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   زراعيةالحصاءات اإل: اختاذ القراربنود للمناقشة و
 تقرير منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة  

 
 مذكرة من األمني العام  

 
ــثالثني         ــسابعة وال ــا ال ــة اإلحــصائية يف دور ــه اللجن ــذي قدمت ــب ال ــتجابة للطل ، **اس

ــذي يقــ          ــة ال ــة والزراع ــم املتحــدة لألغذي ــة األم ــر منظم ــة تقري ــام بإحال ــني الع ــشرف األم دم يت
ــة والتحــديات واخلطــط       ــشأن التطــورات األخــرية يف اإلحــصاءات الزراعي ــة ب معلومــات حديث

ويصف التقرير السمات األساسية لقاعدة البيانـات اإلحـصائية احلديثـة ملنظمـة األغذيـة               . املقبلة
والزراعــة وصــيغتها القطريــة اجلديــدة لقاعــدة البيانــات اإلحــصائية القطريــة، والربنــامج العــاملي   

ــد ــام  للتع ــة إىل     ٢٠١٠اد الزراعــي لع ــود الرامي ــة، واجله ــصنيفات الزراعي ــق بالت ، والعمــل املتعل
ولعـل اللجنـة ترغـب يف اسـتعراض     . حتسني جمال تغطية اإلحصاءات الزراعية ونوعيتها وتبادهلـا       

التطورات واإلعراب عن آرائها بشأن حالة اإلحصاءات الزراعية، واإلرشاد بـشأن التوجهـات             
 .لةواألنشطة املقب
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 مقدمة -أوال  
الذي قدمته منظمة األمم املتحدة لألغذيـة والزراعـة    يررتقكمتابعة للمقدم  هذا التقرير    - ١

ويــستعرض ). E/CN.3/2003/11 (٢٠٠٣يف الــدورة الرابعــة والــثالثني للجنــة اإلحــصائية عــام   
ــال      ــرأت يف جمـ ــيت طـ ــدة الـ ــورات اجلديـ ــر التطـ ــصاءاتاإلالتقريـ ــة والزراعائغذ الحـ ــذ  يـ ــة منـ يـ

اإلحصاءات الزراعية، وعلـى    ر  ونشمجع  و  نطاق  ويركز على التغريات الكبرية يف     ،٢٠٠٣ عام
 .القضايا والربامج الناشئة ذات االهتمام املباشر لدى الدول األعضاء

 
 ة والتحديات اجلديدةيية والزراعائغذاإلحصاءات الحالة  -ثانيا  

ويعـيش حنـو    .  الزراعة تشكل نشاطا اقتصاديا مهما للـسكان يف بلـدان عديـدة            لال تزا  - ٢
ــة ٤٥ ــى الزراعــة كمــصدر للعــيش     مــن ســكان العــ يف املائ ــون عل ــة ويعول ــاطق ريفي . امل يف من

 يف املائــة ٧ مــن إمجــايل النــاتج احمللــي اإلمجــايل تقريبــا وحنــو  يف املائــة ٥وتــشكل الزراعــة نــسبة 
ــة   ــارة العامليـ ــايل التجـ ــن إمجـ ــا مـ ــدالت  . تقريبـ ــذه املعـ ــد هـ ــن  وتزيـ ــد مـ ــسبة أكـــرب يف العديـ بنـ

 .النامية البلدان

 جانـب   مـل  على جانب العرض واملنـتجني، و      ،بصورة تقليدية  ،تنصب اإلحصاءات و - ٣
ــة النظــام     . الطلــب واملــستهلكني  ــة عــن بقي وعــالوة علــى ذلــك، انعزلــت اإلحــصاءات الزراعي

وهنالـك حاجـة إلعـادة تنظـيم اإلحـصاءات         . اإلحصائي وقـصرت نفـسها علـى القـضايا احملليـة          
وتتمثـــل . ص يف القطـــاع الزراعـــيالزراعيـــة يف بيئـــة مـــن املـــشكالت املـــتغرية والقيـــود والفـــر 

التحـــديات يف دمـــج اإلحـــصاءات ذات الـــصلة بالطلـــب والعـــرض واألســـواق؛ ودمـــج    أهـــم
ــام اإلحــــصائي    ــة النظــ ــة يف بقيــ ــنظم اإلحــــصاءات الزراعيــ ــا يف الــ ــريا، دجمهــ ــومي؛ وأخــ  القــ

 .الدولية اإلحصائية

معـايري تبـادل    ريف الـشائعة؛ وتـبين      اوالدمج يعين من جهة اسـتخدام التـصنيفات والتعـ          - ٤
ومـن جهـة أخـرى، يعـين        . ية؛ واسـتخدام األطـر املفاهيميـة املتكاملـة        وصـف البيانات والبيانـات ال   

، يالريفـ الطـابع   د روابـط بـني الزراعـة و        الزراعية مـع إجيـا     التوسع يف نطاق وتغطية اإلحصاءات    
ــاج األويل و   ــاج واالســتهالك، واإلنت ــاج، واإلنت ــوارد واإلنت ــصناعات وامل ــالزراعال ــاج ة،ي  واإلنت

 .احمللي والتجارة، والزراعة وبقية االقتصاد
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غذيــة والزراعــة وصــيغتها قاعــدة البيانــات اإلحــصائية اجلديــدة ملنظمــة األ -ثالثا  
 )قاعدة البيانات اإلحصائية القطرية(القطرية 

 
 قاعدة البيانات اإلحصائية اجلديدة ملنظمة األغذية والزراعة -لف أ 

نظمــة األغذيــة الزراعيــة للعامــة مل، أصــدرت الــشعبة اإلحــصائية ٢٠٠٦يوليــه /يف متــوز - ٥
النـــــسخة اجلديـــــدة املعـــــاد تـــــصميمها بالكامـــــل مـــــن قاعـــــدة بيانـــــات املنظمـــــة اخلاصـــــة  

)http://faostat.fao.org .(               وجرى خالل األعوام الثالثة املاضـية حتـديث قاعـدة بيانـات املنظمـة
 االسـتراتيجي املتمثـل     ها الذي يسهم يف هـدف      املنظمة من أجل السماح باستمرار أحد أهم نظم      

وجـرى  . يف مجع املعلومات املتعلقة باألغذيـة والزراعـة والتغذيـة وحتليلـها وتفـسريها وتوزيعهـا                
ــات يف كــانون األول      ــة اإلضــافية وجمموعــات البيان ــدرات الوظيفي ــصاح عــن الق ــسمرب /اإلف دي

 .ذي جيري كل سنتني كجزء من جدول التحديث ال٢٠٠٦

قها تـدقي  أدوات حديثة جلمـع البيانـات و       قاعدة البيانات اإلحصائية اجلديد   دم نظام   يقو - ٦
ويقـوم النظـام علـى      . ية إحـصائية مركزيـة مدجمـة      صـف ول نظـام بيانـات      وتقديرها وحتليلها يف ظ   

ويـوفر النظـام    . األساليب اإلحصائية املنقحة اليت تكفـل التطبيـق املتـسق ملعـايري جـودة البيانـات               
ــة مو  ــات   كــذلك آلي ــستخدم إىل البيان ــادة تطــوير قاعــدة   . ســعة لتحــسني وصــول امل ــاء إع وأثن

البيانات اإلحصائية اجلديدة أوليت عناية فائقة العتماد بيئـة فنيـة مـستدامة يف املـدى املتوسـط،                  
 .وبالتناغم مع تلك املتواجدة على الصعيد الدويل

 مفهـوم قاعـدة بيانـات       دقاعـدة البيانـات اإلحـصائية اجلديـ       يطرح هيكل نظام    . اهليكل - ٧
 عــالوة علــى اــاالت أو النمــاذج ،سة بالكامــلنــاأساســية حتــوي قاعــدة بيانــات متــسقة ومتج

ــات  .  املفــصلةالتخصــصية ــشكل القاعــدة األساســية قاعــدة بيان ــة وت ــة متكامل ــع   كامل  عــرب مجي
 .وقها وما ف١٩٩٩ البلدان، مما يوفر سلسلة زمنية للسلع املعيارية منذ سنة كافةاملواضيع و

ــية واحل و - ٨ ــار  تتقاســـم قاعـــدة البيانـــات األساسـ وليـــة اإلحـــصائية للمنظمـــة نفـــس اإلطـ
حيث أن قائمة موحدة للبلـدان أو الـسلع ميكـن استخالصـها وإدماجهـا بالنـسبة                 من  املفاهيمي  

تتماثـل األبعـاد املختلفـة للبيانـات األساسـية، ولـذا ميكـن              وعالوة علـى ذلـك،      . جلميع ااالت 
 .يها، مما يسمح بإنشاء العديد من املؤشراتاإلضافة إل

ويعين ذلك أيـضا أن البيانـات األساسـية البـد أن تكتمـل تغطيتـها، ولـذا تـصغر قائمـة                       - ٩
وبغيــة الــسماح ببيانــات . عــن قائمــة الــسلع خــارج القاعــدة األساســية ) يــةميعجت(الــسلع قلــيال 

اس يــومق ،تــشتت األقــصىالاس يــأساســية كاملــة، تــستخدم أســاليب التقيــيم املتقدمــة مثــل مق  
 السلسلة الزمنية التارخييـة طويلـة       فرعيةوحتوي قواعد البيانات ال   .  لالحتماالت الالحقة  “زياب”
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 إىل التــصنيف اجلديــد القــائم علــى الوصــف  تولــحقــد ، وإن كانــت ١٩٦١املــدى مــن عــام 
 ).“النظام املوحد” (رميزاملوحد للسلعة ونظام الت

ل األطـر اإلحـصائية املدجمـة أسـاس قاعـدة البيانـات األساسـية            تـشك . اإلطار املفاهيمي  - ١٠
 :للمنظمة، وتتألف مما يلي

االسـتخدام غـري    واإلنتاج والتجارة   (ميزانيات األغذية   و االستخداماإلمداد و حسابات   • 
 )الغذائي واالستهالك

 )ات، والتجارة ا، واستخدامهاستلزمفر املاتو(املوارد  • 

ألســـعار ات، وأســـعار املنـــتجني، وأســـعار املـــستهلكني، واستلزمأســـعار املـــ(األســـعار  • 
 )التجارية

 ) وأسعار الوحدة التجارية،كميات التجارة، وقيم التجارة(التجارة  • 

 )نيجتوأسعار املن ،اتستلزمامل وأسعار ، واإلنتاج،اتستلزمامل(القيمة املضافة  • 

 )عرض والطلب على الغذاءال(األمن الغذائي  • 
 

 ةجديـد مسـة    تعتـرب ية املنظمـة والـشاملة واملركزيـة        صـف و البيانـات ال   .يةالبيانات الوصـف   - ١١
إطـارا  ية  صـف والويـوفر نظـام البيانـات       .  قاعدة بيانات منظمة األغذية والزراعـة      تامس من   ةمهم

إلدارة قاعــدة بيانــات املنظمــة، ممــا يــوفر اإلجــراءات واآلليــات جتنبــا جلمــع البيانــات وحفظهــا   
ية صـف واللبيانات  لالعديدة  لطبقات  لجه التناقض، والسماح بالوصول السهل      ول أ ، وح إطنابب

ومت استحداث مستودع مركزي وأساليب ومناذج موحـدة لتوثيـق          . لكل بند من بنود البيانات    
وتتعـاون قاعـدة بيانـات املنظمـة بـصورة نـشطة مـع مبـادرة تبـادل البيانـات                    . يةصـف و ال البيانات

بقاعـدة  ية  صـف وال مصطلحات نظـام البيانـات        حيث ناظرت بني   ،يةصفوالاإلحصائية والبيانات   
وتــستفيد هــذه اجلهــود مــن العمــل الكــبري . يةصــفوال بيانــات املنظمــة واملــسرد املوحــد للبيانــات

 الــيت تــصدرها “البيانــات وجــودة اإلحــصاءاتونــشر النــشرة الزراعيــة جلمــع ”املكــرس لبنــاء 
 .اإلحصائية الدويلية صفوالمن جهود جمتمع البيانات كذلك املنظمة، و

 تستخدم قاعدة البيانات اإلحصائية باملنظمة بصورة تقليديـة قائمـة بالـسلع             .التصنيف - ١٢
التــصنيف وقــد اســتلهمت القائمــة  .  االحتياجــات اخلاصــة بإحــصاءات اإلنتــاج الزراعــي مختــد

الت بإضــافة املوحـد للتجــارة الدوليـة، وقامــت املنظمـة بتكييفهــا عنـد الــضرورة يف معظـم احلــا     
ــة يف       . التفاصــيل ــصنيفات يف جمــال الزراع ــين بالت ــق اخلــرباء املع ــاع فري ــة اجتم ــدت املنظم وعق

 أوصي فيه بإعادة تصنيف السلع اجلديدة يف قاعدة بيانات املنظمة تبعـا             ،٢٠٠٤أغسطس  /آب
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 اســتخدم ــج يرتكــز علــى ،ومتاشــيا مــع توصــيات االجتمــاع. للتــصنيفات الدوليــة املــستخدمة
اإلحـصائية   بالنسبة لقائمة سلع قاعـدة البيانـات          لتوصيف وترميز السلع األساسية     املنسق النظام

وحيث أن النظام املنسق والتصنيف املركزي للمنتجـات والتـصنيف املوحـد للتجـارة              . لمنظمةل
ــة مت ــالدولي ــها، ةرابط ــا بين ــصنيف امل   فيم ــة الت ــإن مقارن ــات     ف ــدة البيان ركــزي للمنتجــات وقاع

ظمــة باتــت اآلن ممكنــة مــن خــالل النظــام املنــسق الــذي يــوفر اللبنــات البنيويــة  لمناإلحــصائية ل
 .للتصنيف املركزي للمنتجات

طبقـا السـتراتيجية     لمنظمـة قاعـدة البيانـات اإلحـصائية ل       تراجع منتجات نظـام      .نشرال - ١٣
حاجــات مــستخدمي ) أ: ( الــيت تركــز علــى مــا يلــيلمنظمــةنــشر قاعــدة البيانــات اإلحــصائية ل

التكنولوجيــات ) ج(االســتخدام اجلديــد للنظــام اإلحــصائي الكامــل؛ ) ب(مــات املنظمــة؛ معلو
ــة    ــدة يف عمليـ ــة اجلديـ ــات العامليـ ــشروالتوجهـ ــاتنـ ــتخدام   .  املعلومـ ــع يف اسـ ــا أن التوسـ كمـ

ــدة ــات اإلحــصائية ل  قاع ــةالبيان ــا  لمنظم ــستخدمني إمكاني ــوفر للم ــل  ت ي ــدة يف أداء العم  جدي
 .األساسيالتحليلي 

ــةقاعـــدة البيانـــات اإلحـــصائية ل طيع مـــستخدمو يـــستو - ١٤ ــار البيانـــات  لمنظمـ اآلن اختيـ
ية، وبالتايل عرض ورؤيـة املعلومـات املختـارة مـستخدمني الوظيفـة             صفاإلحصائية والبيانات الو  

فر أيـضا   وتتـو . ، ورمبا ميكنـهم ترتيـل املعلومـات       لمنظمةقاعدة البيانات اإلحصائية ل   اليت توفرها   
)  والتجميـع والتـصفية  خيـارات الفـرز  مبـا يف ذلـك    (ية والبيانـات     الوصف وظائف عرض البيانات  

 ).جداول أو خمططات بيانية أو خرائط(ورؤية البيانات املختارة يف أشكال خمتلفة 

إىل أن تكـون مـدخال    لمنظمـة قاعـدة البيانـات اإلحـصائية ل   عالوة على ذلك، دف    و - ١٥
يت تنتجهـا املنظمـة وكـذا املنظمـات الدوليـة          جلميع إحـصاءات ومؤشـرات األغذيـة والزراعـة الـ          

 . نظام غين من املراجع والروابطوالقومية األخرى من خالل
 

 القطريةاإلحصائية قاعدة البيانات  -اء ب 
  األغذيـــة والزراعـــة يف تطـــوير نظـــمطلـــب الـــدول األعـــضاء املـــساعدة مـــن منظمـــة ت - ١٦

غذيـة والزراعـة مـن أجـل تـسهيل عمليـة        األ يف جمـال  املعلومات اإلحـصائية القوميـة اخلاصـة ـا          
ــها و   ــة اجلــودة ومعاجلت . ها باســتخدام املنــهج اإلحــصائي املناســب نــشرمجــع اإلحــصاءات عالي

وتستجيب املنظمة هلذا الطلب عن طريق نـسخة إقليميـة وقوميـة لقاعـدة بياناـا تـدعى قاعـدة                    
ــدان يف تنــسيق وتنظــيم املعل    ــة املــصممة ملــساعدة البل ومــات اإلحــصائية حــول  البيانــات القطري

 .األغذية والزراعة على األصعدة القومية وشبه اإلقليمية عرب جماالت بيانات متنوعة
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يشيع استخدام النموذج اإلحصائي األساسي املبني أعـاله يف قاعـدة البيانـات              .اهليكل - ١٧
ارنــة ، ويــوفر ملــستخدمي النظــامني إمكانيــة مق لمنظمــةقاعــدة البيانــات اإلحــصائية ل القطريــة و

ــدان واــاالت ســنوي    ــات    . ااملعلومــات اإلحــصائية عــرب البل ــاذج البيان ــسلة مــن من وتعــرض سل
. القطرية تغطية شاملة لالحتياجات اإلحصائية اخلاصة بالبلدان عند املـستويات املـصنفة للـسلع             

 مفــصلة ومــصنفة علــى  ت، معلومــا“يــةالنمــاذج الفرع”مــاذج، الــيت تــدعى أيــضا  وتعــرض الن
 ختصـصية وتعد الـروابط املفاهيميـة لتـصنيف البيانـات عنـد مـستويات              .  والزمان مستوى املكان 

 .القطريةاإلحصائية  إطار قاعدة البيانات مسات من مسة معياريةأعلى 

ــا - ١٨ ــات    .التكنولوجي ــا املعلومــات األساســية لقاعــدة البيان اإلحــصائية  ترتكــز تكنولوجي
ومت تطـوير   ). PC-Axis(ات يب سي آكسيس     ة براجميات تدعى أسرة براجمي    موعالقطرية على جم  

إضــافة إىل األورويب،  الرباجميــة واســتخدامها يف مخــسة بلــدان مــن دول الــشمال   اموعــةهــذه
القطريـة  اإلحـصائية   وقامت قاعدة البيانات    . مكتبا إحصائيا قوميا ودوليا آخر حول العامل       ٢١

ل األغذيــة والزراعــة، وتطويعــه   إطارهــا اإلحــصائي ــا  بة الرباجميــات موعــبتطبيــق وإثــراء جم 
ربجميـات  ل ي املرجع يقفرالويكون مستخدمو تكنولوجيا املعلومات     .  البلدان النامية  تالحتياجا

 إضــافة إىل اجتماعاــا  تلقــي اآلراء،دعم وعامليــة للــ ، الــيت لــديها آليــة   “يب ســي آكــسيس ”
 خاصـة   ،ميـسورة ، كمـا أـا      “يب سـي آكـسيس    ”وميكن التوسع يف تطـوير برجميـات        . السنوية

 .بالنسبة للبلدان النامية

 البيانـات القطريـة، إىل       والزراعة، يف ظل شبكة دولية من نظـم        دف منظمة األغذية  و - ١٩
ــة وشــبه       ــة والزراعــة علــى األصــعدة القومي ــشأن األغذي ــسيق املعلومــات اإلحــصائية ب مجــع وتن

 مثــل النظــام املنــسق املوســع القوميــة عــن طريــق اعتمــاد املعــايري اإلحــصائية الدوليــة وتطويرهــا،
وطبقـات  ) ٢,٠، النـسخة    SDMX-ML(ة  صـفي واإلحصائية والبيانـات ال   ومعايري تبادل البيانات    

 .ية لدعمهاالعاملية، وبناء القدرات املؤسسالوحدات اإلدارية 

 دراسـات جـدوى     ثالقطرية باملنظمة ثـال   اإلحصائية   أجرت قاعدة البيانات     .اجلدوى - ٢٠
، واملكتــب املركــزي  قريغيزســتانيــة يف موكة مــع اللجنــة اإلحــصائية الق  بالــشرا ٢٠٠٥عــام 

ت املنظمــة بتــدريب مــا يربــو علــى وقامــ. لإلحــصاءات يف كينيــا، ودائــرة اإلحــصاءات يف غانــا
.  مكتبا إحـصائيا قوميـا  ١٥ع قواعد البيانات القطرية يف اريمشتنفيذ أت  بدخبريا قطريا، و   ٣٠

 ائية حـول األغذيـة والزراعـة، خاصـة        القطرية معلومات إحـص    اإلحصائيةوتوفر قواعد البيانات    
 .اآلخرين  واملنظمات الدولية واملستخدمنيبالنسبة لصانعي السياسات، وأيضا بالنسبة للباحثني

ــات   - ٢١ ــةاإلحــصائية قاعــدة البيان ــات   .اإلقليمي ــضا يف قاعــدة البيان   توســعت املنظمــة أي
البيانـات القطريـة وقاعـدة بيانـات املنظمـة، والـيت             اإلقليمية، وهي وسط بـني قاعـدة         اإلحصائية
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القطريـــة املفـــصلة الـــيت ـــم  تتقاســـم إطـــار العمـــل الرئيـــسي نفـــسه وبعـــض أجـــزاء النمـــاذج  
ــا ثالثــة مــش تو. متجانــسة مــن الــدول األعــضاء داخــل اإلقلــيم   جمموعــة ع لقواعــد يرانفــذ حالي
 .اإلقليميةالبيانات 

تبنــت الــشعبة اإلحــصائية  . الوصــفيةوالبيانــات اإلحــصائية معــايري تبــادل البيانــات   - ٢٢
عـن  وذلك  القطرية،  اإلحصائية  بالنسبة لقاعدة البيانات     من هذه املعايري     ٢,٠لمنظمة النسخة   ل

وجــرى . ــال األغذيــة والزراعــة) أو األســرة الرئيــسية(طريـق تطــوير هيكــل تعريــف البيانــات  
بـني قاعـدة البيانـات القطريـة         الوصـفية بيانات  اختبار التعديل على تبادل البيانات شبه اآللية وال       

 تبـادل البيانـات      مفهـوم منـوذج    حومت أثناء املـشروع التجـرييب توضـي       . وقاعدة البيانات اإلقليمية  
تـرد يف القـسم سـابعا مـن هـذا           و.  للمنظمـة   القطريـة  بيانـات ال قاعـدة    اإلحصائية الوصفية ضمن  

 . الشأناهذمعلومات إضافية يف التقرير 

ــسعو - ٢٣ ــات   ي ــدة البيان ــامج قاع ــراكات    اإلحــصائية ى برن ــة ش ــة إىل إقام ــة للمنظم القطري
يـة  ائغذاإلحـصاءات ال  وحتالفات إقليمية للتحرك حنو تطوير وتنفيذ جها القطاعي اجلديـد حنـو             

ويف حالة جناح هذه احملاولـة ووجـود طلـب عليهـا مـن البلـدان، ميكـن إثـراء برنـامج                      . والزراعة
ــات    ــدة البيان ــل قاع ــامي  حــصائية اإلعم ــة لع ــدة   ٢٠٠٨-٢٠٠٧القطري ــة جدي ــاذج حتليلي  بنم

. لتحليل السياسة القطاعية ورصدها، والتوسع يف التغطيـة اجلغرافيـة لتـشمل املزيـد مـن البلـدان                 
القطرية على نفس مبادئ احتياجـات املـوارد        اإلحصائية  وسوف يرتكز برنامج قاعدة البيانات      

ن مـصادر متويـل يف شـكل صـناديق متويـل متعـددة              وجيـري البحـث عـ     . وبرامج العمـل املوسـعة    
 .األطراف من وكاالت التنمية الدولية البارزة

 
 التصنيفات اجلديدة للزراعة -رابعا  

ألغذيـة  ا أن تأخـذ منظمـة       ، يف دورـا اخلامـسة والـثالثني،       للجنـة اإلحـصائية   ااقترحت   - ٢٤
ألغذيـة  اوبـذلت منظمـة     . ال الزراعـة   بالتصنيفات يف جم   يف العمل املتصل  والزراعة زمام املبادرة    

ــة  ــا والزراع ــصنيف جهوده ــداتيف وضــع ت ــة  ة جدي ــشطة واملنتجــات الزراعي ــى لألن  ثــالث  عل
ألغذيـــة والزراعـــة للتـــصنيف املركـــزي ااملـــسامهة مبقترحـــات منظمـــة : هـــيمتوازيـــة جبـــهات 

الـدويل  للمنتجات، والتصنيف الصناعي الدويل املوحد جلميع األنشطة االقتـصادية، والتـصنيف       
ــة والزراعــة اخلاصــة باملــ  ااملوحــد للمهــن؛ وحتــديث قائمــة منظمــة    ات واملنتجــات ستلزمألغذي

 . الزراعيالزراعية؛ و تطبيق التصنيفات الدولية على الربنامج العاملي للتعداد
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املسامهة يف تنقـيح التـصنيف املركـزي للمنتجـات، والتـصنيف الـصناعي الـدويل                 -ألف  
  االقتصادية، والتصنيف الدويل املوحد للمهناملوحد جلميع األنشطة

ــة للطلــب ال  - ٢٥ ــدوتلبي ــداعي إىل  ميق ــصنيف املركــزي للمنتجــات    ال أن تكــون هياكــل الت
والتــصنيف الــصناعي الــدويل املوحــد جلميــع األنــشطة االقتــصادية أكثــر اســتجابة الحتياجــات   

مبقترحاـا الـيت   لتـصنيفني  ا الاإلحصاءات الزراعية، فقد سامهت منظمة األغذية والزراعة يف كـ   
وضعتها مـن خـالل التعـاون والتـشاور الوثيـق مـع فريـق اخلـرباء املعـين بالتـصنيفات االقتـصادية                 

، ومــع املنظمــات الدوليــة واإلقليميــة  املنبثــق عنــه الــتقين الفرعــيالفريــقواالجتماعيــة الدوليــة، و
 .األخرى والبلدان األعضاء

سـعة بـني    شاورات مو والزراعة على دراسة متأنية وم    وبنيت مقترحات منظمة األغذية      - ٢٦
فـالبنود الـواردة يف مقترحـات منظمـة األغذيـة      .  خمتلفـة  يف إدارات وشعب   اخلرباء واألخصائيني 

قاعـدة البيانـات    مثال، هي اليت مت جتميعهـا ونـشرها يف        ،والزراعة للتصنيف املركزي للمنتجات   
ث والـسياسات الزراعيـة   وبحـ قطـاع ال بل دمة من قاإلحصائية ملنظمة األغذية والزراعة واملستخ   

 . سنة٤٥منذ أكثر من 

للتـصنيف املركـزي    ونتيجة العتماد املقترحات الـيت قدمتـها منظمـة األغذيـة والزراعـة               - ٢٧
ــصنيف املركــزي        ــدة مــن الت ــسخة اجلدي ــإن الن ــدان، ف للمنتجــات، مدعومــة بتعليقــات مــن البل

ــعللمنتجــات تعكــس اآلن   ــة بدرجــة أفــضل   واحتياجــات اإلواق ــة فبامل. حــصاءات الزراعي قارن
جمـاالت   بنـد جديـد يف   ٢٠٠حـوايل  إليهـا  ضيف  ة اجلديدة قد أُ   صيغالبالصيغة السابقة، جند أن     

 أفــضل وتوضــيح املفــاهيم مــع وضــعها يف أطــرالزراعــة والغابــات ومــصائد األمســاك واألغذيــة، 
التــصنيف املركــزي اد تنفيــذها يف والتعــاريف اخلاصــة ــا، إضــافة إىل التفاصــيل الــضرورية املــر 

ــات ــع     . للمنتجـ ــاج والتوزيـ ــة يف اإلنتـ ــة ذات األمهيـ ــات الزراعيـ ــي املنتجـ ــدة هـ ــود اجلديـ والبنـ
 .واالستهالك والتغذية يف سياق مكافحة اجلوع والتخفيف من نقص التغذية

فـي  ي  جلميع األنشطة االقتصادية    اجلديد التصنيف الصناعي الدويل املوحد   وباملثل، فإن    - ٢٨
 العديــد مــن البلــدان بــأن يكــون التــصنيف مــشتمال علــى حتليــل أكثــر تفــصيال إلنتــاج     بطلــب

شتالت؛ وأن يـشرح حمتـوى     الـ احملاصيل وتربيـة احليوانـات؛ وأن يعتـرف بأمهيـة إنتـاج البـذور و              
 .األزهار والفواكه واخلضروات من إنتاج بذور بذلك وما يتعلق “معاجلة البذور”

ــل عــام   - ٢٩ ــدمت  ،٢٠٠٥ويف أوائ ــة والزراعــة  ق إىل مكتــب اإلحــصاءات  منظمــة األغذي
توصـيات معينــة  يطـرح  للمهـن  لتـصنيف الـدويل املوحـد    ا ا بـشأن حـ اقترامبنظمـة العمـل الدوليـة    

لتحــسني تــصنيف املهــن يف جمــاالت الزراعــة والغابــات ومــصائد األمســاك يف التــصنيف الــدويل   
 ، بصفة وثيقـة   ،منظمة األغذية والزراعة   تعمل،  يف الوقت احلايل   و. ١٩٨٨لعام  املوحد للمهن   
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منظمة العمل الدولية مـن أجـل تنقـيح املـسودة النهائيـة لبنيـة التـصنيف وجعلـه أكثـر قابليـة                       مع  
 .لزراعة ومصائد األمساك والغاباتللتطبيق يف جماالت ا

 
ستلزمات  وحتــــديث قائمــــة منظمــــة األغذيــــة والزراعــــة اخلاصــــة باملــــمراجعــــة -باء  

 راعيةالز واملنتجات
 ت متـ  ئية ملنظمة األغذيـة والزراعـة،     كجزء من مشروع حتديث قاعدة البيانات اإلحصا       - ٣٠

ومـن خـالل    .  باملنتجات الزراعيـة بعنايـة     قائمة منظمة األغذية والزراعة اخلاصة    وتنقيح  مراجعة  
 قاعـدة البيانـات اإلحـصائية ملنظمـة األغذيـة         قائمة السلع الواردة يف     كل من    بني   ظراجدول التن 
، وترميـز الـسلع األساسـية      والتصنيف املركزي للمنتجات، والنظام املنـسق لتوصـيف          والزراعة،

السلـسلة الزمنيـة اإلحـصائية اخلاصـة بقاعـدة      لـضمان تواصـل   فقـط  ليس  ،بذل كل جهد ممكن 
 لــضمان اتــساق بنيتــها مــع بنيــة  كــذلكالبيانــات اإلحــصائية ملنظمــة األغذيــة والزراعــة، وإمنــا   

 غذائيــة  مــادة٢٠٠ مــن  مت حتديــد قائمــة، التــصنيفات الــثالثهــذهومــن . وليــةالتــصنيفات الد
 جممعـــة بغـــرض جتميــع ميزانيـــات األغذيـــة وحــسابات اســـتخدام اإلمـــدادات، وهـــي   أساســية 

إحصاءات ومؤشـرات تلعـب دورا هامـا يف رصـد التقـدم احملـرز حنـو حتقيـق األهـداف اإلمنائيـة                       
 الغــذائي والكميــات ها مــن حيــث احملتــوى إىل أمهيتــوقــد اخــتريت هــذه املــواد اســتنادا. لأللفيــة

 وجرى تعريفها بنفس التعاريف واحملتويات والعنـاوين املـستخدمة يف النظـام املنـسق               ،واألسعار
 .السلع األساسيةوترميز لتوصيف 

ت الزراعيــة  كــاآلال  الزراعيــة، ستلزماتعت القائمــة لتــشمل جمــاالت مثــل املــ    ووســ - ٣١
االت اإلحــصائية الزراعيــة  ا يعكــس اــ مبــات والعمــال الــزراعيني،  واألمســدة ومبيــدات اآلفــ  

 .واملوسعة الناشئة
 

 نامج العاملي للتعداد الزراعياعتماد التصنيفات الدولية يف الرب -جيم  
مقترحات منظمة األغذية والزراعـة املتعلقـة بالتـصنيف الـصناعي الـدويل       كان لتضمني    - ٣٢

أثـر   والتصنيف املركزي للمنتجـات يف صـيغتيهما اجلديـدتني           ةجلميع األنشطة االقتصادي  املوحد  
 .لعاملي املقبل للتعداد الزراعيتطبيق تلك املقترحات يف الربنامج ايف تيسري فعال 

ــام     - ٣٣ ــامج العــاملي للتعــداد الزراعــي لع ــد تــصميم الربن ، اســتخدمت مفــاهيم  ٢٠١٠وعن
ـــ   ــة والتـــصنيف الـــصناعي ال ــام احلـــسابات القوميـ جلميـــع األنـــشطة دويل املوحـــد ومبـــادئ نظـ

ــصادية ــداد       االقت ــة، ونطــاق التع ــشطة الزراعي ــداد الزراعــي، واألن ــد وحــدات التع  بغــرض حتدي
ــرة  . الزراعـــي ــيل، ألول مـ ــدة للمحاصـ ــة جديـ . جلميـــع األنـــشطة االقتـــصادية ، وأعـــدت قائمـ

ا  املوصـى ـ    ،ت واملعـدات  صـيل وتـصنيف املواشـي وتـصنيف اآلال        فالتصنيف اإلرشادي للمحا  
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 متوافقة حاليا توافقا تامـا مـع التـصنيف    ،٢٠١٠للتعداد الزراعي لعام  يف الربنامج العاملي   يعامج
 .والتصنيف املركزي للمنتجاتجلميع األنشطة االقتصادية الصناعي الدويل املوحد 

 
 ٢٠١٠ لعام الربنامج العاملي للتعداد الزراعي -خامسا  

لألغذيــة والزراعــة، ولكنــه  ة الوطنيــصاءاتيقــع التعــداد الزراعــي يف قلــب نظــام اإلحــ  - ٣٤
اعتبـار لدجمـه بطريقـة مالئمـة يف نظـام            يف كثري من األحيـان بطريقـة معزولـة ومـن دون              يجرى

 .اإلحصاءات الوطنية

عمليـات  والربنامج العاملي الـذي أعدتـه منظمـة األغذيـة والزراعـة للجولـة احلاليـة مـن                    - ٣٥
 التعـداد الزراعـي بـصفته       ربزعاجلـة هـذه املـسألة ويـ       يسعى مل ) ٢٠١٥-٢٠٠٦(التعداد الزراعي   

وهـو يقـر    . العينـات ب يالزراععمليات املسح    ل ا احلايل وإطار  ة الزراعي ات لنظام اإلحصاء  مقياسا
أيــضا بــأن بعــض البلــدان رمبــا ترغــب يف اجلمــع بــني التعــداد الزراعــي والتعــداد اخلــاص بتربيــة   

ترف بأن بعض البلدان رمبا ترغب يف توسعة نطـاق          وباإلضافة إىل ذلك، فهو يع    . األحياء املائية 
التعداد الزراعي بغرض مجع بيانات زراعية إضافية عن األسر املعيشية اليت ليـست مـن املنـتجني                 

 فرعيـة    فئـة سـكانية    اقتـصادية عـن   والزراعيني عندما يكون من املطلوب توفري بيانات اجتماعية         
 .كسكان الريفمعينة، 

أيــضا العالقــة بــني التعــداد الزراعــي والتعــداد الــسكاين وأنــواع   ويستكــشف الربنــامج  - ٣٦
 ويوصي بأن تبحث البلدان بنشاط عن طـرق ميكـن مـن خالهلـا التنـسيق بـني          ،األخرىالتعديد  

جل إجياد قدر أكرب مـن التعاضـد والكفـاءة والقيمـة املـضافة               من أ   الوطنية خمتلف أنشطة التعداد  
 للمبــادئ ٢التنقــيح ويــنعكس هــذا النــهج أيــضا يف . ةبــني تلــك املمارســات اإلحــصائية الكــبري

 ).يصدر قريبا(والتوصيات املتعلقة بتعدادات السكان واملساكن 
 

 النوعية يف اإلحصاءات الزراعية -سادسا  
ــ - ٣٧ ــاأل تعرض ــة ملل اعم ــة  اجلاري ــة والزراع ــة األغذي ــالنظم ــر  يف جم ــة ا أط ــات نوعي لبيان

 بنوعيـة البيانـات،   عنيـة دوليـة واملـؤمترات امل  الجتماعـات  خمتلف االعلى بالغ عنها   اإل و هاورصد
 ،لبيانـات أطـر نوعيـة ا     العمل على تطـوير      انصبو. ها جلنة تنسيق األنشطة اإلحصائية    دقعاليت ت 

اليت تبني اعتماد نوعيـة البيانـات علـى مـوردي ومـستخدمي البيانـات يف السلـسلة اإلحـصائية،                    
.  يف مراحـل خمتلفـة مـن العمليـة          واإلبـالغ عنـها    ترصد نوعيـة البيانـا    ها على   داعتمفضال عن ا  

 بـشأن نوعيـة البيانـات يف    اإلبـالغ وتقوم منظمـة األغذيـة والزراعـة بعمليـات اجلمـع والرصـد و           
 .حصائية ملنظمة األغذية والزراعةقاعدة البيانات اإلاإلحصاءات الزراعية الواردة يف 
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عمليـات الرصـد    دوات األساسـية ل   ن املفـاهيم واأل   ووجدت منظمة األغذيـة والزراعـة أ       - ٣٨
 بــشأن نوعيــة البيانــات يف اإلحــصائيات الزراعيــة غــري معروفــة بطريقــة جيــدة وغــري    اإلبــالغو

: وملعاجلة هذه املسألة، ستواصل منظمة األغذية والزراعة مـا يلـي   . مستخدمة على نطاق واسع   
يـة البيانـات يف كافـة       اإلبالغ بـشأن نوع   لألدوات اخلاصة بالرصد و   التطوير  إجراء مزيد من    ) أ(

ــة اإلحــصاء الزراعــي،    ــو) ب(جوانــب عملي ــة ال خيت ــالغالرصــد ويف فعالي ــة اإلب ــشأن نوعي   ب
، وتوحيــد مفــاهيم نوعيــة البيانــات والرصــد علــى املــستوى   البيانــات يف اإلحــصاءات الزراعيــة

 .قين وبرامج اإلحصاءات القطريةالقطري من خالل التعاون الت

املبـادئ   علـى     الدولية اليت وافقـت رمسيـا      راعة من أوائل املنظمات   ومنظمة األغذية والز   - ٣٩
ــة  ــة تنــسيق الــيت وضــعتها ) ، املرفــقE/CN.3/2006/13 (املنظمــة لألنــشطة اإلحــصائية الدولي جلن

 ، تراعــى متامــا قاعــدة البيانــات اإلحــصائية ملنظمــة األغذيــة والزراعــةيف و.األنــشطة اإلحــصائية
 .كم اإلحصاءات الدوليةة اليت حتميمبادئ املمارسة السل

 
ــادل  -سابعا   ــات ال  تبـــــ ــصائية والبيانـــــ ــات اإلحـــــ ــال  والبيانـــــ ــفية يف جمـــــ صـــــ

 الزراعية اإلحصاءات
 املركـــزي األورويب واملكتـــب مـــن مـــصرف التـــسويات الدوليـــة والبنـــكتوافـــق كـــل  - ٤٠

ن اإلحصائي لالحتـادات األوروبيـة وصـندوق النقـد الـدويل ومنظمـة التعـاون والتنميـة يف امليـدا                   
ممارســات لل  إيــالء االهتمــام علــى،همينــب، فيمــا االقتــصادي واألمــم املتحــدة والبنــك الــدويل 

وتقاسـم   عمليـات تبـادل   ، اليت تساعد على زيادة كفاءة يف جمال املعلومات اإلحصائية  تجاريةال
بــني املنظمــات الدوليــة والــدول األعــضاء فيهــا ومقــدمي البيانــات  الوصــفيةالبيانــات والبيانــات 

 .الوصفية تبادل البيانات اإلحصائية والبياناتمبادرة تولوا رعاية خدمي اإلحصاءات، وومست

 الوصـــفيةتبـــادل البيانـــات اإلحـــصائية والبيانـــات  مبـــادرة ، نـــشرت٢٠٠٤يف عـــام و - ٤١
 ISO/TS( مــن املبــادرة كإحــدى مواصــفات املنظمــة الدوليــة لتوحيــد املقــاييس   ١,٠النــسخة 

. (XML)خمطـط لغـة الترميـز املوسـعة      إطـار ومنـوذج و   منـها اضيع   واليت تغطي مو   )17369:2005
املعـــززة،  الوصـــفية وهـــي تـــشمل الـــدعم للبيانـــات ،٢٠٠٥ يف عـــام ٢,٠ النـــسخة ونـــشرت

وقــوائم  الوصــفية بــني هياكــل البيانــات والبيانــات  ةرلمنــاظ، ولالوصــفيةولــسجالت البيانــات 
 .لتحقق من صحة البيانات تشمل الدعم لالترميز والتصنيفات املرتبطة ا، كما

ة األغذية والزراعـة باستكـشاف املقيـاس اإللكتـروين الـسابق يف النـسخة               وقامت منظم  - ٤٢
ــة والزراعــة يف قاعــدة البيانــات اإلحــ   حيــد املقــاييس  وتعــن طريــق   ٢,٠ صائية يف جمــال األغذي

تبـادل  ل  جتـرييب  يف اإلحصاءات القطريـة، وذلـك مـن خـالل مـشروع           ملنظمة األغذية والزراعة و   
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يني موقــــ نظــــامني تجــــرييبويغطــــي املــــشروع ال.  الوصــــفيةالبيانــــات اإلحــــصائية والبيانــــات
اخلـاص   الوصـفية لإلحصاءات القطرية يستخدمان سجل تبادل البيانـات اإلحـصائية والبيانـات             

لالحتــاد  بالتعــاون مــع نظــام اإلحــصاءات اإلقليميــة الــذي مت وضــعه  ،مبنظمــة األغذيــة والزراعــة
 .لنقدي لغرب أفريقياالقتصادي واا

٤٣ - ــوقــد ب ــد املقــاييس  ني ــة توحي ــة    ت عملي علــى اســتحداث نــسخة أساســية لتعريــف البني
 سـجل  كمـا أن  . ، لقطـاع األغذيـة والزراعـة   “األسرة الرئيـسية ”عرف أيضا باسم  املعلوماتية، ت

ه اترعـ الـذي   اخلـاص مبنظمـة األغذيـة والزراعـة،          الوصـفية تبادل البيانات اإلحـصائية والبيانـات       
ووفـر  . عنـد الطلـب    الوصفيةة، جعل من املمكن نشر البيانات والبيانات        رمؤسسة البيانات احل  

السجل أيضا جا عاما ومتكامال هليكل ختزين بيانات اإلحصاءات القطريـة بنـاء علـى تعريـف       
  الــيت مت مجعهــا علــى املــستوى األعلــى مــن ة الــذايت الوصــف والبيانــات املقدمــةالبنيــة املعلوماتيــ

الرئيـسية  بالبيانـات   أيـضا   ، ولكـن    الوصفية ليس فقط بالبيانات     ،املربوط ،اإلحصاءات اإلقليمية 
 .اليت جرى تكوينها منه

 لتبـادل البيانـات     تجريبيـة م بيـان عملـي للـشبكة ال       ني، قُـد  الـدولي مستخدمني  وبالنسبة لل  - ٤٤
دورة الثامنـة للجنـة تنـسيق     الـ  يف   اخلاصة مبنظمة األغذية والزراعة    الوصفيةاإلحصائية والبيانات   
ــشطة اإلحــصائية   ــال،(األن ــول ٥ و ٤ مونتري ــة العمــل  يف ، و)٢٠٠٦ســبتمرب /أيل اجتمــاع فرق

، الوصـفية تبـادل البيانـات اإلحـصائية والبيانـات       مبـادرة    يف إطـار     بيانـات ر لل تبـادل احلـ   الاملعنية ب 
 ١٤ و ١٣ ،لوكــسمبورغ(ملكتــب اإلحــصائي لالحتــادات األوروبيــة    انظمــه  وهــو اجتمــاع 

تبـادل البيانـات    مبـادرة    وسيتم تقدمي بيان عملي هلا يف اجتمـاع          ).٢٠٠٦نوفمرب  /تشرين الثاين 
ــات   ــصائية والبيانـ ــفيةاإلحـ ــن    الوصـ ــرة مـ ــالل الفتـ ــمة خـ ــنطن العاصـ ــانون ١١-٩يف واشـ  كـ

 تزيــد الــوعي بالفوائــد الكامنــة تجريبيــةللــشبكة الات العمليــة وهــذه البيانــ. ٢٠٠٧ينــاير /الثــاين
يري التطبيقيــة لتبــادل البيانــات، كمــا تزيــد مــن فهــم الــدور احملتمــل ملعــايري مبــادرة تبــادل    للمعــا

 .يف هذه العملية الوصفيةالبيانات اإلحصائية والبيانات 
 

ت أم املكاتـب     الـوزارا  : لإلحصاءات الزراعية يف البلدان    مراكز االتصال  -ثامنا  
 ميةوقاإلحصائية ال

 بتنقـيح اسـتبياا     ٢٠٠٦نظمة األغذية والزراعة خـالل عـام        مل ةالشعبة اإلحصائي قامت   - ٤٥
.  والـري واألمسـدة    -  األراضـي  غاللالسنوي الرئيسي املعين باإلنتاج الزراعي، واألسعار، واست      

ل يف لكـل بلـد يف أربعـة اسـتبيانات ترسـ     ر، خالل العملية، بأن يتم دمج طلبـات البيانـات        وتقر
ه، أو لكـي  لئـ يـة مل موقبيانـات إىل املكاتـب اإلحـصائية ال     لة واحدة، وأن يتم توجيـه طلـب ال        ارس

لــب مــن املكاتــب اإلحــصائية وطُ. ةملكاتــب بإرســاله إىل الــسلطات احملليــة املختــصتقــوم تلــك ا
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 وإعادــا يف  ملئهــايــة أن تقــوم بــإجراءات متابعــة االســتبيانات عــن طريــق تيــسري ســرعة   موقال
نظمة األغذية والزراعة تقوم بإرسـال      مل ائيةصشعبة اإلح ال، كانت   ما مضى وفي. الوقت املناسب 

استبيانات منفصلة يف كل جمال من جماالت األنشطة ملراكز االتصال متعددة يف البلدان، مبـا يف                
 .الوزاراتب قسام املختصةية واألموقذلك املكاتب اإلحصائية ال

ملكاتـــب االعتمـــاد علـــى امث  ة، املتبعـــاتن لتغـــيري اإلجـــراء، كـــايف معظـــم احلـــاالتو - ٤٦
إضـافة إىل ذلـك،     و.  وقـع إجيـايب    ، بشأن اإلحصاءات   قطرية مراكز اتصال كية  موقاإلحصائية ال 

ومل يطلـب   . كمية ونوعية املعلومات امعة   يف  االستجابة لالستبيان و  طرأ حتسن كبري يف نسبة      
ــة والزراعــة إرســال املراســالت عــرب   تواصــل ن أســوى عــدد قليــل مــن البلــدان    منظمــة األغذي

 . إىل الوزارات احمللية أو مباشرة،دائرة املراسم مبنظمة األغذية والزراعةمكاتب 
 

 منظمة األغذية والزراعة ورصد األهداف اإلمنائية لأللفية - تاسعا 
ملنظمة األغذية والزراعة يف إعـداد تقريـري األمـم املتحـدة            شاركت الشعبة اإلحصائية     - ٤٧

ساهم تـ ، تلبية لطلب اجلمعية العامة، وس     ٢٠٠٦ و   ٢٠٠٥عن األهداف اإلمنائية لأللفية لعامي      
بة ترصـد  عالـش  تومـا فتئـ  . ٢٠٠٧يف إعـداد تقريـر منتـصف املـدة عـن األهـداف احملـددة لعـام         

قـدم تقـارير عـن ذلـك باالسـتناد          ت و ،أحرز من تقدم صوب حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفيـة         ما
 يقـل اسـتهالكهم مـن الطاقـة الغذائيـة        يتمثل أوهلما يف نسبة الـسكان الـذين        ،إىل مؤشرين اثنني  
، ويتعلــق ثانيهمــا باالســتدامة البيئيــة ويتمثــل يف نــسبة  )تفــشي نقــص التغذيــة(عــن احلــد األدىن 
وعــالوة علــى ذلــك، ســتقدم منظمــة األغذيــة والزراعــة تقريــرا عــن مؤشــرين . الغطــاء احلرجــي

داف اإلمنائيــة لأللفيــة جديــدين يتعلقــان باالســتدامة البيئيــة، يف ضــوء اســتعراض مؤشــرات األهــ
املعـين مبؤشـرات األهـداف اإلمنائيـة     والذي أجراه مؤخرا فريـق اخلـرباء املـشترك بـني الوكـاالت       

 .لأللفية، وفقا ملا طلبته اللجنة اإلحصائية وبتنسيق من الشعبة اإلحصائية باألمم املتحدة

رمـان مـن الغـذاء ونقـص        احلوتقييم  ويف إطار متابعة الندوة العلمية الدولية بشأن قياس          - ٤٨
، أدخلـــت منظمـــة األغذيـــة ٢٠٠٢يونيـــه /، املعقـــودة يف رومـــا، إيطاليـــا، يف حزيـــرانالتغذيـــة

والزراعـــة حتـــسينات علـــى صـــعيدي املنهجيـــة والبيانـــات ملؤشـــر نـــسبة الـــسكان الـــذين يقـــل   
دير استهالكهم من الطاقة الغذائية عن احلد األدىن؛ كما أـا ستـستكمل إجراءاـا املتعلقـة بتقـ             

مستويات االستهالك الغذائي، واالحتياجات الغذائية، واملخلفات الغذائية، وانعدام التكـافؤ يف           
احلصول على الغذاء بـسبب عامـل الـدخل والعامـل البيولـوجي، وذلـك ألغـراض الرصـد علـى           

ذه التحسينات يف تقرير حالة انعـدام األمـن الغـذائي يف العـامل لعـام                بيان  د  ريِوس. نطاق عاملي 
إحصاءات األمن الغذائي يف صلب قاعدة البيانـات اإلحـصائية          منوذج  ، كما ستنشر يف     ٢٠٠٧

 .اجلديدة ملنظمة األغذية والزراعة
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للــشعبة اإلحــصائية ومــا فتــئ برنــامج الدراســات االستقــصائية لألســر املعيــشية التــابع    - ٤٩
ط التقــديرات اخلاصــة نظمــة األغذيــة والزراعــة يــساهم يف تعزيــز القــدرة القطريــة علــى اســتنبا مل

تفــشي نقــص (بنــسبة الــسكان الــذين يقــل اســتهالكهم مــن الطاقــة الغذائيــة عــن احلــد األدىن     
إضـــافة إىل غريهـــا مـــن اإلحـــصاءات املفيـــدة املتعلقـــة بانعـــدام األمـــن الغـــذائي علـــى ) التغذيـــة

ئي االســتهالك الغــذا احلاليــة املتعلقــة ب املــستويات دون القطريــة، وذلــك باســتخدام البيانــات     
املستمدة من الدراسات االستقصائية عـن دخـل األسـر املعيـشية وإنفاقهـا وغريهـا مـن ضـروب             

وجيـري تنفيـذ تلـك األنـشطة عـن طريـق            . الدراسات االستقصائية املنصبة علـى األسـر املعيـشية        
مراكــز اإلرشــاد الوطنيــة املعنيــة بإحــصاءات االســتهالك الغــذائي   ) أ: (ثــالث مبــادرات خمتلفــة 

ن الدراسات االستقصائية عن دخـل األسـر املعيـشية وإنفاقهـا، وتتمثـل يف احللقـات             املستنبطة م 
 بلـدا؛  ٥٨ة وغرب آسيا لـصاحل  التدريبية اإلقليمية اليت نظمت يف آسيا وأفريقيا وأوروبا الشرقي 

 بلـدان يف آسـيا   ١٠املساعدة التقنية عن طريق توفري التدريب أثناء العمل فيمـا يزيـد عـن            )ب(
 تـوفري   ،مـن قبيـل املفوضـية األوروبيـة       جهـات ماحنـة،     دول املستقلة، مع تويل     رابطة ال وأفريقيا و 

معلومـات األمـن الغـذائي      تـسخري   الدعم املايل للحلقات التدريبية القطريـة، عـن طريـق برنـامج             
ملــشروع املــشترك بــني املفوضــية األوروبيــة ومنظمــة األغذيــة للعمــل، وهــو برنــامج منبثــق عــن ا

ركز الدويل لإلرشاد بشأن إحصاءات األمن الغـذائي واالسـتهالك لـدى مقـر         امل) ج(والزراعة؛  
منظمة األغذية والزراعة يف روما، املوجه للبلدان اليت ال تدعمها مـشاريع حمـددة أو ال تـشارك                  

 .يف مراكز اإلرشاد الوطنية يف األقاليم
 

 بناء القدرات والشراكات يف جمال اإلحصاءات الزراعية - عاشرا 
تضم منظمة األغذية والزراعة أربع هيئات تـشريعية تعـىن باإلحـصاءات الزراعيـة علـى                 - ٥٠

وتـشكل تلـك االجتماعـات منتـدى     . الصعيد اإلقليمـي وتعقـد اجتماعاـا علـى أسـاس سـنوي           
للتعريف باملنهجيات اجلديـدة والناشـئة، كمـا تـوفر الفرصـة ملناقـشة املـستجدات علـى الـصعيد             

 .العاملي

ــى  - ٥١ ــشأن      وعــالوة عل ــة ب ــة أو دون إقليمي ــة إقليمي ــات تدريبي ــك، جيــري تنظــيم حلق  ذل
ومشلت احللقـات   . مواضيع ذات أمهية أساسية يف جمال إنشاء النظم اإلحصائية الزراعية الوطنية          

، وإدمـاج اإلحـصاءات     ٢٠١٠التدريبية املعقودة مؤخرا الربنامج العاملي للتعـداد الزراعـي لعـام            
، والبيانـات   ة القطريـ  ةاإلحـصائي قاعـدة البيانـات     ، وإطـار    القوميـة  تنظام اإلحصاءا الزراعية يف   

، وإحــصاءات االســتهالك الغــذائي املــستنبطة مــن القوميــةللــنظم اإلحــصائية الزراعيــة الوصــفية 
 . وإنفاقهااألسر املعيشيةعن دخل الدراسة االستقصائية االقتصادية 
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طريـة، وال سـيما التـدريب أثنـاء     وجيري أيـضا تقـدمي التـدريب عـن طريـق املـشاريع الق              - ٥٢
يف جمايل إجراء التعدادات والدراسـات االستقـصائية        احملليني  لفائدة النظراء من املوظفني     العمل،  
 .ألغذيةاميزانيات وإعداد 

ــه مــن         - ٥٣ ــى حنــو ميكن ــدرات عل ــاء الق ــة لبن ــة والزراع ــامج منظمــة األغذي ــمم برن ــد ص وق
القدرات اإلحصائية التابعة لألمـم املتحـدة ومؤسـساا         االندماج والتكامل مع سائر برامج بناء       

والربنامج ينسجم أيضا مع السياق األرحب لشراكة اإلحصاءات مـن أجـل التنميـة        . ووكاالا
بيـد أن قـدرة منظمـة األغذيـة والزراعـة علـى تـوفري          ). ٢١باريس  (يف القرن احلادي والعشرين     

داد ارانـا بـاملوارد املتاحـة وبتـوافر املـوارد           أنشطة بناء القدرات من ذلك القبيـل مـا برحـت تـز            
 .اخلارجة عن امليزانية

 
 )١(التطورات املستجدة يف إحصاءات مصائد األمساك - حادي عشر

تضطلع منظمة األغذية والزراعـة جبمـع واسـتكمال وحتليـل البيانـات اخلاصـة باإلنتـاج                  - ٥٤
لـسلع األساسـية واالجتـار مبنتجـات مـصائد       الوطين من مصائد األمساك وتربية األحياء املائيـة، وا        

األمسـاك، والتــصرف يف منتجـات مــصائد األمســاك واالسـتهالك الغــذائي البـشري منــها، وعــدد     
وتــستكمل قواعــد البيانــات وتنــشر علــى حنــو منــتظم عــن طريــق   . الــصيدوأســاطيل الــصيادين 

رت منظمـة   وعـالوة علـى ذلـك، أجـ       .  علـى الـشبكة    هاإصدار احلوليات وأيضا عن طريق موقع     
حتـسني نظـم مجـع ونـشر البيانـات        ) أ: (أو نسقت األنشطة التالية من أجـل      /األغذية والزراعة و  

وضـع املبـادئ    ) ب(املتعلقة مبصائد األمساك على كل من الـصعيد الـوطين واإلقليمـي والعـاملي؛               
 .بني الفئات ذات الصلةواملواءمة التوجيهية والتوحيد 

 أنشئ فريق التنسيق العامـل      .عين بإحصاءات مصائد األمساك   فريق التنسيق العامل امل    - ٥٥
ــرامج إحــصاءات مــصائد        ــة لتنــسيق ب املعــين بإحــصاءات مــصائد األمســاك مــن أجــل إتاحــة آلي
األمســاك التابعــة هليئــات مــصائد األمســاك اإلقليميــة وســائر املنظمــات احلكوميــة الدوليــة املهتمــة  

 منظمـة،   ١٥ عدد املنظمات املنتسبة حىت اآلن       وبلغ. بإحصاءات مصائد األمساك حبكم واليتها    
وينكـب الفريـق العامـل باسـتمرار علـى اسـتعراض        . فتئ ذلك العدد يزداد سنة بعد أخـرى        وما

ــد       ــسياسات واإلدارة، وق ــات إحــصاءات مــصائد األمســاك مــن حيــث البحــث وصــنع ال متطلب
ــصنيفات        ــاريف والت ــاهيم والتع ــشأن املف ــات ب ــهجيات أجــرى نقاشــات ووصــل إىل اتفاق واملن

مبقترحــات لتنــسيق كمــا تقــدم . إحــصاءات مــصائد األمســاكوتــصنيف املوحــدة يف جمــال مجــع 

__________ 
مسـاك التـابع إلدارة مـصائد األمسـاك مبنظمـة األغذيـة            من إسـهام املكتـب املـسؤول عـن إحـصاءات مـصائد األ              )١( 

 .والزراعة
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ــة     ويــشمل جــدول . املختــصةاألنــشطة اإلحــصائية وتبــسيطها بــني املنظمــات احلكوميــة الدولي
أعماله للدورة الثانية والعشرين القادمة حتقيـق التكامـل واالتـساق بـني خمتلـف قواعـد البيانـات                   

ــق اخلــاص باالجتــار      التنظي ــة، ونظــام التوثي ــاء املائي ــة باألحي ــة، واإلحــصاءات املتعلق ــصيد، /مي امل
 .واملوانئ، ومؤشرات جودة بيانات مصائد األمساكالسفن وتصنيف 

 يتـوىل نظـام رصـد مـوارد مـصائد األمسـاك نـشر               .نظام رصد مـوارد مـصائد األمسـاك        - ٥٦
. ملعنيـة بـإدارة مـصائد األمسـاك علـى حنـو متـسق             املعلومات املتـوافرة لـدى املنظمـات اإلقليميـة ا         

لجمهـور خـالل أحــد   ل، وفـتح موقعـه علـى الــشبكة    ٢٠٠٤فربايــر /وانطلـق الربنـامج يف شـباط   
اتفاقيــة األمــم املتحــدة تــضمنه تمــا تنفيــذ املعــين باتفــاق األنــشطة املوازيــة للمــؤمتر االستعراضــي 

حفــظ وإدارة ن أحكــام بــشأن مــ ١٩٨٢ديــسمرب / كــانون األول١٠لقــانون البحــار املؤرخــة  
، املعقـود يف نيويـورك      االرحتالاألرصدة السمكية املتداخلة املناطق واألرصدة السمكية الكثرية        

ــرة مــن خــالل  ــار٢٦ إىل ٢٢الفت وكــان موقــع نظــام رصــد مــوارد مــصائد   . ٢٠٠٦مــايو / أي
مبـا يف   مـن املـوارد واألرصـدة البحريـة،     ٥٠٠األمساك حيوي آنذاك صـحائف وقـائع عـن زهـاء       

وأوصـى املـؤمتر االستعراضـي، يف      . ذلك وبالقدر املستطاع املعلومات اخلاصة حبالتها واجتاهاـا       
 اخلاصة حبفظ األرصدة وإدارا، بأن تتعاون الدول، فرادى وجمتمعـة يف إطـار        ١إطار اموعة   

 تنفيـذ وزيـادة     املنظمات اإلقليمية املعنية بإدارة مصائد األمساك، مع منظمة األغذية والزراعة يف          
 .تطوير مبادرة نظام رصد موارد مصائد األمساك

ويرن جناح نظام رصد موارد مصائد األمساك أساسا بانتظام استكمال مـا حيويـه مـن                 - ٥٧
نظـام رصـد مـوارد مـصائد األمسـاك آليـات شـىت              حمتوى  ويقترح النظام املعين بإدارة     . معلومات

ــوىالســتكمال  ــني جمــرد أد  احملت ــراوح ب ــة األدوات   ، تت ــر بواســطة احلاســوب وجمموع اة التحري
مايكروسـوفت  ”  أو “مايكروسـوفت إيكـسيل   ”املستخدمة يف حتويل الوثـائق املدونـة بربنـامج          

. إىل الصيغة املعتمدة لنظام رصـد مـوارد مـصائد األمسـاك           ) تقارير تقييم األرصدة  مثل   (“وورد
ــوارد مــصائد ا      ــى حنــو ميــنح شــريك نظــام رصــد م  مالكــاألمســاك، بوصــفه  وصــمم النظــام عل

لبيانــات، كامــل املــسؤولية عــن املعلومــات املنــشورة بــصورة مرنــة عــرب املوقــع الــشبكي لنظــام  ل
وتضطلع منظمة األغذية والزراعة، عـن طريـق أمانـة نظـام رصـد              . رصد موارد مصائد األمساك   

ــة    شــركاء نظــام رصــد مــوارد مــصائد   لــصاحل مــوارد مــصائد األمســاك، بتنظــيم دورات تدريبي
األمساك من أجل تطوير مهارام التقنية يف استخدام نظم معلومات نظام رصـد مـوارد مـصائد               

ومــن املقـرر إدخــال مزيـد مــن التحـسينات علــى القـدرة علــى     . األمسـاك املــستندة إىل اإلنترنـت  
دارة تدفق العمل يتـسم باليـسر يف االسـتخدام،          إلتوفري املعلومات بلغات متعددة، وتنفيذ نظام       

 .٢٠٠٦ أواخر عام يفوذلك 
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ــاك    - ٥٨ ــيد األمســ ــشأن صــ ــسلوك بــ ــد الــ ــة قواعــ ــشروع مدونــ ــصائد   - مــ ــة مــ حالــ
ــ .واجتاهاــا األمســاك ــة شكل ت ــة مــصائد األمســاك واجتاهاــا، مبــا يف ذلــك اجلوانــب    معرف حال

ــيا     ــصرا أساس ــصادية، عن ــة واالقت ــسالمة وضــع ا االجتماعي ــسياسات وحتــسني  ل ــة ل صــنع عملي
وبوازعٍ مـن القلـق إزاء مـا يـشوب نظـم مجـع              . مساك إدارة مسؤولة  القرارات وإدارة مصائد األ   

البيانات واملعلومات عن مصائد األمساك على نطاق العامل بأسـره مـن قـصور مـستمر، وضـعت       
ــاك       ــصائد األمسـ ــة مـ ــة حبالـ ــات املتعلقـ ــسني املعلومـ ــتراتيجية حتـ ــة اسـ ــة والزراعـ ــة األغذيـ منظمـ

سني املعــارف واملــدارك املرتبطــة حبالــة مــصائد   مــن أجــل تــوفري إطــار عملــي لتحــ )٢(واجتاهاــا
حالــة -مــشروع مدونــة قواعــد الــسلوك بــشأن صــيد األمســاكوجــاء وضــع . األمســاك واجتاهاــا

 يف إطــار الــسعي إىل حتقيــق ذلــك ٢٠٠٤نــوفمرب / يف تــشرين الثــاينمــصائد األمســاك واجتاهاــا
رصـدة الـسمكية ومـصائد      ومن اإلجراءات اليت يشملها املشروع وضع جرد شامل لأل        . اهلدف

األمساك؛ ونظم مجع البيانات عن مصائد األمسـاك الـصغرية النطـاق واملتعـددة األنـواع؛ ومعـايري             
وأساليب كفالة جودة املعلومات وأمنها؛ والترتيبات اخلاصة بتقـدمي املعلومـات وتبادهلـا؛ وبنـاء               

 .القدرات يف البلدان النامية

حالـة مـصائد األمســاك    -  بـشأن صـيد األمســاك  ونظـم مـشروع مدونـة قواعــد الـسلوك     - ٥٩
، حلقـة عمـل إقليميـة يف جنـوب شـرق         ٢٠٠٤نـوفمرب   /واجتاهاا، منذ بدايته يف تـشرين الثـاين       

آسيا بالتعاون مع مركز تنمية مصائد األمساك يف جنوب شـرق آسـيا، وحلقـة عمـل إقليميـة يف        
ائية يف أمريكا الوسطى، وحلقـة      أمريكا الوسطى، بالتعاون مع منظمة قطاع الصيد واألحياء امل        

عمل إقليمية يف منطقـة احملـيط اهلـادئ بالتعـاون مـع أمانـة مجاعـة احملـيط اهلـادئ، وحلقـة عمـل                          
والرابطـة  الـصينية   إقليمية يف الصني بالتعاون مع مكتب مـصائد األمسـاك التـابع لـوزارة الزراعـة                 

طرقـت إليهـا حلقـات العمـل تلـك يف           ومتثلت املواضيع الرئيـسية الـيت ت      . الصينية ملصائد األمساك  
 .حتسني نظم رصد مصائد األمساك واإلجراءات الالزم اختاذها

 
 )٣(التطورات املستجدة يف إحصاءات الغابات - ثاين عشر

تـشتمل احلوليـة علـى البيانــات    . حوليـة منظمـة األغذيـة والزراعـة ملنتجـات الغابـات       - ٦٠
تهالكها واالجتـار ـا علـى امتـداد مخـس سـنوات             السنوية اخلاصة بإنتاج منتجات الغابات واس     

، الفتـرة  ٢٠٠٦ويغطي آخر عدد منها، الذي صدر عـام         . واجتاهات التجارة على مدى سنتني    
__________ 

، رومـا،   تقريـر الـدورة اخلامـسة والعـشرين للجنـة مـصائد األمسـاك             منظمة األمـم املتحـدة لألغذيـة والزراعـة،           )٢( 
 ٧٠٢، تقريـــر منظمــــة األغذيـــة والزراعــــة عـــن مــــصائد األمســـاك رقــــم     ٢٠٠٣فربايــــر / شـــباط ٢٨-٢٤

)FIPL/R702(En))(تذييل حاء، ال. 
 .من إسهام املكتب املسؤول عن إحصاءات الغابات التابع إلدارة الغابات مبنظمة األغذية والزراعة )٣( 
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؛ وكــان مثــرة للتعــاون بــني احلكومــات الــيت تقــدم اجلــزء    ٢٠٠٤ إىل ٢٠٠٠املمتــدة مــن عــام  
مجـع البيانـات وحتليلــها،   أمـا  . األوفـر مـن البيانـات يف شـكل ردود علـى االســتمارات املوحـدة      

فيمثــل حــصيلة اجلهــد التعــاوين الــذي يبذلــه كــل مــن منظمــة األغذيــة والزراعــة، واللجنــة            
االقتصادية ألوروبا، واملكتب اإلحـصائي للجماعـات األوروبيـة، واملنظمـة الدوليـة لألخـشاب               

ــة ــا     . املداري ت واملعلومــات متاحــة أيــضا علــى شــبكة اإلنترنــت، حيــث جيــري اســتكمال البيان
وقـد مجعـت منظمـة األغذيـة والزراعـة املعلومـات املتعلقـة مبنتجـات الغابـات،                  . بصورة منتظمة 

 منـشورا يـبني االجتاهـات الرئيـسية الـيت ميـزت اإلنتـاج واالسـتهالك                 ٢٠٠٥وأصدرت يف عام    
وبينــت املعلومــات اخلاصــة مبنتجــات الغابــات  . ٢٠٠٣ و ١٩٦٠والتجــارة يف الفتــرة مــا بــني  

نتــاج منتجــات الغابــات واســتهالكها مــن منــو ســريع يف منطقــة آســيا واحملــيط  جبــالء مــا عرفــه إ
 .اهلادئ

 تـضطلع منظمـة األغذيـة والزراعـة بانتظـام، بنـاء علـى        .برنامج تقييم مـوارد الغابـات    - ٦١
طلب الدول األعـضاء واتمـع الـدويل، برصـد الغابـات عـرب أرجـاء العـامل مـن خـالل برنـامج                        

آخر عملية تقييم، وهو التقييم العاملي ملوارد الغابـات         مت االنتهاء من    د  وق. تقييم موارد الغابات  
وهـذا التقيـيم علـى قـدر عـال مـن            . ٢٠٠٦ ونـشرت نتائجـه يف عـام         ٢٠٠٥الذي أجري عام    

، وهو يبني مـا طـرأ       ٢٠٠٠الشمولية، بل إن نطاقه كان أوسع من التقييم الذي أجري يف عام             
، والتنــوع البيولــوجي، وصــحة الغابــات وحيويتــها،  مــن تغــيريات علــى نطــاق مــوارد الغابــات 

ــائف        ــات، والوظـ ــوارد الغابـ ــة ملـ ــائف احلمائيـ ــات، والوظـ ــوارد الغابـ ــة ملـ ــائف اإلنتاجيـ والوظـ
وقد شرعت منظمة األغذية والزراعـة بالفعـل يف عمليـة إجـراء تقيـيم               . االجتماعية واالقتصادية 

يـة بـشأن املفـاهيم والنـهوج وعمليـة       ، كما أجريت املناقـشات األول     ٢٠١٠موارد الغابات لعام    
 .التنفيذ

، قامـــت منظمـــة األغذيـــة والزراعـــة بتجميـــع اإلحـــصاءات املتعلقـــة ٢٠٠٤ويف عـــام  - ٦٢
سـيما النـاتج    وال(القوميـة  يف االقتـصادات  الغابـات   باالجتاهات واحلالـة الراهنـة ملـسامهة قطـاع          

قـدم تلـك اإلحـصاءات صـورة        وت. ٢٠٠٠ و   ١٩٩٠للفترة مـا بـني      ) القومي اإلمجايل والعمالة  
، مبـا يف ذلـك التحـوالت اإلقليميـة،     الغابـات واضحة عن التغريات اليت طرأت على دور قطـاع         
 .٢٠٠٥وهي ختضع حاليا لعملية استكمال إىل غاية عام 

أيـدت  ،  ٢٠٠٦أبريـل   / املعقـودة يف اهلنـد يف نيـسان        ،دورا احلادية والعـشرين   وخالل   - ٦٣
الدراســة املــستقبلية ”اخلــاص باســتكمال االقتــراح ا واحملــيط اهلــادئ جلنــة الغابــات ملنطقــة آســي 

ورقـــة عمـــل منظمـــة األغذيـــة والزراعـــة رقـــم   (“يف آســـيا واحملـــيط اهلـــادئالغابـــات لقطـــاع 
APFSOS/WP/08 .(        انـربت  قـد  ، ١٩٩٨وكانت الدراسة اليت سبقتها، واليت اكتملـت يف عـام
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وســيمدد االســتكمال الفتــرة الزمنيــة . ٢٠١٠  عــامحــىتتقيــيم االجتاهــات والــتغريات املتوقعــة ل
، وســيتوىل حتليــل التــصورات احملتملــة لتنميــة قطــاع ٢٠٢٠املــشمولة بالتحليــل لتــصل إىل عــام 

وسـتبدأ الدراسـة يف   . يف سياق ما ستشهده املنطقة والعـامل حوهلـا مـن حتـوالت كـربى         الغابات  
 .عامني، ومن املتوقع أن تكتمل يف غضون ٢٠٠٦أكتوبر /تشرين األول

 
 اإلحصاءات املتعلقة باملوارد -ثالث عشر 

ــامني     أُوقفــت - ٦٤ ــاملوارد يف الع ــة ب ــة مجــع اإلحــصاءات املتعلق ــة ٢٠٠٣/٢٠٠٤ عملي  بغي
ــوير امل ــة مثــل التــصنيف املركــزي      ،حــصائيةاإلطــر األنهجيــة وتط  وإدمــاج التــصنيفات الدولي

باإلضافة إىل البيانات الـواردة مـن   السلع األساسية، وترميز النظام املنسق لتوصيف    للمنتجات و 
 ٢٠٠٦هـذا العمـل يف عـام        مـن    النتـهاء  ا متو. قطريـة السـتبيانات   الخـرى وا  األدولية  الصادر  امل

وجيـري العمـل    .  األمسـدة واألراضـي     عن املوارد إىل البلدان يف جمـايل       بإرسال استبيانات موحدة  
 ظـر تن وي ، الزراعيـة  اتيـ وعيـة والكيما  ت الزرا ايل اآلال حصائية  اإلطر  األنهجية و امل تطويرعلى  

 .٢٠٠٧االنتهاء منها يف عام 

املنقح يستخدم إطار حـسابات     األمسدة   جمال   يستخدم .ةمسداإلحصاءات املتعلقة باأل   - ٦٥
ــافع  ــوارد املنـ ــ(مـ ــ امل-ستلزمات املـ ــاج، :  يـــشملالـــذيو) اتنتجـ ــوالمـــدى اإلنتـ ــا، اتـ فر حمليـ

ــات    ــعار والبيان ــتخدام، التجــارة، األس ــستند. الوصــفية االس ــى   وي ــات عل ــستوى  مجــع البيان امل
، املدرجـة أيـضا مـن مـصادر دوليـة           ةدمسـ  إىل املنتج، كما هو حال البيانات املتعلقة باأل        القطري
مــع حتويلــها إىل )  الرابطـة الدوليــة لــصناعة األمســدة الــشعبة اإلحــصائية لألمــم املتحــدة،(أخـرى  

يكـل املـذكور أعـاله وضـع حـسابات عـن            ويتـيح اهل  . أساس غـذائي مـن أجـل نـشرها وحتليلـها          
 .موارد األمسدة يف شىت مستويات التجميع من الناحيتني املادية والنقدية

 غاللاســت: املــنقح مــا يلــي ألراضــي ا يــشمل جمــال .اإلحــصاءات املتعلقــة باألراضــي  - ٦٦
ــري، واســت ،األراضــي ). الوصــفية والبيانــات ،املــزارع، وأســعار األراضــي  ( األراضــيغالل وال

نظـام تـصنيف    ل األراضـي علـى أسـاس        غالقدم النهج املـنقح جتميعـا متعـدد املـستويات السـت           وي
الغطاء األرضي الذي وضـعته منظمـة األغذيـة والزراعـة وبرنـامج األمـم املتحـدة للبيئـة يف عـام                      

٢٠٠٥ .ذلك النظام بالنـسبة ل     مدت مفاهيم واعت      خدمت جلمـع البيانـات     لغطـاء األرضـي واسـت
 .اضياألرمن حسابات املوارد إطار إعداد  وستوفر ،٢٠٠٦القطرية يف عام 

 
 الزراعية مية الريفية ودخل األسر املعيشيةاإلحصاءات املتعلقة بالتن -رابع عشر 

 فرقة العمل املعنية باإلحصاءات املتعلقـة بالتنميـة الريفيـة ودخـل األسـر املعيـشية                  قامت - ٦٧
بإعـداد  املعـين باإلحـصاءات الزراعيـة       و األمانـات     التابعـة للفريـق العامـل املـشترك بـني          ،الزراعية
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إحــصاءات عــن التنميــة الريفيــة ودخــل  :  األســر املعيــشية الريفيــةســبل رزق ومعيــشة” كتيــب
ومبــا أن . ٢٠٠٦ يف عــام لجنــة االقتــصادية ألوروبــا وقــد نــشرته ال.“األســر املعيــشية الزراعيــة

 البلدان املتقدمة النمو، فـإن العمـل      من  جتارب ودراسات حالة   النسخة احلالية تضم يف معظمها    
وتأخــذ منظمــة . جيــري حاليــا علــى إعــداد ملحــق لتغطيــة املــسائل ذات الــصلة بالبلــدان الناميــة 

األغذية والزراعة زمام املبادرة يف إعداد امللحق بالتعاون مـع البنـك الـدويل وضـمن إطـار فرقـة                    
 .العمل

 
 إلحصاءات الزراعيةالفريق االستشاري الدويل املعين با -خامس عشر 

ــام         - ٦٨ ــة يف جمــال اإلحــصاءات يف ع ــة والزراع ــة األغذي ــشطة منظم ــيم شــامل ألن ــر تقي إث
دت اللجنـة اإلحـصائية     أيـ وقد  . ، أوصي بإنشاء فريق دويل معين باإلحصاءات الزراعية       ٢٠٠١

ظمـة   أنشأت من  ، ومنذ ذلك احلني   .٢٠٠٣ والثالثني املنعقدة يف عام      االقتراح يف دورا الرابعة   
 يف عـامي     عقـد اجتمـاعني     باإلحـصاءات الزراعيـة    ا معنيـ  ا دولي ا استشاري ااألغذية والزراعة فريق  

 .٢٠٠٧ومن املقرر أن يعقد االجتماع التايل للفريق يف عام . ٢٠٠٥ و ٢٠٠٣

 مخــس منظمــات دوليــة وهــم  االستــشاري مــن األعــضاء الــدائمني يف ويتــألف الفريــق  - ٦٩
إلحــصائي للجماعــات األوروبيــة، ومنظمــة العمــل الدوليــة،      مــديرو اإلحــصاء يف املكتــب ا  (

، )الــــدويل والبنــــك ،ومنظمــــة التعــــاون والتنميــــة يف امليــــدان االقتــــصادي، واألمــــم املتحــــدة
 ن متقدمـة النمـو ومخـسة مـديرين عـامني           لإلحصاء يف بلدا   ، وأربعة مديرين عامني   ٢١ وباريس

 كمـا أن إيطاليـا،     . سـنوات  ٤ إىل   ٢ كـل    ببالتنـاو لإلحصاء من بلدان نامية، والبلـدان املمثلـة         
واليابـان   املتحدة األمريكيـة     الوالياتوتركيا، والفلبني، وكينيا، واملكسيك، واهلند، وهنغاريا و      

وهلذا الفريق دور مؤثر يف حتديد األولويات املتعلقة بأنـشطة          . ممثلة حاليا يف الفريق االستشاري    
، األطراف املعنية باإلحـصاءات الزراعيـة     كافة  در  وتق. اإلحصاءات يف منظمة األغذية والزراعة    

 . من مشورة الفريق االستشاريتقديرا بالغا، ما يسديه

الفريــق العامـــل   رى لإلحـــصاءات الزراعيــة يف أوروبــا  ومــن اهليئــات التنــسيقية األخــ     - ٧٠
املعـين باإلحـصاءات الزراعيـة، الـذي يـضم ممـثلني مـن أربـع منظمـات                  واملشترك بـني األمانـات      

املكتب اإلحصائي للجماعات األوروبيـة، واللجنـة االقتـصادية ألوروبـا، ومنظمـة       : سية هي رئي
ــصادي       ــدان االقت ــة يف املي ــاون والتنمي ــة التع ــة، ومنظم ــة والزراع ــم املتحــدة لألغذي ــد . األم وبع

التغريات السياسية واالقتصادية اليت طرأت يف مطلع التسعينات من القرن املاضـي علـى أوروبـا                
على بلـدان االحتـاد الـسوفيييت الـسابق، كـان اهلـاجس الرئيـسي الـذي يـشغل اهليئـات                 الشرقية و 

 مالئمـة للتكيـف بفعاليـة مـع الوضـع           الدولية العاملة يف جمال اإلحصاءات الزراعية إجياد وسـيلة        
ــة أن تعزيــز تعاوــا   . اجلديــد  بــصورة جيــدة التنظــيم ختلــو مــن   وكــان مــن الواضــح منــذ البداي
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  تراعـي ظـروف البلـدان الـيت متـر         يلة الوحيـدة املمكنـة لتقـدمي برنـامج دعـم          االزدواجية هو الوس  
 لتسهيل اندماجها يف النظم اإلحصائية احلالية اليت تـستخدم يف بلـدان أخـرى يف        ،رحلة انتقال مب

 .ةالعامل استجابة هلذه احلاجفريق الوقد أنشئ . املنطقة

فـق  ت حققهـا الفريـق العامـل، ا       ت الـيت  ، ويف أعقاب اسـتعراض املنجـزا      ٢٠٠٥ويف عام    - ٧١
ــة      ــشمل املؤشــرات الريفي ــه لي ــيع نطاق ــى ضــرورة توس ــة     . عل ــل معني ــة عم ــضا فرق ــشئت أي وأن

وحـدد االجتمـاع األخـري      . باإلحصاءات املتعلقة بالتنمية الريفية ودخل األسر املعيشية الزراعيـة        
، إال أنــه فيهــا  ميكنــها أن تواصــل أنــشطتهاة العمــل يف بــاريس جمــاالت هامــةالــذي عقدتــه فرقــ

ويف هــذا الــصدد، ومبــا أن اإلحــصاءات . أثــريت مــسألة اإلطــار املؤســسي املالئــم لفرقــة العمــل
الزراعية قد أوليت مؤخرا أولية أدىن يف منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتـصادي واللجنـة                

 :ذا اال، ومهاملواصلة العمل يف هطرح خياران أمام اللجنة اإلحصائية االقتصادية ألوروبا، 

رعايـة الفريـق االستـشاري الـدويل        نـشطة فرقـة العمـل املـذكورة حتـت           وضع أ  )أ( 
املعين باإلحصاءات الزراعيـة  التـابع ملنظمـة األغذيـة والزراعـة، الـذي يـضم يف عـضويته البنـك                    
الــدويل ومنظمــة العمــل الدوليــة واملكتــب اإلحــصائي للجماعــات األوروبيــة ومنظمــة التعــاون   

 ية يف امليدان االقتصادي والشعبة اإلحصائية يف األمم املتحدة؛والتنم

 معين باإلحصاءات املتعلقة بالتنمية الريفيـة ودخـل األسـر           حضريإنشاء فريق    )ب( 
 .املعيشية الزراعية

 
 إلحصاءات الزراعيةلاملؤمتر الدويل الرابع  -سادس عشر 

 تـشرين   ٢٤ إىل   ٢٢يـة يف الفتـرة مـن        إلحـصاءات الزراع  لسيعقد املؤمتر الـدويل الرابـع        - ٧٢
املكتـب اإلحـصائي الـوطين يف       املـؤمتر   وسيستـضيف   .  يف بـيجني، الـصني     ٢٠٠٧أكتوبر  /األول
ــصني ــا ال ــدويل       ، كم ــد ال ــة واملعه ــب اإلحــصائي للجماعــات األوروبي ــن املكت ســريعاه كــل م

ئاسـة منظمـة     بر ةجلنـة الـربامج العلميـ     ، فـضال عـن      لإلحصاء والشعبة اإلحصائية والبنك الـدويل     
عنيـة باإلحـصاءات الزراعيـة الـيت        املدوليـة   الؤمترات  املـ وهو جزء مـن سلـسلة       . األغذية والزراعة 

 .تعقد يف اإلطار الذي وضعته جلنة اإلحصاءات الزراعية التابعة للمعهد الدويل لإلحصاء

وقــد . “نــهوض بالتكامــل والتحليــل اإلحــصائيال”: واملوضــوع الرئيــسي للمــؤمتر هــو - ٧٣
 لنــشره ٢٠٠٧وسـيتم إجنـازه يف مطلـع عـام     .  مـشروع الربنــامج ةامج العلميـ ت جلنـة الـرب  وضـع 

وسريكز املؤمتر على املسائل األساسية املتعلقة بتطوير اإلحـصاءات الزراعيـة           . على نطاق واسع  
ــربا   البحــث وومــن خــالل  . ضــمن نظــام إحــصائي وطــين متكامــل   املناقــشة، ســيوفر املــؤمتر من

بــني املــسائل االقتــصادية واالجتماعيــة والــسياسية واجلغرافيــة املتعلقــة   لعالقــات ا فهــم حــسنيلت
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 يف ايـة املطـاف إىل حتديـد واسـتكمال    بالتنمية الريفية والتخفيـف مـن حـدة الفقـر؛ وسيـسعى         
ومـن أجـل التـشجيع      .  القـرار  صـنع لـسياسات و  رسـم ا  ووضع املؤشـرات األساسـية الـضرورية ل       

 نطــاق واســع، سـريكز املــؤمتر بـصورة خاصــة علــى   علـى اســتخدام اإلحـصاءات الزراعيــة علـى   
وتتـوفر املعلومـات املتعلقـة بـاملؤمتر        . أمهية التنسيق اإلحـصائي واحلاجـة إىل املقارنـة بـني البلـدان            

: الـدويل الرابــع علــى موقـع االنترنــت الــذي يـديره املكتــب اإلحــصائي الـوطين يف الــصني وهــو    
)http://www.stats.gov.cn/english/icas(. 

 يف ،يف كـانكون، باملكـسيك  قد عقـد  وكان املؤمتر الدويل السابق حول هذا املوضوع        - ٧٤
قيــاس مؤشــرات ”املوضــوع الرئيــسي للمــؤمتر الثالــث  وكــان . ٢٠٠٤نــوفمرب /تــشرين الثــاين

قرابـــة وقـــد حـــضر ذلـــك املـــؤمتر  . ، مـــع التركيـــز علـــى التنميـــة الريفيـــة “الزراعـــة املـــستدامة
 .مشارك ٣٠٠

 
 ذ إجراءات بشأااختا اللجنة تقتضي مناط نق -سابع عشر 

 :قد ترغب اللجنة يف القيام مبا يلي - ٧٥

ــدمي       - ١  ــة وتق ــيت تواجــه اإلحــصاءات الزراعي ــدة ال ــشة التحــديات اجلدي مناق
 .إرشاداا بشأن التوجهات واألنشطة املستقبلية

لزراعـة  نظمـة األغذيـة وا    ملاستعراض اجلهود اليت تبذهلا الشعبة اإلحـصائية         - ٢ 
قاعدة البيانات  يف حتسني قاعدة البيانات العاملية لإلحصاءات الغذائية والزراعية من خالل           

 وجهودها الرامية لبناء جسر يـصل بـني اإلحـصاءات           ، األغذية والزراعة  اإلحصائية ملنظمة 
. الوطنية واإلقليمية والعاملية من خالل قاعدة البيانات اإلقليمية وقاعـدة البيانـات القطريـة             

وقــد ترغــب اللجنــة أيــضا يف أن تعلــق وأن تبــدي اقتراحاــا بــشأن املــضي قــدما يف هــذه    
احملاوالت ويف حماوالت مشاة تسهم يف إحصاءات قابلة للمقارنة عرب البلدان ذات نوعية 

 .جيدة تليب احتياجات اتمعات الوطنية والدولية

يح وحتـديث التـصنيفات     اإلقرار مبـسامهة منظمـة األغذيـة والزراعـة يف تنقـ            - ٣ 
 .الدولية، ومساندة جهودها ملواءمة تصنيفاا مع التصنيفات الدولية

تأييــد ــج منظمــة األغذيــة والزراعــة يف إدمــاج التعــدادات الزراعيــة مــع    - ٤ 
 .التعدادات واملسوح األخرى، خاصة مع تعدادات السكان واملساكن

وباإلضـافة  .  جودة ورصـدها   اإلعراب عن آرائها حيال أمهية وضع معايري       - ٥ 
إىل ذلـــك، قـــد ترغـــب اللجنـــة يف أن حتيـــي وتـــشجع جهـــود منظمـــة األغذيـــة والزراعـــة  
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جلنـة تنـسيق األنـشطة اإلحـصائية علـى حتـسني            واملنظمات الدولية األخرى اليت تعمـل مـع         
 .نوعية البيانات

اإلشــادة جبهــود وإســهامات منظمــة التغذيــة والزراعــة يف وضــع واعتمــاد    - ٦ 
ــاي ــات   مع ــات والبيان ــادل البيان ــة لتب ــات   الوصــفيةري دولي ــادل البيان ــادرة تب  بوجــه عــام ومب

 . بوجه خاصالوصفيةاإلحصائية والبيانات 

ر اإلعراب عن أمهية إطـالع املكاتـب اإلحـصائية الوطنيـة وإشـراكها              اتكر - ٧ 
ذيـة   الـيت تقـوم ـا املنظمـات الدوليـة، ومـساندة منظمـة األغ               يف عمليات مجع اإلحصاءات   

والزراعة يف جهودها للتوجه حنو املكاتب اإلحـصائية الوطنيـة كمراكـز التنـسيق الرئيـسية                
وقد ترغب اللجنة يف أن تذكّر املكاتـب اإلحـصائية الوطنيـة            . لألنشطة اإلحصائية الوطنية  

 .مبسؤوليتها يف االضطالع ذه املهمة، مع أا قد تنطوي على حتمل أعباء إضافية

سامهة منظمة األغذية والزراعـة يف رصـد الفقـر يف العـامل يف إطـار      التنويه مب  - ٨ 
وقـد ترغـب اللجنـة أيـضا        . األهداف اإلمنائية لأللفية وكمتابعة ملؤمتر القمة العاملي لألغذية       

يف أن تــشيد وتقــر بــدعم املنظمــة يف بنــاء القــدرات يف البلــدان مــن أجــل تقــدير مؤشــرات 
القمـة العـاملي لألغذيـة بـشأن اجلـوع ومؤشـرات انعـدام              األهداف اإلمنائية لأللفيـة ومـؤمتر       

ــن خــالل        ــة م ــستويات دون الوطني ــى امل ــصلة عل ــذائي ذات ال ــن الغ ــل  األم ــات العم حلق
، واملــساعدة التقنيــة، والتــدريب يف موقــع  )املراكــز الوطنيــة لإلرشــاد(التدريبيــة اإلقليميــة 

 .املركز الدويل لإلرشاد يف روماالعمل ومشاركة البلدان يف 

حبث ضـرورة اإلبقـاء علـى الفريـق العامـل املـشترك بـني األمانـات واملعـين                    - ٩ 
باإلحــصاءات الزراعيــة، واســتعراض مزايــا ومــساوئ اخليــارين املــذكورين أعــاله كبــديل    

 .لإلطار املؤسسي لفرقة العمل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ


