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 اخللفية والسياق- أواًل 

 

يف دورتها بضرورة حتسني اإلحصاءات الزراعية، وأوصت ، اللينة اإلحصائية يف األمم املتحدةاعرتفت -  1

والغرض من . عاملية لتحسني اإلحصاءات الزراعية والريفية إسرتاتييية، بوضع 2009شباط /يف فرباير، األربعني

هو وضع إطار للنظم اإلحصائية القطرية والدولية إلنتاج بيانات أساسية ومعلومات عن الزراعة ميكن  سرتاتيييةاإل

 :االسرتشاد بها يف اختاذ القرارات، وتقوم على ثالث دعامات
 

 واملستيدة؛حتديد احلد األدنى جملموعة البيانات األساسية اليت يوفرها كل بلد لتلبية الطلبات احلالية  -( أ)

إدخال الزراعة يف النظم اإلحصائية القطرية، ومجع بيانات مفصلة عن اجلنسني لتلبية تطلعات صانعي  -( ب)

السياسات واجلهات األخرى املستخدمة للبيانات، حبيث يستطيعون االستفادة من األدلة على الفيوات 

 البلدان يف كل األوقات؛ بني اجلنسني يف الزراعة، وأن تكون هذه البيانات قابلة للمقارنة بني

 .ة قوية وتوافر القدرات اإلحصائيةإدارمراعاة أن تكون اإلحصاءات الزراعية مستدامة من خالل  -( ت)

 
العاملية، وأوصت  سرتاتيييةواألربعني اإل احلادية، يف دورتها اللينة اإلحصائية يف األمم املتحدةوأيدت -  2

منظمة األغذية والزراعة بأخذ املبادرة يف إعداد خطة لتنفيذ برنامج شامل لبناء القدرات اإلحصائية من أجل إعادة بناء 

 .أو حتسني النظم اإلحصائية يف البلدان النامية

 

 التحديات اليت تواجه اإلحصاءات الزراعية يف إقليم الشرق األدنى- ثانيًا 

 

تتوافر هلا املوارد  فعالة، وتفتقر إىل التنسيق، وال اإلحصائية يف كثري من بلدان الشرق األدنى ضعيفة وغريالنظم -  3

الكافية، وتعد يف جوهرها غري قادرة على االستدامة؛ كما أن خمرجاتها غري كافية من حيث كمية البيانات ونوعيتها 

 .ونشرها

 

على املستويات القطرية، واإلقليمية والدولية إىل بيانات جيدة ويف نفس الوقت، حيتاج مستخدمو البيانات -  4

ومع ذلك، فلألسف تفتقر مكاتب اإلحصاء القطرية اليت ُتنِتج البيانات واملعلومات إىل القدرة على . على أساس منتظم

اءات الزراعية يف إقليم وهذه املتطلبات تزيد من أهمية وضرورة أنشطة اإلحص. توليد املعلومات املطلوبة يف الوقت املناسب

ولتلبية هذه الطلبات امللحة، جيب أن تتغلب بلدان الشرق األوسط على التحديات القائمة يف ما يتصل . الشرق األدنى

حسني اإلحصاءات الزراعية ووضع إطار للنظم اإلحصائية القطرية تإقليمية ل إسرتاتيييةجبودة البيانات، وذلك بوضع 

 .إنتاج وتطبيق البيانات واملعلومات األساسية الالزمة لتوجيه عمليات صنع القرارات ميكِّنها من
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 األساس املنطقي، وأشكال التآزر واملستفيدون املستهدفون- ثالثًا 

 

 اإلقليمية من األولويات املطلوبة لتحسني قدرة اإلحصاءات الزراعية على املستوى اإلقليمي، سرتاتيييةتعد اإل-  5

وسوف تكون . وتوفري إطار جلودة البيانات يقوم على قدر أكرب من الشفافية من جانب البلدان يف عملية توليد البيانات

أيضًا مبثابة نافذة على فرصة تعبئة املوارد من أجل النهوض باإلحصاءات الزراعية، وتوفر التدريب  سرتاتيييةهذه اإل

تعزز  سرتاتيييةوعالوة على ذلك، فإن هذه اإل. اهلادف الذي يليب الطلب من خالل حلقات العمل واحللقات الدراسية

لبلدان من االستفادة من أحدث التطورات وأكثرها تقدمًا، وتتيح إقامة الشبكات مع البلدان األعضاء والشركاء لتمكني ا

الفرصة لليمع بني اجلهات صاحبة املصلحة ولقيام منتدى يتبادل اخلرباء من خالله اخلربات والتطورات كما يتبادلون 

إحصاءات  وباإلضافة إىل ذلك، فإن النهج الكلي لإلحصاءات الزراعية اليت تشمل. الرأي بشأن مواجهة التحديات

كذلك فإن ربط اإلحصاءات الزراعية باألمن . الغابات ومصايد األمساك من شأنه أن حيقق نتائج ذات جدوى لإلقليم

ك الفيوات بني اجلنسني يف مبا يف ذل -الغذائي، والتنمية الزراعية والريفية، والسياسات التيارية وقضايا التغذية 

 .حتسني ومشول البيانات واملعلومات سوف يساعد على -األمن الغذائي والتغذوي 

 

اللينة االقتصادية مثل )هم املنظمات اإلقليمية ودون اإلقليمية  سرتاتيييةوأصحاب املصلحة الرئيسيون يف اإل-  6

، واجلهات املاحنة مثل، (وغريهما (AOAD)واملنظمة العربية للتنمية الزراعية( ESCWA) لغربي آسيا واالجتماعية

مركز اإلسالمي للتنمية، وبنك التنمية اإلفريقي، والصندوق العربي، واملؤسسات اإلقليمية األخرى مبا يف ذلك  البنك

واملعهد العربي للتدريب ( SESRTCIC) البحوث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للبلدان اإلسالمية

وسوف تكون اجلهات املستفيدة مباشرة من املشروع هي البلدان األعضاء يف اإلقليم، . (ATRIS)ية والبحوث اإلحصائ

الوزارات املعنية بالتنمية الزراعية والريفية ومكاتب اإلحصاء املركزية، وكذلك مستخدمو ومنتيو البيانات  وخصوصًا

 .داخل اإلقليم وخارجه

 

 ئجها وخمرجاتها الرئيسيةونتا سرتاتيجيةأثر اإل -رابعًا 

 

هو املساهمة يف تعزيز األمن الغذائي، واحلد من تقلبات أسعار األغذية وحتسني دخل  سرتاتيييةاهلدف من اإل - 7

( 1 اهلدف رقم)سكان الريف ورفاهيتهم من خالل السياسات القائمة على الرباهني واملتماشية مع األهداف اإلمنائية لأللفية 

وباإلضافة إىل ذلك، ". استئصال الفقر املدقع واجلوع الشديد، وضمان املساواة بني اجلنسني واملساواة االجتماعية"وهو 

فسوف تساهم السياسات احملسَّنة يف حتقيق االستخدام املستدام ملوارد األراضي واملياه وتكييف األنشطة الزراعية مع تغري 

 ".ضمان االستدامة البيئية" 7 ا اهلدفاملناخ لتلبية التحديات اليت يتحدث عنه

 

وسوف يسفر تطوير النظم اإلحصائية املستدامة، من متكني البلدان  يه سرتاتيييةهذه اإلاليت تتوخاها نتيية ال-  1

 سب نوع اجلنس والسن يفحبمقارنة مع مرور الوقت ومصنفة وقابلة للزراعية وريفية دقيقة وموثوق بها ذلك عن بيانات 

 :وسوف تشمل النتائج احملددة .مجيع البلدان، الستخدامها من قبل صانعي القرار
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  احلد األدنى جملموعة البيانات حتقيق زيادة ملموسة يف عدد البلدان اليت تتمتع بالقدرة على إنتاج

ت األساسية، مبا يف ذلك البيانات املصنفة حبسب نوع اجلنس، وحتليل النتائج ونشرها لتلبية الطلبا

 احلالية واملستيدة من جانب اجلهات صاحبة املصلحة على املستويني الوطين والدولي؛

  حتقيق زيادة ملموسة يف عدد البلدان القادرة على وضع نظام مستدام لإلحصاءات الزراعية من خالل التنسيق

 وإدماج الزراعة يف نظم اإلحصاءات القطرية؛

  اإلحصاء الزراعي ممن يتمتعون بالكفاءات املناسبة نتيية للمساعدات زيادة عدد األفراد العاملني يف جمال

 .التدريبية والتقنية

 
 :سرتاتيييةوتشمل النواتج الرئيسية لإل-  9

 

  تنشيطية وأدوات تقنية تعزز احلاجة إىل اإلحصاءات واستخدامها يف اختاذ القرارات الفعالة ويف مواد

 تضعها البلدان وتطبقها؛أغراض السياسات العامة اليت 

  وضع نظم لتيسري احلصول على اإلحصاءات القطرية ودون القطرية ونشرها، مثل قاعدة بيانات إحصائية

 قطرية؛

 توضح املمارسات اجليدة يف جمال مجع  مبادئ توجيهية وقواعد ومعايري وكتيبات ووثائق إحصائية منهيية

فنية للبلدان لتطبيق هذه املنهييات، مبا يف ذلك توليد البيانات وحتليلها ونشرها، وتقديم مساعدات 

 ؛البيانات املصنفة حبسب نوع اجلنسوحتليل 

  قيام معاهد البحوث الرائدة بوضع منهييات جديدة جمدية من حيث التكلفة يف جماالت مجع البيانات

 وتبويبها وحتليلها، مع تطبيق نهج تكافلي، وجتنب ازدواجية اجلهود؛

 ات متيددة تشمل مشروعات البحوث ذات الصلة وأفضل املمارسات اخلاصة بتقاسم املعرفة قاعدة بيان

 ووضع قائمة بأمساء اخلرباء العاملني يف جمال اإلحصاءات الزراعية؛

  وضع وتنسيق التدابري اخلاصة بتقديم املساعدات التقنية من أجل حتسني القدرات املؤسسية والتنظيمية

 اإلحصاء الزراعي، وتطبيقها على املستويني اإلقليمي والوطين؛والتقنية يف جمال نظم 

  شبكة من مكاتب اإلحصاء الزراعي لتبادل اخلربات واملمارسات من خالل تنمية القدرات، وتقديم الدعم

التقين، ووضع املبادئ التوجيهية ذات الصلة اليت تسرتشد بها البلدان األعضاء يف إنتاج البيانات 

 ؛املصنفة حبسب نوع اجلنسليلها، مبا يف ذلك البيانات واملعلومات وحت

  وضع وإنتاج ونشر مواد تدريبية، مبا يف ذلك التعلم اإللكرتوني، واستخدامها على املستويني اإلقليمي

 .والوطين

 

 العمليات التحضريية- خامسًا 

 

تضم مكاتب اإلحصاء القطرية، ووزارات الزراعة، وممثلني  سرتاتيييةسيتم تشكيل جلنة توجيهية إقليمية لإل-  11

وسوف تتوىل . ملنظمات التنسيق الدولية واإلقليمية واجلهات املاحنة، تكون مبثابة جهاز الختاذ القرارات اخلاصة بالتنفيذ
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مبنظمة األغذية والزراعة  هذه اللينة مهمة التوجيه االسرتاتييي ومراقبة املكتب العاملي الذي سيتم تشكيله بدائرة اإلحصاء

 .حتت قيادة منسق عاملي

 

وسوف تقوم أجهزة التنسيق اإلقليمية بتقديم التدريب املباشر واملساعدات التقنية لنظم اإلحصاء القطرية املتكاملة، -  11

كمة على وتشمل احلو. وبدور حلقة الوصل بني املكاتب األخرى يف اإلقليم من أجل تنسيق اجلهود وتاليف االزدواجية

املستوى الوطين إقامة نظام لإلحصاءات القطرية جيمع بني مكتب اإلحصاء الوطين، والوزارات املعنية بالقطاع واألجهزة 

عن الدعوة إىل  داخل البلد كذلك، سيكون جهاز التنسيق الوطين مسؤواًل. سرتاتيييةاألخرى اليت توفر البيانات يف إطار اإل

وسوف . لتواصل مع اجلهات صاحبة املصلحة يف األمور املتصلة مبضمون ونطاق نظام اإلحصاءات القطريةتعبئة املوارد وا

 .يضع املنسقون الوطنيون املنهيية وخطة العمل اليت سيطبقونها يف تنفيذ اخلطة

 

سُييرى تقييم على املستوى الوطين لتصنيف البلدان حبسب قدرتها على إنتاج البيانات األساسية، وسيكون هذا -  12

ما حيتاجه كل بلد من التدريب واملساعدات التقنية والبحوث كي يستطيع إعداد خطة قطرية التقييم مبثابة أساس لتحديد 

حيفة استبيان موحدة يف احلصول على املعلومات األساسية من كل وسوف ُتستخدم ص. واختيار منهيية وتكنولوجيا التنفيذ

احلد األدنى جملموعة البيانات األساسية، واجلهة اليت تقوم بتوفريها، بلد من أجل حتديد البنود الواجب توفريها ضمن 

 .اتوسوف يتم إجراء تقييم أكثر تفصياًل بعد تصنيف البلدان إىل فئ. ووتريتها، وحتديد مستوى اجلودة

 

وسوف يبدأ برنامج بناء القدرات بتقديم املساعدات التقنية والتدريب على الطرق اإلحصائية األساسية واستخدام -  13

وسوف توضع املعايري اإلحصائية واملبادئ التوجيهية التقنية اليت تشمل مجيع جوانب . املنهييات والتكنولوجيات اجلديدة

 :يلي نظام اإلحصاء الزراعي، مبا يف ذلك ما
 

  النهوض بالقدرات املؤسسية والتنظيمية من أجل إدماج الزراعة يف النظام اإلحصائي الوطين؛ 

  تصميم اإلطار الرئيسي للعينة وتنفيذه؛ 

  تصميم برنامج مسح متكامل وتنفيذه؛ 

  تنسيق بيانات املصادر املختلفة، مبا يف ذلك البيانات اإلدارية؛ 

  البيانات املصنفة حبسب نوع ية االجتماعية والبيئية، مبا يف ذلك إدماج بيانات اجملاالت االقتصاد

 صنع السياسات العامة؛اجلنس يف عملية 

   يف مجع البيانات وجتهيزها ونشرهااتباع التكنولوجيات اجلديدة. 

 
العاملي من خالل سوف ُتقدَّم املساعدات التقنية للبلدان حبسب املبادئ التوجيهية والوثائق اليت يقدمها املكتب -  14

وسوف ُتقدَّم املشورة لتوجيه كل بلد يف إعداد خطة عمل قطرية . الربط بني نقل املعرفة واملساعدات املباشرة اليت ُتقدم للبلدان

لقطرية يف وسوف تأخذ خطة العمل ا. القطرية للنهوض باإلحصاءات سرتاتيييةالعاملية حتت رعاية اإل سرتاتيييةلتنفيذ اإل

. االعتبار املبادرات األخرى اجلاري تنفيذها يف جمال النهوض بالقدرات لتاليف االزدواجية يف اجلهود وتنسيق األنشطة

 .وسوف جيري تعزيز هذه اإلجراءات عن طريق تدريب املدربني يف اإلقليم على تطبيق هذه املبادئ التوجيهية
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ب العاملي هي وضع مقررات التدريب وإعداد مواد التدريب، مبا يف ذلك وسوف تكون املسؤوليات الرئيسية للمكت-  15

التعلم اإللكرتوني، وكذلك حتديد املعارف النظرية والعملية الالزمة للمستويات املختلفة من املهارات األساسية إلنتاج 

 .اإلحصاءات الرمسية األساسية

 

األساسية هي تقييم احتياجات التدريب القطرية، وتدريب وعلى املستوى اإلقليمي، ستكون أنشطة التدريب -  16

وسوف يتم تقديم التدريب املباشر يف حلقات . املدربني، ودعم استخدام طريقة التعلم اإللكرتوني للتدريب أثناء مزاولة العمل

تشييع اإلحصائيني وسوف يقدم املنسق اإلقليمي الدعم لتقوية قدرات مراكز تدريبية معينة، و. دراسية قطرية وإقليمية

وسوف تساهم البلدان يف حتديد احتياجاتها التدريبية، وتنظيم التدريب أثناء . الزراعيني الوطنيني على االلتحاق بالتدريب

 .اخلدمة، وضمان احلصول على مواد التعلم اإللكرتوني، واختيار املدربني الصاحلني لفرص التدريب املختلفة

 

 وتعبئة املوارداإلجراءات املباشرة - سادسًا 

 

 :تشمل األنشطة املقرر تنفيذها على الفور ما يلي-  17
 

  ملستوى اإلحصاءات الزراعية واالحتياجات القطرية احملددة يةقطرتقارير التقييم ال إعداد. 

  مع الشركاء واجلهات صاحبة املصلحة التواصل. 

  سرتاتيييةمشاورات للخرباء بشأن وضع اإل/ تنظيم اجتماعات. 

  اإلقليمية لتحسني اإلحصاءات الزراعية يف إقليم الشرق األدنى سرتاتيييةورقة عن اإل إعدادو. 

 
وسوف تكون االتصاالت والدعوة وتعبئة املوارد من . وسيتم إنشاء صندوق أمانة عاملي وصندوق إقليمي إلفريقيا-  11

 .األنشطة األساسية يف الشهور املقبلة

 


