها 

مكتب البلدان األّريقية للموارد احليوانية التابع حضر   وًاعضو ًابلد 21مندوبًا من  45داكار  السناا   وشارك ّيها  يف

 كجهاي مراقب   الدورة لال اد األّريقي

 

وراجعت اللجنة خال  دورة لوساكا أدا  جلنة مصايد األمسةاك الداخليةة وتربيةة األحيةا  املائيةة يف أّريقيةا         -5

وّعاليتها ومستقبلها  وأشارت إىل العديد من القضايا ال   د من ّعالية جلنة مصايد األمساك الداخلية وتربية األحيةا   

النظام األساسي والنظةام  وأوصت اللجنة بإعادة النظر يف   حبد ذاته جودهاوتهدد واملائية يف أّريقيا  وتعيق تنفيذ عملها 

للجنة مصايد األمساك الداخلية وتربية األحيا  املائية يف أّريقيا  لتمكينها من معاجلة املسائل التقنية والعلميةة   الداخلي

راطيةة وغامبيةا ومةالو  والسةودان     احملددة  وأوصى االجتماع بنن يتم تشكيل جمموعة عمل )مجهوريةة الكوناةو الدميق  

مع مالو  كرئيس للمجموعة( ملراجعة النظام األساسي والنظام الداخلي للجنة مصايد األمساك الداخلية وتربية   وأوغندا

 أبابا  يف إثيوبيا   أديس يف 2015مارس/آذار  11و 10األحيا  املائية يف أّريقيا  واجتمعت جمموعة العمل هذه الحقًا يف 

 

واستعرضت دورة داكار التعديالت املقرتحة على النظامني األساسي والداخلي للجنة مصايد األمسةاك الداخليةة    -6

جمموعة العمل  وتضمنت التعديالت جعل جلنة مصايد األمساك  قامت بصياغتهاوتربية األحيا  املائية يف أّريقيا  ال  

ملشاغل االجتماعية الثقاّية واالقتصةادية الناشةئة   امع األخذ باالعتبار  الداخلية وتربية األحيا  املائية يف أّريقيا وظيفية 

الضةاوط علةى املةوارد واالسةتدامة  وت اعتمةاد النظةامني       وتاةري املنةاخ و     مثل صون التنةوع البيولةوجي  والبالاة األهمية

 األساسي والداخلي املعدلني  مع مراعاة التايريات املقرتحة  
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للجنة مصايد األمساك الداخليةة   املتعدد املاحننيواّق االجتماع على إنشا  حساب األمانة  وباإلضاّة إىل ذل   -7

 يايتماشة  نيما يلي "حساب األمانة"(  بد ا من صياغة برنامج عمل وميزانية تفصيلي وتربية األحيا  املائية يف أّريقيا )يف

اإلقليمةي )أ  املبةادرات اإلقليميةة( والةوطين )أ  أطةر      نفيذ علةى املسةتويني   مع اإلطار االسرتاتيجي للمنظمة وآليات الت

وغامبيةا وليزوتةو والسةودان وبوركينةا ّاسةو       على جمموعة عمل مكونة مةن السةناا   الربجمة القطرية(  وتقرر أنه ينباي 

 وبقيادة الفاو  أن تقوم بتقديم املزيد من التفاصيل بشنن االقرتاح   وتشاد والنيجر

 

 وواّقت اللجنة أيضا على اإلجرا ات ذات األولوية التالية:   -8
 
 تربية أحيا  مائية مستدامة؛ تطويرإبدا  آرا  أخرى منها مثاًل  أ()

 واملوارد املادية والبشرية والتدريب؛ يف ذل  البنية التحتيةمجع معلومات عن االحتياجات مبا  ب()

 وضع خطة اسرتاتيجية وخطة عمل ذات صلة؛ ج()

العمل مع البلدان واملنظمات اإلقليمية واإلقليمية الفرعية ملكاّحة الصيد غةري القةانوني دون تنظةيم ودون إبةال       د()

 يف املياه الداخلية وموا مة التشريعات يف البلدان ال  تتقاسم املوارد املائية الداخلية  

 

بشةنن إرشةادات مةؤمتر     يةا  املائيةة يف أّريقيةا   وُقدمت املشورة إىل جلنة مصايد األمساك الداخليةة وتربيةة األح   -9

اللجنةة كجهةاي مسةتقل داخةل      إنشا وجملس املنظمة بشنن تنسيس أجهزة دستورية جديدة  وأحيطت علما بنن عملية 

املنظمة أو خارجها  ستكون مرهقة وطويلة ومكلفة  وقد ال تنتي بنفع كبري من حيث معاجلة املشاكل ال  تواجه جلنةة  

اك الداخليةةة وتربيةةة األحيةةا  املائيةةة يف أّريقيةةا  وردا علةةى ذلةة   درسةةت اللجنةةة أربعةةة خيةةارات      مصةةايد األمسةة

الرتتيبات املستقبلية للتعاون يف جما  مصايد األمساك الداخلية وتربية األحيا  املائية يف أّريقيةا  ومزايةا ومسةاو      بشنن

 ما يلي:  قد نظرت يفوكل خيار منها  
 
باعتبارهةا جهةايًا دسةتوريًا أنشة       مصايد األمساك الداخلية وتربية األحيا  املائية يف أّريقيا احلفاظ على جلنة (1)

ديث مهامهةا   ة أجةل  والةداخلي مةن   ها األساسةي  يإعادة النظر يف نظامومن دستور املنظمة   6مبوجب املادة 

 وواليتها وطرق عملها؛
 
مكيفةة وّقةا للمهةام    مج عمةل مسةتقبلي مةع ترتيبةات عمةل      إلاا  اللجنة والتوصية بنن يتم االضطالع بن  برنا (2)

 وحمددة يمنيًا؛
 
  اآلرا  األخرى حسب االقتضا  هذهتوّري مثل  (3)

 

باعتبارهةا جهةايًا    قررت اللجنة احلفاظ على جلنة مصايد األمساك الداخلية وتربية األحيةا  املائيةة يف أّريقيةا    -10

 متكينهةا أجةل  والةداخلي مةن   هةا األساسةي   يالنظر يف نظام وأعادتمن دستور املنظمة   6دستوريًا أنش  مبوجب املادة 

 وت اعتماد النظامني األساسي والداخلي املعدلني   .تناو  مسائل ّنية وعلمية حمددةمن
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 الدورة السابعة هليئة مصايد أمساك جنوب غرب احمليط اهلندي

 

ك جنوب غرب احمليط اهلند  يف ّندق كاردوسو  مابوتو  مويمبيق  ُعقدت الدورة السابعة هليئة مصايد أمسا -11

منظمات حكومية  10بلدان أعضا  ومراقبون من  9  وشارك ّيها مندوبون من 2015أكتوبر/تشرين األو   16إىل  12من 

   غري حكومية دوليةدولية ومنظمات 

 

ت على توصياتها  وأقرت باجتاه حالةة األرصةدة   وأشارت اهليئة إىل اخنفاض خمزون الروبيان يف املنطقة وواّق -12

األرصةدة السةمكية وإدارتهةا  ولكنهةا      يةيم السمكية خال  العقد املاضي  معربة عن تقديرها ملبةادرات تطةوير قةدرات تق   

 مانة توّري املزيد من التدريب اعتربت أنها ال تزا  غري كاّية لتلبية احتياجات املنطقة  وطلبت من األ

 

املعين بالتعاون والتعاضد يف جما  مصةايد أمسةاك التونةة      للفريق العاملوأشارت اللجنة إىل النتائج اإلجيابية  -13

وأيدت توجيهاتها بشنن اتفاق مصايد األمساك يف جنوب غرب احمليط اهلند   وإعةالن مةابوتو  ومشةروع الربوتوكةو      

ىل الصةيد  وراجعةت النظةام الةداخلي هليئةة مصةايد أمسةاك        احلد األدنى من الشروط واألحكام الاليمة للوصةو  إ بشنن 

بإنشةا  حسةاب    الزيادة يف مسؤولياتهم  والسةماح جنوب غرب احمليط اهلند  لتشجيع مشاركة أكرب من قبل األعضا  و

الصةادر عةن مةؤمتر املنظمةة  أعةرب األعضةا  عةن رغبةتهم          11/2015أمانة للمساهمات الطوعية  وباإلشارة إىل القةرار  

  14مبوجةب املةادة    ينشةن جهةاي   إقامةة كذل  بةد  املفاوضةات حنةو    و  6مواصلة تعزيز اجلهاي املنشن مبوجب املادة  يف

وأثارت اهليئة املسائل املتعلقة بنمانة هيئة مصايد األمساك يف جنوب غرب احمليط اهلند   وإنشا  مركز إقليمي للرصد 

  ّريقي  يف مابوتو  للجماعة اإلمنائية للجنوب األواملراقبة واإلشراف 

 

وناقشت اهليئة أيضًا  إدماج العنصر اإلقليمي ملشروع حوكمة ومنو مصةايد األمسةاك يف جنةوب غةرب احملةيط       -14

اهلند  ضمن أمانة هيئة مصايد األمساك يف جنوب غرب احمليط اهلند   وأنشنت جلنة توجيهية للمشةروع  وأخةريًا    

 ورة القادمة واملواّقة عليه  ت استعراض برنامج عمل اهليئة حتى الد

 

: نيالتةةالي نيميكةةن احلصةةو  علةةى الوثةةائق املتعلقةةة مبختلةةف هيئةةات مصةةايد األمسةةاك علةةى العنةةوان          -15

www.fao.org/fishery/rfb/swiofc/en؛ وwww.fao.org/fishery/rfb/cifaa  

 

http://www.fao.org/fishery/rfb/swiofc/en
http://www.fao.org/fishery/rfb/swiofc/en
http://www.fao.org/fishery/rfb/cifaa
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 الدورة العشرون هليئة الغابات واحلياة الربية يف أفريقيا -جيم

 

ّرباير/شةباط   5إىل  1دورتها العشرين يف نةايروبي  كينيةا  مةن     يف أّريقيا عقدت هيئة الاابات واحلياة الربية -16

تعزيةز  ت شعار "اإلدارة املستدامة للاابات واحليةاة الربيةة يف أّريقيةا: تعزيةز القةيم واملزايةا واخلةدمات"  ل          2016

 تسليط الضو  على تنفيذ العديد من جوانب اإلدارة املستدامة للاابات واحليةاة الربيةة وأهميتهةا يف احلفةاظ علةى سةبل      و

   اإلقليماملستدامة يف  عيش املاليني من األشخاص واملساهمة يف التنمية كسب

 

 ًامراقبة  15منظومة األمم املتحدة  كما حضةر أيضةًا    عنممثلني  6  وًاعضو ًابلد 12من  ممثاًل 54وحضر الدورة  -17

 من منظمات حكومية دولية ومنظمات غري حكومية دولية  

 

اهليئة بشنن عمليات السياسات العاملية؛ والاابات والتكيف مع تاةري املنةاخ والتخفيةف مةن آثةاره؛       وتداولت -18

واملنتجات احلرجية غري اخلشبية؛ وتنفيذ السياسةات املتعلقةة بالاابةات واحليةاة الربيةة يف أّريقيةا؛ وتعزيةز اسةتدامة         

فاو وأعضائها استجابة لتوصيات الةدورة التاسةعة عشةرة    وكفا ة إنتاج الوقود اخلش  واستهالكه؛ والتقارير عن أعما  ال

هليئة الاابات واحلياة الربية يف أّريقيا؛ والصيد والتجارة غري القانونيني؛ وإدارة املوارد احلرجيةة واملائيةة يف أّريقيةا؛    

 وإعادة الاابات واملناظر الطبيعية إىل هيئتها األصلية  

 

بالنسةبة  وشددت اهليئة على مدى أهميةة التعةاون والتنسةيق بةني إدارات الاابةات والزراعةة والطاقةة وامليةاه          -19

لتحقيق أهداف التنمية املستدامة  والتكيف مع تاري املناخ والتخفيف من آثاره  وأقرت بنن السياسات احلرجية وخطط 

   اإلقليمواحلياة الربية يف التقارب اإلقليمية الفرعية ستسهم يف احلفاظ على الاابات 

 

وكررت اهليئة التشديد على أهمية اتفاق باريس ملؤمتر األطراف احلاد  والعشرين التابع التفاقية األمم املتحدة  -20

اإلطارية بشنن تاري املناخ بشنن الاابات والتكيف مع تاري املناخ واحلد من آثاره  وحثت البلةدان علةى تنفيةذه بطريقةة     

لة  وشددت اهليئة على ضرورة بنا  قاعدة عريضة لبنةا  القةدرات بشةنن اسةرتاتيجيات خفةب االنبعاثةات       منسقة وشام

 النامجة عن إيالة األحراج وتدهور الاابات يف البلدان النامية  وتعميمها يف القوانني والسياسات القائمة  

 

هةذه املنتجةات    تطبيةع  سةني  وشةبية   وأشارت اهليئة إىل أهمية تنظيم حياية املنتجات احلرجيةة غةري اخل   -21

 دعم القيمة املضاّة احمللية والسوق وتنمية املشاريع احمللية    مع

 

وأبريت اهليئة ّرص البلدان لتنسيق سياسةات وقةوانني اسةتخدام األراضةي  مثةل مبةادرة اال ةاد األّريقةي          -22

 حليةاية األراضةي ومصةايد األمسةاك والاابةات      لسياسات األراضي واخلطوط التوجيهية الطوعية بشنن احلوكمة املسةؤولة 

   الوطينسياق األمن الاذائي  يف
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وأقرت اهليئة بنهمية املعايري واملؤشرات يف تقييم التقدم احملري حنو  قيق اإلدارة املستدامة للاابات وأهةداف   -23

 التنمية املستدامة  وأشارت إىل ضرورة تشجيع استخدامها  

 

الوقةود اخلشة     إنتةاج احلاجةة إىل التحةرك بشةكل عاجةل لتحسةني اسةتدامة وكفةا ة         وشددت اهليئة علةى  -24

 واستهالكه  

 

 ما يتعلق مبسنلة تنفيذ توصياتها  طلبت اهليئة من األعضا  بذ  كل جهد ممكن لتقديم تقاريرهم   ويف -25

 

يةع أصةحاب املصةلحة  ال سةيما     وأحاطت اهليئة علما بالنتائج الرئيسية للمؤمتر العاملي للاابات  وإدمةاج مج  -26

" إىل إجةرا ات  2050وطلبت من مجيع البلدان األعضا  احلفاظ على الزخم وترمجة "رؤية   الشباب  يف عملية التخطيط

 )برامج( على املستويني اإلقليمي والقطر    ملموسة

 

ق التواين بني محايةة البيئةة   وأثارت اهليئة مسنلة التخطيط الستخدام األراضي باعتبارها عنصرا حامسا لتحقي -27

العيش وختفيف الصراعات بني اإلنسان واحلياة الربية  وكذل  التقليةل مةن    كسب واحتياجات التنمية  و سني سبل

 االستيال  غري القانوني على النباتات واحليوانات الربية 

 

وأكدت اهليئة على ضرورة ييادة مشاركة أصحاب املصلحة والتشاور معهم بشكل كامل  مبا يف ذل  من خال   -28

 جمموعة متنوعة من التدخالت احلكومية الداعمة  لضمان منو املشاريع الصارية النطاق املعنية الاابات واحلياة الربية  

 

التآير والتعاون يف الربامج املعنية بالاابات واملياه وتاري املناخ  وتباد  أوجه  إقامةوأحاطت اهليئة علما بنهمية  -29

 املعلومات بشنن إدارة مستجمعات املياه  

 

يف قيادة هذين القطةاعني    وإشراكهم والشباب املرأةودعت اهليئة إىل اختاذ إجرا ات عاجلة لتحسني مشاركة  -30

 اصة بالاابات واحلياة الربية  وإعادة النظر يف أنظمة وسياسات الرتبية اخل

 

هيئتهةا األصةلية  مؤكةدة     إىلاهليئة اخلربات بشنن ختطيط وتنفيذ إعادة الاابةات واملنةاظر الطبيعيةة     وتبادلت -31

على أن هذه العملية متثل استثمارا يف إنتاجية النظام البيئي واستدامته على املدى الطويةل  وتةوّر ّةرص عمةل وّوائةد      

 معيشية أخرى  

 

واقرتحت اهليئة أن ينظر جدو  أعما  الدورة الثالثة والعشرين للجنة الاابات يف دور املرأة والشباب يف جمةا    -32

 الاابات   
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 وأوصت اهليئة مبا يلي:  -33
 

        أن يتضمن املؤمتر اإلقليمي ألّريقيا بندا يف جداو  أعما  دوراته  يركةز علةى قضةايا املةوارد الطبيعيةة بشةكل

 ة أكمل منتظم وبصور

  اللةتني تتسةمان بنهميةة إقليميةة  وال سةيما       املشةرتكتني القضيتني أن يتناو  املؤمتر اإلقليمي يف دورته الثالثني

 الوقود اخلش  للحصو  على الطاقة واملياه يف األرياف  
 

  2018وعرضت مالي استضاّة الدورة احلادية والعشرين للهيئة يف عام  

 

 /http://www.fao.org/forestry/afwc/en :الدورة متوّرة على العنوان التالي ثائقوإّن و -34

 

http://www.fao.org/forestry/afwc/en/

