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  اللجنة اإلحصائية
  الدورة األربعون

  ٢٠٠٩فرباير /شباط ٢٧-٢٤
  *من جدول األعمال املؤقت) ب (٣البند 

      اإلحصاءات الزراعية: بنود للمناقشة واختاذ القرار
    تقرير عن املبادرات العاملية لتحسني اإلحصاءات الزراعية والريفية    
    مذكرة من األمني العام    

، E/2008/24انظــر (بنــاء علــى طلــب اللجنــة اإلحــصائية يف دورهتــا التاســعة والــثالثني     
الفريـق العامـل املعـين باإلحـصاءات        ، يتـشرف األمـني العـام بإحالـة تقريـر            )الفصل األول، ألف  
ويتــألف الفريــق مــن البنــك الــدويل   .لمكتــب اإلحــصائي يف االحتــاد األورويبالزراعيــة التــابع ل
وحيتوي التقرير على عـرض عـام       . والزراعة ووزارة الزراعة بالواليات املتحدة    ومنظمة األغذية   

ســـتراتيجية لتحـــسني اللخطـــة ال”ألهـــم املـــسائل يف اإلحـــصاءات الزراعيـــة، ويقتـــرح إطـــاراً  
عقـد  فريـق خـرباء     نـوقش يف اجتمـاع      ، الـذي    “اإلحصاءات الزراعية والريفية الوطنية والدوليـة     

وحتـدد اخلطـة املقترحـة      . ٢٠٠٨أكتـوبر   / تـشرين األول   ٢٣  و ٢٢يـومي   العاصمة  يف واشنطن   
ــة، و     ــصاءات الزراعيـ ــه اإلحـ ــيت تواجـ ــديات الـ ــسائل والتحـ ــم املـ ــداد أهـ ــة إعـ ــية جمموعـ أساسـ

اإلحصاءات الزراعية ذات الصلة والقابلة للمقارنة، ومنهجيات لقيـاس هـذه اإلحـصاءات،              من
ــة والوطنيــ     ــة واإلقليمي ــة دعــم املنظمــات الدولي ة لكــي تطــور هــذه اإلحــصاءات   وخطــة لكيفي

ــشطتها   ــه يف أن ــدي ب ــار هتت ــسار      . كمعي ــاد م ــر واعتم ــى التقري ــق عل ــدعوة إىل التعلي ــة م واللجن
  .املقترح العمل
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  تقرير عن املبادرات العاملية لتحسني اإلحصاءات الزراعية والريفية    
  مقدمة  -أوال   

اءات الــيت اختــذت يف الغــرض مــن هــذا التقريــر هــو إبــالغ اللجنــة اإلحــصائية بــاإلجر     - ١
 لوضع خطة استراتيجية لتحـسني اإلحـصاءات الزراعيـة والريفيـة، وطلـب مـشورة            ٢٠٠٨ عام

وهـذه الوثيقـة هـي حـصيلة مـدخالت وردت مـن العديـد مـن                 . اللجنة بـشأن اخلطـوات التاليـة      
  .البلدان واملنظمات الدولية، واللجنة مطالبة بتقدمي أي توجيهات إضافية

، اكتـشاف عـدم   ٢٠٠٧عـام  لتائج املؤمتر الدويل لإلحصاءات الزراعية     كان من بني ن   و  - ٢
وجود اجتاه للبيانـات املطلوبـة لتلبيـة الطلـب املتزايـد علـى املعلومـات بـشأن األهـداف اإلمنائيـة                      

، والبيئـة، واالحتـرار العـاملي، واألغذيـة مقابـل أنـواع الوقـود               اإلعانات الزراعيـة  لأللفية، وتأثري   
 البيانــات األساســية، مــا أن هنــاك نقــصاً يفك. ، علــى ســبيل املثــال ال احلــصراحليــوي، والعوملــة

 تتجــاوزوكلــها مــسائل . وعــدم كفايــة الــدعم املــايل، وضــعف املعرفــة باإلحــصاءات الزراعيــة  
احلــدود الوطنيــة، كمــا أن للزراعــة دوراً حموريــاً يف الرفــاه االقتــصادي واالجتمــاعي لكــثري مــن  

احلاجـة إىل بيانـات سـريعة    إىل زيـادة  أسعار األغذية أدى القلق إزاء ومنذ ذلك احلني،  . البلدان
لألسـواق أن تعمـل بكفـاءة وأن        يتـسىن    حـىت    ،عن الطلب والعرض األساسيني للـسلع الزراعيـة       

األوجــه فالطلــب املتزايــد علــى . ةالغذائيــتــسمح باختــاذ قــرارات عاجلــة فيمــا يتعلــق باملعونــات  
تتطلـــب معلومـــات قـــضايا تتعلـــق بالـــسياسات اعيـــة يـــثري الزرالبديلـــة الســـتخدام  املنتجـــات 

املسائل يف وقت ال يتوافر فيه لدى الكـثري مـن           القضايا و وتأيت هذه   . متوافرة على اإلطالق   غري
  .لإلحصاءات الزراعيةحىت املتطلبات الدنيا  - وعلى األخص البلدان النامية -البلدان 

اإلحــصاءات الزراعيــة  تعتــرب الناميــة، القطــري، ال ســيما يف البلــدان   الــصعيد وعلــى   - ٣
. والريفيــة ضــرورية لــصنع الــسياسات ورصــد التقــدم باجتــاه حتقيــق األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة   

 فـإن األسـواق العامليـة قـد تطـورت وبـدأت تنـضج، ولكـن وضـع أنظمـة                     ،وباإلضافة إىل ذلـك   
ــة مل يواكــب ذلــك    ــة والريفي ــات الزراعي ــرات املوجــود  . للبيان ــني الثغ ة يف اإلحــصاءات فمــن ب

املتوافرة بالفعل، البيانات الشاملة عن استخدام األراضي اليت تتجاوز األراضي الزراعية إلنتـاج             
لتحليـل  الالزمـة  ومـن بـني أهـم الثغـرات املوجـودة املعلومـات الدقيقـة            . احملاصيل ورعي املاشـية   

ــرارات الــيت يتخــذها املزارعــون    ــوعني مــن البيانــات موجــود بدر    . الق جــة حمــدودة،  فكــال الن
 بـشأن اسـتخدام األراضـي وتقـدمي خـدمات           نييف فهم قـرارات املـزارع     واتضحت أمهيته البالغة    

. ذه البيانـات أمهيتـها اخلاصـة عنـد ربطهـا بـاملراجع اجلغرافيـة              هلـ و. للبيئة أو للنظم اإليكولوجيـة    
، ريـاف وسـكان األ  ومن بني الثغرات األخرى اإلحصاءات الالزمة لقياس الفقر لدى املزارعني           

  .لتخفيف هذه األوضاعاملتخذة باإلضافة إىل اإلحصاءات اخلاصة برصد اخلطوات 
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واحلــد مــن الفقــر يف أغلــب البلــدان الناميــة  طــرد ولــن يتــسىن إحــداث منــو اقتــصادي م  - ٤
واملـشكلة هـي أن الكـثري مـن البلـدان عجـزت عـن        . إذا حدثت زيادة يف اإلنتاجية الزراعيـة    إال

بيانـات موثـوق هبـا عـن القطـاع الزراعـي حـىت              إلحـصائية الالزمـة لتوليـد       انظم  الـ االستثمار يف   
واسـتثمارات خارجيـة يف     خارجي  وإذا مل يكن هناك دعم      . ميكن فهم األوضاع ورصد التقدم    

األرجــح أن حيتــاج األمــر إىل عــدة ســنوات قبــل أن فمــن ديــدة، اجلتكنولوجيــات الســاليب واأل
التــدهور الــذي حــدث يف دعــم اإلحــصاءات  صر ومل يقتــ. حتــدث أي تغــريات يف هــذا الوضــع

ثغرات يف نظام املعلومات فحسب، بل وأضر جبودة البيانات والقـدرات           على إحداث   الزراعية  
 اليت توصل إليها التقييم الذي أجنز مـؤخراً عـن           تومن أهم االستنتاجا  . اإلحصائية ملا تبقى منه   

 اإلحـصاءات الزراعيـة، هـو أن اخنفـاض          يف) الفاو(ألغذية والزراعة   لاألمم املتحدة   دور منظمة   
 برنــامج اإلحــصاءات يف هاالقــدرة اإلحــصائية للبلــدان هــو أهــم مــسائل اجلــودة الــيت يعــاين منــ  

  .)١(املنظمة تلك
اجتمـاع اللجنـة    عقـد عقـب     يف اجتمـاع لألطـراف املعنيـة        الشواغل  وقد نوقشت هذه      - ٥

ملكتـــب اإلحـــصائي للجماعـــات  وقـــام ا٢٠٠٨فربايـــر /مـــم املتحـــدة يف شـــباطاإلحـــصائية لأل
 وطلبـت اللجنـة اإلحـصائية مـن املكتـب بـأن           .هبذه الشواغل األوروبية بعد ذلك بإبالغ اللجنة      

 مــع اقتــراح بكيفيــة املــضي ٢٠٠٩يعــود هبــذه املــسألة إىل اجتمــاع اللجنــة اإلحــصائية يف عــام  
داد مــشاورة ، قــام املكتــب بتــشكيل فريــق عامــل للبــدء يف التخطــيط إلعــ وهلــذا الغــرض. قــدماً

. أوسع نطاقاً حول هذه املسألة هبدف صياغة خطة استراتيجية لتحـسني اإلحـصاءات الزراعيـة              
كتـب  امل ممـثلني مـن      - يف األمـم املتحـدة       ئيةشعبة اإلحـصا  إشراف ال  ب -وقد ضم الفريق العامل     

عـة  لجماعات األوروبية، والبنك الدويل، ومنظمة األغذيـة والزراعـة، ووزارة الزرا          اإلحصائي ل 
  .د اإلحصائي الدويله، واملعللواليات املتحدة

ــوان      - ٦ ــة بعنـ ــدويل وثيقـ ــك الـ ــد البنـ ــسني    ”وأعـ ــتراتيجية لتحـ ــة اسـ ــع خطـ ــار لوضـ إطـ
مدخالت الفريق العامـل وغـريه      ، مستفيداً يف ذلك من      “الزراعية الوطنية والدولية   اإلحصاءات

ــن أصـــحاب املـــصلحة  ــاع اخلـــ    .مـ ــاس يف اجتمـ ــة هـــي األسـ ــذه الوثيقـ رباء املعـــين وكانـــت هـ
ــومي      ــمة، يــ ــنطن العاصــ ــد يف واشــ ــذي عقــ ــة الــ ــصاءات الزراعيــ ــشرين ٢٣ و ٢٢باإلحــ  تــ

لـــو املكاتـــب اإلحـــصائية الوطنيـــة    وحـــضر االجتمـــاع رؤســـاء وممث  . ٢٠٠٨أكتـــوبر /األول
 بلـــداً، كمــا شـــارك يف االجتمــاع ممثلــون عـــن البنــك الـــدويل،     ٢٧وزارات الزراعــة مــن    أو
وروبيـــة، ومنظمـــة األغذيـــة والزراعـــة، ووزارة الزراعـــة   للجماعـــات األئيكتـــب اإلحـــصااملو

__________ 
  .٢٠٠٦أكتوبر /التقييم املستقل لدور الفاو وعملها يف جمال اإلحصاءات، روما، تشرين األول  )١(  
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. ، وصـندوق النقـد الـدويل، ومنظمـة التعـاون والتنميـة يف امليـدان االقتـصادي               للواليات املتحدة 
  .ا مداخالتمن املنظمات املاحنة الرئيسية، وقدمتمنظمتان  فيه تكما شارك

حــول احلالــة يف اآلراء  وكانــت أهــم نتيجــة هلــذا االجتمــاع هــي اخلــروج بتوافــق عــام   - ٧
الراهنة غـري املرضـية لإلحـصاءات الزراعيـة، وضـرورة وجـود خطـة اسـتراتيجية لتحـسني هـذه                     

ــد املـــدى     ــون اهلـــدف البعيـ ــشاركون علـــى أن يكـ ــق املـ ــصاءات واتفـ ــة اإلحـ ــيط لعمليـ التخطـ
االستراتيجي هذه هو وضع جمموعة رئيسية مـن املؤشـرات يتفـق عليهـا دوليـاً للتنميـة الزراعيـة                    

 علـى أن تعكـس اخلطـة االسـتراتيجية هـذه االتفـاق بـني                ،والريفية يف ظل واليـة األمـم املتحـدة        
علـى  و. املنظمات اإلحصائية الوطنية والدوليـة، واجلهـات املاحنـة وأصـحاب املـصلحة اآلخـرين          

  :أن تقوم اخلطة االستراتيجية لتحقيق هذا اهلدف، مبا يلي
ية الــيت ينبغــي أن يتعهــد كــل بلــد بتوفريهــا، حتديــد حــد أدىن مــن اجملموعــات اإلحــصائ  •  

تضم االحتياجات الرئيـسية الراهنـة مـن اإلحـصاءات الزراعيـة واالحتياجـات الناشـئة،                
مثــل إحــصاءات اســتخدام األراضــي لتحليــل ظــاهرة االحتــرار العــاملي، وسياســات         

  .انبعاثات غازات الدفيئة، وحوافز إنتاج أنواع الوقود احليوي
راعــة لــضمان تكاملــها مــع النظــام اإلحــصائي الــوطين عنــد وضــع         تقــدمي خطــة للز   •  

  .االستراتيجيات الوطنية لتطوير اإلحصاءات وتنفيذها
الدعوة إىل حصول املنظمات اإلحصائية الوطنية ووزارات الزراعـة علـى متويـل للوفـاء             •  

  .باملتطلبات املتفق عليها دوليا
د جمموعة مـن األدوات املنهجيـة علـى         وضع األساس لبناء القدرات اإلحصائية، بتحدي       •  

  .أساس افتراض أن هذه األدوات سوف ُتدمج يف النظام الوطين
ــسيق اجلهــود لتحــسني اإلحــصاءات         •   ــى تن التوصــل إىل اتفــاق بــني اجلهــات املاحنــة عل

  .الزراعية والريفية
حتقيــق التكامــل بــني املتطلبــات املتداخلــة للبيانــات، لتــشمل قطاعــات أخــرى مثــل            •  

  .حة، والتعليم، والبيئةالص
وسوف ُتربز اخلطة االستراتيجية أمهية تعداد الـسكان، كمـا سـتؤكد علـى احلاجـة إىل          - ٨

وسـوف يـوفر ذلـك إطـارا للدراسـات          . منوذج أساسـي لإلنتـاج الزراعـي واسـتخدام األراضـي          
ئص أو عمليات التعداد الالحقـة، وجمموعـة البيانـات الـيت تـدمج خـصا              /االستقصائية للعينات و  

ونظرا لتوقيت جولـة التعـداد الـذي جيـري          . األسر املعيشية يف اجملاميع الرئيسية لإلنتاج الزراعي      
، فــإن اللجنــة اإلحــصائية يف األمــم املتحــدة ينبغــي أن تؤيــد ٢٠١٠كــل عــشر ســنوات يف عــام 
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وسوف تعطي هـذه البيانـات فهمـا أفـضل للكـثري مـن عناصـر                . شرط إدراج النموذج الزراعي   
منائية لأللفية، كما ستعطي مؤشـرات ميكـن هبـا قيـاس بعـض التـأثريات االقتـصادية                األهداف اإل 

  .واالجتماعية والبيئية لتغري املناخ يف عقود السنني القادمة
وخالصة القول أن اخلطة االسـتراتيجية سـتوفر اإلطـار الـالزم لـدمج جمموعـة أساسـية                    - ٩

ئية الوطنيـة والدوليـة، وحتديـد جمموعـة مـن           من اإلحصاءات الزراعية والريفية يف الُنظم اإلحصا      
منهجيات مجع البيانات، وتوفري إطار للتكامل بني اإلحصاءات الزراعيـة والريفيـة مـع البيانـات            

وأخـريا،  . املتداخلة املطلوبة للقطاعات األخـرى، وتلبيـة احلاجـة إىل حتـسني القـدرة اإلحـصائية               
ــني امل      ــسيق ب ــا للتن ــيكال إداري ــإن اخلطــة ســتقترح ه ــوزارات   ف ــة وال نظمــات اإلحــصائية الوطني

بني املنظمات اإلحصائية الوطنية يف البلدان األخـرى، واجلهـات املاحنـة، واملنظمـات              والقطرية،  
  . أيضااإلقليمية والدولية

. ومن أهم عناصـر اخلطـة االسـتراتيجية، إدمـاج الزراعـة يف النظـام اإلحـصائي الـوطين                    - ١٠
ى القطاعـات األخـرى، كمـا سـتعطي سـابقة إلدماجهـا يف              علهذه العملية   وسوف تؤثر نتيجة    
  .النظام الوطين كذلك

استعراضا موجزا للحالة الراهنة جلـودة ونطـاق اإلحـصاءات          الفرع الثاين أدناه    ويعطي    - ١١
. الزراعية عرب األقاليم املختلفة، وموجزا للجهود اليت ُبذلت بالفعل لتحسني هـذه اإلحـصاءات             

ويعـرض الفـرع    لمسائل املتعلقة بنطاق اخلطة االسـتراتيجية،       ستعراضا ل يتضمن الفرع الثالث ا   و
استراتيجية لتحديـد البيانـات املطلوبـة للقـرن احلـادي والعـشرين، وعلـى األخـص كيفيـة                  الرابع  

. يــستطيع كــل فــرد تقــدميها وينبغــي عليهــا تقــدميها الــيت حتديــد جمموعــة أساســية مــن البيانــات 
ــرع اخلــامس    ــرض الف ــة     احلجــج املتويع ــل لإلحــصاءات الزراعي ــاج الكام ــضرورة اإلدم ــة ب علق

الفـرعني الـسادس والـسابع      هـذا املفهـوم يف      يرد  وسوف  . والريفية يف نظم اإلحصاءات الوطنية    
) الفـرع الثـامن   (ويعـرض الفـرع اخلتـامي مـن الوثيقـة           . املتعلقني باملنهجية واإلدارة على التـوايل     

  .ئية لألمم املتحدة للنظر فيها املطروحة على اللجنة اإلحصاموجزا للمسائل
  

 أساسية معلومات  -ثانيا   
 .“العــامل يف الزراعيــة اإلحــصاءات نوعيــة حالــة” تقــدمي هــو الفــرع هــذا مــن الغــرض  - ١٢

 يف النوعيــة ومقارنــة اإلحــصائية النتــائج نوعيــة عــن كميــة معلومــات تــوفري الــسهل مــن ولــيس
 والزراعــة لألغذيــة املتحــدة األمــم ملنظمــة لاملــستق التقيــيم أن غــري .حاليــا النوعيــة مــع املاضــي

 بالنـسبة  الوطنيـة  اإلحـصائية  القـدرة  بـأن  تفيـد  مقنعـة  رمسيـة  غـري  معلومـات  عن كشف )الفاو(
 الـوطين  الـصعيد  علـى  املـوارد  اخنفـاض  بـسبب  الـزمن  مـر  علـى  تـدهورت  الزراعية لإلحصاءات
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يف  التـدهور  هـذا  أسـباب  أحـد  يتمثـل  أن وميكـن  .املاحنـة  اجلهـات  جانـب  مـن  االهتمام وغياب
 البيانـات  اسـتخدام  عـدم  ظـل  ويف .املتـوفرة  للبيانـات  معـزى  ذي حتليـل  تقدمي على القدرة عدم
البيانـات   حمتـوى  مـن  باحلد تتسم مفرغة حلقة إىل يفضي ما وهو املوارد، قلَّصُت فيه الكفاية  مبا

 فـإن  أساسا، النامية لدانالب يف والنوعية الكمية من كل يف التراجع يشاهد وفيما .تهانوعي ومن
 يف بلـدان  عـدة  أن ذلـك  إىل يـضاف  ؛املـصري  نفـس  مـن  تعـاين  النمـو  املتقـدم  العـامل  بلدان بعض
 .اجلديدة التحديات تواكب مل الفئتني

 القــيم مــن كــبري قــدر عــن الفــاو بيانــات قاعــدة يف لإلحــصاءات اســتعراض وكــشف  - ١٣
 املثـال،  سـبيل  علـى  الفـاو  بيانـات  قاعدة د أوردت فق .بياناهتا تقدم مل بلدانا هناك ألن املفترضة
  هـذه  أصـل  مـن  بلـدا  ٦٧ ـلـ  بالنـسبة و .٢٠٠٧ لعـام  بلـدا  ١١٨ ـلـ  بالنسبةالقمح   إنتاج بيانات
 يتـبني  النظـر  نعـا موبإ ،رمسيـة  شـبه  مصادر من مستمدة أو مفترضة إما البيانات كانت ،البلدان

 البيانـات  أن غـري  .األفريقيـة  البلدان من ائةامل يف ٧٠ حلوايل بالنسبة مفترضة كانت البيانات أن
 مـن  بلـدان  ذلـك  يف مبـا  العـامل،  من األخرى املناطق كل يف لبلدان بالنسبة أيضا مفترضة كانت
 أن ٢٠٠٧ لعــام الفــاو بيانــات قاعــدة نــتوبيَّ .االقتــصادي امليــدان يف والتنميــة التعــاون منظمــة
 عـددها  البـالغ  اآلسيوية البلدان أصل من بلدان ١٠ ـل بالنسبة مفترضة قيمته كانت األرز إنتاج
 املفترضـة  البيانـات  فمقـدار  ،٢٠٠٦ لعام البيانات نفس مع مقارنة إجراء املفيد ومن .بلدا ١٦

 ويف .آسـيا  يف لألرز بالنسبة صفر وإىل بلدا، ٣٤ إىل ٦٧ من اخنفض أفريقيا يف لقمحل بالنسبة
 عامـل  إىل نظرنـا  مـا  إذا داللـة  مـن  خيلـو  ال هفإنـ  إجيابيـة،  إشـارة  ذلـك  فيـه  يـشكل  الـذي  الوقت
 .التوقيـت  وحـسن  ووثاقـة الـصلة    الدقـة  :جلـودة اإلحـصاءات    أبعـاد  ثالثـة  ومثة .التوقيت حسن
 يف فــشلت ٢٠٠٧ لعــام الفــاو إىل االســتجابة فــإن ،٢٠٠٨ عــام هنايــة علــى أوشــكنا أننــا ومبــا

 .التوقيت حسن اختبار

باهظــة التكــاليف، فإهنــا مــا برحــت تعتــرب عــادة،  ةالزراعيــ عــداداتتال بــالرغم مــن أنو  - ١٤
 حــد علــى ألخــذ العينــات وإطــارا الدوريــة املقــاييس تــوفر ألهنــاركيــزة اإلحــصاءات الزراعيــة 

 جـوالت  يف البلـدان مـشاركة    أدنـاه حـسب املنطقـة      اجلدول يف الواردة املعلومات تبنيو .سواء
 الـذي  الـزمين  اإلطـار  اجلـدول  نييبكما   .٢٠٠٠ و ١٩٩٠ و ١٩٨٠ لألعوام الزراعي التعداد
 .يزراع تعداد آخر البلدان من عدد فيه أجرى
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   ١ اجلدول
  .)حسب املنطقة ( تعداد زراعي البلدان آخر أجرت فيهاالفترات الزمنية اليت

  
  ١٩٩٠قبل عام   املنطقة

‐١٩٩٠األعـــــــــــــــوام 
١٩٩٩  

 أو األعــوام ٢٠٠٠عــام 
  الالحقة

  ٢٢  ١٠  ١٠ أفريقيا
  ١٢  ٦  ٤ لية وأمريكا الوسطىأمريكا الشما
  ٦  ٤  ٢ أمريكا اجلنوبية

  ٢٤  ١  ٤ آسيا
  ٢٩     أوروبا

  ٩  ٤  ١ أوقيانوسيا
  ١٠٢  ٢٥  ٢١ اجملموع  

  
  .الشعبة اإلحصائية يف األمم املتحدة  :املصدر  
    

 تعـداد  آخـر بلدا   ١٤٨ عددها البالغ البلدان من املائة يف ٣٠ ى حنو  أجر قدلو    
 منـذ  تعـداد  أي بلـدا  ٢١ جيـر  مل فيمـا  ،١٩٩٠ و ١٩٨٠ جـوليت  إحدى يف هلا زراعي

 يف فيهــا النظـر  سـيلزم  الــيت املـسائل  ومـن  .ذلــك قبـل  أو املاضـي  القــرن مـن  الثمانينـات 
 الــيت البلــدان كانــت إذا ومــا التكلفــة تــربر النتــائج كانــت إذا مــا االســتراتيجية اخلطــة
 النظـر  أو تعـداد  إجـراء  علـى  تـشجيعها  ينبغـي  ٢٠٠٠ عـام  قبل تعدادها نتائج صدرت

ــاقص ١ اجلــدولو .للزراعــة اإلحــصائي برناجمهــا لتحــسني أخــرى خطــوات يف  ألن ن
 أساسـي  تقيـيم  ضـرورة إجـراء    هـذا  ويـبني  .متـوفرة  غري البلدان ببقية املتعلقة املعلومات

 .الزراعية لإلحصاءات الدويل للنظام

 املكاتـــب عـــاتق علـــى امللقـــاة املـــسؤولية درجـــة املـــستعرضة األخـــرى املـــسائل ومـــن  - ١٥
ــة اإلحــصائية ــسبةالوطني ــة لإلحــصاءات  بالن ــة ومــن .الزراعي ــة، الناحي  وزارات قــدمت التارخيي

 شـبكة   كـان لـديها    ألنه بالزراعة املتعلقة البيانات من كبريا قسطا البلدان من العديد يف الزراعة
 لزراعــيا اإلنتــاج بــشأن دوريــة معلومــات يقــدمون ممــن أحنائهــا يف املــوزعني املــوظفني مــن

 اإلحـصاءات،  لـدعم  املقـدم  التمويـل  حاليـا  الزراعـة  وزارات وتفقـد  .ذلـك  إىل ومـا  واألسـعار، 
 مث، ومـن  .األمـوال  نقـص  بـسبب  الثغرات سد على قادرة الوطنية اإلحصائية املكاتب تكن ملو

 جلهـود  أريـد  مـا  إذا حلـها  سـيلزم  هامـة  مسألة يشكل الزراعية لإلحصاءات الوطين اهليكل فإن
 للـنظم  الفـاو  أجرتـه  اسـتعراض  يـبني  املثـال،  سبيل فعلى .قدما متضي أن االستراتيجي يطالتخط
 املـسؤولية  تتـوىل  فقـط  بلـدان  ٤ يف الوطنيـة  اإلحـصائية  املكاتـب  أن أفريقيا بلدا ٤٩ يف الوطنية
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 بلـدا،  ٢٠ يف كاملـة  بالمركزيـة  اإلحـصائي  النظـام  ويتـسم  .الزراعيـة  اإلحـصاءات  عن الكاملة
 البلـدان  هلذه ليس أخرى، وبعبارة . بلدا ٢٥ عددها البالغ املتبقية البلدان يف جزئية وبالمركزية

 ويـــبني .الزراعيـــة اإلحـــصاءات برنـــامج يف بـــاملرة إســـهام أي هلـــا لـــيس أو يـــذكر إســـهام أي
 للزراعيـة؛  مركزيـة  بيانـات  نظم لديها فقط بلدان ٥ أن آسيويا بلدا ١٦ يف كلاللهي استعراض

 ليـست  وهـذه  .الفـاو  لـسجالت  وفقا بالالمركزية، ١١ عددها البالغ املتبقية نالبلدا تتسم فيما
 نظـم  لـديها  أوروبيـة  بلـدان  وعـدة  املتحـدة  الواليـات  نأ حيـث  الناميـة  البلـدان  قضايا من قضية

 مـع  الزراعيـة  اإلحـصاءات  إدمـاج  لوتنـا  لـدى  الالمركزيـة  درجة يف النظر وسيتعني .المركزية
 .وطينال اإلحصائي النظام بقية

 مـــن واســـعة طائفـــة يف النظـــر الزراعيـــة اإلحـــصاءات حتـــسني اســـتراتيجية وستـــستلزم  - ١٦
 القـدرة  تكـون  حيـث  أنـه  يف النظـر  تـستلزم  كما .البلدان بنيفيما   اإلحصائية واملوارد القدرات
 وليـست  .اإلحـصائي  النظـام  بقية لىع يصدقفإن ذلك    الزراعية، لإلحصاءات بالنسبة حمدودة
 والــوزارات الوطنيــة اإلحــصائية املكاتــب تــشترك فيهــا الــيت اإلحــصاءات عــن ليةاملــسؤو قــضية
 الـيت  الوقـت  ويف .مـشاهبة  أوضـاعا  تواجـه  والعمـل  والتعلـيم  الصحة فقطاعات بالزراعة؛ خمتصة
 متـوفرة  اإلحـصائية  املـوارد  تكـون  ال قـد  باملوضـوع،  املتـصلة  املعـارف  الـوزارات  هذه فيه تضم
  .وطين إحصائي نظام يف لتدجمها الفردية جهودها تنسيق يف تيجيةاالسترا وستتمثل .لديها

ــاك  - ١٧ ــدة املنظمــات مــن عــدد وهن ــة اإلحــصاءات لتحــسني جهــود بــذل يف الرائ  الزراعي
حـىت يتـسىن     املنظمـات  هـذه  بـني  فيمـا  الـشراكة  تعزيـز  إىل حاجـة  ومثـة  .اجلهود لتلك والداعمة
 اخلطــة  أن تعمــل  أيــضا  وســيتعني  .شتركمــ  حنــو  علــى  وتنفيــذها  ســتراتيجية اال طــة اخل وضــع

 الزراعيـة  اإلحـصاءات  يف االسـتثمار  حدت مـن   اليت الرئيسية املشاكل حتديدعلى   االستراتيجية
 الناميـة  ناالبلـد  سـيما  وال البلـدان،  مـن  خمتلفـة  جمموعـات  تواجـه  الـيت  القيود وحتديد املاضي يف

ــدخل املنخفــضة ــة وستــشمل .ال ــ اجلهــود اســتعراض العملي ــذل الــيت ةالتالي  لتحــسني بالفعــل تب
 :االستعراض ذلك على تقتصر أن دون الزراعية، اإلحصاءات

هـذا كتـاب مرجعـي     .رصد النتائج يف التنمية الزراعية والريفيـة يف ظـروف غـري مثاليـة       •  
 عن الرصد والتقييم فيما خيـص التنميـة الزراعيـة والريفيـة، أعـده البنـك الـدويل والفـاو                   

 تقـدمي  اجلهـد  هذا من الغرض وكان .الريفية التنمية أجل من احننيللم العاملي واملنتدى
 .موحـدة  بـصورة  منائيـة اإل املـساعدة  فعاليـة  لقيـاس  النتـائج  مؤشـرات  مـن  مشترك ارإط

 لرصــد هبــا االســتعانة ميكــن الــيت األساســية باملؤشــرات قائمــة املرجعــي الكتــاب ويقــدم
 واإلقليمــي الــوطين صــعدةاأل وعلــى املــشاريع صــعيد علــى احملــرز التقــدم مؤشــرات
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 األهـداف  حتقيـق  يف تـساهم  ألهنـا  اإلحصائية القدرة بناء ينبغي أنه ويشري إىل  .والعاملي
  .الفقر من واحلد االقتصادي النمو تشجع اليت الوطنية اإلمنائية

 ها، اشترك يف إعداده جلنـة األمـم املتحـدة     ه ورفا الريفيةدليل سبل رزق األسر املعيشية        •  
ة ألوروبا واملكتب اإلحصائي للجماعات األوروبيـة ومنظمـة األمـم املتحـدة            االقتصادي

. لألغذيــة والزراعــة ومنظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتــصادي والبنــك الــدويل   
ــدليل ــرد الـ ــة املتعلـــق الـــسؤال علـــى يـ ــة ومؤشـــرات بيانـــات  حتـــسنيإىل باحلاجـ  البيئـ

 املؤشـرات  مـن  جمموعـة  ويقـدم  .نفـسها  يةالزراع املعيشية واألسر الريفية واالقتصادات
 ويقتـصر  .الرئيسية اإلبالغ وحدات باعتبارها الزراعية املعيشية األسر على التركيز مع

  .النمو املتقدمة البلدان على التركيز

 شـامال  استعراضـا  للخرباء فريق أعد.  برمته استعراض اخلرباء للربنامج اإلحصائي للفاو      •  
 مجيـع  الفـاو  واليـة  وتـشمل  .القـدرات  بنـاء ل هـا وبراجمفـاو   ال إحـصاءات  جوانب جلميع

 الوحيـد  الـدويل  املصدر تكون ما كثريا حيث النامية البلدان على تركز لكنها البلدان،
  . وأسعارهالزراعي باإلنتاج املتعلقة لإلحصاءات

ــل   •   ــصاء دليـ ــشراكة يف اإلحـ ــشرين    اتالـ ــادي والعـ ــرن احلـ ــة يف القـ ــل التنميـ ــن أجـ   مـ
 .ومصرف التنمية األفريقي لتخطيط نظام إحصائي وطين منـسق        ) ٢١س  باري شراكة(

 النظـام  يف الزراعـة  قبيـل  مـن  القطاعية اإلحصائية النظم إلدماج موسع دليل مبثابة يعترب
 القــدر إىل يفتقــر فإنــه إمجاليــة، توجيهيــة مبــادئ فيــه يقــدم الــذي الوقــت ويف .الــوطين
 اإلحـصاءات  يف التغطيـة  واحتياجـات  لنطاقوا باحملتوى يتعلق فيما التفصيل من الكايف
 االسـتراتيجي  التخطـيط  نـشاط  يف حاسـم  عنـصر  مبثابـة  سيكون ذلك أن غري .الزراعية
 .القطاعات خمتلف يف البيانات من االحتياجات تداخل بسبب

ــؤمتر         •   ــب مـ ــدة مكتـ ــة لفائـ ــصاءات الزراعيـ ــؤخرا لإلحـ ــري مـ ــذي أجـ ــتعراض الـ االسـ
 مفـصال  وصـفا  االستعراض يقدم .)ة االقتصادية ألوروبا  لجنال(اإلحصائيني األوروبيني   

 االحتــاد بلــدان يف هبــا املتــصلة واإلحــصاءات الزراعيــة اإلحــصاءات يف الراهنــة للحالــة
 بلـدان  وبعـض  الـشمالية  أمريكـا  بلـدان  عـن  فضال اجملاورة األوروبية والبلدان األورويب
 ).أساسا الربازيل( اجلنوبية أمريكا

 الدراسـات   ‐ائية اليت أجراها البنك الدويل لقياس مستويات املعيشة         الدراسة االستقص   •  
 غيـتس  وملينـدا  بيـل  مؤسسة متوهلا مبادرة هذه .االستقصائية املتكاملة املتعلقة بالزراعة   

 . الكــربىالــصحراء جنــوب أفريقيــا يف املعيــشية األســر صــعيد علــى البيانــات لتحــسني
 االستقـــصائية الدراســـات جـــراءإل مبتكـــرة أســـاليب تـــصميم علـــى املـــشروع ويركـــز
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 وتطــوير البيانــات، نوعيــة لتحــسني بالتكنولوجيــا واالســتعانة ســالمتها، مــن والتحقــق
 ميدانيــة بيانــات مجــع املــشروع وسيــشمل .وحتليلــها البيانــات اســتغالل لتيــسري أدوات
 .بعد عن املستشعرة البيانات استغالل لتيسري فعلية

 تــدعم إحــصاءات إىل احلاجــة لتلبيــة حمــاوالت عــن ارةعبــ أعــاله املــذكورة واملبــادرات  - ١٨
ه يتعني على أي نظـام إحـصائي        أن غري . الريفية تنميةالو الزراعة جمال يف العامة السياسة قرارات
 أداء يكفـل  أن شـأنه  من ما وهو واملعلومات، البيانات من األخرى االحتياجات يليب أنكامل  
 نظـم  وضـع  ويـؤدي  .االستثمار املتعلقة ب  القرارات يدعم وأن بالكفاءة يتسم حنو على األسواق

 النمـــو حفـــز إىل واإلمـــدادات باألســـعار املتعلقـــة األساســـية املعلومـــات علـــى تعتمـــد سوقللـــ
 أســهم يف االســتثمار يف االقتــصادي النمــو يــدعم الــذي الثالــث العنــصر ويتمثــل .االقتــصادي

 باالسـتثمارات  يتعلـق  فيمـا  راتقـرا  اختـاذ  تدعم أن لإلحصاءات ينبغي أخرى ومرة املال؛ رأس
 التجهيــز مــصانع يف االســتثمارات عــن فــضال مــثال، األراضــي نوعيــة وحتــسني الــسقي جمــال يف

 النظــام  جعــل  يف االســتراتيجية  وســتتمثل  .ذلــك إىل ومــا  الطــرق  مثــل  األساســية،  واهلياكــل
ــادرا اإلحــصائي ــى ق ــة عل ــة، احتياجــات تلبي ــل احلكوم ــا واحتياجــات ب ــن غريه ــستعملي م  م
  .كذلك البيانات

  
  االستراتيجية اخلطة نطاق  - ثالثا  

 أي املقترحـة؛  االسـتراتيجية  للخطـة  اإلمجـايل  النطـاق  عـن  عامـة  حملة الفرع هذا سيقدم  - ١٩
 مـسائل  وتعـاجل  .كـذلك  الريفـي  البعـد  اعتبـار  ينبغـي  كـان  إذا ما وأيضا زراعة اعتباره ينبغي ما

 املعيـشية  لألسـرة  ينبغـي  كان إذا وما واملياه راضياأل باستغالل تتعلق بيانات إىل احلاجة أخرى
 .البيانات لبعض بالنسبة البيانات مجع نقطة بدور تضطلع أن املزرعة من بدال

يــستند و .للزراعــة تعريــف  وضــعبــشأن اتفــاق إىل التوصــل يف األوىل اخلطــوة وتتمثــل  - ٢٠
 األراضـي،  اسـتغالل   تـشمل  فالزراعـة  :إىل استيفاء الشروط الثالثة التاليـة      أساسي تعريف وضع

 وهـذا  .امللكيـة  مـن  مـا  نـوع  ويف واحـدة،  حياة دورة من أكثر مدى على حية كائنات وزراعة
 مييـز  كمـا  األشـجار،  قطـع  أنشطة عن الغابات وزراعة األمساك، صيد عن املائيات تربية مييزما   

 لـدى يكـون    احلـالتني،   كلتـا  فـي ف .القـنص  أو الغابـات  خـارج  التـوت  جـين  عـن  الزراعـة  مبدئيا
 .الغابات زراعة أو املائيات تربية غري أخرى ألغراض األراضي استغالل خيار املزارعني

 نطــاق ضـمن  املائيـات،  زراعـة  فيهـا  مبـا  األمسـاك،  مـصائد  إحـصاءات  تـدخل  ال وبينمـا   - ٢١
 أخـذها  وينبغـي  للغـذاء  حيويـا  مـصدرا   تـوفر  الـصناعة  هـذه  فـإن  البلـدان،  من العديد يف الزراعة
 نطـاق  خـارج  أيـضا  الغابـات  إحـصاءات  وتقـع  .والفقر الغذائي األمن تقييم لدى العتبارا بعني
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 اضـرب تـشكل    احلراجـة  ألن بالزراعـة  وثيقـة  صـلة  تربطهـا  لكـن  البلـدان،  مـن  العديد يف الزراعة
 وتــشمل .العــاملي واالحتــرار البيئــة علــى كــبري أثــر لــه األراضــي اســتغاللضــروب  مــن ارئيــسي

 املنــاخ تغريبــ املتــصلة االحتياجــات احلراجــة خيــص فيمــا البيانــات مــن الناشــئة االحتياجــات
 وأثـر  )عـة ورزامل األراضـي  من املزيد توفري منها الغرض أعمال بسبب وتدهورها الغابات إزالة(

 أوجـه  أدت العـامل،  مـن  عديـدة  منـاطق  ويف .والفقر املعيشة أسباب على احلرجية املنتجات بيع
 مـشاكل  إىل يـؤدي  قـد  ممـا  احلرجية، للزراعة نظم ظهور إىل الزراعةو احلراجة بني اهلامة التآزر
  .تنسيقها يتم مل إذا البيانات لتحليل بالنسبة

 كـبري  جـزء  أسـاس  هـو يـشكل   و .واالستجمام التعدين بني األراضي ويتراوح استغالل   - ٢٢
 وحيـدد  .ددةاملتجـ  غـري  أو املتجـددة  منها سواء املوارد ويولد احلراجة؛ أنشطة وكل الزراعة من
 علـى  يترتـب  قـد و .الزراعـة  ةوإنتاجيـ  ةواستدام استغالهلا خيص فيما االختيارات األراضي نوع

ــرار املائيــة املمــرات تلــوث بــني تتــراوح بيئيــة آثــار األراضــي اســتغالل  وكــان .العــاملي واالحت
 عمجـ  عمليـات  وتغطية نطاق  حيدد مضى فيما زراعية غري أو زراعية أهنا على األراضي تصنيف
 .النامجة عنها واإلحصاءات الزراعية البيانات

 نـدرة  تـشكل و .للزراعـة  طبيعيـا  مـوردا  باعتبارهـا  باألراضـي  اوثيق اتصاال املياه وتتصل  - ٢٣
 الغـذائي  األمـن  علـى   بـدورها   تؤثر اليت الزراعة، على مباشر أثر وهلا ،ملللعا حتديا املتزايدة املياه

 امليـاه  سـحب  عمليـات  مـن  املائـة  يف ٧٠ ينـاهز  مبـا  املرويـة  الزراعـة  وتـستأثر  .واإلنتاجية والفقر
 مقابـل  املرويـة  الزراعـة  إسـهام  عـن  إحـصاءات  إىل حاجـة  ومثـة  .)٢(العـاملي  الـصعيد  علـى  العذبة
 .باملياه يتصل فيما العامل يواجهها اليت التحديات لفهم البعلية الزراعة

 االستقــصائية للدراســات ةبالنــسب البيانــات مجــع وحــدة املزرعــة تــشكل مــا وعــادة  - ٢٤
 علــى البيانــات مجــع عمليــات تركــز حيــث جتاريــا نــشاطا تعتــرب الزراعــة فتئــت ومــا .الزراعيــة
 لـدى  لإلبـالغ  وحـدة  باعتبارهـا  أمهيـة  املزرعة تكتسي وبينما .اإلبالغ وحدة باعتبارها املزرعة
 مبــصادر املتعلقــة تواملعلومــا واهلياكــل، املــوارد، واســتغالل األساســية، الــسلع إنتــاج يف النظــر

 هـي  االسـتهالك  وممارسـات  العاملـة  القـوة  يف اإلسـهام  فـإن  الزراعيـة،  املعيـشية  األسـرة  إيرادات
 أســئلة هــذه البيانــات متطلبــات وتــثري .واجلــوع الفقــر علــى القــضاء يف أساســية عناصــر مبثابــة
 مــن دالبــ قيــاس وحــدة الزراعيــة املعيــشية األســر تــصبح أن تــستلزم الــيت احلــاالت خيــص فيمــا

 املــوارد مــن كــبري جــزء يف البلــدان مــن العديــد يف األســرية األراضــي قطــع وتــساهم .املزرعــة
 التقـدم  لرصـد  البيانـات  مجـع  عمليـات  خيـص  فيما القياس وحدة هي املعيشية واألسرة .الغذائية
 املـدخالت  أحـد  هـو  مثال املعيشية األسرة فدخل .لأللفية اإلمنائية األهداف حتقيق صوب احملرز

__________ 
  . البنك الدويل،٢٠٠٨مؤشرات التنمية يف العامل،   )٢(  
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 واملـسائل  والتعلـيم  الصحة مثل االجتماعية اخلصائص قياس وينبغي .الفقر تقديرات يف املباشرة
 حاجـة  ومثـة  .اإلبالغ وحدة أهنا على املعيشية األسرة باستخدام الدخل ووضع بالعمالة املتعلقة

 األســر بــني التــداخل جمــال حتديــد إىل الــسعي مــع لكــن اإلبــالغ، وحــديت بكلتــا االحتفــاظ إىل
 .واملزارع عيشيةامل

 يــشمل هأنــ بيــد .فقــط الزراعــة يــشمل أنــه علــى خطــأ الريفــي البعــد يعتــرب مــا وكــثريا  - ٢٥
 دخـل  مـن  تزيـد  والـيت  الزراعة عمال على تتنافس اليت الزراعية وغري الزراعية التجارية املشاريع
 األسـر  مـن  كـال  الريفـي  احليز ويشمل .فقرها وطأة من ختفف مث ومن الزراعية، املعيشية األسر

 املعيـشية  األسـر  دخـل  مـن  كـبريا  قدرا أن تعقيدا األمر يزيد ومما الزراعية وغري الزراعية املعيشية
 يف ٧٠مـن  أكثـر  فيـه  يعـيش  الذي احليز هو الريفي واحليز .زراعية غري أنشطة من يأيت الزراعية
 إمكانيـة الوصـول إىل     مثـل  األساسـية،  اهلياكـل  إىل افتقـارا  اجملاالت أكثر وهو .الفقراء من املائة

 .املالية واخلدمات والصحة التعليماحلصول على و والنقل الطرق

ــثري  - ٢٦ ــادة وت ــذا يف الــواردة امل ــدة الفــرع ه ــشأن أســئلة ع ــة نطــاق ب  االســتراتيجية اخلط
 األقـل  علـى  واحلراجـة،  األمسـاك  مـصائد  يـشمل  أن ينبغـي  هأنـ  علـى  قويـة  حجـج  ومثة .املقترحة

 مهـم  عامـل  وامليـاه  األراضي واستغالل .األراضي واستغالل األغذية باستهالك تتصل دامت ما
 الفقـر  علـى  القـضاء  يف رئيـسي  عنـصر  مبثابـة  هـي  الريفية والتنمية .الزراعةب وثيقا ارتباطا يرتبط
 الريفـي  البعـد  فـإن  األريـاف،  يف تعـيش  الفقـراء  مـن يف املائة    ٧٠ نسبة أن إىل وبالنظر .واجلوع
 وثيقــا ارتباطــا يــرتبط مــا كــثريا الــذي البعــد وهــو االســتراتيجية، طــةاخل يف أيــضا إليــه ســينظر
 للقيـاس  وحـدة  أهنـا  علـى  املعيشية األسرة اعتبار املستقبل يف أيضا املهم من وسيكون .بالزراعة
ــسبة ــصاءات بالنـ ــة لإلحـ ــة الزراعيـ ــرض والريفيـ ــاج بغـ ــات إدمـ ــات متطلبـ ــرى قطاعـ ــن أخـ  مـ
 .املتداخلة البيانات

 بقيــة عــن مبعــزل الزراعيــة لإلحــصاءات ةياالســتراتيج اخلطــة وضــع ري أال جيــينبغــيو  - ٢٧
ــوطين اإلحــصائي النظــام ــيو ؛ال ــاج ينبغ ــة اإلحــصاءات إدم ــل الزراعي  النظــام  جممــليف بالكام

ــوطين اإلحــصائي ــداخل .ال ــد وتت ــن العدي ــن االحتياجــات م ــات م ــة جمــال يف البيان ــع الزراع  م
 إىل ومـا  والعمـل  األراضي واستغالل والتعليم ةالصحك أخرى قطاعات تستلزمها اليت تاالبيان
 واالقتـصادية  االجتماعيـة  مـل اوالعو البيئـة  مثـل  أخـرى  جمـاالت  علـى  أيضا ذلك ويصدق .ذلك
  .نيهام ينمتغري الريفي والبعد الزراعة تشكل حيث

  استراتيجية لتحديد الربنامج اإلحصائي الرئيسي لإلحصاءات الزراعية  -رابعا   
 املطلوبة لكل هذه العناصر تتجاوز ما يستطيع أي بلد تقدميـه بـشأن نفـس             إن البيانات   - ٢٨

ولذا ال بد من تقريـر      . النقطة يف الوقت املناسب، بسبب الصعوبات املتعلقة بالقدرات واملوارد        
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ومـع  . وسوف ختتلف هذه األولويات من بلد إىل آخر وسوف تتغري مبرور الوقـت        . األولويات
ميكـن أن يبـدأ    خطـة اسـتراتيجية، ال بـد أن يكـون هنـاك هـدف ال          ذلك، فلكي نبدأ يف إعـداد       

من حتديـد جمموعـة معينـة مـن املؤشـرات اإلحـصائية الرئيـسية الـيت متـس احلاجـة إليهـا علـى                إال
  .الصعيد العاملي، وتصلح للمقارنة فيما بني البلدان، ومتثل إضافة جديدة

إرسـاء نظـام إحـصائي، أو إىل إصـالح     ومن املوصى به بالنسبة للبلدان الـيت حتتـاج إىل            - ٢٩
فـإذا كـان البلـد يقـوم بإعـداد اسـتراتيجية            . النظام القائم، أن تبـدأ هبـذه اإلحـصاءات األساسـية          

وطنيــة لتنميــة اإلحــصاءات، فــإن البنــود األساســية ينبغــي أن تــشكل اإلطــار الــالزم للمكونــات 
  .الزراعية والريفية هلذه االستراتيجية

بنــد مــن بنــود البيانــات الرئيــسية بأنــه البنــد الــذي يــستخدم لعــدة   وميكــن تعريــف أي   - ٣٠
ــيم األمــن الغــذائي، وضــمان عمــل        ــة، وتقي ــيم سياســات التنمي ــة لرصــد وتقي مؤشــرات مطلوب
األسواق بكفاءة، ورصد التقدم باجتاه حتقيق األهداف اإلمنائيـة لأللفيـة، ومبثـل أحـد مـدخالت         

 املـوازين العامليـة للعـرض والطلـب علـى األغذيـة             ويـدخل البنـد الرئيـسي يف      . احلسابات القومية 
وينبغي أن يستخدم البند الرئيسي األراضـي بـشكل كـبري، وأن            . وغريها من املنتجات الزراعية   

ــة وظــاهرة       ــأثريه علــى البيئ ــه ت ــاه املــزارِع واألســر، وأن يكــون ل يــسهم بــشكل ملمــوس يف رف
 األمهيـة مبكـان حبيـث يكـون مـن بـني آخـر               وينبغي أن يعترب البند الرئيسي من     . االحترار العاملي 

  .البنود اليت حتذف من النظام اإلحصائي إذا حدث عجز يف امليزانية
وينبغي أن يكون حتديد البنود الرئيسية مبثابة حجر األساس يف وضـع أي منهجيـة ويف                  - ٣١

ية يعـين   فقبـول مفهـوم البنـود الرئيـس       . إدماج اإلحصاءات الزراعية يف النظام اإلحصائي الـوطين       
  .املوافقة على أن ستكون متوافرة على أساس جدول زمين متفق عليه

ــه     - ٣٢ ــائج  ) ١٧يف الفقــرة (ويف التقريــر الــذي ســبقت اإلشــارة إلي أعــاله بــشأن متابعــة نت
التنمية الزراعية والريفية يف ظروف أقل من أن تكون مثالية، أوصي أيضا بتحديد جمموعـة مـن                 

كمــا أن التقيــيم املــستقل الــذي أجرتــه  .  مؤشــرا١٩قائمــة بـــ املؤشــرات الرئيــسية، وعرضــت  
منظمــة األغذيــة والزراعــة أعطــى مــوجزا للمــدخالت مــن مــستخدمي البيانــات، يــبني أن أهــم  
البيانات هي بيانات التجارة واإلنتاج الزراعي ومن بينها االحتياجات الناشئة للبيانـات املتعلقـة              

ــرار العــاملي باألســعار، وأنــواع الوقــود احليــوي، والب  وقــد اســتخدم هــذا املــدخل  . يئــة، واالحت
  .لبدء املناقشة“ األساسية”كنقطة انطالق إلعداد أول جمموعة للبنود 

 بـــأهم إحـــصاءات األغذيـــة وحماصـــيل األليـــاف،  “األساســـية”ويبـــدأ حتديـــد البنـــود   - ٣٣
ساحة والبيانـــات الـــضرورية هـــي املـــ. باإلضــافة إىل أهـــم اإلحـــصاءات عـــن اإلنتـــاج احليــواين  

ومــن بــني البيانــات الــيت تعتــرب أساســية أيــضا البيانــات   . اإلنتاجيــة باهلكتــار، والغلــة، واإلنتــاج 
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املتعلقة باستخدام اإلمـدادات مثـل املخزونـات قبـل احلـصاد، والكميـات املـستخدمة لألغذيـة،                  
كما حيتـاج األمـر إىل متوسـط األسـعار          . واألعالف، والوقود احليوي، والواردات والصادرات    

  :وفيما يلي العناصر الثالثة للبيانات األساسية. لسنوية القطريةا
متثــل هــذه البيانــات مــدخال يف العديــد مــن املؤشــرات الالزمــة لرصــد تطــور       )أ(  

األســعار، ومتابعــة األمــن الغــذائي، ومــدخال حلــسابات ومقــاييس الفقــر مــن أجــل تقيــيم تــأثري   
  الزراعة على البيئة واالحترار العاملي؛

غــي مالحظــة أنــه ســيكون مــن الــضروري للمؤســسات الزراعيــة واملــصادر  ينب  )ب(  
ــات األساســية    ــوفر بعــض البيان ــة أن ت ــن عــن      . اإلداري ــى هــذه اجلهــات تعل ــإن عل ــال، ف وكمث
  الكميات اليت تستخدم إلنتاج الوقود احليوي؛

لكــي تــستخدم هــذه البيانــات لتقــدير اســتخدام األراضــي واملبــادرات املتعلقــة   )ج(  
 العــاملي، ال بــد أن تكــون البيانــات اخلاصــة بــاملَزارع واألســر مــأخوذة علــى أســاس    بــاالحترار
  .جغرايف
ونظـرا للـصعوبات املتعلقـة      . “الرئيـسية ”ومن بني النقاط اهلامة، الرجوع إىل احملاصيل          - ٣٤

ومـع ذلـك    . بالتكاليف والوقـت، فقـد يتعـذر إدراج كـل بنـد حمتمـل يف قائمـة البنـود الرئيـسية                    
تفاق على القائمة الرئيسية، سيصبح بإمكـان كـل بلـد أن يـضيف البنـود الـيت تعتـرب                    فبمجرد اال 

  .مهمة القتصاده
ومن بـني املفـاهيم األخـرى املتعلقـة بالبيانـات األساسـية، هـي أن األمـر لـن حيتـاج إىل                         - ٣٥

فهنــاك مــتغريات معينــة مثــل اســتخدام األراضــي ال تــتغري   . تقــدمي مجيــع البيانــات يف كــل ســنة 
كمــا أن البنــود الالزمــة لقيــاس دخــل األســرة املعيــشية أو تقيــيم  .  مــن ســنة إىل أخــرىبــسرعة

باإلضافة إىل أن مثـل هـذه الدراسـات         . هيكل املزارع، يصعب عمل دراسات استقصائية عنها      
  .مكلفة، وبالتايل سيتم توفريها على أساس التناوب

.  ســيتم توفريهــا يف كــل ســنة  أدنــاه، البنــود الرئيــسية املقترحــة الــيت ٢ويقــدم اجلــدول   - ٣٦
وليست هناك حاجـة إىل تنفيـذ       . يبني اجلدول مصادر البيانات ويعرضها ألغراض املناقشة       كما

وعلى البلدان أن تبدأ بالعمود األول الـذي حيتـوي أساسـا علـى              . مجيع العناصر يف وقت واحد    
  .ةبيانات اإلنتاج، مث تنتقل مع الوقت لتضيف البيانات يف األعمدة الباقي
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   ٢اجلدول 
     حبسب مصدر البيانات،بنود البيانات األساسية الالزمة يف كل سنة

بنـــود البيانـــات األساســـية   
  السنوية

األسـر  /التعـداد /مسح العينـة  
  اإلدارة  املنشأة  الزراعيةاملعيشية 

للنظر فيهـا (االستشعار عن بعد  
  )يف املستقبل

  :حماصيل األغذية األساسية
البــذور ، احملاصــيل الــسكرية

  الزيتية

املساحة اإلنتاجيـة، والغلـة،     
واإلنتــــــاج، واالســــــتهالك 

  الشخصي
  

  الكميات املخزونة
ــاج   ــزة إلنتـ ــات اجملهـ الكميـ
ــالف،  ــة، واألعـــــ األغذيـــــ
وزيـــوت الطعـــام، وأســـعار 

  الوقود

الـــــواردات والـــــصادرات، 
  واإلعانات

 اإلنذار املبكر لظروف احملاصيل
  العالقة باستخدام األراضي

ــاف ــن،  -األليـــــــ القطـــــــ
  والكتان

املساحة اإلنتاجيـة، والغلـة،     
ومتوسـط األسـعار الـسنوية    

  القطرية

ــة أو  الكميـــــــات احمللوجـــــ
ــزة، حبــسب املنتجــات    اجمله

  وأسعارها

الـــــواردات والـــــصادرات، 
  واألسعار واإلعانات

اإلنــــــذار املبكــــــر، والعالقــــــة
  باستخدام األراضي

األبقــار،  : الثــروة احليوانيــة
ــاعز،  ــام، واملــــــــ واألغنــــــــ

  نازيرواخل

حــــصر الثــــروة احليوانيــــة، 
ــاج اللحـــوم واأللبـــان    وإنتـ
واألصـــواف، واالســـتهالك 
ــصي، ومتوســـــــط   الشخـــــ

  األسعار

ــت إىل    ــيت حتول ــات ال الكمي
ــان وخيــوط، إخل   حلــوم وألب

  وأسعارها .. 

ــة،   ــيش علــــى األغذيــ التفتــ
  والواردات والصادرات

استخدام األراضـي علـى أسـاس
املواقع اجلغرافية من أجـل رصـد

   واالحترار العامليالبيئة

ــة،     الدواجن ــروة الداجنــ ــصر الثــ حــ
وإنتـــاج اللحـــوم والبـــيض، 

  واالستهالك الشخصي

ــاج   ــصنعة إلنتــ ــة املــ الكميــ
اللحــــوم، وأســــعار إنتــــاج  

  البيض

ــة،   ــيش علــــى األغذيــ التفتــ
  والواردات، والصادرات

استخدام األراضـي علـى أسـاس
املواقع اجلغرافية من أجـل رصـد

  يالبيئة واالحترار العامل
    دعم الدخول/اإلعانات  األسعار  كميات الصيد  إنتاج األمساك

    
 دوريـة  داعي هلا يف كل سنة وإمنا علـى أسـس         من بني بنود البيانات األساسية اليت ال        و  - ٣٧
  :يلي ما

 واألمسـدة، واملـواد الكيميائيـة، وامليـاه،        اإلنفاق والكميات املشتراة لألعـالف،      )أ(  
  ؛واملعدات
  حسني األراضي، والري، وتربية احليوانات اخل؛اإلنفاق لت  )ب(  
هيكل املزارع حبـسب منطهـا، كـأن تكـون مـساحة مملوكـة لألسـرة املعيـشية،                  )ج(  

مزرعة صغرية أو مزرعة جتارية؛ حبسب احلجم؛ وحبسب منط امللكية، ومـصدر العمالـة هـل                 أو
  هي مستأجرة أم عمالة أسرية؛

زراعــة وغــري الزراعــة مــن بيــع املنتجــات،  دخــل األســر املعيــشية الريفيــة مــن ال  )د(  
  واستهالك إنتاجها الشخصي، والدخل من عمالة األسرة، واألجور املكتسبة؛

   عدد العمال حبسب املنشأة يف املناطق الريفية؛-مسح القوة العاملة   )هـ(  
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تصنيفات االستخدام، كأن تكـون األرض مزروعـة باحملاصـيل،          /غطاء األرض   )و(  
  ضي حرجية أو غابات، أو صحراء أو مناطق حضرية، أو مناطق معمورة؛أو مرعى، أو أرا

  استخدام املياه وتأثريه، مثل غلة احملاصيل املروية مقابل احملاصيل غري املروية؛  )ز(  
  إزالة األخشاب من األراضي اخلاصة والعامة؛  )ح(  
ــات االجتماعيــة   )ط(   ــصحة ل    /البيان ــر، والتعلــيم، وال ــة، مثــل العم ألســرة الدميغرافي

  .املعيشية الزراعية واألسر املعيشية الريفية غري الزراعية
ولكـن أسـاس اخلطـة االسـتراتيجية        . ويظل اختيار البنود األساسـية مطروحـا للمناقـشة          - ٣٨

هو مفهوم بنود أساسية لوضع أقل جمموعة من البنود لكـل بلـد، بغـض النظـر عـن حجـم هـذا                       
  .ظامه اإلحصائيالبلد وقدرته على إدراج هذه البنود يف ن

  
   النظام اإلحصائي الوطينحتقيق التكامل يفاحلاجة إىل   -خامسا  

من بني عيوب النظم اإلحصائية احلالية، ال يف القطاع الزراعي فحـسب وإمنـا يف غـريه           - ٣٩
من القطاعات ويف البلدان املتقدمة النمو والنامية على السواء، هـو أن مجـع البيانـات مـن أجـل                    

وفوق ذلك، فـإن أكثـر      . سية املذكورة أعاله يتم يف أغلب األحيان بصورة مستقلة        البنود األسا 
من معهد من املنظمات احلكومية يشارك يف أغلب األحيان يف مجع البيانات الزراعيـة وحتليلـها                

وجتـــري مـــثال عمليـــات منفـــصلة جلمـــع البيانـــات عـــن إنتـــاج احملاصـــيل  . دون تنـــسيق كـــاف
مـــا ال يـــسمح بتحليـــل اإلنتاجيـــة حبـــسب حجـــم املنـــشأة،  وهـــو . واملعلومـــات عـــن اهلياكـــل

وأحـد العيـوب هنـا هـو أن األسـرة           . حبسب استخدام املنشآت لبعض املوارد مثـل األمسـدة         وال
وتــشري هــذه األمثلــة إىل مــشكلة مــع     . املعيــشية الزراعيــة ليــست مرتبطــة باملزرعــة كمنــشأة     
املسائل ُينظر فيه بـصورة مـستقلة، وهـو    اإلحصاءات الزراعية والريفية احلالية؛ فالكثري من هذه        

فالزراعــة قطــاع فريــد، نظــرا لالرتبــاط بــني القــرارات  . مــا ال يــسمح بتحليــل الفئــات املختلفــة
املتخذة بشأن األنشطة الزراعية اليت تؤثر على األسرة املعيشية، ودرجة فقر األسرة، وكلها هلـا               

  .عواقبها على البيئة
وىل علـى املـستوى الـوطين للتوجـه حنـو التكامـل مراجعـة        وينبغي أن تكـون اخلطـوة األ     - ٤٠

النظم اإلحصائية الوطنية وحتديد أماكن الـروابط الـيت ميكـن إقامتـها مـع اإلحـصاءات الزراعيـة                   
ومن بني أمثلة ذلك الدراسات االستقصائية اليت أُجريت يف كثري مـن البلـدان للقـوى            . والريفية
س املنشأة، دون أن تشمل املنـشآت الزراعيـة يف مجـع            وجتري هذه الدراسات على أسا    . العاملة
فجمع البيانات عن دخـل األسـر املعيـشية جيـري غالبـا مبعـزل عـن األسـر الزراعيـة أو            . البيانات

ــات     ــسمح بتفــصيل البيان ــة حبيــث ال ي ــة صــغرية للغاي ــات  . لعين فاالحتياجــات الناشــئة إىل البيان
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وفري حتلــيالت أفــضل مــن جيريهــا فــرق تــشري إىل ضــرورة التكامــل فحــسب، بــل وتتطلــب تــ ال
  .الدراسات االستقصائية

أمــا النقطـة الــيت ينبغـي دراســتها يف اخلطــة   . وسـنعاجل يف الفــرع الـسابع مــسائل اإلدارة    - ٤١
ــام         ــة يف النظ ــصورة كامل ــة ب ــة والريفي ــة إدراج اإلحــصاءات الزراعي ــي كيفي ــتراتيجية، فه االس

قة حتـــذو حـــذوها القطاعـــات األخـــرى،  وينبغـــي أن يرســـي ذلـــك ســـاب . اإلحـــصائي الـــوطين
  .كالصحة، والتعليم، والعمل، وإدارة األراضي، وما إىل ذلك

وتعطي الفقـرات التاليـة رؤيـة لإلحـصاءات الزراعيـة يف املـستقبل وكيفيـة إدماجهـا يف                     - ٤٢
وجملرد ترسيخ هذه الرؤية، سيحتاج األمـر إىل جمموعـة مـن األدوات             . النظام اإلحصائي الوطين  

كمــا أن هــذه الرؤيــة وجمموعــة األدوات سترســي . جيــة تراعــي احتياجــات فــرادى البلــداناملنه
  .األساس لبناء القدرات اإلحصائية ووضع إطار لالستراتيجيات الوطنية لتطوير اإلحصاءات

ففـي الوقـت    . وال بد من االعتراف بالطابع الطويل األجل لتنفيـذ اخلطـة االسـتراتيجية              - ٤٣
ى عـدد حمـدود مـن البلـدان الـيت تـستطيع تـوفري مجيـع املتطلبـات، فـإن            الذي ال يوجـد فيـه سـو       

وهناك عدد كـبري مـن البلـدان        . هناك بلدانا أخرى حتتاج أوال إىل إعادة بناء نظامها اإلحصائي         
  .لديه مسائل داخلية تتعلق باإلدارة ينبغي معاجلتها أيضا

ــا يف النظـــام وتـــشمل الرؤيـــة اخلاصـــة باإلحـــصاءات الزراعيـــة يف املـــستقب   - ٤٤ ل وإدماجهـ
ألخـذ العينـات، وبرنـامج      ) أطـر (وضـع إطـار     : اإلحصائي الوطين ثالثة عناصـر منهجيـة، وهـي        

وتلخــص الفــروع التاليــة مقترحــات للمناقــشة بــشأن كيفيــة  . جلمــع البيانــات، وإدارة البيانــات
  .إدماج الزراعة يف النظم اإلحصائية الوطنية

  
  املنهجية لتحديد رؤية  - سادسا 

 ومــن .العينــات إطــارات بتحديــد الــوطين اإلحــصائي النظــام يف النــدماجا أســاس يبــدأ  - ٤٥
 احلالـة  حتـدد  أن وينبغـي  .نفـسه  الوقـت  يف حتقيقها ميكن ال اخلطوات هذه أن إىل اإلشارة املهم
ــة اخلطــوات بلــد كــل واجههــاي الــيت ــاه، الفرعي ــة حــسب وتنفــذها أدن ــر األولوي  مالءمــة األكث

 :الحتياجاهتا

ــة مــن  )أ(   ــ الناحي ــدادات حتــصل ســوف ،ىاملثل ــسكان تع ــى ال ــا عل  مــن يكفــي م
 مجيـع  تـصنيف  وميكـن  .والريفيـة  الزراعيـة  املعيـشية  لألسـر  سجل إلنشاء الزراعة عن املعلومات
ــشية األســر ــة احلــضرية املعي ــة/والريفي ــصنيفا الزراعي ــا ت ــا جغرافي ــة، حــسب مرجعي ــى القري  عل
 ؛املثال سبيل
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 تـألف ي منـاطق  إطـار  إلجيـاد  بعـد  عـن  االستشعار نتجاتم تستخدم أن وميكن  )ب(  
 مثـل  األراضـي،  اسـتخدام /األرضـي  الغطـاء  بيانـات  طبقـات  إىل تنقـسم  رقميـة  بيانات طبقة من

 الـيت  التـصنيفات  مـن  وغريهـا  والقـرى  عمـورة امل واملنـاطق  والغابـات  واملراعي املزروعة األراضي
 ؛تفق عليهاا

 حتـدد  البلـد  مـن  منـاطق  إطـارات  عينـة  إلجيـاد  املعلومات هذه استخدام وميكن  )ج(  
 عامـة  صـورة  تـوفر  املـسح  عينـة  أن مـن  للتأكـد  واجلويـة  الزراعيـة  األحـوال  من املختلفة األنواع
 ميكـن  حيـث  القريـة  تكـون  أن األوىل املرحلة عينات لوحدة وميكن .والريفية الزراعية لألحوال
 والـيت  الزراعيـة  واحليـازة  املزارعـة  ملعيـشية ا األسـرة  بني الصلة لتحديد السكاين التعداد استخدام
 ؛ ذلك أيضا يف شكل مراجع جغرافيةبعد تصنف

 علـى  الـسكانية  البيانـات  نطـاق  توسـيع  علـى  قـادرة  البلـدان  بعـض  تكون وقد  )د(  
ــة مــستوى ــشية لألســر رئيــسي ســجل شــكل يف القري  أو حــضري، أســاس علــى مــصنف املعي
عيـشية، أو ريفـي مـع       امل لألسـرة  خمصـصة  رضأ قطعـة  مـع  ريفـي  أو ريفي، أو زراعي، حضري

 ؛حيازات زراعية

 االستقـصائية  الدراسات جلميع أساسا اجلغرافية املراجع مناطق إطار وسيكون  )هـ(  
إلحــصائي ا النظــام يتطلبــها الــيت الــصغرية للمــزارع االستقــصائية والدراســات املعيــشية لألســر
 ؛الوطين

 احلجــم عتبــة تفــوق الــيت زارعللمــ ســجل إنــشاء إىل حاجــة هنــاك وســتكون  )و(  
 كـبرية  أو متخصـصة  مـزارع  عامـة  بـصورة  تكـون  مـا  وعـادة  .رئيـسية  بـصورة  لألسـواق  وتنتج
 ؛عها إقامة صلة مع األسر املعيشيةم يصعب لدرجة

 الرئيــسي املعيــشية األســر ســجل علــى حيتــوي الــذي املنــاطق إطــار وســيكون  )ز(  
ــصنف ــة املراجــع حــسب امل ــزارع وســجل اجلغرافي ــةا امل ــع أساســا لتجاري ــات جلمي  مجــع عملي
 ؛ الزراعياإلنتاج لتقدير البيانات

 وســيكون .اجلغرافيــة املراجــع حــسب وتــصنيفه أعمــال ســجل إنــشاء وســيتم  )ح(  
 اخلـدمات  تقـدمي  جمـال  يف العاملـة  املؤسـسات  تكـون  وسـوف  .فرعيا الزراعي التجاري السجل
 والقطـن  والبـيض  واحلليـب  لـدواجن وا اللحـوم  جتهيز وشركات التخزين منشآت مثل للزراعة،
 . املنتجات، فرعا آخر يف هذا السجلمن وغريها والصوف

 يتـسق  سنوي عمل برنامج وتقدم مستدامة، تكون أن هبدف البيانات مجع رؤية وتبدأ  - ٤٦
 .الـزمن  مـر  علـى  االسـتخدام  متـام  اإلحـصائيني  املـوظفني  اسـتخدام  يتـسىن  حىت أخرى بعد سنة
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 مـن  امتزايـد  اعـدد  فـإن  الزراعيـة،  لإلحـصاءات  الـذهيب  املعيار هو الزراعي التعداد أن حني ويف
 أسـاس  علـى  املطلـوبني  العمـل  وحجـم  التمويـل  ذروة ضـخامة  بـسبب  صـعوبات يواجه   البلدان
 مـن  وبـدال  .الزراعيـة  اإلحـصاءات  مستقبل رؤية يف مدرجا ليس الزراعي والتعداد .منتظم غري

 سـتجري  الـيت  الدراسات االستقصائية  وبرامج العينات ذأخ أطر يف الزراعة إدراج سيتم ذلك،
 :، وذلك على النحو التايل جزءا من النظام اإلحصائي الوطينباعتبارها

 الزراعيـة  لإلحـصاءات  البيانـات  متطلبـات  مـن  أساسـية  جمموعـة  وضع سيتعني  )أ(  
 ؛اس دوري اجملموعة املطلوبة على أسمقابل سنويا مطلوبة جمموعة إىل تقسيمهاو والريفية،

 سـنوي  أسـاس  علـى  مـصنفة  مماثلـة  جوهرية جمموعة حيدد أن بلد لكل وينبغي  )ب(  
 ؛اعات الباقية من النظام اإلحصائيللقط ودوري

 البيانـات  جمموعـات  حتديـد  ينبغـي  ي،األساسـ  اإلحصائي النظام حتديد ومبجرد  )ج(  
 ؛خلاصة باألسر املعيشية واملشاريعا االستقصائية للدراسات األساسية

 املطلوبــة للبنــود البيانــات مجــع عمليــات للموضــوع املــومسي ابعالطــ حدديوســ  )د(  
 مجــع عمليــات تنــشر وســوف .املنــشودة املرجعيــة والفتــرات منــها، املطلــوب والقــدر ســنويا،
 ؛السنة لى مدارع العمل عبء الرئيسية واملشاريع املعيشية األسر لسجالت الفصلية البيانات

ــي  )هـ(   ــشر أن وينبغ ــة حــصاءاتاإل تن ــت يف الرمسي ــاح املناســب الوق ــسهولة وتت  ب
ــع ــستخدمي جلمي ــات م ــاح أن وينبغــي .البيان ــات تت ــصيلية البيان ــها، التف ــة يف لتحليل ــة بيئ  مراقب

  ؛ متطلبات احملافظة على سرية البلدمع تتسق إجراءات باستخدام
ــيتوىل  )و(   ــامج وس ــدمي  ثــيحب برن ــات التوجيهــاِتتق ــيت الزراعــة ملكون  يــصعب ال

 احملاصـيل  غلـة  وتقـدير  احملاصـيل  تعـدد  حلـاالت  املـساحة  تقـدير  ذلـك  على األمثلة ومن .ياسهاق
 .احملاصيل خفض أو/و املزارعني تقديرات باستخدام

 البيانــات؛ إدارة علــى الزراعيــة اإلحــصاءات مــستقبل لرؤيــة الثالــث العنــصر وينطــوي  - ٤٧
 “امللـف الرئيـسي الواحـد     ” مفهـوم  ينفـذ  أن هـي  املقترحـة  والرؤيـة  .املـدى  طويلـة  رؤيـة  وهذه
 كـل  أن  فهـوم هذا امل  ويعين .البيانات مستودعات منهجية باستخدام الوطين اإلحصائي للنظام
 ةمــصنف يوهــ .البيانــات مــستودع يف واحــدة مــرة ســوى تظهــر ال مؤســسة أو معيــشية أســرة
 بيانــات ذلــك يف مبــا البيانــات عناصــر مــن العديــد يتــضمن وســوف .اجلغرافيــة املراجــع حــسب
 .الزراعيـة  وغـري  الزراعيـة  والبيانـات  واملـشاريع  املعيـشية  األسـر  بيانات ومجيع السكاين، التعداد
العينـات   لتـصاميم  أساسا “الواحد الرئيسي امللف” يكون ولن .الزمن عرب بياناتال تضمنيوس

 حتليـل  ىعلـ  القدرة يوفر أنه كما .التقدير لعملية بالنسبة أيضا حامسة أمهية ذو ولكنه فحسب،
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حلــة زمنيــة معينــة وخطــوط العــرض مر يف القطاعــات عــرب ســواء حــد علــى التفــصيلية البيانــات
 :الزمن عرب

ــات ســتكون  )أ(   ــشية األســر بيان ــة املعي ــة وغــري الزراعي ــا الزراعي ــب، إىل جنب  جان
 والتعلــيم والــصحة الزراعــة قطاعــات عــرب الــربط لــتمكني اجلغرافيــة املراجــع حــسب ومــصنفة
 ؛ القطاعات ذات الصلةمن اوغريه والعمل

 بنـاء  ألغـراض  واحـد  نظـام  علـى  وجتهيزهـا  البيانـات  ختـزين  قـدرات  وستتركز  )ب(  
 .القدرات

ــيقوم  - ٤٨ ــتعراض املـــصلحة أصـــحاب مجيـــع وسـ ــرؤى باسـ ــهامات لتقـــدمي الـــثالث الـ  إسـ
 بــدء كيفيــة هــي التاليــة اخلطــوة ســتكون الــثالث، الــرؤى عناصــر حتديــد ومبجــرد .واقتراحــات

 البلــدان يف اخلاصــة واحلــاالت الظــروف االعتبــار يف تؤخــذ أن جيــب احلــال، وبطبيعــة .التنفيــذ
 جمـرد  يلـي  فيمـا  مث، ومـن  .الزراعيـة  اإلحـصاءات  لتحـسني  للبلـدان  حمـددة  طريـق  خريطة لوضع
 : تقريبيةإشارة

 أو الزراعيـة  للتعـدادات  حديث تاريخ هلا ليس واليت قدرة األقل للبلدان ينبغي  )أ(  
 املـبني  النحـو  علـى  رقميـة  بيانـات  طبقـة  لوضـع  بعـد  عن االستشعار استخدام يف لبدءا السكانية
 متعـددة علـى مراحـل      عينـات  باسـتخدام  عينـات ألخـذ ال   كإطـار ذلـك    اسـتخدام  وميكن .أعاله

 ؛ البيانات األساسيةمجع يف للبدء املعيشية األسر من أولية عينة الختيار

 فيهـا  الزراعـة  تـدمج  أن الـسكان  داداتتعـ  إجـراء  قـررت  الـيت  للبلدان وينبغي  )ب(  
 .اجلغرافية املراجع إعداد عملية يف وتبدأ

  
 اإلدارة حتديد استراتيجية  - سابعا  

 إحـصائي  نظـام  وضـع  كيفية مع تتعامل وأن الوطين، الصعيد على اإلدارة تبدأ أن يلزم  - ٤٩
 .ختلفةامل لقطاعاتملختلف ا البيانات مجع بعمليات املعنية الوزارات حول وطين

 إطـار  بـشأن  الـرؤى  يف النظـر إىل   والوزارات الوطنية اإلحصائية املعاهد حتتاج وسوف  - ٥٠
 ضـرورة  لفهـم  اإلحـصائي  بالنظـام  اخلاصة البيانات إدارة وجوانب البيانات ومجع العينات أخذ

 .البيانات تكامل

 هـيكال  ئينـش  أن إحصائي، جملس مثل منسق هيكل لديه يكن مل ما بلد، لكل وينبغي  - ٥١
  وقـد  .الزراعيـة  اإلحـصاءات  يـشمل  أن اهليكـل  هلـذا  وينبغي .الوطين اإلحصائي املكتب يترأسه
 الوفـاء  ويـتعني  .حمـددة  بيانـات  مجـع  عمليـات  إلجـراء  األنـسب  هـي  الـوزارات  بعـض  أن يتقرر
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 العينـات  أخـذ  إطـار  أسـاس  على البيانات مجع يتم أن أي الرؤى؛ بيانات يف األساسية باملفاهيم
 .البيانات مستودع يف وختزن الوطين النظام يف البيانات وتدمج الرئيسية، املنطقة من

 أن واحـد  وطـين  إحـصائي  نظـام  يف القطاعـات  مجيـع  بـني  التكامل حتقيق يعين وسوف  - ٥٢
 األغذيــة منظمــة هــذا يــشمل وســوف .مماثــل تنــسيق لــديها يتــوفر أن جيــب الدوليــة املنظمــات
 وســتحتاج .املاحنــة املنظمــات وكــذلك املتحــدة لألمــم حــصائياإل النظــام يف وغريهــا والزراعــة

 أخـرى،  وبعبـارة  .البيانـات  لتكامـل  الـشاملة  الـرؤى  لـدعم  جهودهـا  تنـسيق  إىلهذه املنظمات   
 يف النظــر إعــادة إىل الــوطين اإلحــصائي النظــام يف الزراعــة إدمــاج يــؤدي أن املــرجح مــن فــإن

 .واحد وطين إحصائي نظام يف أيضا أخرى قطاعات إدماج

 الــوطين اإلحــصائي النظــام تتخلــل منهجيــة تطبيــق إىل االســتراتيجية اخلطــة وتــدعو  - ٥٣
 يلـزم  مـا  وهتيئـة  املبكر اإلنذار ألغراض سواء بعد، عن االستشعار استخدام ويستدعي .بأكمله

 متعــددة، أطـر  عينــات وأخـذ  وتوفريهــا، األرض اسـتعمال /األرض لغطــاء البيانـات  طبقــات مـن 
 إحـصاء  مكتـب  كـل  يف عليهـا  احلفاظ الصعب من خربات البيانات، مستودع ةمنهجي وتطبيق
 وسـيلة  لتقـدمي  إقليميـة  مراكـز  إنـشاء  االسـتراتيجية  اخلطـة  يف يدرج بأن ُيوصى ولذلك، .وطين
 أن بـه  املوصـى  ومـن  .املنهجيات هلذه الوطنية االحتياجات لدعم التكلفة حيث من فعالية أكثر
 .التفوق مراكز دعم يف ربالنظ املاحنة اجلهات تقوم

  
 املتحدة لألمم اإلحصائية اللجنة لنظر توصيات  - ثامنا  

 والريفيـة،  الزراعية اإلحصاءات لتحسني استراتيجية وجود ضرورة الورقة هذه توضح  - ٥٤
 العديـد  ظهـر  وقـد  . احلادي والعـشرين   القرن يف الناشئة القضايا مع بالتعامل صلة ذات وجعلها

 :التايل النحو على االستراتيجية، وضع أثناء هيمواملفا القضايا من

 لتـوفري  زراعـة  وحـدة  الـسكان  لتعـدادات  ٢٠١٠ عـام  جولة تتضمن أن ينبغي  )أ(  
 ؛سر املعيشية واجملاميع الزراعيةاأل بني الصلة

 األراضـي  واسـتخدام  الريفـي  البعـد  االستراتيجية اخلطة نطاقأن يشمل    ويلزم  )ب(  
 طريـق  عـن  بالزراعـة  وثيقـا  ارتباطـا  تـرتبط  ألهنـا  وذلك والغابات ألمساكا ومصائد والبيئة واملياه
 ؛ قضايا السياسات العامةتداخل

 قبـل  مـن  أو إنتاجـه سـنويا    معقـول  هـو  مـا  البيانـات من   حتياجاتالا وتتجاوز  )ج(  
 لتـستكمل  سـنويا  املطلوبـة  األساسـية  املؤشـرات  مـن  جمموعـة  مت حتديـد   ولـذلك،  .البلـدان  مجيع

 ؛ أخرىيةدور مبؤشرات
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 ؛لكامل يف النظام اإلحصائي الوطينبا املؤشرات هذه تدمج وسوف  )د(  

 أطــر بــشأن منهجيــة اســتحداث الــوطين اإلحــصائي النظــام تكامــل وسيــشمل  )هـ(  
 ؛ تليب متطلبات االندماج الكاملاليت البيانات وإدارة البيانات ومجع العيناتأخذ 

ــشكل وســوف  )و(   ــق ي ــهجيات هــذه تطبي  القــدرات وحتــسني لتطــوير أساســا املن
 ؛تيجيات الوطنية لتطوير اإلحصاءاتاالسترا وتنفيذ اإلحصائية

 املثــال، ســبيل علــىبــدءا  ة،إدار هيكــلوجــود  يلــزم الــوطين، الــصعيد وعلــى  )ز(  
 التنـسيق  ينـدرج  أن ويـتعني  .الزراعيـة  اإلحـصاءات  على أيضا يشرف وطين إحصاءات مبجلس
 ؛جنة اإلحصائية لألمم املتحدة اللإطار يف ستراتيجيةلال الدويل

 املكاتـب  يف جديـدة  منهجيـة  تنفيذ لدعم إقليمية تفوق مراكز إنشاءيوصي ب و  )ح(  
 .الوطنية اإلحصائية

 األسـاس  خـط  وسيعمل .الزراعية لإلحصاءات الدويل النظام ألداء تقييم إجراء وينبغي  - ٥٥
 البنـود  التقيـيم  يوفر أن وينبغي .رزاحمل التقدم وتعقب االستراتيجية اخلطة حتسني زيادة علىهذا  
 :البلدان جلميع التالية

 لإلحـــصاءات الـــسنوية البيانـــات بأحـــدث والزراعـــة األغذيـــة منظمـــة غبـــالإ  )أ(  
 ؛ يبلغ عنه ومدى تواترهما هذا يبني أن وينبغي .الرئيسية الزراعية السلع إنتاج بشأن األساسية

 كــان إذا ومــا القــادم، التعــداد وســنة ؛ للــسكانتعــدادســنة أجــري فيهــا  آخــر  )ب(  
 يــتعني الــيت البيانــات ونــوع زراعيــة؛ وحــدة ســتدرج كانــت إذا ومــا .زراعيــة وحــدة سيــشمل
ــة البيانــات أو اإلنتــاج مؤشــر أي مجعهــا؛ ــة، الكمي ــارات مثــل الفعلي ــاج احملــصودة اهلكت  واإلنت
 ؛اد احليواناتوأعد

 يـبني  أن وينبغـي  .قـادم ال التعـداد  وسـنة  ،تعـداد زراعـي   سنة أجـري فيهـا       آخر  )ج(  
 ؛إتاحتها ومكان ُنشرت، قد البيانات كانت إذا ما ذلك

 إذا ومـا  الريفيـة،  املعيـشية  لألسـر  استقـصائية  دراسـات  فيهـا  أجريت سنة آخر  )د(  
 أو البيانـات  نـشر  مت قـد  كان إذا ما ذلك يشمل أن وينبغي .الزراعة عناصر أدرجت قد كانت

 الــوطين املكتـب  كـان  إذا مـا  أي البيانـات،  مجــع مـصدر  يـدرج  أن وينبغـي  .للجمهـور  إتاحتـها 
 ؛أو وزارة غريههو الذي نفذ الدراسة االستقصائية  لإلحصاءات

سـنة   وآخـر  التحـديث  ووسـيلة  املرجعيـة  والفتـرة  العينـات  ألخـذ  املتاحةاُألطر    )هـ(  
 ؛علوماتجرى فيها استكمال امل
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 وحـسن  )مطبـوع  شـكل  ويف االنترنـت،  شـبكة  علـى ( البيانـات  نـشر أسـلوب    )و(  
 ؛ بني مجع البيانات ونشر النتائج املنقضيالوقت ومقدار التوقيت؛

 مقابــل لإلحــصاءات الــوطين املكتــب دور :اإلحــصائي للنظــام الــوطين اهليكــل  )ز(  
 ؛ها من مصادر اإلحصاءات الزراعيةغري أو الزراعة وزارة

 اإلحـصاءات،  يرلتطو وطنية استراتيجية وضعت قد كانت إذا مااملعلومات ع   )ح(  
 .اإلجناز بتواريخ مبينة مستقبال؛ ختطيطها أو حاليا، وضعها جيري أو

 اخلتاميــة الوثيقــة وستــشكل .مراحــل علــى االســتراتيجية اخلطــة إعــداد جيــري وســوف  - ٥٦
ــة الجتمــاع ــر اســتراتيجية ورقــةإلعــداد  أساســا املتحــدة لألمــم اإلحــصائية اللجن  تفــصيال أكث
 مـع  االسـتراتيجية  الورقـة  هـذه  تقاسـم  وسـيتم  .الشـام  ازمنيـ  الولتنفيـذ وجـد   ا خطوات تتضمن
 تـستخدم  وسـوف  .الدوليـة  واملنظمـات  املاحنـة  واجلهات البيانات يمستعمل مثل املعنية اجلهات

  .االستراتيجية الورقة لتحديث املناقشات هذه عن الناجتة تنقيحاتال

ــؤمتر ســاتلي اجتمــاع ٢٠٠٩ أغــسطس/آب يف وســيعقد  - ٥٧ ــداملع مل ــدويل ه  لإلحــصاء ال
 .الوطنية اإلحصائية املنظمات ممثلي على االستراتيجية الورقة ستعرض حيث

 علـى  سـتعرض  الـيت  النهائية التوصيات جملموعة األساس االجتماع هذا نتائج وستكون  - ٥٨
 .٢٠١٠ عامل املتحدة لألمم اإلحصائية اللجنةدورة 

 يف املتحـــدة لألمـــم اإلحـــصائية نـــةاللجالـــيت اختـــذهتا  جـــراءاتاإل تـــستخدم وســـوف  - ٥٩
ــذ ٢٠١٠ عــاماجتماعهــا  ــزة ســتكون الــيت االســتراتيجية اخلطــة لتنفي  للمــؤمتر األساســية الركي

  .٢٠١٠ عام يف أوغندا يف سيعقد الذي الزراعية لإلحصاءات الدويل
  
  


