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جلنة الزراعة
الدورة الرابعة والعشرون
روما 92 ،سبتمرب/أيلول –  3أكتوبر/تشرين األول 9102

إعداد اخلطوط التوجيهية اجلديدة للربنامج العاملي للتعداد الزراعي 9191
تعمل منظمة األغذية والزراعة (الفاو) حاليا على وضع الربنامج العاملي للتعداا الزراعدي لعدا ( 0202التعداا
-1
العاملي للزراعة  )0202الذي سيكون من شأنه إرشا كل التعاا ات الزراعية اليت جتريها البلاان يف الفرتة املمتداة نيد
 0212و .0202وهذه هي الاورة العاشرة من الربنامج العشري للتعاا ات الزراعية الذي انطلق يف عا  .1392ويف العقدا
املقبل كذلك ،ستؤ ي التعاا ات الزراعية ورا أساسيا يف مجدع البياندات اكيكليدة واألساسدية حدوع اطداا الزراعدة يف
العايا من البلاان .وسوف يضمن التعاا العاملي للزراعة  0202أن تكون البيانات اجملموعة اانيلة للمقارنة على املستوى
الاولي ،وأن تليب االحتياجات األولية من املعلومات يف القرن احلا ي والعشرين.
أجرى عا ال يستهان نيه من البلاان حوع العامل تعاا ا زراعيا خالع جولة عا  .0212فمن أصدل  131نيلداا
-0
عضوا يف الفاو ،اامت  122نيلاان فعالً نيإجراء تعاا زراعي ،فيما ينوي حوالي  19نيلاا منهدا القيدا نيإحاداء مدن هدذا
القبيل خالع السنت املقبلت  .وسوف يؤ ي ذلك إىل معاع اياسي للمشاركة سينافس حتى النجاح الذي حققتده جولدة
عا  0222للربنامج العاملي واليت شارك فيها  100نيلاا.
-9

أما األهااف الرئيسية للتعاا الزراعي فهي التالية:
(أ) توفري معلومات إحاائية ايقة على املستوى اإل اري احمللي األ نى من أجل تيسري تاميم ورصا وتقييم
السياسات الزراعية اإلاليمية/احمللية ونيرامج التنمية الريفية؛
(ب) توفري البيانات لغايات املقارنة األساسية للتعاا ات الزراعية احلالية.
(ج) توفري إطار جلميع املسوح املتعلقة نيالزراعة.

يمكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة ()QR؛ وهذه هي مبادرة من منظمة
األغذية والزراعة للتقليل إلى أدنى حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة .ويمكن
االطالع على وثائق أخرى على موقع المنظمة www.fao.org
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يرمي نيرنامج التعاا العاملي للزراعة  0202إىل توفري جمموعة من النهج املنهجية اليت ميكن استخاامها لداى
-1
تنظيم أي تعداا زراعدي .وتدوفر تلدك الدنهج خيدارات متنوعدة ملختلدأ أندواا اكياكدل الزراعيدة ومسدتويات التنميدة
اإلحاائية ،من أجل فهم األوضاا املختلفة السائاة يف كدل نيلدا .ويشدمل ذلدك االسدتخاا املتزايدا للسدجالت اإل اريدة
وإرفاق التعاا الكامل مبسوح نيالعيّنة .وسوف تُقاّ معلومات عامة عن كل من تلك الطرق إىل جانب نقاط اوتها وضدعفها
والتوصيات اخلاصة نيالسدياق الدذي تطبدق فيده .وسدوف يسدتفيا التعداا العداملي للزراعدة  0202مدن العمدل املنهجدي
لالسرتاتيجية العاملية لتحس التعاا ات الزراعية والريفيدة (االسدرتاتيجية العامليدة) مدن أجدل تدوفري أسداليب جايداة
ومتانية الكلفة وحمسّنة جلمع البيانات يف اطاا الزراعة.
سيتم االحتفاظ نيالنهج القائم على الوحاات الذي أوصت نيه الفاو يف عا  ،0212ولكنه سيكون واحاا من عداة
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خيارات متاحة إلجراء التعاا الزراعي .ويوصي النهج القائم على الوحاات جبمع البيانات املتعلقدة مبدتغريات هيكليدة
أساسية من خالع وحاة أساسية نيواسطة التعايا الكامل ،ووحاات مواضيعية أكثر تفايال نيواسطة أخدذ العيندات .وادا
مت الرتويج كذا النهج القائم على الوحاات جلمع نييانات التعاا نياعتباره اسرتاتيجية لزيا ة الكفداءة مدن خدالع تلبيدة
املطالب املتزاياة على البيانات من تعاا زراعي ضمن ميزانية حماو ة.
سوف يؤكّا الربنامج على ضرورة توفري املزيا من الكفاءات يف مجع البيانات وعلى احلاجة إىل إنتاج املزيا مدن
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البيانات يف الوات املناسب من خالع االستفا ة من التطدورات األخدرية يف جمداع التكنولوجيدا ،مبدا يف ذلدك املعلومدات
الرامية/احملمولددة/ذات املراجددع اجلغرافيددة ،وهددذا يشددمل أ وات مثددل اسددتخاا املقددانيالت الشخاددية نياالسددتعانة
نياحلاسوب ،وطرق مجع البيانات القائمة على اإلنرتنت واألجهدزة النقالدة (احلاسدوب الشخادي ،واكواتدأ الذكيدة،
واألجهزة اللوحية) وكذلك استخاا السجالت اإل ارية احملاّثة ألغراض إحاائية .واا سلّط استعراض التعداا العداملي
للزراعة  0212الضوء على زيا ة استخاا املقانيالت الشخاية نياالستعانة نياحلاسوب واملمارسات املختلفدة الديت نفدذتها
البلاان .وسيقو التعاا العاملي للزراعة  0202نيامج الاروس املستفا ة من هذه التجارب .وسيتم توفري املزيدا مدن الداعم
للبلاان من خالع اخلطوط التوجيهية التشغيلية مثل سلسلة التنمية اإلحاائية  2حدوع اجدراء التعداا ات واملسدوحات
الزراعية  ،واليت سيتم حتايثها وتوسيعها.
سوف حتتفظ اخلطوط التوجيهية اجلاياة ني طرق أخرى فعالدة مدن حيدل التكلفدة جلمدع البياندات كاندت ادا
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اارتحت ألوع مرة يف نيرنامج التعاا العاملي للزراعة  .0212ومن األمثلة اكامة على ذلك إ راج وحاة زراعيدة يف تعداا
السكان واملساكن وغريها من الروانيط اليت نينيت مع التعداا الزراعدي .وادا مت مواصدلة وضدع اخلطدوط التوجيهيدة ذات
الالة يف منشور مشرتك ني الفاو وصناوق األمم املتحاة للسدكان.1ويشدري مثداع رخدر إىل مجدع البياندات علدى مسدتوى
جعت البلاان املشمولة نيربنامج التعاا العاملي
اجملتمع احمللي .ونظرا للطلب القوي على هذا النوا من البيانات ،فقا شُ ّ
للزراعة  ،0212على إ راج عنار مجع البيانات على مستوى اجملتمع احمللي يف استبيانها اخلاص نيالتعاا الزراعدي.
1

منظمة األغذية والزراعة وصناوق األمم املتحاة للسكان اخلطوط توجيهية لرنيط تعاا

السكان واملساكن مع التعاا ات الزراعية .0210
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ويتعيّن مجع هذه البيانات املتعلقة نياملستوى اجملتمعدي مدع مراعداة السديااات الوطنيدة ،وال سديما نيهداف نينداء ااعداة
معلومات عن البنية األساسية واخلامات املتاحة للحيدازات الزراعيدة .ومدن شدأن هدذه البياندات أن تكدون مفيداة جداا
لاياغة وتنفيذ وتقييم املشاريع على كامل نطاق اجملتمع احمللي .وسيجري استكشاف وسائل أخرى جلمدع البياندات،
مبا يف ذلك البيانات الكبرية وغريها من اخليارات املرتبطة عا ة نيالاعوة إىل ثورة البيانات  .ونيغض النظر عن املندافع
املمكنة كذه النهج اجلاياة ،ال تزاع هناك حاجة إىل التثبت من فائاتها يف سياق إجراء التعاا ات الزراعية.
واا أارت االسرتاتيجية العاملية نيتزايا الطلب على نييانات زراعية تغطي سيااات أوسع ،ال تتعلق فقط نيالبعدا
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االاتاا ي التقلياي ،ولكن أيضا نيالبعاين االجتماعي والبيئي .وعلى هذا النحدو ،فدإن التعداا العداملي للزراعدة 0202
يقرتح تنقيحات على الوحاات املواضيعية للوفاء نياحلاجة اجلاياة والناشئة إىل اإلحااءات ،مثل نييانات حتليدل النمدو
األخضر ،ورصا غازات الافيئة واألمن الغذائي والتنمية الزراعية املستاامة .وتتطلب جماالت العمل اجلاياة هدذه مجدع
نييانات عن البيئة ،وتغري املناخ ،وكذلك عن استخاا األراضي واملياه .واا أكا استعراض التعاا العاملي للزراعة 0212
على أن البلاان اا طبقت الوحاات املواضيعية املقرتحة يف نيرنامج التعاا العاملي للزراعة  0212وينظر إليها نيشكل عدا
على أنها تليب احتياجات البلاان .أما الوحاات اليت تكون مارجة أكثر من سدواها فهدي املتعلقدة نياحملاصديل والثدروة
احليوانية والعمل الزراعي ،واملمارسات الزراعية .وهناك وحاات أخرى مارجة ذات تغطية أال تتعلق نيداألمن الغدذائي
لألسر ونيرتنيية األحياء املائية واحلراجة وإ ارة احليازات .واا مت إيالء اهتما خاص يف التعداا العداملي للزراعدة 0202
إىل حتس املفاهيم وجعلها أكثر صلة نياحتياجات البيانات القطرية.
استجانيةً لالحتياجات اليت أعرنيت عنها البلاان واحملافل اإلاليمية والاولية ،يقرتح التعداا العداملي للزراعدة
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 0202عاة نينو جاياة .فعلى سبيل املثاع ،من أجل تلبية احتياجات هذا النطاق األوسع من البيانات خدارج اجملداع
اإلحاائي للحيازة الزراعية ،ينبغي رنيط التعاا الزراعدي نيالنظدا املتكامدل لعمليدات التعداا واملسدل الزراعدي .وسديتم
الرتكيز نيشكل خاص على توفري إرشا ات إضافية يف نيرنامج التعاا العاملي للزراعدة  ،0202واخلطدوط التوجيهيدة ذات
الالة ،ملساعاة البلاان على تفعيل النظا املذكور أعاله.
 -12وسوف يركّز التعاا العاملي للزراعة  0202نيشكل أكرب على حفظ ونشر نتائج التعاا ات وسوف يوصي الداوع
نيتبا ع املزيا من البيانات اخلاصة نيها يف أشكاع موحاة ميكن اراءتها على اآلالت .فهذا سيشجع زيا ة توافر البياندات
للمستخام  ،مع احرتا املباأ السا س من املبا ئ األساسية لألمدم املتحداة لححاداءات الرمسيدة فيمدا يتعلدق نيسدرية
البيانات ،فضال عن اوان البلاان اإلحاائية واألطر واملبا ئ املتعلقدة نيالوصدوع إىل البياندات ونشدرها .نيداوره ،سدوف
يسمل ذلك للحكومات وصانعي السياسات نيرصا تقا التنمية نيشكل أفضل وسيمنل املواطن املعلومات الديت تتداجون
إليها .ومن خالع تعزيز استخاا البياندات سدوف تتعدزز اسدتاامة التعداا ات الزراعيدة و جمهدا يف النظدا اإلحادائي
الوطين األوسع.
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 -11سوف يبين التعاا العاملي للزراعة  0202على جناح اجلولة اآلنفة ،وسوف يواصدل أ اء ور هدا مدن حيدل
توفري البيانات اكيكلية للزراعة على مستوى العامل واملناطق الريفية.

