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 املوجز
  لألعمال  إجراء تقييم مكتب التقييممن لدورة التاســـعة عشـــرة بعد املائة للجنة الرب�مج طلبت ا، 2018يف عام

. ويهدف التقييم إىل 2018إىل عام  2012اإلحصــــــــــــائية اليت اضــــــــــــطلعت هبا منظمة األغذية والزراعة من عام 
التنمية الزراعية والريفية واألمن الغذائي  جماالتتزويد األعضـــــــاء بتقييم عن املســـــــامهة اإلحصـــــــائية للمنظمة يف 

 .2018و 2012والتغذوي ما بني عامي 
  :تاج اإلحصــــــاءات يف ) فعالية هيكل احلوكمة يف املنظمة يف ما يتعلق بتنســــــيق وتعزيز إن1(وقيم التقييم ما يلي

واسـتخدامها، على املسـتو�ت العاملية واإلقليمية والوطنية، وتعزيز اسـتخدام اإلحصـاءات يف املنتد�ت  ،عملها
دعم تنمية القدرات الذي تقدمه املنظمة لألعضـــــــــــاء لتعزيز قدراهتم اإلحصـــــــــــائية وإنتاج بيا�ت و ) 2الدولية؛ (

مدى تعميم مراعاة املنظور و ) 3؛ (الرعاية للمنظمةدور  ومؤشـــــــــــــرات ألهداف التنمية املســـــــــــــتدامة يف ســـــــــــــياق
 والعمل حنو حتقيق أهداف التنمية املستدامة يف عمل املنظمة يف جمال اإلحصاءات.اجلنساين 

  لثالثة أسئلة شاملة: التقييمويستجيب 
 
o  احلوكمة اإلحصـــائية يف املنظمة كافية وفعالة يف تلبية احتياجات املنظمة ويف املســـامهة إىل أي مدى تُعترب

 الغذائية والزراعية؟ لإلحصاءاتيف احلوكمة الدولية 

o  إىل أي مدى أثبتت املنظمة أمهيتها وفعاليتها يف توفري إحصـــاءات جيدة ألصـــحاب املصـــلحة الداخليني
 واخلارجيني؟

o ألعضاء؟دى ايف بناء القدرات اإلحصائية ذات الصلة والفعالية ل إىل أي مدى تساهم املنظمة 

  وأجرى التقييم مكتب التقييم يف املنظمة بدعم من فريق خارجي من اخلرباء ذوي اخلربة املواضــــــــــيعية. واســــــــــتند
ق من لتحليل البيا�ت وتثليثها والتحق اخمتلطً ا أولية واثنوية عديدة، واعتمد �جً  بيا�تالتقييم إىل مصـــــــــــــــادر 

ومشلت مصــادر وطرق مجع البيا�ت املقابالت شــبه املنظمة، واالســتقصــاءات، ومراجعة املســتندات،  صــحتها.
، Google Trendsوجتميع األدلــة من التقييمــات اليت أجراهــا مكتــب التقييم، ومراجعــة واثئق املشــــــــــــــــاريع، و

 ودراسة للمؤشرات املرجعية.

 ة ألصــحاب املصــلحة لتحديد املســتخدمني الرئيســيني الداخليني وأجرى فريق التقييم عملية رســم خرائط شــامل
بلغني إىل جانب مراجعات معمقة للواثئق، ومقابالت مع املاملنظمة ومنشوراهتا،  لبيا�تواخلارجيني واحملتملني 

الرئيســــــيني، ودراســــــة اســــــتقصــــــائية مع مســــــتخدمي قاعدة بيا�ت املنظمة بشــــــأن جودة إحصــــــاءات املنظمة، 
ــــــ قاعدة بيا�ت. قد ساعدت هذه التحليالت، إىل جانب املعلومات اليت مت مجعها من الز�رات  14ومراجعة لـ
بلدان، ودراسات استقصائية حول رضا املستخدمني وجودة التخطيط، على تثليث األدلة اليت  10امليدانية يف 

 االت فيها.بلدان إلجراء دراسات ح 10واملكاتب اإلقليمية للمنظمة مت مجعها. وزار الفريق 

  ًا للعمل ا متينً وخلص فريق التقييم إىل أن احلوكمة اإلحصــــــــــــــائية الداخلية احلالية يف املنظمة ال توفر أســــــــــــــاســــــــــــــ
واملرضـــــي بشـــــكل جيد. ويف حني أن عملها يف جمال اإلحصـــــاءات اليزال وثيق  واملتســـــقاإلحصـــــائي املنســـــق 

مة الداخلية، وكثرة الوحدات/األقســـــام اليت أن ضـــــعف تطبيق ترتيبات احلوك الصـــــلة إبطارها االســـــرتاتيجي، إال
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تضــطلع ابألنشــطة اإلحصــائية (مبا يف ذلك على املســتوى اإلقليمي) قد أدى إىل اإلرابك يف ما يتعلق ابألدوار 
 واملسؤوليات، مما أدى إىل ضعف فعاليتها. ومل تستفد املنظمة بشكل جيد من اخلربات اإلحصائية اإلقليمية. 

  اإلحصـــــــاءات ابلنســـــــبة للعمل العام يف املنظمة، خلص التقييم إىل أن موارد الرب�مج العاديوابلنظر إىل أمهية 
املخصــصــة لألنشــطة اإلحصــائية يف املنظمة، مبا يف ذلك أعمال الدعم، ال تتناســب مع أهداف خطة العمل. 

من خارج امليزانية لبناء القدرات اإلحصــــــــــــائية حالة من عدم اليقني بشــــــــــــأن  املواردوخيلق اعتماد املنظمة على 
 استدامة العمل يف جمال تنمية القدرات هذا.

  ويف حني مت إحراز تقدم يف اجلوانب املتعلقة ابجلودة، إال أن اإلحصــاءات اليت تنتجها املنظمة وتوزعها، تتوافق
حيد التنســــيق غري الكايف بني اإلجراءات، والدعم و  مع إطار ضــــمان جودة اإلحصــــاءات. فقطبشــــكل جزئي 

 ا وحداثة.غري الكايف للتكنولوجيا والبنية التحتية، من التقدم حنو نظام إحصاءات أكثر متاسكً 

  وقد أدى الدور التنسيقي الذي تلعبه منظمة األغذية والزراعة وعملها املنهجي بشأن أهداف التنمية املستدامة
مع اإلحصـــــاءات الدويل، كما أن عملها يف جمال التوعية بشـــــأن املعايري الوطنية قد زاد إىل رفع مكانتها يف جمت

. ويعترب ربط عمل املنظمة املنهجي وعملها على تنمية القدرات يف ما يتعلق بتنفيذ بشــأ�امن مســتوى الوعي 
حصــائية على املســتوى مؤشــرات أهداف التنمية املســتدامة، ابإلضــافة إىل أنشــطتها املعتادة لتنمية القدرات اإل

 ا يف ما يتعلق إبنشاء قدرات إحصائية طويلة األجل، وإنفاذ مواءمة السياسات.ا حامسً القطري، أمرً 

  وال تويلوتركز أنشـــــــــطة تنمية القدرات اإلحصـــــــــائية يف املنظمة إىل حد كبري على إنشـــــــــاء نظم جلمع البيا�ت 
نع الســياســات الوطنية القائمة على األدلة. كما أنه مل يف نظم صــ اإلحصــاءاتلكيفية اســتخدام  ًياكاف  ااهتمامً 

يتم إدراج التصــنيف حبســب اجلنس بشــكل منهجي يف أنشــطة اإلحصــاءات يف املنظمة، على الرغم من إحراز 
 تقدم يف هذا الصدد.

 فضل ويوصي فريق التقييم أبن تقوم املنظمة مبراجعة ترتيبات احلوكمة اإلحصائية لضمان التنسيق واالتساق األ
) التأكد من أن وحدة تنســــيق واحدة 1. وســــيتطلب ذلك على وجه التحديد ما يلي: (اإلحصــــائييف عملها 

توضــــيح وتوطيد املســــؤوليات وخطوط اإلبالغ لألقســــام و ) 2فقط تتمتع ابلســــلطة الرقابية الكافية واملســــاءلة، (
 واملكاتب املسؤولة عن إنتاج اإلحصاءات ونشرها.

  ًرفع مســــــــــــــتوى رقابة ومســــــــــــــؤوليات كبري 1يقرتح فريق التقييم أن تقوم املنظمة مبا يلي: ( ا هلذه الغاية،وحتقيق (
) دمج وظائف كبري اإلحصائيني ومدير قسم اإلحصاءات، مما يعطي 2اإلحصائيني إىل مستوى أعلى، و/أو (

 ائية أخرى.يف وحدات إحص حالًياهذا الكيان مسؤولية أوسع إلدارة األنشطة اإلحصائية اليت ُيضطلع هبا 

  وينبغي أن تســـــــــــــــتثمر املنظمة يف خيارات فعالة من حيث التكلفة لتعزيز وإعادة تعريف وظيفة اإلحصـــــــــــــــائيني
اإلقليميني من خالل ختصيص موارد كافية للسماح هلم ابملسامهة يف األنشطة االسرتاتيجية على مستوى املقر 

 ية على املستوى القطري.شغيلالرئيسي، واألنشطة الت

  عادية لألنشطة اإلحصائية، وتعظيم صي التقييم أبن تقوم املنظمة إبعادة ترتيب أولو�ت موارد الربجمة الكما يو
من خارج امليزانية عن طريق وضع خطة تنمية متعددة السنوات أكثر اسرتاتيجية. وجيب أن  التمويلاستخدام 

 حتدد هذه االسرتاتيجية اجلديدة ما يلي:
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o  تغطية مبادراهتا يف جمال تنمية القدرات اإلحصـــــائية لتمكني البلدان من مجع كيف ختطط املنظمة لز�دة
إحصـــاءات دقيقة وموثوقة، وإنتاجها ونشـــرها يف الوقت املناســـب، واســـتخدام املعلومات اإلحصـــائية، مبا 

 يف ذلك البيا�ت املصنفة حبسب نوع اجلنس؛

o وضع اإلحصاءات وتنفيذها.ات وطنية لوكيف ستسهم املكاتب امليدانية للمنظمة يف تطوير اسرتاتيجي 

  التقييم أبن تعمل املنظمة على تسريع اإلجراءات لتحسني جودة بيا�هتا ودعم البنية التحتية  فريقويوصي
لتكنولوجيا املعلومات، والقيام على وجه الســـــــرعة بوضـــــــع نظام متكامل إلدارة اجلودة اإلحصـــــــائية يغطي 

ضمان االلتزام الكامل ابملعايري والقواعد اإلحصائية احلالية واجلديدة مجيع األنشطة اإلحصائية، وإنفاذه، ل
 .ااملقبولة دوليً 

 
 

 التوجيهات املطلوبة من جلنة الرب�مج
 

  ا.مدعوة إىل استعراض حمتوى هذه الوثيقة وتقدمي التوجيهات حسبما تراه مناسبً  الرب�مجإن جلنة 
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 املواضيعية التقييمات سلسلة
 
 
 
 
 
 
 
 

 والزراعة األغذية منظمة هبا تضطلع اليت اإلحصائية األعمال تقييم
 
 
 
 

 الرب�مج جلنة إىل مقدم 1موجز تقرير
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 املتحدة لألمم والزراعة األغذية منظمة
 2020 مارس/آذار روما،

 

                                                 
 www.fao.org/evaluation التايل: العنوان على املنظمة يف التقييم موقع على متاحة املرفقات، ذلك يف مبا للتقرير، الكاملة النسخة 1

http://www.fao.org/evaluation
http://www.fao.org/evaluation
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 املصطلحات قائمة

 املشرتكة والتسميات الدولية اإلحصائية التصنيفات التصنيف

 املراقبة خالل من مجعها ويتم رقمية، تكون ما عادة املصنفة، غري املعلومات البيا�ت

 شـــــكل يف تقدميها يتم ما غالًبا لالســـــتخدام، قابلة معلومات إىل البيا�ت حتويل عملية البيا�ت حتليل
 اإلحصائي الناتج إىل قيمة إضافة أجل من منشورة، حتليلية مقالة

 ســـــــــــــــبيل على كوحدة،  وختزينها إدارهتا يتم اليت املرتابطة املعلومات من منطقية جمموعة بيا�ت قاعدة
 املصــــــــــــطلحات بيا�ت قاعدة اســــــــــــتخدام يتم ما غالًباو  ر؛كمبيوت  ملف نفس يف املثال

 متبادل بشكل البيا�ت وجمموعة

 إحصائي نشاط خالل من للمستخدمني إحصائية معلومات إصدار البيا�ت نشر

 للنشاط املعلنة األهداف حتقيق مدى الفعالية

 ويتم صلة، ذات أخرى خاصية أي أو حمدد مكان أو لوقت اإلحصائية البيا�ت متثيل مؤشر
 معىن ذات مبقارنة للسماح وذلك عادة) (احلجم األقل على واحد لُبعد تصحيحها

 مستبدلة بقيم الناقصة البيا�ت استبدال عملية البيا�ت احتساب

 وتفسريها اإلحصاءات استخدام من للتمكن الالزمة املعلومات الوصفية البيا�ت

 اإلحصــــــــاءات يف وُتســــــــتخدم التجارية، الكيا�ت أو األســــــــر أو األفراد عن املعلومات اجلزئية البيا�ت
 اجلداول) (عادة اجملمعة املعلومات إلنتاج الرمسية

 ومجع حتديد على تنطوي اليت اإلحصــــــــــــاءات ونشــــــــــــر إنتاج يف املســــــــــــتخدمة اخلطوات اإلحصائية األنشطة
 ما رةظاه تعريف إىل هتدف اليت الرقمية البيا�ت ونشر وتفسري ومعاجلة

 اإلحصاءات إلنتاج ُتستخدم إداري مصدر أو مسح من مصنفة بيا�ت اإلحصائية البيا�ت

 اهتمامها، عن واخلاص العام القطاعني يف الفاعلة اجلهات خالهلا من تعرب اليت العلمية اإلحصائية احلوكمة
  وتقّرها وترصدها وتنفذها القرارات وتتخذ ألولويتها، اتبعً  وتصنفها القضا� تصوغ أو

 تشــــــــمل وهي املواضــــــــيعية. جماالهتا يف املنظمة اختذهتا اليت اإلحصــــــــائية املبادرات مجيع اإلحصائي العمل
 املؤسسية املستو�ت على ونشرها اإلحصاءات إنتاج عليها ينطوي اليت اخلطوات مجيع

 واملنهجية واملفاهيمية
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 مقدمة -1
 

 األعمال مســـامهة لتقييم التقييم هذا إجراء ،2018 عام يف ،الرب�مج للجنة املائة بعد عشـــرة التاســـعة الدورة طلبت -1
 والتغذوي. الغذائي واألمن والريفية الزراعية التنمية جماالت يف للمنظمة اإلحصائية

 
 ويقيم .2019 ويونيو/حزيران 2012 الثــاين ينــاير/كــانون بني مــا ةللمنظمــ ةاإلحصــــــــــــــــائيــ األعمــال التقييم ويغطي -2

 عملهــا، يف اإلحصــــــــــــــــاءات إنتــاج وتعزيز بتنســـــــــــــــيق يتعلق مــا يف املنظمــة يف احلوكمــة هيكــل فعــاليــة (أ) :يلي مــا
 الدولية؛ املنتد�ت يف اإلحصـــــاءات اســـــتخدام وتعزيز والوطنية، واإلقليمية العاملية املســـــتو�ت على واســـــتخدامها،

ا املســـــــتدامة، التنمية أهداف مؤشـــــــرات ومواءمة بتنفيذ املرتبطة والقضـــــــا� القدرات تنمية عملياتو  (ب)  يف أيضـــــــً
 جمـــال يف املنظمـــة عمـــل يف اجلنســــــــــــــــــاين املنظور مراعـــاة تعميم مـــدىو  (ج) للمنظمـــة؛ الرعـــايـــة بـــدور يتعلق مـــا

  شاملة: أسئلة ثالثة التقييم ويستكشف اإلحصاءات.
 

املنظمة ويف املســامهة يف احلوكمة اإلحصــائية يف املنظمة كافية وفعالة يف تلبية احتياجات إىل أي مدى تُعترب  •
 احلوكمة الدولية لإلحصاءات الغذائية والزراعية؟

إىل أي مدى أثبتت املنظمة أمهيتها وفعاليتها يف توفري إحصــــــــاءات جيدة ألصــــــــحاب املصــــــــلحة الداخليني  •
 واخلارجيني؟

 تساهم املنظمة يف بناء القدرات اإلحصائية ذات الصلة والفعالية لدى األعضاء؟ مدىإىل أي  •
 
 على واعتمد املواضــــــــــــــيعية. اخلربة ذوي اخلرباء من خارجي فريق من بدعم املنظمة يف التقييم مكتب التقييم وأجرى -3

 من واستفاد صحتها. من والتحقق وتثليثها البيا�ت لتحليل اخمتلطً  ا�جً  وتبىن متعددة، واثنوية أولية بيا�ت مصادر
 والقطري. اإلقليمي املستويني وعلى الرئيسي املقر يف اإلحصائية األنشطة عن املسؤولة املنظمة فرق مدخالت

 
وأجرى فريق التقييم عملية رســــم خرائط شــــاملة ألصــــحاب املصــــلحة، ومراجعات للواثئق، ومقابالت، ودراســــات  -4

بيا�ت، ومجع األدلة من تقييمات مكتب  قاعدة 14ومراجعة لـالقدرات وجودة البيا�ت،  تنميةاستقصائية بشأن 
، ودراســــــة للمؤشــــــرات املرجعية. وجلمع املعلومات عن دعم املنظمة للتطوير Google Trendsحبث يف و التقييم، 

أجرى فريق التقييم مراجعة مكتبية منفصـــــــــــلة. وقد زار املكاتب  2املنهجي ملؤشـــــــــــرات أهداف التنمية املســـــــــــتدامة،
 يف مخسة أقاليم إلجراء دراسات حاالت فيها: دانبل 10للمنظمة واإلقليمية 

 
 3،4وأوغندا وغا�، وإثيوبيا، ديفوار، وكوت الكامريون، أفريقيا: ·
 والفلبني ،الشعبية الدميقراطية الو ومجهورية بنغالديش، آسيا: ·
 وجورجيا أرمينيا الوسطى: وآسيا أورواب ·
 وكولومبيا تشيلي الالتينية: أمريكا ·
 لبنان أفريقيا: ومشال األدىن الشرق ·

  

                                                 
 .ولبنان أوغندا يف املنظمة ملسامهة املقبلة والتقييمات ب) 2018 أ؛ 2018 ج؛ 2017 ب؛ 2017 أ؛ 2017( والزراعة األغذية منظمة 2
 وأوغندا. إلثيوبيا Skype اجتماعات عقدت 3
 القطرية. الربامج تقييمات 4
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 سياق عمل منظمة األغذية والزراعة يف جمال اإلحصاءات ووصفه –2
 

 هبا، خاصــة إحصــائية عمل برامج 5الداخليون") املصــلحة ("أصــحاب املنظمة يف التقنية الشــعب من العديد تدير -5
 للمنظمة. البيا�ت قواعد خمتلف يف اخلاصة ببيا�هتا حتتفظو 

 
 للمقارنة القابلة الفنية، املســـــــاعدة وخدمات والزراعة والتغذية األغذية عن لإلحصـــــــاءات ارائدً  امزودً  املنظمة وتعد -6

 املعلومات تكنولوجيا حوكمة بتحسني 6 2008 لعام والزراعة األغذية ملنظمة اإلحصائي التقييم أوصى وقد ا.دوليً 
 إىل التقييم أشار كما  والبيا�ت. املعلومات نظم يف واجملزأة" املزدوجة البيا�ت "إزالة أجل من كبرية  إجراءات واختاذ

 والدويل". الداخلي املستويني على الزراعية اإلحصاءات قيادة يف ا"فراغً  هناك أن
 
 عام يف اإلحصـــــــــاءات بتنســـــــــيق املعنية العمل ومجاعة اإلحصـــــــــاءات لرب�مج التوجيهية اللجنة إنشـــــــــاء مت وابلتايل، -7

 أنشــــأت ،2012 عام ويف .2011-2010 فرتة يف كبرية  لتغيريات املعلومات تكنولوجيا حوكمة وخضــــعت .2010
  اإلحصاءات. شعبة مدير مسؤولية يتوىل مشرتك دور وهو 7اإلحصائيني، كبري  منصب والزراعة األغذية منظمة

 
 يف اإلحصـــــائية ابألنشـــــطة االضـــــطالع كيفية  لتوجيه اإلحصـــــاءات جودة ضـــــمان إطار وضـــــع مت ،2014 عام ويف -8

 ديســـــمرب/كانون ويف املنظمة، يف اإلحصـــــائية لألنشـــــطة املســـــاءلة إطار املنظمة أنشـــــأت ،2015 عام ويف املنظمة.
 اإلحصائيني. كبري  مكتب وأنشأ املنظمة يف اإلحصاءات إدارة يف هيكلي تغيري على اجمللس وافق ،2016 األول

 
 املنطقي من كان  ولذلك االســــرتاتيجية، ربامجلل مماثل ســــياق يف اإلحصــــائيني كبري  مكتب يعمل أن املتوقع من وكان -9

 إنتاج قســم (أو اإلحصــاءات شــعبة من بدالً  للربامج العام املدير �ئب ملســؤولية اإلحصــائيني كبري  مكتب خيضــع أن
 كبري  مكتب هبا يضـــطلع اليت ةاهلام الوظائف من اإلحصـــائية لألنشـــطة واخلارجية الداخلية احلوكمة وتعترب البيا�ت).

 الوظيفة. هذه يف اإلحصائيني كبري  ابإلحصاءات املعنية اإلدارات بني املشرتكة العمل جمموعة وتدعم اإلحصائيني.
 

 اإلحصــــــــــائيني كبري  ميثل كما  8لإلحصــــــــــاءات. اإلقليمية اهليئات يف مســــــــــامهاهتا إىل للمنظمة اخلارجي الدور وميتد -10
 لوكاالت التنســـــــــــــيق وآليات األخرى، الدولية احلكومية واملنتد�ت املتحدة، لألمم اإلحصـــــــــــــائية اللجنة يف املنظمة
  الدولية. واملنظمات املتحدة األمم

 

                                                 
 مصــايد وموارد ســياســات وشــعبة الغاابت؛ وموارد ســياســات وشــعبة اإلحصــاءات؛ وشــعبة اإلحصــائيني؛ كبري  مكتب هم الداخليون املصــلحة أصــحاب 5

 والبيئية؛ املناخ وشعبة واألراضي؛ املياه وشعبة النبااتت؛ ووقاية النبايت اإلنتاج وشعبة احليوان؛ وصحة احليواين اإلنتاج وشعبة املائية؛ األحياء وتربية األمساك
 الريفية؛ واملؤســـســـات االجتماعية الســـياســـات وشـــعبة الغذائية؛ والنظم التغذية وشـــعبة الزراعية؛ التنمية اقتصـــاد�ت وشـــعبة املعلومات؛ تكنولوجيا وشـــعبة
 اإلقليمي واملكتب الشـــــرقية؛ ألفريقيا الفرعي اإلقليمي واملكتب ريقيا؛ألف اإلقليمي واملكتب املنظمة؛ يف االتصـــــاالت ومكتب واألســـــواق؛ التجارة وشـــــعبة
 الالتينية ألمريكا اإلقليمي واملكتب الوســـــــــطى؛ وآســـــــــيا ألورواب اإلقليمي واملكتب اهلادئ؛ احمليط جلزر الفرعي اإلقليمي واملكتب اهلادئ؛ واحمليط آلســـــــــيا
  أفريقيا. ومشال األدىن للشرق اإلقليمي واملكتب ارييب؛الك للبحر الفرعي اإلقليمي واملكتب الكارييب، والبحر

 )2008( والزراعة األغذية منظمة 6
 .59/2012 رقم العام، املدير بيان 7
 ومنظمة والزراعة األغذية منظمة بني املشــرتكة العمل وجمموعة اهلادئ؛ واحمليط آســيا يف الزراعية اإلحصــاءات وهيئة األفريقية؛ الزراعية اإلحصــاءات هيئة 8

  الكارييب. والبحر الالتينية ألمريكا احليوانية والثروة الزراعية ابإلحصاءات املعنية املائية األحياء لرتبية األمريكية الدول ومعهد األمريكية الدول
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 شــكلت الزراعية، التنمية قضــا� على اإلحصــاءات طبيقت حتد�ت معاجلة إىل احلاجة حول اآلراء يف دويل وبتوافق -11
 وكانت 9الزراعية. اإلحصــاءات لتحســني اســرتاتيجية خطة لصــياغة عمل جمموعة املتحدة لألمم اإلحصــائية اللجنة
 10 والريفية. الزراعية اإلحصاءات لتحسني عاملية اسرتاتيجية مشروع النتيجة

 
 وز�دة الزراعية اإلحصاءات إلنتاج الوطنية اإلحصائية القدرات بناء إلعادة اإلطار 11العاملية العمل خطة وقدمت -12

 اإلحصـــاءات لتحســـني العاملية لالســـرتاتيجية الثالثة الركائز حول متحورت وقد الســـياســـات. صـــنع يف اســـتخدامها
 الوطين؛ اإلحصائي النظام يف الزراعة دمجو  )2( ؛ةاألساسي البيا�ت من دنيا جمموعة حتديد )1( والريفية: الزراعية

 شـــــــعبة واســـــــتضـــــــافت 12.ةاإلحصـــــــائي القدرات بناءو  احلوكمة خالل من اإلحصـــــــائي النظام اســـــــتدامة تعزيزو  )3(
 لتحســــــــــــني العاملية االســــــــــــرتاتيجية لتنفيذ الفين التنســــــــــــيق على أشــــــــــــرف الذي املكتب املنظمة يف اإلحصــــــــــــاءات

 العاملي. املستوى على والريفية الزراعية اإلحصاءات
 

 التقدم ورصد ،السياسات هبا لتسرتشد اجلودة عالية إحصاءات 2030 لعام املستدامة التنمية خطة تنفيذ ويتطلب -13
 إدخاهلا جيب اليت اإلحصاءات من املسبوق غري العدد ويشكل املصلحة. أصحاب مجيع مساءلة وضمان احملرز،

 أن املتوقع من واليت النامية، البلدان يف الوطنية اإلحصائية للنظم اكبريً   حتد�ً  املستدامة التنمية أهداف مؤشرات يف
 تعيني مت ،2016 عام ويف والزراعة. األغذية منظمـة ذلك يف مبا املتحـدة، األمم منظومة من املســـــــــــــــاعدة تطلـب
 5و 2 املستدامة التنمية (أهداف املستدامة التنمية ألهداف امؤشرً  21لـــــــــــ 13الراعية الوكالة والزراعة األغذية منظمة

  أخرى. مؤشرات مخسة يف امشاركً  امسامهً  واعتربت ).15و 14و 12و 6و
  

                                                 
 )2010( والزراعة األغذية ومنظمة الدويل البنك 9

 هذه يف املشــــاركة وطرائق إمكانيات ملناقشــــة االجتماع إىل مندوبني إبرســــال اهتمامها غيتس، ومليندا بيل مؤســــســــة مثل التمويل، وكاالت أبدت كما  10
 العاملية. املبادرة

 )2012( والزراعة األغذية منظمة 11
 نفسه املصدر 12
 .ب2020 والزراعة األغذية منظمة راجع 13
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 النتائج -3
 

 1 سؤال التقييم :3-1

 احلوكمة يف املســــامهة ويف املنظمة احتياجات تلبية يف وفعالة كافية  املنظمة يف اإلحصــــائية احلوكمة تُعترب مدى أي إىل
 والزراعية؟ الغذائية لإلحصاءات الدولية

 
 إنتاج حتديد مت وقد االســـــــــرتاتيجية. وأهدافها الشـــــــــاملة املنظمة لوالية أســـــــــاســـــــــية اإلحصـــــــــاءات تظل :1 النتيجة

 املســتدامة، التنمية ســياق يف مكانتها رفع إىل أدى مما االســرتاتيجي، اإلطار يف كناتج  وتقدميها الزراعية اإلحصــاءات
 امليزانية. يف ز�دة أبي مقابلتها يتم مل أنه من الرغم على

 يف أتســـيســـها منذ وأنشـــطتها املنظمة لوالية أســـاســـية تزال وال كانت  اإلحصـــاءات أبن املنظمة لواثئق فحص أكد -14
 .1945 عام

 
 مثبتة تصـــبح لكي أســـاســـية وظيفة جمرد كو�ا  من للمنظمة املراجع االســـرتاتيجي اإلطار يف اإلحصـــاءات وتطورت -15

 وضـــــع أن حني ويف االســـــرتاتيجية. األهداف إطار يف 14اإلحصـــــائية املخرجات معظم تنفيذ يتمو  .2-6 الناتج يف
 امبلغً  ابلضــــــرورة جيذب مل أنه إال املؤســــــســــــية، األمهية من املزيد مينحها االســــــرتاتيجي اإلطار ضــــــمن اإلحصــــــاءات

 األهداف من اإلحصـــــاءات لشـــــعبة املخصـــــصـــــة االعتمادات صـــــايف إىل إضـــــافة 2-6 للناتج التمويل من جوهر�ً 
 املختلفة. االسرتاتيجية

 
 فعال. بشكل اإلحصائية أنشطتها املنظمة يف اإلحصائي للعمل الداخلية احلوكمة هيكل يدعم ال :2 النتيجة

 كان  2016-2012 ترتيبات مبوجب اإلحصـــــاءات شـــــعبة مدير لدور اإلحصـــــائيني كبري  تويل أن التقييم فريق وجد -16
 واألقســـام حصـــاءاتاإل شـــعبة فرق بني والتواصـــل أفضـــل داخلية ترتيبات ذلك ســـهل وقد واســـع. ترحيب موضـــع
 العمل عن املســــؤولة األســــاســــية الشــــعبة هي اإلحصــــاءات شــــعبة أن ومبا اإلقليميني. واإلحصــــائيني األخرى الفنية

 التنســـــيق جمايل يف هادور  أتكيد قبول مت فقد والبشـــــرية، املالية املوارد من بدعم املنظمة، يف األســـــاســـــي اإلحصـــــائي
 جيد. بشكل واملساءلة

 
 كبري  وســـــــــــلطة قدرة يدعم الشـــــــــــعبة نفس يف والتنفيذية الفنية اإلحصـــــــــــائية القرارات دمج فإن ذلك، على وعالوة -17

 له للســـماح خمصـــصـــني موظفني وأ متويل أي اإلحصـــائيني كبري  مكتب يتلق ومل القرارات. اختاذ على اإلحصـــائيني
 الوظائف (مجيع والقطري اإلقليمي املســــــــــتويني على اإلحصــــــــــائي العمل لدعم إليه املوكلة املســــــــــؤولية ابســــــــــتئناف

 اآلخرين املوظفني تقاسم ويتم اإلحصاءات؛ شعبة من معارة اإلحصائيني كبري  مكتب يف اخلمسة الفنية األساسية
 املكتب وتلقى الغاابت). وموارد سياسات وشعبة املائية األحياء وتربية كاألمسا مصايد وموارد سياسات شعبة مع

 .2019-2018 للفرتة وامليزانية العمل بر�مج يف املستدامة التنمية أهداف بشأن لعمله اإضافيً  متويًال  فقط
                                                 

 1ألف،  4-2(املؤشر  2رب�مج االسرتاتيجي لل 4-2نواتج/مؤشرات نواتج)، الناتج  4من  1ألف،  3-1(املؤشر  1رب�مج االسرتاتيجي لل 3-1الناتج  14
ألف، -3-3ألف، -2-3ألف (النواتج  1-3مضــــمن يف مجيع النواتج ابســــتثناء الناتج  3مؤشــــرات نواتج)، الرب�مج االســــرتاتيجي  9من  1و نواتج 4من 

 2-5مؤشـــرات نواتج)، الناتج  8من  1و نواتج 4من  1ألف، -4-4(املؤشـــر  4رب�مج االســـرتاتيجي لل 4-4مؤشـــر نواتج)، الناتج  12من  3ألف؛  3-4
 نواتج). مؤشرات 8من  1و نواتج 4من  1ألف، -2-5(املؤشر  5رب�مج االسرتاتيجي لل
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 حني يف (الربامج)، العام املدير �ئب إىل التقارير اإلحصـــــــــــــــائيني كبري  مكتب يقدم اهليكلية، الناحية من أنه غري -18

 واالجتماعية. االقتصــــــادية التنمية إدارة عن املســــــؤول املســــــاعد العام املدير إىل التقارير اإلحصــــــاءات شــــــعبة تقدم
 وليس .نيخمتلف ينمســـاعد نيعام ينمدير  إىل تقاريرها اإلحصـــائية األنشـــطة عن املســـؤولة األخرى األقســـام وتقدم
 بعمل تقوم اليت األخرى األقســـــــــــام من أي أو اإلحصـــــــــــاءات شـــــــــــعبة على رمسية والية ينياإلحصـــــــــــائ كبري  ملكتب

 بني املشــــــرتكة العمل جمموعة عن نظامية وظيفية مســــــؤولية أي (الربامج) العام املدير �ئب يتحمل وال إحصــــــائي.
 ابإلحصـــاءات املعنية راتاإلدا بني املشـــرتكة العمل جمموعة تقارير مشـــاركة تتم وال ابإلحصـــاءات. املعنية اإلدارات

 االقتصـــــــــــــادية التنمية إدارة عن املســـــــــــــؤول املســـــــــــــاعد العام املدير أو (الربامج) العام املدير (�ئب االعلي اإلدارة مع
 يف املشـــــــــــــــاركني رأي وكان منهجية. تكون أن من بدالً  احلاجة أســـــــــــــــاس على التقارير إعداد ويتم واالجتماعية)،

 واالرتباك. وقراطيةالبري  من املزيد أضافت قد وأ�ا مفيدة ليست هذه اإلبالغ طرق أن املقابالت
 

 بني املشــــرتكة العمل جمموعة تلعب أن املفرتض من هأن املبلغني ومالحظات االجتماعات حماضــــر مراجعة وأكدت -19
 الفنية القضـــا� من لكل الداخلي التنســـيق حتســـني يف رئيســـًيا دورًا املدير) (مســـتوى ابإلحصـــاءات املعنية اإلدارات

 أو التحضـــــــــري إىل خاص بشـــــــــكل يفضـــــــــي ال أعماهلا وجدول للغاية �درة عاهتااجتما فإن ذلك، ومع واإلجرائية.
 ســــــــلطة بدون الفنيون املســــــــؤولون وميثلهم املدراء حيضــــــــر ال ما غالًباو  اآلراء. تبادل أو االجتماع، قبل املناقشــــــــات

 على املدير) (مســــــتوى ابإلحصــــــاءات املعنية اإلدارات بني املشــــــرتكة العمل جمموعة إىل يُنظر وال القرارات. الختاذ
  األخرى. األقسام قبل من االمتثال لفرض سلطات لديها وليس القرار لصنع هيئة أ�ا

 
 أفضـــل. بشـــكل ابإلحصـــاءات املعنية اإلدارات بني املشـــرتكة العمل جملموعة التابع الفين العمل ريقف رؤية متت وقد -20

 الفنية القضــــــــا� مع تتعامل اليت الداخلية التنســــــــيق شــــــــبكة حتســــــــني يف مغزى ذا دورًا يلعب العمل فريق أن واعترب
 املفرتض من الذي اهليكل هي ابإلحصـــــــاءات املعنية اإلدارات بني املشـــــــرتكة العمل جمموعة ألن نظرًاو  واإلجرائية.

 منهجيني وأتييد مشــــاركة وجود عدم فإن والزراعة، األغذية ملنظمة املشــــرتكة اإلحصــــائيات وعمل تفكري يثبت أن
  .كبريًا  فشًال  ميثل اإلدارة قبل من

 
 شــــــعبة بني احلدود حول ارتباك وجود إىل والقطري اإلقليمي املســــــتويني على املقابالت يف املشــــــاركني رأي وأشــــــار -21

 بشـــــــأن ابلتنســـــــيق فقط اإلحصـــــــائيني كبري  مكتب منهم العديد ويربط اإلحصـــــــائيني. كبري  ومكتب اإلحصـــــــاءات
 يف يشــــــــــاركون الذين وأولئك لرئيســــــــــيا املقر خارج املوظفون جيد ذلك، على وعالوة املســــــــــتدامة. التنمية أهداف

 من الرغم وعلى اإلحصــــاءات، شــــعبة ومدير اإلحصــــائيني كبري  أدوار بني التمييز يف صــــعوبة اإلحصــــائية األنشــــطة
  نقله. يتم مل الوظيفي االنقسام بشأن التواصل فإن اإلحصائيني كبري  مكتب يبذهلا اليت اجلهود

 
 املقاييس. لتوحيد الدولية للمنظمة مماثلة معايري إىل اإلحصائيني كبري  منصب يصف الذي احلوكمة منوذج ويستند -22

 التنســيق دور بني جتمع أ�ا حيث نوعها، من فريدة املنظمة يف ووضــعها الوظيفة حتديد هبا يتم اليت الطريق أن غري
 ومت االســــــرتاتيجية. راتالقرا إنفاذ لضــــــمان اهلرمية الســــــلطة إىل االفتقار مع املنهجية، القضــــــا� يف القيادي والدور
 مســــؤوليات لديها اليت األخرى الدولية للمنظمات مرجعية دراســــة خالل من له مثيل ال الذي الوضــــع هذا أتكيد

  .جيًدا امنوذجً  سيكون الدورين بني جيمع الذي الوضع أن إىل يشري مما إحصائية،
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 النطاق، واســـعي واحرتام بتقدير املســـتدامة التنمية أهداف لتنســـيق اإلحصـــائيني كبري  مكتب والية حتظى :3 النتيجة
 املنظمة. يف اإلحصائية األنشطة وضوح حتسني يف سامهت وقد ا،وخارجيً  اداخليً 

 وضــــــع يف تلعبه الذي للدور املتحدة لألمم اإلحصــــــائية اللجنة قبل من كبري  بتقدير والزراعة األغذية منظمة حتظى -23
 وأصـــــــحاب املوظفني مع املقابالت وأكدت رعايتها. حتت املســـــــتدامة التنمية ألهداف مؤشـــــــر 21لـــــــــــــــــــــ منهجيات
 املنظمة. إىل للطلبات السلس والتدفق ل،واالتصا التنسيق، يّسر اإلحصائيني كبري  منصب أن اخلارجيني املصلحة

 امشاركً  امسامهً  تعترب اليت (واخلمسة 21الـــــــــــــــ التنمية أهداف ملؤشرات املنظمة به تضطلع الذي املعايري وضع ويُعدّ 
 والعملية. املنهجية حيث من ومقدر فعال أنه ويبدو للغاية، الصلة وثيق اأمرً  فيها)

 
 التنمية أهداف ســـــــــــــــياق يف الزراعية اإلحصـــــــــــــــاءات وحوكمة اخلارجي التنســـــــــــــــيق يف جيًدا اتقدمً  املنظمة أحرزت -24

 موثوقة إحصــاءات توافر لتحســني اجلياع" أصــوات" مشــروع مثل – الرئيســية مبســامهاهتا االضــطالع ومت املســتدامة.
 العاملية ملبادرةا ومشــــــــــــــروع العاملية؛ احلرجية املوارد وتقييمات "؛2030x50" ومبادرة والتغذوي؛ الغذائي األمن عن

 – 15املياه) وفعالية املائي لإلجهاد أفضــــــــل مؤشــــــــرات على احلصــــــــول على املنظمة قدرة (لتحســــــــني البيئية لإلدارة
  املوارد. يف والشركاء األخرى املتحدة األمم وكاالت مع لرتادفاب

 
 .جيًدا به معرتف الزراعة يف املواضــــــــيعية اجملاالت من لعدد التوجيه تقدميو  املعايري وضــــــــع على املنظمة عمل إن -25

 األراضــــــــــي اســــــــــتخدام بتعريفات يتعلق ما يف قياد�ً  ادورً  املنظمة تلعب املثال، ســــــــــبيل على الغاابت، قطاع ويف
 تلعب أ�ا كما  للزراعة. العاملي والتعداد واالقتصــــــادية البيئية احلســــــاابت نظام يف املســــــتخدمة األرضــــــي والغطاء

 إليها ويُنظر ،اآلفات ومبيدات واألمسدة احليوانية، والثروة احملاصـــــــــــيل ملنتجات املركزي التصـــــــــــنيف يف قياد�ً  دوًرا
 خمزون وحفظ للغاابت، الوطين والرصـــــــــــــــد احلرجية، املوارد تقييم عمليات جماالت يف اعامليً  رائدة أ�ا على عادة

 االنبعااثت (خفض الغاابت يف الكربون خمزون وتعزيز للغاابت املســـــــــتدامة اإلدارة وكذلك الغاابت، يف الكربون
 وتدهورها). الغاابت إزالة عن الناجتة

 
 الغاابت النبعااثت املرجعي املســـــــــتوى على والعمل والتحقق واإلبالغ الرصـــــــــد أعمال عن مســـــــــؤول وكشـــــــــريك -26

 الغاابت إزالة عن الناجتة االنبعااثت خفض لعمليات حاســــــــــــــم حمرك أ�ا على املنظمة إىل يُنظر عام، بشــــــــــــــكل
 عملال املنظمة يف الغاابت إدارة وتقود األراضـــــــــــي. ملوارد املســـــــــــتدامة اإلدارة يف رئيســـــــــــي ومســـــــــــاهم وتدهورها،
 (قاعدة 1-1-15 املستدامة التنمية أهداف مؤشرات ذلك يف مبا احلرجية، واملؤشرات البيا�ت بشأن األساسي
  احلرجيـــــة) املوارد تقييم - احلرجيـــــة املوارد تقييم بيـــــا�ت (قـــــاعـــــدة 1-2-15و احلرجيـــــة) املوارد تقييم بيـــــا�ت

 التنمية ألهداف الفرعي املؤشــر على العمل اإلحصــاءات شــعبة تقود بينما بعد)، عن (االســتشــعار 2-4-15و
 كأمانة  املنظمة يف املائية األحياء وتربية األمساك مصـــــايد إدارة تعمل ذلك، إىل وابإلضـــــافة .1-4-2 املســـــتدامة

 اإلحصائية الربامج بتنسيق قامت يةآل وهي األمساك، مبصايد اخلاصة اإلحصاءات بتنسيق املعنية العمل جملموعة
 مصايد إبحصاءات املختصة األخرى الدولية احلكومية واملنظمات األمساك ملصايد اإلقليمية اهليئات أجرهتا اليت

  .1960 عام منذ األمساك
 

                                                 
 "6 املستدامة التنمية هدف بشأن املتكامل الرصد مبادرة "مشروع إىل امسه البيئية لإلدارة العاملية املبادرة مشروع غري األخرية، اآلونة يف 15
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 راعية وكالةك  بدورها املســـتدامة التنمية أهداف ملؤشـــرات اخلارجي ابلتنســـيق والزراعة األغذية منظمة مســـامهة ترتبط -27
 16 .فيها مساهم ومشارك (شريك) هلا

 
 الفنية للواثئق املشــرتكة الصــياغة يف ســامهت وقد وأنشــطته. املســتوى الرفيع الســياســي املنتدى يف املنظمة تشــارك -28

 يف وشــاركت ،2017 لعام املســتوى الرفيع الســياســي للمنتدى واالجتماعية االقتصــادية للشــؤون التنفيذية للجنة
 اإلقليمية املنتد�ت يف وشـــــــــاركت املســـــــــتدامة، التنمية أهداف من 2 اهلدف بشـــــــــأن اخلرباء فريق اجتماع تنظيم

 منشورها إصدار املنظمة ووقتت املناقشة. شرائح وتنظيم أساسية، معلومات مذكرات وإعداد املستدامة، للتنمية
 لعام املســـتوى الرفيع الســـياســـي املنتدى انعقاد مع ليتزامن 17العامل يف والتغذية الغذائي األمن حالة عن الرئيســـي

 أهداف رصـــــــــد مســـــــــؤوليات تتحمل اليت األخرى املتحدة األمم وكاالت مع ابلتعاون التقرير إعداد ومت .2019
 الصــــحة ومنظمة العاملي، األغذية وبر�مج واليونيســــف، الزراعية، للتنمية الدويل الصــــندوق – املســــتدامة التنمية

 هدف إطار يف رئيســـــــيني مؤشـــــــرين يتناول أنه ذلك، من واألهم التغذية. على أوســـــــع اتركيزً  ليشـــــــمل – امليةالع
 الغذائي االمن انعدام انتشار (حول 2-1-2و التغذية) يف النقص انتشار (حول 1-1-2 :2 املستدامة التنمية
 الشديد). أو املعتدل

 
 قوة وتتجلى أخرى. إىل شعبة من اإلحصائية واملشاريع الربامج يف اجلنساين املنظور مراعاة تعميم خيتلف :4 النتيجة

 .5 املستدامة التنمية هدف مؤشر ملنهجية دعمه يف اجلنسني بني املساواة بشأن اإلحصائيني كبري  مكتب عمل

 اإلحصــــــــــــائي املنظمة عمل بر�مج يف اجلنســــــــــــاين املنظور مراعاة لتعميم املختلفة املســــــــــــتو�ت يف التقييم فريق نظر -29
 (يف اجلنس حسب املصنفة البيا�ت وتوافر االسرتاتيجية، يف اجلنسانية اجلوانب إدراج مثل اإلحصائية، ومشاريعها

 .ذلك إىل وما الصلة)، ذات البيا�ت قواعد
 

 متت قد أنه إىل ،2021-2018 بني ما والفرتة 2011-2010 بني ما للفرتتني املنظمة عمل بر�مج وجزم يشــــــــــــــري -30
 واملؤسسات االجتماعية السياسات شعبة سيما وال الشعب، بعض عمل خطط يف اجلنسني بني املساواة إىل اإلشارة
 األمساك مصايد وموارد سياسات وشعبة الريفية)، املناطق يف والعمالة والتكافؤ اجلنسانية القضا� شعبة ا(سابقً  الريفية
 جهة اإلحصــــائيني كبري  مكتب لدى يوجد ال ذلك، ومع الغاابت. وموارد ســــياســــات وشــــعبة املائية، األحياء وتربية

 قد الريفية واملؤسسات االجتماعية السياسات شعبة أن من الرغم وعلى اجلنسني. بني املساواة بقضا� معنية اتصال
 اســــــــــتخدام يتم مل ،2019و 2012 بني ما الفرتة يف للمنظمة اخلمســــــــــة األقاليم يف قطرية جنســــــــــانية يماتتقي أجرت

 على وعالوة 18األراضــــــي. يف واحلقوق اجلنســــــني بيا�ت قاعدة لتحديث منهجي بشــــــكل التقارير هذه من البيا�ت
 على اجلنســــــــــني بني ابملســــــــــاواة املتعلقة البيا�ت من الكثري مجع يتم مل أنه إىل املبلغني من التعليقات أشــــــــــارت ذلك،

  الدويل. البنك مثل أخرى، منظمات مع التواصل يتطلب الذي األمر القطري، املستوى
 

                                                 
 املستدامة التنمية أهداف مبؤشرات املعين الوكاالت بني املشرتك اخلرباء فريق تقرير يف موضح هو كما  راعية، كوكالة  والزراعة األغذية منظمة مسؤوليات 16

 لألمم اإلحصــائية اللجنة رقرا يف به االعرتاف مت وكما )2017 املتحدة، لألمم واالجتماعي االقتصــادي (اجمللس )28 (الفقرة اإلحصــائية اللجنة إىل املقدم
 .املتحدة) لألمم التابعة اإلحصائية (الشعبة k/101/48 رقم املتحدة

 )2019( العاملية الصحة ومنظمة واليونيسف، الزراعية، للتنمية الدويل والصندوق والزراعة، األغذية منظمة 17
 )أ2020( والزراعة األغذية منظمة 18
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 إىل اســــــتناداً  الشــــــديد، أو املعتدل الغذائي األمن انعدام ابنتشــــــار املتعلق 2-1-2 للمؤشــــــر راعية املنظمة أن كما -31
 مصـــــــــنفة بيا�ت لتوفري كبرية  جهود بذل يتم العاملي، املســـــــــتوى وعلى19 الغذائي. األمن انعدام من املعا�ة مقياس

 البلدان إدارة كيفية  إىل ا(اســـــتنادً  بعد كامل  بشـــــكل املنظمة حتدد مل ذلك، ومع املؤشـــــر. هلذا اجلنس نوع حســـــب
 حسـب الوطنية البيا�ت تصـنيف املمكن من كان  إذا ما للبيا�ت) مجعها يف اجلنس نوع حبسـب املصـنفة لألسـئلة

 التحليل. هذا مثل جتري ال البلدان بعض أن حيث اجلنس، نوع
 

 التنمية أهداف بشـأن اإلحصـائي عملهم يف اجلنسـاين املنظور تعميم على املنظمة لدى الفنيني املسـؤولني قدرة تتباين -32
 يف اجلنســــاين املنظور لدمج اتركيزً  أكثر �ج إىل حاجة وهناك احملدد). املؤشــــر منظور من االقتضــــاء، (عند املســــتدامة

 التقييم تقرير مع ذلك ويتماشـــى والقطري. اإلقليمي املســـتويني على املشـــاريع ورصـــد املســـتدامة التنمية أهداف تنفيذ
 يف اجلنســــــني بني املســــــاواة ســــــياســــــة أن من الرغم على أنه وجد والذي املنظمة، عن الصــــــادر 2019 لعام اجلنســــــاين

 مثل ،اخلارجية التطورات لتعكس حتديثها جيب فإنه االســــــــــــــرتاتيجية، وأهدافها بواليتها صــــــــــــــلة ذات تزال ال املنظمة
 املستدامة. التنمية أهداف

 
 البلــدان من عــدد يف الــدعوة وأحــداث املســــــــــــــتــدامــة التنميــة أبهــداف تتعلق �جحــة توعيــة مشـــــــــــــــاريع هنــاك كــانــت -33

 أن ويبدو اإلحصـــائي. املنظمة عمل يف اجلنســـاين املنظور مراعاة تعميم عملية دمج لدعم وأفريقيا) أورواب إقليمي (يف
 التدخالت من يتجزأ ال اجزءً  كو�ا  من أكثر التوعية مســــــــــــــتوى على تكون اجلنســــــــــــــاين للمنظور املراعية التدخالت
 الفعالة احلوكمة أجل من اجلنســني بني املســاواة اعتبارات يف تســاهم بطريقة البيا�ت وتصــنيف األســاســية اإلحصــائية

 القرار. وصنع
 

Internationale für Gesellschaft  األملانية املنظمة مع املنظمة تعاون مثل مهمة، شراكة مبادرات أنشئت وقد -34

Zusammenarbeit فيها يضـــمن اليت البلدان نســـبة (بشـــأن 2-أ-5 للمؤشـــر ومنهجية القانوين للتقييم أداة بشـــأن 
 وتعمل عليها). السيطرة و/أو األراضي ملكية حقوق يف للمرأة املساواة العريف] القانون ذلك يف [مبا القانوين اإلطار
ا املنظمة  التنمية أهداف ملؤشـــــــــرات ني(الراعي البشـــــــــرية للمســـــــــتوطنات املتحدة األمم وبر�مج الدويل البنك مع أيضـــــــــً

 جلمع جهودها يف البلدان لدعم وكتيب البيا�ت، مجع آليات حول أســـئلة لوضـــع األراضـــي) ملكية بشـــأن املســـتدامة
 .1-أ-5 املؤشر حول البيا�ت جتميع زيزتع أجل من للمرأة املتحدة األمم هيئة مع وكذلك البيا�ت،

 
 مثل اجلنس، نوع حســــب مصــــنفة بيا�ت على حتتوي اليت اهلامة البيا�ت قواعد من اعددً  املنظمة تســــتضــــيف كما -35

 مجع ويتم 21والزراعة. املياه بشـــــــــأن للمعلومات العاملي والنظام 20املنظمة يف املوضـــــــــوعية اإلحصـــــــــائية البيا�ت قاعدة
 وقاعدة املائية األحياء وتربية األمساك مصـــايد وموارد ســـياســـات شـــعبة قبل من اجلنس نوع حســـب التوظيف بيا�ت
 من عدد قبل من جيًدا معروفة ليســــت هذه البيا�ت قواعد فإن ذلك، ومع األراضــــي. يف واحلقوق اجلنســــني بيا�ت

 احلد مثل املنظمة طورهتا اليت املنهجيات على نفســـه الشـــيء وينطبق اخلارجيني. نظرائهم أو املنظمة يف املتخصـــصـــني
 للنساء. الغذائي للتنوع األدىن

 

                                                 
 )INDDEX )2018 الدولية الغذائية البيا�ت يف التوسع مشروع 19
 )2019( والزراعة األغذية منظمة يف املوضوعية اإلحصائية البيا�ت قاعدة 20
 اتريخ). يوجد (ال والزراعة املياه بشأن للمعلومات العاملي النظام 21
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 يف التحتيــة) املعلومــات/البنيــة تكنولوجيــا جمــال ويف وبشـــــــــــريــة، (مــاليــة، حمــدودة موارد اســـــــــــتثمــار مت :5 النتيجــة
 اإلحصائية. األنشطة

 العمل أن للمنظمة اإلحصــــــــائية األنشــــــــطة يف املســــــــتثمرة التحتية البنية وموارد والبشــــــــرية املالية لمواردل تقييم أظهر -36
 العمل برامج ويف العادي. الرب�مج متويل من الغالب يف متويله يتم الرئيسي املقر يف ابإلحصاءات املتعلق األساسي
 امبلغًــــ  التمويــــل ذلــــك بلغ ،2018/2019و ،2016/2017و ،2014/2015و ،2012/3201 للفرتات وامليزانيــــة

 األموال حتديد املمكن من يكن مل أنه للوســـــــــــــــم نظام وجود عدم ويعين أمريكي. دوالر مليون 3.65 قدره اإمجاليً 
 األخرى. الفنية الشعب يف اإلحصائية لألنشطة احتديدً  املوجهة

 
 املنظمة، لعمل األخرى اجملاالت من أكثر مؤاتٍ  غري وضــــع يف ليســــت اإلحصــــاءات أن وجد أنه من الرغم وعلى -37

 تلبيتها ميكن ال اإلحصــاءات جمال يف واخلربة املشــورة على الطلب يف ز�دة إىل املقابالت يف املشــاركون أشــار فقد
 املستدامة، التنمية وأهداف العاملية) (االسرتاتيجية امجالرب  بعض بفضل قليًال  املوارد زادت وقد احلاليني. ابملوظفني

 املتغرية. والظروف املتزايد للطلب اجملتمعة اآلاثر تواكب مل لكنها
 

 مجع عن املســـــؤولة الرئيســـــية الشـــــعبة ابعتبارها اإلحصـــــاءات شـــــعبة يف فنية وظيفة 39 ســـــوى يوجد ال ذلك، ومع -38
 هذه بني ومن الفرعيني)، واإلقليميني اإلقليميني املســـــــؤولني/اإلحصـــــــائيني ذلك يف (مبا ونشـــــــرها وحتليلها البيا�ت
 إعارة ميت اإلحصــاءات، شــعبة يف وظيفة 32 أصــل ومن خمتلفة، أقاليم على موزعة مناصــب ســبعة هناك املناصــب

 32 من اإلحصــــاءات شــــعبة يف للموظفني اإلمجايل العدد اخنفض وقد اإلحصــــائيني. كبري  مكتب إىل منها مخســــة
 موجودة. غري القدرات بناء عن املســـؤول وظيفة تزال وال .2008 لعام اإلحصـــاءات تقييم يف عنه اإلبالغ مت كما

  فئة من موظف (مبســــــاعدة اإلحصــــــاءات عن املســــــؤولني لكبري واحد منصــــــب يوجد األمساك، صــــــايدمل ابلنســــــبةو 
 والوضـــع اإلحصــــائيني). كبري  مكتب مع ترتيب من كجزء  يعمل واحد ومســــتشــــار ،3-ف فئة من وأربعة ،4-ف

 مع أجريت اليت للمقابالت اووفقً  اإلحصـــائي. العمل نيفني نيموظف ثالثة يتناول حيث للغاابت، ابلنســـبة مشـــابه
 وعلى هو. كما  ظل أو اخنفض قد املوظفني عدد أن حني يف الشـــــــــــعب، مجيع يف امرتفعً  لبالط يظل األقســـــــــــام،

 ا.بلدً  40 من أكثر لدعم ألفريقيا، اإلقليمي املكتب يف اثنني إقليميني إحصـــــــائيني ســـــــوى يوجد ال املثال، ســـــــبيل
 اهلادئ. واحمليط آلسيا اإلقليمي املكتب يف مشابه والوضع

 
 مما اإلحصاءات، جمال يف ابخلربة األمر يتعلق عندما املوظفني يف النقص من امليدانية املكاتب تعاين عام، وبشكل -39

 يغطي أن يُتوقع واحد إحصائي خبري إقليمي مكتب كل  ولدى توفريها. ميكن اليت التغطية وعمق مدى على يؤثر
 خربة أي القطريــة املكــاتــب بعض متتلــك وال الطلبــات. مجيع تلبيــة ميكنــه وال العمــل من اجــدً  واســـــــــــــــعــة جمموعــة

 اإلقليمية. اللجان احلاالت بعض ويف الوطنية اإلحصائية املكاتب مع التفاعل يعيق مما إحصائية،
 

 الربامج ميزانيات من األســــــاســــــيني اإلقليميني اإلحصــــــاءات موظفي متويل يتم والقطري، اإلقليمي املســــــتوى وعلى -40
 األمر وينطبق القطرية. املكاتب بعض يف اإلحصــائية اخلربة لتوفري امليزانية خارج من التمويل اســتخدام ومت العادية؛
 االحتاد مثل ماحنة جهات قبل من الزراعية للتعدادات الدعم متويل مت وقد القدرات. تنمية متويل على نفســـــــــــــــه
 التقين. التعاون بر�مج من بتمويل للمشاريع املبكر واإلعداد التخطيط ومت ويل،الد والبنك األورويب
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 توقيت من اجزئيً  تنبع اليت الرئيســــي املقر يف القيود حدأك  املعلومات تكنولوجيا يف واخلربة التحتية البنية إىل وأشــــري -41
ا نظرا( التوظيف عمليات تتغري  عندما الرئيســــــــــــيني املوظفني فقدان من اوجزئيً  التمويل  نظًراو  .)8 جةالنتي أيضــــــــــــً
 .رئيسًيا اقيدً  ذلك يعد اإلحصائية، للبيا�ت وظيفي مستودع إىل للحاجة

 
 امليزانية خارج من املوارد على كبري  حد إىل املســـــــــــتدامة التنمية أبهداف املرتبط اإلحصـــــــــــائي املنظمة عمل ويعتمد -42

 عام خطة اعتماد منذ املاحنني جمتمع اهتمام يف ملحوظة ز�دة هناك أن ابلفعل لوحظ وقد التمويل. وحشـــــــــــــــد
  االستدامة. بشأن املخاوف بعض ذلك يثري ذلك، عوم .2030

 
 الــدعم توفري على املنظمــة قــدرة على القــدرات، على والقيود واملــاليــة، البشـــــــــــــــريــة املوارد يف الكبرية الفجوات وتؤثر -43

 تقييم يُظهر املثال، سبيل وعلى املستدامة. التنمية أهداف مؤشرات بشأن البلدان حتتاجه الذي املباشر ؤسسيامل
 أن اهلادئ، واحمليط آســـيا إقليم يف القطرية واالحتياجات القدرات على املســـتدامة التنمية أهداف رصـــد ز�دة آاثر

 احلالية. ملوارداب املنظمة تقدمه أن ميكن ما بكثري يتجاوز املساعدة طلب
 

 ومع املستدامة. التنمية أهداف مبؤشرات املتعلقة األعمال تنفيذ عن نو مسؤول اإلقليميني اإلحصائيني أن ويفرتض -44
 املعنية الوحدة قبل من افعليً  وتنفيذها تنســـــــيقها يتم املســـــــتدامة التنمية أبهداف املتعلقة األعمال معظم فإن ذلك،

 لإلحصــــــــــــــائيني العمل هذا مثل تفويض يتم وعندما اإلحصــــــــــــــائيني. كبري  مكتب يف املســــــــــــــتدامة التنمية أبهداف
 إضايف. عمل عبء مبثابة عام بشكل يرونه فإ�م اإلقليميني،

 
 أهداف مبؤشـــرات املرتبطة اإلحصـــاءات) جمال يف فقط وليس املنظمة، أنشـــطة مجيع (عرب املبادرات عدد ويشـــكل -45

 وموارد املوظفني من حمدود (عدد والتمويل التوظيف منظور من القطرية للمكاتب كبريًا  حتد�ً  املســــــــــــــتدامة، التنمية
 املكاتب على جيب الســــــياق، هذا ويف املناســــــب. والرصــــــد املتآزر والتعاون الشــــــامل التنفيذ يعوق مما شــــــحيحة)،

 املاحنة. اجلهات من الكافية املوارد أتمني الغاية، هلذه اوحتقيقً  ،ومشوًال  تكامًال  أكثر �ج اتباع واإلقليمية القطرية
 الرئيسي، املقر مستوى على ومعظمها الصدد، هذا يف ز�دة هناك كانت  وقد للغاية. اهامً  اأمرً  املوارد تعبئة وتعترب
 األقاليم. من العديد يف لوحظت اليت والثغرات التفتت ملنع أخرى أماكن يف اجلهود تكثيف يلزم ولكن

 
 2سؤال التقييم  :3-2

مهيتها املنظمة أثبتت مدى أي إىل  واخلارجيني؟ الداخليني املصلحة ألصحاب جيدة إحصاءات توفري يف وفعاليتها أ
 

 بشــــــــكل للمعلومات واخلارجيني الداخليني املســــــــتخدمني احتياجات املنظمة يف اإلحصــــــــائي النظام يليب :6 النتيجة
  .تعليقاهتم لتلقي ابلكامل جمهز غري وهو فقط، جزئي

 والزراعة األغذية ملنظمة اإلحصائية البيا�ت قواعد تلبية "مدى أب�ا "الصلة" اإلحصاءات جودة ضمان إطار يُعرف -46
 فعـــاليـــة اأ�ـــ على للغرض" "املالءمـــة التقييم فريق يلخص ولـــذلـــك واحملتملـــة". احلـــاليـــة املســــــــــــــتخـــدمني الحتيـــاجـــات
 واملفاهيم املنهجية تغطي بنية هي اإلحصــــــاءات يف ودةواجل لإلحصــــــاءات". احلالية احملددة لالحتياجات االســــــتجابة
 لإلحصـــاءات األســـاســـية املتحدة األمم مبادئ على اإلحصـــاءات جودة ضـــمان إطار ويعتمد والســـياق. واملؤســـســـة
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 والدقة الصلة اإلحصائية املخرجات جودة وتتوخى املؤسسية. والبيئة اإلحصائية والعمليات النواتج ويغطي ،22الرمسية
 .والوضوح الوصول وإمكانية املقارنة قابليةو  اقستواال ابملواعيد وااللتزام التوقيت وحسن يةواملوثوق

 
 القطري املســـــتويني على الســـــياســـــات واضـــــعي من املنظمة يف اإلحصـــــاءات مســـــتخدمي من هامة جمموعة تتألف -47

 من أخرى مهمــة جمموعــة التجــاريــة واألعمــال الرحبيــة غري واملنظمــات والبــاحثون األكــادمييون ويشـــــــــــــــكــل والــدويل.
 وســـــــائل أعضـــــــاء قبل من والزراعة األغذية منظمة إحصـــــــائيات اســـــــتخدام يتم ذلك، على وعالوة املســـــــتخدمني.

 (منظمة الصــــــلة ذات األخرى واجملاالت األمساك ومصــــــايد ابلزراعة املهتمني أو الناشــــــطني اجلمهور وعامة اإلعالم
ا وهناك ).2018 ،والزراعة األغذية  اإلحصـــــــاءات ألن احملتملني، البيا�ت مســـــــتخدمي من واســـــــعة جمموعة أيضـــــــً
ا التنمية لشــــــركاء ولكن للحكومة، ةر وضــــــرو  صــــــلة ذات فقط ليســــــت والريفية الزراعية  من العديد أن ويبدو .أيضــــــً

 األخرى ةواخلاصـــــــــ العامة الدولية املنظمات هتم اليت اجملاالت مع تتناغم املنظمة إحصـــــــــاءات تغطيها اليت اجملاالت
  احلكومية. غري اتواملنظم

 
 غالًباو  والعاملية. واإلقليمية الوطنية البيا�ت مع تكاملها وكذلك عالية، املنظمة إلحصــــــــــــــاءات العاملية التغطية وإن -48

 اليت التوجيهية واخلطوط واملعايري اإلجراءات مع يتماشـــــى مبا الفرعي القطري املســـــتوى على املعلومات مجع يتم ما
 املنظمة. هبا توصي

 
 احليوانية، الثروة العاملية/ونظم احليوانية الثروة اتشــبك املثال، ســبيل (على البيا�ت جمموعات من للعديد وابلنســبة -49

 (عاملية). بدائل توجد ال املائية)، األحياء وتربية األمساك مصـــــــــايد وإحصـــــــــاءات ،العاملية احلرجية املوارد وتقييمات
 اأســاسًــ  املنظمة يف البيا�ت جمموعات تعترب أخرى، مصــادر مع اجلودة مقارنة فيها يصــعب اليت احلاالت يف وحىت
 اذهل أجري الذي ابملســـتخدمني اخلاص االســـتقصـــاء من الواردة التعليقات وأكدت التكميلية. لإلحصـــاءات جيًدا

 العاملي النظام من الواردة تلك وخاصــــــــــــــة والزراعة، األغذية ملنظمة اإلحصــــــــــــــائية البيا�ت أن واملقابالت، التقييم،
 وعالوة للغرض. مناســــبة عام بشــــكل كانت  الغاابت، وموارد ســــياســــات وشــــعبة والزراعة املياه بشــــأن للمعلومات

ــــــــــــــــ البيا�ت قواعد اســتعراض أظهر ذلك، على  البيا�ت قواعد مجيع إليها تســتند متماســكة جيةومنه اأهدافً  13الـ
 واضح. بشكل ألهدافها نصفها من أكثر حتقيق مع ا،تقريبً 

 
 األخرى البيا�ت بعض جودة يف ز�رهتا متت اليت البلدان يف املتخصـــصـــني املســـتخدمني بعض شـــكك ذلك، ومع -50

 املستوى على خاصة واسع، نطاق على ااستخدامً  أقل كانت  البيا�ت جمموعات بعض أن إىل وأشاروا للمنظمة.
 العامل، يف السمكي للمصيد الكمبيوتري النظام بيا�ت قاعدة يف البيا�ت بعض البيا�ت هذه وتضمنت القطري.

 مصــــادر أو الســــابقة للبيا�ت املكتملة غري التحديثات بســــبب رمبا داخلياً، متســــقة أو للمقارنة قابلة تكن مل واليت
 على (وتوثيقها حساهبا أو تقديرها يتم اليت العاملية، احلرجية املوارد تقييمات بيا�ت من والكثري ة،املختلف البيا�ت

 طرق بعض تكون أن ميكن ذلـــك، ومع املقـــدمـــة. البيـــا�ت طبيعـــة إىل كبري  حـــد إىل ذلـــك ويعود النحو). هـــذا
 ا.كافيً   ااستخدامً  الوطنية غري املصادر تستخدم وال أساسية التقدير

 
 حول واخلارجيني الداخليني املســـــــتخدمني من التعليقات لتلقي آليات املنظمة يف اإلحصـــــــائية الفرق أنشـــــــأت وقد -51

 اســــــتبيان ففي اجليدة: املمارســــــات من املســــــتخدمني رضــــــا اســــــتطالعات وتعد بيا�هتم. من الغرض مالءمة مدى
 كمســــتخدم  تعليقايت ابســــتمرار تطلب "املنظمة أن على اجزئيً  أو اكليً   املســــتخدمني من املائة يف 55 وافق ،التقييم
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 مفيــدة، الوظيفيــة الربيــديــة صـــــــــــــــنــاديقال خالل من والتعليقــات االقرتاحــات مربعــات أن ويُعترب بيــا�هتــا". لقواعــد
 التعليقات إلدماج البيا�ت قواعد عرب مشـــــــــــرتكة آلية هناك أن يبدو ال ذلك، ومع متكرر. بشـــــــــــكل وتســـــــــــتخدم

 املنظمة. يف اإلحصاءات ونشر إنتاج عملية يف منهجي بشكل
 

 املعلومات حول أســـــــــــــــئلتهم أن ا)(وداخليً  واإلقليمي القطري املســـــــــــــــتويني على املســـــــــــــــتخدمني من العديد وذكر -52
 البيا�ت على أدخلت اليت التحســـينات أو ابلتغيريات اخلاصـــة واالقرتاحات املنظمة، بيا�ت قواعد يف اإلحصـــائية
 احلصــــول آليات أن إىل ذلك ويشــــري امليدان. يف ابلعزلة الشــــعور زاد مما عليها، رد أي تتلقى مل ما غالًبا الوصــــفية،

 فعالة. مجيعها ليست املنظمة يف اإلحصائي للعمل التعليقات على
 

 ينبغي ونشـــرها، والزراعة األغذية منظمة إحصـــاءات إنتاج على أدخلت اليت التحســـينات من الرغم على :7 النتيجة
 اجلودة. من املتوقع املستوى تقدمي ميكنها ابلكامل منسقة عمليات لتحقيق العمل من ابملزيد مالقيا

 عالية بنية ذات أ�ا على املنظمة صــاءاتإح شــعبة 2008 لعام والزراعة األغذية ملنظمة اإلحصــائي التقييم رســم -53
 مت الزراعية، اإلحصـــــاءات يف اجلودة أجل من العاملي والدفع توصـــــياهتا على وبناء 23التنســـــيق. وســـــوء التشـــــتت

 العاملي الصــــــعيد وعلى والزراعة األغذية منظمة قبل من اداخليً  الزراعية، اإلحصــــــاءات لتحســــــني مبادرات اختاذ
 ســـــياق يف وجتارب دراســـــات الرئيســـــية اخلارجية املبادرات وتتضـــــمن املتحدة. لألمم اإلحصـــــائية اللجنة قبل من

 لتحســـــني اســـــرتاتيجية وضـــــع مت املنظمة، وداخل والريفية. الزراعية اإلحصـــــاءات لتحســـــني العاملية االســـــرتاتيجية
 .البيا�ت إنتاج جودة

 
 ودعمتها املنظمة اســـــتضـــــافتها اليت املشـــــاريع أن املصـــــلحة أصـــــحاب مع واملقابالت 24الســـــابقة التقييمات وتظهر -54

 منهجيات توليد يف واســــع نطاق على �جحة كانت  والريفية الزراعية اإلحصــــاءات لتحســــني العاملية االســــرتاتيجية
 ومن متكامل. معلومات نظام خالل من اجلودة عالية بيا�ت إلنتاج للبلدان التكلفة حيث من وفعالة مناســـــــــــــــبة

 املرحلة يف ونشــــرها وتفســــريها ومعاجلتها البيا�ت جلمع اإلحصــــائية واملنهجيات األدوات هذه تنفيذ يتم أن املتوقع
 بعد. توقيتها على االتفاق يتم مل اليت والريفية، الزراعية اإلحصاءات لتحسني العاملية اتيجيةاالسرت  من الثانية

 
 الوطين. املســتوى على وجتميعها ومعاجلتها مجعها مت اليت البيا�ت إىل أســاســي بشــكل املنظمة إحصــاءات وتســتند -55

 .جيًدا املوثقة التقنية واملعايري ةالتوجيهي ابخلطوط القطري املستوى على البيا�ت مجع عملية وتسرتشد
 

 جودة ذات بيــا�ت إدخــال إىل يؤدي ممــا كبري،  بشـــــــــــــــكــل الوطنيــة البيــا�ت مجع عمليــات وحــالــة جودة وختتلف -56
 األغذية إلحصـــــاءات واملعايري األســـــاليب تطوير يف اأســـــاســـــيً  اعامليً  ادورً  تلعب املنظمة أن به املســـــلم ومن متباينة.

 25 اجلديدة. الرصد حتد�ت مواجهة على البلدان تساعد أن ميكن اليت الفنية املساعدة وتقدمي والزراعة،
 

 ابجملاالت اخلاصــــــة االســــــتبيا�ت من كبري  عدد خالل من البيا�ت جبمع املنظمة يف اإلحصــــــاءات وحدات وتقوم -57
 االســـتبيا�ت معظم وحتتوي الوطنية. التنســـيق جهات إىل وإرســـاهلا جمموعات يف جتميعها ويتم الفرعية، والنطاقات

 وإن عليها. احلديثة القطرية البيا�ت فةإضـــــــــــــــا اخلرباء من متنوعة جمموعة على جيب اليت ،Excel جداول على
                                                 

 )2008( والزراعة األغذية منظمة 23
 الزراعية ابألسواق املتعلقة املعلومات ونظام العاملية االسرتاتيجية مثل 24
 املستدامة التنمية أهداف لرصد اجلديدة املؤشرات بشأن املثال، سبيل على 25
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 بتقدمي االلتزام من منخفض مســـــــــــتوى هناك القطري، املســـــــــــتوى على إنه التقييم ووجد ا.نســـــــــــبيً  تقليدية املنهجية
 االتصــــال جيب الذين واألشــــخاص التنســــيق جلهات الدقيقة األدوار حول وارتباك املناســــب، الوقت يف املعلومات

 اضـــــخمً  اعددً  املنظمة يف البلدان ممثلو ذكر فقد للغاية، جيد بشـــــكل منظم الرئيســـــي املقر أن يبدو حني ويف هبم.
 منتظمة. غري فرتات على خمتلفة اتصال جهات إىل املرسلة االستبيا�ت من

 
 مل ولكن املبكرة، املرحلة استبيا�ت تنسيق يف حالًيا اإلحصائيني كبري  مكتب يشارك التنسيقية، واليته من وكجزء -58

 ويف البيا�ت. جبمع املعنية األخرى واملؤســســات البلدان من البيا�ت جلمع امتامً  منســق نظام عن بعد ذلك يســفر
 على املقابالت يف املشــــــاركني أن يبدو حمدثة، التنســــــيق جهات أن من للتأكد منتظمة فحوصــــــات هناك أن حني

 البيا�ت. مجع نظام من اجلزء هذا لتحسني كبري  جمال هناك يزال ال أنه إىل أشاروا قد القطري املستوى
 

 مســــألة املختلفة األقســــام يف املتداخلة واملســــؤوليات والعمليات البيا�ت وقواعد البيا�ت مجع طرق تعدد يزال وال -59
 املتعددة البيا�ت قواعد إدارة أبنظمة يتعلق ما يف قلقهم عن املقابالت يف نياملشـــــــــــــــارك بعض وأعرب للقلق. مثرية

 وخيلقstatistics-R. 26 بر�مج مثل الربامج حلزم املتعددة اإلصــــــــدارات وكذلك املســــــــتخدمة، اإلحصــــــــائية واحلزم
  الشائعة. للمشكالت ومكررة متناسقة غري حلول إجياد على القدرة ذلك

 
 ومواءمة املنظمة إحصــــاءات بشــــأن الداخلي الوعي خللق اإلحصــــائيني كبري  مكتب أنشــــطة أن ييمالتق فريق واعترب -60

 �جحة. إحصائي، جمال كل  يف الدولية اجلودة وإجراءات وأدوات معايري استخدام وتنسيق
 

 "اإلنتــاجيــة") (للعمليــة املنظمــة يف اإلحصــــــــــــــــائي للعمــل داخلي نظــام تطوير إىل املنظمــة ابدرت ،2013 عــام ويف -61
 من املعلومات اإلحصــــائية البيا�ت مســــتودع وســــيدمج "املخرجات"). (مســــتوى اإلحصــــائية للبيا�ت ومســــتودع

 فإن املقابالت، يف للمشـــــاركني اووفقً  خمتلفة. مســـــتو�ت على احملددة ابجملاالت اخلاصـــــة املنفصـــــلة البيا�ت قواعد
 أن يعين العمليات، وتنفيذ عليها واحلفاظ الوظائف وتوفري النموذج، دعم يف املعلومات تكنولوجيا شـــــــــــــــعبة تردد

 املنســـــــق النهج عكس وعلى فيها. املســـــــتثمرة األموال وفقدت فشـــــــلت قد اإلحصـــــــائية البيا�ت مســـــــتودع مبادرة
 لتحســـــــني املعلومات، تكنولوجيا شـــــــعبة من بدعم معينة، أقســـــــام يف معزولة اتمبادر  اختاذ مت املطلوب، واملتكامل

 البيا�ت. نشر
 

 البيا�ت ملعاجلة القياسـية األدوات اسـتخدام لتسـهيل املصـمم املنظمة، يف اإلحصـائي العمل نظام تطوير أن ويبدو -62
 اإلحصــائية، البيا�ت مســتودع مبادرة من اطموحً  أقل وبوصــفه ا.�جحً  كان  شــائعة، براجمية إضــافة 13 خالل من

 هيكل إىل ااســـــــتنادً  اإلحصـــــــائية للمجاالت اإلدخال بيا�ت قواعد بني املنظمة يف اإلحصـــــــائي العمل نظام جيمع
 السنة). (البلد، الرئيسية لألبعاد مشرتك

 
 إىل االفتقار يف يةالرئيســــ األســــباب وتكمن الزمين. جدوهلا عن اإلحصــــائي العمل نظام تطوير عملية أتخرت وقد -63

ا هناك ولكن املعلومات، تكنولوجيا شــعبة من الســريعة واإلجراءات الكايف الدعم  اآلن حىت األدلة من القليل أيضــً
 اإلحصاءات شعبة خارج اإلحصائية اجملاالت يف بنجاح تنفيذها مت قد واملعايري واإلجراءات األدوات هذه أن على

 املنظمة. يف

                                                 
 الربجمة لغة استخدام ويتم اإلحصائية. للحوسبة R مؤسسة تدعمها اليت البيانية والرسومات اإلحصائية للحوسبة برجمية وبيئة برجمية لغة هو R بر�مج 26
R البيا�ت. وحتليل اإلحصائية الربامج لتطوير البيا�ت وجامعي اإلحصائيني بني واسع نطاق على 
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 واضح تردد هناك يزال ال ذلك، ومع .2008 عام تقييم منذ الداخليني املصلحة أصحاب بني التعاون حتسن وقد -64

 من التقييم فريق علم وقد هبا. املوصـــى اإلرشـــادات واتباع تنســـيق يف اإلحصـــاءات، شـــعبة غري الشـــعب جانب من
 يف اإلحصـــــــاءات عملية من اجزءً  الغالب يف نفســـــــها تعترب ال اإلحصـــــــاءات شـــــــعبة خارج الشـــــــعب أن املقابالت
 ويرى متقــدمــة. حتليالت أو إداريــة معلومــات تقــدم بــل إحصــــــــــــــــاءات، تنتج ال أب�ــا أحيــا�ً  جتــادل وهي املنظمــة؛
 اإلحصائية. ومنتجاهتم لعملياهتم مناسبة غري اإلحصائيني كبري  مكتب اقرتحها اليت القواعد نأ آخرون

 
 بشــكل االســتجابة يف املنظمة يف ونشــرها اإلحصــاءات إنتاج عملية فشــلت تقدم، إحراز من الرغم على :8 النتيجة
 املتغرية. للظروف مالئم

 إنتاجها وأســـــــاليب عملها خطة تكييف على واســـــــتعدادها املنظمة يف اإلحصـــــــائية العملية قدرة التقييم اســـــــتعرض -65
 اإلمجالية. اإلحصائية اجلودة لز�دة ادعمً  املتغرية الظروف مع هتامنجزاو  اومنهجياهت

 
 اجلديدة التطورات االعتبار يف تؤخذ أن جيب بسرعة، املتغرية الظروف مع التكيف على املنظمة قدرة فحص وعند -66

 املنظمة، داخل القضـــــا� هذه مناقشـــــة حالًيا وجتري األســـــاســـــية. األولو�ت تغريو  ،والتكنولوجيا واملعرفة اجملتمع يف
 بشــــكل األهداف هذه حتقيق ميكن ال ذلك، ومع املنظمة. إحصــــاءات حتديث اســــرتاتيجية ســــياق يف ذلك يف مبا

 تكنولوجيا بشـــــــــعبة يتعلق ما يف أعاله املذكورة القيود وشـــــــــكلت ة.احلالي واإلجراءات األدوات ابســـــــــتخدام كامل
 األخرى. الشعب من العديد الحظته امشرتكً  حتد�ً  املعلومات

 
 إىل حاجة وهناك بســــــــرعة. – املتاحة واملنهجيات والبيا�ت املصــــــــلحة أصــــــــحاب- للبيا�ت البيئي النظام ويتغري -67

 األخرية االســـــــــــــــرتاتيجية عناصـــــــــــــــر وتعد أكرب. خطوات اختاذ جيب األحيان بعض يف ولكن املســـــــــــــــتمر، االبتكار
 حديثة. إحصائية إنتاج بيئة حنو خطوة املنظمة إحصاءات لتحديث )2019 الثاين (نوفمرب/تشرين

 
 إليها الوصـــــــــول يســـــــــهل اإلنرتنت، على اســـــــــتبيا�ت إىل التحول إىل احلاجة التقييم أثناء متكرر بشـــــــــكل وظهرت -68

 االستجابة. ومعدالت الكفاءة حتسني إىل تؤدي أن وميكن إكماهلاو 
 

 اجلهود أولو�ت ترتيب وإعادة األنظمة حتديث على القدرة واالبتكار التحديث على القدرة تتضـــــــــــــــمن أن وجيب -69
 النظم تواكب حبيـث املعلومات وتكنولوجيـا األســـــــــــــــاليـب لتحـديث كافيـة  ردموا جانب إىل منتظمـة، فرتات على

 املتغرية. املستخدمني احتياجات اإلحصائية
 

 االســـــــــــرتاتيجية (مثل الســـــــــــابقة التحديث مبادرات اقرتحتها اليت واملنهجيات املعايري من العديد تنفيذ مت إذا وحىت -70
 لإلعالم الدويل النظام أو املتكامل الزراعي املســـح (مثل واملشـــاريع والريفية) الزراعية اإلحصـــاءات لتحســـني العاملية

 صـــعوبة، أكثر جودة أفضـــل نتائج حتقيق يكون فقد واســـع، نطاق على )أجريس-الزراعية والتكنولوجيا العلوم عن
 لعام التحديث اســـرتاتيجية وتعطي األســـاســـية. القطرية البيا�ت لتحســـني التحديث ســـيســـتغرقه الذي للوقت نظرًا

 التحسينات. ذهه ملثل األولوية 2019
 

 (معرفة البشـــــــــــــــرية املوارد قيود ذلك يف مبا املنظمة، لدى التحديث أهداف تعوق عوامل عدة التقييم فريق وجد -71
 وبيئة املؤســـــــــــــــســـــــــــــــية املعلومات تكنولوجيا حلول بني اقســـــــــــــــتاال إىل واحلاجة التحديث، أعمال ومتويل اخلرباء)،
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 اإلحصـــائيني كبري  مكتب ووالية ا،متباينً  يزال ال الذي اإلحصـــائي للنظام الداخلي والتنظيم املعلومات؛ تكنولوجيا
 التنسيق. من ابملزيد يتعلق ما يف واضحة الغري

 
 حيتاج ذلك، ومع املنهجية. للتطورات جيدة قاعدة يضمن املنظمة يف اإلحصاء موظفي خلربة العايل املستوى وإن -72

 عمل من الكثري أتخر وقد املنظمة. يف اإلحصـــــــاءات واقع أرض على �درة حمددة خربة إىل له املخطط التحديث
ا املوقف هذا أدى وقد املعلومات. قســـــــم يف واملوظفني اخلربة نقص بســـــــبب املعلومات تكنولوجيا تطوير  إىل أيضـــــــً
 املعلومـــات، تكنولوجيـــا أعمـــال يف امتـــامًـــ  تقييـــدهم أو املعلومـــات، تكنولوجيـــا على اخلرباء املوظفني تـــدريـــب عـــدم

 نظام مثل املبتكرة املشــــــــــاريع أتخري يف ذلك تســــــــــبب وقد الرئيســــــــــية. مهامهم تنفيذ على قدرهتم عدم إىل وابلتايل
 املنظمة. يف اإلحصائي العمل

 
 تنطبق ال مؤســـســـية قضـــا� هي احملتمل) التداخل (مع البشـــرية واملوارد املعلومات تكنولوجيا اســـرتاتيجية قضـــا� إن -73

 من ابلنتائج بوضــوح شــعرت قد املنظمة إحصــاءات شــعبة أن من الرغم على املنظمة، إحصــاءات شــعبة على فقط
 اإلحصائية الشعب قدرة تعوق املنظمة يف ريةالبش واملوارد املعلومات تكنولوجيا قضا� أن ويبدو االستدامة. حيث
 الظروف. مع بسرعة التكيف على

 
 كبري  مكتب والية وتركز االبتكار. على قدرهتا من املنظمة يف اإلحصـــــــــــــــاءات لشــــــــــــــعبة الداخلي التنظيم حيد كما -74

 .املستدامة التنمية أهداف مؤشرات جمال يف املنظمة عمل على كبري،  حد وإىل واملواءمة، التنسيق على اإلحصائيني
 

 كبري  مكتب أن حني ففي إشـــــكالية. يعد والفرق الشـــــعب من كبري  عدد على املنظمة يف اإلحصـــــاءات توزيع وإن -75
 التنموية القدرة فإن املشـــــرتكة، والنهج املمارســـــات حول خمتلفة توجيهية خطوط وضـــــع من متكن قد اإلحصـــــائيني

 يكون أبن احلالية املؤســـــــــســـــــــية البنية ختاطر كما  املوظفني. قبل من مدفوعة تزال ال اإلحصـــــــــائية اجملاالت ملختلف
 (كما هبا املوصـــــى األدوات/األســـــاليب مع متســـــقة غري أو متوافقة غري أحيا�ً  تكون وقد للجهود، ازدواجية هناك

 املثال). سبيل على اإلحصائية، لألغراض بعد عن االستشعار تطوير مع حدث
 

 خارج من املمولة املشــــــــــاريع خالل من القطري، املســــــــــتوى على ســــــــــيما ال املبتكر، العمل من ابلكثري وُيضــــــــــطلع -76
 التجريبية املرحلة بعد نطاقها وتوســـــــــــيع املشـــــــــــاريع إطالة املمكن من ليس األحيان، من كثري  يف أنه ويبدو امليزانية.
 والية مبوجب املنتظم األســاســي العمل تعترب ال أ�ا إىل الراعية اجلهات وأشــارت األســاســي. التمويل نقص بســبب

 لتمويلها. مناسب استخدام مبثابة اإلحصاءات
 

 اجزئيً  إال اإلحصاءات جودة ضمان إطار مع املنظمة إحصاءات تتوافق ال :9 النتيجة

 لقواعد األســـــاســـــيني املســـــتخدمني أن ويبدو "املالءمة". يف اإلحصـــــاءات جودة ضـــــمان إلطار األول املبدأ يتمثل -77
 عن يبحثون وهم اخلـاص، والقطـاع األكـادمييـة، واألوســــــــــــــــاط الـدوليـة، واملنظمـات احلكومـات هم املنظمـة بيـا�ت
 مثل الوطنيني، املصـــلحة أصـــحاب جمموعة إىل احلاجة أن إىل املقابالت أشـــارت وقد ا.دوليً  للمقارنة قابلة بيا�ت

 قواعــد بعض أن يف بــاباألســـــــــــــــ أحــد ويكمن أكثر. حمــدودة دوليــة، مقــار�ت إلجراء املــدين، اجملتمع منظمــات
 للمســــتخدمني ابلنســــبة حىت تفســــريها، يصــــعب قد منها) أجزاء (أو والزراعة األغذية ملنظمة اإلحصــــائية البيا�ت

 املســــــتخدمني من العديد هناك أن مع الدليل هذا ويتواجد األخرى. الدولية البيا�ت بقواعد مقارنة املخضــــــرمني،
 زراعة.وال األغذية منظمة إحصاءات عن الراضني
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 ملنظمة اإلحصـــــــــائية البيا�ت قواعد تلبية مدى عن ســـــــــئلوا عندما عام، بشـــــــــكل القطريون، اإلحصـــــــــائيون أجاب -78

ـــــ"جزئيً  ملؤسساهتم، واحملتملة احلالية للطلبات والزراعة األغذية  أخرب بعضهم أن من الرغم على الغالب"، "يف أو ا"بـ
 الوال�ت يف الزراعة وزارة بيا�ت قواعد مثل اإلنرتنت على قائمة أخرى بيا�ت مصــادر يفضــلون أ�م التقييم فريق

 األمريكية. املتحدة
 

 27وموثوقية". بدقة احلقيقة تصور املنظمة إحصاءات "أن يف اإلحصاءات جودة ضمان إلطار الثاين املبدأ يتمثلو  -79
 اإلحصـــــــــــــــائية البيا�ت قاعدة أن وتبني :28املنظمة بيا�ت دقة يف ،احلاالت بعض يف ،الباحثون شـــــــــــــــكك وقد

 الصـــــادرات أحجام مثل أخرى، انتقاضـــــات إىل ابإلضـــــافة خاطئة زراعية حماصـــــيل تســـــجل املنظمة يف املوضـــــوعية
 خمتلفة بيا�ت قواعد يف البيا�ت مفهوم لنفس متعددة لقيم حاالت هناك كانت  كما  نتاج.اإل أحجام عن الزائدة
 احلاالت، بعض ويف احلقيقة. متثل بيا�هتا أن الوطنية املنظمات تضـــــــــــــــمن ال األحيان، بعض ويف املنظمة. لدى

 املقدرة، للقيم املئوية النســـــبةو  االحتســـــاب مبعدل تقاس اليت املنظمة، يف اإلحصـــــائية البيا�ت قواعد دقة تتوافق ال
 املقدمة. البيا�ت طبيعة إىل األحيان من كثري  يف ذلك ويعود األخرى. الدولية اإلحصـــــــــــــــائية املنظمات معايري مع

 الوطنية. غري البيا�ت ملصـــــــــــــدر الكايف االســـــــــــــتخدام يف وتفشـــــــــــــل أولية التقدير طرق تكون أن ميكن ذلك، ومع
 ودقيقة. مقبولة املنظمة بيا�ت من ثريالك أن حقيقة مع ذلك يتعارض وال

 
 الوقت ويكون ابملواعيد". وااللتزام املناســـــب "التوقيت يف اإلحصـــــاءات جودة ضـــــمان إلطار الثالث املبدأ ويتمثل -80

 للمقارنة القابلة اإلحصاءات من أطول احلاالت، بعض يف املنظمة، بيا�ت قواعد يف البيا�ت نشر يستغرقه الذي
 اإلحصائية املنظمات من العديد قبل من السنوية للبيا�ت املقبول املعيار يزيد الو  األخرى. الدولية املؤسسات يف

 اإلحصـــــــائي واملكتب والتنمية، االقتصـــــــادي التعاون ومنظمة ،الدويل النقد صـــــــندوق املثال، ســـــــبيل (على الدولية
 طبيعة أن حني ويف أخرى. لفرتات مماثلة معايري وتنطبق املرجعية. الســنة �اية بعد اشــهرً  12 عن األورويب) لالحتاد
 ابلنســـــــبة ســـــــيما ال ا،دائمً  احلال هو ليس ذلك فإن ،اشـــــــهرً  12 مدته زمين إطار وجود متنع املنظمة بيا�ت بعض

 يف املوضـــــوعية اإلحصـــــائية البيا�ت لقاعدة الســـــنوية البيا�ت تتوافر ال املثال، ســـــبيل وعلى االقتصـــــادية. للبيا�ت
 البيـا�ت تتوفر وال املرجعيـة. الفرتة �ـايـة على واحـد عـام من أكثر مرور بعض إال األحيـان، من كثري  يف املنظمـة،
 الســــنوية البيا�ت من ســــنتني آخر فإن لذا احلني، ذلك حىت الدخل املتوســــطة البلدانو  النامية البلدان من للعديد

 منظمة أن يعين وذلك عام. بشــــــكل حســــــاهبا أو تقديرها يتم للمنظمة املوضــــــوعية اإلحصــــــائية البيا�ت قاعدة يف
 منتجاهتا أو اهتامعلوم على للحصـــــــــــــــول حديثة أو دقيقة بيا�ت على تعتمد ال معرفة، كمنظمة  والزراعة، األغذية

 على والتغذوي، الغذائي األمن وضــع أو احلالية الســوق لتطورات اهلادفة التقييمات تســتند أن ميكن وال التحليلية.
 سنوات. وثالث سنتني بني ترتاوح لفرتات األغذية موازين أو التجارية البيا�ت إىل املثال، سبيل

 
 واجه وقد اإلحصـــــاءات". مقارنة وقابلية تســـــاق"اال يف إلحصـــــاءاتا جودة ضـــــمان إطار من الرابع املبدأ ويتمثل -81

 حىت احمدودً  كان  التدابري بعض أتثري أن من الرغم على والتوافق، التنسيق بشأن لإلعجاب امثريً  عمًال  التقييم فريق
 كبري  ملكتب اإلحصـــــــــــــــائية الســـــــــــــــياســـــــــــــــة اتباع يف مرتددة للبيا�ت املنتجة الشـــــــــــــــعب من العديد أن ويبدو اآلن.

 متسقة غري بيا�ت بتوفري خياطر حمدودة مشرتكة فنية حوكمة ذات متعددة بيا�ت قواعد وجود وإن اإلحصائيني.
                                                 

 )2014( والزراعة األغذية منظمة 27
 تلك عن املنظمة يف املوضوعية اإلحصائية لبيا�تا قاعدة بيا�ت تتغري مل ،2019 األول ديسمرب/كانون من اعتباراً  ).2014( وآخرين Kikuchi راجع 28

 الوثيقة. هذه يف املذكورة
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 اخلاضــــــــــعة الزمنية للفرتات املثال، ســــــــــبيل على اعية،الزر  الســــــــــلع نواتج بيا�ت قيم وختتلف للمقارنة. قابلة غري أو
 املتعلقة املعلومات ونظام املنظمة، يف املوضـــــــــوعية اإلحصـــــــــائية البيا�ت وقاعدة األغذية"، "توقعات يف للمراجعة،
 لالختالفات الصحيحة األسباب بعض هناك أن حني ويف اخلارجية. البيا�ت مصادر وكذلك الزراعية، ابألسواق

 قاعدة عن خمتلفة بيا�ت ملصادر استخدامه حول صريح الزراعية ابألسواق املتعلقة املعلومات نظام (وأن القيم يف
 الطريقة. هبذه االختالفات مجيع تفسري ميكن ال فإنه املنظمة)، يف املوضوعية اإلحصائية البيا�ت

 
 فإن وابلتايل، اإلحصــــــــائية. للبيا�ت ملســــــــتودع التخطيط من الرغم على للنشــــــــر، متكاملة بيا�ت قاعدة توجد ال -82

 عمليـــة هنـــاك كونت وأن املوجودة املعلومـــات فحص يتم أن املفيـــد ومن متكررة. املقـــدمـــة املعلومـــات من الكثري
 البيا�ت. جمموعات إىل اجلديدة واملؤشرات املتغريات إلضافة متسقة

 
 غري اســــــتجاابت على احلصــــــول وإمكانية اإضــــــافيً  عمًال  املســــــتلم نفس إىل املوجهة املنفصــــــلة االســــــتبيا�ت وختلق -83

 متسقة. غري أو مكتملة
 

 إىل الوصــول ســهولة إىل ويشــري والوضــوح"، "اإلاتحة يف اإلحصــاءات جودة ضــمان إطار من األخري املبدأ ويتمثل -84
 املشــــــاكل حّدت وقد واملعلومات. الوصــــــفية والبيا�ت والواثئق الرســــــومات دعم إىل ابإلضــــــافة وجودهتا، البيا�ت

 إليها. الوصول إمكانية من اإلحصائية، البيا�ت قواعد ببعض اخلاصة املختلفة التقنية
 

 ميكن وال املنظمة. بيا�ت قواعد يف البيا�ت جتميع بكيفية األمر يتعلق عندما التواصــــــــل يف واضــــــــح نقص وهناك -85
 قواعد معظم أن حني ويف اإلنرتنت. عرب تاحةامل الوصـــــفية البيا�ت إىل بســـــهولة الوصـــــول القطريني للمســـــتخدمني

 وائمةتم غريو  متناسقة وغري مكتملة غري تكون ما عادة أ�ا إال الواثئق، بعض قدمت دق فحصها مت اليت البيا�ت
 البيا�ت ذات املنظمة بيا�ت لقاعدة مثاًال  األغذية أســــــــعار وحتليل رصــــــــد ويعد املشــــــــرتكة. اهلياكل أو املعايري مع

 اجليدة. الوصفية
 

 نفس عرب البيا�ت قواعد مجيع مع التعامل ويتم عام. بشــــــكل املنظمة بيا�ت قواعد وهيكل شــــــكل تنســــــيق ويتم -86
 أمر والتنســيق التوحيد ز�دة وإن ســابقة. نســخة إىل يعودان خمتلفان، وأســلوب شــكل هلا وبعضــها البداية. صــفحة
  للغاية. فيه مرغوب

 
 الســبب، ولنفس الطريقة. بنفس إليها الوصــول ميكن ال ما غالًباو  متبادلة، عزلة يف اإلحصــائية املعلومات نظم تطوير مت -87

 .املنظمة داخل مفهومة املشاكل هذه وإن ا.مستدامً  ليس املنفصلة املستخدم لواجهات املستمر التطوير فإن
 

 "شـــــــــــروط أن على والزراعة األغذية منظمة إحصـــــــــــاءات لتحديث اإلحصـــــــــــائيني كبري  مكتب اســـــــــــرتاتيجية تنص -88
 مشــاورة وتوصــي الراســخة". املفتوحة البيا�ت مبادئ مع تتوافق ال ابملنظمة اخلاصــة النشــر وســياســات االســتخدام
 البيا�ت ملعايري أكرب بشــــكل ابالمتثال 2018 لعام املنظمة يف املوضــــوعية اإلحصــــائية البيا�ت قاعدة مســــتخدمي

 بيا�ت اســـــــــــرتاتيجية وضـــــــــــع إىل 29 2019-2018 للفرتة ةللمنظم صـــــــــــائياإلح العمل بر�مج ويهدف املفتوحة.

                                                 
 )ج2019( والزراعة األغذية منظمة 29
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 يف يالتحــد نمويك 30املنظمــة. يف البيــا�ت قواعــد مجيع امتثــال لضـــــــــــــــمــان اجلودة، معــايري ذلــك يف مبــا مفتوحــة،
 31 املنظمة. عرب الكامل التنفيذ ضمان

 
 جيد بشـــــــكل املســـــــتدامة التنمية أهداف بشـــــــأن واملنهجي املعياري املنظمة بعمل االضـــــــطالع مت :10 النتيجة
 ا.دوليً  به ومعرتف

 وتقاســـــم الوعي ز�دة طلبات على والرد اجلديدة البلدان احتياجات لتلبية املناســـــب الوقت يف املنظمة اســـــتجابت -89
 من الرغم وعلى .21الــــــــــــــــ املستدامة التنمية مبؤشرات املرتبطة والتوجيهات املنهجيات بشأن القدرات وتنمية املعرفة
 ومبادئ ملفاهيم ومواءمتها وتطويرها اإلحصـــــائية املعايري لتأييد اإلحصـــــائيني كبري  مكتب يبذهلا اليت الكبرية اجلهود
 أهداف تنســـيق منظور من انشـــاطً  أكثر دور لعب يف رغبتهم عن املوظفون أعرب فقد املســـتدامة، التنمية أهداف
 لقطري.ا املستوى على الطلب ارتفاع ضوء يف املستدامة التنمية

 
 املنهجيات تطبيق قابلية لتقييم البلدان من عدد مع والتجريب االختبار أنشــــطة يف ابســــتمرار املنظمة اخنرطت وقد -90

 اجلديدة. السياقات يف فعاليتها ومدى اجلديدة التوكيل ومناذج التوجيهية واخلطوط
 

 حتويلها مت أو املســـتدامة التنمية أهداف تقدم قياس يف تطويرها اجلاري األســـاليب ســـامهت احلاالت، من العديد ويف -91
 الدويل للبنك التابع احلاســــــــوبية األدوات فريق مع ابالشــــــــرتاك املنظمة، يف اإلحصــــــــاءات شــــــــعبة وقامت أدوات. إىل

 حتســـــــــني إىل هتدف واليت بذاهتا، ائمةوالق املســـــــــتقلة ADePT الغذائي األمن وحدة بتطوير التنمية) حبوث (جمموعة
 وتوافرها. واتساقها املعيشية، لألسر الوطنية االستقصاءات يف مجعها مت اليت الغذائي األمن إحصاءات جودة

 
 املســــــــــــتدامة. التنمية أهداف مؤشــــــــــــرات لبعض منهجيات لتطوير فنية شــــــــــــراكات إقامة يف جيد تقدم هناك وكان -92

 ومع املستدامة. التنمية أبهداف املتعلقة اإلحصاءات مبادرات على الدولية املنظمات من عدد مع ملنظمةا وتعمل
 وقد املنظمة. قبل من واالســـــــــــــــرتاتيجية املنظمة التدخالت من املزيد يتطلب الفعال التعاون ضـــــــــــــــمان فإن ذلك،
 املشاركة. الوكاالت مع املنهجية التنمية جمال يف شراكاهتا من االستفادة يف اآلن حىت املنظمة فشلت

 
 الفين التوجيه جودة بشأن عالية) (وتوقعات إجيابية نظر وجهات عن املقابالت يف املشاركون أعرب عام، وبشكل -93

 لتعزيز حافز مبثابة اإلجيابية املالحظات هذه تكون أن وجيب املســـتدامة. التنمية أهداف مؤشـــرات بشـــأن للمنظمة
 أبهداف املتعلقة التقليدية اإلحصـــــــائية املعرفة وخدمات منتجات على ابســـــــتمرار تطبيقهاو  اجلودة ضـــــــمان آليات
 أدلة وقدمت النتائج، التقييم يف أجريت اليت املســــــــــتدامة التنمية أهداف دراســــــــــة دعمت وقد املســــــــــتدامة. التنمية

 التقييم. نتائج على موضوعية
  

                                                 
 املستدامة. التنمية أهداف بيا�ت جملموعات امبدئيً  املفهوم، إلثبات مفتوحة بيا�ت كتالوج  على للعمل التخطيط مت 30
 البيا�ت إىل الوصول دون املؤشرات ختصيص البيا�ت قاعدة ملستخدمي ذلك ويتيح البيا�ت. قواعد بعض يف اجلزئية البيا�ت إىل الوصول إنشاء مت 31

 بيا�ت جمموعات لنشــــــر اجلزئية للبيا�ت أرشــــــيف إنشــــــاء املقرر ومن مناســــــب. بشــــــكل اجملهولة اجلزئية البيا�ت إىل ابلوصــــــول هلم يســــــمح و/أو اجلزئية
 الزراعية. واملسوح التعدادات
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 3سؤال التقييم  :3-3

 األعضاء؟ لدى والفعالية الصلة ذات اإلحصائية القدرات بناء يف املنظمة تساهم مدى أي إىل
 

 على البلدان قدرة ضــــعف بســــبب عالية الزراعية اإلحصــــاءات جمال يف القدرات تطوير إىل احلاجة تعد :11 النتيجة
 بشــــــكل االحتياجات هذه ادائمً  املنظمة تليب وال البيا�ت. على للطلبات اســــــتجابة اجلودة عالية إحصــــــاءات إنتاج

 فإن ذلك، ومع امليزانية. خارج من املوارد على واالعتماد االعتمادات، لصـــــــــايف احملدودة للتخصـــــــــيص نظًرا كامل،
 مهم. اإلحصاءات بشأن املنظمة تقدمه الذي القدرات تنمية دعم

 أو ابلطلب" "املدفوعة تلك إىل القطري املســــــتوى على القدرات تنمية جمال يف املنظمة أنشــــــطة تصــــــنيف ميكن -94
 وقــد القطريــة). الربجمــة أطر يف إدراجهــا (عنــد منهــا "التعــاونيــة" و/أو املنظمــة) من (مببــادرة عرض"ابل "املــدفوعــة

 القدرات لتنمية املنظمة دعم أن التقييم هلذا االســـــــــــــــتقصـــــــــــــــاء يف الوطنيني املشـــــــــــــــاركني من املائة يف 88 أجاب
 يف احلال هو كما  االحتياجات، تقييمات على أمثلة وهناك كبري".  حد "إىل أو ا""جدً  امهمً  كان  اإلحصـــــــــــائية

 ومع املســــتدامة. التنمية أهداف تومؤشــــرا والريفية الزراعية اإلحصــــاءات لتحســــني العاملية االســــرتاتيجية ســــياق
 ويعود التنســـــيق، جيدة أو عام بشـــــكل منظمة ليســـــت للمنظمة اإلحصـــــائية القدرات تنمية أنشـــــطة فإن ذلك،
 أداة التقين التعاون برامج وُتعد 32للمشـــــــــــــــاريع. اخلارجي التمويل على املنظمة اعتماد إىل األول املقام يف ذلك

 على القدرات وتنمية التقنية، للمســـــاعدة األولوية ذات الطلبات/االحتياجات بتلبية األمر يتعلق عندما رئيســـــية
 بر�مج من املدعومة اإلحصـــائية القدرات وتنمية حنةاملا اجلهات متويل نســـبة ختتلف أن وميكن الوطين. املســـتوى
 اإلقليم/البلد. اختالف مع التقين التعاون

 
 ميزانية من كبرية  نسبة ختصص وهي الزراعية. التعدادات إجراء على البلدان مساعدة يف اابرزً  دورًا املنظمة وتلعب -95

 بواســـــــطة التعداد أعمال من املائة يف 51 متويل (مت الصـــــــدد هذا يف التقنية املســـــــاعدة لتقدمي التقين التعاون بر�مج
 تطوير اســـــــــــــــرتشـــــــــــــــد وقد ).2018/2019 فرتة يف منها املائة يف 41و 2012/2013 فرتة يف التقين التعاون بر�مج
 البلدان من املائة يف 50 لدى يكن مل ذلك، ومع 33التعدادات. ببيا�ت الرئيســـــــــية الوطنية والســـــــــياســـــــــات الربامج
 املائة يف 70 أن حني يف 2020،34و 2006 بني ما الفرتة يف زراعية تعدادات أي للتنمية الدولية للمؤســســة التابعة
 الزراعي. لإلنتاج مسوحات لديها يكن مل منها

 
 بتمويلــه املــاحنــة اجلهــات واهتمــام الزراعيــة والتكنولوجيــا العلوم عن لإلعالم الــدويل النظــام تنفيــذ يف البلــدان رغبــة وإن -96

 مشـــاركة دون الرئيســـي املقرّ  من امدفوعً  كان  التنفيذ أن يف الرئيســـية القضـــا� إحدى تكمن ذلك، ومع أمهيته. يثبتان
 أورواب. إقليم ابستثناء األقاليم، معظم يف القطرية و/أو اإلقليمية املكاتب

 

                                                 
 خارج ومن (العادية اإلمجالية امليزانية من املائة يف 43 نســــــــــبة كانت  حيث يف أنه 2018/2019 إىل 2012/2013 من الفرتة خالل للميزانية حتليل ظهرأ 32

  .2018/2019 الفرتة خالل املائة يف 27 النسبة تتجاوزن مل العادية، امليزانية من مستمدة 2012/2013 الفرتة خالل امليزانية)
 يف والريفية الزراعية التنمية اســرتاتيجية لتطوير البيا�ت اســتخدام مت وقد تغيري" "عنصــر أنه على الزراعي التعداد إىل يُنظر أرمينيا، يف املثال، ســبيل على 33

 2029-2019 للفرتة البلد
 )2020( للتنمية الدولية املؤسسة 34
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 من لعدد املطلوبة املعلومات توفري لضــــــــــــــمان الزراعية والتكنولوجيا العلوم عن لإلعالم الدويل النظام تعديل مت وقد -97
 القدرات تنمية على امؤخرً  تركيز هناك كان  وقد اجلنســـــــني؛ بني املســـــــاواة حول املســـــــتدامة التنمية أهداف مؤشـــــــرات

 35 عنها. واإلبالغ املستدامة التنمية أهداف مؤشرات لرصد
 

 أو املرتفع الطلب ذات البلدان طلبات تلبية على قدرة أكثر كانت  املنظمة أن إىل التقييم مســــــــــــــح نتائج وأشــــــــــــــارت -98
 املستوى. املتوسط الطلب ذات البلدان من الدعم، على املنخفض

 
 على للمنظمة أو معني لبلد اإلحصـــــــــــــــائية القدرات تنمية جمال يف أنشـــــــــــــــطتها جبميع حتتفظ أو املنظمة جتّمع وال -99

 تطوير وأتثري للمنظمة الشــــــاملة للدعم/املســــــامهة منهجي تقييم إجراء الصــــــعب من جيعل وذلك العاملي. الصــــــعيد
 العاملي. أو اإلقليمي أو الوطين املستوى على اإلحصائية قدراهتا

 
 وحيتــاج ونشـــــــــــرهــا. البيــا�ت حتليــل مــا، حــد وإىل ومجعهــا، البيــا�ت توليــد على القــدرات تنميــة ركزت :12 النتيجــة

 أفضل. تعزيز إىل املستدامة القرارات واختاذ السياسات صنع أجل من واإلحصاءات البيا�ت استخدام

 وحلقات التدريب خالل من الوطين، املســـــــــــــــتوى على خمتارين أفراد قدرات تعزيز يف فعالة املنظمة كانت  وقد -100
 مرّ  على املنظمة من املقدم للدعم رئيسيان جماالن وهناك واجملاالت. املواضيع خمتلف بشأن الفين والدعم العمل

 ومن الســــابقة التقييمات اســــتعراض من الفريق اكتشــــف كما  الغذائي، واألمن الزراعية التعدادات ومها الســــنني،
 إىل حتســــنت قد البيا�ت تفســــري على الفردية القدرة أن حني ويف القطري). املســــتوى على (خاصــــة املناقشــــات

 إىل احلاجة وتظهر الســـياســـات. صـــنع عند األدلة اســـتخدام زيزلتع القدرات لز�دة للمنظمة جمال هناك ما، حد
 املرتفع املتوســط الدخل ذات البلدان حىت أنه حقيقة يف بوضــوح البيا�ت تفســري جمال يف املنظمة من أكرب دعم
 املساعدة. طلبت قد

 
 يف ابلدً  82 من مسؤوًال  960 املنظمة درّبت ،والريفية الزراعية اإلحصاءات لتحسني العاملية االسرتاتيجية إطار ويف -101

 اهلادئ واحمليط آلســــيا اإلحصــــائي واملعهد ألفريقيا االقتصــــادية اللجنة خالل من اهلادئ، واحمليط آســــيا ويف أفريقيا
 بشأن الفنية املساعدة والريفية الزراعية اإلحصاءات لتحسني العاملية االسرتاتيجية وقدمت .املتحدة لألمم التابعني
ــــــــ التكلفة حيث من فعالة منهجية  األغذية منظمة يف اإلحصاءات شعبة خالل من أفريقيا يف منها 26( ابلدً  46لـ
 واحمليط آلســـــــيا اإلقليمي املنظمة مكتب خالل من اهلادئ واحمليط آســـــــيا يف 16و األفريقي، التنمية وبنك والزراعة

 البيا�ت. مجع يف املنظمة ملنهجية املؤســســي ســتخداماال على حمدودة أدلة التقييم فريق وجد ذلك، ومع اهلادئ).
 امنحً  والريفية الزراعية اإلحصـــاءات لتحســـني العاملية االســـرتاتيجية قدمت ألفريقيا، االقتصـــادية اللجنة خالل ومن

 تزال وال الزراعية. اإلحصاءات جمال يف العليا الدراسات بر�مج ملتابعة ا،أفريقيً  ابلدً  40 من اإحصائيً  79 لـ دراسية
 �اية بعد ا،جدً  املبكرة املراحل يف وحتليلها، وجتميعها أفضــل بيا�ت جلمع جديدة منهجيات لنشــر املنظمة جهود

 .2018 عام يف والريفية الزراعية اإلحصاءات لتحسني العاملية االسرتاتيجية
 

                                                 
 التنمية أهداف ملؤشــــــرات القدرات تنمية لطلب البلدان إىل رســــــائل اإلحصــــــائيني كبري  مكتب أرســــــل عليه، والطلب املنظمة دعم بشــــــأن الوعي خللق 35

 الطلب. عند حمددة مؤشرات على التدريب مع املستدامة،
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 وكوت أرمينيا، (يف الزراعية التعدادات خالل الوطنية اإلحصائية النظم يف أقوى مؤسسية عالقات حاالت ولوحظت -102
 األغذية منظمة تقدم كيف  الواضـــح غري من الزراعية، التعدادات وخارج وغريها). ليشـــيت، وتيمور وجورجيا، ديفوار،
 الوطنية. الزراعية اإلحصائية النظم لتحسني التنسيق وز�دة املؤسسية القدرات لتعزير الشامل الدعم والزراعة

 
 يف 60 إىل 50 أجاب التنظيمية، القدرات تعزيز يف املنظمة فعالية عن االســــــتقصــــــاء يف املشــــــاركون ئلســــــُ  وعندما -103

 ابلتخطيط األمر تعلق عندما ا"جدً  كبرية  "بدرجة أو "للغاية" فعاًال  كان  املنظمة قدمته الذي الدعم أن منهم املائة
 املائة يف 47 أن غري اإلحصائي. اإلنتاج وعمليات اجلودة، ضمان ونظم البيا�ت، وتفسري االسرتاتيجيني، والرصد

 ا.جدً  كبرية  "بدرجة أو "للغاية" فعاًال  كان  التقارير إعداد يف للشفافية ابلنسبة املنظمة دعم أن أجابوا فقط منهم
 

 يف الوطين املســـتوى على إبرازها مت اليت اإلحصـــاءات ونشـــر وتصـــنيف مجع تواجه اليت الرئيســـية التحد�ت ومتثلت -104
 الدعم واخنفاض اإلحصائية، القدرات ريتطو  ألنشطة احلكومية امليزانية كفاية  وعدم املاهرين، املوظفني إىل االفتقار

 أو التقين التعاون بر�مج كفاية  أو وجود وعدم القدرات)، تنمية ذلك يف (مبا اإلحصــــــــائية للمبادرات الســــــــياســــــــي
 اإلحصائية. القدرات لتنمية التقنية املساعدة موارد

 
 بيــا�ت توفري على البلــدان من العــديــد الزراعيــة التعــدادات بشــــــــــــــــأن املنظمــة قــدمتــه الــذي الفين الــدعم وســــــــــــــــاعــد -105

 نيتضــــم إىل مال ولكنه آخر، إىل بلد نم املقدم التقين الدعم واختلف أفضــــل. جودة ذات إحصــــائية ومعلومات
 وخطط العينات، أخذ واســــــرتاتيجيات التعداد، على والتدريب واألدوات، والكتيبات االســــــتبيان/تعديله، تصــــــميم
 ليشــيت وتيمور اجلديدة غينيا واببوا أرمينيا مثل لبلدان املنظمة ماقدمته الذي واملســاعدة الدعم مّكن وقد اجلدولة.

 زراعية مســـوحات إجراء من البلدان من العديد مســـاعدهتا مكنت كما  األوىل. للمرة الزراعية التعدادات إجراء من
 الكمبيوتر. خالل من الشخصية املقابالت تكنولوجيا ابستخدام الزراعي التعداد إىل ابإلضافة وطنية

 
 السياسات صنع يف البيا�ت الستخدام ودعوهتا اإلحصائية واملنهجيات اإلحصاءات لنشر املنظمة جهود إىل وأشري -061

 اليت اإلحصــــائية املعرفة وخدمات منتجات من العديد وإن املنظمة. تقييمات من العديد يف ضــــعف، نقاط أ�ا على
 على حتديدهم من الرغم على الوطين، املستوى على الءاملصلحة/العم أصحاب قبل من معروفة غري املنظمة تقدمها

 تطويرها مت اليت واحملسنة اجلديدة املنهجيات من العديد أن القطرية الز�رات وأبرزت 36ن".و أساسي نو "مستخدم أ�م
 القطري املســــتوى على معروفة غري تزال ال والريفية الزراعية اإلحصــــاءات لتحســــني العاملية االســــرتاتيجية من كجزء

 التعلم بدورات دراية على الوطنيني املصــــلحة أصــــحاب من العديد يكن ملو  37األغذية). ميزانية املثال، ســــبيل على(
 املستدامة. التنمية أهداف مؤشرات بشأن املنظمة توفرها اليت اإللكرتونية

 
 املعرفة). ومواد واملنهجيات تالبيا� (قواعد املتاحة ابملوارد علم على يكونوا مل املنظمة موظفي من العديد أن كما -107

 البيا�ت. نشر بشأن املساعدة وتقدمي البلدان لتوجيه اأساسيً  اشرطً  املنظمة موظفي قدرات بناء يكون أن وينبغي
 

 والريفية الزراعة لإلحصـــــاءات القطاعية االســـــرتاتيجية اخلطط وضـــــع جمال يف لألعضـــــاء املنظمة دعم كان  :13 النتيجة
 لتحســـــــــني العاملية االســـــــــرتاتيجية خالل من كبري  حد إىل اإلحصـــــــــاءات لوضـــــــــع الوطنية الســـــــــرتاتيجياتا يف ودجمها

 غري من أنه األســـــاســـــية امليزانية يف النقص ويعين امليزانية. خارج من ابلكامل متويله ومت والريفية، الزراعية اإلحصـــــاءات
                                                 

 )2015( والزراعة األغذية منظمة 36
 اهلادئ واحمليط آسيا ومنطقة أفريقيا يف العاملية االسرتاتيجية بلدان ذلك يف مبا 37
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 تعزيز يكن مل وابملثل، للمنظمة. امليدانية املكاتب خالل من الدعم هذا يســـــــــتمر أن املمكن من كان  إذا ما الواضـــــــــح
 األولو�ت. من الوطنية اإلحصائية للنظم التنسيق آليات

 15و أفريقيا يف 26( ابلدً  41 املنظمة دعمت والريفية، الزراعية اإلحصــــاءات لتحســــني العاملية االســــرتاتيجية إطار يف -108
 وضــــــعت كما  والريفية. الزراعية تلإلحصــــــاءا القطاعية االســــــرتاتيجية اخلطط وضــــــع على اهلادئ) واحمليط آســــــيا يف

 وهذه اإلحصـــــــاءات. لوضـــــــع الوطنية االســـــــرتاتيجيات يف ودجمتها البلدان، متعددة فرعية إقليمية اســـــــرتاتيجية اخططً 
 من خمتلفة درجاتب املنظمة اســـتفادت وقد ية.الزراع اإلحصـــاءات على تركز الســـياســـات حنو موجهة مفصـــلة واثئق

 لتيســري األكادميية، البحوث/املؤســســات ومؤســســات ،األطراف واملتعددة الثنائية واملؤســســات الوكاالت مع الشــراكة
 الشـــراكات من االســـتفادة تزال ال ذلك، ومع والقطري. واإلقليمي العاملي املســـتوى على لإلحصـــاءات القدرات بناء
 الزراعية اإلحصــاءات لتحســني العاملية االســرتاتيجية الرئيســية العاملية الشــراكات وتشــمل ضــعيفة. اخلاصــة القطاع مع

 39 الزراعية. والتكنولوجيا العلوم عن لإلعالم الدويل والنظام 38يةوالريف
 

 اهلادئ، واحمليط آلســـيا واالجتماعية االقتصـــادية اللجنة مع ملحوظة شـــراكات هناك كانت  اإلقليمي، الصـــعيد وعلى -109
 اهلادئ، واحمليط آســـــيا إقليم يف للتكنولوجيا اآلســـــيوي للمعهد اجلغرافية املعلومات مركزو  اآلســـــيوي التنمية ومصـــــرف

او   أجل من للشــــراكات االســــتكشــــاف من قليل قدر ســــوى هناك يكن مل ذلك، ومع األفريقي. األرز مركز مع أيضــــً
 الوكاالت مع شــــراكات ولوحظت أفريقيا. يف اإلقليمية االقتصــــادية اجلماعات خالل من اإلحصــــائية القدرات تنمية

 اجلنوب. بلدان بني ما يف التعاون من قليلة حاالت إىل ابإلضافة قطري،ال املستوى على األطراف واملتعددة الثنائية
 

 وقد األوىل. املراحل يف املســـــــــتدامة التنمية أهداف مؤشـــــــــرات حيث من املنظمة قدرات تنمية تزال ال :14 النتيجة
 خمتارة. بلدان يف حمددة مؤشرات ا،ومؤخرً  ،21 الـــــــــــ املؤشرات بشأن الوعي نشر على األول املقام يف املنظمة ركزت

 القطري. املستوى على للمنظمة املعياري العمل مع تنسيقه أو العمل هذا مواءمة ،اآلن حىت ،تتم ومل

ــــــــــــــــــــــ مؤشــــــــراتلل اإلقليمي/العاملي اإلطار إعداد من اإلحصــــــــائيني كبري  مكتب تركيز حتول -110  التنمية ألهداف 21 الـ
 الوطنية التدريبية الدورات اختذت وقد  40القطري. املســــــــتوى على لدعما إىل ،2018-2016 الفرتة يف املســــــــتدامة

ـــــ املؤشرات بشأن العام الوعي خللق أ�م ثالثة مدهتا تدريبية جلسة )1( شكلني:  بشأن حمدد يبتدر و  )2( ؛21 الـ
 حبســـــب التدريبات هذه يف اإلقليميني اإلحصـــــائيني مشـــــاركة وختتلف املختارة، املؤشـــــرات من مؤشـــــرين أو مؤشـــــر
 العمل مع املســـتدامة التنمية أهداف لدعم املســـتقبلي التكامل على يؤثر قد مما املمثليات، حبســـب وابملثل اإلقليم،
 القطري. املستوى على املعياري

 
 أهداف مؤشــــــــرات مع واإلبالغ، والرصــــــــد الوطنية، خططهم مواءمة يف األعضــــــــاء من اخمتارً  اعددً  املنظمة وتدعم -111

 يكن مل (إن املؤشـــــرات بعض مطابقة يف املســـــاعدة املنظمة قدمت واألقاليم، البلدان بعض ويف املســـــتدامة. التنمية
 ترحيب. موضع الدعم هذا مثل يكون قد أخرى، حاالت ويف والرصد/اإلبالغ. الوطنية اخلطط مع مجيعها)

 

                                                 
 )2012( راعةوالز  األغذية منظمة 38
 )د2018( والزراعة األغذية منظمة 39
 الكتابة إىل اإلحصــــائيني كبري  مكتب األمر هذا ودفع قطري. طلب وجود عدم يف يتمثل اإلحصــــائيني كبري  ملكتب ابلنســــبة األول التحدي أن لوحظ 40
 حمددة. تدريبات يطلبوا أن منهم اطالبً  املنظمة، وممثليات البلدان إىل
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 تفتقر املثال، بيلســـــــــــــــ وعلى األعضـــــــــــــــاء. للدول التنظيمي ابلدعم املرتبطة التحد�ت من عدد هناك ذلك، ومع -112
 يف الوطنية مســــــــوحها يف الغذائي األمن انعدام من املعا�ة مقياس أســــــــئلة دمج يف البلدان لدعم املوارد إىل املنظمة

 مقاييس األخرى البلدان تستخدم بينما املستدامة، التنمية أهداف مؤشرات البلدان بعض وتستخدم .2020 عام
 الفنية ومســـاعدهتا املنظمة عمل يندرج ذلك، غضـــون ويف البيا�ت. جلمع خمتلفة ومنهجيات متكافئة، غري خمتلفة
 للمنظمة. املعياري العمل عن خمتلف تركيز جمال ضمن املستدامة التنمية ألهداف 21 الـ املؤشرات بشأن

 
 لتحليلها، اجلنس نوع حبســــب املصــــنفة البيا�ت مجع على األعضــــاء قدرة لتعزيز اجهودً  املنظمة بذلت :15 النتيجة

 ليســـــــــــت أ�ا إال البيا�ت، هذه مجع عملية حتســـــــــــني من الرغم وعلى البيا�ت. هذه إىل الداعني كبار  من ابعتبارها
 للمنظمة. اإلحصائية األنشطة عيمج يف بعد منتظمة

 الداعني كبار  من وهي اجلنس، نوع حبسب املصنفة البينات مجيع على األعضاء قدرات لبناء جاهدة املنظمة تسعى -113
 يالزراع للتعداد العاملي الرب�مج خالل ومن 41الســـــــــليمة. اجلنســـــــــانية التحاليل إجراء لتمكني البيا�ت تصـــــــــنيف إىل

 البيا�ت مجع بشــأن توجيهية اخطوطً  املنظمة وضــعت والريفية، الزراعية اإلحصــاءات لتحســني العاملية واالســرتاتيجية
 املسامهة هبدف وأاتحتها الوطنية، الزراعية االستقصائية والدراسات يةالوطن التعدادات يف اجلنس نوع حسب املصنفة

 42 ).1-أ-5( اجلنسني بني ابملساواة اخلاصة املؤشرات يف
 

 اجلنســـــــانية اجلوانب دمج إىل الكارييب والبحر الالتينية أمريكا إقليم يف املنظمة قدمتها اليت الفنية املســـــــاعدة وأدت -114
 قد اجلنســانية اإلحصــاءات على التدريب أن التقارير وتفيد الدومينيكية. واجلمهورية بريو يف الزراعية التعدادات يف

 يف لألرضـــــي، املرأة ملكية مثل اجلنســـــانية، املنظورات دمج مت اهلادئ، طواحملي آســـــيا إقليم ويف إجيابية. نتائج حقق
 لبواتن. الزراعي التعداد يف املستدامة التنمية ألهداف 1-أ-5 املؤشر دمج مت حني يف لبنغالديش، الزراعي التعداد
 اجلنس نوع حســـــــــب املصـــــــــنفة البيا�ت مجع األوىل للمرة الزراعية التعدادات يف اجلنســـــــــانية املنظورات دمج وأاتح
 انعدام مع التعامل واسرتاتيجيات املشاركة، وطبيعة الزراعية، األنشطة يف واملشاركة الزراعية، األراضي حيازة بشأن
 (كمبود�). الغذائي األمن

 
 املنظمة. أنشــــطة عرب امنهجيً  وليس التطور طور يف اجلنس نوع حســــب املصــــنفة البيا�ت مجع يزال ال ذلك، ومع -115

 اجلنس نوع حســـــــب املصـــــــنفة البيا�ت يف االتســـــــاق عدم قضـــــــية القطرية الربامج تقييمات من العديد أبرزت وقد
 وعالوة وبنغالديش). وقريغيزســـــتان، الســـــودان، وجنوب والصـــــومال، وســـــريالنكا، هاييت، يف املثال، ســـــبيل (على
 واالسـتجابة السـودان)، (جنوب احليوان وصـحة احليوانية ثروةال مثل – معينة جماالت تقييمات أفادت ذلك، على

 اليت – احليازة وقضـــــــا� االجتماعية واحلماية والعمالة، الطوارئ، حلاالت واالســـــــتجابة (ابكســـــــتان)، للفيضـــــــا�ت
 هناك وابملثل، اجلنس. نوع حســـب املصـــنفة البيا�ت اســـتخدام يف كفاية  عدم أو نقص عن الفقر، حتليل تتضـــمن

 القرار. صنع يف اجلنس نوع حسب املصنفة البيا�ت استخدام على األدلة من لالقلي
  

                                                 
 أ)2019 أ؛2013( والزراعة األغذية منظمة 41
 )د2017( والزراعة األغذية منظمة 42
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 االستنتاجات والتوصيات -4
 

 االستنتاجات :4-1

 ســـــقواملت التنســـــيق اجليد اإلحصـــــائي للعمل امتينً  اأســـــاســـــ املنظمة يف الداخلية اإلحصـــــائية احلوكمة تشـــــكل ال :1 االســـتنتاج
 التنمية أهداف عصـــــــر يف وخاصـــــــة – االســـــــرتاتيجي إبطارها اوثيقً  يزال ال اإلحصـــــــائي املنظمة عمل أن حني ويف واملرضـــــــي.
 قد ومســؤولياهتا أدوارها بشــأن واالرتباك اإلحصــائية األنشــطة يف املشــاركة الشــعب كثرة  فإن – أحد" إمهال و"عدم املســتدامة

  واملعايري. املنهجيات لتشكيل كافٍ   بشكل قليميةاإل املعرفة تستخدم وال فعاليتها. من خفف

 مع الدعم، أعمال ذلك يف مبا املنظمة، يف اإلحصــائية لألنشــطة املخصــصــة العادي الرب�مج موارد تتناســب ال :2 االســتنتاج
 من حالة خيلق اإلحصـــــائية القدرات لبناء امليزانية خارج من املوارد على املنظمة اعتماد وإن اإلحصـــــائية. العمل خطة أهداف

  األساسية. اإلحصائية األنشطة لدعم القدرات تنمية استدامة بشأن اليقني عدم

 إال تتوافق ال وتوزعها املنظمة تنتجها اليت اإلحصاءات أن إال ابجلودة، يتعلق ما يف تقدم إحراز من الرغم على :3 االستنتاج
 اإلحصاءات. جودة ضمان إطار مع اجزئيً 

 إحصــــائي نظام حنو التقدم على اقيودً  األحيان) من كثري  (يف احلالية واإلجراءات القدمية األدوات تشــــكل :4 االســـتنتاج
 حتدّ  مجيعها التحتية، والبنية املعلومات تكنولوجيا ودعم احلالية لإلجراءات الكافية غري املواءمة وإن وحديث. متماســـــــك

  التقدم. من

 مكانتها رفع إىل املستدامة التنمية أهداف بشأن املنهجي وعملها والزراعة غذيةاأل ملنظمة التنسيقي الدور أدى :5 االستنتاج
 عمل ربط ويُعد الوعي. ز�دة إىل الوطنية املعايري بشــــــــــــــأن التوعية جمال يف عملها أدى بينما الدويل، اإلحصــــــــــــــائي اجملتمع يف

 اأمرً  القطري، املســـــــتوى على املنتظمة نشـــــــطتهاأب املســـــــتدامة التنمية أهداف مؤشـــــــرات لتنفيذ القدرات تنمية جمال يف املنظمة
  والسياسات. اإلحصاءات بني التوافق حتقيق يف احامسً 

 ااهتمامً  تويل وال البيا�ت، جلمع نظم إنشـــــاء على تركز املنظمة يف اإلحصـــــائية القدرات تنمية أنشـــــطة تزال ال :6 االســــتنتاج
 نوع حســـب التصـــنيف إدراج وينبغي األدلة. على القائمة الوطنية الســـياســـات صـــنع نظم يف اإلحصـــاءات دمج لكيفية ًياكاف

  للمنظمة. ةاإلحصائي األنشطة مجيع يف منهجي بشكل اجلنس

  للمنظمة. امليدانية املكاتب يف والتخطيط التفكري يف منهجي بشكل الوطنية اإلحصائية النظم تعزيز يتم ال :7 االستنتاج

 
 التوصيات :4-2
 

 اإلحصائي. لعملها أفضل اتساقو  تنسيق لضمان اإلحصائية حوكمتها املنظمة تراجع أن ينبغي :1 التوصية

 وجتسيد توضيحو  )2( واملساءلة، الرقابة لضمان الكافية السلطة لديه اواحدً  كيا�ً   أن من التأكد )1( املنظمة على سيتعني
 يقرتح التوصــــية، هذه ولتنفيذ ونشــــرها. اإلحصــــاءات إنتاج عن املســــؤولة واملكاتب للشــــعب اإلبالغ وخطوط املســــؤوليات

 التالية: اإلجراءات التقييم فريق
 
 اإلحصائيني كبري  ومسؤوليات رقابة مستوى رفع •
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 األنشـــــــطة إلدارة أوســـــــع مســـــــؤولية الكيان هذا وإعطاء اإلحصـــــــاءات، شـــــــعبة ومدير اإلحصـــــــائيني كبري  مهام دمج •
 األخرى. الوحدات مجيع يف اإلحصائية

 
 هلم للســماح كافية  موارد ختصــيص خالل من اإلقليميني اإلحصــائيني وظيفة تعريف إعادة إىل املنظمة حتتاج :2 التوصــية

  القطري. املستوى على التنفيذية األنشطة ويف الرئيسي املقرّ  مستوى على االسرتاتيجية األنشطة يف ابملسامهة

 يف النماذج أحد يتمثل أن وميكن التوصــــــية. هذه تنفذ لكي التكلفة حيث من فعالة خيارات يف تســــــتثمر أن املنظمة على
 يقلل أن ذلك شــــأن ومن ا.احتياجً  األكثر األقاليم إىل اإلحصــــائية الوحدات من الوظائف من املزيد على الالمركزية تطبيق

 املوظفني بر�مج اســــــــتخدام يف آخر خيار ويتمثل الروابط. يزوتعز  احلاليني، اإلقليميني اإلحصــــــــائيني على العمل عبء من
 للمساعدة. كمنتديني  اجلنوب بلدان بني ما يف والتعاون املبتدئني الفنيني

 
 االســــــتخدام وتعظيم اإلحصــــــائية لألنشــــــطة العادية الربجمة موارد أولو�ت ترتيب إعادة إىل املنظمة حتتاج :3 التوصــــــية

 اسرتاتيجية. أكثر القدرات لتنمية خطة مع امليزانية خارج من للتمويل الفعال

عبها امليزانية من أكرب حصــة ختصــيص إىل املنظمة حتتاج الســنوية، العمل خطة يف احملددة اإلحصــائية األهداف لتحقيق  لشــُ
 البنية وأعمال البشــــــرية املوارد من كل  يف اســــــتدامة، أكثر بطريقة املزيد، اســــــتثمار إىل حباجة وهي اإلحصــــــائية. وحداهتا أو

 يلي: ما طريق عن التمويل استخدام لتعظيم اخليارات من عدد يف املنظمة تنظر أن وميكن التحتية.
 
 قواعد ابســتخدام املوارد وتعبئة األموال جلمع مركز إلنشــاء احلالية العادية امليزانية ضــمن املوارد أولو�ت ترتيب إعادة •

 الوحدات؛ و/أو الشعب بني التكاليف تقاسم
 لإلجراءات األجل متوســــطة خطةو  (ب) املدى، طويلة اســــرتاتيجية أهداف أ)( يلي: ما حتدد متجددة خطة وضــــع •

 واقعية؛ مالية خطة إىل تؤدي السنوات متعددة عمل خطةو  (ج) املثال، سبيل على سنوات، لثالث األولوية ذات
 داخلي؛ استئماين صندوق إنشاء •
 إطار يف القدرات تنمية يف اليقني عدم أوجه حللّ  لالســـــتمرارية خطة لوضـــــع امليزانية خارج من املوارد من االســـــتفادة •

 العادية؛ الربامج
 املناسب. الوقت يف امليزانية خارج من األموال بشأن التفاوضو  •
 

  املعلومات. لتكنولوجيا التحتية البنية ودعم بيا�هتا جودة لتحسني اإلجراءات تسريع إىل املنظمة حتتاج :4 التوصية

 التقيد لضــمان اإلحصــائية، األنشــطة مجيع يغطي اإلحصــائية، اجلودة إلدارة متكامًال  انظامً  وتنفذ تضــع أن للمنظمة ينبغي
 ا.دوليً  املقبولة واجلديدة احلالية اإلحصائية والقواعد ابملعايري التام

 ضــمن املوحدة ،اإلحصــائية واملخرجات العمليات تيســر اليت املعلومات تكنولوجيا وأدوات إجراءات تنفذ أن املنظمة وعلى
 بيا�هتا. جودة لتحسني البيا�ت، لتخزين شاملة اسرتاتيجية
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 مجع من البلدان لتمكني اإلحصـــــــائية القدرات تطوير جمال يف مبادراهتا تغطية من تزيد أن للمنظمة ينبغي :5 التوصـــــــية
 البيا�ت ذلك يف مبا اإلحصـــائية، املعلومات واســـتخدام املناســـب، الوقت ويف وموثوقة دقيقة إحصـــاءات ونشـــر وإنتاج

  اجلنس. نوع حبسب املصنفة

 ومجع القطري، املستوى على القطاعية اخلطط يف القدرات تنمية جمال يف املنظمة أنشطة مزج طريق عن ذلك يتم أن ميكن
 العملية. من مبكر وقت يف امعً  واخلارجيني) (الداخليني املصلحة أصحاب من األوسع اجملموعة

 لتلبية البيا�ت ةقيم سلسلة طول على اإلحصائية القدرات لتنمية شامًال  ا�جً  امليدانية ومكاتبها املنظمة تضمن أن وينبغي
 اخلطط ووضــع الوطنية الســياســات رســم جمال يف اجلنس) نوع حســب املصــنفة البيا�ت ذلك يف (مبا البيا�ت على الطلب

 عنها. واإلبالغ القطاعية
 

 الوطنية االسرتاتيجية قطاعات وتنفيذ تطوير يف منهجي بشكل للمنظمة امليدانية املكاتب تساهم أن ينبغي :6 التوصية
  القطري. املستوى على الصلة ذات اإلحصاءات لوضع

 الوزن إعطاء لضـــــــــــــــمان الفنية املســـــــــــــــاعدة تقدم وأن ذلك أمكن كلما  القيادة للمنظمة اإلقليمية املكاتب تتوىل إن ينبغي
 يدعم أن وجيب اإلحصـــــاءات. لوضـــــع الوطنية االســـــرتاتيجية يف الوطنية الزراعية اإلحصـــــاءات واســـــتخدام إلنتاج املناســـــب

 تعزيز ذلك يف مبا الزراعية، لإلحصـــاءات االســـرتاتيجية اخلطط وتنفيذ وضـــع للمنظمة امليدانية للمكاتب الســـياســـايت العمل
 اإلحصاءات. لوضع الوطنية االسرتاتيجية من كجزء  لإلحصاءات الوطنية التنسيق آليات
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