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 0202ورشة عمل حول البرنامج العالمي للتعداد الزراعي 
 0261مايو،  61-61عمان، األردن، 

 البيان الختامي
 

 الغرض من الورشة

عمل إلى نشر بين الدول المشاركة من منطقة الشرق األدنى وشمال أفريقيا المبادئ التهدف  ورشة 
التعداد الزراعي العالمي ) 1، المجلد 0202الزراعة عام لتعدادات التوجيهية الجديدة للبرنامج العالمي 

 .0202-0212، الذي يغطي الفترة (0202

 المشاركون 

البحرين، جيبوتي، مصر، العراق، األردن، موريتانيا،  :عربيةدولة  10ممثال من  02شارك في الورشة 
 .تونس واليمن، المغرب، فلسطين، السودان، سوريا

 بيانال

عاليا  وا، وقدر0202لتعداد الزراعي العالمي عام لجديدة التوجيهية المبادئ بالرحب المشاركون  .1
ذات أهمية كبيرة، خاصة إذا أخذنا في االعتبار أن بعض باعتبارها مضمون وتوقيت ورشة العمل 

 .0212و  0212 يسنتفي  الدول بدأت بالفعل التحضير لتعداد سكانها المزمع تنفيذه

مساعدة المشاركين المتجسد في الهدف الرئيسي  تتوافق معنتائج الورشة اتفق المشاركون على أن  .0
الزراعي في ظل جولة  هملتنفيذ تعداد 0202لتعداد الزراعي العالمي عام لعلى اكتساب فهم أعمق 

 .0202عام 

 :تناولت ورشة العمل بالمناقشة القضايا المتعلقة بالتعداد، مثل .3

 المستجدات التركيز على، مع 0202موضوعات المدرجة في التعداد الزراعي العالمي عام ال . أ
 عناصر التعداد،على و
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 لعديد من الموضوعات الناشئة،لهج المفاهيمية التي يتعين اعتمادها لجمع البيانات المنا . ب
وجيات الجديدة استخدام التكنول كتصميم استمارات التعداد،إلجراء التعداد،  ةعمليبعض الجوانب ال . ت

 ،(جمع البيانات باستخدام الحاسوب الكفيمثل )
تجارب الدول بشأن إجراء التعداد، مع تبادل أفضل الممارسات والدروس المستفادة والتي هي  . ث

 لتعدادات الوطنية المقبلة،الصلة من أجل التنفيذ الناجح ل ذات
 .0202جولة  ضمنخطط الدول لتنفيذ التعداد الزراعي والمسوحات  . ج

 :حصاءات الزراعية، مثلبتنفيذ األنظمة المتكاملة لإلمواضيع أخرى ذات الصلة  كذلكناقشت الورشة  .1

  العمل الخاصة بهااالستراتيجية العالمية لتحسين اإلحصاءات الزراعية والريفية، وخطة، 

   المتكامل الزراعي والمسح  الكبيرة العينة فيما يخصالتطورات المنهجية األخيرة
(AGRIS.) 

نظمت أيضا مجموعات عمل صغيرة لمناقشة مختلف موضوعات التعداد والعناصر بغرض التعرف  .0
ا للبلدان، فضال عن التحديات التي تواجهها البلدان لتنفيذهبالنسبة  تها العليايألهمعلى العناصر وفقا 

 .والحلول الممكنة لتجاوزها

لنهج ا، 0212)األردن : 0202أكدت البلدان التالية خططها إلجراء التعدادات في إطار جولة  .3
، 0212)، موريتانيا (، نهج وحدات0212)، السودان (، نهج وحدات0212)، تونس (التقليدي
، نهج 0202)، مصر (، النهج التقليدي0202)، فلسطين ( مسح طريقة/ AGRIS تعداد  استخدام
المغرب يجري حاليا جمع . 0212جيبوتي إجراء إحصاء الثروة الحيوانية في عام  تعتزم(. وحدات

 .لتعدادلالبيانات الميدانية 

لدول لوالتقارير  في شأن أدوات التعداد مثل االستبياناتلتشاور لالفائدة المرتفعة عن أعربت البلدان  .4
لمنظمة األغذية وقدمت . الشبكة العنكبوتيةعلى الفاو منظمة خالل موقع األخرى المتاحة من 

وسيتم  ،0212 جولةبموجب في بعض البلدان  تأجري اتعدادلت خالل االجتماع أدواتوالزراعة 
لمنظمة على شبكة اإلنترنت  اتالفجوات القائمة في مستودع التعداد لردمتوفير أكثر في وقت الحق 

 .األغذية والزراعة

لمجموعة البنود،  ،حد األدنىال فيالضوء على أهمية جمع بيانات التعداد  واالمشاركون وسلط أجمع .2
من جميع العناصر الضرورية لتمكين المقارنة الدولية، وكذلك اإلطار ذات الصلة وبنود إضافية لتلبية 

بناء األطر لمتابعة المسح المصالح واالحتياجات اإلحصائية لاالحتياجات من المعلومات من أصحاب 
وأكد ممثلو الدول على ضرورة تجنب االزدواجية في جمع البيانات . ي وغيرها من العاديةالزراع

بيانات  التي تتيحمن خالل التعداد وغيرها من المسوحات اإلحصائية والمصادر اإلدارية الموثوقة )
ي ستمارة التعداد بالمعلومات التال المستجيبمن أجل تجنب إثقال كاهل ( مناسبة ألغراض إحصائية
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مثل البنود )لدراسات االستقصائية الحالية عينة لأكثر على أساس منتظم من خالل  امناسبيكون جمعها 
 (.على اإلنتاج الزراعي، وكمية من األسمدة المستخدمة، وحالة العمل وحالة المهمة الرئيسية، الخ

وتعاون جيد بين المكتب ن بالمشاكل القائمة في بعض البلدان نظرا لعدم وجود تنسيق وذكر المشارك .2
الوطني لإلحصاءات ووزارة الزراعة عند إعداد التعدادات وتنفيذها، وسلطوا الضوء على األهمية 

 .الحاسمة للتنسيق في هذا المجال بين الجهات الحكومية

الصعوبات ناقشت الورشة  فوائد مزامنة التعدادات السكانية والزراعية على نطاق واسع، مع الوعي ب  .2
خصوصية بعض بنود التعداد الزراعي والتي هي أكثر : ية وخصوصا تلك المتعلقة بما يليلالعم

توقيت؛ زيادة العبء على تعداد السكان؛ عدم التوافق في ال ؛أو أكثر تحديا لجمع البيانات/ حساسية و
 .التنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة المشاركة في العمليتين

أبرز المشاركون أهمية تنظيم ورش عمل حول تنفيذ التعداد، وال سيما لمناقشة بمزيد من التفصيل   .8
أنشطة /بنوديتم تضمين  ، وخاصة عندما(القابضة)تحديد الوحدات اإلحصائية : تطبيق المفاهيم، مثل

/ البيئة قد؛ وقت العمل على ع ة المحاصيل؛تربية األحياء المائية ومصايد األسماك والغابات؛ مساح
ة إلجراء يلعماالنبعاثات، وما إلى ذلك؛ فضال عن الجوانب الو( غازات الدفيئة)االحتباس الحراري 

 (.، وما إلى ذلكللتعداد  تصف بالتفصيل كيفية تطبيق طرائق محددةالتي )التعداد 

 لتعداد الزراعي العالمي عام لوأهمية تطوير المبادئ التوجيهية الجديدة  عاليا صلةالمشاركون  ثمن  .9
على منظمة األغذية والزراعة وا لية إلجراء التعداد، وشجعة بالجوانب العمتعلقالم( 0المجلد ) 0202

 .في أقرب وقت ممكنوإصداها على هذه الوثيقة وضع اللمسات األخيرة 

 :قدم المشاركون بمجموعة توصيات، وهي كما يليت .12

  التوصيات

الذي " المبادئ التوجيهية العملية" 0202للتعداد الزراعي العالمي  0أخذا في االعتبار أهمية المجلد  .11
ن المنظمة على وضع اللمسات األخيرة ولمشاركا ، يحثحاليا بتطويرهاألغذية والزراعة تقوم منظمة 

/ ات تدريبية ، بما في ذلك تنظيم دورمع متابعة نشره على نطاق واسعإعداده في أقرب وقت على 
 .ورش عمل

 .دعوة منظمة األغذية والزراعة لمواصلة تقديم المساعدة التقنية للبلدان على تنفيذ التعداد الزراعي  .10

ممثلين من  حول التعداد ورش العمللدعوة ال في قدر اإلمكان استمرار المنظمةالمشاركون طلب   .13
 .وزارات الزراعةالمكاتب اإلحصائية الوطنية و: التعدادوتنفيذ إعداد بالوكاالت المعنية بشكل طبيعي 

المكتب اإلقليمي للشرق األدنى دعم جوالت من الرئيسي للمنظمة و من الجهازالمشاركون  طلب .14
العمل الميداني  إلطالع علىزارة الزراعة لوموظفي المكتب الوطني لإلحصاء و لفائدةدراسية 

 .اإلنجازللتعداد الزراعي في البلدان في مرحلة 
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كافة احتياجاتهم في مجال التعداد  "(CPF) للبلدالبرمجة إطار "في إدراج للتأكد من مدعوة البلدان  .12
من قبل كل دولة ومنظمة األغذية معدة هو وثيقة  "(CPF)إطار البرمجة للبلد "إن . الزراعي
السعي  حتياجات المساعدة للدول األعضاء فيالمتوسط ا تحديد على المدىبموجبها  يتمو ،والزراعة

 .لتحقيق أهداف التنمية الوطنية

يرغب المشاركون في اإلعراب عن امتنانهم للمعهد العربي للتدريب والبحوث اإلحصائية   .12
(AITRS )ولمنظمة األغذية والزراعة على التنظيم الجيد لورشة العمل. 
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