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  ن لھيئة اإلحصاءات الزراعية األفريقيةيتقرير الدورة الحادية والعشر  -1
  

األفريقية في قاعة ُعقدت الدورة الحادية والعشرون لھيئة اإلحصاءات الزراعية   
وشارك . 2009 تشرين األول/أكتوبر 31إلى  28المؤتمرات في فندق نوفوتيل في أكرا، غانا، من 

في ھذه الدورة مندوبون عن البلدان األعضاء في الھيئة إلى جانب ممثلي المؤسسات القطرية 
  .واإلقليمية والدولية

  
  أھداف ھيئة اإلحصاءات الزراعية األفريقية  1-1

  
  ؛راسة حالة اإلحصاءات الغذائية والزراعية في اإلقليمد  -
ة في   - تقديم المشورة إلى البلدان األعضاء بشأن تطوير وتنسيق اإلحصاءات الزراعي

  السياق العام لألنشطة اإلحصائية للمنظمة؛
ن   - ة م رى المكون ة األخ زة الفرعي ة أو األجھ ات الدراس ات لمجموع يم االجتماع تنظ

  .تحقيقاً لھذه األھداف الخبراء القطريين
  

  المسائل الرئيسية التي جرت مناقشتھا  1-2
  

ا   - إقليم أفريقي ة ذات الصلة ب ة والزراعي دان اإلحصاءات الغذائي أنشطة المنظمة في مي
  ؛)4البند (منذ الدورة األخيرة لھيئة اإلحصاءات الزراعية األفريقية 

  ؛)5البند (اإلقليم  حالة نظم اإلحصاءات الغذائية والزراعية في بلدان  -
  ؛)6البند ( االستراتيجية الشاملة للنھوض باإلحصاءات الزراعية   -
  ؛)7البند ( 2010 لسنةتنفيذ السمات الجديدة للبرنامج العالمي للتعداد الزراعي   -
  ؛)8البند (جمع وتصنيف األسعار الزراعية   -
  ؛)9د البن(تعلقة ببناء القدرات اإلحصائية النُھج والبرامج الم  -
رن الحادي راتحديث مھا  - ة في الق ة باإلحصاءات الزراعي ت الموارد البشرية المتعلق

  ؛)10البند (والعشرين 
  ؛)11البند (التطورات الجديدة في ميدان اإلحصاءات المتعلقة بالقطاعات الفرعية   -
ن   - ي يمك ا، والموضوعات الت ان انعقادھ ة، ومك ة والعشرين للھيئ دورة الثاني د ال موع

  .إدراجھا في جدول أعمالھا
  

  نتائج االجتماع  1-3
  

  :انتخبت الھيئة التالية أسماؤھم لعضوية مكتبھا  
  

 الدكتور : الرئيسGrace Bediako – ،غانا 
 السيد : نائب الرئيسAbner Ingosi – ،كينيا 
 المقرران: 

  بوركينا فاسو – Ouambi Yameogoالسيد   -
  ليسوتو – Elizabeth Bokaako Ntlhonamoالسيدة   -

  
ة اإلحصاءات   1-4 ة والعشرين لھيئ دورة الحادي تنتاجات والتوصيات الرئيسية لل االس

  الزراعية األفريقية
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  :إن الھيئة
  

 بارتياح االتجاه اإليجابي في إنشاء النظم اإلحصائية المعنية باألغذية والزراعة  الحظت
ض  م بع اءات رغ تخدام اإلحص ي اس ذلك ف ة وك دان األفريقي ي البل عف ف ه الض أوج

بة، : الملحوظة وھي ات المناس ى المنھجي ار إل ة، واالفتق ضعف الموارد البشرية والمالي
 وما إلى ذلك؛

 دت ن أن  أك يم يمك ي اإلقل ة ف ة والزراعي نظم اإلحصاءات الغذائي ق ب ر المتعل أن التقري
 البلدان األعضاء حضتيُستخدم كأداة الستقطاب التأييد لتمويل اإلحصاءات الزراعية و

بعد على القيام بذلك بسرعة بغية التمكين من إجراء تحليل صحيح وموثوق  التي لم تردَّ 
 لحالة اإلحصاءات الغذائية والزراعية في بلدان اإلقليم؛

  ت اء صحث تراتيجيات إلرس ى وضع اس دان عل داد الزراعي البل ين التع وءة ب الت كف
 ا؛التعداد السكاني دون التأثير على النتائج النوعية لھمو

 ة والزراعة في  الحظت ة للمعلومات اإلحصائية لألغذي نظم القطري ة لل القدرات الكامن
داد و ات التع ائج عملي ع لنت ر والواس يم المبك مان التعم دانض ت البل وم  حض ي تق الت

 بعمليات تعداد على النظر في استخدام ھذه المنصة في توزيع نتائج التعداد؛
 ة لھا، من مإلى المنظمة مواصلة ع طلبت ق مع المؤسسات اإلقليمي اون الوثي خالل التع

 الفرعية، بشأن سبل إجراء التعداد الزراعي بالتنسيق مع التعداد السكاني؛واإلقليمية 
 ع  أوصت ة م اون المنظم أن تتع د ب دوليالمعھ ة ال داد  لبحوث السياسات الغذائي ي إع ف

دة ب ة الجي اءات الزراعي د اإلحص رض فوائ د تع تقطاب للتأيي ة اس ع وثيق بة لوض النس
تويات  ى المس ة عل اً لإلحصاءات الزراعي وال دعم د األم ير حش دف تيس ات بھ السياس

 القطرية والدولية؛
 ا يجري في  أقرت ا م ة، والسيما منھ اء المائي بأن أنشطة مصايد األسماك وتربية األحي

ذائي، وأعربت  قطاع األعمال صغيرة النطاق، تسھم إسھاماً كبيراً في إرساء األمن الغ
ى  ة تغطي عل ة للنھوض باإلحصاءات الزراعي تراتيجية العالمي ديرھا ألن االس عن تق

 النحو المناسب كل القطاعات الفرعية للزراعة؛
 ت اذ  الحظ ات اتخ اندة عملي ي مس ية ف تكون أساس اج س ة اإلنت ن تكلف ات ع أن المعلوم

ع  ي وض ذلك ف ة وك ات التجاري تثمارات والمفاوض ويق واالس أن التس رارات بش الق
 السياسات واالستراتيجيات المعنية بالحد من الفقر؛

 رات  دعت المنظمة والمعھد الدولي لبحوث السياسات الغذائية إلى إجراء دراسة للخب
عار  اءات األس اج وإحص ة اإلنت اءات تكلف نيف إحص ع وتص ة بجم ة المتعلق القطري

 الزراعية وتوثيق ھذه الخبرات؛
 دولي أوصت د ال راء  بأن تعقد المنظمة والمعھ اً للخب ة اجتماع لبحوث السياسات الغذائي

 بشأن تكلفة اإلنتاج واألسعار الزراعية؛
 البلدان المھتمة بأن تتعاون مع المنظمة في ھذه الدراسة دعت. 

  
  البلدان األعضاء في ھيئة اإلحصاءات الزراعية األفريقية  1-5

  
دي، الك   ا فاسو، بورون رأس األخضر، الجزائر، أنغوال، بنن، بوتسوانا، بوركين اميرون، ال

و،  ة الكونغ جمھورية أفريقيا الوسطى، تشاد، جزر القمر، جمھورية الكونغو الديمقراطية، جمھوري
ا،  ا، غيني ا، غان ابون، غامبي ا، غ ا، إثيوبي توائية، إريتري ا االس وتي، مصر، غيني وار، جيب كوت ديف

وتو،  ا، ليس او، كيني ا بيس ا، غيني ا، ليبي الوي،ليبيري قر، م يوس،  مدغش ا، موريش الي، موريتاني م
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نغال، سيشيل،  يبي، الس ومي وبرنس دا، ساو ت ا، روان ا، النيجر، نيجيري المغرب، موزامبيق، ناميبي
دا،  ونس، أوغن ا المتحدة، توغو، ت ة تنزاني سيراليون، جنوب أفريقيا، السودان، سوازيلند، جمھوري

  .زامبيا، زمبابوي
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ر  -2 ائج تقري وجز عن نت دورة التا م ة مصايد أسماك شرق وسط ال سعة عشرة للجن
  األطلسي

  
نن،    و، ب ُعقدت الدورة التاسعة عشرة للجنة مصايد أسماك شرق وسط األطلسي في كوتون

  .2008تشرين الثاني /نوفمبر 6و 4بين 
  

دوباً من  43وحضر ھذه الدورة    ة مصايد  19من ون عن لجن ة ومراقب داً عضواً في اللجن بل
ة، و الغربية لخليج غينيا، ولجنة مصايد األسماك أسماك المنطقة الوسطى ة الفرعي ؤتمر اإلقليمي الم

ة المالصقة للمحيط يالوزاري المعني بالتعاون في مجال مصا دول األفريقي ين ال ا ب د األسماك فيم
  .، والبنك الدوليالمجلس السويدي لمصايد األسماك، واألطلسي

  
ة استعراض وإقرا: وتمثل ھدف االجتماع بما يلي   ة الفرعي ر توصيات الدورة الخامسة للجن

ديل راح بتع تعراض اقت ا؛ واس امج عملھ ى برن ة عل ة والموافق ة للجن ة التابع يمات  العلمي التقس
ة 34منطقة مصايد األسماك رقم اإلحصائية ل ة  -في المنظم ة مصايد أسماك شرق وسط منطق لجن
دى رد السمكيةظام رصد الموا؛ واتخاذ قرار بشأن  ملكية بيانات ناألطلسي ائج منت ؛ واستعراض نت

بشأن إدارة األرصدة المشتركة لألسماك السطحية الصغيرة في ) 2008آذار /مارس(الدار البيضاء 
المنطقة الشمالية الغربية التابعة للجنة مصايد أسماك شرق وسط األطلسي؛ واستعراض مشروع 

ة الن ة مصايد األسماك مقترح لتعزيز ھذه اللجنة؛ واستعراض القضايا العالمي دان تنمي اشئة في مي
واإلطالع على متطلبات االمتثال لدورة مذكرات مفاھيم المشروعات  وإدارتھا ذات الصلة باإلقليم؛

تدامة لمصايد األسماك المعني  المتعلقة بالشراكة االستراتيجية من أجل صندوق االستثمارات المس
ا  ي أفريقي ة الضخمة ف ة البحري النظم اإليكولوجي ايد ب أن ضمان مص المي بش ؤتمر الع ائج الم ونت

   ).2008تشرين األول /أكتوبر 17-13بانكوك، (األسماك المستدامة صغيرة النطاق 
  

  نتائج االجتماع  2-1
  

  :إن الھيئة  
  

 انتخبت البلدان التالية لشغل مناصب في دورتھا العشرين: 
  بنن  :الرئيس

  المغرب  :نائب الرئيس األول
  جمھورية الكونغو الديمقراطية  :نائب الرئيس الثاني

 ت زام بعض الحظ دان الت ز  البل ي تعزي اً ف ل حظ دان األق ع البل د م اء بالتعاض األعض
 .الترتيبات المتعلقة بقدرات بحوث المصايد والتعاون في إقليم اللجنة

 ة لمكافحة ألعضاء البلدان بأن بعض ا أقرت ر قد وضعت خطط عمل قطري الصيد غي
انوني الغدون  الق يمو إب ات دون تنظ دَّثت سياس ماك، وح يد األس وائح ص دلت ل ، وع

ر  يد غي لة بالص ب المتص ي الجوان و يراع ى نح ديھا عل دة ل ماك المعتم ايد األس مص
 .القانوني دون إبالغ ودون تنظيم

 ر  أوصت يد غي ة الص أن مكافح ة بش ل إقليمي ط عم ياغة خط ير ص ة بتيس ة اللجن أمان
 .القانوني دون إبالغ ودون تنظيم

 ة  تالحظ ن الوكال ول م يم ضمن المشروع المم ي اإلقل ة ف ت مزمع ي كان األنشطة الت
ووافقت  د األسماكييكولوجي في مصاھج النظام اإلالنرويجية للتعاون اإلنمائي بشأن ن

المنشأة في وھذا النھج، المعنية بعلى االقتراح الداعي إلى أن ترفع فرق المھام اإلقليمية 
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ة،  إطار المشروع المعني بالنھج ة اللجن ة من منطق المذكور للمناطق الشمالية والجنوبي
 .طة المشروع إلى اللجنة الفرعية العلمية التابعة للجنةشتقارير عن أن

 دي  حثت ذ الصكوك والخطط وأن تب بلدانھا األعضاء على المشاركة في صياغة وتنفي
ة  ات اإلقليمي ة النشاط في الترتيب ة الساعية واإلقليمي ى تنفيالفرعي ة  ذإل الصكوك الدولي

 .الرشيدي إطار مدونة السلوك بشأن الصيد الموضوعة ف
 ن  الحظت ة م ائج موثوق وفر نت ة ال ت دير األرصدة القاعي ى تق ة عل اذج المطبق أن النم

أن  ة وأوصت ب ات المتاح يحالبيان أن الحصائل  تت ات أفضل بش دان األعضاء بيان البل
 .األرصدة في اإلقليموأنشطة الصيد الستخالص تقدير موثوق أمتن عن 

 ة عن قلقھا من أنه على الرغم من  أعربت ة الفرعي ي تتخذھا اللجن أھمية التوصيات الت
زال  ا ي يات م ذه التوص ات لھ عي السياس ذ واض إن تنفي ة، ف اً بالعلمي بعض محفوف

ة  ذكر للعناي راءات تُ اذ أي إج االت اتخ م الح ي معظ ري ف ه ال يج عوبات وأن الص
 .إلدارةبالتوصيات على مستوى ا

  ًين  أكدت مجددا أھمية اإلدارة المتسقة لألرصدة المشتركة ووجوب اتفاق المدراء المنتم
 .إلى مختلف البلدان المعنية على خطة اقتسام لھذه األرصدة

 بشأن سبل النھوض بتنفيذ التوصيات المتخذة في سياق سياسات  إجراء تحليل اقترحت
 .إدارة المصايد

 ى مواصلة النظر في إلقليمية وااألجھزة اإلقليمية  حضت الفرعية لمصايد األسماك عل
 .تنسيق إدارة وتطوير األرصدة المشتركة لألسماك السطحية الصغيرة

 ديرھا ن تق ت ع ي  أعرب روعات، والت ز المش ى تعزي ة إل ة الرامي ادرة اللجن ة مب ألھمي
طة ستمكنھا من أن تضطلع على نحو أفضل بدورھا في اإلقليم، وأوصت بترتيب األنش

 .المزمعة من حيث األولوية، بما يراعي المبادرات القائمة في اإلقليم
 ة  اقترحت زة اإلقليمي ذ األجھ ة أن تتخ وى واإلقليمي اً أق ماك موقف ة لمصايد األس الفرعي

 .إزاء التغير المناخي بالنظر إلى تأثيره على مصايد األسماك في اإلقليم
 ة جھزة اإلقليمية بتعزيز التعاون القائم بين اللجنة واأل أوصت ة لمصايد واإلقليمي الفرعي

 .األسماك في اإلقليم
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  الدورة السابعة عشرة لھيئة الغابات والحياة البرية في أفريقيا موجز عن تقرير  -3
  

  المقدمة  3-1
  

عقدت ھيئة الغابات والحياة البرية في أفريقيا دورتھا السابعة عشرة في برازافيل،   
. ، بدعوة كريمة من حكومة جمھورية الكونغو2010شباط /فبراير 26و 22جمھورية الكونغو، بين 

بلداً عضواً وبلد مراقب واحد، وأربعة ممثلين لمنظومة األمم  29مندوباً من  183وحضر الدورة 
منظمة من المنظمات الدولية الحكومية وغير  20اقبون من كما شارك في الدورة مر. المتحدة

  .الحكومية
  

ً إلى جنب مع األسبوع األول للغابات والحياة  وانعقدت الدورة   السابعة عشرة للھيئة جنبا
االستجابة : الغابات والحياة البرية في أفريقيا"البرية في أفريقيا في ظل موضوع مشترك ھو 

إبراز  الموضوع ھو اوكان األساس المنطقي لھذ. "لتحديات النظم المستدامة لكسب العيش
والحياة البرية في سياق الحد من الفقر، والجوع، وسوء التغذية في المساھمة المھمة للغابات 

أفريقيا، والتأكيد من جديد لواضعي السياسات على أھمية الغابات والحياة البرية بالنسبة للنظم 
االقتصادية القطرية وقدراتھا الكامنة كقطاعات صالحة للنھوض بسبل كسب العيش في صفوف 

  .السكان
  

وزير التنمية المستدامة، واالقتصاد الحرجي، والبيئة في  Henri Djomboد وقام معالي السي  
ً بافتتاح الدورة السابعة عشرة للھيئة كما حضر الدورة وزير الدولة . جمھورية الكونغو رسميا

  .المسؤول عن السياحة والغابات في أوغندا، ونائب وزير الزراعة والغابات في غينيا االستوائية
  

  :قضايا التي تناولھا البحث، والتي تستحق اھتمام المؤتمر اإلقليمي، ما يليوتشمل بعض ال  
  

  الغابات والحياة البرية لدعم النظم المستدامة لسبل كسب العيش في أفريقيا  3-2
  

  : شملت المسائل التي ناقشتھا الھيئة في ظل ھذا البند من جدول األعمال ما يلي
  

  يش في المجتمعات المحليةالمناطق المحمية وسبل كسب الع  3-2-1
  

 حثتالحظت الھيئة المساھمة البارزة للمناطق المحمية في النھوض بسبل كسب العيش، و  
الحكومات على إشراك المجتمعات المحلية في إدارة ھذه المناطق، بما في ذلك االستثمار في 

ات المتولدة بطريقة تحسين البنى األساسية المشتركة والعمل على ترويج االقتسام العادل لإليراد
  .الھيئة على توسيع نطاق تغطية المناطق المحمية، إذا ما كان ذلك مناسبا حثتكما . شفافة

  
الھيئة الحاجة إلى اتساق السياسات على امتداد طيف التشريعات الوطنية المؤثرة  الحظتو  

  .على المناطق المحمية بشكل مباشر أو غير مباشر
  

ة  3-2-2 ة السياحة اإليكولوجي اة البري ات والحي ة في حفظ الغاب دراتھا الكامن  وق
  وفي التخفيف من حدة الفقر

  
الھيئة الحكومات على إعادة استثمار إيرادات السياحة اإليكولوجية في المجتمعات  حضت  

الھيئة بأن تتبادل البلدان  أوصتو. المحلية المتأثرة بھا للبرھنة على فائدة وأھمية اإلدارة المستدامة
  .ومات وأن تتعلم من بعضھا البعض في تنمية السياحة اإليكولوجية الناجحةالمعل
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ر   3-2-3 ذائي والحد من الفق دور المنتجات الحرجية غير الخشبية في األمن الغ
  في أفريقيا

  
سلَّمت الھيئة بأھمية المنتجات الحرجية غير الخشبية في األمن الغذائي والحد من الفقر   

  .في برامج الحد من الفقر واألمن الغذائي وأقرت بأنھا غير مدرجة
  

الھيئة بأن تعمم المنظمة على نطاق واسع المنھجية المتعلقة بجرد المنتجات  طلبتو  
  .الحرجية  غير الخشبية لتمكين البلدان األفريقية من اعتمادھا

  
التقنية والتجارية للمشروعات الصغيرة و المتوسطة  الھيئة بتعزيز القدرات أوصت و  

  .باقتسام الخبراتلمنخرطة في سالسل قيمة المنتجات الحرجية غير الخشبية وا
  

  الطاقة الحيوية والغابات في أفريقيا  3-2-4
  

ً من    لقارة وأنھا قد تتيح معالم الطاقة في اأقرت الھيئة بأن الطاقة الحيوية تظل جزءاً ھاما
ً جديدة للمستقبل، والحظت أن أفريقيا تتمتع بقدرات كام نة عظيمة إلنتاج الطاقة الحيوية فرصا

وتوريدھا، ولو أن التوسع في إنتاج ھذه الطاقة سيتطلب تخطيطاً مناسباً لتفادي النزاعات، والتنافس 
  .على أوجه استخدام األراضي، وانعدام األمن الغذائي

  
الھيئة بأن تعمل البلدان األعضاء في الھيئة من خالل حكوماتھا لدعم  أوصتولذلك فقد   

وير واستخدام مصادر بديلة للطاقة مثل الطاقة الشمسية، وتحويل النفايات، وأنواع التكنولوجيا تط
  .األخرى إلنتاج الطاقة

  
اة   3-2-5 ة  والحي ة بالحراج طة المتعلق ن األنش دروس المستخلصة م ام ال اقتس

  البرية في أفريقيا
  

  تعزيز الفوائداإلدارة المتكاملة للغابات والحياة البرية لتفادي النزاعات و
  

أُبلغت الھيئة بالقدرة الكامنة للغابات والحياة البرية على إدرار إيرادات يمكن لھا أن تسھم   
إسھاماً ضخماً في إرساء األمن الغذائي، والتخفيف من وطأة الفقر، وتحقيق التنمية المستدامة في 

دام موارد الغابات والحياة وأقرت الھيئة بالمخاطر الشديدة لنشوب النزاعات على استخ. أفريقيا
البرية وصونھا، والسيما النزاعات بين اإلنسان والحياة البرية، وإلى أن ذلك يشكل مشكلة 

الھيئة إلى الحاجة إلى سياسات واضحة  أشارتولذلك . متصاعدة في المناطق الريفية من أفريقيا
مة للغابات، والحياة البرية، و الستثارة اھتمام الجمھور والحكومات باإلدارة المتكاملة والمستدا

الھيئة إلى البلدان األعضاء اقتسام الخبرات بشأن إدارة النزاعات بين  طلبتكما . المناطق المحمية
المنظمة إلى أن تيسر، بالتعاون مع الشركاء المعنيين، ھذه  دعتاإلنسان والحياة البرية و

  .المبادالت
  

  ھا على الغابات والحياة البرية في أفريقيااألھمية االقتصادية لألنواع الغازية وأثر
  

الھيئة أن األنواع الغازية الحرجية آخذة في االنتشار في كل أنحاء أفريقيا وأنھا  الحظت  
الھيئة البلدان  حثتولذلك فقد . تشكل ھماً بيئياً واقتصادياً خطيراً وأن إدارتھا محفوفة بتحديات جمة

  .العابر للحدود لضمان المكافحة الفعالة لألنواع الغازية األعضاء على النظر في إرساء التعاون
  

  تشريعات الحياة البرية والتمكين القانوني للفقراء في أفريقيا جنوب الصحراء
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الھيئة أھمية التوصل إلى االتساق والمبادئ المشتركة والخطوط التوجيھية، بما  الحظت  
 أوصتونظراً لذلك فقد . حسب االقتضاءيتيح التنوع في نطاق وفحوى التشريعات في كل بلد، 

في العمليات القطرية  التي وضعتھا المنظمةالھيئة بأن تراعي البلدان مبادئ قانون الحياة البرية 
  .للصياغة القانونية وتحديث األطر القانونية القائمة

  
ا  3-3 ي أفريقي ة ف اة البري ات والحي تدامة: الغاب دھا المس ا وفوائ ن إدارتھ ات ع  مالحظ

  )ضايا خاصة بأسبوع الغابات والحياة البرية في أفريقياق(
  

الھيئة السلطات الحرجية باالتصال بمؤسسات القطاع الزراعي والقادة السياسيين  أوصت  
  .بغية النھوض باتساق أوجه استخدام األراضي بطريقة تدعم الغابات وتساند إدارتھا

  
  تقدير الموارد الحرجية ورصدھا  3-3-1

  
التقديرات العالمية للموارد الحرجية بفواصل تتراوح عمليات  ذيئة بأن المنظمة تنفأُبلغت الھ  

  بين 
كما أن المنظمة منخرطة في العمليات . 2005وقد أجري التقدير األخير عام . سنوات 10و 5

ودعت الھيئة البلدان األعضاء . القطرية إلدارة وتقدير الغابات وفي بناء نظم المعلومات الحرجية
تشجيع المشاركة المتعددة القطاعات أثناء مرحلة تخطيط العمليات القطرية إلدارة وتقدير  إلى

  .الغابات
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ى للحصولقدرات ال تنمية: حالة الموارد الوراثية الحرجية في أفريقيا  3-3-2  عل
  الحرجية رفيعة الجودة عن عمليات الموارد الوراثيةدقيقة و بيانات

  
داد الت   أن إع ة ب رت الھيئ ةأق ارير القطري تراتيجية لصون وإدارة  ق كل أداة اس ن أن يش يمك

ة الحرجي وارد الوراثي مان ةالم ة لض ه المنظم دعو إلي ذي ت اركي ال نھج التش ة ال دت أھمي ، وأك
اد نھج إقليمي . المشاركة الفعالة لكل الجھات صاحبة الشأن ى اعتم ى الحاجة إل ة عل وشددت الھيئ

  .لتحديد االحتياجات وأولويات العمل
  

  السياسات والبرامج الحرجية القطرية والعمليات التشاركية  3-3-3
  

تشكل األساس لقدرة قطاع الغابات على توفير  المستدامة للغاباتاإلدارة بأن الھيئة  أقرت  
بأن  سلَّمتكما أنھا . مساھمة مھمة في جھود التخفيف من حدة التغير المناخي والتكيف مع آثاره

تمثل أداة مھمة لتحقيق اإلدارة الحرجية المستدامة، ومن ثم التخفيف من  ريةالبرامج الحرجية القط
الھيئة البلدان األعضاء على تطوير برامجھا الحرجية  حثتولذلك فقد . آثار التغير المناخي

القطرية لتغدو منصات فعالة لتنسيق المبادرات القطرية والدولية المتعلقة بالغابات، بما يتيح لھذه 
أن تضطلع بدورھا الرئيسي في ضمان إدماج مصالح، واحتياجات، ومبادرات القطاعات البرامج 

  .األخرى بغية خدمة المجتمع ككل على  نحو أفضل
  

  المشروعات اإلقليمية والقطرية  3-3-4
  

ا اه في أفريقي ة الرئيسية األخرى : السلسلة المترابطة للحراجة والمي ا جالون والمصادر المائي فوت
  دعم سبل كسب العيش الحرجية في القارة المساھمة في

  
اإلدارة المتكاملة للموارد الطبيعية  – فوتا جالونالھيئة أھمية مشروع مرتفعات  الحظت  

بيساو ومالي وموريتانيا والنيجر والسنغال  -  غينياغينيا، وغامبيا و: الذي يغطي ثمانية بلدان ھي
لب ترتيبات مؤسسية ومالية معقدة تتطلب أن تنفيذ ھذا المشروع يتط كما الحظت. وسيراليون

التعاون بين البلدان المستفيدة والعديد من المنظمات األخرى، بما في ذلك المنظمة، واإلتحاد 
الھيئة  أقرتورغم ذلك فقد . األفريقي، وبرنامج األمم المتحدة للبيئة، وسلسلة من الشركاء المحليين

حواض المائية المشتركة والعابرة للحدود يمكن تكراره بأن النھج المستخدم في المشروع إلدارة األ
  .في األنحاء األخرى من أفريقيا

  
وجي، ومكافحة التصحر، واحتياجات نالحراجة في الم وع البيول اطق القاحلة في سياق صون التن

  سبل كسب العيش واألمن الغذائي في أفريقيا جنوب الصحراء
  

ا يستحقه من الحظت الھيئة أن الغابات في المناطق ا   لقاحلة ھي مورد مھم ولكنه ال يلقى م
ة تشمل. تقدير أمر التكيف : وأقرت بأن األولويات في ميدان الحراجة في األراضي الجاف ة ب العناي

اد نھج متكامل إزاء الحراجة  اره؛ وضمان اعتم مع التغير المناخي والمساھمة في التخفيف من آث
القدرات التقنية للعاملين في ھذا المجال؛ وتطوير أسواق يتجاوز نطاق الغابات؛ وتحسين ومواءمة 

بية،  ر الخش ة غي يما المنتجات الحرجي وب الصحراء، والس يم جن ة إلقل مستدامة للمنتجات الحرجي
ين كان المحلي لحة الس ك لمص ك . وذل وء ذل ي ض توف دة  الحظ ة فائ ة "الھيئ وط التوجيھي الخط

وب الصحراءلممارسات اإلدارة الحرجية المستدامة في األ ا جن ة في أفريقي  "الكبرى راضي الجاف
ة ات اإلدارة الحرجي ه ممارس أداة لتوجي ة ك ن المنظم تو. الصادرة ع وط  طلب يم الخط ة تعم الھيئ

  .بغرض استخدامھاالتوجيھية على أعضائھا 
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 إجراءاتالقضايا اإلقليمية التي قد يرغب المؤتمر اإلقليمي السادس والعشرون في اتخاذ   3-4
  ابشأنھ

  
ا    ؤتمر اإلقليمي السادس والعشرين ألفريقي ام الم ي تتطلب اھتم ائل الت إن المس باختصار ف

  :تتضمن ما يلي
  

  :إن الھيئة  
  

ى  حثت  -1 اطق والعمل عل الحكومات على إشراك المجتمعات المحلية في إدارة ھذه المن
فافة ة ش دة بطريق رادات المتول ادل لإلي ك اال،ترويج االقتسام الع ستثمار في بما في ذل

تركة ية المش ى األساس ين البن ة . تحس ت الھيئ ا حث دان كم ذه البل اق ھ يع نط ى توس عل
  .تغطية المناطق المحمية، إذا ما كان ذلك مناسبا

ياحة  أوصت  -2 ة الس بأن تتبادل البلدان المعلومات وأن تتعلم من بعضھا البعض في تنمي
  .اإليكولوجية الناجحة

ة في المجتمعات الحكومات على إعادة ا حضت  -3 ياحة اإليكولوجي رادات الس ستثمار إي
  .المحلية المتأثرة بھا للبرھنة على فائدة وأھمية اإلدارة المستدامة

ابر للحدود من أجل اإلدارة  حثت  -4 اون الع البلدان األعضاء على النظر في إرساء التع
دود،  ابرة للح ة الع وارد المائي ة والم اة البري ات والحي ة للغاب واع الفعال ة األن ولمكافح

  .الغازية
مبادئ قانون الحياة البرية التي وضعتھا المنظمة في  الھيئة بأن تراعي البلدان أوصت  -5

  .العمليات القطرية للصياغة القانونية وتحديث األطر القانونية القائمة
ادة السياسيين  أوصت  -6 ة باالتصال بمؤسسات القطاع الزراعي والق السلطات الحرجي

  .نھوض باتساق أوجه استخدام األراضي بطريقة تدعم الغابات وتساند إدارتھابغية ال
  

الھيئة البلدان األعضاء إلى تشجيع المشاركة المتعددة القطاعات أثناء مرحلة  ودعت  
  .تخطيط العمليات القطرية إلدارة وتقدير الغابات


