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 اللجنة اإلحصائية
 الدورة التاسعة واألربعون

 2018آذار/مارس  6-9
 )ي( من جدول األعمال املؤقت* 3البند 

    بنود للمناقشة واتخاذ القرار: اإلحصاءات الزراعية والريفية
تقرير منظمةةةةة األ ةةةةريةةةةة والزراعةةةةة للمط المتاةةةةدة ع  الت ورات األ يرة  ي   

 والريفية الزراعية اإلحصاءات
  

 مركرة م  األمي  العام  
 

واملمارســـال القـــاتقرف اتمـــر  األم   2017/228وفقا ملقرَّر اجمللس االقتصـــاوي واالجتماع   
عر لألمم املتحدة عن التطورال األخرية يف اإلحصـــــــــــــــا ال العام تأن حييل طيه تقرار منظمر األغذار والزرا

الزراعير والرافير. واتضـــــــــــــمنل )ن( تقرارا لل نر التوجيةير لاســـــــــــــجاتي ير العاملير عن االســـــــــــــجاتي ير العاملير 
 2017لتحقــــــــ  اإلحصــــــــا ال الزراعير والرافيرف الذي اعرة األضمــــــــطر الر يقــــــــير املضــــــــطل   ا يف عام 

؛ و )ب( موجزا لألعمال اليت اضــــــــــــــطل   ا فرا  2018رحلر ثاضير من التنفيذ تعد عام واخلطط املتعلقر مب
اخلربا  املمـــــــــجا ت  الو االل املعا تاإلحصـــــــــا ال الزراعير والرافير اتضـــــــــمن عرضـــــــــا للمباو  التوجيةير 

وضفقاهتا؛  ةاا األســر املعيمــيراملقجحر لقياس االســتةاا الاذا   والنفقال الاذا ير يف اســتقصــا ال اســت
؛ 2020لتعــــداو الزراع  لعــــام فرعــــا عن التقــــدم ادرد يف لعــــداو اجمللــــد الملــــا  للربضــــام  العــــامل  ل )ج( و
 تقرارا عن مقجح منظمر األغذار والزراعر املتعل  توض  تعراف وويل لصاار منت   األغذار. )و( و

 الفرع القاوس من هذا التقرار.والل نر مدعوة لىل التعلي  على النقاط املطروحر للمناقمر يف  
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 معلومات أساسية -أوال  
ف قدم الفرا  العامل املعا تاإلحصـــــــــــا ال 2009يف الدورة األرتع  لل نر اإلحصـــــــــــا ير يف عام  - 1

الزراعيرف الذي اقووه املكتب اإلحصـــــــــــا   لا او األورومف والذي اضـــــــــــم البن  الدويل ومنظمر األغذار 
دة وودارة الزراعر يف الوالاال املتحدةف تقراراً عن القضااا الر يقير يف جمال اإلحصا ال والزراعر لألمم املتح

الزراعير واقجح لطاراً خلطر اســــــــــجاتي ير لتحقــــــــــ  اإلحصــــــــــا ال الزراعير والرافير على الصــــــــــعيدان الوطا 
 (.Corr.1و  E/CN.3/2009/3والدويل )اضظر 

ورحبت الل نر تالتقرار ونادل املقــــــار املقجح للعمل ونضمــــــأل ما نلته ن ــــــدقا  الر يس تمــــــأن  - 2
حصــــــــــــــا ال الزراعير والرافير اإلحصــــــــــــــا ال الزراعير من نجل وضــــــــــــــ  خطر اســــــــــــــجاتي ير لتحقــــــــــــــ  اإل

(. وامتملاالً هلذه املقررف نعدل االسجاتي ير 40/102ولف الفرع تا ف املقرر ف الفصل األE/2009/24 )اضظر
وضوقمــــــــــــت يف العداد من االجتماعال  2009العاملير لتحقــــــــــــ  اإلحصــــــــــــا ال الزراعير والرافير يف عام 

 ف نادل الل نر املضـــــــــــــــمون التقا2010الدولير واإلقليمير. ويف الدورة احلاوار واألرتع  املعقووة يف عام 
والتوجه االســجاتي   لاســجاتي ير العامليرف وحملت منظمر األغذار والزراعر ون ــدقا  الر يس على التع يل 

ف الفصـــــــــــل E/2010/24توضـــــــــــ  خطر التنفيذ الرامير لىل تعزاز املنظومر اإلحصـــــــــــا ير الزراعير الوطنير )اضظر 
(. وُعرضـــــــــــــــت الحقاً خطر العمل لتنفيذ االســـــــــــــــجاتي ير العامليرف اليت 41/102 ف املقرر األولف الفرع تا

حدول ترضاجما شــــاما للمقــــاعدة التقنير والتدراب والبحنف لىل جاضب ترتيبال لوارهتاف ونقرل يف الدورة 
 (.43/104ف الفصل األولف الفرع تا ف املقرر E/2012/24)اضظر  2012الملالملر واألرتع  لل نر يف عام 

ونادلف الل نرف يف وورهتا الملالملر واألرتع ف لضمـــــــــــــــا  فرا  خربا  ممـــــــــــــــجا ت  الو االل معا  - 3
تاإلحصــــــــــــا ال الزراعير والرافير ليكون آلير جدادة إلعداو وتوثي  املمارســــــــــــال ا يدة واملباو  التوجيةير 

والطرق واملعااري اإلحصـــــــــــا ير املتعلقر تاألمن الاذا   والزراعر املقـــــــــــتدامر والتنمير الرافير.  تمـــــــــــأن املفاهيم
ونُضمئ فرا  اخلربا  املمجا ت  الو االل هذا لاستعاضر عن ن دقا  الر يس تمأن اإلحصا ال الزراعير 

من الزراعرف ووســــــعت والاته  وفرا  واي املعا تإحصــــــا ال التنمير الرافير ووخول األســــــر املعيمــــــير املتأتير
لتمـــــــمل اإلحصـــــــا ال املتعلقر تالتنمير الرافير. ومن املةام اإلضـــــــافير لفرا  اخلربا  املمـــــــجا ت  الو االل 
تيقـــــري تنقـــــي  وتكامل اإلحصـــــا ال املتعلقر تاألمن الاذا   والزراعر املقـــــتدامر والتنمير الرافير م  ســـــا ر 

الل اإلحصـــــــــــا ير ذال الصـــــــــــلرف ولســـــــــــدا  املمـــــــــــورة للمكتب العامل  املعااري اإلحصـــــــــــا ير الدولير يف اجملا
 لاسجاتي ير العاملير تمأن ترضام  البحوث الذي انفذ يف لطار االسجاتي ير العاملير.

 2013وُقدمت تقارار لىل الل نر اإلحصــــا ير عن التقدم ادرد يف تنفيذ االســــجاتي ير العاملير يف  - 4
ضمن التقراران األخريان عرضاً للتقدم الذي نحرده فرا  اخلربا  املمجا . وت2017و  2015و  2014و 

راعير؛ ت  الو االل يف ثاثر مقـــــــــــــــارال للبحوثف وه ل )ن( نســـــــــــــــاليب قياس ور ـــــــــــــــد االســـــــــــــــتدامر الز 
ف E/CN.3/2015/16 ق  اإلحصا ال الرافير؛ و )ج(  ق  قياس االستةاا الاذا   )اضظر  )ب( و

 ف الفرع الملالن(.E/CN.3/2017/27الفرع الملالنف و 
والفاو ه  و الر األمم املتحدة الرا دة املقـــــؤولر عن وضـــــ  الربضام  العامل  للتعداو الزراع  الذي  - 5

وا  له يف مجي  نحنا  العامل. وتقـــــــتعرة الفاو  ل عمـــــــر ســـــــنوال  ارب انفذ  ل عمـــــــر ســـــــنوالف والج 
البلدان يف التعداو والدروس املقــــــــتفاوة منهف ى تعد على هذا األســــــــاس مباو  توجيةير منقحر و قــــــــنرف 

https://undocs.org/ar/E/CN.3/2009/3
https://undocs.org/ar/E/2009/24
https://undocs.org/ar/E/2010/24
https://undocs.org/ar/E/2012/24
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2015/16
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2017/27
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تالعمل الذي اضـــــــطلعت ته الفاوف  2017و  2015وتقوم تنمـــــــرها وتعميمةا. ونتلات الل نر يف عام  
للتعداو الزراع ف  2020ا  الوطني  والدولي ف لوض  مباو  توجيةير جدادة  ولر عام تالتماور م  اخلرب 

من الربضام  العامل  للتعداو  1. وجيدر تاإلشارة توجه خاص نن اجمللد 2025-2016اليت ستاط  الفجة 
 .2017على الل نر يف عام  2ف تينما عرة ممروع اجمللد 2015قد ضمر يف عام  2020الزراع  لعام 

ف 2030وعقب اعتماو الل نر إلطار املؤشــرال العاملير لر ــد تنفيذ خطر التنمير املقــتدامر لعام  - 6
مؤشـــــــــراً من مؤشـــــــــرال نهدا  التنمير املقـــــــــتدامر. وقد  21ُحدول الفاو تو ـــــــــفةا و الر راعير ملا عدوه 

ل اليت تتوىل اضــــطلعت الفاو منذ ذل  احل  تعمل منة   مكملف لتحقــــ  تصــــنيف مقــــتواال املؤشــــرا
 رعااتةا ووض  التعاراف الدولير املطلوتر.

  
تقرير اللجنة التوجيهية لالسةةةةةةتراتيجية العالمية ع  تنفير االسةةةةةةتراتيجية العالمية  -ثانيا  

 لتاسي  اإلحصاءات الزراعية والريفية
 مقدمة -ألف  

االســـجاتي ير العاملير لتحقـــ  اتضـــمن هذا الفرع معلومال مقـــتكملر عن التقدم ادرد يف تنفيذ  - 7
اإلحصــــــــــــــــا ال الزراعيـر والرافيـر منـذ الـدورة الملـامنـر واألرتع  لل نـر وعن اخلطط املتعلقـر مبرحلـر ثـاضيـر من 

؛ 2017قدم العام ادرد يف عام . وااط  التقرار مخقــــــــــــر مواضــــــــــــي  ه ل )ن( الت2018الربضام  تعد عام 
تحداث نســــــــــاليب فعالر من حين التكلفر؛ و )و( تنفيذ )ب( احلو مر والر ــــــــــد والتقييم؛ و )ج( اســــــــــ و

؛ و )و( خطط لعداو خطر عمل 2018نضمطر املقاعدة التقنير والتدراب؛ و )هـ(  داد األولواال لعام 
 ثاضير لتنفيذ االسجاتي ير العاملير.

 
 2017التقييط العام للتقدم المارز  ي عام  -باء  

ف تُذلت جةوو  برية لتحقي  نهدا  االســـــــجاتي ير العامليرف على الصـــــــعيدان 2017خال عام  - 8
االضتةا  لذ مت ســـنر  ورار لاســـجاتي ير العامليرف  2017العامل  واإلقليم . ولضـــافر لىل ذل ف شـــكل عام 

يف عدو خمتار من من مواضـــي  البحوث األســـاســـيرف وتقـــرا  تقدت املقـــاعدة التقنير يف البلدان املقـــتةدفر 
املنة يال اجملدار والفعالر من حين التكلفرف ونخرياً م  اختاذ الل نر التوجيةير لاسجاتي ير العاملير قرارها 

 تالبد  يف لعداو مرحلر ثاضير من االسجاتي ير العاملير.
ن الربضام  من خ  التالطيط االســــــجاتي  ف وُنخذ معظم التو ــــــيال اليت اضبمل - 9 قت عن وقد َحقــــــن

( يف االعتبار يف التالطيط ألضمـــــــــطر 2015تمـــــــــران الملا /ضوفمرب  - تقييم منتصـــــــــف املدة )حزاران/اوضيه
 .2017االسجاتي ير العاملير يف عام 

وقد تذل املكتب العامل  جةوواً  برية لتعزاز التنقـــــــــي  م  المـــــــــر ا  املنفذان اإلقليمي  من نجل  - 10
ألســـــــــاليب واملباو  التوجيةير ومواو التدراب اليت انت ةا املكتب. ويف لن رب يف البلدان  فالر اســـــــــتيعاب 

منة يال فعالر من حين التكلفرف واســُتكمل توثي  ســتر وفري تا ةوو الرامير لىل الوقت ضفقــهف مت تقــرا  
ف مت االضتةــــا  من النوات  املقررة ملــــا جمموعــــه 2017مواضـــــــــــــــي  ومليــــر. وولول  ــــاضون األول/واقـــــــــــــــمرب 
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اً من مواضــــــــــــي  البحوثف وهو ما لملل ضتي ر نعلى من اهلد  الذي حدوه اإلطار املنطق  موضــــــــــــوع 36
موضـــــــــوعاً وملياً ت   41اجتماعاً للالربا ف واســـــــــتعراة  38لاســـــــــجاتي ير العاملير. ويف اجملموعف مت تنظيم 

بذولر يف لطار . وضمرل ضتا   ا ةوو امل2013موضوعاً لاختبار امليدا  منذ عام  28األقرانف ولخضاع 
تدرابير يف عام الواو املتوجيةير و الباو  املوجمموعال من التقارار التقنير  25عنصـــــــــــــــر البحوث من خال 

ف قررل الل نر التوجيةير 2016. ويف عام 2013منت اً مت ضمـــــــــــــــرها منذ عام  70جمموعه  ف مبا2017
تنفيذ خطر املقـــاعدة التقنير املع لر اليت ر جبز  من عملي لىل املكتب العامل تعةد  لاســـجاتي ير العاملير نن

لبلدان األفراقير تمأن اُوضعت حداملاً ألفراقيا. وشرع املكتب العامل  يف تقدت املقاعدة التقنير مباشرة لىل 
تلداً.  ما عمل املكتب العامل   14األســـــــــــــــاليب الفعالر من حين التكلفرف وقدم الدعم ح  ا ن لىل 

ل املقـــــــــــــؤولر عن تقدت تو ـــــــــــــيال لىل الل نر التوجيةير إلعداو خطر عمل ثاضير تو ـــــــــــــفه نماضر فرقر العم
 لاسجاتي ير العاملير.

تلداً  29ويف نفراقياف قدنم مصــر  التنمير األفراق  الدعمف يف لطار عنصــر املقــاعدة التقنيرف لىل  - 11
  آليال التنقــي  الوطنير. تلداً لتحقــ 49يف وضــ  خطط اســجاتي ير لءحصــا ال الزراعير والرافير ولىل 

رع يف األضمــــــطر األولير خلطر املقــــــاعدة التقنير املع لر يف تمــــــران األول/ن توتر  وتاإلضــــــافر لىل ذل ف شــــــُ
تقييم مقــــــتكمل ملؤشــــــر القدرال اإلحصــــــا ير الزراعيرف  2017. وُضمــــــر يف تمــــــران األول/ن توتر 2017

 2013جة ت  عام  ل دراعير موثوقر. ويف الفالذي اقيس قدرة البلدان األفراقير على لضتاج لحصـــــــــــــــا ا
يف املا رف األمر الذي امــري لىل حدوث  قــن  بري يف القدرال  6.4ف ارتف  هذا املؤشــر تنقــبر 2015 و

اإلحصــــــا ير لبلدان املنطقر يف فجة قصــــــرية ضقــــــبياً من الزمن. وفيما اتعل  تعنصــــــر التدرابف قدمت الل نر 
ف وضظمت 2018-2017منحر وراســـــير مقررة للقـــــنر الدراســـــير  40 ـــــل من ن 33االقتصـــــاوار ألفراقيا 

 تدراباً للمدرت  يف مرا ز التدراب اإلحصا   اإلقليميرف ونعدل مناه  وراسير ملواضي  خمتارة.
ويف آســــــــــــيا واديط اهلاو ف نحرد املكتب اإلقليم  للفاو تقدماً  برياً يف تقدت الدعم لىل البلدان  - 12

. 2017تلداً الدعم يف عام  13ا االســجاتي ير لءحصــا ال الزراعير والرافيرل فقد تلقى يف لعداو خططة
ور ز املكتب اإلقليم   ملرياً على تقدت املقاعدة التقنير املباشرة للبلدان فيما اتعل  تاملنة يال الفعالر من 

صــــا    ســــيا واديط اهلاو  حين التكلفر اليت ُوضــــعت يف لطار االســــجاتي ير العاملير. وضظم املعةد اإلح
وورال خمتلفر لتدراب املدرت  تمـــأن اإلحصـــا ال الزراعير من خال شـــبكر تنقـــي  التدراب اإلحصـــا   

 يف آسيا واديط اهلاو .
ويف املناط  الملاث اليت مل تقتفد من الصندوق االستئما  العامل  لاسجاتي ير العامليرف مل حيرد  - 13

موارو مالير لضـــــــــــــــافير. وضظراً للتأخر يف تد  تنفيذ خطر العمل العامليرف قررل الل نر  تقدم  بري يف تعبئر
التوجيةير لاســــــــجاتي ير العامليرف تالتمــــــــاور م  ا ةال املاحنرف وداد املمــــــــروع ســــــــنر واحدةف ح   اضون 

 .2018األول/واقمرب 
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 الاوكمة والرصد والتقييط والتنسيق -جيط  
 الاوكمة  

لصـــــــــعيد العامل ف عقدل الل نر التوجيةير لاســـــــــجاتي ير العاملير واملكتب التنفيذي العامل  على ا - 14
ف قامت 2017شــــــباط/فرباار  8. فالال االجتماع الملالن عمــــــرف املعقوو يف 2017اجتماعال يف عام 

؛ )ب( خصــــــــــــــصــــــــــــــت 2017الل نر التوجيةير مبا ال ل )ن( وافقت على خطر عمل املكتب العامل  لعام 
ال  مي  المــــــــــــر ا  املنفذان؛ )ج( نقرل لطار ضتا   معزد؛ )و( نضمــــــــــــأل فرقر عمل لءعداو للمرحلر نموا

 تمـــــــــــــــران األول/ 12الملـــاضيـــر من االســـــــــــــــجاتي يـــر العـــامليـــر. وخال االجتمـــاع الرات  عمـــــــــــــــرف املعقوو يف 
ونادل  ف2018ف وافقت الل نر التوجيةير على عملير لعداو خطط العمل القـــــــــــنوار لعام 2017 ن توتر

تو ـــــــــيال فرقر العمل املتعلقر تإعداو خطر العمل الملاضير. وتقرر عقد اجتماع لضـــــــــايف لل نر التوجيةير يف 
. وعقد اجمللس التنفيذي 2018من نجل اعتماو ختصـــــــــيل األموال لعام  2017 اضون األول/واقـــــــــمرب 

ر عمل آســــــــــــــيا واديط العتماو خطر عمل نفراقيا وخط 2017العامل  اجتماعه الملامن يف شــــــــــــــباط/فرباار 
 . ومن املقرر عقــد االجتمــاع التــاســـــــــــــــ  للم لس التنفيــذي العــامل  يف  ــاضون األول/2017اهلــاو  لعــام 

 .2018من نجل اعتماو خطر عمل نفراقيا وخطر عمل آسيا واديط اهلاو  لعام  2017واقمرب 
ا اجتماعةا اخلامس يف وا ار وعلى الصـــعيد اإلقليم ف عقدل الل نر التوجيةير اإلقليمير ألفراقي - 15

 د   2017و ان من املقرر نن تعقد اجتماعةا القـــــــــــــاوس قبل خاار عام  2017يف  اضون الملا /اناار 
. وتقرر عقد االجتماع القـــــــــات  لل نر التوجيةير اإلقليمير  ســــــــيا 2018لقرار خطر العمل اإلقليمير لعام 

يف تاضكواف م  اجتماع جاضيب ارم  لىل ضمـــــــر  2017واديط اهلاو  يف منتصــــــــف تمــــــــران الملا /ضوفمرب 
 املنة يال الفعالر من حين التكلفر اليت وضعةا املكتب العامل  وتباول اخلربال القطرار.

 
 التنسيق  

تُذلت جةوو ن رب من نجل تعزاز التنقــــــي  ت  المــــــر ا  املقــــــاخ  وم  املباورال األخر  ذال  - 16
المـــــر ا  املنفذان على نســـــاس منتظمف وضُظمت اجتماعال م  المـــــر ا  الصـــــلر. وُعقدل اجتماعال ت  

واملـــاحن  األفراقي   ـــل شـــــــــــــــةران. وقـــد حضـــــــــــــــر املكتـــب العـــامل  تـــاضتظـــام يف مجي  اجتمـــاعـــال الل نــر 
 اإلقليمير. التوجيةير

 
 إطار النتائج  

ن  ملريا لطـــاُر النتـــا   يف عـــام  - 17 لل نـــر التوجيةيـــر ليعكس القرارال اليت اختـــذهتـــا ا 2017ُحقـــــــــــــــن
لاســجاتي ير العاملير تتقــرا  تقدت املقــاعدة التقنير على املقــتو  القطري وتنفيذ لجرا ال املتاتعر الناشــئر 

ط جدادةف ال سـيما لتحقـ  قياس عنصر ا. وُنضـيفت مؤشـرال ضمـ2015عن تقييم منتصـف املدة لعام 
 املالير ضصف القنوار والقنوار. املقاعدة التقنير. ونورجت جداول جدادة  مرفقال للتقارار

 
 مالك الموظفي   

ا تمــل ماا مويف  املكتــب العــامل  منــذ تــدااــر الربضــام ف وفقــا لاتفــاقــال املربمــر م  املــاحن .  - 18
المــــر ا  اإلقليميون فواجةوا  ــــعوتال يف مل  العداد من الويا ف املقررة. فلم اتمكن نحد المــــر ا   نما
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 ( من اســـــتقدام مويف  لمـــــال ويا ف املمـــــروع املقررة؛ وشـــــةد شـــــر ا  آخرون )مصـــــر  التنمير األفراق
؛ واملعةد 2016و  2015تأخريال يف اســـــــــتقدام مويف  املمـــــــــروع )الل نر االقتصـــــــــاوار ألفراقيا يف عام  

(. ويلت وييفر منق  املكتب اإلقليم   سيا واديط اهلاو  2017اإلحصا    سيا واديط اهلاو  يف عام 
 يفر لحصا   شاغرت  أل ملر من عام. وقد نثرل مقا ل التوييف وال تزال تؤثر على لجناد األضمطر.ووي
 

 اللجنة االستشارية العلمية لالستراتيجية العالمية  
ضاقمـــــت الل نر االســـــتمـــــارار العلميرف يف اجتماعةا القـــــاوسف الذي عقدته يف روما يف شـــــباط/  - 19

وث. واســــــــــــتعرضــــــــــــت الل نر  اضير مقــــــــــــارال للبحن تتمملل فيما ال ل ف ضوات  ترضام  البح2017فرباار 
منة ير إلوراج وحدة تكميلير للوقوو اخلمـــيب يف الدراســـال االســـتقصـــا ير احلالير واالقجاحال املتعلقر  )ن(

تتحليل البياضال؛ و )ب( لحصا ال ومؤشرال لقياس التفاعال ت  الزراعر والبيئرل استعراة لألوتيال 
مؤشـــــرال الر يقـــــير للزراعر املقـــــتدامر؛ و )ج( قياس اإلضتاجير والكفا ة يف الزراعر؛ و )و( اقجاح ومقجح لل

ــــــــــــــــــ( اقجاح منة   للمؤشــــر   1-4-2منة   وتروتو والل لاختبار امليدا  لءحصــــا ال الرافير؛ و )هـ
اختبار امليدا  تمـــأن االســـتدامر الزراعير ضـــمن مؤشـــرال نهدا  التنمير املقـــتدامر؛ و )و( تروتو والل ل

لقياس العمل الا   وعمالر المـــــــباب يف قطاع الزراعر؛ و )د( تقرار تقا ومباو  توجيةير تمـــــــأن مطاتقر 
تياضال التعداوال واالســــــــتقصــــــــا ال؛ و )ح( التقدم ادرد يف التطوار املنة   لاســــــــتقصــــــــا ال الزراعير 

دم ادرد يف مقــــــــــــــــارال البحــن الملمــاضيــر هــذه املتكــاملــر وتقرار عن اجتمــاع اخلربا . ورحبــت الل نــر تــالتقــ
وقدمت توجيةاهتا وتعليقاهتا تمــــــأن اخلطوال القاومر. وعاوة على ذل ف نو ــــــت تأن تكون مجي  ضوات  
املكتب العامل  متاحر تقـــــــــــــــةولر من نجل التنفيذ ونن تتم متاتعر اعتماوها على الصـــــــــــــــعيد القطري تاير 

 التمكن من ر د النتا  .
 

 ث أساليب  عالة م  حيث التكلفةاستادا -دال  
ف تذل املكتب العامل  جةووا لاضطاع 2013منذ البد  يف تنفيذ االسجاتي ير العاملير يف عام  - 20

تربضام  ومل  شـــامل ولعداو مباو  توجيةير ومواو تدرابير لكن اســـتالدامةا لدعم تقدت املقـــاعدة التقنير 
ف مت االضتةا  من معظم 2017ا ير اإلقليمير. وولول خاار عام لىل البلدان واملؤســـــقـــــال التدرابير اإلحصـــــ

مقــــــــارال البحنف مبا يف ذل  لعداو جمموعر نووال االســــــــتقصــــــــا ال الزراعير املتكاملرف ومت ضمــــــــر ن ملر 
من التقارار التقنير وجمموعال املباو  التوجيةير من خال املوق  المــــــــبك  لاســــــــجاتي ير العاملير  70 من
(www.gsars.org وُضمـــــــــــــــر ن ملر من .)ـــــــــــــــفحـــــر من التقـــــارار التقنيـــــر واملبـــــاو  التوجيةيــــرف  9 000 

 ــــــفحر من مواو التدرابف ووورت  للتعلم اإللكجو  يف مر ز موارو املوق  المــــــبك   3 000 على عاوة
 العاملير. لاسجاتي ير

 
 برنامج الباوث  

  خمتلف مواضي  ترضام  البحوثليف 2017ارو نوضاه و ف تفصيل  للتقدم ادرد يف عام  - 21
لطار املعاانر الر يق ل مت االضتةا  من الت ارب يف ضيبال يف ح  جيري وض  اللمقال  )ن( 

األخرية على النماذج الت رابير يف رواضدا والربادال؛ وسيصدر تقرار تقا اوضح النتا   الر يقير املق لر يف 
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تُنمــــــر مباو  توجيةير خا ــــــر مبصــــــا د األلاا يف النصــــــف ؛ ومن املتوق  نن 2018الرت  األول من عام 
 ؛2018األول من عام 

احلراجرل اســــــــــــــُتكملت البحوث املتعلقر جبم  لحصــــــــــــــا ال املنت ال احلرجير الوطنير؛  )ب( 
ازال العمل املنة   املتعل  تإوماج وحدة للوقوو اخلمــــــيب يف الدراســــــال االســــــتقصــــــا ير احلالير جارااف  وال
ختبارال ميداضير يف ل واوور وليقـــــوتو؛ ومن املتوق  نن تنمـــــر املباو  التوجيةير يف النصـــــف اتم لجرا  ا لذ

 .2018األول من عام 
الفاقد تعد احلصـــاول ا تملت االختبارال امليداضير يف غاضاف لىل جاضب وراســـر وثا   يف  )ج( 

 ؛2018ماويف ومن املقرر ل دار مباو  توجيةير يف نوا ل عام 
ملزارعل تقدمت األواث حول هذا املوضــــوع تمــــول جيدف وجيري تنظيم اجتماع نضواع ا )و( 

 ؛2018للالربا  الستومال املباو  التوجيةير ولول منتصف عام 
تقييم احتياجال املقـــتالدم  الختاذ القرارالل ســـتوضـــ  املباو  التوجيةير يف  ـــياتةا  )هـ( 

 ؛2018النةا ير يف نوا ل عام 
الا   وعمالر المــــبابل نجرات اختبارال ميداضير يف هذا املقــــار البحمل  قياس العمل  )و( 

 ؛2018يف  ينياف ومن املقرر ضمر املباو  التوجيةير ولول منتصف عام 
املؤشـــــــــــــــرال وطرق ا م  فيمـــا اتعل  تـــالبيئـــر الزراعيـــرل مت تنظيم اجتمـــاع لفرا  خربا   )د( 

 ؛2018وسُتنمر املباو  التوجيةير ولول منتصف عام 
قياس اإلضتاجير الزراعير والكفا ة الزراعيرل مت ضمــــر اســــتعراة األوتيالف وعقد اجتماع  )ح( 

 ؛2018للالربا ف ومن املتوق   دور املباو  التوجيةير يف منتصف 
اإلطار ونساليب قياس ور د االستدامر الزراعيرل تعاون املكتب العامل  تعاوضا وثيقا م   )ط( 

والختبار جدواها يف  1-4-2عر لوضـــــــــ  منة ير متف  عليةا ووليا لتطبي  املؤشـــــــــر منظمر األغذار والزرا
رع ناضـــا يف لجرا  ممـــاورة عاملير على اإلضجضت تمـــأن  مخقـــر تلدان من خال  ليل البياضال املتاحر. وشـــُ

 ؛1-4-2منة ير املؤشر 
 داد املؤشـــــــــرال اإلحصـــــــــا ال الرافيرل ُنحرد تقدم  بري يف تعراف املناط  الرافير ويف  )ي( 

الرافيــر األســــــــــــــــاســـــــــــــــيــر؛ وجيري العمــل على لجنــاد املةمــر األوىل تــاالشـــــــــــــــجاا م  جمموعــر االلتزام الطوع  
املفوضــير األوروتير للبحوث املمــج ر والبن  الدويل ومنظمر التعاون والتنمير يف امليدان االقتصــاوي(  )مر ز

؛ و ري االختبارال 2018ر واحلضـــرار يف عام  د  وضـــ  مباو  توجيةير منقـــقر لتعراف املناط  الرافي
 تتعاون وثي  م  مر ز البحوث املمجا.؛

االســــتقصــــا ال الزراعير املتكاملرل مت وضــــ  الصــــيار النةا ير جملموعر األووال املنة ير  )ا( 
 .2018وضمرها؛ وسيكتمل االختبار النةا   لاستبيان املتكامل يف غاضا ولول شباط/فرباار 
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 ئ التوجيهية والموارد التدريبيةالمباد  
منت ــا عن املنة يــال الفعــالــر من حيــن التكلفــر  70نضت  املكتــب العــامل  منــذ لضمــــــــــــــــا ــه حنو  - 22

لءحصــــــــــــــــا ال الزراعيــر. وقــد مت ضمـــــــــــــــر مجي  املنت ــال على املوق  المـــــــــــــــبك  لاســـــــــــــــجاتي يــر العــامليــر 
(www.gsars.org وتكتقــ  املواو التالير اليت نعدل يف عام .)نخير خا ــرل  تيب عن اســتالدام  2017

االســـتمـــعار عن تعد يف ســـياق اإلحصـــا ال الزراعيرف ومباو  توجيةير تمـــأن اســـتالدام البياضال اإلوارارف 
ذارف ومباو  توجيةير تمــــــــأن الملروة احليواضير واملنت ال احليواضيرف ومباو  توجيةير تمــــــــأن  مــــــــوفال األغ

ومباو  توجيةير تمــــــــأن ضوع ا نسف ومباو  توجيةير  دثر تمــــــــأن اخلطط االســــــــجاتي ير لءحصــــــــا ال 
ل يف عام دعاملتكاملر. وعاوة على ذل ف نُ الزراعير والرافير وجمموعر نووال االســــــــــــــتقصــــــــــــــا ال الزراعير 

 ح  ُوضــــــــعت يف وورة تدرابير شــــــــاملر دوذجير مدهتا عمــــــــرة ناام عن اإلحصــــــــا ال الزراعيرف يف 2017
الوقت ضفقـــــــه مواو تدرابير متالصـــــــصـــــــر تمـــــــأن تكلفر اإلضتاجف ولجرا  املقاتال المـــــــالصـــــــير مبقـــــــاعدة 
احلاســوبف وماشــير البدو الرحلف ولطار املعاانر الر يقــ ف و مــوفال األغذار املتاحرف ولحصــا ال مصــا د 

ضت ت الل نر االقتصــاوار ألفراقيا مناه  األلااف والفاقد تعد احلصــاوف واملنت ال احليواضير. ويف نفراقياف ن
تدراس ومقررال وراســـــير وعمـــــر مواو تدرابير جيري التصـــــدا  عليةا يف اجتماعال نفرقر اخلربا  اإلقليمير. 

من مناه  التدراس  15ويف منطقر آســـــــيا واديط اهلاو ف نضت  املعةد اإلحصـــــــا    ســـــــيا واديط اهلاو  
 درابير.واملقررال الدراسير واملواو الت

 
 تنفير عنصري المساعدة التقنية والتدريب -هاء  

 المساعدة التقنية  ي أ ريقيا  
ف ضمـــــــــــــــر مصـــــــــــــــر  التنمير األفراق  ضتا   جولر ثاضير من تقييمال النظم 2017يف وود/ اوليه  - 23

قدرال البلدان  اإلحصــــــــا ير الزراعير الوطنير يف مجي  نحنا  منطقر نفراقيا. وتربد التقييمال  قــــــــنا  بريا يف
ف 2017إلضتاج لحصــــا ال دراعير موثوقر ويف الوقت املناســــب. وعاوة على ذل ف فقد ُضمــــرلف يف عام 

من خال حلقال العمل تمـــــــــــــــأن اجملموعر الدضيا من البياضال  2016 افر البياضال اليت مجعت يف عام 
. وتوا ــــل تقدت الدعم لعملير األســــاســــير يف لطار طرا  املعلومال القــــرا  ألفراقيا الذي وضــــعه املصــــر 

تلدا يف  29ف واُتوق  نن لل  2017لعداو اخلطط االســـــــــجاتي ير لءحصـــــــــا ال الزراعير والرافير يف عام 
ف خطر اســجاتي ير. وتفضــل ا ةوو املمــج ر ت  مصــر  التنمير األفراق  2018نفراقياف ولول خاار عام 

ا يف لطار خطر املقــــاعدة التقنير املع لر عن ضتا   هامرل واملكتب العامل ف نســــفرل األضمــــطر املضــــطل   
تلــدا يف اجملــاالل التــاليــرل لجرا  املقــاتال  14املقــــــــــــــــاعــدة لىل  2017لذ قــدم املكتــب العــامل  يف عــام 

المالصير مبقاعدة احلاسوب؛ وتكلفر اإلضتاج؛ ولطار املعاانر الر يق ف واالستقصا ال الزراعير املتكاملر؛ 
 غذار املتاحر؛ والفاقد تعد احلصاو؛ واملاشير وماشير البدو الرحل.و موفال األ

 
 المساعدة التقنية  ي آسيا والمايط الهادئ  

تلدا مقـــتةدفا من نجل لعداو  13وقدم مكتب الفاو اإلقليم   ســـيا واديط اهلاو  الدعم لىل  - 24
تلدان تمأن استالدام منة يال  10لىل خطط اسجاتي ير لءحصا ال الزراعير والرافير. وُقدم وعٌم  بري 

فعالر من حين التكلفر لر ـــــــــــد ادا ـــــــــــيلف وقياس الملروة احليواضيرف واســـــــــــتالدام البياضال اإلوارارف ولجرا  
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املقاتال المـــــالصـــــير مبقـــــاعدة احلاســـــوبف وتكلفر اإلضتاجف ولطار املعاانر الر يقـــــ ف و مـــــوفال األغذار 
در م  ممـارا  جارار نخر  وم  األضمـطر الربضاجمير العاوار للفاو من نوجه تآمت القـع  لىل لقامر املتاحر. و 

نجل تعزاز نثر االسجاتي ير العاملير على الصعيد اإلقليم ل فعلى سبيل اململالف مت ووال األضمطر اددوة يف 
ديط اخلطط االسجاتي ير من خال ممارا  تكميلير للفاو يف تضعر تلدان. ونعدل الفاو ومجاعر تلدان ا

اهلاو ف تدعم من االســــــــــجاتي ير العامليرف خطر العمل االســــــــــجاتي ير ملنطقر اديط اهلاو  لءحصــــــــــا ال 
الزراعير ولحصـــا ال مصـــا د األلااف وه  ضات  ر يقـــ  اتناول االحتياجال اددوة ملنطقر اديط اهلاو  

 وون اإلقليمير.
 

 التدريب  ي أ ريقيا  
حلقر  23منحر وراســــــــير وضظمت  72قدمت الل نر االقتصــــــــاوار ألفراقيا منذ تداار املمــــــــروعف  - 25

عمل.  ما مت توفري التدراب على اســـــــــــــــتالدام نســـــــــــــــاليب فعالر من حين التكلفر  مي  البلدان األفراقير 
ف مت الج يز على لعـداو منـاه  التـدراسف وتوفري التـدراـب للمـدرت ف تتعـاون وثي  2017تقرابـا. ويف عـام 
 سقال التدراب اإلحصا ير اإلقليمير.م  شبكر مؤ 

 
 التدريب  ي آسيا والمايط الهادئ  

تلدا  20حلقر عمل تدرابير وطنير لفا دة  20ضظم املعةد اإلحصـــــــــــــا    ســـــــــــــيا واديط اهلاو   - 26
ف ُعقدل ســت حلقال عمل تمــأن املواضــي  التاليرل لجرا  2017مقــتةدفا منذ تداار املمــروع. ويف عام 

 مالصير مبقاعدة احلاسوبف والتكلفر الزراعير لءضتاجف و موفال األغذار املتاحر.املقاتال ال
 

 2018سبل المضي قدما واألولويات الماددة لعام  -واو  
ســـج ز األضمـــطر اليت ازم  املكتب العامل  تنفيذها يف القـــنر األخرية من فجة تنفيذ الربضام  على  - 27

حمل  تمــأن املواضــي  ذال األولوارف وال ســيما تل  املتعلقر تطر التنمير ما ال ل )ن( االضتةا  من العمل الب
؛ و )ب( لعداو املباو  التوجيةير واملواو التدرابير ذال الصلر مبقارال البحن اليت 2030املقتدامر لعام 

؛ و )ج( اســـتكمال األضمـــطر اليت 2018وتل  اليت ســـيتم االضتةا  منةا يف عام  2017فرغ منةا يف عام 
يف لطار اخلطر املع لر للمقــــــــــاعدة التقنير يف نفراقيا؛ و )و( التنظيم املمــــــــــجا  2017ســــــــــتةلت يف عام ا

للتقييم النةا   للمرحلر األوىل من االســـــــــجاتي ير العاملير م  مكتب التقييم التات  ملنظمر األغذار والزراعر؛ 
ر األوىل ولعـــداو املرحلـــر الملـــاضيـــر؛ )ه( تنظيم املؤور اخلتـــام  ملنـــاقمـــــــــــــــــر اإلجنـــادال الر يقـــــــــــــــيـــر للمرحلـــ و
االضـــــــــــــطاع تدور نماضر فرا  العمل ا داد املكلف تصـــــــــــــياغر خطر العمل الملاضير لاســـــــــــــجاتي ير  )و( و

العاملير؛ و )د( القيامف تو فه نماضر الل نر التوجيةير لاسجاتي ير العامليرف تتنظيم اجتماع لل نر التوجيةير 
لتنفيذ ا اري واختاذ القرارال املتعلقر تاإلجرا ال الادمر لضــــــمان الســــــتعراة ا 2018يف منتصــــــف عام 

تنفيذ ســـــلس من جاضب مجي  المـــــر ا  لألضمـــــطر النةا ير؛ و )ح( تنظيم لعداو التقارار القـــــروار والتقارار 
؛ و )ط(  فـــالـــر لتـــاحـــر مجي  املواو املعـــدة يف لطـــار 2019املـــاليـــر املوحـــدة النةـــا يـــر يف منتصـــــــــــــــف عـــام 

  ير العاملير يف لطار مقتووع مناسب.االسجاتي
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على  2018ويف نفراقياف ســــــــج ز األضمــــــــطر اليت ازم  مصــــــــر  التنمير األفراق  تنفيذها يف عام  - 28
ال ل )ن( تقدت املقــــــــــــــاعدة التقنير للبلدان يف لطار خطط املقــــــــــــــاعدة التقنير املع لر اليت نقرهتا الل نر  ما

)ب( وعم وضــــــ  خطط اســــــجاتي ير لءحصــــــا ال الزراعير والرافير يف  التوجيةير لاســــــجاتي ير العاملير؛ و
البلدان اليت تدنل العملير؛ و )ج( لجرا  وورة تقييم قطرار نخر  لقياس نثر تنفيذ االســـــــــــــــجاتي ير العاملير 
على الصــــــــعيد القطري؛ و )و(  قــــــــ  ضمــــــــر النتا   ادققر. نما األضمــــــــطر اليت تزم  الل نر االقتصــــــــاوار 

يا تنفيذهاف فقــــــــــــج ز على ما ال ل )ن( تقدت املنح الدراســــــــــــير؛ و )ب( االضتةا  من وضــــــــــــ  مناه  ألفراق
التدراس تمــــأن األســــاليب الفعالر من حين التكلفر؛ و )ج( توفري التدراب للمدرت  تالتعاون م  شــــبكر 

تنفيذها يف ما  مؤســقــال التدراب اإلحصــا ير اإلقليمير. وســتتمملل األضمــطر املمــج ر اليت ازم  المــراكان
ال ل املقــاخر يف لعداو التقارار النةا ير عن األضمــطر املضــطل   ا تالتنقــي  م  املكتب العامل ؛ واإلعداو 

؛ ولجرا  التقييم النةا  ؛ واإلســـــــــــــــةام يف عمل فرا  العمل 2018ملؤور ختام  اُعتزم عقده يف خاار عام 
 ير العاملير.املقؤول عن لعداو خطر العمل الملاضير لاسجاتي 

على  2018ويف آســــيا واديط اهلاويف ســــري ز املكتب اإلقليم  ملنظمر األغذار والزراعر يف عام  - 29
ما ال ل )ن( تقدت الدعم للبلدان يف لطار خطط املقـــــــــــــــاعدة التقنير املع لر اليت نقرهتا الل نر التوجيةير 

ءحصـــا ال الزراعير والرافير يف البلدان اليت لاســـجاتي ير العاملير؛ و )ب( وعم وضـــ  خطط اســـجاتي ير ل
تدنل العملير؛ و )ج( لجرا  وورة تقييم قطرار نخر  لقياس نثر تنفيذ االســــــجاتي ير العاملير على الصــــــعيد 
القطري. وسج ز األضمطر املالطط هلا للمعةد اإلحصا    سيا واديط اهلاو  على ما ال ل )ن( االضتةا  

تمــــــأن األســــــاليب الفعالر من حين التكلفر؛ و )ب( توفري التدراب للمدرت   من وضــــــ  مناه  التدراس
تالتعاون م  المـــــبكر املعنير تتنقـــــي  التدراب اإلحصـــــا   يف آســـــيا واديط اهلاو . وســـــتمـــــمل األضمـــــطر 

م   املمــج ر اليت ططط هلا المــراكان نســاســا ما ال ل املقــاخر يف لعداو التقارار النةا ير المــاملر تالتنقــي 
ف ولجرا  التقييم النةـــا  ف 2018املكتـــب العـــامل ف ولعـــداو مؤور ختـــام  من املقرر عقـــده يف خـــااـــر عـــام 

 واملقاخر يف فرا  العمل املقؤول عن لعداو خطر العمل الملاضير لاسجاتي ير العاملير.

 2018إعداد   ة عمل ثانية لما بعد عام  -زاي  

نر التوجيةير لاســــــــجاتي ير العامليرف نادل الل نر لضمــــــــا  فرا  خال ا لقــــــــر الملالملر عمــــــــرة لل  - 30
العمل املعا تإعداو املرحلر الملاضير من االســــجاتي ير العاملير ونادل اختصــــا ــــاته املقجحرف م  قيام املكتب 

ف 2017تمــــــــــران األول/ن توتر  12العامل  تدور األماضر. وقدم فرا  العمل تقرارا لىل الل نر التوجيةير يف 
ونقرضه مبقجحال وتو ــــيال تمــــأن األهدا  والنوات  الر يقــــير والطرا   التنفيذار للمرحلر الملاضير من تنفيذ 

(. ومن املتوق  نن تر ز املرحلر الملاضير على وعم قدرة البلدان على 2018-2022االســــــــــــجاتي ير العاملير )
من البياضال  2030تنمير املقــتدامر لعام االســت اتر مبزاد من الفعالير وتطراقر مقــتدامر ملتطلبال خطر ال

 يف جمال اإلحصا ال الزراعير والرافير.
 2017تمـــران األول/ن توتر  3نالول/ســـبتمرب و  13وترنس اجتماع  فرا  العمل املعقووان يف  - 31

القـــــــيد اوهاضس اوتين ف مدار المـــــــرا ر يف جمال اإلحصـــــــا  من نجل التنمير يف القرن احلاوي والعمـــــــران. 
عم من األماضرف قام فرا  العمل تتحليل الوثا   ذال الصـلر ونوجز الدروس املقـتفاوة من تنفيذ املرحلر وتد

األوىل. واتب  فرا  العمل دوذج  ليل ضقاط القوة والضــــــــعف والفرص واألخطار لوضــــــــ  مصــــــــفوفر تاداور 
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و ـــــــــــيال لىل الل نر التوجيةير االســـــــــــجاتي ير املمكنر يف املرحلر الملاضير. واســـــــــــُتند لىل ذل  لتقدت مخس ت
 لاسجاتي ير العاملير.

 وقد نادل الل نر التوجيةيرف يف اجتماعةا الرات  عمرف التو يال اخلمس التاليرل - 32
لعداو خطر تنفيذ للمرحلر الملاضير من االســـــــــــــــجاتي ير العاملير تتوخى األهدا  التاليرل  )ن( 

تتكارار ودااوة لضتاج البياضال تتقدت املقـــــــــــــــاعدة التقنير تعزاز قدرال البلدان تاســـــــــــــــتالدام النة  اال ‘1’
والتدراب من نجل تلبير االحتياجال الناشـــــــــــــــئر من البياضال للربام  اإلدا ير الوطنير واإلقليمير والدولير 
ا خذة يف التطورف وال ســـــــــــــــيما فيما اتصـــــــــــــــل تقياس ور ـــــــــــــــد مؤشـــــــــــــــرال نهدا  التنمير املقـــــــــــــــتدامر؛ 

لضتاج واستالدام اإلحصا ال الزراعير واالسجاتي يال الوطنير لتطوار اإلحصا ال الرتط ت   دااوة ‘2’ و
واخلطط االســــــــــجاتي ير لءحصــــــــــا ال الزراعير والرافيرف من نجل  نب ضمــــــــــو  حاالل االضعزال القطاع  

اضال و دان لضتاج البياضال واإلحصـا ال اسـتناوا لىل املباو  الواروة يف خطر عمل  يب تاون العاملير لبي
 املقتدامر؛ التنمير

ضــرورة اســتناو املرحلر الملاضير من خطر التنفيذ لىل مكامن القوة املقــ لر والنتا   ادققر  )ب( 
خال املرحلر األوىلف م  نخذ الفرص ا دادة يف االعتبارف واالســـــــــــتفاوة من الدروس املقـــــــــــتاللصـــــــــــر من 

تملر. وانبا  نن تر ز املرحلر الملاضير على تقدت التحداال املصاوفرف والتقليل لىل نوىن حد من األخطار اد
املقـــــاعدة التقنير والتدراب لىل البلدان تمـــــأن األســـــاليب الفعالر من حين التكلفرف تاســـــتالدام خ  اقوم 
على الوحدال النموذجير وتروا  طرا   تنفيذ مبتكرة تتقـــــــــــــم تالكفا ة تعكس نحدث التطورال يف جمال 

 ضا نن تأخذ يف االعتبار املباورال القا مر األخر  لتفاوي االدوواجير؛تنمير القدرال. وانبا  نا
ضرورة تر يز عنصر  دو من عنا ر املرحلر الملاضير على تروا  وضمر املنة يال الفعالر  )ج( 

 من حين التكلفر على الصعيد القطريف و ذل  على تباول اخلربال القطرار يف تنفيذها؛
القا مرف وضــرورة لضمــا  آليال مبتكرة للتنقــي  والتنفيذ لتيقــري  تبقــيط هيا ل احلو مر )و( 
 ؛التنفيذ فا ة 

اعتماو اســــــجاتي ير منقحر ومبتكرة للتموال من نجل املرحلر الملاضيرف مبا اتقــــــ  م  خ   )هـ( 
 للتنفيذ اتقم تاملروضر واقوم على الوحدال النموذجير.

 ير العاملير الطرا   املقجحر إلعداو خطر عمل ثاضير ونخرياف نقرل الل نر التوجيةير لاســـــــــــــــجاتي - 33
 لاسجاتي ير العامليرل

اُنمــــــأ فرا  عمل جداد إلعداو املرحلر الملاضيرف معتمدا على نعضــــــا  فرا  العمل احلايل  )ن( 
وموسـعا عضـوار الفرا ف حقـب االقتضـا . واتع  لضمـا  فرا  للصـياغر يف لطار فرا  العمل إلعداو خطر 

لملاضير تطراقر شـــــــاملر لل مي . واتع  نن تقوم األماضر تإعداو اختصـــــــا ـــــــال وخطر عمل وميزاضير العمل ا
 لفرا  العمل ا دادف مبا اممل فرا  الصياغرف    تعتمدها الل نر التوجيةير لاسجاتي ير العاملير؛

اعتمــاوال يف  2018اتع  نن اــدرج املكتــب العــامل  يف خطــر عملــه القـــــــــــــــنواــر لعــام  )ب( 
 . 2018مليزاضير تاط  نضمطر فرا  العمل ا داد يف عام ا
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أنشةةةةةةة ة  ريق الخبراء المشةةةةةةةترك بي  الوكاالت المعني باإلحصةةةةةةةاءات الزراعية  -ثالثا  
 والريفية

خال آخر اجتماع لفرا  اخلربا  املمــــــــــجا ت  الو االل املعا تاإلحصــــــــــا ال الزراعير والرافيرف  - 34
ف ضوقمــــت ثاثر تقارارل )ن( تقرار نعدته منظمر األغذار والزراعر تمــــأن 2017الذي عقد يف آذار/مارس 

من نهدا  التنمير املقــــــــــــتدامر؛ و )ب( تقرار من  2من اهلد   3تعراف  ــــــــــــاار املاا لر ــــــــــــد الااار 
املكتب العامل  عن التقدم ادرد يف البحوث املتعلقر تاإلحصـــــا ال الرافير؛ و )ج( تقرار من البن  الدويل 

 التقدم ادرد يف وض  مباو  توجيةير تمأن قياس االستةاا الاذا  .عن 
وقد وضــــ  البن  الدويل والفاو املباو  التوجيةير  م  البياضال املتعلقر تاالســــتةاا الاذا   يف  - 35

. وعلى نســــاس وجوو تواف  واســــ  يف ا را ف نو ــــى فرا  اخلربا  املمــــجا 2017 ــــياتةا النةا ير يف عام 
الو االل تتقدت الوثيقر املتعلقر تقياس االســتةاا الاذا   للموافقر عليةا يف الدورة التاســعر واألرتع  ت  

 لل نر اإلحصا ير. واملباو  التوجيةير متاحر يف شكل وثيقر معلومال نساسير.
 

 المبادئ التوجيهية لجمع بيانات األ رية  ي استقصاءات استهالك األسر المعيشية وإنفاقها  
لملل الاذا  عنصــرا ر يقــيا يف عدو من نتعاو الرفاه األســاســيرف من قبيل األمن الاذا  ف والتاذارف  - 36

والصحرف والرخا . وهو اقتأثر تأ رب حصر من لضفاق األسرة املعيمير يف البلدان املنالفضر الدخل حين 
كل تالتايل حصر  برية من االقتصاو. يف املا ر من ميزاضير األسرة املعيميرف وام 50لملل يف املتوسط حوايل 

ولذل ف فإن القياس الصـــحيح لاســـتةاا الاذا   نمر  وري لتقييم ور ـــد خمتلف نتعاو رفاه ني جمموعر 
ســــــكاضيرف وتالتايل فةو موضــــــ  اهتمام العداد من الو االل الدولير والوطنير وادليرف وموضــــــوع اهتمام يف 

 جماالل التنمير االجتماعير واالقتصاوار والبمرار. العداد من جماالل التنميرف مبا فيةا
واعد توفري تياضال االســـــتةاا الاذا   نمرا الدما لر ـــــد الاااال العامليرف مبا يف ذل  املؤشـــــرال  - 37

الر يقــــــــير للاااال يف لطار نهدا  التنمير املقــــــــتدامر. واعد قياس االســــــــتةاا الاذا   نمرا حالا لتقييم 
ذار والزراعر للقضــــا  على ا وع واضعدام األمن الاذا   وســــو  التاذارف ولتوجيه املقــــاع  والار منظمر األغ

يف هذا الصــــــــدوف ولتقييم اهلد  املزووج للبن  الدويل املتمملل يف القضــــــــا  على الفقر املدق  وتعزاز الرخا  
احلقــــاتال القومير املمــــجاف وتوجيه املقــــاع  املبذولر من نجل  قيقه.  ما اكتقــــ  األخير يف قياســــال 

للح م الكل  لاقتصـــــــــــــــاوف من قبيل النات  ادل  اإلمجايل. ونخرياف فإضه افيد احلكومال الوطنير وادليرف 
و ذل  املنظمال غري احلكوميرف يف توجيه التحليال والقـــــــياســـــــال ادلير واإلقليميرف لذ لكن نن اؤوي 

واإلخال تتصـــــميم ور ـــــد وتقييم القـــــياســـــال ســـــو  قياس اســـــتةاا الاذا  لىل ســـــو  ختصـــــيل األموال 
 والربام  ذال الصلر.

واألواة الر يقـــــــــــــــير املقـــــــــــــــتالدمر  م  املعلومال عن االســـــــــــــــتةاا الاذا   هلذه األغراة ه   - 38
استقصا ال استةاا األسر املعيمير ولضفاقةا. تيد نن املمارسال احلالير  م  تياضال االستةاا ختتلف 

ضواع االســــــتقصــــــا الف ومن تلد لىل آخرف وعلى مر الزمنف ما اؤثر ســــــلبا على ضوعير اختافا واســــــعا ت  ن
البياضال والقياســال الناشــئر وعلى قاتليتةا للمقارضر. وتاير  قــ  قياســال االســتةاا الاذا  ف وضــمان 

ت   اســـــــت اتر البياضال اجملمعر الحتياجال جمموعر عراضـــــــر من املقـــــــتالدم ف توىل فرا  اخلربا  املمـــــــجا
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الو االل قياوة مباورة هدفةا وضــ  مباو  توجيةير لتصــميم االســتقصــا ال اســتناوا لىل اســتعراة لألولر 
القا مرف ون ــــــــدر تكليفا تإجرا  ووث جدادة  دوة الارة. و اضت ضتي ر هذه املباورة  ــــــــدور جمموعر 

 ال اســـتةاا األســـر من التو ـــيال لتصـــميم الوحدال النموذجير لاســـتةاا الاذا   يف لطار اســـتقصـــا
املعيمـــــــــير ولضفاقةا تقـــــــــتند لىل مقـــــــــاخال قدمتةا جمموعر  برية من اخلربا  واملكاتب اإلحصـــــــــا ير الوطنير 

 واملنظمال الدولير.
ومشلت العملير اليت نفضـــــــــــت لىل الصـــــــــــيار احلالير لوثيقر املباو  التوجيةير ممـــــــــــاورت  للالربا  جر   - 39

ف مبمار ر خربا  من خمتلف التالصصال 2016و  2014الزراعر يف عام  تنظيمةما يف مقر منظمر األغذار و 
)االقتصـــاوف والتاذارف واألمن الاذا  ف واإلحصـــا ال(ف ومن خمتلف املؤســـقـــال )املكاتب اإلحصـــا ير الوطنيرف 
واملنظمال الدوليرف ومعاهد البحوثف واأل اوليال(. ونســـــــــفرل األضمـــــــــطر التحليلير اليت نشـــــــــر  عليةا فرا  

ربا  املمـــــــــــجا ت  الو االل عن لعداو جملد اقدم نواثا جدادة من  بار اخلربا  يف امليدانف جر  ضمـــــــــــره يف اخل
( اخلاضـــــــعر الســـــــتعراة Food Policy) القـــــــياســـــــال الاذا يريف عدو خاص من جملر  2017نالول/ســـــــبتمرب 

بير ضُظمت نثنا  الدورة القــاوســر األقران. وقُدمت خطر العمل إلعداو املباو  التوجيةير نول مرة يف مناســبر جاض
ف اختار فرا  اإلوارة يف الفرا  العامل 2016. ويف عام 2015واألرتع  لل نر اإلحصــــــــــــــا يرف يف آذار/مارس 

املمجا ت  األماضال املعا تاستقصا ال األسر املعيمير موضوع املوا مر ت  الوحدال النموذجير لاستةاا 
ملعيمـــير ليكون لحد  املةام ذال األولوار اليت ســـينكب عليةا الفرا ف و لف الاذا   يف اســـتقصـــا ال األســـر ا

فرا  اخلربا  املمــــــــــجا ت  الو االل املعا تاإلحصــــــــــا ال الزراعير والرافير تأن اعمل تو ــــــــــفه فرقر عمل لتنفيذ 
را  ترضام  عمل اقـــــــعى لىل  قي  هذا اهلد . وضوق  ممـــــــروع نول للمباو  التوجيةير من جاضب نعضـــــــا  ف

اخلربا  املمـجا ت  الو االلف وُعرة يف حلقر وراسـير مفتوحر خال الدورة الملامنر واألرتع  لل نر اإلحصـا ير 
 . وترو ضتا   هذه املناقمال يف الصيار النةا ير للمباو  التوجيةير.2017املعقووة يف آذار/مارس 

ر القيــاوة فيةــا البنــ  الــدويل ومنظمــر و ــاضــت األعمــال املتعلقــر تــاملبــاو  التوجيةيــر قــد توىل وو  - 40
األغذار والزراعرف تدعم من املكتب العامل  لاســــــجاتي ير العاملير لتحقــــــ  اإلحصــــــا ال الزراعير والرافير. 
ومشلت البلدان اليت شــار ت تصــفر رلير يف هذه العملير لثيوتيا ول واوور ولضدوضيقــيا وتريو والقــواد وغاضا 

اال املتحدة األمراكير. ولىل جاضب نعضـــــــــــا  فرا  اخلربا  املمـــــــــــجا ت  الو االلف واملارب ومناوليا والوال
 ان خربا  من مصــــــر  التنمير ا ســــــيويف واملعةد الدويل لبحوث ســــــياســــــال األغذارف واملعةد اإلاطايل 
لءحصـــــــــا الف ومصـــــــــر  لاطالياف ومعةد ووث األغذار والتاذار يف الفلب ف والصـــــــــندوق الدويل للتنمير 

راعيرف ومر ز البحوث املمــــــــجا للمفوضــــــــير األوروتيرف وخربا  من ا امعال ومعاهد البحوث يف الربادال الز 
واململكر املتحدة لرباطاضيا العظمى ونارلندا الممالير وضيودالندا واهلند والوالاال املتحدة األمراكير واليوضانف 

 قد نسةموا مجيعا يف لعداو الوثيقر واستعراضةا.
  من املباو  التوجيةير هو مقــــاعدة املمارســــ  يف  قــــ  تصــــميم االســــتقصــــا الف م  واهلد - 41

مراعاة تكلفر تنظيم االســتقصــا  والقيوو اليت تواجةةا املكاتب اإلحصــا ير يف البلدان املنالفضــر واملتوســطر 
صـــــــــــــميم الدخل. وتمـــــــــــــمل اجملاالل اليت تاطيةا التو ـــــــــــــيال الواروة يف املباو  التوجيةير نهم خيارال ت

االســـــــــــــتقصـــــــــــــا الل االختيار ت  خ  اقوم على التذ ر وخ  اقوم على التقـــــــــــــ يل اليوم ؛ وطول الفجة 
املرجعير؛ واملقــــــــــا ل املتعلقر مبراعاة الطات  املول ؛ وعدو الزاارال االســــــــــتقصــــــــــا ير؛ ومج  تياضال االقتنا  

ال املقـــــتةلكر؛ وتقدار الطعام االســـــتةاا؛ وحقـــــاب عدو نفراو األســـــر املعيمـــــير املمـــــار   يف الوجب نو
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اْلُمتناَول خارج املنزل؛ واملباو  املتعلقر توضــــــــ  قا مر األ ــــــــنا  الاذا ير؛ والتالب على املقــــــــا ل املتعلقر 
 تتحوال وحدال القياس غري املعيارار.

وتعرة الوثيقر مناقمـــــــــــــر مقـــــــــــــتفيضـــــــــــــر للح   النظرار والت رابير القا مر والناشـــــــــــــئر اليت تؤاد  - 42
تعارة  ل اختيار من اختيارال تصـــميم االســـتقصـــا ال. وتقـــتند هذه املناقمـــر لىل اســـتعراة شـــامل  نو

ةير. للمؤلفال ولىل الدراســــــــــــال الت رابير اليت نجرات لارة  دو اتمملل يف اإلســــــــــــةام يف املباو  التوجي
تربد الوثيقر اجملاالل اليت تندر فيةا البحوث وتدعو احلاجر فيةا لىل مزاد من العمل املنة   لتقدار   ما

نثر التصـــاميم البدالر لاســـتقصـــا ال وام التقدار. واتمملل المـــاغل الر يقـــ  يف وضـــ  التو ـــيال يف  فالر 
اعاة القيوو اليت تواجةةا عاوة املكاتب  قي  نضقــــــــــــب توادن ت  الدقر والفعالير من حين التكلفرف م  مر 

اإلحصــا ير يف البلدان املنالفضــر واملتوســطر الدخل. ويف تعت احلااللف قد اجتب على التو ــيال األخذ 
تيارال ن ملر تكلفر مما هو معمول ته حالياف تينما قد اؤوي تنفيذها يف تعت احلاالل لىل تقليل تكلفر 

ا د ليس فقط من حين وقر البياضال اليت جيري مجعةا وقاتليتةا للمقارضرف مج  البياضال. وانبا  تقييم الفو 
ولدا ناضــــا من حين فا دة وجدو  البياضال تالنقــــبر لقاعدة نوســــ  من املقــــتالدم  )من نخصــــا ي  يف 

 جمال التاذار و لل  يف جمال األمن الاذا  ف ومن خربا  لحصا ي  واقتصاوا (.

 2020مي للتعداد الزراعي لعام البرنامج العال -رابعا  

الربضام  واملفاهيم ”ف 2020عقب ضمــر اجمللد األول من الربضام  العامل  لءحصــا  الزراع  لعام  - 43
 2016جبمي  اللاال الرلير لألمم املتحدةف ضُظمت اجتماعال ما دة مقـــــــــــــــتدارة يف عام  “ والتعاراف

ألعضـــــــا  يف منظمر األغذار والزراعر يف  ا  مناط  من نجل عرة وتودا  اجمللد على البلدان ا 2017 و
ف 2016من العاملل المــــرق األوىنف والبلدان األفراقير الناطقر تالفرضقــــيرف وآســــياف ونمراكا الاتينير يف عام 

ونوروتا الوســـــــطى والمـــــــرقيرف ومنطقر البحر الكارايبف والبلدان األفراقير الناطقر تاإلضكليزارف ومنطقر اديط 
. وشــــــارا فيةا اإلحصــــــا يون الرليون واملقــــــؤولون عن اإلحصــــــا  )من ودارة الزراعر 2017  يف عام اهلاو

واملكتب الوطا لءحصــــا ال يف  ل تلد( الذان ســــيضــــطلعون تدور ر يقــــ  يف ختطيط وتنفيذ اإلحصــــا  
 الزراع  املقبل يف تلداخم.

يف لعداو اجمللد الملا  من الربضام  وتالتوادي م  هذا العملف شـــــــــــــــرعت منظمر األغذار والزراعر  - 44
واجمللد الملا  عبارة عن طبعر منقحر ومقتكملر من الوثيقر املعنوضر “. املباو  التوجيةير للتمايل”العامل ف 

. وهو اكمل اجمللَد 1996ف اليت ضمـــــــرهتا الفاو يف عام “لجرا  اإلحصـــــــا ال واالســـــــتقصـــــــا ال الزراعير”
العامل  يف جمال اإلحصـــــــا  تمـــــــأن املراحل الر يقـــــــير اليت انطوي عليةا  األول تتقدت توجيةال عملير لىل

 لعداو وتنفيذ اإلحصا  الزراع  طبقاً للنُّة  ا دادة اليت اعتمدل يف اجمللد األول.
واوفر اجمللد الملا  ناضــــا توجيةال لتنفيذ االتتكارال ا وهرار اليت شــــةدها العقدان املاضــــيان يف  - 45

اإلحصـــــــــــا . وقد ترتب على توافر األووال الرقمير واملتنقلر واألقل تكلفر اليت تتيح التقاط جمال تكنولوجيا 
البياضالف و داد املواق  ا ارافيرف والتصـــوار تاالســـتمـــعار عن تعدف واألرشـــفر الرقمير والنمـــرف توفرُي تدا ل 

 . وتيقــــــــــر هذه الملورة جدادة فعالر من حين التكلفر عن األســــــــــاليب التقليدار إلجرا  اإلحصــــــــــا  الزراع
ط نرشــــــفر البياضال  ر الفجة الادمر ملعا ر البياضالف وتبقــــــن التكنولوجير العمليال امليداضير والر ــــــدف وتقصــــــن



E/CN.3/2018/13 
 

 

17-21183 15/18 

 

وحفظةاف وتزاد من حقـــــــن توقيت تياضال اإلحصـــــــا ف وتضـــــــمن ســـــــةولر االطاع على ضتا   اإلحصـــــــا  
يد البلدانف مملل املنمــورال واملوارو المــبكير اليت وســةولر فةمةا. وترتبط املباو  التوجيةير مبواو لضــافير تف

تقدم مزادا من اإلاضــــاحال نو مزادا من التفا ــــيل تمــــأن معا ر املقــــا ل العملير. وجيري ضمــــر الدروس 
املقـــــــــــــــتفــاوة من البلــدان اليت قــامــت تتنفيــذ منة يــال جــداــدة يف لطــار وراســــــــــــــــال حــاالل لفراواــر عن 

 املمارسال القطرار.
لد الملا  لعملير تمــــــــاورار واســــــــعر النطاق. فقد ُعقد اجتماع لاســــــــتعراة التقا يف وخضــــــــ  اجمل - 46

مبمـــــــار ر خربا  عاملي  ولقليمي  وقطرا  ملناقمـــــــر ممـــــــروع اجمللد. ولثر ذل ف  2017 اضون الملا /اناار 
اران/اوضيه نجرل هيئر اإلحصــــــــا  الكندار اســــــــتعراة نقران ملمــــــــروع اجمللد ا داد يف الفجة املمتدة ت  حز 

ف ما ســـــاعد يف  قـــــ  النل. وتفضـــــل هذه املقـــــاخر القينمرف نُعد ممـــــروع خا   2017ونالول/ســـــبتمرب 
إلجرا   2017للم لد الملا  وُقدم لىل البلدان األعضا  واملنظمال الدولير املعنير يف تمران األول/ن توتر 

 لل نر تاعتباره وثيقر معلومال نساسير.مماورة عاملير تمأضه. وسُيقدم موجز التعليقال الواروة لىل ا
وعاوة على ذل ف توا ـــل منظمر األغذار والزراعر مقـــاعدة البلدان األعضـــا  على تعزاز قدرهتا  - 47

 (.2025-2016على ختطيط وتنفيذ ا ولر العاشرة من اإلحصا  الزراع  )
  

 اقتراح تعريف دولي لصغار منتجي األ رية - امسا  
نفيذ خطر التنمير املقــــــــتدامر الل نر اإلحصــــــــا ير لطار املؤشــــــــرال العاملير لر ــــــــد تعقب اعتماو  - 48
ـــــــــــــــــــما عدوه 2030 لعام مؤشـــــرا من مؤشـــــرال نهدا  التنمير  21ف ُحدول الفاو تو ـــــفةا و الر راعير لـ

يف املقــــــــتدامرف وُعةد لليةا مبقــــــــؤولير مج  البياضال والتحق  منةا وموا متةا لتتب  التقدم ادرد واملقــــــــاخر 
 التقارار القنوار على الصعد وون اإلقليم  واإلقليم  والعامل .

 1-3-2وقد ُوضـ  مؤشـران من هذه املؤشـرال اليت ترعاها منظمر األغذار والزراعرف وخا املؤشـران  - 49
 “.اإلضتاجير الزراعير ووخل  اار منت   األغذار”ف لر د التقدم ادرد يف مضاعفر 2-3-2و 
من نن وض  تعراف وويل متف  عليه ليس ضروراا واما لر د اال اهال يف لضتاجير وعلى الرغم  - 50

العمل ووخل  اار منت   األغذار على املقتو  الوطاف فإضه ضروري إلضتاج تياضال قاتلر للمقارضر ووليا 
.  ما نن هناا حاجر لليه ملقارضر هيا ل 2-3-2و  1-3-2عن مؤشــــــــــــري نهدا  التنمير املقــــــــــــتدامر 

قطاعال الزراعير ت  البلدان و داد تداتري  دوة يف جمال القياسال للتصدي للتحداال اليت اواجةةا ال
  اار منت   األغذار يف مجي  نحنا  العامل.

ـــــــــــــــمفةوم  - 51  داا “  اار منت   األغذار”ولملل التو ل لىل تواف  يف ا را  تمأن تعراف وويل لـ
االقتصــــاوار اليت اعي  يف يلةا منت و -كولوجير والظرو  االجتماعير ــــعباف لذ لن الظرو  الزراعير اإلا

األغذار تتباان تباانا  بريا حقــــــــب البلدانف ممللما تتباان التعاراف املقجحر يف األوتيال واملعتمدة ألغراة 
القـــــياســـــال العامر الوطنير. ومن املةم هنا التأ يد م  ذل  على نن القصـــــد من التعراف الدويل لصـــــاار 

ت   األغذار الذي تقجحه منظمر األغذار والزراعر هو ضــــــــــــمان االتقــــــــــــاق يف اإلتاغ عن مؤشــــــــــــرال من
نهدا  التنمير املقـــــــــــــتدامر على الصـــــــــــــعيد العامل ف ال نن حيل  ل التعاراف الوطنير اليت تعكس نولواال 
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تقوم جبم   القـــــــياســـــــال الوطنير. ولذل ف ســـــــُيطلب من البلدانف يف حال وت املوافقر على التعرافف نن
 تياضال لكن النظر فيةا يف ضو  التعراف الوطا والتعراف الدويل  ليةما.

وقبل الدخول يف ضقاش تمــــــــــــــأن املعااري املقــــــــــــــتالدمر لتعراف منت   األغذارف الزم تقدت تعت  - 52
على العامل  يف القطاع “ منت   نغذار”التوضـــيحال تمـــأن الفئر القـــكاضير املقـــتةدفر. وتقتصـــر  ـــفر 

لزراع  تاملعىن األوسـ  )من مزارع  و ـياوي نلاا وممـتال  تاحلراجر ورعاة( وون غريهمف نما العاملون ا
يف الصـــــــــناعر الزراعير فا ادخلون يف ضطاق التعراف. وتاإلضـــــــــافر لىل ذل ف فإن املزارع  من تاب اهلواار 

ليقوا ضمن الفئر القكاضير املقتةدفر.  التقلير )وه  ياهرة متنامير يف  ملري من البلدان املتقدمر النمو( نو
تيد نضه من األفضــــل اســــتبعاو هذه الفئال من التعراف على الصــــعيد الوطاف ضظرا ألن  داد عتبر واحدة 
على املقتو  الدويل قد اؤوي ناضا لىل استبعاو مزارع  الكفا  يف البلدان الناميرف الذان اتع  تدال من 

 ذل  لوراجةم يف التعراف.
وتقجح منظمر األغذار والزراعر تعراف  ـــــــــــــــاار منت   األغذار تاســـــــــــــــتالدام معياران مقجض ف  - 53
ا عنه مبقاحر األراض  وعدو رؤوس املاشير املقتالدمر يف اإلضتاجف  وخا احل م املاوي لعملير اإلضتاجف معربَّ

ا عنه تاإلاراوال اليت  ققةا. واقلل اعتما و اإلاراوال معيارا لضـــافيا من واحل م االقتصـــاوي للعمليرف معربَّ
لمكاضير تصـــــــــنيف املنت   الذان حيققون لاراوال  برية ضقـــــــــبياف ح  ولن  اضت قاعدة مواروهم ضـــــــــئيلرف 
ضــــــمن فئر  ــــــاار منت   األغذار. وال اُطبَّ  هذان املعياران تالقيمر املطلقر ولدا اُطبَّقان تصــــــورة ضقــــــبيرف 

ير التمــــــــايليرف اتم  داد  ــــــــاار منت   األغذارف تاتباع هذا مراعاًة للالصــــــــو ــــــــيال الوطنير. ومن الناح
 النة ف من خال تقاط  ثاث جمموعال متماازة.

اجملموعر األوىل ه  نولئ  الذان اقومون تتعةد مقــــــــــاحر من األرة تق  يف اخلُمقــــــــــ  األوَل   - 54
قــــــــــــــــــًا تـــاهلكتـــارال( على )شـــــــــــــــرحيـــر األرتع  يف املـــا ـــر األوىن( من التودا  الجا م  حل م األرة )مقي

 الوطا. املقتو 
واجملموعر الملاضير ه  نولئ  الذان اقومون تتعةد عدو من املواشــــ  اق  يف اخلُمقــــ  األوَل  من  - 55

التودا  الجا م  لعدو املواشــــــــ  حقــــــــب وحدال اإلضتاج على املقــــــــتو  الوطا )مقيقــــــــاً توحدال الملروة 
 احليواضير يف املنطقر املدارار(.

واجملموعر الملالملر ه  نولئ  الذان جينون عا دا اقتصــــــــــــــاواا ســــــــــــــنواا من نضمــــــــــــــطر دراعير تق  يف  - 56
اخلُمقــــ  األوَل  من التودا  الجا م  لءاراوال االقتصــــاوار املتأتير من األضمــــطر الزراعير )مقيقــــاً تتعاول 

ذ رة تقنير ُقدمت تو ــــــفةا القوة المــــــرا ير تالدوالر( على املقــــــتو  الوطا. وارو و ــــــف هذا املقجح يف م
 وثيقر معلومال نساسير لىل الدورة احلالير لل نر.

وقد ُوض  هذا التعراف تعد استعراة مقتفيت لألوتيال وتعد مج  التعاراف الوطنير. ى جر   - 57
وراسر استقصا ير  41تلداف تاستالدام تياضال جز ير من  29اختبار التعراف املقجح على عينر تتكون من 

عير متكاملر متاحر ملنظمر األغذار والزراعر وتإجرا  عمليال  ا اة تمــــأن نثر اســــتالدام معااري تعراف درا
خمتلفر. وجيري توســـــي  ضطاق هذه العملير لتمـــــمل عمليال  ا اة لضـــــافير يف البلدان األوروتير والوالاال 

 البلدان. املتحدةف واُنفَّذ ذل  تالتعاون م  املؤسقال اإلحصا ير الوطنير يف هذه
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وُنجرات عملير تمـــــــــــــــاور واســـــــــــــــعر النطاق شـــــــــــــــارا فيةا خربا  من املنظمال الدولير واملكاتب  - 58
اإلحصــــــــا ير الوطنير الســــــــتعراة التعراف املقجح ووضــــــــعه يف  ــــــــياته النةا ير. وقد نقر االقجاح على وجه 

لرافير الذي اضـــــــــم ممملل  اخلصـــــــــوص فرا  اخلربا  املمـــــــــجا ت  الو االل املعا تاإلحصـــــــــا ال الزراعير وا
لو االل األمم املتحدة ولحصــــــــا ي  رلي  من لثيوتيا ولضدوضيقــــــــيا والربادال وتريو ومجةورار تنزاضيا املتحدة 
وســـاموا والقـــواد واملارب والوالاال املتحدة األمراكيرف واملكتب اإلحصـــا   لا او األوروم. ويف نعقاب 

وشعبر اإلحصا ال التاتعر إلوارة المؤون االقتصاوار واالجتماعيرف ذل ف نطلقت منظمر األغذار والزراعر 
ف تالتنقي  م  ر يق  فرا  اخلربا  املمجا ت  الو االل املعا مبؤشرال نهدا  2017يف آب/نغقطس 

التنمير املقـــــــــتدامرف ممـــــــــاورًة خطير عاملير شـــــــــارا فيةا مجي  البلدان األعضـــــــــا  يف األمم املتحدة. ويلت 
مؤســـقـــر وطنير ولقليمير. وترو يف وثيقر  58فتوحر ملدة ســـتر نســـاتي ف وورول فيةا تعقيبال من املمـــاورة م

 املعلومال األساسير النتا   التفصيلير للمماورة والرووو على التعليقال الر يقير الواروة.
متاريال وخال املمــــــاورة العامليرف نُعرب عن تعت المــــــواغل فيما اتعل  تاختيار العتبر يف تودا   - 59

التعراف. وعلى وجه اخلصــــــــــــــوصف اعترب تعت البلدان العتبر املالتارة تعقــــــــــــــفيرف وطلبت هذه البلدان لما 
رفعةا نو خفضةا. و در اإلشارة م  ذل  لىل نن العتبالف ناا  اضتف تعقفير لىل حد ما ولىل نن الج يز 

واضب التفاول )اضظر مملا ممــــــروع على شــــــرحير األرتع  يف املا ر األوىن نمر شــــــا   يف ترام  التصــــــدي  
 الرخا  املمجا للبن  الدويل(.

وُقدمت اقجاحال تإوراج معااري لضـــــــــــــــافيرف مملل املنطقر الزراعير اإلاكولوجير نو النظام الزراع   - 60
تالنقــــــبر  مي  نضواع منت   األغذار. ضاجعر ورجر امليكنر الزراعير. غري نن هذه العوامل ليقــــــت وا ما  نو

وعاوة على ذل ف انبا  نن اراعى نن معيار احل م االقتصــــاوي اضــــم تالفعل هذه املتاريالف على األقل 
جز ياف من خال تأثريها على لاراوال منت   األغذار. ومن ىَّف فإن اســـــــــــــــتالدام هذه املتاريال ال تزادف 

 فيما ابدوف تدرجر  برية من وقر التعرافف وتزاد من  عوتر القياس.
ســــيما عن   د تعت املعلق   ــــعوتر تنفيذ التعراف املقجحف لذ اتطلب توافر تياضالق معقدة )والون - 61

لاراوال منت   األغذار( ال تتاح تقةولر يف مجي  البلدان. ومن املؤ د نن هذا لملل جاضبا هاما اتع  معا ته 
لومال لر د مؤشر نهدا  التنمير على ني حالف تالنظر لىل نضه اتع  على البلدان مج  ضفس النوع من املع

. واملصدر الذي ال غىن عنه لتقييم املؤشران املذ وران هو الدراسر االستقصا ير املتكاملر 2-3-2املقتدامر 
منظمر األغذار والزراعر  فعل يف عدو من البلدان. وقد نعدلللزراعر واألســـر املعيمـــيرف وســـب  نن نُجرات تال

ل الزراعير املتكاملر وجمموعر األووال املتصــلر  ا لتوفري التوجيه للبلدان تمــأن يف ا وضر األخرية االســتقصــا ا
 املقتدامر.  يفير  ق  استقصا اهتا الزراعير الوطنير من نجل ر د نهدا  التنمير

وعلى الرغم من نن التعليقال الواروة قد ســــلطت الضــــو  على تعت المــــواغل املعقولرف مل اقدم  - 62
ل ملموســــــــر و ــــــــاحلر من نجل لعداو خ  تدالف ومل اتم التو ــــــــل لىل ني تواف   بري يف ني منةا مقجحا

ا را  تمـــــــــأن طراقر تعدال التعراف املقجح. وملعا ر المـــــــــواغل اململارةف تقوم منظمر األغذار والزراعر حاليا 
 تالتوا ل م  البلدان القليلر اليت رفضت التعراف من نجل التو ل لىل اتفاق معةا.
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 النقاط الم روحة للنقاش -ادسا س 
 الل نر اإلحصا ير مدعوة لىل القيام مبا ال ل - 63

لتدا  آرا ةا تمــــــــــــأن التقدم ادرد وآخر التطورال يف جمال تنفيذ االســــــــــــجاتي ير العاملير  )ن( 
 لتحق  اإلحصا ال الزراعير والرافير؛

العـــامليـــر لتحقــــــــــــــ   اإلعراب عن وعمةـــا إلعـــداو خطـــر عمـــل ثـــاضيـــر لاســـــــــــــــجاتي يـــر )ب( 
 اإلحصا ال الزراعير والرافير؛

لتدا  التعليقال وتقدت املزاد من التوجيةال تمــأن العمل الذي اضــطل  ته حاليا فرا   )ج( 
 اخلربا  املمجا ت  الو االل املعا تاإلحصا ال الزراعير والرافير؛

اســتقصــا ال اســتةاا األســر  لقرار املباو  التوجيةير املقجحر  م  تياضال األغذار يف )و( 
 املعيمير ولضفاقةا؛

اإلحـــاطـــر علمـــا تـــاملمــــــــــــــروع النةـــا   للم لـــد الملـــا  من الربضـــام  العـــامل  للتعـــداو الزراع   )هـ( 
 ؛2020وتم ي  البلدان األعضا  على استالدامه  مرج  لتنفيذ جولر اإلحصا  الزراع  لعام  2020 لعام

ــــــدان األعضـــــــــــــــــــــا  على لجرا  ل )و(   حصـــــــــــــــــــــا  دراع  واحــــــد على األقــــــل يف حــــــن البل
 ؛2025-2016الفجة 

توجيه طلب لىل البلدان والمر ا  يف املوارو وا ةال املاحنر األخر  حلمد املوارو لتنفيذ  )د( 
 ؛2020جولر اإلحصا  الزراع  لعام 

 استعراة التعراف الدويل املقجح لصاار منت   األغذار لك  تنظر الل نر يف لقراره. )ح( 
 


