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جلنة الزراعة
الدورة الرابعة والعشرون
روما 92 ،سبتمرب/أيلول –  3أكتوبر/تشرين األول 9102

التقدم احملرز يف تنفيذ االسرتاتيجية العاملية لتحسني اإلحصاءات الزراعية والريفية
مقدمة
ميكن االعتبار أن االسرتاتيجية العاملية لتحسني اإلحصائيات الزراعية والريفية (املشار إليها فيما يلي بتسيمية
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االسرتاتيجية العاملية) ه أكرب جهد عامل مبذول لتحسني اإلحصاءات الزراعية والريفية يف البلدان النامية علي أسيا
مستدام .وقد قام البنك الدول بإعداد االسرتاتيجية العاملية بالتعاون مع منظمة األغذيية والزراعية (الفياو) وقيد خضيع
لعملية تشاورية واسعة النطاق شارك فيها املنظمات اإلحصائية الوطنية والدوليية .وقيد حظيي االسيرتاتيجية العامليية
بتأييد الدورة السادسة والثالثني ملؤمتر الفاو ( 32-11نوفمرب/تشرين الثيان  )3002وبتأيييد اللجنية اإلحصيائية لألمي
املتحدة (اللجنة اإلحصائية) يف فرباير/شباط  .3010كما حّث اللجنة اإلحصائية عل وضع خطة للتنفييذ (يشيار إليهيا
فيما يل بتسمية خطة العمل العاملية) تهدف إىل تعزيز النظام اإلحصائ الزراع الوطين ،مع اخلطوات الالزمية لوضيع
اإلطار الرئيس للعينات ،واإلطار املتكامل للمسح ونظام إدارة البيانيات .ومت تقيدي خطية العميل العامليية خيالل اليدورة
السابعة والثالثني ملؤمتر الفاو املنعقدة يف  32يونيو/حزيران  3 -يوليو/متوز  ،3011وقيد مت تأيييدها بالكاميل يف اليدورة
الثالثة واألربعني للجنة اإلحصائية ،يف فرباير/شباط عام .3013
ويف حني أن االسرتاتيجية العاملية لديها منظور طويل األجل ( 12-10عاما) فقد وضع خطية العميل العامليية
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لتغطية املرحلة األوىل من التنفيذ ( .)3012-3013وتوفر اخلطة اإلطيار املنهجي وهيكيل احلوكمية اليذ يسياعد علي
توجيه اجلهود العاملية واإلقليمية لبناء القدرات اإلحصائية من أجل إنشاء نظ إحصائية وطنية حمسّنة .وتتمحور اخلطة
عل ثالثة عناصر رئيسية ه  :برنامج للمساعدة الفنية وبرنامج تدريب وجدول أعميال للبحيو ..وهنيا أيضيا برنيامج
للتقيي القطر يشكل جزءا ال يتجزأ من اخلطة مبا أنه يساعد علي حتدييد الثغيرات واألولوييات .وتسيع اخلطية إىل
يمكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة ()QR؛ وهذه هي مبادرة من منظمة
األغذية والزراعة للتقليل إلى أدنى حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة .ويمكن
االطالع على وثائق أخرى على موقع المنظمة www.fao.org
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إقامة صالت للتآزر والتكامل مع األنشطة األخرى لتنمية القيدرات اإلحصيائية اجلاريية حالييا يف العدييد مين البليدان،
وكذلك مع املبادرات العاملية األخرى ،مثل نظام املعلوميات املتعلي باألسيواق الزراعيية اليذ اعتميد ميؤخرا االجتميا
الوزار جملموعة العشرين.
وتعدّ االسرتاتيجية العاملية أيضا برناجما مبتكرا للشراكة الدولية وه منفذة عل نطاق عامل عرب مخسة أقالي
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نامية (أ أفريقيا وآسيا واحمليط اهلادئ وأمريكا الالتينية والبحر الكارييب ،والشرق األدني  ،وأوروبيا الشيرقية وآسييا
الوسط ) 1بالتعاون مع املنظمات اإلقليمية األساسية ،وعل رأسها جلان األم املتحدة اإلقليمية وبنو التنمية اإلقليمية.
وتبعا هلذا النهج ،وضع كل إقلي من األقالي خطة العمل اإلقليميية اخلاصية بيه والي تعييّن أنشيطة املسياعدة الفنيية
وأنشطة التدريب احملددة ال تليب احتياجاته اخلاصة.
يف اإلطار االسرتاتيج اجلديد للفاو ،تندرج املبادرة االسرتاتيجية العاملية يف إطار اهلدف  ،6وهو هدف شيامل
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لعدة عناصر كاجلودة الفنية واملعرفة األساسية لتحقي األهداف االسرتاتيجية للمنظمة .إن دور اإلحصياءات يف أداء هيذ
املهمة أساس  .وأحد اجلوانب األكثر أهمية وبروزا للعمل اإلحصيائ اليذ قامي بيه الفياو يف إطيار اهليدف  6يتعلي
بالدع املقدم لتحسني نظ املعلومات لدى البلدان الناميية بشيأن اإلحصياءات الزراعيية والريفيية ،واسيتددامها لتصيمي
سياسات أكثر فعالية عل صعيد األمن الغذائ والتنمية الزراعية والريفية.

إطار التنفيذ
يقوم املكتب العامل بقيادة تنفيذ خطة العمل العاملية ،وهو ييؤد دورا حامسيا يف ضيمان التنسيي الفيين عيرب
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خطط العمل اإلقليمية .وإىل جانب دور التنسيق  ،يقدم املكتب العامل التوجييه االسيرتاتيج العيام ويضيع منهجييات
إحصائية جديدة فعالة من حيث التكلفة ،وخطوطا توجيهية ومواد تدريبية جديدة لدع تنفيذ خطة العمل العاملية علي
املستوى اإلقليم والقطر  .وتستضيف املكتب العامل شعبة اإلحصاءات يف منظمة األغذية والزراعية ،وذليك متشييا ميع
والية الفاو ودورها كمنظمة معرفية.
ويقود العمل عل املستوى اإلقليم الشركاء اإلقليميون واملكاتب اإلقليميية للفياو ،الي تقيدم املسياعدة الفنيية
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والتدريب للبلدان وتنس مع أصحاب املصلحة اإلقليميني والوطنيني .وحت اآلن ،أنشيت شيراكات رمسيية ميع البنيك
األفريق للتنمية وجلنة األم املتحدة االقتصادية ألفريقيا واللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحملييط اهليادئ ،مين
خالل مذكرات للتفاه .

 1إن تعريف األقالي ال يتطاب دائما مع التجمعات اإلقليمية ال تستددمها منظمة األغذية والزراعة بسبب ضرورة أخذ عضوية الشركاء اإلقليميني
يف االعتبار.
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حوكمة االسرتاتيجية العاملية
تنسّ االسرتاتيجية العاملية من خالل هياكل للحوكمة تعمل عل مجييع املسيتويات .أميا اللجنية التوجيهيية
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العاملية فه اجلهاز األعل لصنع القرارات عل املستوى العامل إذ توفر التوجيهات االسرتاتيجية واإلشراف عل تنفيذ
خطة العمل العاملية .واجمللس التنفيذ العامل  3هو مبثابة جلنة تنفيذيية للجنية التوجيهيية العامليية ويسيهّل عملياتهيا
اليومية لصنع القرارات .ويؤد املكتب العامل دور األمانة لكل من اللجنة التوجيهية واجمللس التنفيذ .
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تتبع احلوكمة عل املستوى اإلقليم اهليكل نفسه :أ لكل إقلي جلنة توجيهيية إقليميية ،وجمليس إقليمي
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تنفيذ (اختيار ) ومكتب إقليم .

تعبئة املوارد
إن إعادة بناء النظام اليوطين لإلحصياءات الزراعيية يف البليدان الناميية ،مين أجيل تلبيية كيلّ مين املتطلبيات
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املتواصلة والناشتة من البيانات ،وه عملية طويلة سوف تستمر لعدة سنوات .وقد مت تصمي خطة العمل العاملية لتغطية
مرحلة السنوات اخلمس األوىل من تنفيذ االسرتاتيجية العاملية ،ومن املتوقع أن تنتهي يف عيام  .3012وتسيتهدف هيذ
املرحلة األوىل ما جمموعه  20بلد نام  ،ويتطلب تنفيذها  12مليون دوالر أمريك  .وقد مت حشد ما جمموعه  42ملييون
دوالر أمريك حت اآلن بفضل مساهمة وزارة التنمية الدولية يف اململكة املتحدة ،ومؤسسة بيل وميليندا غييتس واملنظمية
اإليطالية للتعاون.
 -10يت توجيه املساهمات من خالل الصندوق االستتمان العيامل املتعيدد اجلهيات املاحنية اليذ أنشي لتجمييع
مساهمات الشركاء يف املوارد وضمان تدف التمويل لدع تنفيذ االسرتاتيجية علي املسيتوى العيامل واإلقليمي والقطير .
وتت إدارة الصندوق االستتمان من قبل الفاو ،بصفتها اجلهة املديرة للصيندوق الي تتلقي وتيدير وتصيرف املسياهمات
الواردة من اجلهات املاحنة إىل الشركاء املنفذين.

اإلجنازات الرئيسية
 -11عل الرغ من قصر مدة الربنامج ،الذ بدأ يف شهر أغسطس/آب  ،3013تعترب االسرتاتيجية العامليية اإلطيار
الرئيس لتعزيز القدرات اإلحصائية املتماسكة يف البلدان النامية.
 2تض عضوية اللجنة التوجيهية العاملية بلدين ميثالن كل إقلي وممثلني عن املنظمات الدولية واإلقليمية مبا يف ذلك الفاو والشركاء يف املوارد،
وممثلني عن مجعيات املزارعني ،وغريه من املستددمني األساسيني.
 3للمجلس التنفيذ العامل سبعة أعضاء تعينه اللجنة التوجيهية العاملية وختتاره من بني أعضائها .ويشمل هؤالء ممثلني قطريني من البلدان
املستفيدة ،وممثلني عن الشركاء اإلقليميني وممثلني عن الشركاء يف املوارد من الصندوق االستتمان العامل وممثل عن الفاو (حبك املنصب).
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 -13خالل املراحل األوىل لتأسيس الربنامج ،بذل جهود ملحوظة إلرساء أسس الربنامج ،مبا يف ذلك إنشاء هيكيل
احلوكمة العاملية ،وتطوير معايري إدارية مقبولة من مجيع الشركاء ،وآليية ماليية لتحوييل األميوال إىل الشيركاء املنفيذين
وإنشاء املكاتب العاملية واإلقليمية.
 -12وقد حظي خطط العمل اإلقليمية ألفريقيا وآسيا واحمليط اهلادئ بتأييد اللجنية التوجيهيية العامليية وأنشيت
املكاتب اإلقليمية املرتبطة بها .وقد أصبح خطط العمل اإلقليمية ألمريكا الالتينيية والبحير الكيارييب والشيرق األدني
وأوروبا الشرقية وآسيا الوسط (مع أمانة رابطة الدول املستقلة كشريكة مشاركة) يف مرحلة متقدمة من صياغتها.
 -14وكادت التقييمات القطرية اخلاصة باملرحلة األوىل ،ال تتيح حتديد البلدان ذات األولوية يف كل إقليي وتيوفر
مؤشرا إىل االحتياجات الرئيسية لتقدي املساعدة الفنية عل املستوى القطير  ،أن تسيتكمل يف األقيالي اخلمسية كليها.
وجيب أن يعقب هذا التقيي األول تقيي قطر معم  ،هو أسا وضع اخلطط اإلحصائية الوطنيية .وحتي اآلن ،أجنيز
مكتب الفاو اإلقليم ألفريقيا تقييمات قطرية معمقة يف كل من بوركينيا فاسيو وغانيا وميال ونيجريييا وأوغنيدا .وقيد مت
إعداد خطط اسرتاتيجية لإلحصاءات الزراعية والريفية يف إثيوبيا وموزامبي وتنزانيا ،يف حني بدأ الدع للعملية اخلاصة
بتلك اخلطط يف كل من بنن والرأ األخضر وكوت ديفوار وكينيا والسنغال .ويف آسييا واحملييط اهليادئ ،يقيوم املكتيب
اإلقليم للفاو حاليا بوضع اللمسات األخرية عل التقييميات القطريية املعمقية لكيل مين بينغالدي وبوتيان وإندونيسييا
وساموا وسر النكا .وتدع الفاو أيضا فيج وجورجييا ومجهوريية الو الدميقراطيية الشيعبية وميالو وميامنيار وعميان
وقطر .أما بوروند  ،ال تنال حاليا مساعدة مباشرة من قبل املكتب العامل  ،فستكون أول بلد يبدأ فيه تنفييذ اخلطيوط
التوجيهية لصياغة اخلطط .وسيوف ييوفر ذليك نهجيا مبتكيرا ليدمج نتيائج التقييي القطير املعمي يف صيياغة اخلطية
اإلحصائية ،وبالتال السماح بتوفري املساعدة الفنية بصورة أسر إىل البلدان.
 -12وقد بدأ جدول أعمال البحو .اليذ ينفيذ املكتيب العيامل بتقيدي أول النتيائج اهلامية الي سيوف ترتجي
تدرجييا إىل خطوط توجيهية ومواد تدريبية لفائدة البلدان .وقد أصبح الوثائ املنهجية متاحية فيميا ييص املواضييع
البحثية التالية :وضع إطار متكامل للمسح ،إنشاء إطار رئيسي للعينيات ،حتسيني تقيديرات تكلفية اإلنتياج ،حتسيني
توقعات احملاصيل ،الطرق اخلاصة باملصيايد الصيغرية النطياق ،اسيتددام االستشيعار عين بعيد لإلحصياءات الزراعيية.
وعالوة عل ذلك ،فقد مت االنتهاء مؤخرا من اخلطوط التوجيهيية املتعلقية باملواضييع التاليية :اسيتددام النظيام العيامل
لتحديد املواقع لقيا مساحة األراض  ،تقديرات املاشية املرتحلة ،استددام ونشر البيانيات اجلزئيية الزراعيية ،تقيدير
انبعاثات غازات االحتبا احلرار واعتماد التصنيفات اجلديدة للمنتجات .وجير حالييا وضيع اخلطيوط التوجيهيية
لنظام احملاسبة االقتصادية البيتية مليزانييات الزراعية واألغذيية .وقيد أتيحي اآلن نسيدة متهيديية لربجميية تتنياول
املقابالت الشدصية املدعومة بواسطة الكمبيوتر بعد أن مت جتريبها يف عدة بلدان .ومن املتوقع أن تصدر عما قريب ميواد
تدريبية بشأن الربط بني التعدادات السكانية والزراعية .وأخريا ،مت إحراز تقدم كبري ،بالتعاون مع البنك الدول  ،بشأن
حتسني قيا االستهال الغذائ يف املسوح األسرية ،يف حني أن العمل البحث عل وشك أن يبدأ فيما يص مواضييع
هامة مثل تقدير فواقد ما بعد احلصاد ،وتربية املاشية واملنتجات احليوانية واستددام البيانات اإلدارية.
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 -16إن تنفيذ األنشطة التدريبية ،ال تشمل تطوير مناهج للتدريب اإلقليمي  ،وتقييميات االحتياجيات التدريبيية
وتعزيز مؤسسات التدريب احلالية ،قد أصبح هو أيضا يف مرحلة متقدمة ،ال سييما يف أفريقييا .ويف هيذا اإلقليي  ،أثبي
توفري املنح الدراسية من خالل خطة العمل اإلقليمية وشركاء التنفيذ اإلقليمييني ،عين جنياح كيبري (وقيد بيدأ  44طالبيا
باخلضو لتدريب عل اإلحصياءات الزراعيية علي مسيتوى املاجسيتري اليذ متنحيه أفضيل اجلامعيات املتدصصية يف
اإلحصاءات الزراعية يف أفريقيا) .وعالوة عل ذلك ،فإن العمل جار أيضا عل مواءمة املناهج الدراسية واملدططيات مين
أجل دع مؤسسات التدريب اإلقليمية يف أفريقيا.

التحديات الرئيسية
 -12حدث بعض التأخريات عل مستوى تنفيذ األنشطة اإلقليمية خيالل املرحلية التمهيديية نظيرا لتعقييد عمليية
وضع معايري إدارية مشرتكة مقبولة من مجيع الشركاء .كما برزت صيعوبات يف جتنييد خيرباء فنييني مين ذو اجليودة
العالية للمكتب العامل  ،ما كان له تأثري عل تنفيذ جدول أعمال البحو .وبالتال عل تقدي اخلطوط التوجيهية واملواد
تدريبية .ومن أجل التغلب عل هذا التحد  ،فقد أعيد تنظي جدول أعمال البحو .ومت إسناد بعض املواضيع البحثيية
من خالل عملية تنافسية إىل مؤسسيات خارجيية للبحيو .مين أجيل ضيمان اإلصيدار السيريع للوثيائ املنهجيية بغيية
استددامها من جانب كل من األقالي والبلدان.
 -11ال يزال نقص التمويل ألمريكا الالتينية والبحر الكارييب ،والشرق األدن وآسيا الوسيط  ،إىل جانيب احلاجية
إىل سد ثغرات التمويل احلالية ألفريقيا ،وآسيا واحمليط اهلادئ ،واملكتب العامل  ،من املسائل العالقة .من أجيل ضيمان
استدامة الربنامج ،من املزمع عقد اجتماعات مع الشركاء يف املوارد علي املسيتوى اإلقليمي يف النصيف الثيان مين عيام
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