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 الزراعية والتيفية 

  
اة  تة  ي     الت ورا   المتااااادة ع   للمط  والزراعااااة  اة ااااراااااة  منظمااااة  :اتيت 

 الزراعية والتيفية اإلحصا ا   
 

 مركتة م  اةم   العام  
 

ر المجلس االقتصــا و واالجتماع     والممارســاا البــا قتش فتاــرن األمان ال ا    224/ 2021وفقًا لمقرَّ
ــا اا   ـ ن  ححاـط ه ـق يقرمر من مـت األ ـاـحت واللراعـت لتمم المتحـدة )الاـاو( عن التيرراا األإلارة ف  ا  صــــــــــــ

ــت ملت عما اللراع ت والرمف تش المقد  ــاف ت للن ر   قف ويقد  الااوش ف  التقرمرش م لرماا مبــــــــ   إلى اللجنت ا  صــــــــ
ايخايق من إجرا اا وما بالتق من جهر  ف  هاا المجال مؤإلرًا منا يقدحم يقرمرها البـــــــــابج إلى اللجنت ف   وريها  

نااا اســــــتراي جاتها ف   ف ومتضــــــمن التقرمر م لرماا مبــــــت ملت عن ي 2020الحا حت والخمبــــــان الم قر ة ف  عا  
مجال يحدفث ا  صا ااش وال س ما الن ا  الجدفد المقترح للحركمت المت املت للب اناا وا  صا ااش المبتر ى  
من اســـــتراي ج ت األمان ال ا  الســـــتخدا  الب اناا من قبط الجم ك وف  كط مما ش وم لرماا مبـــــت ملت عن ينااا  

جاالا إ صـــــــــا اا األمن الزااف  واللراعت والمناهج الرمف ت ومؤ ـــــــــراا  البرامج الرف بـــــــــ ت لتنم ت القدراا ف  م 
أهدان التنم ت المبـــتدامت الت  يندرح يحت إ ـــران الااوف ويقد  المن متش ف  يقرمرها كالزش مرجلًا ألعمال لجنت  

 ًا للترصـــــــ اا إلبرا  األمم المتحدة الم ن ت  إ صـــــــا اا األمن الزااف  واللراعت والمناهج الرمف تش ومرجلًا يجم   
الصـــا رة عن هاهايها ا قل م ت ال ال الم ن ت  ا  صـــا اا اللراع تش الت  ي قد اجتماعايها كط ســـنتانف وماـــمط 
ا جرا  الميلرب من اللجـنت ايخـاذا ا  ــــــــــــــا ة بتناـاا من مـت األ ـاـحت واللراعـت   ملهـا الجـدـفد ف  مجـال الحركمـت  

علمًا  التقد  الاو أ رزيق ِفرق ال مط التا  ت للجنت الخبرا ش وا  ــا ة  المت املت للب اناا وا  صــا ااو وا  اهت  
 ما أ رزيق المن مت من يقد  ف  ي لمل القدرة ا  صـــــاف ت للبلدا  ف  مجال إنتاح إ صـــــا اا األ احت واللراعتش 

ــا   ــ اا الت  صــ ــلتو وا  اهت علمًا  الترصــ ــتدامت ذاا الصــ ــراا أهدان التنم ت المبــ تها مؤإلرًا   ما ف  ذلز مؤ ــ
  الهاهاا ا قل م ت الم ن ت  ا  صا اا اللراع ت التا  ت للمن متف 
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اة  تة  ي     الت ورا   المتااااادة ع   للمط  والزراعااااة  اة ااااراااااة  منظمااااة  :اتيت 
 اإلحصا ا  الزراعية والتيفية 

  
 مادمة  -   أوالا  

واللراعت لتمم المتحدة )الااو( من حقد  هاا التقرمر م لرماا مبــــــت ملت عما ايخايق من مت األ احت  - 1
إجرا اا وما بالتق من جهر  مؤإلرًا ف  مجال ا  صــــــــا اا اللراع ت والرمف ت منا يقدحم يقرمرها البــــــــابج إلى 

ف ولهن لم حمض سرى عامان منا ذلز الحانش 2020اللجنت ا  صاف ت ف   وريها الحا حت والخمبان ف  عا  
(ش من 19-  ال مل اا ا  صــاف ت  بــبئ جافحت مرر فاروس كررونا )درفادفالتحرالا الت  أ دثت زللااًل ف

ــا ااش من نا  ت  نا  تش والتزاراا النرع ت األإلارة األوســــك نياقًا صــــرب ي لمل الت امط ف  الب اناا وا  صــ
 أإلرىش يبرر يقدحم م لرماا مبت ملت ماصلت إلى اللجنت ل   ين ر فاهاف

فروع رف بــــ تف فا  الارع ال ان ش يقد  الااو م لرماا مبــــت ملت عن ينااا  ومنقبــــم التقرمر إلى أر  ت  - 2
اســـــــــتراي جاتها ف  مجال يحدفث ا  صـــــــــا ااش وال ســـــــــ ما الن ا  الجدفد المقترح للحركمت المت املت للب اناا 

مَّا وا  صـــا اا المبـــتر ى من اســـتراي ج ت األمان ال ا  الســـتخدا  الب اناا من قبط الجم ك وف  كط مما ف أ
الارع ال الثش   قد  م لرماا مبـــــــــت ملت عن ينااا البرامج الرف بـــــــــ ت لتنم ت القدراا ف  مجاالا إ صـــــــــا اا  
األمن الزااف  واللراعت والمناهج الرمف ت ومؤ ـــــــــــــراا أهدان التنم ت المبـــــــــــــتدامت الت  يندرح يحت إ ـــــــــــــران  

متحدة الم ن ت  إ صــا اا األمن الزااف  المن متف ومتنلف الارع الرا ك من مرجل ألعمال لجنت إلبرا  األمم ال
واللراعت والمناهج الرمف تف أمَّا الارع الخامسش فاتضــــــــمن مرجلًا يجم   ًا لترصــــــــ اا الهاهاا ا قل م ت ال ال 

 الم ن ت  ا  صا اا اللراع ت التا  ت للااوش الت  يجتمك كط سنتانف
  

 مة المتكاملة للبيانا  واإلحصا ا  نظام منظمة اة راة والزراعة الجديد للاوك  -  ثانياا  
 ـد ا من مـت األ ـاحـت واللراعـتش ف  يقرمرهـا المقـد  إلى اللجنـت ا  صـــــــــــــــاف ـت ف   وريهـا الحـا حـت  - 3

والخمبـــــــانش اســـــــتراي جاتها المقتر ت لتحدفث ا  صـــــــا ااش الت  كانت يهدن إلى يرج ق جهر  المن مت إلى 
ــا اا اللراع ت والرمف ت  ــان ا  صـ ــلت يحبـ ــتراي ج ت  مراصـ ــنراا الخمس التال تف وقد  د ا االسـ على مدى البـ

أر  ت أهدان رف بـــــ ت ه   )أ( إناـــــا  مختبر لابت اراا ف  مجال الب اناا من أجط ابت ار أ دل األســـــالائ  
ويحقاج الت امط ف  مجال الب اناا ووضــــــك نماذح عمط عصــــــرمتو )ب( ي م م ن هج يركل على المبــــــتخدمان  

اســــــتحدال نمرذح جدفد لتنم ت القدراا ا  صــــــاف ت والرما ة ف  وضــــــك م افار للجر ةو لناــــــر الب انااو )ح(  
إقامت الاـراداا ومد جبـرر الت او  لضـما  الرصـرل إلى مصـا ر جدفدة للب انااف و ـد ا المن متش ف    ) (

ــتنا ًا إل ــاف تش واسـ ــجما يرصـــ   ق اللجنت ا  صـ ــتراي ج ت  بـ ــتراصـــط يحبـــان االسـ ى نتافج  يقرمرهاش على أنها سـ
 ألعمال المن مت ف  مجال ا  صا ااف 2019يقا م عا   

ــافاان ف  المن مت هاا المدإلاا ف  االعتجار لدى وضـــــك إليت ينااا  - 4 وقد أإلا ممتئ كبار ا  صـــ
يبـــــتااد أحضـــــًا من األف ار المت مقت المبـــــتقاة من وث قتان اســـــتراي جاتان عالماتان رف بـــــاتان صـــــدريا منا ذلز 

ــدة الحانش أال وهمــــ  ــانــــاا األمم المتحــ ب ــ أجــــط االبت ــــار ف   نيــــاق المن رمــــت من  ا  إلرميــــت اليرمج على 
وإ صـا ايها الت  وضـ ها مجلس الراسـا  التنااافان ف  من رمت األمم المتحدة الم ن   التنبـاجش واسـتراي ج ت  

ســـــتراي ج ت  األمان ال ا  الســـــتخدا  الب اناا من قبط الجم ك وف  كط مما ف ومترا   المضـــــمر  األســـــاســـــ  ال
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المن مت الرام ت إلى يحدفث ا  صـــــــــا اا مك كلتا الرث قتان يراامًا  ـــــــــدفدًا  فا  إلرميت اليرمج على نياق  
ن عمل ت إصــدار ب اناا أد ر  المن رمتش فدعر مجلس الراســا  التنااافان من رمت األمم المتحدة إلى أ  يحبــِع

ا ف لت المن مت ف  استراي جاتهاش إلى الحاجت إلى أهم ت ف  رسم الب اساا ف  الرقت المناسئش وماارش م لم
ــلت من التحدحاا الداإلل ت والخارج ت من أجط يحقاج ذلز الهدنف   ــلبــ ــافرة للتزلئ على ســ ايخاذ إجرا اا متضــ
ومروح األمان ال ا ش ف  اســتراي جاتق المت لقت  الب انااش لرامت حاــد  فاها على ما يتمتك  ق الب انااش برصــاها 

قرةش وماــــــــــــــجك ك اناا األمم المتحدة على يبن  ن هج أد ر ايبــــــــــــــاقًا و داثت ف  إنتاح الب اناا  أصــــــــــــــراًلش من  
ــتراي ج ت الااوش ف ن ر إلى إهاق القرة ال امنت ف  الب اناا على أنق عمط فتحقج  ــ ًا مك اســ واســــتخدامهاف ويماــ

كمتو والت نرلرج اف ومن نا  ت  نر  ت عرامط يممان أسـاسـ تش ه   ال نصـر الجاـرو وال قافتو والاـرادااو والحر 
أإلرىش حقر إهار الااو االســتراي ج  الجدفد  الحاجت إلى ي لمل الب اناا وا  صــا اا برصــاها عامًا مبــرعًا 
لتنااا برنامج عمط المن مت وإنتاح المنافك ال امت ال الم تش  ما ف  ذلز األســالائ والم افار ا  صــاف تش الت  

 ا  صاف ت على المبترماا الدول ت وا قل م ت والرهن تف ال  نى عنها لت لمل الن م
 

 مجاال  العمل حا  اةولوية -  ألف 
ياـــــــار الرث قتا  كالز إلى  دول يحرل نرع  صـــــــرب ي لمل الت امط ف  الب اناا وا  صـــــــا ااش   - 5

ــا اا المن متف  ــتراي ج ت يحدفث إ صــــ ــابج  هررًا كا  ًا ف  اســــ ويهدن إليت التنااا  وهر ما لم ح هر ف  البــــ
الت مال تش الت  فتصـــدرها اقتراح ماا ا إناـــا  آل ت للحركمت المت املت للب اناا وا  صـــا ااش إلى م الجت هاا 
القصــــــرر واســــــت  اب التحرل النرع ش مك مراعاة آثارا على  ركمت الااوش ووضــــــك الخير  ال رمضــــــت لتدابار  

 ااف وم  بَّر عن االقتراح ف   ــــــــمط أر  ت مجاالا عمط محد ة يبــــــــتهدن يرجمت اســــــــتراي ج ت الااو إلى إجرا
 رف ب ت ذاا أولرمتش ه  

 يحقاج الت امط والتحبان ف   ركمت ب اناا الااو وإ صا ايهاو أ() 

 ي لمل القدراا ا  صاف ت للممايئ الامركلمتو ب() 

 الرصرل بتخص ص المرار  إلى المبترى األم ط وي   ف ي بهتهاو ح() 

حبــــــــــــان جر ة البن ت التحت ت لت نرلرج ا الم لرماا الت  يدعم األعمال المت لقت  الب اناا  ي   () 
 وا  صا ااف

 
   يحقاج الت امط والتحبان ف   ركمت ب اناا الااو وإ صا ايها 1مجال ال مط ذو األولرمت    

المؤسـبـ ت األسـاسـ ت على مبـترى أناـ،ش ف  البـنراا األإلارةش عد  من آل اا الحركمت ا  صـاف ت   - 6
ــاف ت للمن متف ومك ذلزش ال فلال لدى المن مت مجال كبار  ــلت ي لمل يرياجاا الحركمت ا  صـــــــــ الااو لمراصـــــــــ
لتحبــــان يرياجايها ف  مجال الحركمت من أجط مرادجت التحدحاا الم اصــــرة والحااا على ممانتها الي ا حت   ما 

 د االناصــا  النبــب  بان  ركمت ا  صــا اا و ركمت الب اناا وا دًا  فت لج  إ صــا اا األ احت واللراعتف وم  
 من أوجق القصرر الرف ب ت الت  يارب يرياجاا  ركمت المن مت ف  الرقت الحال ف

ــافدةش الت  أصــــــــــجحت ف   لها ال اقت بان الب اناا   - 7 ــا  مك االيجاهاا البــــــــ ومت ارر هاا االناصــــــــ
ب اناا جدفدة أو بدفلت  نتاح ا  صـــــا ااش إلى جانئ الت دا اا  وا  صـــــا اا أوثجش مك انتاـــــار مصـــــا ر 

واالسـتقصـا اا التقلادحتش من قباط الب اناا الضـخمت و  اناا رصـد األرر والب اناا ا  ارمتف ومن ثمش حممن  
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بط االهاع على الب اناا وســـرمتها و مافتها واعتما  أهر متبـــق ت آلل اا الحركمت المت املت أ  ي اط إيا ت ســـ 
ــتراي ج ت الب انااش ك اناا األمم  لضــــــــما  جر يهاف ويحي قًا لهاا الزاحتش فنصــــــــد األمان ال ا  يحدفدًاش ف  اســــــ
المتحدة بت اان مبـــؤول يناااو ح  د مناصـــرًا ناـــيًا ف  مجال الب انااش يتم ط مهمتق الرف بـــ ت ف  اســـتخا   

  إلى جم ك مجا راا الب اناا المبت رةو أقصـــــى م مت من األصـــــرل المتم لت ف  الب انااش عن هرمج االنضـــــما
 وي لمل قدراا المبتخدمان المتصلت بتحلاط الب اناا وا لما  بهاو وي لمل   مط الب اناا و ركمتهاف

ش  2031-2022وف  الرقت نابــــــــقش يقر المن متش ف  ماــــــــروع ا هار االســــــــتراي ج  الجدفد للاترة  - 8
ــ ت من    ما ــاســ ــا اا من و  ات أســ ــمن يؤ حق ا  صــ ــقش ضــ ــ هاش ف  الرقت نابــ و افف المن متش ول نها يضــ

أر  ت عرامط مبرعت  املت من  ننها أ  يحال ينااا جم ك مجاالا البرامج ذاا األولرمت يحت   ار األر  ت 
)  اة أفضـط ويزاحت أفضـط و اهت أفضـط وإنتاح أفضـط(ف ولالزش من  ـن  ي لمل الت امط ف  مجال    “األفضـط”

ا ف   ركمت الااو أ  فرجق  ا ال ت ينااا الرامت المتصـــلت  ا  صـــا اا برصـــاها و  ات  الب اناا وا  صـــا ا
أســــــــاســــــــ تش ويلز المتصــــــــلت  الب اناا برصــــــــاها عامًا مبــــــــرعًا لتنااا البرامجش على النحر المبان ف  ا هار  

 االستراي ج  الجدفدف

للمن مت وف  البــــ اق الدول  المح    وي بِرز هاا التحرالاش الحا ثت ف  ا هار االســــتراي ج  الجدفد  - 9
بهـا على  ـد ســــــــــــــرا ش الحـاجـت الملحـت إلى يحقاج الت لمل والت ـامـط ف   ركمـت الاـاو   مـا فتصــــــــــــــط ـ البـ اـناا 
وا  صــا ااش وذلز ضــمانًا لتحقاج ملمد من االيبــاق وي لمل الدعم ا  ارو المقد  إلى االبت اراا ف  مجال  

 ف2030بتندة إلى الب اناا الازمت لتنااا إليت التنم ت المبتدامت ل ا  الب انااش والت جاط  التحرالا الم

ــا ااش بت اان   - 10 ويحي قًا لهاا الزاحتش اقتر ت الااو ن امًا جدفدًا للحركمت المت املت للب اناا وا  صـــــــــ
وا  صـا اا  مبـؤول يناااو ح  د مناصـرًا ناـيًا ف  مجال الب انااش وإناـا    مط للحركمت المت املت للب اناا  

 فتما ى مك يرص اا األمان ال ا  الرار ة ف  استراي ج ت الب اناا الت  أصدرهاف

و مرجئ هاا التريائش ســـــارأس المبـــــؤول التناااو المناصـــــر الناـــــ  ف  مجال الب اناا فرمقًا م ن ًا   - 11
 صــا اا ومنتجاها   اســتراي ج ت الب اناا حضــم كجار مبــؤول  المن مت ومم ط كط من مبــتخدم  الب اناا وا 

 اإلط المن متف ومن ثمش ســــــاترلى الارمج مبــــــؤول ت إقرار البــــــ اســــــاا وال مل اا والم افار المت لقت  الب اناا  
ــا ااو وم الجت  االا اســــتخدا  الب اناا ذاا األولرمتو وايخاذ القراراا المت لقت بتخصــــ ص المرار   وا  صــ

دط الضـــــرمب تو ويم اط الااو ف  مجلس  ركمت الب انااو وادتبـــــاب المهاراا المتصـــــلت  الب انااو و ط الماـــــا
 وي لمل األعمال المت لقت بب اناا الااو على المبترى ال الم ف

و مرجئ التريائ نابــقش ســ اــرن فرمج اســتراي ج ت الب اناا  المن مت على فرمج عامط ماــتر  بان   - 12
ــا ااش فتنلف من كجار المر اا  ــؤول ت ا  اراا م ن   الب اناا وا  صـــــ ــيلك  مبـــــ ن التقناان  المن متش ومضـــــ

إعدا  الرثافج الداعمت لارمج اسـتراي ج ت الب اناا المت لقت  حماحت الب اناا والخصـرصـ تش واألإلام اا واألمنش 
واالهاع على الب اناا والاـــــــــرادااش وجر ة الب انااش واله مط ال ا  لت نرلرج ا الم لرماا المت لقت  الب انااش  

عن ينااا  االا اســتخدا  الب اناا ذاا األولرمتش مك يلي ق الدعم من فرمج االســتراي ج تف وســرن  والمبــؤول ت 
حجتمك الارمج ال امط ف  جلبـت عامت عند يناول هاا المبـافط الاـاملتش ول نق سـ اـمط أحضـًا ِفرق عمط نرع ت  

باط الم ال ال الحصــرش ِفرق  لتنااا ملمد من ال مط التقن  المت مج ف  مجاالا م انتف وســ مر  منهاش على ســ 
ال مط الم ن ت  ا  صـــــــــا اا والب اناا الضـــــــــخمت والب اناا الجزرا  ت الممان تف وضـــــــــمانًا لتحقاج االيبـــــــــاق  
والتجانس بان هاا الِارقش عاوًة على التج  ت ا  ارمت الراضــــــــحت لارمج اســــــــتراي ج ت الب انااش ســــــــ  مط كبار  
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مط الاــــــامط الماــــــتر  بان ا  اراا الم ن   الب اناا وا  صــــــا اا  ا  صــــــافاان رف بــــــًا ل ط من الارمج ال ا
 وفرقت ال مط الم ن ت  ا  صا ااف

وستاجك الااو كالز استخدا  مصا ر ب اناا بدفلت وأسالائ مبت رة لم الجت الب اناا  ار المن متش  - 13
ــا اا المن متف ويح ــد ال زراا ال افنت ف  الب اناا ويحبـــــان جر ة إ صـــ ي قًا لهاا الزاحتش أناـــــنا  من أجط ســـ

الااو مختبر الب اناا من أجط االبت اراا ف  مجال ا  صــا اا للت جاط  ابت ار واإلتجار األســالائ واأل واا  
المتصـــلت  مصـــا ر الب اناا البدفلتش من أجط  عم اعتما ها على مبـــترى المن مت والتاـــج ك على اســـتخدامها 

 على المبترى الق يروف

 ا (ش وذلز من   -إهار مت امط لجر ة الب اناا وا  صــــا اا )ان ر الارع ثان ًا   وســــارضــــك أحضــــاً  - 14
إلال ي ا ف ما لدى المن مت من إهار لضــــــــــــما  الجر ة ف  مجال ا  صــــــــــــا اا على مبــــــــــــترى المن مت  
واســــــت مالقف وســــــادعم هاا الجهد كالز ينااا عمل ت يحقج من صــــــحت الب اناا على مبــــــترى المن متش  حاث 

ن ال تراز  بان يرل  مقالاد األمرر على المبــــــــترى الرهن  واالســــــــتقال التقن  للمن متش وكالز وضـــــــك  يحبــــــــِع
اســـــــــتراي ج ت ب اناا ماتر ت ف  إهار من التاـــــــــاور مك الممتئ القانرن  للمن متش  ما حضـــــــــمن امت ال الب اناا  

لتحقج من صــحت الب اناا على  الماترح للجرانئ القانرن ت وجرانئ ي نرلرج ا الم لرمااف وســترفر كط من عمل ت ا 
مبـترى المن مت واسـتراي ج ت الب اناا الماتر ت مبـترماا مناسـجت من الاـاا  تش وضـماناا قرمت وييماناا مرثرقًا 

 بهاش مك ي لمل  رافل يجا ل الب انااش والتصدو لتعجا  الباروقراه ت األوسك نياقًا وياا و المخاهرف 
 

 ل القدراا ا  صاف ت للممايئ الامركلمت   ي لم2مجال ال مط ذو األولرمت    
لهن كا  اله مط الجدفد المقترح للحركمت المت املت للب اناا وا  صـــــــــــــا اا هر أد ر ابت اراا الااو  - 15

ــًاش ف  إليــت ينااــا اســــــــــــــتراي ج ــت يحــدفــث  بروزًا لمــا لــق من رملمــت ف  هــاا المجــالش فــالمن مــت يحــد  أحضـــــــــــــ
 ت أإلرى ذاا أولرمتش أ دها فتم ط ف  ي لمل القدرة ا  صـــــــــــاف ت  ا  صـــــــــــا ااش ثاثت مجاالا عمط رف بـــــــــــ 

 للممايئ الامركلمتف

مان للمرار  يحراًل  - 16 وف  الباهت الحال تش الت  ياـهد فاها أولرماا إصـاح األمم المتحدة و ـركافها المقدِع
جاا المقدمت من الممايئ الق يرمت  دبارًا ف  التركال صــرب الماــارمك الق يرمت وا قل م تش زا ا زما ًة كبارًة اليل

التا  ت للااو وا  صـــــافاان على المبـــــترمان ا قل م  و و  ا قل م  للحصـــــرل على الدعمف وإلال البـــــنراا 
ــاف ت لممايبها الامركلمتش بنقط ثال  ــ تش ايخاا الااو  الا ط إليراا لت لمل القدراا ا  صـــــــــ القلالت الماضـــــــــ

 رف ب  إلى الممايئ  و  ا قل م تش على سباط الم الفو افف إ صاف ت من مقر المن مت ال

ومن أجط مراصــــــلت ي لمل ا  صــــــا اا ف  الممايئ الامركلمتش ف   ط عد  كااحت المرار  المال ت  - 17
ا ضـــــا  تش فترإلى االقتراح ايجاع نهج ذو  ـــــقانف وســـــت لز القدرة ا  صـــــاف ت للممايئ الامركلمت جلف ًا من 

ــت من المالان ت ا قل م تو ويرفار إلال مجا راا عدفدة ــافاان ا قل ماان  مرار  مخصـــصـ ــمط يلومد ا  صـ ش ياـ
مجمرعت أ واا وإر ـــا اا لدعم ينااا األناـــيت االســـتراي ج ت والتناااحت على المبـــترى الق يرو )م ط التقا ماا  

حم يدرمئ مخصــــــص على الق يرمت الماــــــتركت وإهار األمم المتحدة للت او  من أجط التنم ت المبــــــتدامت(و ويقد
ــتدامت إلى مر ا  الب اناا المت  اقلد م هم ف  كط ممتئ من ممايئ األمم المتحدة  ــد أهدان التنم ت المبــــ رصــــ
ــاف ت   ــًا القدرة ا  صــ ــتلمد أحضــ الق يرمتش وإلى مر ا  الرصــــد والتقا م المرجر فن ف  ممايئ الااو الق يرمتف وســ

اا التنبـــاج والاـــراداا بان وكاالا األمم المتحدة النا ـــهت على الامركلمت من إلال االســـتاا ة من  ـــجمت آل  
 المبترى ا قل م   غ ت  عم األنايت على المبترى الق يروف
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وف   ان ح اترر ف  ك ار من األ  ا  أ  ا  صـــا اا ياـــمط  مرًا على و داا يقن ت محد ة ف   - 18
ــافاان ا قل ماان ف   الممايئ ا قل م تش ف لى ممايئ المن مت  مقر الااو الرف بـــــــــــــ ش وعلى قلاط من ا  صـــــــــــ

الق يرمت أ  يضــــــيلك كالز بدور رف بــــــ  فتم ط ف  زما ة الدعم المقد  إلى البلدا ش لضــــــما  إنتاح واســــــتخدا   
ب اناا عال ت الجر ة وقابلت للمقارنت عن األ احت واللراعتف إذ حممنهاش على وجق الخصــــــــــــر ش أ  يؤ و  ورًا  

اال ت اجاا المتصــــــــلت بتنم ت القدراا ف  البلدا  وف  الترع ت وي لمل الدعرة إلى أســــــــاســــــــ ًا ف  الرقرن على 
ــا اا   ــلت  ا  صــــ ــرادااش  غ ت  عم األناــــــيت المتصــــ مجا راا ينم ت القدراا وفر  ي بهت المرار  وإقامت الاــــ

 و/أو مؤ راا أهدان التنم ت المبتدامتف 

 وار  ا ال تش أ ِعدا مجمرعت أ واا  املت يبتهدن و عمًا للممايئ الق يرمت ف  االضياع بهاا األ - 19
يبــــــرمك الدعم المقد  ف  مجال رصــــــد أهدان التنم ت المبــــــتدامت على المبــــــترى الق يروف ويتضــــــمن مجمرعت  
األ واا قافمت  ا جرا اا المرصــــــــــــــى بها لمم ل  الااو وممايبها الامركلمتش وأإلرى يحصــــــــــــــر جم ك المرار  

ـلدى المن مـتش وذـلز بهـدن زـما ة اـلدعم الاز  لرصــــــــــــــد يحقاج األهـدانف ومن بان  المنهجـ ت والتقنـ ت المـتا ـت
المرار  الار ـحت الجـدـفدة المت ـد ة المـدرجـت ف  مجمرعـت األ واا مـجا ة يرجاهـ ت يبــــــــــــــتهـدن ي م م اســــــــــــــتخـدا  
ــتركت وإهار األمم المتحدة للت او  من أجط ــراا األهدان ف  التقا ماا الق يرمت الماــــــــ ــا اا ومؤ ــــــــ   ا  صــــــــ

التنم ت المبــــــتدامتو وإر ــــــا اا  خصــــــر  ي بهت مرار  إضــــــا  ت إلارجت عن المالان تو ومرجلاا ق يرمت يقد  
 لقياا فررمت و دفه ت لت ا  المحقج ف  بلرغ األهدان ف  كط بلدف 

ــافاان بان المقر والممـاـيئ ا قل مـ ت و و  ا قل مـ ت ف  كا  - 20 ر ينقـط المر اان ا  صــــــــــــ وســــــــــــــا  بــــــــــــــَّ
ك البرامج ال الم ت ال بارة المت لقت االيجاهان ش وذلز بهدن إحجا  يدفج أد ر  فنام ت ف  نقط الخبرااف وســت اــجَّ

بتنم ت القدراا ا  صــــــــــــاف ت الممرلت من مرار  إلارجت عن المالان ت )ان ر الارع ثال ًا( على إضــــــــــــاا  اليا ك 
يارمضــــــــــــــهـا إلى الممـاـيئ ا قل مـ ت   الامركلو على أجلا  من أناــــــــــــــيتهـا المت لقـت بتنمـ ت القـدراا عن هرمج

الق يرمتف وسـت ن َّم  وراا يدرمب ت وإعام ت منت مت يبـتهدن الممايئ الامركلمتف وسـاتراصـط يرسـ ك نياق   أو
( الت  يضــم الاــجمت التقن ت لء صــا ااش الت  جم ت فاها  الا ط مجمرعت  SharePointمنصــت  ــار رمنت )

ر  والمجا راا ذاا الصـلت لصـالد الممايئ الامركلمتش وكالز الحال   ما هافلت من الم لرماا واأل واا والمرا
ــاف تش والت  يرفر م لرماا ماادة عن  ــر برامج ينم ت القدراا ا  صــــ ــط  القافمت الت  أعديها الااو لحصــــ فتصــــ

 سبط هلئ المباعدة والتمرمطف

ش سـتبـ ى الااو أحضـًا إلى االسـتاا ة وإضـافًت إلى ي لمل القدرة ا  صـاف ت لممايبها الامركلمت مجا ـرةً  - 21
من  ـجمت آل اا التنبـاج ا قل م ت والاـراداا النا ـهت لدعم األناـيت على المبـترى الق يروش  اث إنها مرجهت  
ــتركت وأهر األمم المتحدة  ــاهمت ذاا جدوى ف  إجرا  التقا ماا الق يرمت الماــــــ ــًا نحر يقدحم مبــــــ يرجاهًا إلاصــــــ

 بتدامتف للت او  من أجط التنم ت الم
 

   الرصرل بتخص ص المرار  إلى المبترى األم ط وي   ف ي بهتها 3مجال ال مط ذو األولرمت    
ف  المافت من  0,3ا  صــــــا اا ناــــــا  ح ان  من نقص  افم ف  التمرمطش  اث ال حجتاب ســــــرى   - 22

مرار ها البرنامج ت ال ا حت مجمرع المبـــــــــاعدة ا نماف ت الرســـــــــم تف وقد اســـــــــتاا ا الااوش من أجط اســـــــــت مال 
المتراضــ ت المخصــصــت لء صــا ااش من مصــا ر مؤســبــ ت أإلرى وأمرال إلارجت عن المالان تف  ار أ  هاا 
ــا ر يتبــــــم عمرمًا  يا ك مؤقتش وه  محدو ة النياق إذا ما قررنت  حجم ا ت اجاا البلدا ش ومن ثمش  المصــــ

 يالاط القار  الت  فتبم بها التمرمط البرنامج  ال ا وففه   ار مافمت يمامًا لم الجت أوجق عد  ال قان و 



E/CN.3/2022/23  

 

21-18412 7/26 

 

ــا اا ف  الااو مؤإلرًا آل ت المن مت المرنت  - 23 ــ جت ا  صــــــــ ــتاا ا منها  ــــــــ ومن بان األ واا الت  اســــــــ
المت د ة الاـــــــــــركا ش الت  حممن أ  يرفر األمرال األول ت لمجال عمط إ صـــــــــــاف  محد ة ف  أفج زمن  مت د  

تش إلى جــانــئ األمرال البرنــامج ــت ال ــا حــت والمرار  الخــارجــت عن المالان ــت األإلرىش  البــــــــــــــنرااف ومممن ل ل ــ 
يت د وضـــــــك إلي  عمط هرملت األجط أد ر اســـــــتدامتش ينقبـــــــم إلى إلي  ســـــــنرمت أقصـــــــر أجًا يتضـــــــمن  أ 

ــهم ف    ــاانش أ دهما حبـــ ــافاان رف بـــ ا جرا اا ذاا األولرمتف وف  الرقت الراهنش يمرل اآلل ت برنامجان إ صـــ
ش واآلإلر فدعم رصــــد مؤ ــــراا أهدان التنم ت المبــــتدامت )ان ر الارع ثال ًا(ف وف  عا  “2030×   50”مجا رة 
ش وعلى الر م من القار  الناجمت عن الجافحتش سجط البرنامج الارع  المت لج برصد مؤ راا األهدان  2020

ف ويلقى ممتئ 2021ق ل ا  أعلى م دل ينااا بان برامج اآلل تش و صــط على مخصــصــاا أإلرى  الحجم نابــ 
دبار ا  صـافاان أحضـًا أمرااًل مؤسـبـ ت ي مال ت لرصـد مؤ ـراا األهدان من أجط يمرمط سـلبـلت من األناـيت  

  ار المخي  لها ف  إهار اآلل تف

وي مط كالز الر داا المؤســـــــبـــــــ ت األإلرى الماـــــــاِركت ف  ال مط ا  صـــــــاف  على ي   ف جهر ها  - 24
يحبـان الت امط مك األولرماا المبـتجدةف وقد  اـدا مرار  من إلارح المالان ت  جرا     لت بهت المرار  من أجط

الت  يهدن   “2030×   50”إ صــــــا اا األمن الزااف  ومصــــــافد األســــــما  والزا ااش وكالز من أجط مجا رة 
ــاعدة  ــا اا زراع ت مت املت  حلرل عا    50إلى مبـــــــــ ــتقصـــــــــ ن ش والمر لت ال ان ت م2030بلدًا على إجرا  اســـــــــ

ش  2020االســتراي ج ت ال الم ت لتحبــان ا  صــا اا اللراع ت والرمف تش والبرنامج ال الم  للت دا  اللراع  ل ا   
 ف6ومجا رة الرصد المت امط لهدن التنم ت المبتدامت رقم 

ــا اا   - 25 ــالد ا  صـ ــات ان على الااو أ  يلمد يركالها على ي بهت المرار  الخارجت عن المالان ت لصـ وسـ
المبــــــــترمان الق يرو وا قل م ف ومترقف ذلز إلى  د كبار على قدرة الممايئ الامركلمت على ي بهت يلز على 

المرار ش الت  ســـــارفر ممتئ كبار ا  صـــــافاان يدرمجًا ويرجاهًا مصـــــممان إلصـــــ صـــــًا لهاش على النحر المبان  
لمبـــــــــــــترمان الق يرو وا قل م  (ف وا تمال ي بهت المرار  من أجط ا  صـــــــــــــا اا على ا19أعاا )ان ر الاقرة 

ححقج أحضـــــًا زما ة كبارة ف  إ ماح ا  صـــــا اا ف  أهر األمم المتحدة للت او  من أجط التنم ت المبـــــتدامتف 
ولالزش فنجز  أ  ف بـــــر ال مط  على  عم البلدا  ف  ي م م ا  صـــــا اا ف  أهر الت او  والتقا ماا الق يرمت  

 يت ا  صاف تف الماتركت ي بهتل المرار  لدعم األنا

ــهت لت بهت المرار  على  - 26 ــتاا ة من جم ك الار  النا ـــ ــتبـــــ ى المن مت إلى االســـ وعاوة على ذلزش ســـ
المبــــــــــــــترى ال ـالم ش  مـا ف  ذـلز مركل يـجا ل الم لرمـاا من أجـط يمرـمط بـ اـناا التنمـ ت الحـدـفث ا ناــــــــــــــا ش 

ــت  مرفج الب ـانـاا ال ـالم  التـا ك للبنـز الـدول ف وقـد أناــــــــــــــ، مرك أو ل يجـا ل الم لرمـاا ل مر   م ـا ـت منصــــــــــــ
إل ترون ت لترفار الم لرماا والخدمااش لتتناســــــــــئ مك الم رور من يمرمط الب اناا وا  صــــــــــا اا واليلئ  
عل قش وما حبـتتجك ذلز من يبـهاط التنبـاج بان الجهاا المانحت والبلدا  الاـرممتف أمَّا مرفج الب اناا ال الم ش 

لبنز الدول  لدعم االســــت ماراا ف  أســــاســــ اا الب اناا وا  صــــا ااش وف   فهر صــــندوق جدفد حبــــتضــــ اق ا
 ييب قايها المتقدمت على المبترماا ال الم ت وا قل م ت والرهن ت والمحل تف 

 
  يحبان جر ة البن ت التحت ت لت نرلرج ا الم لرماا الت  يدعم األعمال المت لقت 4مجال ال مط ذو األولرمت   

 صا اا  الب اناا وا   
فريج  إ قا   ـــ جت إ صـــا اا المن مت ف  صـــدارة عصـــر الم لرماا  إعيا  أهم ت كبارة لتحبـــان  - 27

ــًت إذا  ــا ااش إلاصـــــــ جر ة البن ت التحت ت لت نرلرج ا الم لرماا الت  يدعم األعمال المت لقت  الب اناا وا  صـــــــ
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ا المتم لت ف  الب انااش كما هر دا  لها أ  يمضـــــــــــ  قدمًا نحر ن ا  أد ر ي امًا ف   ركمت جم ك أصـــــــــــرله
مرصــــــــى  ق أعااف ومجئ التزلئ على الم افار  ار المترافقتش وعد  إممان ت التاــــــــزاط البان ش ويجلا الن م  
الـقدحمـت المبــــــــــــــتخـدمـت ف  إ ارة البـ اـنااف وـلاـلزش ســــــــــــــتبــــــــــــــتحـدل المن مـت وينـاا ن ـامـًا مبت رًا   ارة البـ اـناا 

ناا وايبـاق التيباج مك الم افار الدول ت ف  جم ك  لقاا سـلبـلت الي مت  ا  صـاف ت حضـمن اريااع جر ة الب ا
 ا  صاف ت برمتهاف

ويحد  المن مت  الا طش ف  اســـــــتراي جاتها المت لقت بتحدفث ا  صـــــــا ااش ركاليان رف بـــــــاتان لالز  - 28
ــر الب اناا ف  ــت مت املت لناـ ــا  منصـ ــاف  وإناـ ــتر ع  الجهدش يتم ا  ف  يجدفد ن ا  ال مط ا  صـ ــمط مبـ  ـ

ب اناا إ صا ااف ويحي قًا لهاا الزاحتش و ضك اقتراح ماروع  ناا  الن ا  والمبتر عش على أساس مدإلاا  
 من إ اراا و   ئ مت د ةش حمرلها صندوق الناقاا الرأسمال ت للمن متف

ــد على الا ال ت من  اث   - 29 ــاف  الميرر أثر واضــــ الت لات ومن المترقك أ  حمر  لن ا  ال مط ا  صــــ
وايبـاق ب اناا المن مت والجر ة والم رفت المؤسـبـ تف وسـارفر  ًا من هرن إلى هرن لجمك الب اناا األول ت 
ويخلمنهاش وإجرا  ال مل اا ا  صاف ت اآلل تش وإ ارة الب اناا الرصف تش ويقا م الجر ةش وإنتاح الب اناا الجاهلة  

 للنارف

ــاف  المترقك أ  حمر  ف  أوافــط عــا   وف  المر لــت المقبلــت لتيرمر لن ــ  - 30 ش 2022ا  ال مــط ا  صـــــــــــــ
سـانصـئ التركال على الرصـرل به مط الن ا  وأ افق إلى المبـترى األم ط ويحبـان واجهت اسـتخدامق وو افاقف  
ويامط األولرماا الرف ب ت للمر لت ا نماف ت المقبلت نقط الن ا  إلى البحا ت ا ل ترون تش وإعا ة يصم م   ض 

ــر الب اناا لدى المن متش وينااا  الر  ــزاط البان  ال امط للن ا  مك ن م ناــــ ــما  التاــــ ــاف تش وضــــ داا ا  صــــ
مجمرعت من متيلجاا ي نرلرج ا الم لرماا والر افف الجدفدة الت  ســبج وقاها  بــبئ القار  الماروضــت على 

 المرار  واألإلرى التقن تف

ااق الرأسـمال  لمبـتر عاا الب اناا ا  صـاف ت أحضـًا واسـتاا  ن ا  ال مط ا  صـاف  ومقتر اا ا ن  - 31
من عمل ت  صــــــــر وير ــــــــاد  ــــــــاملت للبن ت التحت ت ا  صــــــــاف ت لت نرلرج ا الم لرماا أجريها  ــــــــ جت إلدماا  

 ي نرلرج ا الم لرماا  المن متف

  المنصـــــــــر  عل ق ف  ا هار االســـــــــتراي ج  “الرقمنت”وســـــــــتترافج هاا الجهر  مك الدفك نحر زما ة  - 32
ــا اا الااوف ومن  ــــــن  الجمك  الجدفدش من أجط يحاال الحلرل المبت رة  نتاح الب اناا ويحبــــــان جر ة إ صــــ
بان هاا التدإلاا المبت رة أ  ححقج يحبــنًا ملحر ًا ف  جر ة ب اناا المن متش ورضــا المبــتخدمانش وســهرلت  

 ارمـتش عاوة على عـئ  الر  الملقى االهاع على الب ـانـااش مك إلاض ي ـال ف إ ارة الب ـانـاا والت ـال ف ا 
 على عايج البلدا ف

 
وضااااار متار متكامل لجااااامان جودة اإلحصاااااا ا  والبيانا  الجاااااخمة والبيانا  الج تا ية   -  با  

 المكانية
زا  التحرل صــرب إحجا    مط  ركمت مت املت للب اناا وا  صــا ااش كما هر مرضــد أعااش من  - 33

ط لضـــما  جر ة الب اناا وا  صـــا ااف ويبـــلز من مت األ احت واللراعت هاا الحاجت إلى وضـــك إهار مت ام
البــــــباط بناــــــا ش من إلال يحدفث إهارها الحال  المت لج  ضــــــما  الجر ة ا  صــــــاف تش ك  حضــــــم المجا ة 
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الترجاه ت وأفضــط الممارســاا المنيجقت على اســتخدا  الب اناا الضــخمت والب اناا الجزرا  ت الممان ت أل رار  
  صاف تفإ

وقد م َّمت المن متش برصـــــاها من مت  ول ت ياـــــار  بناـــــا  ف  إنتاح وناـــــر ا  صـــــا اا المت لقت  - 34
 “ما متها لتحقاج  رضــــــــــــــها”ش من  اث  2014 المجاالا الزااف ت واللراع تش جر ة إ صــــــــــــــا ايها منا عا  

ا ال رمضـت إهار  ضـما  جر ة  فت لج  ا ت اجاا المبـتخدمان والمجا ة األر  ت عاـر الت  فرسـم إليرهله   ما
ا  صــــا ااف ويترافج المجا ة الخمبــــت المتصــــلت  النرايج ا  صــــاف ت مك أ  ا  الجر ة المتم لت ف  األهم تو 
والـدقـت واالعتمـا حـتو و بــــــــــــــن الترقاـت وااللتلا   ـالمراعاـدو والتجـانس وإممـان ـت المقـارنـتو وســــــــــــــهرلـت االهاع  

صــــــــــــــافـ تش ير  ف  إهـار عمـط الـااو ثاـثت مـجا ة يتـناول المنهجـ اا والرضــــــــــــــرحف و  مـا فت لج ـ ال ملـ اا ا  
البـــل متو والا ال ت من  اث الت لاتو وعئ  الر ف وأإلارًاش يبـــتر ـــد عمل ت يقا م الباهت المؤســـبـــ ت  بـــتت مجا ة 

 تف يتصط ايصااًل وث قًا  المجا ة المن مت لتنايت ا  صاف ت الدول ت والمجا ة األساس ت لء صا اا الرسم  

وياـد  المن متش ف  إهارها المت لج  ضـما  الجر ة ا  صـاف تش على أ  إ صـا ايها يبـتند أسـاسـًا   - 35
( أو من من ماا  “الب اناا ال انرمت”إلى الب اناا المقدمت من البـــــــــلياا ا  صـــــــــاف ت الرهن ت )وم يللج علاها 

ــافـ ت لـدى الاـاوش فـالت بار عنهـا ا ال ملـ اا ا  صــــــــــــ ــًا أقـط من يلـز الرار ة ف      ولـ ت أإلرىف أمـَّ ي بارًا ملمرســــــــــــ
ــًا إلى جمك الب اناا ال انرمت وم الجتهاش   ــاســــ ــتند أســــ ــاف تش ذلز أنها يبــــ النمرذح ال ا   جرا اا ال مط ا  صــــ
ولهااش ي زِاط ف ل ًا مرا ط م انتش من قباط المرا ط الارع ت المت لقت  نإلا ال انااف ومك ذلزش يتيلئ بال جهد  

ف  اســــت رار الب اناا الرار ة والتحقج من صــــحتهاش ويحقاج التراا  بان التصــــن ااا وو داا  ال ح بــــتها   ق 
ــترمان   ــت اضــــت عن الماقر  منهاش و بــــاب المجام ك النهاف ت على المبــ الي اسش ويحرمر الب اناا الرار ة واالســ

لمنتجــت على المبــــــــــــــترى ال ــالم  وا قل م ف ومتر  يركل عمــط الاــاو على الب ــانــاا ال ــانرمــتش أو الب ــانــاا ا
 الرهن ش أثرًا عم قًا ف  جر ة إ صا اا المن متش وف  صدورها ف  أوانها على وجق الخصر ف 

وإهار مؤ ــــراا أهدان التنم ت المبــــتدامت المريج  بهاش  ايت الحاجت   2030ومك اعتما  إليت عا   - 36
المن مت يراجقش برصــاها وكالت   إلى إصــدار إ صــا اا  م قت وف  أوانها أ ــد من أو وقت مضــىف وما فتهت

مؤ ــــراا أإلرىش هلجًا  ار مبــــبرق على إصــــدار إ صــــا اا ذاا   5مؤ ــــرًا ومبــــاِهمت ف    21ماــــرفت على 
أهم ت و م قت وف  أوانها ف  مجال األ احت واللراعتف وف  إهار التصـــــدو لهاا التحدوش أصـــــجد من الراضـــــد 

ل انرمت وم الجتها فحبــئش بط إ  علاها أحضــًا أ  يبــتااد  أ  المن مت ال حممنها االعتما  على جمك الب اناا ا
 من جم ك مصا ر الب اناا الخارج ت األإلرى المتا تف

ويبــــــــــــــتخد  المن مت  الا ط الب اناا وا  صــــــــــــــا اا الت  ينتجها وكاالا األمم المتحدة والركاالا  - 37
ش  “ الب اناا الضــخمت ”اــار إلاها  اســم الدول ت األإلرىش وقد  رلت اهتمامها مؤإلرًا إلى مصــا ر ب اناا أإلرىش ح 

وه  ب اناا الهايف المحمرلش و  اناا وســــــافط التراصــــــط االجتماع ش والب اناا الجزرا  ت الممان تش والب اناا  
المبــتمدة من الم اماا التجارمت ا ل ترون تش و ــجماا االســتاــ ارش وال دا اا الاك تش وأجهلة التتجك المزاحت 

د المراقكف ولب اناا رصــــــــــــد األرر واالســــــــــــتاــــــــــــ ار عن   د أهم ت إلاصــــــــــــت ف  إنتاح للن ا  ال الم  لتحدف 
إ صــا اا األ احت واللراعتش وذلز ألنها ي تبــ  أهم ت  اســمت ف  إنتاح إ صــا اا  يا  األرر واســتخدا   

 األراض ش وإ صا اا المحاصاطش وإ صا اا الزا ااف

المت لج  ضـــما  جر ة ا  صـــا اا )هج ت عا    وياـــار من مت األ احت واللراعت ف  إهارها الحال  - 38
المت لج  المنهج ت البـــــــل مت   6( إلى اإلت ار مصـــــــا ر الب اناا ذاا األهم ت والمناســـــــجت  مرجئ المبدأ  2014
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المت لج  االســــــــــتقال والح ا  المهناانف باد أ  هافن المبدأفن   9وا جرا اا ا  صــــــــــاف ت المناســــــــــجتش والمبدأ 
ت الاــدفدةش وال حصــا  إلى مبــترى اســت  اب جم ك اآلثار المتريجت على اســتخدا   فتبــما   اــ   من ال مرم  

الب اناا الضـــــــــــخمت ف  األ رار ا  صـــــــــــاف تف وقد أ ركت عدة وكاالا إ صـــــــــــاف ت وهن ت و ول ت أ  جمك 
واسـتخدا  الب اناا الضـخمت أل رار إ صـاف تش ف   ط ن ا  الب اناا ا حمرلرج  المرسـك الماكررش فتيلجا  

ني د ا هار القافمف ومنجز  أ  فراع  ذلز التزاراا الازمت على مبــــترى الباهت المؤســــبــــ ت وعمل اا ا نتاح ي 
 ا  صاف  ويقا م جر ة النرايج ا  صاف ت استنا ًا إلى استخدا  الب اناا الضخمتف

الضخمت من أهم ت واألمر اآلإلر الاو  اا واضحًا اآل  هر أ  الرفا  برعد ماا ا أ  يلمد الب اناا  - 39
ن يرقاتها و قتها على  د ســرا ش ال فتحقج إال بدفك ب من   ا  صــا اا مك ما حصــا ئ ذلز من إممان ت يحبــي
 اهظف وجمك كمـ ت كبارة من البـ اناا وم ـالجتهـا و مج يـلز البـ اناا مك األإلرى المبــــــــــــــتمـدة من المصــــــــــــــا ر  

يلمدش  يرمقت  ار مجا رةش إلير وقرع أإليا  يؤثر  القافمت عمل اا م قدة وك ارة المتيلجااش ومن المرجد أ  
 ينثارًا مجا رًا على  قت النرايج ا  صاف تف

وف   ط ما يقدَّ ش فهدن التني د الجارو  هار ضـما  جر ة إ صـاف اا الااو إلى أ  حضـم ا هار   - 40
ــتخدا   ــاا المت لقت  اسـ ــط الممارسـ الب اناا الضـــخمت والب اناا الجزرا  ت  المجا ة الترجاه ت ذاا األهم ت وأفضـ

ــارمك  اإلط المن مت أو   ــًا الخبراا والماـ ــتي ِعم الااو أحضـ ــاف تف وإلال عمل ت التني دش سـ الممان ت أل رار إ صـ
 ارها من الركاالا ا  صـــــــــــاف ت الدول تش مك يركال إلا  على  الت اســـــــــــتخدا  الب اناا الجزرا  ت الممان ت 

 للراعتف نتاح إ صا اا األ احت وا
  

 معلوما  مستكملة ع  :نف ر أنة ة :نمية الادرا   -  ثالثاا  
 “2030×   50”مبادرة   -  ألف 

ش الت     ــــــنت رســــــم ًا ف  أفلرل/ســــــبتمبر  “2030×    50”ش يا اط مجا رة 2019بدأش ف  يمرز/فرل ق   - 41
ــت الدإلط   50ف ويهدن المجا رة إلى يممان و عم 2018 ــرمحت الدن ا من بلدًا من البلدا  المنخاضــــــ و لدا  الاــــــ

ــم  ملمد من الا ال ت  حلرل عا    ــ  ف  بنا  ن م ب اناا زراع ت وهن ت يتبـــ ف والهدن من 2030الدإلط المترســـ
هاا المجا رة هر زما ة قدرة البلدا  على إنتاح ب اناا اســتقصــا اا زراع ت ورمف ت عال ت الجر ة وف  أوانها مك 

ح بـــتر ـــد بها ف  عمل ت صـــنك القرار على مبـــترى البـــ اســـااف وي تبـــ   يحلاط يلز الب اناا واســـتخدامهاش ك 
المجا رة أهم ت اســـــــتراي ج ت يؤهلها للما ة كم ت ونرع ت الب اناا المتا ت لرصـــــــد النتافج المت لقت  زاحاا أهدان 

ــلت  اللراعتش وذلز بترفار ب اناا ف  أوانها وي مس أ دل التيرراا عن المؤ  ــتدامت المتصــ ــراا  التنم ت المبــ  ــ
 ف1-3-12 و 1-أ-5 و 1-4-2 و 2-3-2 و 2-3-1

إلى نمرذجل  اســــــــتقصــــــــا اا قافمان على يجارب ن ا  الم لرماا   “2030×   50”ويبــــــــتند مجا رة  - 42
الـدول  لل لر  والت نرلرج ـا اللراع ـتش و رنـامج االســــــــــــــتقصـــــــــــــــا اا اللراع ـت القـافمـت على الملارع التـا ك للاـاوش 

المبرح المت املت  رل اللراعتش التا ك للبنز الدول ف ويتاح للبلدا   -الم  ات  وماروع  راست م اس مبترماا 
إممان ت ينااا برنامج االســـتقصـــا اا القافمت على الملارع على مدى  ورة مت د ة البـــنرااش أو برنامج المبـــرح 

فم على المت املت الاو حجمك بان عنصــــــــر اجتماع  اقتصــــــــا و رما  قافم على األســــــــرة الم  اــــــــ ت وآإلر قا
 الملارعف ويترلى المن مت زما  الي ا ة ف  ال نصر المت لج  إنتاح الب انااف
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وم  مـِط هـاا الجهـد بـنا  قـدراا صـــــــــــــــناع القرار اـلاو فهـدن إلى يرســــــــــــــ ك نيـاق اســــــــــــــتخـدا  بـ اـناا  - 43
 نتاج ت االسـتقصـا ااش ك  ح بـتر ـد بها ف  صـنك قرارايهم المت لقت  البـ اسـاا أو االسـت مارااش بهدن زما ة ا

من أهدان التنم ت المبــــــتدامتف  2اللراع ت  يرمقت مبــــــتدامتش وي لمل األمن الزااف  والتزاحتش ويحقاج الهدن  
 ومناا هاا ال نصرل من عنصرو المجا رة الصندوق  الدول  للتنم ت اللراع تف

رل المنهج ت وإلى جانئ برامج االســـــــتقصـــــــا ااش ســـــــت  يى كالزش ف  إهار المجا رةش األولرمت للجح - 44
ذاا األهم ت الحاســـــــمت ف  مجال االســـــــتقصـــــــا اا اللراع ت والرمف تش  غ ت إحجا   لرل منهج ت من أجط زما  
ــرلو  ــر من عنصـ ــاترلى زما  الي ا ة ف  هاا ال نصـ ــرع تف وسـ ــا اا ذاا الر داا المرضـ ــتقصـ ف ال ت ن م االسـ

 المجا رة مركل الب اناا ا نماف ت التا ك للبنز الدول ف 

را الت لات ا جمال ت للمجا رةش الت  يتقاســـــــــــــمها البلدا  الاـــــــــــــرممت والجهاا المانحت والاـــــــــــــركا    - 45 وق دِع
ملار   والر أمرمم ف    700  ملار  و  500المناــاو  المت ــد و األهران والقيــاع الخــا ش  مبل  فتراوح بان  

ــت من التمرمط الاز ش وأ  يل ــاهم يدرمج ًا  حصـــــــــ ــرممت أ  يبـــــــــ تل  بتحمط كامط الت لات ف   وعلى البلدا  الاـــــــــ
ــ اق البنز   ــتضـ ــنرااف وم مط على ذلز فرمج م ن   إ ارة البرامجش حبـ ــر  فترة يتراوح بان إلمس وثمان  سـ  ضـ

 الدول ش مك يحملق المبؤول ت ال املت عن ا  ران البرنامج  والمال  الاامط على المجا رةف 

الر م   - 46 وعلى  ــاش  التنااــــ من  األولاان  البــــــــــــــنتان  ــا  وإلال  كررونــــ فاروس  ــت مرر  ــافحــــ جــــ أثر   من 
 (ش  قج الاركا  المنااو  نرايج ذاا أهم ت ف  إهار من الت او  الرثاج مك البلدا  الارممتف 19-)درفاد

و  ما فت لج  إنتاح الب انااش ما فتهت المجا رة يمارس ناــــاهها ف  يبــــ ت بلدا  ه   إثار  ا وأرمان ا   - 47
ــاعـدا على يرفار وأو ـندا وجمهررـمت ينلانـ ا المتحـ  دة وجررجـ ا والبــــــــــــــنزـال وكمبر ـحا وماوو وناـجالف وقـد ســــــــــــ

التدرمئ والمبـــاعدة التقن ت ف  إعدا  ويصـــم م االســـتقصـــا اا المت املت وجمك الب اناا ويحلالها وناـــرهاش  ما 
 ط  فقد  ف  ذلز ما فت لج  الب اناا الجلف تف وف  عدة بلدا  يمارس   ق الااو ناـــاههاش حممن م اس األثر  الا

ــا ااو ويصــــــمم  ال ًا  15أنجلا  ــتقصــــ جرالا أو حجرو إنجازهاو ويبــــــتي ك أر  ت بلدا  )أو ندا   6جرلت اســــ
 1-3-2وجررج ا والبــــنزال وكمبر حا( اآل   بــــاب النتافج المحققت مقابط مؤ ــــرلو أهدان التنم ت المبــــتدامت  

ــر 2-3-2 و ــاب النتافج مقابط المؤ ــــــــ ــنزال وكمبر حا(و   1-أ-5و وثاثت منها قا رة على  بــــــــ )أو ندا والبــــــــ
 وأصدرا إلمبت منها مجمرعاا ب اناا جلف ت كاملت )أو ندا والبنزال وكمبر حا(ف  

ضــــــــــــــ ـت اللمبــــــــــــــاا األإلارة على يقا م أول  لب ـانـاا الن ـا   - 48 و  مـا فت لج  ـاســــــــــــــتخـدا  الب ـانـااش و 
دا وإثار  اف ون َّم الصـــــندوق الدول  ا حمرلرج  ف  كمبر حاش ومجرو ال مط على إنجاز أعمال مماثلت ف  أو ن 

للتنم ت اللراع ت مبـــا قت لماـــارمك الجحث المبت رة الت  ييبج فاها الب اناا الت  ي جمك من إلال المجا رة على 
ــت مارف  ــم مها أو ايخاذ قراراا االســ ــم م البرامج أو إعا ة يصــ ــترى الرهن  أو يصــ ــاا على المبــ ــ اســ ــم البــ رســ

ال الم  السـتخدا  الب اناا الاو ن مق الصـندوق الدول ش وع قد ف  الاترة ما بان    وع رضـت النتافج ف  المؤيمر
ش ومجرو اسـتخدامها كنم لت ملمرسـت على اسـتخدا   2021كانر  األول/ حبـمبر  2 ياـرمن ال ان /نرفمبر و 30

فار الحلرل  ب اناا االســـــتقصـــــا اا للتصـــــدو للتحدحاا ا نماف تش وإثرا  البـــــ اســـــاا والبرامج  الم لرمااش وير 
 الازمت لدفك عجلت االست مارااف

الماروضــت على ينااا  راســاا التحقج المنهج ت  19-وعلى الر م من القار  المتصــلت  جافحت كرفاد - 49
الت  يجرى مادان ًاش أ ا الجحرل واألناـــــــــيت ذاا الصـــــــــلت الت  فدفرها البنز الدول  إلى إ راز يقد  ملحراف  

قاج الت امط بان ن هج االســــــتقصــــــا اا )يصــــــم م أإلا ال اناا والر داا  ار واضــــــي لك  نعمال ف  مجال يح
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ــا  ويممان المرأة(و  الم  ارمت(و واســــتخدا  الت نرلرج ا )مدإلاا ال مالتش وإلصــــر ت التر تش وفاقد ما   د الحصــ
 والت امط مك مصا ر الب اناا األإلرى )ب اناا رصد األرر(ف 

ش من إلال عمل ت 2023 جدفدًا إلى المجا رة ف  مرعد  افتق عا   بلداً  14وإجمااًلش ســـانضـــم رســـم ًا   - 50
ــ ا و ريا  و رركانا فاســــر و رروندو و رل ف ا ) ولت  المت د ة القرم اا(  -ر   مخي  لها ومتجانبــــت )إندون بــ

ــلاا ور و انا و ان ا وكان ا ومال  ومرزامباج وم انمار وهافت (ف ومن المترقك أ  فتيل  ئ  و ولت فلبــــــيان والبــــ
 إ ماح هاا البلدا  ف  المجا رة بال جهر  إضا  ت لجمك األمرالف

 
االسااتتا:يجية العالمية لتاساا   اإلحصااا ا  الزراعية والتيفية  المتحلة الثانية م  التنف ر   -با    

(2020-2025) 
ــا اا اللراع ــتش ف  الــدورة األر  ان للجنــت 2009ف  عــا    - 51 ش قــد  الارمج ال ــامــط الم ن   ــا  صـــــــــــــ

ا  صـــــــاف تش يقرمرًا عن التحدحاا الرف بـــــــ ت الت  يراجق مجال ا  صـــــــا اا اللراع ت والرمف تف و غ ت م الجت  
ــا اا اللراع تف وف  عا    ــدقا  الرف س الم ن   ا  صـ ــنا اللجنت فرمج أصـ ــافطش أناـ ــك 2010هاا المبـ ش وضـ

 د عامانش و ضـ ت إليت عمط عالم ت الارمج االسـتراي ج ت ال الم ت لتحبـان ا  صـا اا اللراع ت والرمف تش و  
 ف 2012لتناااهاش أقريها اللجنت ف   وريها ال ال ت واألر  انش ف  عا  

ممت االســتراي ج ت ال الم ت لتحبــان ا  صــا اا اللراع ت والرمف ت على  ــمط برنامج مت د    - 52 وقد صــ 
برنامج  اســـــتمرار مك اال ت اجاا  البـــــنراا ف ناا على مرا ط مدة كط منها إلمس ســـــنرااش مما فت د مرا مت ال

المتيررة لبرنـامج ال مــط الـدول  وا قل م ف ويرلـت زمـا  الي ــا ة ف  ينااــا المر لــت األولى من االســــــــــــــتراي ج ـت  
ال الم ت من مت األ احت واللراعت ومصـــــرن التنم ت األفرمق  واللجنت االقتصـــــا حت ألفرمي ا والم هد ا  صـــــاف   

ــ ا والمح   الها ةش أمَّ  ــ اق  آلسـ ــتضـ ــتراي ج ت ال الم ت الاو يبـ ــ قهاش فقد يرالها الممتئ ال الم  لاسـ ا مهمت ينبـ
ش وأســــــــــــــار ينااـاا عن آـثار كبارة وإحجـابـ ت  2018المن مـتف وقـد ادتملـت المر لـت األولى من البرـنامج ف  عـا   

ــاف ت اللراع ت ف  ال دفد من البلدا  النام ت ــتاا ا منها الن م ا  صــ ــد من التقارمر المنت مت ش كما ( 1) اســ فتضــ
 ف2020 و 2017 و 2015 و 2014 و 2013الت  قدمها الممتئ ال الم  إلى اللجنت ف  األعرا  

ضــ ت إليت ال مط ال الم ت ال ان تش الت  يزي  الاترة بان عام   - 53 ش  اســتخدا  2025  و 2020وقد و 
  صــاف ت اللراع ت للبلدا   ما فتما ــى مك نهج فنقبــم إلى و دااش وكا  الهدن منها ي لمل ويحدفث الن م ا

المجا ة األول ت لاســــــــــــــتراي ج ت ال الم تف ويركل على أر  ت مجاالا ونرايج يقن ت يت لج  الجرانئ الرف بــــــــــــــ ت  
ــ ما  ــتدامتش وال سـ ــ اســـاا األمن الزااف  والتنم ت المبـ ــاف  و وريقف ويدعم إليت ال مط سـ ل مل ت ا نتاح ا  صـ

ــالائ ون هج ف الت من  اث الت لات  عيا   ف ت قرمت    ما فت لج  نهدان ا ــتدامت واســـــــــتخدا  أســـــــ لتنم ت المبـــــــ
 نتاح الب اناا يلب ًت لا ت اجااف وي بـر أحضـًا يحبـان الروا   بان إنتاح الب اناا ورسـم البـ اسـاا من إلال  

 يحبان استخدا  الب انااف

راي ج ت ال الم ت أ د أول االســت ماراا الت  ش م نحت االســت 2023  و 2020وف  الاترة ما بان عامل   - 54
يركل على القارة األفرمي تش بدعم من مؤســـــبـــــت باط ومالاندا  اتس والمارضـــــ ت األورو  تش  مبل  إجمال  قدرا  

بلدًا أفرمي ًاش ومهدن إلى ي لمل القدراا ف  البلدا    25مافان  والر أمرمم ف ومبتهدن برنامج األنايت    9,3
 __________ 

 (1) African Development Bank, Capacity Building in Africa for Agricultural and Rural Statistics: Status 

Update (Abidjan, Côte d’Ivoire, 2020)ف 
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ف ويناا الااو البرنامج  الت او  مك الارادت ف  مجال ا  صا   “2030×   50”تراهاا مجا رة  الت  يبترف  ا 
 من أجط التنم ت ف  القر  الحا و وال ارمن واللجنت االقتصا حت ألفرمي اف 

ومتجبـــــد البرنامج ف   ـــــمط أر  ت عناصـــــرش أال وه   )أ( وضـــــك إلي  اســـــتراي ج ت لء صـــــا اا   - 55
)ب( يرفار التدرمئ من إلال إ إلال يحبــــــاناا على المرار  الجاــــــرمت القافمت وســــــ اســــــاا  اللراع ت والرمف تو 

ــا اا اللراع تش وي بــــــار الحصــــــرل على المند  ا  ارةش ويحبــــــان برامج الدراســــــاا ال ل ا   ما حخص ا  صــــ
ا   الدراســـــــ تو )ح( اســـــــتخدا  منهج اا ف الت من  اث الت لات ف  االســـــــتقصـــــــا اا )ا نتاح اللراع ش واقتصـــــــ 

ــرها عن هرمج زما ة القدراا ف    ــ ت ألإلا ال اناا(و ) ( يحلاط الب اناا وناـــــــ الملارعش والااقدش واألهر الرف بـــــــ
مجال اســــتخدا  األ واا ا  صــــاف ت لتحلاط الب اناا و بــــاب المؤ ــــراا وناــــر الب انااف وإضــــافًت إلى ذلزش 

 ف “ لمت” 15ينقبم ال ناصر األر  ت إلى 

ضـــــــ ت إليت عم - 56 ــتاادة الجال  عد ها وقد و  ط مر دة ف  إهار من التاـــــــاور الرثاج مك البلدا  المبـــــ
  ل  يقن ت ف  كط بلدش وفقًا ال ت اجاا البلدش على مدى فترة التنااا برمتهاف 7 و 5بلدًاف وستقد  ما بان   25

ــتراي ج ت ال الم تش وأقرا إليت ال مط  - 57 ــهت لجنت جدفدة ه  اللجنت الترجاه ت لاســـــ ــاملت  وقد أناـــــ الاـــــ
لتناــــــيتف وماــــــرن الممتئ ال الم  الاو يبــــــتضــــــ اق الااو على ينااا إليت ال مطش ومبال ملمدًا من الجهر  
لجمك األمرالش وال ســــــــــــــ مـا المخصــــــــــــــص منهـا ـلدعم المـناهج الت  لم يـ درح   ـد ف  المر لـت الـ انـ ت من يناـاا 

 االستراي ج ت ال الم تف
 

 التااريت المتعلاة بأهداف التنمية المستدامةدعط البلدان  ي :اداط   -  جيط 
ينثار كبارش ل س على النبـــــ ج االجتماع    2020دا  لتااـــــ  مرر فاروس كررونا ف  بداحت عا    - 58

واالقتصا و للبلدا  ف  جم ك أنحا  ال الم فحبئش وإنما على أنايت المجتمك ا  صاف  ال الم  أحضًاف فقد 
   التجاعد االجتماع  وا  اق الاـامطش وهر ما يبـبئ ف  اضـيرا اا ف   ينثرا مبـترماا الناـا  ا  صـاف 

إنتاح الب انااف وقد يركت هاا االضــــــيرا اا آثارها على الن م ا  صــــــاف ت الرهن تش إلى جانئ م  م برامج 
ألمم ينم ت القدراا ا  صــــــاف ت الت  يدعم م اس أهدان التنم ت المبــــــتدامتش الاو يترلى زما  م ا يق وكاالا ا

 المتحدةش إلى جانئ األنايت التقلادحت الت  ي مارلس ف  مجال جمك الب انااف

ــراا أهدان  - 59 ــ  م دل يقدحم التقارمر المت لقت  مؤ ــــــــ ــتمر مترســــــــ وعلى الر م من هاا التحدحااش اســــــــ
مر قدمتق  مؤ ــرًاش المندرجت يحت إ ــران الااوش ف  االريااع منا أ دل يقر   21التنم ت المبــتدامت الجال  عد ها  

ش  2020ف  المــافــت ف  عــا     46إلى    2019ف  المــافــت ف  عــا     42المن مــت إلى اللجنــتش  اــث ارياك من  
ش وألول مرةش يممنــت البلــدا  من 2021ف وف  عــا   2021ف  المــافــت ف  عــا     53,7ارياك مرة أإلرى إلى   ثم

 المندرجت يحت إ ران الااوف مؤ راً  21يقدحم يقارمر عن أد ر مما مترسيق نصف المؤ راا الجال  عد ها 

ومر  هاا النت جتش إلى  د   ادش ي  يف المن مت البـــــرمك مك المجال االفتراضـــــ  الجدفدش وال ســـــ ما  - 60
ي  ياها مك مجمرعت مت املت من ا جرا اا الت مال ت المتخاة ف  إهار التصــــــــــــــدو للتحدحاا الت  يارضــــــــــــــها  

 ف65إلى  61الجافحتش على النحر المبان ف  الاقراا من 

ــا اا والدعم إلى البلدا   اـــن  جمك الم لرماا المم ِعلت للراقك على المبـــترى  - 61 وقدمت المن مت ا ر ـ
الرهن   اســــــتخدا  مصــــــا ر الب اناا الرســــــم تش عن هرمج اعتما  أ واا جدفدة ف  مجال جمك الب انااف وقد  

ــتقصــــــ  ــالائ البدفلت لجمك الب اناا عن هرمج اســــ ا اا الملارع القافمت إلى إجرا  أ نى  د  أ ى اســــــتخدا  األســــ



 E/CN.3/2022/23 

 

14/26 21-18412 

 

مممن من المقاباا الاــــــــخصــــــــ ت وجهًا لرجق إلال فتراا الحجر الصــــــــح ش أو أ ى إلى يجنيبهاف ول س من 
ال بـار  افمًا يرسـ ك نياق الممارسـاا الجادة القافمتش الت  يتج ها البلدا  المريا ت الدإلط المتم لت ف  اسـتخدا   

ألإلرى  خان أسـلرب المقاباا الاـخصـ ت المجا ـرةش لتاـمط البلدا  النام تش ن رًا إلى أسـالائ جمك الب اناا ا
عد  وجر  البــــــجاا المبــــــا  ت للملارع أو يدن  جر يهاش ومحدو حت التزي ت  اــــــجماا الهايف المحمرل ف   

قاا محد ة عند ينااا اســـــــــــــتقصـــــــــــــا اا م قد ة ال حممن  المناهج الرمف ت الناف تف وعاوة على ذلزش ي هر م رِع
 الت امط م ها عن هرمج الهايفف

ــا اا الحـدـفث   - 62 وقـد علزا الاـاو أناــــــــــــــيـت مختبر البـ اـناا من أجـط االبت ـاراا ف  مجـال ا  صــــــــــــ
ا ناــا ش يحي قًا لما فل   )أ( ي لمل قدرة المن مت على إنتاح ويحلاط الم لرماا اآلن ت المبــتمدة من مصــا ر 

 ت األزمــاا المبــــــــــــــتجــدة  ا ــال ــتش م ــط جــافحــت مرر فاروس كررونــا  الب ــانــاا الجــدفــدة  تى يتبــــــــــــــنى مراجهــ 
(و )ب( ســــد ال زراا ف  الب اناا والتحقج من صــــحت الب اناا المتا ت على المبــــترى الق يرو من 19-)درفاد

 إلال مصا ر ب اناا بدفلتف

أسجابهماش  على األمن الزااف  والحصرل على الزاا  و   19-ياا  مرر كرفادآثار وف  إهار يقا م   - 63
أجرا الااو يقا ماا سرم ت مت ررة الن دا  األمن الزااف   استخدا  مي اس الم اناة من ان دا  األمن الزااف ش 

ــتدامت  ــار ان دا  األمن الزااف  المترســـ   2-1-2الاو فدعم مؤ ـــر أهدان التنم ت المبـ ش المت لج  م دل انتاـ
ــدفدف وقد ك  ِعات و دة مي اس الم اناة من ا ــترعئ أثر أو الاــ ــا اا ك ما يبــ ــتقصــ ن دا  األمن الزااف  ف  االســ

الجافحت على قدرة األسـر الم  اـ ت على الحصـرل على الزاا ش وذلز بت دفط الاترة المرج  تش وصـ ا ت أسـهلت 
 الر دة المتصلت  المي اسش لج لها أد ر ف ال ت ف  رصد ايجاهاا ان دا  األمن الزااف    ما فتصط  الجافحتف  

لت المن مت  اســــــتخدا  ب اناا رصــــــد األرر  نتاح إلراف  المحاصــــــاط ويقدفراا ويرق اا  - 64 وقد عجَّ
ش وضــــــــ ت المن مت إليت عمط مت د ة البــــــــنراا  2019المبــــــــا اا الملروعت و لت المحاصــــــــاطف وف  عا   

لت لمل قدريها على إنتاح إ صــــا اا المحاصــــاط  اإلط ماــــهد الب اناا الضــــخمت النايجت عن رصــــد األررش 
نت قدريها على بنا  القدراا ف  البلدا  من  جنجًا إلى جنئ مك إلرارزم اا ي ليم اآللت والت ليم ال ماجف وقد  بـَّ
ــاعدة التقن ت والتدرمئ  ــد األررش وما فتريئ عل ق من يقدحم المبــ ــتند إلى ب اناا رصــ ــت  اب  لرل يبــ أجط اســ

إقامت  ــــــراداا مك الركاالا الدول ت الرف بــــــ ت  اإلط البلدا ف و   ــــــنت عمل ت ينااا إليت ال مط ذاا الصــــــلت   
قِع ت بان من مت األ احت واللراعت ووكالت الاضا  األورو  ت(ف  ال املت ف  المادا  )من قباط ماكرة يااهم و 

ــحاب   - 65 ــمط ال دفد من أصــــــ وأ إللت المن مت كالز منهج اا ي ل م ت مبت رة و لرل يقدحم إلدماا ياــــــ
ــلحتش م ط ف ال اا يجا ل ــرةش و وراا الت ليم ا ل ترون  المتلامنت   المصــ ــ ت المجا ــ الخبراا والمقاباا الاــــخصــ

و ار المتلامنتش والبرامج المتنقلت البــــرم ت االســــتجا تش و لقاا ال مط التقن ت الاــــجم تش و رامج الت ليم المختل   
ا جمـــال  الترادم    ش بل  ال ـــد 2021الت  حقـــدمهـــا المـــدر ر  عبر ا نترنـــتف وف  ياــــــــــــــرمن ال ـــان /نرفمبر  

 ورة الت  يتناول مؤ ـــــراا أهدان التنم ت المبـــــتدامت    15للمت لمان ف   وراا الت ليم ا ل ترون  الجال  عد ها  
مت لم  500مت لمًاف و صط ما حقرب من  21  300 –لزت  43والمتا ت بـــــ   -المندرجت يحت إ ران المن مت 

قم ت المبــــتحدثت مؤإلرًاش الت  ح اــــتر  لمنحها اجت از يقا م  من هؤال  على  ــــها اا رســــم ت يحمط الاــــاراا الر 
 ف  المافت أو أد رف 75نهاف  لت ا  قافم على إهار سانارمر محد  بنبجت 
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ــافاان من مجاالا الدعم  - 66 ــاان إضــــــ ــت مرا المن مت ف  مجالان رف بــــــ ــاانش اســــــ وف  ال امان الماضــــــ
وضــك مجا ة يرجاه ت لتصــن ف الب اناا ويقدحم التقارمر  المنهج  لرصــد أهدان التنم ت المبــتدامتش أال وهما   

 من القياع الخا ف 

مجا ة يرجاه ت جدفدة  ان  يصن ف   2021و  ما فت لج  المجال األولش أصدرا المن مت ف  عا   - 67
ممت المجا ة  ــ  ــا ااف وقد صـ ــتقصـ ــتدامت  اســـتخدا  ب اناا االسـ الب اناا المت لقت  مؤ ـــراا أهدان التنم ت المبـ

ش وهر ما “عد  ير  أ د إللف الركئ”وماا ها   2030ترجاه ت يلب ت للدعرة الاــــــــــــــاملت الرار ة ف  إليت عا  ال
فتيلئ ب اناا أد ر ياصــاًا ويصــن اًا مما هر متاح  ال ًا ف  م  م البلدا ف ويماــ ًا مك مبــار عمط يصــن ف 

اا أهدان التنم ت المبــــــتدامتش يرفر الب اناا الاو فتج ق فرمج الخبرا  الماــــــتر  بان الركاالا الم ن   مؤ ــــــر 
ــرة لما يحقجش   ــرة و ار مجا ـ ــنات مجا ـ ــا اا منهج ت وعمل ت  نتاح يقدفراا مصـ المجا ة الترجاه ت الجدفدة إر ـ
ــًا للب انااف وعاوًة على  ــ ًا أو ماضـ ــدرًا رف بـ ــاها مصـ ــا اا برصـ ــتقصـ ــتخد  االسـ ــراا األهدان يبـ مقابط مؤ ـ

ا ة الترجاه ــتش أ واا لتقا م  قــت يلــز التقــدفرااش ويقــد  اســــــــــــــتراي ج ــاا ذلــزش يرفر المن مــتش من إلال المجــ 
 لتحبان جر ة المنتجااش  ما ف  ذلز أسالائ يقدفر المناهج الصزارةف 

إر ـــــــا اا جدفدة  اـــــــن    2021و  ما فت لج  مجال ال مط ال ان ش ناـــــــرا المن مت أحضـــــــًا ف  عا    - 68
الخاصــت  ي اس مبــاهمت القياع الخا  ف  يحقاج أهدان التنم ت المؤ ــراا الرف بــ ت لن م األ احت اللراع ت  

المبـــــــــتدامتف ويضـــــــــك المن متش ف  الرث قت ا ر ـــــــــا حتش مجمرعت من المؤ ـــــــــراا الت  حممن للقياع الخا   
ــتند  ــترى الرهن ف ويبـــــــــــ ــتخدامهاش ومممن أ  يزاو يقدحم التقارمر عن مدى يحقاج األهدان على المبـــــــــــ اســـــــــــ

ســــــك نياقًا ه  المؤ ــــــراا الرف بــــــ ت  باغ الاــــــركاا عن إســــــهامها ف  يحقاج المؤ ــــــراا إلى إر ــــــا اا أو 
ش ويركل على وجق التحدفد على 2019األهدانش الت  ناـــــــــــــرها مؤيمر األمم المتحدة للتجارة والتنم ت ف  عا   

ــركاا   ــاهمت  ــــــــ ــا اا الااو م لرماا عمل ت عن ك ف ت م اس مبــــــــ قياع األ احت واللراعتف ولالزش يرفر إر ــــــــ
احت واللراعت ف  يحقاج األهدان  يرمقت متبــقت ف   ــتى البلدا ش   ما حخص مؤســبــاا القياع الخا   األ 

 ال بارة أو الصزارة على  د سرا ف
 

 البتنامج العالمي للتعداد الزراعي   -  دال 
ش أصــــــــــــدرا المن مت مناــــــــــــررمن م َّمت فاهما 2020  د يد ــــــــــــان البرنامج ال الم  للت دا  اللراع  - 69

ف ومقـد  المناــــــــــــــرر 2015-2006ش مزيـ ًت الاترة 2010 اا الرهنـ ت الت  أ جرـمت ف  جرـلت ي ـدا  عـا   الت ـدا
ش إلاصـــــــت وا  ت للمامد الرف بـــــــ ت لب اناا الت دا  الرصـــــــف ت والنتافج  2019ش الاو صـــــــدر ف  عا   ( 2) األول

ــ ت ل د  م اســــ  فبل    ش فاتضــــمن 2021و صــــدر ف  عا  ش الا( 3) بلدًا وإقل مًاف أمَّا المناــــرر ال ان   127الرف بــ
ش إلى جانئ مجمرعت من الب اناا القابلت للمقارنت  ول ًا  اـــــن  متزاراا 2010اســـــت راضـــــًا منهج ًا لجرلت عا  

مختارة يتبــــــم بها بن ت اللراعتف وم رر المناــــــررا  كاهما ماــــــهدًا إجمال ًا ممالًا لممارســــــاا الت دا اا على 
  المفالمبترى الرهن  ف  جم ك أقال م ال

 __________ 

 فwww.fao.org/3/ca6956en/ca6956en.pdfر  ان  (2) 

 فwww.fao.org/3/cb2650en/cb2650en.pdfان ر   (3) 

http://www.fao.org/3/ca6956en/ca6956en.pdf
http://www.fao.org/3/cb2650en/cb2650en.pdf
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ش ن مت الااو ســــــلبــــــلت من ( 4) 2020وف  أعقاب ناــــــر المجا ة الترجاه ت ال مل ت لجرلت ي دا  عا   - 70
ــمال أفرمي اش وف  أمرمما  ــرق األ نى و ــــــ ــرهاف ون  مت  لقاا عمط ف  إقل م الاــــــ  لقاا ال مط ا قل م ت لناــــــ

  أفرمي ـا النـاهقـت  ـا ن لالمـت وأورو ـا  الايان ـتش وف  أفرمي ـا النـاهقـت  ـالارنبــــــــــــــ ـتش ون  مـتش ف  وقـت أقربش ف
الاــرم تف وع قدا  لقتا ال مط األإلاريا  برســالت افتراضــ ت عبر  ــجمت ا نترنتش  بــبئ القار  الماروضــت على 

رًا ينثرًا كبارًاف  19-البار نت جت لجافحت مرر كرفاد  ش  اث لم فتنثر نار المجا ة الترجاه ت كما كا  مقرَّ

ش عنـدمـا  2020حـت أثرًا واضــــــــــــــحـًا على يخي   وينااـا الت ـدا اا اللراع ـت منـا عـا   وقـد يركـت الجـاف  - 71
بدأا المن مت ف  رصـــــــــــد األوضـــــــــــاع مادان ًا وأعدا يقارمر منت مت عن أثر الجافحت على أناـــــــــــيت الت دا  

 اللراع ف وأسار هاا ال مط عن إصدار عدة مناررااش منها ما فل  

National agricultural census operations and COVID-19“  (2020 )” أ() 
 و( 5) ((2020) 19-)عمل اا الت دا  اللراع  الرهن  وكرفاد

 How Covid-19 Is Changing the World: A Statistical Perspective ب() 

(Volume II) (2020( )19-د ف حزار كرفاد  ) و( 6) ((2020)ال الم  رامت إ صاف ت )المجلد ال ان 

 Censuses of agriculture and COVID-19: global situation and“ ح() 

”lessons (2020(2020  الحالت ال الم ت والدروس المبتاا ة )19-(و )ي دا اا اللراعت وكرفاد) (7 )و 

 ()  “Impact of COVID-19 on national censuses of agriculture (status 

overview)” (August 2021)  ــد ــت عن   19-)أثر كرفاـ ــامـ ــت عـ ــت )لمحـ ــت الرهن ـ ــدا اا اللراع ـ على الت ـ
دـثت أر ك مراا إلال عـام  ( 8) الحـاـلت(( ش  ـاث 2021 و 2020ف هـاا المناــــــــــــــرر هر ف  الراقك وث ـقت  ـ ت  ـ 
 ال فبلدًا على التر  163 و 150 و 139 و 95يزي  

ــًا رصـــــــد واســـــــت رار ويرثاج الت دا اا اللراع ت الت  أ جرمت ف  إهار جرلت   - 72 ويترلى المن مت أحضـــــ
(ف ومامط هاا ال مط إعدا  است راضاا للب اناا الرصف تش وجداول  2025-2016الحال ت )  2020ي دا  عا  

 ف( 9) يتضمن النتافج الرف ب تش وجمك يقارمر الت دا اا ومرا ها

لت المن مت يقدحم المبـــــــــاعدة التقن ت على المبـــــــــترى الرهن  لتنااا الت دا اا اللراع تش من وواصـــــــــ  - 73
بلدًا ف  كط إقل م  70ش يلقى ما مترســــــيق  2021  و 2020إلال ماــــــارمك وهلجاا مخصــــــصــــــتف وف  عام  

عن   د  ش ي قدَّ  المبـــــــاعدة التقن ت2020مبـــــــاعدة ســـــــنرمت من ممايئ مختلات يا  ت للمن متف ومنا أوافط عا   
 صـــــات أســـــاســـــ تش من إلال لقا اا افتراضـــــ تش  بـــــبئ القار  الماروضـــــت نت جت للجافحتف ونت جت لالزش من 

ش مقارنت  الرقم الي اســـــــــــ  2020بلدًا وإقل مًا ي دا ًا زراع ًا إلال جرلت ي دا  عا    150المترقك أ  حجرو نحر 
 ي دا ًاف  127ش وهر 2010الاو يحقج ف  جرلت عا  

 __________ 

 فwww.fao.org/3/CA1963EN/ca1963en.pdfان ر   (4) 

 فwww.fao.org/3/ca8605en/CA8605EN.pdfان ر   (5) 

 فhttps://unstats.un.org/unsd/ccsa/documents/covid19-report-ccsa_vol2.pdfان ر   (6) 
 فwww.fao.org/documents/card/en/c/cb2467enان ر   (7) 

 فwww.fao.org/3/ca8984en/CA8984EN.pdfان ر   (8) 

 ف/www.fao.org/world-census-agriculture/wcarounds/wca2020/countries2020/enان ر   (9) 

https://unitednations.sharepoint.com/sites/DGACM-DD-ETES/Edited%20documents/GartenbergM/www.fao.org/3/CA1963EN/ca1963en.pdf
http://www.fao.org/3/ca8605en/CA8605EN.pdf
https://unstats.un.org/unsd/ccsa/documents/covid19-report-ccsa_vol2.pdf
http://www.fao.org/documents/card/en/c/cb2467en
http://www.fao.org/3/ca8984en/CA8984EN.pdf
http://www.fao.org/world-census-agriculture/wcarounds/wca2020/countries2020/en/
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ش أجرا المن مت است رار منتصف المدة لخي  الت دا اا اللراع ت الرهن ت 2020أوافط عا  وف    - 74
ف ولهاا الزررش أجرو اســــتقصــــا  إل ترون  مرجل عن جم ك 2020والتقد  المحرز فاها ف  جرلت ي دا  عا  

ــت رار منتصـــــف المدة ــ ت الســـ ــا ف ويبان النتافج الرف بـــ من البلدا  ححرل  أ  عد ًا متلافدًا    ( 10) البلدا  األعضـــ
ــرع تش بانما يجمك بلدا  أإلرى بان الت دا   منهج اا الت دا  لدحق من النهج التقلادو إلى نهج الر داا المرضـ
المادان  واســــتخدا  البــــجاا ا  ارمتف وعاوًة على ذلزش يتارق المقاباا الاــــخصــــ ت الت  يجرى  مبــــاعدة  

 اعتجارها اليرمقت الرف بـــــــــ ت لجمك الب انااش وم تمد عد  الحاســـــــــرب على يلز الت  ي جرى  األوراق الميبرعت 
متلافد من البلدا  على اســــتخدا  المقاباا الاــــخصــــ ت الاــــجم ت الت  يجرى  مبــــاعدة الحاســــربش والمقاباا 
الهايف ت الت  يجرى  مبـــــــاعدة الحاســـــــربش ون م الم لرماا الجزرا  ت وقراعد ب اناا الت دا اا التااعل ت الت  

 ا نترنتفيجرى عبر 

ش ايخــاا الاــاوش ألول مرةش إليراا  ناــــــــــــــــا  نيــاق جــدفــد ف  قــاعــدة الب ــانــاا 2021وف  عــا    - 75
ا  صــــــــاف ت المرضــــــــرع ت ف  المن متش ي ناــــــــر من إلالق الب اناا اللراع ت اله مل ت الت  ج م ت من جرالا  

النيـاق الجـدفـدش الـاو من (ف ومحترو  2010  و  2000  و  1990الت ـدا  ال ال البـــــــــــــــا قـت الممتملـت )لتعرا   
ش على ب اناا من قباط يلز المت لقت   د  2022المترقك أ  حصـــــــــجد متا ًا للجمهرر ف  الر ك األول من عا  

الح ازاا و جمهاش ونرع جنس الحافلش و  ازة األراضـ ش والرضـك القانرن  للحافلش وال مالت اللراع تف ومهدن 
 لب اناا اله مل ت اللراع تفإناا  هاا النياق إلى يرفار مركل جامك ل

  
:اتيت ع  أعمال لجنة  بتا  اةمط المتادة المعنية بإحصاااااااا ا  اةم  ال رائي  -  رابعاا  

 والزراعة والمناتق التيفية 
ــاا لجنت إلبرا  األمم  - 76 ــاصـــــ ــانش على اإلتصـــــ ــاف تش ف   وريها الحا حت والخمبـــــ وافقت اللجنت ا  صـــــ

ــا اا   ــم فرمج الخبرا   المتحدة الم ن ت  إ صــــــ ــا قًا  اســــــ األمن الزااف  واللراعت والمناهج الرمف تش الم روفت ســــــ
ش  2023-2020الماـــــتر  بان الركاالا الم ن   إ صـــــا اا اللراعت والمناهج الرمف تش و رنامج عملها للاترة 

ر    حرل    ش الاقرة )ه((ف ومتركل برنــامج ال مــط على أر  ــت مبـــــــــــــــاراا عمــطش ه   )أ( إجرا 111/51)المقرَّ
منهج ت ف  مجال إ صــــا اا األمن الزااف  للما ة يحبــــان فافديها و قتهاو )ب( وضــــك أهر وهن ت لضــــما  
ــا ر ب اناا بدفلت ف  إنتاح  ــالائ وم افار الســــتخدا  مصــ ــا اا اللراع تو )ح( وضــــك أســ جر ة ب اناا ا  صــ

لائ مبت رة  نتاح إ صــا اا  إ صــا اا  ااف ت وزراع ت على المبــترمان الرهن  والدول و ) ( اســتحدال أســا
 آن ت على المبترى الق يروف

ش أناــــهت ثال ِفرق عمطش يتنلف من أعضــــا  لجنت إلبرا  األمم المتحدة 2020وف  أفلرل/ســــبتمبر  - 77
الم ن ت  إ صــــــــا اا األمن الزااف  واللراعت والمناهج الرمف تش لتنااا برنامج ال مط  التركال على المراضــــــــ ك 

من الزااف  وم اس اســـــــــــــتها  األ احتو )ب( األهر الرهن ت لضـــــــــــــما  جر ة ا  صـــــــــــــا اا  التال ت  )أ( األ
اللراع تو )ح( اسـتخدا  ب اناا رصـد األرر ف  ا  صـا اا اللراع تش وهر ما من  ـننق أ  ح الج ف  الرقت  

ــالائ  ــا ر الب اناا البدفلت وأســ ــتخدا  مصــ ــالائ وم افار الســ ــك أســ ــاراا ال مط المت لقت برضــ ــق مبــ مبت رة نابــ
ــا اا آن تف و  ما حخص المرضــــــــرع ال الثش اياقت اللجنت على أ  حجرو ال مط من إلال فرقت    نتاح إ صــــــ
ــرر  ــافهاش إلى جانئ فرقت ال مط الم ن ت  الصـــــ ــا اا اللراع ت مؤلات من أعضـــــ ــتركت م ن ت  ا  صـــــ عمط ماـــــ

 __________ 

 ف www.fao.org/fileadmin/templates/ess/documents/methodology/census/Mid-term_Survey_2021.pdfان ر    (10) 

http://www.fao.org/fileadmin/templates/ess/documents/methodology/census/Mid-term_Survey_2021.pdf
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ــنة يحت م لت لجنت الخبرا    ــايل ت والب اناا الجزرا  ت الممان ت المناــــــــ ــخمت وعلر  البــــــــ الم ن ت  الب اناا الضــــــــ
 الب اناا أل رار ا  صا اا الرسم تف وير  أ ناا م اهر التقد  المحرز الاو أ رزيق مختلف ِفرق ال مطف

 
 :اس   أسال ب اةم  ال رائي وقياس استهالك اة راة -  ألف 

هت للمبــــــــــاعدة على ييرمر ويحبــــــــــان أســــــــــالائ يقا   - 78 م األمن الزااف  يتنلف فرقت ال مط الت  أ ناــــــــــِ
واســـــتها  األ احت من مم لان عن النرومج )الرف س( وإندون بـــــ ا ومصـــــر والهند والرالحاا المتحدة األمرمم تش  
ــا حت ألمرمما  ــرق أفرمي ا والجنرب األفرمق ش ومن مت األ احت واللراعت واللجنت االقتصــــ ــتركت لاــــ ــرق الماــــ والبــــ

قتصـــــــــــا حت واالجتماع ت آلســـــــــــ ا والمح   الها ةش ومن مت األمم الايان ت ومنيقت الجحر ال ارمب ش واللجنت اال
ش التلمت الارقت  خمبـت مجاالا عمط ه   )أ( يحبـان 2020المتحدة لليارلت والبنز الدول ف وف  بداحت عا  

أسـالائ الترفاج بان ب اناا اسـتها  األ احت المبـتمدة من مصـا ر  ااف ت مختلاتو )ب( يحلاط جدوى يرسـ ك 
ج ت نقص التزاحت الت  يتج ها الااو لتحدفد م دل انتاـــار نقص التزاحتش ل اـــمط يقا م م دل انتاـــار نياق منه

عد  كااحت المزاحاا  استخدا  استقصا اا استها  األسر الم  ا ت وإنااقهاو )ح( يحلاط جدوى يقدفر م دل 
اول الزااف  الار وو ) ( يحبــــان انتاــــار نقص التزاحتش اســــتنا ًا إلى أســــلرب الااوش المبــــتمد من ب اناا المتن 

أســــالائ زما ة إلصــــرصــــ ت اســــتخدا  و دة االســــتقصــــا اا المت لقت  مي اس الم اناة من ان دا  األمن الزااف  
ــتمدة من  ــتها  األ احت المبـــــ ــن  م الجت ب اناا اســـــ ــترى الق يروو )ه( إعدا  مجا ة يرجاه ت  اـــــ على المبـــــ

 افاستقصا اا استها  األسر الم  ا ت وإنااقه

رة ف  مجـال عملهـا األولش من أجـط  2020وإلال عـا    - 79 ش قررا فرقـت ال مـط ـينجـاط أناــــــــــــــيتهـا المقرَّ
ــ ما مجال عملها الرا كش ف   ط أهماتق   ــاراا ال مط األإلرىش وال سـ ــملها مبـ ــيت الت  ياـ إعيا  األولرمت لتناـ

 ف 19-ف  س اق جافحت كرفاد

ــتل  جدو  - 80 ــرعان األولان من برنامج  وأ  رز يقد  كبار ف  إجرا   راســـــــــ ى يهدفا  إلى م الجت المرضـــــــــ
ش الاو 2015ال مطف واسـتخد  ف  التحلالان كلاهما االسـتقصـا  المت امط لتسـر الم  اـ ت ف  بنزا حم ل ا   

جم ت من إلالق ب اناا عن المتناول الزااف  ألفرا  األســــــــــــر الم  اــــــــــــ ت الار حتش ومتجلى   ق التم اط الجاد 
ــقا  لتحرمط المزاحاا )أ دهما للب اناا المترافرة  للراقك على الم ــترمان الرهن  والرما ف وأ ِعد جدوال  منبــــــــ بــــــــ

على المبــــــترى الار وش واآلإلر للب اناا المترافرة على مبــــــترى األســــــرة الم  اــــــ ت( لتحرمط ب اناا اســــــتها  
ــالـائ األر  ـت الت  ييبج عـا ًة ل م ـالجـت البـ اـناا المت لـقت  األ ـاـحت إلى بـ اـناا عن المزـاـحااف ومن بان األســــــــــــ

 االســـتها  الزااف  ال م  الار وش وقك االإلت ار على أســـلرب الم هد الرهن  للبـــرها ف وعلى الني ض من 
ذلزش عرلجت الب اناا المبتمدة على مبترى األسر الم  ا ت  استخدا  برمج اا ستاياش وفقًا لمنهج اا الااو 

اســـــتقصـــــا اا اســـــتها  األســـــر الم  اـــــ ت وإنااقهاف وم صـــــاغ  ال ًا المت لقت  م الجت الب اناا المبـــــتمدة من 
ر  النتاجا  النهاف ا  لمبـاراا ال مط يلزش وهما وث قتا  يتضـمنا  اسـت راضـًا للمؤلااا ذاا الصـلتش ومن المقرَّ
أ  ي  رر فاهما األســــــــالائ والنتافج والما  اا ذاا الصــــــــلت الخاصــــــــت  مط مبــــــــار من مبــــــــاراا ال مطف 

 ث قتا  الست رار الن را  قبط عرضهما على اللجنتف وستخضك الر 

را نبـــــــخت ماصـــــــلت من و دة االســـــــتقصـــــــا اا المت لقت  مي اس الم اناة من ان دا  األمن  - 81 وقد ن اـــــــِ
  2020بلدًا من البلدا  الت  يمر  نزماا  ااف ت ف  الاترة الراق ت بان ياــــــــــــرمن األول/أدتر ر   20الزااف  ف  

ف واســـــــــــت خِدمت الر دة الماصـــــــــــلت لجمك الب اناا عن ال رون الت  مرا بها يلز 2021وكانر  ال ان /فنافر  
البلدا  إلال األ ـهر االثن  عاـر البـا قت وعلى مدى األحا  ال اثان البـا قتش وذلز  زرر مقارنت التقا ماا  
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ــن  م  ــهلت متا  ت  اـــ ــافًت إلى ذلزش ه ر ت أســـ ــهرمت الن دا  األمن الزااف ف وإضـــ ــنرمت والاـــ دل ي رار ذلز البـــ
عندما أجاب المبـــتيل ت آرااهم  ننهم واجهرا صـــ ر اا ف  الحصـــرل على الزاا  ف  األحا  ال اثان البـــا قتف 
ــهلت المتا  ت المت لقت بها م اس ان دا  األمن الزااف   ــافت الاترة المرج  ت المحد ة ب اثان فرمًا وأسـ وأيا ت إضـ

 ــــــــــــــخا  المصــــــــــــــناان على أنهم ح انر  من ان دا  األمن الزااف   ف  اآلونت األإلارةش وزما ة التماال بان األ
ــر   الاـــدفدش ول لاهما أهم ت ف  يقا م ان دا  األمن الزااف  ف   االا األزماا الزااف تف ومجرو  ال ًا إعا ة ناـ

ــا اا ف   رال   ــتقصــ ــلت من و دة االســ من الدول الجلرمت الصــــزارة النام تش وأقط البلدا   25النبــــخت الماصــ
 ش والبلدا   ار البا ل ت األقط نمرًاف نمراً 

ش يقد  المن مت يقدفراا لمبـــــــــترماا األمن الزااف  البـــــــــنرمت ( 11) وف  التقرمر النايج عن يلز ال مل ت - 82
والحدف تش مبن ت عن مي اس الم اناة من ان دا  األمن الزااف  ومحبــــــــر ت على أســــــــاس ال تجاا المبــــــــتخدمت  

مجمرعت إضــــا  ت من التقدفراا المبــــتندة إلى المي اس لمبــــترماا ان دا  األمن للرصــــد ال الم ش عاوة على 
ر أ  يترافجش  قدر ا مما ش مك مبــــــترماا الاــــــدة   الزااف  الحدف ت المحبــــــر ت  اســــــتخدا  عتجاا الاــــــدة المقرَّ

ااف ف المبـــــتخدمت لتحدفد مرا ط األمن الزااف  الخمس الت  فتضـــــمنها التصـــــن ف المت امط لمرا ط األمن الز
وقد أ رح المي اس ف  اآلونت األإلارة ف  الجدول المرج   الستخدامق ف  س اق يقا ماا ان دا  األمن الزااف  

 ف( 12) الحا ة  بئ التصن ف الماكرر

وأإلارًاش أ رزا فرقت ال مط   ض التقد  ف  وضــــك مجا ة يرجاه ت  اــــن  م الجت ب اناا اســــتها   - 83
ستقصا اا استها  األسر الم  ا ت وإنااقهاف ويبتند المجا ة الترجاه ت إلى األ احت الت  ج م ت من إلال ا

 Food Data Collectionاألعمال واألسالائ القافمت وعلى الجحرل الحدف تش ويبت مط المنارر الم نر    

in Household Consumption and Expenditure Surveys: Guidelines for Low- and 

Middle-Income Countries    جمك الب اناا الزااف ت ف  استقصا اا استها  األسر الم  ا ت وإنااقها(
ش الت  أقريها اللجنت ف   وريها التاسـ ت واألر  ان  مجا ة يرجاه ت للبلدا  المنخاضـت الدإلط والمترسـيت الدإلط(

ر   لقت  م الجت ب اناا ش الاقرة )ه((ف وقبط وضــــــــــــك الصــــــــــــ زت النهاف ت للمجا ة الترجاه ت المت 49/112)المقرَّ
اســـــــــتها  األ احت ويقدحم الرث قت إلى اللجنت  قرارهاش ســـــــــتن م فرقت ال مط عمل ت اســـــــــت رار ن را  عالم تش 

 فدعى أعضا  اللجنت إلى المااركت فاهاف 
 

 وضر متار وتني لجمان جودة محصا ا  الزراعة -  با  
ة الب اناا وإهار وهن  لضـــــــــما  الجر ة ف  يتنلف فرقت ال مط الم ن ت برضـــــــــك وينااا م افار لجر  - 84

ــ ز  ــنزال والممبــ ــ ا وجنرب أفرمي ا و ولت فلبــــيان والبــ ــا  من إندون بــ ــا اا األ احت واللراعت من أعضــ إ صــ
ــا حت ألمرمما الايان ت ومنيقت الجحر ال ارمب ف ويهدن فرقت   والهندش ومن مت األ احت واللراعت واللجنت االقتصـــــــ

ت من أ واا التقا م الااي  )قرافم مرج  ت( مصــــــممت إلصــــــ صــــــًا   صــــــا اا  ال مط يلز إلى وضــــــك مجمرع
 اللراعتش بهدن  عم أجهلة ا  صا  الرهن ت ف  يحبان جر ة إ صا ايهاف 

وقد أ ـــار أعضـــا  فرقت ال مطش إلال مر لت إناـــافهاش إلى أ  األهر القافمت وأ واا التقا م المناِ رة   - 85
األســــــالائش ول نها عا ة ما يتبــــــم بدرجت من ال مرم ت فت ار م ها يحدفد حممن أ  يضــــــمن ايبــــــاق الماا  م و 

 __________ 

 فwww.fao.org/3/cb5623en/cb5623en.pdfان ر   (11) 

 فwww.ipcinfo.org/fileadmin/user_upload/ipcinfo/manual/IPC_Technical_Manual_3_Final.pdfان ر   (12) 

http://www.fao.org/3/cb5623en/cb5623en.pdf
http://www.ipcinfo.org/fileadmin/user_upload/ipcinfo/manual/IPC_Technical_Manual_3_Final.pdf
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نقا  القرة وممامن الضــ ف المحد ة ف  ا  صــا اا اللراع تف وي من الصــ ر ت الرف بــ ت ف  ينرع المجاالا  
  الارع ت الت  يندرح يحت م لت ا  صــا اا اللراع تش ومنها المحاصــاط وال روة الحاران تو ومصــافد األســما 

واالســــــتلراع الماف و والمدإلاا )األســــــمدة/مباداا اآلفااو واآلالاو وال مالت(و واألســــــ ار )أســــــ ار المنتجان 
مقابط أســــ ار المبــــتهل ان(و واألمن الزااف  والحصــــرل على الزاا و واســــتخدا  األراضــــ  والزيا  األرضــــ ف 

ــندوق النقد ال ــبئش وافقت فرقت ال مط على اعتما  نهج إهار صــ ــما  جر ة الب انااش  اث  ولهاا البــ دول  لضــ
فؤ و ذلز ا هار ال ا   ور الم لت لبـــــــــج ت أهر إلاصـــــــــت  مجمرعت ب اناا محد ة ف  مجال ا  صـــــــــا اا  
ــا ـحتش ووضــــــــــــــك مجمرعـت من قرافم التقا م اـلااي  المرج ـ تش ـبد ًا ـ المجـاالا الارعـ ت ال اـثت الـتالـ ت   االقتصــــــــــــ

ــا اا المحاصـــــــاط وإنتاح ال روة الحاران ت ــ تو  إ صـــــ ــاســـــ ــلك اللراع ت األســـــ ــا اا أســـــــ ار منتج  البـــــ و وإ صـــــ
 وإ صا اا استخدا  األراض  والزيا  األرض ف

ومتجك   مط قافمت التقا م الااي  المرج  ت   مط ا هار الرهن  لضـــــــــــما  الجر ةش الاو وضـــــــــــ تق  - 86
ـثتف ومهـدن ا هـار إلى  عم الركـاالا  2019األمم المتحـدة ف  عـا    المهتمـت برضــــــــــــــك ش ف  نبــــــــــــــخـتق المحـدَّ

ــت المت لقـت ـ الجر ة الت   أو يني د أهرهـا الرهنـ ت ف  مجـال ضــــــــــــــمـا  الجر ةش مك مراعـاة التحـدـحاا الخـاصــــــــــــ
ــا ر الب اناا الجدفدةف  ــخار مصـ ــها يبـ ــما  الجر ة ف   حارضـ ــمن  لاط األمم المتحدة لتهر الرهن ت لضـ ومتضـ

ــم ت ــا اا الرســــ ــا ر ف  عا  مجال ا  صــــ ــاعد ش قافمت يقا م ذا2019ش الصــــ ي  مرج  ت للجر ة حممن أ  يبــــ
يحدفد نقا  القرة وممامن الض فش وهر ما من  ننق أ  حممن البلدا  ف  مر لت ال قت من اعتما  سلبلت   ف 

 من التحبانااف

و من   مـط القـافمـت المرج  ـت الرار ة ف  ا هـار الرهن  لضــــــــــــــمـا  الجر ةش يزي  أ اة  - 87 وعلى هـدي
وضـــ تها لجنت إلبرا  األمم المتحدة الم ن ت  إ صـــا اا األمن الزااف  واللراعت والمناهج  التقا م الااي ش الت  

الرمف ت لتقا م جر ة ا  صــا اا اللراع تش أر  ت مبــترماا يحلال تف وال ح تمد المبــترما  األوال  )إ ارة الن ا   
ــ ت( على المجالش بط فركلا  على يقا   ــبــ ــاف  الرهن  وإ ارة الباهت المؤســ ــا اا  ا  صــ ــاج ا  صــ م  رجت ينبــ

ــترما    ــا اا اللراعتف أمَّا المبـــــــــ ــترى الرهن ش ومدى كااحت المرار  الازمت  نتاح إ صـــــــــ اللراع ت على المبـــــــــ
المتجي ا  من مبــــــــــــــترماا القافمت المرج  تش وهما فحص ال مل ت ا  صــــــــــــــاف ت )المبــــــــــــــترى ال الث( والنرايج  

ــم ــاف ت المنا رة )المبــــترى الرا ك(ش فهما مصــ ــا اا  ا  صــ ــًا للمجال الارع  المتم ط ف  ا  صــ ما  إلصــــ صــ
 اللراع تف

ضــــــــــــــ ـت قـافمتـا  مرج اتـا  محـد يـا  للتقا م الـااي  2020ومنـا إناـــــــــــــــا  فرقـت ال مـط ف  عـا    - 88 ش و 
ــ تف  ــاسـ ــلك اللراع ت األسـ ــا اا أســـ ار منتج  البـ ــا اا  لت المحاصـــاط وإنتاح ال روة الحاران تش و  صـ   صـ

ــك قاف  ــتخدا  قرافم ومجرو  ال ًا وضـ ــ ف و اسـ ــ  والزيا  األرضـ ــتخدا  األراضـ ــا اا اسـ مت مرج  ت ثال ت   صـ
التقا م الااي  المرج  ت يلزش حممن جمك الب اناا  زرر الحصـــــــــرل على  رجت الجر ة عمرمًاش اســـــــــتنا ًا إلى 

ا )التنااا  مجمرعت من األســــهلت الت  يهدن إلى التندد من  رجت ينااا المجا ة الترجاه ت أو أفضــــط الممارســــا
ــترماا مختلاتش  غ ت  ــهلت على مبـــــــــــ ال امط أو الجلف  أو عد  التنااا(ف ومممن يجم ك الر و  على هاا األســـــــــــ
ــما  جر ة   ــندوق النقد الدول ش لضـ ــى مك إهار صـ ــن ف مؤلف من أر ك نقا  فتما ـ ــرل على جدول يصـ الحصـ

 الب اناا والتقارمر ذاا الصلت المت لقت  مراعاة الم افار والمدونااف

ــاط وال روة الحاران ت  - 89 ــا اا إنتاح المحاصــــــ وقد اإلت برا يجرمب ًا قافمت التقا م الااي  المرج  ت   صــــــ
ش ويحبــــــــنت يج ًا لالزف ومجرو  ال ًا 2021وما حقابلها من إجرا اا يقا م ف  الر  ان ال ان  وال الث من عا  
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انش ومن المترقك أ  حمتمــط ف  مرعــد  ــافتــق االإلتجــار التجرمب  للقــافمــت المرج  ــت المت لقــت  ــنســــــــــــــ ــار المنتج
 ف 2022آذار/مارس 

يقاســــــم المجمرعت ال املت من القرافم المرج  ت المقتر ت واأل واا وما حقابلها   2022وســــــ اــــــهد عا   - 90
ــ  قدَّ   ــا  ت و مجها قبط إقرارها من اللجنتف وســــ من إجرا اا مك ِفرق ال مطش للتممان من جمك الت ل قاا ا ضــــ

ئ أحضًا إلى البلدا  الراغجت ف  إجرا  يقا م ف  مجال فرع  أو أد ر من المجاالا الارع ت لء صا اا  التدرم 
 اللراع تف

 
 استخدام البيانا  الج تا ية المكانية إلنتاج اإلحصا ا  الزراعية -جيط   

ــا اا   أناـــــــــهت فرقت ال مط الماـــــــــتركت الم ن ت  اســـــــــتخدا  الب اناا الجزرا  ت الممان ت  نتاح - 91 إ صـــــــ
ش  2021اللراعتش المبـماة فرقت ال مط الماـتركت الم ن ت بب اناا رصـد األررش رسـم ًا ف  الر ك األول من عا   

ويضـم أعضـاً  من إندون بـ ا و رلندا والبـنزال وكندا )الرف س( وكرلرمب ا ومصـر والممبـ ز )الرف س الماـار ( 
نرلرج ا )أســــــــــترال ا( ومجا رة آن ت الب انااش ومن مت األ احت والرالحاا المتحدة األمرمم تش وجام ت كرمنلالند للت 

 واللراعت و  جت ا  صا اا التا  ت   ارة الاؤو  االقتصا حت واالجتماع ت  األمانت ال امت والبنز الدول ف

ــ زت النهاف ت لتقرمر اســــــت رضــــــق الن را ش فتضــــــمن  - 92 وقد وضــــــ ت فرقت ال مط الماــــــتركت مؤإلرًا الصــــ
لماــــــارمك المت لقت  اســــــتخداماا ب اناا رصــــــد األرر ف  إنتاح ا  صــــــا اا اللراع تف ووفر  مجمرعت من ا

أحضــــــًا منتجاا ب اناا رصــــــد األرر واســــــتخدامها المحتمطش وكالز ب اناا مرق  ت مبــــــتمدة من أفزانبــــــتا  
 ول برير من إلال منصت مجا رة ال مط فدًا باد الجزرا  ت الممان ت التا  ت للمن متف 

ــا اا  وم  - 93 ــن  ب اناا رصـــــــد األرر واســـــــتخدامها ف  ا  صـــــ جرو إعدا  مجمرعت أ واا يدرمب ت  اـــــ
اللراع تش  الت او  مك فرقت ال مط التا  ت للجنت الخبرا  الم ن ت  الب اناا الضــــــــــــخمت وعلر  الب اناا أل رار  

 ف2022ا  صا اا الرسم تش وستتاح ف  عا  

مختلات ل رر أســــــالائ و االا اســــــتخدا  ب اناا رصــــــد   و ــــــار  أعضــــــا  فرقت ال مط ف  ف ال اا - 94
ش عرر 2021ياـــــــــرمن األول/أدتر ر  21األرر ف  ا  صـــــــــا اا اللراع تف ف لى ســـــــــباط الم الش ق د  ف  

ب اناا إلال ف ال ت عقديها عبر ا نترنت اللجنت االقتصــــا حت واالجتماع ت آلســــ ا والمح   الها ةش اســــتهدفت  
جَّاناً  من بلدا  را يت الدول المبتقلت المهتمان  مصا ر الب اناا الجدفدة والب اناا الضخمت   إلبرا  إ صافاان   

والت نرلرج اا المبت رةف وســـاهم أعضـــا  فرقت ال مط أحضـــًا ف  ســـلبـــلت من الحلقاا الدراســـ ت الاـــجم تش ن  مت  
وي  قد ش 2021ياـــــــــرمن األول/أدتر ر   19ش  اث ع قدا األولى ف   2020على هامم م رر إدبـــــــــبر  ب  

 ف2022كانر  ال ان /فنافر   27 و 26ال ان ت ف  
  

 :اتيت ع  اله ئا  اإلقليمية المعنية باإلحصا ا  الزراعية  -    امساا  
ف  الرقت الراهنش فتاـــــــــمط   مط  ركمت ا  صـــــــــا اا ف  من مت األ احت واللراعت على المبـــــــــترى  - 95

لات برالحت يتم ط ف  م الجت المبافط ا  صاف تش وه  ا قل م  من الهاهاا ا قل م ت التا  ت    للمن متش الت  ك 

مجمرعـت ال مـط الماــــــــــــــتركـت بان من مـت األ ـاحـت واللراعـت ولجنـت الـدول األمرمم ـت للتر  ـت   أ() 
التـا  ـت لمن مـت الـدول األمرمم ـت وم هـد البلـدا  األمرمم ـت للت ـاو  ف  ماـدا  اللراعـت الم ن ـت  ـإ صـــــــــــــــا اا  

 وال روة الحاران ت ف  إقل م أمرمما الايان ت والجحر ال ارمب و اللراعت
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 هاهت ا  صا اا اللراع ت األفرمي تو  ب() 

 هاهت ا  صا اا اللراع ت ف  آس ا والمح   الها ةف  ح() 

وين م الهاهاا ا قل م ت اجتماعاا ي  قد كط ســــــــــــــنتانش حجتمك فاها كجار المبــــــــــــــؤولان من الممايئ  - 96
ــا ــرهاش وذلز من ا  صــ ــا اا الزااف ت واللراع ت وناــ ــؤولت عن إنتاح ا  صــ ف ت الرهن ت ووزاراا اللراعت المبــ

ــا و )ب( يحدفد األولرماا  ــا اا الزااف ت واللراع ت ف  البلدا  األعضــــــــــ أجط ما فل   )أ( يقا م  الت ا  صــــــــــ
ا  األعضا   ان  التيرراا والم افار  المت لقت بتنم ت القدراا ا  صاف ت ف  ا قل مو )ح( إسدا  الماررة للبلد

المنهجـ ت الحـدفـ ت ف  مجـال ا  صــــــــــــــا اا اللراعـ تف ويتجك هـاا الهاـهاا مؤيمراا المن مـت ا قل مـ ت الم نـ تش 
 ويقد  عبرها يرص اا إلى مجلس المن مت و/أو مؤيمرهاف

ــم ت م - 97 ــا اا  وال يرجد  ال ًا ف  إقل م  الاـــرق األ نى وأورو ا هاهاا إقل م ت رسـ  ن ت  حركمت ا  صـ
اللراع تف وعلى المبــترى ال الم ش ي درلح المراضــ ك ذاا اليا ك ا  صــاف  ف  جدول أعمال أ د جهازمن من 

 أجهلة المن مت الرفاس تش إما لجنت يقن ت يا  ت للمن مت وإما لجنت البرنامج التا  ت لهاف 

ومر  ف  الاروع التال ت مرجل لترصــــــــــ اا الهاهاا ا قل م ت ال ال الم ن ت  ا  صــــــــــا اا اللراع ت   - 98
 ف 2021الت  عقدا  وراا ف  عا  

 
مجموعاة العمال المةاااااااااتتكاة ب   منظماة اة ارااة والزراعاة ولجناة الادول اةمتيكياة للتت ياة   -  ألف 

يكيااة للتعاااون  ي م اادان الزراعااة  التااابعااة لمنظمااة الاادول اةمتيكيااة ومعهااد البلاادان اةمت 
 المعنية بإحصا ا  الزراعة والثتوة الا وانية  ي مقليط أمتيكا الال: نية والبات الكاريبي

اســتضــان الم هد الرهن  لء صــا  والت دا  ف  كرســتارمما الدورة ال اثان لمجمرعت ال مط الم ن ت  - 99
مما الايان ت والجحر ال ارمب  برســالت افتراضــ ت ف  الاترة من  إ صــا اا اللراعت وال روة الحاران ت ف  إقل م أمر 

بلدًا ف  ا قل مف وناقاــت    29ماــاركًا من   92ف و ضــر االجتماع ما مجمرعق  2021يمرز/فرل ق   23إلى  20
ر يرج ق  2021-2020مجمرعت ال مط األنايت الت  نااا إلال فترة البنتان   ش ووض ت يرص اا من المقرَّ

 كان إلاها ف  مؤيمر الااو ا قل م  ألمرمما الايان ت والجحر ال ارمب ف  انتجاا الماار 

و ــج ت مجمرعت ال مط البلدا  األعضــا  على إعيا  األولرمت ال لرقمنت القياع اللراع  فحبــئش   - 100
ــا ر ب اناا بدفلتش  غ   ــالائ مبت رة ومصــ ــاف ت اللراع ت كالزش  اعتما  أســ ــامط للن م ا  صــ ت بط للتحدفث الاــ

إنتـاح ب ـانـاا ذاا جر ة أعلى يبــــــــــــــاعـد بـدورهـا على بنـا  القـدرة على مراجهـت ال رارل اليب   ـتف ولهن أقرا  
مجمرعت ال مط  نعمال مختبر الب اناا من أجط االبت اراا ف  مجال ا  صـــــا ااش فقد أوصـــــت  ن  يناـــــ، 

ويقنـ اا علم البـ اـناا  نـتاح   المن مـت  الًا لتـقاســــــــــــــم المرار  المت لـقت ـ اســــــــــــــتخـدا  مصــــــــــــــا ر البـ اـناا الـبدفـلت
 ا  صا اا اللراع تف

وإضـافًت إلى ذلزش أ ـارا مجمرعت ال مط إلى ما فل   )أ( يقرر الاجرة ف  الب اناا وا  صـا اا   - 101
المت لقت  اللراعت واألمن الزااف  يحقاج أهدان التنم ت المبــتدامتو )ب( فلل  يرفار مرار  وهن ت إضــا  ت لبــد  

ــ اســـاا بنا  على األ لتو  الاجراا ال ا ــم البـ ــا اا ف  رسـ ــتاا ة من ا  صـ فنت ف  الب اناا ويحقاج أقصـــى اسـ
)ح( فت ان يحبــان إيا ت ا  صــا اا ف  الرقت المناســئش ويصــن اها على مبــترماا إ ارمت أ نىش ويرجاهها 

 نحر التادفد على مراعاة وضك الاهت البمان ت الض  اتف 
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المحرز ف  مجال ينم ت القدرااش وأوصـــــــــــــت  ن  يتجاوز المن مت التدرمئ وأقرا المجمرعت  التقد    - 102
ِعاــت المن مــت إلى إعيــا    المنهج ش م ي ــًت األولرمــت لت بــــــــــــــار يجــا ل الخبراا ال مل ــت   مــا بان البلــدا ف و  

دامتش الت  األولرمت لتنم ت القدراا والمبـاعدة التقن ت ف  جمك الب اناا المصـنات المت لقت  نهدان التنم ت المبـت 
حيلبها صـناع القرار على وجق البـرعتش من أجط يرج ق التدإلاا الرام ت إلى ي لمل التنم ت اللراع ت والقضـا   
ــالائ   ــتاا ة من ب اناا رصــــد األرر وأســ ــًا على بنا  قدرة البلدا  على االســ على الجرعف و   ت المن مت أحضــ

ات ف  الرقت المناسئش ووضك منهج اا عمل ت الاكا  االصيناع  ف  يحبان إنتاح إ صا اا زراع ت مصن 
لجمك الب اناا عن مصـــــــافد األســـــــما ش  ما ف  ذلز المصـــــــافد الداإلل تش ف   ط التحدحاا الت  فراجهها هاا 

 القياع  ال ًا ف  عدة بلدا  ف  ا قل مف
 

 ه ئة اإلحصا ا  الزراعية اة تيقية -با    
ــا  ت وال اـــ  - 103 ــنزال الدورة البـ ــافت البـ ــا اا اللراع ت األفرمي تش وع ِقدا الدورة  اســـتضـ رمن لهاهت ا  صـ

ــ ت ف  الاترة من   ــالت افتراضـــــ ــاركًا   120ف و ضـــــــر الدورة 2021ياـــــــرمن ال ان /نرفمبر    18إلى  15برســـــ ماـــــ
 مبجًاش من بانهم بلدا  أعضا  ومؤسباا إقل م ت و ول تف

ــنلت انخاار م دل الر  - 104 ــ ايهمش مبـ ــ ما يلز  وم َّم المندو ر ش ف  يرصـ ــتب اناا الااوش وال سـ و  على اسـ
المت لقت بب اناا الحراجت واستخدا  الم اا وسلك أساس ت محد ة واألراض  والمباداا الحارمتف و د  المندو ر   
على ضـــرورة أ  ي لز البلدا  األعضـــا  جهر ها الرام ت إلى مراصـــلت يحبـــان يراصـــلها مك الااو وج لق أد ر 

 لى استب انايها  ملمد من البرعت و و  نقصا ف انت امًاش من أجط الر  ع

وأقرا الهاهت األفرمي ت  ن  الجافحت قد أثرا على أســالائ جمك الب انااش وهر ما قلط إممان ت إجرا    - 105
مقاباا  ــخصــ ت وجهًا لرجقف واعتبر المندو ر  ذلز فرصــت ســانحت لتجدفد جهر  البلدا  الرام ت إلى يحدفث  

ااش وال سـ ما ف  الت دا اا واالسـتقصـا اا اللراع تف وذكروا أنق فت ان التاـج ك على جمك أسـالائ جمك الب ان 
الب اناا عن   دش عن هرمج المقاباا الاخص ت الهايف ت والاجم ت الت  يجرى  مباعدة الحاسرب من إلال  

بـم  الج  ش  بـبئ ضـ ف  يقدحم التدرمئ والمبـاعدة التقن تف وعلى الر م من أ  اعتما  يلز الت نرلرج اا قد اي 
البن ت األســــاســــ تش واريااع ي ال ف الحصــــرل علاهاش وقلت المهاراا الازمت الســــتخدامهاش فقد  ــــجك المندو ر  

 البلدا  األعضا  على إ إلال يزااراا يدرمج تش حممن أ  يبدأ  الملارع ال بارة الحجمف

لمن متش لتبـــرمك يقدحم الدعم إلى البلدا   ور ئ المندو ر   خرميت اليرمج ا قل م ت الت  وضـــ تها ل - 106
 اــــــن  يقدحم التقارمر عن أهدان التنم ت المبــــــتدامتش وأعر را عن يقدفرهم لمجمرعت أ واا المرار  المقدمت إلى 
البلدا  األعضــا ف وأثنرا على المن مت لما بالتق من جهر  لتقدحم المبــاعدة التقن تش ويقا م التقد  المحرز نحر  

هدان التنم ت المبـتدامت ويابـار النتافجف ولما كانت عدة مؤ ـراا رف بـ ت من مؤ ـراا األهدان  بلرغ  احاا أ 
يتيلئ ب اناا على مبــــــــــترى الملارعش فقد أوصــــــــــى المندو ر   ن  يراصــــــــــط المن مت  عم البلدا  الراغجت ف   

 يحبان االستقصا اا القافمت على الملارع المم ِعلت للراقك على المبترى الرهن ف 

وعلى المنرال نابــــقش أوصــــت الهاهت األفرمي ت البلدا  األعضــــا  برضــــك ن ا  مت امط لء صــــا اا   - 107
اللراع ت من إلال الحركمت الا الت والتخي   االســتراي ج  واالســتقصــا اا المت املت وأهر ال اناا الرف بــ تش 

 اا والب اناا الجلف تش و ـــــج تها على ي لمل ال مط ا  صـــــاف  من إلال الناـــــر البـــــل م لنتافج االســـــتقصـــــا
 ف “2030×  50”وإيا تها لاستخدا  من إلال مجا رة 
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و  ع  إلى يرهاد أواصر الت او  بان المن ماا ا  صاف ت الرهن ت وو داا ا  صا اا اللراع ت   - 108
ــاا ف  جمك الب اناا الجزرا  ت المرجك ف    ــط الممارســــ ــتحدال أفضــــ ــتش الســــ  اإلط الرزاراا التناااحت المختصــــ

 إهار استقصا اا الملارعف 

ــافد  - 109 ــا اا مصــــ ــان إ صــــ ــاج الجهر  الرام ت إلى  عم يحبــــ ــان ينبــــ وأإلارًاش  عا المندو ر  إلى يحبــــ
 األسما  وير  ت األ  ا  الماف تش وإ ماح هاا ا  صا اا ف  الن ا  ا  صاف  الرهن ف 

 
 ه ئة اإلحصا ا  الزراعية  ي آسيا والمايط الهادئ -جيط   

هاهت ا  صــــــا اا اللراع ت ف  آســــــ ا والمح   الها ة ف  أوال  ع ِقدا الدورة البــــــا  ت وال اــــــرو  ل - 110
ماــــــــاركًاش من بانهم   185ف و ضــــــــر الدورة  2021ياــــــــرمن ال ان /نرفمبر   25  و 22 ايررش ف  الاترة ما بان  

 بلدًا عضرًاش ومراقبر  عن ست من ماا إقل م ت و ول تف  25مندو ًا من  57

ــ اا  اــــ  - 111 ــ اســــاا على وقدمت الهاهت عد ًا من الترصــ ــم البــ ــاف ت  عمًا لرســ ــان الن م ا  صــ ن  يحبــ
ــتدامتف وأوصـــت الهاهت على وجق الخصـــر   ن  يراصـــط الااو  المبـــترى الرهن  ويحقاج أهدان التنم ت المبـ
 عم إ ماح ا  صــا اا اللراع ت ورصــد األهدان ف  الن م ا  صــاف ت الرهن تش وأ  يراصــط االســت مار ف   

ــ ت     وراا يدرمب ت إل ترون ت ماتر ت  ا ـــدةش وف  يحبـــان ي نرلرج اا جمك الب انااش م ط المقاباا الاـــخصـ
ــا  ف    ــرورة  عم البلدا  األعضـ ــد  المندو ر  على ضـ ــربف و ـ ــاعدة الحاسـ ــجم ت والهايف ت الت  يجرى  مبـ الاـ
إعدا  اســـــــت راضـــــــاا وهن ت هرع ت لتقا م التقد  المحرز صـــــــرب بلرغ  احاا األهدانش  اســـــــتخدا  منهج اا 

 نبقت اقتر تها الااوف م

واقتر ت الهاهت أحضــًا ي لمل الجهر  التال تش مك مراعاة اال ت اجاا المحد ة للدول الجلرمت الصــزارة  - 112
 النام ت   

يحبـان م اس ان دا  األمن الزااف ش من إلال يرسـ ك اسـتخدا  مي اس الم اناة من ان دا   أ() 
 النلاعاا واألزماا والجرافدو األمن الزااف ش إلاصت ف   االا اليرارة و 

 عم م ـــاس الاـــاقـــد الزـــااف  على المبــــــــــــــترى الرهن ش الـــاو   عاـــت المن مـــت إلى يقـــدحم   ب() 
 المباعدة التقن ت   قو 

ــتب اناا المقتر ت ف  إهار مجا رة  ح()  ــج ك اعتما  االســــ ــح حًا    “2030×   50”ياــــ اعتما ًا صــــ
من إلال يجبــ   االســتب اناا وي ا اها وفقًا ال ت اجاا البلدا   ويدرمج ًا ف  االســتقصــا اا اللراع ت الرهن تش

 و روفها الخاصتف 

وقدمت الهاهت مجمرعت أإلرى من الترص اا  ان  يحبان نار الب اناا ونقط الم لرماا ف  الرقت   - 113
ف    ض المناســئ إلى الااوف وأ ــار المندو ر  إلى انخاار الر  على اســتب اناا المن متش  اث بل  م دلق  

ف  المافتف و عرا البلدا  األعضـــا  إلى ي بـــار إرســـال االســـتب اناا إلى الااو ف    40األقال م الارع ت أقط من 
الرقت المناسـئش من إلال يحبـان يرج ق االسـتب ا  على المبـترى الرهن  إلى الجهت الم ن ت ويرثاج أواصـر  

أوصـــــــــــــــت الهاهـت  ـن  يراصـــــــــــــــط المن مـت يقـدحم  الت ـاو  مك ممـايـئ المن مـت الامركلمـتف وعاوة على ذلـزش  
المبـــاعدة التقن ت إلى البلدا   اـــن  إإلاا  هرمت الب اناا الجلف ت الت  يجمك عبر االســـتقصـــا اا وناـــرهاش مك 
يرســـــــ ك نياق ناـــــــر الم لرماا التاصـــــــال ت  قدر ا مما  من إلال نماذح من مت و ار من متش  غ ت ي لمل  

 االهاع علاها واستخدامهاف 
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ــالهاف   - 114 ــن ف الب اناا و رجت ياصـــ ــ اا  اـــــن  يحبـــــان يصـــ ــًا مجمرعت من الترصـــ وقدمت الهاهت أحضـــ
ــ اســــاا على المبــــترى الرهن  ف    وأوصــــى المندو ر ش على وجق الخصــــر ش  ن  ياــــر  الااو راســــم  البــ

ار يحدفد أ  ا  التصـــــن ف ذاا األولرمت ف  يصـــــم م االســـــتقصـــــا ااش أو ف   عم اســـــتخدا  يقن اا التقدفر  
ــا ر أإلرىش م ط ب اناا الت دا  والبـــــجاا ا  ارمت وقراعد  ــا اا مك مصـــ ــتقصـــ ــر وإ ماح ب اناا االســـ المجا ـــ

 الب اناا الجزرا  ت الممان ت ف  الحاالا الت  ال يبمد فاها ال اناا  المبترى الميلرب من التصن فف 

لائ جدفدة ذاا صــــلت   لر   وعلى المنرال نابــــقش أوصــــت الهاهت  ن  ييبج البلدا  األعضــــا  أســــا - 115
ــا ر الب اناا  ار التقلادحتف وف  هاا المجالش نرا المندو ر   نناـــــيت مختبر الب اناا من أجط   الب اناا ومصـــ
االبت اراا ف  مجال ا  صــــــــــــا اا التا ك للمن متش الاو فدعم االهاع على الب اناا  ار التقلادحت وال ال ت 

ــًا على ضـــــرورة ياـــــج ك اســـــتخدا  الب اناا الجزرا  ت  التر   ف  هافات من المراضـــــ كف و ـــــد   المندو ر  أحضـــ
المرجك و  اناا رصــــــد األررش والتصــــــدو للتحدحاا الت  يحرل  و  يرســــــ ك نياق اســــــتخدا  ب اناا رصــــــد 
ــد األرر  ــروع ب اناا رصــ ــان ماــ ــارا الهاهت إلى يد ــ ــد ش أ ــ ــا ف وف  هاا الصــ األرر ف  عدة بلدا  أعضــ

ش  الت او  مك وكالت الاضــــا  األورو  تش الاو ح مط على بنا  2020م ت ف  عا  لء صــــا اا اللراع ت الرســــ 
القـدراا ف  ممـاـيئ ا  صــــــــــــــا اا الرهن ـت ف  مجـال االســــــــــــــتخـدا  ال مل  لب ـاـناا رصــــــــــــــد األرر  نتـاح 

 ا  صا اا اللراع تف 
  

 اإلجتا  الم لوب م  اللجنة اإلحصائية ا:خاحه  -  سادساا  
  ما يلي اللجنة مدعوٌة ملى - 116

اإلشادة بتنف ر منظمة اة راة والزراعة هيكالا للاوكمة المتكاملة للبيانا  واإلحصا ا ،   أ() 
 مستوحى م  استتا:يجية اةم   العام الستخدام البيانا  م  قبل الجمير و ي كل مكان؛

والبيانا   :ةاااااااجير المنظمة على وضااااااار متار متكامل لجااااااامان جودة اإلحصاااااااا ا ،   ب() 
 الجخمة، والبيانا  الج تا ية المكانية،  ي متار م  التعاون مر   تها م  وكاال  اةمط المتادة؛

اإلحاتة علماا بإنةااا  المنظمة مختبتاا للبيانا  م  أجل االبتكارا   ي مجال اإلحصااا ا ،   ح() 
 مصادر البيانا  البديلة؛ و:ةجيعها على التعج ل بابتكار اةسال ب واةدوا  وا تبارها باستخدام  

اإلحاااتااة علماااا بااالتااادم الااري أحتم:اال  ثتا العماال الثالخ التااابعااة للجنااة  بتا  اةمط    () 
 المتادة المعنية بإحصا ا  اةم  ال رائي والزراعة والمناتق التيفية؛ 

:ةاااااااجير أعجاااااااائها على التعب ت ع  ر بتهط  ي المةااااااااركة  ي أعمال لجنة الخبتا    ه() 
تاض المبادئ التوج هية المتعلاة بمعالجة بيانا  اسااااتهالك اة راة المسااااتمدة م  اسااااتاصااااا ا   السااااتع

 استهالك اةست المعيةية وإنفاقها؛

دعوة اةعجاااااا  ملى :جديد التزاما:هط باساااااتخدام مفشاااااتا  أهداف التنمية المساااااتدامة   و() 
 ؛المتفق عل ها دولياا لتصد اةهداف المتعلاة باة راة والزراعة

اإلشاااااااادة بما أحتم:ل المنظمة م  :ادم  ي :عزيز الادرة اإلحصاااااااائية للبلدان  ي مجال   ز() 
منتاج محصااا ا  اة راة والزراعة، و ي رصااد مفشااتا  أهداف التنمية المسااتدامة، و الدور الري :جاا لر  
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لتاسااااااااا      والمتحلاة الثاانياة م  االساااااااااتتا:يجياة العاالمياة  “2030×    50”بال المنظماة  ي :نف ار مباادرة  
 اإلحصا ا  الزراعية والتيفية؛ 

:ةاجير المنظمة وشاتكائها على مواصالة الساعي ملى :اسا   جودة البيانا  التي :جمعها   ح() 
البلدان اةعجااااااا  :اساااااا ناا شااااااامالا، وحلي بتاداط مبادئ :وج هية ق اعية ومساااااااعدة :انية عملية لتجمير  

   دورة اإلنتاج اإلحصائي بتمتها على المستوى الوتني؛ محصا ا  حا  جودة، والتةجير على :اديث  

اإلحاتة علماا بالتوصااايا  التي صاااا تها مف تاا اله ئا  اإلقليمية المعنية باإلحصاااا ا     () 
 الزراعية التابعة للمنظمة.

 


