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 اللجنة اإلحصائية
  الدورة الثانية واألربعون

  ٢٠١١فرباير / شباط٢٥-٢٢
 *من جدول األعمال املؤقت) د (٤البند 

     اإلحصاءات الزراعية: بنود للعلم
 اإلحصاءات الزراعيةب املعينتقرير أصدقاء الرئيس     

  
 مذكرة من األمني العام    

  
 ،E/2010/24انظـر  (إلحصائية يف دورهتا احلاديـة واألربعـني      بناء على طلب من اللجنة ا       

اإلحـصاءات  ب املعـين  يتشرف األمني العام بإحالة تقرير أصدقاء الرئيس         ،) ألف -الفصل األول   
ويعــرض التقريــر التقــدم احملــرز يف وضــع خطــة تنفيــذ االســتراتيجية العامليــة لتحــسني   . الزراعيــة

 .أقرهتا اللجنة يف دورهتا احلادية واألربعني اليت ،اإلحصاءات الزراعية والريفية

وقد أنشئت، مبشاركة مجيع أصحاب املصلحة الرئيسيني على الصعد الوطين واإلقليمـي              
يراعي التباين املوجود بني املنـاطق      ، لوضع خطة التنفيذ اليت تتبع هنجاً إقليمياً          آلية جامعة  والدويل

  امـتالك املؤسـسات اإلقليميـة لزمـام األمـور          ، ولـضمان  ءات اإلحصا إعدادمن حيث القدرة على     
ــيم القطــري الســتخدامه   اســتحداث وتــنص خطــة التنفيــذ علــى   .املتعلقــة هبــا إطــار موحــد للتقي

ُوِضــَع برنــامج شــامل لتقــدمي قــد و.  علــى الــصعيد الــوطينحمــددة اهلــدف أنــشطةكأســاس لتنفيــذ 
 إطـار   مـن املقـرر إنـشاء     و. دف حمـدد اهلـ    وبرنـامج أحبـاث   املساعدة التقنية وبرنامج تدرييب واضح      

وحتـدد اخلطـة اسـتراتيجية      . على الصعد العـاملي واإلقليمـي والـوطين         يشمل نظما للتنسيق   لإلدارة
 واملنظمـات الدوليـة    ة املاحنـ  اجلهـات  والتقين من البلدان املتقدمـة النمـو و        شد الدعم املايل  شاملة حل 

 إىل أن حتــيط علمــا بــاخلطوات املتخــذة  مــدعوة اإلحــصائيةواللجنــة. الــيت تقــدم املــساعدة التقنيــة
  .٢٠١١ لوضع خطة التنفيذ، وأن توافق على اخلطوات املقبلة لعام ٢٠١٠عام  يف
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  )١(تقرير أصدقاء الرئيس عن اإلحصاءات الزراعية    

  مقدمة  - أوالً  
الغرض من التقرير احلايل هو بيان التقدم احملرز يف وضـع خطـة تنفيـذ االسـتراتيجية                 إن    - ١
).  باالســتراتيجية العامليــةالحقــاًيــشار إليهــا (امليــة لتحــسني اإلحــصاءات الزراعيــة والريفيــة   الع
،  يف إعـداد هـذه االسـتراتيجية        أصـحاب املـصلحة     إلشـراك  يوجز أيـضا اخلطـوات املتخـذة       وهو

  . على الصعيد اإلقليميهاومتلك زمام
 عامليــة خــالل دورهتــا وقـد بــدأت اللجنــة اإلحـصائية بــاألمم املتحــدة وضــع اسـتراتيجية     - ٢

 إىل توافـق يف اآلراء بـشأن         فيهـا  ُتُوصِّـل ال الـيت مت  ،  ٢٠٠٩فربايـر   / يف شـباط    اليت عقـدهتا   األربعني
 لبنـاء   جديـدة هن غري املُرضي لإلحصاءات الزراعية، وإطـالق مبـادرة          اضرورة معاجلة الوضع الر   

وأنـشأت اللجنـة فريـق    . يـة القدرات اإلحصائية من أجل تعزيز الـنظم اإلحـصائية الزراعيـة الوطن           
ــرئيس اأصــدقاء  ــيناملل ــة     ب ع ــتراتيجية العاملي ــة وضــع االس ــه عملي ــة، لتوجي . اإلحــصاءات الزراعي

 مــع مجيــع أصــحاب املــصلحة الرئيــسيني، ومــن مكثفــة مــشاورات ائه إىلشإنــ عمليــة اســتندتو
دورات يف  يف اجتماعـات دوليـة و     أُجريت  بينهم املكاتب اإلحصائية الوطنية ووزارات الزراعة،       

للتواصـــل نترنـــت إلكمـــا ُنظِّـــم منتـــدى علـــى ا. نظمـــة األغذيـــة والزراعـــةمل األجهـــزة الرئاســـية
  ).wiki.asfoc.ibge.gov.br( مجهور أوسع من خالل صفحة شبكية على موسوعة ويكيبيديا مع
الـذي  إعـداد االسـتراتيجية،     مـن    البنك الدويل ومنظمة األغذية والزراعة أخـرياً         وانتهى  - ٣

والغـرض مـن االسـتراتيجية العامليـة        .  العامـل  “أصدقاء الـرئيس  ”فريق    فيه مشاركة هامة   شارك
هــو تــوفري إطــار لــتمكني الــنظم اإلحــصائية الوطنيــة والدوليــة مــن إنتــاج املعلومــات األساســية    

وتقــوم هــذه االســتراتيجية علــى ثــالث . ٢١الالزمــة لتوجيــه عمليــة صــنع القــرار يف القــرن الـــ  
  :دعائم هي
تنشرها البلدان بشكل منتظم لتلبيـة      لإنشاء جمموعة دنيا من البيانات األساسية         )أ(  

  ؛اجلديدة وة احلالياتالطلب

__________ 
وسـي  ضم االحتـاد الر   يـ هـو   اإلحـصاءات الزراعيـة حتـت قيـادة الربازيـل، و          ب املعـين أصدقاء الـرئيس    فريق  عمل  ي  )١(  

وإثيوبيا وأستراليا وأوغندا وإيطاليا وترينيداد وتوباغو والـصني والفلـبني وكوبـا واملغـرب والواليـات املتحـدة                  
مـراقبني، بينمـا تـؤدي منظمـة        كويشارك املكتب اإلحصائي للجماعات األوروبية والبنك الدويل        . األمريكية

  .املتحدة دور أمانة الفريقاألمم املتحدة لألغذية والزراعة وشعبة اإلحصاءات يف األمم 
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لكي تكون املعلومـات اإلحـصائية       ة الوطني ةإدماج الزراعة يف النظم اإلحصائي      )ب(  
اجملـاالت  يف   هـا  توقعات صناع القرار وغريهم من مستخدمي البيانات، مـن ترابط          على مستوى 

  قتصادية واالجتماعية والبيئية؛الا
 اإلدارة  تعزيـز النظم اإلحصائية الزراعية من خالل      املساعدة من أجل استدامة       )ج(  

  .وبناء القدرات اإلحصائية
ــاراً    - ٤ ــاًوحتــدد االســتراتيجية إط ــة    شــامالً مفاهيمي ــاج اإلحــصاءات الزراعي  ألغــراض إنت

يتـبني  و. تخدمي البيانـات مـن املعلومـات       احتياجـات خمتلـف مـس      تبيـان والريفية واستخدامها، و  
مــن اإلطــار املفــاهيمي وتقيــيم األنظمــة اإلحــصائية الزراعيــة الوطنيــة واختيــار جمموعــة أساســية  

  .اعة يف النظم اإلحصائية الوطنيةدمج الزرل ضرورة أن مثةاملؤشرات،  من
ــسية الــيت ميكــن     - ٥ ــة الــ وحتــدد االســتراتيجية األدوات الرئي . دمج هــذهاســتخدامها لعملي
ــو ــار تحدثسسُي ــات املتعلقــة    إط ــار العين ــةبا تــوجيهي الختي ــه  لزراع ــتم االســتناد إلي  مــعجل  لي

وسيوضـع إطـار    .  لعينات حمددة أو استقـصاءات شـاملة       املستمدة من استقصاءات  البيانات   كل
 وذلـك  مـا بـني الفتـرات والبلـدان،    يف استقصائي متكامـل هبـدف تـوفري بيانـات قابلـة للمقارنـة           

 األساسية والبيانات اجملمَّعـة دوريـاً مـن بـني           العناصر سنوي جملموعة خمتارة من       استقصاء بإجراء
 االتاجملـ  يف   سـُتدمج الزراعـة   و. تغطـي قـضايا اقتـصادية وبيئيـة       اليت  جمموعة من العينات املتغرية     

 مجيــع اإلحــصاءات يغطــي البيانــات مــن خــالل نظــام متكامــل إلدارة البيانــات  املــشمولة هبــذه
  .بالزراعة ة املتعلقةالرمسي
 ، الــيتوُعرَِضــت االســتراتيجية العامليــة يف الــدورة احلاديــة واألربعــني للجنــة اإلحــصائية   - ٦

ــر / يف شــباطُعقــدت ــرت، حيــث ٢٠١٠فرباي ــة   .  باإلمجــاعأُق ــة األغذي ــة منظم وحثــت اللجن
 نظـم  والزراعة وفريق أصدقاء الرئيس على التعجيل بوضـع خطـة التنفيـذ الـيت هتـدف إىل تعزيـز       

التـوجيهي الختيـار    طـار   اإلاختاذ مـا يلـزم مـن خطـوات لوضـع            و،  ةاإلحصاءات الزراعية الوطني  
 يوضــعوأوصــت اللجنــة بــأن  .  املتكامــل ونظــام إدارة البيانــات االستقــصائيطــار اإلو العينــات

برنـامج    خطـة التنفيـذ    بتـضمني  وأوصت أيضاً . برنامج شامل لتقدمي املساعدة التقنية والتدريب     
 وضـع ، و  العاملية واضح اهلدف لدعم تنفيذ املنهجية اإلحصائية اليت تتطلبها االستراتيجية         أحباث

، الـضيقة النطـاق  ، مـن قبيـل الزراعـة        يف البلدان الناميـة    نهجية حلاالت معيَّنة  املتوجيهية  البادئ  امل
مليـة  وأقـرت اللجنـة بـأن تنفيـذ االسـتراتيجية العا     . البدو الرحَّـل ووالزراعة يف ظل ظروف صعبة  

 واملنظمـات الدوليـة الـيت تقـدم     اجلهـات املاحنـة   املوارد والدعم التقين من البلدان و حشديتطلب  
 إىل الـدورة الثانيـة واألربعـني        ب إىل فريق أصدقاء الرئيس أن يقدم تقريراً       ِلوطُ. املساعدة التقنية 
  .تقدم احملرز يف وضع خطة التنفيذللجنة بشأن ال
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  ٢٠١٠خذة يف عام اإلجراءات املت  - ثانياً  

ــة       - ٧ ــتراتيجية العاملي ــذ االس ــة تنفي ــداد خط ــاً شــهد إع ــدماً هام ــة    تق ــرت اللجن ــذ أن أق  من
ــر /اإلحــصائية هــذه االســتراتيجية يف شــباط   ــق     .٢٠١٠فرباي فقــد ُنظمــت، حتــت إشــراف فري

وحققت هـذه االجتماعـات غرضـني       . أصدقاء الرئيس، عدة اجتماعات خمصصة هلذا املوضوع      
ــدمي وت: مهــا ــات   تق ــن املعلوم ــد م ــي املزي ــيت لق ــري خطــة ال ــزام   تث ــى الت ــذ، واحلــصول عل  التنفي
وجاءت مسودة خطة التنفيذ العاملية، خبطوطهـا العريـضة،       . أصحاب املصلحة الرئيسيني هبا    من

لجنـة   ال إىل كوثيقة معلومات أساسـية      املقدمتانواملسودة الكاملة خلطة التنفيذ اخلاصة بأفريقيا،       
 احلاليــة، مثــرة هــذه املــشاورات الواســعة الــيت أجريــت مــع املنظمــات         اهتــاإلحــصائية يف دور

اإلحــــصائية الوطنيــــة والدوليــــة ووزارات الزراعــــة واملنظمــــات احلكوميــــة األخــــرى املمثلــــة 
  .األجهزة الرئاسية ملنظمة األغذية والزراعة يف
لتنفيـذ   ا املـسودة األوىل لكـل مـن خطـة         يف مجيع أحناء العامل بـشأن        ات مشاور أجريتو  - ٨

اخلاصة بأفريقيا، وذلك يف إطار املؤمتر الـدويل اخلـامس املعـين بإحـصاءات              خطة التنفيذ   العاملية و 
حـضر   وقـد . ٢٠١٠أكتوبر  / تشرين األول  ١٥ إىل   ١٣الزراعة املعقود يف كمباال يف الفترة من        

قنيـة   التاجللـسات وخـالل املـؤمتر، ركـزت      .  بلـدا  ٧٧ مـن كبـار اخلـرباء مـن          ٣٠٠ املؤمتر حواىل 
إطــار التقيــيم القطــري وبرنــامج املــساعدة ( التنفيــذ خلطــط ة التقنيــة األربعــ العناصــرعلــى حمتــوى
ــة و ــامج األحبــاث التقني ــدريب برن ــامج الت ــهجي وبرن ــات ) املن ــوطين  اإلدارة وآلي ــصعد ال ــى ال  عل

ضــوء جتــارب   بالتفــصيل يفوحبثهمــاوجــرى اســتعراض حمتــوى اخلطــتني  . واإلقليمــي والعــاملي
  .تنقيحهمامة ألغراض والوكاالت اإلقليمية والدولية، وقدمت مسامهات وتوصيات قّيالبلدان 

 تـــشرين ١٣يف املعقـــود وأثنـــاء املـــؤمتر الـــدويل اخلـــامس املعـــين بإحـــصاءات الزراعـــة    - ٩
ــوبر،/األول ــه اجلهــات املاحنــة      أكت ــدة مــستديرة للجهــات املاحنــة أعربــت في  عقــد اجتمــاع مائ

علـى الـصعيدين     التمويل لتنفيذها    توفري للنظر يف    استعدادهاعن  د و املشاركة عن تأييدها الشدي   
  .العاملي واإلقليمي

ويف هناية املؤمتر، عقد فريق أصدقاء الرئيس اجتماعاً ملناقشة نتائج املؤمتر وسـبل وضـع                 - ١٠
ل فريــق وشــكّ.  اخلــرباءالــيت قــدمها التقنيــة واملــسامهات التوصــيات مــع مراعــاةخطــيت التنفيــذ 

 التقنيـة األربعـة، بـدعم       العناصـر  عمليـة وضـع      لإلشراف علـى  الرئيس أربعة أفرقة عمل     أصدقاء  
  .من منظمة األغذية والزراعة
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 خطة التنفيذ أيضاً علـى اللجنـة االقتـصادية واالجتماعيـة     ومن املقرر أن ُتعرض مسودة    - ١١
ــانكوك، يف    ــادئ يف ب ــيا واحملــيط اهل ــتعقدها يف   آلس ــيت س ــة ال ــا الثاني ــر دورهت ــن  الفت  إىل ١٥ة م

  .٢٠١٠ديسمرب /كانون األول ١٧
  

  هدف خطة التنفيذ  -ثالثاً   
تكـون النتـائج الـيت     هو تنفيذ االستراتيجية العاملية يف كل بلـد حبيـث    من اخلطةاهلدفإن    - ١٢

  .البلدان  معايري اجلودة الدولية، وقابلة للمقارنة بنيتتمخض عنها هذه االستراتيجية على مستوى
 االسـتراتيجية   لتنفيـذ سيشكل منطلقـا    خطة التنفيذ إطار التقييم القطري الذي       توفر  سو  - ١٣

ــة ــوطين العاملي ــصعيد ال ــايري اإلحــصائية الــيت   .  علــى ال  وضــع ســيقوم عليهــا وســتقدم اخلطــة املع
ومــن أجــل تفــادي  . املنهجيــة املطلوبــة، وحتــدد االحتياجــات مــن التــدريب واملــساعدة التقنيــة   

 علــى الــصعيد الــيت ُتعــدن إمكانيــة مقارنــة اإلحـصاءات الزراعيــة  االزدواجيـة يف اجلهــود وضــما 
  . هيكل لإلدارة على الصعد العاملي واإلقليمي والوطينسيتم إنشاءالدويل، 

  
  وضع خطة التنفيذ  - رابعاً  

القـدرة علـى إعـداد     املنـاطق مـن حيـث     التباين املوجود بني  راعاة  ملمت اتباع هنج إقليمي       - ١٤
جيـري إعـداد خطـيت التنفيـذ       لذلك،  و. هالك املؤسسات اإلقليمية زمام   ، وضمان مت  اإلحصاءات

  .على الصعيدين العاملي واإلقليمي
ــةالويــتعني أن تقــوم خطــة التنفيــذ علــى أســاس الــدعائم الرئيــسية لالســتراتيجية      - ١٥ . عاملي

 إعـداد   فرضية أنـه يتعـذر     على   -دنيا من البيانات األساسية     الموعة  اجمل -وتقوم الدعامة األوىل    
  االســتراتيجية العامليــةوبنــاًء عليــه، فــإن األســاس لبــدء تنفيــذ .  البيانــات املطلوبــة كــل عــامكــل
وينبغــي أن تركــز التقييمــات . االتفــاق علــى البــدء مبجموعــة دنيــا مــن البيانــات األساســية   هــو

 سيعطيفـ .  هـذه  القطرية على القدرة احلاليـة لكـل بلـد علـى تـوفري جمموعـة البيانـات األساسـية                  
 تعـرض و.  ومـساعدة تقنيـة     ومنهجية ما يلزم من موارد وتدريب    على   ت مؤشرا هذه التقييمات 

 التـوجيهي الختيـار العينـات     طار  اإل من املنهجيات لوضع      جمموعة خيارات  االستراتيجية العاملية 
 ال بـد و. وجمموعة البيانات املتكاملة اليت يلزم تعديلها مبـا يـتالءم مـع وضـع كـل منطقـة أو بلـد        

  بـرامج  وحتديـد  الـيت سـيتبعها   املنهجيـة   اختيـار    أن يساعد املنطقة أو البلـد يف          يف يم القطري للتقي
 تـشدد علـى ضـرورة دمـج     ، لئن كانـت  واالستراتيجية. تاجهاحيالتدريب واملساعدة التقنية اليت     

وتقــدم مبــادئ توجيهيــة، تتــرك لكــل  ) الدعامــة الثانيــة (ة الوطنيــةالزراعــة يف الــنظم اإلحــصائي 
  .دجمها كيفية خيارأو بلد منطقة 
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) ة الثالثــالدعامــة( اإلدارة الرشــيدة عمليــة التنفيــذ ترســيُخل مــن اجلوانــب البالغــة األمهيــةو  - ١٦
 متعلقـة   مثـة مـسألة هامـة     و.  جهود التنفيذ على الصعد العاملي واإلقليمي والـوطين        أجل تنسيق  من

ويقـدم مرفـق    . إلحـصائي الـوطين    دمج الزراعة داخـل النظـام ا       وهيباإلدارة على الصعيد الوطين     
  .يكل اإلدارة املقترح ومسؤوليات املنظمات العاملية واإلقليمية والوطنيةهذا التقرير عرضا عاما هل

ــة         - ١٧ ــساعدة التقني ــامج لتقــدمي امل ــة اإلحــصائية، جيــري وضــع برن ــا لتوصــيات اللجن ووفق
 ال بـد مـن أن        رئيـسية   حمـدد اهلـدف، بوصـفها عناصـر        برنامج أحباث وبرنامج تدرييب واضح، و   

 تعزيز الـنظم    سيتموعالوة على ذلك،    . برنامج شامل لبناء القدرات اإلحصائية     يتضمنها أي 
 اإلجـراءات املتخـذة     العمليـة، يـبني   تقييم شـامل لقـدراهتا التقنيـة و       فض ضوء   القطرية واإلقليمية   

 لبنـاء القـدرات     ةعلى الصعد القطري واإلقليمي والدويل من أجل حتديد اجملاالت ذات األولويـ           
  .لبنائها واملوارد املطلوبة واإلطار الزمين هذه فيها
 بـادئ مـشفوع مب   إطـار  إعـدادُ ، قبل بـدء هـذا التقيـيم،         ينبغي :القطري التقييم  )أ(  
مـدى جاهزيتـها    و حاليـا  تقـدمها  الـيت  والبيانات اإلحصائية قدراهتاحتديد   للبلدان يتيح توجيهية
، عــرب هــذا التحديــد، الــتمكن مــن تبيــان وينبغــي .العامليــة تيجيةاالســتراعناصــر  تنفيــذ يف للبــدء

 ،بــشكل دائــم األساســية البيانــات مــناجملموعــة الــدنيا  إنتــاجعلــى  الوطنيــة القــدراتمــستوى 
 .العامليـة  االسـتراتيجية  تنفيـذ  يدعمهاسـ  والـيت  حتـسينها  يـتعني  الـيت  اجملـاالت  أهـم الكشف عن   و

 تعديلـها و ،األمـر  يقتضي حيثما ،اإلحصاءات إلعداد يةالوطن االستراتيجيات استعراض وينبغي
 وينبغــي .األساســية البيانــات مــناالحتياجــات الالزمــة إلعــداد اجملموعــة الــدنيا   تعكــس حبيــث
ــضمن أن ــيم يت ــد   التقي ــة اإلحــصاءات دمــج مــدىالقطــري حتدي  اإلحــصائي النظــام يف الزراعي

 الــواردة البيانــات مثــل املــساعدة،فية اإلضــا للبيانــات تقييمــا أيــضا يتــضمن أن وينبغــي .الــوطين
 اإلطــار وضــع طــرق ختيــارال ســاسالقطريــة األ التقييمــات هــذه توفرســو .إداريــة مــصادر مــن

ــار   ــوجيهي الختي ــالت  وينبغــي .البيانــات إدارة ونظــام املتكامــلاالستقــصائي  طــاراإلو ،اتالعين
 اإلحـصاءات  إلعـداد  نقحـة امل الوطنيـة  واالسـتراتيجيات  اإلحـصائية  القدرات تقييم إىل االستناد

سـُتعرض مـسؤوليات خمتلـف     و .التـدريب بـرامج   و التقنيـة  ملـساعدة االحتياجـات مـن ا     حتديد يف
 املنقحـة  الوطنيـة  االسـتراتيجيات  أسـاس  علـى  املعدة الوطنية العمل خططأصحاب املصلحة يف    

 ؛اإلحصاءات إلعداد

 إىل العامليـة  يجيةاالسـترات املـشمول ب   التـدريب  عنـصر  تنفيـذ  يهـدف  :التدريب  )ب(  
 وحتليلـها  وتـصنيفها  الزراعية اإلحصاءات جبمع املعنية الوطنية اهليئات قدرات تعزيز )١( :اآليت

 مراكــز قــدرات تعزيــز )٢( وكفــاءاهتم؛ ومهــاراهتم موظفيهــا معــارف بزيــادة وذلــك ونــشرها
 املواضـيع  يف اجلـودة  عاليـة  تـدريب  بـرامج  وتقدمي وضع على اإلقليمية دونو اإلقليمية التدريب
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عرضـا   القُطْري التقييم يتضمن أن وينبغي .القدرات تلك على واحلفاظ باإلحصاءات، املرتبطة
 العامليــة االسـتراتيجية  تنفيـذ  بـدء  علـى  بالقـدرة  تزويــده لبلـد  كـل  يف املطلـوب  لتـدريب لـربامج ا 
 يـتعني  نهأ هيو الصدد هذا يفمثة صعوبة   و .الوقت مرور معاإلحصاءات الزراعية    نظام وإدامة
 عناصـر  أو لقطاعـات الـذي حتتاجـه ا     التـدريب  مـع  ةالزراعيـ املعنيني باإلحـصاءات     تدريب دمج
 حتياجـات لال مفـصل  بتحليـل هذه العمليـة     بدأت أن وينبغي .الوطين اإلحصائي النظام يف أخرى

 بيانـات  ال مـستخدمي  التـدريب أن يـشمل     ويـتعني  . هلـا  أساسـي  تقيـيم  تقـدمي ل التـدريب يف جمال   
 املـساعدة بـد مـن تـوفري        ه ال أنـ  بـه  ماملـسلّ  ومـن  .البيانـات  استخدام طريقة فهم على دهتمملساع
 ؛لتقدميهو التدريب احتياجات لتقييم التقنية

 ،اجملـاالت  مـن  كـبري  عـدد  يف التقنيـة  املساعدةسيتعني توفري    :التقنية املساعدة  )ج(  
 . القطريـة  التقييمـات  حتـددها  يتال التقنية املساعدةسيتعني أوال توفري    و .بلد كل قدرات حسب
 اسـتراتيجية  خطـط  وضـع تـساعد علـى    توجيهـات  املساعدة هذهتوفَّر يف إطار   أنأيضا   وينبغي

 الوطنيــة االســتراتيجيات يف اخلطــط تلــك ودمــج الزراعيــة تاإلحــصاءإلعــداد ا وطنيــةقطاعيــة 
 تتـضمن  أن وينبغـي  .األساسـية  البيانـات  مناجملموعة الدنيا    إنتاج أجل من اإلحصاءات إلعداد

 بأنـشطة للتوعيـة بأمهيـة دمـج         االضـطالع و ؛اإلدارة هيكـل  إنشاء دعم :يلي ما التقنية املساعدة
يف هـذا    التنميـة  وشـركاء  احلكومـة  بني حوار وإجراءاإلحصاءات الزراعية يف النظم اإلحصائية      

يـذ هـذه املنهجيـة      لتنف توجيهـات  توفري و ؛ لدجمها استخدامها ينبغي اليت املنهجية حتديدالشأن؛ و 
 اسـتخدام  لـضمان  والعـاملي  اإلقليمـي  الـصعيدين  علـى  التقنيـة  املساعدة تنسيق وينبغي. بأكملها
 هيكــل وجـود  التنــسيق هـذا  ويتطلــب .اًدوليـ  للمقارنـة  قابلــةنتـائج   إىل تفــضي متـسقة  أسـاليب 

 املبــادئ  دأحــ أن إال .العامليــة  االســتراتيجية لتنفيــذ إدارة علــى الــصعيدين العــاملي واإلقليمــي    
 تنفيـــذ عمليـــةتـــويل البلـــدان زمـــام  ضـــرورة هـــو التقنيـــة املـــساعدةالـــيت تقتـــضيها  األساســـية

 االستراتيجية العاملية؛

ــصر  : األحبــاث  )د(   ــات   مــن يهــدف هــذا العن ــذ إىل حتــسني مجــع البيان خطــة التنفي
ري واألدوات   وذلك بإعداد مبادئ توجيهية وأدلة تقنية عـن املنـهجيات واملعـاي            ،الزراعية وإدارهتا 

عمليـة   وتواجه البلدان النامية مـصاعب يف     . االستراتيجية العاملية اليت قامت عليها دعائم     املتقدمة  
 الـصغرية وزراعـة     فاملـشاريع الزراعيـة   .  الزراعـي  هـا إنتاجمجع البيانات اليت تتيح هلا تقدير حجـم         

 وإنتـاج املزروعـة  ساحات املقياس أنواع متعددة من احملاصيل، على سبيل املثال، ال تساعد على          
وإضـافة إىل ذلـك،     . الدرنيـة املزروعـات   احملاصـيل علـى     حـصد   ويصعب تطبيق طـرق     . احملاصيل

يدعو اإلطار املفاهيمي لإلحصاءات الزراعية إىل الربط بني املزرعة واألسرة املعيشية واسـتخدام             
ــ ،األرض ــات  ضرورة وضــع إطــار  ل ــار العين ــل  وســائل باســتخدام الختي ــدة مث ــا تكنجدي ولوجي
التكنولوجيـا اجلديـدة     وتتـيح االسـتراتيجية العامليـة أيـضا فرصـة االسـتفادة مـن             . عـن بعـد   املراقبة  
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ــة لتحديــد املواقــع   ــنظم العاملي ــة، بالنــسبة لو. (GPS) األخــرى مثــل ال يلــزم تكييــف لبلــدان النامي
وضـع  ت ضرورة،وعنـد الـ   . ، لـتليب احتياجاهتـا    املتاحة يف البلـدان املتقدمـة     الصلة   التكنولوجيا ذات 

اشـية  رؤوس امل قبيل تعـداد     ، من  دون سواها  البلدان النامية اخلاصة ب طرق جديدة ملعاجلة املسائل     
 . املتنوعةالدرنية واحملاصيلاملزروعات الرُّحل وإنتاج اليت ميلكها البدو 

 ألطـر  اإلحـصائية  املنهجيـة  بـشأن عمليـة    توجيهيـة  مبـادئ  وتـوفري  معـايري  حتديد يتعنيو  - ١٨
 مجـع  وأسـاليب  )والتعـاريف  املفـاهيم  ذلـك  يف مبا(للعينات   ئيةاالستقصا طرار العينات واأل  اختي

 .وحتليلها وتقديرها منها والتثبت البيانات

الروابط بني أنشطة تكامل ق العناصر التقنية من خالل إطار منطقي شامل يضمن         تنسِّسو  - ١٩
وأحد املقاصد املهمة خلطة التنفيـذ      . تتابعهاة  إجراء األحباث ودق  التدريب واملساعدة التقنية و   توفري  

 .اإلقليمية  خطط التنفيذنتائجالعاملية توفري نظام رصد كلي، يشمل مؤشرات، لتقييم 

تنفيــذها  يــسفر أنضــرورة  هــو العامليــة االســتراتيجية تواجهــه الــذي األكــرب التحــديو  - ٢٠
 الـوطين  اإلحـصائي  النظـام  يف لزراعةا دمجميثل   و .البلدان بني للمقارنة وقابلة متسقة نتائج عن
 املعنيـة  والـوزارات  املكاتـب يف املنـاطق الـيت تتـوىل فيهـا           كـبري  جهـد  بـذل  ويتطلـب  ،آخر حتديا

تنفيـذ   خطـط بغيـة تنظـيم   و .هبـا  اخلاصـة  املـستقلة  اإلحصائية براجمهاإدارة   الوطنية باإلحصاءات
ــة   ــذهااحملــرز التقــدم ورصــداالســتراتيجية العاملي ــة وجتنــب ، يف تنفي  وضــمان اجلهــود، ازدواجي

 هياكـل يـشمل   لـإلدارة الـدويل، يقتـرح وضـع إطـار       على الصعيد   قابلة للمقارنة   بنتائج  اخلروج  
 علـى الـشديد    دعمالـ  تـوافر  الـضروري  ومـن  .والـوطين  واإلقليمـي  العـاملي الـصعد    على تنسيقية

 عـايري املو تـدريب الو تقينال دعمال فراوتوالقطرية   التقييمات تنسيقل واإلقليمي العاملي الصعيدين
ــةامل ــائج تكــونل نهجي ــة النت ــة النهائي ــة قابل ــ للمقارن ــي، يف إطــار  و .ادولي ــذ خطــةال ينبغ  ،التنفي
 يوجـد  ال وطنيـة  إحـصائية  مكاتـب  من تتألف اإلحصائية لجنةال عضوية أنيغيب عن البال     أن

ــوزارات ــد وينبغــي .وجــد إن يــذكر، صــوت فيهــا الزراعــة ل  مراعــاةرة اإلدا هيكــل وضــع عن
ــة املقارنــات برنــامج يف املــستخدماإلدارة  هيكــل مــناملــستمدة  الــدروس  تنفيــذ أن إال ؛الدولي

الـيت سـينطلق منـها لتنفيـذها         نقطـة ال حتديـد  علـى  بلـد  كـل  قـدرة مرهـون ب   العامليـة  االستراتيجية
دارة أوىف بـشأن هيكـل اإل      مقترحـا هذا التقريـر     مرفق ويتضمن .تنفيذها ووتريةوسيلة   واختيار

  .والوطين واإلقليمي العامليعلى الصعد 
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 اهلدف املتوخى حتقيقه  - خامسا 

 االسـتراتيجية  لتنفيـذ  إقليميـة خطـط   و عامليـة إن اهلدف املتوخى حتقيقه هو وضع خطـة           - ٢١
 لتنفيــذ الالزمــة واهلياكــل عامليــة عامــةفتهــدف إىل تــوفري منتجــات  ،العامليــة اخلطــة أمــا .العامليــة

 :يلي ماهذه املنتجات  وتتضمن .العاملية االستراتيجية

  ؛البلدان يف الزراعية اإلحصاءاتحالة  تقييم إطار  )أ(  

 الوطنية؛ اإلحصائية النظممعلومات عن  تتضمن ومواد توجيهية مبادئ  )ب(  

 الزراعـــة لـــدمج املناســـبة املنهجيـــة اختيـــار يف هبـــا يـــسترشد إحـــصائية معـــايري  )ج(  
 ة؛الوطني اإلحصائية النظم يف

وتــوفري  توجيهيــةال بــادئاملو عــايريامل وضــع عمليــات تنــسيق يتــيحإدارة  هيكــل  )د(  
 والوطين؛ واإلقليمي العاملي، على الصعد نهجياتامل إعدادو تقنيةال ساعدةاملو تدريبية الربامجال

 .اإلنترنت علىنشر معلومات  واعاملي للتطبيق قابلة تدريب مواد إعداد  )ـه(  

 العامليــة اإلحــصائية واملعــايريالقواعــد و األطــرتعــديل  اإلقليميــة لتنفيــذا خطــطويــتم يف   - ٢٢
 اخلطـط  هـذه حتلل  و .حسب االقتضاء  اإلقليمية، واالحتياجات اخلصوصيات معتتكيف   حبيث

إعــداد ويف جمــاالت تبيــان احتياجاهتــا  لبلــدانا دعــم نظــم ضعتــو الوطنيــة اإلحــصائية القــدرات
 إىل وإضـافة  . اخلطـط الوطنيـة    وتنفيذ الوطين اإلحصائي النظام يفالزراعة   ودمجلتلبيتها   اخلطط
 القـدرات  لتنميـة  الـالزم  الـدعم وحتـدد    منطقـة، األحباث اخلاص بكل     برنامج تصمم فإهنا ذلك،

 سـلعا  اإلقليميـة  التنفيـذ  طـط املشمولة خب  الربامجتقدم  و .واملنطقة البلدان يف الزراعية اإلحصائية
وذلــك علــى  القطريــة، القــدرات تنميــةل دعمالــو ديــدا،حت منطقــةكــل  ختــص عامــة وخــدمات

ــصعيدين اإل ــيال ــياإل دون أو قليم ــورات قليم ــق وف ــذهســتمكن و . لتحقي ــشطة ه ــدان األن  البل
اجملموعـة   إلنتـاج املالية املناسبة    واردحشد امل و الوطنيةالقطاعية   االستراتيجية خططها إعداد من

 .األساسية البياناتالدنيا من 

 قليمـي، حتت إشراف دقيـق علـى الـصعيد اإل         اإلقليمية التنفيذ خطط توضع نأ قترحوُي  - ٢٣
 ودون اإلقليميــة املنظمــات تعمــلو هاتنــسيق اإلقليميــة التنميــة وبنــوك اإلقليميــة اللجــانفتتــوىل 
 خطـة  وضـعت  حيـث  أفريقيا منطقة يف املتبع النموذج هو وهذا . يف تنفيذها  كشركاء اإلقليمية
 واللجنـــة فريقـــياأل التنميـــة مـــصرففأشـــرف  .إقليميـــة شـــراكة لخـــال مـــن ألفريقيـــا التنفيـــذ

 خطـة  إعـداد علـى    إقليمـيني  كمنسقَني والزراعة، األغذية منظمة من بدعم ألفريقيا، االقتصادية
 الـشراكة /األفريقـي  االحتـاد  مثـل  إقليمـيني  شـركاء  عدة مبشاركةوذلك   ،األوىل اإلقليمية التنفيذ
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 الـصحراء  جنـوب  ألفريقيـا  واإلحـصائي  االقتـصادي  املرصـد و أفريقيـا،  تنميـة  أجـل  من اجلديدة
ــصادية واجلماعــة الكــربى، ــدول االقت ــا، غــرب ل ــصادي واالحتــاد أفريقي  لغــرب والنقــدي االقت
 كــبريا عــددا ألفريقيــا التنفيــذ خطــة وتتــضمن .األفريقــي للجنــوب اإلمنائيــة واجلماعــة أفريقيــا،

 .قيا حبد ذاهتا أفريمستوى وعلىا عاملي األمهية ذات العناصر من

األنـشطة  ففـي املرحلـة األوىل، سـتركز     . وسوف تنفذ االستراتيجية العاملية علـى مراحـل         - ٢٤
 هـذه   املوارد من أجـل تنفيـذ     حشد  قليمية و اإلتنفيذ  الووضع خطط   القطري  على اإلطار والتقييم    

 .تنفيذهال تصبح جاهزةخطط التنفيذ اإلقليمية عندما للمناطق الشروع يف وضع وميكن . اخلطط

 اإلحـصاءات يف   كـبري  حتـسن  إىل العامليـة  لالسـتراتيجية  البلـدان  تنفيـذ  يؤدي أن وُيتوقع  - ٢٥
 مؤشــرات خــالل مــن التقــدم وســيقاس .الناميــة البلــدان يف ســيما ال القــادم، العقــد يف الزراعيــة
 نفيـذ الت خطـة  حتـدد  املثـال،  سـبيل  وعلـى  .ألفريقيـا  التنفيـذ  خطة يف املختارة للمؤشرات مشاهبة
 :٢٠١٠ لعام املرجعية البيانات إىل قياسا التالية األهداف ألفريقيا

 األساسـية  الزراعيـة  البيانـات للمجموعـات الـدنيا يف       املنتجـة  البلدان نسبة رفع  )أ(  
 املائة؛ يف ٦٠ إىلعنها  واملبلغة

 إىل الزراعيـة  إلحـصاءات ا تنـسيق فاعلـة ل   هياكـل  لـديها  الـيت  البلدان نسبة رفع  )ب(  
 ؛)احلالية املائة يف ٢٨ نسبة نم( املائة يف ٨٠

 الزراعيـة  لإلحـصاءات قطاعيـة    اسـتراتيجية  خطـة  لـديها  الـيت  البلدان عدد رفع  )ج(  
 النظـــام يف الزراعـــة لـــدمج اإلحـــصاءات عـــداداملتعلقـــة بإ الوطنيـــة االســـتراتيجياتمـــشمولة ب
  .)بلدا ١٩لبلدان حاليا يبلغ عدد هذا النوع من ا( األقل على بلدا ٣٥ إىل الوطين اإلحصائي

  
 املوارد حشد استراتيجية  - سادسا 

 أعمـال  جـدول  يفيف األولويات    تعترب، ال   كثرية سنواتل ،الزراعية اإلحصاءات ظلت  - ٢٦
 املــواردجديــدة حلــشد  مبــادرةإطــالق  الــضروري ومــن .الوطنيــة واحلكومــات املاحنــة اجلهــات
 جــودة حتــسنيوبفوائــد  الزراعيــة حــصاءاتلإل احلــايل بالوضــع املاحنــة اجلهــات اهتمــام جلــذب

 ويف والريفيــة ةيــلزراعللتنميــة ا داعمــةال سياساتالــ وضــع يف املــستخدمة اإلحــصائية املعلومــات
 اإلحـصاءات  جـودة  لتحـسني مـن املـوارد املاليـة        كـبري  قـدر سيلزم تـوافر    و .التحقق من تطبيقها  

 إىل األويل التقـدير  ويـشري  .الناميـة  البلـدان  يف دائـم و سليم زراعي إحصائي نظام وبناء الزراعية
 .دوالر مليون ٥٠تبلغ حنو  ألفريقيا التنفيذ خطة من األوىل املرحلة لتنفيذ املطلوبة امليزانية أن
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 خلطــة والــدعم األمــوال مــن كــاف قــدر تــأمني إىل املــواردحــشد  اســتراتيجية وهتــدف  - ٢٧
مــن خــالل  العامليــة التنفيــذ خطــةف وســتغطى تكــالي .اإلقليميــةخطــط التنفيــذ و العامليــة التنفيــذ
 ختـصيص  يـتم  أن ُيتوقـع  ،علـى حنـو مـا تقـدم       و .الزراعيـة  لإلحـصاءات  عـاملي  استئماين صندوق
ملــساعدة و العامليــة العامــةاالســتئماين العــاملي لتغطيــة تكــاليف املنتجــات   الــصندوق مــن أمــوال
 .املواردال يتم فيها حشد القدر الكايف من  اليت املناطق

 اســتئماين صــندوقعــرب  اإلقليميــة التنفيــذ خطــةســُتغَّطى تكــاليف  أفريقيــا، منطقــة يفو  - ٢٨
 .إدارته األفريقي التنمية مصرف يتوىل إقليمي

 فقـط  لـيس  الفرصـة  املاحنـة  للجهات ستتاح ،ورود قدر أكرب من الدعم املايل      ولضمان  - ٢٩
 تقنيـة  لعناصـر  أمـوال  لتخـصيص  أيـضا  بلو املاحنني، تعددةامل االستئمانية الصناديق يف للمسامهة
 .القطرية بشكل مباشر الربامج لدعم أو التنفيذ ططمشمولة خب حمددة

ــضيها  و  - ٣٠ ــيت تقت ــواردحــشد  اســتراتيجيةيف اجلوانــب ال ــةإجــراء  امل ــة تعــّرف   محل إعالمي
 زراعيـة  إحـصائية  نظـم  تـوافر  أمهيـة بو اإلقليميـة خطـط التنفيـذ     و العامليـة  التنفيـذ  خطةبإجيابيات  

 للجنـة  واألربعـني  الثانيـة  الـدورة  هـامش  علـى  املاحنـة  للجهـات  اجتماعسينظم  و .سليمة يةوطن
 منظمـة  يف كبار مسؤولون يقوم أن أيضا وُيتوقع .والزراعة األغذية منظمة مقر ويف اإلحصائية
 رفيعــةال الزيــارات مــن بسلــسلة األفريقــي التنميــة ومــصرف الــدويل والبنــك والزراعــة األغذيــة
 اإلقليميـة خطط التنفيـذ    و العاملية التنفيذ ةخط عرض أيضا وسيتم .املاحنة اهليئات مأله املستوى
ــشراكة إدارة جمللــسالقــادم  االجتمــاع علــى ــة أجــل مــن اإلحــصاء جمــال يف ال  القــرن يف التنمي

مـن أجـل     لمـاحنني املنتـدى العـاملي ل    و ٢٠١١ أبريـل /نيـسان  يف) ٢١باريس  ( والعشرين احلادي
  .دعمهم على واحلصولاإلحصاءات  مستخدمي مع للتواصل ذلكو ،الريفية لتنميةا

  
  اخلطوات القادمة  -سابعا   

لقد أحرز تقدم كبري يف جمال إعداد خطط التنفيذ علـى الـصعيدين العـاملي واإلقليمـي،           - ٣١
وال سيما يف منطقة أفريقيا، ولكن احلاجة تدعو إىل االضطالع باملزيد مـن العمـل إلجنـاز هـذه                   

 مل اخلطوات القادمة اليت يتعني على منظمة األغذيـة والزراعـة أن تتخـذها يف عـام                وتش. املهمة
  : مبوجب توجيهات فريق أصدقاء الرئيس ما يلي٢٠١١

تنظيم اجتماعات دولية وإقليميـة عـن اإلحـصاءات السـتعراض مـسودة خطـة                 )أ(  
ــة      ماعــات املقبلــة  وتــشمل االجت). واملــشاركة فيهــا (التنفيــذ العامليــة وخطــط التنفيــذ اإلقليمي

الــدورات القادمــة للجــان اإلقليميــة للفــاو واملعنيــة باإلحــصاءات الزراعيــة يف أفريقيــا وأمريكــا    
  الالتينية، والدورة القادمة للمعهد اإلحصائي الدويل املقرر انعقادها يف دبلن؛
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  االنتهاء من إعداد إطار التقييم القطري والتقييمات يف منطقة أفريقيا؛  )ب(  
داث جمموعـــة مـــن املؤشـــرات، علـــى أســـاس إطـــار التقيـــيم القطـــري، اســـتح  )ج(  

  لتستخدم يف قياس التقدم احملرز يف جمال حتسني اإلحصاءات الزراعية؛
إنــشاء اللجنــة التوجيهيــة لالســتراتيجية العامليــة، ومكتــب التنــسيق العــاملي،          )د(  

  ية؛واللجنة االستشارية التقنية لتوجيه عملية تنفيذ االستراتيجية العامل
التعاون مع املنظمات اإلقليمية الـيت ميكـن أن تـضطلع بـدور قيـادي يف إعـداد                    )هـ(  

خطط التنفيذ اإلقليميـة يف منـاطق أمريكـا الالتينيـة وآسـيا ومنطقـة احملـيط اهلـادئ، ويف الوقـت                      
نفــسه، اتبــاع أفــضل املمارســات والــدروس املــستمدة مــن التقــدم احملــرز يف جمــال تنفيــذ اخلطــة  

  ريقيا؛ملنطقة أف
ــصندوقني االســتئمانيني       )و(   ــشاء ال ــوارد إلن ــدما يف اســتراتيجية حــشد امل املــضي ق

ومــن املزمــع عقــد عــدة اجتماعــات مــع اجلهــات املاحنــة والقيــام بزيــارات    . العــاملي واإلقليمــي
  مشتركة إىل أبرزها؛

ــة       )ز(   ــة لكــي تعــرض علــى اللجن ــة لالســتراتيجية العاملي إجنــاز خطــة التنفيــذ العاملي
  . من أجل اعتمادها بصورة هنائية٢٠١٢حصائية يف عام اإل
 لوضـع   ٢٠١٠اللجنة اإلحصائية مدعوة لتحيط علما بـاخلطوات الـيت اختـذت يف عـام                 - ٣٢

  .٢٠١١خطة التنفيذ ولتوافق على اخلطوات القادمة لعام 
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  املرفق
  هيكل اإلدارة    

مــسؤولياهتا علــى الــصعد   حيــدد إطــار هيكــل اإلدارة املقتــرح أدوار جمــالس اإلدارة و      - ١
ــوطين   ــاملي واإلقليمــي وال ــشمل إطــار هيكــل اإلدارة منظمــات اإلحــصاءات     . الع ــي أن ي وينبغ

وحيـدد إطـار هيكـل اإلدارة       . الزراعية على مجيع مـستويات اإلدارة بدايـة مـن املـستوى العـاملي             
  .املقترح، أيضا، الصالت القائمة بني هياكل اإلدارة على مجيع مستوياهتا

  
  ر اإلدارة العامليإطا    

يتوخى إطار هيكل اإلدارة العاملي إنشاء جلنـة توجيهيـة لالسـتراتيجية العامليـة ومكتـب                 - ٢
 أدنـاه  ١ويرد عرض عام إلطـار اإلدارة العـاملي يف الـشكل         . تنسيق عاملي وجلنة استشارية تقنية    

  .وترد معلومات عنه مبزيد من التفصيل يف الفقرات واألجزاء اليت تليه
وسوف ينهي فريق أصدقاء الرئيس واليته باستحداث خطة التنفيذ وسـوف حتـل حمـل                 - ٣

اللجنــة التوجيهيــة لالســتراتيجية العامليــة الــيت ستــضم ممــثلني عــن مكاتــب اإلحــصاءات الوطنيــة  
وينبغــي أن تــضم اللجنــة التوجيهيــة العامليــة أيــضا  . ومكاتــب اإلحــصاءات يف وزارات الزراعــة

  .يق اإلقليمية وممثلني عن املستخدمني الرئيسيني للبياناتممثلني عن منظمات التنس
ويتمثل الدور الرئيس للجنة التوجيهية لالستراتيجية العاملية يف ضمان أن يكون لوزارات               - ٤

الزراعة ومكاتب اإلحصاءات الوطنية صوت يف القرارات الـيت تتخـذها اللجنـة اإلحـصائية بـشأن                 
وإضـافة إىل ذلـك، ينبغـي أن تقـدم اللجنـة التوجيهيـة              . راعيـة املسائل ذات الصلة باإلحـصاءات الز     

العاملية قيادة ورقابة على حنو استراتيجي، ملكتب التنسيق العاملي، وذلك لضمان أن ُتتبع يف عملية             
وسـوف تقـدم اللجنـة التوجيهيـة        . تنفيذ االستراتيجية املبادئ اليت تنص عليها االستراتيجية العامليـة        

  .نتظمة إىل اللجنة اإلحصائية وجمالس اإلدارة يف الفاوالعاملية تقارير م
ــه يف شــعبة اإلحــصاءات يف الفــاو       - ٥ ــسيق العــاملي مقــرا ل . وينبغــي أن يتخــذ مكتــب التن

ــة علــى        ــايري وتقــدمي التوجيهــات التقني ــسية للمنــسق العــاملي هــي وضــع املع واملــسؤوليات الرئي
وسـيؤدي  .  تفـسريها بـاختالف املنـاطق   املستوى املركزي، وبت املـسائل الـيت ميكـن أن خيتلـف        

مكتب التنسيق العاملي دور األمانة للجنة التوجيهية لالستراتيجية العامليـة؛ ويقـدم إطـار للتقيـيم                
القطري الذي ينبغي استخدامه؛ ويشترك مع األمانات اإلقليمية لوضـع إطـار برنـامج التـدريب                

ــة للمنــاطق والبلــدان؛ ويعــد منــهجيات إ   ــة مــن دعــائم   واملــساعدة التقني حــصائية للدعامــة الثاني
االستراتيجية العاملية، ويوثق هذه املنهجيات يف سلسلة من األدلة اإلحـصائية؛ ويعمـل كمركـز               
تنسيق للحصول على التمويل؛ ويقدم دعما تنسيقيا شامال للبلدان الواقعة يف املناطق اليت لـيس               
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ــع مبقومــات البقــاء؛ ويع    ــة تتمت ــسيقية إقليمي ــة تن ــديها هيئ مــل بالتعــاون مــع فريــق واي املعــين   ل
باإلحــصاءات املتعلقــة بالتنميــة الريفيــة ودخــل األســر املعيــشية يف جمــال الزراعــة الــذي شــكلته   
اللجنة اإلحصائية ليطور أفضل املمارسات لربط األنشطة الزراعية باألسر املعيـشية الـيت تعتـاش               

  .من الزراعة
ارية تقنيـة تتـألف مـن خـرباء يف ميـادين         وستساعد مكتـب التنـسيق العـاملي جلنـة استـش            - ٦

إعـداد أطـر اختيـار العينـات؛ وتـصميم          : هامة لتنفيذ االستراتيجية العاملية، وعلى وجه التحديـد       
العينات واالستقـصاءات؛ واسـتحداث قواعـد البيانـات اإلحـصائية لغـرض نـشرها؛ واسـتخدام                 

ــا  ــع اجل   (تكنولوجي ــد املواق ــة عــن ُبعــد، وأجهــزة حتدي ــل املراقب ــةمث إلعــداد اإلحــصاءات  ) غرافي
وقد يقـدم فريـق واي أو مـن       . الزراعية ومجع البيانات اإللكترونية؛ واستخدام البيانات اإلدارية      

ــة ودخــل         ــصلة باإلحــصاءات الريفي ــسائل ذات ال ــشأن امل ــة ب ــذه اللجن ــسامهات إىل ه ــه م خيلف
  .ورفاهية األسر املعيشية الريفية

  
  إطار اإلدارة اإلقليمي    

للمنظمات اإلقليمية اليت تشرف علـى خطـة التنفيـذ اإلقليميـة أن تنـشئ هياكـل                 ينبغي    - ٧
وجيــوز أن تــشتمل هــذه اهلياكــل علــى جلنــة توجيهيــة إقليميــة، . اإلدارة علــى الــصعيد اإلقليمــي

ومكتــب إقليمــي للمنــسق، ومستــشارين تقنــيني؛ غــري أن مواصــفاهتا الدقيقــة تتحــدد يف خطــة    
  .التنفيذ اإلقليمية

 أن تضطلع هيئات التنسيق اإلقليميـة بالـدور الرئيـسي يف جمـال تقـدمي التـدريب                  ويتعني  - ٨
ــة     ــة املتكامل ــنظم اإلحــصائية الوطني ــصورة مباشــرة لل ــة ب ــضطلع  . واملــساعدة التقني وينبغــي أن ت

هيئات التنسيق اإلقليمية أيـضا مبهـام االتـصال مـع املكاتـب األخـرى اإلقليميـة ودون اإلقليميـة                    
قهــا، بغيــة تنــسيق جهودهــا مــع البلــدان، وجتنــب ازدواجيــة اجلهــود وضــمان املوجــودة يف مناط

احلـصول  : واملنـسقون اإلقليميـون مـسؤولون، بـصفة خاصـة، عمـا يلـي         . التقيد باملعـايري العامليـة    
على التمويل وتقدميه لدعم تنفيذ االسـتراتيجية العامليـة علـى الـصعيد اإلقليمـي؛ وتقـدمي الـدعم                   

ــتقين للبلــدان لكــي تنفــ  ــة الوطنيــة؛ وضــمان تنقــيح    ال ــنظم اإلحــصائية الزراعي ــيم ال ــة تقي ذ عملي
االستراتيجيات الوطنية املتعلقة بإعداد اإلحصاءات لكي تتـضمن مبـادئ االسـتراتيجية العامليـة؛              
ــة؛          ــساعدة التقني ــدريب وامل ــن الت ــة م ــان احتياجــات املنطق ــاملي لتبي ــسق الع ــع املن ــشاركة م وامل

ا املنــسق العــاملي لــتليب احتياجــات املنطقــة؛ وإعــداد األحبــاث، وتكييــف املنــهجيات الــيت يقــدمه
حسب االقتضاء، لتحديـد طريقـة تنفيـذ املنهجيـة الـيت يقـدمها املنـسق العـاملي؛ وتـشكيل جلـان                      
توجيهيــة إقليميــة؛ وتــويل مهمــة التنــسيق الــشامل ألنــشطة التــدريب والــدعم الــتقين الــيت يــتعني  
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 شراكة بني البلدان اليت متتلك نظما إحصائية متطـورة لكـي            تنفيذها يف املنطقة؛ وإبرام اتفاقات    
  .تقدم الدعم للبلدان الضعيفة القدرات

  
  إطار اإلدارة الوطين    

إن اإلدارة على الـصعيد الـوطين تنطـوي علـى إنـشاء آليـة تنـسيق وطنيـة تـضم مكتـب                         - ٩
  .اإلحصاءات الوطين والوزارات القطاعية ووكاالت أخرى تقدم بيانات زراعية

وينبغي أن تكفل آلية التنسيق تبين خمتلف منتجي البيانات جمموعة واحـدة مـن املعـايري                   - ١٠
ومن شأن اعتماد هذه املعـايري أن حيـول         . املشمولة خبطة التنفيذ العاملية وخطط التنفيذ اإلقليمية      

ــضاربة     ــات مت ــشر بيان ــوارد ون ــود وامل ــة اجله ــة التنــ   . دون ازدواجي ــي أن يكــون آللي سيق وينبغ
موحـــد للحـــصول علـــى املـــوارد الالزمـــة لـــدمج اإلحـــصاءات الزراعيـــة يف إطـــار نظـــام    أير

ــوطين  ــا أن متكــ   . اإلحــصاءات ال ــيت تتواله ــإلدارة ال ــي ل ــة   وينبغ ــوزارات والوكــاالت املعني ن ال
ــة لــدمج الزراعــة يف العمليــات الت   مــن ــة  مجــع البيانــات الزراعي حــضريية لالســتراتيجيات الوطني
  .تأجل إعداد اإلحصاءا من
ــوطين ضــرورة تقاســم        - ١١ ــة يف نظــام اإلحــصاءات ال ــستتبع دمــج اإلحــصاءات الزراعي وي

 ذلــك ينبغــي أن حيــدد بوضــوح دور  وبــالرغم مــن. املــسؤولية بــني مجيــع أعــضاء آليــة التنــسيق 
  .مؤسسة عضو فيها كل
وبغيـة تلبيــة هــذه املتطلبــات، يتحــتم إنــشاء جمــالس إدارة وطنيــة لإلحــصاءات الزراعيــة    - ١٢

، تكــون مــسؤولة عــن تنــسيق التقيــيم املفــصل لإلحــصاءات الزراعيــة للبلــد،  )يــث ال توجــدح(
وحتدد جمموعة البيانات األساسية اليت ينبغي إعدادها، حسبما تنص عليه االسـتراتيجية العامليـة،           
وتعد خطة عمل وطنية لتنفيذ االستراتيجية، وتساهم يف تنقيح االستراتيجيات الوطنيـة لتطـوير              

ات وحتديــد أدوار ومــسؤوليات كــل منظمــة مــن املنظمــات املمثلــة يف جملــس اإلدارة  اإلحــصاء
الــوطين، وتنفــذ أو تعــدل التــشريعات املتعلقــة بالــسلطات واملــسؤوليات يف جمــال اإلحــصاءات   
  .الزراعية، وتعزز دعم الرأي العام حلشد املوارد املالية بغية ضمان وضع نظام إحصاءات دائم
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  ١الشكل 
ــة لتحــسني    عــرض عــام     ــة تنفيــذ االســتراتيجية العاملي  هليكــل اإلدارة املعــين بتنــسيق عملي

  اإلحصاءات الزراعية والريفية
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  

  

اللجنة اإلحصائية يف األمم املتحدة 
  املكاتب اإلحصائية الوطنية  )أصدقاء الرئيس(

  يةالتوجيهية لالستراتيجية العاملاللجنة
  رؤساء املكاتب اإلحصائية الوطنية

  رؤساء إدارات اإلحصاءات يف وزارات الزراعة
 منظمات التنسيق الوطنية مستخدمو البيانات

  
) الفاو(منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة 

 ووزارات الزراعة

 
  منظمات التنسيق الوطنية

  لى جلنة توجيهية إقليمية جيوز أن تشتمل ع- تقرر مواصفاهتا املناطق (
 )ومستشارين تقنيني

 املنسق العاملي
 شعبة اإلحصاءات يف الفاو

  
اللجنة االستشارية 

  التقنية

 
    نظام اإلحصاءات الوطين

  وزارة الزراعة ووزارات أخرى
  يف نظام اإلحصاءات الوطين

 مكتب اإلحصاءات الوطين

  
 


