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 والقانونية الدستورية الشؤون جلنة

 الدورة التاسعة والتسعون

 0202أكتوبر/تشرين األول  02 – 02روما، 

 اتهيئة معنية باإلحصاءاقرتاح إلنشاء 
     

 مقدمة –أواًل 
 

، 43املةادة  مةن  )هةة(   7الفقةرة  ُتحال هذه املسألة إىل جلنة الشؤون الدستورية والقانونية )"اللجنةة"( ووبة     - 1

دوراتهةا للنظةر ميمةا  ةال إليهةا مةن       اللجنةة   تعقةد أن علةى  )هة( من الالئحة العامةة للمنظمةة، الةن تةن       7الفقرة 

مةن الدسةتور، وةا ل  لةو عهةويتها، واختصا،ةاتها،        6موضوعات حمددة قد تنشأ عن تشكيل اهليئات طبقًا للمةادة  

 معنيةة باححصةاءات  عامليةة   هيئةة . وتتنةاول هةذه الوثيقةة اقااحةا بءنشةاء      وإبراءات رمع تقاريرها، ولوائحها الداخلية

 من دستور املنظمة.  املادة السادسةمن  1الفقرة  ووب 
 

"للجنةة أن تقةدم التو،ةيات    الالئحةة العامةة للمنظمةة،    مةن   43من املةادة   9وكما هو منصوص عليه ل الفقرة  - 2
وتسعى هةذه  ".  8و  7واآلراء االستشارية، حس  مقتهى احلال، لدى النظر ل املسائل الن حتال إليها طبقا للفقرتني 

 .اهليئة العاملية اجلديدةإنشاء الوثيقة إىل احلصول على توبيهات اللجنة بشأن اقااح 
 

ل تةداعيات االقةااح علةى     2113وستنظر جلنتا الربنامج واملاليةة خةالل دورتيهمةا ل نوممربرتشةرين الثةاني       – 4

 الربجمة وامليزانية.  مستوى
 

 معلومات أساسية –ثانيًا 
 

وبرنةامج العمةل    2117-2113ل اخلطة املتوسةطة األبةل    هيئة معنية باححصاءاتإنشاء إمكانية النظر ل  مت -3

وباحضامة إىل  لو، يتم التأكيد على  .كمؤشر رئيسي لألداء ،2114.1الذي أقره املؤمتر ل عام  2112-2113وامليزانية 

أهمية تعزيز تقديم املنظمة لعملها اححصائي ل هذه الوثيقة ول غريها من الوثائق الن تعكس اسةااتيجية املنظمةة علةى    

 .املدى الطويل، كما هو موضح ل القسم الثالث أدناه
 

                                                      
ومت  "تأسيس جمموعة استشارية دولية وجلنة معنّية باححصاءات." 6، كمؤشر أساسي لألداء ميما خ  اهلدف 116، الصفحة C2013/3الوثيقة   1

 . 2114تأسيس اجملموعة االستشارية الدولية مورًا وقد عقدت أول ابتماع هلا ل سبتمربرأيلول 
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 إىل املةؤمترات احقليميةة الةن أخةذت علمةاً      صاءاتمعنية باحح عاملية هيئة حنشاء، ُقدم اقااح 2113ل عام  - 2

. وباحضامة إىل  لو، أو،ت بعة  اهليئةات   2اقااح إنشاء هيئة عاملية باملعلومات املقدمة، وأيد املؤمتر احقليمي ألمريقيا

تابعةة ملنظمةة األغذيةة     معنيةة باححصةاءات  احقليمية القائمة واملكلفة وعاجلة املسائل اححصائية، بءنشةاء هيئةة عامليةة    

 .الثالث امللحقوالزراعة. وترد معلومات إضامية عن اآلراء الن أعربت عنها اهليئات احقليمية ل 

 

 األساس املنطقي –ثالثًا 
 

 دستور منظمة األغذية والزراعة –ألف 

 

من دستور املنظمةة   1من املادة  1إن عمل اححصاءات أمر أساسي للوالية العامة للمنظمة كما هو مبني ل الفقرة  - 6

. "تتوىل املنظمة مجع املعلومات املتعلقة بالتغذية واألغذية والزراعة وحتليلها وتفسريها ونشرها" الن تن  على التالي: 

وعلى الرغم من أن الدستور ين  على عمل اححصاءات كعنصر أساسةي مةن واليةة املنظمةة، مءنةه ال يوبةد أي بهةا         

 ل ل املنظمة مكّلف خصيصًا وعاجلة هذا املوضوع. حكومي دولي شام

 

 اإلطار االسرتاتيجي املراجع ملنظمة األغذية والزراعة –باء 

 

مجع بيانةات ومعلومةات   "يقّر احطار االسااتيجي املرابع للمنظمة بأن إحدى الوظائف األساسية للمنظمة هي  - 7

والزراعة، وحتليل تلو البيانات واملعلومةات ور،ةدها وحتسةني إمكانيةة     ل اجملاالت  ات الصلة وهمة منظمة األغذية 

دعم تقةديم الة  إسةداء املشةورة و   "ومن الوظائف األساسية األخرى الن يساهم العمةل اححصةائي ميهةا    . "احلصول عليها

 ة إىل أدلةة من أبل اسةتحدا  سياسةات واسةتثمارات وبةرامج مسةتند      القطري واحقليمي الصعيدينتنمية القدرات على ل

ول سةيا  اهلةدف بشةأن النوعيةة الفنيةة      . 3لتنفيذ ور،د وتقييم السياسات واالستثمارات والربامج القائمة علةى األدلةة"  

الةن  البيانةات   وتكامةل "بةودة  واملعرمة واخلدمات، يشري احطار االسااتيجي املرابةع إىل العمةل اهلةادف إىل حتقيةق     

 .4"تنتجها املنظمة وحتللها

 

 ،94، ل الفقةرة  2112-2113وعالوة علةى  لةو، تشةري التعةديالت علةى برنةامج العمةل وامليزانيةة للفةاة           - 8

 :ما يليإىل 
 

تهع  يادة التشديد على ،نع القرارات باالستناد إىل األدلة ل احلكومات واملنظمات على مجيةع املسةتويات    "

أن تلعبةه ل قيةاو ور،ةد التقةدم احنةر   ةو        مزيدًا من الاكيز على دور اححصاءات والةدور الةذي ينبغةي   

األهداف والغايات احمنائية الوطنيةة والدوليةة. واملنظمةة ل طليعةة هةذه املهةام، مهةي تةؤدي دورًا أساسةيًا ل          

                                                      
احمريقيةة   للهيئةة والعشةرين  تو،ةية الةدورة الثالثةة     بتأييةد " 46الفقةرة   ،ARC/14/REPن ألمريقيةا، الوثيقةة   واملؤمتر احقليمي الثامن والعشر قام  2

  .ححصاءات الزراعيةمعنية با بءنشاء هيئة عامليةلإلحصاءات الزراعية 
 ، الن وامق عليها املؤمتر ل دورته الثامنة والثالثني. C2013/7)ب( و )د( من احطار االسااتيجي املرابع، الوثيقة  68انظر الفقرات الفرعية   3
 )ب(. 113، الفقرة C2013/7الوثيقة   4
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املساعدة على خف  اجلوع والفقةر بتنةوير عمليةة ،ةنع القةرار مةن خةالل تةومري بيانةات موثوقةة ول الوقةت            

يوي األهمية يقره دستور منظمة األغذية والزراعةة الةذي يةن  علةى أن تقةوم املنظمةة       املناس . وهذا الدور احل

 ."جبمع وحتليل وتفسري ونشر املعلومات  ات الصلة بالتغذية واألغذية والزراعة
 

تابعة للمنظمة ل حتقيةق األهةداف الةواردة ل احطةار االسةااتيجي       معنية باححصاءاتوقد تسهم هيئة عاملية  - 9

ن عةن األعهةاء لةديهم    ومن خالل تومري منتةدى حكةومي يهةم ل عهةويته  ثلة      ،املرابع ووثائق التخطيط  ات الصلة

 مسؤوليات ل بلدانهم تتعلق بالقهايا اححصائية. 
 

 اإلحصاءات يف جمال الفاو وبراجمها صياغة وتنفيذ سياسات –جيم 
 

عاملي للمنظمةة حشةراا الةبالد ومشةاركتهم ل مناقشةات اسةااتيجية بشةأن        منتدى ال يوبد ل الوقت احلالي  - 11

اححصاءات الزراعية. ووشاركة حمدودة للبلدان ل املناقشات على املسةتوى العةاملي، مةءن قةدرة املنظمةة علةى تسةهيل        

قد تكون حمدودة. وعةالوة علةى  لةو، ال يةتم وضةع األولويةات والسياسةات         اححصائيةاعتماد وتنفيذ القواعد واملعايري 

 العاملية لتنمية القدرات اححصائية بالتشاور مع األعهاء. 

 

وثابة منتدى لالخنةرا  الريةي لألعهةاء ل ،ةياغة برنةامج عمةل        معنية باححصاءاتوقد تكون هيئة عاملية  - 11

اضه ور،ده. وقد يعز   لو بدوره، التماسو ل تنفيذ برنةامج العمةل هةذا. وعةالوة علةى      إحصائي شامل للمنظمة واستعر

دور  سةيعز  والتزام أقوى من البلدان ل تطبيق القواعةد واملعةايري اححصةائية ل فتلةف املنةاطق       لو، مءن ملكية أقوى 

،فها منفعةة عامةة عامليةة، ويزيةد مةن      يحسن من اجلودة الشاملة للبيانات واححصاءات بوساملنظمة جتاه هذا اجلهد، و

  .مرص الدعم من قبل شركاء التنمية االسااتيجية

 

بيئات متكينية  هو يشّكلدورا مزدوبا م سااتيجي املرابع، يؤدي العمل اححصائيتنفيذ احطار اال لغرض - 12

 يساهم أيها ل نواتج وأنشطة كل منالن تعد سلعا عامة عاملية، و املنتجات اححصائية ة تيسر تقديمداخلية وخاربي

 األهداف االسااتيجية. 

 

من جمموعة عمل مشاكة  كبري اححصائيني مدعوما ححصائي للفاو بواسطةالتنسيق العام للنظام ا وجيري - 14

اححصائي نامج العمل بني إدارات املنظمة معنية باححصاءات. وقد أبرى كبري اححصائيني استعراضا شامال وواميا لرب

 ور،ده وتنسيقه كما يلي:  هختطيط للمنظمة موضحا
 

 تعد الن اححصائية املنتجات لتقديم وخاربية داخلية متكينية بيئات يشّكل الذي اححصائي العمل إن )أ(

. 6 اهلدف من 12-6 النتيجة تحت امليزانية ل مدرباو التخطيط قيد اآلن أ،بح عاملية عامة سلعا

 اححصاءات جمال ل الوطنية القدرات وتطوير إحصائية وقواعد معايري وضع على العمل هذا وينطوي

 إبراءات أيها يتهمن وهو. ماوستات عرب البيانات ونشر وحتليلها ،حتها من والتحقق البيانات ومجع

 . التقييم وإطار املؤسسي الر،د دعم عن مهال بودتها وضمان ومواءمتها والفا إحصاءات لتنسيق داخلية
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 قيد اآلن أ،بح قد االسااتيجية األهداف إطار ل النتائج حتقيق ل مباشرة يساهم الذي العمل إّن )ب(

 مهما دورا الفاو إحصاءات تؤديو. احنددة االسااتيجية األهداف حتت امليزانية ل ومدربا التخطيط

 اخلا،ة املخرباتو النواتج من حمدد نوع بتقديم ترتبط الن يةاححصائ واألنشطة النواتج من الكثري ل

 احلالية والثغرات ،البيانات خ  ميما اجلديدة االحتيابات اعتبار مت كما. االسااتيجية باألهداف

 . العمل ختطيط عملية من ابزء  البيانات طويرت وجماالت

 

 النظام اإلحصائي العامليباإلحصاءات يف  مكانة هيئة الفاو املعنية –دال 

 

إن اللجنةةة اححصةةائية لألمةةم املتحةةدة )"اللجنةةة اححصةةائية"( هةةي جلنةةة منيةةة تابعةةة للمجلةةس االقتصةةادي   - 13

دولة عهو ينتخبها اجمللس االقتصادي واالبتماعي على أساو التمثيل  23وتتألف اللجنة اححصائية من واالبتماعي. 

تسةاعد اللجنةة اححصةائية اجمللةس االقتصةادي ل      اجلغرال العادل، وُتمثل عادة من قبل رؤساء اححصةائيني لةديها. و  

 "املتخصصةة للوكةاالت   ةاححصةائي  األعمةال اححصاءات الوطنية وحتسني قابليتها للمقارنةة"، "تنسةيق    تشجيع تطوير"

  مجلة أمور أخرى. ضمن، 5" يادة حتسني اححصائيات واألسالي  اححصائية بشكل عامو"

 

تو،ةيات للةدول األعهةاء ل األمةم     جيو  للجنة اححصائية أن "تقةدم إىل ااجمللةس االقتصةادي واالبتمةاعي       - 12

". وبالتالي، تومر اللجنة اححصةائية لليةة تنسةيق    قراراتاملتحدة واألمني العام والوكاالت املتخصصة، ل شكل مشاريع 

. وتشةارا منظمةة   6حدة بشةأن املسةائل املتعلقةة باححصةاءات    حكومية دولية للتفاعل بني الوكاالت املتخصصة واألمم املت

 األغذية والزراعة ل ابتماعات اللجنة اححصائية بصفة مراق .

 

واألمةم  املنظمةة  ( )ميما يلي "اتفا  1936كما ينطوي االتفا  املربم بني األمم املتحدة ومنظمة األغذية والزراعة ) - 16

"األمم املتحدة هي الوكالة املركزية جلمع اححصاءات ، بأن 12ف املنظمة ل املادة املتحدة"( على التنسيق بينهما. وتعا

 وتعةاف األمةم املتحةدة بةدورها بةأن     وحتليلها ونشرها وتوحيدها وحتسينها خلدمة األغراض العامة للمنظمات الدوليةة"  

وحتليلةها ونشةرها وتوحيةدها وحتسةينها      "منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة هي الوكالة املناسبة جلمع اححصاءات

  (. الثاني مللحقا)يرد الن  الكامل هلذه املادة ل ضمن النطا  اخلاص بها" 

                                                      
مربايررشةبا    16الصةادر ل   (1 -د) 8، الةذي يعيةد التأكيةد علةى قةراره      1971مايورأيار  4 (21 -د)1266قرار اجمللس االقتصادي واالبتماعي   5

 اسةتعراض أسةالي  العمةل"،    عةن . مرمةق "تقريةر مكتة  اللجنةة اححصةائية      1936يونيةورحزيران   21ل  (2 -د) 8 بالقرار بصيغته املعدلة، 1936

 . 2113 األولديسمربركانون  E/CN.3/2005/2 ،21الوثيقة 
 أهميةة  علةى  شةدد "بشأن "تنسيق األنشطة اححصائية ل منظومة األمةم املتحةدة" الةذي     112ر32، القرار 2113اعتمدت اللجنة اححصائية ل عام   6

 الرييةة، وتفةادي   لإلحصاءات الوكاالت استخدام تعزيز أبل من الوطنية اححصائية واملكات  املتحدة األمم منظومة وكاالت بني ميما الفعال التنسيق

 (،2113مةةةارورل ار  7-3، ل مجلةةةة أمةةةور أخةةةرى. تقريةةةر الةةةدورة اخلامسةةةة واألربعةةةني ) "اححصةةةائية املصةةةادر ل والتهةةةارب اال دوابيةةةة

 .3، امللحق رقم 2113، السجالت الريية للمجلس االقتصادي واالبتماعي لعام E/2014/24-E/CN.3/2014/35الوثيقة 
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"على نيتها ل التعاون ل أي تةدابري   اتفا  املنظمة واألمم واملتحدة من 3املادة  تؤكد منظمة األغذية والزراعة ل - 17

. وعالوة علةى  الوكاالت املتخصصة وتلو التابعة لألمم املتحدة معاال متاما" تنسيق أنشطةأخرى قد تكون ضرورية جلعل 

، بةأقرب وقةت   مجيع التو،يات الريية الن قد تقدمها هلا األمم املتحدةتقديم  العمل على"  على  لو، توامق املنظمة

"لتقةديم التو،ةيات إىل   مع االعةااف بسةلطة اجمللةس االقتصةادي واالبتمةاعي      " وإىل اجلها  املناس  ل املنظمة كن 

عنةد الطلة ،   "الةدخول   وتوامق املنظمة على. 7هذه الوكاالت املتخصصة" لتنسيق سياسات وأنشطةالوكاالت املتخصصة 

ة ل الوقت املناسة  بشةأن   وعلى تقديم تقرير إىل األمم املتحد، ميما يتعلق بهذه التو،ياتل مشاورات مع األمم املتحدة 

)يةرد الةن     احبراءات الن اختذتها املنظمة أو أعهائها لتنفيذ هذه التو،يات، أو بشأن النتائج األخرى للنظةر ميهةا"  

  (.الثاني امللحقالكامل هلذه املادة ل 

 

الةذي   ل منظمةة األغذيةة والزراعةة    الكيان األساسةي ، ل الوقت احلاضر، لفاودى اويشكل كبري اححصائيني ل - 18

ميكنةةه أن يسةةهم ل اخلةةربة التقنيةةة ول دعةةم التنسةةيق بةةني املنظمةةة واجمللةةس االقتصةةادي واالبتمةةاعي، أو اللجنةةة   

 وا يتماشى مع اتفا  املنظمة واألمم املتحدة وقةرارات اجمللةس   ،اححصائية، بشأن املسائل املتعلقة باححصاءات العاملية

 البتماعي. االقتصادي وا

 

"لتنسيق.السياسةات   ومن املالحظ أن "التنسيق" مع األمم املتحدة ميكنه أن يشمل استالم تو،يات والنظر ميهةا  - 19

واألنشطة"، و لو، بشأن املسائل الن يدخل التقرير بشأنها ل نطا  السلطة احلصرية  لألعهاء. وإ ا كان من املطلةوب  

الرئاسةية الةن مةن شةأنها، ل      األبهةزة يج  أن يتم  لةو مةن خةالل إحةدى     أن يكون هناا تبادل حكومي دولي، م

املقابل، أن حتدد منتدى مناس  لتقديم املشورة املتخصصة من أبل االمتثال لألحكام املذكورة أعاله. وستأتي عادة هةذه  

ال يشةاركون بانتظةام ل    املشورة املتخصصة من كبار اححصائيني داخل الو ارات املتخصصة على املستوى الوطين، الذين

 دورات األبهزة الرئاسية ل املنظمة. 

 

تعزيز تنسيق العمل اححصائي للمنظمة مةع بقيةة النظةام اححصةائي      معنية باححصاءاتومن شأن هيئة عاملية  - 21

اجمللس االقتصادي  العاملي، وا ل  لو األمم املتحدة، كما هو منصوص عليه ل اتفا  املنظمة واألمم املتحدة ول قرارات

 واالبتماعي، وتعزيز دور املنظمة ل هذا النظام. 

 

 األساس القانوني –رابعًا 
 

، 6ء هيئةة ووبة  املةادة    استنادًا إىل املهام املتوقعة من اهليئة املقاحة اجلديدة والغرض منها، يو،ى بءنشةا  - 21

"للمةؤمتر أو اجمللةس أن    مةا يلةي  علةى   ،ل اجلةزء  ي الصةلة   ،6من املادة  األوىلمن الدستور. وتن  الفقرة  ،1الفقرة 

املنتسبة ... لتقديم املشورة بشأن وضع السياسةات   واألعهاءينشئ هيئات تكون عهويتها مفتوحة جلميع الدول األعهاء 

 . وتنفيذها وتنسيق عملية تنفيذها"

                                                      
 .يعكس هذا احلكم دور اجمللس االقتصادي واالبتماعي كما ورد ل الفصل العاشر من ميثا  األمم املتحدة  7
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 02/79من القرار  8حتليل االقرتاح يف ضوء الفقرة  –ألف 

 

"ل املسةتقبل، ينبغةي   مت إيالء اهتمام وثيق، ل عملية تطوير هذا االقااح، لقرار املؤمتر الذي ين  علةى أنةه    - 22

إنشاء األبهزة الدستورية مقط عند الهرورة القصوى وعنةدما يةتعني االضةطالع بعمةل ال ميكةن أن تقةوم بةه اجلماعةات         

مجيةةع اهليئةةات اجلديةةدة الةةن مت إنشةةاؤها أن تةةن  علةةى املرابعةةة الدوريةةة  الختصا،ةةات، وأنةةه ينبغةةي خصصةةةامل

قد مت النظر ميها، علةى النحةو    97ر14من القرار  8وهكذا، مءن العوامل الن ينبغي النظر ميها ومقًا للفقرة  .8لفائدتها"

 املبني أدناه.
 

احلالية كما أعرب عنها أعضاء املنظمة وكماا  بالنسبة لوالية منظمة األغذية والزراعة وأولوياتها احملورية  - 24

أعاله، إن العمل اححصائي وحوكمته بةزء ال يتجةزأ مةن     9 إىل 6 اتكما هو موضح ل الفقر جاءت يف وثائق التخطيط:

وبرنامج العمل وامليزانية  2117-2113وخطة العمل متوسطة األبل للفاة  والية املنظمة، واحطار االسااتيجي املرابع،

2113-2112 . 

 

 :تشمل املهام املقاحةة للجنةة اححصةاءات    وضوح تعريف املهمة، اليت ينبغي أن تكون عادة ملدة حمدودة: - 23

( تقديم املشورة بشأن السياسات واألولويات وتنسةيق تنفيةذ برنةامج العمةل اححصةائي للمنظمةة )كمةا هةو موضةح ل          1)

تعزيز التنسيق وتعزيز دور منظمة األغذية والزراعة )كما هو موضح ل الفقرات من  (2)و(، داخل املنظمة؛ 8و 6الفقرتني 

. وترد املهام بشكل أكثر حتديدا ل املادة الثالثة من مسةودة االختصا،ةات   ، داخل النظام اححصائي العاملي(21إىل  11

 .امللحق األولالواردة ل 

 

"مجةع معلومةات تتعلةق    وإ ا أخذنا ل عني االعتبار أن إحدى وظائف املنظمة املنصوص عليها ل الدستور هي  - 22

، مقةد تكةون هنةاا حابةة إىل منتةدى حكةومي دولةي بشةأن         بالتغذية والغذاء والزراعةة وحتليلةها وتفسةريها ونشةرها"    

فين مناسبة، سواء كانت فصصة أو عةن طريةق   وقد ال تكون املشاورات على املستوى الاححصاءات على أساو مستمر. 

بتنسةيق برنةامج عمةل    بءسداء املشورة بشأن األولويات والسياسات و، كما هو متوقع، جلنة دائمة، إ ا مت تكليف اهليئة

وعالوة على  لو، ول ضوء تومري املشورة املتوقع بشأن مسائل السياسات الن قد تنشةأ عةن   املنظمة اححصائي الشامل. 

شة القهايا اححصائية، قد يكون من املناس  إجياد خط إبالغ ريي مع جملس املنظمة ومؤمترها. ومع  لةو، مةءن   مناق

( ين  على االسةتعراض الةدوري لفائةدة اهليئةة،     األول امللحقاملادة احلادية عشرة من مشروع االختصا،ات )الوارد ل 

 .لتقييم عملها وأدائها، مهال عن استمرار احلابة إليها

 

ستقوم اهليئة املقاحةة وعاجلةة مسةألة     األثر اإلجيابي لعمل اهليئة على مستوى الدول األعضاء يف املنظمة: - 26

الغياب احلالي ملنتدى حكومي دولي للمشاركة القطرية، وتقاسم املعرمة وتبادل اخلةربات بشةأن "أمهةل املمارسةات" ل     

 اححصةائي العةاملي واملوامقةة عليهةا.     عمةل املنظمةة  أولويات برنةامج   جمال اححصاءات. وهي تومر للية لألعهاء ملناقشة

                                                      
 (. 1997املعتمد من املؤمتر ل دورته التاسعة والعشرين ) 97ر14من القرار  7الفقرة   8
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وعلى مستوى أعمق من األثر، من املتوقع أن تسهل اهليئةة عمليةة اختةا  القةرارات املبنيةة علةى األدلةة علةى الصةعيد          

 أعاله(.  8القطري، على النحو املؤكد عليه ل احطار االسااتيجي املرابع )أنظر الفقرة 

 

تةنعكس امليةزة    مليزة النسبية للمنظمة، وبالتالي جتنب التداخل وخلق التآزر مع عمل اهليئاات األخارى:  ا - 27

من دسةتور   1النسبية للمنظمة ل إدراج اححصاءات ضمن الوالية األساسية للمنظمة، على النحو املنصوص عليه ل املادة 

 (. 16املنظمة. وقد اعامت األمم املتحدة بشكل واضح ويزتها النسبية ل جمال اححصاءات الزراعية )أنظر الفقرة 

 

من غري احنتمل أن تتداخل وظائف هيئة اححصاءات التابعة للمنظمة مةع وظةائف اللجنةة اححصةائية لألمةم       - 28

فةة األمةم   بدال من  لةو، مةءن وظي  والوكاالت املتخصصة؛  مم املتحدة وعمليوبد أي ا دوابية بني عمل األ والاملتحدة. 

، ل مجلةة أمةور   الوكاالت املتخصصة وتعزيز حتسني اححصاءات واألسالي  اححصةائية عمومةاً   عملتنسيق  هي املتحدة

لجنةة اححصةائية   . وبالفعل، مءن إحدى الوظائف اهلامة هليئة اححصاءات التابعةة للمنظمةة هةي التفاعةل مةع ال     أخرى

لألمم املتحدة، وبوبه خاص، تقديم التوبيه إىل األبهزة الرئاسية بشأن كيفية معاجلة الطلبات والتو،يات الواردة مةن  

 .9األمم املتحدة ل إطار سياسات منظمة األغذية والزراعة وبرنامج عملها

 

الوحيدة الةن تتةألف    األبهزةة، نظرًا إىل أن وُيعترب أيها أنه لن يكون هناا تداخل مع أبهزة املنظمة احلالي - 29

. وبالفعل، ميكن هليئة عاملية تعزيز أوبةه التةر ر بةني    10اححصاءات ضمن املنظمة هي إقليمية تتناولمن األعهاء والن 

املسةتوى  هذه اهليئات احقليمية، وتعزيز احلوار بني األقاليم بشأن املسائل اححصائية، وحتسني االتسا  والتماسو على 

التشةريعية ألن الواليةة    األبهةزة ترب كذلو أنه ال توبد أي ا دوابية مع عمل أي من األبهزة الرئاسةية أو  عالعاملي. وُي

داخل الةو ارات املتخصصةة   ستتطل  مهمًا شاماًل للقهايا اححصائية، على سبيل املثال، على مستوى كبار اححصائيني 

 .ون بانتظام ل دورات األبهزة الرئاسيةعلى املستوى الوطين، الذين ال يشارك

 

نسبة أعضاء منظمة األغذية والزراعة الذين يهمهم عمل اهليئة املقرتحة مع إيالء االعتبار الواجب للقادرة   - 41

كمةا هةو مةبني ل     االقتصادية لألعضاء األقل يسرًا، مبا يف ذلك البلدان األقل منوا والدول اجلزرية الصغرية النامياة: 

أعاله، من املتوقع أن حتقق اهليئة موائد مباشرة جلميع األعهاء. وقد حتقق موائد خا،ة لألعهاء األقل يسرًا  22ة الفقر

اختا  القرارات القائمة على األدلة )كمةا  من خالل دعمهم ل تطوير القدرات املؤسسية، وبوبه خاص، ل تطوير قدرات 

 (. 9إىل  7هو موضح ل الفقرات من 

 

                                                      
 لفعل، وا أنها تعمل ووب  تفوي  من اجمللس االقتصادي واالبتماعي، ال ميكن هليئة اححصاءات أن تكون وثابة منتدى ملناقشات املنظمةة با  9

 بشأن املسائل اححصائية.
ئ(، وبالتةالي، ال يوبةد حاليةا    من املالحظ أن هناا إقليمني مقط لديهما هيئتان رييتان لإلحصاءات الزراعية )أي أمريقيا، ولسياراحنيط اهلاد  10

ميةة وحةدها   أي مر،ة ملشاركة موحدة وعادلة ل مجيع املناطق. ول أي حال، مءن حماولة معاجلة القهايا اححصائية العاملية من خالل اآلليات احقلي

 للمزيد من املعلومات بشأن اهليئات اححصائية احقليمية القائمة.  الثالث امللحقلن يكون معاال. يربى االطالع على 
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استعداد األعضاء على املساهمة يف عمل اهليئة مالياًا ومان خاالل املادخالت غاري النقدياة، وخاصاة حياث          - 41

ستقوم اهليئة خبدمة عدد حمدود من البلدان، مع إيالء االعتبار الواجب للقادرة االقتصاادية لألعضااء األقال يسارًا      

مصلحة ومائدة مجيع األعهاء، ُيقاح أن يتم متويلها أن نطا  والية اهليئة سيكون من  نظرًا إىلوتوافر دعم مالي آخر: 

 الكفاية من املصلحة العامة لهمان مستوى كةاف   همن الربنامج العادي للمنظمة. ومن املتوقع أن هناا مستوى عال وا مي

اعيةة الوطنيةة   بالفعل بياناتهم اححصةائية الزر من املدخالت غري النقدية عند االقتهاء )على سبيل املثال، يومر األعهاء 

إىل منظمة األغذية والزراعة(، وأنه ستكون هناا مرص للتربعات ملشاريع حمددة قد تنشأ، أو لدعم مشاركة الومود الةن  

 قد حتتابها حلهور ابتماعات اهليئة. 

 

وأخريًا، يتهح أنه ال ميكن حتقيق أهداف اهليئة من خالل عمل األمانة لوحدها ألنها ستكون مكلفة وعاجلةة   - 42

املسائل الن تدعو إىل مشاركة األعهاء بشكل مباشر على مسةتوى السياسةات وحتديةد األولويةات للربنةامج اححصةائي       

 الشامل للمنظمة.  

 

 تكاليف تنفيذ االقرتاح –باء 

 

اححصاءات بشكل أساسي من الربنامج العةادي للمنظمةة. ولةيس    ب املعنية يئةاهل عمل املتوقع أن يتم متويلمن  - 44

إىل بانة  املسةتوى العةام للمةوارد      2112 منص  كةبري اححصةائيني   إنشاء أمااهليئة.  دعمهناا حابة ملوارد إضامية ل

 املتوقعةة  الةدعم  متطلبات لتلبية ميكفيان( 12-6 النتيجة) 2112-2113املدربة أ،ال ل برنامج العمل وامليزانية للفاة 

  .املستقبل ل اهليئة على ستات  الن للموظفني

 

، مقد مت تقييمها على أساو أنه سيتم عقد بلسة عامة واحةدة علةى   يتعلق وتطلبات موارد غري املوظفنيوميما  - 43

 األسةةاو، ُيقةةدر حاليةةا أن هنةةاا حابةةة ملبلةة      األقةةل هليئةةة اححصةةاءات خةةالل مةةاة السةةنتني. وعلةةى هةةذا       

دوالر أمريكي ملوارد غري املوظفني خلدمة اهليئة خالل ماة السنتني. وستغطي هذه التكاليف بشةكل أساسةي    411 111

املسةاعدة اخلاربيةة ل إعةداد الوثةائق املتخصصةة( واملتطلبةات أثنةاء        واألعمال التحهريية للدورة )مثل ترمجة الوثائق، 

، وخدمات السعاة، واألمن، اخل(. ويستند هةذا التقةدير إىل تكةاليف    ل اللغات الست ل املنظمة ة )الامجة الفوريةالدور

 ابتماعات األبهزة املماثلة القائمة ل املنظمة. 

 

أما أي أنشطة أخرى للهيئة املعنية باححصةاءات )مثةل الةدورات احضةامية خةالل مةاة السةنتني، واألبهةزة          - 42

   عية واملشاريع احنددة( مسوف تستوب  موارد إضامية من املساهمات املقررة أو الطوعية.الفر
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 عملية اإلنشاء –جيم 

 

. ووةا أنةه مةن    11قةرار يتخةذه إمةا اجمللةس أو املةؤمتر     من الدستور، مءن إنشاء هيئة بديدة هو  6ومقًا للمادة  - 46

مسيكون من املناس  اختا  هةذا احبةراء مةن قبةل املةؤمتر أو بنةاء علةى        املقصود أن يكون للهيئة اجلديدة والية عاملية، 

طلبه. وسيتماشى  لو مع  ارسات املنظمة الن يةتم ووببهةا إنشةاء األبهةزة الدسةتورية الةن تتمتةع بواليةة عامليةة          

 ، ميما يتم إنشاء اهليئات احقليمية بقرارات من اجمللس.  12بقرارات من املؤمتر أو ووببها

 

 اإلجراءات املقرتح أن تتخذها اللجنة –خامسًا 
 

، والةذي  امللحاق األول إن اللجنة مدعوة إىل استعراض هذه الوثيقة، وا ل  لو مشروع قةرار املةؤمتر الةوارد ل     - 47

 قتهاء.اليتهمن مسودة االختصا،ات، وإىل تومري التوبيهات حبس  ا

 

الن قد تكون للهيئات واملؤمترات احقليمية ل هذه املسألة، ممن املقاح أن يةتم تقةديم طلة      إىل املصلحةنظرا  - 48

تنشةأ بةني    قةد إىل املدير العام ل مشروع القرار لتقديم تو،يات إىل املؤمتر ل دورته األربعني بشأن العالقة الرييةة الةن   

التعليقات الواردة من املؤمترات وهيئات اححصاءات  مراعاةهيئات اححصاءات احقليمية وهيئة اححصاءات العاملية، مع 

 احقليمية. 

 

إ ا رأت اللجنة أنه ميكنها تأييةد االقةااح، ممطلةوب منهةا أن حتيلةه إىل اجمللةس لينظةر ميةه، ول الوقةت           - 49

اعتماده من قبل املؤمتر العام للمنظمة ل دورته التاسعة والثالثني املقرر عقةدها ل يونيةورحزيران    لذلو وحمكانيةاملناس  

  .2113. سيتم تقديم االقااح إىل جلنة الربنامج واللجنة املالية ل نوممربرتشرين الثاني 2112

  

                                                      
من الدستور، جيو  للمؤمتر وللمجلس إنشاء هيئات عامة أو إقليمية، وكذلو جلان وأمرقةة عمةل،    6ومقا ألحكام املادة " املبادئمن  2تن  الفقرة   11

 االبتماعات. وحمتام احبراء القانوني الال م يكفي أن يصدر قةرار بةذلو مةن املةؤمتر     كما جيو  هلما عقد ابتماعات عامة ومنية وإقليمية أو غريها من

 ".أو اجمللس
باسم هيئة املوارد الوراثية النباتية من قبل اجمللس ل  1984أنظر على سبيل املثال، هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة، الن تأسست ل عام   12

. وقد مت توسيع تفوي  اللجنةة وأعيةد تسةميتها كهيئةة املةوارد الوراثيةة       84ر9( حبس  طل  املؤمتر ل قراره 82ر1دورته اخلامسة والثمانني )القرار 

 .92ر4ل قراره  1992لألغذية والزراعة من قبل املؤمتر ل عام 
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 األول امللحق

 مشروع قرار

 إلحصاءاتمعنية باإنشاء هيئة 

 

 إن املؤمتر:

 

 ححصاءات،معنية با... اأدخل تو،يات اجمللس  بشأن إنشاء هيئة  أن أخذ علمابعد 

"تتوىل املنظمة مجع املعلومات املتعلقة بالتغذية واألغذية والزراعة وحتليلةها  إىل أن دستور املنظمة ين  على أن  إذ يشري

 "،وتفسريها ونشرها

من الدسةتور   6من املادة  1ل األحكام  ات الصلة ل النصوص األساسية للمنظمة، وعلى وبه اخلصوص الفقرة  وإذ نظر

مةن الدسةتور،    12و  13واملبادئ واحبراءات الن ينبغي أن حتكم االتفاقيات واالتفاقات الةن ُتعقةد ل إطةار املةادتني     

 ر، الواردة ل النصوص األساسية للمنظمة،  من الدستو 6واللجان واهليئات املنشأة ووب  املادة 

 

 من الدستور؛ 6من املادة  1ومقًا للفقرة  هيئة معنية باححصاءاتأن ينشئ يقرر  (2)
 

تنشةأ  من املدير العام تقديم تو،يات إىل املؤمتر ل دورته األربعني بشأن العالقةة الرييةة الةن قةد      يطلب (4)

واهليئة، بعد طل  التعليقات الواردة من املؤمترات وهيئات اححصاءات بني هيئات اححصاءات احقليمية 

 ؛ احقليمية ومع مراعاتها
 

 اختصا،ات اهليئة، الن ستكون على النحو التالي:يعتمد  (3)

 

 العضوية :1املادة 

 

تتةألف اهليئةة مةن    ول املنظمةة.   واألعهةاء املنتسةبني  الدول األعهةاء   أمام مجيععهوية اهليئة مفتوحة تكون  - 1

 اهليئة. ل أعهاء صبحواُيل أن  واألعهاء املنتسبني الذين خيطرون املدير العام برغبتهمالدول األعهاء 

 

على كل عهو ل اهليئة أن يبل  املدير العام عن اسم  ثله، الةذي جية  أن يشةارا قةدر احمكةان ل دورات       - 2

تتعلةق بالتنسةيق بةني اهليئةة والدولةة املعنيةة بشةأن القهةايا اححصةائية          اهليئة بصفة مستمرة، وأن يتحمل مسؤوليات 

   املتعلقة جبميع جماالت عمل املنظمة.
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 األهداف :2املادة 

 

أهداف اهليئة هي تعزيز احلوكمة العاملية لعمل املنظمة ل جمال اححصةاءات وتعزيةز التنسةيق بشةأن املسةائل       - 4

 وظيفتهةةةا املتعلقةةةة جبمةةةع وتفسةةةري ونشةةةر املعلومةةةات  ات الصةةةلة بالتغذيةةةةاححصةةةائية، دعمةةةًا للمنظمةةةة ل أداء 

 واألغذية والزراعة.

 

 الوالية :3املادة 

 

تقوم اهليئة بتومري املشورة وتعزيةز التنسةيق ل سةيا  األولويةات العامليةة للمنظمةة، وسياسةاتها وبةرامج عملةها املتعلقةة           

  :وا يلي باححصاءات. وهلذا الغرض تقوم اهليئة
 

املنظمة ل ،ياغة أولوياتها وسياسةاتها   ةتقديم املشورة إىل األبهزة الرئاسية بشأن املسائل اححصائية ملساعد أ()

وبرامج عملها بشأن اححصاءات على املستوى العاملي، مع مراعاة القهايا  ات االهتمةام املشةاا مةن قبةل     

 قليمةةي والقطةةري، واالحتيابةةات الناشةةئة   أعهةةاء املنظمةةة، واألولويةةات احنةةددة علةةى املسةةتويني اح    

 للبيانات واالحصاءات؛
 

تنسيق وتعزيز االتسا  ل تنفيةذ سياسةات املنظمةة وبةرامج عملةها العامليةة بشةأن اححصةاءات، وأنشةطتها           ب()

منتدى لتبادل املعلومات واخلربات بني  وكونها وثابةاححصائية ل فتلف املناطق، ل مجلة أمور أخرى، 

 األعهاء بشأن املسائل اححصائية؛
 

 مةن قبةل املنظمةة، مةن خةالل     تكامل البيانات املنتجة واحنللة واملنشةورة  تعزيز التماسو وحتسني نوعية و ج()

، واسةتعراض  إقراراهةا وتعزيزهةا و  النظم واملنهجيات واملعايري الدولية ححصاءات األغذية والزراعةة النظر ل 

 لليات ضمان اجلودة بغية تقديم التو،يات من أبل التحسني؛  
 

تقديم املشورة االسااتيجية بشأن لليات لتشجيع تطوير النظم الوطنية لإلحصاءات الزراعية، وتطةوير قةدرة    د()

 ييمها. البلدان على إعداد السياسات واالستثمارات والربامج القائمة على األدلة، وتنفيذها ور،دها وتق
 

تعزيز التعاون والتنسيق مع األمةم املتحةدة، وةا ل  لةو اللجنةة اححصةائية لألمةم املتحةدة، وغريهةا مةن            هة()

اهليئات اححصةائية احلكوميةة الدوليةة بشةأن املسةائل  ات االهتمةام املشةاا، وتعزيةز دور اححصةاءات          

 ي؛الزراعية باعتبارها بزءا ال يتجزأ من النظام اححصائي العامل
 

النظر ل املسائل املعروضة أمةام املنظمةة مةن قبةل األمةم املتحةدة والكيانةات األخةرى ل النظةام اححصةائي            و()

العاملي، وتقديم املشورة إىل األبهزة الرئاسية بشأن هذه املسائل، بناء على طل  األبهزة الرئاسية، ،ياغة 

 استجابات املنظمة بشأن هذه املسائل واحبالغ عنها؛
 

  تعزيز دور اححصاءات باعتبارها منفعة عامة عاملية واعتماد سياسات نشر البيانات املفتوحة.   ()
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 املكتب :4املادة 

 

سيكون للهيئة مكت  يتكون على أساو التمثيل العادل مةع إيةالء االعتبةار الوابة  ملبةدأ التنةاوب. وينبغةي         - 1

 .11حتديد طر  اختيار أعهاء املكت  ل الالئحة الداخلية العتمادها من اهليئة ومقًا للمادة 

 

ه خاص، التخطةيط لعمةل اهليئةة    تتمثل مهام املكت  األساسية ل تسهيل األداء الفعال والكفء للهيئة، وبوب - 2

وإعداد وتنظيم دورات اللجنة، وا ل  لو تسهيل التشاور مع األعهاء ميما يتعلق جبداول األعمال وغريها من املسةائل،  

مج عملها، وبناء علةى  العام ألنشطة اهليئة وبرنا يقوم املكت  بتقديم املقاحات إىل اهليئة بشأن التوبهووتعزيز احلوار. 

 برنامج العمل الذي أقرته اهليئة.  تنفيذ التحقيق ل مشاكل معينة واملساعدة ل ضمانباملكت  يئة يقوم طل  اهل

 

 الدورات :5املادة 

 

ترد ل برنامج العمل وامليزانيةة للمنظمةة للفةاة  ات الصةلة.      اتعقد اللجنة عادة هذه الدورات مقط ل كل ماة سنتني كم

 . بالتشاور مع املكت ، إىل عقد دورات اهليئة ،وُتعقد عادة الدورات ل مقر املنظمة. ويدعو املدير العام

 

 ذات الصلة املخصصةاألجهزة الفرعية واالجتماعات  :6املادة 

 

تراه ضروريًا حجنا  مهامها ورهنًا بتوامر األموال الال مة ل البةاب   جيو  للهيئة إنشاء أبهزة مرعية حبس  ما - 1

 ي الصلة من امليزانية املعتمدة للمنظمة، أو ميكنها أن تو،ي املدير العام بعقد ابتماع خاص لدراسة مسائل حمةددة قةد   

ىل املدير العام حتديةد مةدى   يتعذر مناقشتها بشكل مثمر خالل اجللسات العادية للهيئة بسب  طبيعتها املتخصصة. ويتو

 .توامر األموال

 

حتدد اهليئة العهوية ل األبهزة الفرعية واملشاركة ل االبتماعات املخصصة، وميكنها أن تكون مفتوحة أمام  .2

 ثلي أعهاء اهليئة، والةدول األعهةاء واألعهةاء املنتسةبني ل املنظمةة غةري األعهةاء ل اهليئةة، واملنظمةات الدوليةة،           

دد يتعلةق بعمةل اهليئةة، أو اخلةرباء الةذين يعملةون بصةفتهم        واملنظمات الدولية غري احلكومية الن هلا اختصاص حمة 

 الفردية. 

 

أعةاله واملسةائل الةن سةيتم مناقشةتها ل       1حتدد اهليئة اختصا،ات األبهزة الفرعية املنشأة ووب  الفقرة  - 4

 االبتماعات املتخصصة.

 

 تنطبق اختصا،ات اهليئة والئحتها الداخلية على أبهزتها الفرعية حس  االقتهاء.  - 3
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 املراقبون :7املادة 

 

جيو  ألي بلد عهو أو عهو منتس  ل املنظمة، ليس عهوا ل اهليئة ولكن لديه مصلحة ل عملها، أن يكةون   - 1

 أبهزتهةةا الفرعيةةة ول ابتماعاتهةةا املخصصةةة،  ةةثال، بنةةاء علةةى طلبةةه، بصةةفة مراقةة  ل ابتماعةةات اهليئةةة أو    

 حس  االقتهاء.

 

جيو  للدول غري األعهاء ل املنظمة الذين هم أعهاء ل األمم املتحدة أو أي من وكاالتها املتخصصةة أو الوكالةة    - 2

تماعاتهةةا الدوليةةة للطاقةةة الذريةةة، أن يةةتم متثيلةةهم بصةةفة مراقةة  ل ابتماعةةات اهليئةةة أو أبهزتهةةا الفرعيةةة ول اب 

 املخصصة، بناء على طلبهم وعلى موامقة اهليئة، وومقا لألحكام  ات الصلة ل املبادئ الن اعتمدها مؤمتر املنظمة. 

 

منظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية الدوليةة الةن   املشاركة ل ابتماعاتها للتقوم اهليئة بتأمني  - 4

مراق  ومقةا لالئحتهةا الداخليةة. وختهةع مشةاركة املنظمةات       بصفة  و لواهليئة، لديها كفاءة خا،ة  ات ،لة بعمل 

الدولية ل عمل اهليئة والعالقات بني اهليئة وهذه املنظمات لألحكام  ات الصلة من الدستور والالئحة العامة للمنظمةة،  

 دير العام مجيع هذه العالقات. مهال عن الالئحة العامة للمنظمة بشأن العالقات مع املنظمات الدولية. ويتوىل امل

 

 إعداد التقارير والتوصيات :8املادة 

 

 العةام  ل ختام كل دورة، تقدم اهليئة تقريرا إىل املدير العام بشأن أنشطتها مع األخذ ل االعتبار حابةة املةدير   - 1

عند إعةداد مشةروع برنةامج العمةل وامليزانيةة للمنظمةة أو البيانةات األخةرى لألبهةزة            لوأن يكون ل وضع ميكّنه من 

 يتهمن التقرير أيها أي تو،يات من اهليئة إىل األبهزة الرئاسية بشأن املسائل الن مت تكليفها وعاجلتها. والرئاسية. 

 

عام التقارير على أعهاء اهليئة واملراقبني الذين كانوا  ثلني ل الدورة، وعند الطل ، على الةدول  اليعمم املدير  - 2

األعهاء األخرى واألعهاء املنتسبني ل املنظمة. وينبغةي تعمةيم التقةارير أيهةا علةى اللجنةة اححصةائية لألمةم املتحةدة          

 املي، وا ل  لو تلو الن مل تكن  ثلة ل الدورة. واهليئات احلكومية الدولية األخرى ل النظام اححصائي الع

 

انتباه املؤمتر عةن طريةق اجمللةس ألي تو،ةية تعتمةدها اهليئةة يكةون هلةا انعكاسةات           لفتيقوم املدير العام ب - 4

املتحةدة  تنظيمية أو انعكاسات على السياسات، وا ل  لو مشورة اهليئة بشأن املسائل املقدمة إىل املنظمة من قبل األمم 

انتباه املؤمتر ألي تو،ية قد تؤثر علةى برنةامج    لفتب العام وغريها من الكيانات ل النظام اححصائي العاملي. ويقوم املدير

 املنظمة أو شؤونها املالية. 

 

جيو  للمدير العام أن يطل  من أعهاء اهليئة تزويد اهليئة باملعلومةات عةن احبةراءات املتخةذة علةى أسةاو        - 3

  ،يات الن قدمتها اهليئة. التو
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 الشؤون املالية واإلدارية :9املادة 

 

 حتةةدد مصةةرومات اهليئةةة وتةةدمع مةةن بانةة  املنظمةةة ل حةةدود االعتمةةادات  ات الصةةلة ل امليزانيةةة          - 1

 املعتمدة للمنظمة.

 

ُيعّين أمني اهليئة من قبل املدير العام ويكون مسؤواًل إداريًا أمام املدير العةام. وحتةدد مصةرومات أمانةة اهليئةة       - 2

 وتدمع من بان  املنظمة ل حدود االعتمادات  ات الصلة ل امليزانية املعتمدة للمنظمة. 

 

 عند  ومستشاروهم،  املناوبون عنهميئة، أو ل اهلها الن يتكبدها  ثلو  املصروماتتتحمل كل حكومة أو منظمة  - 4

أو األبهزة الفرعية أو االبتماعات املخصصة، وكذلو املصرومات الن يتكبدها املراقبون  ملكت أو ا هور دورات اهليئةح

ل الةةدورات. وتتحمةةل املنظمةةة املصةةرومات الةةن يتكبةةدها اخلةةرباء املةةدعوون مةةن قبةةل املةةدير العةةام حلهةةور الةةدورات  

                                        بتماعات بصفتهم الشخصية. واال

 

 ختهةةع أي مسةةألة ماليةةة تتعلةةق باهليئةةة وبأبهزتهةةا الفرعيةةة أو بابتماعاتهةةا املخصصةةة إىل الالئحةةة         - 3

 .املالية للمنظمة

 

 الالئحة الداخلية :11املادة 

 

مةع الدسةتور والالئحةة العامةة      تتماشةى  أن جية   ، الةن جيو  للهيئة أن تعتمةد وتعةدل الئحتهةا الداخليةة     - 1

مةن   12و  13للمنظمة، ومع املبادئ واحبراءات الن ينبغي أن حتكم االتفاقيات واالتفاقات الن تعقد ل إطار املادتني 

 من الدستور الن اعتمدها املؤمتر.  6الدستور، واهليئات واللجان املنشأة ووب  املادة 

 

الالئحةة  حتديةدًا  عامة للمنظمة مع مراعاة مقتهى احلال على مجيع املسائل الةن مل تتناوهلةا   تطبق الالئحة ال - 2

 الداخلية الن اعتمدتها اهليئة. 

 

 االستعراض الدوري :11املادة 

 

بعد مخس سنوات من تأسيسها، تقوم اهليئة باستعراض لفائدتها، مع مراعاة واليتها احنةددة، وحتيةل تقريةر ل هةذا     

إىل املدير العام، وةا ل  لةو تو،ةياتها إن وبةدت، لعرضةها علةى املةؤمتر مةن خةالل اجمللةس. وينبغةي هلةذا             الشأن 

جترى استعراضات أخةرى مةن قبةل    م عمل وأداء اهليئة، وكذلو استمرار احلابة إليها. وبعد  لو، االستعراض أن يقّي

   ضها على املؤمتر من خالل اجمللس.اهليئة لنفس الغرض، كل ثال  سنوات، وتقدم إىل املدير العام لعر
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 تعديل االختصاصات :12املادة 
 

جي  أن تتماشى مع الدستور والالئحةة العامةة للمنظمةة،    الن جيو  للجنة أن تقاح تعديالت على هذه االختصا،ات 

من الدسةتور،   12و  13ومع املبادئ واحبراءات الن ينبغي أن حتكم االتفاقيات واالتفاقات الن تعقد ل إطار املادتني 

من الدستور الن اعتمدها املؤمتر. وجي  إحالة أي اقااح حبةراء تعةديالت    6واهليئات واللجان املنشأة ووب  املادة 

  إىل املدير العام ل الوقت املناس  حدرابه ل بدول أعمال اجمللس أو املؤمتر حس  االقتهاء. 
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 الثاني امللحق

 (1946دة ومنظمة األغذية والزراعة )االتفاق بني األمم املتح

 مقتطف

 

 توصيات األمم املتحدة   :4املادة 
 
تقةدمها هلةا األمةم    توامق منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة على تقديم مجيع التو،يات الريية الن قةد  " - 1

املتحدة، ل أقرب وقت  كن وإىل اجلها  املناس  ل املنظمة، مع مراعاة التزام األمم املتحدة بتعزيز األهداف املنصةوص  

مةن امليثةا  حبةراء     62من امليثا ، وسلطة ووظيفة اجمللس االقتصادي واالبتمةاعي ووبة  املةادة     22عليها ل املادة 

الدولية واالقتصادية واالبتماعية والثقامية والتعليمية والصحية واحبالغ عنها وتقةديم التو،ةيات    دراسات تتعلق باملسائل

مةن امليثةا     64و 28بشأنها إىل الوكاالت املتخصصة املعنية، ومع مراعاة أيها مسؤولية األمم املتحدة ووبة  املةادتني   

 ة. بتقديم تو،يات لتنسيق سياسات وأنشطة هذه الوكاالت املتخصص

 

توامةق منظمةةة األغذيةة والزراعةةة لألمةم املتحةةدة علةى الةةدخول ل مشةاورات مةةع األمةم املتحةةدة تتعلةق بهةةذه         - 2

ىل األمم املتحدة بشأن احبراءات املتخذة من قبل املنظمةة  إالتو،يات، بناء على طلبها، وتقديم تقرير ل الوقت املناس  

 أو أعهائها لتنفيذ هذه التو،يات، أو بشأن النتائج األخرى للنظر ميها.  

 

تؤكد منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة على نيتها ل التعاون بشأن أي تةدابري أخةرى قةد تكةون ضةرورية       - 4

خصصة وتلو التابعة لألمم املتحدة معالة متامًا. وتوامق بشكل خاص، على املشاركة ل جلعل تنسيق أنشطة الوكاالت املت

أي بها  أو أبهةزة قةد ينشةئها اجمللةس االقتصةادي واالبتمةاعي لغةرض تيسةري هةذا التنسةيق، وتقةديم            التعاون مع 

 املعلومات الن قد تكون ال مة لتنفيذ هذا الغرض."
 

 اخلدمات اإلحصائية :12املادة 
 
"توامق األمم املتحدة ومنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحةدة علةى السةعي لتحقيةق أقصةى قةدر مةن التعةاون،          - 1

والقهاء على مجيع أوبه اال دوابية غري املرغوب ميها بينهما، وعلةى االسةتخدام األكثةر كفةاءة ملةوظفيهم التقنةيني ل       

تتفقان على توحيد بهودهما لتأمني أكرب قدر  كةن مةن الفائةدة    عملياتهما جلمع وحتليل ونشر املعلومات اححصائية. و

واالستفادة من املعلومات اححصائية ولتقليل األعباء امللقاة على عاتق احلكومات الوطنية واملنظمات األخةرى الةن ميكةن    

 مجع هذه املعلومات منها.

 

ة هةي الوكالةة املركزيةة جلمةع وحتليةل ونشةر       تعاف منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة بأن األمةم املتحةد   - 2

 وتوحيد وحتسني اححصاءات الن ختدم األغراض العامة للمنظمات الدولية.
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تعاف األمم املتحدة بأن منظمة األغذية والزراعة لألمةم املتحةدة هةي الوكالةة املناسةبة جلمةع وحتليةل ونشةر          - 4

ون املساو حبةق األمةم املتحةدة باالهتمةام بهةذه اححصةاءات       وتوحيد وحتسني اححصاءات ضمن النطا  اخلاص بها، د

 بقدر ما قد يكون ضروريا ألغراضها اخلا،ة أو لتحسني اححصاءات ل مجيع أ اء العامل.  

 

من خالهلا تةأمني  تقوم األمم املتحدة بالتشاور مع الوكاالت املتخصصة بتطوير األدوات واحبراءات الن ميكن  - 3

 ي الفعال بني األمم املتحدة والوكاالت الن ترتبط بعالقة معها. التعاون اححصائ

 

من املعاف أنه من املرغوب أن ال يكون هناا ا دوابية ل مجع املعلومات اححصائية من قبل األمم املتحدة أو  - 2

 تكةون متاحةة عنةد   أي من الوكاالت املتخصصة عنةدما يكةون مةن العملةي االسةتفادة مةن املعلومةات أو املةواد الةن قةد           

 .مريق لخر

 

من أبل بناء جمموعة مركزية للمعلومات اححصائية لالستخدام العام، مت االتفا  على إتاحة البيانات املقدمةة   - 6

إىل منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة حدرابها ل سلسلتها اححصائية األساسية أو تقاريرها اخلا،ة، لألمم املتحةدة  

  ان". بقدر  احمك
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 الثالث امللحق

 االعتبارات اإلقليمية واهليئات اإلقليمية املعنية باإلحصاءات الزراعية

 

 املؤمترات اإلقليمية –ألف 

 

. وكانةت  2113إىل املؤمترات احقليمية الن ابتمعت ل عةام   معنية باححصاءاتُقدم اقااح إنشاء هيئة عاملية  - 1

 على النحو التالي:  االقااحلراء املؤمترات بشأن 
 

احمريقية لإلحصاءات  للهيئةأقر املؤمتر احقليمي تو،ية الدورة الثالثة والعشرين  املؤمتر احقليمي ألمريقيا: " أ()

اهليئةةة األمريقيةةة وتةةرد أدنةةاه تو،ةةية . 13الزراعيةةة" معنيةةة باححصةةاءاتالزراعيةةة بءنشةةاء جلنةةة عامليةةة 

 .الزراعية لإلحصاءات
 

هليئةة اححصةاءات   " أحا  علمًا بنتائج الدورة اخلامسة والعشةرين  آلسيا واحنيط اهلادئ:  ياحقليم املؤمتر ب()

، ل الشةعبية  ، الةن عقةدت ل مينتيةان، ل مجهوريةة الو الدميقراطيةة     الزراعية ل لسيا واحنيط اهلةادئ 

اححصةةاءات  جمةةال ل، وةةا ل  لةةو تأييةةد اللجنةةة لعمةةل منظمةةة األغذيةةة والزراعةةة  2113مربايررشةةبا  

الزراعية، وطل  املزيةد مةن املعلومةات مةن األعهةاء       معنية باححصاءاتالزراعية، ودعم إنشاء هيئة عاملية 

 .14"إنشائهابشأن 
 

تابعةة للمنظمةة    معنية باححصةاءات "مت إبالغ املؤمتر عن اقااح إنشاء هيئة عاملية املؤمتر احقليمي ألوروبا:  ج()

ححصةاءات مةن قبةل اهليئةات     املعنيةة با والحظ املؤمتر أن هناا دعم قوي حنشاء مثل هذه اهليئةة العامليةة   

 .15احقليمية األخرى العاملة ل جمال اححصاءات"
 

إنشةاء  "أحا  املؤمتر علما بالعرض الذي قدمته األمانة العامةة بشةأن اقةااح    املؤمتر احقليمي للشر  األدنى:  د()

ملعاجلة الثغرات ل املعلومةات ل جمةال األمةن الغةذائي والتغذيةة والزراعةة        معنية باححصاءاتهيئة عاملية 

 16ولتنسيق اجلهود العاملية ل هذا اجملال".

 

  مل يعاجل املؤمتر احقليمي ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب هذه املسألة ل تقريره النهائي.  - 2

                                                      
 .ARC/14/REPن ألمريقيا، الوثيقة ي، تقرير املؤمتر احقليمي الثامن والعشر46الفقرة   13
 .APRC/14/REP آلسيا واحنيط اهلادئ، الوثيقة ني، تقرير املؤمتر احقليمي الثاني والثالث31الفقرة   14
 . ERC/14/REP Rev1ن ألوروبا، الوثيقة ي، تقرير املؤمتر احقليمي التاسع والعشر21الفقرة   15
 . NERC/14/REP للشر  األدنى، الوثيقة ني، تقرير املؤمتر احقليمي الثاني والثالث47الفقرة   16
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 اهليئات اإلقليمية املعنية باإلحصاءات الزراعية –باء 

 

ومن اجلدير أيهًا النظر ل األبهزة احقليمية القائمة املعنيةة باححصةاءات ل سةيا  اهليئةة العامليةة املقاحةة.        - 4

وتأخذ األبهزة احقليمية هذه عددا من األشكال القانونية املختلفة، وميما أن بعهها يعمل ل نطةا  املنظمةة متامةًا، مةءن     

ناا بع  األقاليم ل املنظمة الن ليس لديها بها  إقليمي لإلحصاءات. البع  اآلخر هو تعاون مع منظمات أخرى. وه

ححصاءات، قد يعترب من املناس  ل املسةتقبل، النظةر ل طبيعةة    املعنية باوكما ورد ل مشروع قرار إنشاء اهليئة العاملية 

 . العالقة الريية بني األبهزة احقليمية لإلحصاءات واهليئة العاملية، إ ا ما وبدت

 

 هيئة اإلحصاءات الزراعية األفريقية

 

، بنةاء  1961مةن الدسةتور ل عةام     6من املةادة   1ووب  الفقرة  هيئة اححصاءات الزراعية األمريقيةتأسست  - 3

على تو،ية املؤمتر ل دورته احلادية عشرة، من أبل احنشاء الفوري هليئة دائمة لتعزيز حتسني اححصةاءات الزراعيةة   

 1964.18ومت اعتماد النظام األساسي من قبل اجمللس ل دورته األربعني ل عام  17أمريقيا.ل 

 

ديسةمربركانون   7إىل  3، الن عقدت من  يئة اححصاءات الزراعية األمريقيةهلأو،ت الدورة الثالثة والعشرون  - 2

الزراعية بهدف حتقيق ما يلي: )أ( ضةمان   باححصاءاتمعنية بءنشاء هيئة عاملية  "، بأن تقوم املنظمة 2114األول عام 

عةاملي   منتةدى تنسيق األنشطة والتو،يات الصادرة عن اهليئات واألبهزة احقليمية وتوحيدها بشكل أمهل؛ )ب( تومري 

هةا  تيح ملمثلي البلدان استعراض العمل املنهجي وغريه من األعمال املعيارية وإقرارهةا؛ )ج( إطةال  عمليةة يسةتعرض مي    ي

 ".األقران البيانات الن نشرتها الفاو واملنهجيات الن استخدمتها

 

 19هيئة اإلحصاءات الزراعية يف آسيا واحمليط اهلادئ

 

مةن   6مةن املةادة    1ومقةا للفقةرة    1964تأسست هيئة اححصاءات الزراعية ل لسيا واحنةيط اهلةادئ ل عةام     - 6

الذي مت اعتماده ل دورته الثانية عشةرة. ومتةت املوامقةة علةى النظةام األساسةي        64ر31الدستور، ووب  قرار املؤمتر 

 هليئة اححصاءات الزراعية ل لسيا واحنيط اهلادئ من قبل املؤمتر ل القرار نفسه. 

 

 21إىل  18عقةةدت الةةدورة اخلامسةةة والعشةةرون هليئةةة اححصةةاءات الزراعيةةة ل لسةةيا واحنةةيط اهلةةادئ مةةن  - 7

 وأيدت إنشاء هيئة عاملية وطلبت املزيد من املعلومات عن إنشائها". ": 2113با  مربايررش

 

                                                      
 ، تقرير الدورة احلادية عشرة للمؤمتر.416الفقرة   17
 .31ر3القرار رقم   18
 . 1982مت تغيري اسم اهليئة من "لسيا والشر  األقصى" إىل "لسيا واحنيط اهلادئ" ل الدورة الثانية والثمانني للمجلس ل عام   19



CCLM 99/3 20 

 

الثروة احليوانية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر بإحصاءات الزراعة واجلماعة العاملة املعنية 

ومعهد البلدان  ةومنظمة الدول األمريكي الكارييب املشرتكة بني منظمة األغذية والزراعة

 ومعهد التعاون الزراعي يف البلدان األمريكيةاألمريكية لرتبية األحياء املائية 

 

تأسست اجلماعة العاملة املعنية بءحصاءات الزراعة والثروة احليوانية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب  - 8

ومعهةد  ومعهد البلةدان األمريكةي لابيةة األحيةاء املائيةة       يةومنظمة الدول األمريك املشاكة بني منظمة األغذية والزراعة

من الدسةتور. وتأسسةت أ،ةال كلجنةة مرعيةة معنيةة        6من املادة  2التعاون الزراعي ل البلدان األمريكية ووب  الفقرة 

 ان األمريكيةة باححصاءات الزراعية للجنة حتسني اححصاءات الوطنية من قبل اللجنة التنفيذية للمعهد اححصائي للبلةد 

، وأقرت رييا من قبل جلنة حتسني اححصاءات الوطنية ل دورتها الثامنة ل 1963ل دورته الرابعة والعشرين ل عام 

تني ل دورتةه األوىل ل عةام   . مت تغيري االسم إىل االسم احلالي من قبل املؤمتر اححصةائي احلكةومي لألمةريكي   1963عام 

، انسةح   1992. ول عةام  1981قد حّل حمل جلنة حتسني اححصاءات الوطنية ل عةام  ، كون املؤمتر املذكور 1984

املعهد اححصائي للبلدان األمريكية من اجلماعة العاملة وحلت حمله منظمة الدول األمريكيةة ومعهةد البلةدان األمريكيةة     

 . للتعاون بشأن الزراعة

 

، بةأن تقةوم منظمةة    2114أو،ت اجلماعة العاملة ل دورتها السادسة والعشرين الن عقدت ل يونيورحزيران  - 9

الزراعية بهدف حتقيق ما يلةي: )أ( ضةمان تنسةيق األنشةطة      معنية باححصاءات"بءنشاء هيئة عاملية  األغذية والزراعة 

ملمثلةي  يتةيح  عةاملي   منتةدى ا بشكل أمهةل؛ )ب( تةومري   والتو،يات الصادرة عن اهليئات واألبهزة احقليمية وتوحيده

البلدان استعراض العمل املنهجي وغةريه مةن األعمةال املعياريةة وإقرارهةا؛ )ج( إطةال  عمليةة يسةتعرض ميهةا األقةران           

 20البيانات الن نشرتها الفاو واملنهجيات الن استخدمتها.

 

ية يف أوروبا املشرتكة بني منظمة األغذية جمموعة الدراسة املعنية باإلحصاءات الزراعية والغذائ

 والزراعة واللجنة االقتصادية ألوروبا ومؤمتر اإلحصائيني األوروبيني
 

تأسست جمموعة الدراسة املعنيةة باححصةاءات الزراعيةة والغذائيةة ل أوروبةا املشةاكة بةني منظمةة األغذيةة           - 11

ئيني األوروبيني كمجموعة دراسة تعنى باملشاكل املنهجية وتعريفةات  والزراعة واللجنة االقتصادية ألوروبا ومؤمتر اححصا

اححصاءات الزراعية ل البلدان الشرقية والغربية، ل أعقاب تو،يات اللجنة االقتصادية ألوروبا املعنية وشاكل الزراعةة  

، واقااح مؤمتر اححصائيني األوروبيني ل دورته السابعة. ومت تغيري االسةم إىل االسةم   (1929) ل دورتها احلادية عشرة

 . ومل جتتمةةةع اجملموعةةةة(1963)احلةةةالي مةةةن قبةةةل مةةةؤمتر اححصةةةائيني األوروبةةةيني ل دورتةةةه الثانيةةةة عشةةةرة  

 ل السنوات األخرية. 

                                                      
اكة رييب املشتو،يات الدورة السادسة والعشرين للجماعة العاملة املعنية بءحصاءات الزراعة والثروة احليوانية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكا  20

دان األمريكيةة،  بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الدول األمريكي ومعهد البلدان األمريكية لابية األحيةاء املائيةة ومعهةد التعةاون الزراعةي ل البلة      

 .ESS/ALSLAC/13/18الوثيقة 


