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 الزراعة جلنة

 الدورة اخلامسة والعشرون

 2016سبتمرب/أيلول  30-26روما، 

 2020 لعام الربنامج العاملي للتعداد الزراعي

 

 موجـز

 

 أحد أهم عناصرر العمرل اصحصرائي ملنظمرة     لهوالرتويج يشّكل تطوير الربنامج العاملي العشري للتعداد الزراعي  

. إذ تقوم املنظمة كل عشر سنوات باستعراض التجارب القطرية ومراجعة جمموعة جديردة مرن   (الفاو) األغذية والزراعة

األول من الربنامج العاملي  اصصدار، نشرت املنظمة 2015اخلاصة بالتعداد بغرض نشرها. ويف العام  اخلطوط التوجيهية

 ًااملتوقع أن تشكل هذه النسرخة أساسر  وهو برنامج التعداد العشري العاشر من نوعه. ومن  ،2020 لعام اد الزراعيللتعد

اليت تشمل الفرتة املمتدة بر    2020العام  اتاألعضاء يف املنظمة ضمن جولة تعداد الدولالتعدادات الزراعية يف  صجراء

مرن خرالل ايرارة     2020 لعرام  من الربنامج العاملي للتعرداد الزراعري  األول  اصصدار. ميكن االطالع على 2025و 2016

 .6358d0e40adc/-8104-4a7d-2ed4-http://www.fao.org/publications/card/en/c/506491e2املوقع التالي: 

 

ل الربنامج العاملي للتعداد الزراعي األداة الوحيدة جلمع البيانات الريت تنرتج معلومرات إحصرائية وطنيرة      يشّك 

اع القرار يف البلردان  ، فهي بالتالي مصدر أساسي للمعلومات بالنسبة إىل صّناألدنى حول املزارع على املستويات اصدارية

احلكومات الساعية إىل تطبيق سياسات وبرامج مسرتندة إىل األدلرة وخاصرة     بالنسبة إىل د أساسيًااألعضاء. وُيعترب التعدا

بالتنمية الزراعية والريفية والوصول إىل األراضي واألمن الغذائي واحلد مرن اثثرار البيئيرة السرلبية لةنشرطة الزراعيرة.       

ختراذ قررارات مسرتندة إىل    أساسرية بالنسربة إىل القطراع اخلرا  مرن أجرل ا       التعداداتعن ذلك، ُتعترب بيانات  فضاًل

 يف أنشطة األعمال الزراعية. صرشاد عمليات االستثماراملعلومات 

 

http://www.fao.org/publications/card/en/c/506491e2-2ed4-4a7d-8104-6358d0e40adc/
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صجرراء تعرداداتها    2020 لعرام  ربنامج التعداد الزراعري ل اخلطوط التوجيهيةمن املتوقع أن تستفيد البلدان من  

واملفراهيم والتعراريا املقرتحرة يف هرذه      الزراعية القطرية خالل السنوات العشرر املقبلرة. إذ سيضرمن اسرتخدام املعراي      

عن السماح للبلدان مبقارنة أدائها فضاًل املقارنة ب  البيانات اجملمعة على املستوى الدولي، قابلية  اخلطوط التوجيهية

يع البلردان تطروير برنرامج متكامرل لعمليرات      ، تسرتط اخلطروط التوجيهيرة  مع بلدان أخرى. ومن خالل استخدام هرذه  

عرن توسريع نطراش نشرر بيانرات التعرداد       فضراًل  ، التكلفةاملسح واستخدام منهجيات مبتكرة وفعالة من حيث لتعداد وا

 الختاذ قرارات اسرتاتيجية مستندة إىل املعلومات. 
 

 اإلجراءات املقرتح اختاذها من قبل اللجنة

 إّن اللجنة مدعوة إىل:
 

دة ررة املمتر رل الفتر رالريت ستشمر   2020 لعرام ةررللتعدادات الزراعية رة العامليربانطالش اجلول ًاعلمر ذراألخ (1)

 . 2025و 2016ب  

 والرتويج له.  2020للتعداد الزراعي لعام دعم الدور الريادي للمنظمة يف تطوير الربنامج العاملي  (2)

ه الذي سيوّج  2020للتعداد الزراعي لعام األول من الربنامج العاملي  اصصدارالتعب  عن رضاها حيال نشر  (3)

 .2020عملية تطبيق التعدادات الزراعية ضمن جولة التعدادات 

املطّورة ضمن إطار الربنامج العاملي للتعداد الزراعري   اخلطوط التوجيهيةأعضاء املنظمة على استخدام  حّث (4)

 فيما بينها على املستوى الدولي.من أجل تسهيل التوفيق ب  نتائج التعدادات القطرية واملقارنة 

 املوارد على دعم البلدان النامية يف تطبيق تعداداتها الزراعية.يف شركاء التشجيع  (5)

 الوثيقة إىل: حمتوى هذهبشأن  استفساراتميكن توجيه أي 
 

 Jairo Castanoالسيد 

 الزراعية اتكب  اصحصائي  ومدير فريق التعدادات واملسوح

 +39 06 57055166اتا: اهل
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 املقّدمة   -أواًل

 

التعدادات الزراعية القطرية من خالل الربامج  إجراء من أجلإىل البلدان  توجيهية ًاخطوطقّدمت املنظمة  -1

1العشرية
 ًادولي ًاسم الربنامج العشري العاشر معياراملعروف أيًضا با 2020لعام  لربنامج العاملي للتعداد الزراعيل اويشّك .

 .2025و 2016التعدادات الزراعية يف مجيع البلدان يف الفرتة املمتدة ب   إجراءز املتوقع أن حيّف من

 

 ت اخلاصة بهيكلية القطاع الزراعييشّكل التعداد الزراعي عملية إحصائية واسعة النطاش من أجل مجع البيانا -2

ومعاجلتها ونشرها لتغطي كل أحناء البالد أو جزًءا كبً ا منها. وتتمّثل البيانات اهليكلية اجملمعة عادة ضمن 

حيااة األراضي واستخدامات األراضي ومساحة احملاصيل احملصودة والري الزراعية حبجم احليااات و اتالتعداد

الزراعية. ويف التعداد الزراعي، جيري مجع البيانات على وأعداد رؤوس املاشية واليد العاملة وغ ها من املدخالت 

 مع إمكانية مجع بعض البيانات على مستوى اجملتمعات احمللية أيًضا.مستوى احليااات 

 

بإجراء  ًابلد 132، التزم 2015و 2006الذي غطى الفرتة املمتدة ب   2010خالل جولة تعداد العام  -3

ح   2000خالل جولة تعداد العام  ًااملسجل سابقاسي جديد يتخطى الرقم القياسي وهذا رقم قي ،التعدادات الزراعية

 .ًابلد 122بلغ عدد البلدان امللتزمة 

 

 أهمية التعداد الزراعي   -ثانيًا

 

م أداوت مجع اصحصاءات الزراعية األساسية يف أي بلد. وجيب إجراء التعداد يشكل التعداد الزراعي أحد أه -4

تصنيفها من أجل توف  معلومات إحصائية شاملة ألغراض صنع السياسات متكامل جلمع البيانات وضمن برنامج 

ناهيك عن االستخدامات اصحصائية  ،عن أغراض البحث واختاذ قرارات األعمال ضمن القطاع اخلا فضاًل الزراعية 

 عتيادية.اال

 

الزراعي يف بلد ما، ولدى مقارنته جبوالت سابقة، يسمح يقّدم التعداد الزراعي حملة عامة عن هيكلية القطاع  -5

ط الضوء على اجملاالت اليت حتتاج إىل عن أنه يسّلفضاًل  التعداد بتحديد التوجهات والتحوالت اهليكلية يف القطاع

يمتها كبيانات مرجعية لإلحصاءات احلالية، وترتفع ق ًاوُتستخدم بيانات التعداد أيضتدخالت على مستوى السياسات. 

ما جيد مستخدمو البيانات احلاجة إىل مزيد من الدراسات املعّمقة لبعض  ًادجمها مبصادر بيانات أخرى. وغالبلدى 

مرّكزة على عينات حمددة. وبهذه الطريقة، يليب  اتون على التعداد كإطار يقّدم مسوحجماالت القطاع الزراعي ويعتمد

 التعداد حاجات عّدة لدى مستخدمي البيانات ومنتجيها على حد سواء. 

                                                      
 . وقد كان1930ي انطلق يف العام اجلولة العاشرة ضمن الربنامج العشري للتعدادات الزراعية الذ 2020 لعام يشكل الربنامج العاملي للتعداد الزراعي  1

 1950يف األعروام   –ة ، ثّم اهتمت منظمة األغذية والزراعة برالرتويج للجروالت التالير   1940و 1930اجلوالت املنفذة ب   الدولي للزراعة راعياملعهد 

 .1946يف العام  بعد حله للزراعةاملعهد الدولي اليت أخذت على عاتقها مسؤوليات  – 2010و 2000و 1990و 1980و 1970و 1960و
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 باصشارة إىل حاجات مستخدمي البيانات، يسمح التعداد الزراعي: -6
 

 وصنع السياسات املستندة إىل األدلة.الزراعي عملية التخطيط بدعم  )أ(

 ت اخلاصة بالبحوث واالستثمارات واألعمال.القرارابتسهيل  )ب(

 باملساهمة يف تقييم أثر األنشطة الزراعية على البيئة. )ج(

 باملساعدة يف تقييم األمن الغذائي يف احليااات الزراعية ودور املرأة يف األنشطة الزراعية. )د(

 على املشاريع والتدخالت وتقييمها. بيانات أساسية على املستوى اجلغرايف القطري واألصغر لإلشراف بتوف  )هر(

تصنيا احلسابات القطرية واحلسابات االقتصادية االقتصاد غ  امللحوظ و لتقييمجبمع املعلومات األساسية  )و(

 للقطاع الزراعي.

 

 باصشارة إىل حاجات منتجي البيانات، يسمح التعداد الزراعي: -7
 

 اصحصاءات احلالية اخلاصة باحملاصيل والثروة احليوانية وحتسينها.موثوش للتوفيق ب   إطار مرجعيبتوف   )أ(

عن املعلومات املطلوبة  فضاًلالزراعية  اتالعينات يف برنامج املسوحمستندة إىل  اتبتوف  أطر خاصة مبسوح )ب(

 لبناء إطار رئيسي للعينات.

 بدعم إنشاء سجل املزارع أو حتديثه. )ج(

 

 2020 لعام العاملي للتعداد الزراعيهيكلّية الربنامج    -ثالثًا

 

على املستوى  املستفادةللتجارب والدروس  ًااستعراض  2020للتعداد الزراعي لعام ختّلل إعداد الربنامج العاملي  -8

عن التشاور مع أصحاب املصلحة وشركاء التنمية ما أدى إىل إرساء نهج  فضاًل، 2010القطري خالل جولة تعداد العام 

 نة.تعداد حمّس ومنهجياتأقوى 

 

 خمتلف  للتعداد:للفصل بوضوح ب  جانب   إصدارينيتألا الربنامج العاملي للتعداد الزراعي من  -9
 

  األول "الربنرررررامج واملفررررراهيم والتعررررراريا" علرررررى املنهجيرررررات واجلوانرررررب       اصصرررررداريركرررررز 

 علررررى املوقررررع التررررالي: اصصرررردارللتعررررداد الزراعرررري. وميكررررن االطررررالع علررررى هررررذا   املفاهيميررررة
2020/en/-wca/wca-http://www.fao.org/economic/ess/ess 

  للخطروات الفعليرة    العمليةقيد اصعداد، التفاصيل  ي "اجلوانب التشغيلية"، وهو حاليًاالثان اصصدارسيتضّمن

 اراعي.لتنفيذ تعداد 

 

http://www.fao.org/economic/ess/ess-wca/wca-2020/en/
http://www.fao.org/economic/ess/ess-wca/wca-2020/en/
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 األول لإلصداراخلصائص األساسية    -رابعًا

 

 . 2020للتعداد الزراعي لعام األول للربنامج العاملي  لإلصدارفيما يلي مناقشة لبعض من اخلصائص األساسية  -10

 

يشّكل أحد أهم اخلصرائص اجلديردة للربنرامج اجلديرد عالقتره الوثيقرة        جماالت التآزر مع مبادرات أخرى: -11

2010"باالسرتاتيجية العاملية لتحس  اصحصاءات الزراعية والريفية" )
2
، وهي مبادرة طورتهرا جمموعرة مرن الشرركاء     (

ل التعرداد الزراعري أحرد ركرائز االسررتاتيجية العامليرة       الدولي  منهم املنظمة وبعض أصحاب املصلحة القطري . ويشركّ 

دمرج الزراعرة   لومات األساسية )الركيزة األوىل لالسرتاتيجية العامليرة( و كمصدر أساسي للمجموعة الدنيا من البيانات واملع

 )الركيررزة الثانيررة(.   اتيف النظررام اصحصررائي القطررري مررن خررالل إطررار رئيسرري للعينررات ونظررام متكامررل للمسرروح     

ميكررررن االطررررالع علررررى معلومررررات إضررررافية حررررول االسرررررتاتيجية العامليررررة علررررى املوقررررع التررررالي:            و

strategy/en/-capacity/ess-http://www.fao.org/economic/ess/ess. 

 

ز الربنامج العاملي للتعداد الزراعي بشكل أكرب علرى دمرج التعرداد الزراعري يف     يرّك الدمج يف نظام اإلحصاءات: -12

 اتالزراعيرة. وميكرن للبلردان الريت تتمترع بنظرام قرائم للمسروح         اتاملتكامل للتعردادات واملسروح  اصطار األمشل للنظام 

أو آليرة   الرنهج القرائم علرى الوحردات    الزراعية استخدام النهج التقليدي كإطار للنظام فيما قد جتد البلردان األخررى يف   

 خطوة أوىل يف هذا االجتاه. اتالدمج ب  التعداد واملسوح

 

لظرروف هرذه    ًاوعة من نهرج التعرداد املنهجيرة وفقر    من املعروف أن البلدان تستخدم جمم ات التعداد:منهجي -13

 2010خالل جولرة تعرداد    املستفادةوقد أظهر استعراض التجارب والدروس البلدان ومستويات التنمية فيها وحاجاتها. 

  2020للتعداد الزراعي لعام يتضمن الربنامج العاملي على ذلك،  الزراعي بطرش كث ة خمتلفة. بناًءإمكانية إجراء التعداد 

بشركل واسرع؛    ًا)ملررة واحردة(، والرذي يبقرى مسرتخدم      : النهج التقليردي مناقشة ألربع آليات صجراء التعداد الزراعي

كنهج كفروء مرن حيرث     2010 لعام خالل برنامج التعداد الزراعي جرى الكشا عنه الذي النهج القائم على الوحداتو

 مناوبرة الريت تعتمرد علرى     اتللتعردادات واملسروح   املتكاملة؛ واثلية من أجل مجع جمموعة أوسع من البيانات التكلفة

على مر السنوات ب  تعداد وآخر؛ وآلية التعداد املدجمة اليت تعتمد على البيانات اصداريرة. وفيمرا    اتوحدات املسوح

 تمد استخدامها على حاجات كل بلد وتطوره اصحصائي والتقين.تقرتن كل آلية مبجموعة من املزايا واحلدود، يع

 

ميزة جديدة   2020للتعداد الزراعي لعام يقدم الربنامج العاملي  العناصر األساسية وعناصر التعداد اإلطاري: -14

ر "اصطارية". عن التمييز الواضح ب  العناصر "األساسية" والعناص فضاًلهي إعادة تطبيق مفهوم العناصر "األساسية" 

ومن املستحسن أن تقوم مجيع البلدان جبمع العناصر األساسية بغض النظر عن نهج التعداد الزراعي املعتمد والذي قد 

                                                      
 التقريررر. االسرررتاتيجية العامليررة لتحسرر  اصحصرراءات الزراعيررة والريفيررة.   2010البنررك الرردولي ومنظمررة األغذيررة والزراعررة واألمررم املتحرردة      2

 .GLB-56719 رقم

http://www.fao.org/economic/ess/ess-capacity/ess-strategy/en/
http://www.fao.org/economic/ess/ess-capacity/ess-strategy/en/
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الغرض من . ويتمثل اتأو النهج املتكامل للتعدادات واملسوح النهج القائم على الوحداتيكون النهج التقليدي أو 

من أجل  النهج القائم على الوحداتبتضمينها يف الوحدة األساسية للتعداد من خالل استخدام  ًاالعناصر اصطارية حتديد

توف  البيانات ألطر الوحدات اصضافية. إضافة إىل العناصر األساسية واصطارية، تربا عناصر أخرى يشار إليها كعناصر 

ملزيد من البيانات املعمقة )اصضافية( حول مواضيع تنطبق هذه العناصر يف حالة البلدان الراغبة يف مجع ا"إضافية". و

 حمددة واليت تكون مناسبة للتضم  بغض النظر عن النهج املعتمد صجراء التعداد.

 

لتقييم  املعتمدتحس  النهج ربنامج العاملي للتعداد الزراعي بقام ال املواضيع احملسنة واجلديدة للتعداد: -15

داخل األسر وأضاف إمكانية حتديد ملكية األرض/املاشية ضمن األسرة. وُيعترب هذا  ةاصداريع القرارات يطريقة توا

عن إنتاج البيانات املصنفة حبسب اجلنس.  فضاًلالنهج مفيًدا لفهم عملية صنع القرارات ضمن احليااات بشكل أفضل 

األفراد تعرض هلا ي اليتائي كما جرى حتديث نهج تقييم األمن الغذائي من خالل استعراض حدة انعدام األمن الغذ

ضمن الفئات السكانية. ويعتمد هذا النهج الذي جرى تطويره من خالل مشروع أصوات اجلياع التابع للمنظمة على 

 ، من أجل قياس األمن الغذائي لةسر من خالل مسح مستند إىل التجارب.املعاناة من انعدام األمن الغذائيمقياس 

 

للمواضيع وعناصر البيانات من أجل  منقحةلربنامج العاملي للتعداد الزراعي قائمة إىل جانب ذلك، يقّدم ا -16

معاجلة احلاجات الناشئة على مستوى البيانات بشكل أفضل، مبا يف ذلك موضوعان: "مصايد األمساك" )أنشطة 

الزراعية البيئية األساسية  مصايد األمساك الطبيعية على املستوى األسري( "والغااات البيئية/غااات الدفيئة" )البينات

 حول غااات الدفيئة وانبعاثات األمونيا(. 

 

  2020للتعداد الزراعي لعام لربنامج العاملي اخلطوط التوجيهية لتتمثل ميزة أخرى يف  تكنولوجيا املعلومات: -17

بالرتكيز األكرب على استخدام تكنولوجيا املعلومات يف مجع البيانات ومعاجلتها ونشرها. يؤدي االستخدام األكرب 

 هامشد بشكل كب  من لى بكث  من الكفاءة إىل جانب احلللتكنولوجيا يف عمليات التعداد واملسح إىل حتقيق مستوى أع

ك استخدام املقابالت الشخصية باالستعانة باحلاسوب وطرش مجع االنتظار ب  مجع البيانات وحتليلها. ويشمل ذل

. بالتوااي، قّدم استخدام املخرجات التفاعلية والبيانات املرجعية البيانات املستندة إىل اصنرتنت واخلرائط اجلغرافية

هولة املصدر فرًصا اجملالصغرى عن النفاذ إىل البيانات  فضاًلاملستندة إىل اصنرتنت )اجلداول والرسوم البيانية واخلرائط( 

جديدة لنشر التعداد. بالتالي، تدعم طرش النشر اجلديدة والصديقة للمستخدم عملية اختاذ القرارات املستندة إىل 

للمستخدم  وتعزا من قيمة بيانات التعداد ألغراض وضع السياسات  ياملعلومات وتطلق العنان لالبتكار التحليل

 مال فضًلا عن االستخدامات اصحصائية املعتادة.الزراعية والبحوث واألع

 

جرى حتديث مفاهيم وتعاريا العمل واالستخدام يف احليااات لتكون متسقة  حتديث املفاهيم والتصنيفات: -18

وغ ها من األراضي  (. كما خضع مفهوم الغابات2013لية )مع إطار اصحصاءات اجلديد الذي طورته منظمة العمل الدو

الذي اعتمدته جلنة نظام احملاسبة البيئية واالقتصادية اصطار املركزي لىل إعادة تعريا ليكون متوافًقا مع احلرجية إ
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. وقد جرى حتديث تصنيفات استخدام األراضي وجماالت األنشطة االقتصادية 2012اصحصاء يف األمم املتحدة يف العام 

 لتكون متماشية مع أحدث املعاي  اصحصائية الدولية.واحملاصيل والثروة احليوانية واثالت والتجهيزات 

 

بثالث مزايا أساسية جرى اعتمادها   2020للتعداد الزراعي لعام حيتفظ الربنامج العاملي  :احملتفظ بهااملزايا  -19

  التعداد وب واملساكن تعداد السكان لربنامج التأكيد على الدمج ب ، يعيد اأواًل. 2010يف الربنامج السابق للعام 

الزراعي. وثانًيا، جرى اصبقاء على إمكانية مجع البيانات على املستوى اجملتمعي نظًرا إىل الطلب القوي على هذا النوع 

جيري جتميع البيانات على ثالثًا، تكاليا اجملاالت اهلامشية. من البيانات اليت تشهد استخداًما متزايًدا باصشارة إىل 

 جل بناء قاعدة معلومات حول البنى التحتية واخلدمات املتاحة أمام احليااات الزراعية.املستوى اجملتمعي من أ

 

 املستقبلطريق    -خامسًا

 

املبينة أعاله عرب   2020للتعداد الزراعي لعام األول للربنامج العاملي  لإلصدارجرى التوصل إىل املزايا األساسية  -20

عن املشاورات املستفيضة مع البلدان  ، فضاًل2010 لعام جولة برنامج التعداد الزراعي استعراض التجارب القطرية خالل

 .واخلرباء العاملي  واصقليمي  واصقرار باحلاجات اجلديدة والناشئة

 

من أجل إجراء   2020للتعداد الزراعي لعام لربنامج العاملي اخلطوط التوجيهية لمن املتوقع أن تعتمد البلدان  -21

أن يضمن  اخلطوط التوجيهيةعدادها الزراعي القطري. ومن شأن استخدام املعاي  واملفاهيم والتعاريا املقرتحة يف هذه ت

 دائها باملقارنة مع بلدان أخرى. الدولي والسماح للبلدان بتقييم أ قابلية مقارنة البيانات اجملمعة على املستوى

  فضاًل اتحولتعداد واملسلعمليات الدان على تطوير برنامج متكامل الب اخلطوط التوجيهيةكما سيساعد اعتماد هذه 

وتوسيع نطاش نشر بيانات التعداد الختاذ القرارات  التكلفةالة من حيث جيات االبتكارية والفّعهعن استخدام املن

به من العناصر "األساسية" بغض النظر عن نهج  املوصياالسرتاتيجية املستندة إىل املعلومات. ومن خالل مجع العدد 

سليمة. وستسمح هذه االستمرارية التعداد املعتمد، ستضمن البلدان أن تبقى االستمرارية التارخيية للسالسل الزمنية 

 بتحديد التوجهات أو الفواصل اهليكلية على مستوى القطاع الزراعي.

 

 املوائد، تقوم املنظمة بتنظيم جمموعة من  2020للتعداد الزراعي لعام يف إطار أنشطة تطبيق الربنامج العاملي  -22

اجلديدة على مستوى البلدان األعضاء يف املنظمة. وتهدف حلقات  اخلطوط التوجيهيةاملستديرة اصقليمية من أجل نشر 

ج املنظمة لبيانات اليت ترّوالعمل املذكورة إىل مساعدة البلدان يف اكتساب فهم أعمق للنهج واملنهجيات اجلديدة جلمع ا

 2020الزراعية للعام  اتهلا من خالل هذا الربنامج اجلديد. وختضع اخلطط القطرية لتطبيق جولة التعدادات واملسوح

 إىل االستعراض أيًضا.
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 اللجنة اإلجراءات املقرتح اختاذها من قبل   -سادسًا

 

 إّن اللجنة مدعوة إىل: -23
 

 دة رل الفرتة املمتري ستشمرالت 2020ة ررللتعدادات الزراعي ةرالعاملية راجلول الشربانط ًااألخرذ علمر (1)

 . 2025و 2016ب  

 والرتويج له.  2020للتعداد الزراعي لعام دعم الدور الريادي للمنظمة يف تطوير الربنامج العاملي  (2)

الذي سيوجه   2020للتعداد الزراعي لعام األول من الربنامج العاملي  اصصدارالتعب  عن رضاها حيال نشر  (3)

 .2020الزراعية ضمن جولة التعدادات  التعداداتعملية تطبيق 

 املطّورة ضمن إطار الربنامج العاملي للتعداد الزراعي  اخلطوط التوجيهيةاستخدام  علىأعضاء املنظمة  حّث (4)

 يما بينها على املستوى الدولي.من أجل تسهيل التوفيق ب  نتائج التعدادات القطرية واملقارنة ف

 املوارد على دعم البلدان النامية يف تطبيق تعداداتها الزراعية.يف شركاء التشجيع  (5)


