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 )ط( من جدول األعمال املؤقت* 3البند 
بنود للمناقشة واختاذ القرار: اإلحصاءات 

 الزراعية والريفية
   

عن التطورات ا خرية يف  املتحةةةةةدةتقرير منظمةةةةةة ا وةةةةةعيةةةةةة والزراعةةةةةة ل م    
 اإلحصاءات الزراعية والريفية

  
 معكرة من ا مني العام  

 
واملمارســــــاب ال ــــــاألقني   ت ــــــر  األم   2019/210 وفقا ملقرَّر اجمللس االقتصــــــاجت واالجتماع  

مم املتحــــدة )ال ــــاو( عن التخريراب األ  ة   العــــا  يل طيــــر ريــــة اقر ر منامــــني األ ــــ  ــــني وال راعــــني لأ
اإلحصــــــــاااب ال راعيني والر  ينير وألعد مرور عقدر من عقد علمل اقدا املاتي اإلحصــــــــا   ل  اج األورو  

(  E/CN.3/2009/3/Corr.1و  E/CN.3/2009/3عول اقر ر من هــــ ا النري  لل اللانــــني اإلحصــــــــــــــــــا يــــني )
  ـــــــــتعرق ه ا التقر ر اإلجراااب الن اة اا منامني األ   ني وال راعني وتـــــــــرقاوها لتح ـــــــــ  اريافر و ريعيني 

ا اجملالر اإلحصــــــاااب املتعلقني  أل   ني وال راعني  و  ــــــ  لل اةخا امل ــــــتقبليني الن  تع  و ــــــع ا   ه 
قما وثّق ذلك   2009و تضــــــمن التقر ر ما  ل ا )ع( اســــــتعراق حالني اإلحصــــــاااب ال راعيني والر  يني   عا  

لدور وعمر منامني  2008اقر ر املاتي اإلحصـــا   ل  اج األورو  والتقييم امل ـــتقر ال ت ع جرت   عا  
ر ي ـــــــــــــــيني الن اة اا ال او ملرياج ني األ   ني وال راعني   جمال اإلحصـــــــــــــــااابب )ر( ومريج  للمباجراب ال

امل ـــــاقر الن د  د دها  ذا   ذلك اع     ام ا ريقمني الدا ليني  ولاـــــ ب قاعدة البياةب اإلحصـــــا يني 
( و  ها من منصـــــــــــــــاب البياةب  وو ـــــــــــــــ  لرار لضـــــــــــــــمال جريجة FAOSTATملنامني األ   ني وال راعني )

 اإلحصـــاااب ال راعيني والر  ينيب )و( وجراســـني النتا   اإلحصـــاااب  ولر ال االســـةاايايني العامليني لتح ـــ 
الر ي ــــــــيني الن  ققتب )ج( وواــــــــي للمباجراب ا ار ني وامل ــــــــتقبليني الراميني ملرياج ني التحد ب ا د دة   

  ومن ألين ا اســــــةاايايني مقةحني لتحد   تــــــعبني اإلحصــــــاااب 2030ســــــياال  خني التنميني امل ــــــتدامني لعا  
 

 * E/CN.3/2020/1ر 
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ــــني ــــاألعــــني ملنامــــني األ ــــ   وال راعــــني  وألرةم  عمــــر مقةب ل ر ق اةكاا امل ـــــــــــــــة  أل  الريقــــاالب املع   الت
  وعحــــدب املبــــاجراب املتعلقــــني ألتنميــــني القــــدراب  2023-2020 إلحصــــــــــــــــــاااب ال راعيــــني والر  يــــني لل ةة 

  والدعم املقدَّ   ســـــــــتمرار لراـــــــــد امل ـــــــــاع  الريرنيني لتحقيق عهدا  “2030×  50”ذلك ذباجرة    ذا
( من االســــــــــةاايايني 2025-2020التنميني امل ــــــــــتدامني واإلأل ذ عن ا  وق لك  خني العمر للمرحلني الدا يني )

 العامليني لتح   اإلحصاااب ال راعيني والر  ينير
 واللانني مدعرية لل التعليق علمل النقاط املعرو ني الةاذ قرار   ال ر  ال اجس من ه ا التقر رر 
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ا وةعيةة والزراعةة ل م  املتحةدة عن التطورات ا خرية يف اإلحصةةةةةةةةةةةةاءات تقرير منظمةة   
 الزراعية والريفية

  
 مقدمة -أوال  

  د  ه ا التقر ر لل لر   اللانني اإلحصـــــــــــــــا يني علمل اإلجراااب الن اة اا منامني األ   ني  - 1
يني الن د  د دها   عوا ر العقد وال راعني لأمم املتحدة )ال او( ملعا ني عزمني اإلحصـــــــــــــاااب ال راعيني والر  

األول من القرل ا اجت والع ــر ن  وق لك املباجراب ا ار ني وامل ــتقبليني الراميني ملرياج ني التحد ب ا د دة 
ر و  خلي لل اللانني عل انار   الترياـــــــــــياب املقدمني وعل 2030  ســـــــــــياال  خني التنميني امل ـــــــــــتدامني لعا  

 علي ار اريافق

لدور وعمر منامني األ   ني وال راعني    2008يم امل ـــــــتقر ال ت ع جرت   عا  وقد ق ـــــــي التقي - 2
جمال اإلحصــــــــــــاااب عل اراج  القدرة اإلحصــــــــــــا يني للبلدال هري عهم عامر متعلق   ريجة  ؤثر علمل ألرةم  
اإلحصاااب ملنامني األ   ني وال راعنير واضمن التقييم معلريماب منقريلني مقنعني ق  ت عن ادهرير القدراب 

حصــــــــا يني الريرنيني   جمال اإلحصــــــــاااب ال راعيني م  مرور الريقت أل ــــــــبي اال  اق التدر     املريارج اإل
 املتاحني علمل الصعيد الرير  وأل بي عد  اهتما  ا  اب املاحنني هب ا اجملالر 

وملرياج ني الك التحد ب  قّد  التقييم امل ــــتقر جممريعني من الترياــــيابر والت الك الترياــــياب  - 3
ســــــــــــتعاجة منامني األ   ني وال راعني جورها القياجت الدوا   جمال اإلحصــــــــــــاااب املتعلقني  ل راعني  ــــــــــــرورة ا

واألحراو ومصــا د األكا ب ول  ــاا آليني إلجارة الناا  اإلحصــا   ملنامني األ   ني وال راعنيب وو ــ  جممريعني 
اا ااصــاالب   تاا  جد دة من األســاليي اإلحصــا يني وعفضــر املمارســاب ال عالني من حي  التال نيب ولجر 

م  امل ــــــتودم ب وو ــــــ  اســــــةاايايني   جمال اانريلريجيا املعلريماب لدعم العملياب اإلحصــــــا يني وع تت اب 
 ولعاجة ةصيص مريارج لإلحصااابر 

وقبر ألضــعني عتــ ر من ذلك التار ض  اضــمنت لحدا النتا   الر ي ــيني للمؤ ر الدوا الراأل  املع   - 4
  االعةاَ  ألعد  وجريج اريجية 2007 إلحصـــــــــــــــاااب ال راعيني املعقريج   أليا    ا ـــــــــــــــر ن األول/عقتريألر 

تـــــــدج املؤ ر ع ضـــــــا علمل اســـــــةاايا  لتلبيني االحتياجاب ا د دة من البياةب املتعلقني  أل   ني وال راعنير و 
يني  وعلمل عد  ق ا ني الدعم املاا املتاب واالحن ـــــــــــــــار التدر    وجريج  قص هيال    البياةب الر ي ـــــــــــــــ
للمعار  املتعلقني  إلحصــــــــاااب ال راعيني  لل جا ي اســــــــتبعاجها عن اــــــــميم النام اإلحصــــــــا يني الريرنينير 

صـــــاااب ال راعيني    مر ـــــيني ولل  ـــــرورة و ـــــ  و لص االجتما  ألتريافق اآلراا لل عل ا الني الراهنني لإلح
  خني اسةاايايني لتح ين ار

و  التقر ر املقّد  لل اللانني اإلحصـــــــــــا يني عن املباجراب العامليني لتح ـــــــــــ  اإلحصـــــــــــاااب ال راعيني  - 5
(  د النار  ســــــت ا ــــــني   مريارن  ــــــعي قدراب E/CN.3/2009/3/Corr.1و  E/CN.3/2009/3والر  يني )

البلدال و  النام الباليني  م  البياةب ال راعيني و ليل ا و  ـــــرهار وق ـــــي التقر ر ع ة د اقد ر   ـــــبني م ري ني 
ألياةب منامني األ   ني وال راعني جول االعتماج علمل  قب ة من املتغ اب ال راعيني الر ي ـــــيني املن ـــــريرة   قاعدة

مني من البلدالب وعل   ـــــــــــــــبني قب ة من البلدال    املا ني( مل جتر اعداجا زراعيا   ل  30)ألياةب ورنيني مقدَّ
ال ــنرياب الع ــر ن ال ــاألقنيب قما ق ــي التقر ر عن حدوب ا  اق   التمري ر الداعم لإلحصــاااب املريزّ  

ل راعني )الن قا ت امل ـــــــاعني   العاجة ذعام البياةب املتعلقني  ل راعني(  مل اعري ـــــــة ز جة عن رر ق وزاراب ا
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مناسبني   التمري ر املقّد  لل املاااي اإلحصا يني الريرنيني )الن  ملت امل ؤوليني  ألص ني ادر يني  عن اريف  
لمل الصعيد الرير  م ؤولني   بني عقك من اإلحصاااب ال راعيني(ب لل جا ي وجريج هياقر حريقمني  عي ني ع

 القخاعابر عن لجارة وانايم النام اإلحصا يني الريرنيني   لرار الاياةب امل ارقني   مج  البياةب ملوتلي

سنرياب ألقلير علمل ادور ذلك التقر ر  اتضمن ه ه الريثيقني سرجا عاما  10وألعد مرور عقدر من  - 6
لإلجراااب الن اة اا منامني األ   ني وال راعني وتــــــــــرقاوها لتح ــــــــــ  اريافر و ريعيني اإلحصــــــــــاااب املتعلقني 
   أل   ني وال راعني  وق لك حملني عامني عن اةخا امل ــتقبليني الن  تع  و ــع ا   ه ا اجملالر و رج   ال ر 

الداين مريج  للمباجراب الر ي ــــــــــــــيني الن اة اا ال او ملرياج ني امل ــــــــــــــاقر الن د  د دها عع ه  ومن ألين ا 
ســل ــلني من اإلاــ حاب اإاجفني لل اع     ام ا ريقمني الدا ليني لإلحصــاااب   منامني األ   ني وال راعني 

ها من منصـــــاب البياةبب وو ـــــ  و    (FAOSTAT)ادر ياب و د   قاعدة البياةب اإلحصـــــا يني لل او 
لرار لضــــمال جريجة اإلحصــــااابب ولر ال االســــةاايايني العامليني لتح ــــ  اإلحصــــاااب ال راعيني والر  ينير 

ال ر  الدال  ف ري  تناول النتا   الر ي ــيني الن  ققت أل ضــر املباجراب  ذا   ذلك اب ــيا اســتبياةب  عما
ب مج  البياةب  و  ـــــــــــــ   ريعيني لحصـــــــــــــاااب منامني األ   ني منامني األ   ني وال راعني و  ها من عمليا

وال راعني وررا ق   ــرها  وو ــ  جممريعني تــاملني من املباجج التريجي يني املتعلقني  ملن اياب ال عالني من حي  
(  واــــــــقر الكةم  العامل  للتعداج AGRISالتال ني  ولر ال ألرةم  االســــــــتقصــــــــاااب ال راعيني املتااملني )

االســـــةاايايني العاملينير ألينما  تضـــــمن ال رعال الراأل  واةامس اســـــتعرا ـــــا للمباجراب ا ار ني ال راع  و رياا  
وعهدا  التنميني  2030وامل تقبليني الراميني ملرياج ني التحد ب ا د دة   سياال  خني التنميني امل تدامني لعا  
أل   ني وال راعني   ل امل ــتدامنير وا ــمر الك املباجراب اســةاايايني مقةحني لتحد   لحصــاااب منامني ا

ال ــــــنرياب اةمس املقبلنيب وألرةم  العمر املقةب ل ر ق اةكاا امل ــــــة  أل  الريقاالب املع   إلحصــــــاااب 
ب واســـــــــــــــةاايايـــني متاـــاملـــني لتنميـــني القـــدراب اإلحصـــــــــــــــــا يـــني   جمـــال 2023-2020ال راعيـــني والر  يـــني لل ةة 

ها من   ل جممريعني من امل ــــــــار   املةاألخني واملاّملني اإلحصــــــــاااب الغ ا يني وال راعيني والر  يني ســــــــيتم ان ي 
  و خني عمر “2030×  50”لبعض ا  ومن ا الكةم  ا ام  لقياس البياةب املتصلني  ألهدا   ومباجرة 

( من االســةاايايني العاملينير و تضــمن ال ر  ال ــاجس ارياــياب لا  انار في ا 2025-2020املرحلني الدا يني )
 اعتمدهاراللانني اإلحصا يني و 

  
 رد منظمة ا وعية والزراعة ل م  املتحدة -اثنيا  

 عرق ه ا ال ر  مريج ا للمباجراب الر ي ـــــــــــــيني الن اة اا منامني األ   ني وال راعني لتدار  مريارن  - 7
الضـــــــــــعي   اإلحصـــــــــــاااب ال راعيني والر  يني الن ق ـــــــــــي عن ا التقر ر املقّد  لل اللانني اإلحصـــــــــــا يني   

املباجراب العامليني لتح ـــــــــ  اإلحصـــــــــاااب ال راعيني والر  ينير وعســـــــــاســـــــــا  قد اابعت منامني عن  2009 عا 
األ   ني وال راعني اســــةاايايني ذاب تــــق  لتدار  مريارن الضــــعي الكا فقد قامت  من ةحيني  ألتح ــــ  

مت  العملياب وهياقر ا ريقمني الدا ليني لا الني ز جة مرياامني لحصـــــاااب املنامني وان ـــــيق ا وجريجاا  وقا
لني من البلدال عن رر ق اســـــــــــــــتحداب  من ةحيني ع را  ذعا ني التدين النريع  والام  للبياةب احملصـــــــــــــــّ
من اياب جد دة فعالني من حي  التال ني  واالســـــــــــــتدمار   عجواب جد دة  م  البياةب  واع    لجماو 

ســــةاايايني ســــل ــــلني  من اإلحصــــاااب ال راعيني   النام اإلحصــــا يني الريرنينير وجت ــــد ا  َا الدا ل  من اال
اإلاـــ حاب اإاجفني لل اع     ام ا ريقمني الدا ليني   جمال لحصـــاااب منامني األ   ني وال راعني ادر يا  
و د   املنصـــاب الر ي ـــيني لن ـــر البياةب الن ا ـــتودم ا ال او لإلحصـــاااب ال راعيني و  ها من هياقر 
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جريجة اإلحصـــــــــاااب علمل  خاال املنامني يقمل ار اانريلريجيا املعلريماب الداعمني  وو ـــــــــ  لرار لضـــــــــمال 
ده لر ال  االســــةاايايني العامليني لتح ــــ  اإلحصــــاااب ال راعيني  عما ا  ا اةارج  من االســــةاايايني فيا ــــُّ

والر  يني والنااب   ل ا  املرحلني األول من ا  علما عهنا عقك مباجرة ا نّ   حىت اآلل علمل اإلر ال لتنميني 
 ا اجملالرالقدراب   ه 

 
 اإلصالحات الداخلية -ألف  

لا  ا ـــــــــــــــتعيد منامني األ   ني وال راعني جورها القياجت الدوا   جمال اإلحصـــــــــــــــاااب املتعلقني  - 8
 أل   ني وال راعني ولا  ادعم أل عاليني القدراب اإلحصـــــا يني الريرنيني  عواـــــمل التقييم امل ـــــتقر امل قرير عع ه 

ني لتح ـــــــــــ  لدور وعمر ال او   جمال اإلحصــــــــــــاااب مج ال جممريعني من اإلاــــــــــــ حاب الدا ليني اإاجف
ا ريقمني وق الني ز جة مرياامني البياةب وان ــيق ا وجريجاار وعواــمل التقييم يمرير من ألين ا ل  ــاا آليني إلجارة 
الناا  اإلحصـــــــــــا   ملنامني األ   ني وال راعني  وو ـــــــــــ  جممريعني من املعا   وعفضـــــــــــر املمارســـــــــــاب   جمال 

دعم  ام املعلريماب اإلحصـــــــــــــا يني  اإلحصـــــــــــــاااب  وو ـــــــــــــ  اســـــــــــــةاايايني   جمال اانريلريجيا املعلريماب ل
 ذلك قاعدة البياةب اإلحصا يني ملنامني األ   ني وال راعنير   ذا

وعم  ألتلك الترياــــــياب  د ان ي  جممريعني من اإلاــــــ حاب الدا ليني الن ع زب ادر يا هيار  - 9
  ع  ــــــــــــيب املنامني و ي ني لاب  2012اإلجارة اإلحصــــــــــــا يني الدا ليني   منامني األ   ني وال راعنير و  عا  

 ت لتــــرافة  اإلحصــــا ي   ال ت عاــــب  الناا  اإلحصــــا   ملنامني األ   ني وال راعني  عمر من  ذلك ا  
العا    لت ـاور الريثيق م  ال ر ق العامر امل ـة  أل  اإلجاراب املع   إلحصـاااب لا الني التن ـيق ال عل  
أل  مجي  الكام  اإلحصــا يني لل او و ــمال اا ــاال ومرياامني املمارســاب اإلحصــا ينير وجرا اع    جور قب  

  ال ت من  لاب  2015/22 عميم اإلجارتماـــــــــــــــدار الت 2015اإلحصـــــــــــــــا ي    ا ـــــــــــــــر ن الداين/ ريفمك 
اإلحصــا ي  اــ حيني املريافقني علمل مجي  األ  ــخني اإلحصــا يني للمنامني من عجر ق الني االا ــاال وا د من 
ازجواجيني ا  ريج و ــــــمال جريجة ألياةب منامني األ   ني وال راعنير وا ــــــمر م ا  قب  اإلحصــــــا ي  املريافقني 

والتصــــد ق علمل اســــتبياةب منامني األ   ني وال راعني  والتصــــد ق علمل  علمل املعا   اإلحصــــا يني واعتماجها 
العنااــــــر اإلحصــــــا يني للم ــــــار   والكام  ا د دة  ولعداج ألرةم  العمر اإلحصــــــا   ل ةة ال ــــــنت  ال ت 

 املنامنير اتبعة

  جمال   البيني للخلباب املت ا دة علمل منامني األ   ني وال راعني 2016قا ريل األول/ج  مك   9و   - 10
)ا ار ال ر  الراأل  عجةه(  و ارا الســـــــــتمرار التحد ب الن  2030اإلحصـــــــــاااب  تياني العتماج  خني عا  

اعرقر ز جة االا ــــــــــــــاال وامل ــــــــــــــاالني واالمتدال للمباجج املعتمدة  وافق جملس منامني األ   ني وال راعني علمل 
ب  اإلحصــــا ي   وعلمل فصــــر لج ال اغي  علمل اإيار املؤســــ ــــ   م  ــــاا تــــعبني جد دة  ه  ماتي ق

واجباب قب  اإلحصــــا ي  عن واجباب مد ر تــــعبني اإلحصــــاااب  الن قال  ضــــخل  هبا حىت ذلك ا   
  س ال ـــوصر و تحمر ماتي قب  اإلحصـــا ي  م ـــؤوليني ان ـــيق ومراقبني الناا  اإلحصـــا   ال مرق ت 

حصــا يني فع  ان ي  العملياب اإلحصــا يني ملنامني األ   ني وال راعني  ال ت  ريااــر فية عدج من الريحداب اإل
املتصـــــــــــــلني ذااالب عمر قر من ار و عمر   املاتي ســـــــــــــبعني مري    من ال  ني ال نيني  معارول مؤقتا من 

 خمتلي الريحداب التقنيني   إل افني لل مري َ   لجار   جا م ر

مر منامني األ   ني ومن  ذلك ا    حدج ماتي قب  اإلحصـــــــــــــــا ي  الرو ني االســـــــــــــــةاايايني لع - 11
وال راعــني   جمــال اإلحصــــــــــــــــاااب قمــا قــا  ذــا  ل ا )ع( قــاج منامــني األ ــ  ــني وال راعــني   لرــار عجاا جورهـا 
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ألرياـــ  ا وقالني م ـــرفني علمل مؤتـــراب عهدا  التنميني امل ـــتدامنيب )ر( وعتـــر  علمل التوخيا اإلحصـــا   
ل ا ريجةب )ج( وســعمل لل ح ــد املريارج املؤســ ــ  وعلمل لجارة الكام ب )و( وع ز اإلجارة اإلحصــا يني و ــما

( وو ــــ  ســــياســــاب  م  البياةبب )و( وق ر ان ي  املعا   هولقامني تــــراقاب من عجر اإلحصــــااابب )
ن التعر ي  إلحصـاااب واسـتودام اب )ب( وقا  ألتن يق  والتصـني اب واملن اياب اإلحصـا ينيب )ز( وح ـّ

 امني األ   ني وال راعني والبلدالرانميني القدراب اإلحصا يني جا ر املنامني وأل  من

و تضــــــمن الناا  اإلحصــــــا   ملنامني األ   ني وال راعني عرأل  و ا ي لحصــــــا يني ر ي ــــــيني ه ا مج   - 12
البياةب وجت ي ها و ليل ا و  ـــــــرهاب وو ـــــــ  األســـــــاليي واملعا  ب وانميني القدراب اإلحصـــــــا ينيب وان ـــــــيق 

ة املؤســــــــ ــــــــيني لعملياب ل تاو اإلحصــــــــاااب والنرياا  اإلحصــــــــاااب ولجاراار ومن عجر  د د معا   ا ريج
ر و  ار (1)2014اإلحصا يني  اعتمدب منامني األ   ني وال راعني لراراً لضمال جريجة اإلحصاااب   عا  

ه ا اإلرار  ااما منّ قا وتام  للمباجج وعجواب الراد وعجواب التن ي  املتاحني إلجارة جريجة اإلحصاااب 
يســـــــــــــــرهار وهري   د     مجلني عمرير  لل  ـــــــــــــــمال اعتماج منامني األ   ني وال راعني علمل  خاال املنامني 

اصـــــني اب واعار ي ومن اياب لحصـــــا يني مت ق علي ا جولياب و ـــــمال ان ي  املعا   املؤســـــ ـــــيني للعملياب 
 اإلحصا يني علمل قامر  خاال الكةم  اإلحصا   العا  ملنامني األ   ني وال راعنيب و مال مصداقيني ومريثريقيني

 اإلحصاااب الركيني ملنامني األ   ني وال راعنير
 

 إنشاء نظام عمل إحصائي مؤسسي -ابء  
من جســـــــــــــــترير منامــني األ ــ  ــني وال راعــني  اتريل املنامــني مج  البيــاةب من البلــدال  1وفقــا للمــاجة  - 13

لني للمقار ني األعضــــاا في ا  واقري   لتصــــد ق علي ا ومرياامت ا  وألن ــــر اإلحصــــاااب الغ ا يني وال راعيني القاأل
علمل الصـــــــعيد الدوار ول لك من األعيني ذاال عل  اريل لدا منامني األ   ني وال راعني منصـــــــني مرق  ني من 
عحدب رراز لتو  ن وجت ي  املعلريماب اإلحصـــــا يني  ســـــتودا  لجراااب مت ـــــقني وعاليني ا ريجة علمل  خاال 

ا املنامني والخاأل  املتعدج التوصــصــاب املنامني يســرهار و ارا لل عدج وانري  ال ــ ســر ال منيني الن ان ــره
للمتخلباب من املعلريماب   ي اريحيد واب ـــيا العملياب والتصـــني اب اإلحصـــا يني و اا  لجارة البياةبر 
ول ــــــــافني لل ذلك  إني حاجني لل  اا  لحصــــــــا   مؤســــــــ ــــــــ  لتريثيق ال اقرة املؤســــــــ ــــــــيني وا  ا  علي ا 

 املنامني الن لد  ا  كاب   مريا ي  خمتل نيرول ست اجة من القدراب ال ار ني ملوتلي وحداب 

ولتحقيق الك األهدا   اســـــــــــــــتدمرب منامني األ   ني وال راعني   اصـــــــــــــــميم واخري ر  اا  عمر  - 14
ر الك املنصـــــني مرياامني الن   املتبعني   خمتلي لجاراب منامني األ   ني وال راعني  لحصـــــا   مؤســـــ ـــــ ر واي ـــــّ

ملعا   الدوليني  ذا   ذلك اعتماج النمريذو العا  إلجراااب العمر وان ي  معا   منامني األ   ني وال راعني وا
 اإلحصا يني للمعا   الدوليني املتعلقني  لتصني اب والبياةب الريا يني من عجر ان يق العملياب واملن اينير

 
 االسرتاتيجية العاملية لتحسني اإلحصاءات الزراعية والريفية -جي   

ة األرألع  للانني اإلحصـــــــــا يني  قا  ال ر ق العامر املع   إلحصـــــــــاااب   عثناا الدور 2009  عا   - 15
ال راعيني  ال ت  قريجه املاتي اإلحصــــــــــا   ل  اج األورو  و دعمة قر من البنك الدوا ووزارة ال راعني   
 الريال ب املتحدة ومنامني األ   ني وال راعني   إلأل ذ عن التحد ب الر ي ـــــــيني الن ارياج  ا اإلحصـــــــاااب

__________ 

 (1) Food and Agriculture Organization of the United Nations, “The FAO statistics quality assurance framework”, 

Rome, 2014 
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(ر واضــمنت امل ــا ر الن د ا ــليا E/CN.3/2009/3/Corr.1و  E/CN.3/2009/3ال راعيني والر  يني )ا ار 
اإلحصـــــا يني الريرنيني أل ـــــار عفضـــــر  و د   الضـــــريا علي ا  ـــــرورة لجماو اإلحصـــــاااب ال راعيني   النام 

واخري ر من اياب لحصـــا يني جد دة  واع    ال ـــراقاب م  املناماب الدوليني واإلقليميني األ را  وان ـــيق 
ج ريج ا  اب املاحنني   جمال انميني قدرابر وع دب اللانني التقر ر وع  ــــــــيب فر ق عاــــــــدقاا الر يس املع  

يني اد  لل معا ني امل ــــــــا ر املعرو ــــــــني   التقر رر وألعد الق   إلحصــــــــاااب ال راعيني لري ــــــــ  اســــــــةاايا
مد  ب عثناا عدة اجتماعاب رفيعني امل ـــــتريا حضـــــرها روســـــاا املناماب اإلحصـــــا يني الريرنيني والريقاالب 
الدوليني  و  ـــــعت االســـــةاايايني العامليني لتح ـــــ  اإلحصـــــاااب ال راعيني والر  يني وعقرب اللانني  خني عمل ا 

ر واســــــــــت املت  خني العمر ق لك لخا عمر لقليميني 2012لدالدني واألرألع  املعقريجة   عا  عثناا جوراا ا
 لتي   ان ي  االسةاايايني العامليني علمل الصعيد اإلقليم ر 

واقري  االســــةاايايني العامليني علمل ث ب جعا م ه ا ل  ــــاا جممريعني ج يا من البياةب األســــاســــيني   - 16
ولجماو ال راعني   النام اإلحصـــــــا يني الريرنيني  واع    اســـــــتدامني النام اإلحصـــــــا يني ال راعيني من   ل اع    

امليني عرألعني  رياا ر وقال اإلجارة وألناا القدراب اإلحصــــــــــا ينير وحدجب  خني العمر األول ل ســــــــــةاايايني الع
الناا  األول  تمدر   ل  ـــاا وا ـــغير هيار لجارت فعال علمل الصـــعيد ن العامل  واإلقليم  لتن ـــيق ان ي  
االســةاايايني العاملينير ورق  الناا  الداين علمل ل  ــاا هي اب ان ــيق وعرر قا ري يني و خا اســةاايايني م  مني 

 ت دفني من عجر لاتحني لجماو ال راعني   النام اإلحصا يني الريرنينير للنام اإلحصا يني الريرنيني   البلدال امل
عما الناا  الدال  فاال  تمدر   و ــــــــ  واعميم عســــــــاليي جد دة فعالني من حي  التال ني  م  البياةب 
و ليل ا و  ـــرها من   ل ان ي  جدول ععمال  د  رمريب   د  لل و ـــ  من اياب فعالني من حي  

علمل التخريراب التانريلريجيــني واملن ايــني ا ــد ــدةر   ح  قــال النــاا  الراأل    ــد  لل  التال ــني  العتمــاج
اع    امل ــاراب التقنيــني للمري    العــامل    مراق  التــدر ــي اإلقليميــني والبلــدال امل ـــــــــــــــت ــدفــني من   ل 

د  مريااـــلني هب 2015األ  ـــخني املتصـــلني  لتدر ي وامل ـــاعدة التقنينير وع  اً  ع  ـــيي ةا   امس   عا  
 اخري ر وا تبار من ايني االستقصاااب ال راعيني املتااملني الن ع رلقت   لرار عنصر البح ر

  واقتملــت املرحلــني األول من ان يــ هــا   2012وا خلق ان يــ  االســـــــــــــــةاايايــني العــامليــني   عــا   - 17
ال ت اســــتضــــافتة منامني األ   ني ر واريل ان ــــيَق الكةم  املاتي  العامل  ل ســــةاايايني العامليني  2018 عا 

وال راعني    ح  تـــــــــار    ان ي ه قر من منامني األ   ني وال راعني  ومصـــــــــر  التنميني األفر ق   واللانني 
االقتصــاج ني ألفر قيا  واملع د اإلحصــا   آلســيا واحمليا اإاجج التاأل  للانني االقتصــاج ني واالجتماعيني آلســيا 

  علمل اللانني   تاا  اقار ر عن التقد  احملرز اــــــــرير ان ي  الكةم  واحمليا اإاججر وعرق املاتي العامل
 ر2017و  2015و  2014و  2013  ال نرياب 

  
 النتائج اليت حتققت -اثلثا  

  ه ا ال ر     نار   ألعض النتا   الر ي ـــــــيني الن  ققت أل ضـــــــر املباجراب الدا ليني واةارجيني  - 18
امل قريرة   ال ر  ال ـــــــــاألقر وفيما  تعلق  ملباجراب اةارجيني ملنامني األ   ني وال راعني  ا ـــــــــمر الك النتا   

االســــــــتقصــــــــاااب ال راعيني املتااملني   تا َ  املرحلني األول من االســــــــةاايايني العامليني  ول  ــــــــاا ألرةم  لدعم 
و  ــــــــــ  الكةم  العامل  للتعداج ال راع ر وفيما  تعلق  لعملياب الدا ليني ملنامني األ   ني وال راعني  عجب 
جممريعني اإلاــــــ حاب الدا ليني الراميني لل اع    اإلجارة اإلحصــــــا يني لل ز جة اب ــــــيا واريحيد اســــــتبياةب 

https://undocs.org/ar/E/CN.3/2009/3
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2009/3
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2009/3/Corr.1
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2009/3/Corr.1
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جة هيالني العملياب الر ي ــــــــيني  م  البياةب  ولل   ــــــــ   ريعيني العملياب منامني األ   ني وال راعني  ولعا
 اإلحصا يني املؤس يني أل ار عا ر

 
 نتائج اإلصالحات الداخلية -ألف  

عمر ماتي قب  اإلحصـــــا ي  التاأل  ملنامني األ   ني وال راعني  من  ل  ـــــا ة  علمل   ـــــ   ريعيني  - 19
ا وان ــيق ار وقا  املاتي ألتنقي  مجي  اســتبياةب منامني األ   ني العملياب اإلحصــا يني املؤســ ــيني ومرياامت 

لني لل البلدال  وو ـ  سـبعني معا   لحصـا يني مؤسـ ـيني جد دة ملرياامني األسـاليي واملمارسـاب  وال راعني املرسـَ
اإلحصــــــــــــــــا يــني املتَّبعــني   ال ــاو  وق ــر اعتمــاجهــا من جــا ــي ال ر ق العــامــر امل ـــــــــــــــة  أل  اإلجاراب املع  

صـــــااابر و د ر املاتي ع ضـــــا جور  اســـــتقصـــــاًا لتقييم ا ريجة والتوخيا ةضـــــ  لة وحداب منامني  إلح
األ   ني وال راعني امل ـــــؤولني عن مج  البياةب اإلحصـــــا يني و ليل ار وعلمل ه ا األســـــاس   قري  املاتي  قر 

عني منة فةة ســــــــــــــنت   معداج ألرةم  العمر اإلحصــــــــــــــا   ملنامني األ   ني وال راعني )ال ت اغخ  عحدب رب
(  و  ــــــــتعرق جريجة مجي  العملياب اإلحصــــــــا يني ملنامني األ   ني وال راعني  و ريافق 2019-2018ال ــــــــنت  

 علمل مجي  اإلجراااب اإلجار ني ال زمني لتن ي هار 

وقد اســـــــت ودمت  تا   اســـــــتقصـــــــاا اقييم النريعيني والتوخيا ع ضـــــــا لري ـــــــ   س  خا اد   - 20
 يري ني  د  ل عر ان ي  ث ب  خا من ا  و رت حاليا ان ي  اةخت  لتح ــ   ام اإلأل ذ اإلحصــا يني ا

األ ر  ر وعجب ه ه العمليني أل ـــــــــــــــار  اة لل لعاجة هيالني العملياب اإلحصـــــــــــــــا يني لناا  املعلريماب 
املتعلقني  ملياه وال راعني  ال ت  ن ــــر البياةب الر ي ــــيني عن لمداجاب املياه واســــتودامااا  و اا  املعلريماب 

  ال ت   ـــــار األجاة الر ي ـــــيني 2020ملتعلقني ألتنري  ا يرياةب الداجنني  واقييم املريارج ا رجيني   العامل لعا  ا
 الن ا تودم ا منامني األ   ني وال راعني لراد حالني الغا ب   العاملر 

وع وة علمل ذلك  سعمل ماتي قب  اإلحصا ي  لل     سياساب ومنصاب   ر البياةب  - 21
املؤســ ــينير وقد و ــ  املاتي ســياســني أل ــيل البياةب امل تريحني  وتــروط اســتودا  جد دة لقرياعد ألياةب 

ي   عرلق املات2019منامني األ   ني وال راعني  وســــياســــني مؤســــ ــــيني أل ــــيل   ــــر البياةب ا   ينير و  عا  
عول ف رس اتيحة منامني األ   ني وال راعني للعمري  عن البياةب ا   يني  هري ف رس البياةب ا   يني ملنامني 

جممريعني ألياةب ورنيني م ــــــــتمدة من اســــــــتقصــــــــاااب  350األ   ني وال راعني  وهري   ــــــــار جرجا ألقدر من 
 ا   والتغ  ني ميان امل ار  واألســـــــــــــر املعي ـــــــــــــيني  و تضـــــــــــــمن معلريماب م صـــــــــــــلني اتعلق  ل راعني واألمن الغ
 استودام ا    لير ال ياساب والبحريب  لل جا ي لحصاااب مصّن ني ألدقني قب ةر

ومن عجر ا صــــــــــــــريل علمل اريجي اب عمليني ل  جة اســــــــــــــتودا  البياةب ورف  م ــــــــــــــتريا ر ــــــــــــــا  - 22
عد امل ــــتودم   ألدع املاتي ع ضــــا   انايم ألرةم  إلجراا م ــــاوراب ســــنري ني م  امل ــــتودم  أل ــــيل قريا

ألياةب منامني األ   ني وال راعنير وتــــــــــــــار    الدورة األول من امل ــــــــــــــاوراب م  امل ــــــــــــــتودم  عقدر من 
م ـتود  لقاعدة البياةب اإلحصـا يني لل او من جوا ر البحريب واألوسـاط األقاجمييني وجوا ر اإلجارة  7 000

     املتريســـا  را ـــريل عن   املا ني من امل ـــتودم 80العامني والقخا  اةاةر وق ـــي التقر ر عل حرياا 
الصــــيغني ا د دة لقاعدة البياةب اإلحصــــا يني لل او من حي  لماا يني الرياــــريل لل اإلحصــــاااب املن ــــريرة 

 وفا داا واا اق ا وجقت ا    ح  قال م تريا الر ا عن اريقيت   ر البياةب عقرر
ســـــــياال اإلحصـــــــاااب من   ل اقييم و رت حاليا اقييم األجاا العا  ملنامني األ   ني وال راعني    - 23

رت ه ا التقييم  ال ت رلبتة  نني الكةم   ل او   جوراا    ماتي 119جد د لعمل ا   ه ا اجملالر و  
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  وســــــت عرق 2019التقييم التاأل  للمنامني  ذ ــــــاعدة فر ق من اةكاا اةارجي ر وقد ع جرت التقييم   عا  
ر 2020امني األ   ني وال راعني عثناا جورة اللانني الن ســت عقد   رألي  عا   تا اة علمل الدول األعضــاا   من

وعمد التقييم لل اقد ر مدا م امني وفعاليني اإلجارة اإلحصـــا يني لل او لتلبيني احتياجاب املنامني ولإلســـ ا  
ني الدا ليني   اإلجارة الدوليني لإلحصـــــــــــــــاااب الغ ا يني وال راعيني  ومدا قدرة ال او علمل ا و د ا  اب املعني

واةارجيني محصــــــاااب عاليني ا ريجة ومدا فعاليت ا   ه ا الصــــــدج  ومدا  ّان املنامني من ألناا قدراب 
 الدول األعضاا   جمال اإلحصاااب أل ار جمٍد وفعالر 

وســــي  ــــتود  التقييم لتريجية امل  د من اإلاــــ حاب الن ســــيوضــــ  إا الناا  اإلحصــــا   ملنامني  - 24
 عنيراأل   ني وال را

 
 نتائج املرحلة ا وىل من تنفيع االسرتاتيجية العاملية لتحسني اإلحصاءات الزراعية والريفية -ابء  

ر و رج فيما  ل  مريج  2018ا تتمت ألنااب املرحلني األول من ان ي  االسةاايايني العامليني   عا   - 25
 للنتا   الر ي يني لار ةا ا 

 - إنشةةاء وتشةةهيل تيإات إدارية ةعالة علص الصةةعيدين العاملي واإلقليمي :1الناتج  )ع( 
قد ع  ـــــــــــــــ ت ألنااب  ال اريجي يني علمل الصـــــــــــــــعيد ن العامل  واإلقليم  وحققت هدف ا من حي  اريف  
التريجية والرقاألني عثناا ان ي  املرحلني األولر وقد  ـــــــــــــــمت االجتماعاب الن عقداا الك اإي اب   تاا  

عنيني من النام اإلحصــــا يني ال راعيني الريرنيني  واملناماب العامليني واإلقليميني  ومؤســــ ــــاب التدر ي ا  اب امل
والبح  اإلقليميني  وال ــرقاا امل ــاع   ملريارج من عجر  ــمال عل ااريل األ  ــخني والنرياا  م يدة واعايم 

ار ني علميني اضــــم  كاا من النتا   علمل األاــــعدة العامليني واإلقليميني والريرنينير وع  ــــ ت ع ضــــا  نني اســــت ــــ
األوســــــاط األقاجمييني ومؤســــــ ــــــاب البح  الدوليني والنام اإلحصــــــا يني الريرنيني من عجر اســــــتعراق العمر 
املن ا  وق الني عل  عتمد علمل عحدب البحريب والتانريلريجياب وعل  اريل   م ـــــــــــــــتخا  البلدال الناميني 

 ان ي ه ع ضاب 

لنظ  اإلحصةةةةةةائية الو نية  وأ ر قانونية إنشةةةةةةاء تيإات تنسةةةةةةي  يف إ ار ا :2الناتج  )ر( 
وخطط اسةةةةةةرتاتيجية يف الالدان املسةةةةةةتادةة من أجل التم ان من إدماا الزراعة يف النظ  اإلحصةةةةةةائية 

أللدا   عفر قيا وآســـيا واحمليا اإاجج من   ـــ  التن ـــيق الرير  ولجماو  60قد  ّان عقدر من  - الو نية
ا يني الريرنينير و قق ذلك عساسا من   ل و    خا اسةاايايني اإلحصاااب ال راعيني   النام اإلحص

لإلحصـــــــــــاااب ال راعيني والر  يني ولجماو اإلحصـــــــــــاااب ال راعيني والر  يني   االســـــــــــةااياياب الريرنيني لتخري ر 
اإلحصااابر و ققت  ا ب النرياا    ا االب الن د في ا ةصيص  ري ر حاريم  ل ا  لدعم ان ي  

أللدا م ـــــــــت دفا   40أللدال   عفر قيا من عاـــــــــر  9)ايايني لإلحصـــــــــاااب ال راعيني والر  يني اةخا االســـــــــةا
 أللدال م ت دفني(ب 10أللدال   آسيا واحمليا اإاجج من عار  7 و

وضةةةةةةةة  وتعمي  أسةةةةةةةةالي  جديدة ةعالة من حيب الت لفة  م  الايا ت  :3الناتج  )و( 
مليني   لت العد د من املن اياب امل تودمني   مجي  عحناا قبر أللريرة االسةاايايني العا - وحتليلاا ونشرتا

عاماًر ول لك  قا ت الك  50العامل إل تاو البياةب ال راعيني األســـــــــــــــاســـــــــــــــيني جول  د   ملدة عقدر من 
اجملمريعاب من األساليي امل تودمني قدميني وال ميان االحت ا  هبا  ألهنا قا ت مال ني للغا ني وال ا تود  

ب والتخريراب املن ايني لإلحصاااب ال راعينير وعاتحت االسةاايايني العامليني  من   ل عحدب التانريلريجيا
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ماجة اتضــمن مباجج اريجي يني واقار ر اقنيني  120اريّج ا  ديا  ل تاو عقدر من  45ألراجم ا الخمريحني   جمال 
 اومرياج ادر بيني   اجملاالب املريا يعيني ال تني ع ر لإلحصاااب ال راعيني الريارجة عجةه

 اإلرار امل اهيم  )لرار االستقصاااب املتااملني( • 

 (AGRISاالستقصاااب ال راعيني املتااملني ) • 

 األرر الر ي يني أل   العيناب لإلحصاااب ال راعيني وألرام  االستقصاااب ال راعيني املتااملني • 

 استودا  البياةب اإلجار ني أل راق اإلحصاااب ال راعيني • 

البياةب )عن اااليي اإل تاو و  ـــــــــــــــا ر ما ألعد ا صـــــــــــــــاج  ومن   ل لجراا مقاأل ب مج   • 
 توصيني ذ اعدة ا اسرير(

   ر البياةب • 

 لحصاااب احملااير )راد احملااير والتريقعاب أل يهنا( • 

 لحصاااب املاتيني )اقد ر ععداج املاتيني الن ميلا ا البدو الّرحر( • 

 أل   ني املتاحني واست    األ   ني(األمن الغ ا   )الا ري    • 

 لحصاااب مصا د األكا  )لحصاااب مصا د األكا  الصغ ة وارأليني األحياا املا يني( • 

 لحصاااب األحراو واملنتااب ا رجيني • 

 استودا  االست عار عن ألعد واملعلريماب ا غرافيني أل راق اإلحصاااب ال راعيني • 

 نس واإلحصاااب املتعلقني  لعمر ال  قالبياةب املصن ني ح ي  ري  ا  • 

  لير البياةب )اصنيي امل ار   والت ري ني أل  ألياةب االستقصاااب وألياةب التعداجاب( • 

 اإلحصاااب الر  يني )التعر ي الدوا للمنارق الر  يني واجملمريعني األساسيني ملؤتراب التنميني الر  يني(  • 

 دامني واإلحصاااب البي يني( والقدرة اإل تاجينياالستدامني )لحصاااب ال راعني امل ت • 

وقد و ـــــ  الك املن اياب وا تبارها  كاا رفيعري امل ـــــتريا   لتعاول م  املناماب اإلحصـــــا يني  
أللدار و ــــمنت م ــــارقني  جممريعني متنريعني من البلدال   و ــــ   50الريرنيني والريزاراب املوتصــــني   عقدر من 

لــني من حيــ  التال ــنير و   ـــــــــــــــرب مجي  الري  ق املن ايــني علمل وا تبــار املن ايــاب عل ااريل جمــد ــني وفعــا
 اإل ة ت  وعايحت عع ا ع ضا  للغت  اإلسبا يني وال ر  ينيب 

تعزيز قدرات املوظفني املعنيني ابإلحصةةةةةةةةاءات الزراعية العاملني يف مراكز  :4الناتج  )ج( 
ل ـــــــــــافني لل املباجج التريجي يني امل قريرة آ  ا  ع عّدب مرياج  - التدري  اإلقليمية ويف الالدان املسةةةةةةةةتادةة

ر وع وة وعابحت متاحني للعمري   للغاب اإلسبا يني واإل الي  ني وال ر  يني 3ادر بيني  العتماج علمل الناا  
علمل ذلك    امت جوراب ادر بيني لقليميني   عفر قيا وآســــــــــــيا  وع ججمت املرياج   املقرراب الدراســــــــــــيني ملراق  

أللدا م ــــاعداب اقنيني و/عو ادر باب علمل خمتلي املن اياب ال عالني  94التدر ي اإلقليمينير ولمجاال  القمل 
صـرية  ألتع    امل اراب التقنيني   جمال من حي  التال نير وفضـ  عن ذلك  ك  امل ـرو   علمل وجة اة

اإلحصـــــاااب الغ ا يني وال راعيني لإلحصـــــا ي  ال ـــــبار   املنخقني األفر قيني من   ل ل  ـــــاا جورة جراســـــيني 
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اتي  ا صــــــــريل علمل تــــــــ اجة املاج ــــــــت    اإلحصــــــــاااب ال راعيني واقدا من  جراســــــــيني رري لني األجر لل 
 الرياقعني جنرير الصحراا الاكاب  لحصا يا تا  من البلدال األفر قيني 70

د اخري ر  - تطوير واختاار مناجية االسةةةةةةةةةةةتقصةةةةةةةةةةةاءات الزراعية املت املة :5الناتج  )ه( 
(  العتماج علمل عجواب جد دة فعالني من حي  AGRISمن ايني االســـــــــــــــتقصـــــــــــــــاااب ال راعيني املتااملني )

إلقامني ألرام  اســــــــتقصــــــــاااب تــــــــاملني لتريجية البلدال   لرار م ــــــــاعي ا  3التال ني ع عدب   لرار الناا  
وحد دني ا م  جبم  البياةب ال راعيني اإياليني وال نري نير وه ه املن ايني ه  عبارة عن ألرةم  استقصاااب 

ســـــــــــــــنرياب  تم ان ي ه   ل ال ةة ال ااـــــــــــــــلني أل  اعداَج ن  وه  اتب  هناا  قري  علمل وحداب  10مداة 
م  منريذجيني لتلبيني املتخلباب ا د دة من البياة ب ال راعيني ألخر قني تــــاملنير وه  اتضــــمن وحدة عســــاســــيني جت 

في ا البياةب ال نري ني املتعلقني  إل تاو واملعلريماب عن اةصا ص اإياليني للم ار   وعرأل  وحداب  لتناور 
م  في ا ألياةب عقدر ا صــــــــي  عن العمالني واآلالب واملعداب واألاــــــــريل وعســــــــاليي اإل تاو واألثر علمل  جت 

 واإلحصاااب املتعلقني  القتصاجر وجرا ا تبار اصميم االستبيال واالستقصاا    اةرالبي ني  

واســـــــــــــــتناجاً لل من ايني االســـــــــــــــتقصـــــــــــــــاااب ال راعيني املتااملني الن د اخري رها وا تبارها   لرار  - 26
عيني املتااملنيا االسةاايايني العامليني  ا مم م روعال مل اعدة البلدال علمل ان ي  ألرةم  االستقصاااب ال را

 “(2020-2016  ال او ) الدعم املريّجة ل ألتاار   جمال اإلحصــــــــــــاااب ال راعيني”وعا م ــــــــــــرو  معنريل 
اخبيق من ايني االســــتقصــــاااب ال راعيني املتااملني   ”مريلتة مؤســــ ــــني ألير وميلندا  يتس  وم ــــرو  معنريل 

مرّيلتة وقالني التنميني الدوليني التاألعني   “(2021-2016املرحلني األول ) -عرألعني أللدال علمل ســـــــــــــــبير التارألني 
  ألــدعب إــا يــني أللــدال )عرمينيــا ولقرياجور وعو نــدا 2019للريال ب املتحــدةر وحىت قــا ريل األول/ج  ـــــــــــــــمك 

وجريرجيا وال ــــنغال وقمبريج  وقريســــتار اا و يبال(    ضــــ  عو اخبيق من ايااا الريرنيني ل ســــتقصــــاااب 
ر  لل جا ي ا تبار املن ايني    اة  ا تبارا  دوا م  ري  اصـــميم ال راعيني املتااملنير وتـــّار ه ا العم

 الن  تناوإا ال ر  اةامس عجةهر “2030×  50”مباجرة 

وقد عاتب العمر ال ت قامت ألة منامني األ   ني وال راعني أل ـــــــــــــــيل الكةم  العامل  لتعداج ال راعني  - 27
فراــــــــــــنًي ع ضــــــــــــا لتقييم االألتااراب الن د اخري رها   ســــــــــــياال االســــــــــــةاايايني العاملينير وقما ع أللغت اللانني 

(  قد جرب اإلتـــــــــــــــارة لل عحدب 3/2018/13رE/CN)ا ار  2018عا  اإلحصـــــــــــــــا يني أل لك من قبر    
  1)اجمللــد  2020التخريراب املن ايــني والتانريلريجيــني   املبــاجج التريجي يــني املري ـــــــــــــــريعــني  ريلــني الكةم  لعــا  

لل وقــد ع جم  الــدعم املقــّد  (ر “املبــاجج التريجي يــني العمليــني”  2  واجمللــد “الكةم  وامل ــاهيم والتعــار ي”
 البلدال أل يل الكةم  العامل  للتعداج ال راع  أل ار ات  ع ضا   ألرةم  االستقصاااب ال راعيني املتااملنير

 
 نتائج تنفيع مشروع نظام العمل اإلحصائي -جي   

حىت اآلل  ع ججمت  ل عر العملياب اإلحصــا يني ل ــبعني جماالب لحصــا يني ر ي ــيني ملنامني األ   ني  - 28
وال راعني    اا  العمر اإلحصـــــــا   ا د د  وه  اإل تاو ال راع  والتاارة  والا ـــــــري   أل   ني املتاحني  

اب املتعلقني ولحصــــــاااب االقتصــــــاج الال   واإلحصــــــاااب البي يني  واإلحصــــــاااب ال ــــــاا يني  واإلحصــــــاا
ممداجاب املياه واســتودامااا  ولحصــاااب مصــا د األكا ر و   م  اآلل عل  غخ  الناا  املؤســ ــ  ع ضــا 
مج  عدج من مؤتـــــــــــــراب عهدا  التنميني امل ـــــــــــــتدامني الن اندرو  ت لتـــــــــــــرا  منامني األ   ني وال راعني  

لجمـاو عـدة عمليـاب   هـ ا  والتحقق من الـك املؤتـــــــــــــــراب وجت ي هـار وع وة علمل ذلـك  ال   ال  تع 
 الناا   ذا   ذلك لحصاااب املنتااب ا رجيني وعسعار املنتا  ال راعي ر 

https://undocs.org/ar/E/CN.3/2018/13
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2018/13
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2018/13
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2018/13
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واتمدر لحدا النتا   الر ي ــيني العتماج  اا  العمر اإلحصــا     اقليص الريقت ال ز  لتا ي   - 29
ل ت   صـــــــــــر أل  مج  البياةب و    ـــــــــــ  جريجة البياةب املن ـــــــــــريرةر و  املتريســـــــــــا  ســـــــــــّار الريقت ا

 اإلحصاااب الركيني و  رها ا  ا ا قب ا من سنني و صي لل فةة اةاوب أل  ستني وا عني عت رر

وفيما  تعلق  ةخرياب التاليني  ســـيتضـــمن  اا  العمر اإلحصـــا    ااـــياب و ي ني جد دة من ا  - 30
ةب  ذا   ذلك االســـــــــــتبياةب التاامر م   اا  لجارة البياةب الر ي ـــــــــــيني  وعســـــــــــاليي مبتارة  م  البيا

اإللاةو يني  و قر الناا  لل ال ـــــحاألني اإللاةو يني من عجر   ـــــ  األجاا ولاتحني لماا يني اريســـــي   خاقة  
 واستودا  عجواب  قق جد دة ل  جة اا اال البياةب وجقت ا عمريمار

 
املتحدة إىل الالدان بشأن اإلبالغ نتائج الدع  املقدم من منظمة ا وعية والزراعة ل م   -دال  

 عن أتداف التنمية املستدامة

ل افني لل اإلا حاب الدا ليني الن ع ج لت علمل منامني األ   ني وال راعني واالسةاايايني العامليني  - 31
لتح ـــ  اإلحصـــاااب ال راعيني والر  يني  ا ـــخلعت ال او ألدور   ـــيا علمل الصـــعيد الدوا  حي  قدمت 

لتن ـــــيق الناا  اإلحصـــــا   العامل  ألصـــــ ني عامني وآللياب لجارة املناماب اإلحصـــــا يني الدوليني م ـــــاعني قّيمني 
وفريال الريرنيني ألصـــ ني  ااـــني ) نني ان ـــيق األ  ـــخني اإلحصـــا يني و نني قبار اةكاا اإلحصـــا ي    مناريمني 

اإلجارة امل ـــــــــــتدامني األمم املتحدة(ر و  ه ا ال ـــــــــــياال  واعةافا  لدور ا يريت ال ت  ؤج ة األمن الغ ا   و 
يقمل ا  عوقلت لل منامني األ   ني وال راعني م ـــــــــؤوليني  2030والا ؤة للمريارج الخبيعيني لتحقيق  خني عا  

مؤتــرا من مؤتــراب عهدا  التنميني امل ــتدامني  وهري جور وســّ  لل حد قب   21العمر قريقالني م ــرفني علمل 
 ينير وأل ضـــــــــــر ا  ريج الدووألني الن أل لت ا املنامني  خاال وال ني املنامني فيما  تعلق ألتنميني القدراب اإلحصـــــــــــا

عني  ارا   متريســـا   ـــبني البلدال الن عأللغت عن مؤتـــراب عهدا  التنميني امل ـــتدامني البال   والت امااا املريســـّ
 2017  املا ني   عا   29مؤتـــــــــــــــرا الن اندرو  ت لتـــــــــــــــرا  منامني األ   ني وال راعني من  21عدجها 

ر وقد ا ـــــق  قيق ه ه النتياني أل ضـــــر عدج من اإلجراااب املةاألخنير عوال  2019  املا ني   عا   42 لل
ق لت منامني األ   ني وال راعني ادر يا  من   ل م ـــــاعت ا الن ـــــيخني   عمر فر ق اةكاا امل ـــــة  أل  

رها معا   الريقاالب املع  ذؤتــــراب عهدا  التنميني امل ــــتدامني  اخري ر املن اياب والنااب   لقرارها  عتبا
مؤتــــــرا الن اندرو  ت لتــــــرا  منامني األ   ني وال راعنير وحىت  21عامليني  مي  املؤتــــــراب البال  عدجها 

  قا ت مجي  2019مريعد االجتما  التاســــــــــــ  ل ر ق اةكاا امل ــــــــــــة  أل  الريقاالب املعقريج   آذار/مارس 
و الداينر ومن ج ني ع را  عاتحت املريافقني مؤتــــرا لما   ف ني امل ــــتريا األول ع 21املؤتــــراب البال  عدجها 

الركيني ل ر ق اةكاا امل ـــــــــة  أل  الريقاالب علمل من اياب مؤتـــــــــراب عهدا  التنميني امل ـــــــــتدامني لماا يني 
 ترو  البلدال   اإلأل ذ عن ا  وعقدب   الريقت    ة ا اجني لل جعم القدراب للقيا  أل لكر 

ني األ   ني وال راعني أل عاليني جممريعني قب ة من ع  ـــــــــــــــخني انميني وملعا ني الك الدغراب     ب منام - 32
أللدار وقد الت حلقاب  150القدراب جعما لراــــد  قيق عهدا  التنميني امل ــــتدامني  تــــار  في ا حرياا 

عمر ادر بيني د انايم ا علمل الصـــعيد العامل  واإلقليم  والرير   ســـتودا  عمريال مؤســـ ـــيني خمصـــصـــني إ ا 
او ع ضـــــــــــا ألدور را د   لعداج جروس للاةو يني اتعلق  د دا ذؤتـــــــــــراب عهدا  الغرقر وا ـــــــــــخلعت ال 

مؤتـــــــــــــــرا علمل مرق  التعلم  18من هـ ه الـدروس الن اتنــاول  15التنميــني امل ـــــــــــــــتــدامـني   ـت  ل عــر لاتحـني 
اإللاةوين لل او  ال ت  تضـــــــــمن راألخا ع ضـــــــــا  صـــــــــر ذامريعني عجواب راـــــــــد عهدا  التنميني امل ـــــــــتدامني 
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 ا املتاحني ألفرقني األمم املتحدة القخر نير وع وة علمل ذلك  ا رجم عدج من الدروس اإللاةو يني واإلأل ذ عن
 لل العد د من اللغاب الركيني لأمم املتحدةر

عاـــــرياب ”و  ســـــياال عمر ال او املتعلق ذؤتـــــراب عهدا  التنميني امل ـــــتدامني    ـــــّار م ـــــرو   - 33
ملن ا  واقـــدا م ـــــــــــــــــاعــدة فعـــالــني لتنميـــني قــدراب البلـــدالر مبـــاجرة منريذجيـــني من حيـــ  التخري ر ا “ا يـــا 

و العتماج علمل اةكاب ال ـــــــاألقني الن اقت ـــــــب ا من  مدة رري لني عدج من البلدال ومؤســـــــ ـــــــاب البح   
و ـــــــــــــــعت منامني األ   ني وال راعني مقياَس املعاةة من ا عدا  األمن الغ ا    وهري عجاة قياس اعتمد علمل 

األســـ لني أل ـــيل حصـــريل الناس علمل قمياب قافيني من األ   نير وقد ألرهن  التاارر اتيلي من جممريعني من
امل ــــــرو  علمل اــــــحني املن ايني املعتمدة  و  وقت الحق اعتمَد فر ق اةكاا امل ــــــة  أل  الريقاالب املع  

  ذؤتراب عهدا  التنميني امل تدامني مقياس املعاةة من ا عدا  األمن الغ ا    عتباره مؤترا ركيا لأهدا
من األهدا ر وقد  ققت ه ه النتياني عســـاســـا أل ضـــر لجراو  1-2العامليني للتنميني امل ـــتدامني لراـــد الغا ني 

وحدة متعلقني ذقياس املعاةة من ا عدا  األمن الغ ا     اســـــتبيال مؤســـــ ـــــني  الرير الســـــتخ عاب الرعت 
را ســنري    عقدر من   عامليني ال عدا  األمن الغ ا   أللدار وهب ه الخر قني  ا ــّق و ــ  معا   140ال ت   

املعتدل وا اج  ر م ال ريارال الدقافيني واللغري ني الاب ة  وا ــــــــــــق ا صــــــــــــريل علمل قيم لمجاليني لقليميني وعاملينير 
وع وة علمل ذلك   قد  امل رو  الدعم لع راب البلدال إلجماو الريحدة املتعلقني ذقياس املعاةة من ا عدا  

اا الريرنينير و  اآلو ني األ  ة  جتاوز عدج البلدال الن عجرجت  ل عر مقياس األمن الغ ا     استقصااا
املعاةة من ا عدا  األمن الغ ا     اســــــــــتقصــــــــــااااا الريرنيني  عو الن عذ ت لل او ألن ــــــــــر التقد راب املؤقتني 

أل  الريقاالب  أللد ألول مرةر و تياني إ ه ا  ريج املتضـــــــــــــــافرة   ّ  فر ق اةكاا امل ـــــــــــــــة  100للمقياس  
لل  21اصـــــــــنيي املؤتـــــــــر من امل ـــــــــتريا الداين لل امل ـــــــــتريا األول عثناا آ ر اجتما  عقده   ال ةة من 

 ر 2019ا ر ن األول/عقتريألر  24

ر ان ـــــيق مباجراب انميني القدراب املتعلقني ذؤتـــــراب  - 34 وعلمل مدا ال ـــــنرياب األرأل  املا ـــــيني  اي ـــــّ
 ق فرع  خمصــــص   لرار ال ر ق العامر امل ــــة  أل  اإلجاراب املع  عهدا  التنميني امل ــــتدامني م  ــــاا فر 

 إلحصـــــاااب  و ضـــــماا ال ر ق ال رع  ج اب التن ـــــيق التقنيني امل ـــــؤولني عن قر مؤتـــــر من املؤتـــــرابر 
ع عدب مرياج و  قيني لدعم ماااي منامني األ   ني وال راعني ال مرق  ني وعفرقني األمم املتحدة القخر ني    قما

اـــــــــ ب األمم املتحدة من عجر م ـــــــــاعدة البلدال أل ـــــــــار عفضـــــــــر علمل راـــــــــد عهدا  التنميني ســـــــــياال ل
ألرياألني للاةو يني خمصــــــــصــــــــني ملؤتــــــــراب عهدا   2016امل ــــــــتدامنير وع وة علمل ذلك  عرلقت ال او   عا  

اــد التنميني امل ــتدامني ألرياــ  ا منكا مريّحدا ل ر   علمل مجي  املعلريماب املتعلقني ي  ــخني ال او   لرار ر 
األهدا ر واتي  البرياألني لماا يني االر   علمل مجي  البياةب املتاحني عن األهدا  علمل الصـــــــــــــعيد العامل  
واإلقليم  والقخرت  وجممريعني متنريعني من األجواب الت اعليني ملعا نني البياةب  ورواألا  لبياةب الرياــــــــــــــ يني 

 اب التعلم اإللاةوين ذاب الصلنير والري  ق املن ايني األ را  ورواألا ذباجراب انميني القدراب وجور 
  

 السياق العاملي ا ديد -رابعا  

م  عل النتا   امل قريرة عع ه قد كحت ألتح ـــــــ  اريافر وجريجة اإلحصـــــــاااب ال راعيني والقدراب  - 35
اإلحصــــــــــا يني للبلدال  ف    ال هنا  الاد  ال ت  تع  فعلةر فقد  ــــــــــاعي اإلرار العامل  لراــــــــــد  خني 

يلني ال اقتصــر فقا الخلي علمل اإلحصــاااب الغ ا يني وال راعيني والر  ينير فامل ــ 2030التنميني امل ــتدامني لعا  
علمل عل عدج مؤتـــراب عهدا  التنميني امل ـــتدامني  عاجل لمجاال عرألعني ع ـــعا  مؤتـــراب األهدا  اإلمنا يني 
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لأل يني  ألر لل هنا  ع ضــــا عدجا قب ا من املؤتــــراب ا د دة ألهدا  التنميني امل ــــتدامني الن ارق  أل ــــار 
ت و ـــــــــــــ  من اياب جد دة للمؤتـــــــــــــراب  واخري ر  اة علمل األ   ني وال راعني والتنميني الر  يني الن اخلب

وا تبار عجواب جد دة  م  البياةب  وز جة ها لني   مباجراب انميني القدراب لضــــــــــــمال عل ااريل النام 
اإلحصــــــــا يني الريرنيني جم  ة أل ــــــــار م  م لإلأل ذ عن البياةب ا د دةر وفضــــــــ  عن ه ا التحدت  قال 

ـــــــــــــالنداا القريت املريّجة من اجملتم  الدوا  ع   منيا ا اجني لل ألياةب  “عد  ار  عحد  لي الرقي”  لـ
 مصّن ني أل ار عقدر ا صي  عن خمتلي ال  اب ال اا يني املعنيني و   ذلك من اةاايابر

وعاا  2019وقد عقدب ه ه التحد ب  تا    اســـــــــــتقصـــــــــــاا ن ر ي ـــــــــــي  عجراما ال او   عا   - 36
 ـــخني اإلحصـــا يني   ال او  واقييم عامل  للقدراب اإلحصـــا يني اســـتقصـــاا جا ل  عن ا اجني لتحد   األ 

 ال زمني لراد مؤتراب عهدا  التنميني امل تدامني الن اندرو  ت لترا  ال اور

  هبد  اقييم القدرة 2019وقد عجرب ال او التقييم العامل  للقدراب اإلحصـــــــــــــــا يني   عوا ر عا   - 37
التنميني امل تدامني الن اندرو  ت لتراف ا واإلأل ذ عن ار  اإلحصا يني للبلدال علمل راد مؤتراب عهدا 

واضـــــّمن االســـــتقصـــــاا عســـــ لني عن آلياب التن ـــــيق الريرنيني لإلأل ذ عن األهدا   وعن قدرة البلدال علمل 
ل تاو و  ـــــــر البياةب اإلحصـــــــا يني املخلريألني  وعن امل ـــــــاعداب التقنيني واملاليني الن  تاو للي ار وتـــــــار    

 أللدا  وق ي عن النتا   التالينيا 111جممريعة  االستقصاا ما

ال اقري  ع لبيـني البلـدال   تاـا  ألبعض األ  ـــــــــــــــخـني الر ي ـــــــــــــــيـني  م  البيـاةب الن اريفر  )ع( 
املصــــاجر الر ي ــــيني للبياةب ال زمني لتامي  مؤتــــراب عهدا  التنميني امل ــــتدامني املتصــــلني  أل   ني وال راعنير 

 ا ني من البلدال فقا اعداجا زراعيا   ل ال نرياب اةمس املا ينيب  امل 28فعلمل سبير املدال  عجرا 

وحىت عندما اقري  الك البلدال ألبعض األ  ــــــخني الر ي ــــــيني  م  البياةب   تاا   ف    )ر( 
ال جتم  البياةب ال زمني لتريليد مؤتـــــراب عهدا  التنميني امل ـــــتدامني ذاب الصـــــلني ذنامني األ   ني وال راعنير 

  املا ني من البلدال لل عهنا عجرب  ريعا من االســـتقصـــاااب ال راعيني  79ل  عتـــارب   ـــبني فعلمل ســـبير املدا
  ل ال ـــــنرياب اةمس املا ـــــيني  ولان ا  تاو لل جعم قب  لرف  م ـــــترياها لا الني اريليد ألياةب م  مني 

 للمؤتراب ذاب الصلنيب 

وال اعت   العد د من البلدال الن مل ا ن َّ  في ا مؤ را ع  خني ر ي يني  م  البياةب لجراا  )و( 
استقصاااب زراعيني   امل تقبر القر ير و ؤجت ذلك لل الضغا   األجر الخري ر علمل جتمي  مؤتراب 

 عهدا  التنميني امل تدامني  الن اعتمد أل ار قب  علمل الك الريسا ر  م  البياةبب 

  املا ني فقا من البلدال قد ع  ــــــــيب آلياب جيدة لتن ــــــــيق و/عو اباجل  63و بدو عل  )ج( 
املعلريماب فيما أل  الريقاالب علمل الصــــــــعيد الرير  واةارج  م  الريقاالب الدوليني امل ــــــــرفنير وع وة علمل 

راب ذلك  مل  تمان العد د من البلدال من  د د ج ني ان ــــــــــيق ورنيني ةدجة م ــــــــــؤولني عن معام مؤتــــــــــ
 عهدا  التنميني امل تدامني الن اندرو  ت لترا  منامني األ   ني وال راعنيب 

وعفاج اثنال وســـبعريل   املا ني من البلدال يهنا ســـتحتاو لل تـــار من عتـــاال امل ـــاعدة  )ه( 
 نير إل تاو البياةب ال زمني ملؤتراب عهدا  التنميني امل تدامني الن اندرو  ت لترا  منامني األ   ني وال راع

ار مجي  الريحداب املؤس يني العاملني   جمال  2019وعجرب ال او استقصاا ر ي يا   يا   عا   - 38
ل تاو البياةب اإلحصـــــا يني جا ر املنامنير وقد تـــــالت النتا   الر ي ـــــيني ل ســـــتقصـــــاا األســـــاس لتصـــــميم 
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  ال ر  اةامس عجةهر  اســــةاايايني ال او ا د دة للتحد     جمال اإلحصــــاااب الن ارج ا ااــــير عن ا
 وارج فيما  ل  النتا   الر ي ينيا

ر م التح ـــــــــــــــن العــا    القــدرة علمل ل تــاو البيــاةب الركيــني   لــت القــدرة علمل ل تـاو  )ع( 
لحصـــــــــــــــاااب عاليني ا ريجة وعلمل البيني الخلباب علمل البياةب ا د دة املتصـــــــــــــــلني  أل   ني وال راعني ومريارج 

مرارر و  قد  من ا االب  ال ا ــتخي  النام اإلحصــا يني الريرنيني مرياقبني ج ريج العيش الر  يني متد يني  ســت
انميني القدراب الن  تخلب ا اعتماج مصــــــــــــــاجر جد دة للبياةب عو عرر من ايني مبتارة  وال ســــــــــــــيما األرر 

 ني ر و تياني ل لك  قد ا ما اتيثر جريجة البياةب الن اصـــــــــــــــدرها منامني األ  2030املنبدقني عن  خني عا  
وال راعني  تياني ل ريا البياةب املد لني وا  اق معدالب رج البلدالر وا  د من حدة ه ه امل الني عساليي 
مج  البيـاةب الن اتبع ـا ال ـاو  والن ال ا ـــــــــــــــت يـد   قد  من ا االب من التانريلريجيـاب ا د دة وقد 

 ا  م   ا  اق معدالب الرجب 

عمريما لل م ـــتريا التصـــنيي املخلرير لراـــد االلت اماب وال ارقمل البياةب اإلحصـــا يني  )ر( 
ولتريجية اد  ب ال ـــياســـاب الريرنينير و  رق اســـتودا  عجواب االســـتقصـــاا  2030الريارجة    خني عا  

وعســـاليي ع   العيناب التقليد ني قيريجا علمل ل تاو لحصـــاااب ااريل   م ـــتريا التصـــنيي املخلرير الةاذ 
َنَدة جغرافيا  القراراب أل عالينير و  ه ا الصـــــــــــــــد ج  قد ا ما ااريل جممريعاب البياةب الريرنيني    م  ـــــــــــــــ

 عريال لماا يني و ــــ  لحصــــاااب لقليميني م صــــلني وجم  املعلريماب الن  تم مجع ا م  املصــــاجر ا د دة  مما
للبياةبر قما عل التقنياب املبتارة الن ميان عل اعاجل ألعض ه ه امل اقر ألعيدة قر البعد عن التعميم   

لكام  اإلحصـــــــــــــــا يني الريرنيني عو   ال اور و تياني ل لك  ال ميان للبياةب عل ادف  التغي اب التحري ليني ا
 ال زمني لتحقيق التنميني امل تدامني عو لت ليا الضريا علمل و   ع عي ال  ابب 

معلريماب  عتمد وال ا ال البياةب ا نت  ألعد فارال زم  قب   و لتاا ال ميان ا عل اريفر  )و( 
علي ا اـــــنا  القرار الةاذ لجرااابر وال ا ال   ـــــبني قب ة من لحصـــــاااب ال او ا ن ـــــر ألعد فةة رري لني من 
فةة اإلأل ذ عن ا  وإ ا  تع ر اســــــــــــتودام ا لتريف  اســــــــــــتوباراب عمليني اعتمد علي ا ا اريماب واجملتم  

ملاثلني عما  التنميني امل ـــــــــــــــتدامني   عواهنار قما ال  تم الدوا الةاذ اداأل  فعالني ملرياج ني التحد ب املعقدة ا
اخبيق  ألصــريرة من ايني  التريقعاب ا اليني وامل ــتقبليني و  ها من التقنياب الن ميان عل ا ــاعد علمل اريف  
اقد راب   الريقت املناســــــــــير و ملدر  فول األجواب واألســــــــــاليي املبتارة الن ميان عل اقلص وقت مج  

  ها ال ا ال    م عمَّمني   النام اإلحصا يني الريرنيني عو   ال اوبالبياةب وجت ي

ولي ـــــــــــــت عملياب اإل تاو اإلحصـــــــــــــا   ا اليني   ال او فّعالني  لقدر ال ت ميان ا عل  )ج( 
اا وعجواب تد دة التنري  إل تاو البياةب ال ا ال اعتمد   قد  من األحيال  ااريل عليةر ف   ا تود  هن 

اليدو ني لل حد قب   مما  ؤثر علمل جريجة البياةب املريّلدة وعلمل اريقيت ار و  العد د من علمل التد  ب 
ا االب  ا تقر العملياب القا مني لل املرو ني ال زمني وقاألليني الت ـــــغير البي  إلجماو البياةب وإلجراا  لير 

اإلجراااب ا اليني ال اليب ذا فية تــامر لعدة قخاعابر فاإياقر األســاســيني لتانريلريجيا املعلريماب القا مني و 
الا ا ني املتخلباب اإلحصــــــــــــا يني الناتــــــــــــ ني وال ا ــــــــــــت يد أل ــــــــــــار ات  من االألتااراب ا د دني   اخبيقاب 

 اانريلريجيا املعلريمابب 

قما عل واج اب امل ـــــــــتودم  معقدة وقدمينير و  الريقت ا اا  ان ـــــــــر ال او البياةب  )ه( 
بياةب اإلحصـــا يني املوتل ني الن ميان االر   علي ا من منصـــاب خمتل ني   ســـتودا  عدج قب  من قرياعد ال
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والن قد ا ما ااريل م ـــــــتقلني و   متاا  ـــــــنير وه ه الرياج اب املبعدرة اعّقد لماا يني االر   علمل البياةب 
ياةب الريا يني وقاألليني الت غير البي  وقاألليني لعاجة االستودا ر وع وة علمل ذلك  ال  تم ان يق البياةب والب

وه  ادار من   ل هياقر م ـــتقلني لتانريلريجيا املعلريماب  وإ ا   ـــتحير م و جممريعاب البياةبر و عرقر 
ذلك واــــــــــــريل النرياا  اإلحصــــــــــــا يني التحليليني وال ــــــــــــاملني لعدة قخاعاب لل مج رير عقك و عريال  ث ها علمل 

سـتودا  وسـياسـاب الن ـر الن اعتمدها ال او القراراب العامني واةااـنير ول ـافني لل ذلك  ال ا ال تـروط اال
    ممتدلني  اما ملباجج البياةب امل تريحني املعمريل هبا  مما طد من استودا  ألياةاار

  
 سال املضي قدما -خامسا  

  ه ا ال ر    رت اســــتعراق املباجراب ا ار ني وامل ــــتقبليني الن اة اا ال او ملرياج ني التحد ب  - 39
عع ه   ال ـــــــــياال العامل  ا د در وا ـــــــــمر ه ه املباجراب اســـــــــةاايايني مقةحني لتحد   تـــــــــعبني  امل قريرة

ب وألرةم  العمــر املقةب ل ر ق 2025-2020اإلحصــــــــــــــــاااب التــاألعــني ملنامــني األ ــ  ــني وال راعــني   ل ال ةة 
ب واســــــــــــةاايايني 2023-2020اةكاا امل ــــــــــــة  أل  الريقاالب املع   إلحصــــــــــــاااب ال راعيني والر  يني لل ةة 

متااملني لتنميني القدراب اإلحصـا يني ارق  علمل مؤتـراب عهدا  التنميني امل ـتدامني سـيتم ان ي ها من   ل 
  والكةم  ا ام  “50 × 2030”جممريعني من امل ــــــار   املاّملني لبعضــــــ ار وا ــــــمر الك امل ــــــار   مباجرة 

( من االســـــــــةاايايني العامليني 2025-2020يني )لقياس البياةب املتصـــــــــلني  ألهدا   و خني عمر املرحلني الدا 
 لتح   اإلحصاااب ال راعيني والر  ينير

 
اسةةةةةةةةةرتاتيجية حتديب اةةةةةةةةةعاة اإلحصةةةةةةةةةاءات التابعة ملنظمة ا وعية والزراعة خالل الفرتة  -ألف  

2020-2025 

ة اسةاايايني ال او املقةحني لتحد   اإلحصاااب ج ريج املنامني الراميني لل مرياال - 40 ني     ستريجُّ
اإلحصــــاااب ال راعيني والر  يني   ل ال ــــنرياب اةمس املقبلنير واســــتناجا لل  تا   االســــتقصــــاا امل قرير   

عع ه  اتضــمن االســةاايايني املقةحني عرألعني عهدا  ر ي ــيني ه ا )ع( ل  ــاا خمتك ل ألتااراب    38ال قرة 
ةب  وو ـــــــــــــــ  مناذو عمر عصـــــــــــــــر نيب جمال البياةب من عجر اخري ر عحدب األســـــــــــــــاليي  ولجماو البيا

واعميم هن   ارق  علمل امل ـــــتودم  لن ـــــر البياةبب )و( واســـــتحداب منريذو جد د لتنميني القدراب  )ر(
اإلحصـــا يني وللكهنني علمل الر جة   و ـــ  معا   للاريجةب )ج( ولقامني تـــراقاب والتعاول لضـــمال الرياـــريل 

اايايني ح ي ما اريا  ألة اللانني و العتماج علمل لل مصاجر جد دة للبياةبر وسيترياار     االسة 
 لعمر ال او   جمال اإلحصااابر 2019 تا   اقييم عا  

  وميان للمصــــــــــــاجر ا د دة عو البد لني للبياةب )مدر البياةب الضــــــــــــومني  والبياةب ال ــــــــــــااليني - 41
وألياةب االســــــــــــــت ــــــــــــــعار  وألياةب اإل ة ت(  واألســــــــــــــاليي اإلحصــــــــــــــا يني املبتارة )مدر التريقعاب ا اليني 
وامل ـــــــتقبليني  والتقد راب املتعلقني  ملنارق الصـــــــغ ة( عل اامر املصـــــــاجر التقليد ني للبياةب لتقليص الريقت 

   عل االســــــــت اجة من اإلمااةب الن واملريارج ال زمني إل تاو البياةب ول ــــــــد الدغراب اإامني   البياةبر 
اتيح ا املصــــــــــــــاجر ا د دة للبياةب والتانريلريجياب اتخلي اســــــــــــــتدمارا قب ا   انميني امل اراب الب ـــــــــــــر ني  
والبح  والتخري ر  والتانريلريجيا  واســــتقاا البياةب  واجت ار املرياهي  ورف  م ــــتريا اإياقر األســــاســــيني 

رق ت للناا  اإلحصا     منامني األ   ني وال راعني  قد  ؤجت االستدمار والعمليابر و ارا لل الخاأل  ال م
  قر لجارة علمل حدة لل احتمال ازجواجيني ا  ريج والترياــر لل  تا   متضــارألنير وألدالً من ذلك  اد  
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ال او لل ل  ـــــــاا خمتك ل ألتااراب   جمال البياةب من عجر اخري ر قدراا علمل االســـــــت اجة من لمااةب 
لتانريلريجياب املبتارة واملصـــــــاجر ا د دة للبياةب وعحدب األســـــــاليي لتح ـــــــ  اريافر لحصـــــــاااب ال او ا

و ريعيت ا واريقيت ار وســــت ن   ع  ــــخنَي املوتك عفرقني متعدجة التوصــــصــــاب من   ل م ــــار    د   ةدجة 
ا  تعلق جبمي  ألري ـــــــــــريبر وســـــــــــيعمر املوتك قمرق  لتخري ر قدراب الريحداب اإلحصـــــــــــا يني التاألعني لل او فيم

ا لريل املبتارة  قما ســيضــ  عســاليي الســتقاا البياةب من املصــاجر ا د دة للبياةبر وألعد ذلك ســت نقر 
ا لريل املن ايني ا د دة الن  تم اخري رها   املوتك لل البلدال لا  اصـــــــب  متمّانني من ه ه األســـــــاليي 

 الصعيد العامل ر ومن ل تاو ألياةب ع  ي اريقيتا ليتم اإلأل ذ عن ا علمل

و تع  علمل ال او عل اعاجل التا  ني ا اليني لقرياعد ألياةاا وعل انتقر لل منصـــــــــــني متااملني لن ـــــــــــر  - 42
البياةبر وســـــيارت جم  واريحيد عاـــــريل البياةب امل ـــــتمدة من خمتلي النام الت ـــــغيليني وقرياعد البياةب 

ملتااملني و  ــــــ  اســــــتودا  النرياا  اإلحصــــــا يني ال رج ني   م ــــــتريج  للبياةب اإلحصــــــا يني لتغ  ني املنصــــــني ا
ملنامني األ   ني وال راعنير ولن ميّان ه ا امل ــتودم  من لجراا  لير عر ــ  فح ــي  ألر ســيمّان ال او 
ع ضـــــــا من اقدا جعم مع ز مل ـــــــار   انميني القدراب األ رار قما عل اال تقال لل منصـــــــني متااملني لن ـــــــر 

احتياجاب خمتلي ف اب امل ـــــــــتودم   من عامني الناس لل الباحد   البياةب ســـــــــيمان املنامني من البيني
املتوصــــــصــــــ  ال  ن قد  ر بريل   لجراا  لي ام اةااــــــنير و لتريازت م  ذلك  ســــــتتو  ال او  خرياب 
ل  جة  د   لرارها القا ريين لتباجل البياةب  لل ـــــــــــــــماب للقخا  اةاة  الســـــــــــــــتودا  اجملاين وامل تريب 

 جة ا اعل ا م  امل ــــــــتودم  من   ل لجراا م ــــــــاوراب منتامني م  امل ــــــــتودم  اعتمد للبياةب  ول  
 علمل االستقصاااب ستتي  إا ل تاو  رياا  لحصا يني متنريعني وم  مني ل حتياجابر

واات ـــــــــــــــ  معا ني ةدوج ني قدراب البلدال وم ـــــــــــــــاعداا علمل  د    ام ا إل تاو البياةب  - 43
قصــــــــريا   ارا لل عل الناا  اإلحصــــــــا   ملنامني األ   ني وال راعني  عتمد عســــــــاســــــــا علمل اإلحصــــــــا يني ععيني 

 البياةب الن اريلدها البلدال األعضاا في ار ول لك  ا قةَب   ه ا الصدج املباجراب التالينيا

ان ي  ألرام  وعســــــــــاليي اســــــــــتقصــــــــــاااب متااملني لتلبيني الخلي املت ا د  ســــــــــتمرار علمل  )ع( 
لقني  أل   ني وال راعني والتغ  ني الن مل  عد ميان البيت ا  ابا  هن   م ــــتقلني وعرر عو ســــا ب البياةب املتع

 ع   العيناب ال راعيني العتيقنيب

و ــ  معا    ريجة البياةب املتصــلني  إلحصــاااب الغ ا يني وال راعيني الر ي ــيني وم ــاعدة  )ر( 
ب املتعلقني  ل راعني  اد  لل   ـــــــ   ريعيني البلدال علمل و ـــــــ  وان ي  عرر ورنيني لضـــــــمال جريجة البياة

 البياةب الن انتا ا البلدال و لتاا البياةب الن ان رها ال او علمل الصعيد الدوا    الريقت    ةب

انميني القدراب القخر ني   جمال اســـــــــــــــتودا  املصـــــــــــــــاجر ا د دة عو البد لني للبياةب   )و( 
راـــــــــد األرق  لت امُّر األجواب التقليد ني مدر االســـــــــتقصـــــــــاااب ذلك البياةب الضـــــــــومني وألياةب    ذا

والتعداجابر وســــــي قد  الدعم العتماج عســــــاليي اـ تَّب    ألرام  اإلســــــناج ا غرا  ل ســــــتقصــــــاااب امليدا يني 
ولت  ــــــ  ألياةب راــــــد األرقر وع وة علمل ذلك  ســــــتتماَّن البلدال من اعتماج عســــــاليي  م  و  ــــــر 

 راب عهدا  التنميني امل تدامنيب ألياةب مصن ني عن مؤت

اســـــــــتحداب عجواب عصـــــــــر ني  م  البياةب و ليل ا عن رر ق م ـــــــــاعدة البلدال علمل  )ج( 
اال تقال من األســـــــــــــــاليي الريرقيني القدميني  م  البياةب لل األســـــــــــــــاليي اإللاةو يني ا د دة )مدر لجراا 

 ي والتخبيقاب ال بايني واإريااي ال قيني(ب مقاأل ب ذ اعدة ا اسرير  ستودا  األج  ة اللريحيني واإرياا
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  ــ  ان ــيق عمليني ل تاو البياةب اإلحصــا يني علمل الصــعيد القخرت من   ل لجراا  )ه( 
حريار مريّحد م  ا اريماب الريرنيني وعفرقني األمم املتحدة القخر ني  هبد    ـــــــــــــــ   ريعيني البياةب  واريز   

 إلأل ذ عن البياةب وع  خني انميني القدراب  فض ً عن امل ؤولياب املؤس يني أل ار وا   فيما  تعلق 
 اا اال البياةب الن ا بل  عن ا خمتلي الاياةبب 

ق الني عل  اريل الدعم املقّد  لل النام اإلحصـــــــــــــا يني الريرنيني ةدَّجا ألري ـــــــــــــريب   لرار  )و( 
ن ـــيق ج ريج انميني القدراب األمم املتحدة ا د د للتعاول من عجر التنميني امل ـــتدامني  ألغيني ق الني   ـــ  ا

اإلحصــــــــا يني الن اضــــــــخل  هبا األمم املتحدة   ســــــــياال لاــــــــ ب األمم املتحدة  والكام  الن اروو إل اج 
 حلريل مبتارة للبياةب  والبياةب امل تريحني  واستودا  املصاجر ا د دة للبياةبر

 ـــــــــاب البح  واألوســـــــــاط و تمدر اإد  الن ا   ل ســـــــــةاايايني   لقامني تـــــــــراقاب م  مؤســـــــــ - 44
األقاجمييني وتـــــــــــرقاب التانريلريجياب املتخريرة من عجر   ـــــــــــ  لماا يني الرياـــــــــــريل لل املصـــــــــــاجر ا د دة 
للبياةب  فضـــــــــــــ  عن اع    م ـــــــــــــارقني منامني األ   ني وال راعني   املنتد ب امل ـــــــــــــةقني أل  الريقاالب و  

وال راعـــني  ل عـــر عن رر ق  نـــني قبـــار املنتـــد ب ا اريميـــني الـــدوليـــني القـــا مـــنير واعمـــر منامـــني األ ـــ  ـــني 
اإلحصــا ي    مناريمني األمم املتحدة و نني ان ــيق األ  ــخني اإلحصــا يني علمل و ــ   ر خني رر ق متااملني 
لتحد   لحصـــــــاااب األمم املتحدة  عقد األم  العا  عهنا ذاب عولري ني مخلقني  وســـــــت عرق  ر خني الخر ق 

لتاألعني جمللس الروســــــــــــــاا التن ي      مناريمني األمم املتحدة املع  علمل اللانني الكةجميني الرفيعني امل ــــــــــــــتريا ا
 ر و إل افني لل ذلك  ستقري  ال او ذا  ل ا2020 لتن يق    ي ال/عألر ر 

ســـــــــتع ز ا اعل ا م   نني األمن الغ ا   العامل   الن  قري  فر ق اةكاا الرفي  امل ـــــــــتريا  )ع( 
أل  إا معداج اقر ر لت و د البلدال ألترياــــياب عمليني   جمال ال ــــياســــاب املع   ألمن الغ ا   والتغ  ني التا

العامني لتع    قدراا علمل مج  لحصــــــــــــاااب عاليني ا ريجة و ليل ا واســــــــــــتودام ا لتح ــــــــــــ  اةاذ القراراب 
 املتعلقني  ألمن الغ ا   وال راعني امل تدامني وال ياساب التغ و نيب

املتحدة العامل  للبياةب  ال ت  ضــــــم ممدل  عن  ســــــتاّدي م ــــــارقت ا   منتدا األمم )ر( 
ا اريماب ومؤســ ــاب األعمال واجملتم  املدين واألوســاط العلميني واألقاجمييني من عجر اســتا ــا  ســبر 
مبتارة لتخبيق البياةب واإلحصاااب لقياس التقد  احملرز علمل الصعيد العامل  ولرتاج القراراب ال ياساايني 

 ب 2030تعلقني لخني التنميني امل تدامني لعا  القا مني علمل األجلني امل

ســــــــــــــتريّرد ع قااا م  ا  اب الن اريفر ألياةب راــــــــــــــد األرق والبياةب الضــــــــــــــومني   )و( 
ذلك ال ر ق العامر العامل  املع   لبياةب الضـــــومني أل راق اإلحصـــــاااب الركيني و نني اةكاا املعنيني    ذا

ني علمل الصــــــعيد العامل  من عجر لألرا  اا اقاب أل ــــــيل اقاســــــم ألياةب راــــــد مجارة املعلريماب ا غرافيني املاا ي
األرق والبياةب الضـــــومنيب وســـــتخرّير وةتك واعّدل جممريعاب األجواب واةريارزمياب امل ـــــتوَدمني   راـــــد 
األرقب وستتحقق من احني ألياةب راد األرق من   ل االستقصاااب امليدا يني هبد  اخبيق ا أل ار 

 بلدالب وستخرير القدراب القخر ني   جمال الراد ال راع   العتماج علمل ألياةب راد األرقبم تدا    ال

سـت قيم أل ـار من ا     لرار قر م ـرو   د    تـراقاب م  مؤسـ ـاب البح   )ج( 
واألوساط األقاجمييني وترقاب التانريلريجياب املتخريرة  مدر وقالني ال ضاا األوروأليني  وقياةب األمم املتحدة 

لن اتوــ  من رومــا مقرا إــا  والتامعــاب البحديــني التــاألعــني للاــامعــاب الرا ــدة  مل ــــــــــــــــاعــدة املنامــني وخمتك ا
 االألتااراب   جمال البياةب علمل ألناا م ارااة  والتحقق من عساليبة وجم  اانريلريجياب جد دة فيةب
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وليني واإلقليميني  ســــــــــتك  اا اقاب ركيني عو ألرواريقريالب لتباجل البياةب م  املناماب الد )ه( 
مدر املاتي اإلحصــــا   ل  اج األورو  وم ري ــــيني اال اج األفر ق   الن جتم   ل عر ألياةب ام منامني 

 األ   ني وال راعني  لتي   اباجل البياةب و لتاا ة يي عيا اإلأل ذ امللقمل علمل عااق البلدالب

ب اإلحصــا يني   البلدال الناميني و  ســتادي ج ريج اعب ني املريارج من عجر  د   العمليا )و( 
 منامني األ   ني وال راعني  ألتيم  مريارج جد دة ول افيني  مدر التمري ر من القخا  اةاة والتمري ر املوتلاب

ســـــــــــــتخرّير عجواب للقياس واإلأل ذ ل ا دة قياةب القخا  اةاة لتماين ا من اإلأل ذ  )ز( 
مني   ســـــــــــــتودا  مؤتـــــــــــــراب مريّحدة ميان للمناماب عن م ـــــــــــــاعت ا    قيق عهدا  التنميني امل ـــــــــــــتدا

 اإلحصا يني الريرنيني املعنيني جتميع ا لتريجية عمليني لأل   ا عن األهدا  علمل امل تريا الرير ر 

و عاس الن   املتاامر لتنميني القدراب اإلحصـــا يني عو ـــ  اـــريرة للنمريذو ا د د ال ت اعتمده  - 45
ني ا د دة لتحد   اإلحصاااب   املنامنير وسي ن َّ  ه ا الن   ال او لتنميني القدراب   لرار االسةااياي

من   ل ث ب مباجراب جد دة ومتااملني ا ــت د  ا ريا ي الر ي ــيني لدورة ل تاو البياةب واحتياجاب 
التنميني اإلحصـــا يني اةااـــني ألار أللدر وســـي ـــاعد الكةم  ا ام  لقياس البياةب املتصـــلني يهدا  التنميني 

البلداَل علمل اعتماج مؤتــراب عهدا  التنميني امل ــتدامني املتصــلني  أل   ني وال راعني وعلمل ل تاج ا امل ــتدامني 
  من الناحيت  التقنيني واملاليني  م ـــــــاع  اعتماج “50 × 2030”و  ـــــــرها واســـــــتودام ار وســـــــتدعم مباجرة 

املتعلقني ألعدج من املؤتــــــراب املتصــــــلني االســــــتقصــــــاااب ال راعيني املتااملني الن ا عتك  ــــــرور ني  م  البياةب 
 ل راعني  الن  عاين الاد  من ا من  قص حاج   البياةبر وع  ا  ســـــــــــــــيا ر ان ي   خني عمر املرحلني 

( من االســـةاايايني العامليني لتح ـــ  اإلحصـــاااب ال راعيني والر  يني اســـتوداَ  األجواب 2025-2020الدا يني )
د اخري رها   ل املرحلني األول  وســـــــــــــــي  ي  الارو  امل  مني لتح ــــــــــــــ   واملن اياب املبتارة القا مني الن

اإلحصـــــــــــــــاااب ال راعيني والر  يني فضـــــــــــــــ  عن ألرام  منامني األ   ني وال راعني األ را لتنميني القدراب علمل 
الصــــــــــــعيد القخرتر وقد د  ل عر  م  ألعض املريارج األوليني إ ه املباجراب وســــــــــــتريااــــــــــــر منامني األ   ني 

 ج ريجها الراميني للحصريل علمل املريارج املاليني املتبقيني ال زمني لتن ي ها  لاامرر وال راعني 
 

 2023-2019الرب مج ا ام  املتعدد املاحنني لرصد أتداف التنمية املستدامة  للفرتة  -ابء  

 ا   تمدر اإد  العا  للكةم  ا ام  لقياس البياةب املتصــــلني يهدا  التنميني امل ــــتدامني    - 46
البلدال ال ــــــــــــر اني من ل تاو واســــــــــــتودا  ألياةب عقدر اريال عن مؤتــــــــــــراب عهدا  التنميني امل ــــــــــــتدامني  

  ــــم  إا ألري ــــ  اســــةااياياب ورنيني فعالني قا مني علمل األجلني لضــــمال أللريذ الغا ب ذاب الصــــلني من  مما
ني امل ــــؤولني عن مج  األهدا ر وســــياريل من أل  امل ــــت يد ن مباتــــرة من ه ا الكةم  املؤســــ ــــاب الريرني

البياةب واملؤتراب املتعلقني  ألهدا  وح اهبا و  رها  وق لك وا عري ال ياساب ال  ن ستاريل قراراام 
عقدر استنارة  تياني ل لكر ولن   ت يد اّنا  القرار من البياةب األعلمل جريجة واألقدر ا صي  فح ي  

ن التقار ر املرحليني التح ليليني  مما ســــي ــــاعد علمل  د د العريامر الر ي ــــيني ألر ســــي ــــت يدول ع ضــــا من   ــــّ
الا يلني ألتحقيق األهدا ر وها ا  وذعا ني مجي  مراحر جورة اريليد البياةب ولقامني اـــــــــــلني قري ني م  عمر 
 ال او   جمال ال ياساب العامني  سي اعد الكةم   البلداَل   هنا ني املخا  علمل أللريذ  ا ب األهدا ر

  عامل  النخاال و تماتـــــــــمل  اما م   خني عمر قيي اتول العامليني لبياةب التنميني والكةم  ا ام - 47
للتنميني امل ـــتدامني  2030امل ـــتدامني  الن  دج لرار التوخيا لبناا القدراب اإلحصـــا يني املتصـــلني لخني عا  
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ّمم الكةم   ابا  هن   قري  علمل وحداب منريذجيني  لذ ســـــت ن َّ   ع  ـــــخني انميني وان ي  ه ه اةخار وقد اـــــ 
 قدراب م  مني ل حتياجاب من   ل  س وحداب  اقاألر النرياا  اةم ني التالينيا

و ـ  اقنياب لتصـنيي البياةب املتعلقني جبمي  مؤتـراب عهدا  التنميني امل ـتدامني الن  ا1الناا   • 
 اندرو  ت لترا  منامني األ   ني وال راعنير

اقييم الدغراب   البياةب والقدراب اإلحصــــا يني للبلدال ال ــــر اني فيما  تعلق يهدا  ا 2الناا   • 
ني عرر الراـــــــــــد الريرنيني م  اإلرار العامل  التنميني امل ـــــــــــتدامني  وو ـــــــــــ   خا اســـــــــــةاايايني ملرياام

 للمؤترابر

اعتماج عساليي مبتارة وفعالني من حي  التال ني  مدر استودا  ألياةب راد األرق   ا3الناا   • 
   البلدال ال ر اني من عجر و   مؤتراب عهدا  التنميني امل تدامني املعنّيني ألخر قني م تدامنير

ا  التنميني امل تدامني املتصلني ذنامني األ   ني وال راعني الـــبال  راد   تاا  مؤتراب عهد ا4الناا   • 
 مؤترا   البلدال ال ر انير 21عدجها 

لاتحــني لماــا يــني االر   علمل البيــاةب املتعلقــني يهــدا  التنميــني امل ـــــــــــــــتــدامــني للامي   ا5النــاا   • 
 ولعداج اقار ر مرحليني عن األهدا  و  رها علمل  خاال واس    البلدال ال ر انير

مليريل جوالر  و خا ماتي قب  اإلحصـــــــــــا ي   1وقد القمل الكةم   ل عر عول اك  لة وقدره  - 48
    ني وال راعني  ل عر للقيا  أل ل لني من األ  خني أل ضر ه ا التك رالتاأل  ملنامني األ

 
 “X 2030 50” ماادرة -جي   

حدب البياةب إلهناا ”  ل  2018ركيًا   ع لريل/ســــــــــــــبتمك “ 2030 × 50”ع رلقت مباجرة  - 49
ال ت ع قد علمل هامش ا  ا الرفي  امل تريا من الدورة الدالدني وال بع  للامعيني العامنير واضم ه ه  “ا ري 

املباجرة تــــــــــــرقاا ملت م    جمال التنميني ال راعيني   ةاولني من م  ر م ــــــــــــالني الدغراب   البياةب ال راعيني  
 مل التصميم والعمر ال اال للبلدال ال ر انير واعتمد علمل القدراب التقنيني والت غيليني لل رقاا   التنميني وعل

وســتعاّم املباجرة وا نّم  اةكاب املات ــبني من ألرةم  االســتقصــاااب ال راعيني املتااملني لل او ومن  - 50
( LSMS-ISA  لرار جراسـني قياس م ـتري ب املعي ـني ) -م ـرو  االسـتقصـاااب املتااملني أل ـيل ال راعني 

أللدا من البلدال املنو ضــني الد ر والبلدال من ال ــرطني  50لل جعم و ا   للبنك الدوار واد  املباجرة
الد يا من البلدال املتريســــــخني الد ر من ل  ــــــاا  ام ألياةب زراعيني قري ني علمل امل ــــــتريا الرير  ااريل قاجرة 

عيني علمل ل تاو واستودا  ألياةب عاليني ا ريجة ومتاحني   الريقت املناسي م تمّدة من االستقصاااب ال را
والر  يني هبد  لرتاج ال ياسابر وستامُّر ه ه ا  ريج  كة تعبني البحريب واقييم األثر التاألعني للصندوال 
الدوا للتنميني ال راعيني ل  جة و  ـــ  اســـتودا  البياةب امل ـــتمدة من االســـتقصـــاااب لا  ا ـــةتـــد هبا 

خر قــني م ـــــــــــــــتــدامــني  واع    األمن الغــ ا   القراراب املتوــ ة الراميــني لل ز جة القــدرة اإل تــاجيــني ال راعيــني أل
 من عهدا  التنميني امل تدامنير 2والتغ  ني  و قيق اإد  

وســـتع ز املباجرة القدرة علمل ل تاو البياةب و ليل ا واســـتودام ا لا  ا ـــةتـــد هبا عمليني اـــن   - 51
 ا  احملرقاب ا قيقيني علمل  “2030×  50”القرار   القخا  ال راع ر وسيحّ   الت ا  ال رقاا   مباجرة 
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من  ري ر ال راعني ألخر قني  -عت ا اريماب  ومؤس اب األعمال  واغار املّ    واجملتم  املدين  -للتغي  
 م تدامني  ابا  سياساب قا مني علمل األجلني وعن رر ق االستدمارابر

تاحني ملنامني األ   ني واات ـــــــــــ  املباجرة ععيني اســـــــــــةاايايني ع ضـــــــــــا ل  جة قميني و ريعيني البياةب امل - 52
وال راعني و  ها من ا  اب ال اعلني لإلأل ذ عن اإلحصاااب ال راعيني  حي  عهنا ست د الدغراب املريجريجة 
حاليا   البياةب واملرقَّ ة   العامل النام ر وفيما  تعلق يهدا  التنميني امل ـــــــتدامني  ســـــــتريفر املباجرة ألياةب 

أل ـــــار م ـــــتمر حىت  1-3-12و  1-ع-5و  1-4-2و  2-3-2 و 1-3-2ةدثني و  عواهنا للمؤتـــــراب 
 أل راق الرادر 2030عا  

وا ــــــتند املباجرة لل منريذج  من االســــــتقصــــــاااب ســــــي دجَمال    ام البياةب الريرنينير وســــــتتاب  - 53
ســــــنرياب عو منريذو  10للبلدال لماا يني ان ي  لما ألرةم  اســــــتقصــــــاا زراع  للم ار  علمل امتداج جورة مداا 
م  استقصاا اجتماع  متاامر ل ستقصاا ال راع  والر    مي و أل  ألرةم  استقصاا زراع  للم ار  وألرة

واقتصـــاجت لأســـر املعي ـــيني الر  ينير وســـتقريج منامني األ   ني وال راعني عنصـــر ل تاو البياةب  لتعاول الريثيق 
 م  البنك الدوار

ولل جا ي ألرام  االســـتقصـــاااب  ســـتعخ  املباجرة األولري ني للبحريب املن ايني ذاب األعيني ا اكني  - 54
يني  وال ســـيما إل اج حلريل من ايني من عجر التن ي  ال عال لنام اســـتقصـــاااب ل ســـتقصـــاااب ال راعيني والر  

 الريحداب النمريذجيني الن اتبع ار وسيقريج ه ا العنصر مرق  البياةب اإلمنا يني التاأل  للبنك الدوار

وســـــتعخ  املباجرة األولري ني ع ضـــــا ملبدع ر ي ـــــ   تمدر    ـــــمال اســـــتودا  البياةبر وســـــت ـــــعمل  - 55
ة لل ألناا قدراب اــــنا  القرار و  ي هم علمل اســــتودا  البياةب ولل ا ــــاي  منتا  البياةب علمل املباجر 

 مرياامني البياةب م  االحتياجابر وسين   ه ا العنصر الصندوال  الدوا للتنميني ال راعينير 

وا ـــــمر حريقمني املباجرة وهيال ا التنايم  جملس تـــــراقني   ـــــر  علمل مجي  األ  ـــــخني و  ـــــار  - 56
علمل هي ني لصــــــن  القرارر وميدر عرألعني أللدال من البلدال املنو ضــــــني الد ر والبلدال من ال ــــــرطني الد يا من ع

البلدال املتريســـــــــــــــخني الد ر  واحد من قر منخقني من منارق عفر قيا  وآســـــــــــــــيا واحمليا اإاجج  وال ــــــــــــــرال 
امل ـــتريا لل ـــراقني والتن ـــيق وألناا  األوســـا  وعمر اا ال اينيني والبحر الاار يب  ععضـــاا   عيُّن م ال ر ق الرفي 

ر ول افني لل ذلك  ا مر حريقمني  2030القدراب   جمال اإلحصاااب لراد  خني التنميني امل تدامني لعا  
املباجرة فر قا إلجارة الكةم    ــــــــــاهم ألة البنك الدوا لتن ــــــــــيق ألرةم  العمر فيما أل  ال ــــــــــرقاا املن   ن  

   عمر البنك الدوا ألرياـــ ة ا  ني الرياـــيني عنة  وفر قا اســـت ـــار  اقنيا واـــندوقا اســـت ما يا متعدج املاحن 
  قد  امل ريرة التقنيني و دماب استعراق األقرال لل املباجرة والبلدال ال ر انير

وقّدرب التال ني اإلمجاليني للمباجرة  الن اتقاك ا البلدال ال ـــــــــــــــر اني وا  اب املاحنني وال ـــــــــــــــرقاا  - 57
مليريل جوالرر  700مليريل جوالر و  500ررا  والقخـــا  اةـــاة  ذبل   ةاوب أل  املن ـــ ول املتعـــدجو األ

و نبغ  للبلدال ال ـــر اني عل ا ـــاهم ادر يا  صـــني من التمري ر ال ز  وعل الت    ســـت   امل ا   لاامر   
ألررا   ضــــــــــريل فةة اةاوب أل   س وإاين ســــــــــنريابر وقد اع دب ا  اب املاحنني واملناماب املتعدجة ا

 مليريل جوالر لتمري ر اةخرياب األول لتن ي  املباجرةر 75 ل عر ألتقدا عقدر من 

واعرق املباجرة ع ضا رر قني مبتارة لتمري ر اإلحصاااب  ستودا  التكعاب املقدمني من ا  اب  - 58
اد  من املريارج املاحنني   اندوال است ماين متعدج املاحن  للم اعدة التقنيني من عجر ح د جممريعني عقك أل
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الن اد رها املؤســـ ـــني الدوليني للتنميني التاألعني للبنك الدوا أل راق مج  البياةبر وســـي ـــم  ذلك للمباجرة 
 ألتريسي   خاال اغخيت ا و ل ع  لبلريذ هد  عقدر رمريحار

  وألدعب املباجرة 2019ح  رال/ ري ية  19وقد اعتمد جملس ال ــــــــــراقني لرار ا ريقمني والعملياب    - 59
 العتماج علمل  خني عمر مؤقتني مداا ســتني عتــ رر و  ل األتــ ر ال ــتني  2019 ريز/ ريلية  1مليااا   ع

(     ب منامني األ   ني وال راعني ع  خني 2019األول من التن ي  )من  ريز/ ريلية لل قا ريل األول/ج  مك 
مريلني  ملن  الن ســـــبق عل قّدمت ا اتعلق ألتخبيق  اا  االســـــتقصـــــاااب ال راعيني املتااملني   إا يني أللدال م ـــــ

وقالني التنميني الدوليني التاألعني للريال ب املتحدة ومؤســـ ـــني ألير وميلندا  يتس  و  ســـتني أللدال مدرجني  ـــمن 
 (LSMS-ISA)  لرار جراســني قياس م ــتري ب املعي ــني  -م ــرو  االســتقصــاااب املتااملني أل ــيل ال راعني 

نامني األ   ني وال راعني  من   ل عما ني م ـــرو  االســـتقصـــاااب للبنك الدوار وقد  ّان البنك الدوا وم
العامليني املتااملني الر  يني وال راعيني  من لحراز اقد    لعداج اســـــــــتبياةب من ـــــــــقني  وا ـــــــــخل  البنك الدوا 
يعمال من ايني   جماالب خمتل نير وع  ــــــــــيب منامني األ   ني وال راعني والصــــــــــندوال الدوا للتنميني ال راعيني 

م  معنيا  ستودا  البياةب من عجر ان يق ع  خني استودا  البياةب   البلدال امل مريلني  ملن  فر قا عا
 املقّدمني من قبرر

و رت ل  ـاا فر ق لجارة الكةم   وقد د  ل عر اعي  مد ر للكةم ر وع حرز اقد  علمل م ـتريا  - 60
املن   ن اآل ر ن  واعتمد العد د من ال ـــــــــــرقاا لجراااب عمر لألرا  اا اقاب أل  البنك الدوا وال ـــــــــــرقاا 

اتعلق لخا العمر وعملياب اإلأل ذ ولرار النتا  ر وفيما  تعلق  لتمري ر   رت لعداج م ــــــــــرو  لقليم  
لتقدا مريارج لل أللدال  رر عفر قيا ســــــي ــــــة    ان ي ه قر من املؤســــــ ــــــني الدوليني للتنميني والبنك الدوا 

 تعم رلإل  اا وال

 2019وســت قد   خني عمر ع را مداا ســتني عتــ ر لل جملس ال ــراقني   قا ريل األول/ج  ــمك  - 61
   ســـــــــــــــتلي ـــا  خـــني ســـــــــــــــنري ــني لل ةة من  ريز/2020اغخ  ال ةة من قــا ريل الدـــاين/ نــا ر لل ح  رال/ ري يــة 

 ست درو   جورة م تقبليني ملوخخاب عامني مداا ث ب سنريابر 2021لل ح  رال/ ري ية  2020  ريلية
 

االسةةةرتاتيجية العاملية لتحسةةةني اإلحصةةةاءات الزراعية والريفية: حتضةةةري املرحلة الثانية من  -دال  
 ( 2025-2020التنفيع )

ممت االســـةاايايني العامليني لتح ـــ  اإلحصـــاااب ال راعيني والر  يني علمل تـــار ألرةم  متعدج - 62  اـــ 
ال ـــــنرياب   ن   علمل مراحر مدة قر من ا  س ســـــنرياب  مما  تي  مرياامني الكةم   ســـــتمرار م  ال ـــــياال 
املتقلي ال ت  ؤثر علمل انميني القدراب اإلحصـــــــا ينير وســـــــيقري  الةقي  التق  للمرحلني الدا يني عســـــــاســـــــا علمل 

 ل املرحلـــني األولب   ـــــــــــــــــني مبـــاجج ه ا )ع( اســـــــــــــــتوـــدا  األجواب املبتارة املتـــاحـــني الن د اخري رهـــا  
ولجراا  ريب ل ــــــافيني   ل املرحلني الدا يني ل ــــــد الدغراب املتبقيني والبيني الخلباب ا د دة الريارجة من  )ر(

البلدالب )و( و  ـــــــ  اســـــــتودا  البياةب  ومعا ني الدغراب من حي  امل اراب واملعار  ال زمني لتا ي  
مل قي يني قرااة اإلحصــــاااب وا  ــــ ها واســــتودام اب البياةب  واريعيني وا ــــع  ال ــــياســــاب ولر ع م عل

وو ـــــ  اســـــةااياياب مبتارة لتنميني القدراب  ســـــتودا  اةكاب املات ـــــبني من املرحلني األول ولجماو  )ج(
هن   جد دة لتنميني القدرابب )ه( و  ـــــــــــ  ج ريج الدعرية واالاصـــــــــــال والتعميم ل  جة التعر ي ي  ـــــــــــخني 

 ار االسةاايايني العامليني وعثره
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واد   خني عمر املرحلني الدا يني لل اع    و د   النام اإلحصا يني ال راعيني للبلدال ذا  تماتمل  - 63
م  املباجج األوليني والرقا   الد ب ل ســـــــــــــــةاايايني العاملينير ول لك  ارق   خني العمر العامليني الدا يني علمل 

وجورة ل تاو اإلحصــــاااب واســــتودام ا جعًما  عرألعني جماالب و رياا  اقنيني اتصــــر   ريا ي الر ي ــــيني لعمليني
ل ـــــــــياســـــــــاب األمن الغ ا   والتنميني امل ـــــــــتدامني  ال ســـــــــيما لاريهنا متصـــــــــلني يهدا  التنميني امل ـــــــــتدامني  

 تصــر جمال واحد ألتن ي  اةخني أل عاليني عقكر واغخ  جماالب الةقي  التقنيني األرألعني املقةحني األ  ـخنَي  ألينما
ا امل ــــــاعدة التقنيني والتدر ي التق    جمال األســــــاليي ال عالني من حي  التال ني الر ي ــــــيني الراميني لل اقد

لل البلدال ح ـــــي ا اجني   ســـــتودا  هن   مبتارة واع    ل تاو البياةب لتلبيني االحتياجاب من البياةب 
ال ـــياســـاب  الناتـــ ني عن اةخا اإلمنا يني املتغ ةر وأل ـــبي ا اجني لل لقامني رواألا عفضـــر م  عمليني و ـــ 

من   ل   ـــــ  اســـــتودا  البياةب و  ـــــ    ـــــر النتا    اعّينت ل ـــــافني جمال ةدج )ز جة اســـــتودا  
 البياةب أل راق ال ياسني العامني(ر

  عثناا االجتما  2025لل  2020وع ر ـــــــــــــــت  خني العمر العامليني الدا يني  الن اغخ  ال ةة من  - 64
ني  وع قرب   وقت الحق مجراا م ـــــاوراب  خينير وه  ا ـــــتند لل ال ـــــاأل  ع ـــــر للانني التريجي يني العاملي

هن   قري  علمل وحداب منريذجيني  عم  ألترياــيني اللاننير وه ا  ع  عل التن ي  الاامر ل ســةاايايني العامليني 
الن ميان أللريراا أل ـــار م ـــتقر وميان عل  “الريحداب واالســـتدماراب”ســـي ريزَّ  علمل جممريعني متما  ة من 

قــاا خمتل ريلر وم  ذلــك  فــول الةاألا أل  الريحــداب  ع  عل مجي  الريحــداب اعمــر قاــر  ن ــ هــا تـــــــــــــــر 
 متاامر  و لتاا  ي اابا  هن  معّ زة من حي  ا ريقمني ومج  التكعاب والتن يق والراد واإلأل ذر 

لتلبيني و  تريق  من الن   القا م علمل وحداب منريذجيني عل   ـــــــــــــــاعد علمل ما  ل ا )ع( اع    املرو ني  - 65
احتياجاب را  ني واســــــــــــعني من البلدال املت اواني من حي  م ــــــــــــتري ب التخرير اإلحصــــــــــــا  ب )ر( والقيا  
 أل  ـــــخني أل ـــــار مت امن   لرار  اا  ان ي  تـــــامر للمرحلني الدا يني من االســـــةاايايني العامليني  مما  ي ـــــر 

ج( وز جة املااســـــــي من حي  التآزر م  املباجراب القا مني األ راب )و( و د د ال ـــــــراقاب املناســـــــبنيب )
 الا ااة ألدم  األ  خني  ت م ؤوليني عدج عجىن من ال رقاا املن   نر 

ومن املتريق  ع ضـــا اب ـــيا حريقمني االســـةاايايني العامليني   مرحلت ا الدا ينير ومراعاًة لخلي اللانني  - 66
  عن اللانني التريجي يني العامليني اإلحصــــــــــــا يني الداع  لل ة يض عدج األفرقني املاّل ني  إلأل ذ  اقة ب التول

ل ســـــةاايايني العامليني واالســـــتعا ني أل ر ق اةكاا امل ـــــة  أل  الريقاالب املع   إلحصـــــاااب ال راعيني والر  يني 
 إلر   اللانني علمل  تا   املرحلني الدا يني من االسةاايايني العاملينير 

 
لوكةةةةاالت املعح ابإلحصةةةةةةةةةةةةةةةاءات خطةةةةة العمةةةةل املقرتحةةةةة لفري  اخلرباء املشةةةةةةةةةةةرت  بني ا -تاء  

 والريفية  الزراعية

ع دب اللانني اإلحصــــــــــــا يني    جوراا الدالدني واألرألع   مقةب ل  ــــــــــــاا فر ق  كاا م ــــــــــــة  أل   - 67
الريقاالب مع   إلحصــــــــــاااب ال راعيني والر  يني لي ــــــــــار آليني إلعداج واريثيق املمارســــــــــاب ا يدة واملباجج 

وال راعني امل ــتدامني والتنميني  التريجي يني أل ــيل امل اهيم واألســاليي واملعا   اإلحصــا يني املتعلقني  ألمن الغ ا  
الر  ينير ومن  ذلك ا    ا ـــــخل  ال ر ق ي  ـــــخني      عدج من اجملاالب املوتل ني  مدرا )ع(   ـــــ  
قياس اســـــــت    األ   ني  مما عفضـــــــمل لل و ـــــــ  مباجج اريجي يني  م  ألياةب األ   ني   اســـــــتقصـــــــاااب 

جوراا التاســعني واألرألع ب )ر( وعســاليي قياس وراــد  اســت    األســر املعي ــيني ول  اق ا ع داا اللانني  
من مؤتـــراب عهدا  التنميني  1-4-2االســـتدامني ال راعيني  مما عجا لل اقدا اقةاب من ا  أل ـــيل املؤتـــر 
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امل ـــتدامني ولل لقراره من ُقبر فر ق اةكاا امل ـــة  أل  الريقاالب املع  ذؤتـــراب عهدا  التنميني امل ـــتدامني 
من عهدا  التنميني امل ــــــتدامني  3-2ب )و( واعر ي جوا مقةب لصــــــغار املّ   لراــــــد الغا ني 2018  عا  

 ريقش عثناا الدورة التاسعني واألرألع  للانني وعقره فر ق اةكاا امل ة  أل  الريقاالب املع  ذؤتراب عهدا  
يني الر  يني وو ــ  من ايني ب )ج( وا تيار جممريعني عســاســيني من مؤتــراب التنم2018التنميني امل ــتدامني   عا  

من ــــقني لةســــيم املدل واملنارق ا ضــــر ني والر  يني من عجر اي ــــ  املقارةب اإلحصــــا يني الدولينير وقد رحبت 
  49/112   املقررE/2018/24-E/CN.3/2018/37اللانـــني   جوراـــا التـــاســـــــــــــــعـــني واألرألع  هبـــ ا العمـــر )

 )ط((  ال ت   د  لل عل  اّمر التعار ي الريرنيني وليس عل طر مااهنار ل قرةا

و ارا لإلجنازاب امل قريرة عع ه والتحد ب املتبقيني امل ار إا   ال رو  ال األقني  ومراعاة لأولري ب  - 68
لريقاالب املع  األعم للانني اإلحصـــــــــــا يني املتعلقني ألتحد   اإلحصـــــــــــاااب   قةب فر ق اةكاا امل ـــــــــــة  أل  ا
  إلحصاااب ال راعيني والر  يني جدول ععمال  د  جد د  قري  علمل عرأل  رقا   ر ي يني ارج عجةها

و ـــــــ  معا    ريجة البياةب املتصـــــــلني  لبياةب الغ ا يني وال راعيني الر ي ـــــــيني وم ـــــــاعدة  )ع( 
حصــــاااب ال راعيني هبد  البلدال علمل و ــــ  وان ي  عرر ورنيني لضــــمال جريجة البياةب امل ــــتودمني   اإل

  ـــــــ     الريقت    ـــــــة   ريعيني البياةب الن انتا ا البلدال و لتاا  البياةب الن ان ـــــــرها ال او علمل 
 الصعيد الدواب

و ــــــ  معا   الســــــتودا  املصــــــاجر ا د دة عو البد لني للبياةب   ل تاو اإلحصــــــاااب  )ر( 
ودا  ألياةب راد األرق لرسم  را ا الغخاا األر    واصنيي الغ ا يني وال راعيني والر  يني  وال سيما است

 البياةب  واقد ر  لني احملااير وامل احاب امل روعنيب 

مريااـــــــــــــــلـــني اخري ر عو ااييي األســـــــــــــــــاليـــي اإلحصـــــــــــــــــا يـــني التحليليـــني املبتارة القـــا مـــني  )و( 
تودمني لإلحصـاااب الغ ا يني التريقعاب ا اليني وامل ـتقبليني  والتقد راب املتعلقني  ملنارق الصـغ ة( امل ـ )مدر

 وال راعيني والر  يني من عجر     اريافر ألياةب مصن ني و  مرياعيد ع  يب

لجراا  ريب ل ـــــــــافيني   جمال لحصـــــــــاااب األمن الغ ا    وال ســـــــــيما أل ـــــــــيل ألياةب  )ج( 
 اســـــت    األ   ني الن جتمع ا البلدال  ســـــتودا  اســـــتقصـــــاااب األســـــر املعي ـــــينيب وررال ا ـــــري ني ألياةب
اســــــــت    األ   ني الن  تم ا صــــــــريل علي ا من مصــــــــاجر خمتل نيب وررال ااييي مقياس املعاةة من ا عدا  
األمن الغ ا   لياريل م  ما أل ار عفضر للارو  الدقافيني واالجتماعيني واالقتصاج ني لار أللدر وسيعتمد 

  أل  الريقـــاالب املع  هـــ ا التريجـــة البحد  علمل املبـــاجج التريجي يـــني الن و ـــــــــــــــع ـــا فر ق اةكاا امل ـــــــــــــــة 
 إلحصـــاااب ال راعيني والر  يني  م  ألياةب األ   ني   اســـتقصـــاااب اســـت    األســـر املعي ـــيني ول  اق ا  
وعلمل التقد  ال ت عحرزاة منامني األ   ني وال راعني اــــــرير و ــــــ  من اياب لقياس ا ت ــــــار  قص التغ  ني 

 ة من ا عدا  األمن الغ ا  ر وُحدَّة ا عدا  األمن الغ ا    ستودا  مقياس املعاة
  

 اإلجراء املطلوب من اللجنة اإلحصائية اختاذه -سادسا  

 اللجنة اإلحصائية مدعوة إىل ما يلي: - 69

اإلحا ة علما ابجملموعة الشةةةةةةةةةةةاملة من التدابري اليت نفعغا منظمة ا وعية والزراعة  )ع( 
ملعا ة نتائج التقيي  املسةةةةةةةتقل لدور وعمل الفاو يف صال اإلحصةةةةةةةاءات  والتحد ت اإلضةةةةةةةاةية اليت 
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  كشف عناا التقرير عن املاادرات العاملية لتحسني اإلحصاءات الزراعية والريفية العي أعده امل ت
 ب(E/CN.3/2009/3/Corr.1و  E/CN.3/2009/3اإلحصائي لالحتاد ا ورويب للجنة )

التابعة  إقرار املاادئ الرئيسةةةةية لالسةةةةرتاتيجية املقرتحة لتحديب اةةةةعاة اإلحصةةةةاءات )ر( 
ملنظمة ا وعية والزراعة  اليت تتواءم م  خريطة الطري  لتحديب النظام اإلحصةةةةةةةةةةةائي ل م  املتحدة 
واليت ستوجه جاود املنظمة الرامية إىل مواصلة حتسني اإلحصاءات الزراعية والريفية خالل السنوات 

 باخلمس املقالة
تنمية القدرات اإلحصةةةائية  اليت اإلعراب عن دعماا السةةةرتاتيجية الفاو املت املة ل )و( 

تقدمي املسةةةاعدة التقنية لتحسةةةني قدرة الالدان علص رصةةةد  ‘1’ تقوم علص ثالثة عناصةةةر رئيسةةةية تي:
املؤاةةةةةةةرات العاملية  تداف التنمية املسةةةةةةةتدامة  من خالل الرب مج ا ام  لقيال الايا ت املتصةةةةةةةلة 

 ومتويةةةل وتنفيةةةع بر مج مت ةةةامةةةل لالسةةةةةةةةةةةتقصةةةةةةةةةةةةةةاءات الزراعيةةةة من خالل ماةةةادرة ‘2’اب تةةةداف  
( من االسةةةةةةةةةةةرتاتيجيةة العةاملية 2025-2020رحلةة الثةانيةة )وتنفيةع خطةة عمةل امل ‘3’  “2030×  50”

 لتحسني اإلحصاءات الزراعية والريفية 

التعلي  علص العمل العي اضةةطل  به حا ا ن ةري  اخلرباء املشةةرت  بني الوكاالت  )ج( 
املعح ابإلحصةةةةةةةةةاءات الزراعية والريفية  وتقدمي مزيد من التوجياات بشةةةةةةةةةأن جدول ا عمال الاحثي 

وضةة  أ ر و نية لضةةمان جودة الايا ت لءحصةةاءات الزراعية   ‘1’قرتح  العي يتضةةمن ما يلي: امل
وبلورة أسةةةةالي  ومعايري السةةةةتادام املصةةةةادر ا ديدة أو الاديلة للايا ت يف إنتاا اإلحصةةةةاءات  ‘2’

واسةةةةةةةةةةةتحدات أسةةةةةةةةةةةةالي  مات رة إلنتاا  ‘3’الهعائية والزراعية علص الصةةةةةةةةةةةعيدين الو ح والدو   
وإجراء حبوت مناجية يف صال إحصاءات ا من الهعائي  ‘4’حصاءات آنية علص الصعيد القطري  إ

 لز دة حتسني ةائدغا ودقتاا.
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