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 وجزامل
 تقييم األعمال اإلحصاااااااائية ال  تضاااااااطلع ةا منظمة األغذية تقرير "ب)املنظمة(  منظمة األغذية والزراعة ترّحب

 املنظمة. ءاتحصاإلوتشيد بعمل فريق التقييم لالستعراض الشامل الذي أجراه  "والزراعة
  ترّحب املنظمة ابلنتائج واالساااتنتاجات والتوتااايات املقدمة ي التقييمط مساااّلطًة الضاااوء على فائد اط وال سااايما و

يذ عملية إعادة تنظيم حساااان توقيتإاط إو تقون املنظمة حالًيا بوطااااع إطارها االساااا اتيجا ا ديد ابلتزامن مع تنف
 منظومة األمم املتحدة اإلمنائية.

 التوتيات الثالث املتبقية. اجزئيً  تقبلاإلدارة ابلكامل ثالث توتيات من بني التوتيات السّتط و  وتقبل 
 

 التوجيإات املطلوبة من  نة الربانمج
  الرئيسااااااااااااااية الواردة ي تقرير التقييمط قد ترغب  نة الربانمج ي إبداء وجإات نظرها وتوجيإا ا حول املسااااااااااااااائل

 وحول الرد على التوتيات وإجراءات املتابعة املق حة من قبل اإلدارة.
 

 مسودة املشورة
 

 إّن اللجنة:
 ؛األعمال اإلحصائية اليت تضطلع هبا منظمة األغذية والزراعةبتقييم رّحبت  )أ(

 االستنتاجات اليت توّصل إليها هذا التقييم وتوصياته؛ دتوأيّ  )ب(
 على التدابري املقرتحة يف رد اإلدارة لتحسني األعمال اإلحصائية اليت تضطلع هبا املنظمة.وافقت و  )ج(
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 "تقييم األعمال اإلحصااااااااااااااائية ال  تضااااااااااااااطلع ةا منظمة األغذية والزراعةتقرير "ترّحب منظمة األغذية والزراعة ب -1
ا املنظمة. وترّحبءات وتشاااايد بعمل فريق التقييم لالسااااتعراض الشااااامل الذي أجراه إلحصااااا ابلنتائج واالسااااتنتاجات  أيضااااً

والتوتاايات املقدمة ي التقييمط مسااّلطًة الضااوء على فائد اط وال ساايما حساان توقيتإاط إو تقون املنظمة حالًيا بوطااع إطارها 
ا  وتنفذذ عملية إعادة تنظيم منظومة األمم املتحدة اإلمنائية. االساااااااااااااا اتيجا ا ديدط ابلتزامن مع تنفي املنظمة حالًيا أيضاااااااااااااً

اساااااا اتيجيتإا املتعلقة بتحديء إحصاااااااءات املنظمةط  ا يّتسااااااق على نو قن مع اخلطا على نطاد منظومة األمم املتحدة 
على القدرة على االستجابة للطلب املتزايد لوطع خارطة طريق بشأن االبتكار ي جمال البياانت واإلحصاءاتط مع ال كيز 

 واألولوايت التنظيمية مثل مبادرة "العمل يًدا بيد". 2030على البياانتط استناًدا إىل خطة التنمية املستدامة لعان 

 تعليقات على التوصيات

 التوتااااااااايات الثالث املتبقية.  اجزئيً  تقبلاإلدارة ابلكامل ثالث توتااااااااايات من بني التوتااااااااايات الساااااااااّتط و  تقبل -2

 وعلى وجه التحديد:
املنظمة على أنه ينبغا مواتاااالة حسااااني حوكمتإا اإلحصااااائية لضاااامان الرقابة  توافق .1التوتااااية  جزئًيااإلدارة  تقبل )أ(

واملساءلة املالئمتني وتوطيح املسؤوليات وخطوط اإلبالغ لألقسان واملكاتب املسؤولة عن إنتاج اإلحصاءات ورفع 
كبري اإلحصائيني ومدير قسم اإلحصاءات. فقد   وطيف تؤيّد االق اح الداعا إىل دمج  الالتقارير بشأهنا. ولكّنإا 

عن عدد من أوجه القصاااااااااااااور ال  دفعت جمل   أسااااااااااااافر 2016-2012كان هناك ابلفعل ترتيب مماثل ي الف ة 
 2016املنظمة إىل أتييد الفصل بني الوظيفتني ي ديسمرب/ كانون األول 

 ألسباب ال تزال سارية اليون. 1

املنظمة أن تعزيز دور اإلحصاااااااااااااائيني اإلقليميني واملكاتب امليدانية عامل  تقّدر. 2التوتاااااااااااااية  جزئًيااإلدارة  تقبلو  (ب)
امليدانية أن يؤدي إىل إطااااااااعا   املواقعحاساااااااام األنيةط ولكنط من اااااااااأن نقل الوظائف من املقر الرئيسااااااااا إىل 

نو أكرب  اإلبالغ علىالقدرات املركزية. فتؤيّد اإلدارة بداًل من ولك احلاجة إىل توطاااااااايح املسااااااااؤوليات وخطوط 
 وتوفري املوارد الكافية إلقحة املسانة اجملدية ي األهدا  املتصلة ابإلحصاءات.

. رغم اإلقرار ابحلاجة إىل تضاااامني اسااااتمدان التمويل من خارج امليزانية ي برانمج 3التوتااااية  جزئًيااإلدارة  تقبلو  (ج)
الربانمج العادي التوتااااااااااااية أعادة ترتيب أولوايت موارد عمل إحصااااااااااااائا أكثر تكاماًل واواًلط تعتقد اإلدارة أن 

اًل للتوظيف وسااااائر املوارد سااااتجري اإلدارة تقييو لألنشااااطة اإلحصااااائية تفتقر إىل الوطااااوح.  املمصااااصااااة ًما مفصااااّ
صااة حالًيا لألنشااطة اإلحصااائية ال  تضااطلع ةا املنظمةط فضاااًل عن الفجوات ي نظان البياانت من أجل  املمصااّ

 مصادر وطرائق التمويل األنسب.بشكل أفضل تقييم 
تسريع اإلجراءات لتحسني جودة بياان ا ودعم البنية التحتية لتكنولوجيا ل 4التوتية  على اإلدارة ابلكامل وتوافق (د)

تلتزن املنظمة التزاًما قًما بتكثيف إجراءا ا الرامية إىل حديء البنية التحتية لتكنولوجيا املعلوماتط و املعلومات. 
 ت مجيع هذه اإلجراءات واعتماد حلول أكثر ابتكارًا إلنتاج البياانت وحسااااااااااااااني جودة إحصاااااااااااااااءا ا. وقد أ درج

 .اس اتيجية حديء إحصاءات املنظمةي 

                                                           
 .CL 155/REPمن الوثيقة  18الفقرة ؛ و Inf.1–155/7 CL؛ والوثيقة CL 155/7من الوثيقة  1امللحق   1



4  PC 128/5 Sup.1 

اإلحصاائية ال لتمكني البلدان من مجع  تنمية القدراتلزايدة تغطية مبادرا ا ي جمال  5ابلتوتاية وترّحب اإلدارة  (ه)
ا لزايدة اسااااااتمدان املعلومات  وإنتاج ونشاااااار إحصاااااااءات دقيقة وموثوقة وي الوقت املناسااااااب فحساااااابط بل أيضااااااً
اإلحصااائيةط  ا ي ولك البياانت املصاانفة نسااب نوع ا ن  ي عملية تاانع القرارط وتشااري اإلدارة إىل أنّه قد   

اإلحصااائيةط ومن املقرر توساايع نطاقإا لتشاامل  تنمية القدراتي أكرب برامج املنظمة ل تنفيذ هذه التوتااية ابلفعل
 اإلحصائية ابالق ان مع دجمإا املنإجا ي برامج املنظمة السياساتية واملعيارية. تنمية القدراتمجيع أنشطة 

ا وتوافق (و) إو تقّر أبنية اخلطا االساا اتيجية لصحصاااءات الزراعية والريفيةط وإدماجإا  6التوتااية  على اإلدارة أيضااً
ي االس اتيجيات الوطنية لوطع اإلحصاءاتط واحلاجة إىل املكاتب امليدانية للمسانة بصورة منإجية ي وطع 

ت وتنفيذها على اخلطا االساااا اتيجية لصحصاااااءات الزراعية والريفية/واالساااا اتيجيات الوطنية لوطااااع اإلحصاااااءا
 املستوى القطري.

 زيد من املعلومات ي املصفوفة التالية.املويرد  -3
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 اإلحصائية اليت تضطلع هبا منظمة األغذية والزراعة  األعمالمصفوفة  تقييم رّد اإلدارة على

 توصية التقييم
 رّد اإلدارة

أو مقبولة  مقبولة
 مرفوضةجزئًيا أو 

 خطة اإلدارة
اإلجراءات الواجب اختاذها و/أو التعليقات بشأن القبول 

اإلطار  الوحدة املسؤولة الرفضاجلزئي أو 
 الزمين

احلاجة إىل مزيد من 
 التمويل )نعم أو ال(

 )و( )ها( )د( )ج( )ب( )أ(
ية  ينبغا أن تراجع املنظمااة  :1التوصييييييييييي

حوكمتإا اإلحصاااااااائية لضااااااامان تنسااااااايق 
واتسااااااااااد أفضااااااااال لعملإا اإلحصاااااااااائا. 

( التأكد من أن 1ساايتعني على املنظمة )
الكاااافياااة  كياااااًن واحاااًدا لااادياااه الساااااااااااااالطاااة

( وتوطااايح 2لضااامان الرقابة واملسااااءلةط )
وجتساااااااايد املسااااااااؤوليات وخطوط اإلبالغ 
للشااااااااعب واملكاتب املسااااااااؤولة عن إنتاج 

 اإلحصاءات ونشرها.
ولتنفيذ هذه التوتيةط يق ح فريق التقييم 

 اإلجراءات التالية:
رفع مستوى رقابة ومسؤوليات كبري  )أ(

 اإلحصائيني؛
ودمج مإاااااان كبري اإلحصااااااااااااااااااائيني  (ب)

ي وظيفة  اإلحصاءاتومدير اعبة 

اإلدارة على طرورة إعطاء كبري اإلحصائيني السلطة الكافية  توافق مقبولة جزئًيا
لضاااااااااامان الرقابة واملساااااااااااءلةط واحلاجة إىل توطاااااااااايح املسااااااااااؤوليات 
وخطوط اإلبالغط مع اإلاارة إىل أنّه ينبغا ملسؤوليات الرقابة ال  
يضطلع ةا كبري اإلحصائيني أن تشمل مجيع األنشطة اإلحصائية 

 حدات اإلحصاااااااااائية ي املنظمة ساااااااااعًيا ال  تضاااااااااطلع ةا حالًيا الو 
إىل متتني الوظاااائف على نو أكرب من خالل مثاًل تعزيز الرقااااباااة 

 احلوكمةعلى برجمة األنشاااااااااااااطة اإلحصاااااااااااااائية أو إعادة تصاااااااااااااميم 
 اإلحصائية القائمة وغريها من آليات التنسيق.

ولكّنإا ال تؤيّد اق اح دمج وظيفة كبري اإلحصااائيني ومدير قساام 
اإلحصاااءاتط مشااريًة إىل أن األسااباب وأوجه القصااور ال  أدت 

ال تزال ساااااااارية اليونط  2016بني الوظيفتني ي عان  إىل الفصااااااال
وإىل أنه ينبغا أن يكون لدى كبري اإلحصااااااااااااائيني الوقت الكاي 

الدولية ومساااااااؤوليات االتسااااااااد  ملمارساااااااة دور التنسااااااايق والوالية
 وطمان ا ودة ومإان الرقابة. 

انئااب املاادير العااانط 
ماااكاااتاااااااب املاااااااديااار و 

مااكااتاااااااب و الااعاااااااانط 
كبري اإلحصااااائينيط 

 اإلحصائينيكبري و 

 ال 2020



6  PC 128/5 Sup.1 

 

 توصية التقييم
 رّد اإلدارة

أو مقبولة  مقبولة
 مرفوضةجزئًيا أو 

 خطة اإلدارة
اإلجراءات الواجب اختاذها و/أو التعليقات بشأن القبول 

اإلطار  الوحدة املسؤولة الرفضاجلزئي أو 
 الزمين

احلاجة إىل مزيد من 
 التمويل )نعم أو ال(

 )و( )ها( )د( )ج( )ب( )أ(
ط وإعطااااااااء هاااااااذا الكياااااااان واحااااااادة
أوسااااع إلدارة األنشااااطة  اتمسااااؤولي

 حالًيا ال  تضااااااطلع ةااإلحصااااااائية 
 .الوحدات واألقسان سائر

ية   إعادةحتاج املنظمة إىل  :2التوصييييييييييي
 تعريف وظيفة اإلحصااااااااااااااائيني اإلقليميني

من خالل ختصاااااير موارد كافية  ومتتينإا
للسااااااااااماح هلم ابملسااااااااااانة ي األنشااااااااااطة 
االسا اتيجية على مساتوى املقّر الرئيساا 

على املسااااااااااتوى وي األنشااااااااااطة التنفيذية 
 القطري. 
يتمثل أحد النماوج ي تطبيق  وميكن أن

الالمركزياااة على املزياااد من الوظاااائف من 
الوحدات اإلحصااائية إىل األقاليم األكثر 

ا. ومن ااااااااااأن ولك أن يقلل من احتياجً 
عااااااابء العمااااااال على اإلحصااااااااااااااااااااائيني 

ت اإلحصاااااااااااااااائيااة ي اإلدارة على احلاااجااة إىل تعزيز القاادرا توافق مقبولة جزئًيا
املكاتب امليدانيةط وخالل السااااااانوات القليلة املاطااااااايةط   إنشااااااااء 
ثالث وظائف إحصائية إقليمية فرعية عن طريق تطبيق الالمركزية 

ا أبن البيئة الرئيساااااااا لوظائف كانت ي املقر . وتقر اإلدارة أيضاااااااً
احلاااالياااةط وإعاااادة تنظيم منظوماااة األمم املتحااادة اإلمناااائياااة وحويااال 

ية الشركاء ي املوارد لل كيز بقدر أكرب على املشاريع القطرية أولو 
الطلب احلايل  الضااااااغوط علىواإلقليميةط عوامل قد تضاااااايف من 

على املكاتب القطرية واإلحصاااااااااااائيني على املساااااااااااتويني اإلقليما 
. ولكنط من اااااااااااااااأن تطبيق الالمركزية ي عدد الفرعا اإلقليماو 

الفنية األساااااااااااااااسااااااااااااااية أكرب من الوظائف أن يضااااااااااااااعف اخلربات 
  وعلى املستوى العاملا. الرئيسا املقرّ والقدرات ي 

انئااب املاادير العااانط 
مااااكااااتاااااااب املااااااادياااار 
العااانط مكتااب كبري 
 اإلحصااااااائينيط كبري
اإلحصااااااااااااااااااااائااااياااانيط 
املااااااادراء الاااعااااااااماااون 
املسااااااااااااااااااااااااعاااااااااادون/ 
املاااااااااااااماااااااااااااثااااااااااااالاااااااااااااون 
اإلقليميونط مكتب 
التعااااون ي ماااا بني 
بااااالااااااادان ا اااااناااااوب 
والتعااااااااون الثالثاط 
مااااااااااااااااااكااااااااااااااااااتااااااااااااااااااب 

2020-
2021 

 ال
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 توصية التقييم
 رّد اإلدارة

أو مقبولة  مقبولة
 مرفوضةجزئًيا أو 

 خطة اإلدارة
اإلجراءات الواجب اختاذها و/أو التعليقات بشأن القبول 

اإلطار  الوحدة املسؤولة الرفضاجلزئي أو 
 الزمين

احلاجة إىل مزيد من 
 التمويل )نعم أو ال(

 )و( )ها( )د( )ج( )ب( )أ(
اإلقليميني احلاااااااالينيط وتعزيز الروابا. 
ويتمثل خيار آخر ي اساااااااااتمدان برانمج 
املوظفني الفنيني املبتدئني والتعاون ي ما 
 بني بلدان ا نوب كمنتديني للمساعدة.

وابإلطافة إىل حسني االتصاالت مع املكاتب القطريةط وتوطيح 
خاااطاااوط اإلباااالغ باااني اإلحصااااااااااااااااااااائاااياااني عااالاااى املسااااااااااااااااتاااوياااني 

وكبري اإلحصااااااااااائينيط ساااااااااايجري إيالء  الفرعا اإلقليما/اإلقليما
االعتبااار لتحااديااد طرائق الاادعم البااديلااة )مثاال التعاااون ي مااا بني 
بلدان ا نوب والتعاون الثالثا( لتوفري موارد إطافية لصحصائيني 

 .الفرعا اإلقليماو على املستويني اإلقليما 

االساااااااااااااااا اتاااياااجاااياااااااة 
والااتاامااطاايااا وإدارة 
املاااااواردط ماااااكاااااتاااااااب 
املوارد البشااااااااااااااريااااااةط 
الااااااااااااااااااااااوحاااااااااااااااااااااادات 

 اإلحصائية الفنية
ية  حتاج املنظمة إىل إعادة  :3التوصييييييييييي

ترتياااااب أولوايت موارد الربجماااااة العااااااديااااة 
لألنشطة اإلحصائية وتعظيم االستمدان 

من الفعاااال للتمويااال من خاااارج امليزانياااة 
لتنمية القدرات أكثر خطة  خالل وطااااع
 اس اتيجية.

من  العاااديااادن تنظر املنظماااة ي وميكن أ
اخليارات لتعظيم اساااااااااتمدان التمويل عن 

 طريق ما يلا:

ا توافق مقبولة جزئًيا هاااذه التوتااااااااااااااياااة. وينبغا إجراء تقييم  على اإلدارة جزئياااً
اااااامل لالحتياجات من املوارد الفعليةط فضاااااًل عن الثغرات على 
مسااااااااااااااتوى التمويااال ونظم البيااااانت واملإاااارات ي االحتيااااجاااات 
اإلحصاااائية للمنظمةط إىل جانب األولوايت األخرى ي األعمال 

إجراء ال  تضطلع ةا املنظمة. تلتزن اإلدارة ابلبدء على الفور ي 
هذا التقييم ةد  حديد األنشاااااطة اإلحصاااااائية األسااااااساااااية ال  
ينبغا ترساااااااااااااايمإا ي حساااااااااااااااابت الربانمج العادي واألنشااااااااااااااطة 
اإلحصااااااائية األخرى املنبثقة عن االسااااااتمدان الفعال للتمويل من 
خارج امليزانية. وساااااتسااااااعد نواتج التقييم ي تنقيح أفضااااال طرائق 

 .إدارة األموال من خارج امليزانية

انئااب املاادير العااانط 
مااااكااااتاااااااب املااااااادياااار 
العااانط مكتااب كبري 
اإلحصااااااائينيط كبري 
اإلحصااااااااااااااااااااائااااياااانيط 
مااااااااااااااااااكااااااااااااااااااتااااااااااااااااااب 
االساااااااااااااااا اتاااياااجاااياااااااة 
والااتاامااطاايااا وإدارة 

طوير املواردط اعبة ت

2020-
2021 

 نعم
 6.8تاا قاااااااّدر  ااباالاا  

ماااااااااااالياااااااااااني دوالر 
أمريكا )ويتوقع أن 
أييت ماااعاااظااام هاااااااذا 
املبل  من موارد من 

 خارج امليزانية(
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 توصية التقييم
 رّد اإلدارة

أو مقبولة  مقبولة
 مرفوضةجزئًيا أو 

 خطة اإلدارة
اإلجراءات الواجب اختاذها و/أو التعليقات بشأن القبول 

اإلطار  الوحدة املسؤولة الرفضاجلزئي أو 
 الزمين

احلاجة إىل مزيد من 
 التمويل )نعم أو ال(

 )و( )ها( )د( )ج( )ب( )أ(
إعادة ترتيب أولوايت املوارد طاااامن  )أ(

امليزانية العادية احلالية إلنشااااااء مركز 
 اااامااااع األمااااوال وتااااعااااباااائاااااااة املااااوارد 
ابساااتمدان قواعد تقاسااام التكاليف 

 بني الشعب و/أو الوحدات؛
وطاااع خطة متجددة حدد ما يلا:  (ب)

)أ( أهاااادا  اساااااااااااااا اتيجيااااة طويلااااة 
املاااادىط )ب( وخطااااة متوسااااااااااااااطااااة 

لصجراءات وات األولوياااااة  األجااااال
لثالث ساانواتط على ساابيل املثالط 
)ج( وخطة عمل متعددة الساانوات 

 تؤدي إىل خطة مالية واقعية؛
 إنشاء تندود استئماين داخلا؛ (ج)
االسااااااااااااااتفاااادة من املوارد من خاااارج  (د)

امليزانية لوطاااااااااع خطة لالساااااااااتمرارية 

وتشاااااامل اساااااا اتيجية حديء إحصاااااااءات املنظمة ال    ابلفعل 
أتمني املوارد األولية هلاط جمموعًة من اإلجراءات واملبادرات وات 

 األولوية.
 

األعماااااااال وتعبئاااااااة 
 املوارد
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 توصية التقييم
 رّد اإلدارة

أو مقبولة  مقبولة
 مرفوضةجزئًيا أو 

 خطة اإلدارة
اإلجراءات الواجب اختاذها و/أو التعليقات بشأن القبول 

اإلطار  الوحدة املسؤولة الرفضاجلزئي أو 
 الزمين

احلاجة إىل مزيد من 
 التمويل )نعم أو ال(

 )و( )ها( )د( )ج( )ب( )أ(
حلااااّل أوجااااه عاااادن اليقني ي تنميااااة 

 مج العادية؛القدرات ي إطار الربا
والتفاوض بشااأن األموال من خارج  (ه)

 امليزانية ي الوقت املناسب.
املنظمة إىل تسااااااااريع  جحتا  :4التوصييييييية 

اإلجراءات لتحسااني جودة بياان ا ودعم 
البنياة التحتياة لتكنولوجياا املعلومات ) ا 

 يشمل تكنولوجيا املعلومات(.

تتمذ اإلدارة ابلفعل إجراءات لتحسني جودة البياانت عن طريق  مقبولة
اسااااااااااااااتماااادان أدوات تكنولوجيااااا املعلوماااات وطاااااااااااااامااااان ا ودةط 

 الكبرية ال  ب ذلت ي السنوات األخرية.ابالستفادة من ا إود 
ال  تنتجإا  تلك( ابلنسااااابة إىل 1وي ما يتعلق جبودة البياانتط )

 2املنظمةط تساااااااتند تقييمات جودة البياانت إىل التقييمات الذاتية
 والتقييماااات املتعمقاااة ال  يقودهااا مكتاااب كبري اإلحصااااااااااااااااائيني؛ 

ال  يتم  تلكلدان )أي ( وابلنسبة إىل البياانت ال  تنتجإا الب2)
مجعإا ورفع التقارير بشااااااااااأهنا إىل املنظمة(ط تعتزن املنظمة وطااااااااااع 
معايري  ودة بياانت اإلحصااااااااااءات الغذائية والزراعية الرئيسااااااااايةط 
ومساااااااااعدة البلدان ي وطااااااااع وتنفيذ أطر وطنية لضاااااااامان جودة 

مااااكااااتاااااااب املااااااادياااار 
العااانط مكتااب كبري 

ينيط اعبة اإلحصائ
تاااااااكاااااااناااااااولاااااااوجاااااااياااااااا 
املااعاالااومااااااااتط كاابااري 
اإلحصااااااااااااااااااااائااااياااانيط 
الااااااااااااااااااااااوحاااااااااااااااااااااادات 

 اإلحصائية الفنية

2020-
2022 

 نعم
 7تاااااقاااااااّدر  ااااابااااالااااا  

ماااااااااااالياااااااااااني دوالر 
أمااااريااااكااااا )يااااقاااا ح 

مبل   اسااااااااااااااتمااااااادان
ماليني دوالر  4.4

مارفاق  مانأمارياكاا 
اإلنفاااااااد الرأ ااااااايل 

ماليني  2.6ومبل  
 من دوالر أمريكا

                                                           
 الدراسة االستقصائية لضمان ا ودة والتمطيا   2
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 توصية التقييم
 رّد اإلدارة

أو مقبولة  مقبولة
 مرفوضةجزئًيا أو 

 خطة اإلدارة
اإلجراءات الواجب اختاذها و/أو التعليقات بشأن القبول 

اإلطار  الوحدة املسؤولة الرفضاجلزئي أو 
 الزمين

احلاجة إىل مزيد من 
 التمويل )نعم أو ال(

 )و( )ها( )د( )ج( )ب( )أ(
البيااااااانت الزراعياااااةط على النحو الاااااذي وافقااااات علياااااه اللجناااااة 

  .2020مم املتحدة ي مارس/آوار اإلحصائية لأل
الواردة  بياانتالجودة ولدى املنظمة ابلفعل اس اتيجية لتحسني 

من البلدان من خالل أنشااااااطة تنمية القدرات. وتندرج مشاااااااريع 
 50x2030مثااال املسااااااااااااااح الريفا والزراعا املتكاااامااالط ومباااادرة 

  ومشروع "أتوات ا ياع" ي تلب هذه ا إود.
وسااتقدن كذلك املنظمة نظاًما مبتكرًا إلدارة البياانت اإلحصااائية 

وتطبيًقا متسااااااااااااااًقا للمعايري الدولية ي  ةعالية ا ود يكفل بياانت
كامل سااالسااالة القيمة اإلحصاااائية. وحقيًقا هلذه الغايةط ساااتسااارّع 
املنظمة تنفيذ نظان العمل اإلحصااااااااااااااائا الذي يرّكز على حقيق 

ط وتعزيز الواجإة اخلاتااااااة ابملسااااااتمدمني املسااااااتوى األمثل لألداء
وإمكاان ا الوظيفيةط ووطااااااع اساااااا اتيجية جديدة للمنظمة تتعلق 

 ابلبياانت املفتوحةط وحديد األدوار واملسؤوليات.
وابإلطاااافة إىل ولكط ساااتشاااّجع املنظمة اساااتمدان مصاااادر بديلة 
للبياانت واألساااااااااااااااليب املبتكرة لتجإيز البياانت غري املنّظمة من 

الثغرات ي البياانت وحسااااااااااااني جودة إحصاااااااااااااءات  جل ساااااااااااادّ أ

مااااوارد ماااان خاااااااارج 
 امليزانية(
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 توصية التقييم
 رّد اإلدارة

أو مقبولة  مقبولة
 مرفوضةجزئًيا أو 

 خطة اإلدارة
اإلجراءات الواجب اختاذها و/أو التعليقات بشأن القبول 

اإلطار  الوحدة املسؤولة الرفضاجلزئي أو 
 الزمين

احلاجة إىل مزيد من 
 التمويل )نعم أو ال(

 )و( )ها( )د( )ج( )ب( )أ(
خمترب بياانت لالبتكار اإلحصاااائا من يجري تدعيم املنظمة. وسااا

أجل اسااااااااااااااتحداث إحصاااااااااااااااءات جديدة وأكثر دقة عن طريق 
املتاحة على ابكة  توالبيااناستمدان البياانت ا غرافية املكانية 

 اإلن نت.
ينبغا للمنظمة أن تزيد من  :5التوصييية 

 تنمياة القادراتتغطياة مباادرا اا ي جماال 
اإلحصاااااااااااااااائيااة لتمكني البلاادان من مجع 
وإنتاج ونشاااار إحصاااااءات دقيقة وموثوقة 
وي الوقااات املنااااساااااااااااااااابط واسااااااااااااااتمااادان 
املعلوماااات اإلحصااااااااااااااااائياااةط  اااا ي ولاااك 
البياانت املصاااااااانفة نسااااااااب نوع ا ن . 

من هااااذه  الشااااااااااااااق الثاااااينتنفيااااذ ميكن و 
أنشااااطة املنظمة  دمجعن طريق التوتااااية 

ي جمااااااال تنميااااااة القاااااادرات ي اخلطا 
القطاعية على املسااااااااااتوى القطريط ومجع 
اجملموعة األوسااع من أتااحاب املصاالحة 

اختاذت اإلدارة ابلفعال إجراءات ملموسااااااااااااااة من أجال  ايدة  لقاد مقبولة
ال كيز على اسااااتمدان اإلحصاااااءات. وتعتمد املبادرات الرئيسااااية 
الثالث لتنمية القدرات اإلحصااااائية للمنظمة هنًجا ااااااماًل يدمج 

أهدا  مع  أهدافًا حمددة تتعلق ابساااااااتمدان البياانت وتصااااااانيفإا
. وعلى مدى السااااااااانوات متعار  عليإا مّتصااااااااالة أنتاج البياانت

القليلة املاطاااااااااايةط رتاااااااااادت املنظمة بصااااااااااورة منإجية أثر برانمج 
عملإا على استمدان اإلحصاءات من خالل تقييم النواتج على 
مسااااااااااااااتوى املنظمةط وأّكدت أن االسااااااااااااااتمدان الفعال للبياانت 
ن ي العديد من اجملاالت السااياساااتية ال   واإلحصاااءات قد حسااّ

 .احمللاستوى املة على تدخل ي والية املنظم
وسااااااي درج هذا النإج ي مجيع األنشااااااطة األخرى لتنمية القدرات 
اإلحصاااائية ا ارية من خالل توطيد التعاون ي تاااياغة املشااااريع 

مااااكااااتاااااااب املااااااادياااار 
الاااااااااعاااااااااانط كاااااااااباااااااااري 
اإلحصااااااااااااااااااااائااااياااانيط 
مااااااكااااااتاااااااب كاااااابااااااري 

ط ائااااياااانيحصاااااااااااااااااااااإل
الااااااااااااااااااااااوحاااااااااااااااااااااادات 

 اإلحصائية الفنية

الاااعااامااااااال 
 جار  

 نعم
 1.2تااقاااااااّدر  ااباالاا  

دوالر  ماااااااااالاااااااااايااااااااااون
أمريكا )موارد من 

 خارج امليزانية(
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 توصية التقييم
 رّد اإلدارة

أو مقبولة  مقبولة
 مرفوضةجزئًيا أو 

 خطة اإلدارة
اإلجراءات الواجب اختاذها و/أو التعليقات بشأن القبول 

اإلطار  الوحدة املسؤولة الرفضاجلزئي أو 
 الزمين

احلاجة إىل مزيد من 
 التمويل )نعم أو ال(

 )و( )ها( )د( )ج( )ب( )أ(
ا ي وقااات  )الاااداخليني واخلاااارجيني( معاااً

 مبكر من العملية.
وتنفيذها بني الوحدات اإلحصااااااااائية والفنية املسااااااااؤولة عن حليل 

 السياسات على الصعيدين العاملا والقطريط على السواء.
وي ما يتعلق ابلبياانت املتصااااالة بنوع ا ن ط تعتزن املنظمة  ايدة 
االسااااااااااتثمار ي تصاااااااااانيف البياانت ابعتباره جمال العمل املنإجا 
الرئيساااااا ا ديد ملؤاااااارات أهدا  التنمية املساااااتدامةط  ا يّتساااااق 

للجنااة اإلحصاااااااااااااااائيااة لألمم  املتطورةعلى نو قن مع األولوايت 
ملشااااااااااااا ك بني الوكاالت املع   ؤاااااااااااااارات املتحدة وفريق اخلرباء ا

أهدا  التنمية املستدامة. وقّدمت املنظمة هذا العان بياانت عن 
من أهدا  التنمية املسااااااتدامة للمرة األوىلط  5مؤااااااارات اهلد  

  ساااااااااعدة عدد من الشااااااااراكات الواعدة مع مؤسااااااااسااااااااات دولية
 .أخرى

امليدانية لمكاتب لينبغا  :6التوصيييييييييييية 
 إىلبشااااااكل منإجا   د أن  للمنظمة

تطوير وتنفيااذ قطاااعااات االساااااااااااااا اتيجيااة 
اإلحصاااءات وات الصاالة الوطنية لوطااع 

 على املستوى القطري. 

اإلدارة على أن تصااميم اخلطا االساا اتيجية لصحصاااءات  توافق مقبولة
الزراعية والريفية وإدماجإا ي االسااااااااااااا اتيجيات الوطنية لوطاااااااااااااع 
اإلحصااااااااااءاتط عامل أسااااااااااساااااااااا لضااااااااامان مواءمة أفضااااااااال بني 

ز النظم االحتياجات اخلاتااة ابلبياانت وإنتاجإاط فضاااًل عن تعزي
 اإلحصائية الوطنية.

مااااااكااااااتاااااااب كاااااابااااااري 
ط حصااااااااااااااااااااائااااياااانياإل

املااااااادراء الاااعااااااااماااون 
املسااااااااااااااااااااااااعاااااااااادون/ 
املاااااااااااااماااااااااااااثااااااااااااالاااااااااااااون 

نشااااااااااااط 
 مرمست

 نعم
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 توصية التقييم
 رّد اإلدارة

أو مقبولة  مقبولة
 مرفوضةجزئًيا أو 

 خطة اإلدارة
اإلجراءات الواجب اختاذها و/أو التعليقات بشأن القبول 

اإلطار  الوحدة املسؤولة الرفضاجلزئي أو 
 الزمين

احلاجة إىل مزيد من 
 التمويل )نعم أو ال(

 )و( )ها( )د( )ج( )ب( )أ(
املنظمة على أنه ينبغا للمكاتب امليدانية أن  د  إىل  وتوافق

اإلساااااإان بصاااااورة منإجية ي وطاااااع وتنفيذ اخلطا االسااااا اتيجية 
لصحصااااااااءات الزراعية والريفية واالسااااااا اتيجيات الوطنية لوطاااااااع 
 2اإلحصاءاتط وي توقع منإا أيًضا أن تس اد بتنفيذ التوتيتني 

ي حديد الطريقة الفضاااااااااااااالى لتطبيق الالمركزية لدعم اخلطا  3و
االسااااااااااا اتيجيات /االسااااااااااا اتيجية لصحصااااااااااااءات الزراعية والريفية

 الوطنية لوطع اإلحصاءات.

اإلقليميونط مكتب 
دعاااااام املااااااكااااااااتاااااااب 

ملكاااتااب ااملياادانيااةط 
 القطرية

 


