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 اإلقليمي والزراعة األغذية منظمة مؤمتر
 ألفريقيا

 والثالثون ةالدورة الثاني

 2022 نيسان/أبريل 14-11ماالبو، غينيا االستوائية، 

ملنظمة األغذية والزراعة  اإلقليميني الدستورينياجلهازين تقرير موجز عن توصيات 
 )مصايد األمساكو  حصاءاتاإل(

     

 وجزامل
وتشّكل هذه اللجان . أربع جلان وهيئات دستورية مواضيعية إقليمية) املنظمة(يشمل الرب�مج اإلقليمي ملنظمة األغذية والزراعة 

. أو اهليئات/اجلماعي جملال العمل املواضيعي لتلك اللجان وواهليئات منصة للبلدان يف إقليم أفريقيا للتحاور والتداول بشأن التوجه 
توليف املناقشات وبتحديد األولو�ت والتوصيات الرامية إىل تبسيط جداول األعمال تعزيز أو اهليئات ب/وتقوم هذه اللجان و

 .أو اإلقليمية يف اجملاالت املواضيعية ذات الصلة/الوطنية و

املؤمتر  املعروضة لعنايةعامة عن املواضيع اليت جرت مناقشتها يف الدورة العاشرة والتوصيات ذات الصلة  حملةالوثيقة  ههذ تقدمو 
 :2021يف عام دورات األجهزة الرائسية األخرى اليت ُعقدت  والصادرة عناإلقليمي ألفريقيا 

 .هليئة اإلحصاءات الزراعية األفريقيةالدورة السابعة والعشرون  •
 .للجنة مصايد األمساك الداخلية وتربية األحياء املائية يف أفريقياالدورة العادية التاسعة عشرة و  •

 ميكن توجيه أي استفسارات عن مضمون هذه الوثيقة إىل: 
 أمانة املؤمتر اإلقليمي

 ARC-Secretariat@fao.org: الربيد اإللكرتوين
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 اإلحصاءات الزراعية األفريقيةهليئة الدورة السابعة والعشرون  -ألف 

 18إىل  15الفرتة من  خالل، يئة اإلحصاءات الزراعية األفريقية بصورة افرتاضيةقدت الدورة السابعة والعشرون هلعُ  -1
يف هذه الدورة وفود من البلدان األعضاء يف اهليئة  توشارك. ، وكانت السنغال البلد املضيف2021 تشرين الثاين/نوفمرب

على حتسني عمليات مجيع مساعدة الدول األعضاء ومن أجل . مؤسسات وطنية وإقليمية ودولية مندوبون عنوكذلك 
ستة بنود حول  الدورةانصب تركيز  ،البيا�ت ومعاجلتها وحتليلها ونشرها ومقارنتها ووضع مؤشرات أهداف التنمية املستدامة

منذ الدورة السادسة والعشرين  ائية والزراعية اليت تعين إقليم أفريقياالغذحصاءات جمال اإلأنشطة املنظمة يف  )1(: رئيسية هي
مؤشرات جلمع  التطوير املنهجيو  التحد�تو  )3(وتكييف العمليات اإلحصائية؛  19-جائحة كوفيد أثرو  )2(؛ األخرية للهيئة

واالبتكار " 50x2030"مبادرة  ابسمأيًضا املعروفة " ابلبيا�تالزراعة الذكية "مبادرة و  )4(يف أفريقيا؛ أهداف التنمية املستدامة 
البيا�ت تعزيز و ) 6(؛ يف جمال إنتاج اإلحصاءات الزراعيةبيا�ت مراقبة األرض استخدام و  )5(اإلحصاءات الزراعية؛  ميدانيف 

 -لدعم رصد القطاع واستدامته، واملسامهة يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة بشأن مصايد األمساك وتربية األحياء املائية 
 .اإلجنازات والتحد�ت

 :كاآليت  هليئة اإلحصاءات الزراعية األفريقيةالسابعة والعشرين  عن الدورةالصادرة التوصيات أهم وميكن تلخيص  -2

 :القيام مبا يليتشجَّع البلدان األعضاء على  )أ(

 يف الوقت املناسب وعلى أكمل وجه على استبيا�ت منظمة األغذية والزراعةمن اجلهود للرد  بذل املزيد ،
ذكر يينبغي على البلد أن للرد على االستبيا�ت، البيا�ت الالزمة  املعينتوفر لدى البلد تمل ويف حال 

 .ذلك يف رّده
  طرق بديلة مثل التعلم  واستخدام الشخصية املباشرةمن االعتماد على التدريب واملقابالت  دّ احلو

 على النظر يف إمكانية ، على وجه اخلصوص،األعضاءالبلدان شجع وتُ . مجع البيا�ت عن بُعدو االفرتاضي 
كبديل موثوق للدراسات االستقصائية   هذه الوسيلة تقييمو  احلاسوباملقابالت عرب اهلاتف بواسطة إجراء 

 .ذلك ، مىت أمكن19-جائحة كوفيد لسياق السياقات املشاهبةيف  الشخصية املباشرة
  علها متاحة لالستخدام واالستغاللجلنشرها على نطاق واسع  من خاللحصاءاهتا إلالرتويج و. 
  املسوحاتالة والتخطيط االسرتاتيجي و الفعّ  احلوكمةنظام متكامل لإلحصاءات الزراعية من خالل  إعدادو 

 .أطر املعاينة الرئيسيةو املتكاملة 
  إلحصاءات بيا�ت اصادر غري التقليدية لمن امل االستفادةديدة لعلوم البيا�ت و اجلساليب األ استخدامو

 .الزراعية
  تلك الواردة من خالل مجع البيا�ت  تكّملإحصاءات وطنية  عدادإل البيا�ت اجلغرافية املكانيةاستخدام و

 . بشكل منتظم وميكن استخدامها لسد الثغرات يف اجملاالت اإلحصائية القائمة أو توليد جماالت جديدة

 :القيام مبا يلي على األعضاءالبلدان  اهليئة حّثت، على ذلكوعالوة 

 مبا يف ذلك تلك اخلاصة أبهداف التنمية املعّينة جهات االتصالمن  فريدةجمموعة  أن تستفيد من ،
اإلبالغ املتسق  مبا يضمنعلى املستوى القطري، الرب�مج الشامل للتنمية الزراعية يف أفريقيا و املستدامة 
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، وحتديد أولو�ت أهداف التنمية املستدامة على الصعيد الوطين، حد سواء ىعل عن األطر والسياق
 .القدرات على املؤشرات ذات الصلةجهود تنمية نتائج وحتسني 

  وختزينها البيا�ت ومعاجلتهامجع  مناألمساك،  مصايدإدارة بيا�ت جهود بتمويل بشكل فاعل  االلتزامو 
 . األمساك صايداخلاصة مببيا�ت الحتسني من أجل مبادرات لبناء القدرات  بلورةو ، وما إىل ذلك هاونشر 

  استدامتها ضمانو عن املساعدات الواردة حتّمل املسؤولية الكاملة و. 
  أهداف التنمية املستدامة كي تتسىن املقارنة ج تقييم �ُ أن توائم البلدان األعضاء على  اهليئةت حثّ و

تناقض يؤدي إىل ، كما هو احلال يف الوقت الراهن، ج تقييم خمتلفة�ُ استخدام ، مشرية إىل أن النتائج بني
 .املستخدمني وإرابكنتائج لايف 

 : يأوصت اهليئة املنظمة مبا يلو   )ب(

 والثروة اإلحصاءات الزراعية يف وزارات الزراعة  اتمع مكاتب اإلحصاء الوطنية ووحد التعاون توطيد
يف جمال قدرات الجهود بناء إضفاء الطابع املؤسسي على  من أجلومصايد األمساك يف البلدان  احليوانية

وهذا من شأنه . القائمة احملاصيل من خالل املشاريع القطرية غالتخرائط و رسم خرائط أنواع احملاصيل 
 .أن يضمن االستمرارية واالستدامة

  تفصيل بيا�ت أهداف لتنفيذ �ج التقدير غري املباشر  من أجلاملساعدة الفنية للبلدان األعضاء  تقدميو
 .وغريها من املؤشرات الوطنية ذات األولوية التنمية املستدامة

  عتماد أداة ال الدعم تقدميوOpenARTFISH هذه األداة ابستخدام سنو�ً  تاحةومتابعة البيا�ت امل 
 .وحتسينها

حتسني إحصاءات  من أجلدعم البلدان ل اأبن تنسق املنظمة وشركاؤها يف التنمية جهوده اهليئة وأوصت )ج(
األمساك وتربية األحياء املائية وإدماج هذه اإلحصاءات وأهداف التنمية املستدامة يف النظم اإلحصائية  مصايد
 .الوطنية

التآزر عند أوجه  تعزيز مبا يضمنشراكتها  وطيدت أن تواصلاملنظمات الدولية واإلقليمية إىل  اهليئة ودعت )د(
 .يةتنفيذ براجمها لبناء القدرات يف جمال اإلحصاءات الزراع

 
للجنة مصايد األمساك الداخلية وتربية األحياء العادية العادية الثامنة عشرة  الدورة -ابء

 املائية يف أفريقيا

، مالوي ليلونغوييف  1لـلجنة مصايد األمساك الداخلية وتربية األحياء املائية يف أفريقياالدورة التاسعة عشرة  قدتعُ  -3
الدوليون ملشاركون ا شارك حيث، خمتلطةبصورة  2021 كانون األول/ديسمرب 2إىل  تشرين الثاين/نوفمرب 30الفرتة من  خالل

 مصايدالتوجيهية الطوعية لضمان استدامة  اخلطوطتنفيذ  )1(أربعة مواضيع رئيسية:  تناولت اجللسةو عد. عن بُ  يف الدورة
الطوعية لضمان استدامة مصايد األمساك  اخلطوط التوجيهية(األمساك احلرفية يف سياق األمن الغذائي والقضاء على الفقر 

تربية األحياء رقمنة و  )2( ؛ 2022لعام احلرفية وتربية األحياء املائية  كملصايد األمساوإحياء السنة الدولية ) صغرية النطاق
                                        

1 en/22020en/organization//fishery/org.fao://www.https  

https://www.fao.org/fishery/en/organization/22020/en


4 ARC/22/INF/9 

 

 واحلدّ املائية  يف مصايد األمساك الداخلية وتربية األحياءأفضل املمارسات لتحسني سالمة األمساك و  )3( ؛يف أفريقيا املائية
الدراسة املستقلة و  )4( ؛للشبكة األفريقية املعنية بتكنولوجيا وسالمة األمساكالجتماع الثاين عشر ل والتحضريمن فقدا�ا، 
 .لجنة مصايد األمساك الداخلية وتربية األحياء املائية يف أفريقياالتوجه االسرتاتيجي لحتديد حول إعادة 

مكو�ت ابعتبارها و ، ملصايد األمساك الداخليةثقافية القتصادية و االتغذوية و األمهية الوسّلطت الدورة الضوء على  -4
تربية األحياء املائية يف العديد  تقدمهاهذه الدورة املسامهة اليت ميكن أن . و�قشت النظام اإليكولوجي املستدام داءرئيسية أل

  من وطأة الفقر وحتقيق األمن الغذائي.براجمها الوطنية للتخفيف إطار من البلدان األفريقية يف 

 :مبا يلي اللجنة قامتو  -5

اآلراء  بوصفها توافًقا عاملًيا يفالطوعية لضمان استدامة مصايد األمساك صغرية النطاق  ابخلطوط التوجيهية أقّرت •
  .وتطويرها) مبا يف ذلك الداخلية(حول املبادئ والتوجيهات حلوكمة مصايد األمساك الصغرية النطاق 

دراسة االستعراض املستقلة وأمهيتها من أجل وضع ُ�ج مبتكرة لدعم حتسني عمل جلنة  سّلمت بدقة توقيتو  •
بيئة الت هبا مصايد األمساك الداخلية وتربية األحياء املائية يف أفريقيا، ال سيما يف ظّل التغريات املتكررة اليت مرّ 

 .منذ إنشائهاللجنة املؤسساتية 
اجلهة على جلنة مصايد األمساك الداخلية وتربية األحياء املائية  على اإلبقاءمنظمة األغذية والزراعة  حّثتو  •

التعاون اإلقليمي يف جمال تنمية موارد  وطيدعلى مستوى القارة، اليت تعمل على تعزيز وت الوحيدةاإلقليمية 
 .امها وحفظهاوإدارهتا واستخديف أفريقيا الداخلية يف املياه مصايد األمساك 

 اإلطار الدستوري للمنظمة جلنة مصايد األمساك الداخلية وتربية األحياء املائية ضمن أن تبقى على وافقتو  •
االحتاد األفريقي بشكل وثيق مع  وأن جتري حتسينات على نظامها األساسي والئحتها الداخلية، وأن تعمل

ع األطر االسرتاتيجية مثل جدول أعمال االحتاد األفريقي ملواءمة دور اللجنة مواجلماعات االقتصادية اإلقليمية 
أفريقيا  واسرتاتيجية اإلصالح ملصايد األمساك وتربية األحياء املائية يفوإطار سياسة االحتاد األفريقي  2063لعام 

 .واإلطار االسرتاتيجي ملنظمة األغذية والزراعة

 :اللجنة التوصيات التالية وأصدرت -6

 : ما يلي األعضاء على شجيعت )أ(

o صيادي األمساكجمتمعات  فرصةعزز منظمات مصايد األمساك الصغرية النطاق مبا ي زيعز دعم ت 
واملساواة صنع القرار والسياسات، مع الرتكيز على املرأة  اتيف عملي ايف التعبري عن آرائهالداخلية 

اجلهات الفاعلة اإلقليمية غري احلكومية ، مبا يف ذلك يف سياق بر�مج جهودها ، وتنظيمبني اجلنسني
 .لالحتاد األفريقيالتابع 

o  ومكانتها يف مجيع أحناء أبمهية استخدام التكنولوجيا الرقمية يف جمال تربية األحياء املائية  اإلقرارو
 وتطبيق التكنولوجيا الرقمية يف جمالاملشاريع اإلقليمية والوطنية /دعم الربامج وتعزيزأفريقيا،  إقليم

 .املائية تربية األحياء
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 :مبا يلي ةمنظمة األغذية والزراع أوصتو  )ب(

o تنفيذ قرارات  العادية للرب�مج من أجل تفعيل امليزانية األموال من نم املزيد ختصيص
 .اوتوصياهت اللجنة

o  أعضائها لدى 2022لعام  الدولية ملصايد األمسال وتربية األحياء املائية احلرفية لسنةل الرتويجو ،
 .إلحياء السنة الدوليةوضع خارطة طريق إقليمية واملنظمات والشركاء من أجل احلكومات  تشجيعو 

 
 


