
ND275 Item 13/A 

 إجراءات املراسالت اخلطية -الدورة الرابعة والستون بعد املائة للمجلس 
 

 التطورات يف املنتد�ت اليت هتّم والية منظمة األغذية والزراعة: 31البند 
 

 اجمللسرد األمانة على األسئلة اخلطية املوجهة من 
 
 
التطورات يف املنتــد�ت بعنوان  CL 164/INF/4تعرب األمــانــة عن تقــديرهــا ملــا وردهــا من تعليقــات على الوثيقــة  -1

 وقد أخذت علًما ابلتعليقات واملالحظات.  .اليت هتّم والية منظمة األغذية والزراعة

اليت اعتمدها جملس الرؤســــــــــاء  ابلبيا�تورًدا على ســــــــــؤال حول اســــــــــرتاتيجية األمني العام لألمم املتحدة اخلاصــــــــــة  -2
ـــــة والزراعـــــة  ـــــة على منظمـــــة األغـــــذي ـــــأثريات املرتتب ـــــذيني يف منظومـــــة األمم املتحـــــدة املعين ابلتنســـــــــــــــيق، والت  التنفي

)، جتدر اإلشــــــارة إىل أّن تطوير عملية توليد إحصــــــاءات يف الوقت احلقيقي هو CL 164/INF/4 WA1(الوثيقة 
ال ســيما "قدراهتا" األســاســية اجلديدة يف جمايل حتليل البيا�ت واحلصــول  االســرتاتيجيةأحد األســس اليت تقوم عليها 

ليس فقط حول ما ثة وقابلة للتطبيق ومن شـــــــــأن اإلحصـــــــــاءات يف الوقت احلقيقي أن تعطي معلومات حمدّ  عليها.
جيري بل أيًضا ابلنسبة إىل األسباب الرئيسية الكامنة وراء حصول ذلك وما جيب أن تكون عليه االستجابة (حتليل 

مؤســــســــة يعمل فيها، البيا�ت  شــــخص، يف كلّ  وهي تضــــمن يف الوقت عينه إمكانية أن يكتشــــف كلّ  البيا�ت).
 ادهلا (احلصول على البيا�ت). اليت حيتاج إليها وحيصل عليها ويقوم بدجمها وتب

 غري أّن إنتاج معلومات إحصائية يف الوقت احلقيقي يتطلب بلورة أساليب إحصائية جديدة واستخدامها من أجل:  -3

مجع وجتهيز مصـــــــادر بيا�ت بديلة مبا يف ذلك البيا�ت اإلدارية وبيا�ت املراقبة األرضـــــــية من أجل احلصـــــــول  )أ(
 رض املنشود منها؛ على إحصاءات حالية مناسبة للغ

وإعطاء بيا�ت حالية و/أو توقعها ابلنســبة إىل املتغريات الرئيســية (على غرار إنتاج احملاصــيل وغالل احملاصــيل  )ب(
 وما شابه) ابستخدام مجيع املعلومات الراهنة املتاحة. 

 وستتعاون املنظمة مع األعضاء من أجل تنفيذ هذا النهج اجلديد بطرق عدة:  -4

ألمم لوابلفعل، يف إطار اللجنة اإلحصـــائية  يف بلورة هذه األســـاليب اإلحصـــائية املبتكرة. ســـيشـــارك األعضـــاء )أ(
املتحدة، تتوىل املنظمة قيادة عمل جلنة اخلرباء املعنيني ابألمن الغذائي واإلحصــــــــاءات الزراعية والريفية (كانت 

 ذائي واإلحصـــــاءات الزراعية والريفية).تعرف ســـــابًقا مبجموعة اخلرباء املشـــــرتكة بني الوكاالت املعنية ابألمن الغ
وهذه اللجنة، اليت تــــــــــــــــــتألف من خرباء من مكاتب اإلحصـــاء الوطنية ووزارات الزراعة واملنظمات الدولية، قد 

مبا يشــمل بلورة أســاليب  20231-2020على بر�مج عمل طموح للفرتة  2020وافقت يف شــهر مارس/آذار 
عرض هذه وســــــتُ  قيقي على املســــــتوى الوطين، واختبارها ونشــــــرها.إحصــــــائية إلنتاج إحصــــــاءات يف الوقت احل

ألمم املتحدة واألجهزة الرائســــية ملنظمة لاألســــاليب، بعد وضــــعها بصــــيغتها النهائية، على اللجنة اإلحصــــائية 
 األغذية والزراعة للمصادقة عليها مبا يضمن وجود توافق عاملي يف اآلراء حول املنهجيات املقرتحة. 

                                                            
ـــة  1 ـــة اإلحصـــــــــــــــــائي ـــة. 2020لألمم املتحـــدة ( اللجن ـــة والريفي ـــة والزراعـــة لألمم املتحـــدة عن آخر التطورات يف جمـــال اإلحصـــــــــــــــــاءات الزراعي ). تقرير منظمـــة األغـــذي
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املنظمة الدعم لنظم اإلحصــــــاء الوطنية عن اعتماد هذه األســــــاليب من خالل نقل الدراية وأنشــــــطة وســــــتقدم  )ب(
وستتمكن املنظمة من مثّ، من خالل مساندة البلدان إلنتاج معلوماهتا اإلحصائية اخلاصة هبا  تنمية القدرات.

 اخلاصة هبا. يف الوقت احلقيقي، من دمج هذه التقديرات الرمسية يف عملية إنتاج البيا�ت 

وســـــــــــــــتكون نظم اإلحصــــــــــــــــاءات الوطنيــة على الــدوام نقطــة االنطالق األوىل جلمع املعلومــات الالزمــة إلنتــاج  )ج(
للمصــــــــــادقة على  امليدانية التقصــــــــــي معلوماتاملعلومات اإلحصــــــــــائية للمنظمة يف الوقت احلقيقي (مثًال مجع 

 رجة من بيا�ت املراقبة األرضية ومعايرهتا).التقديرات عن منطقة زراعة احملاصيل وغالهلا املستخ

ثـة ويف حـال وجود قيود على التعـاون مع نظم اإلحصــــــــــــــــاء ويف حـال عـدم توافر معلومـات ميـدانيـة رمسيـة حمـدّ  )د(
الوطنية ألســـباب خمتلفة، جيوز للمنظمة اســـتخدام مصـــادر بيا�ت بديلة /غري رمسية إلعداد تقديرات للبيا�ت 

وتطبق املنظمة يف هذه احلاالت إجراءات املصـــادقة على البيا�ت إلطالع األعضـــاء على  يف الوقت احلقيقي.
البيا�ت واملنهجيات املســــــــــتخدمة من أجل جتميع اإلحصــــــــــاءات يف الوقت احلقيقي والتماس موافقتهم عليها 

 قبل إصدارها.
 


