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 اللجنة اإلحصائية
 الدورة احلادية واألربعون

  ٢٠١٠فرباير / شباط٢٦-٢٣
 *من جدول األعمال املؤقت) ب (٣البند 

  ة اإلحصاءات الزراعي :بنود للمناقشة واختاذ القرار
    

 اإلحصاءات الزراعيةيف جمال أصدقاء الرئيس     
  مذكرة من األمني العام    

    
ــ بنــاء علــى    امللحــق، ،E/2009/24انظــر  (حــصائية يف دورهتــا األربعــني ب اللجنــة اإلطل

ــاء  ــصل األول ب ــر    ) الف ــة تقري ــام بإحال ــشرف األمــني الع ــرئيس عــن اإلحــصاءات   أصــدقاء يت ال
التقرير االستراتيجية العاملية لتحسني اإلحصاءات الزراعية والريفية بناء علـى          يعرض  و. الزراعية

الوطنيـــة  ســـتراتيجية لتحـــسني اإلحـــصاءات الزراعيـــة والريفيـــةاألفكـــار املـــصاغة يف اخلطـــة اال
  ).E/CN.3/2009/3(الدولية كما أقرهتا اللجنة اإلحصائية يف دورهتا األربعني و

يف مـن حيـث املـضمون    نوقـشت  مث ، وضـعت االسـتراتيجية العامليـة    ٢٠٠٩وأثناء عام    
وصــانعي ب املــصلحة عــدد كــبري مــن االجتماعــات اهلامــة الــيت عقــدت مــع الكــثري مــن أصــحا 

ونتيجـة لـذلك التزمـت       .السياسة واملعاهد اإلحصائية والباحثني على املستويني الوطين والدويل       
 . بنطاق االستراتيجية ومضموهناالتزاما واسعا بدرجة كبرية البلدان واملنظمات الدولية 

 
  

  *  E/CN.3/2010/1.  
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نفيـــذ  تإقـــرارمـــن اللجنـــة التعليـــق علـــى التقريـــر واالســـتراتيجية العامليـــة، ومطلـــوب و  
،  لألمـم املتحـدة    منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعـة     قيام  االستراتيجية العاملية واملوافقة على     
 الــدورة الثانيــة واألربعــني للجنــةتقرهــا خطــة تنفيذيــة بإعــداد حتــت إشــراف أصــدقاء الــرئيس، 

 . اإلحصائية
  

  تقرير أصدقاء الرئيس عن اإلحصاءات الزراعية     
  

 مقدمة  -أوالً   
مــا أُحــرز مــن تقــدم يف وضــع اســتراتيجية عامليــة وصــف الغـرض مــن هــذا التقريــر هــو    - ١

وفقــاً  ) باالســتراتيجية العامليــةيلــييــشار إليهــا فيمــا . (لتحــسني اإلحــصاءات الزراعيــة والريفيــة
تلقـي  لاخلطوات املتخذة   هذا التقرير   وجز  يكما  . األربعنييف دورهتا   لجنة اإلحصائية   الطلبته   ملا
وضـــع االســـتراتيجية العامليـــة يف  مـــن أصـــحاب املـــصلحة جـــداًت مـــن عـــدد كـــبري مااســـهاإل

 تـشمل   ،ختـتم التقريـر بتوصـيات لتنفيـذ االسـتراتيجية العامليـة           وُي. بتنفيذهاواستقطاب التزامهم   
بوضــع علــى املــستوى الــوطين، واختـاذ اخلطــوات لتحــسني القــدرة اإلحــصائية  احلوكمــة إرسـاء  

 ،اد اإلحــصاءات، وتنــسيق املــوارد الــيت توفرهــا املنظمــات املاحنــةاالســتراتيجيات الوطنيــة إلعــد
ويطلـب فريـق أصـدقاء     .ودعم جهود الدعوة الوطنية الراميـة إىل حتـسني اإلحـصاءات الزراعيـة        

مـشورهتا  يلـتمس   الرئيس املعين باإلحصاءات الزراعية موافقة اللجنـة اإلحـصائية علـى التقريـر و             
 .بشأن عملية التنفيذ

 ،٢٠٠٩فربايــر /يف دورهتــا األربعــني املعقــودة يف شــباط   اإلحــصائية للجنــة وقامــت ا  - ٢
 :يلي مبا

ــسياسات وأن        )أ(   ــصنع ال ــة ضــرورية ل ــة والريفي أكــدت أن اإلحــصاءات الزراعي
التوجيــه االســتراتيجي الزم لتلبيــة الطلــب املتزايــد علــى املعلومــات علــى الــصعيدين الــدويل         

 ة الغذائية األخرية؛والقطري معاً، وال سيما يف ضوء األزم

ــوز    )ب(   ــام لـ ــدور اهلـ ــدت الـ ــترااأكـ ــع  ا وة الزراعـ ــرى يف جتميـ ــسات األخـ ملؤسـ
اإلحــصاءات الزراعيــة، باإلضــافة إىل الــدور التنــسيقي الــذي تــضطلع بــه املكاتــب اإلحــصائية    

 الوطنية واجملالس اإلحصائية الوطنية؛ 

 يف التقريـر املقـدم   التوصيات الواردةتستند إىل دعمت وضع خطة استراتيجية     )ج(  
ــة  ــشاء: اإلحــصائية الــيت تــضمنت إىل اللجن ســتقدمها الــيت ساســية األبيانــات مــن ال جمموعــة إن
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نظــام إحــصائي مــستدام مــن ووضــع البلــدان، وإدمــاج الزراعــة يف النظــام اإلحــصائي الــوطين،  
   وبناء القدرة اإلحصائية؛ةكمو احل إرساءخالل

لألمـم املتحـدة    لزراعـة واألغذيـة     ل املتحـدة    ألمـم االـدور اهلـام ملنظمـة       سلمت ب   )د(  
ــاجلهود امل     ــدان، ورحبــت بالتزامهــا وب ــة متخصــصة يف هــذا املي ــوبذباعتبارهــا وكال  إلشــراك ةل

 وزارات الزراعة عن طريق هيئاهتا اإلدارية يف وضع االستراتيجية العاملية وخطة التنفيذ؛

ع اسـتراتيجية عامليـة     طالبت بتشكيل فريق أصدقاء الرئيس لتنسيق عمليـة وضـ           )هـ(  
 . على جلنة األمم املتحدة اإلحصائية يف دورهتا احلادية واألربعنيهاعرضل

وبتوجيه مـن فريـق أصـدقاء الـرئيس، أعـد كـل مـن منظمـة األغذيـة والزراعـة والبنـك                         - ٣
 فيمــا بعــد موضــوع سلــسلة اجتماعــات الــذي غــداعامليــة الســتراتيجية لالمــسودة أوىل الــدويل 

التقريـر   عـرض   ت إىل دتنقيحـات أ  إىل  ت نتائجهـا    فـض ، وأ ٢٠٠٩ أثنـاء عـام      ومؤمترات عقدت 
 .للجنة اإلحصائيةلى الدورة احلادية واألربعني ع

 : هيوالعناصر الرئيسية لالستراتيجية العامة  

املــستعملني مــن  يقــوم علــى أســاس تقيــيمٍ شــامل الحتياجــات إطــار مفــاهيمي  )أ(  
اإلحـصاءات الزراعيـة لتـشمل جوانـب تتعلـق مبـصائد            ية  جمال تغط بيانات الذي يوسع نطاق و    ال

تـربط   ويؤكـد احلاجـة إىل إطـار لدراسـة استقـصائية             ،األمساك واحلراجة واألسر املعيشية الريفية    
 يف ابني املزرعة كوحدة اقتصادية واألسرة املعيـشية كوحـدة اجتماعيـة، واألرض الـيت يـشغلوهن       

 ؛البيئة الطبيعية

ــش   )ب(   ــاق وطــين ودويل ب ــا مــن  أن  اتف ــات الجمموعــة دني ــيت  ساســيةاألبيان ــتم ال ي
ن االحتياجات من البيانات احملـددة يف اإلطـار املفـاهيمي تتجـاوز مـا ميكـن ألي بلـد               ألتوفريها  

 ؛قدمه يف املرحلة الزمنية ذاهتاأن ي

املوجــودة يف التحــديات شري تــ. إدمــاج الزراعــة يف النظــام اإلحــصائي الــوطين   )ج(  
ــاإلطــار املفــاهيمي   ــوطين  مباشــرة إصورة ب ــوفر . ىل إدمــاج الزراعــة يف النظــام اإلحــصائي ال وت

رئيـسي  معاينـة   االستراتيجية العاملية اإلطـار الـالزم لتحقيـق اإلدمـاج الـذي يـشمل وضـع إطـار                   
 ؛، وتطبيق نظام إدارة البياناتئيةستقصا للدراسات االللزراعة، واستخدامه يف نظام متكامل

اإلطــار املفــاهيمي املفــضي إىل إدمــاج داخــل . راعيــةاســتدامة اإلحــصاءات الز  )د(  
بـذهلا  تاجلهود اليت ستدعو احلاجة إىل إدارة رشيدة لتوحيد       الزراعة يف النظام اإلحصائي الوطين      

.  املصلحة، وال سيما املؤسـسات اإلحـصائية الوطنيـة ووزارات الزراعـة          ةحباصخمتلف اجلهات   



E/CN.3/2010/3
 

4 09-64963 
 

لفـرادى  التنفيـذ  تتـرك قـرارات     الالزم لإلدمـاج، فإهنـا       اإلطار   ضعومع أن االستراتيجية العاملية ت    
 ؛لإلحصاءاتاجملالس الوطنية وتقترح أن تفعل البلدان ذلك من خالل البلدان 

الــسبيل بيــان لتحــديات املتبقيــة وبتقــدمي وصــف لوختتــتم االســتراتيجية العامليــة   )هـ(  
 .وضع خطة تنفيذية: للمضي قدماً

علماً بأن االستراتيجية العاملية هـي خطـة طويلـة األجـل     اإلحاطة اللجنة مطلوب من   و  - ٥
ــسبوقا ب   ــذها إىل أن يكــون م ــاج تنفي ــوطينم اإلحــااســتعراض إلدارة النظــ حيت ــيم ، صائي ال وتقي

تطلب يوســ. ملــوارد الالزمــة ملواصــلة اجلهــوداوتــدبري القــدرة اإلحــصائية املتعلقــة بالحتياجــات ل
 . واملاحنةجهود املنظمات الوطنية والدولية تضافرذلك 

لمعلومـات األساسـية واملناسـبات املفـضية        ل اوجزمـ الثاين من هذا التقرير     الفرع  يقدم  و  - ٦
هــود اجليــبني كمــا . يــة لتحــسني اإلحــصاءات الزراعيــةإىل اختــاذ القــرار بوضــع اســتراتيجية عامل

.  املـصلحة  ةحباصـ اجلهـات   لوضع استراتيجية تشمل قـدر اإلمكـان مجيـع          بذلت   اليت   تشاوريةال
قـدم  يفإنـه    ، اجلزء الرابع  أما .الثالث استعراضاً أكثر تعمقاً لالستراتيجية العاملية     الفرع  ويتضمن  

 . اإلحصائيةموجزاً وجمموعة من التوصيات اليت ستنظر فيها اللجنة
  

 معلومات أساسية وموجز للمشاورات وعملية الصياغة  - ثانيا  
ــشت ُن  - ٧ ــرة، يف وقـ ــباطألول مـ ــر /شـ ــ، ٢٠٠٨فربايـ ــالغ إزاء  دواعـ ــق البـ ــة ي القلـ نوعيـ

اإلحــصاءات الزراعيــة والريفيــة يف اجتمــاع لألطــراف املهتمــة فــور انتــهاء الــدورة التاســعة          
 أعـد  ومبدخالت مـن العديـد مـن أصـحاب املـصلحة،       والثالثني للجنة اإلحصائية لألمم املتحدة      

لزراعيــة إطــار لوضــع خطــة اســتراتيجية لتحــسني اإلحــصاءات ا ”ورقــة معنونــة  البنــك الــدويل
 يف واشــنطن  ُعقــدلخــرباءلهتمــام اجتمــاع ال االورقــة حمــوركانــت تلــك و. “الوطنيــة والدوليــة

ــشرين األول،العاصــمة ــوبر / يف ت ــد و. ٢٠٠٨أكت ــائج  ق ــك متثلــت نت ــر  ذل االجتمــاع يف التقري
 (E/CN.3/2009/3)املتعلق باملبادرات العامليـة الراميـة إىل حتـسني اإلحـصاءات الزراعيـة والريفيـة                

 . األربعنيلذي قدم إىل اللجنة اإلحصائية يف دورهتا ا

وأقــرت اللجنــة اإلحــصائية يف دورهتــا األربعــني العمــل الــذي أجنــز حــىت ذلــك احلــني،     - ٨
وأيدت وضع استراتيجية عاملية ووافقت على إنشاء فريق أصدقاء الرئيس لتوجيـه العمليـة، مـع                

ــشعبة اإلحــصائي  اضــطالع  ــة والزراعــة وال ــة ة يف األمــم املتحــدة  منظمــة األغذي  .بأعمــال األمان
علـى أمهيـة التمثيـل الـصحيح للبلـدان مـن مجيـع املنـاطق وعلـى                  اللجنة اإلحصائية   شددت   كما

البلـدان املهتمـة يف الفريـق لـضمان      شاركة  إعداد االستراتيجية، ورحبت مب   ة من   مستويات خمتلف 
 .لعمليةلامتالك البلدان 
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فريـق أصـدقاء الـرئيس الـذي أنـشئ          ) و برييـرا نـونيس    السيد إدوارد (وترأست الربازيل     - ٩
ة، وهو فريق يضم االحتاد الروسي وإثيوبيا وأستراليا وأوغنـدا          اللجنة اإلحصائي انتهاء دورة   فور  

والواليــات املتحــدة وإيطاليــا والربازيــل وترينيــداد وتوبــاغو والــصني والفلــبني وكوبــا واملغــرب  
 تنيملازراعـة والـشعبة اإلحـصائية يف األمـم املتحـدة العـ            منظمة األغذيـة وال   إضافة إىل   األمريكية  

) مراقــبك(، واملكتــب اإلحــصائي للجماعــات األوروبيــة ني بأعمــال األمانــةتكمــراقبني وقــائم
 ). مراقبك(والبنك الدويل 

.  حتت إشراف فريق أصـدقاء الـرئيس       ظمت عدة اجتماعات حمددة   ، نُ ٢٠٠٩ويف عام     - ١٠
ــد مــن املــسامهات   :هــذه االجتماعــات غرضــني خــدمت و ســتراتيجية الايف  تقــدمي وتلقــي املزي

 ،العامليـة  االسـتراتيجية تعد  و. أصحاب املصلحة الرئيسيني  واحلصول على التزامات من      ،العاملية
املـشاورات   هـذه    مثـرة يف الـدورة احلاليـة،      املتاحة كوثيقـة معلومـات أساسـية للجنـة اإلحـصائية            

ائية الوطنيـة والدوليـة باإلضـافة إىل وزارات الزراعـة           مع املنظمات اإلحـص   اليت أجريت   الواسعة  
قامـت  كمـا   . نظمة األغذية والزراعـة   ملة  يداراإليئات  اهلواملنظمات احلكومية األخرى املمثلة يف      

 من بنـود جـدول أعمـال    اً رئيسياًبادرة إلدراج هذه االستراتيجية بندمبمنظمة األغذية والزراعة  
الـذي جيمـع وزراء      (٢٠٠٩نـوفمرب   /ود يف تـشرين الثـاين     كل من مؤمترها نصف الـسنوي املعقـ       
ودورات اللجـان اإلقليميــة املعنيــة باإلحــصاءات الزراعيــة  ) الزراعـة مــن مجيــع البلــدان األعــضاء 

وقـد أدت كـل هـذه املناقـشات واملـشاورات إىل            ). املديرون الوطنيـون لإلحـصاءات الزراعيـة      (
 .مواصلة حتسني االستراتيجية العاملية وصقلها

شبكة اإلحصائيني فور إنـشاء فريـق       فيما بني   وعقدت جولة أوىل هامة من املشاورات         - ١١
ــرئيس  ــجرأُو. أصــدقاء ال ــة ي ــاء هلــت متابع ــشاورات أثن ــادذه امل ــجتمــاع اال  انعق عــين املساتلي ال

فور انعقاد املؤمتر نـصف الـسنوي للمعهـد الـدويل     ) مبيقاموز(باإلحصاءات الزراعية يف مابوتو   
قــد أتــاح مــؤمتر املعهــد الــدويل لإلحــصاء الــذي عقــد يف ديربــان عقــب اجتمــاع    و. لإلحــصاء

اسـتعراض  فـإن    علـى ذلـك،      وعـالوة . اقـشة نتـائج هـذا االجتمـاع       مابوتو املزيـد مـن الفـرص ملن       
بأمهيـة  اعتـرف صـراحة     جلنـة األمـم املتحـدة االقتـصادية ألوروبـا           إقليم  اإلحصاءات الزراعية يف    

 . البلدان الناميةحتسني اإلحصاءات الزراعية يف

 ١٣مبيـق، يـومي     اموز ،مـابوتو اإلحـصاءات الزراعيـة يف      بشأن  قد اجتماع ساتلي     وُع  - ١٢
ــة  تســال، ٢٠٠٩أغــسطس / آب١٤ و ــضافه . عراض مــشروع االســتراتيجية العاملي معهــد واست

ــة  اموز ــق لإلحــصاءات الوطني ــة األفريقــي    الدعم وبينمــا تلقــى الــ مبي ــة مــن مــصرف التنمي رعاي
ــة واملكتــــب ا ــة والــــشراكة يف   إلحــــصائي للجماعــــات األوروبيــ ــة والزراعــ ومنظمــــة األغذيــ

والـشعبة اإلحـصائية    ) ٢١بـاريس   (اإلحصاءات من أجـل التنميـة يف القـرن احلـادي والعـشرين              
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وحـضر هـذا االجتمـاع    . يف األمم املتحدة ووزارة الزراعة يف الواليات املتحدة والبنـك الـدويل        
توى من خرباء املنظمات الدولية واملعاهد اإلحصائية الوطنيـة          خبري رفيع املس   ٢٠٠عن  ما يزيد   

تمويــل مثــل مؤســسة بيــل وميلينــدا غيــتس  معنيــة بالكمــا أبــدت وكــاالت . ووزارات الزراعــة
إرســال وفــود إىل االجتمــاع ملناقــشة إمكانيــات وطرائــق املــشاركة يف هــذه املبــادرة  باهتمامهــا 

 . العاملية

وكـان  . فـصول االسـتراتيجية العامليـة     حـول خمتلـف     مـل   بالكاونظـم    االجتمـاع كرس  و  - ١٣
مـن املنظمـات الدوليـة والوكـاالت الوطنيـة          مـدخالت    طلباهلدف من االجتماع الساتلي هو      

 . شارك يف وضع اإلحصاءات الزراعية وحتليلهاتاليت 

ــؤمتر توصــل     - ١٤ ــاء امل ــشاركون وأثن ــرأي   امل ــام يف ال ــق ع ــإىل تواف ــن  يكــون أن ب اهلــدف م
لنظم إحصائية وطنيـة ودوليـة لـدعم عمليـة صـنع القـرار يف              رؤية  هو توفري    يجية العاملية االسترات

 .  واملبادئ املقترحةالرؤيةوافق املشاركون على قد و. القرن احلادي والعشرين

ســلم و. التوصــل إىل بعــض االســتنتاجات والتوصــيات اهلامــة،  هــذا االجتمــاعيف ،ومت  - ١٥
ام اهلـ دور  والـ  لإلحـصاءات الغذائيـة والزراعيـة        الضعف احلـايل  ن  واطمباالجتماع  املشاركون يف   

ــذي ــئة      ال ــة والناش ــة احلالي ــة احتياجــات العملي ــه يف تلبي ــضطلع ب ــسياسات وصــنع    ت ــل ال لتحلي
ــوارد يف ا   . القــرارات ــة وأعــرب املــشاركون عــن تأييــدهم للنــهج املقتــرح ال الســتراتيجية العاملي

ــة  يتعلــق ب فيمــا ــة،  األقطاعــات الوإدمــاج اإلحــصاءات الزراعي ــنظم اإلحــصائية الوطني خــرى لل
اإلحـصاءات يف خطـط     إدمـاج   واحلاجة إىل حتديد مهام واضحة وفعالية هياكـل التنـسيق، وإىل            

الــذي تراجــع الوأكــد االجتمــاع أمهيــة وقــف . ميزانيــات مناســبةمــع ختــصيص التنميــة الوطنيــة 
ــة   حيــدث  ــدان النامي ــدرات البل ــساره يف ق ــصحيح م ــسيق . وت ــزوأوصــى بتن ــاء    وتعزي ــة بن عملي

 .القدرات الالزمة لإلحصاءات الزراعية

الـواردة يف االسـتراتيجية العامليـة، وجـد املـشاركون           التفصيلية  وفيما يتعلق باملقترحات      - ١٦
 واملنهجيـة املتبعـة لتقيـيم القـدرات         مواصلة صقل وتطوير اإلطار املفاهيمي    أن احلاجة تدعو إىل     

ة وحتديـد اجملموعـة الـدنيا للبيانـات الرئيـسية واإلطـار املتكامـل               الوطنية يف اإلحـصاءات الزراعيـ     
وطلب االجتماع إىل فريق أصدقاء الـرئيس       . للمعاينةللدراسات االستقصائية واإلطار الرئيسي     

 املـسامهات الـواردة مـن       يف ضـوء  مواصلة العمل يف هذه اجملـاالت وتنقـيح االسـتراتيجية العامليـة             
 اجملـاالت   يفمـدخالت    أفرقة عمل تواصل االسـتعراض وتقـدم         تشكيلب ، وذلك اجتماع مابوتو 

مـن البلـدان باملـسامهة      عن التزام عدد كبري     املشاورات الواسعة   أسفرت  و. األربعة احملددة أعاله  
ها علـى التـوايل     تالـيت رأسـ   األربعـة   وقـدمت أفرقـة العمـل       . بنشاط يف وضع االستراتيجية العاملية    

أكتــوبر /حبلــول هنايــة تــشرين األول املــدخالت يــات املتحــدة أســتراليا والفلــبني والــصني والوال 
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وأعد كل من منظمة األغذيـة والزراعـة والبنـك الـدويل االسـتراتيجية العامليـة املقدمـة                   . ٢٠٠٩
 الـواردة   تلـك الـواردة مـن مجيـع أصـحاب املـصلحة و          الكبرية  إىل اللجنة مستخدَمني املسامهات     
 . من أفرقة عمل أصدقاء الرئيس

 ٢٢-١٥(لمعهد اإلحـصائي الـدويل يف ديربـان         الدورة السابعة واخلمسني ل    تمنتضو  - ١٧
 ورقـات   الـيت طلبـت وسـامهت يف تقـدمي        ات  لـس جمموعة واسعة مـن اجل    ) ٢٠٠٩أغسطس  /آب

خصصت إلحصاءات زراعية وريفية بشأن مواضيع مثل التعـدادات الزراعيـة وأسـاليب إجـراء               
مبـسائل أثارهتـا   املتعلقـة  لزراعـة  مـن أجـل ا    البيئية   - االقتصاديةاحملاسبة  االستقصاءات فضالً عن    

 . مشارك٣٠٠بنحو هذه اجللسات ويقدر عدد الذين حضروا . االستراتيجية العاملية

ــاريس      - ١٨ ــراكة ب ــاع ش ــاح اجتم ــذي ٢١وأت ــار   ال ــد يف داك ــاين (عق ــشرين الث ــوفم/ت  ربن
 ةحباصـ اجلهـات   ة مـن     أخرى ملواصلة مناقـشة االسـتراتيجية العامليـة مـع جمموعـ            فرصة) ٢٠٠٩
ــصلحة ــاحن، امل ــاون اإلحــصائي جمــال  يف نيوامل ــات ،التع ــن احلكوم ــة ؤســسات وامل، وم  التجاري
علـى غـذاء    اجتـذبت حلقـة دراسـية عقـدت         قـد   و.  واإلحـصائيني  ةطيالوسـ املنظمات   و ،اخلاصة
ــشأعمــل  ــة حنــو   ب ــبريا   ١٠٠ن االســتراتيجية العاملي ــشارك وأســهمت إســهاما ك  يف مواصــلة  م

إلحـــصاءات الزراعيـــة كمـــا أصـــبحت حالـــة ا. بأمهيـــة هـــذه االســـتراتيجية العامليـــةاالعتـــراف 
يف الكثري من املناقشات الـيت أجريـت أثنـاء اجتمـاع            أثريت  واالستراتيجية العاملية نقطة متكررة     

جللـسة العامـة اخلتاميـة      اليت أدىل هبا يف ا     يف البيانات     بارزة كانةموأعطيت  األيام الثالثة املذكور    
 . رللمؤمت

مــن  )wiki.asfoc.ibge.gov.br(إنــشاء صــفحة ويكبيــديا علــى شــبكة اإلنترنــت  كــان و  - ١٩
إمكانيــة املــشاركة يف وضــع االســتراتيجية العامليــة أمــام مجيــع  إتاحــة إىل  ضــمن اجلهــود الراميــة

 وقــد ســاعدت هــذه املــشاورات العامليــة فريــق .وزارات الزراعــة واملكاتــب اإلحــصائية الوطنيــة
 وسـوف تـساعد أيـضا     . ومبادرة نـشر املعلومـات     حتسني وثيقة االستراتيجية     يفئيس  أصدقاء الر 

 .يف إعداد خطة تنفيذية مفصلة لالستراتيجية العاملية

اللجنـة  الـيت قادهتـا     عامليـة   السـتراتيجية   الالعتماد ا العملية احلكومية الدولية     تكملواسُت  - ٢٠
لوطنيـة يف املقـام األول بعمليـة حكوميـة     رؤسـاء املكاتـب اإلحـصائية ا     شـارك فيهـا     اإلحصائية و 
 ممثلـو وزارات فيهـا  وشـارك  ة يف منظمة األغذية والزراعـة       ييئات اإلدار اهلوجهتها  دولية موازية   
 . دور هام يف جتميع اإلحصاءات الزراعيةا تضطلع به من الزراعة نظراً مل

ــة والزراعــة   عملــت و  - ٢١ تراتيجية علــى وضــع االســ شــعبة اإلحــصاءات يف منظمــة األغذي
ــة  ــة  يف تعــاون مباشــر  العاملي ــيني آخــرين يف التنمي ــدويل  كــان مــع شــركاء دول ــهم البنــك ال  ،من

 والــشراكة يف جمــال ، واملكتــب اإلحــصائي للجماعــات األوروبيــة ،فريقــيألومــصرف التنميــة ا
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.  والـشعبة اإلحـصائية يف األمـم املتحـدة      ،اإلحصاء من أجل التنمية يف القرن احلادي والعـشرين        
مـا ورد    قامت أيضاً شعبة اإلحـصاءات يف منظمـة األغذيـة والزراعـة بتنـسيق                هذا السياق، ويف  
 .كبريبعمل إحصائي اضطلعت مسامهات من مجيع إدارات منظمة األغذية والزراعة اليت من 

 حلقــة دراســية برئاســة املــدير العــام املــساعد،  ٢٠٠٩يونيــه / حزيــران٢٣ونظمــت يف   - ٢٢
 نيمـثل مللخصـصت    ،قتصادية واالجتماعية يف منظمة األغذية والزراعة     رئيس إدارة التنمية اال   و

وأعـــرب املمثلـــون . ناقـــشة االســـتراتيجية العامليـــةملالـــدائمني لـــدى منظمـــة األغذيـــة والزراعـــة 
واعتـربت اإلحـصاءات جمـال عمـل     . االجتماع عن دعمهـم الـشديد للمبـادرة     هذا  الدائمون يف   

. يف برنـــامج العمـــل وامليزانيـــة  ‘ظيفـــة أساســـيةكو’قـــرت أساســـي وهـــام للمنظمـــة ومـــن مث أُ 
مبادرة جمددة لتحـسني اإلحـصاءات الزراعيـة مـع مبـادرات هامـة أخـرى قدمتـها          تواءمت   كما

الالزمــة للمعلومــات  منظمــة األغذيــة والزراعــة، مثــل جمــال تركيــز التــأثري علــى بنــاء القــدرات  
لــدائمون بالتحــديات الــيت  املمثلــون اقــد أقــرو. واإلحــصاءات ومــشروع اإلحــصاءات القطريــة

.  حتــسني القــدرات اإلحــصائية وأوصــوا بزيــادة اســتخدام التكنولوجيــا يف هــذه املــساعيتواجــه
تعلق بإنشاء جمالس إحصائية تعمل بوصفها هيئـات تنـسيقية          فيما ي ودعموا االستراتيجية العاملية    

 عـدة  واتنـاول  كمـا . يف البلدان، وتعزز الـشراكة الدوليـة مـع وكـاالت التنميـة الدوليـة األخـرى            
وطــالبوا . وصــنع الــسياسات جمــاالت مــن البيانــات اإلحــصائية الالزمــة لتحليــل الــسياسات       

صلة بوضع االستراتيجية العامليـة علـى املوقـع    املتعلومات املوبنشر مبا يستجد   بإبقائهم على علم    
 .الشبكي

قليميـة التاليـة مـن      رضت االستراتيجية العامليـة علـى االجتماعـات اإلحـصائية اإل          ُعكما    - ٢٣
 :واحلصول على التأييدأجل التشاور 

ــادئ    امل  )أ(   ــيا واحملــيط اهل ــي آلس ــب اإلقليم ــابع ملكت ــة،    الت ــة والزراع ــة األغذي نظم
ــرباء بـــشأن ةومـــشاور ــغار   دور  اخلـ ــة إىل متكـــني صـ ــم الـــسياسات الراميـ اإلحـــصاءات يف دعـ

 ؛٢٠٠٩سبتمرب /أيلول ١٢-٨املزارعني، بانكوك، 

ة األغذيــة والزراعــة احلاديــة والعــشرين للجنــة األفريقيــة املعنيــة       دورة منظمــ  )ب(  
 ؛٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٣١-٢٨باإلحصاءات الزراعية، أكرا، 

معهد البلدان األمريكيـة للتعـاون يف ميـدان الزراعـة،           /منظمة األغذية والزراعة    )ج(  
ــو دي جــانريو،     ــة، ري ــق العامــل يف اإلحــصاءات الزراعي ــاين تــشر١٢-١٠الفري ــوفمرب /ين الث ن

٢٠٠٩. 

ت االســتراتيجية العامليــة بنــداً مــن البنــود الرئيــسية املدرجــة علــى جــدول أعمــال  وكانــ  - ٢٤
). ٢٠٠٩نـوفمرب   / تـشرين الثـاين    ٢٣-١٨رومـا،   ( ملؤمتر منظمة األغذيـة والزراعـة        ٣٦الدورة  
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واملؤمتر هو اهليئة اإلدارية العليا ملنظمـة األغذيـة والزراعـة الـيت جتتمـع يف دورة عاديـة مـرة كـل                       
ــة، باإلضــافة إىل       . ســنتني ــع أعــضاء املنظم ــن مجي ــة م ــسؤويل وزارات الزراع ــار م وحيــضره كب

ــة        ــة واملنظمــات غــري احلكومي ــة الدولي ــدول غــري األعــضاء واملنظمــات احلكومي ــراقبني مــن ال م
ــد ــة وتقــدمي التوصــيات إىل األعــضاء      لتحدي ــامج العمــل وامليزاني ــرار برن  سياســات املنظمــة وإق

 .واملنظمات الدولية

الـذي  ائـد   وأعـرب عـن تقـديره للـدور الر        . وأيد املـؤمتر االسـتراتيجية العامليـة باإلمجـاع          - ٢٥
ــة التــشاورية      ــة والعملي ــة والزراعــة يف اإلحــصاءات الزراعي ــه منظمــة األغذي عة الواســتــضطلع ب

. وضع االستراتيجية العاملية باالشتراك مع الشركاء اإلمنائيني والبلدان املتقدمـة والناميـة           ل النطاق
وسلم املؤمتر بأن االستراتيجية العاملية ضـرورية لتحـسني اإلحـصاءات الزراعيـة والريفيـة وتلبيـة                 

ي وضـــع الـــسياسات يف القـــرن احلـــادالالزمـــة ل اإلحـــصاءات علـــىالطلـــب اجلديـــد والناشـــئ 
د يــفيباســم اجلماعــة األوروبيــة والــدول األعــضاء  قــدم واألكثــر حتديــداً هــو بيــان  . والعــشرين

ــأن ــام األورويب لإلحــصاءات        ب ــل يف النظ ــة موجــودة بالفع معظــم عناصــر االســتراتيجية العاملي
ضطلع بدور فعال يف املراحل القادمة لتنفيذ االستراتيجية العامليـة،          يالزراعية والريفية ويتوقع أن     
 .وال سيما يف البلدان النامية

ري خـ واعتربت االسـتراتيجية العامليـة مبثابـة متابعـة لنتـائج وتوصـيات التقيـيم املـستقل األ                - ٢٦
واعتـرب إدمـاج الزراعـة يف النظـام         . اإلحصاءاتجمال  لدور منظمة األغذية والزراعة وعملها يف       

 أكــد املــؤمتر ،وهلــذا الــسبب. يةاإلحــصائي الــوطين عنــصراً هامــاً للغايــة مــن عناصــر االســتراتيج
 الزراعـة ومكاتـب اإلحـصاءات الوطنيـة وأحـاط علمـاً مـع               ترااضرورة التعاون الوثيق بني وز    

صياغة االسـتراتيجية   لـ  تعمـالن معـا يف البلـدان املعنيـة        االرتياح بأن هاتني الوكالتني احلكوميتني      
 . العاملية

بعــد إقــرار اللجنــة  ، ٢٠١٠أثنــاء عــام  اعتــزام وضــع خطــة تنفيذيــة  وأشــار املــؤمتر إىل  - ٢٧
ــة   ــة واألربعــني املعقــودة   اإلحــصائية لالســتراتيجية العاملي ــر /يف شــباطخــالل دورهتــا احلادي فرباي

. وأوصى بتخصيص موارد كافية لربامج اإلحصاءات على املستويني الـوطين والـدويل           . ٢٠١٠
 .لتنفيذ االستراتيجية العامليةتعدد املاحنني هو هنج ضروري املنهج اليف هذا الصدد، أن ، وأكد

يل العناصـــر الرئيـــسية لالســـتراتيجية اهلادفـــة إىل حتـــسني تـــاويتـــضمن اجلـــزء الثالـــث ال  - ٢٨
ــة   ــتنادا إىلاإلحــصاءات الزراعي ــة  اس ــود املكثف ــ اجله ــاله املبين ــة إىل اة أع ــى  والرامي حلــصول عل

 .مات من أصحاب املصلحةاسهإ
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 هيكل االستراتيجية العاملية  -ثالثا   
ــست       - ٢٩ ــات املـ ــامل الحتياجـ ــيم شـ ــى تقيـ ــة علـ ــتراتيجية العامليـ ــز االسـ ــى عملترتكـ ني وعلـ

وقــد كــشف هــذا التقيــيم عــن تراجــع خطــري يف كميــة . اإلحــصاءات املتاحــة يف الوقــت احلــايل
. لبيانـات لجديـدة  كـثرية   يف الوقـت ذاتـه احتياجـات         نشأاإلحصاءات الزراعية ونوعيتها بينما ت    

بيانــات منظمــة األغذيــة والزراعــة، قاعــدة ة مــن البيانــات القطريــة يف أُســهم بكميــة كــبريقــد و
ــو   ــاً إلحــدى جــوليت      ٣٠وأجــرى حن ــداداً زراعي ــدان تع ــن البل ــة م . ١٩٩٠ أو ١٩٨٠ يف املائ

الزراعـة مثـل الفقـر      باً وثيقـاً    ارتباطـ بط  تلبيانـات مـسائل تـر     لوتشمل هـذه االحتياجـات الناشـئة        
يف العلفيـة  /لـسلع الغذائيـة   لام املتزايـد    داضي واملياه واالسـتخ   واجلوع وتغري املناخ واستغالل األر    

 .إنتاج الوقود األحيائي

لبيانات، وضـع إطـار مفـاهيمي جديـد لتحديـد           لوبالنظر إىل هذه االحتياجات الناشئة        - ٣٠
وقـد أفـضى   . األبعاد والوحدات والنطاق والتغطية وحدود اإلنتاج الزراعي واألنشطة الزراعيـة        

مـن  وارد املـ وانـب مـن احلراجـة ومـصائد األمسـاك واسـتغالل        جلاإلطار املفـاهيمي     نقل   ذلك إىل 
ربط بـني املمتلكـات     إىل الـ   أيـضاً    ةدعوأدى إىل ال   واملياه إىل اإلطار الزراعي والريفي و      يضااألر

ويـضع اإلطـار املفـاهيمي األسـاس     . يضـ ارما تشغله وتستغله مـن األ  الزراعية واألسر املعيشية و   
 .العاملية ويترجم مسائل السياسة العامة إىل لغة إحصائيةلالستراتيجية 

. يشري اإلطار املفاهيمي إىل قائمة من املؤشرات والبيانـات األساسـية ذات الـصلة             كما    - ٣١
ه معظـم البلـدان يف املرحلــة   قدمـ لبيانـات تتجـاوز مـا ميكــن أن ت   ل ذلـك احتياجــات  ينـشئ عـن  و

فإهنـا  عامليـة االحتياجـات احملـددة يف اإلطـار املفـاهيمي،        تليب االسـتراتيجية ال   ولكي  . الزمنية ذاهتا 
 الـيت سـيقدمها   ساسـية   األبيانـات   الاتفاق بشأن جمموعة دنيـا مـن        : ترتكز على ثالث دعائم هي    

 وإقامــة نظــام إحــصائي مــستدام مــن ،كــل بلــد، وإدمــاج الزراعــة يف النظــام اإلحــصائي الــوطين
 .ة وبناء القدرات اإلحصائيةدارخالل اإل

ــا مــن البيانــات األساســية الــيت تــزود صــانعي       - ٣٢ الدعامــة األوىل هــي حتديــد جمموعــة دني
سائل هتـم البلـدان   املتعلقـة مبـ   والـدويل باملعلومـات الـضرورية     على الصعيدين الـوطين   السياسات  

وتــشمل اجملموعــة الــدنيا مــن البيانــات األساســية      . سائل تتجــاوز احلــدود الوطنيــة  مبــوأيــضاً 
 وأثـر الزراعـة علـى       ، واسـتخدام امليـاه    ،غطـاء التربـة   ب و ، رئيسية تاج أصنافٍ إحصاءات تتعلق بإن  
ــة وتغــري املنــاخ  ــة للحــد مــن الفقــر  ،البيئ ــه اإلطــار   .  ورصــد اجلهــود املبذول ووفقــاً ملــا يــشري إلي

وتـضع االسـتراتيجية    . املفاهيمي، فإن هذه البيانات املطلوبة ليست مستقلة عن بعـضها الـبعض           
البيانـات األساسـية   مـن  حتظـى باهتمـام وطـين وجمموعـة        أصـناف  دان إلضـافة  العاملية إطـاراً للبلـ    

ــروت ــواتر تقــدميها قري ــشملو.  ت ــة   ت ــات األساســية نقطــة البداي ــة حتــسني  يف  جمموعــة البيان عملي
 .اإلحصاءات الزراعية
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الدعامة الثانية لالسـتراتيجية العامليـة هـي إدمـاج الزراعـة يف النظـام اإلحـصائي الـوطين                     - ٣٣
لـصلة بـني املـزارع واألسـر        اة االحتياجات الالزمة لنطـاق اإلحـصاءات الزراعيـة وتغطيتـها            لتلبي

حيــد مــن مــن مــصادر خمتلفــة، و اآلتيــة اإلدمــاج تركيــز املــوارد  يتــيح هــذا و. املعيــشية واألرض
إلدراج الزراعــة يف العامــة طــة اخلضع يــاجلهــود املبذولــة إلعــداد اإلحــصاءات ويف زدواجيــة اال

وضــع ) أ(مــن خــالل وســيتحقق هــذا اإلدمــاج . ت الوطنيــة إلعــداد اإلحــصاءاتاالســتراتيجيا
وتنفيـــذ إطـــار متكامـــل ) ب (؛إطـــار رئيـــسي الســـتخدام العينـــات يف اإلحـــصاءات الزراعيـــة 

 :؛ وذلك على النحو التايلووضع نظام إلدارة املعلومات) ج (؛للدراسات االستقصائية

. لعينــاتســتخدام اع إطــار رئيــسي الاالســتراتيجية العامليــة بــدائل لوضــ  تــوفر  )أ(  
الوحــدات اإلحــصائية املــزارع   ي بــأن تــشملاســس املبــدأ األ هــذه البــدائل يعتمــد علــى ومجيــع

ــشية،   ــاآلخر وباســتغالل لل     واألســر املعي ــهما ب ــربط كــل من ــيت ت ــصلة ال مــن مــوارد وتعكــس ال
ايف ربــط جغــر إجــراء احلاجــة إىللعينــات ســتخدام اويــشمل وضــع إطــار رئيــسي ال . يضــااألر

يـبني  لتـصوير الـساتلي الـذي    مـن جهـة، وا  داريـة  التعـداد واملعلومـات اإل     معلومـات    مرجعي بني 
واملبـــدأ األساســـي هـــو أن يـــشكل اإلطـــار الرئيـــسي . خـــرائط األراضـــي وأوجـــه اســـتخدامها
مجيع الدراسـات االستقـصائية للمـزارع       يف   يستفاد منها الستخدام العينات مصدر العينات اليت      

الدراســات االستقــصائية يف ة الزراعيــة واألســر املعيــشية الريفيــة غــري الزراعيــة وألســر املعيــشياو
 اللجـوء إىل وييسر اإلطـار الرئيـسي السـتخدام العينـات     . يضا األر منوارداملاملتعلقة باستغالل  

وضـع  ي ا إن ومـ . تصاميم العينات اليت تسمح بتحليل البيانات يف مجيع الدراسـات االستقـصائية           
ي السـتخدام العينـات، يـصبح بإمكـان خمتلـف املؤسـسات يف النظـام اإلحـصائي                  اإلطار الرئيـس  

 ؛عليه ألغراض استقصائيةاالطالع الوطين 

 على القدرات الـيت يقـدمها      اإلطار املتكامل للدراسات االستقصائية   ويعتمد    )ب(  
 انـات لبياالحتياجـات مـن ا  جمموعة البيانات األساسـية و على   و للمعاينةكل من اإلطار الرئيسي     

 العينــات وتنــاوب تكــرار أخــذويــشمل إطــار الدراســة االستقــصائية اللجــوء إىل  . ذات الــصلة
 مبـا يف ذلـك  لعناصر األساسية، وكل أربع سنوات لعناصـر أخـرى   لاألفرقة جلمع بيانات سنوية     

واملبــدأ األساســي هــو أن تــوفر تــصاميم  . ت ومــا إىل ذلــكدخالهيكــل املزرعــة واســتخدام املــ 
ــ ــربط بــني البيانــات   ات االستقــصائية واالســتبيان اتاســ والدراتالعين ــع يف القــدرة علــى ال  مجي

اإلطار املتكامـل للدراسـة االستقـصائية       تضمن  كما ي .  الزمن ور مر معالدراسات االستقصائية و  
مصادر أخرى للبيانات، وال سيما املصادر اإلدارية، يف إطـار شـامل ومتكامـل جلمـع البيانـات                  

  ؛ صائيةوإعداد الدراسات االستق
ــوفر  )ج(   ــدأ بإمكانيــة احلــصول علــى      نظــام إدارة البيانــات  وي ــالث قــدرات تب  ث

اج يف قاعــدة البيانــات اإلحــصائية املوضــوعية يف  إلدمــاإلحــصاءات الرمسيــة ألغــراض النــشر وا 
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ــة    ــة عاملي ــة عام ــا منفع ــ. املنظمــة باعتباره ــدرات األخــرى شملوت ــا نظــام إدارة    الق ــيت يتيحه  ال
ج الدراســات االستقــصائية واســتعادهتا، وإمكانيــة احلــصول علــى البيانــات   ختــزين نتــائالبيانــات

ويعتمـد  . البحـث وحتليـل البيانـات     يف   استخدامات األراضـي  املتعلقة باملزارع واألسر املعيشية و    
للمعاينــة واســتخدامات  علــى القــدرات الــيت توفرهــا صــلة الــربط بــني اإلطــار الرئيــسي   النظــام

ات نطاقـ  بـني  الـيت تتـيح قـدرا مـن التـداخل     ستقصائية املتكاملة    اال اتوتصميم الدراس األراضي  
وســيوفر نظــام إدارة البيانــات قــدرات حتليليــة تبــدأ بالتأكــد مــن صــحة بيانــات  . مجــع البيانــات

 . الزمنور مرمع حتليل البيانات يف مجيع الدراسات االستقصائية وإىلالدراسة االستقصائية 

حتـسني  سـيتطلب تنفيـذ هـذه املبـادئ         . لنظـام اإلحـصائي   الدعامة الثالثـة هـي اسـتدامة ا         - ٣٤
 واضـح ألدوار ومـسؤوليات املكتـب اإلحـصائي          مـع حتديـد   دارة علـى الـصعيد الـوطين        نظام اإل 

ومبــا أن وزارة الزراعــة هــي يف األســاس  . الــوطين ووزارة الزراعــة والــوزارات املعنيــة األخــرى 
ة، توصي االستراتيجية كل بلـد بـأن ينـشئ          اليت توفر اإلحصاءات الزراعية يف بلدان كثري      اجلهة  

لعينـات، وأن ينـشئ إطـاًرا       سـتخدام ا  جملساً إحصائياً وطنياً لتنسيق عملية وضع إطار رئيـسي ال         
ــات االستقـــص  ــامالً للدراسـ ــة يف   امتكـ ــدرج الزراعـ ــات ويـ ــاً إلدارة البيانـ ــق نظامـ ئية، وأن يطبـ

 مـسؤولية حتديـد   كل دولة   تترك ل يجية  االستراتبيد أن   . االستراتيجية الوطنية إلحصاءات التنمية   
 . املسؤوليات فيما بني خمتلف املؤسساتالنوعي وتوزيعاإلطار املؤسسي 

املنظمــات الدوليـــة الــيت تـــدعم بنــاء القـــدرات    يف مــا بـــني  حتــسني التنـــسيق  ســيلزم  و  - ٣٥
 إىل تنـسيق  املـاحنني وتـدعو االسـتراتيجية العامليـة       . اإلحصائية وتوفر الدعم التقين للبلدان الناميـة      

ــة إىل حتــسني   ــامج   جهــودهم الرامي ــة ووضــع برن ــة والريفي ــاء القــدرات  اإلحــصاءات الزراعي لبن
 .  على جمموعة حمددة من األدوات املنهجيةتعتمداإلحصائية 

املتخـذة  ختتم االستراتيجية العاملية بتقدمي حملة عامة عن التحديات املتبقية واخلطوات           وُت  - ٣٦
باعتبارهـا  التحـديات هـو حتـسني القـدرة اإلحـصائية للبلـدان            هـذه   رب  وأكـ . وضع خطة تنفيذية  ل

هـو  فالتحـدي اآلخـر     أمـا   .  تنفيـذا سـليما    ة أعـاله  املبينـ تنفيذ الـدعائم الـثالث      ضرورية من أجل    
املرتبطـة بالدراسـات االستقـصائية الزراعيـة        غـري احملـسومة و    معاجلة الكثري من املشاكل املنهجية      

 . من التطورات التقنيةواالستفادة يف الوقت ذاته

 تتناســب مــع مراحــل علــىتيجية العامليــة هــي مــسعى طويــل األجــل ســيطبق  اواالســتر  - ٣٧
 نظامهــا حتتــاج إىل إصــالحوســتبدأ البلــدان الــيت . مــستوى تطــور النظــام اإلحــصائي لكــل بلــد

عـة  واجملمو. اإلحصائي باجملموعة الدنيا مـن البيانـات األساسـية وتنـشئ البقيـة مـع مـرور الـزمن                  
ــدان   ــة هــي البل ــذ اســتراتيجيات  التالي ــة علــى تنفي ــة إلعــداد اإلحــصاءات العاكف ينبغــي و.  وطني

.  عنـد االقتـضاء    هـا يف ضوء االستراتيجية العامليـة وتنقيح      هذه االستراتيجيات الوطنية  استعراض  
ها غـري مـستوف     الكـثري منـ   إال أن   . ت نظمـاً إحـصائية    سسوتشمل اجملموعة الثالثة البلدان اليت أ     
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لزراعـة وإنــشاء  لعينـات  ال سـتخدام التكامـل وينبغـي هلــا أن تبـدأ بوضـع إطـار رئيــسي ال     رط لـش 
 .قاعدة بيانات متكاملة

  
 املوجز والتوصيات   -رابعاً   

 االستراتيجية العاملية التوجيه للنظم اإلحصائية الزراعية الوطنيـة والدوليـة بـشأن             قدمست  - ٣٨
كــل مــن  ســيؤديو. ٢١قــرارات يف القــرن ســبل تلبيــة احتياجــات وضــع الــسياسات وصــنع ال

إدماج الزراعـة   عملية  االتفاق الذي مت التوصل إليه بشأن جمموعة دنيا من البيانات األساسية، و           
ــة اإلحــصاءات  إىل حتــسنييف النظــام اإلحــصائي الــوطين واعتمــاد منــهجيات مــشتركة        نوعي

لتعريـف بأمهيـة الزراعـة    لزيد مـن قـوة الـدعم     هو أن هذا اإلدمـاج سـي   هم من ذلك  األو. املتاحة
ــدويل و    ــوطين وال ــصعيدين ال ــوارد علــى ال ــة امل ــاء القــدر إعــادة وتعبئ  اإلحــصائية لواضــعي  اتبن

إنـشاء  يف  دعـم البلـدان    هـو والـشرط األساسـي املـسبق لتنفيـذ االسـتراتيجية           . البيانات الرئيـسية  
غـي جملتمـع املـاحنني أن       وينب. آلية مناسـبة لـإلدارة وتـوفري املـوارد املالئمـة لإلحـصاءات الزراعيـة              

 .ة الالزمة والتقنية املالياملوارد هذه العملية القطرية وأن يقدم دعمي

ــة علــى مــستوى التوقعــات املتعلقــة بتحــسني قــدرة       - ٣٩ ولكــي تــصبح االســتراتيجية العاملي
ة، كــثريونوعيــة وكميــة البيانــات الزراعيــة والريفيــة الالزمــة للمــستعملني، ســتحتاج بلــدان         

نظامهـا احلـايل    وحتـسني   البلدان النامية، إىل ما يكفي من الدعم الـتقين واملـايل لتعزيـز              سيما   وال
خطـة تنفيذيـة تقتـرن    إقرارهـا  فور  وينبغي أن يعقب االستراتيجية العاملية . لإلحصاءات الزراعية 

إعــدادها يف  وأن يتبــع ٢٠١٠ويقتــرح أن تعــد اخلطــة يف عــام . بربنــامج شــامل لبنــاء القــدرات
إلعـداد  النطـاق    الشركاء الوطنيون والدوليون من إجراءات تشاور واسـتعراض واسـعة            اتبعه ما

ومـن املتوقـع أن يقـدم جمتمـع املـاحنني الـدعم املـايل والـتقين الـالزم لتنفيـذ                     . االستراتيجية العاملية 
 .مبجرد إجنازها خطة االستراتيجية العاملية

علـى  ف. طـوير ة اليت تتطلب البحث والت التنفيذ اجلوانب املنهجي تتضمن خطة وينبغي أن     - ٤٠
. االتالكــثري مــن احلــ حتــديات يف  ســبيل املثــال، مــا فتئــت تقــديرات غــالت احملاصــيل تــشكل  

املـستخدم  تكنولوجيـا مثـل التـصوير الـساتلي         ال  أصـناف مـن     تطـوير  نبغيوباإلضافة إىل ذلك، ي   
د املواقع واحلواسيب احلجريـة      واإلنذار املبكر، واألنظمة العاملية لتحدي     للمعاينةلإلطار الرئيسي   
طلــب اإلطــار املتكامــل للدراســة  توي. اســتخدامها يف الزراعــةوذلــك بغــرض  ،جلمــع البيانــات

ــربا  ــصائية خ ــا      تاالستق ــوير تكنولوجي ــصائية ويف تط ــات والدراســات االستق ــصميم العين  يف ت
 .خمازن البيانات
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 توقيـت  )أ(: مـا يلـي  تـبني  ان لبلدإفرادية ل خطة التنفيذ على دراسات  عتمدوينبغي أن ت    - ٤١
أجـري   الفترات الزمنية الثالث األخـرية الـيت         )ب(املؤشرات األساسية يف السابق،     توفري  وتواتر  

تغطيـة األسـر    مـدى    و ، أم جزئيـاً، ونطـاق     كـامال  وما إذا كان التعـداد       )ج( فيها تعداد زراعي؛  
ــةاملعيــشية الــصغرية ملكاتــب اإلحــصائية  ومــسؤوليات كــل مكتــب مــن ا )د(؛  واألســر الكفافي

ـــ(الوطنيـــة وكـــل وزارة مـــن وزارات الزراعـــة؛    وحالـــة االســـتراتيجيات الوطنيـــة إلعـــداد  )هـ
 .اإلحصاءات

ن عمق املشكلة وأن حتـدد املـوارد الالزمـة          بشأخطة التنفيذ إسهامات    أن توفر   وينبغي    - ٤٢
، واإلطــار ةللمعاينــ اخلطــوات الالزمــة لوضــع اإلطــار الرئيــسي  وتــبنيإلنــشاء نظــام إحــصائي، 

 .املتكامل للدراسات االستقصائية ونظام إدارة البيانات

املنظمات املاحنـة واملنظمـات الدوليـة يف        إطارا ملشاركة   خلطة التنفيذية   أن توفر ا  وينبغي    - ٤٣
 .تنفيذ االستراتيجية العاملية

مـن خـالل     عمليـة تنفيـذ االسـتراتيجية العامليـة           قيـادة   منظمة األغذية والزراعة   توىلوست  - ٤٤
 يف إطــارالعمـل  يف وجيـري البـدء   . ة مـع الوكـاالت الدوليـة واإلقليميــة والوطنيـة    مباشـر شـراكة  

املعلومــات واإلحــصاءات جمــايل جمــال تركيــز منظمــة األغذيــة والزراعــة علــى بنــاء القــدرات يف 
 .ة مع املؤسسات الدولية واإلقليميةاملباشرالشراكة من خالل و

يف  تصميم أو تنقيح االستراتيجية الوطنية إلعـداد اإلحـصاءات        استخدام عملية   وينبغي    - ٤٥
ــة   ــدان املؤســسة اإلمنائي ــهجيا مــن   بل ــة اســتخداما من ــة  مــأجــل إدالدولي اج اإلحــصاءات الزراعي

ــوطين     ــام اإلحــصائي ال ــا يف صــلب النظ ــادرة     . وإدخاهل ــة ومب ــة والزراع ــة األغذي ــي ملنظم وينبغ
ــة يف ال    ــل التنميـ ــن أجـ ــصاءات مـ ــشراكة يف اإلحـ ــشرين   الـ ــادي والعـ ــرن احلـ ــاريس (قـ ) ٢١بـ

هــذه لزراعــة اإدمــاج عمليــة  التوجيهــات التقنيــة الالزمــة لتيــسر قــدموالوكــاالت األخــرى أن ت
عـداد  إل “من القاعدة إىل القمة   املتبع  ”ويعد النهج   . الوطنيةات  وإدخاهلا يف صلب االستراتيجي   

 الزراعــي والريفــي نيل القطــاعالتنــسيق داخــآليــات و ة الفعالــةإلدار الوطنيــة وااتاالســتراتيجي
ــوطين عن  نيالقطــاعهــذين وبــني  ــة النظــام اإلحــصائي ال ــسي صــرا وبقي ــصحيح  ةرئي ــاج ال  لإلدم

 . يف كل قطر على حدةحالة النظم اإلحصائية الوطنية ستعراض الدعوةللو

ــسية    - ٤٦ ــة اوتــشمل االجتاهــات الرئي ــا يلــي  لتنمي ــاء اهليكــل  )أ(: لقــدرات اإلحــصائية م  بن
ــر وال(األساســي اإلحــصائي  ــاتاألط ــصائية،     عين ــة االستق ــل للدراس ــار املتكام ــسية واإلط  الرئي

ــا ــك ومــ ــال ا    )ب(؛ )إىل ذلــ ــدريب يف جمــ ــيم والتــ ــوفري التعلــ ــدة  تــ ــة اجلديــ ألدوات املنهجيــ
 ووضـع  )ج(؛ )النظام العـاملي لتحديـد املواقـع، واالستـشعار عـن بعـد      (والتكنولوجيات احلديثة   
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عـــن األســـئلة املتـــصلة  بكيفيـــة اســـتخدام البيانـــات لإلجابـــة ةقـــتعلاملأدوات لتحليـــل البيانـــات 
 . هنج إقليمي وإقامة شراكات إقليمية لنظام إحصائي مستداموضع و)د(بالسياسات؛ 

شــارك فيهــا مجيــع أصــحاب املــصلحة النطــاق وبإجيــاز، وبعــد عمليــة تــشاورية واســعة   - ٤٧
وضـع  إجيـاد اسـتراتيجية عامليـة و      اجة إىل   مت التوصل إىل توافق عام يف اآلراء إزاء احل         ن،يوالرئيس
 زيـادة ومـن املتوقـع أن يـؤدي تنفيـذ هـذه االسـتراتيجية إىل           . اتقنيـة وحتديـد اجتاهاهتـ     ال هاعناصر
 قـدرة البلـدان علـى       تعزيـز ووحتـسينها كمـا ونوعـا        يف توافر اإلحصاءات الريفية الزراعية       ةكبري

 خطــة إجيــادوجــود حاجــة إىل ب أيــضاً رمثــة إقــراو.  اســتدامةأكثــر البيانــات علــى أســاس نتــاجإ
تتلقــى تنفيذيــة مفــصلة ومطابقــة لالســتراتيجية العامليــة يوافــق عليهــا مجيــع أصــحاب املــصلحة و 

تقين مــن البلــدان وجمتمــع املــاحنني ووكــاالت التعــاون الــتقين علــى الــصعيدين   الــايل واملــدعم الــ
 .اإلقليمي والدويل

 : القادمة ما يلياخلطواتوتشمل   - ٤٨

 ال شـام  تتضمن برناجما (لتنفيذ االستراتيجية العاملية     ٢٠١٠يف عام   وضع خطة     )أ(  
تراجع وتنـاقش علـى نطـاق واسـع مـع مجيـع أصـحاب املـصلحة وتعـرض علـى             ) لبناء القدرات 

ــة الــذي ســيعقد يف تــشرين األول    ــوبر /املــؤمتر الــويل اخلــامس لإلحــصاءات الزراعي  ٢٠١٠أكت
 ؛كمباال يف

 الـيت الثانيـة واألربعـني     اللجنـة اإلحـصائية يف دورهتـا         لـى ع خطة التنفيـذ     عرض  )ب(  
  عليها؛واملوافقةبشأهنا التعليقات  لتقدمي ٢٠١١ستعقد يف عام 

شراكة مـــع وكـــاالت إقليميـــة ودوليـــة بـــ منظمـــة األغذيـــة والزراعـــة شـــروع  )ج(  
ر فيهــا تتــوفالــيت بلــدان النــاطق واملتنفيــذ االســتراتيجية العامليــة يف  يف ووكــاالت ماحنــة أخــرى  

 .الظروف املالئمة

 :ويطلب إىل اللجنة  - ٤٩

 ؛هاارقرإق على االستراتيجية العاملية ويتعلال  )أ(  

، حتـــت إشـــراف أصـــدقاء  لألمـــم املتحـــدةألغذيـــة والزراعـــةاه منظمـــة يـــتوج  )ب(  
لموافقــة عليهــا يف الــدورة الثانيــة وتقــدميها لعــداد خطــة تنفيــذ االســتراتيجية العامليــة إلالــرئيس، 

  .بعني للجنةرواأل
  


