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 ملنظمة األغذية والزراعةحوكمة األنشطة اإلحصائية واألنشطة األخرى املتصلة ابلبياانت 
 ومواءمتها مع سياساهتا املشرتكة بشأن محاية البياانت وحقوق امللكية الفكرية

 مع سياسات املنظمة بشأن محاية البياانت متهءوموااقرتاح لتحسني التنسيق الداخلي 
 وحقوق امللكية الفكرية

 

 وجزامل

 الستنيو يف دورته الثامنة األغذية والزراعة )اجمللس( تقرير جملس منظمة  مبزيد من التفصيل يفهذه املسألة  ُيشار إىل 
غريها األنشطة اإلحصائية و )ب( من التقرير على ضرورة حتسني حوكمة  20شّدد اجمللس يف الفقرة قد . و بعد املائة

أنشطة البياانت للمنظمة ومواءمتها مع سياساهتا املشرتكة بشأن محاية البياانت وحقوق امللكية الفكرية اليت يتّم من 
ثانية واألربعني للمؤمتر، إعدادها إثر التوجيهات الصادرة عن الدورة السادسة والستني بعد املائة للمجلس، والدورة ال

 اشي  اؤون الدستورية والقانونية متوتطّلع إىل أن ينظر فيها اجمللس يف دورته املقبلة، من خالل جلنة الربانمج وجلنة الش
 مع والية كّل منهما.

  على ضرورة شّدد "قد جمللس اوكان . املذكور أعاله تقريرالمن  )هـ( 30الفقرة  يفأيض ا  املسألةهذه  يشار إىلو
ماية البياانت وحقوق امللكية حلمواءمة كلّ عمل املنظمة وأنشطتها املتعلقة ابلبياانت واإلحصاءات مع إطار املنظمة 

  ".طلب إىل جلنة الشؤون الدستورية والقانونية حتديثه بشكل منتظم يف هذا الصددالذي جيري وضعه، و الفكرية ال
  وتلّخص هذه الوثيقة وثيقة جلنة الربانمجPC 132/5 " اقرتاح لتحسني حوكمة األنشطة اإلحصائية ملنظمة بعنوان

على الطلبات املذكورة أعاله الواردة من جملس املنظمة، ترمي إىل توضيح العالقة بني وثيقة  ا"، ورد  األغذية والزراعة
سياسات منظمة بعنوان " CCLM 113/4ووثيقة جلنة الشؤون الدستورية والقانونية  PC 132/5 جلنة الربانمج

 ت".األغذية والزراعة بشأن محاية البياانت وحقوق امللكية الفكرية: مبادئ املنظمة وقواعدها بشأن محاية البياان
 .PC 132/5وثيقة ال بشأنجمموعة من االستفسارات األخرى اليت طلبها األعضاء أيَضا عالوة  على ذلك، تعاجل 
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  وثيقة الوتشمل التوضيحات الرئيسية نطاق مصطلح "البياانت" يفPC 132/5  الذي يقتصر على البياانت اخلاصة
)مثل البياانت املتصلة ابملوارد البشرية أو ابلبياانت الشخصية(؛  أخرى بوضع اإلحصاءات وال يشمل أي بياانت

إضافة  إىل الطابع الداخلي للحوكمة احملسنة املقرتحة لإلحصاءات والبياانت ألغراض إحصائية. وهبدف توضيح 
سيق الداخلي" ية مصطلح "التنتستخدم الوثيقة احلال، PC 132/5وثيقة جلنة الربانمج طبيعة احلوكمة الوارد وصفها يف 

 عن "احلوكمة".  عوض ا

 

 

 :مضمون هذه الوثيقة إىل بشأنميكن توجيه أي استفسارات 
 Máximo Torero Cullenالسيد 

 اخلرباء االقتصاديني رئيس
 50869 570 06 39+اتف: اهل

 Economist@fao.org-Chief لكرتوين:اإلربيد ال

 

  

 جلنة الشؤون الدستورية والقانونية وجلنة الربانمج واجمللساختاذها من جانب  اإلجراءات املقرتح
 ، حسب االقتضاء.بشأهنا إبداء املالحظات وتوفري التوجيهاتو ستعراض هذه الوثيقة ال  واجمللسنياللجنت توجه الدعوة إىل
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 ساسيةأعلومات م -ًل أو  
األنشـطة على ضـرورة حتسـني حوكمة )ب( من تقرير دورته الثامنة والسـتني بعد املائة " 20شـّدد اجمللس يف الفقرة  -1

بشــأن محاية البياانت وحقوق  شــاملةاإلحصــائية واألنشــطة األخرى املتصــلة ابلبياانت للمنظمة، ومواءمتها مع ســياســاهتا ال
امللكية الفكرية اليت يتمّ إعدادها إثر التوجيهات الصـــادرة عن الدورة الســـادســـة والســـتني بعد املائة للمجلس، والدورة الثانية 
 واألربعني للمؤمتر، وتطّلع إىل أن ينظر فيها اجمللس يف دورته املقبلة، من خالل جلنة الربانمج وجلنة الشــــــــــــــؤون الدســــــــــــــتورية

 ."مع والية كلّ منهمااشي ا والقانونية، مت
ا  املســألة شــار إىل هذهيُ و  -2 ـــــــــــــــ( 30الفقرة  يفأيضــ  على  شــّدد"قد  اجمللسوكان املذكور أعاله.  جمللسامن تقرير  )هـ

ضــرورة مواءمة كلّ عمل املنظمة وأنشــطتها املتعلقة ابلبياانت واإلحصــاءات مع إطار املنظمة بشــأن محاية البياانت وحقوق 
 ".طلب إىل جلنة الشؤون الدستورية والقانونية حتديثه بشكل منتظم يف هذا الصددالامللكية الفكرية الذي جيري وضعه، و 

، جتدر اإلشــــارة إىل أن الدورة الثامنة والعشــــرين بعد املائة للجنة اإلضــــافية املتاحة ويف إطار املعلومات األســــاســــية -3
اإلدارة أنه ســـيتم تعزيز رقابة حوكمة األنشـــطة اإلحصـــائية اليت تضـــطلع هبا منظمة األغذية والزراعة رحّبت بتأكيد الربانمج "

ســــــاقها ومعايري اجلودة ذات الصــــــلة، وتطلّعت إىل )املنظمة( وتعزيز اإلشــــــراف على صيع إحصــــــاءاهتا وحتســــــني جدواها واتّ 
إن جلنة الربانمج يف دورهتا الثانية والثالثني بعد ذلك، ف وبعد 1".دراســــة اقرتاح هبذا الصــــدد خالل دورهتا الثالثني بعد املائة

البياانت من أجل ابقرتاح حتسني حوكمة األنشطة اإلحصائية للمنظمة الذي يهدف إىل حتسني إدارة  اأخذت علم  املائة " 
أبمهية فيما ذّكرت " 2،"املنظمة على مواصــلة العمل على بلورة الوثيقة وشــجّعت صــياغة اإلحصــاءات دعم ا لعمل املنظمة،

مع سياسات املنظمة بشأن محاية البياانت وحقوق امللكية الفكرية اليت ال تزال قيد الصياغة، متاشي ا  االتساق )...( اقرتاح
 3".دولي اوتوكوالت املتفق عليها مع املعايري والرب 

على الطلبات املذكورة أعاله الواردة من جملس  رد اوتسعى،  PC 132/5الوثيقة الوثيقة ما جاء يف وتلّخص هذه  -4
ســـياســـات منظمة األغذية والزراعة بعنوان " CCLM 113/4وثيقة الو  PC 132/5وثيقة الإىل توضـــيح العالقة بني املنظمة، 

وعالوة  على ذلك، تعاجل ". البياانت وحقوق امللكية الفكرية: مبادئ املنظمة وقواعدها بشـــــأن محاية البياانتبشـــــأن محاية 
 .PC 132/5وثيقة الجمموعة من االستفسارات األخرى اليت طلبها األعضاء حول 

البياانت الذي يقتصـــــر على  PC 132/5وثيقة الوتشـــــمل التوضـــــيحات الرئيســـــية نطاق مصـــــطلح "البياانت" يف  -5
اخلاصـــــة بوضـــــع اإلحصـــــاءات، وال يشـــــمل أي نوع اخر من البياانت )مثل البياانت املتصـــــلة ابملوارد البشـــــرية أو البياانت 

ألغراض إحصــائية.  املســتخدمة إضــافة  إىل الطابع الداخلي للحوكمة احملســنة املقرتحة لإلحصــاءات والبياانت ،(الشــخصــية
ية مصطلح "التنسيق الداخلي" تستخدم الوثيقة احلال، PC 132/5وثيقة الصفها يف وهبدف توضيح طبيعة احلوكمة الوارد و 

 عن "احلوكمة".  عوض ا

                                                           
 ./Rev. 1 6CL 164)د( من الوثيقة  10الفقرة   1
 .CL 168/8)أ( من الوثيقة  11الفقرة   2

 .CL 168/8)ب( من الوثيقة  11الفقرة   3
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 حتسني التنسيق الداخلي لألنشطة اإلحصائية واألنشطة األخرى للمنظمة -اثنًيا 
 يف جمال البياانت املتصلة ابإلحصاءات

خالل ندوة  لألنشــطة اإلحصــائية للمنظمة، أوال  تحســني التنســيق الداخلي ا لعرضــت املنظمة على األعضــاء اقرتاح   -6
خالل الدورة الثانية والثالثني بعد املائة للجنة الربانمج املنعقدة  علىو ، 2021ن اأبريل/نيســـ 9غري رمسية للممثلني الدائمني يف 

اليت أاثرها (. ويعاجل االقرتاح خمتلف املسائل والتوصيات PC 132/5وثيقة ال) 2021 نوفمرب/تشرين الثاين 12 إىل 8 الفرتة من
للتنســــــيق الداخلي تقوم على توصــــــيات  بنية، ويقرتح بشــــــكل رئيســــــي إنشــــــاء 2019تقييم العمل اإلحصــــــائي للمنظمة لعام 

على التنفيذيني  اســـرتاتيجية البياانت اليت وضـــعها األمني العام لألمم املتحدة، واخذ يف االعتبار خارطة طريق جملس الر ســـاء
الذي  2031-2022للفرتة  ةمن أجل ابتكار بياانت وإحصـــاءات األمم املتحدة واإلطار االســـرتاتيجي للمنظمنطاق املنظومة 

 .امّتت املصادقة عليه مؤخر  
 :جماالت عمل رئيسية ذات أولوية ة، حول أربعPC 132/5وثيقة الكما ُعرض يف يتمحور االقرتاح،  و  -7

 .وإحصاءاهتا وحتسينه الداخلي لبياانت املنظمةالتنسيق دمج  (1)
 .تعزيز القدرة اإلحصائية للمكاتب امليدانية (2)
 حتقيق التخصيص األمثل للموارد وتكثيف تعبئة املوارد. (3)
 لبياانت واإلحصاءات.اخلاصة ابنشطة األحتسني جودة البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات اليت تدعم  (4)

 
ابالقرتاح الذي يلقي الضـــــوء على الضـــــرورة  الدورة الثانية والثالثون بعد املائة للجنة الربانمجابإلصال وقد رّحبت  -8

الراعي تنســـــــــيق البياانت و  جمموعة املتمحورة حوللتعزيز ودمج التنســـــــــيق الداخلي للبياانت واإلحصـــــــــاءات وإدارهتا امللّحة 
للنهج الشــــــــامل إحاء اقرتاح معاجلة التوصــــــــيات الرئيســــــــية  لبياانت. عالوة  على ذلك، عرّبت اللجنة عن تقديرهاالتنفيذي ل

نطاق مصطلح "البياانت" املستخدم يف هذه  عرّبت عن قلقها إحاءاإلحصائي للمنظمة. غري أهنا  الصادرة عن تقييم العمل
 رتاح.الوثيقة. ويف الوقت ذاته، طلب األعضاء بعض التوضيحات املتصلة ابجملاالت ذات األولوية احملددة يف االق

 
 PC 132/5وثيقة النطاق مصطلح "البياانت" يف  -ألف

 
. ا  بني بعضــــــــــهاوثيق ترابطا  عض أنواع البياانت )تلك املســــــــــتخدمة ألغراض إحصــــــــــائية( واإلحصــــــــــاءات ب ابطترت  -9

حني تُعترب اإلحصــــــاءات بياانت رقمية نُظمت  فالبياانت عبارة عن عناصــــــر أســــــاســــــية أو أجزاء متفرقة من املعلومات، يف
أولية انبثقت مباشـــرة من  ابســـتخدام األطر املفاهيمية من خالل عمليات حســـابية. مبع  اخر، تشـــكل البياانت معلومات  

ص املعلومات اإلحصـــــــــاءات لتلخّ  تلي ذلكدراســـــــــة أو مســـــــــح، وميكن اســـــــــتخدامها لتوليد معلومات ومعارف جديدة. و 
اإلحصـــــــــاءات هي إّن ف ،انب/خصـــــــــائص معينة من العا  احلقيقي. وابلتايو ياانت، مما ميّكن من قياس جاملتضـــــــــمنة يف الب

 لتحويل البياانت ابستخدام إجراءات إحصائية هتدف إىل اإلجابة عن سؤاي "ملاذا" أو "كيف". نتيجة
عن تطّرقها  اعوضـــ   بشـــكل حصـــري إىل البياانت املســـتخدمة إلعداد اإلحصـــاءات، PC 132/5وثيقة الوتتطرق  -10

إىل صيع أنواع البياانت. وعلى وجه اخلصــو ، ال تشــمل البياانت الشــخصــية والبياانت املتصــلة ابملوارد البشــرية، وال ترّكز 
اخر املعلومات عن سياسات املنظمة بشأن محاية عن الوثيقة بعنوان " من حيث نطاقها على محاية البياانت. ولذا، ختتلف
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ية"، اليت من املقرر أن تستعرضها جلنة الشؤون الدستورية والقانونية يف دورهتا اخلامسة عشرة لكية الفكروحقوق امل البياانت
بعد املائة، كما أهنا تتمايز عن البحث الســـــابق للجنة الشـــــؤون الدســـــتورية والقانونية يف املســـــائل املتصـــــلة  ماية البياانت. 

 رئيسمكتب  اســــاهم أيضــــ  اليت كتب الشــــؤون القانونية و املنظمة وّجهها معلى نطاق  وهذه الوثيقة، اليت هي نتيجة جهود  
 ااانت وســـرّيتها، تنطبق أيضـــ  اإلحصـــائيني يف وضـــعها، تعاجل صيع أنواع البياانت وترّكز على وضـــع مبادئ عامة حلماية البي

 والوثيقة احلالية. PC 132/5وثيقة العلى البياانت اإلحصائية اليت تناولتها 
إىل  أكثر مع انتشــار مصــادر البياانت اجلديدة أو البديلة العالقة بني البياانت واإلحصــاءات وثيقة   وقد أصــبحت -11

التقليدية، مثل البياانت الضــــخمة وبياانت رصــــد األرض والبياانت اإلدارية، اهلادفة املســــح و  عمليات التعدادجانب تنظيم 
الوصول إىل البياانت، للبياانت واإلحصاءات  الية تنسيق متكاملة داخلية ضمنتإىل إنتاج اإلحصاءات. وابلتاي ميكن أن 

ومن املتوقع أن حيّفز حتسني تنسيق البياانت اجلغرافية املكانية على  ضمان اجلودة املنسقة.لوالسرية، واحلماية، واعتماد أطر 
تشّجع املنظمة استخدام مصادر البياانت  وجه اخلصو  الدعم الفعال واملبّسط ملبادرات املنظمة. إضافة  إىل ذلك، سوف

البديلة والطرق املبتكرة ملعاجلة البياانت غري املنّظمة من أجل سّد الفجوات القائمة يف البياانت وحتسني جودة إحصاءاهتا. 
 .ايف جمال اإلحصاءات املنشأ حديث   خمترب البياانت من أجل االبتكاراتوهلذه الغاية، ستعّزح األنشطة يف 

اليت  تنفيذ املنظمة الســــــــرتاتيجية البياانت اليت وضــــــــعها األمني العام لألمم املتحدةعملية ع هذه املبادرات وتســــــــرّ  -12
)ابســــتخدام البياانت لتحســـني  حتليل البياانت( 1: )مهارئيســــيني القدرات يف جمالني جديدين تشــــّدد على احلاجة إىل بناء 

 متكني) البياانت إدارةو( 2ذلك"، و"كيفية االســــــــــــــتجابة"( )فهم "ما حدث" "و َ حدث ذلك"، "وما قد حيدث بعد 
واحلصــــــــــــول  ،األرض لتلبية احتياجات املنظمة، واألشــــــــــــخا  وكوكب اجلميع من البحث عن البياانت اليت حيتاجون إليها

 التحديد بتعيني وحتقيق ا هلذه الغاية، تنصح اسرتاتيجية البياانت كياانت األمم املتحدة على وجه عليها وإدماجها وتبادهلا(.
االســـتفادة القصـــوى من أصـــول البياانت، من خالل االنضـــمام إىل  حتقيقتتمثل وظيفته الرئيســـية يف  لبياانتراع تنفيذي ل

البياانت ونشــــــــــــــر اإلملام مبجال البياانت بني  حتليل يف جمالقدرات البادرات املبتكرة اخلاصــــــــــــــة ابلبياانت؛ وتعزيز املصيع 
 املستخدمني؛ وتعزيز بنية البياانت واحلوكمة.

أســاســية  أبّن اإلحصــاءات تؤدي وظيفة   2031-2022يقّر اإلطار االســرتاتيجي للمنظمة للفرتة ويف هذه األثناء،  -13
ا واحدة من أربعة "عوامل مســــــرّ  شــــــاملة ميكن أن حتفز تنفيذ املنظمة جلميع عة" داخل املنظمة، مع اعتبار "البياانت" أيضــــــ 

وابلتاي، فإن إدماج البياانت واإلحصــــــاءات بشــــــكل أوثق يف التنســــــيق الفضــــــائل األربع.  جماالت األولوية الرباجمية يف ظلّ 
 املتمحورة حول اعتبار 2031-2022ال تنفيذ ر ية اإلطار االســرتاتيجي للفرتة الداخلي للمنظمة ميكن أن يوجه بشــكل فعّ 

 أساسية والبياانت عامال  مسّرع ا لتنفيذ برانمج العمل. اإلحصاءات وظيفة  
 

 حتسني التنسيق الداخلي للبياانت واإلحصاءات -ابء
 

إبدماج حوكمة بياانت ، PC 132/5 وثيقةال، يوصــــــــــي االقرتاح الوارد يف األول ذي األولويةضــــــــــمن جمال العمل  -14
بقدر أكرب، ومن أجل اســـــــتيعاب التحول  تنســـــــيقلتحســـــــني ترتيباهتا يف جمال الاملنظمة وإحصـــــــاءاهتا وحتســـــــينها، كوســـــــيلة 

النموذجي حنو إدماج البياانت واإلحصـــــــاءات بشـــــــكل أوثق، وهو ما تشـــــــري إليه الواثئق االســـــــرتاتيجية الداخلية واخلارجية 
توصــــــــيات اســــــــرتاتيجية البياانت اليت وتتبع الية التنســــــــيق الداخلي املقرتحة إىل حّد كبري  (.3نظر الفقرة ار )الســــــــالفة الذك

 الفضائل األربع وضعها األمني العام لألمم املتحدة، بينما تعكس الدور احلاسم للبياانت بوصفها عامال  مسّرع ا حنو حتقيق



6 CL 170/18 

دور الراعي رئيس اخلرباء االقتصــــــاديني توىل الرتتيب، ســــــي هذا ومبوجب .2031-2022للفرتة  ضــــــمن اإلطار االســــــرتاتيجي
عمل  جمموعةتنســيق البياانت ابإلشــراف على  جمموعةقوم تتنســيق البياانت. وســ جمموعةشــرف على وامل لبياانتالتنفيذي ل

جتمع يف جلســـة عامة ملعاجلة تالدعم، وســـ له قدمتو ابلبياانت واإلحصـــاءات  ةبني اإلدارات ومعني ةمشـــرتك ةمتجّدد ةشـــامل
ز على مواضــــيع تتعلق ابإلحصــــاءات تركّ  عمل جمموعاتا ضــــمن أيضــــ  جتمع تســــ ااملســــائل الشــــاملة لعدة قطاعات، ولكنه

 .والبياانت الضخمة والبياانت اجلغرافية املكانية
أهنا مكّلفة خاصـــــــة و تتصـــــــل صيع الرتتيبات الوارد وصـــــــفها يف الفقرة أعاله بب  التنســـــــيق الداخلي يف املنظمة، و  -15
 وثيقةالبرانمج عمل البياانت واإلحصاءات. هلذا السبب، وهبدف توضيح طبيعة احلوكمة املوصوفة يف  تنسيق وإدارة تنفيذب

PC 132/5  مصطلح "احلوكمة" مبصطلح "التنسيق الداخلي". احلاليةبشكل أكرب، تستبدل الوثيقة 
مت اليات للحوكمة من املهم اإلشــــــــــــــارة إىل أن املنظمة أقا، PC 132/5 وثيقةالأن هذا ال يندرج يف نطاق  معو  -16

بشـــــــأن مســـــــائل إحصـــــــائية. وتتمحور احلوكمة اخلارجية ميكن أن تشـــــــارا البلدان من خالهلا يف اختاذ قرارات اســـــــرتاتيجية 
 على املستوى اإلقليمي حول األجهزة اإلقليمية التالية للمنظمة: رجية لإلحصاءات يف املنظمة حالي ااخلا

 هيئة اإلحصاءات الزراعية يف أفريقيا. (أ)
 هيئة اإلحصاءات الزراعية يف اسيا واحمليط اهلادئ. (ب)
يف إقليم أمريكا الالتينية والبحر الكارييب العمل املشرتكة املعنية ابإلحصاءات الزراعية والثروة احليوانية جمموعة  (ج)

  .منظمة الدول األمريكية ومعهد البلدان األمريكية للتعاون بشأن الزراعةاليت أنشأهتا املنظمة، و 
 
كّل ســـــــنتني يلتقي خالهلا كبار املســـــــؤولني من مكاتب اإلحصـــــــاءات الوطنية هلا  هذه األجهزة اإلقليمية اجتماعات   عقدوت

( تقييم حالة اإلحصــاءات الغذائية 1ووحارات الزراعة املســؤولة عن إنتاج ونشــر اإلحصــاءات الغذائية والزراعية، من أجل: )
( ومناقشة التطّورات املنهجية واملعايري 3لتنمية القدرات اإلحصائية يف اإلقليم؛ )األولوايت حتديد و ( 2ألعضاء؛ )لوالزراعية 

يف إقليمي أورواب والشــرق األدم منتدايت إقليمية رمسية وجد املعتمدة يف اإلحصــاءات الغذائية والزراعية مع األعضــاء. وال ت
عند ميكن اإلحصاءات الزراعية. وعلى املستوى العاملي، مماثلة الخنراط البلدان ومشاركتها يف املناقشات االسرتاتيجية حول 

فنية للمنظمة أو ال مثل اللجاناألجهزة الرائســـية للمنظمة،  ول أعمالاالضـــرورة ضـــّم مواضـــيع ذات طابع إحصـــائي إىل جد
 جلنة الربانمج. وميكن أن تقّدم هذه األجهزة بدورها التوصيات ذات الصلة إىل جملس أو مؤمتر املنظمة.

 
 لمنظمةلاإلحصائية للمكاتب امليدانية  ةتعزيز القدر  -جيم

 
ـــــــــتعزيز القدرة اإلحصائية PC 132/5 وثيقةالاحملدد يف  يف إطار جمال العمل الثاين ذي األولوية -17 ، يوصي االقرتاح بـ

، ســــــــتتعّزح القدرات اإلحصــــــــائية للمكاتب امليدانية من خالل توفري وحشــــــــد أوال   .مبادرات عديدةعرب  للمكاتب امليدانية
صــــــــة مســــــــتمدة من الربانمج العادي  موارد إضــــــــافية. وبناء  عليه، ســــــــيتم تزويد اخلرباء اإلحصــــــــائيني اإلقليميني مبوارد خمصــــــــّ

موارد من خارج على حشـــــــــد ه تيف الوقت ذاالعمل مع ميزانية املقّر الرئيســـــــــي(، حتويل من للمكاتب اإلقليمية )وليس عرب 
ا حتقيق التخصـــــيص األمثل للموارد " نظر اجلزء الثالث من االقرتاح بعنوان اعلى املســـــتويني اإلقليمي والوط  ) امليزانية أيضـــــ 

"(. وتتعّلق مبادرة اثنية بتيســـــــــــري تنّقل املوظفني اإلحصـــــــــــائيني بني املقّر الرئيســـــــــــي للمنظمة واملكاتب وتكثيف تعبئة املوارد
اإلقليمية الفرعية/اإلقليمية. إمنا ال يســـــــتتبع هذا التنّقل نقل مزيد من الوظائف من املقر الرئيســـــــي إىل املكاتب اإلقليمية أو 
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الجتاهني )من املقر الرئيســــي وإليه( لتوليد دفق أكثر ديناميكية  يف نقل اخلربة. اإلقليمية الفرعية، ســــيما أن التنقّل ســــُينّفذ اب
وبرامج التعاون يف ما بني  برانمج املوظفني الفنيني املعاونني، وبرانمج الفنيني الشـــــــــبابإضـــــــــافة  إىل ذلك، ســـــــــتعّزح املنظمة 

قليمية/اإلقليمية الفرعية اســــــتناد ا إىل اخلربة اإلحصــــــائية مراتب املنظمة يف املكاتب اإل تعزيزبلدان اجلنوب والتعاون الثالثي ل
 لدعم تنفيذ األنشـــــــطة االســـــــرتاتيجية ني، يســـــــعى االقرتاح إىل حايدة قدرات اإلحصـــــــائيوأخري ا .املتاحة بســـــــهولة يف األقاليم

ا بعّدة أدوات وتوجيهات مّت تزويد املكاتب امليدانية مؤخر  والتشـــــــغيلية على الصـــــــعيد القطري. ويف إطار تنفيذ هذه املبادرة، 
التقييمات القطرية املشــــرتكة وإطار األمم املتحدة للتعاون يف لتعميم اإلحصــــاءات ومؤشــــرات أهداف التنمية املســــتدامة يف 

 .جمال التنمية املستدامة
قليمية ســـيتم تعزيز اليات التنســـيق والشـــراكات اإلوإىل جانب تعزيز قدرات املكاتب امليدانية للمنظمة  ّد ذاهتا،  -18

 4(لس الر ســاء التنفيذيني و"اللجان اإلقليمية لتنســيق األنشــطة اإلحصــائية"ذات الصــلة التابعة جملعمل ال فرق)مبا يف ذلك 
ومن خالل إقامة الشــــــــــــــراكات مع هذه  .ائهاضــــــــــــــألعتقدمي الدعم اإلحصــــــــــــــائي جمال من أجل تعظيم قدرات املنظمة يف 
 ح ااثرها.تعزّ أن اآلليات على الصعيد القطري و  تنفيذ هذهاآلليات، ميكن للمنظمة أن تعّظم 

 
 تهامثل للموارد وتكثيف تعبئحتقيق التخصيص األ -دال

 
، يوصي االقرتاح بــتحقيق التخصيص األمثل PC 132/5 وثيقةالاحملدد يف  يف إطار جمال العمل الثالث ذي األولوية -19

ا هلــذه الغــايــة، ســـــــــــــيتم تكثيف اجلهود الراميــة إىل تعبئــة املوارد من خــارج امليزانيــة من أجــل  .تهــاللموارد وتكثيف تعبئ وحتقيقــ 
اإلحصـــــاءات، على ســـــبيل املثال، عن طريق تقســـــيم برامج تنمية القدرات اإلحصـــــائية على نطاق واســـــع، وتعزيز مرفق دعم 

ت العاملية الناشـــــئة مثل مركز تبادل املعلومات اجلديد لتمويل برامج الشـــــركاء املتعددين وبراجمه الفرعية، فضـــــال  عن تعزيز اآلليا
وصــــــــــندوق حتليل  2021للبياانت يف أكتوبر/تشــــــــــرين األول  األخرياملنتدى العاملي  خاللالبياانت اإلمنائية، الذي مّت إطالقه 

 املخاطر املرّكبة.
وارد املال بد للمنظمة من أن تركز بقدر أكرب على تعبئة هذه الصكوا العاملية،  االستفادة منإىل جانب لكن  -20

وهذا يتوقف إىل حّد بعيد على قدرة املكاتب  .من خارج امليزانية إلجراء اإلحصاءات على املستويني القطري واإلقليمي
ني القطري ويزداد احتمال تعبئة املوارد إلجراء اإلحصـــــــــــاءات على املســـــــــــتويامليدانية للمنظمة على حشـــــــــــد هذه املوارد. 

 .أجل التنمية املســــــــــــــتدامة يف أطر األمم املتحدة للتعاون من أكثر اندماجا   اتءهذه اإلحصــــــــــــــا تكون حنيواإلقليمي 
القطرية املشـــــــرتكة ينبغي أن عمليات التقييم تعميم اإلحصـــــــاءات يف هذه األطر و لولذلك، فإن العمل على دعم البلدان 

اإلحصـــائية. ومن هذا املنظور، جيب أن يُنظر إىل اإلحصـــاءات على أهنا نتيجة إمنائية ييســـر تعبئة املوارد لدعم األنشـــطة 
عن كوهنا حافز ا لتحقيق النتائج اإلمنائية األخرى من خالل دعم  لشــــفافية، فضــــال  رئيســــية يف حد ذاهتا، توفر املســــاءلة وا

 السياسات القائمة على األدلة واختاذ القرارات.
من أجل إرساء قاعدة لتحقيق التخصيص  5يوصي به "تقييم العمل اإلحصائي للمنظمة"،يف الوقت نفسه، كما  -21

                                                           
منظمات دولية أو فوق وطنية تشمل واليتها وأنشطتها توفري اإلحصاءات الرمسية الدولية، وتقوم فيها  اإلقليمية لتنسيق األنشطة اإلحصائية ةاللجنتضّم   4

مات الدولية لألمم املتحدة وغري التابعة لألمم املتحدة؛ ومصارف دائرة إحصائية دائمة مرتسخة وهلا اتصاالت منتظمة مع البلدان، وابلتاي، تضّم املنظ
 التنمية اإلقليمية؛ واملعاهد اإلقليمية للتدريب على اإلحصاءات، ومنظمات إقليمية أخرى.

 2020منظمة األغذية والزراعة،   5

http://www.fao.org/3/ca9461en/CA9461EN.pdf
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، سيجري تقييم املوارد اإلحصائية على نطاق املنظمة لتحديد الثغرات يف املهارات املوجودة يف الوقت احلاي األمثل للموارد
القدرات يف منظومة األمم املتحدة لعام ، ابالســــــــتناد إىل توصــــــــيات رســــــــم خرائط يف جماالت علم البياانت واإلحصــــــــاءات

 بشأن االبتكار والبياانت والقدرات الرقمية. 2020
 

 حتسني جودة البياانت والبنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات -هاء
 

ــــــــــــتحسني جودة PC 132/5 وثيقةالاحملدد يف  يف إطار جمال العمل الرابع واألخري ذي األولوية -22 ، يوصي االقرتاح بـ
ويتمثل اهلدف يف وضع نظام مبتكر إلدارة البياانت اإلحصائية يكفل توافر  البياانت والبنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات.

 بياانت عالية اجلودة وتطبيق املعايري الدولية واملؤسسية تطبيق ا متسق ا على نطاق كامل سلسلة القيمة اإلحصائية، وهذا أمر  
نظام مبتكر  تســــــيرياملنظمة أصــــــال  وضــــــع و  عتزم. وتنظمة أن تظل مواكبة لعصــــــر املعلوماتإذا كان إلحصــــــاءات املحيوي 

إلدارة البياانت اإلحصــــائية، ابالســــتناد إىل حّلني متكاملني كبريين يغطيان من جهة مراحل تصــــميم وصع وإنتاج ســــلســــلة 
 املشــــــــــتتة؛ ومن جهة أخرى، مرحلة نشــــــــــر ودمج قواعد البياانت نظام العمل اإلحصــــــــــائيالقيمة اإلحصــــــــــائية من جانب 

لتعظيم قيمة مؤســـــــــــســـــــــــات األعمال، على أن  وحلول قابلة للتشـــــــــــغيل البي  وقائمة على املعايري للمنظمة يف موقع مركزي
 حصائية".اإلبياانت ال"مستودع يتواّلها 

املشـــروع يف حتديث دورة اإلنتاج اإلحصـــائي الكاملة للعمليات اإلحصـــائية للمنظمة  هلذاويتمثل اهلدف اإلصاي  -23
 إنتاج ونشــــــــــر البياانت واإلحصــــــــــاءات ذات الصــــــــــلة واملوثوقة والدقيقة واحلســــــــــنة التوقيت. جمال وحايدة قدرات املنظمة يف 

مستخدمي البياانت وإمكانية الوصول وسيؤدي اجلمع بني هذه التدخالت املبتكرة إىل حتسني جودة بياانت املنظمة ورضا 
إليهــا بشــــــــــــــكــل كبري، مع خفض تكــاليف إدارة البيــاانت والتكــاليف اإلداريــة، وكــذلــك ختفيف العــبء عن البلــدان عنــد 

موظفي املنظمة واملســـــتخدمني اخلارجيني من اجلمع بســـــهولة بني املؤشـــــرات املشـــــرتكة بني هذا . وســـــوف ميّكن اســـــتجابتها
لية صــــنع القرارات القائمة على األدلّة يف احلكومات الوطنية مبا يدعم عم ،ليالت بشــــأن الســــياســــاتاجملاالت وإجراء التح

 واألسرة الدولية.
مفتوحة املصـــــدر، مبتكرة جاهزة لالســـــتخدام عموداي   منصـــــة  أن املنظمة ســـــوف تســـــتخدم  على التشـــــديد وجيدر -24

كما أن العديد من املنظمات الدولية .  اإلحصائية من الصفرمستودع البياانت  تنشئ ولن ،"dotStatSuite"وأفقي ا ُتدعى 
، منظمة األمم املتحدة للطفولة )اليونيســـــــــــــف(، و )منظمة العمل الدولية، ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصـــــــــــــادي

ت اإلحصـــــــائية مســـــــتودعات البياان إلقامةا من البلدان اعتمدت أصـــــــال  هذه املنصـــــــة لتكنولوجيا املعلومات ( وعدد  وغريها
اليت  شــــعبة الرقمنة واملعلوماتية. وإن اعتماد حّل جاهز خيّفض إىل حّد كبري الكلفة واملخاطر وميتثل ملمارســــات اخلاصــــة هبا

اتقضــــي بتكييف أدوات الربامج احلاســــوب )أو  خارجي مع مزّود عن وضــــعه من الصــــفر ية املتاحة أصــــال  يف الســــوق، عوضــــ 
 النموذج العام إلجراءات العمل اإلحصــــــائية معايري املعايري الدولية مثل إىلهذه املنصــــــة د ســــــتنت. عالوة  على ذلك، أكثر(
ومات اإلحصـــائية، البياانت اإلحصـــائية والبياانت الوصـــفية، ويتّم وضـــعه بتوجيه من صاعة التعاون املعنية بنظم املعلوتبادل 

واللجنة  )اليونيســـــــــف منظمة األمم املتحدة للطفولة مبا يف ذلك وكاالت األمم املتحدة )مثل عضـــــــــو ا 15 اليت تضـــــــــّم حالي ا
، وجلنة األمم املتحدة االقتصــــــــادية واالجتماعية آلســــــــيا واحمليط اهلادئ(، (االقتصــــــــادية واالجتماعية آلســــــــيا واحمليط اهلادئ

واملنظمات الدولية/اإلقليمية )منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصــــادي، وجمموعة جنوب احمليط اهلادئ(، والعديد من 
 (.وغريهمملكة املتحدة، املكاتب اإلحصائية الوطنية )مثل أسرتاليا وشيلي وإستونيا وإيطاليا وتونس وامل
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 مت ابلفعل إطالق مشروع لإلنفاق الرأمسايومستودع البياانت اإلحصائية، وهبدف تنفيذ نظام العمل اإلحصائي  -25
 ةبني اإلدارات املعني كةالعمل املشرت  جمموعةوبدعم من  الرقمنة واملعلوماتيةشعبة وسيبدأ تنفيذه ابلكامل ابلتعاون الوثيق مع 

 بني اإلحصـــــــــاءات ومســـــــــائل تكنولوجيا املعلومات لتحديد اهليكل عاونالت . وســـــــــوف يعزح هذاابلبياانت واإلحصـــــــــاءات
 .العام/تطبيقات تكنولوجيا املعلومات دعم ا للعمل اإلحصائي

مواءمة األنشطة اإلحصائية مع السياسات الشاملة للمنظمة بشأن محاية البياانت  -اثلثًا
 الفكريةوحقوق امللكية 

مع ســــــــياســــــــات املنظمة بشــــــــأن محاية  PC 132/5 وثيقةالاحملّدد يف  قرتاحالأبمهية اتســــــــاق اذّكرت جلنة الربانمج  -26
 .البياانت وحقوق امللكية الفكرية اليت ال تزال قيد الصياغة، متاشي ا مع املعايري والربوتوكوالت املتفق عليها دولي ا

ابستعراض يف املنظمة لتنسيق الداخلي لإلحصاءات جهاح اقوم يسياسة محاية البياانت، سوف لذا، فور صدور  -27
 ضمان مواءمتها الكاملة.لالسياسات واإلجراءات اإلحصائية ذات الصلة 

إحصـــاءات املنظمة متقّدمة ابلفعل يف تنفيذ املبادئ الرئيســـية اليت تلحظها ســـياســـة  لكن يالحظ هبذا الصـــدد أنّ  -28
 اانت وسريّتها قيد االستعراض، كما هو مبنّي يف ما يلي:محاية البي

املبادئ ( 1لثالثة أطر شاملة وتلتزم هبا: ) ختضع إحصاءات املنظمة وبياانهتا املستخدمة ألغراض إحصائية (أ)
املنظِّّمة لألنشطة  املبادئ( و 2الوطنية(؛ ) ء)املوّجهة مبعظمها من وكاالت اإلحصا األساسية لإلحصاءات الرمسية

( 3(؛ )2014، اليت ترّكز على املنظمات الدولية واليت أقّر املدير العام النسخة الثانية منها )اإلحصائية الدولية
عهد اإلحصائي الدوي بشأن اداب املهنة اليت توفّر التوجيهات األخالقية جلميع اإلحصائيني الفنيني إعالن املو 

من  6يرّكز املبدأ لوطنية والدولية. وعلى وجه اخلصو ، الذين يعملون يف األوساط األكادميية واملنظمات ا
من إعالن  12، وكذلك املبدأ املنظِّّمة لألنشطة اإلحصائية الدولية املبادئو  املبادئ األساسية لإلحصاءات الرمسية

 عهد اإلحصائي الدوي بشأن اداب املهنة، على محاية البياانت وسرّيتها.امل
نشر املعلومات اإلحصائية التجميعية فحسب، بسياسة قوم بالرئيسية للمنظمة اليت توتلتزم قواعد البياانت  (ب)

  احلكومية الدولية" اتلفائدة املنظم 3.0البياانت املفتوحة "الرتخيص العام للمشاع اإلبداعي 
(Creative Commons 3.0 Intergovernmental Organization (IGO) license) ومع إقامة .

(، سينطبق هذا الرتخيص على صيع PC 132/5من الوثيقة  27اإلحصائية للمنظمة )الفقرة  مستودع البياانت
املناقشات  ، يف حني تباشر املنظمة حالي اwww.fao.org املتاحة على املوقع للمنظمةقواعد البياانت اإلحصائية 

للبياانت  ر السلع العامة الرقميةلالمتثال ملعيا 4.0 النسخة الرابعة من الرتخيص العام للمشاع اإلبداعيلتحسني 
 ؛خارطة الطريق للتعاون الرقمي اليت وضعها األمني العام لألمم املتحدة، املنبثق عن املفتوحة

البياانت )"جمموعة  املتناهية الصغر ملنظمة األغذية والزراعة، أنشأت املنظمة منصة  لنشر البياانت 2019عام  ويف (ج)
ا وأفضل املمارسات يف معاجلة "( تنطبق على املعايري الدولية األكثر تقدم  والزراعة املتناهية الصغر ملنظمة األغذية
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وشروط  لألغراض اإلحصائيةالبياانت الشخصية )إغفال هوية البياانت الشخصية، واستخدام إجراءات اإلقرار 
 استخدام البياانت املتناهية الصغر(؛

اليت أجرهتا  عمليات املسحصيع  للمجيبني علىاملستنرية  وقد وضعت املنظمة معايري مؤسسية تتطّلب املوافقة (د)
 املنظمة مباشرة. 

فإن هذا الرابط أحادي ورغم الرتابط القائم إىل حّد ما بني موضوعي التنسيق الداخلي للبياانت ومحاية البياانت،  -29
اإلحصـــــــــائية، غري أن بنية التنســـــــــيق االجتاه حيث أن املســـــــــائل املتصـــــــــلة  ماية البياانت تؤثر على طريقة معاجلة البياانت 

الداخلي للبياانت واإلحصــاءات ال تؤثر على الشــواغل والســياســات املتصــلة  ماية البياانت. وفور صــدور ســياســة املنظمة 
لضــمان املواءمة الكاملة مع الســياســات واإلجراءات اإلحصــائية الداخلية،  هابشــأن محاية البياانت، ســوف جيري اســتعراضــ

 . يف املنظمة لتنسيق الداخلي لإلحصاءاتا جهاحجانب من 

جلنة الشؤون الدستورية والقانونية وجلنة الربانمج اختاذها من جانب  اإلجراءات املقرتح -رابًعا
 واجمللس

 بداء املالحظات عليها، حســــــــــــــب االقتضــــــــــــــاء.إســــــــــــــتعراض هذه الوثيقة و الاللجنتني واجمللس توجه الدعوة إىل  -30
 وعلى وجه اخلصو : 

 
 اجمللس واللجنتني إىل القيام مبا يلي: يُدعى

 
  حتســــني التنســــيق الداخلي لألنشــــطة اإلحصــــائية للمنظمة وغريها من أنشــــطة اقرتاح  بشــــأنابلتوضــــيحات الرتحيب

ماية البياانت وحقوق امللكية حلالبياانت املتصلة ابإلحصاءات، وخباصة يف ما يتعلق مبواءمتها مع سياسات املنظمة 
 الفكرية؛

  على أمهية العمل اإلحصائي للمنظمة والدور احلاسم الذي يؤديهجمدد ا التأكيد و. 
 

 اجمللس واللجنتني إىل القيام مبا يلي: يُدعى إضافة  إىل ذلك،
 
  حتســني التنســيق الداخلي لألنشــطة اإلحصــائية للمنظمة، وخباصــة دمج اليات تنســيق  مواصــلةتشــجيع اإلدارة على

وحتقيق التخصـــــــــيص األمثل للموارد بياانت املنظمة وإحصـــــــــاءاهتا، وتعزيز القدرات اإلحصـــــــــائية للمكاتب امليدانية، 
وحتسني جودة بنية  ،واستخدام اخدام توقابلية لالسأكثر فائدة وإحصاءاهتا ، وجعل بياانت املنظمة تهاوتكثيف تعبئ

 .البياانت واإلحصاءات يف جمالتكنولوجيا املعلومات اليت تدعم العمل 


