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 اللجنة اإلحصائية
 الدورة التاسعة والثالثون

 ٢٠٠٨فرباير / شباط٢٩-٢٦
 *من جدول األعمال املؤقت) ط (٤البند 

   اإلحصاءات الزراعية: بنود للعلم
ودخــل األســر اإلحــصاءات املتعلقــة بالتنميــة الريفيــة  املعــين بفريــق واي   

 جمال الزراعة املعيشية يف
 

 مذكرة من األمني العام  
، يتـشرف األمـني العـام       **بناء على طلب اللجنة اإلحصائية يف دورهتا الثامنة والثالثني         

ية الريفية ودخل األسـر املعيـشية يف        اإلحصاءات املتعلقة بالتنم  املعين ب بأن حييل تقرير فريق واي      
 .ويطلب من اللجنة أن حتيط علما بالتقرير. والتقرير مقدم إىل اللجنة للعلم. جمال الزراعة
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ــق واي     ــر فري ــة ودخــل األســر    املعــين بتقري ــة الريفي ــة بالتنمي اإلحــصاءات املتعلق
 املعيشية يف جمال الزراعة

وقـد  . ٢٠٠٨أبريـل   /نكلترا، يف نيسان  ا يورك،   عقد االجتماع األول لفريق واي يف     سُي - ١
شكل الفريق بـصفته خلفـا لفرقـة العمـل املعنيـة باإلحـصاءات املتعلقـة بالتنميـة الريفيـة ودخـل                      ت

التابعة للفريق العامل املشترك بني األمانات املعـين باإلحـصاءات        األسر املعيشية يف جمال الزراعة    
ــد   ــيت عق ــة، ال ــا تالزراعي ــامي  اجتماعه ــرانيفاخلت ــه / حزي ــدليل إصــدار عقــب ٢٠٠٦يوني  ال

 Rural Households’ Livelihood and Well-being: Statistics on Rural Development: املعنـون 

and Agriculture Household Income)     ــا ــة ورفاهه ــشية الريفي ــشة األســر املعي : أســباب معي
 .)الزراعةإحصاءات عن التنمية الريفية ودخل األسر املعيشية يف جمال 

ــرباءوسيـــــضم الفريـــــق  - ٢ ــددهم بـــــني  يف اإلحـــــصاءات واالقتـــــصاد خـــ ــراوح عـــ  يتـــ
 ووزارات الزراعــة واجلامعــات ومعاهــد   الوطنيــةمــن املكاتــب اإلحــصائية   خــبريا  ٣٠ و ٢٠

األريــاف   اهتمامــا مــشتركا بتحــسني أســاليب مجــع البيانــات بــشأن بيئــة        يولــونالبحــوث، 
 .ها واألسر املعيشية الزراعية وغري الزراعية فيا احملليةوجمتمعاهت

.  األوله خــالل اجتماعـــ التوصــل إليهــا   والنــواتج املقـــرر   الفريــق ناقش أهــداف وســتُ  - ٣
 منــها نــصف يــوم وتركــز علــى  دورة االجتمــاع يف شــكل ثــالث دورات تــدوم كــل  وســيعقد

وسـيتكلم خـالل    . النامية والبلدان   ، ودخل األسر املعيشية يف جمال الزراعة      ،اإلحصاءات الريفية 
 .كل دورة متحدث رئيسي وسيعرض فيها عدد من ورقات املناقشة
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