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  اللجنة اإلحصائية  
  الدورة الثامنة واألربعون

  ٢٠١٧آذار/مارس  ١٠-٧
  (ط) من جدول األعمال املؤقت* ٤البند 

      ”  بنود للعلم: اإلحصاءات الزراعية والريفية
تقرير منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة عـن التطـورات األخـرية يف        

  اإلحصاءات الزراعية والريفية  
”    

  مذكرة من األمني العام      
  

واملمارســات الســابقة،    ٢٠١٦/٢٢٠ وفقــا ملقــرر الــس االقتصــادي واالجتمــاعي      
ــة         ــة والزراع ــة األغذي ــر منظم ــه تقري ــل طي ــأن حيي ــام ب ــني الع ــن   يتشــرف األم ــم املتحــدة ع لألم

التطورات األخرية يف اإلحصاءات الزراعية والريفية. ويتضمن هذا التقريـر مـا يلـي: (أ) تقريـر     
خمتصــر مــن اللجنــة التوجيهيــة لالســتراتيجية العامليــة عــن التقــدم احملــرز يف تنفيــذ االســتراتيجية    

ربعـــني للجنـــة العامليـــة لتحســـني اإلحصـــاءات الزراعيـــة والريفيـــة منـــذ الـــدورة السادســـة واأل  
ــني         ــق اخلــرباء املشــترك ب ــا حــىت اآلن فري  ــيت اضــطلع ــال ال اإلحصــائية؛ (ب) ملخــص األعم
الوكــاالت املعــين باإلحصــاءات الزراعيــة والريفيــة؛ (ج) تقريــر عــن إعــداد املبــادئ التوجيهيــة    

  .٢٠٢٠لربنامج التعداد العاملي للزراعة لعام 

  .واللجنة مدعوة إىل اإلحاطة علما بالتقرير  
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تقرير منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة عـن التطـورات األخـرية يف        
  اإلحصاءات الزراعية والريفية  

  
  مقدمة  - أوال   

يهــدف هــذا التقريــر إىل إطــالع اللجنــة اإلحصــائية علــى اإلجنــازات األخــرية يف جمــال    - ١
لألمـم املتحـدة وبالشـراكة مـع     اإلحصاءات الزراعية والريفية بقيـادة منظمـة األغذيـة والزراعـة     

اجلهات املعنية الدولية واإلقليمية الرئيسية. وعلى حنو أكثر حتديدا، يصف هـذا التقريـر أنشـطة    
ــف         ــة يف خمتل ــة والزراع ــة األغذي ــا منظم  ــيت اضــطلعت ــدرات ال ــاء الق ــهجيات وبن تطــوير املن

 جمـــال قيـــاس اــاالت اإلحصـــائية. وجيـــري إدخـــال حتســـينات منهجيــة هامـــة، وال ســـيما يف  
االستهالك الغذائي واإلنتاجية الزراعية واالستدامة والتنمية الريفيـة. وسـتكون هلـذه التطـورات     
آثــار هامــة علــى األســاليب الــيت ستســتخدم لتجميــع العديــد مــن املؤشــرات املتصــلة بالزراعــة     

ويـد البلـدان   املدرجة يف أهداف التنمية املستدامة. وباإلضافة إىل ذلك، يتم إعداد توصـيات لتز 
. أمـا فيمـا يتعلـق    ٢٠٢٠بتوجيهات عملية بشأن طرائق إجراء تعدادات الزراعة يف جولة عـام  

بأنشــطة بنــاء القــدرات، فقــد اختــذت منظمــة األغذيــة والزراعــة تــدرجييا، بالتعــاون الوثيــق مــع  
انـات  خمتلف الشركاء، عددا من املبادرات اليت ستساعد البلـدان علـى تلبيـة احتياجاـا مـن البي     

األساسية وحاجتها إىل بيانات إضافية ليسترشد ـا املؤشـر الـذي يـتم اختيـاره لرصـد الغايـات        
  املتصلة بالزراعة الواردة يف أهداف التنمية املستدامة.

ويتضمن هـذا التقريـر مـا يلـي: (أ) تقريـر خمتصـر مـن اللجنـة التوجيهيـة لالسـتراتيجية             - ٢
االستراتيجية العامليـة لتحسـني اإلحصـاءات الزراعيـة والريفيـة       العاملية عن التقدم احملرز يف تنفيذ

منذ الدورة السادسة واألربعني للجنة اإلحصائية؛ (ب) ملخص األعمال اليت اضـطلع ـا حـىت    
اآلن فريق اخلـرباء املشـترك بـني الوكـاالت املعـين باإلحصـاءات الزراعيـة والريفيـة؛ (ج) تقريـر          

  .٢٠٢٠نامج التعداد العاملي للزراعة لعام عن إعداد املبادئ التوجيهية لرب
    

ــذ االســتراتيجية        - ثانيا    ــدم احملــرز يف تنفي ــة: التق ــة العاملي ــة التوجيهي ــر اللجن تقري
  العاملية لتحسني اإلحصاءات الزراعية والريفية  

تــرد يف هــذا اجلــزء مســتجدات التقــدم احملــرز يف تنفيــذ االســتراتيجية العامليــة لتحســني     - ٣
ــيم شــامل      ــة: (أ) تقي ــاول التقريــر املواضــيع اخلمســة التالي ــة. ويتن ــة والريفي اإلحصــاءات الزراعي

؛ (ب) أداء آليــات احلوكمــة؛ (ج) تطــوير أســاليب  ٢٠١٦و  ٢٠١٥للتقــدم احملــرز يف عــامي  
ــث التكل  ــة مــن حي ــدريب؛ (هــ   فعال ــة والت ــدما  ـفــة؛ (د) تقــدمي املســاعدة التقني ) ســبل املضــي ق

  .٢٠١٧واألولويات احملددة لعام 
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    ٢٠١٦و  ٢٠١٥التقييم الشامل للتقدم احملرز يف عامي   -ألف   

ــة يف عــامي       - ٤ ــذ االســتراتيجية العاملي ــاز يف تنفي ــدم ممت ــد ٢٠١٦و  ٢٠١٥أُحــرز تق . وق
أساليب وأدوات جديدة فعالة مـن حيـث التكلفـة (إذ أُعـد     حتققت إجنازات ملحوظة يف حتديد 

) ويف تصــميم واختبــار منهجيــة  ٢٠١٦مــن التقــارير التقنيــة واملبــادئ التوجيهيــة يف ايــة    ٥٠
). وعلـى الصـعيد القطـري، قـدم الشـركاء املنفـذون       AGRISاالستقصاءات الزراعية املتكاملـة ( 

االستراتيجية لإلحصـاءات الزراعيـة والريفيـة.     بلدا يف وضع خططها ٣٨اإلقليميون الدعم إىل 
وفيما يتعلق بتقدمي املسـاعدة التقنيـة علـى الصـعيد القطـري، ويف سـياق التوصـيات الـواردة يف         
تقييم منتصف املدة، مت اختاذ تدابري لإلسـراع يف تقـدمي الـدعم الـتقين للبلـدان مـن أجـل اعتمـاد         

ت يف إطار برنـامج البحـوث. ويف هـذا الصـدد،     املنهجيات الفعالة من حيث التكلفة اليت وضع
طُلب إىل منطقيت أفريقيا وآسيا واحمليط اهلادئ أن تقوما بإعداد خطط معجلـة لضـمان إطـالع    

  البلدان على أحدث املنهجيات قبل اية تنفيذ املرحلة األوىل من االستراتيجية العاملية.  
  

  أداء آليات احلوكمة    -باء   

ــى     لقــد متــت إقامــة هي   - ٥ ــة عل ــذ االســتراتيجية العاملي ــه تنفي اكــل احلوكمــة املنشــأة لتوجي
الصــعيدين العــاملي واإلقليمــي. وفيمــا يتعلــق بــاملالك الــوظيفي، فــإن املكتــب العــاملي واملكتــب    
اإلقليمــي آلســيا واحملــيط اهلــادئ، الــذي يستضــيفه مكتــب منظمــة األغذيــة والزراعــة اإلقليمــي  

ــا   ــت    ملنطقــة آســيا واحملــيط اهلــادئ يف ب ــزودان بعــدد كــاف مــن املــوظفني. وقــد كان نكوك، م
لالفتقار إىل املـوارد الكافيـة علـى مسـتوى الشـركاء املنفـذين اآلخـرين انعكاسـات علـى وتـرية           
تنفيذ الربنامج. وعلى الرغم من اختاذ بعض التدابري ملعاجلـة هـذه املسـألة يف النصـف الثـاين مـن       

ري على إجناز األنشطة املقررة أثرا ملموسـا بدرجـة   ، فيؤمل أن يكون أثر هذه التداب٢٠١٦عام 
. وفيما يتعلق بالتنسيق، عقـد املكتـب العـاملي اجتماعـات فصـلية للتنسـيق       ٢٠١٧أكرب يف عام 

مع خمتلف الشركاء املنفذين دف مواءمة األنشطة على الصـعيدين العـاملي واإلقليمـي بصـورة     
ة والتـدريب. وبــذلت جهـود كــبرية ملواءمــة   أفضـل، إىل جانــب القيـام بأنشــطة املسـاعدة التقنيــ   

الــنهج التدريبيــة يف مــنطقيت أفريقيــا وآســيا واحملــيط اهلــادئ. ودخــل اآلن إطــار الرصــد اجلديــد  
الــذي اعتمــد عقــب توصــيات تقيــيم منتصــف املــدة يف طــور التشــغيل الكامــل. ويف جمــال           

يط اهلادئ يف بـانكوك، واللجنـة   االتصاالت، فإن املكتب العاملي، واملكتب اإلقليمي آلسيا واحمل
االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ، واملعهد اإلحصائي آلسيا واحمليط اهلـادئ عملـوا   
ــة بشــأن          ــذكرات اإلعالمي ــال امل ــع الشــبكية املكرســة وإرس ــى حتــديث املواق ــبري عل بنشــاط ك

  ملعنية.اإلجنازات والنتائج الرئيسية للربنامج بانتظام إىل مجيع اجلهات ا
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  تطوير أساليب فعالة من حيث التكلفة    -جيم   

، بـذل املكتـب العـاملي جهـودا     ٢٠١٣منذ البدء يف تنفيذ االستراتيجية العامليـة يف عـام     - ٦
لالضطالع بربنامج حبثي شامل وإعـداد مبـادئ توجيهيـة ومـواد تدريبيـة ميكـن اسـتخدامها يف        

واملؤسســـات التدريبيـــة اإلقليميـــة. وحبلـــول ايـــة  دعـــم تقـــدمي املســـاعدة التقنيـــة إىل البلـــدان  
ــادئ   ٥٠مــن خطــوط البحــث ومت نشــر   ٢٧، مت إجنــاز ٢٠١٦ عــام ــة واملب مــن التقــارير التقني

ــة (    ــتراتيجية العامليـ ــبكي لالسـ ــع الشـ ــق املوقـ ــن طريـ ــة عـ ــة www.gsars.orgالتوجيهيـ ). ويف ايـ
ة وتلقــى دعمــا ماليــا مــن وزارة ، يف أعقــاب قــرار اختذتــه اللجنــة التوجيهيــة العامليــ٢٠١٥ عــام

التنمية الدولية باململكة املتحـدة لربيطانيـا العظمـى وأيرلنـدا الشـمالية، أضـيف نـاتج جديـد إىل         
برنامج حبوث املكتب العاملي، هو تصميم واختبـار منهجيـة االستقصـاءات الزراعيـة املتكاملـة،      

ســنوات  ١٠، ويــدوم الــيت تشــكل برناجمــا مــن الدراســات االستقصــائية يتــألف مــن وحــدات   
ويرمى إىل مجع البيانات من املزارع؛ وقد مت وضـعه ليكـون جـا فعـاال مـن حيـث التكلفـة يف        
مجع البيانات الزراعية يف البلدان النامية ومن شأنه أن يساعد على بناء نظـم املعلومـات الريفيـة    

، ٢٠١٧عــام  الشــاملة. وستوضــع هــذه املنهجيــة يف صــيغتها النهائيــة خــالل الربــع األول مــن   
  .٢٠١٧وسيتم إقرارها بواسطة اختبارات ميدانية واسعة النطاق يف غانا قبل اية عام 

  
  املساعدة التقنية والتدريب  -دال   

يف إطـــار عنصـــر املســـاعدة التقنيـــة، ظهـــرت يف املنطقـــتني اللـــتني تقومـــان بتنفيـــذ           - ٧
ن يف وضــع خططهــا االســتراتيجية االسـتراتيجية العامليــة نتــائج هامــة يف تقــدمي الـدعم إىل البلــدا  

ــه إىل         ــي دعم ــة األفريق ــدم مصــرف التنمي ــة، ق ــة؛ وبصــورة عام ــة والريفي لإلحصــاءات الزراعي
بلدا، يف حني قدم مكتب األغذيـة والزراعـة اإلقليمـي ملنطقـة آسـيا واحملـيط اهلـادئ دعمـه          ٢٤
املاحنـة إىل الشـركاء   بلدا. ولضمان استدامة النتائج عند اية الربنامج، طلبت اجلهـات   ١٤إىل 

املنفذين أن يركزوا بقدر أقل على دعـم اخلطـط االسـتراتيجية وأن يرصـدوا املزيـد مـن املـوارد        
لضـمان أن البلــدان تتلقــى املسـاعدة التقنيــة املباشــرة يف جمــال املنـهجيات املبتكــرة والفعالــة مــن    

) إلجـراء  CAPIوب (حيث التكلفة، مثل اعتماد براجميات املقابالت الشخصية مبسـاعدة احلاسـ  
االستقصاءات الزراعية، وقياس تكلفة اإلنتاج، وقياس خسائر ما بعـد احلصـاد، وتقـدير أعـداد     
املاشية ومنتجـات املاشـية، وجتميـع األرصـدة الغذائيـة، وإنشـاء األطـر الرئيسـية ألخـذ العينـات           

أعـدت خطـة    للمساعدة على تصميم استقصاءات زراعية تتسم بالطابع التمثيلي. ويف أفريقيـا، 
وطُلب إىل املكتب العاملي أن يدعم مصـرف التنميـة األفريقـي يف تقـدمي      ٢٠١٦عاجلة يف عام 

ــارة      ــة املخت ــة بالتعــاون مــع عــدد مــن املؤسســات اإلقليمي ــة إىل البلــدان األفريقي املســاعدة التقني
ألفريقـي،  (مكتب احصاءات البلدان اإلفريقية الناطقة بالفرنسية، واجلماعـة اإلمنائيـة للجنـوب ا   
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واالحتاد االقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا). ويف منطقة آسـيا واحملـيط اهلـادئ، وضـعت أيضـا      
  .  ٢٠١٧خطة معجلة للتنفيذ لعام 

ويف إطار عنصر التـدريب، تسـبب االفتقـار إىل مـا يكفـي مـن املـوظفني يف عـدم إمتـام            - ٨
ــة       ــد أن اللجن ــا. بي ــتني كلتيهم ــل يف املنطق ــامج العم ــذ برن ــا أدت دورا  تنفي االقتصــادية ألفريقي

أساســيا يف إعــداد املنــاهج والــربامج الدراســية يف جمــال أســاليب اإلحصــاءات الزراعيــة املتقدمــة 
دعماً للمؤسسات التدريبية اإلقليمية، ويف تقدمي الـدورات الدراسـية اإلقليميـة القصـرية األجـل      

درج املعهــد اإلحصــائي آلســيا  بشــأن األطــر الرئيســية ألخــذ العينــات. وباإلضــافة إىل ذلــك، أَ  
واحملـــيط اهلـــادئ يف مناهجـــه الدراســـية حلقـــيت عمـــل بشـــأن اســـتخدام براجميـــات املقـــابالت   

  الشخصية مبساعدة احلاسوب يف االستقصاءات الزراعية وبشأن قياس تكاليف اإلنتاج.  
  

  ٢٠١٧سبل املضي قدما واألولويات احملددة لعام   -هاء   

. ومـع  ٢٠١٥لة األوىل من االستراتيجية العاملية حبلـول ايـة عـام    من املقرر إمتام املرح  - ٩
 ذلــك، جتــري مناقشـــة متديــد هــذه املرحلـــة األوىل بــدون تكلفــة حـــىت ايــة كـــانون األول/       

مع اجلهات املاحنة لكفالة التنفيذ الكامل خلطة عمل املشروع ولتعزيـز قـدرات    ٢٠١٨ ديسمرب
وهــذا التمديــد سيســاعد املكتــب العــاملي أيضــا علــى   البلــدان يف جمــال اإلحصــاءات الزراعيــة.  

إكمال املبادئ التوجيهية واملواد التدريبية، وخاصة من أجل جتميع املؤشرات املتصـلة بالزراعـة   
 الــــواردة يف أهــــداف التنميــــة املســــتدامة الــــيت اتفقــــت عليهــــا اللجنــــة اإلحصــــائية يف آذار/  

عنية باالسـتراتيجية العامليـة مـن إنشـاء     . وختاما، سيمكن هذا التمديد اجلهات امل٢٠١٦ مارس
لالســتفادة مــن الــدروس املستخلصــة خــالل تنفيــذ    ٢٠١٧فرقــة عمــل جديــدة يف بدايــة عــام   

املرحلة األوىل وإعـداد توصـيات بشـأن إمكانيـة تنفيـذ مرحلـة ثانيـة مـن االسـتراتيجية العامليـة.           
تنفيذ الربنامج يف املنـاطق  وسيتواصل كذلك بذل جهود الدعوة وحشد املوارد املالية من أجل 

الثالث لالستراتيجية العاملية (أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب، والشرق األدىن، ووسـط  
  آسيا) اليت مل تستفد من الصندوق االستئماين العاملي لالستراتيجية العاملية.  

    
ــين      - ثالثا    ــاالت املعـ ــني الوكـ ــترك بـ ــرباء املشـ ــق اخلـ ــطة فريـ ــاءات أنشـ باإلحصـ

  والريفية  الزراعية

أيدت اللجنة اإلحصائية يف دورا الثالثـة واألربعـني االقتـراح الـداعي إىل إنشـاء فريـق         - ١٠
ــه          ــذي وضــعت ل ــة، ال ــة والريفي ــين باإلحصــاءات الزراعي ــني الوكــاالت املع اخلــرباء املشــترك ب

جمــاالت األمــن الغــذائي األهــداف التاليــة: (أ) تيســري وضــع معــايري إحصــائية دوليــة جديــدة يف  
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والزراعة املستدامة والتنمية الريفيـة؛ (ب) تيسـري تنسـيق وتكامـل اإلحصـاءات املتعلقـة بـاألمن        
الغذائي والزراعة املستدامة والتنمية الريفية مع املعـايري اإلحصـائية الدوليـة ذات الصـلة املعمـول      

ملكتــب العــاملي بشــأن برنــامج  ــا يف اــاالت اإلحصــائية األخــرى؛ (ج) إســداء املشــورة إىل ا 
  حبوث االستراتيجية العاملية لتحسني اإلحصاءات الزراعية والريفية.

  
  حتسني قياس االستهالك الغذائي  -ألف   

حتســني أســاليب قيــاس ”، نفــذت أنشــطة حبثيــة بشــأن ٢٠١٦-٢٠١٥خــالل الفتــرة   - ١١
وثيـق مـع منظمـة األغذيــة    . ويقـود البنـك الـدويل هــذه األعمـال بتنسـيق      “االسـتهالك الغـذائي  

والزراعة واملكتب العاملي لالستراتيجية العاملية. ومكنت األنشطة املنجزة حـىت اآلن مـن إعـداد    
مؤلَّف يعرض أحباثا جديدة قام ا كبار اخلرباء يف امليـدان، ومـن املتوقـع نشـره يف الربـع األول      

كـــزي لإلحصـــاءات يف . ويف إطـــار برنـــامج العمـــل، اشـــترك املكتـــب املر)١(٢٠١٧مـــن عـــام 
ــا        ــام يف إجــراء جتــربتني اســتخدمت فيهم ــت ن ــة يف فيي ــب اإلحصــاءات العام إندونيســيا ومكت
استقصــاءات عشــوائية الختبــار منــهجيات جديــدة، وذلــك بتمويــل إضــايف مــن االســتراتيجية    
العاملية وباالستفادة من مساعدة تقنية قدمها البنك الدويل. ومشلـت التجـارب اختبـار أسـاليب     

يلة يف إجراء االستقصاءات ومقارنتها مبقياس مرجعي، وذلـك عـن طريـق توزيعهـا عشـوائيا      بد
علــى عينــات مــن األســر املعيشــية. وستســتخدم نتــائج هــذه االستقصــاءات يف توجيــه تصــميم   
االستقصــاءات الوطنيــة لألســر املعيشــية يف كــال البلــدين، وستنشــر يف شــكل ورقــات حبثيــة يف  

ي إدراج هــذه اموعــة مــن األعمــال التحليليــة يف املبــادئ التوجيهيــة  اــالت اجلامعيــة. وجيــر
العمليــة لتصــميم االستقصــاءات ليعتمــدها أعضــاء فريــق اخلــرباء املشــترك بــني الوكــاالت املعــين 
ــالل       ــة خـ ــادئ التوجيهيـ ــروع أويل للمبـ ــوقش مشـ ــد نـ ــة. وقـ ــة والريفيـ ــاءات الزراعيـ باإلحصـ

، ٢٠١٦غذيـة والزراعـة يف تشـرين الثـاين/نوفمرب     مشاورات عقـدها اخلـرباء يف مقـر منظمـة األ    
وســتقدم نســخة منقحــة باعتبارهــا وثيقــة معلومــات أساســية إىل اللجنــة اإلحصــائية يف دورــا   
الثامنــة واألربعــني، وســتعرض يف مناســبة جانبيــة. ومــن املقــرر تقــدمي الصــيغة النهائيــة للمبــادئ 

سعة واألربعني بعد إجراء مشـاورات كتابيـة عامليـة    التوجيهية إىل اللجنة إلقرارها يف دورا التا
  .٢٠١٧يف عام 

  

__________ 

 Food counts: measuring food consumption and expenditures in”سينشــــر هــــذا املؤلــــف املعنــــون مؤقتــــا       )١(  

Household Consumption and Expenditure Surveys“  يف عدد خاص من جملةFood Policy. 
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  أساليب قياس ورصد االستدامة الزراعية    -باء   

ــة ومتــت         - ١٢ ــاس ورصــد االســتدامة الزراعي ــق بأســاليب قي ــي املتعل ــامج البحث ــرض الربن ع
يـة والريفيـة   مناقشته يف اجتماع فريق اخلرباء املشترك بني الوكاالت املعـين باإلحصـاءات الزراع  

ــاليب    ٢٠١٦يف آذار/مـــارس  ــن املؤشـــرات واألسـ ــة مـ ــة دوليـ ــة حتديـــد جمموعـ ــرا ألمهيـ . ونظـ
واإلجراءات الالزمة لقياس ورصد االسـتدامة الزراعيـة، أُدرج جمـالٌ حبثـي مواضـيعي جديـد يف       

. ويشـمل هـذا اـال    ٢٠١٦العنصر البحثـي خلطـة العمـل السـنوية لالسـتراتيجية العامليـة لعـام        
ي العناصر اخلمسـة التاليـة: (أ) مؤشـرات وأسـاليب مجـع البيانـات املتعلقـة بنـوع اجلـنس؛          البحث

(ب) قياس عمالة الشباب وحصوهلم على العمل الالئق يف الزراعـة؛ (ج) املؤشـرات وأسـاليب    
) إطـار وأسـاليب قيـاس    ـمجع بيانات البيئة الزراعية؛ (د) قياس اإلنتاجية الزراعية والكفاءة؛ (هـ 

ســتدامة الزراعيــة. وهــذه املواضــيع البحثيــة كلــها قيــد التطــوير، وستوضــع املبــادئ     ورصــد اال
  .  ٢٠١٧التوجيهية يف صيغتها النهائية يف عام 

إىل اتفــاق بشــأن إطــار     ٢٠١٦وحــني توصــلت اللجنــة اإلحصــائية يف آذار/مــارس        - ١٣
لبحثيـة املتعلقـة   مؤشرات أهداف التنمية املستدامة على الصعيد العـاملي، أعيـد تنظـيم اخلطـوط ا    

بنطاق االستدامة وفقا لذلك لتقدمي الدعم إىل عمليـة أهـداف التنميـة املسـتدامة أيضـا. ونتيجـة       
إطـار وأسـاليب قيـاس ورصـد االسـتدامة      ”لذلك، مت تنقيح نطـاق املوضـوع البحثـي اخلـامس،     

ملؤشـر  ، وأعيد توجيهه للتركيز على تطـوير املنـهجيات وإجيـاد حلـول مجـع البيانـات       “الزراعية
نســبة املســاحة الزراعيــة املخصصــة للزراعــة املنتجــة   ”: ١-٤-٢األهــداف اإلمنائيــة املســتدامة  

. وجيـــري العمـــل بالتعـــاون الوثيـــق مـــع منظمـــة األغذيـــة والزراعـــة لإلســـهام يف  “واملســـتدامة
ــرح         ــا. وســيناقَش مقت ــة الوصــاية عليه ــوىل املنظم ــيت تت ــة املســتدامة ال مؤشــرات أهــداف التنمي

وســيتم إقــراره يف اجتمــاع فريــق اخلــرباء الــذي ســيعقد يف    ١-٤-٢ملتعلــق باملؤشــر املنهجيــة ا
، وســيقدم إىل فريــق اخلــرباء املشــترك بــني الوكــاالت املعــين مبؤشــرات        ٢٠١٧شــباط/فرباير 

ــن عــام     ــة املســتدامة يف النصــف األول م ــام   ٢٠١٧أهــداف التنمي ــن ع ــاين م . ويف النصــف الث
جية واستراتيجيات مجع البيانات ميدانيا يف بلدان خمتارة مـن  ، سيتم اختبار مقترح املنه٢٠١٧

أجل دراسة جدواها. وستدرج نتائج االختبـارات امليدانيـة يف مقتـرح املنهجيـة، وسـيتم إعـداد       
  .٢٠١٧املبادئ التوجيهية واستعراضها ووضع صيغتها النهائية يف عام 

  
  حتسني اإلحصاءات الريفية  -جيم   

. وـدف البحـوث إىل إجيـاد    ٢٠١٥املتعلقة بالتنمية الريفية منذ عام تتواصل األعمال   - ١٤
ــة علــى       تعريــف عملــي للمنــاطق الريفيــة، يكــون مناســبا علــى الصــعيد الــوطين وقــابال للمقارن
الصــعيد الــدويل، وكــذلك إىل حتديــد جمموعــة مــن املؤشــرات الرئيســية لقيــاس ورصــد التنميــة   
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من املعارف واخلـربات، جيـري العمـل يف هـذا املوضـوع      الريفية. ولالستفادة من جمموعة عاملية 
البحثــي بالتنســيق مــع منظمــة األغذيــة والزراعــة، ودائــرة البحــوث االقتصــادية التابعــة لــوزارة    
الزراعة يف الواليات املتحدة، ومنظمة التعاون والتنمية يف امليـدان االقتصـادي، ومنظمـة العمـل     

ئي لالحتـاد األورويب، واملنظمـات الدوليـة األخـرى     الدولية، والبنك الـدويل، واملكتـب اإلحصـا   
ورقـة السـتعراض    ٢٠١٦واملكاتب اإلحصائية الوطنية واخلرباء املستقلني. وقد نشرت يف عام 

ــوان    ــل بعنـــ ــة عمـــ ــات وورقـــ  Conceptual framework and territorial definitions for”املؤلفـــ

improving rural statistics“  األبعـــاد االجتماعيـــة والبيئيـــة للمؤشـــرات وتقريـــران تقنيـــان عـــن
)، ٢٠١٧(وطيلــة الربــع األول مــن عــام  ٢٠١٦الريفيــة. واعتبــارا مــن كــانون األول/ديســمرب 

سيتواصل العمل على االختبار التجرييب لتعريف األراضي الريفيـة الـذي وضـع بواسـطة اجلمـع      
شــأن الكثافــة الســكانية وأعــداد بــني البيانــات البيئيــة املســتقاة مــن نظــام املعلومــات اجلغرافيــة ب 

السكان على الصعيد العاملي وبني فئات الغطاء األرضي يف تصـنيف منفصـل يف بلـدان خمتـارة.     
وسيقدم النهج املقترح لتحديد املناطق الريفية واحلضرية إىل اللجنة اإلحصائية عن طريق فريـق  

الريفيــة يف النصــف األول مــن اخلــرباء املشــترك بــني الوكــاالت املعــين باإلحصــاءات الزراعيــة و 
. وسيناقَش تعريف للمناطق الريفية وجمموعةٌ من املؤشـرات األساسـية يف اجتمـاع    ٢٠١٧ عام

لفريــق اخلــرباء، وسيخضــعان الســتعراض األقــران واالختبــار امليــداين يف بلــدان خمتــارة وســيعاد   
منهجيــة مجــع . وســيدرج التعريــف النــهائي و٢٠١٧إقرارمهــا خــالل النصــف الثــاين مــن عــام  

  .  ٢٠١٨البيانات يف املبادئ التوجيهية وسيعرضان على اللجنة لتناقشهما يف عام 
    

    ٢٠٢٠برنامج التعداد العاملي للزراعة لعام   - رابعا   

تقـــدم منظمـــة األغذيـــة والزراعـــة مـــن خـــالل براجمهـــا العشـــرية الســـنوات اإلرشـــاد     - ١٥
واملساعدة التقنية إىل البلدان بشأن أحدث األساليب وأفضـل املمارسـات يف إجـراء التعـدادات     
الوطنية للزراعـة. وتسـتعرض منظمـة األغذيـة والزراعـة كـل عشـر سـنوات جتـارب البلـدان يف           

ستفادة منها، مث تعد مبادئ توجيهية منقحة للتعـداد، مـع حتسـني    إجراء التعدادات والدروس امل
هـو اجلولـة    ٢٠٢٠منهجياته، وتقوم بنشرها وتوزيعها. والربنامج العاملي للتعداد الزراعي لعام 

ــرة      ــتجرى خـــالل فتـ ــة الـــيت سـ ــدادات الزراعيـ ــنوات للتعـ ــري السـ ــامج العشـ   العاشـــرة يف الربنـ
ــامج الع ٢٠٢٥-٢٠١٦ ــة    . وقــد بــدأ الربن شــري يف الثالثينــات مــن القــرن املاضــي حتــت رعاي

  املعهد الدويل للزراعة، وتواصل منذ مخسينات القرن املاضي بقيادة منظمة األغذية والزراعة.

 ٢٠٢٠وقـد أُبلــغ عـن التقــدم احملـرز يف إعــداد الربنـامج العــاملي للتعـداد الزراعــي لعــام        - ١٦
. ٢٠١٥ني للجنــة اإلحصــائية املعقــودة يف عــام ومتــت مناقشــته أثنــاء الــدورة السادســة واألربعــ
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، “الربنــامج واملفــاهيم والتعــاريف”ويتــألف الربنــامج مــن جملــدين مهــا: الــد األول، املعنــون   
اجلوانـب  ”الذي يتناول اجلوانب املنهجية واملفاهيمية للتعداد الزراعـي؛ والـد الثـاين، املعنـون     

املتبعـة يف إجـراء التعـدادات الزراعيـة علـى أرض      ، الـذي يتضـمن اخلطـوات العمليـة     “التشغيلية
ــة      ــة والزراعــة علــى وضــع الصــيغة النهائي ــة اإلحصــائية منظمــة األغذي الواقــع. وشــجعت اللجن
للمبــادئ التوجيهيــة للربنــامج، ودعــت مجيــع البلــدان إىل املشــاركة يف املشــاورة العامليــة بشــأن   

  الد األول.

األغذيــة والزراعــة الــد األول مــن برنــامج   ، نشــرت منظمــة٢٠١٥ويف أواخــر عــام   - ١٧
. واســتند يف إعــداد الــد األول إىل اســتعراض جتــارب )٢(٢٠٢٠التعـداد العــاملي للزراعــة لعــام  

مـن التعـداد وإىل املشـاورات املوسـعة      ٢٠١٠البلدان والدروس اليت استخلصتها يف جولة عـام  
  مع اخلرباء الوطنيني والدوليني.  

الثاين مـن الربنـامج، الـذي جيـري إعـداده حاليـا، فهـو يتضـمن تغطيـة شـاملة            أما الد  - ١٨
للمراحل الرئيسية واجلوانب العملية اليت ينطوي عليها إعداد وتنفيذ التعدادات الزراعيـة. وهـو   

، “إجـراء التعـدادات واالستقصـاءات الزراعيـة    ”طبعة منقحـة ومسـتكملة مـن الوثيقـة املعنونـة      
. وكمــا كــان الشــأن بالنســبة للمجلــد  ١٩٩٥غذيــة والزراعــة يف عــام  الــيت نشــرا منظمــة األ 

األول، سيخضع الد الثاين إىل عملية تشاورية واسعة النطاق. وسيعقد اجتمـاع لالسـتعراض   
مبشــاركة خــرباء عــامليني وإقليمــيني وقطــريني ملناقشـــة       ٢٠١٧الــتقين يف كــانون الثاين/ينــاير    

ذي ســيقدم باعتبــاره وثيقــة معلومــات أساســية إىل اللجنــة  املشــروع احلــايل للمجلــد الثــاين، الــ 
  اإلحصائية يف دورا اجلارية.

ويف إطــــار األنشــــطة الراميــــة إىل بــــدء تنفيــــذ الربنــــامج العــــاملي للتعــــداد الزراعــــي     - ١٩
، نظمت منظمة األغذية والزراعة موائد مستديرة إقليمية لتعميم التوصـية اجلديـدة   ٢٠٢٠ لعام

ـــدف هـــذه االجتماعـــات إىل الـــواردة يف الـــد األول بـــني البلـــدان األعضـــاء يف املنظمـــة. و
مساعدة البلدان علـى اكتسـاب فهـم أعمـق للمقاربـات واملنـهجيات احلديثـة يف مجـع البيانـات          
اليت تدعو إليها منظمة األغذية والزراعة مـن خـالل الربنـامج. ونظمـت هـذه املوائـد املسـتديرة        

ــدان الشــرق   ــة لبل ــة يف عــام   اإلقليمي ــا وآســيا وأمريكــا الالتيني ، وســتنظَّم ٢٠١٦األدىن وأفريقي
  .٢٠١٧لبلدان أوروبا الوسطى والشرقية ومنطقة البحر الكارييب يف عام 

    

__________ 

ــع      )٢(   ــة لألمــــــم املتحــــــدة علــــــى املوقــــ -http://www.fao.org/world-censusمتــــــاح جبميــــــع اللغــــــات الرمسيــــ

agriculture/wca2020/en. 
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  خامتة    - خامسا   

إن اللجنة اإلحصائية مدعوة إىل اإلحاطـة علمـا مبـا يلـي: (أ) تقريـر اللجنـة التوجيهيـة          - ٢٠
خطـــة عمـــل فريـــق اخلـــرباء املشـــترك بـــني الوكـــاالت املعـــين        لالســـتراتيجية العامليـــة؛ (ب)  

باإلحصاءات الزراعية والريفية؛ (ج) املشاورات العاملية بشأن الـد الثـاين مـن برنـامج التعـداد      
  .٢٠٢٠العاملي للزراعة لعام 

  
  


