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 اللجنة اإلحصائية  
 الدورة السادسة واألربعون

   2015آذار/مارس  3-6
 *)ي( من جدول األعمال املؤقت 3البند 

  بنود للمناقشة واختاذ القرار: اإلحصاءات الزراعية والريفية  
حصــاءات زراعــة عــن املســتجدات ا  ــال اإلتقريــر منةمــة األ ويــة وال  

 الزراعية والريفية
 موكرة من األمني العام    

، يتشـر  األمـني العـام بـ ن     2014/219وفقا ملقرر اجمللس االقتصادي واالجتمـاعي   
حييـــق تقريـــر منةمـــة األمـــم املتحـــدة ل) ويـــة والزراعـــة )الفـــاو( عـــن املســـتجدات ا  ـــال   

تقريــرا للجنــة التوجيليــة ليســتراتيجية ‘ 1’ة. ويتضــمن التقريــر اإلحصــاءات الزراعيــة والريفيــ
العاملية يسلط الضوء على األنشطة الرئيسية املضـطل  اـا لتنفيـو االسـتراتيجية العامليـة لتحسـني       

تقريرا يلخص العمق الوي قـام بـح حـآل افن فريـرب ا ـ اء      ‘ 2’اإلحصاءات الزراعية والريفية؛ 
عين باإلحصاءات الزراعية والريفية، مبا ا ذلك برنامج عمـق مقتـر    املشترك بني الوكاالت امل

بش ن حتسني جدوى وموثوقية البيانات الغوائية املستقاة من االستقصـاءات املتعلقـة باسـتليك    
تقريرا عن وض  مبادئ توجيلية جديدة ل نـامج التعـداد العـاملي    ‘ 3’األسر املعيشية وإنفاقلا؛ 

 .  2025-2016رة للفت 2020للزراعة لعام 
واللجنة مـدعوة إ  التعليـرب علـى  ـوس املسـتجدات وتقـد  مزيـد مـن اإلر ـادات إ            

ــين        ــاالت املعـ ــني الوكـ ــترك بـ ــ اء املشـ ــرب ا ـ ــة، وفريـ ــتراتيجية العامليـ ــة ليسـ ــة التوجيليـ اللجنـ
ــنةم         ــدرات ال ــز ق ــة إ  تعزي ــود الرامي ــو ايل ــاو ا تنفي ــة، والف ــة والريفي باإلحصــاءات الزراعي

 حصائية الغوائية والزراعية والريفية الوننية.اإل
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تقريــر منةمــة األ ويــة والزراعــة عــن املســتجدات ا  ــال اإلحصــاءات   
 الزراعية والريفية

  
 مقدمة   -أوال  

، 2008وفقا لطلب قدمتـح اللجنـة لـيل دوراـا التاسـعة والـمليثني املعقـودة ا عـام          - 1
عية بقيادة املكتـب اإلحصـائي للجماعـات األوروبيـة،     أعد فريرب عامق معين باإلحصاءات الزرا

يضــم البنــك الــدوا والفــاو وورارة الزراعــة ا الواليــات املتحــدة، تقريــرا قــدم  ــة عامــة عــن  
القضـايا الرئيسـية ا  ـال اإلحصـاءات الزراعيـة واقتـر  إنـارا للخطـة االسـتراتيجية لتحسـني           

 لونين والدوا.  اإلحصاءات الريفية والزراعية على الصعيدين ا
ــة مســار املقتــر  للعمــق ا دوراــا األربعــني املعقــودة ا عــام     - 2 ، 2009وأقــرت اللجن

ــرب   كمــا ــرئيس ”ُأنشــف فري ــة مــن أجــق وضــ  لطــة     “أصــدقاء ال املعــين باإلحصــاءات الزراعي
االسـتراتيجية  ”، ُوضـعت  2009استراتيجية لتحسني اإلحصاءات الزراعية والريفية. وا عـام  

ونوقشـت الحقـا ا عـدد مـن االجتماعـات       “لتحسـني اإلحصـاءات الزراعيـة والريفيـة    العاملية 
ــة        ــة والدولي ــة مــ  عــدد كــب  مــن ا ــ اء مــن الوكــاالت اإلحصــائية الونني ــة واإلقليمي الدولي

، 2011وصانعي السياسات وايلـات املعنيـة. وا الـدورة الملانيـة واألربعـني املعقـودة ا عـام        
ــات االســتراتيجية الــواردة ا االســتراتيجية العامليــة      أقــرت اللجنــة املضــمون ا   لــتقين والتوجيل

وحملـت الفـاو وفريـرب أصـدقاء الـرئيس علــى التعجيـق ا وضـ  لطـة التنفيـو الراميـة إ  تعزيــز           
املنةومة اإلحصائية الزراعيـة الوننيـة. وقـد ُعرضـت الحقـا  لطـة العمـق، املعروضـة ا  ـكق          

ــدري   ــامج للت ــة  ــاملة وبرن ــو    مســاعدة فني ــح تنفي ــد حتــدد إنــار اإلدارة لتوجي ب والبحــ ، وال
 .  2012االستراتيجية العاملية، وُأقرت ا الدورة الملالملة واألربعني للجنة ا عام 

وليل الدورة نفسلا، أقرت اللجنة إنشاء فريرب لـ اء مشـترك بـني الوكـاالت معـين       - 3
لتوثيـرب املمارسـات السـليمة ولوضـ      باإلحصاءات الزراعية والريفية، ليكون مبملابة آلية جديـدة  

مبادئ توجيلية جديدة بش ن املفا يم واألساليب واملعاي  اإلحصائية ل)من الغـوائي والزراعـة   
املســتدامة والتنميــة الريفيــة. وا  ــوا الصــدد، حــق فريــرب ا ــ اء يــق فريــرب مدينــة واي املعــين  

مــن لــيل توســي  واليتــح  يــ    بإحصــاءات التنميــة الريفيــة ودلــق األســر املعيشــية الزراعيــة 
تشمق كامق نطاق مؤ رات التنمية الريفية. ومن امللام اإلضـافية لفريـرب ا ـ اء تيسـ  تنسـيرب      

املتعلقـة بـاألمن الغـوائي والزراعـة املسـتدامة والتنميـة الريفيـة مـ  املعـاي           اإلحصـاءات  وتكامق 
اء املشــورة للمكتــب العــاملي  اإلحصــائية الدوليــة مــن اجملــاالت اإلحصــائية ذات الصــلة، وإســد  

 بش ن برنامج البحوث االستراتيجية العاملية.  
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وُقدم تقريران منتةمان إ  اللجنة اإلحصائية عن التقـدم ا ـرر ا تنفيـو االسـتراتيجية      - 4
 2015. وكــان افــد  مــن التقريــر املقــدم إ  اللجنــة ا عــام       2014و  2013ا عــامي 

 بتضـمينح سـردا إضـافيا عـن األنشـطة الـد اضـطل  اـا فريـرب          توسي  نطـاق التقريـرين السـابقني   
، مما سلط الضوء علـى ايلـود   2020ا  اء وعرضا ل نامج التعداد العاملي ايديد للفاو لعام 

 املبوولة واملستجدات احلاصلة على الصعيد العاملي ا  ال اإلحصاءات الزراعية والريفية.  
  

يـة العامليـة عـن تنفيـو االسـتراتيجية العامليـة لتحسـني        تقرير اللجنة التوجيل -ثانيا  
 اإلحصاءات الزراعية والريفية  

 مقدمة -ألف  
يلـــد   ـــوا التقريـــر إ  إنـــيص اللجنـــة اإلحصـــائية علـــى التقـــدم ا ـــرر ا تنفيـــو    - 5

االستراتيجية العاملية لتحسـني اإلحصـاءات الزراعيـة والريفيـة منـو دوراـا ا امسـة واألربعـني.         
؛ 2014التقييم الشـامق للتقـدم ا ـرر ا عـام     ‘ 1’قدَّم التقرير وفقا للمواضي  السبعة التالية وي
استحداث أساليب فعالة من حيـ  التكلفـة؛   ‘ 3’احلكم واإلنار ايديد للرصد والتقييم؛ ‘ 2’
ية تنسيرب املبادرات ا  ال بنـاء القـدرات اإلحصـائ   ‘ 5’تنفيو املساعدة التقنية والتدريب؛ ‘ 4’

الطريــــرب إ  األمــــام واألولويــــات ‘ 7’التمويــــق؛ ‘ 6’حتــــت مةلــــة االســــتراتيجية العامليــــة؛  
 .  2015 لعام
 

   2014التقييم الشامق للتقدم ا رر ا عام  -باء  
الـواردة   2014استنادا إ  األولويات الد ُحـددت باعتبار ـا الطريـرب إ  األمـام لعـام       - 6

 .  2014قت كق األ دا  تقريبا لعام ا التقرير املرحلي السابرب، ُحق
اســتحدثآ آليــات تنســيرب أفضــق بــني املكتــب  ‘ 1’فقــد قــام املكتــب العــاملي مبــا يلــي:   - 7

بـول جلـودا كـب ة ا تنسـيرب عمـق االسـتراتيجية       ‘ 2’العاملي والشـركاء املنفـوين اإلقليمـيني؛    
نفيــو لطــة االتصــاالت العامليــة مــ  املبــادرات األلــرى لتنميــة القــدرات اإلحصــائية وا بــدء ت 

استحدث إنارا للرصد والتقيـيم، وأو  التنسـيرب بـني فتلـف األنـر      ‘ 3’ليستراتيجية العاملية؛ 
منح األولوية والتعجيق ا تنفيـو أنشـطة البحـ ؛ ووضـ  املبـادئ      ‘ 4’اإلقليمية انتبا ا لاصا؛ 

اليب الفعالـة مـن حيـ     بـدأ اإلعـداد لسـجق باألسـ    ‘ 5’التوجيلية واملـواد التقنيـة املرتبطـة اـا؛     
سا م ا إنشـاء فريـرب   ‘ 6’التكلفة، واملعاي  واملمارسات السليمة املزم  تشانر ا م  البلدان؛ 

ا  اء املشترك بني الوكاالت املعين باإلحصاءات الزراعية والريفية. بيد أنح ما رال يتعني بـول  
 ق.  جلود يم  متويق أك  ا املنانرب الد تعاين نقصا ا التموي
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ففي أفريقيا، نشر مصر  التنمية األفريقي تقريرا عن نتائج املرحلـة األو  مـن عمليـة     - 8
التقييم القطري، وقدم الدعم إ  عملية ا طة االسـتراتيجية لححصـاءات الزراعيـة والريفيـة ا     

نيـة  سبعة بلدان. كما قدم املكتب اإلقليمي للفاو، م  مصر  التنميـة األفريقـي، املسـاعدة التق   
مــن أجــق إجــراء تقييمــات قطريــة متعمقــة ا ســبعة بلــدان. وا مــا يتعلــرب ب نشــطة التــدريب،   
بــدأت اللجنــة االقتصــادية ألفريقيــا حتســني قــدرات مراكــز التــدريب اإلقليميــة وقــدمت منحــا    
دراسية إلعداد دراسات نويلة وقص ة األجق. وعيوة على ذلك، نةمت اللجنـة االقتصـادية   

عمــق وحلقـات دراســية للت كـد مــن دمـج االحتياجــات التدريبيـة ا ا طــط     ألفريقيـا حلقـات   
القطاعية. وكان العمق املقرَّر لرسم معامل إنار رصد وتقييم ال نامج الشـامق للتنميـة الزراعيـة    

بســــبب املراجعـــة الكاملــــة إلنــــار نتــــائج ال نــــامج ا   2015ا أفريقيـــا ُأرجــــف إ  عــــام  
 .  2014 عام
ا وا يط افـادئ، وضـ  املكتـب اإلقليمـي للفـاو ملنطقـة ا ـيط افـادئ         وا منطقة آسي - 9

الصيغة النلائية للتقييمات القطرية املعمَّقـة الـد أجريـت ا  سـة بلـدان وبـدأ العمـق ا ثيثـة         
بلدان ألرى. وإضافة إ  ذلك، عقدت اللجنة االقتصادية واالجتماعية فسـيا وا ـيط افـادئ    

نطقـــة آســـيا وا ـــيط افـــادئ حلقـــات عمـــق عـــدة للت كـــد مـــن دمـــج   واملعلـــد اإلحصـــائي مل
ــة      ــدريب الوننيـ ــات التـ ــدرة مؤسسـ ــزرا قـ ــة؛ وعـ ــط القطاعيـ ــة ا ا طـ ــات التدريبيـ االحتياجـ

 واإلقليمية؛ ووضعا املنا ج الدراسية املوحدة واملقررات الدراسية ومواد التعلم اإللكتروين.  
 

 تقييم  اإلدارة واإلنار ايديد للرصد وال -جيم  
 اإلدارة - 1 

 ياكق اإلدارة الد أنشئت لتوجيح تنفيو االسـتراتيجية العامليـة علـى الصـعيدين العـاملي       - 10
 واإلقليمي تعمق بفعالية كما  و مقرر.

وعلى الصـعيد العـاملي، عقـدت اللجنـة التوجيليـة العامليـة جلسـتني مبا ـرتني وجلسـة           - 11
، وأقـرت  2014نة جلسـتلا الملامنـة ا آذار/مـارس    . فقد عقدت اللج2014افتراضية ا عام 

. وعقـدت  2014فيلا ختصيص األموال للمكتب العاملي ملنطقـة آسـيا وا ـيط افـادئ ا عـام      
ــح    ــة ا متور/يولي ــة للجن ــا،    2014جلســة تشــاورية إلكتروني ــوال ألفريقي ــرار ختصــيص األم إلق

جية العاملية ا أفريقيـا. وعقـدت جلسـتلا    واقترا  إعادة تنةيم األمانة اإلقليمية لتنفيو االستراتي
ــة علــى آلــر     2014التاســعة ا أيلول/ســبتم    ــد أتاحــت الفرصــة إلنــيص أعضــاء اللجن ، ال

مستجدات برنـامج البحـ  واإلزـارات الرئيسـية لعنصـر التـدريب. وإضـافة إ  ذلـك، أحـيط          
قيـا ومنطقـة آسـيا وا ـيط     األعضاء علما بالنتائج القطرية الد حتققت ا التنفيـو ا منطقـة أفري  
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ــة األلــرى         ــادرات اإلحصــائية اياري ــة واملب ــني االســتراتيجية العاملي ــ رر ب ــادئ، وب وجــح الت اف
 القدرات.   لتنمية
: ُأجريـــت 2014وأجـــرى اجمللـــس التنفيـــوي ثـــيث مشـــاورات إلكترونيـــة ا عـــام   - 12

ا ــيط افــادئ واملكتــب املشــاورة األو  ا  ــباا/ف اير إلقــرار لطــط العمــق ملنطقــة آســيا و 
؛ وُأجريـت الملانيـة ا نيسـان/أبريق،    2014العاملي )نيابـة عـن اللجنـة التوجيليـة العامليـة( لعـام       

للموافقة على نلب مصر  التنمية األفريقي ب ن تسدَّد لح املصروفات الد تكبد ا قبـق إنشـاء   
ن/يونيح إلقـرار لطـة العمـق    الصندوق االستئماين اإلقليمي؛ وأجريت املشاورة الملالملة ا حزيرا

 السنوية ألفريقيا.  
وعلــى الصــعيد اإلقليمــي، عقــدت اللجنــة التوجيليــة اإلقليميــة جلســتلا الملالملــة ملنطقــة   - 13

ا بـانكوك. وكـان الغـرن مـن ايلسـة       2014آسيا وا يط افـادئ ا تشـرين الملـاين/نوفم     
واملوافقـة علـى    2015يزانيـة لعـام   استعران األنشطة ايارية، وإقرار مشروص لطة العمـق وامل 

ــام        ــد ستشــمللا األنشــطة ا ع ــة ال ــدان ذات األولوي ــدة للبل ــة ايدي ــدت 2015القائم . وُعق
ا نـ و  للموافقـة    2014ايلسة الملالملة للجنـة التوجيليـة اإلقليميـة ألفريقيـا ا نيسـان/أبريق      

ــام        ــق لع ــة العم ــرار لط ــة؛ وإق ــدة للجن ــى الرئاســة ايدي ــائج   ؛ وإ2014عل ــة ونت ــرار املنلجي ق
التقييمات القطرية ملؤ ـرات قـدرات اإلحصـاءات الزراعيـة، واالتفـاق علـى إجـراء التقييمـات         
ــة( ا        ــاءات الزراعيـ ــدرات اإلحصـ ــرات قـ ــى مؤ ـ ــر علـ ــيرب )يقتصـ ــاق ضـ ــى نطـ ــة علـ القطريـ

 .  2017وعلى نطاق كامق ا عام  2015 عام
العـاملي واملكاتـب اإلقليميـة. فاملكتـب      وُأحرَر تقدم كب  ا مـا يتعلـرب بإنشـاء املكتـب     - 14

العــاملي يعمــق بكامــق مووفيــح؛ واملكتــب اإلقليمــي ملنطقــة آســيا وا ــيط افــادئ أعــاد إعــين    
وويفة املنسرب املكتـب اإلقليمـي؛ وا أفريقيـا، أعيـد تنةـيم األمانـة اإلقليميـة باالسـتعانة  ـ اء          

 استشاريني ا تطبيرب االستراتيجية العاملية.  
وُبــولت جلــود كــب ة مــن أجــق تعزيــز آليــات التنســيرب بــني الشــركاء املشــاركني            - 15

واملبــادرات األلــرى ذات الصــلة. وُعقــدت اجتماعــات منتةمــة بــني الشــركاء املنف ــوين: فقــد  
ُعقــد اجتمــاص ا رومــا ا أيلول/ســبتم  بــني الشــركاء املنفــوين اإلقليمــيني ا أفريقيــا وآســيا   

ا بـانكوك. ويـدأ     2015رر عقـد اجتمـاص آلـر ا آذار/مـارس     واملكتب العـاملي ومـن املقـ   
املكتـب العــاملي بصــورة منتةمـة علــى حضــور كــق اجتماعـات اللجنــة التوجيليــة اإلقليميــة ا    
آســيا وأفريقيــا كمــا يعكــف منســرب تقــد  املســاعدة والتــدريب التقنــيني باملكتــب العــاملي علــى  

 تعزيز التعاون بني املنطقتني املنفوتني.
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وأحرر تقـدم إ  حـد مـا ا إعـداد األنشـطة املقبلـة ا املنـانرب الـمليث الـد مـا رالـت             - 16
تشكو من نقص ا األموال )أمريكا اليتينية والشـرق األد  وبلـدان رابطـة الـدول املسـتقلة(.      
وأقـرت اللجنـة اإلحصــائية املشـتركة بـني دول رابطــة الـدول املسـتقلة مســودة املشـروص  طــة        

ية لبلدان رابطة الـدول املسـتقلة فيمـا بلـش املشـروص النـلائي املرحلـة األلـ ة مـن          العمق اإلقليم
وضــ  صــيغتح النلائيــة. واســتفادت املنطقــة مــن مســا ة قــدملا البنــك الــدوا ليضــطيص          
باألنشطة الد من   هنا املسا ة ا حتقيرب أ دا  االستراتيجية العاملية. ومن املقرر عقد حلقـة  

، حيـ  سـتناقأ أوجـح التـ رر مـ  االسـتراتيجية العامليـة، فضـي         2015ير عمق ا  ـباا/ف ا 
ــا         ــة البحــر الكــاري   ــري حالي ــة ومنطق ــق. وا أمريكــا اليتيني ــة بالتموي عــن املســائق املتعلق
استعران مشروص لطة العمق اإلقليمية قبق تقدميلا بصيغتلا النلائية. ويسا م أيضـا مصـر    

ــة ا  ــدان األمريكي ــة للبل ــق       التنمي ــرب متوي ــة عــن نري ــة ا  ــوس املنطق ــو االســتراتيجية العاملي تنفي
األنشــطة الراميــة إ  حتســني منــلجيات الدراســات االستقصــائية الزراعيــة. ومــن املتوقــ  إنشــاء 

من أجـق عـ  أمـوال     2015ينة توجيلية إقليمية وعقد مؤمتر إقليمي للجلات املاحنة ا عام 
للجنُة اإلحصائية اإلقليمية اللجنةآ االقتصادية واالجتماعيـة  إضافية. وا الشرق األد ، كلفت ا

لغر  آسيا واملكتَب اإلقليمي ملنةمة األ وية والزراعة بـ ن تضـعا لطـة عمـق إقليميـة للشـرق       
األد . ومن الضروري وض  لطة العمق اإلقليمية ا صيغتلا النلائية، وسينةم مـؤمتر إقليمـي   

 .2015توجيلية اإلقليمية ا عام للجلات املاحنة واجتماص للجنة ال
. ومت إنتـا  عـدة مـواد    2014وبدأ العمق  طة االتصـاالت للمكتـب العـاملي ا عـام      - 17

للدعوة ووض  نةام تصميم  كلي منسرب ستعتمدس املنانرب. وقد بولت جلود كـب ة إلصـدار   
(. http://www.gsars.orgالنشرة اإللكترونية الشلرية للمكتب العـاملي وإنشـاء موقعـح الشـبكي )    

وباإلضافة إ  ذلك،  ـرعت املنطقـة األفريقيـة ا إصـدار رسـالة إلباريـة علـى أسـاس منـتةم          
تســلط الضــوء علــى األنشــطة املنفــوة ا املنطقــة. و ــري وضــ  لطــط تتعلــرب باالتصــاالت ا 

 منطقة آسيا وا يط افادئ.  
 

 اإلنار ايديد للرصد والتقييم - 2 
ب العـاملي بـدعم مـن لـب ين ا الرصـد والتقيـيم الصـيغة النلائيـة         وض  مووفـو املكتـ   - 18

لتصميم إنار عمق جديد للرصـد والتقيـيم يسـمح بتقـد  تقـارير مبسـتوى تفصـيق أعلـى، وا         
نفس الوقـت، مميـ  التقـارير علـى املسـتويني العـاملي واإلقليمـي، و ـاركت املنـانرب وأعضـاء           

 ايلات املاحنة الرئيسية، ا تنقيح  وا العمق.  اللجنة التوجيلية العاملية، مبا ا ذلك 
ــني فتلــف األنــر        - 19 ــيم ا تمامــا لاصــا للتنســيرب ب ــد للرصــد والتقي ــوا اإلنــار ايدي وي

اإلقليمية، م  مراعاة أ ية وجـود مؤ ـرات مفيـدة وقابلـة للقيـاس بسـلولة. وا  ـوا الصـدد،         
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ــتراتيجية العامليــة اي      ــي ليس ــار املنطق ــت مراجعــة اإلن ــاس الركــائز الــمليث     مت ــى أس ــدة عل دي
 ليستراتيجية العاملية والنواتج الرئيسية األربعة لل نامج.  

ولكفالة توحيد النـواتج علـى عيـ  املسـتويات،  ـرى حتليـق تقـانعي ل)نـر املنطقيـة           - 20
للمكتــب العــاملي واملنطقــتني. وعــيوة علــى ذلــك، مت إجــراء تقيــيم منــلجي ملؤ ــرات النــواتج  

يـد النـواتج الـد تسـلم بشـكق مبا ـر ا االسـتراتيجية العامليـة و   ـا مـن النـواتج            بغرن حتد
املتوسطة الد صنفت بوصفلا أنشطة. ونتيجة لعملية التنقيح، يتـيح إنـار العمـق ايديـد أيضـا      
تقد  تقـارير عـن مسـتوى النشـاا. وباإلضـافة إ  ذلـك، يتضـمن إنـار العمـق ايديـد جانبـا            

ا ا الصيغة األولية:  و رصد األنشطة على الصعيد القطـري. والغـرن   جديدا مل يكن موجود
مــن  ــوا البعــد ايديــد  ــو تــبني األنشــطة ا اصــة بتحديــد مؤ ــرات واضــحة علــى الصــعيد     

 القطري من حي  النواتج واألنشطة على السواء.  
 وســيعتمد عيــ  الشــركاء واملنــانرب اإلنــار املــنقح. و ــو يلــد  إ  حتقيــرب املســتوى   - 21

األمملــق مــن التنســيرب بــني األنــر اإلقليميــة والعامليــة، وإتاحــة رصــد تكامــق التمويــق الــوارد مــن  
ــب       ــك، يلــد  إ  أن يعكــس ايان ــاملي. وباإلضــافة إ  ذل لــار  الصــندوق االســتئماين الع

 التحفيزي ليستراتيجية العاملية.  
 

 استحداث أساليب فعالة من حي  التكلفة -دال  
بعـد إقـرار قائمـة أولويـات البحـوث       2013نشطة البحمليـة ا أوائـق عـام    بدأ تنفيو األ - 22

)املستقاة من لطة البحوث الواردة ا لطة العمق لتنفيو االسـتراتيجية العامليـة( أثنـاء اجتمـاص     
ــة   2012للخــ اء عقــد ا كــانون األول/ديســم     ــة التوجيلي ــك ختصــيص اللجن . وأعقــب ذل

ــوي العــاملي  ــة واجمللــس التنفي ــ  األول مــن عــام     العاملي ــات املرتبطــة اــا ا الرب . 2013للميزاني
، بــول املكتــب العــاملي جلــودا ملحووــة لضــمان تقــد  لطــة البحــوث.  2014ولــيل عــام 

اسـتراتيجيا  لتجميـ  فتلـف مواضـي  البحـ  ا املسـائق        2014ونةمت لطة البحـوث لعـام   
يل االجتمـاعني الملـاين والملالـ     البحملية الرئيسية العشرة. ونوقشت نتـائج األنشـطة البحمليـة لـ    

وتشـــرين  2014للجنــة االستشــارية العلميــة اللــوين نةمـــا ا رومــا ا كــانون الملاين/ينــاير        
 ، على التواا.  2014الملاين/نوفم  

وبغرن ضمان التنفيو الفعال لكق مس لة والتعجيق بتقد  نتائج البحـوث، مت اعتمـاد    - 23
ــاا:  مت االضــطيص بالعمــق ‘ 2’فصــلة لكــق موضــوص؛  وضــعت لطــة عمــق م ‘ 1’النــلج الت

بالتعاون الوثيرب م  ا ـ اء االستشـاريني السـتكمال ونشـر بعـئ نتـائج البحـوث األوليـة الـد          
جـرى حتديـد مؤسسـات    ‘ 3’واستعرضتلا اللجنـة االستشـارية العلميـة؛     2013بدأت ا عام 
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سـات ليسـتعانة مبصـادر    البحوث املؤ لة عن نريرب نلبات العـرون، ومت التيـار أفضـق املؤس   
ــاملي؛         ــب الع ــين للمكت ــة ا االضــطيص مــزء مــن أنشــطة البحــ  حتــت اإل ــرا  الف لارجي

حتقيرب أوجح تكامق وت رر م  أنشطة البح  الد تضطل  اا مبادرات ألرى مـن قبيـق    مت ‘4’
ــح الفــاو، ومشــروص نةــام املعلومــات املتعلقــة باألســواق      ــة الــوي نفوت ــروة احليواني مشــروص المل
الزراعية الـوي نفوتـح الفـاو والبنـك الدوا/مشـروص استقصـاء قيـاس مسـتوى املعيشـة. وتقـدم           

 ، مقسمة وفرب مسائق البح .  2014الفروص التالية  ة عامة عن حالة األنشطة ا عام 
،  ــري االضــطيص “اإلنــار املفــا يمي لححصــاءات الزراعيــة”ففــي إنــار موضــوص  - 24

نةـام ا اســبة البيئيـة واالقتصـادية املتعلــرب بالزراعـة )وعنوانــح     ”ب ربعـة أنشـطة. وعــن موضـوص    
، استعرضــت “االقتصــادية للزراعــة واحلراجــة ومصــائد األ ــاك(  -افن نةــام ا اســبة البيئيــة 

االقتصـادية للزراعـة    -اللجنة االستشارية العلمية املوكرة املفا يمية بش ن نةام ا اسـبة البيئيـة   
ــة   واحلراجـــة ومصـــائد األ ـــ  اك، وتـــو  فريـــرب لـــ اء دوا وضـــ  مشـــروص مبـــادئ توجيليـ

ــوبر     ــق تشــرين األول/أكت ــام ا     2014واستعراضــح ا أوائ ــوا النة ــار   ــا التب ــري حالي . و 
ــة ا صــيغتلا        4 ــادئ التوجيلي ــا( وستنشــر املب ــدا وكولومبي ــتراليا وإندونيســيا وكن ــدان )أس بل

ــام   ــ  األول مـــن عـ ــة ا الربـ ــا ي2015النلائيـ ــا فيمـ ــق مبوضـــوص . أمـ ــات ”تصـ ــار الدراسـ إنـ
 ، فقــد ُوضــعت الصــيغة النلائيــة للتقريــر الــتقين وُنشــرت ا متــور/        “االستقصــائية املتكاملــة  

، ومن املتوق  أن تنشر املبادئ التوجيليـة ا صـيغتلا النلائيـة ا الربـ  األول مـن      2014 يوليح
ــة وريفيــ  ”يتعلــرب مبوضــوص  . وفيمــا2015عــام  ، “ة متكاملــةوضــ  دراســة استقصــائية رراعي

جرى وض  هنج متكامق للدراسات االستقصائية العادية لتجميـ  اجملموعـة الـدنيا مـن البيانـات      
األساسية. ويتمملق افد  األول ملشروص الدراسـة االستقصـائية الزراعيـة والريفيـة املتكاملـة ا      

  إ  وض  تصميم ومنلجية لدراسة استقصـائية متعـددة األ ـران ا امللكيـات الزراعيـة اـد      
مميــ  كــق البيانــات الزراعيــة املفيــدة علــى أســاس منــتةم. ويشــمق التصــميم املنــلجي عرضــا  

فتلـف ا يـارات لتجميـ  املعلومـات     ‘ 2’املعلومـات الـد يـتعني مميعلـا،      ‘1’يلـي:   يددا ملا
فتلف أنـواص امللكيـات الزراعيـة    ‘ 3’على مر الزمن )على أساس سنوي أو متعدد السنوات(؛ 

ــد  افلــر ملشــروص الدراســة االستقصــائية       املشــار ــق اف كة ا الدراســة االستقصــائية. ويتممل
ــدان ذات         ــران ا البل ــددة األ  ــو دراســة استقصــائية متع ــة ا تنفي ــة املتكامل ــة والريفي الزراعي
األولويـة الـد تسـتلدفلا االسـتراتيجية العامليـة. ولـوا فـإن الشـروا الرئيسـية تتمملـق ا إمكانيــة           

لـــدان ناميـــة وإدماجلـــا ا عمليـــات مميـــ  البيانـــات اياريـــة ومبـــادرات تنميـــة تنفيـــو ا ا ب
. وفيما خيـص موضـوص   2015القدرات. وستوض  الصيغة النلائية للتقرير التقين ا بداية عام 

، اسـُتكملت أعمـال االسـتعران وأنشـئت     “مراجعـة اجملموعـة الـدنيا مـن البيانـات األساسـية      ”
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ة االستقصــائية الزراعيــة والريفيــة املتكاملــة ومــتغ ات املبــادئ  روابــط مبا ــرة مــ  أداة الدراســ
 .  2020التوجيلية ايديدة ل نامج التعداد العاملي للزراعة لعام 

مت االضـطيص  “ حتسني منلجيات األنر الرئيسـية أللـو العينـات   ”وا إنار موضوص  - 25
ــة:     ــة التالي ــر ألــو العينــ   ‘ 1’مبواضــي  البحــ  المليث ــد أنســب أن ــن   حتدي ــة م ــواص معين ات ألن

حتسـني اسـتخدام   ‘ 3’حتسـني أسـاليب للـربط بـني أنـر املنـانرب وأنـر القـوائم؛         ‘ 2’األراضي؛ 
النةام العاملي لتحديد املواق ، ونةم املعلومات ايغرافية، واالستشعار من ُبعد من أجـق إنشـاء   

قــارير الفنيــة إنــار رئيســي أللــو العينــات. وتولــت اللجنــة االستشــارية العلميــة اســتعران الت   
املتعلقــة باملواضــي  المليثــة كلــلا وتنقيحلــا وحترير ـــا ونشــر ا عــن نريــرب املوقــ  الشـــبكي          
ليستراتيجية العامليـة. وا الوقـت نفسـح، ُأعـدَّ مشـروص دليـق األنـر الرئيسـية أللـو العينـات،           

ا واسُتعرن ليل اجتماص للجنة االستشـارية العلميـة، وُعـرن أثنـاء اجتمـاص للخـ اء عقـد        
. 2015. ومن املتوق  أن ينشـر ا الربـ  األول مـن عـام     2014روما ا تشرين الملاين/نوفم  

ومــري التبــارات ميدانيــة ا ثيثــة بلــدان مريبيــة )روانــدا و واتيمــاال ونيبــال(، وستســتخدم  
(، Rبإنشـاء حزمـة لغـة ال  ـة آر )     2015النتائج ملراجعة الدليق. وسـيتم االضـطيص ا عـام    

تفادة من  موعة الووائف املوجودة أصي ا ال امج املفتوحة املصدر الـد تـدعم وضـ     واالس
 أنر رئيسية أللو العينات وتنةيم الدراسات االستقصائية ا البلدان.  

، أجريـت ثيثـة مواضـي   ـ .     “حتسـني أسـاليب عـ  البيانـات    ”وا إنار موضوص  - 26
أسـاليب  ”عن موضوص البح   2014سطس فقد ُنشرت مشاري  مبادئ توجيلية ا آ /أ 

ــدير تكلفــة اإلنتــا  ا البلــدان الناميــة     ، إ  جانــب اســتعران  ــامق للمؤلفــات )نشــر     “تق
باال تراك م  املركز املشترك للبحوث التاب  للمفوضية األوروبية(. ومـري التبـارات ميدانيـة    

ادئ التوجيليـة الـد مـن    ا إندونيسيا وتونس وكولومبيا، وسو  تستخدم النتـائج لتنقـيح املبـ   
حتسـني األسـاليب   ”. أمـا فيمـا يتعلـرب مبوضـوص البحـ       2015املتوق  أن تنشر ا آذار/مارس 
، فقد مت االنتلاء مـن اسـتعران املؤلفـات باالسـتناد إ  العمـق      “لتقدير ا سائر ما بعد احلصاد

راعـة ا الواليـات   األوا الوي أجراس باح  مـن دائـرة البحـوث االقتصـادية التابعـة لـورارة الز      
املتحدة، ومت تعيني أحد كبار املووفني اإلحصائيني ملواصلة  وا العمق افام الـوي تلـح البلـدان    
ا نلبح. وأنشف ا الفاو فريرب تقين مصغر يضم ألصائيني إحصـائيني وألصـائيني مواضـيعيني    

ات والعمـق جـار    للعمق م  ا ب  االستشاري. وأعـد التقريـر الـتقين األول واسُتعرضـت املؤلفـ     
على إقامة ت رر م  العمق املضـطل  بـح عـن نريـرب  ـبكة أوسـ  نطاقـا بشـ ن لسـائر األ ويـة           
وإ دار ا، بقيادة معلد املوارد العاملية. ومـن املقـرر وضـ  الصـيغة النلائيـة للمبـادئ التوجيليـة        

وص البحـ   . وفيمـا يتصـق مبوضـ   2015النلائية املتعلقة  سائر ما بعد احلصاد قبـق هنايـة عـام    
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، وضـــ  البنـــك “تســـخ  التكنولوجيـــا ايديـــدة الســـتخيمل البيانـــات امليدانيـــة ومميعلـــا ”
الــدوا/فريرب دراســة قيــاس مســتويات املعيشــة برا يــات املســاعد احلاســو  إلجــراء املقــابيت  
الشخصية بدعم قدمتح االستراتيجية العامليـة. وال ا يـات متاحـة حاليـا و ـي تـؤدي وويفتـلا.        

 ا بلدان فتارة إلجراء تعدادات ودراسات استقصائية.   2015ختت  ا عام وسو  
، وقعـت  “حتسني أساليب تقدير تعـداد رووس املا ـية ومنتجااـا   ”وا إنار موضوص  - 27

جامعة نيو إنغينـد ا أسـتراليا علـى اتفـاق بغيـة إجـراء  ـوث بشـ ن  ـوا املوضـوص. وسـتنفو            
ملتوق  وض  الصيغة النلائية ملبادئ توجيليـة يـددة بشـ ن    . ومن ا2015 وس األنشطة ا عام 

أفضق املمارسـات املتعلقـة مبا ـية البـدو الرحـق الـد تعتـ  أولويـة ا املنطقـة األفريقيـة،  لـول            
 .  2015حزيران/يونيح 

مثـة موضـوعان رئيسـيان    “ حتسني هنج إحصـاءات األمـن الغـوائي   ”وا إنار موضوص  - 28
ــرب ا ــ اء املشــترك بــني     مطروحــان للبحــ . ويضــطل  ــرب عامــق تقــين أنشــف ا إنــار فري   فري

حتسني أساليب قيـاس  ”الوكاالت املعين باإلحصاءات الزراعية والريفية حاليا مبوضوص البح  
بغــرن تقــد  إر ــادات إ  اللجنــة التوجيليــة العامليــة واملكتــب العــاملي  “ االســتليك الغــوائي

تنفيــو األنشــطة املضــطل  اــا ا إنــار  ــوس املســ لة   لتنفيــو لطــة العمــق. و ــري اإلبــي  عــن
، فــإن البحــ  “حتســني منلجيــة كشــوفات األ ويــة”بشــكق منفصــق. أمــا موضــوص البحــ   

الوي تضطل  بح الشعبة اإلحصائية بالفاو سيستخدم ك ساس لصيا ة مبـادئ توجيليـة منقحـة    
 .2015لتنفيو املنلجية على الصعيد القطري ا عام 

، مت توقيــ  اتفــاق ا هنايــة  “حتســني أســاليب تقــديرات ا اصــيق ”املوضــوص وا إنــار  - 29
ــة بشــ ن وضــ  أســاليب لتقــدير       2014 عــام ــدي لبحــوث اإلحصــاءات الزراعي مــ  املعلــد افن

املســاحة املزروعــة والغلــة واإلنتــا  حتــت فتلــف أحــوال الزراعــة )الشــجراء ا الصــة وا ليطــة    
ران املنشــورات ا  ــوا ا صــومل، ومــن املتوقــ  وضــ   واملســتمرة(. وُأعــد تقريــر أوا الســتع 

ــام      ــول منتصــف ع ــة  ل ــة ا صــيغتلا النلائي ــادئ التوجيلي ــن   2016املب ــاك  ــال آلــر م . و ن
ــك        ــرب البنـ ــام فريـ ــد قـ ــة. فقـ ــيق الدرنيـ ــة ا اصـ ــدير  لـ ــاليب تقـ ــق ب سـ ــوث يتصـ ــاالت البحـ  ـ

واملـوارد الطبيعيـة ا رزبـار،    الدوا/دراسة قياس مستويات املعيشة بالتعـاون مـ  ورارة الزراعـة    
ا إنار عمللا املتعلرب بقياس املسـاحة، بـالتحقرب مـن صـحة أسـاليب قيـاس املنيلـوت باسـتخدام         
يوميات املنيلوت، والدراسات االستقصائية املتعلقـة بسـحبح، وحصـاد ياصـيلح. ويعكـف فريـرب       

ــة س    ــر تقـــين عـــن  ـــوس التجربـ ــداد تقريـ ــة علـــى إعـ يصـــدر ا دراســـة قيـــاس مســـتويات املعيشـ
 .2015 عام



E/CN.3/2015/16 
 

 

14-67357 11/30 

 

مثة ثيثـة مواضـي     “حتسني منلجية استخدام االستشعار من ُبعد”وا إنار املوضوص  - 30
ــرب مبوضــوص البحــ       ــزم تناوفــا. وفيمــا يتعل ــة يعت ــة    ” ملي ــاءة والدق حنــو أســاليب تتســم بالكف

وضــعت الورقـة التقنيــة ا صــيغتلا النلائيـة وجــرى نشــر ا.    “السـتخدام االستشــعار مـن بعــد  
أســاليب اســتخدام قواعــد بيانــات الغطــاء األرضي/اســتخدام  ”فيمــا يتعلــرب مبوضــوص البحــ  و

التحليــق األوا إلعـــداد  ”مت إعــداد مشــروعي قــرارين: يتنـــاول أوفمــا، املعنــون       “األراضــي 
، األعمال والنتائج السـابقة بشـ ن قواعـد البيانـات الوننيـة القائمـة واملتعلقـة        “البيانات وععلا
ي والتكلفة النسبية للقرارات البديلة/منتجات الوفرة، أما التقريـر الملـاين، املعنـون    بالغطاء األرض

ــة بالغطــاء األرضــي     ” ــات القائمــة املتعلق ــد البيان اســتخدام  - حتســني أســاليب اســتخدام قواع
، فيوجز االحتياجات من البيانات و موعة البيانـات  “األراضي أل ران اإلحصاءات الزراعية

بالغطاء األرضي/استخدام األراضي، ويقتر  ُنلجا ليلتبار امليـداين بغيـة تقيـيم     املتاحة املتعلقة
املنصات وأجلزة االستشعار املتاحة، واملؤ رات ا اصة بفعالية التكاليف، كمـا يقتـر  َنلجـا     
ليلتبار امليداين بغية التحقرب من نواتج رصد األرن. و ري افن تنةيم االلتبـارات امليدانيـة   

فعاليـة  ”نتائجلا ا الصيغة النلائية للمبادئ التوجيلية. وفيما يتعلرب مبوضوص البح  وستةلر 
ــاليف االستشــعار مــن ُبعــد ا البلــدان الناميــة      أجــري اســتعران مبــدئي للمنشــورات،     “تك

. وباإلضـافة إ  ذلـك،   2015وسيتو  أحد ا  اء االستشاريني إعداد الورقـة التقنيـة ا عـام    
شــر كتيــب املبــادئ التوجيليــة بشــ ن اســتخدام االستشــعار مــن ُبعــد ا  ــال مــن املتوقــ  أن ُين

. وسو  يدمج الدليق ما للصـت إليـح املواضـي  البحمليـة     2015اإلحصاءات الزراعية ا عام 
حتســني تكامــق املعلومــات ايغرافيــة  ”المليثــة مــن نتــائج إضــافة إ  املوضــوص البحملــي املعنــون  

 ل اإلحصائيني القطريني.لكي توض  ا متناو“ واإلحصاءات

وقــ  االلتيــار  “حتســني نوعيــة البيانــات اإلداريــة واســتخداملا ”وا إنــار املوضــوص  - 31
جامعـــة واليـــة آيـــوا، وجامعـــة مـــاك يري ا أو نـــدا للعمـــق معـــا ا  ـــوا ا صـــومل.  علـــى
صــدر تقريرا ــا التقنيــان األول والملــاين، مبــا ا ذلــك اســتعران للمنشــورات وحتليــق          وقــد
ــة ا  ــباا/ف اير     للملغــ ــة بصــيغتلا النلائي ــادئ التوجيلي . 2016رات، فيمــا ُينتةــر صــدور املب
 .2015نشر ا عام أن عي  التقارير التقنية ذات الصلة سو  ُت   

ــة مبصــائد األ ــاك الصــغ ة    ”وا إنــار موضــوص   - 32 املؤ ــرات وأســاليب ايمــ  املتعلق
وض  منوذ  ملصـائد األ ـاك   ”ما يتعلرب مبوضوص  ناك موضوعان يعتزم تناوفما. ففي “النطاق

أتيح اثنـان مـن مشـاري  املبـادئ      “وتربية املائيات أل ران التعدادات والدراسات االستقصائية
إدمــا  ”. أمـا فيمـا خيـص املوضــوص الملـاين املعنـون      2015التوجيليـة سينشـران ا مطلـ  عــام    
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، “أللـو العينـات   يـات ا إنـار رئيسـي   مصائد األ ـاك الدالليـة الصـغ ة النطـاق وتربيـة املائ     
 .2015املقرر االضطيص اوا النشاا ا عام  فمن

 نـــاك  “حتســـني تكامـــق املعلومـــات ايغرافيـــة واإلحصـــاءات ”وا إنـــار املوضـــوص  - 33
 ملي يـدد بشـ ن وضـ  أسـاليب يكمـة تقـوم علـى معلومـات إحصـائية تتعلـرب بـالتوري              لط

ــات    ــواص املعلومـ ــف أنـ ــاين ملختلـ ــتقاة    املكـ ــائية املسـ ــات االستقصـ ــات الدراسـ ــة وبيانـ ايغرافيـ
مرجعيــات جغرافيــة. و نــاك ورقـة  مليــة متاحــة ا  ــوا املوضـوص و ــري حاليــا تنقيحلــا    مـن 
 .2015نشر ا بداية عام ُت لكي

ولكـــي توضـــ  عيـــ   ـــوس النتـــائج ا متنـــاول  تمـــ  املســـتخدمني،  ـــري العمـــق     - 34
 .2015شغيق ليل الرب  الملاين من عام إنشاء مستودص سيدلق حيز الت على

ــام   - 35 ــوال ع ــح    2014ون ــا  موع ــاملي م ــب الع ــد املكت ــك    16، أع ــا ا ذل منشــورا، مب
ورقات تقنيـة وضـعت ا إنـار عناصـر البحـ . وعيـ  تلـك املنشـورات متاحـة علـى الـرابط            

ــاا:  ــادئ ال /http://www.gsars.org/category/publicationsالت ــد أتيحــت املب ــة  . وق ــة التالي توجيلي
ــة  ”متور/يوليــح:  ا ؛ “املبــادئ التوجيليــة للخطــط االســتراتيجية لححصــاءات الزراعيــة والريفي
 “املبـــادئ التوجيليـــة لتقيـــيم قـــدرة البلـــدان علـــى إنتـــا  اإلحصـــاءات الزراعيـــة والريفيـــة” و
صــول دليــق تــوف  إمكانيــة احل”. ونشــر “املبــادئ التوجيليــة للتقييمــات القطريــة املتعمقــة ” و

ــة  علـــى ــة الزراعيـ ــة للمبـــادئ   “البيانـــات ايزئيـ ــيغة النلائيـ ا آ /أ ســـطس، ووضـــعت الصـ
التوجيلية املتعلقة بتقدير انبعاثـات  ـار الدفيئـة ا تشـرين الملـاين/نوفم . وعـيوة علـى ذلـك،         

ــات األساســية ا كــانون األول/ديســم         ــن البيان ــدنيا م ــة ال ــر عــن اجملموع . 2014أزــز تقري
املبــادئ التوجيليــة  ‘1’  ذلــك، أحــرر تقــدم كــب  ا املبــادئ التوجيليــة التاليــة:  وباإلضــافة إ

دليــق عــن أســاليب تقــدير تكلفــة اإلنتــا  ‘ 2’بشــ ن إنــار الدراســات االستقصــائية املتكاملــة؛ 
املبـادئ التوجيليـة ملصـائد    ‘ 4’ ؛املبادئ التوجيلية للتصـنيفات الزراعيـة  ‘ 3’البلدان النامية؛  ا

املبـادئ التوجيليـة للما ـية لـدى البـدو الرحـق.       ‘ 5’تربية املائيات ا إنـار التعـداد؛   األ اك و
ــام        ــز ا ع ــاملي، ُأز ــى الصــعيد الع ــدريب عل ــار عنصــر الت ــتعلم    2014وا إن ــواد ال وضــ  م

اإللكتــروين الــد تــربط بــني التعــدادات الســكانية والزراعيــة، ومــن املتوقــ  أن يبــدأ نشــر ا           
 .2015ا ا عام والتدريب الفعلي عليل

 
 تنفيو املساعدة التقنية والتدريب -  اء 

تعكف البلدان علـى اختـاذ إجـراءات ومبـادرات اسـتجابة  ليسـتراتيجية العامليـة. ويـزداد          - 36
نلب  وس البلدان تدر يا على الدعم من أجق استخدام منلجيات فعالة ا كلفتـلا كمـا تعمـق    
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لة للشـركاء ا تنفيـو االسـتراتيجية العامليـة. ويسـلم تـوافر       على تلبية االحتياجـات البحمليـة املفصَّـ   
األساليب الفعالة ا كلفتلا واستخداملا بشكق تـدر ي وريـادة الشـراكات الـد تنشـ  ا إنـار       
االستراتيجية العاملية ا حتقيرب افد  العام املتمملق ا ع  بيانات أفضق. ويتم استقاء املعلومـات  

وتعقبلا ونشر ا من ليل املوق  الشبكي ليستراتيجية العاملية، والنشـرة   املتعلقة بالتقدم اياري
 .اإللكترونية الد يصدر ا املكتب العاملي  لريا واملواق  الشبكية للشركاء املنفوين

وا إنــار عنصــر املســاعدة التقنيــة، ُأزــزت ا أفريقيــا ومنطقــة آســيا وا ــيط افــادئ     - 37
القطـري، الـد تسـمح  صـر البلـدان ذات األولويـة مـن كـق منطقـة           املرحلة األو  من التقييم

ــى الصــعيد القطــري.        ــة عل ــى االحتياجــات الرئيســية مــن املســاعدة التقني وتقــدم مؤ ــرات عل
بلـدا ا أمريكـا اليتينيـة ومنطقـة البحـر الكـاري . ونشـرت         13ُأززت تلـك املرحلـة ا    كما

. 2014بلــدا ا تشــرين الملــاين/نوفم   52تشــمق  املنطقــة األفريقيــة نتــائج  ــوس العمليــة الــد 
وجـــرت تقييمـــات قطريـــة متعمقـــة ا أفريقيـــا ومنطقـــة آســـيا وا ـــيط افـــادئ إثـــر االنتـــلاء   

التقييمات الواتيـة. وتلـك التقييمـات القطريـة املتعمقـة تطـابرب ا الواقـ  مرحلـة تقيـيم           أول من
ــة. وف   ــة والريفيـ ــاءات الزراعيـ ــتراتيجية لححصـ ــط االسـ ــطل   ا طـ ــطة املضـ ــق باألنشـ ــا يتصـ يمـ

ــا إنــار االســتراتيجية العامليــة أزــز املكتــب اإلقليمــي للفــاو ا أفريقيــا، حتضــ ا لتنفيــو          ا ا
االســتراتيجية، تقييمــات قطريــة متعمقــة مــن لــيل منحــة تلقتــلا مؤسســة بيــق وميلينــدا     ــوس

ونيج يا. وا منطقة آسـيا    يتس ا البلدان التالية: إثيوبيا وأو ندا بوركينا فاسو و انا وماا
وا ــيط افــادئ، وضــ  املكتــب اإلقليمــي للفــاو الصــيغة النلائيــة للتقييمــات القطريــة املتعمقــة    

إندونيسيا وبنغيديأ وبوتـان وسـاموا وسـري النكـا وبـدأ بـإجراء التقييمـات ا علوريـة          ا
 .وميامنار ، وفيجيالو الدميقرانية الشعبية

تقـد    2014املكتب العـاملي، قـررت املنطقـة األفريقيـة ا عـام       وبناء على توصية من - 38
الــدعم إ  البلــدان ا تصــميم ا طــط االســتراتيجية لححصــاءات الزراعيــة والريفيــة مبا ــرة،    
وذلك لتجنب عبء االضطيص بعمليتني  ا: التقييمات القطرية املتعمقـة والحقـا إ  ا طـط    

ر  التنميـــة األفريقـــي الـــدعم ا وضـــ  ا طـــط قـــدم مصـــ ،2014االســـتراتيجية. وا عـــام 
. وكينيـا  ديفوار وكوت ف دي وكابو والسودان والسنغال االستراتيجية ا البلدان التالية: بنن

 املتعلقـة  التوجيليـة  املبـادئ  لتنفيـو  الرائـد  البلد باعتبار ا بوروندي الت ت ذلك، على وعيوة
مـن مصـر  التنميـة األفريقـي واملكتــب      وتلقـت دعمـا مشـتركا    االسـتراتيجية،  ا طـط  بوضـ  

. وعمـق مصـر  التنميـة األفريقـي والفـاو وورارة الزراعـة ا الواليـات        2014العاملي ا عام 
املتحدة معا  ا علورية تزنانيا املتحدة على تقد  الدعم ا وض  الصيغة النلائية  طـة العمـق   

ة. وقـدم املكتـب العـاملي وورارة الزراعـة     املتعلقة با طة الرئيسية ا  ـال اإلحصـاءات الزراعيـ   
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ا الواليـات املتحــدة الـدعم نفســح إ  مــيوي ا وضـ  الصــيغة النلائيــة  طـة العمــق املتعلقــة     
باإلحصاءات الزراعية. وا  ـال املسـاعدة التقنيـة قـدم مصـر  التنميـة األفريقـي أيضـا دعمـا          

ــد     ــ دي ا إعــداد التعــداد الزراعــي، ولروان ــائج   يــددا لكــابو ف ــة لنت ا ا وضــ  الصــيغة النلائي
 .2013الدراسة االستقصائية الزراعية الوننية لعام 

وقد بلش تنفيو أنشطة التدريب، الد تشمق وضـ  منـا ج للتـدريب اإلقليمـي، وتقيـيم       - 39
احتياجات التدريب، وتعزيز مؤسسات التدريب القائمة، مرحلة متقدمـة جـدا أيضـا، و اصـة     

س املنطقــة، أثبــت تقــد  املــنح الدراســية مــن لــيل لطــة العمــق اإلقليميــة   ا أفريقيــا. وا  ــو
ــح نــاجح إ  حــد كــب  )بــدأ    ــو أن ــا حيملــون  ــلادة ماجســت  تــدريبا    33و ــركاء التنفي نالب

اإلحصـــاءات الزراعيـــة، قدمتـــح أفضـــق ايامعـــات ومراكـــز التـــدريب اإلقليميـــة املعنيـــة    علـــى
زراعيــة ا أفريقيــا و ــي: املدرســة الوننيــة العليــا  باإلحصــاءات، املتخصصــة ا اإلحصــاءات ال

أبيـــدجان، واملدرســـة الوننيـــة لححصـــاءات والتحليـــق  - لححصـــاءات واالقتصـــاد التطبيقـــي
ــا    - االقتصــادي ــدريب اإلحصــائي لشــرق أفريقي دار الســيم، واملعلــد   - داكــار، ومركــز الت

وة علــى ذلــك، ُوجلــت ياونــدي(. وعــي - اإلقليمــي لححصــاءات واالقتصــاد التطبيقــي  دون
ــة        ــى ثيث ــدريب الر ــي عل ــة للت ــا ج متواءم ــا إ  وضــ  من ــة االقتصــادية ألفريقي جلــود اللجن
مستويات فتلفة وإعداد كتب دراسية موحدة دعما ملؤسسات التـدريب اإلقليميـة ا أفريقيـا،    

لزراعيـة؛  تصميم العينـات أل ـران الدراسـات االستقصـائية ا    ‘ 1’فيما يتعلرب باملواضي  التالية: 
التعـداد  ‘ 4’احلسـابات االقتصـادية املتعلقـة بالزراعـة؛     ‘ 3’مليز ونشر البيانات الزراعية؛ ‘ 2’

والدراســات االقتصــادية ا  ــال الزراعــة. وعــيوة علــى ذلــك، مت تنةــيم دورتــني تــدريبيتني:   
ــة مــن أجــق حتســني إجــراء      إحــدا ا ملــديري املــوارد البشــرية ا مكاتــب اإلحصــاءات الزراعي
عمليات تقييم االحتياجـات التدريبيـة واأللـرى لححصـائيني الـوننيني العـاملني ا الوكـاالت        
املسؤولة عن إنتـا  اإلحصـاءات الزراعيـة لتمكينـلم مـن إنتـا  املعلومـات ا الوقـت املناسـب          

 وبطريقة موثوق اا ا  االت الزراعة والتنمية والريفية واألمن الغوائي.

التدريبيـــة ا منطقـــة آســـيا وا ـــيط افـــادئ بشـــكق جيـــد أيضـــا.   وتتقـــدم األنشـــطة  - 40
نةمـــت اللجنــة االقتصـــادية واالجتماعيــة فســـيا وا ــيط افـــادئ بالتعــاون مـــ  املعلـــد      فقــد 

اإلحصائي فسيا وا يط افادئ، اجتماعا لشبكة تنسيرب التدريب اإلحصـائي ا آسـيا وا ـيط    
نشـف  علومـات عـ  مراكـز التـدريب اإلحصـائي. وأُ     افادئ يلد  إ  تعزيز التنسيرب وتبـادل امل 

فريرب فرعي لححصاءات الزراعية والريفية من أجـق دعـم تنفيـو االسـتراتيجية العامليـة، وحتقيقـا       
فوس الغاية، نةـم املعلـد اإلحصـائي حلقـة العمـق السادسـة عـن تكـوين الشـركاء ا التـدريب           

ــادئ: الــربط الشــبكي و      ــيا وا ــيط اف ــيرب بــني اإلحصــاءات الزراعيــة    اإلحصــائي ا آس التنس
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والريفية، كما نةم اجتماعا لفريرب ل اء بغية مناقشة وض  إنار مشترك للملـارات األساسـية   
واســتحداث أدوات لتقيــيم احتياجــات التــدريب ا املنطقــة. وُنةمــت حلقــة العمــق اإلقليميــة   

املية، مبا فيلا الـدورة التدريبيـة   التالية فيما يتصق باألنشطة املضطل  اا ا إنار االستراتيجية الع
اإلقليميـــة عـــن أســـاليب ألـــو العينـــات املتعلقـــة بإنتـــا  بنـــود البيانـــات األساســـية أل ـــران    

 إحصاءات إندونيسيا(. - اإلحصاءات الزراعية والريفية )بالتعاون م  افيئة املركزية لححصاء
 

 مةلة االستراتيجية العاملية تنسيرب املبادرات ا  ال بناء القدرات اإلحصائية حتت - واو 

ــاملي        - 41 ــى الصــعيد الع ــة عل ــو األنشــطة املضــطل  اــا ا إنــار االســتراتيجية العاملي مت تنفي
برنـامج التعـداد العـاملي    ‘ 1: ’بالتعاون الوثيرب م  مبادرات إحصائية ألرى  ي 2014عام  ا

يـة الـوي تـرتبط أنشــطتح    نةـام املعلومـات املتعلقــة باألسـواق الزراع   ‘ 2’؛ 2020للزراعـة لعـام   
مبـادرات وكالـة التنميـة الدوليـة التابعـة للواليــات      ‘ 3’البحمليـة باالسـتراتيجية العامليـة مبا ـرة؛     

مشــروص إحصــاءات األررم املمــول مــن اليابــان ا إنــار   ‘ 4’املتحــدة ا  ــال بنــاء القــدرات؛  
  التنميـة افسـيوي  طـة    الدعم املقدم مـن مصـر  ‘ 5’االئتي  املعين بتنمية األرر ا أفريقيا؛ 

 العمق اإلقليمية ا منطقة آسيا وا يط افادئ.
والفاو  ي وكالة األمم املتحدة الرائدة املسؤولة عن الترويج لل نـامج العـاملي للتعـداد     - 42

الزراعي العشري. كما أن الفاو  ي حاليا بصدد االنتلاء من وض  املبادئ التوجيليـة ل نـامج   
. ومــن الســمات  2025-2016، الــوي يغطــي الفتــرة  2020ي للزراعــة لعــام التعــداد العــامل

الرئيسية وايديدة لل نامج صلتح الوثيقة باالستراتيجية العاملية، حيـ  إن التعـداد الزراعـي  ـو     
أحد األركان األساسية ليستراتيجية العاملية بوصفلا مصدرا رئيسيا ملـدليت اجملموعـة الـدنيا    

ة )الركيزة األو  ليستراتيجية العاملية( وإلدما  )الركيزة الملانية( الزراعـة  من البيانات األساسي
عن نريـرب إنـار العينـات الرئيسـية ونةـام للتعـدادات والدراسـات         ا النةم اإلحصائية الوننية

ــة. وجــرى العمــق لضــمان       ــد تروجلــا االســتراتيجية العاملي ــة ال ــة املتكامل االستقصــائية الزراعي
 الــدنيا مــن البيانــات األساســية الــد أوصــت اــا االســتراتيجية العامليــة مــ  أداة مواءمــة اجملموعــة

الدراســة االستقصــائية الزراعيــة والريفيــة املتكاملــة والســمات ايديــدة ل نــامج التعــداد العــاملي  
 ، الد تقدم عنلا تقارير منفصلة.2020للزراعة لعام 

(، الــوي http://www.amis-outlook.orgة )ونةـام املعلومــات املتعلقـة باألســواق الزراعيـ    - 43
ـــعشرين عــام      ــاء علــى نلــب ورراء الزراعــة ا دول  موعــة ال ــدى  2011أنشــف بن ،  ــو منت

مشــترك بــني الوكــاالت يعمــق علــى تعزيــز  ــفافية ســوق الغــواء، وتشــجي  التنســيرب بــني            
ســواق. ويركــز  ــوا النةــام اإلجــراءات ا  ــال السياســات اســتجابة حلالــة عــدم الــيقني ا األ

أساسـا علــى أربعــة ياصــيق ذات أ يـة لاصــة ا أســواق الغــواء الدوليـة،  ــي القمــح والــورة    
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واألرر وفــول الصــويا. ويضــم النةــام عيــ  دول  موعــة العشــرين إضــافة إ  إســبانيا وســبعة  
لفريـرب العـاملي   بلدان مدعوة. وتتمحور إدارتح العامة حول أمانة النةام الـد تستضـيفلا الفـاو وا   

املعين باملعلومات املتعلقة ب سواق الغواء، ومنتدى االستجابة السـريعة. وتتمملـق أ ـدا  النةـام     
حتســني املعلومــات والتحلــييت والتوقعــات املتعلقــة باألســواق الزراعيــة علــى ‘ 1’ا مــا يلــي: 

ــدوا؛ و   ــونين وال ــة ا الســوق ا   ‘ 2’الصــعيدين ال ــي  عــن الةــرو   ــ  العادي ــة، اإلب لدولي
عـــ  ‘ 3’وتعزيــز قـــدرات اإلنـــوار املبكــر علـــى الصـــعيد العـــاملي بشــ ن  ـــوس احلركـــات؛ و    

املعلومات ا اصة بالسياسات وحتليللا وتشجي  احلوار والردود، وتنسـيرب السياسـات الدوليـة؛    
ــاء القــدرات     ‘ 4’و  ــدان املشــاركة. وميــوَّل معةــم أنشــطة بن ــاء القــدرات اإلحصــائية ا البل بن

ية عن نريرب مشروعني من مؤسسة بيق وميليندا  يتس وحكومـة اليابـان، تنفـو الفـاو     اإلحصائ
يركـز مشـروص اليابـان علـى املخزونـات واإلنتـا  بالنسـبة لـ)رر فقـط، ويقـدم           ‘ 1’كليلما : 

أمـــا مشـــروص مؤسســـة بيـــق وميلينـــدا  يـــتس ف كـــز علـــى ‘ 2’الـــدعم إ  تايلنـــد والفلـــبني؛ 
ات اإلنتا  فيما يتعلرب با اصيق األربعة الد ُيعىن اا النةـام،  املخزونات وأسعار السوق وتوقع

ويقدم الدعم إ  بنغيديأ ونيج يا وافند. وإضافة إ  ذلك، ميول املشـروص أنشـطة التطـوير    
املنلجي على الصعيد العاملي )اإلحصاءات وتكنولوجيا املعلومات(، الد تتـا  باعتبار ـا سـلعا    

وير املنــلجي الــد يضــطل  اــا ال نــامج ا ارتبــاا وثيــرب مــ  لطــة عامــة. ومــري أنشــطة التطــ
البحوث ا إنار االستراتيجية العاملية، إذ يغطي مشروص النةام معةـم األنشـطة املقـررة أصـي     
ا إنار إحصاءات األسواق. ومن اجملـاالت الـد يشـمللا املشـروص القيـاس املبا ـر ملخزونـات        

ونةم املعلومات املتعلقة ب سعار السوق. كما متـوَّل تطـورات   ياصيق احلبو ، والتنبؤ بالغيل 
يدودة ا  ال تكنولوجيا املعلومات، مملق احللـول املتنقلـة يمـ  البيانـات. ويقـدم الـدعم إ        
احلكومــات حســب احتياجااــا ا تلبيــة األولويــات الوننيــة ا ــددة باال ــتراك مــ  الفــاو،          

ات الصــلة الــد يقــوم اــا الشــركاء افلــرون علــى   إقامــة أوجــح تــ رر مــ  األنشــطة ذ   و ــري
 الونين.   الصعيد

ــادرة تســمى استقصــاء      - 44 ــة التابعــة للواليــات املتحــدة مب ــة الدولي ــة التنمي وأنلقــت وكال
البيانات الزراعية والريفية األساسية اد  إ  اإلسراص بايلود الرامية إ  تعزيز قـدرة البلـدان   

ة. وتنـدر   ـوس املبـادرة ا اإلنـار املفـا يمي والعمليـات املبينـة ا        على توليد البيانات الزراعي
االستراتيجية العاملية، وال تقضي بإنشاء عملية لتوليد البيانات إ  جانب العمليـة الـد وضـعت    
ا االستراتيجية. و ـي اـد  إ  إ ـاد مزيـد مـن الطلـب علـى البيانـات ذات النوعيـة اييـدة           

ة، مما يدل على فوائد إتاحة البيانـات ويتـيح للحكومـات أن تسـتفيد مـن      بتوف  البيانات اليرم
البيانات مبا رة. وبالتـاا سـتتلقى البلـدان الـدعم لتوليـد البيانـات ذات األ يـة احلا ـة إلبـرار          
األساس املنطقي ليستراتيجية العامليـة وجعلـلا أكملـر إقناعـا. ومـن املقـرر تنفيـو دورة أو  مـن         
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بلـدان. واـد  االسـتراتيجية العامليـة، بوصـفلا       8تشـمق   2021-2015رة املشروص ا الفتـ 
إحدى السمات األساسية الستحداث أساليب فعالة من حي  التكلفـة، إ  بنـاء هنـج متكامـق     
للدراســات االستقصــائية املنتةمــة )مملــق الدراســات االستقصــائية الزراعيــة والريفيــة املتكاملــة(   

وعـة الـدنيا مـن البيانـات األساسـية املتعلقـة باألبعـاد االقتصـادية         ملساعدة البلدان على ع  اجملم
واالجتماعية والبيئية. وعلى  ـوا النحـو، فـإن  ـوس الدراسـات االستقصـائية تسـلم مبا ـرة ا         

جيـة   لمباردة استقصاء البيانات الزراعية والريفية األساسية وميكـن أن يكـون ليـارا جيـدا كمن    
املتكاملـة ميكـن أن تسـتخدملا البلـدان ا إنـار  ـوس الدراسـات        وأداة  للدراسات االستقصائية 

 االستقصائية.  
ــاو   - 45 ــاألمن    ”ويلــد  مشــروص الف ــة ب ــة واملعلومــات املتعلق ــز اإلحصــاءات الزراعي تعزي

ــدان   ــدان     )الغــوائي ا بل ــرب التعــاون بــني بل ــا( عــن نري ــة األرر ا أفريقي ــتي  املعــين بتنمي االئ
الوي متولح اليابان، إ  تنفيو وريادة تطوير االسـتراتيجيات   ،“2018-2013اينو  للفترة 

الوننية لتنمية رراعـة األرر الـد أعـداا أو تعـد ا البلـدان، بتحسـني اإلحصـاءات الزراعيـة، ال         
سيما البيانات املتعلقة بإنتا  األرر. وسيسمح املشروص بتحديد األسـاليب اإلحصـائية املناسـبة    

مـم جنـو   ـرق آسـيا، والتبـار مـدى ميءمتـلا جملموعـة فتـارة مـن           املنفوة ا بلدان رابطة أ
بلدان االئتي ، وإجراء أنشـطة لتنميـة قـدرات املؤسسـات ا ليـة مـن لـيل التـدريب دالـق          
البلدان وحلقات العمـق اإلقليميـة ا  ـال تصـميم الدراسـات االستقصـائية امليدانيـة وتنفيـو ا         

ملختــارة. وتشــارك تســعة بلــدان ا املشــروص والعمــق واإل ــرا  عليلــا باســتخدام األســاليب ا
لتقيـيم   2015جار  على تنفيوس. ومن املقرر عقد حلقة عمق إقليميـة ا الربـ  األول مـن عـام     

نتائج املرحلة السابقة ليلتبار ومناقشة سبق املضي قدما م  البلدان املختارة. ويعمـق املكتـب   
كفالة إمكانيـة نشـر التطـويرات املنلجيـة عـن نريـرب       العاملي على حنو وثيرب م  إدارة االئتي  ل

االستراتيجية العاملية وإتاحتلا لعدد كـب  مـن البلـدان، مـن لـيل إصـدار منشـورات مشـتركة         
 إذا أمكن.

بتمويلـح   2014وا منطقة آسيا وا يط افادئ، سا م مصر  التنمية افسيوي عـام   - 46
ــن     ــة ع ــو االســتراتيجية العاملي ــرب مشــروص  ا ــامل ا تنفي ــة   ”نري حتســني اإلحصــاءات الزراعي

ا بلدان فتلفة. وأجريت دراسات منلجية ا بوتـان  “ والريفية من أجق حتقيرب األمن الغوائي
وعلوريـة الو الدميقرانيــة الشــعبية )مقارنـة املصــادر احلاليــة لححصـاءات الزراعيــة(، والفلــبني    

ية(، وفييت نام )تصميم استقصاء املا ـية(؛  )استخدام نةام املعلومات املتعلقة باألراضي الزراع
وجــرى التبــار أســاليب مبتكــرة يمــ  البيانــات ا  ــال إحصــاءات األرر باســتخدام الصــور   
الرادارية والبصرية )ا تايلند وعلورية الو الدميقرانية الشعبية والفلبني وفييت نام( ومت تـوف   
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ــة الو الدميقر   ــان وعلوري ــدريب اإلحصــائي ا بوت ــام. وكــق  ــوس    الت ــت ن ــة الشــعبية وفيي اني
التجار  مفيدة وتشكق إسلامات مبا ـرة ا عنصـر البحـ  مـن االسـتراتيجية العامليـة. ومـن        

 .2015املتوق  إقامة أوجح ت رر أوثرب م  مصر  التنمية افسيوي ليل عام 
ة وعــيوة علــى ذلــك، ســا م املكتــب العــاملي ا إقامــة أوجــح التــ رر بــني االســتراتيجي  - 47

العاملية وعمليات ال نامج الشامق لتنمية الزراعة ا أفريقيا. واأل ـدا  الرئيسـية لل نـامج  ـي     
مساعدة البلدان على التوصق إ  مسار أعلى للنمـو االقتصـادي مـن لـيل تنميـة مسـتندة إ        
 الزراعة، والقضاء على ايوص واحلـد مـن الفقـر عـن نريـرب الزراعـة بزيـادة االسـتملمار العـام ا         
الزراعة وريـادة اإلنتاجيـة الزراعيـة. وال نـامج الشـامق لتنميـة الزراعـة ا أفريقيـا  ـو ال نـامج           
الزراعي للشراكة ايديدة من أجق تنمية أفريقيا، و ي بـدور ا برنـامج تـاب  ليحتـاد األفريقـي      

مـن   . وتتـو  ايماعـات االقتصـادية اإلقليميـة والبلـدان تنفيـو ال نـامج بـدعم        2003منو عام 
مفوضية االحتاد األفريقي والشراكة ايديـدة مـن أجـق تنميـة أفريقيـا، و ـو يتجسـد ا لطـط         

بلـدا  ـوس ا طـط؛  ــ  أن     28االسـتملمار الوننيـة ا  ـاا الزراعـة واألمـن الغــوائي. ووضـ        
إحدى املسائق الرئيسية املتعلقة بإنار الرصـد والتقيـيم لل نـامج  ـي االفتقـار إ  بيانـات ذات       

عية جيدة لقياس التقـدم ا ـرر وأثـر السياسـات املعمـول اـا. وجـدد إعـين مـاالبو الصـادر           نو
االلتزام باملبـادئ والقـيم الرئيسـية، و اصـة      2014مؤلرا عن روساء الدول ا حزيران/يونيح 

باملساءلة املتبادلة عن اإلجراءات والنتائج. وأنشئت فرقة عمق الستعران إنار نتائج ال نـامج  
  استراتيجية لتنفيو إعين ماالبو. وكـان املكتـب العـاملي عضـوا ا فرقـة العمـق، وكـان        ووض

أحد  االت العمق االستراتيجية املقترحة يرتبط مبا ـرة بتعزيـز القـدرات الوننيـة علـى إنتـا        
البيانــات اليرمــة لتخطــيط ال نــامج وإدارتــح ورصــدس. وسيشــكق ذلــك فرصــة لضــمان إدرا   

حصائي الزراعي مبا رة ا تصميم اييق التاا من لطط االسـتملمار الوننيـة،   تطوير النةام اإل
وإتاحة متويق النةم اإلحصائية الوننية عن نريرب متويق السياسات اإلمنائية. وتقـرَّر االضـطيص   

واملكتـب العـاملي والشـركاء     ب نشطة فتلفة يشارك فيلا الشركاء املنفوون ا ال نامج الشامق،
ــة     املنفــوون ا  ــ رر بــني االســتراتيجية العاملي ــا لضــمان أوجــح الت ــة ا أفريقي االســتراتيجية العاملي

كـإجراء تقيـيم للخطـط احلاليـة، ورسـم لريطـة ملؤ ـرات اإلنــار         وعمليـات ال نـامج الشـامق   
ــادئ          ــداد املب ــات األساســية، وإع ــن البيان ــدنيا م ــة ال ــامج الشــامق باجملموع ــائج ال ن ــد لنت ايدي

البعد اإلحصائي ا ا طط، وبدء تطبيـرب املبـادئ التوجيليـة ا  موعـة مـن      التوجيلية إلدما  
 البلدان الرائدة وتوف  املساعدة التقنية والتدريب.  
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 التمويق -راي  
مــن البلــدان الناميــة،    90تســتلد  لطــة عمــق االســتراتيجية العامليــة مــا  موعــح        - 48

ــو ا   ــب تنفي ــا     83ويتطل ــة م ــت تعبئ ــون دوالر. ومت ــح ملي ــون دوالر حــآل افن   45موع ملي
بفضـــق مســـا ة إدارة التنميـــة الدوليـــة ا اململكـــة املتحـــدة ومؤسســـة بيـــق وميلينـــدا  يـــتس   

 اإليطاا. والتعاون
ــة          - 49 ــدم مصــر  التنمي ــاملي، ق ــب الع ــا املكت ــادر ا ــة ب ــة مكملف ــود توعي ــا  جل وا أعق

ر إ  املفوضـية األوروبيـة لتغطيـة    مييـني دوال  10األفريقي واللجنة االقتصـادية ألفريقيـا مبلـش    
ــرام مــوكرة تفــا م مــ         ــ  إب ــا. وُيتوق ــاملي ا أفريقي ــق الصــندوق االســتئماين الع العجــز ا متوي

 املفوضية األوروبية.
وقامــت اللجنــة اإلحصــائية املشــتركة بــني دول رابطــة الــدول املســتقلة بوضــ  اقتــرا    - 50

دوالر مــن  500 000تلقــت متــويي قــدرس مشــروص ملواءمــة اإلحصــاءات ا بلــدان الرابطــة و 
البنــك الــدوا. ومت تصــميم املشــروص ضــمن اإلنــار العــام ليســتراتيجية العامليــة و ــو سيســلم  

 بالتاا ا حتقيرب األ دا  العامة ليستراتيجية العاملية.
دوالر  1 150 000كما قدم مصر  التنمية للبلدان األمريكية منحة يبلش  موعلـا   - 51

وضـ  منلجيـة لتنفيـو الـنةم اإلحصـائية الزراعيـة ا أمريكـا اليتينيـة         ”نشطة مشـروص  لتنفيو أ
 ويندر   وا املشروص أيضا ا إنار االستراتيجية العاملية.“. ومنطقة البحر الكاري 

 
   2015الطريــرب إلـى األمام واألولويات لعام  -حاء  

علــى مــا يلــي:  2015ة لعــام علــى مســتوى املكتــب العــاملي، ســتركز األنشــطة املقــرر - 52
تعزيــز آليــات التنســيرب بــني املكتــب العــاملي والشــركاء املنفــوين علــى املســتوى اإلقليمــي؛    ‘1’
إجــراء تقيــيم تنفيــو االســتراتيجية العامليــة ا  ‘ 3’تنفيــو اإلنــار ايديــد للرصــد والتقيــيم؛   ‘2’

املبـادرات الراميـة إ     توسي  نطاق التقارير السردية السـنوية  يـ  تشـمق   ‘ 4’منتصف املدة؛ 
حتديـد  ‘ 5’تعزيز القدرات اإلحصائية، وبالتـاا تعزيـز آليـات التنسـيرب بـني فتلـف املبـادرات؛        

أولويات أنشطة البح  وفقا ليحتياجات امللحـة والنا ـئة الـد تعـر  عنـلا البلـدان، وإجـراء        
توجيليــة وتقــارير  منشــورا )مبــادئ 50إعــداد مــا  موعــح ‘ 6’التبــارات مريبيــة ا امليــدان؛ 

ضـمان نقـق املعرفـة     ‘7’تقنية ومواد تدريبية(، ميكن اسـتخداملا بسـرعة ا املنـانرب والبلـدان؛     
باألساليب ايديدة الفعالة من حي  التكلفة، على حنو مناسب إ  املنانرب والبلدان عن نريـرب  

نــانرب الــد تعــاين تعبئــة املــوارد لصــا  امل‘ 8’التـدريب املناســب والنشــر علــى النحــو املناســب؛  
نقصا ا التمويق )أمريكا اليتينية ومنطقة البحـر الكـاري ، ورابطـة الـدول املسـتقلة، والشـرق       
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األد (، واملكتب العاملي ومنطقة آسيا وا يط افادئ بدعم مؤمترات ايلـات املاحنـة اإلقليميـة    
ــعيد القطـــري لضـــ  ‘ 9’أو العامليـــة؛  ــة املـــوارد علـــى الصـ مان متويـــق ا طـــط املســـا ة ا تعبئـ

ضـمان مواءمـة عمليـات    ‘ 10’ االستراتيجية لححصاءات الزراعية والريفية بشكق مسـتدام؛ و 
أفريقيا، وإسلاملا ا اسـتمرار تـوف     االستراتيجية العاملية وال نامج الشامق للتنمية الزراعية ا

 بيانات جيدة النوعية، وذلك بالتعاون م   ركاء التنفيو ا أفريقيا.
 الـدعم  اسـتكمال  ‘1’ يلـي  مـا  علـى  2015 لعام املقررة األنشطة ستركز أفريقيا، وا - 53

 العمليـة   ـوس  بـدأت  الـد  البلـدان  ا والريفيـة  الزراعية لححصاءات االستراتيجية ا طط لوض 
 بوتســــوانا، و ــــي األولويــــة، ذات ايديــــدة البلــــدان ا فيلــــا والشــــروص ،2014 عــــام ا

 و امبيـــا، وروانـــدا، ،أفريقيـــا وجنـــو  الدميقرانيـــة، الكونغـــو يـــةوعلور فاســـو، وبوركينـــا
 عنـلا  تعـر   الـد  ل)ولويـات  وفقـا  التقنيـة  املساعدة تقد  ‘2’ ونيج يا؛ والنيجر، ومد شقر،

 ال نـامج  نتـائج  إنـار  مواءمـة  ‘3’ التكلفـة؛  حي  من الفعالة املنلجيات توافر ومراعاة ،الدول
 ،العامليـة  ليسـتراتيجية  األساسـية  البيانـات  مـن  األد  احلـد  م  يقياأفر ا الزراعة لتنمية الشامق
ــد  ــدعم وتق ــدان ال ــة؛ الزراعــي االســتملمار لطــط ا اإلحصــائي العنصــر دمــج ا للبل  الونني

 الزراعيـــة لححصـــاءات االســـتراتيجية ا طـــط ا التـــدريب احتياجـــات إدرا  ضـــمان ‘4’
 االســـتمرار ‘6’ اإلقليميــة؛  التــدريب  اكــز مر قــدرات  مســتوى  رفــ   ا البــدء  ‘5’ والريفيــة؛ 

 والتقيـــيم؛ الرصـــد إنـــار تنفيـــو ‘7’ األجـــق؛ الطويلـــة للدراســـات الدراســـية املـــنح تقـــد  ا
 األلرى. واملنانرب العاملي املكتب م  األنشطة تنسيرب ضمان ‘8’ و

 األلـ ة  اللمسـات  وضـ   ‘1’ علـى  2015 لعـام  املقـررة  األنشـطة  سـتركز  آسيا، وا - 54
 وفيجـي؛  الشـعبية،  الدميقرانيـة  الو وعلوريـة  إندونيسـيا،  ا املتعمقـة  القطريـة  لتقييمـات ا على
 أفغانسـتان،  و ـي  األولويـة،  ذات ايديـدة  البلدان وا ميامنار،و جورجيا ا العملية  وس وبدء
 ملسـاعدة  فصـص  برنـامج  ووضـ   وكمبوديـا؛  ،نـام  وفييـت  وباكسـتان،  ايديـدة،   ينيـا  وبابوا
 وضـ   ‘2’ افـادئ؛  ا ـيط  عاعـة  أمانـة  مـ   بالتعـاون  افـادئ  ا ـيط  ا الصغ ة يةايزر الدول
 التقييمـات  عمليـة  أكملـت  الـد  البلـدان  ا والريفيـة  الزراعية لححصاءات االستراتيجية ا طط
 ا وردت الـد  األولويـة  ذات املواضـي   ا التقنيـة  باملسـاعدة  البلـدان  مد ‘3’ املتعمقة؛ القطرية

 قــدرات تعزيــز ‘5’ القطاعيــة؛ ا طــط ا التــدريب احتياجــات إدرا  ضــمان ‘4’ ا؛مقترحااــ
 تعليميــة ومــواد دراســية ولطــط منــا ج وضــ  ‘6’ واإلقليميــة؛ الوننيــة التــدريب مؤسســات
 افسـيوي  التنميـة  مصـر   مسـؤولية  حتـت  املنجـزة  األنشـطة  استكمال ‘7’ ؛موحدة إلكترونية

 املكتـب  مـ   األنشـطة  تنسـيرب  ضـمان  ‘9’ و والتقيـيم؛  رصـد ال إنـار  تنفيـو  ‘8’ للبلـدان؛  دعما 
 األلرى. واملنانرب العاملي
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 الـــدول ورابطـــة األد ، والشـــرق اليتينيـــة، )أمريكـــا األلـــرى الـــمليث املنـــانرب وا - 55
 اإلقليميــة؛ العمــق لطــط علــى األلــ ة اللمســات وضــ  ‘1’ لـــ األولويــة ســتعطى املســتقلة(،

 االســتراتيجية أ ــدا  حتقيــرب ا تســلم الـد  األنشــطة تنفيــو ‘3’ و الكافيــة؛ املــوارد تعبئـة  ‘2’
 العاملي. االستئماين الصندوق من املمولة    ولكن العاملية

  
 باإلحصـاءات  املعـين  الوكـاالت  بـني  املشـترك  ا ـ اء  فريـرب  أنشطة موجز - ثالملا 

 الدراســات ا الغــوائي االســتليك بيانــات حتســني والريفيــة: الزراعيــة
   املعيشية األسر ونفقات مداليق عن تقصائيةاالس
 بـني  مشـترك  لـ اء  فريـرب  إنشـاء  واألربعـني  الملالملـة  دوراـا  ا اإلحصـائية  اللجنة أيدت - 56

 دوليـة  إحصـائية  معـاي   وضـ   بتيسـ   فمكل ـ  والريفيـة،  الزراعية باإلحصاءات معين الوكاالت
ــدة ــن  ــاالت ا جدي ــوائي، األم ــة الغ ــة املســتدامة، والزراع ــة، والتنمي ــد  وكــولك الريفي  بتق
 .(1)العاملية االستراتيجية  وث برنامج تنفيو ا العاملي للمكتب التوجيح

 واملنةمـات  البلـدان  مـن  فتـارة   موعـة  الفاو دعت اإلحصائية، الشعبة م  وبالتشاور - 57
ــة ــمام إ  الدوليـ ــرب. إ  االنضـ ــد ومت الفريـ ــاء حتديـ ــدعوين األعضـ ــى املـ ــاس علـ ــاتالوال أسـ  يـ
 األمــن إحصــاءات  ــاالت ا الســابقة املنلجيــة األعمــال ا الفعالــة ومشــاركتلم اــم املنونــة
 الفريـرب  حجـم  إلبقـاء  أيضا الواجب االعتبار إييء ومت والريفية. الزراعية واإلحصاءات الغوائي

 فـإن  ذلـك،  ومـ   العـامل.  منانرب ملختلف واملتوارن الكاا التممليق ضمان م  معقولة، حدود ا
 أمانـة  إ  ذلـك  عـن  للتعـب   مـدعوة  امللتمـة  واملنةمـات  والبلـدان  للتعديق، قابلة الفريرب عضوية
   .الفاوب اإلحصاءات  عبُة تستضيفلا الد ،الفريرب
 عـين امل الوكـاالت  بـني  شـترك امل  اءا ـ  فريـرب  التصاصـات  على الر ي الطاب  ُأضفيو - 58

 نيويـورك  ا عقـد  اجتمـاص  ا احلاليـة  وعضويتح عملح وترتيبات والريفية الزراعية باإلحصاءات
 الشـــبكية املواقـــ  علـــى نشـــر ا نريـــرب عـــن عنـــلا اإلعـــين وســـيتم ،2015  ــباا/ف اير  ا

   .الفاوب اإلحصاءات ولشعبة العاملية ليستراتيجية
 الزراعيــة باإلحصــاءات عــينامل الوكــاالت بــني شــتركامل  اءا ــ فريــرب أ ــدا  وتشــمق - 59

 والزراعـة  الغـوائي  األمـن   ـاالت  ا جديـدة  دوليـة  إحصـائية  معـاي   وضـ   يس ت ‘1’ والريفية
ــة املســتدامة ــة؛ والتنمي  والزراعــة الغــوائي األمــن إحصــاءات وتكامــق تنســيرب تيســ  ‘2’ الريفي
ــة املســتدامة ــة والتنمي ــ  الريفي ــاي  م ــة اإلحصــائية املع ــدة الصــلة ذات الدولي   ــاالت ا املعتم

_________________ 

 .43/104، املقرر E/CN.3/2012/34-E/2012/24انةر  (1) 

http://undocs.org/ar/E/CN.3/2012/34-E/2012/24
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 االســتراتيجية  ـوث  برنـامج  بشـ ن  العـاملي  املكتــب إ  املشـورة  سـداء إ ‘3’ ألـرى؛  إحصـائية 
 والريفية. الزراعية اإلحصاءات لتحسني العاملية
 الزراعيـة  باإلحصـاءات  عـين امل الوكـاالت  بـني  شـترك امل  اءا ـ  فريـرب  إنشـاء  قبـق  وحآل - 60

 جديــدة يـة توجيل مبــادئ لوضـ   عمــق برنـامج  تنفيـو  ا أمانتــح بـدأت  ر ــي، بشـكق  والريفيـة 
ــاس لتحســني ــوائي االســتليك قي ــى املعيشــية. األســر استقصــاءات ا الغ ــدين مــدى وعل  العق
 األســر وإنفــاق اســتليك بيانــات ونشــر إنتــا  ا مســبوق  ــ  تقــدما العــامل  ــلد املاضــيني،
 األسـر  وإنفـاق  اسـتليك  استقصاءات توافر فإن ذلك، على وعيوة النامية. البلدان ا املعيشية
 ا متصــورة تكــن مل بطــرق االستقصــاءات  ــوس اســتخدام إ  أدى متزايــد بشــكق (2)يةاملعيشــ
 والتخطـيط  امليزانيـات،  بيانـات  ومميـ   الغـوائي،  األمـن  حتليـق  ومنـلا  تصـميملا،  حـني  األصق

 مـــن ا ـــامل القطـــاص واحتياجـــات ورصـــد ا، األ ويـــة علـــى القائمـــة التغوويـــة للتـــدليت
 األلرى. البح  أعمال من ذلك إ  وما املعلومات،

 األوسـاا  ا متنامية فاو  االستخدامات وتنوص جودة وتباين األساليب تعدد وأثار - 61
ــة ــية األكادمييـ ــى والسياسـ ــواء، علـ ــا السـ ــدعو ممـ ــاص إ  يـ ــج اتبـ ــر هنـ ــا أكملـ ــميم ا انتةامـ  تصـ

 اإلنفـاق.  أو الغـوائي  االسـتليك  بقيـاس  األمـر  يتعلرب عندما لنتائجح أفضق وفلم االستقصاءات
 افائلـة  الزيـادة  ارتبطـت  فتلفـة،  تصـاميم  ا نبيعـي  بشكق يترجم األ ران تنوص أن حني وا
 البيانـات  عـ   ا ونـرق   أدوات  بانتشـار  النامية البلدان ا املعيشية األسر استقصاءات عدد ا

 و ـوا  بلـد.  لكـق  ا ـددة  ا صائص أو املختلفة أ راضلا أساس على تفس  ا ميكن ال الغوائية
 استقصـاءات  عـ   لتوجيـح  عامليـا  عليلـا  متفـرب  معـاي   إ  االفتقـار  مةـا ر  من مةلر معةمح ا

 نيحةـح  الـوي  األسـاليب  مـانس  عـدم  مـن  يتضح ما و و الغواء، من املعيشية األسر استليك
 الزمن. ع  الواحد البلد دالق أو البلدان بني سواء االستقصاءات من النوص نفس ا

ــة فــاو  أدت وقــد - 62 ــادرات اختــاذ إ  مماثل ــق مب ــام ممل ــة قي ــة اللجن  باإلحصــاءات املعني
 مكتــب مــن لطلــب اســتجابة لــ اء فريــرب بإنشــاء للبحــوث الــونين للمجلــس التابعــة الوننيــة

 الدراســة تصــميم إلعــادة توصــيات صــيا ة بغــرن العماليــة، لححصــائيات املتحــدة الواليــات

_________________ 

ملعيشـية أو إنفاقلـا أ ـكاال ختتلـف     ميكن أن تتخو االستقصـاءات الـد ممـ  معلومـات عـن اسـتليك األسـر ا        (2) 
بــالتي  أ ــدافلا األساســية، ومــن  ــوس األ ــكال استقصــاءات ميزانيــات األســر املعيشــية، أو استقصــاءات   

ل)سـر املعيشـية، مملـق استقصـاءات      “املتكاملـة ”أو  “املتعددة األ ـران ”الدلق واإلنفاق، أو االستقصاءات 
و وس اجملموعة مـن االستقصـاءات، الـد  البـا مـا متملـق واقـ  احلـال          الدراسة املتعلقة بقياس مستويات املعيشة.

 على املستوى الونين، يشار إليلا  نا بوصفلا استقصاءات استليك األسر املعيشية وإنفاقلا.
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 البحـوث  حـول  2011 عـام  مـؤمتر و (3)املتحـدة  الواليـات  ا املسـتللكني  إلنفـاق  االستقصـائية 
 حتسـني  علـى  التركيـز  مـ   االقتصـادية،  للبحـوث  الونين املكتب برعاية والملروة بالدلق املتعلقة
 جوانـب  ت ث  تحليقل دراساتال من حفنة ُأجريت النامية البلدان وا املستللكني. إنفاق قياس
ــة ــن معين ــى االستقصــاءات تصــميم م ــاق قياســات عل ــر إلعــااا اإلنف  املســاواة. وعــدم والفق
 ا اال تمـام  انصـب  فقد الدراسات، تلك من قليلة قلة إال واضح بشكق الغواء على تركز ومل

 عـدم  أو الفقـر  قياسـات  وبعـئ  اإلنفـاق  متوسـط  على تقريبا حصري بشكق املتوافرة البحوث
 ل)مـن  ا ددة ئيسيةالر ايوانب على االستقصاءات تصميم ت ث  فلمُي ال ذلك، وم  املساواة.
 البيانـات  باسـتخدام  متزايـد  ا تمـام   نـاك  آنفا، ُذكر وكما جيدا، فلما التغوية وحتليق الغوائي
   والتغوية. والصحة الغوائي األمن مملق األلرى، الرفاس أبعاد لتحليق

 املعيشــية، األســر الستقصــاءات الدوليــة والشــبكة الفــاو أجــرت احلاجــة، فــوس وتلبيــة - 63
 الدراسـات  مـن  املسـتمدمة  األ ويـة  بيانـات  وموثوقيـة  أ يـة  حتسـني  حـول  دراسة الدوا والبنك

ــدمت ،(4)املعيشــية األســر مســتوى علــى واإلنفــاق باالســتليك املتعلقــة االستقصــائية   ــوس وُق
 ذلـك  أدى وقـد  اإلحصـائية.  للجنـة  واألربعـني  ا امسة الدورة ليل نةمت ندوة ا الدراسة

ــة جــدوى بتحســني معــين تقــين عامــق فريــرب إنشــاء إ   مــن املســتفاة األ ويــة بيانــات وموثوقي
 املعيشية. األسر مستوى على واإلنفاق باالستليك املتعلقة االستقصائية الدراسات

ــرب  ــوا ويضــم - 64 ــة واالقتصــاد اإلحصــاء ا لــ اء العامــق الفري  الوكــاالت مــن والتغوي
 سـتفادة اال بغيـة  التخصصـات  بـني  فيمـا  بـادالت الت لتعزيـز  والدولية الوننية البحملية واملؤسسات

 نريـرب  عـن  مـرة  ،2014 عـام  ا مـرتني  الـتقين  العامق الفريرب واجتم  منلا. كق قوة نقاا من
 رومــا ا الفــاو استضــافتلا دوليــة عمــق حلقــة ا  خصــيا باحلضــور ومــرة بالفيــديو، التــداول
 تــ ث  كيفيــة مناقشــة صاالجتمــا ذلــك مــن افــد  وكــان الملــاين/نوفم . تشــرين 7 و 6 يــومي

 علــى باحلصــول املتعلقــة البيانــات جــودة علــى املختلفــة واالســتبيانات االستقصــاءات تصــاميم
 االســتخدامات لضــمان اــا يوصــى أن ميكــن الــد املمارســات وأفضــق واســتليكلا، األ ويــة
   البيانات. فوس املختلفة

_________________ 

 ,”Measuring What We Spend: Toward a New Consumer Expenditure Survey“اجمللـس الـونين للبحـوث،    (3) 

Don A. Dillman and Carol C. House, eds. (The National Academies Press, 2013, Washington D.C.) ،
-www.nap.edu/catalog/13520/measuring-what-we-spend-toward-a-new-consumer-expenditureمتـــــــــا  ا 

survey. 
ــر  (4)   %www.ihsn.org/home/sites/default/files/resources/HCES%20food%20data%20assessmentانةـــــــــــــــــــــ

20report_DRAFT_V8_25_02_14.pdf. 
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 لقيــاس دوليــة معــاي  رلتطــوي منســرب  ملــي برنــامج وضــ  االجتمــاص نتــائج مــن وكــان - 65
 تلــك صــحة مــن والتحقــرب املعيشــية، ل)ســر االستقصــائية الدراســات ا الغــوائي االســتليك

  ـي  املنـلجي  للعمـق  أولويـة  ذات  ـاالت   سـة  التيـار  ومت اعتماد ا. على والتشجي  املعاي 
 تليكاالسـ  أو األسـري  االستليك قياس ‘2’ استليكلا؛ أو األ وية على احلصول قياس ‘1’

 عـ   ‘5’ األ ويـة؛  قائمـة  ودقـة  نـول  حتديـد  ‘4’ املناسـبة؛  التـوكر  فتـرة  التيـار  ‘3’ الفردي؛
 أســس  علــى البحــ  اســتراتيجية وســتقوم البيــت.  لــار  املســتللكة األ ويــة عــن بيانــات

 مـن  املسـتقاة  املوجـودة  للبيانـات  جديـد  حتليـق  وإجـراء  وتوحيـد ا،  املوجـودة  األدلـة  استعران
 بيانـات  عـ   تتطلـب  قـد  املتبعـة  املنلجيـة  صـحة  مـن  للتحقـرب  بعمليـات  والقيام االستقصاءات،

   جديدة.
 التبار ـا  يـتم  توجيليـة  مبـادئ  صـيا ة  إ  الـتقين  العامـق  الفريـرب  عمـق  برنامج ويرمي - 66

 اإلحصـائية.  اللجنـة  إ  تقـدميلا ل متليـدا  ،الوكـاالت  بـني  املشـترك  ا ـ اء  فريرب ليناقشلا مريبيا
 علـى  البلدان قدرات لتحسني برنامج لوض  ساساأل ايديدة التوجيلية املبادئ  وس وستشكق

 املعيشية. األسر استقصاءات ا األ وية استليك بيانات ع 
  

 2020 لعام للزراعة العاملي لتعدادل لفاوا برنامج - رابعا 
 مقدمة - ألف 

 العـاملي  التعـداد   نـامج ل يجالتـرو  عـن  املسـؤولة  الرائـدة  املتحـدة  األمم وكالة  ي الفاو - 67
 تســ  أجريــت ،تارخيــح وحــآل العــامل. أحنــاء عيــ  ا ،ســنوات عشــر كــق ينفــو الــوي للزراعــة
 األمـر  أول ا كانـت  حيـ   املاضـي،  القـرن  ثيثينـات  منـو  العـامل  ا لل نـامج  عشرية جوالت
 حتــت ،املاضـي  القـرن   سـينات  منـو  ذلـك،  بعــد لتصـبح  للزراعـة،  الـدوا  املعلـد  رعايـة  حتـت 

 .الفاو مسؤولية
 املســتفادة والــدروس التعــداد ا البلــدان مــار  ســنوات عشــر كــق فــاوال وتســتعرن - 68

 وتوريعلـا.  بنشـر ا  وتقـوم  منلجياتـح،  حتسني م  للتعداد، منقحة توجيلية مبادئ تعد مث منلا،
 للزراعـة  مليالعـا  التعـداد  ل نـامج  التوجيلية املبادئ إعداد على احلاضر الوقت ا فاوال وتعكف

 .2025-2016 الفترة سيغطي الوي ،2020 لعام
 أجـق  مـن   لـدين  ا 2020 لعـام  للزراعـة  العـاملي  التعـداد   نـامج ل تصـور  ُوضـ   وقد - 69

 ال نــامج” املعنــون األول، اجمللــد ويتنـاول  :التعــداد مــن متميــزين جـانبني  بــني بوضــو  الفصـق 
 املعنـون  الملـاين،  اجمللـد  أمـا  الزراعة. لتعداد فا يميةوامل املنلجية ايوانب ،“واملفا يم التعاريفو
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 تعـداد  إجـراء  ا املتبعـة  بـا طوات  املتعلقـة  العملية التفاصيق فسيتضمن ،“التشغيلية ايوانب”
 التعـدادات  إجـراء ” املعنـون  الـدليق  مـن  ويدَّثـة  منقحـة  نبعـة  و ـو  الواقـ ،  أرن علـى  رراعي

   .1995 امع ا صدر الوي ،“الزراعية واالستقصاءات
 للزراعـة  العـاملي  للتعـداد  التوجيليـة  املبـادئ  مـن  األول اجمللـد  مشروص إعداد ا واسُتند - 70
 وإ  ،2010 لعـــام ال نـــامج جولـــة إنـــار ا البلـــدان تجـــار ل اســـتعران إ  2020 لعـــام

 ايديــدة االحتياجــات لتحديــد واإلقليمــيني، العــامليني وا ــ اء البلــدان مــ  مكملفــة مشــاورات
 بالتعـداد  املعنيـة  السـلطات  اـا  أدلـت  الـد  التعليقات من أيضا اجمللد مشروص واستفاد لنا ئة.وا
 ا عقـدت  دوليـة  عمـق  حلقـة  ليل نوآلر دوليون ول اء ،التنمية ا شركاءالو ،البلدان ا

   .2014 الملاين/نوفم  تشرين ا فاوال مقر
 مشـاورة  إجـراء  بغيـة  األول مجلـد لل احلـاا  املشـروص  تعمـيم  علـى  افن العمـق  و ري - 71

 املكاتـب  بـق  الزراعـة  ورارات مبشـاركة  ال اإلحصائية، اللجنة رعاية حتت وهنائية جديدة عاملية
  موعـة  وتلقـي  أوسـ   نطاق على الوثيقة  وس على االنيص يتيح مبا ،أيضا الوننية اإلحصائية

 2015 عــام هنايــة ا أيضــا الملــاين اجمللــد خيضــ  أن املتوقــ  ومــن بشــ هنا. األصــداء مــن أوســ 
 األصـداء  يتضـمن  للمجلـدين،  يـدَّث  مشـروص  ذلـك  بعـد  قدَّموسـي  نفسـلا.  التشـاورية  للعملية

 إلقرار ـا  متليـدا  ،2016 عـام  ا اإلحصـائية  للجنـة  واألربعـني  السابعة الدورة ا والتعليقات،
 .أمكن إذا

   2020ام السمات الرئيسية ل نامج التعداد العاملي للزراعة لع - باء 
إحدى السـمات ايديـدة الرئيسـية لل نـامج ايديـد  ـي صـلتح الوثيقـة باالسـتراتيجية           - 72

العامليـة لتحســني اإلحصـاءات الزراعيــة والريفيــة. والقصـد مــن التعــداد الزراعـي  ــو أن يكــون     
 مصــدرا رئيســيا للمجموعــة الــدنيا للبيانــات األساســية ليســتراتيجية العامليــة )الركيــزة األو (  
و امـا  إلدمــا  الزراعـة ا النةــام اإلحصـائي الــونين عـن نريــرب إنـار رئيســي أللـو العينــات       

 ونةام متكامق للدراسات االستقصائية )الركيزة الملانية(.
ــالتي         - 73 ــف ب ــة ختتل ــدان تســتخدم أســاليب منلجي ــ ن البل ــد ب ــامج ايدي ويســلم ال ن

ء ذلــك، يعــرن برنــامج التعــداد العــاملي  وروفلــا، ومســتويااا اإلمنائيــة واحتياجااــا. وا ضــو 
مزايــا وعيـــو  أكملــر هنجــني تقليــديني للتعـــداد  ــيوعا؛ و ــا النـــلج        2020للزراعــة لعــام   

التقليدي، الوي ما رال ُيستخدم على نطاق واس ، والنـلج النمـوذجي الـوي ُأدلـق ا جولـة      
 س  نطاقا  من البيانات.التعداد السابقة باعتبارس هنجا فعاال  من حي  التكلفة يم  نائفة أو
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أيضـا  علـى دمـج التعـداد الزراعـي       2020ويؤكد برنامج التعداد العاملي للزراعة لعـام   - 74
ا نةــام متكامــق للدراســات االستقصــائية الزراعيــة. و ــور للبلــدان الــد لــديلا نةــام راســ     

ــارس       ــداد باعتب ــدي للتع ــلج التقلي ــ  الن ــة أن تتب ــامج  للدراســات االستقصــائية الزراعي إنــارا  ل ن
الدراسة االستقصـائية الزراعيـة العاديـة، مـ  أن البلـدان الـد لـيس لـديلا نةـام مـن  ـوا القبيـق             

مـد مـن األنسـب اتبـاص هنـج منـوذجي كخطـوة أو  حنـو وضـ  نةـام متكامـق للدراسـات              قد
 االستقصائية.

دة العمـق مبفلـوم    ي إعـا  2020والسمة ايديدة ل نامج التعداد العاملي للزراعة لعام  - 75
. ويقتـر   “اإلناريـة ”والبنـود   “األساسـية ”، والتمييز الواضح بـني البنـود   “األساسية”البنود 

ب ن مم  كق البلدان البنود األساسية بصـر  النةـر عـن النـلج املتبـ  إراء تعـداد ا الزراعـي،        
يـة  ـو إدراجلـا ا    الوي ميكن أن يكون تقليديا  أو منوذجيا . والغرن حتديدا  من البنـود اإلنار 

النموذ  األساسي للتعداد باتباص النلج النمـوذجي لتقـد  بيانـات ألنـر الوحـدات التكميليـة.       
وباإلضــافة إ  البنــود األساســية واإلناريــة، يتضــمن برنــامج التعــداد بنــودا ألــرى يشــار إليلــا  

)تكميليـة( عـن    الغرن منلا متكني البلدان من ع  بيانـات أكملـر تعمقـا    ،“البنود اإلضافية” بـ
 مواضي  يددة لتلبية االحتياجات من البيانات الد يعر  عنلا املستخدمون.

 ـي   2020والسمة األلرى للمبادئ التوجيلية ل نامج التعداد العـاملي للزراعـة لعـام     - 76
ــلا ونشــر ا.       ــات ومعايت ــا املعلومــات ا عــ  البيان ــى اســتخدام تكنولوجي ــز عل ــادة التركي ري

ــداد والدراســات االستقصــائية إ      ويفضــي االســ  ــات التع ــا ا عملي ــد للتكنولوجي تخدام املتزاي
ريادة أوجح الكفاءة افامة وتضييرب الفجوة الزمنيـة القائمـة بـني عـ  البيانـات وحتليـق البيانـات        
إ  حد كب . ويشمق ذلك اللجوء إ  إجـراء مقـابيت  خصـية مبسـاعدة احلاسـو  واتبـاص       

قائمة على  بكة اإلنترنت وإعداد مراجـ  جغرافيـة. وباململـق، فقـد أتـا       أساليب يم  بيانات 
استخدام النواتج التفاعلية والبيانات املتاحة على الشبكة )ايداول والرسوم البيانيـة وا ـرائط(   
وكولك االنيص على البيانات املتنا ية الصغر املغفآلة فرصا جديـدة لنشـر التعـدادات. وتـدعم     

يــدة والســللة االســتخدام عمليــة اختــاذ القــرارات املســتن ة، وتطلــرب اإلبــداص أدوات النشــر ايد
التحليلــي للمســتعملني، وتضــمن قــدرا  أكــ  مــن االســتدامة لححصــاءات الزراعيــة ود لــا ا   

 النةام اإلحصائي الونين األوس  نطاقا .
ابرب. أوال، وحيــتفا ال نــامج بالســمات الرئيســية الــمليث الــد قــدمت ا ال نــامج الســ - 77

يؤكد علـى التكامـق بـني تعـداد السـكان واملسـاكن وبـني الزراعـة. وتـرد تفاصـيق ألـرى عـن             
الفـاو وصـندوق األمـم     التكامق بني  ـاتني العمليـتني اإلحصـائيتني ا منشـور مشـترك تصـدرس      

املتحدة للسكان. ثانيـا، ال تـزال إمكانيـة عـ  البيانـات علـى مسـتوى اجملتمـ  متاحـة لل نـامج           
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ا  للطلـب الشـديد علـى  ـوا النـوص مـن البيانـات والسـتخداملا املتزايـد مقارنـة بالتكـاليف            نةر
افامشية ا امليدان. ومم  البيانات على صعيد اجملتم  ا لي اد  بناء قاعـدة معلومـات عـن    
افياكق األساسية وا دمات املتاحة لوحدات اإلنتا  الزراعـي. ثالملـا، يتواصـق تعزيـز التوصـية      

  بيانات مصنفة حسب نوص اينس ا التعداد السكاين م  توسي  نطـاق قائمـة املـتغ ات    مم
 لتيس  حتليق مسا ة املرأة ا األنشطة الزراعية.  

وســيجري اإلبقــاء علــى املفــا يم والتعــاريف الرئيســية. وال تــزال الوحــدة اإلحصــائية    - 78
  كمــا ُعرمفــت ا ال نــامج الســابرب. للتعــداد الزراعــي  ــي وحــدة اإلنتــا  الزراعــي الــد ُتعــرَّ 
ــام      ــداد الســكاين لع ــامج التع ــدمان ا برن ــان املق ــا     - 2010واملفلوم ــة لحنت الوحــدة الفرعي

قد حوفا نةرا لتنقيح النلج املتبـ  لتقيـيم    - الزراعي والشريك ا إدارة وحدة اإلنتا  الزراعي
ي، وال ســيما النســاء. وعــيوة علــى أفــراد األســر املعيشــية ا إدارة وحــدة اإلنتــا  الزراعــ دور

ذلــك، ُأعيــد تعريــف الغابــات أو األراضــي احلرجيــة األلــرى مــن أجــق مواءمتــلا مــ  اإلنــار    
 2012املركــزي لنةــام ا اســبة البيئيــة االقتصــادية الــوي اعتمدتــح اللجنــة اإلحصــائية ا عــام   

 (.2013وُحدثت تعاريف العمالة كي تتسرب م  ما أقرتح منةمة العمق الدولية )
  

ــام       - جيم  ــة لع ــاملي للزراع ــداد الع ــامج التع ــي ات الرئيســية ا برن ــة  2020التغ املتعلق
 مبحتوى البيانات والتصنيفات

ُأدر  عدد مـن البنـود ايديـدة ا برنـامج التعـداد الزراعـي. بعضـلا جديـد، وبعضـلا           - 79
دق،  ـوس البنـود  ـي    أعيد إدراجح والبعئ افلر كناية عن عناصر بنود  قائمـة. وعلـى وجـح أ   

ــدة اإلنتـــا  الزراعـــي )بنـــد         ‘ 1’ ــة: املســـؤول عـــن وحـ ــد املزرعـــة ولصائصـــلا العامـ حتديـ
إدلالح(؛ ووجود مدير متعاقد )بند أعيـد إدلالـح(؛ وجـنس املـدير املتعاقـد؛ وعمـر املـدير         أعيد

ق؛ الــري: املســاحة املرويــة )عنصــر(؛ واملســاحة اجمللــزة للــري بنةــام قابــق للعمــ   ‘ 2’املتعاقــد؛ 
ا اصـيق: وجـود بيـوت رراعـة بيسـتيكية )عنصـر(؛ ووجـود أرن تنـتج ا اصـيق حتــت           ‘3’

الملــــروة احليوانيــــة: عــــدد إنــــاث احليوانــــات املنج بــــة )عنصــــر(؛ ‘ 4’ طــــاء واق  )عنصــــر(؛ 
املمارسات الزراعية: استخدام ا اصيق املعدلة وراثيـا )عنصـر(؛ ومنـط ممارسـات احلراثـة؛       ‘5’

املمارســات الدميو رافيــة ‘ 6’ا املــوارد؛ ووجــود ممارســات حلفــا التربــة؛ ووجــود رراعــة حتفــ
واالجتماعيــة: تــوف  التعليم/التــدريب ا اجملــال الزراعــي ألصــحا  وحــدة اإلنتــا  الزراعــي؛   

ــو النشــاا الرئيســي؛          ‘7’ ــي   ــا  الزراع ــق ا وحــدة اإلنت ــان العم ــا إذا ك ــة م ــق: معرف العم
لــق األســرة املعيشــية: جــنس أفــراد األســر املعيشــية الــوين توريــ  صــن  القــرار وامللكيــة دا ‘8’

ــانرب ا اصــيق  ســب جــنس الشــخص املســؤول عــن        ــة؛ تصــنيف من ــرارات إداري يتخــوون ق
إداراا؛ وعدد رووس املا ية  سب جـنس الشـخص املسـؤول عـن إداراـا؛ ومسـاحة األرن       
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املالـــك؛  اململوكـــة  ســـب جـــنس املالـــك؛ وعـــدد رووس املا ـــية اململوكـــة  ســـب جـــنس   
مصـائد   ‘13’األمن الغوائي ل)سـرة املعيشـية: حجـم املعانـاة مـن انعـدام األمـن الغـوائي؛          ‘9’

انبعاثــات  ــارات الدفيئــة: موضــوص جديــد كليــا ؛       ‘14’األ ــاك: موضــوص جديــد كليــا ؛    
وبيانــات علــى مســتوى اجملتمــ  ا لــي: منطقــة مشــتركة ا  تمــ  يلــي واقعــة حتــت    ‘15’ و

 ستخدم لتربية األحياء املائية.سطح املاء ت
، ومنــلا: 2020ا برنــامج عــام  2010وقــد مت تعــديق عــدة بنــود مــن برنــامج عــام   - 80
التحديد: مت بسلولة ممي  عدد من البنود املوجودة واملتصلة بتحديد نوص وحدة اإلنتـا    ‘1’

حيـارة األراضـي    أمنـاا ”األرن: ُعـدل البنـد املعنـون    ‘ 2’الزراعي ومكاهنا ا  وا املوضـوص؛  
ــي   ــا  الزراع ــارة      ”لُيصــبح  “ا وحــدة اإلنت ــاا حي ــرب أمن ــي وف ــا  الزراع ــة وحــدة اإلنت منطق

، متشـيا  “وضـ  القـوى العاملـة   ”ليصـبح   “حالـة النشـاا  ” العمق: عدل البند‘ 3’؛ “األراضي
وجـود الغابـات و   ـا مـن األراضـي      ”احلراجـة: البنـد   ‘ 4’ ؛م  تعاب  منةمة العمـق الدوليـة  

وجــود األراضــي احلرجيــة ا وحــدة اإلنتــا   ”ليصــبح  “يــة ا وحــدة اإلنتــا  الزراعــي احلرج
اســتخدام منطقــة الغابــات و   ــا مــن األراضــي احلرجيــة باعتبــارس ”؛ وُعــدل البنــد “الزراعــي

متشــيا مــ  نةــام   “منطقــة األراضــي احلرجيــة”ليصــبح  “اســتخداما  رئيســيا  أو ثانويــا  لــ)رن 
 ادية.  ا اسبة البيئية واالقتص

مـن برنـامج    2010وحوفت عدة بنود واردة ا برنامج التعداد العـاملي للزراعـة لعـام     - 81
اللجــوء إ  ممارســات ”املمارســات الزراعيــة: اســُتبدل البنــد املعنــون  ‘ 1’،  ــي: 2020عــام 

بتفصــيق لبنــود تتعلــرب باملمارســات الزراعيــة املســتدامة )انةــر البنــود ايديــدة   “رراعيــة ســليمة
املمارسات الدميغرافية واالجتماعية: معرفة ما إذا كانـت وحـدة اإلنتـا  الزراعـي     ‘ 2’(؛ أعيس

(: البنـدان  “العمـق الزراعـي  ”العمـق )سـابقا   ‘ 3’ تشكق جزءا مـن األسـرة املعيشـية الزراعيـة؛    
؛ “الفتــرة الزمنيــة الــد اســتغرقلا العمــق ا الوويفــة الرئيســية      ”و “  ــغق وويفــة رئيســية  ”
(: “إدارة وحـدة اإلنتـا  الزراعـي   ”ارات وامللكية دالق األسر املعيشية )سابقا توري  القر ‘4’

حتديد الوحـدة الفرعيـة لحنتـا  الزراعـي؛ وحتديـد الشـريك ا إدارة وحـدة اإلنتـا  الزراعـي؛          
ــا         ــر الشــريك ا إدارة وحــدة اإلنت ــا  الزراعــي؛ وعم جــنس الشــريك ا إدارة وحــدة اإلنت

الــد مــري إداراــا حســب كــق فئــة مــن ا اصــيق؛ وعــدد رووس الزراعــي؛ ومنطقــة ا اصــيق 
املا ية الد تدار حسب كق صنف من أصنا  املا ـية. وقـد اسـُتعيئ عـن  ـوس البنـود بنـلج        
يسن لتقييم توريـ  القـرارات وامللكيـة دالـق األسـرة املعيشـية )انةـر البنـود ايديـدة أعـيس(،           

ود الفرعيــة املتعلقــة بــاألمن الغــوائي: مــا إذا كــان   واألمــن الغــوائي ل)ســرة املعيشــية: البنــ  ‘5’
باستطاعة أفراد األسرة املعيشـية احلصـول علـى الطعـام الـوي يتناولونـح عـادة  ا أي وقـت مـن          
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األوقات؛ واأل لر الد حدث فيلا نقص  وائي؛ وأسـبا  حـدوث الـنقص الغـوائي؛ وكيـف      
أل ويــة؛ ومــا  ــي ا طــوات الــد  تــ ثرت األمنــاا الغوائيــة ل)ســرة املعيشــية مــن جــراء نقــص ا 

اختوت للتخفيف من النقص الغـوائي؛ وكـولك البنـود الـد ختشـى تـبني مـا إذا كانـت األسـرة          
ا األ وية؛ ووت ة تناول  موعـة فتـارة مـن املنتجـات الغوائيـة       املعيشية ختشى حدوث نقصا

 تكر وضـعح مشـروص  بشكق نبيعي؛ وما  و الطول والورن. وقد اسُتبدلت  وس البنود بنلج  مب
إلجــراء تقيــيم أوى ملــدى حــدة انعــدام األمــن الغــوائي الــد    “أصــوات اييــاص”الفــاو عنوانــح 

  لد ا السكان )انةر البنود ايديدة أعيس(.
ُحدِّث تصـنيف اسـتخدام األراضـي    ‘ 1’وفيما يلي التصنيفات ايديدة الد اعتمدت:  - 82

االقتصادية الوي اعتمدتح اللجنـة اإلحصـائية    - البيئيةليتسرب م  اإلنار املركزي لنةام ا اسبة 
ُحــدث التصــنيف حســب النشــاا االقتصــادي ليتســرب مــ  التصــنيف     ‘ 2’؛ (5)2012ا عــام 

ُحــدثت تصــنيفات ‘ 3’؛ (6)(4الصــناعي الــدوا املوحــد يميــ  األنشــطة االقتصــادية )التنقــيح 
ــدار   ــية لتتســـرب مـــ  اإلصـ ــيق واملا ـ ــنيف 1-2ا اصـ ــات املوســـ  للتصـ ؛ (7)املركـــزي للمنتجـ

ــام    ‘4’ ــة عـ ــتناد إ  نبعـ ــدات باالسـ ــنيف افالت واملعـ ــرب  2012وُحـــدث تصـ ــام املنسـ للنةـ
 .(8)لتوصيف السل  األساسية وترقيملا

  
 نقاا للمناقشة   -لامسا   

 اللجنة مدعوة للقيام مبا يلي: - 38
جلة ا التعليرب علـى التقـدم ا ـرر وإسـداء التوجيـح بشـ ن التطـورات املسـ         )أ( 

 ؛تنفيو االستراتيجية العاملية لتحسني اإلحصاءات الزراعية والريفية
الطلب إ  البلدان والشركاء ا املوارد وايلات املاحنة األلـرى أن تقـدم    ) ( 

ــة املــوارد اليرمــة لســد الملغــرات ا       ــة وتعبئ ــو االســتراتيجية العاملي ــدعم لتنفي ــدا مــن ال مزي
 ؛التمويق

_________________ 

 .http://unstats.un.org/unsd/envaccounting/seeaRev/SEEA_CF_Final_en.pdfانةر  (5) 
 .http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/isic-4.aspانةر  (6) 
 .http://unstats.un.org/unsd/statcom/doc13/BG-CPC-Version21.pdfانةر  (7) 
 _www.wcooomd.org/en/topics/nomenclature/instrument-and-tools/hs_nomenclature_2012/hs_nomenclatureرـةـ ـان (8) 

table_2012.aspx. 
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ــات  ) (  ــداء التعليق ــني        إب ــرب ا ــ اء املشــترك ب ــح لفري ــن التوجي ــد م ــد  مزي وتق
الوكاالت املعين باإلحصـاءات الزراعيـة والريفيـة فيمـا يتعلـرب بالعمـق الـوي مت تنفيـوس بشـ ن          
ــرة        ــق األســ ــن دلــ ــائية عــ ــات االستقصــ ــة ا الدراســ ــتليك األ ويــ ــات اســ ــني بيانــ حتســ

 ؛وإنفاقلا املعيشية
ــح    )د(  ــات وتقــد  التوجي ــداء التعليق ــة    وإب ــادئ توجيلي ــاو بشــ ن إعــداد مب للف

 .2020ل نامج التعداد العاملي للزراعة لعام 
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