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 اللجنة اإلحصائية
  ة واألربعونلثالدورة الثا

  ٢٠١٢مارس / آذار٢ -فرباير / شباط٢٨
 *من جدول األعمال املؤقت) د (٣البند 

      اإلحصاءات الزراعية: بنود للمناقشة واختاذ القرار
 اإلحصاءات الزراعيةب املعينتقرير أصدقاء الرئيس     

  
 ممذكرة من األمني العا    

  
املعقــودة يف بنــاء علــى طلــب مــن اللجنــة اإلحــصائية يف دورهتــا احلاديــة واألربعــني           
 يتـشرف األمـني العـام بإحالـة         ،) ألف - الفصل األول    ،E/2010/24انظر  ( ٢٠١٠فرباير  /شباط

 بــشأن خطــة العمــل لتنفيــذ االســتراتيجية اإلحــصاءات الزراعيــةب املعــينتقريــر أصــدقاء الــرئيس 
  .إلحصاءات الزراعية والريفية والعملية املتبعة يف وضعهاالعاملية لتحسني ا

وتقترح خطة العمل برناجماً متسقاً لبناء القدرات مـن أجـل وضـع نظـام إحـصائي زراعـي                   
وترتكز خطة العمل على برنامج شامل للمساعدة التقنية والتـدريب          . متكامل على الصعيد الوطين   

ن إطـار تقيـيم قطـري سُيـستخدم أساسـا لتقيـيم        وتتـضم . وجدول أعمال لألحباث حمـّدد األهـداف      
. قدرات نظـم اإلحـصاءات الزراعيـة الريفيـة واسـتهداف اسـتراتيجية تنفيـذ علـى الـصعيد القطـري                    

وتتضمن خطة العمل وصفا إلطـار احلوكمـة، مـع هياكـل تنـسيقية علـى كـل مـن الـصعيد العـاملي                       
 خمطــط اســتراتيجية شــاملة حلــشد وتتــضمن أيــضا. واإلقليمــي والــوطين، وهــيكال للتــدفقات املاليــة

  .املوارد والدعم التقين من البلدان املتقدمة النمو واملنظمات الدولية اليت تقدم املساعدة التقنية
ويتضمن هذا التقرير وصفا لألنشطة اليت أجنزت حىت اآلن، مبـا يف ذلـك مبـادرات حـشد                    

 من أجل مراعاة خمتلـف مـستويات    املوارد وترتيبات الشراكة اليت وضعت مع الوكاالت اإلقليمية،       
  .التطور اإلحصائي يف خمتلف املناطق، وكذلك لضمان متلّك املؤسسات اإلقليمية لزمامها
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  تقرير أصدقاء الرئيس عن اإلحصاءات الزراعية    
  مقدمة  - أوال  

التقـدم   إىل اللجنـة اإلحـصائية عـن         مـستكملة تقـدمي معلومـات      إىل التقريـر    يهدف هذا   - ١
تنفيذ االستراتيجية العاملية لتحسني اإلحـصاءات الزراعيـة والريفيـة          العمل ل وضع خطة   احملرز يف   

، ومـا تتــضمنه مــن  )، علـى التــوايل االسـتراتيجية العامليــة فيمـا يلــي خبطـة العمــل و  ا مــيـشار إليه (
 ويتـضمن التقريـر وصـفا لألنـشطة     .مقترحات رئيسية، مبـا يف ذلـك احلوكمـة وآليـات التمويـل         

ــادرات حــشد املــوارد وترتيبــات    الــيت أجنــزت حــىت  ــة، مثــل مب  اآلن لتنفيــذ االســتراتيجية العاملي
الشراكة اليت وضعت مع املنظمات اإلقليمية مـن أجـل وضـع خطـط إقليميـة، وكـذلك العمـل                    

  .الذي اضطلع به لوضع مبادئ توجيهية منهجية ومساعدة البلدان
فربايــر /يف شــباط املعقــودة نياألربعــاحلاديــة دورهتــا يف  اللجنــة اإلحــصائية أقــرتوقــد   - ٢

ويف .  املضمون التقين والتوجهـات االسـتراتيجية الـيت اقترحـت يف االسـتراتيجية العامليـة               ٢٠١٠
الوقــت نفــسه، دعــت إىل وضــع خطــة تنفيــذ تتــضمن تقييمــا قطريــا وبــرامج شــاملة للمــساعدة 

  .جية العامليةالتقنية والتدريب وخطة عمل لألحباث حمّددة األهداف لدعم تنفيذ االستراتي
 املـوارد والـدعم الـتقين       حـشد  اللجنة بأن تنفيـذ االسـتراتيجية العامليـة يتطلـب            سلّمتو  - ٣

  . واملنظمات الدولية اليت تقدم املساعدة التقنيةاجلهات املاحنةمن البلدان و
ــة والزراعــة والبنــك        - ٤ ــة، قامــت منظمــة األمــم املتحــدة لألغذي وعمــال بتوصــيات اللجن

 وعدد كـبري مـن      )١(اإلحصاءات الزراعية ب املعينلرئيس  افريق أصدقاء   ور وثيق مع    الدويل، بتشا 
 علــى الــصعيدين الــوطين والــدويل، بوضــع خطــة العمــل، وهــي برنــامج طويــل األطــراف املعنيــة

هـي  و. األجل لتطـوير القـدرات هبـدف إعـادة بنـاء نظـام وطـين مـستدام لإلحـصاءات الزراعيـة                
 ومتتـد يف األجـل      ٢٠١٢مرحلة السنوات اخلمس األوىل يف عـام        تتبع هنجا تدرجييا، حيث تبدأ      

  . عاما١٥الطويل إىل 
  :ومن املتوقّع أن تفضي خطة العمل إىل زيادة كبرية يف اجملاالت التالية  - ٥

__________ 
االحتـاد  يف عـضويته ممثلـي      ضم  يـ قيـادة الربازيـل، و    باإلحـصاءات الزراعيـة     ب املعـين أصدقاء الـرئيس    فريق  عمل  ي  )١(  

الروسي وإثيوبيا وأستراليا وأوغندا وإيطاليا وترينيداد وتوباغو والـصني والفلـبني وكوبـا واملغـرب والواليـات                 
يف حـني   مـراقبني،   كويـشارك املكتـب اإلحـصائي للجماعـات األوروبيـة والبنـك الـدويل               . املتحدة األمريكيـة  

 .ات يف األمم املتحدة دور أمانة الفريقتؤدي منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة وشعبة اإلحصاء
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عدد البلـدان الـيت لـديها قـدرة علـى إنتـاج وحتليـل ونـشر اجملموعـة الـدنيا مـن                        )أ(  
اتيجية العامليــة مــن أجــل تلبيــة االحتياجــات اإلحــصائية  البيانــات األساســية املقترحــة يف االســتر 

  على الصعيدين الوطين والدويل؛األطراف املعنية احلالية واملقبلة لدى 
عدد البلدان اليت لديها نظام مستدام لإلحصاءات الزراعيـة مـن خـالل تنـسيق                )ب(  
  ة؛ الوطنية الزراعة يف النظم اإلحصائيوإدماج

ــاملني    )ج(   ــون    عــدد األشــخاص الع ــذين يتمتع ــة وال  يف جمــال اإلحــصاءات الزراعي
  .مبهارات مناسبة نتيجة للتدريب واملساعدة التقنية

وقــّدم فريــق أصــدقاء الــرئيس املعــين باإلحــصاءات الزراعيــة تقريــرا مرحليــا عــن إعــداد    - ٦
. )E/CN.3/2011/24( ٢٠١١فربايـر  / الثانيـة واألربعـني للجنـة يف شـباط         ةخطة العمل إىل الدور   

ا ُنظّــم حــدث جــانيب ملناقــشة خطــة العمــل حــضره ممثلــون مــن خمتلــف البلــدان واملنظمــات كمــ
واتفــق املــشاركون علــى مقترحاهتــا الرئيــسية،  . الدوليــة واإلقليميــة والــشركاء يف تــوفري املــوارد

علـى  والزراعـة    منظمة األغذيـة  وأوصوا مبراعاة خصوصيات واحتياجات خمتلف املناطق وحثوا        
وقت ممكن بإنشاء صندوق استئماين واختاذ ترتيبات احلوكمة العامليـة للبـدء يف             القيام يف أقرب    

ويستند هذا التقرير إىل ما ورد يف التقرير املرحلـي الـسابق ويتوّسـع    . تنفيذ االستراتيجية العاملية 
  .فيه ليتضمن التطورات اجلديدة

  
  عملية الصياغة والتشاور  - ثانيا  

 جامعــة انطــوت علــى مــشاورات مستفيــضة مــع   ُوضــعت خطــة العمــل عقــب عمليــة   - ٧
منظمات إحصائية وطنيـة ودوليـة، وكـذلك مـع وزارات الزراعـة ومنظمـات حكوميـة أخـرى                   

  .ملنظمة األغذية والزراعةاألجهزة الرئاسية ممثّلة يف 
 يف التقريـر املرحلـي      ٢٠١٠  و ٢٠٠٩وقُّدم عرض للمشاورات اليت أُجريت يف عامي          - ٨

وكانــت املــشاورات اجلديــدة التاليــة الــيت . ٢٠١١فربايــر /للجنــة يف شــباطاملــذكور أعــاله إىل ا
  : مثمرة٢٠١١ُنظّمت خالل عام 

 والبنــك منظمــة األغذيــة والزراعــة زارت بعثــة مــشتركة رفيعــة املــستوى مــن    )أ(  
فربايـر  /الدويل وبنك التنميـة األفريقـي عـدة جهـات مـن الـشركاء يف املـوارد يف شـهري شـباط                     

   لعرض مسودة خطة العمل والتحقّق من اهتمامهم بدعمها؛٢٠١١مارس /وآذار
لـدى  وزراء الزراعـة يف جمموعـة العـشرين،         أصـدر   ،  ٢٠١١يونيـه   /حزيرانيف    )ب(  

ــة ب اعتمــاد خطــة عمــل   ــذاءتقلــب أســعار  جمموعــة العــشرين املتعلق ــد  ا والزراعــة، بيانــ الغ بتأيي
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تـآزر بـني االسـتراتيجية العامليـة         أوجـه    إىل إجيـاد   املنظمـات الدوليـة      وااالستراتيجية العاملية، ودع  
  ؛ةالزراعياملنتجات تسويق املعلومات املتعلقة بونظام 

الـذي عقـد يف      منظمة األغذية والزراعـة   خالل الدورة السابعة والثالثني ملؤمتر        )ج(  
دعم بـ  خطـة العمـل      حظيـت ،  ٢٠١١يوليـه   /متـوز  ٢يونيـه إىل    /حزيـران  ٢٥روما يف الفترة من     
   الرئيسيني؛ئهاوشركا املنظمةلزراعة يف مجيع البلدان األعضاء يف قوي من وزراء ا

 املـسودة الثانيـة خلطـة العمـل         تاألقـران، وضـع   يقوم بـه     استعراض   بغية إجراء   )د(  
. لى مجيع املكاتـب اإلحـصائية الوطنيـة ووزارات الزراعـة          ع ٢٠١١أغسطس  /آب يف   ُعمِّمتو
 املعهـد الربازيلـي للجغرافيـا    أنـشأه  إلنترنـت موقـع علـى ا    يف ت املـسودة  شريف الوقت نفسه، نُـ    و

  ؛إجراء مشاورات أوسع نطاقا بشأهناواإلحصاء من أجل 
منــها  اخلــرباء، عقــدهتا أفرقــة مــنيف عــدة اجتماعــات أيــضا  نوقــشت املــسودة  )هـ(  

 بنـاء القـدرات اإلحـصائية    بشأنكتب اإلحصاء املركزي يف بولندا  الفرعي مل جتماعاال: يلي ما
ــستق   ــضل، مــن أجــل م ــود بل أف ــومي   املعق ــدا، ي أغــسطس /آب ١٩  و١٨يف كراكــوف، بولن

فريق واي املعين بإحصاءات التنمية الريفيـة ودخـول األسـر املعيـشية املتأتيـة                واجتماع   ؛٢٠١١
ــة  ــن الزراع ــود ، م ــن    املعق ــل، م ــو دي جــانريو، الربازي ــاين  ١١ إىل ٩يف ري ــشرين الث ــوفمرب /ت ن

ــة والعـــشرون؛ والـــدورة ٢٠١١ ــة،   للالثانيـ ــة لإلحـــصاءات الزراعيـ ــة األفريقيـ ــودة جنـ يف املعقـ
  ؛٢٠١١ديسمرب /كانون األول ٣ نوفمرب إىل/تشرين الثاين ٣٠أبابا يف الفترة من  أديس

يف  يف رومـا      يف املـوارد   منظمـة األغذيـة والزراعـة     قد اجتماع ناجح لشركاء     ُع  )و(  
 عـدة جهـات    نـهم م مـشاركا،    ٥٠ ه مـا يزيـد علـى      وحـضر . ٢٠١١أكتوبر  /تشرين األول  ٢٨
ق خمتلفـة للتعـاون   ائـ  طروا دعمـا قويـا خلطـة العمـل وعرضـ        قـّدموا ن  و وشركاء تقنيـ   ة حمتمل ةماحن
عــاملي للــصندوق االســتئماين التــوفري التمويــل الــالزم  بلتــزماىل ذلــك، وإضــافة إ.  تنفيــذهاعلــى

نيـا العظمـى    التنميـة الدوليـة يف اململكـة املتحـدة لربيطا         إدارة   منـها ،  ةكي شر عدة جهات املقترح  
لتنميـة  مـصرف ا لتنميـة اآلسـيوي و  ومـصرف ا بيـل وميلينـدا غيـتس    مؤسـسة  يرلندا الشمالية و أو

  .يطاليةالتعاون اإلهيئة األفريقي و
تـــــشاور الالـــــيت وردت خـــــالل عمليـــــة  اآلراء عمـــــل مجيـــــع الخطـــــة وُتراعـــــى يف   - ٩
ة احلاليــة للجنــة لــدورا  مقّدمــة إىل يف وثيقــة معلومــات أساســيةه متاحــيالنطــاق، وهــ واســعةال

  .)٢(اإلحصائية
__________ 

ــر   )٢(    /http://www.fao.org/fileadmin/templates/ess/documents/meetings_and_workshopsانظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Resource_Partners_Oct2011/Global_Strategy_Action_Plan_R4_11.doc, “Improving Statistics for Food Security, 

Sustainable Agriculture and Rural Development: An Action Plan to implement the Global Strategy”).  
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  اخلطط العاملية واإلقليمية  - ثالثا  
ا وصـفا واســع فهــي تقـّدم  .  لتنفيــذ االسـتراتيجية العامليـة  ا عامـ اخطـة العمــل إطـار  تتـيح    - ١٠
الـصعيد العـاملي واإلقليمـي والقطـري بطريقـة متـسقة          كل مـن    ألنشطة اليت ينبغي اختاذها على      ل

املكونات التقنية الـيت يـستند إليهـا برنـامج تنميـة            :  بيانا ملا يلي   وتتضمن خطة العمل  . ومتكاملة
تنفيـذ  ال واسـتراتيجية    وترصـده؛ ه تنفيـذ خطـة العمـل        توّجسـ  الـيت    احلوكمة وترتيبات   ؛القدرات

 وترتيبــات التمويــل جلمــع املــوارد ؛املــواردحــشد  واســتراتيجية ؛الختيــار البلــدان ذات األولويــة
  .االالزمة لتنفيذه

ستكمل خطة العمـل خبطـط إقليميـة أكثـر تفـصيال سـتراعي الترتيبـات املؤسـسية،                  وسُت  - ١١
وستـضع  . والقدرات اإلحـصائية ملختلـف املنـاطق، ومسـات القطـاع الزراعـي يف املنطقـة املعنيـة                 

ــة بـــدعم مـــن    ــة منظمـــات إقليميـ ــة اخلطـــط اإلقليميـ ــة والزراعـ ــة األغذيـ وستـــستند إىل . منظمـ
 لوضـع بـرامج حمـددة للمـساعدة التقنيـة والتـدريب ُتكّيـف               التوجيهات الواردة يف خطـة العمـل      

كمــا ســُتحّدد مــسؤوليات املؤســسات الــيت  . حبــسب االحتياجــات اإلقليميــة لتطــوير القــدرات 
ستقود تنفيذ اخلطط اإلقليمية وتصف ترتيبات احلوكمة الـيت ستـضمن عمليـات سـليمة الختـاذ                 

توضع اخلطط اإلقليميـة علـى حنـو متـوائم     ووفقا ألولويات بلدان املنطقة، س   . القرارات والرصد 
  .وفقا للمضمون التقين والتوجيهات االستراتيجية اليت توصي هبا االستراتيجية العاملية

  
  املضمون التقين خلطة العمل  - رابعا  

تشمل خطـة العمـل إطـارا شـامال لتقيـيم قـدرات البلـدان التقنيـة والتـشغيلية، وعنـصرا                 - ١٢
يف إطـار   العناصـر   وقـد أدجمـت هـذه       . حبثيـا عنـصرا    تـدريبيا، و   وعنـصرا ة،  يتعلّق باملساعدة التقني  

منطقي لضمان تكامل أنشطة البحث والتدريب واملساعدة التقنية وتسلسلها على حنـو يـضمن              
  .العناصريف بقية عنصر اندماج كل 

 ستــشكل التقييمــات القطريــة أســاس تنفيــذ االســتراتيجية  - التقيــيم القطــري  )أ(  
وســتجرى التقييمــات . ا ســتتيح أساســا ميكــن أن ُيقــاس عليـه مــا ُيحــرز مــن تقــّدم كمــ. العامليـة 

القُطرية يف مرحلتني وسـتحدد قـدرة البلـدان علـى إنتـاج جمموعـة دنيـا مـن البيانـات األساسـية                       
ــود  ــد  احلرجــةوالقي ــدان   .  يف النظــام اإلحــصائي يف البل ــع البل ــة األوىل يف مجي وســُتجرى املرحل

.  وسُتحّدد فيها املعلومات األساسية عن القدرات اإلحصائية الوطنيـة         باستخدام استبيان موحد  
وسُتستخدم نتائج مرحلة التقيـيم األوىل علـى الـصعيد القطـري لتجميـع البلـدان وفقـا ملـستوى                    

واسـتخدام اسـتبيان أساسـي موحـد،        . تطورها اإلحصائي وتصنيف املشاكل النوعية يف بياناهتـا       
ني، سيـضمن قـدرا أكـرب مـن إمكانيـة املقارنـة بـني التقييمـات،                 اّتفق عليه مـع الـشركاء الرئيـسي       
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ويف الوقـت   . وميكّن، من مث، اجلهات املاحنة من حتـسني تنـسيق جهـود الـدعم الـيت تـضطلع هبـا                   
وسُتـستخدم املعلومـات    . نفسه، ميكن أن ُيكّيف االستبيان لكي يليب احتياجـات منـاطق بعينـها            

تعّمــق يف املرحلــة الثانيــة يف بلــدان منتقــاة سُيــستعان هبــا املستخلــصة أساســا ملزيــد مــن التقيــيم امل
ويتجــاوز هــذا التقيــيم، الــذي يراعــي أيــضا أنــشطة التعــاون الــتقين  . إلعــداد مقترحــات قطريــة

ــا علــى        ذات ــزا كافي ــيح يف الغالــب تركي ــة، الــيت ال تت ــة، نطــاق التقييمــات احلالي ــصلة اجلاري ال
  .وطينالزراعة وتكاملها ضمن النظام اإلحصائي ال

ــة    )ب(   ــساعدة التقني ــة امل ــصرين    - خط ــن عن ــة م ــساعدة التقني ــشطة امل ــألف أن .  تت
ويشمل األول تطوير وتوثيق املعايري اإلحصائية واملبادئ التوجيهية التقنية جلميع جوانـب نظـام              

ويـستند هـذا إىل منـهجيات وتكنولوجيـات جديـدة جـرى تطويرهـا يف             . اإلحصاءات الزراعيـة  
. وسيشكل توثيق املعايري التقنية األسـاس للمـساعدات املقدمـة إىل البلـدان    . إطار خطة األحباث 

وســتتوىل . ويــشمل العنــصر الثــاين تقــدمي املــساعدة التقنيــة للبلــدان ألغــراض تطــوير القــدرات   
 التقنيــة مــع ةوســيجري أيــضا تنــسيق أنــشطة املــساعد. املؤســسات اإلقليميــة قيــادة هــذا العمــل

درات اإلحـصائية لتوسـيع نطـاق هـذه اجلهـود وربطهـا باإلحـصاءات        املبادرات احلالية لبناء القـ    
وتشكل اجلوانب األخرى اهلامـة تعمـيم إدراج الزراعـة يف الـنظم اإلحـصائية الوطنيـة                 . الزراعية

  .وتعزيز آليات احلوكمة على الصعيد القطري
 وإعـداد مـواد التـدريب،     التدريبيـة هج  ا سيجرى تصميم املنـ    - خطة التدريب   )ج(  

ذلك دورات الـتعلم اإللكتـروين، وسـيجري حتديـد متطلبـات املعـارف النظريـة والعمليـة                   يف مبا
ــية     ــة األساسـ ــصاءات الرمسيـ ــاج اإلحـ ــة إلنتـ ــية الالزمـ ــارات األساسـ ــستويات املهـ . ملختلـــف مـ

علـى الـصعيد اإلقليمـي، سـتتمثل     أمـا  . وسيجري االضطالع هبذه األنشطة على الصعيد العاملي      
جات البلدان يف جمال التـدريب، وتـدريب املـدربني واسـتخدام        تياحاييم  األنشطة الرئيسية يف تق   

بــشأن املباشــر وســيجري تــوفري التــدريب .  العمــلالــتعلم اإللكتــروين ألغــراض التــدريب أثنــاء 
وسـتقدم املكاتـب اإلقليميـة الـدعم        . موضوعات معينـة يف مراكـز التـدريب الوطنيـة واإلقليميـة           

قاة وستقوم بتعزيز إمكانيـة حـصول اإلحـصائيني الـزراعيني           لتعزيز إمكانيات مراكز تدريب منت    
وستــسهم البلــدان يف حتديــد احتياجاهتــا يف جمــال التــدريب، وتنظــيم  . الــوطنيني علــى التــدريب

التدريب أثناء اخلدمة، وكفالة احلصول على مواد التعلم اإللكتروين واختيار املوظفني ملختلـف             
عنـصر التـدريب، سـيتمكن املزيـد مـن املـوظفني مـن              وكنتيجة ألنشطة   . فرص التدريب املتاحة  

 علـى النحـو املطلـوب مبوجـب االسـتراتيجية           ها ونـشر  هاإنتاج البيانات الزراعية والريفية وحتليلـ     
املهــارات والكفــاءات اإلحــصائية األساســية، الــيت  علــى وســيجري تــدريب املــوظفني  . العامليــة

 التخصـصية األسـاليب واألدوات    علـى   وكـذلك   فتقر إليهـا،    يالبلدان النامية   العديد من   زال  ي ال
 املتكاملــة وإدارهتــا، واســتخدام أدوات نظــام    املــسوحاتيف خمتلــف اجملــاالت، مثــل تــصميم    
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االستـشعار عــن بعــد والنظـام العــاملي لتحديــد املواقـع ألغــراض مجــع البيانـات الزراعيــة، ونظــم     
لتعزيــز خــاص وىل اهتمــام وســي. حبالــة الــسوقإحــصاءات األمــن الغــذائي واملعلومــات املتعلقــة  

قدرات مراكز التدريب اإلقليمية بتزويدها بدورات، ومناهج دراسـية ومرافـق موحـدة، فـضال               
، احلاسـوبية  والرباجميـات    باملعّداتعن حتسني هياكلها األساسية للتدريب، مبا يف ذلك تزويدها          

  .بصرية وما يرتبط بذلك من بنود -ومعدات مسعية 
 يف تطـوير ونـشر منـهجيات،        البحث الغرض من خطة     يتمثل - البحثخطة    )د(  

ــيت ســتعتمدها الوكــاالت       ــة وال ــة مــن حيــث التكلف ــسم بالفعالي ــايري متقدمــة وتت و أدوات ومع
وستـضطلع  . املوثوقـة اإلحصائية الوطنية ألغراض اإلنتاج املتسم بالكفاءة لإلحصاءات الزراعية  

 املوضــوعات ذات البحــث يف بأنــشطة املؤســسات اإلقليميــة والدوليــة املؤهلــة أكثــر مــن غريهــا
 ازدواجاألولوية وسـيجرى تنـسيقها علـى الـصعيد العـاملي لكفالـة حتقيـق أوجـه التـآزر وجتنـب             

لتطــوير ل أيــضا بعمليــات يف منظمــة األغذيــة والزراعــةوستــضطلع شــعبة اإلحــصاءات . اجلهــود
ضـوعات البحـث ذات     وجرى حتديـد مو   .  فيها مبزية نسبية   تتمتعاملنهجي يف هذه اجملاالت اليت      

فيهـا   مبـا  األولوية، استنادا إىل جدواها للبلدان النامية من خالل عملية تشاورية واسعة النطاق،           
 مث صــودق . يف اإلحــصاءات الزراعيــة وخمتلــف االجتماعــات مــسح لألطــراف املعنيــة الرئيــسية 

 املعـــينس علـــى املقتـــرح مـــن خـــالل خمتلـــف احملافـــل الدوليـــة، مبـــا فيهـــا املـــؤمتر الـــدويل اخلـــام
اإلحــصاءات الزراعيــة، والــدورة الــسادسة واخلمــسون للمعهــد اإلحــصائي الــدويل واجتمــاع   ب

  . تقين مع مركز البحوث املشترك التابع للمفوضية األوروبية
  
  هيكل احلوكمة  -خامسا  

.  التجربة الناجحة لربنامج املقارنـات الدوليـة        أساس يقوم هيكل احلوكمة املقترح على      - ١٣
 ترتيبات للحوكمة علـى كـل مـن الـصعيد العـاملي، واإلقليمـي والـوطين لتوجيـه              وضعبوُيوصى  

 فـسوف يفيـد    إنـشاء هياكـل جديـدة،        ولكي يتجنب بقدر اإلمكان   . ورصد تنفيذ خطة العمل   
  .وترد أدناه العناصر الرئيسية هليكل احلوكمة. من مؤسسات أو آليات التنسيق القائمة

  
  العامليعلى الصعيد     

م اللجنة التوجيهيـة العامليـة، والـيت ستـصبح يف هنايـة             وستق -  العاملية يةهينة التوج لجال  - ١٤
التوجيـه االسـتراتيجي والرقابـة ألغـراض تنفيـذ االسـتراتيجية            بتـوفري   لقـرار،   اذ  اختـ ااملطاف هيئة   

ــة ــة والزراعــة وســتتألف مــن ممــثلني عــن  . العاملي ــ، ومنظمــة األغذي املــوارد، وممثلــي يف شركاء ال
ــدان ــشاركني       البل ــشركاء امل ــة اإلحــصائية، وال ــيس اللجن ــة، ورئ ــة اإلقليمي  يف اللجــان التوجيهي
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ــيني ــصاءات       )٣(اإلقليمـ ــال اإلحـ ــة يف جمـ ــدة العاملـ ــة الرائـ ــات الدوليـ ــن املنظمـ ــك مـ ــري ذلـ  وغـ
  .والريفية الزراعية

 ختـصيص األمـوال لألنـشطة       لتقريـر وستجتمع اللجنة مرة واحدة على األقـل يف الـسنة             - ١٥
خطـط  اللجنـة  وسـتعتمد  . من الصعيد العاملي، واإلقليمي والقطري وملختلـف املنـاطق  على كل   

وسيكون من ضـمن املهـام األخـرى كفالـة التنـسيق            . والتقارير املرحلية املقترحة  العمل السنوية   
وستــضطلع . عمومــا، ورصــد التقــدم احملــرز يف تنفيــذ خطــة العمــل ودعــم عمليــة تعبئــة املــوارد  

  .أعضاء اجمللس التنفيذي العاملياللجنة أيضا بتعيني 
هـو فريـق فرعـي للجنـة        الـذي   اجمللس التنفيذي العاملي،    إن   - اجمللس التنفيذي العاملي    - ١٦

ثالث مـرات علـى األقـل       سيجتمع  يتلقى منها تفويضا للسلطة لإلشراف على تنفيذ القرارات،         
وسيـضطلع  .  املناسـبة  ط مـع االجتماعـات الدوليـة      ابـ تريف السنة، وحيثمـا كـان ذلـك ممكنـا باال          

أيضا مبهام اللجنة يف الفترة الفاصلة بني اجتماعات اللجنة السنوية، ويقدم على وجـه التحديـد                
  . التوجيه فيما يتعلق بالسياسات ألغراض األنشطة على الصعيد العاملي لتنفيذ خطة العمل

ظمـة الـصحة    مبن ءاتهذا املكتب، الذي يتخذ من شعبة اإلحـصا       إن   - املكتب العاملي   - ١٧
 التنـــسيق الـــتقين العـــام لتنفيـــذ  العـــاملي، ســـيكفلنـــسق امل ويرأســـه مقـــرا لـــه العامليـــة يف رومـــا

، مقـدما   اللجنـة أمانـة   بوصـفه   وسـيعمل   . االستراتيجية العاملية على الـصعيد العـاملي ويف املنـاطق         
ألمـوال بـني األنـشطة علـى كـل مـن الـصعيد العـاملي،                اإلرشـادي ل  لتخـصيص   بـشأن ا  توصيات  

الـشريك  هـي    مبنظمـة الـصحة العامليـة      ءاتوشـعبة اإلحـصا   . إلقليمي والقطـري وبـني املنـاطق      وا
ــتقين       ــه ال ــتقين، ووضــع املعــايري وتقــدمي التوجي ــاري وال املــشارك املكلــف بأعمــال التنــسيق املعي

  .ملناطقاركزي بشأن املسائل الشاملة جلميع املوالعملي 
، املوظفني لذلك املكتـب  استقدام    والزراعة شعبة اإلحصاءات مبنظمة األغذية   وستتوىل    - ١٨

 مـن ذوي اخلـربة املؤكـدة يف جمـال تنـسيق بـرامج تطـوير القـدرات اإلحـصائية                     على أن يكونـوا   
  .على الصعيد العاملي واخلرباء التقنيني رفيعي املستوى يف جمال اإلحصاءات الزراعية والريفية

  
  على الصعيد اإلقليمي    

اهليئة املنوط هبـا    هي   اإلقليمية   يةلجنة التوجيه ستكون ال  - قليمية اإل يةلجنة التوجيه ال  - ١٩
ــه والرقابــة لتنفيــذ األنــشطة      ــة اختــاذ القــرارات علــى الــصعيد اإلقليمــي وســتقدم التوجي اإلقليمي

وستـضطلع بتقيـيم املقترحـات القطريـة وترتيـب أولويـات       .  احملددة يف اخلطة اإلقليميـة   والقطرية
  . البلداناستخدام األموال فيما بني

__________ 
 .الشركاء املشاركون هم الوكاالت املسؤولة عن تنفيذ عناصر خطة العمل على الصعيدين العاملي واإلقليمي  )٣(  
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ــ ممــثلني عــن البلــدان، و وتــضم يف عــضويتها، كمــا هــو املعهــود،    - ٢٠ املــوارد، يف شركاء ال
  .وخنبة من اخلرباء منظمة الصحة العامليةاإلقليميني، و والشركاء املشاركني

هـو فريـق فرعـي    الـذي  اجمللـس التنفيـذي اإلقليمـي،    إن  - اجمللس التنفيـذي اإلقليمـي     - ٢١
ــة  ــة اإلللجن ــةالتوجيهي ــرارات،       قليمي ــذ الق ــى تنفي ــسلطة لإلشــراف عل ــضا لل ــها تفوي ــى من  يتلق

 مـــع باالرتبـــاطثـــالث مـــرات علـــى األقـــل يف الـــسنة، وحيثمـــا كـــان ذلـــك ممكنـــا  ســـيجتمع 
ــة املناســبة  ــة أو الدولي ــرة الفاصــلة بــني   . االجتماعــات اإلقليمي ــة يف الفت وسيــضطلع مبهــام اللجن

ــة    ــك اللجن ــسنوية لتل ــى وجــ . االجتماعــات ال ــق    وعل ــا يتعل ــه فيم ــيقدم التوجي ه اخلــصوص، س
  . بالسياسات ألغراض تنفيذ اخلطط اإلقليمية

 يـــةلجنـــة التوجيهال أمانـــة  بوصـــفه ســـيعمل املكتـــب اإلقليمـــي- املكتـــب اإلقليمـــي  - ٢٢
  .اإلقليمية املكلفة بتنسيق األنشطة  املنفِّذة يف إحدى املنظماتوسيكون مقره ،اإلقليمية

  
   املواردحشد  -سادسا  

 جيـرى تنفيـذها مـن       ، املـوارد  حلـشد  اسـتراتيجية شـاملة ولكنـها تتـسم باملرونـة            ُوضعت  - ٢٣
وهي تشمل القيام حبملة اتصاالت مكثفة للـدعوة        . أجل تنفيذ االستراتيجية العاملية تنفيذا فعاال     

مـن أجـل   إىل تنفيذ االسـتراتيجية العامليـة وأمهيـة الـنظم الوطنيـة الـسليمة لإلحـصاءات الزراعيـة                
عـدة  وتـشمل احلملـة القيـام ب      .  سياسات فعالة بشأن األغذيـة، والزراعـة والتنميـة الريفيـة           ياغةص

ــة املــستوى إىل الوكــاالت املاحنــة   ــارات رفيع ــسيةزي ــام    الرئي ــة أم ، وعــرض االســتراتيجية العاملي
خمصــصة هلــذا خمتلــف احملافــل، وإعــداد نــشرات وتوزيعهــا علــى نطــاق واســع وإنــشاء صــفحة    

  .ترنتالغرض على اإلن
املـوارد جـرى تنظيمـه يف    يف لـشركاء  ل باجتمـاع نـاجح   توقد توجـت محلـة االتـصاال        - ٢٤

ــر  ــة  مق ــة والزراع ــة األغذي ــا يف منظم ــشرين األول٢٨ يف روم ــوبر/ ت ــارك يف . ٢٠١١ أكت وش
 وقـدم   وأيـد االجتمـاع خطـة العمـل       .  مشاركا من مجيـع منـاطق العـامل        ٥٠االجتماع أكثر من    

  أعـرب ثنـاء االجتمـاع   أو. اقتراحات من أجل تنفيذها تنفيذا فعـاال ونـشرها علـى نطـاق واسـع              
ــشركاء بوضــوح    ــد مــن ال ــة   عــنالعدي ــذ االســتراتيجية العاملي ــزمهم دعــم تنفي ــى وجــه  .  ع وعل

ميلينــدا غيـتس، وإدارة التنميــة  والـدعم املــايل املتوقـع تقدميــه مـن مؤســسة بيـل     فــإن ، اخلـصوص 
ــة، و ــة هيالدولي ــة اآلســيوي   ةالتعــاون اإليطاليــ ئ ــة األفريقــي ومــصرف التنمي  ،، ومــصرف التنمي

 يف املائــة مــن إمجــايل امليزانيــة لألعــوام اخلمــسة األوىل لتنفيــذ خطــة ٥٠ســيغطي مــا نــسبته حنــو 
وستتواصـل هـذه    . مبالغ مالية أولية  وجرى إنشاء صندوق استئماين عاملي وجيري تلقي        . العمل

  .ستراتيجية العامليةلالالكامل  من أجل التنفيذ ة املتبقياألموالعلى اجلهود لكفالة احلصول 
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لـصندوق االسـتئماين العـاملي، فمـن        لوباإلضافة إىل الـدعم املـايل عـن طريـق التربعـات               - ٢٥
سـتكون الطرائـق املتوقـع      . عدة لدعم تنفيذ االستراتيجية العاملية    أخرى  املمكن استخدام طرائق    

  :استخدامها كما يلي
يف  قـد يقـدم شـريك        - املـوارد والبلـدان   يف  شركاء  الاالتفاقات الثنائية بني      )أ(  

املـــوارد أو شـــريك تقـــين دعمـــا مباشـــرا لبلـــد مـــا لتنفيـــذ أنـــشطة بنـــاء القـــدرات املدرجـــة يف  
وميكــن أيــضا االضــطالع هبــذه األنــشطة     . أو أنــشطة مجــع البيانــات  /االســتراتيجية العامليــة و 

ومـن أمثلـة هـذه األنـشطة        .  أو غريهـا مـن املؤسـسات       الزراعـة منظمـة األغذيـة و     مـع    باالشتراك
 ووزارة الزراعـة يف الواليـات املتحــدة   الـيت وضـعتها منظمـة األغذيـة والزراعـة     املـشتركة اخلطـة   

  لبدء يف تنفيذ االستراتيجية العاملية؛ا  على معا يف بنغالديش وترتانياللعمل
ــائي    )ب(   ــاق الثن ــني االتف ــب ــوارد يف شركاء ال ــة  ومامل ــة والزراع  - نظمــة األغذي

منظمــة األغذيــة املــوارد، مثــل االحتــاد األورويب، تقــدم  يف شركاء الــبتمويــل مقــدم مــن بعــض  
.  يف عــدة بلــدان ة الزراعيــات الــدعم الــتقين ألنــشطة مجــع البيانــات، مثــل التعــداد      والزراعــة

   هذه املشاريع مع االستراتيجية العاملية؛وستجري مواءمة
 البلـدان الناميـة األكثـر     قـد تقـّدم    - ن فيما بني بلدان اجلنوب    اتفاقات التعاو   )ج(  

ــة     ــة لتنفيــذ توصــيات االســتراتيجية العاملي فقــد . تقــدما دعمــا مباشــرا لغريهــا مــن البلــدان النامي
  أشارت بلدان مثل الربازيل واملكسيك إىل اهتمامها بتقدمي هذا الدعم؛

منظمـة األغذيـة    تقـدم  - الزراعـة  ملنظمـة األغذيـة و  وارد الربناجمية العادية امل  )د(  
أيضا، عن طريق صناديقها لربنامج التعاون التقين، املساعدة التقنيـة لعـدد مـن البلـدان                والزراعة  

 هــذه املــشاريع ســتجري مواءمــةو. ة الزراعيــاتألغــراض األنــشطة التحــضريية إلجــراء التعــداد
  .مع االستراتيجية العامليةأيضا 
ئق دعم البلدان هـذه يف توسـيع نطـاق تغطيـة االسـتراتيجية              وينبغي أن تسهم مجيع طرا      - ٢٦

 علــى العناصــر الرئيــسية املتفــق عليهــا وكفالــة حتقيــق التــدابري املتخــذةالعامليــة للبلــدان، وتركيــز 
  .أوجه التكامل بني اإلجراءات املتخذة من قبل خمتلف الشركاء

  
  استراتيجية التنفيذ  -سابعا   

. سـاس الوحـدات النموذجيـة لتنفيـذ االسـتراتيجية العامليـة           سُيعتمد هنـٌج متـدرج علـى أ         - ٢٧
ــدا علــى نطــاق العــامل   ٩٠وستــستهدف خطــة العمــل   ــا و ٤٠( بل ــدا يف أفريقي ــدا يف ٥٠  بل  بل

وسـتبدأ األنـشطة يف عـدد قليـل         . تغطَّى خالل مرحلة اخلمس سـنوات األوىل      ) املناطق األخرى 
يا لتــشمل عــددا أكــرب مــن البلــدان مــع  مث توســع تــدرجي)  بلــدا٢٠حنــو (مــن البلــدان التجريبيــة 
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إال أن املنــافع العامــة العامليــة الــواردة يف خطــة . اســتخالص الــدروس وتــوافر املزيــد مــن املــوارد
العمل، من قبيل املبادئ التوجيهيـة املنهجيـة، سـتكون متاحـة جلميـع البلـدان عـن طريـق إنـشاء                    

ا مـن القـدرة     مناسـب غـت بالفعـل مـستوى       ويف حالة البلـدان الـيت بل      . آلية نشر قائمة على املعرفة    
  .الستراتيجية العامليةلالركائز الثالث ب للوفاءاإلحصائية، قد يكون ذلك كافيا 

ولكفالة أن يكون تنفيذ خطة العمل مدفوعا مـن البلـدان ويعمـل علـى سـد الفجـوات           - ٢٨
تكون النتيجـة   وس. احملددة، ستجرى التقييمات القُطْرية على مرحلتني، على حنو ما سلف بيانه          

ــيب       ــصممة حبيـــث تلـ ــون مـ ــل، وتكـ ــى التمويـ ــصول علـ ــدم للحـ ــة تقـ ــات قُطْريـ ــداد مقترحـ إعـ
ــةاالحتياجــات ذات  ــة،     األولوي ــع األطــراف املعني ــري، وتوافــق عليهــا مجي  علــى املــستوى القُطْ

  .وتأخذ يف االعتبار املساعدة اجلارية اليت يتلقاها حالياً البلد املعين
ليميــة بتزويــد البلــدان بالــدعم الــتقين إلجــراء تقييمــات متعمقــة، وســتقوم املكاتــب اإلق  - ٢٩

  .اجات املساعدة، وإعداد مقترحات قُطْرية للتمويليوحتديد أولوياهتا من احت
ويف كل منطقة ستكون اللجنة التوجيهيـة اإلقليميـة هـي املـسؤولة عـن اختيـار البلـدان                     - ٣٠

  .ذات األولوية لتنفيذ خطة العمل
اح التنفيــذ وهتيئــة األوضــاع الالزمــة لتحقيــق االســتدامة، ســتطبَّق املعــايري   ولكفالــة جنــ  - ٣١

  :التالية من أجل اختيار البلدان ذات األولوية
توافر اإلرادة السياسية وااللتـزام بتحـسني اإلحـصاءات الزراعيـة، علـى النحـو               )أ(  

  الذي تدل عليه مسامهات احلكومات النقدية أو العينية؛
  متواصل من املاحنني بتقدمي دعم لتنفيذ األنشطة القُطْرية؛وجود اهتمام   )ب(  
ة مع أنشطة التخطيط اجلارية ذات الـصلة، مـن قبيـل      كنوجود أوجه تكامل مم     )ج(  

ــة يف  )٤(االســتراتيجيات الوطنيــة لتطــوير العمليــة اإلحــصائية   ، تيــسر دمــج اإلحــصاءات الزراعي
  النظام اإلحصائي الوطين؛

__________ 
حـصاءات يف خمتلـف   اسـكا لتيـسري تطـوير اإل   تممتثل االسـتراتيجية الوطنيـة لتطـوير اإلحـصاء إطـارا شـامال وم         )٤(  

وهــي اســتراتيجية مــصممة بــشكل جيــد وتعــىن مبعاجلــة أوجــه قــصور البيانــات، وحــشد املــوارد  . القطاعــات
لإلحـصاءات وحتديــد أولويــات اســتخدامها، ودمــج اإلحــصاءات يف الــسياسة الوطنيــة والتخطــيط وعمليــات  

ت أداء للميزنــة القائمــة علــى امليزانيــة وكــذلك يف االســتراتيجيات القطاعيــة مــن أجــل احلــصول علــى مؤشــرا
بــرامج، مــن قبيــل الزراعــة، والــصحة، والتعلــيم، والعــدل واألمــن، وامليــاه والبيئــة، وتغطيــة النظــام اإلحــصائي 

صائية الوطنية والدولية وللحصول علـى دعـم لتلـك    إلحالوطين بالكامل مع توفري إطار متسق جلميع الربامج ا        
 .لبناء القدرات اإلحصائية والعمل كعامل حفاز للتغيريالربامج من املاحنني، وتقدمي خطة عمل 
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 األنـشطة اإلحـصائية الواسـعة النطـاق األخـرى ذات            وجود أوجه تكامـل مـع       )د(  
ات مـسوح الصلة، اجلارية أو املقررة، من قبيـل تعـدادات الـسكان، أو التعـدادات الزراعيـة، أو          

سـاس النظـام اإلحـصائي وتقـدم حلـوال فعالـة التكـاليف يف        أاألسر املعيشية، اليت ميكن أن متثـل       
  اختيار املنهجية األنسب؛

  . اإلحصائيمستوى التطور  )هـ(  
وعند اختيار البلدان املستهدفة، سُتعطى األولوية للبلدان اليت متثل فيها الزراعة عنـصرا               - ٣٢

إال أن قائمــة البلــدان ذات . مهمــا يف االقتــصاد وتــسهم بدرجــة كــبرية يف إنتــاج الغــذاء العــاملي
حلـصول  األولوية جيب أن تتضمن أيضا بلـدانا ختتلـف مـستويات تطورهـا اإلحـصائي لـضمان ا                 

وستـستفيد مجيـع البلـدان املتبقيـة        . على بعض النتائج يف املراحل األوىل مـن تنفيـذ خطـة العمـل             
ــادئ          ــل املب ــاملي، مث ــصعيدين اإلقليمــي والع ــى ال ــة عل ــافع عام ــاج من ــذة إلنت ــشطة املنف مــن األن

  .التوجيهية املنهجية ومواد التدريب
األوسع لتطوير القـدرات اإلحـصائية، مـن    وستنفَّذ املقترحات القُطْرية يف إطار الربامج     - ٣٣

وسـيجري تـشجيع هنـج قـائم علـى التـشاور            . قبيل االستراتيجيات الوطنية إلعداد اإلحـصاءات     
مع املستفيدين إلنتاج هذه االستراتيجيات، مع وضـع خطـط اسـتراتيجية قطاعيـة لإلحـصاءات          

.  النظـام اإلحـصائي الـوطين      الزراعية والريفية، متثل لبنـة بنـاء ضـرورية لكفالـة دمـج الزراعـة يف               
أن األنشطة الرامية إىل تقدمي بنود البيانات األساسية وتطـوير القـدرات سـتحدث بـالتوازي               إال

  . برامج واستراتيجيات أوسع نطاقا من أجل حتقيق نتائج فوريةدمع إعدا
 وسرياعى من مث يف التنفيـذ حتقيـق التـوازن بـني ضـرورة حتقيـق نتـائج سـريعة يف إنتـاج                        - ٣٤

 علـى مـدى     طـردة ونشر بيانات زراعيـة أساسـية ذات جـودة عاليـة وضـرورة تطـوير قـدرات م                 
  .نسَّقفترة زمنية أطول يف إطار برنامج م

وســيبدأ علــى املــستوى العــاملي نــشر خطــة العمــل بإنــشاء اللجنــة التوجيهيــة العامليــة،       - ٣٥
لزراعـة الـذي سـبق وصـف        ألغذيـة وا  اوالصندوق االستئماين العاملي، واملكتـب العـاملي ملنظمـة          

  .مسؤولياته

  حالة التنفيذ  -ا ثامن  
 ومبادئ توجيهية للمرحلة األوىل من التقييم القُطْري بالتشاور مـع           موّحدأُعدَّ استبيان     - ٣٦

أهــم املؤســسات الوطنيــة والدوليــة، وجيــري بالفعــل إعــداد تقييمــات قُطْريــة يف أفريقيــا وآســيا    
 إعــداد املبــادئ التوجيهيــة لتحليــل االســتبيانات وتــصنيف وجيــري اآلن. احملــيط اهلــادئومنطقــة 

وعـالوة علـى    . البلدان يف جمموعات، وكـذلك املبـادئ التوجيهيـة للتقييمـات القُطْريـة املتعمقـة              
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ي واإلقليمـي والقُطْـري     ذلك، جيري بالفعـل تنفيـذ عـدد كـبري مـن األنـشطة علـى الـصعد العـامل                   
  :  يليوفقا لالستراتيجية العاملية، وال سيما ما

ــشراكة يف جمــال اإلحــصاء مــن أجــل     اتعمــل منظمــة    )أ(   ــة والزراعــة مــع ال ألغذي
التنميــة يف القــرن احلــادي والعــشرين علــى إعــداد مبــادئ توجيهيــة إلدخــال الزراعــة يف صــلب  
االســتراتيجيات الوطنيــة إلعــداد اإلحــصاءات وتنفيــذها علــى مــستوى جتــرييب يف مجهوريــة الو 

  و وموزامبيق؛الدميقراطية الشعبية وبري
ألغذية والزراعة وصندوُق األمم املتحدة للـسكان املبـادئ         ااستكملت منظمة     )ب(  

وجيـري يف الوقـت احلـايل تنظـيم         . التوجيهية للربط بني تعـدادات الزراعـة والـسكان واملـساكن          
حلقات عمل بـشأن تنفيـذ املبـادئ التوجيهيـة يف منطقـة احملـيط اهلـادئ، ومنطقـة مشـال أفريقيـا                       

  رق األوسط، والبلدان األفريقية الناطقة بالفرنسية؛والش
ألغذية والزراعة حاليـا مـع فريـق دراسـة قيـاس مـستويات              اتعمل أيضا منظمة      )ج(  

املعيــشة التــابع للبنــك الــدويل مــن أجــل حتــسني قيــاس اإلنتاجيــة الزراعيــة واســتهالك الغــذاء يف  
  ؛ى الكربات لست بلدان يف منطقة أفريقيا جنوب الصحراءمسوح

ألغذيــة والزراعــة، باســتخدام بيانــات ا مــن منظمــة بــدعم تقــينتقــوم إثيوبيــا،   )د(  
هتا ملـسوحا االستشعار من بعد والنظـام العـاملي لتحديـد املواقـع لوضـع إطـار للمنـاطق كأسـاس                    

  الزراعية السنوية؛
اجملـراة  املقابالت الشخـصية    ومت بنجاح استخدام النظام العاملي لتحديد املواقع          )هـ(  

يف إجراء تعداد زراعي يف موزامبيق، مـع إتاحـة نتائجـه األوليـة يف أقـل مـن       ساعدة احلاسوب   مب
 والنظــام العــاملي لتحديــد ية الشخــصيــة الرقمةواســتخدمت أيــضا أجهــزة املــساعد. ســتة أشــهر

 لتــشملوجيــري حاليــا توســيع هــاتني التجــربتني . املواقــع بنجــاح يف التعــداد الزراعــي الربازيلــي
  ن البلدان؛ أكرب ماعدد

ــة التكــاليف       )و(   ــاره وســيلة فعال ــشعار مــن بعــد باعتب جيــري اآلن اســتخدام االست
لرصد احملاصيل والتنبؤ هبا يف باكستان، بدعم من منظمة األغذيـة والزراعـة ووزارة الزراعـة يف                 

  الواليات املتحدة وجامعة مرييالند؛
إلحـصاءات القطريـة    ملـشروع ا  علومـات   تكنولوجيـا امل  مت بنجاح اعتمـاد نظـام         )ز(  

، الذي وضعته منظمة األغذية والزراعة لتحسني جـودة البيانـات الزراعيـة             على شبكة اإلنترنت  
 بلـدا يف منطقـة   ١٧الوطنية وإتاحة االطـالع عليهـا يف شـبكة اإلنترنـت، يف بلـدين آسـيويني و                 
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البلـدان  وجيري اآلن توسيعه لكي يستخدم يف عدد أكرب مـن      .  الكربى أفريقيا جنوب الصحراء  
  ؛)مجاعة شرق أفريقيا واالحتاد االقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا(واملنظمات دون اإلقليمية 

تتعاون منظمة األغذية والزراعة اآلن مع عدة شـركاء إلنـشاء حـساب فرعـي                 )ح(  
االقتــصادية، والــذي ســيمثل اإلطــار املفــاهيمي   - ةيــللزراعــة يف النظــام املــنقح للمحاســبة البيئ 

  .الستراتيجية العامليةالشامل ل
  

  إعداد خطط إقليمية  –تاسعا   
كمــا ســلف بيانــه، اعُتمــد هنــٌج إقليمــي يأخــذ يف االعتبــار اخــتالف مــستوى التطــور       - ٣٧

  .اإلحصائي بني املناطق ويكفل ملكية املؤسسات اإلقليمية
ضــية تــولّى إعــداد اخلطــة اإلقليميــة ألفريقيــا مــصرف التنميــة األفريقــي ومفو   : أفريقيــا  - ٣٨

وتــضم اللجنــة  . االحتــاد األفريقــي واللجنــة االقتــصادية ألفريقيــا ومنظمــة األغذيــة والزراعــة       
 ملناقـشة ترتيبـات     ٢٠١١يوليه  /التوجيهية اإلقليمية ألفريقيا، اليت اجتمعت للمرة األوىل يف متوز        

 ىتنفيذ تلك اخلطة، كال مـن مـستخدمي اإلحـصاءات ومنتجيهـا، حتـت إشـراف رفيـع املـستو                   
وجـرى أيـضا    . نائب رئيس مصرف التنمية األفريقـي بوصـفه رئيـسا         /به كبري االقتصاديني  يقوم  

  .تشكيل اجمللس التنفيذي وحتديد أعضائه
ومصرف التنمية األفريقي واللجنة االقتصادية ألفريقيا مهـا الـشريكان املـشاركان، مـع                - ٣٩

 منظمــة تــوىلتنــشطة التــدريب، و بتــوفري ألثــاينقيــام األول بتــوفري املــساعدة التقنيــة اإلقليميــة وا
األغذيــة والزراعــة مــسؤولية تعــديل جــدول أعمــال البحــث العــاملي ليتــواءم مــع االحتياجــات     

. وجيــري حاليــا إنــشاء املكتــب اإلقليمــي يف مــصرف التنميــة األفريقــي . اخلاصــة ملنطقــة أفريقيــا
  .وجيري بالفعل إعداد بعض التقييمات القُطْرية

قامــت اللجنـــة املعنيــة باإلحـــصاءات التابعــة للجنـــة    : اهلـــادئاحملــيط  ومنطقـــة آســيا    - ٤٠
االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ بإنشاء فريـق فرعـي معـين باإلحـصاءات الزراعيـة                

ربنــامج اإلقليمــي مــن أجــل حتــسني اإلحــصاءات االقتــصادية يف آســيا للتــابع للفريــق التــوجيهي 
وتعهد الفريق التـوجيهي    . إعداد خطة العمل اإلقليمية    عملية   يقودواحمليط اهلادئ، وذلك لكي     

نــوفمرب  / تــشرين الثــاين ٢٣ إىل ٢١يف اجتماعــه األول الــذي عقــد يف مــانيال يف الفتــرة مــن      
كتــب املوقــام . ٢٠١٢أبريــل / بإعــداد املــسودة األوىل للخطــة اإلقليميــة حبلــول نيــسان ٢٠١١

ادئ، واللجنــة االقتــصادية واالجتماعيــة ســيا واحملــيط اهلــآلنظمــة األغذيــة والزراعــة اإلقليمــي مل
آلسيا واحمليط اهلادئ، ومصرف التنميـة اآلسـيوي بإنـشاء أمانـة مـشتركة لتوجيـه إعـداد اخلطـة                    
اإلقليميــة، مــع تــويل املكتــب مــسؤولية الــدعم الــتقين وتــويل اللجنــة مــسؤولية التــدريب وتــويل  
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ات القُطْريـة إىل مجيـع البلـدان يف          للتقييمـ  املوّحدوأرسل االستبيان   . املصرف مسؤولية البحوث  
  .٢٠١٢يناير /منطقة آسيا واحمليط اهلادئ وينبغي أن تكون النتائج متاحة بنهاية كانون الثاين

ية يف تنفيـذ خطـة العمـل يف    رئيـس وستكون أمانة مجاعة احمليط اهلادئ مؤسسة شـريكة          - ٤١
ــة احملــيط اهلــادئ   ــني االســتراتي    . منطق ــة ب ــآزر مهم ــة واســتراتيجية  وحــدِّدت أوجــه ت جية العاملي

وعلـى وجـه اخلـصوص، سُيـضطلع        . ٢٠٢٠-٢٠١١ العـشرية للفتـرة   إحصاءات احمليط اهلادئ    
بعمل مـشترك لتنفيـذ املبـادئ التوجيهيـة لـربط تعـدادات الزراعـة والـسكان واملـساكن، ودمـج                     

ــستخدم     ــة يف االســتبيان امل ــات زراعي ــسوحاتوحــدة بيان ــشية وإدخــال   مل ــات األســر املعي  نفق
  .لزراعة يف صلب االستراتيجيات الوطنية إلعداد اإلحصاءاتا

ؤمتر اإلحـصاءات   الدورة السادسة ملـ    تقرر: أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب      - ٤٢
 اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقـة البحـر الكـارييب    ا نظمتهيتاحلكومية لألمريكتني، ال  

ــة يف ا  ــة الدومينيكي ــرة مــن  يف اجلمهوري ــاين ١٨ إىل ١٦لفت ــشرين الث ــوفمرب / ت ــشاء ٢٠١١ن ، إن
الفريق العامل املعين باإلحصاءات الزراعيـة والريفيـة ألمريكـا الالتينيـة ومنطقـة البحـر الكـارييب                  

وتضطلع الربازيـل مبهمـة املنـسق للفريـق العامـل           . ه مبهمة إعداد اخلطة اإلقليمية وتنفيذها     توكلف
تني وبـــاراغواي وبنمـــا وبـــريو واجلمهوريـــة الدومينيكيـــة الـــذي يتـــألف أعـــضاؤه مـــن األرجنـــ

وأعربــــت أيــــضا اللجنــــة االقتــــصادية ألمريكــــا الالتينيــــة ومنطقــــة . وكولومبيــــا واملكــــسيك
الكــارييب ومــصرف التنميــة للبلــدان األمريكيــة والــصندوق الــدويل للتنميــة الزراعيــة عــن  البحــر

  .اهتمامها باملشاركة
 االضـطالع بعـدة أنـشطة بالتعـاون الوثيـق مـع املكاتـب               جرى أيـضا  : املناطق األخرى   - ٤٣

اإلقليمية ملنظمة األغذية والزراعة إلشراك عدد من الـشركاء اإلقليمـيني اآلخـرين، مبـا يف ذلـك                 
اللجنــة االقتــصادية واالجتماعيــة لغــريب آســيا، والبنــك اإلســالمي للتنميــة، واللجنــة اإلحــصائية  

  .ة آلسيا الوسطى والقوقازاملشتركة بني دول رابطة الدول املستقل
  

  اخلطوات التالية  -عاشرا   
اللجنـة التوجيهيـة    (جيري إنـشاء هياكـل للحوكمـة علـى الـصعيدين العـاملي واإلقليمـي                  - ٤٤

 ألفريقيـا وآسـيا     املكاتـب اإلقليميـة   العاملية، واملكاتب اإلقليمية، واللجان التوجيهية اإلقليميـة، و       
كــذلك وســيتم . ٢٠١٢ يف مطلــع عــام  بــدأت عملــهاتكــون قــدوينبغــي أن ) واحملــيط اهلــادئ
وسـيؤدي  . استـشارية تقنيـة لتـوفري املـدخالت التقنيـة لتنفيـذ االسـتراتيجية العامليـة               تشكيل جلنـة    

 وتـرية تنفيـذ األنـشطة       تـسريع إنشاء الصندوق االستئماين العاملي وتفعيـل هياكـل احلوكمـة إىل            
ــا أعمــال التقيــيم القُطْــري يف مــنطقيت   وجتــري ح.  واإلقليمــي والعــامليعلــى الــصعد الــوطين  الي
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ــة     ــادة منظمــات إقليمي ــا وآســيا حتــت قي ــة   (أفريقي ــة اآلســيوي، ومــصرف التنمي مــصرف التنمي
حـصائيون اإلقليميـون    إلاألفريقي، واللجنـة االقتـصادية واالجتماعيـة آلسـيا واحملـيط اهلـادئ، وا             

ر هذه األعمال يف املناطق األخـرى       وستستم). ذية والزراعة ألفريقيا وآسيا   غألاالتابعون ملنظمة   
 بلدا األوىل اليت سـيبدأ فيهـا تنفيـذ االسـتراتيجية العامليـة يف               ٢٠ وستؤدي إىل اختيار جمموعة الـ    

وقد بدأت منظمة األغذيـة والزراعـة ووزارة الزراعـة يف الواليـات املتحـدة األمريكيـة          . ٢٠١٢
وسيتم تـدرجييا زيـادة عـدد البلـدان         . نبالفعل تنفيذ بعض األنشطة يف عدد قليل من هذه البلدا         

  .مع توافر املزيد من التمويل أو الدعم التقين
وتتضمن اخلطـوات التاليـة أيـضا التعـاون مـع املنظمـات اإلقليميـة الـيت ميكـن أن تتـوىل                        - ٤٥

وسيـستمر وضـع مبـادئ     . دورا قياديا يف إعداد خطـط إقليميـة واملـضي قـدما يف حـشد املـوارد                
  .)٥(توجيهية منهجية

ومع وضع الصيغة النهائية خلطة العمل لتنفيذ االستراتيجية العاملية، كان فريق أصـدقاء               - ٤٦
قترح إنشاء فريق خرباء مشترك بـني       وُي. الرئيس املعين باإلحصاءات الزراعية قد استكمل عمله      

ــة     ــة كآليـ ــة والريفيـ ــا باإلحـــصاءات الزراعيـ ــون معنيـ ــاالت يكـ ــق  جالوكـ ــوير وتوثيـ ــدة لتطـ ديـ
ــن       املمارســ ــايري اإلحــصائية لألم ــاهيم والطــرق واملع ــشأن املف ــة ب ــادئ التوجيهي ــدة واملب ات اجلي

ويف هــذا الــصدد، يــستعاض بــذلك الفريــق عــن . الغــذائي والتنميــة املــستدامة الزراعيــة والريفيــة
ــة فريــق  ــة مــن     “واي”مدين ــشية املتأتي ــة ودخــول األســر املعي ــة الريفي  املعــين بإحــصاءات التنمي

ومـن شـأن ذلـك      . توسيع واليته حبيث تـشمل مجيـع مؤشـرات التنميـة الريفيـة            الزراعة، وذلك ب  
حصائية الدولية القائمـة بـشأن اجملـاالت اإلحـصائية ذات     كفالة التنسيق والتكامل مع املعايري اإل    

ومن شأن الفريق اجلديد أيضا أن يـوفر اإلرشـادات بـشأن الطلبـات املقدمـة إىل اللجنـة                   . الصلة
  .واملكتب العاملي يف تنفيذ خطة العملالتوجيهية العاملية 

 فريــق اخلــرباء املــشترك بــني الوكــاالت املعــين باإلحــصاءات الزراعيــة والريفيــة    يــضمو  - ٤٧
اإلحصاءات املتعلقـة بـاألمن الغـذائي والتنميـة املـستدامة           جمال  املقترح خرباء رفيعي املستوى يف      

ويقــدم ذلــك .  واملنظمــات الدوليــة أعــضاؤه مــن احلكومــات الوطنيــةيــأيتعيــة والريفيــة؛ واالزر
  .الفريق إىل اللجنة اإلحصائية تقارير منتظمة بشأن التقدم احملرز يف أنشطته

  

__________ 
 . الواردة يف املرفق السابع من خطة العمل أولويات هذه املبادئ التوجيهية“املكاسب السريعة”حتدد قائمة   )٥(  
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  نقاط للمناقشة -حادي عشر 
  :اللجنة مدعوة إىل التايل  - ٤٨

ســتراتيجية العامليــة لتحــسني اإلحــصاءات    التأييــد خطــة العمــل لتنفيــذ ا     )أ(  
  ؛احلوكمةاملتعلقة ب االزراعية والريفية وترتيباهت

اإلعراب عن تأييدها إلنشاء فريـق اخلـرباء املـشترك بـني الوكـاالت املعـين                  )ب(  
  . إرشادات لهتقدميباإلحصاءات الزراعية والريفية املقترح واختصاصاته، و

  
  


	اللجنة الإحصائية
	الدورة الثالثة والأربعون

	28 شباط/فبراير - 2 آذار/مارس 2012
	* E/CN.3/2012/1.
	البند 3 (د) من جدول الأعمال المؤقت*
	بنود للمناقشة واتخاذ القرار: الإحصاءات الزراعية

	تقرير أصدقاء الرئيس المعني بالإحصاءات الزراعية
	مذكرة من الأمين العام
	بناء على طلب من اللجنة الإحصائية في دورتها الحادية والأربعين المعقودة في شباط/فبراير 2010 (انظر E/2010/24، الفصل الأول - ألف)، يتشرف الأمين العام بإحالة تقرير أصدقاء الرئيس المعني بالإحصاءات الزراعية بشأن خطة العمل لتنفيذ الاستراتيجية العالمية لتحسين الإحصاءات الزراعية والريفية والعملية المتبعة في وضعها.
	وتقترح خطة العمل برنامجاً متسقاً لبناء القدرات من أجل وضع نظام إحصائي زراعي متكامل على الصعيد الوطني. وترتكز خطة العمل على برنامج شامل للمساعدة التقنية والتدريب وجدول أعمال للأبحاث محدّد الأهداف. وتتضمن إطار تقييم قطري سيُستخدم أساسا لتقييم قدرات نظم الإحصاءات الزراعية الريفية واستهداف استراتيجية تنفيذ على الصعيد القطري. وتتضمن خطة العمل وصفا لإطار الحوكمة، مع هياكل تنسيقية على كل من الصعيد العالمي والإقليمي والوطني، وهيكلا للتدفقات المالية. وتتضمن أيضا مخطط استراتيجية شاملة لحشد الموارد والدعم التقني من البلدان المتقدمة النمو والمنظمات الدولية التي تقدم المساعدة التقنية.
	ويتضمن هذا التقرير وصفا للأنشطة التي أنجزت حتى الآن، بما في ذلك مبادرات حشد الموارد وترتيبات الشراكة التي وضعت مع الوكالات الإقليمية، من أجل مراعاة مختلف مستويات التطور الإحصائي في مختلف المناطق، وكذلك لضمان تملّك المؤسسات الإقليمية لزمامها.
	تقرير أصدقاء الرئيس عن الإحصاءات الزراعية
	أولا - مقدمة
	1 - يهدف هذا التقرير إلى تقديم معلومات مستكملة إلى اللجنة الإحصائية عن التقدم المحرز في وضع خطة العمل لتنفيذ الاستراتيجية العالمية لتحسين الإحصاءات الزراعية والريفية (يشار إليهما فيما يلي بخطة العمل والاستراتيجية العالمية، على التوالي)، وما تتضمنه من مقترحات رئيسية، بما في ذلك الحوكمة وآليات التمويل. ويتضمن التقرير وصفا للأنشطة التي أنجزت حتى الآن لتنفيذ الاستراتيجية العالمية، مثل مبادرات حشد الموارد وترتيبات الشراكة التي وضعت مع المنظمات الإقليمية من أجل وضع خطط إقليمية، وكذلك العمل الذي اضطلع به لوضع مبادئ توجيهية منهجية ومساعدة البلدان.
	2 - وقد أقرت اللجنة الإحصائية في دورتها الحادية الأربعين المعقودة في شباط/فبراير 2010 المضمون التقني والتوجهات الاستراتيجية التي اقترحت في الاستراتيجية العالمية. وفي الوقت نفسه، دعت إلى وضع خطة تنفيذ تتضمن تقييما قطريا وبرامج شاملة للمساعدة التقنية والتدريب وخطة عمل للأبحاث محدّدة الأهداف لدعم تنفيذ الاستراتيجية العالمية.
	3 - وسلّمت اللجنة بأن تنفيذ الاستراتيجية العالمية يتطلب حشد الموارد والدعم التقني من البلدان والجهات المانحة والمنظمات الدولية التي تقدم المساعدة التقنية.
	4 - وعملا بتوصيات اللجنة، قامت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة والبنك الدولي، بتشاور وثيق مع فريق أصدقاء الرئيس المعني بالإحصاءات الزراعية() وعدد كبير من الأطراف المعنية على الصعيدين الوطني والدولي، بوضع خطة العمل، وهي برنامج طويل الأجل لتطوير القدرات بهدف إعادة بناء نظام وطني مستدام للإحصاءات الزراعية. وهي تتبع نهجا تدريجيا، حيث تبدأ مرحلة السنوات الخمس الأولى في عام 2012 وتمتد في الأجل الطويل إلى 15 عاما.
	5 - ومن المتوقّع أن تفضي خطة العمل إلى زيادة كبيرة في المجالات التالية:
	(أ) عدد البلدان التي لديها قدرة على إنتاج وتحليل ونشر المجموعة الدنيا من البيانات الأساسية المقترحة في الاستراتيجية العالمية من أجل تلبية الاحتياجات الإحصائية الحالية والمقبلة لدى الأطراف المعنية على الصعيدين الوطني والدولي؛
	(ب) عدد البلدان التي لديها نظام مستدام للإحصاءات الزراعية من خلال تنسيق وإدماج الزراعة في النظم الإحصائية الوطنية؛
	(ج) عدد الأشخاص العاملين في مجال الإحصاءات الزراعية والذين يتمتعون بمهارات مناسبة نتيجة للتدريب والمساعدة التقنية.
	6 - وقدّم فريق أصدقاء الرئيس المعني بالإحصاءات الزراعية تقريرا مرحليا عن إعداد خطة العمل إلى الدورة الثانية والأربعين للجنة في شباط/فبراير 2011 (E/CN.3/2011/24). كما نُظّم حدث جانبي لمناقشة خطة العمل حضره ممثلون من مختلف البلدان والمنظمات الدولية والإقليمية والشركاء في توفير الموارد. واتفق المشاركون على مقترحاتها الرئيسية، وأوصوا بمراعاة خصوصيات واحتياجات مختلف المناطق وحثوا منظمة الأغذية والزراعة على القيام في أقرب وقت ممكن بإنشاء صندوق استئماني واتخاذ ترتيبات الحوكمة العالمية للبدء في تنفيذ الاستراتيجية العالمية. ويستند هذا التقرير إلى ما ورد في التقرير المرحلي السابق ويتوسّع فيه ليتضمن التطورات الجديدة.
	ثانيا - عملية الصياغة والتشاور
	7 - وُضعت خطة العمل عقب عملية جامعة انطوت على مشاورات مستفيضة مع منظمات إحصائية وطنية ودولية، وكذلك مع وزارات الزراعة ومنظمات حكومية أخرى ممثّلة في الأجهزة الرئاسية لمنظمة الأغذية والزراعة.
	8 - وقُدّم عرض للمشاورات التي أُجريت في عامي 2009 و 2010 في التقرير المرحلي المذكور أعلاه إلى اللجنة في شباط/فبراير 2011. وكانت المشاورات الجديدة التالية التي نُظّمت خلال عام 2011 مثمرة:
	(أ) زارت بعثة مشتركة رفيعة المستوى من منظمة الأغذية والزراعة والبنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي عدة جهات من الشركاء في الموارد في شهري شباط/فبراير وآذار/مارس 2011 لعرض مسودة خطة العمل والتحقّق من اهتمامهم بدعمها؛
	(ب) في حزيران/يونيه 2011، أصدر وزراء الزراعة في مجموعة العشرين، لدى اعتماد خطة عمل مجموعة العشرين المتعلقة بتقلب أسعار الغذاء والزراعة، بيانا بتأييد الاستراتيجية العالمية، ودعوا المنظمات الدولية إلى إيجاد أوجه تآزر بين الاستراتيجية العالمية ونظام المعلومات المتعلقة بتسويق المنتجات الزراعية؛
	(ج) خلال الدورة السابعة والثلاثين لمؤتمر منظمة الأغذية والزراعة الذي عقد في روما في الفترة من 25 حزيران/يونيه إلى 2 تموز/يوليه 2011، حظيت خطة العمل بدعم قوي من وزراء الزراعة في جميع البلدان الأعضاء في المنظمة وشركائها الرئيسيين؛
	(د) بغية إجراء استعراض يقوم به الأقران، وضعت المسودة الثانية لخطة العمل وعُمِّمت في آب/أغسطس 2011 على جميع المكاتب الإحصائية الوطنية ووزارات الزراعة. وفي الوقت نفسه، نُشرت المسودة في موقع على الإنترنت أنشأه المعهد البرازيلي للجغرافيا والإحصاء من أجل إجراء مشاورات أوسع نطاقا بشأنها؛
	(هـ) نوقشت المسودة أيضا في عدة اجتماعات عقدتها أفرقة من الخبراء، منها ما يلي: الاجتماع الفرعي لمكتب الإحصاء المركزي في بولندا بشأن بناء القدرات الإحصائية من أجل مستقبل أفضل، المعقود في كراكوف، بولندا، يومي 18 و 19 آب/أغسطس 2011؛ واجتماع فريق واي المعني بإحصاءات التنمية الريفية ودخول الأسر المعيشية المتأتية من الزراعة، المعقود في ريو دي جانيرو، البرازيل، من 9 إلى 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2011؛ والدورة الثانية والعشرون للجنة الأفريقية للإحصاءات الزراعية، المعقودة في أديس أبابا في الفترة من 30 تشرين الثاني/نوفمبر إلى 3 كانون الأول/ديسمبر 2011؛
	(و) عُقد اجتماع ناجح لشركاء منظمة الأغذية والزراعة في الموارد في روما في 28 تشرين الأول/أكتوبر 2011. وحضره ما يزيد على 50 مشاركا، منهم عدة جهات مانحة محتملة وشركاء تقنيون قدّموا دعما قويا لخطة العمل وعرضوا طرائق مختلفة للتعاون على تنفيذها. وإضافة إلى ذلك، التزم بتوفير التمويل اللازم للصندوق الاستئماني العالمي المقترح عدة جهات شريكة، منها إدارة التنمية الدولية في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية ومؤسسة بيل وميليندا غيتس ومصرف التنمية الآسيوي ومصرف التنمية الأفريقي وهيئة التعاون الإيطالية.
	9 - وتُراعى في خطة العمل جميع الآراء التي وردت خلال عملية التشاور الواسعة النطاق، وهي متاحه في وثيقة معلومات أساسية مقدّمة إلى الدورة الحالية للجنة الإحصائية().
	ثالثا - الخطط العالمية والإقليمية
	10 - تتيح خطة العمل إطارا عاما لتنفيذ الاستراتيجية العالمية. فهي تقدّم وصفا واسعا للأنشطة التي ينبغي اتخاذها على كل من الصعيد العالمي والإقليمي والقطري بطريقة متسقة ومتكاملة. وتتضمن خطة العمل بيانا لما يلي: المكونات التقنية التي يستند إليها برنامج تنمية القدرات؛ وترتيبات الحوكمة التي ستوجّه تنفيذ خطة العمل وترصده؛ واستراتيجية التنفيذ لاختيار البلدان ذات الأولوية؛ واستراتيجية حشد الموارد؛ وترتيبات التمويل لجمع الموارد اللازمة لتنفيذها.
	11 - وستُستكمل خطة العمل بخطط إقليمية أكثر تفصيلا ستراعي الترتيبات المؤسسية، والقدرات الإحصائية لمختلف المناطق، وسمات القطاع الزراعي في المنطقة المعنية. وستضع الخطط الإقليمية منظمات إقليمية بدعم من منظمة الأغذية والزراعة. وستستند إلى التوجيهات الواردة في خطة العمل لوضع برامج محددة للمساعدة التقنية والتدريب تُكيّف بحسب الاحتياجات الإقليمية لتطوير القدرات. كما ستُحدّد مسؤوليات المؤسسات التي ستقود تنفيذ الخطط الإقليمية وتصف ترتيبات الحوكمة التي ستضمن عمليات سليمة لاتخاذ القرارات والرصد. ووفقا لأولويات بلدان المنطقة، ستوضع الخطط الإقليمية على نحو متوائم وفقا للمضمون التقني والتوجيهات الاستراتيجية التي توصي بها الاستراتيجية العالمية.
	رابعا - المضمون التقني لخطة العمل
	12 - تشمل خطة العمل إطارا شاملا لتقييم قدرات البلدان التقنية والتشغيلية، وعنصرا يتعلّق بالمساعدة التقنية، وعنصرا تدريبيا، وعنصرا بحثيا. وقد أدمجت هذه العناصر في إطار منطقي لضمان تكامل أنشطة البحث والتدريب والمساعدة التقنية وتسلسلها على نحو يضمن اندماج كل عنصر في بقية العناصر.
	(أ) التقييم القطري - ستشكل التقييمات القطرية أساس تنفيذ الاستراتيجية العالمية. كما ستتيح أساسا يمكن أن يُقاس عليه ما يُحرز من تقدّم. وستجرى التقييمات القُطرية في مرحلتين وستحدد قدرة البلدان على إنتاج مجموعة دنيا من البيانات الأساسية والقيود الحرجة في النظام الإحصائي في البلد. وستُجرى المرحلة الأولى في جميع البلدان باستخدام استبيان موحد وستُحدّد فيها المعلومات الأساسية عن القدرات الإحصائية الوطنية. وستُستخدم نتائج مرحلة التقييم الأولى على الصعيد القطري لتجميع البلدان وفقا لمستوى تطورها الإحصائي وتصنيف المشاكل النوعية في بياناتها. واستخدام استبيان أساسي موحد، اتّفق عليه مع الشركاء الرئيسيين، سيضمن قدرا أكبر من إمكانية المقارنة بين التقييمات، ويمكّن، من ثم، الجهات المانحة من تحسين تنسيق جهود الدعم التي تضطلع بها. وفي الوقت نفسه، يمكن أن يُكيّف الاستبيان لكي يلبي احتياجات مناطق بعينها. وستُستخدم المعلومات المستخلصة أساسا لمزيد من التقييم المتعمّق في المرحلة الثانية في بلدان منتقاة سيُستعان بها لإعداد مقترحات قطرية. ويتجاوز هذا التقييم، الذي يراعي أيضا أنشطة التعاون التقني ذات الصلة الجارية، نطاق التقييمات الحالية، التي لا تتيح في الغالب تركيزا كافيا على الزراعة وتكاملها ضمن النظام الإحصائي الوطني.
	(ب) خطة المساعدة التقنية - تتألف أنشطة المساعدة التقنية من عنصرين. ويشمل الأول تطوير وتوثيق المعايير الإحصائية والمبادئ التوجيهية التقنية لجميع جوانب نظام الإحصاءات الزراعية. ويستند هذا إلى منهجيات وتكنولوجيات جديدة جرى تطويرها في إطار خطة الأبحاث. وسيشكل توثيق المعايير التقنية الأساس للمساعدات المقدمة إلى البلدان. ويشمل العنصر الثاني تقديم المساعدة التقنية للبلدان لأغراض تطوير القدرات. وستتولى المؤسسات الإقليمية قيادة هذا العمل. وسيجري أيضا تنسيق أنشطة المساعدة التقنية مع المبادرات الحالية لبناء القدرات الإحصائية لتوسيع نطاق هذه الجهود وربطها بالإحصاءات الزراعية. وتشكل الجوانب الأخرى الهامة تعميم إدراج الزراعة في النظم الإحصائية الوطنية وتعزيز آليات الحوكمة على الصعيد القطري.
	(ج) خطة التدريب - سيجرى تصميم المناهج التدريبية وإعداد مواد التدريب، بما في ذلك دورات التعلم الإلكتروني، وسيجري تحديد متطلبات المعارف النظرية والعملية لمختلف مستويات المهارات الأساسية اللازمة لإنتاج الإحصاءات الرسمية الأساسية. وسيجري الاضطلاع بهذه الأنشطة على الصعيد العالمي. أما على الصعيد الإقليمي، ستتمثل الأنشطة الرئيسية في تقييم احتياجات البلدان في مجال التدريب، وتدريب المدربين واستخدام التعلم الإلكتروني لأغراض التدريب أثناء العمل. وسيجري توفير التدريب المباشر بشأن موضوعات معينة في مراكز التدريب الوطنية والإقليمية. وستقدم المكاتب الإقليمية الدعم لتعزيز إمكانيات مراكز تدريب منتقاة وستقوم بتعزيز إمكانية حصول الإحصائيين الزراعيين الوطنيين على التدريب. وستسهم البلدان في تحديد احتياجاتها في مجال التدريب، وتنظيم التدريب أثناء الخدمة، وكفالة الحصول على مواد التعلم الإلكتروني واختيار الموظفين لمختلف فرص التدريب المتاحة. وكنتيجة لأنشطة عنصر التدريب، سيتمكن المزيد من الموظفين من إنتاج البيانات الزراعية والريفية وتحليلها ونشرها على النحو المطلوب بموجب الاستراتيجية العالمية. وسيجري تدريب الموظفين على المهارات والكفاءات الإحصائية الأساسية، التي لا يزال العديد من البلدان النامية يفتقر إليها، وكذلك على الأساليب والأدوات التخصصية في مختلف المجالات، مثل تصميم المسوحات المتكاملة وإدارتها، واستخدام أدوات نظام الاستشعار عن بعد والنظام العالمي لتحديد المواقع لأغراض جمع البيانات الزراعية، ونظم إحصاءات الأمن الغذائي والمعلومات المتعلقة بحالة السوق. وسيولى اهتمام خاص لتعزيز قدرات مراكز التدريب الإقليمية بتزويدها بدورات، ومناهج دراسية ومرافق موحدة، فضلا عن تحسين هياكلها الأساسية للتدريب، بما في ذلك تزويدها بالمعدّات والبرامجيات الحاسوبية، ومعدات سمعية - بصرية وما يرتبط بذلك من بنود.
	(د) خطة البحث - يتمثل الغرض من خطة البحث في تطوير ونشر منهجيات، و أدوات ومعايير متقدمة وتتسم بالفعالية من حيث التكلفة والتي ستعتمدها الوكالات الإحصائية الوطنية لأغراض الإنتاج المتسم بالكفاءة للإحصاءات الزراعية الموثوقة. وستضطلع المؤسسات الإقليمية والدولية المؤهلة أكثر من غيرها بأنشطة البحث في الموضوعات ذات الأولوية وسيجرى تنسيقها على الصعيد العالمي لكفالة تحقيق أوجه التآزر وتجنب ازدواج الجهود. وستضطلع شعبة الإحصاءات في منظمة الأغذية والزراعة أيضا بعمليات للتطوير المنهجي في هذه المجالات التي تتمتع فيها بمزية نسبية. وجرى تحديد موضوعات البحث ذات الأولوية، استنادا إلى جدواها للبلدان النامية من خلال عملية تشاورية واسعة النطاق، بما فيها مسح للأطراف المعنية الرئيسية في الإحصاءات الزراعية ومختلف الاجتماعات. ثم صودق على المقترح من خلال مختلف المحافل الدولية، بما فيها المؤتمر الدولي الخامس المعني بالإحصاءات الزراعية، والدورة السادسة والخمسون للمعهد الإحصائي الدولي واجتماع تقني مع مركز البحوث المشترك التابع للمفوضية الأوروبية. 
	خامسا - هيكل الحوكمة
	13 - يقوم هيكل الحوكمة المقترح على أساس التجربة الناجحة لبرنامج المقارنات الدولية. ويُوصى بوضع ترتيبات للحوكمة على كل من الصعيد العالمي، والإقليمي والوطني لتوجيه ورصد تنفيذ خطة العمل. ولكي يتجنب بقدر الإمكان إنشاء هياكل جديدة، فسوف يفيد من مؤسسات أو آليات التنسيق القائمة. وترد أدناه العناصر الرئيسية لهيكل الحوكمة.
	على الصعيد العالمي

	14 - اللجنة التوجيهية العالمية - ستقوم اللجنة التوجيهية العالمية، والتي ستصبح في نهاية المطاف هيئة اتخاذ القرار، بتوفير التوجيه الاستراتيجي والرقابة لأغراض تنفيذ الاستراتيجية العالمية. وستتألف من ممثلين عن منظمة الأغذية والزراعة، والشركاء في الموارد، وممثلي البلدان في اللجان التوجيهية الإقليمية، ورئيس اللجنة الإحصائية، والشركاء المشاركين الإقليميين() وغير ذلك من المنظمات الدولية الرائدة العاملة في مجال الإحصاءات الزراعية والريفية.
	15 - وستجتمع اللجنة مرة واحدة على الأقل في السنة لتقرير تخصيص الأموال للأنشطة على كل من الصعيد العالمي، والإقليمي والقطري ولمختلف المناطق. وستعتمد اللجنة خطط العمل السنوية المقترحة والتقارير المرحلية. وسيكون من ضمن المهام الأخرى كفالة التنسيق عموما، ورصد التقدم المحرز في تنفيذ خطة العمل ودعم عملية تعبئة الموارد. وستضطلع اللجنة أيضا بتعيين أعضاء المجلس التنفيذي العالمي.
	16 - المجلس التنفيذي العالمي - إن المجلس التنفيذي العالمي، الذي هو فريق فرعي للجنة يتلقى منها تفويضا للسلطة للإشراف على تنفيذ القرارات، سيجتمع ثلاث مرات على الأقل في السنة، وحيثما كان ذلك ممكنا بالارتباط مع الاجتماعات الدولية المناسبة. وسيضطلع أيضا بمهام اللجنة في الفترة الفاصلة بين اجتماعات اللجنة السنوية، ويقدم على وجه التحديد التوجيه فيما يتعلق بالسياسات لأغراض الأنشطة على الصعيد العالمي لتنفيذ خطة العمل. 
	17 - المكتب العالمي - إن هذا المكتب، الذي يتخذ من شعبة الإحصاءات بمنظمة الصحة العالمية في روما مقرا له ويرأسه المنسق العالمي، سيكفل التنسيق التقني العام لتنفيذ الاستراتيجية العالمية على الصعيد العالمي وفي المناطق. وسيعمل بوصفه أمانة اللجنة، مقدما توصيات بشأن التخصيص الإرشادي للأموال بين الأنشطة على كل من الصعيد العالمي، والإقليمي والقطري وبين المناطق. وشعبة الإحصاءات بمنظمة الصحة العالمية هي الشريك المشارك المكلف بأعمال التنسيق المعياري والتقني، ووضع المعايير وتقديم التوجيه التقني والعملي المركزي بشأن المسائل الشاملة لجميع المناطق.
	18 - وستتولى شعبة الإحصاءات بمنظمة الأغذية والزراعة استقدام الموظفين لذلك المكتب، على أن يكونوا من ذوي الخبرة المؤكدة في مجال تنسيق برامج تطوير القدرات الإحصائية على الصعيد العالمي والخبراء التقنيين رفيعي المستوى في مجال الإحصاءات الزراعية والريفية.
	على الصعيد الإقليمي

	19 - اللجنة التوجيهية الإقليمية - ستكون اللجنة التوجيهية الإقليمية هي الهيئة المنوط بها اتخاذ القرارات على الصعيد الإقليمي وستقدم التوجيه والرقابة لتنفيذ الأنشطة الإقليمية والقطرية المحددة في الخطة الإقليمية. وستضطلع بتقييم المقترحات القطرية وترتيب أولويات استخدام الأموال فيما بين البلدان.
	20 - وتضم في عضويتها، كما هو المعهود، ممثلين عن البلدان، والشركاء في الموارد، والشركاء المشاركين الإقليميين، ومنظمة الصحة العالمية ونخبة من الخبراء.
	21 - المجلس التنفيذي الإقليمي - إن المجلس التنفيذي الإقليمي، الذي هو فريق فرعي للجنة التوجيهية الإقليمية يتلقى منها تفويضا للسلطة للإشراف على تنفيذ القرارات، سيجتمع ثلاث مرات على الأقل في السنة، وحيثما كان ذلك ممكنا بالارتباط مع الاجتماعات الإقليمية أو الدولية المناسبة. وسيضطلع بمهام اللجنة في الفترة الفاصلة بين الاجتماعات السنوية لتلك اللجنة. وعلى وجه الخصوص، سيقدم التوجيه فيما يتعلق بالسياسات لأغراض تنفيذ الخطط الإقليمية. 
	22 - المكتب الإقليمي - سيعمل المكتب الإقليمي بوصفه أمانة اللجنة التوجيهية الإقليمية، وسيكون مقره في إحدى المنظمات المنفِّذة المكلفة بتنسيق الأنشطة الإقليمية.
	سادسا - حشد الموارد
	23 - وُضعت استراتيجية شاملة ولكنها تتسم بالمرونة لحشد الموارد، يجرى تنفيذها من أجل تنفيذ الاستراتيجية العالمية تنفيذا فعالا. وهي تشمل القيام بحملة اتصالات مكثفة للدعوة إلى تنفيذ الاستراتيجية العالمية وأهمية النظم الوطنية السليمة للإحصاءات الزراعية من أجل صياغة سياسات فعالة بشأن الأغذية، والزراعة والتنمية الريفية. وتشمل الحملة القيام بعدة زيارات رفيعة المستوى إلى الوكالات المانحة الرئيسية، وعرض الاستراتيجية العالمية أمام مختلف المحافل، وإعداد نشرات وتوزيعها على نطاق واسع وإنشاء صفحة مخصصة لهذا الغرض على الإنترنت.
	24 - وقد توجت حملة الاتصالات باجتماع ناجح للشركاء في الموارد جرى تنظيمه في مقر منظمة الأغذية والزراعة في روما في 28 تشرين الأول/أكتوبر 2011. وشارك في الاجتماع أكثر من 50 مشاركا من جميع مناطق العالم. وأيد الاجتماع خطة العمل وقدم اقتراحات من أجل تنفيذها تنفيذا فعالا ونشرها على نطاق واسع. وأثناء الاجتماع أعرب العديد من الشركاء بوضوح عن عزمهم دعم تنفيذ الاستراتيجية العالمية. وعلى وجه الخصوص، فإن الدعم المالي المتوقع تقديمه من مؤسسة بيل وميليندا غيتس، وإدارة التنمية الدولية، وهيئة التعاون الإيطالية، ومصرف التنمية الأفريقي ومصرف التنمية الآسيوي، سيغطي ما نسبته نحو 50 في المائة من إجمالي الميزانية للأعوام الخمسة الأولى لتنفيذ خطة العمل. وجرى إنشاء صندوق استئماني عالمي ويجري تلقي مبالغ مالية أولية. وستتواصل هذه الجهود لكفالة الحصول على الأموال المتبقية من أجل التنفيذ الكامل للاستراتيجية العالمية.
	25 - وبالإضافة إلى الدعم المالي عن طريق التبرعات للصندوق الاستئماني العالمي، فمن الممكن استخدام طرائق أخرى عدة لدعم تنفيذ الاستراتيجية العالمية. ستكون الطرائق المتوقع استخدامها كما يلي:
	(أ) الاتفاقات الثنائية بين الشركاء في الموارد والبلدان - قد يقدم شريك في الموارد أو شريك تقني دعما مباشرا لبلد ما لتنفيذ أنشطة بناء القدرات المدرجة في الاستراتيجية العالمية و/أو أنشطة جمع البيانات. ويمكن أيضا الاضطلاع بهذه الأنشطة بالاشتراك مع منظمة الأغذية والزراعة أو غيرها من المؤسسات. ومن أمثلة هذه الأنشطة المشتركة الخطة التي وضعتها منظمة الأغذية والزراعة ووزارة الزراعة في الولايات المتحدة للعمل معا في بنغلاديش وتنزانيا على البدء في تنفيذ الاستراتيجية العالمية؛
	(ب) الاتفاق الثنائي بين الشركاء في الموارد ومنظمة الأغذية والزراعة - بتمويل مقدم من بعض الشركاء في الموارد، مثل الاتحاد الأوروبي، تقدم منظمة الأغذية والزراعة الدعم التقني لأنشطة جمع البيانات، مثل التعدادات الزراعية في عدة بلدان. وستجري مواءمة هذه المشاريع مع الاستراتيجية العالمية؛
	(ج) اتفاقات التعاون فيما بين بلدان الجنوب - قد تقدّم البلدان النامية الأكثر تقدما دعما مباشرا لغيرها من البلدان النامية لتنفيذ توصيات الاستراتيجية العالمية. فقد أشارت بلدان مثل البرازيل والمكسيك إلى اهتمامها بتقديم هذا الدعم؛
	(د) الموارد البرنامجية العادية لمنظمة الأغذية والزراعة - تقدم منظمة الأغذية والزراعة أيضا، عن طريق صناديقها لبرنامج التعاون التقني، المساعدة التقنية لعدد من البلدان لأغراض الأنشطة التحضيرية لإجراء التعدادات الزراعية. وستجري مواءمة هذه المشاريع أيضا مع الاستراتيجية العالمية.
	26 - وينبغي أن تسهم جميع طرائق دعم البلدان هذه في توسيع نطاق تغطية الاستراتيجية العالمية للبلدان، وتركيز التدابير المتخذة على العناصر الرئيسية المتفق عليها وكفالة تحقيق أوجه التكامل بين الإجراءات المتخذة من قبل مختلف الشركاء.
	سابعا - استراتيجية التنفيذ
	27 - سيُعتمد نهجٌ متدرج على أساس الوحدات النموذجية لتنفيذ الاستراتيجية العالمية. وستستهدف خطة العمل 90 بلدا على نطاق العالم (40 بلدا في أفريقيا و 50 بلدا في المناطق الأخرى) تغطَّى خلال مرحلة الخمس سنوات الأولى. وستبدأ الأنشطة في عدد قليل من البلدان التجريبية (نحو 20 بلدا) ثم توسع تدريجيا لتشمل عددا أكبر من البلدان مع استخلاص الدروس وتوافر المزيد من الموارد. إلا أن المنافع العامة العالمية الواردة في خطة العمل، من قبيل المبادئ التوجيهية المنهجية، ستكون متاحة لجميع البلدان عن طريق إنشاء آلية نشر قائمة على المعرفة. وفي حالة البلدان التي بلغت بالفعل مستوى مناسبا من القدرة الإحصائية، قد يكون ذلك كافيا للوفاء بالركائز الثلاث للاستراتيجية العالمية.
	28 - ولكفالة أن يكون تنفيذ خطة العمل مدفوعا من البلدان ويعمل على سد الفجوات المحددة، ستجرى التقييمات القُطْرية على مرحلتين، على نحو ما سلف بيانه. وستكون النتيجة إعداد مقترحات قُطْرية تقدم للحصول على التمويل، وتكون مصممة بحيث تلبي الاحتياجات ذات الأولوية على المستوى القُطْري، وتوافق عليها جميع الأطراف المعنية، وتأخذ في الاعتبار المساعدة الجارية التي يتلقاها حالياً البلد المعني.
	29 - وستقوم المكاتب الإقليمية بتزويد البلدان بالدعم التقني لإجراء تقييمات متعمقة، وتحديد أولوياتها من احتياجات المساعدة، وإعداد مقترحات قُطْرية للتمويل.
	30 - وفي كل منطقة ستكون اللجنة التوجيهية الإقليمية هي المسؤولة عن اختيار البلدان ذات الأولوية لتنفيذ خطة العمل.
	31 - ولكفالة نجاح التنفيذ وتهيئة الأوضاع اللازمة لتحقيق الاستدامة، ستطبَّق المعايير التالية من أجل اختيار البلدان ذات الأولوية:
	(أ) توافر الإرادة السياسية والالتزام بتحسين الإحصاءات الزراعية، على النحو الذي تدل عليه مساهمات الحكومات النقدية أو العينية؛
	(ب) وجود اهتمام متواصل من المانحين بتقديم دعم لتنفيذ الأنشطة القُطْرية؛
	(ج) وجود أوجه تكامل ممكنة مع أنشطة التخطيط الجارية ذات الصلة، من قبيل الاستراتيجيات الوطنية لتطوير العملية الإحصائية()، تيسر دمج الإحصاءات الزراعية في النظام الإحصائي الوطني؛
	(د) وجود أوجه تكامل مع الأنشطة الإحصائية الواسعة النطاق الأخرى ذات الصلة، الجارية أو المقررة، من قبيل تعدادات السكان، أو التعدادات الزراعية، أو مسوحات الأسر المعيشية، التي يمكن أن تمثل أساس النظام الإحصائي وتقدم حلولا فعالة التكاليف في اختيار المنهجية الأنسب؛
	(هـ) مستوى التطور الإحصائي.
	32 - وعند اختيار البلدان المستهدفة، ستُعطى الأولوية للبلدان التي تمثل فيها الزراعة عنصرا مهما في الاقتصاد وتسهم بدرجة كبيرة في إنتاج الغذاء العالمي. إلا أن قائمة البلدان ذات الأولوية يجب أن تتضمن أيضا بلدانا تختلف مستويات تطورها الإحصائي لضمان الحصول على بعض النتائج في المراحل الأولى من تنفيذ خطة العمل. وستستفيد جميع البلدان المتبقية من الأنشطة المنفذة لإنتاج منافع عامة على الصعيدين الإقليمي والعالمي، مثل المبادئ التوجيهية المنهجية ومواد التدريب.
	33 - وستنفَّذ المقترحات القُطْرية في إطار البرامج الأوسع لتطوير القدرات الإحصائية، من قبيل الاستراتيجيات الوطنية لإعداد الإحصاءات. وسيجري تشجيع نهج قائم على التشاور مع المستفيدين لإنتاج هذه الاستراتيجيات، مع وضع خطط استراتيجية قطاعية للإحصاءات الزراعية والريفية، تمثل لبنة بناء ضرورية لكفالة دمج الزراعة في النظام الإحصائي الوطني. إلا أن الأنشطة الرامية إلى تقديم بنود البيانات الأساسية وتطوير القدرات ستحدث بالتوازي مع إعداد برامج واستراتيجيات أوسع نطاقا من أجل تحقيق نتائج فورية.
	34 - وسيراعى من ثم في التنفيذ تحقيق التوازن بين ضرورة تحقيق نتائج سريعة في إنتاج ونشر بيانات زراعية أساسية ذات جودة عالية وضرورة تطوير قدرات مطردة على مدى فترة زمنية أطول في إطار برنامج منسَّق.
	35 - وسيبدأ على المستوى العالمي نشر خطة العمل بإنشاء اللجنة التوجيهية العالمية، والصندوق الاستئماني العالمي، والمكتب العالمي لمنظمة الأغذية والزراعة الذي سبق وصف مسؤولياته.
	ثامنا - حالة التنفيذ
	36 - أُعدَّ استبيان موحّد ومبادئ توجيهية للمرحلة الأولى من التقييم القُطْري بالتشاور مع أهم المؤسسات الوطنية والدولية، ويجري بالفعل إعداد تقييمات قُطْرية في أفريقيا وآسيا ومنطقة المحيط الهادئ. ويجري الآن إعداد المبادئ التوجيهية لتحليل الاستبيانات وتصنيف البلدان في مجموعات، وكذلك المبادئ التوجيهية للتقييمات القُطْرية المتعمقة. وعلاوة على ذلك، يجري بالفعل تنفيذ عدد كبير من الأنشطة على الصعد العالمي والإقليمي والقُطْري وفقا للاستراتيجية العالمية، ولا سيما ما يلي: 
	(أ) تعمل منظمة الأغذية والزراعة مع الشراكة في مجال الإحصاء من أجل التنمية في القرن الحادي والعشرين على إعداد مبادئ توجيهية لإدخال الزراعة في صلب الاستراتيجيات الوطنية لإعداد الإحصاءات وتنفيذها على مستوى تجريبي في جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية وبيرو وموزامبيق؛
	(ب) استكملت منظمة الأغذية والزراعة وصندوقُ الأمم المتحدة للسكان المبادئ التوجيهية للربط بين تعدادات الزراعة والسكان والمساكن. ويجري في الوقت الحالي تنظيم حلقات عمل بشأن تنفيذ المبادئ التوجيهية في منطقة المحيط الهادئ، ومنطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط، والبلدان الأفريقية الناطقة بالفرنسية؛
	(ج) تعمل أيضا منظمة الأغذية والزراعة حاليا مع فريق دراسة قياس مستويات المعيشة التابع للبنك الدولي من أجل تحسين قياس الإنتاجية الزراعية واستهلاك الغذاء في مسوحات لست بلدان في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى؛
	(د) تقوم إثيوبيا، بدعم تقني من منظمة الأغذية والزراعة، باستخدام بيانات الاستشعار من بعد والنظام العالمي لتحديد المواقع لوضع إطار للمناطق كأساس لمسوحاتها الزراعية السنوية؛
	(هـ) تم بنجاح استخدام النظام العالمي لتحديد المواقع والمقابلات الشخصية المجراة بمساعدة الحاسوب في إجراء تعداد زراعي في موزامبيق، مع إتاحة نتائجه الأولية في أقل من ستة أشهر. واستخدمت أيضا أجهزة المساعدة الرقمية الشخصية والنظام العالمي لتحديد المواقع بنجاح في التعداد الزراعي البرازيلي. ويجري حاليا توسيع هاتين التجربتين لتشمل عددا أكبر من البلدان؛
	(و) يجري الآن استخدام الاستشعار من بعد باعتباره وسيلة فعالة التكاليف لرصد المحاصيل والتنبؤ بها في باكستان، بدعم من منظمة الأغذية والزراعة ووزارة الزراعة في الولايات المتحدة وجامعة ميريلاند؛
	(ز) تم بنجاح اعتماد نظام تكنولوجيا المعلومات لمشروع الإحصاءات القطرية على شبكة الإنترنت، الذي وضعته منظمة الأغذية والزراعة لتحسين جودة البيانات الزراعية الوطنية وإتاحة الاطلاع عليها في شبكة الإنترنت، في بلدين آسيويين و 17 بلدا في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. ويجري الآن توسيعه لكي يستخدم في عدد أكبر من البلدان والمنظمات دون الإقليمية (جماعة شرق أفريقيا والاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا)؛
	(ح) تتعاون منظمة الأغذية والزراعة الآن مع عدة شركاء لإنشاء حساب فرعي للزراعة في النظام المنقح للمحاسبة البيئية - الاقتصادية، والذي سيمثل الإطار المفاهيمي الشامل للاستراتيجية العالمية.
	تاسعا – إعداد خطط إقليمية
	37 - كما سلف بيانه، اعتُمد نهجٌ إقليمي يأخذ في الاعتبار اختلاف مستوى التطور الإحصائي بين المناطق ويكفل ملكية المؤسسات الإقليمية.
	38 - أفريقيا: تولّى إعداد الخطة الإقليمية لأفريقيا مصرف التنمية الأفريقي ومفوضية الاتحاد الأفريقي واللجنة الاقتصادية لأفريقيا ومنظمة الأغذية والزراعة. وتضم اللجنة التوجيهية الإقليمية لأفريقيا، التي اجتمعت للمرة الأولى في تموز/يوليه 2011 لمناقشة ترتيبات تنفيذ تلك الخطة، كلا من مستخدمي الإحصاءات ومنتجيها، تحت إشراف رفيع المستوى يقوم به كبير الاقتصاديين/نائب رئيس مصرف التنمية الأفريقي بوصفه رئيسا. وجرى أيضا تشكيل المجلس التنفيذي وتحديد أعضائه.
	39 - ومصرف التنمية الأفريقي واللجنة الاقتصادية لأفريقيا هما الشريكان المشاركان، مع قيام الأول بتوفير المساعدة التقنية الإقليمية والثاني بتوفير أنشطة التدريب، وتتولى منظمة الأغذية والزراعة مسؤولية تعديل جدول أعمال البحث العالمي ليتواءم مع الاحتياجات الخاصة لمنطقة أفريقيا. ويجري حاليا إنشاء المكتب الإقليمي في مصرف التنمية الأفريقي. ويجري بالفعل إعداد بعض التقييمات القُطْرية.
	40 - آسيا ومنطقة المحيط الهادئ: قامت اللجنة المعنية بالإحصاءات التابعة للجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ بإنشاء فريق فرعي معني بالإحصاءات الزراعية تابع للفريق التوجيهي للبرنامج الإقليمي من أجل تحسين الإحصاءات الاقتصادية في آسيا والمحيط الهادئ، وذلك لكي يقود عملية إعداد خطة العمل الإقليمية. وتعهد الفريق التوجيهي في اجتماعه الأول الذي عقد في مانيلا في الفترة من 21 إلى 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 بإعداد المسودة الأولى للخطة الإقليمية بحلول نيسان/أبريل 2012. وقام المكتب الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة لآسيا والمحيط الهادئ، واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ، ومصرف التنمية الآسيوي بإنشاء أمانة مشتركة لتوجيه إعداد الخطة الإقليمية، مع تولي المكتب مسؤولية الدعم التقني وتولي اللجنة مسؤولية التدريب وتولي المصرف مسؤولية البحوث. وأرسل الاستبيان الموحّد للتقييمات القُطْرية إلى جميع البلدان في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وينبغي أن تكون النتائج متاحة بنهاية كانون الثاني/يناير 2012.
	41 - وستكون أمانة جماعة المحيط الهادئ مؤسسة شريكة رئيسية في تنفيذ خطة العمل في منطقة المحيط الهادئ. وحدِّدت أوجه تآزر مهمة بين الاستراتيجية العالمية واستراتيجية إحصاءات المحيط الهادئ العشرية للفترة 2011-2020. وعلى وجه الخصوص، سيُضطلع بعمل مشترك لتنفيذ المبادئ التوجيهية لربط تعدادات الزراعة والسكان والمساكن، ودمج وحدة بيانات زراعية في الاستبيان المستخدم لمسوحات نفقات الأسر المعيشية وإدخال الزراعة في صلب الاستراتيجيات الوطنية لإعداد الإحصاءات.
	42 - أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي: قررت الدورة السادسة لمؤتمر الإحصاءات الحكومية للأمريكتين، التي نظمتها اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي في الجمهورية الدومينيكية في الفترة من 16 إلى 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2011، إنشاء الفريق العامل المعني بالإحصاءات الزراعية والريفية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي وكلفته بمهمة إعداد الخطة الإقليمية وتنفيذها. وتضطلع البرازيل بمهمة المنسق للفريق العامل الذي يتألف أعضاؤه من الأرجنتين وباراغواي وبنما وبيرو والجمهورية الدومينيكية وكولومبيا والمكسيك. وأعربت أيضا اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي ومصرف التنمية للبلدان الأمريكية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية عن اهتمامها بالمشاركة.
	43 - المناطق الأخرى: جرى أيضا الاضطلاع بعدة أنشطة بالتعاون الوثيق مع المكاتب الإقليمية لمنظمة الأغذية والزراعة لإشراك عدد من الشركاء الإقليميين الآخرين، بما في ذلك اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، والبنك الإسلامي للتنمية، واللجنة الإحصائية المشتركة بين دول رابطة الدول المستقلة لآسيا الوسطى والقوقاز.
	عاشرا - الخطوات التالية
	44 - يجري إنشاء هياكل للحوكمة على الصعيدين العالمي والإقليمي (اللجنة التوجيهية العالمية، والمكاتب الإقليمية، واللجان التوجيهية الإقليمية، والمكاتب الإقليمية لأفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ) وينبغي أن تكون قد بدأت عملها في مطلع عام 2012. وسيتم كذلك تشكيل لجنة استشارية تقنية لتوفير المدخلات التقنية لتنفيذ الاستراتيجية العالمية. وسيؤدي إنشاء الصندوق الاستئماني العالمي وتفعيل هياكل الحوكمة إلى تسريع وتيرة تنفيذ الأنشطة على الصعد الوطني والإقليمي والعالمي. وتجري حاليا أعمال التقييم القُطْري في منطقتي أفريقيا وآسيا تحت قيادة منظمات إقليمية (مصرف التنمية الآسيوي، ومصرف التنمية الأفريقي، واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ، والإحصائيون الإقليميون التابعون لمنظمة الأغذية والزراعة لأفريقيا وآسيا). وستستمر هذه الأعمال في المناطق الأخرى وستؤدي إلى اختيار مجموعة الـ 20 بلدا الأولى التي سيبدأ فيها تنفيذ الاستراتيجية العالمية في 2012. وقد بدأت منظمة الأغذية والزراعة ووزارة الزراعة في الولايات المتحدة الأمريكية بالفعل تنفيذ بعض الأنشطة في عدد قليل من هذه البلدان. وسيتم تدريجيا زيادة عدد البلدان مع توافر المزيد من التمويل أو الدعم التقني.
	45 - وتتضمن الخطوات التالية أيضا التعاون مع المنظمات الإقليمية التي يمكن أن تتولى دورا قياديا في إعداد خطط إقليمية والمضي قدما في حشد الموارد. وسيستمر وضع مبادئ توجيهية منهجية().
	46 - ومع وضع الصيغة النهائية لخطة العمل لتنفيذ الاستراتيجية العالمية، كان فريق أصدقاء الرئيس المعني بالإحصاءات الزراعية قد استكمل عمله. ويُقترح إنشاء فريق خبراء مشترك بين الوكالات يكون معنيا بالإحصاءات الزراعية والريفية كآلية جديدة لتطوير وتوثيق الممارسات الجيدة والمبادئ التوجيهية بشأن المفاهيم والطرق والمعايير الإحصائية للأمن الغذائي والتنمية المستدامة الزراعية والريفية. وفي هذا الصدد، يستعاض بذلك الفريق عن فريق مدينة ”واي“ المعني بإحصاءات التنمية الريفية ودخول الأسر المعيشية المتأتية من الزراعة، وذلك بتوسيع ولايته بحيث تشمل جميع مؤشرات التنمية الريفية. ومن شأن ذلك كفالة التنسيق والتكامل مع المعايير الإحصائية الدولية القائمة بشأن المجالات الإحصائية ذات الصلة. ومن شأن الفريق الجديد أيضا أن يوفر الإرشادات بشأن الطلبات المقدمة إلى اللجنة التوجيهية العالمية والمكتب العالمي في تنفيذ خطة العمل.
	47 - ويضم فريق الخبراء المشترك بين الوكالات المعني بالإحصاءات الزراعية والريفية المقترح خبراء رفيعي المستوى في مجال الإحصاءات المتعلقة بالأمن الغذائي والتنمية المستدامة الزراعية والريفية؛ ويأتي أعضاؤه من الحكومات الوطنية والمنظمات الدولية. ويقدم ذلك الفريق إلى اللجنة الإحصائية تقارير منتظمة بشأن التقدم المحرز في أنشطته.
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	48 - اللجنة مدعوة إلى التالي:
	(أ) تأييد خطة العمل لتنفيذ الاستراتيجية العالمية لتحسين الإحصاءات الزراعية والريفية وترتيباتها المتعلقة بالحوكمة؛
	(ب) الإعراب عن تأييدها لإنشاء فريق الخبراء المشترك بين الوكالات المعني بالإحصاءات الزراعية والريفية المقترح واختصاصاته، وتقديم إرشادات له.

