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  اللجنة اإلحصائية
  الدورة الرابعة واألربعون

  ٢٠١٣مارس / آذار١ -فرباير / شباط٢٦
  *من جدول األعمال املؤقت) ز (٣البند 

  اإلحصاءات الزراعية: بنود للمناقشة واختاذ القرار
      

 لتقرير اللجنة التوجيهية العاملية بشأن التقدم احملـرز يف تنفيـذ خطـة العمـ                  
  لتنفيذ االستراتيجية العاملية لتحسني اإلحصاءات الزراعية والريفية

    
  مذكرة من األمني العام    

  
 املعقودة يف الفتـرة مـن    نــة واألربعي ــي دورهتا الثالث  ـة ف ــة اإلحصائي ــب اللجن ــا لطل ـوفق  

 ،) ألـــف-، الفـــصل األول E/2012/24انظـــر  (،٢٠١٢مـــارس /آذار ٢إىل فربايـــر /شـــباط ٢٨
يتشرف األمني العام بأن حييل تقرير اللجنة التوجيهية العاملية بشأن التقدم احملرز يف تنفيذ خطـة                
ــة علــى الــصعيدين      ــة والريفي ــة لتحــسني اإلحــصاءات الزراعي العمــل لتنفيــذ االســتراتيجية العاملي

ــشاء آليــات      . اإلقليمــي والقطــري  ــائج حــىت اآلن يف جمــال إن ــر مــا حتقــق مــن نت ويعــرض التقري
ــشطة         احل ــذ أن ــتقين، وتنفي ــايل وال ــدعم امل ــة، وحــشد ال ــل اإلقليمي ــداد خطــط العم ــة، وإع وكم

ــة القــدرات  ــة يف أن حتــيط علمــا بالتقــدم احملــرز وأن تقــدم    . البحــوث وتنمي وقــد ترغــب اللجن
وقد ترغب، على وجـه اخلـصوص، يف مناشـدة البلـدان            .  التعجيل بالتنفيذ  سبلتوصيات بشأن   

ــوار   ــوفري امل ــشركاء يف ت ــة     وال ــوارد الالزم ــة وحــشد امل ــذ االســتراتيجية العاملي ــدعموا تنفي د أن ي
  .ثغرة التمويل لسد
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تقرير اللجنة التوجيهية العاملية بشأن التقدم احملـرز يف تنفيـذ خطـة العمـل                   
  لتنفيذ االستراتيجية العاملية لتحسني اإلحصاءات الزراعية والريفية

  مقدمة  -وال أ  
 اإلحـصائية بـآخر املـستجدات بـشأن التقـدم احملـرز يف تنفيـذ               التقريـر اللجنـة   هـذا   يزود    - ١

 وإنـشاء   ، وإعداد خطط العمل يف املناطق     ،اخلطة العاملية لتحسني اإلحصاءات الزراعية والريفية     
 وأنــشطة تنفيــذ البحــوث ، واجلهــود اجلاريــة حلــشد اجلهــود والنتــائج احملققــة ،آليــات احلوكمــة

  .األولية وتنمية القدرات
، احملتـوى الـتقين     ٢٠١٠ املعقـودة يف عـام       ،اللجنة، يف دورهتا احلادية واألربعني    وأقرت    - ٢

ألغذيــة والزراعــة األمــم املتحــدة لوالتوجيهــات االســتراتيجية للخطــة العامليــة، وحثــت منظمــة  
وقـدِّم يف الـدورة   . وفريق أصدقاء الرئيس املعين باإلحصاءات الزراعية على وضع خطـة للتنفيـذ       

ــ ــة واألربعــ ــام الثانيــ ــة التنفيــــذ  ٢٠١١ني املعقــــودة يف عــ   تقريــــر مرحلــــي عــــن إعــــداد خطــ
ــة واألربعــون املعقــودة يف عــام   . )E/CN.3/2011/24 انظــر(  خطــة ٢٠١٢وأقــرت الــدورة الثالث

التنفيذ وترتيبات احلوكمة املتعلقـة هبـا، وأعربـت عـن التأييـد إلنـشاء فريـق خـرباء مـشترك بـني                       
  .الريفية والختصاصات الفريق العاملالوكاالت معين باإلحصاءات الزراعية و

تنفيـذ قـد تـأخر جزئيـا نتيجـة          الولغرض تقدمي بيان بالتقـدم احملـرز، ينبغـي مالحظـة أن               - ٣
وإعـداد الترتيبـات    لإلحصاءات الزراعية   إنشاء صندوق استئماين عاملي     منها   ،لعدد من العوامل  

قت الالزم إلنشاء آليات احلوكمـة      اإلدارية والقانونية املناسبة لغرض دفع األموال، وكذلك الو       
وخـالل املرحلـة االنتقاليـة، مت تـوفري الـدعم القـانوين        . اإلقليمية وتعيني مـوظفي املكتـب العـاملي       

والتقين بصورة أساسية عن طريـق الـشعبة اإلحـصائية ملنظمـة األمـم املتحـدة لألغذيـة والزراعـة                    
  . ومن خالل موارد الشركاء اإلقليميني

    
  مةاحلوك  -ثانيا   
  احلوكمة على الصعيد العاملي  -ألف    

، ٢٠١١ديــسمرب /اجتمعــت اللجنــة التوجيهيــة العامليــة، منــذ إنــشائها يف كــانون األول  - ٤
واختـذ  . التلفزيـون أو الفيـديو  أربع مرات، إما حبضور األعضاء أو بالتداول عن طريق وصالت           

ــة    ــرارات اهلام ــد عــضو . خــالل هــذه االجتماعــات عــدد مــن الق ــة  ومت حتدي ــة التوجيهي ية اللجن
العاملية، واليت تضم ممثلني لبلدين من كل منطقة، وجلميع الشركاء الذين يوفرون املوارد لـدعم               

ــذ    ــشركاء املــشاركني يف تنفي ــع ال ــة، وجلمي ــة االســتراتيجية العاملي ــبعض  االســتراتيجية العاملي ، ول
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س اللجنـة مـدير الفريـق       واتفـق علـى أن يـرأ      . الوكاالت الدولية املختارة ومنظمـات املـستعملني      
املعــين ببيانــات التنميــة بالبنــك الــدويل، ومــدير دائــرة البحــوث االقتــصادية بــوزارة الزراعــة يف    

وقـررت اللجنـة أيـضا أن تنـشئ جملـسا تنفيـذيا عامليـا        . الواليات املتحدة األمريكية ألول سنتني  
أن تنفيـذ االسـتراتيجية   ضت إليه سـلطة اختـاذ القـرارات اليوميـة بـش     أعضاء، فوِّ يتألف من سبعة 

  . مت االنتهاء من وضع اختصاصات كل من اللجنة واجمللس والتصديق عليها وقد. العاملية
ــث       - ٥ فربايــر / املعقــود يف شــباط ،وأقــرت اللجنــة التوجيهيــة العامليــة، يف اجتماعهــا الثال

 األنــشطة  مليــون دوالر وتغطــي٨٤، امليزانيــة العامــة املتكاملــة خلطــة العمــل مبــا ينــاهز  ٢٠١٢
 على كل من الصعيد العاملي واإلقليمي والـوطين، وهـدفها العـام تعزيـز               ٢٠١٦-٢٠١٢للفترة  

 نفـس وأقـرت اللجنـة أيـضا يف        .  بلـدا يف خمتلـف أحنـاء العـامل         ٩٠نظام اإلحصاءات الزراعية يف     
) مبــا يف ذلــك األمــوال املتوقعــة والتربعــات العينيــة   (٢٠١٢االجتمــاع ختــصيص األمــوال لعــام  

أفريقيـا، وآسـيا واحملـيط اهلـادئ، وأمريكـا الالتينيـة            (كتب العاملي ولكـل منطقـة علـى حـدة           للم
  ).ومنطقة البحر الكارييب، والشرق األدىن، ورابطة الدول املستقلة

، مت ختــصيص ٢٠١٢ديــسمرب /ويف االجتمــاع الرابــع للجنــة، املعقــود يف كــانون األول  - ٦
العامليـة واإلقليميـة وفقـا لتوجيهـات الـشركاء يف تـوفري           لألنشطة   ٢٠١٣املوارد املتوقعة يف عام     

ويف ذلــك . املـوارد، حيــث خصـصت بــصورة أساسـية ملــنطقيت أفريقيـا، وآســيا واحملـيط اهلــادئ     
ــادئ        ــة آلســيا واحملــيط اهل ــضا خطــة العمــل اإلقليمي ــة أي ــرت اللجن ــاع، أق ــدم)١(االجتم  ت، وق

 املـشورة للمكتــب العـاملي بــشأن   توصـيات بــشأن تـشكيل جلنــة استـشارية علميــة تتـوىل إســداء    
مـن عـدد حمـدود مـن اخلـرباء          االستـشارية العلميـة     وستـشكل اللجنـة     . برنامج البحوث املنهجية  

ــسهم يف أعمــال فريــق اخلــرباء       ــة والزراعــة وست ــارزين يف جمــال إحــصاءات األغذي ــدوليني الب ال
ة ـــة اإلحـصائي  ــــ ت اللجن ـــ ذي أوص ـــ ة ال ـــ اءات الزراعي ــي باإلحـص  ــاملشترك بني الوكاالت املعن   

  .ي دورهتا الثانية واألربعنيــه فـــبإنشائ
ــا حبــضور األعــضاء        - ٧ ــة اجتماعــات حــىت اآلن، إم ــاملي ثالث وعقــد اجمللــس التنفيــذي الع
ويف االجتمـاع األول للمجلـس، جـرى        . التلفزيـون أو  الفيـديو   بالتداول عن طريق وصالت      أو

  .ة لإلحصاء يف إثيوبيا لرئاسة اجمللس ألول سنتنيترشيح املدير العام للوكالة املركزي

__________ 
اللجنـة االقتـصادية واالجتماعيـة آلسـيا واحملـيط اهلـادئ يف             جلنة اإلحـصاءات التابعـة      خيضع هذا التأييد إلقرار       )١(  

، وإلدراج التوصــيات  ٢٠١٢ ديــسمرب / كــانون األول١٤ إىل ١٢ املعقــودة يف الفتــرة مــن   دورهتــا الثالثــة، 
 / يف دورهتـا العـشرين املعقـودة يف تـشرين األول    هيئة اإلحصاءات الزراعيـة آلسـيا واحملـيط اهلـادئ     من   املقدمة

 .٢٠١٢أكتوبر 
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ــسامهني         - ٨ ــشركاء املـ ــسداد للـ ــراءات الـ ــل إجـ ــس دليـ ــر اجمللـ ــاين، أقـ ــاع الثـ ويف االجتمـ
، وإطـارا منطقيـا عامليـا مبـسطا يتـضمن           )الوكاالت املنجزة على الـصعيدين العـاملي واإلقليمـي        (

ر اجمللـس أيـضا خطـط عمـل وميزانيـات           وأقـ . عددا حمدودا من املؤشرات اهلامة والقابلة للقياس      
، وقـام بتخـصيص   ٢٠١٢ديـسمرب  /يوليـه إىل كـانون األول  /الشركاء املسامهني للفترة مـن متـوز      

وعلـى حنـو أكثـر حتديـدا،        (األموال اليت تلقاها الـصندوق االسـتئماين العـاملي حـىت ذلـك احلـني                
لكـة املتحـدة لربيطانيـا العظمـى      املم ب  التنميـة الدوليـة    وزارةالقسط األول من املنحة املقدمة مـن        

آســيا واحملــيط اهلــادئ، وأمريكــا  (وقــدِّم متويــل حمــدود إىل بعــض املنــاطق   ). وأيرلنــدا الــشمالية
بنـاء علـى أفـضليات      ) الالتينية ومنطقة البحر الكارييب، ورابطة الدول املستقلة، والشرق األدىن        

  . املاحنني وإلعداد خطط العمل اإلقليمية
 التنفيذي العاملي، يف اجتماعه الثالـث، املبـادئ واألسـاليب املتعلقـة بتقـدير          وأقر اجمللس   - ٩

األموال املتاحة للسداد يف أي سنة تقوميية معينـة، بـالنظر إىل أن جـدول التربعـات املقدمـة مـن                     
واستعرض اجمللـس أيـضا     . الشركاء يف توفري املوارد تتبع جدوال ال يستند إىل السنوات التقوميية          

  . بالنسبة جلميع الشركاء يف توفري املوارد٢٠١٣طة العمل لعام أولويات خ
، بـدأت  ٢٠١٢ويف مطلـع عـام   . وأُحرز تقدم أيضا يف ما يتعلق بإنشاء املكتب العاملي         - ١٠

ــسق         ــسق ومن ــسيتني للمن ــوظيفتني الرئي ــار املرشــحني لل ــة اختي ــة عملي ــة والزراع ــة األغذي منظم
ء مــن العمليــة مــؤخرا وانــضم منــسق املكتــب العــاملي  ومت االنتــها. البحــوث يف املكتــب العــاملي

وخــالل . ٢٠١٢ديــسمرب /لــشعبة اإلحــصاءات يف منظمــة األغذيــة والزراعــة يف كــانون األول 
الفترة الفاصلة، استعانت شعبة اإلحصاءات يف منظمة األغذية والزراعـة مبوظفيهـا لـدعم مجيـع                

  .األنشطة املتصلة باالستراتيجية العاملية
  

  وكمة على الصعيد اإلقليمياحل  -باء   
 / تــشرين الثــاين٢٦عقــدت اللجنــة التوجيهيــة اإلقليميــة ألفريقيــا اجتماعهــا الثــاين يف     - ١١

، الـذي مت    ٢٠١١يوليـه /من اجتماعهـا األول املعقـود يف متـوز        بضعة أشهر   ، بعد   ٢٠١١نوفمرب  
خطـة العمـل    ويف االجتماع، جرى عرض األنشطة اليت نفذت يف إطـار           . فيه إقرار خطة العمل   

اإلقليميــة، مبــا يف ذلــك تنفيــذ االســتبيان املوحــد للتقييمــات القطريــة يف مجيــع البلــدان األفريقيــة 
وإعــداد خطــة عمــل وميزانيــة مفــصلتني للمنطقــة، وتــدعيم أنــشطة مــصرف التنميــة األفريقــي     

 مــع بعــض ٢٠١٣ومت أيــضا تقــدمي واعتمــاد خطــة العمــل لعــام  . واللجنــة االقتــصادية ألفريقيــا
ومــن بــني القــرارات اهلامــة الــيت مت اختاذهــا .  بلــدا لبــدء أنــشطة التنفيــذ١٢تعــديالت، واخــتري ال

تعزيز التعاون بني االستراتيجية العاملية وأنشطة الرصد والتقييم للربنامج الشامل لتنميـة الزراعـة              
واســتعرض االجتمــاع أيـضا تــشكيل اجمللــس  . يف أفريقيـا بغــرض تقويـة أوجــه التكامــل والتـآزر   
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التنفيـــذي اإلقليمـــي، ووســـع عـــضويته لتـــشمل ممـــثلني للربنـــامج الـــشامل لتنميـــة الزارعـــة يف    
  . واحدةالشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا، واثنني من البلدان وجهة ماحنة/أفريقيا
ــصادية         - ١٢ ــة االقتـ ــة للجنـ ــصاءات التابعـ ــة اإلحـ ــت جلنـ ــادئ، قامـ ــيط اهلـ ــيا واحملـ ويف آسـ

يط اهلـادئ، بالتـشاور مـع اللجنـة املعنيـة باإلحـصاءات الزراعيـة آلسـيا                 واالجتماعية آلسيا واحملـ   
واحمليط اهلادئ، بتـشكيل فريـق تـوجيهي يتـألف مـن عـدد كـبري مـن ممثلـي البلـدان واملنظمـات                        

وقامـت اللجنـة االقتـصادية واالجتماعيـة آلسـيا       . لتوفري التوجيه يف إعداد خطة العمل اإلقليميـة       
ــب من   ــادئ ومكت ــوفري       واحملــيط اهل ــادئ بت ــيا واحملــيط اهل ــة اإلقليمــي آلس ــة والزراع ــة األغذي ظم

خـــدمات األمانـــة؛ يف حـــني قـــام كـــل مـــن مـــصرف التنميـــة األفريقـــي واللجنـــة االقتـــصادية    
ة يف إطـار شـراكة      ـــ ة والزراع ـــ ة األغذي ــــ ب منظم ــادئ ومكت ــط اهل ــا واحملي ــة آلسي ــواالجتماعي

  .فيما بينهم بدعم إعداد خطة العمل
 ورابطـة الـدول املـستقلة، صـدر تكليـف           ،ويف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكـارييب        - ١٣

من اهليئات احلكومية الدولية اإلقليمية املعنية باإلحصاءات بإعداد خطة عمل إقليمية وشـكِّلت             
وتقــود الربازيــل واملكــسيك العمــل يف هــذا املــضمار يف  . أفرقــة عاملــة إقليميــة لتوجيــه العمليــة 

. مريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب بدعم من املكتـب اإلقليمـي ملنظمـة األغذيـة والزراعـة                أ
ــود  ــستقلة      وتق ــدول امل ــني دول رابطــة ال ــشتركة ب ــة اإلحــصائية امل ــة ) CISSTAT(اللجن ومنظم

أمــا يف الــشرق األدىن، فمــن  .  هــذا العمــل يف بلــدان رابطــة الــدول املــستقلة األغذيــة والزراعــة
أن تقوم اللجنة املعنيـة باإلحـصاءات يف اللجنـة االقتـصادية واالجتماعيـة لغـريب آسـيا يف          املتوقع  
  . فريق عامل إلعداد خطة عمل للمنطقةبإنشاء  ةاملقبلدورهتا 

    
  تعبئة املوارد  -ثالثا   

يف إثر القيام جبهود مكثفة يف جمال الدعوة، مت التوقيع على عدة اتفاقـات هامـة لتقـدمي                    - ١٤
ململكــة املتحــدة، ومؤســسة بيــل وميلينــدا غيــتس،   باالتنميــة الدوليــة وزارة ع كــل مــن املــنح مــ

ــه     ــغ جمموع ــا يبل ــة، مب ــة اإليطالي ــون ٤١ووزارة اخلارجي ــة   ٥٠(دوالر  ملي ــن امليزاني ــة م  يف املائ
مليـون دوالر مقارنـة بامليزانيـة        ٤٢وبذلك سـتظل هنـاك فجـوة متويليـة مببلـغ ينـاهز              ). اإلمجالية

طة العمل، وجتري املشاورات مع عدد من اجلهـات املاحنـة اهلامـة، الثنائيـة واملتعـددة                 املعتمدة خل 
ومت أيـضا احلـصول علـى مـوارد ماليـة كـبرية مـن منظمـة                 . األطراف، لتلبية احتياجات التمويـل    

ومول مصرف التنميـة اآلسـيوي      . األغذية والزراعة، والبنك الدويل، ومصرف التنمية األفريقي      
وقـدم كـثري مـن الـشركاء الـدعم يف تنفيـذ             . طـة عمـل آسـيا واحملـيط اهلـادئ         أنشطة البحوث خل  
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وعلـى سـبيل    . االستراتيجية العاملية حيث قدموا تربعات عينية مشلت املوظفني واخلرباء التقنـيني          
  . املثال، أعارت حكومة اليابان أحد اخلرباء لدعم املكتب اإلقليمي آلسيا واحمليط اهلادئ

دوق االســتئماين العــاملي وتــديره إدارة التعــاون الــتقين مبنظمــة األغذيــة ومت إنــشاء الــصن  - ١٥
والزراعــة، وهــي وحــدة مـــستقلة عــن شــعبة اإلحــصاءات باملنظمـــة تــسهم يف تنفيــذ إنـــشاء         

وبــذلت جهــود . وتــسلمت اجلهــات املاحنــة املــذكورة أعــاله بالفعــل تربعــات أوليــة. الــصندوق
ة واملاليــة والقانونيــة املتعلقــة بــصرف األمــوال ملحوظــة إلعــداد اإلجــراءات والــصكوك اإلداريــ

ــة  . للــشركاء وللقيــام بعمليــات الرصــد واإلبــالغ عــن النــواتج   وشــارك يف هــذه العمليــة املطول
العديـــد مـــن الوحـــدات يف منظمـــة األغذيـــة والزراعـــة والوكـــاالت الـــشريكة، وكانـــت هـــذه 

فــاء جبميــع الــشروط وبــدأت وقــد مت اآلن الو. املــشاركة شــرطا مــسبقا لتنفيــذ األعمــال التقنيــة 
بيد أنه يف ضوء اإلشارات الواردة من شـركائنا القـائمني علـى تـوفري               . عمليات صرف األموال  

املوارد، ستخصص غالبية األموال املتاحة لصاحل املكتب العاملي ومنطقيت أفريقيا وآسيا واحملـيط             
رق األدىن، ورابطـة الـدول      وال تتلقى منـاطق أمريكـا الالتينيـة والبحـر الكـارييب، والـش             . اهلادئ

ويلـزم االضـطالع باملزيـد    . املستقلة سوى أموال حمدودة لغرض إعـداد خطـط العمـل اإلقليميـة           
  .من أعمال الدعوة جلمع األموال هلذه املناطق

    
  خطط التنفيذ العاملية واإلقليمية  -رابعا   

العمـل لتنفيـذ     خطـة    ٢٠١٢فربايـر   /أقرت اللجنـة اإلحـصائية لألمـم املتحـدة يف شـباط             - ١٦
ويطــرح اإلطــار املنطقــي خلطــة . االســتراتيجية العامليــة لتحــسني اإلحــصاءات الزراعيــة والريفيــة

وسيكون لكل خطة عمـل     . العمل والقائم على النتائج عددا حمدودا من النواتج رفيعة املستوى         
عـاملي مبـا يتـيح    إقليمية إطارها املنطقي الذي يتعني أن تتوافق نواجته مع النواتج علـى املـستوى ال        

  :ويتضمن إطار النتائج على املستوى العاملي ما يلي. اإلبالغ عن النتائج بصورة إمجالية
حتسني عملية اختـاذ القـرارات املـستندة إىل األدلـة فيمـا يتعلـق باحلـد مـن الفقـر،                     : األثر  •  

  وزيادة األمن الغذائي، والتنمية الزراعية والريفية املستدامة
 البلــدان املــستهدفة مــن وضــع نظــم إحــصائية مــستدامة لغــرض إنتــاج   متكــني: النتيجــة  •  

ونشر إحصاءات زراعية وريفية دقيقة ويف الوقت املناسب وقابلة للمقارنـة يف مـا بـني                 
  الفترات والبلدان

  هيئات إدارة فعالة وقادرة على العمل على الصعيدين العاملي واإلقليمي: ١الناتج   •  



E/CN.3/2013/8  
 

12-65645 7 
 

للــنظم اإلحــصائية الوطنيــة، وأطــر قانونيــة وخطــط اســتراتيجية  هيئــات تنــسيق : ٢النــاتج   •  
  يف البلدان املستهدفة مبا يتيح إدماج الزراعة يف النظم اإلحصائية الوطنية ) تضعها البلدان(

استحداث ونشر وسائل جديـدة وفعالـة مـن حيـث التكلفـة جلمـع البيانـات                 : ٣الناتج    •  
  وحتليلها ونشرها

 مـوظفي اإلحـصاءات الزراعيـة يف مراكـز التـدريب اإلقليميـة            زيـادة قـدرات   : ٤الناتج    •  
  ويف البلدان املستهدفة) أي املدربني(

يوليـه  /أقرت اللجنة التوجيهية اإلقليمية ألفريقيا خطة العمل ألفريقيا يف متوز          - أفريقيا  - ١٧
ــة   ٢٠١١ ــة يف صــيغتها النهائي ولــذلك، جيــري تعــديل اإلطــار  .  قبــل وضــع خطــة العمــل العاملي

  . ملنطقي خلطة عمل أفريقيا مبا يتوافق مع اإلطار املنطقي للخطة العامليةا
مت االنتـهاء مـن خطـة العمـل اإلقليميـة آلسـيا واحملـيط اهلـادئ                  - آسيا واحمليط اهلـادئ     - ١٨

وأقرهتا اللجنة املعنية باإلحصاءات الزراعية آلسـيا واحملـيط اهلـادئ، واللجنـة التوجيهيـة العامليـة،             
جنة املعنية باإلحصاءات التابعة للجنة االقتصادية واالجتماعيـة آلسـيا واحملـيط اهلـادئ              وأخريا الل 

وتقــدم . ٢٠١٢ديــسمرب / كــانون األول١٤ إىل ١٢يف دورهتــا الثالثــة، املعقــودة يف الفتــرة مــن 
خطة العمل استعراضا عاما للحالة الراهنة للقدرات اإلحـصائية يف املنطقـة، وتـبني النـهج املتبـع                

فيذ أنشطة املساعدة التقنية والتـدريب والبحـوث؛ وتوضـح الترتيبـات املتعلقـة باحلوكمـة،               يف تن 
إضــافة إىل إطــار الرصــد والتقيــيم؛ كمــا حتــدد خطــة العمــل وامليزانيــة لألنــشطة التفــصيلية علــى 

  . الصعيدين اإلقليمي والوطين
 للفريــق العامــل عقــد االجتمــاع األول - أمريكــا الالتينيــة ومنطقــة البحــر الكــارييب   - ١٩
ي يـومي   ـــ ر الكاريب ـــ ة البح ــة ومنطق ــة ألمريكا الالتيني  ـــة والريفي ـــاءات الزراعي ــي باإلحص ــاملعن
واستعرض االجتماع حالة النظم اإلحصائية الوطنيـة يف املنطقـة          . ٢٠١٢سبتمرب  / أيلول ٧ و   ٦

ــنظم اإلحــصائية واال     ــيت تواجــه ال ــدات األساســية ال ــيم التقيي ــة تقي ــدريب  بغي حتياجــات مــن الت
وجرى اسـتعراض االسـتبيان املوحـد للتقييمـات القطريـة           . واملساعدة التقنية والبحوث املنهجية   

ــة اعتمــاده يف املنطقــة   ــيم العناصــر   . وقــدمت توصــيات بــشأن كيفي وســتوفر حــصيلة هــذا التقي
  .الالزمة لوضع خطة العمل اإلقليمية

لزراعـة واللجنـة االقتـصادية واالجتماعيـة      نظمـت منظمـة األغذيـة وا       - الشرق األدىن   - ٢٠
ومـن املتوقـع    . لغريب آسيا اجتماع خرباء غري رمسي لبدء املناقشات بشأن خطة العمل اإلقليمية           

 للجنة املعنية باإلحصاءات باللجنـة االقتـصادية واالجتماعيـة لغـريب آسـيا              ةاملقبلالدورة  وفر  تأن  
  . ةالوالية املطلوبة إلعداد خطة العمل اإلقليمي
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ــستقلة    - ٢١ ــدول امل ــسابع واألربعــني جمللــس رؤســاء     - رابطــة ال ــاع ال ــدوائر يف االجتم ال
ــسان     ــود يف ني ــستقلة املعق ــدول امل ــدان رابطــة ال ــل /اإلحــصائية يف بل ــس  ٢٠١٢أبري ــرر اجملل ، ق

املشاركة يف إعداد االستراتيجية العاملية وطلب من اللجنة اإلحصائية املشتركة بـني دول رابطـة    
ويف االجتمـاع  . ملستقلة ومنظمة األغذية والزراعة البدء يف إعـداد خطـة عمـل للمنطقـة          الدول ا 

أكتــوبر، عرضــت اللجنــة مــذكرة مفاهيميــة بــشأن /الثــامن واألربعــني املعقــود يف تــشرين األول
 أوائـل والعمل جارٍ لصياغة خطة العمل ومـن املتوقـع االنتـهاء منـه يف         . خطة العمل ومت إقرارها   

  .٢٠١٣عام 
    
  أنشطة البحوث  -خامسا  

، وريثما يتم إنشاء املكتب العاملي، استهلت الـشعبة اإلحـصائية ملنظمـة    ٢٠١٢يف عام    - ٢٢
األغذيــة والزراعــة عــددا مــن اجملــاالت املنهجيــة الــيت حــددت بوصــفها جمــاالت ذات أولويــة يف 

قرات التاليـة بعـض     وتربز الف . االستراتيجية العاملية، أو واصلت ما بدأته من عمل يف هذا اجملال          
  . األنشطة اهلامة اليت جرى االضطالع هبا

  
اخلطــة القطاعيــة لإلحــصاءات الزراعيــة وإدمــاج الزراعــة يف االســتراتيجيات الوطنيــة           

   إلحصاءات التنمية
وقـد تعاونـت   . إحدى الركائز األساسية لالستراتيجية العامليـة القطاعية  تعد هذه اخلطة      - ٢٣

 أجــل التنميــة يف القــرن احلــادي مــنالــشراكة يف جمــال اإلحــصاء ة مــع منظمــة األغذيــة والزراعــ
لغــرض إعــداد مبــادئ توجيهيــة جديــدة لــدعم البلــدان مــن ) ٢١شــراكة اإلحــصاء  (والعــشرين

ــة      ــتراتيجيات الوطنيـ ــو كـــاف يف االسـ ــة علـــى حنـ أجـــل ضـــمان إدمـــاج اإلحـــصاءات الزراعيـ
ن خمططــا ملواءمــة اخلطــة القطاعيــة ومت إعــداد مــشروع وثيقــة أوليــة تتــضم. إلحــصاءات التنميــة

لإلحصاءات الزراعية مع النهج اجلديد واملبادئ التوجيهية لالستراتيجيات الوطنية إلحـصاءات           
كجـزء   ٢٠١٢ديـسمرب   /التنمية، ونوقشا بالتفصيل يف اجتماع اخلرباء املعقود يف كـانون األول          

مـن التخطـيط إىل     : ية العامليـة  من اجتماع أصحاب املصلحة الرفيع املـستوى املعـين باالسـتراتيج          
وتتــاح للبلــدان بالفعــل يف هــذا الــصدد وثــائق تتعلــق باملمارســات   ). ٢٧الفقــرة انظــر (العمــل 

  . اجليدة والوثائق التقنية ذات الصلة إلمكانية اإلفادة منها
  

   املبادئ التوجيهية املتعلقة بربط التعدادات السكانية بالتعدادات الزراعية    
هلــا أيــضا  املتعلقــة بــربط التعــدادات الــسكانية بالتعــدادات الزراعيــة لتوجيهيــة املبــادئ ا  - ٢٤

أمهيتها األساسية إلدماج الزراعة يف النظم اإلحصائية الوطنية وإجراء تعدادات زراعيـة وبـرامج        
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وقد شـارك يف إعـداد هـذه        . مسح زراعية ذات فعالية من حيث التكلفة على املستوى القطري         
كـــل مـــن منظمـــة األغذيـــة والزراعـــة وصـــندوق األمـــم املتحـــدة للـــسكان املبـــادئ التوجيهيـــة 

وجــرى نــشر املبــادئ التوجيهيــة علــى نطــاق واســع وتقــوم بعــض . ٢٠١٢نــشرها يف عــام  ومت
  . البلدان باالستعانة هبا بالفعل كوثيقة مرجعية عند التخطيط لتعداداهتا السكانية أو الزراعية

  
ة للنظـام العـاملي لتحديـد املواقـع يف قيـاس منـاطق              كتيب بشأن استعمال األجهزة اليدويـ         

  إنتاج احملاصيل
سيــساعد هــذا الكتيــب الــتقين كــثريا مــن البلــدان الــيت تــشكل فيهــا العمليــات املكلِّفــة    - ٢٥

لقيــاس منــاطق إنتــاج احملاصــيل جــزءا مــن عمليــات املــسح الزراعــي وذلــك مــن خــالل حتقيــق    
ث ميكن خفض الوقـت الـالزم لعمليـات القيـاس          حي(ختفيضات كبرية يف تكلفة هذه العمليات       

وقد أعد مشروع الكتيـب منظمـة األغذيـة والزراعـة بالتعـاون مـع مركـز             ).  يف املائة  ٦٠بنسبة  
ــشترك   ــدويل يف البحــوث      )JRC(البحــوث امل ــاون ال ــز التع ــاملي، ومرك ــة الع ــامج األغذي ، وبرن

  ). CIRAD(الزراعية من أجل التنمية 
  

   تكلفة اإلنتاج الزراعي
جرى أيضا حتديد تكلفـة اإلنتـاج الزراعـي ضـمن املواضـيع املنهجيـة ذات األولويـة يف                     - ٢٦

وقد بدأ العمل يف هذا اجملال ومت مجع املمارسات القطريـة مـن أجـل            . إطار االستراتيجية العاملية  
وعقــدت اجتماعــات ألفرقــة خــرباء يف مــنطقيت أفريقيــا وآســيا   . إعــداد مبــادئ توجيهيــة عامــة 

وجـرى حتديـد   . اهلادئ من أجل مجع اخلربات القطرية واالتفاق على سبل املضي قـدما      واحمليط  
واتفـق  . املمارسات اجليدة يف جمال معاجلة خمتلف املسائل التقنية املتصلة بقياس تكاليف اإلنتاج           

على أن يتم إصدار الكتيب املتعلق بتكلفة اإلنتاج بـصورة تعاونيـة جنبـا إىل جنـب مـع إصـدار                     
وباإلضافة إىل ذلك، سيتم إعداد جمموعة برامج حاسوبية بشأن مجع إحـصاءات            . بيةمواد تدري 

  . اإلنتاج وإدارهتا وحتليلها، ودعم البلدان يف تنفيذ األساليب اجلديدة
  

مــن التخطــيط : اجتمــاع أصــحاب املــصلحة الرفيــع املــستوى املعــين باالســتراتيجية العامليــة 
   العمل إىل
ديــسمرب / كــانون األول٥ إىل ٣يف الفتــرة مــن فيــع املــستوى الر االجتمــاع اعقــد هــذ  - ٢٧

 مـن أجـل     ات يف روما من أجل اإلعـالن الرمسـي لالسـتراتيجية العامليـة وتعزيـز الـشراك                ٢٠١٢
جتمـاع الـذي اسـتغرق ثالثـة أيـام الفرصـة لتنظـيم              الوأتاح أيضا ا  . تنفيذهابدعم  تعزيز االلتزام   

األسـاليب اجلديـدة    (أولويـة مـن جمـاالت البحـوث         اجتماعات اخلرباء حول أربعة جماالت ذات       
 واسـتخدام التقييمــات القطريـة لقيـاس القــدرة    ،لقيـاس األداء يف جمـال الزراعـة واألمــن الغـذائي    
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 ووضــع خطــط اســتراتيجية قطاعيــة لإلحــصاءات الزراعيــة  ،علــى إنتــاج اإلحــصاءات الزراعيــة 
راسـات االستقـصائية يف جمـايل       والريفية؛ ووضع أطـر رئيـسية ألخـذ العينـات لغـرض إجـراء الد              

ومت التوصــل إىل اتفــاق بــشأن حتديــد األولويــات يف جمــال أنــشطة   ). الزراعــة واألســر املعيــشية 
البحــوث، ووضــعت خطــة عمــل لتنفيــذ مقترحــات البحــوث علــى مــدى مخــس ســنوات مــن    

يــة علــى ومت نــشر تقريــر اجتماعــات اخلــرباء واملــواد التقن . املرحلــة األوىل لالســتراتيجية العامليــة
وســـوف يـــسترشد . )fao.org/economic/ess/ess-events/global-strategy-2012/en( اإلنترنـــت

بنتــائج هــذه االجتماعــات التقنيــة يف إعــداد برنــامج البحــوث واســتحداث مــواد حبثيــة معياريــة  
  .ومبادئ توجيهية بشأن هذه املواضيع وسيتم إصدارها يف إطار برنامج االستراتيجية العاملية

    
  التقييم القطري  - سادسا 

وعمــد كــل مــن مــصرف التنميــة اآلســيوي، . ُوضــع االســتبيان املوّحــد للتقيــيم القطــري  - ٢٨
واللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحملـيط اهلـادئ، ومكتـب منظمـة األمـم املتحـدة لألغذيـة           

دان منطقة آسـيا واحملـيط       بلدا من بل   ٥٩والزراعة اإلقليمي يف آسيا واحمليط اهلادئ، إىل جتريبه يف          
وُسـلّط الـضوء علـى بعـض       . اهلادئ واسُترشد به لوضع خطة عمـل منطقـة آسـيا واحملـيط اهلـادئ              

ــة تتعلــق بمــشاكل  ــشديد علــى ضــرورة اســتعراض ذلــك    يف النوعي ــة ومت الت االســتجابات القطري
يــة األفريقــي، وُنفّــذ االســتبيان املوّحــد أيــضا يف منطقــة أفريقيــا، بقيــادة مــصرف التنم . االســتبيان

ونظّــم مــصرف التنميــة األفريقــي، بالتعــاون مــع منظمــة األمــم . بوصــفه شــريكا إقليميــا مــشاركا
املتحدة لألغذية والزراعة، حلقَتي عمل تدريبيتني إقليميتني لفائدة البلدان الناطقة باللغة الفرنسية            

مكّرسة مللء االستبيان علـى  وُصّممت أداة براجميات حاسوبية . والبلدان الناطقة باللغة اإلنكليزية  
عن إدارة ملء االستبيان فحـسب بـل        ال  واختري يف كل بلد منسقون مسؤولون       . شبكة اإلنترنت 

ويف أمريكـا الالتينيـة ومنطقـة البحـر الكـارييب           . عن كفالة التنسيق بني ُمنتجي البيانـات الـوطنيني        
 تبيان وُوضـعت الترتيبـات الكفيلـة      ناقش الفريق العامل املعين باإلحصاءات الزراعية والريفية االسـ        

ــا القـــدرة علـــى   البلـــدان ذات القـــدرات اإلحـــصائية املختلفـــة  بتحديـــد دعـــم مـــن أجـــل منحهـ
  .التقييم عملية

    
  أنشطة تنمية القدرات  -سابعا   

 بلــدان دعمــا لتنفيــذ بــضعةاضــطُلع أيــضا بأنــشطة جتريبيــة يف جمــال تنميــة القــدرات يف   - ٢٩
  .ية العامليةالدعائم الثالث لالستراتيج
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  التعدادات السكانية والزراعية املتكاملة     
تعـــدادات الـــسكان واملـــساكن بالتعـــدادات ربط ضـــع املبـــادئ التوجيهيـــة لـــبعـــد أن مت   - ٣٠

 ٢٠١٢يونيـه  / حزيران١إىل  مايو/ أيار٢٨يف الفترة من : نا عمل إقليميتاالزراعية، ُعقدت حلقت 
احملـيط اهلـادئ، وصـندوق األمـم املتحـدة            مع أمانـة مجاعـة     يف نوميا، كاليدونيا اجلديدة، بالتعاون    

ــراكة اإلحـــصاء   ــرة مـــن٢١للـــسكان، وشـ ــران ٢٨ إىل ٢٤ ؛ ويف الفتـ ــان، /حزيـ ــه، يف عّمـ يونيـ
مـع جلنـة األمـم املتحـدة االقتـصادية واالجتماعيـة لغـريب آسـيا واملعهـد العـريب للتـدريب                       بالتعاون

دئ التوجيهية واملناقشات اليت ُعقدت بشأن فوائد       وأُبدي تأييد قوي للمبا   . والبحوث اإلحصائية 
 وأفـضل الوسـائل لتحقيـق       ،مناِسـبةً التعـدادات    هـا هذا التكامل، والشروط اخلاصـة الـيت تكـون في         

  .بلد  يف الظروف اخلاصة بكلهاتكامل
  

   املتحدة ترتانيامجهورية وضع خطة قطاعية لإلحصاءات الزراعية يف     
االستراتيجية العامليـة علـى سـبيل التجربـة، قامـت بعثـة مـشتركة        سعيا إىل اختبار تنفيذ      - ٣١

بني منظمة األمم املتحـدة لألغذيـة والزراعـة ووزارة الزراعـة يف الواليـات املتحـدة، بزيـارة إىل                    
الوقـوف علـى   من أجل تقييم حالة نظـام اإلحـصاءات الزراعيـة هنـاك و     مجهورية ترتانيا املتحدة    

مــح الــدعم الــتقين يف جمــال اإلحــصاءات الــيت ُتقــدم حاليــا   احتياجــات املــستخدمني ورســم مال
وحتديد اجملاالت ذات األولويـة حيـث توجـد حاجـة إىل مواصـلة تقـدمي املـساعدة التقنيـة وبنـاء                      

وأجرت البعثة مشاورات مع مجيع أصحاب املصلحة الرئيسيني، مبن فـيهم موظفـون       . القدرات
وعملـت البعثـة مـع مـوظفني وطنـيني          . تنميـة كبار وفنيون من احلكومة وشركاء رئيـسيون يف ال        

 وجيــري اســتخدامه مرجعــاً لتقــدمي املــساعدة يف ، مجيــع الــشركاءوافقــةإلعــداد اقتــراح حظــي مب
ومتثّل أحد األنشطة الرئيسية احملـددة يف وضـع اخلطـة االسـتراتيجية             . جمال اإلحصاءات الزراعية  

 وبقيـادة فريـق وطـين، تدعمـه جمموعـة           القطاعية لإلحصاءات الزراعية والريفية يف عملية شاملة      
 ألمم املتحـدة، ووزارة الزراعـة     األغذية والزراعة التابعة ل   واسعة من الشركاء، من بينهم منظمة       

ــة  و ــة الوطني ــرة اإلحــصاءات الزراعي ــات    التابعــة هلــا، و دائ ــة التابعــة للوالي ــة الدولي ــة التنمي وكال
 التنميـة الدوليـة   وزارة  ف التنميـة األفريقـي، و     املتحدة، والوكالة اليابانية للتعاون الدويل، ومصر     

  .باململكة املتحدة
  

   نظام املعلومات اإلحصائية القطرية    
يشمل منهاج نـشر نظـام املعلومـات اإلحـصائية القطريـة قـسما لنـشر احلـد األدىن مـن                       - ٣٢

ة األساسـية   وتغطي هـذه اجملموعـ    . جمموعة البيانات األساسية اليت ترّوج هلا االستراتيجية العاملية       
املوقــع ال البيئــي وجمــاجملــال االجتمــاعي واجملــال االقتــصادي واجملــال (أربعــة جمــاالت إحــصائية 
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وقُـدم الـدعم يف إطـار املـشروع         . مـتغريا  ٤١ اعـدده تغريات رئيسية يبلغ    موتستخدم  ) اجلغرايف
  .دراج تلك البيانات األساسية يف ُنظمهاإلإىل واحد وعشرين بلدا 

    
  ٢٠١٣ قدما واألولويات لعام املضي  -ثامنا   

يف أعقــاب اعتمــاد اللجنــة اإلحــصائية التابعــة لألمــم املتحــدة اخلطــةَ العامليــة يف دورهتــا    - ٣٣
التابعـة  ألغذيـة والزراعـة     ا، اضـطلعت منظمـة      ٢٠١٢فرباير  /الثانية واألربعني املعقودة يف شباط    

مــن مــوارد، لتهيئــة الظــروف وشــركاؤها، بأعمــال مكثفــة، مــستعينةً مبــا لــديها لألمــم املتحــدة 
ومثـة آليـات يف جمـال احلوكمـة قائمـة وعاملـة علـى الـصعيد العـاملي ويف             . الكفيلة بتنفيـذ اخلطـة    

وجيــري اســتقدام . وُوضــعت األطــر اإلداريــة واملاليــة والقانونيــة الالزمــة لــذلك . بعــض املنــاطق
ليت اُتخذت لعمليـات تعبئـة      املوظفني الرئيسيني يف املكتب العاملي وأدت اإلجراءات االستباقية ا        

املــوارد إىل إبــرام اتفاقــات ِمــنح مــع شــركاء مهّمــني يف جمــال تــوفري املــوارد هبــدف تغطيــة حنــو   
ــة   ٥٠ ــة مــن االحتياجــات مــن امليزاني مــع اخلــرباء جتماعــات واملــشاورات االووفّــرت . يف املائ

. بأنـشطة البحـث   مشورة تقنية وتوافقا يف اآلراء بشأن األولويـات وأنـسب طرائـق االضـطالع               
ــ وحيتـــوي علـــى وثـــائق عـــن  ، أيـــضا حتـــديث املوقـــع الـــشبكي لالســـتراتيجية العامليـــة ستمر ويـ

  . ومواد تقنية ووصالت تربط املتصفح مبواقع املنظمات الشريكة،االجتماعات وخطط العمل
  علـى االضـطالع بأعمـال تقنيـة يف جمـاالت البحـث             ٢٠١٣وسينصب االهتمام يف عـام        - ٣٤

  .ةوالوطني ية واإلقليميةد العاملُع والتدريب على الصُّ،مي املساعدة التقنية إىل البلداناملنهجي وتقد
  

  :  ما يلي٢٠١٣وعلى الصعيد العاملي، تشمل األولويات لعام   - ٣٥
إكمال إنشاء املكتـب العـاملي باسـتقدام املـوظفني املتـبقّني وتنظـيم اجتماعـات                )أ(  

  منتظمة جملالس اإلدارة؛
مـع التركيـز علـى أمريكـا الالتينيـة          (الدعم إلعداد خطـط عمـل إقليميـة         تقدمي    )ب(  

  ؛ )ومنطقة البحر الكارييب، والشرق األدىن، ورابطة الدول املستقلة
بـدء تنفيـذ محلـة مكثفـة يف جمــايل الـدعوة واالتـصال ومواصـلة القيـام بأنــشطة           )ج(  

  املوارد؛ تعبئة
الـيت  من املواضيع ذات األولويـة    مباشرة أو مواصلة أنشطة البحث بشأن عدد          )د(  

إطـار  : عليها خالل اجتماعات اخلرباء وأقرها اجمللس التنفيذي العاملي، مبا يف ذلك ما يلـي اتفق  
الربنامج املتكامل لإلحصاءات الزراعية؛ واخلطـة االسـتراتيجية القطاعيـة لإلحـصاءات الزراعيـة              

ــات؛ و     ــسي ألخــذ العين ــار الرئي ــة؛ واإلط ــامج الوالريفي ــل للدراســات  اربن ؛ ئيةاالستقــصاملتكام
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وأســاليب تقـــدير تكـــاليف اإلنتـــاج؛ وأســـاليب تقـــدير تعـــداد رؤوس املاشـــية للبـــدو الرّحـــل؛  
؛ وأساليب تقدير املـساحات املزروعـة والغلـة واإلنتـاج يف        بعد احلصاد وأساليب تقدير اخلسائر    

ــروف صــعبة   ــرر واملــستمر، واحمل    مثــل (ظ ؛ )اصــيل الدرنيــة احملاصــيل املختلطــة، والــزرع املتك
اســتخدام النظــام العــاملي مبـا يف ذلــك  (واعتمـاد التكنولوجيــات اجلديــدة لإلحــصاءات الزراعيــة  

؛ )جراء املقـابالت الشخـصية    واحلاسوب اللوحي واملساعد الرقمي الشخصي إل     لتحديد املواقع   
  ؛الزراعية وحتسني البيانات اإلدارية

يهية ومواد تدريبية وترمجتـها إىل      كتيبات توج /وضع ما يقابل ذلك من مبادئ       )هـ(  
  .املتحدة لغات األمم

    
  نقاط للمناقشة  -تاسعا   

  :ُيطلب إىل اللجنة ما يلي  - ٣٦
علما بالتقدم احملرز يف تنفيذ االستراتيجية العاملية والتعليقات اليت         اإلحاطة    )أ(  

  أُبديت بشأن ذلك التقدم؛
  ما؛اقُترح من أولويات وسبل املضي قدتأييد ما   )ب(  
تــوفري املــوارد الكفيلــة بــدعم تنفيــذ لطلــب إىل البلــدان والــشركاء توجيــه   )ج(  

  .االستراتيجية العاملية وتعبئة املوارد لسد العجز يف التمويل
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	12 - وفي آسيا والمحيط الهادئ، قامت لجنة الإحصاءات التابعة للجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ، بالتشاور مع اللجنة المعنية بالإحصاءات الزراعية لآسيا والمحيط الهادئ، بتشكيل فريق توجيهي يتألف من عدد كبير من ممثلي البلدان والمنظمات لتوفير التوجيه في إعداد خطة العمل الإقليمية. وقامت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ ومكتب منظمة الأغذية والزراعة الإقليمي لآسيا والمحيط الهادئ بتوفير خدمات الأمانة؛ في حين قام كل من مصرف التنمية الأفريقي واللجنة الاقتصادية والاجتماعيــة لآسيــا والمحيــط الهــادئ ومكتــب منظمـــة الأغذيــة والزراعــة في إطار شراكة فيما بينهم بدعم إعداد خطة العمل.
	13 - وفي أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، ورابطة الدول المستقلة، صدر تكليف من الهيئات الحكومية الدولية الإقليمية المعنية بالإحصاءات بإعداد خطة عمل إقليمية وشكِّلت أفرقة عاملة إقليمية لتوجيه العملية. وتقود البرازيل والمكسيك العمل في هذا المضمار في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي بدعم من المكتب الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة. وتقود اللجنة الإحصائية المشتركة بين دول رابطة الدول المستقلة (CISSTAT) ومنظمة الأغذية والزراعة هذا العمل في بلدان رابطة الدول المستقلة. أما في الشرق الأدنى، فمن المتوقع أن تقوم اللجنة المعنية بالإحصاءات في اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا في دورتها المقبلة بإنشاء فريق عامل لإعداد خطة عمل للمنطقة. 
	ثالثا - تعبئة الموارد
	14 - في إثر القيام بجهود مكثفة في مجال الدعوة، تم التوقيع على عدة اتفاقات هامة لتقديم المنح مع كل من وزارة التنمية الدولية بالمملكة المتحدة، ومؤسسة بيل وميليندا غيتس، ووزارة الخارجية الإيطالية، بما يبلغ مجموعه 41 مليون دولار (50 في المائة من الميزانية الإجمالية). وبذلك ستظل هناك فجوة تمويلية بمبلغ يناهز 42 مليون دولار مقارنة بالميزانية المعتمدة لخطة العمل، وتجري المشاورات مع عدد من الجهات المانحة الهامة، الثنائية والمتعددة الأطراف، لتلبية احتياجات التمويل. وتم أيضا الحصول على موارد مالية كبيرة من منظمة الأغذية والزراعة، والبنك الدولي، ومصرف التنمية الأفريقي. ومول مصرف التنمية الآسيوي أنشطة البحوث لخطة عمل آسيا والمحيط الهادئ. وقدم كثير من الشركاء الدعم في تنفيذ الاستراتيجية العالمية حيث قدموا تبرعات عينية شملت الموظفين والخبراء التقنيين. وعلى سبيل المثال، أعارت حكومة اليابان أحد الخبراء لدعم المكتب الإقليمي لآسيا والمحيط الهادئ. 
	15 - وتم إنشاء الصندوق الاستئماني العالمي وتديره إدارة التعاون التقني بمنظمة الأغذية والزراعة، وهي وحدة مستقلة عن شعبة الإحصاءات بالمنظمة تسهم في تنفيذ إنشاء الصندوق. وتسلمت الجهات المانحة المذكورة أعلاه بالفعل تبرعات أولية. وبذلت جهود ملحوظة لإعداد الإجراءات والصكوك الإدارية والمالية والقانونية المتعلقة بصرف الأموال للشركاء وللقيام بعمليات الرصد والإبلاغ عن النواتج. وشارك في هذه العملية المطولة العديد من الوحدات في منظمة الأغذية والزراعة والوكالات الشريكة، وكانت هذه المشاركة شرطا مسبقا لتنفيذ الأعمال التقنية. وقد تم الآن الوفاء بجميع الشروط وبدأت عمليات صرف الأموال. بيد أنه في ضوء الإشارات الواردة من شركائنا القائمين على توفير الموارد، ستخصص غالبية الأموال المتاحة لصالح المكتب العالمي ومنطقتي أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ. ولا تتلقى مناطق أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، والشرق الأدنى، ورابطة الدول المستقلة سوى أموال محدودة لغرض إعداد خطط العمل الإقليمية. ويلزم الاضطلاع بالمزيد من أعمال الدعوة لجمع الأموال لهذه المناطق.
	رابعا - خطط التنفيذ العالمية والإقليمية
	16 - أقرت اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة في شباط/فبراير 2012 خطة العمل لتنفيذ الاستراتيجية العالمية لتحسين الإحصاءات الزراعية والريفية. ويطرح الإطار المنطقي لخطة العمل والقائم على النتائج عددا محدودا من النواتج رفيعة المستوى. وسيكون لكل خطة عمل إقليمية إطارها المنطقي الذي يتعين أن تتوافق نواتجه مع النواتج على المستوى العالمي بما يتيح الإبلاغ عن النتائج بصورة إجمالية. ويتضمن إطار النتائج على المستوى العالمي ما يلي:
	• الأثر: تحسين عملية اتخاذ القرارات المستندة إلى الأدلة فيما يتعلق بالحد من الفقر، وزيادة الأمن الغذائي، والتنمية الزراعية والريفية المستدامة
	• النتيجة: تمكين البلدان المستهدفة من وضع نظم إحصائية مستدامة لغرض إنتاج ونشر إحصاءات زراعية وريفية دقيقة وفي الوقت المناسب وقابلة للمقارنة في ما بين الفترات والبلدان
	• الناتج 1: هيئات إدارة فعالة وقادرة على العمل على الصعيدين العالمي والإقليمي
	• الناتج 2: هيئات تنسيق للنظم الإحصائية الوطنية، وأطر قانونية وخطط استراتيجية (تضعها البلدان) في البلدان المستهدفة بما يتيح إدماج الزراعة في النظم الإحصائية الوطنية 
	• الناتج 3: استحداث ونشر وسائل جديدة وفعالة من حيث التكلفة لجمع البيانات وتحليلها ونشرها
	• الناتج 4: زيادة قدرات موظفي الإحصاءات الزراعية في مراكز التدريب الإقليمية (أي المدربين) وفي البلدان المستهدفة
	17 - أفريقيا - أقرت اللجنة التوجيهية الإقليمية لأفريقيا خطة العمل لأفريقيا في تموز/يوليه 2011 قبل وضع خطة العمل العالمية في صيغتها النهائية. ولذلك، يجري تعديل الإطار المنطقي لخطة عمل أفريقيا بما يتوافق مع الإطار المنطقي للخطة العالمية. 
	18 - آسيا والمحيط الهادئ - تم الانتهاء من خطة العمل الإقليمية لآسيا والمحيط الهادئ وأقرتها اللجنة المعنية بالإحصاءات الزراعية لآسيا والمحيط الهادئ، واللجنة التوجيهية العالمية، وأخيرا اللجنة المعنية بالإحصاءات التابعة للجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ في دورتها الثالثة، المعقودة في الفترة من 12 إلى 14 كانون الأول/ديسمبر 2012. وتقدم خطة العمل استعراضا عاما للحالة الراهنة للقدرات الإحصائية في المنطقة، وتبين النهج المتبع في تنفيذ أنشطة المساعدة التقنية والتدريب والبحوث؛ وتوضح الترتيبات المتعلقة بالحوكمة، إضافة إلى إطار الرصد والتقييم؛ كما تحدد خطة العمل والميزانية للأنشطة التفصيلية على الصعيدين الإقليمي والوطني. 
	19 - أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي - عقد الاجتماع الأول للفريق العامل المعنــي بالإحصــاءات الزراعيـــة والريفيـــة لأمريكا اللاتينيــة ومنطقــة البحــر الكاريبــي يومي 6 و 7 أيلول/سبتمبر 2012. واستعرض الاجتماع حالة النظم الإحصائية الوطنية في المنطقة بغية تقييم التقييدات الأساسية التي تواجه النظم الإحصائية والاحتياجات من التدريب والمساعدة التقنية والبحوث المنهجية. وجرى استعراض الاستبيان الموحد للتقييمات القطرية وقدمت توصيات بشأن كيفية اعتماده في المنطقة. وستوفر حصيلة هذا التقييم العناصر اللازمة لوضع خطة العمل الإقليمية.
	20 - الشرق الأدنى - نظمت منظمة الأغذية والزراعة واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا اجتماع خبراء غير رسمي لبدء المناقشات بشأن خطة العمل الإقليمية. ومن المتوقع أن توفر الدورة المقبلة للجنة المعنية بالإحصاءات باللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا الولاية المطلوبة لإعداد خطة العمل الإقليمية. 
	21 - رابطة الدول المستقلة - في الاجتماع السابع والأربعين لمجلس رؤساء الدوائر الإحصائية في بلدان رابطة الدول المستقلة المعقود في نيسان/أبريل 2012، قرر المجلس المشاركة في إعداد الاستراتيجية العالمية وطلب من اللجنة الإحصائية المشتركة بين دول رابطة الدول المستقلة ومنظمة الأغذية والزراعة البدء في إعداد خطة عمل للمنطقة. وفي الاجتماع الثامن والأربعين المعقود في تشرين الأول/أكتوبر، عرضت اللجنة مذكرة مفاهيمية بشأن خطة العمل وتم إقرارها. والعمل جارٍ لصياغة خطة العمل ومن المتوقع الانتهاء منه في أوائل عام 2013.
	خامسا - أنشطة البحوث
	22 - في عام 2012، وريثما يتم إنشاء المكتب العالمي، استهلت الشعبة الإحصائية لمنظمة الأغذية والزراعة عددا من المجالات المنهجية التي حددت بوصفها مجالات ذات أولوية في الاستراتيجية العالمية، أو واصلت ما بدأته من عمل في هذا المجال. وتبرز الفقرات التالية بعض الأنشطة الهامة التي جرى الاضطلاع بها. 
	الخطة القطاعية للإحصاءات الزراعية وإدماج الزراعة في الاستراتيجيات الوطنية لإحصاءات التنمية 

	23 - تعد هذه الخطة القطاعية إحدى الركائز الأساسية للاستراتيجية العالمية. وقد تعاونت منظمة الأغذية والزراعة مع الشراكة في مجال الإحصاء من أجل التنمية في القرن الحادي والعشرين (شراكة الإحصاء 21) لغرض إعداد مبادئ توجيهية جديدة لدعم البلدان من أجل ضمان إدماج الإحصاءات الزراعية على نحو كاف في الاستراتيجيات الوطنية لإحصاءات التنمية. وتم إعداد مشروع وثيقة أولية تتضمن مخططا لمواءمة الخطة القطاعية للإحصاءات الزراعية مع النهج الجديد والمبادئ التوجيهية للاستراتيجيات الوطنية لإحصاءات التنمية، ونوقشا بالتفصيل في اجتماع الخبراء المعقود في كانون الأول/ديسمبر 2012 كجزء من اجتماع أصحاب المصلحة الرفيع المستوى المعني بالاستراتيجية العالمية: من التخطيط إلى العمل (انظر الفقرة 27). وتتاح للبلدان بالفعل في هذا الصدد وثائق تتعلق بالممارسات الجيدة والوثائق التقنية ذات الصلة لإمكانية الإفادة منها. 
	المبادئ التوجيهية المتعلقة بربط التعدادات السكانية بالتعدادات الزراعية 

	24 - المبادئ التوجيهية المتعلقة بربط التعدادات السكانية بالتعدادات الزراعية لها أيضا أهميتها الأساسية لإدماج الزراعة في النظم الإحصائية الوطنية وإجراء تعدادات زراعية وبرامج مسح زراعية ذات فعالية من حيث التكلفة على المستوى القطري. وقد شارك في إعداد هذه المبادئ التوجيهية كل من منظمة الأغذية والزراعة وصندوق الأمم المتحدة للسكان وتم نشرها في عام 2012. وجرى نشر المبادئ التوجيهية على نطاق واسع وتقوم بعض البلدان بالاستعانة بها بالفعل كوثيقة مرجعية عند التخطيط لتعداداتها السكانية أو الزراعية. 
	كتيب بشأن استعمال الأجهزة اليدوية للنظام العالمي لتحديد المواقع في قياس مناطق إنتاج المحاصيل

	25 - سيساعد هذا الكتيب التقني كثيرا من البلدان التي تشكل فيها العمليات المكلِّفة لقياس مناطق إنتاج المحاصيل جزءا من عمليات المسح الزراعي وذلك من خلال تحقيق تخفيضات كبيرة في تكلفة هذه العمليات (حيث يمكن خفض الوقت اللازم لعمليات القياس بنسبة 60 في المائة). وقد أعد مشروع الكتيب منظمة الأغذية والزراعة بالتعاون مع مركز البحوث المشترك (JRC)، وبرنامج الأغذية العالمي، ومركز التعاون الدولي في البحوث الزراعية من أجل التنمية (CIRAD). 
	تكلفة الإنتاج الزراعي 
	26 - جرى أيضا تحديد تكلفة الإنتاج الزراعي ضمن المواضيع المنهجية ذات الأولوية في إطار الاستراتيجية العالمية. وقد بدأ العمل في هذا المجال وتم جمع الممارسات القطرية من أجل إعداد مبادئ توجيهية عامة. وعقدت اجتماعات لأفرقة خبراء في منطقتي أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ من أجل جمع الخبرات القطرية والاتفاق على سبل المضي قدما. وجرى تحديد الممارسات الجيدة في مجال معالجة مختلف المسائل التقنية المتصلة بقياس تكاليف الإنتاج. واتفق على أن يتم إصدار الكتيب المتعلق بتكلفة الإنتاج بصورة تعاونية جنبا إلى جنب مع إصدار مواد تدريبية. وبالإضافة إلى ذلك، سيتم إعداد مجموعة برامج حاسوبية بشأن جمع إحصاءات الإنتاج وإدارتها وتحليلها، ودعم البلدان في تنفيذ الأساليب الجديدة. 
	اجتماع أصحاب المصلحة الرفيع المستوى المعني بالاستراتيجية العالمية: من التخطيط إلى العمل 
	27 - عقد هذا الاجتماع الرفيع المستوى في الفترة من 3 إلى 5 كانون الأول/ديسمبر 2012 في روما من أجل الإعلان الرسمي للاستراتيجية العالمية وتعزيز الشراكات من أجل تعزيز الالتزام بدعم تنفيذها. وأتاح أيضا الاجتماع الذي استغرق ثلاثة أيام الفرصة لتنظيم اجتماعات الخبراء حول أربعة مجالات ذات أولوية من مجالات البحوث (الأساليب الجديدة لقياس الأداء في مجال الزراعة والأمن الغذائي، واستخدام التقييمات القطرية لقياس القدرة على إنتاج الإحصاءات الزراعية، ووضع خطط استراتيجية قطاعية للإحصاءات الزراعية والريفية؛ ووضع أطر رئيسية لأخذ العينات لغرض إجراء الدراسات الاستقصائية في مجالي الزراعة والأسر المعيشية). وتم التوصل إلى اتفاق بشأن تحديد الأولويات في مجال أنشطة البحوث، ووضعت خطة عمل لتنفيذ مقترحات البحوث على مدى خمس سنوات من المرحلة الأولى للاستراتيجية العالمية. وتم نشر تقرير اجتماعات الخبراء والمواد التقنية على الإنترنت (fao.org/economic/ess/ess-events/global-strategy-2012/en). وسوف يسترشد بنتائج هذه الاجتماعات التقنية في إعداد برنامج البحوث واستحداث مواد بحثية معيارية ومبادئ توجيهية بشأن هذه المواضيع وسيتم إصدارها في إطار برنامج الاستراتيجية العالمية.
	سادسا - التقييم القطري
	28 - وُضع الاستبيان الموحّد للتقييم القطري. وعمد كل من مصرف التنمية الآسيوي، واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ، ومكتب منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الإقليمي في آسيا والمحيط الهادئ، إلى تجريبه في 59 بلدا من بلدان منطقة آسيا والمحيط الهادئ واستُرشد به لوضع خطة عمل منطقة آسيا والمحيط الهادئ. وسُلّط الضوء على بعض مشاكل تتعلق بالنوعية في الاستجابات القطرية وتم التشديد على ضرورة استعراض ذلك الاستبيان. ونُفّذ الاستبيان الموحّد أيضا في منطقة أفريقيا، بقيادة مصرف التنمية الأفريقي، بوصفه شريكا إقليميا مشاركا. ونظّم مصرف التنمية الأفريقي، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، حلقتَي عمل تدريبيتين إقليميتين لفائدة البلدان الناطقة باللغة الفرنسية والبلدان الناطقة باللغة الإنكليزية. وصُمّمت أداة برامجيات حاسوبية مكرّسة لملء الاستبيان على شبكة الإنترنت. واختير في كل بلد منسقون مسؤولون لا عن إدارة ملء الاستبيان فحسب بل عن كفالة التنسيق بين مُنتجي البيانات الوطنيين. وفي أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي ناقش الفريق العامل المعني بالإحصاءات الزراعية والريفية الاستبيان ووُضعت الترتيبات الكفيلة بتحديد البلدان ذات القدرات الإحصائية المختلفة من أجل منحها القدرة على دعم عملية التقييم.
	سابعا - أنشطة تنمية القدرات
	29 - اضطُلع أيضا بأنشطة تجريبية في مجال تنمية القدرات في بضعة بلدان دعما لتنفيذ الدعائم الثلاث للاستراتيجية العالمية.
	التعدادات السكانية والزراعية المتكاملة 

	30 - بعد أن تم ضع المبادئ التوجيهية لربط تعدادات السكان والمساكن بالتعدادات الزراعية، عُقدت حلقتا عمل إقليميتان: في الفترة من 28 أيار/مايو إلى 1 حزيران/يونيه 2012 في نوميا، كاليدونيا الجديدة، بالتعاون مع أمانة جماعة المحيط الهادئ، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وشراكة الإحصاء 21؛ وفي الفترة من 24 إلى 28 حزيران/يونيه، في عمّان، بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا والمعهد العربي للتدريب والبحوث الإحصائية. وأُبدي تأييد قوي للمبادئ التوجيهية والمناقشات التي عُقدت بشأن فوائد هذا التكامل، والشروط الخاصة التي تكون فيها التعدادات مناسِبةً، وأفضل الوسائل لتحقيق تكاملها في الظروف الخاصة بكل بلد.
	وضع خطة قطاعية للإحصاءات الزراعية في جمهورية تنزانيا المتحدة 
	31 - سعيا إلى اختبار تنفيذ الاستراتيجية العالمية على سبيل التجربة، قامت بعثة مشتركة بين منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة ووزارة الزراعة في الولايات المتحدة، بزيارة إلى جمهورية تنزانيا المتحدة من أجل تقييم حالة نظام الإحصاءات الزراعية هناك والوقوف على احتياجات المستخدمين ورسم ملامح الدعم التقني في مجال الإحصاءات التي تُقدم حاليا وتحديد المجالات ذات الأولوية حيث توجد حاجة إلى مواصلة تقديم المساعدة التقنية وبناء القدرات. وأجرت البعثة مشاورات مع جميع أصحاب المصلحة الرئيسيين، بمن فيهم موظفون كبار وفنيون من الحكومة وشركاء رئيسيون في التنمية. وعملت البعثة مع موظفين وطنيين لإعداد اقتراح حظي بموافقة جميع الشركاء، ويجري استخدامه مرجعاً لتقديم المساعدة في مجال الإحصاءات الزراعية. وتمثّل أحد الأنشطة الرئيسية المحددة في وضع الخطة الاستراتيجية القطاعية للإحصاءات الزراعية والريفية في عملية شاملة وبقيادة فريق وطني، تدعمه مجموعة واسعة من الشركاء، من بينهم منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، ووزارة الزراعة ودائرة الإحصاءات الزراعية الوطنية التابعة لها، ووكالة التنمية الدولية التابعة للولايات المتحدة، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي، ومصرف التنمية الأفريقي، ووزارة التنمية الدولية بالمملكة المتحدة.
	نظام المعلومات الإحصائية القطرية 

	32 - يشمل منهاج نشر نظام المعلومات الإحصائية القطرية قسما لنشر الحد الأدنى من مجموعة البيانات الأساسية التي تروّج لها الاستراتيجية العالمية. وتغطي هذه المجموعة الأساسية أربعة مجالات إحصائية (المجال الاقتصادي والمجال الاجتماعي والمجال البيئي ومجال الموقع الجغرافي) وتستخدم متغيرات رئيسية يبلغ عددها 41 متغيرا. وقُدم الدعم في إطار المشروع إلى واحد وعشرين بلدا لإدراج تلك البيانات الأساسية في نُظمها.
	ثامنا - المضي قدما والأولويات لعام 2013
	33 - في أعقاب اعتماد اللجنة الإحصائية التابعة للأمم المتحدة الخطةَ العالمية في دورتها الثانية والأربعين المعقودة في شباط/فبراير 2012، اضطلعت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة وشركاؤها، بأعمال مكثفة، مستعينةً بما لديها من موارد، لتهيئة الظروف الكفيلة بتنفيذ الخطة. وثمة آليات في مجال الحوكمة قائمة وعاملة على الصعيد العالمي وفي بعض المناطق. ووُضعت الأطر الإدارية والمالية والقانونية اللازمة لذلك. ويجري استقدام الموظفين الرئيسيين في المكتب العالمي وأدت الإجراءات الاستباقية التي اتُخذت لعمليات تعبئة الموارد إلى إبرام اتفاقات مِنح مع شركاء مهمّين في مجال توفير الموارد بهدف تغطية نحو 50 في المائة من الاحتياجات من الميزانية. ووفّرت الاجتماعات والمشاورات مع الخبراء مشورة تقنية وتوافقا في الآراء بشأن الأولويات وأنسب طرائق الاضطلاع بأنشطة البحث. ويستمر أيضا تحديث الموقع الشبكي للاستراتيجية العالمية، ويحتوي على وثائق عن الاجتماعات وخطط العمل، ومواد تقنية ووصلات تربط المتصفح بمواقع المنظمات الشريكة.
	34 - وسينصب الاهتمام في عام 2013 على الاضطلاع بأعمال تقنية في مجالات البحث المنهجي وتقديم المساعدة التقنية إلى البلدان، والتدريب على الصُّعُد العالمية والإقليمية والوطنية.
	35 - وعلى الصعيد العالمي، تشمل الأولويات لعام 2013 ما يلي: 
	(أ) إكمال إنشاء المكتب العالمي باستقدام الموظفين المتبقّين وتنظيم اجتماعات منتظمة لمجالس الإدارة؛
	(ب) تقديم الدعم لإعداد خطط عمل إقليمية (مع التركيز على أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، والشرق الأدنى، ورابطة الدول المستقلة)؛ 
	(ج) بدء تنفيذ حملة مكثفة في مجالي الدعوة والاتصال ومواصلة القيام بأنشطة تعبئة الموارد؛
	(د) مباشرة أو مواصلة أنشطة البحث بشأن عدد من المواضيع ذات الأولوية التي اتفق عليها خلال اجتماعات الخبراء وأقرها المجلس التنفيذي العالمي، بما في ذلك ما يلي: إطار البرنامج المتكامل للإحصاءات الزراعية؛ والخطة الاستراتيجية القطاعية للإحصاءات الزراعية والريفية؛ والإطار الرئيسي لأخذ العينات؛ والبرنامج المتكامل للدراسات الاستقصائية؛ وأساليب تقدير تكاليف الإنتاج؛ وأساليب تقدير تعداد رؤوس الماشية للبدو الرحّل؛ وأساليب تقدير الخسائر بعد الحصاد؛ وأساليب تقدير المساحات المزروعة والغلة والإنتاج في ظروف صعبة (مثل المحاصيل المختلطة، والزرع المتكرر والمستمر، والمحاصيل الدرنية)؛ واعتماد التكنولوجيات الجديدة للإحصاءات الزراعية (بما في ذلك استخدام النظام العالمي لتحديد المواقع والحاسوب اللوحي والمساعد الرقمي الشخصي لإجراء المقابلات الشخصية)؛ وتحسين البيانات الإدارية الزراعية؛
	(هـ) وضع ما يقابل ذلك من مبادئ/كتيبات توجيهية ومواد تدريبية وترجمتها إلى لغات الأمم المتحدة.
	تاسعا - نقاط للمناقشة
	36 - يُطلب إلى اللجنة ما يلي:
	(أ) الإحاطة علما بالتقدم المحرز في تنفيذ الاستراتيجية العالمية والتعليقات التي أُبديت بشأن ذلك التقدم؛
	(ب) تأييد ما اقتُرح من أولويات وسبل المضي قدما؛
	(ج) توجيه طلب إلى البلدان والشركاء لتوفير الموارد الكفيلة بدعم تنفيذ الاستراتيجية العالمية وتعبئة الموارد لسد العجز في التمويل.

