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  اللجنة اإلحصائية
    الدورة احلادية واألربعون  

  ٢٠١٠فرباير / شباط٢٦-٢٣
  *من جدول األعمال املؤقت) ب (٣البند 

        اإلحصاءات الزراعية :راربنود للمناقشة واختاذ الق
فريــق واي املعــين باإلحــصاءات املتعلقــة بالتنميــة الريفيــة ودخــل األســر        

  املعيشية يف جمال الزراعة
  

  مذكرة من األمني العام    
، يتـشرف األمـني العـام بـأن     **بناء علـى طلـب اللجنـة اإلحـصائية يف دورهتـا األربعـني          

 املتعلقــة بالتنميــة الريفيــة ودخــل األســر املعيــشية يف حييـل تقريــر فريــق واي املعــين باإلحــصاءات 
  .ويطلب من اللجنة أن حتيط علما بالتقرير. و تقرير مقدم إىل اللجنة للعلمجمال الزراعة، وه

  

 
  

  *  E/CN.3/2010/I.  
ــة للمجلــس االقتــصادي واالجتمــاعي،   انظــر   **   ــائق الرمسي ، الفــصل (E/2009/24) ٤، امللحــق رقــم ٢٠٠٩الوث

  . ألف-األول 
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ــة ودخــل          ــة الريفي ــة بالتنمي ــق واي املعــين باإلحــصاءات املتعلق ــر فري تقري
  األسر املعيشية يف جمال الزراعة

 املعقــودة يف ،صائية لألمــم املتحــدة، يف دورهتــا الثامنــة والــثالثني  اللجنــة اإلحــتأأنــش  - ١
، فريق واي املعـين باإلحـصاءات املتعلقـة        ٢٠٠٧مارس  / آذار ٢فرباير إىل   / شباط ٢٧الفترة من   

ــة    ــال الزراعـ ــشية يف جمـ ــر املعيـ ــل األسـ ــة ودخـ ــة الريفيـ ــق   بالتنميـ ــهاء الفريـ ، وذلـــك عقـــب انتـ
ـــالعام ــات املعـــ  لــ ــشترك بـــني األمانـ ــراتين باملاملـ ــة وؤشـ ــدليل   الزراعيـ ــداد الـ ــن إعـ ــة مـ الريفيـ

 Rural Households’ Livelihood and Well-being: Statistics on Rural Developmentاملعنـون 

and Agriculture Household Income) معيـــشة األســـر املعيـــشية الريفيـــة ورفاههـــا ســـبل  :
 وظـل الفريـق يعمـل    .)١() جمـال الزراعـة  إحصاءات عن التنمية الريفية ودخل األسـر املعيـشية يف    

 أخـرى غـري بلـدان       اًخالل العامني املاضيني على استكمال الـدليل بتوسـيع نطاقـه ليـشمل بلـدان              
، بالدرجـة األوىل  حمـط اهتمامـه     حاليا  منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي اليت تشكل         

اعـي ونـوع البيانـات الالزمـة لفهـم هـذه             متعددة بشأن الطـابع املـتغري للنـشاط الزر         آراءوتقدمي  
  .االجتاهات ورصدها

ــد   - ٢ ــقوعق ــا،     وايفري ــاين يف روم ــسنوي الث ــه ال ــران١٢ و ١١يف  اجتماع ــه / حزي يوني
وُحـّددت النتــائج املتوقعـة هلــذا   . السـتكمال الــدليل الالزمــة قترحـات  املواد واملــ، جلمـع  ٢٠٠٩

اشـئة يف جمـال اإلحـصاءات الريفيـة يف بلـدان            إلقاء الضوء علـى املـسائل الن      : االجتماع فيما يلي  
ــة   ــد   ،بلغــت مــستويات خمتلفــة مــن التنمي ــدة وحتدي ــادل املمارســات اجلي االســتخدام طــرق  وتب

ــة       ــة خمتلف ــر مبراحــل إمنائي ــدان مت ــة يف بل ــدة يف جمــال اإلحــصاءات الريفي ــة ألدوات جدي  ،املمكن
جمموعـة مـن    حتديـد    و هوياتـ تجدول أويل حمل  وضع  واالتفاق على خطة عمل الستكمال الدليل و      

 مـشاركا قـدموا مـن       ٦٠وشهد االجتماع حضورا كبريا، إذ حضره أكثـر مـن           . فيه سامهاتامل
وبلـــغ جممـــوع البلـــدان . منظمـــات دوليـــة ومكاتـــب أو إدارات إحـــصائية وطنيـــة وجامعـــات 

  ).العديد منها من بلدان نامية( منظمة ٢٧  بلدا و١٤واملنظمات املمثلة يف هذا االجتماع 
، النمـوذج الريفـي     ١اجللـسة   :  ثـالث جلـسات، هـي كالتـايل        إىل اجتماع روما    قُّسمو  - ٣

، االبتكـار واألدوات والنتـائج اجلديـدة        ٢اجللـسة   املسائل الناشـئة والبيانـات املطلوبـة؛ و       : املتغري
، بعض القضايا يف جمال اإلحـصاءات املتعلقـة بالتنميـة           ٣اجللسة   الريفية؛ و  اإلحصاءاتيف جمال   

 يف املرفــقوتـرد  . بلـدان بلغــت مـستويات خمتلفـة مـن التنميـة     عيـشية يف  فيـة ودخـل األسـر امل   الري
 جـدول تفاصـيل    والزراعـة  ألغذيةانظمة   املوقع الشبكي مل   يتضمنو.  املقدمة اتت للورق موجزا

__________ 
  .E.07.II.E.14 حدة، رقم املبيعمنشورات األمم املت  )١(  
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ــال  ــاع أعمـ ــع االجتمـ ــائقالومجيـ  /http://www.fao.org/fileadmin/templates/ess/pages :وثـ

rural/wye_city_group/2009/index.htm  
 عملية االسـتكمال    لربطوخالل اجللسة األخرية لالجتماع، مت التوصل إىل توافق آراء            - ٤

ت الزراعيـة والريفيـة الـيت جيـري إعـدادها           بشكل وثيق باالستراتيجية العاملية املتعلقة باإلحـصاءا      
ــشمل     ــم املتحــدة، وست ــة اإلحــصائية لألم ــة اللجن ــنقح هــذه االســتراتيجية وضــع  برعاي ــل م  دلي

 بـصفة خاصـة علـى بلـدان غـري أعـضاء يف منظمـة التعـاون والتنميـة يف امليـدان                 ان يركـز  ملحقو
ن يقـدم املـشروع األول     واتُّفـق أيـضا علـى أ      . لغـت مـستويات خمتلفـة مـن التنميـة          ب ،االقتصادي

ــار     ــاقش يف االجتمــاع املقبــل لفريــق واي املقــرر عقــده يف أي مــايو /للــدليل املــنقح وامللحــق وُين
  .  العاصمة يف واشنطن٢٠١٠

إعـداد الـدليل املـستكمل،      عمليـة   توجيـه    عضوا ل  ١٦من  مؤلفة  جلنة توجيهية   وأنشئت    - ٥
فريق واي وخـرباء أكـادمييني مـن بلـدان     اللجنة ممثلني عن منظمي االجتماع الثاين ل هذه  وتضم  
وإضـافة إىل ذلـك، أُنـشئت هيئـة         . ومن أوروبا الشرقية  ) أوغندا والربازيل والصني واهلند   (نامية  

 ودائــرة البحــوث االقتــصادية والبنــك الـــدويل     ألغذيــة والزراعــة  امنظمــة  حتريــر مكونــة مــن    
ــاين للملحــق     ــنقح والث ــدليل امل ــساسو. وحمــرَرين، أحــدمها لل ــساعدان للبحــوث  د احملــني ررين م

  . اليت تتحمل تكاليفهماألغذية والزراعةامنظمة تستقدمهما 
ُحــّددت فــصول الــدليل املــنقح وامللحــق الــيت ســيجري اســتكماهلا أو تنقيحهــا أو  قــد و  - ٦

ــى    . إعــادة صــياغتها  ــصفة خاصــة، عل ــالفقر  مــسائلوســريكز امللحــق، ب ــة ب ــسياسات املتعلق  ال
ة، وطرائق تصنيف البلدان، وتقييم مصادر البيانات، وحتليـل دراسـات   واجملاعة يف املناطق الريفي  

وســـيناقش مزيـــد مـــن . وغـــري ذلـــك مـــن املواضـــيعاحلـــاالت اإلفراديـــة واملمارســـات اجليـــدة، 
  . ٢٠١٠ مايو/أيارالتنقيحات يف االجتماع املقبل لفريق واي املقرر عقده يف 

نقح وملحقه معـا وأن يـدفع أتعـاب    وعرض البنك الدويل أن يتحمل تكاليف الدليل امل        - ٧
وسـوف  . احملررين، طالبا تـوفري أمـوال إضـافية مـن الـصندوق االسـتئماين لالسـتراتيجية العامليـة                 

 يف شكل إلكتروين فقـط، وذلـك علـى املوقـع الـشبكي          ، يف البداية  ،ُينشر الدليل املنقح وامللحق   
  .ألغذية والزراعةانظمة مل
ا على خطة عمل مفصلة إلعداد الدليل املـنقح وامللحـق،           ووافقت اللجنة التنفيذية أيض     - ٨

  : وذلك وفق اجلدول الزمين التايل
أغــسطس /هنايـة آب حبلـول   ألغذيـة والزراعـة  امنظمـة  /دائـرة البحـوث االقتـصادية   قيـام    •  

ربط عمـل فريـق واي باالسـتراتيجية العامليـة املتعلقـة            يـ مـشروع مقتـرح     بتقدمي   ٢٠٠٩
  يفيةباإلحصاءات الزراعية والر

http://www.fao.org/fileadmin/templates/ess/pages/ rural/wye_city_group/2009/index.htm�
http://www.fao.org/fileadmin/templates/ess/pages/ rural/wye_city_group/2009/index.htm�
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فصول من الدليل املـنقح وامللحـق       /طلب تأكيد خطي اللتزامات طوعية بإعداد أجزاء         •  
  ٢٠٠٩هناية صيف حبلول 

  ٢٠١٠فرباير /تقدمي املسامهات إىل احملررين حبلول شباط  •  
العاصـمة  استعراض فصول الدليل املـنقح وامللحـق يف اجتمـاع فريـق واي يف واشـنطن                   •  

  ٢٠١٠مايو /يف أيار
ــة    تقــ  •   ــة إىل املــؤمتر الــدويل اخلــامس لإلحــصاءات الزراعي دمي النــسخة املــستكملة النهائي

  .٢٠١٠أكتوبر /املقرر عقده يف كامباال يف تشرين األول
  :تقدم يف اجملاالت التاليةبعض ال، أُحرز ٢٠٠٩نوفمرب /تشرين الثاينواعتباراً من   - ٩

  .امللحقوضع وتعميم املخططني العامني للدليل املنقح ومت   •  
دعـوة إىل املـؤلفني احملـتملني لاللتـزام رمسيـا بإعـداد فـصل أو جـزء مـن الـدليل                 وجهت    •  

  .املستكمل
  . باختيار واستقدام مساعدي حبوث لدعم احملرَرينألغذية والزراعةامنظمة  قامت  •  
 مــشروع مقتــرح لطلــب أمــوال إضــافية مــن الــصندوق االســتئماين لالســتراتيجية   أُعــد  •  

  .لتابع للبنك الدويلالعاملية ا
  يف واشــنطن٢٠١٠مــايو /ومــن املقــرر أن ُيعقــد االجتمــاع املقبــل لفريــق واي يف أيــار  - ١٠

دائــرة البحــوث  /، حيــث ســتنظمه وتستــضيفه وزارة الزراعــة يف الواليــات املتحــدة     العاصــمة
  . االقتصادية والبنك الدويل
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  رفق امل  
      
واي املعـين باإلحـصاءات     فريـق    ل  االجتمـاع الثـاين    موجز وقائع جلـسات       

املعقـود  ،  املتعلقة بالتنمية الريفية ودخل األسـر املعيـشية يف جمـال الزراعـة            
  ٢٠٠٩يونيه / حزيران١٢  و١١  يوميرومايف 

  
  املسائل الناشئة والبيانات املطلوبة: النموذج الريفي املتغري: ١اجللسة العامة     

  
  حملة عامة    

لعالقة بني املشاريع الزراعية والرفاه سواء يف بلـدان         ا تعقيدتعاظم  ناقشت هذه اجللسة      - ١
ــدان ا   ــة يف املي ــدان  منظمــة التعــاون والتنمي ــع وقــد اســتندت  . القتــصادي أو غريهــا مــن البل مجي

املتـصلة  املـسائل   التجـارب الدوليـة يف معاجلـة        ات بـني  مقارنـ إىل  الورقات املقدمة إىل حد كـبري       
توزيــع تّغــري لنــشاط الزراعــي التقليــدي؛ واطــابع  وتّغــريتغــريات يف هيكــل احلوكمــة؛ حبــدوث 

ومـن املواضـيع   . “غـري الزراعيـة   ”ليـدي واألنـشطة     لعمالة على األنشطة الزراعية مبفهومهـا التق      ا
 احلاجة إىل إعادة النظر يف أنواع البيانات املطلوبة لفهـم هـذه االجتاهـات ورصـدها،                 ،املشتركة

  .تتنفيذ السياسالوذلك سواء ألغراض البحث أو 
  

  الورقات والعروض    
  

املتعلقـة  دراسـة احلالـة     :حتديد مفهوم املناطق الريفيـة لرصـد الـسياسات املتعلقـة بالـدخل                
  ورقة أعدها جيانكارلو لوتريو وآخرون، مبنطقة البحر األبيض املتوسط

يدرس املؤلفون العوامل احملددة لالختالفات الكـبرية بـني املنـاطق الريفيـة واحلـضرية يف             - ٢
ومــن اخلــصائص املــثرية . لــدان حــوض البحــر األبــيض املتوســط ستويات الــدخل يف خمتلــف بمــ

 مـا تكـون     وكـثرياً لالهتمام يف هـذا االخـتالف املكـاين أنـه حيـدث يف منـاطق متـشاهبة جغرافيـا                    
وتوجد دوما اختالفات بني املناطق الريفيـة واحلـضرية يف خمتلـف البلـدان،      .متشاهبة ثقافيا أيضا  

  .  قيمة هذه التقسيمات اإلقليمية يف التصنيفات االقتصادية ويف رسم السياساتوهو ما يبني
والحظ املؤلفون واحلضور، علـى حـد سـواء، أن هنـاك حاجـة إىل عـدد مـن البيانـات                       - ٣

.  الدوليـة للرفـاه علـى وجـه أكمـل          تفـسري املقارنـات   تـسعف علـى     األساسية اليت مـن شـأهنا أن        
فـات الكـبرية يف طريقـة مجـع البيانـات، وهـو مـا قـد يـؤثر إىل             وحدد املؤلفون عددا من االختال    

 الـدخل بكثافـة     لفـوارق يف  ونـاقش بعـض احلاضـرين مـدى صـلة ا          . لهاحد كبري على نتائج حتلي    
  . البيانات املتاحةإجياده يفالنشاط الزراعي، وهو مقياس ليس من السهل 
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أدلة مستمدة مـن    :  الزراعية ارع واألسر املعيشية  ملزيف ا امللكية واحلوكمة وقياس الدخل         
  نو جيمس جونسون وآخرأعدهاورقة ، الدراسات االستقصائية الوطنية

 وريالـدور احملـ   اختـاذ القـرارات يف اجملـال الزراعـي علـى            املتعلق ب   التقليدي أيالريركز    - ٤
 بوجـود   معاصـرا يقـرّ  فهمـاً مثـة  بيـد أن    . ة املرتبطـة بـه    واألسـرة املعيـشي    لمزرعةالواحد ل مالك  لل
املـالكون املتعـددون واألسـر املعيـشية وغريهـم مـن       فيـه   يـشترك   ،إىل حد بعيد   أكثر تعقيدا    أير

بوضـوح  مل يرد ذكرها      وتقاسم اإليرادات الزراعية بطرق    أصحاب املصلحة يف اختاذ القرارات    
ملـتغري  يكـل ا  اهلهـذا    املؤلفـون    تنـاول وي. ةالزراعـ املتعلقـة ب   يف العديد من الدراسات االستقـصائية     

 الواليــات املتحــدة وكنــدا وهولنــدا وإيطاليــا، وذلــك  كــل مــنلحوكمــة يف جمــال الزراعــة يف ل
ــة الــيت أُ   ــدان   باالســتناد إىل الدراســات االستقــصائية الوطني ــد مــن هــذه البل . جريــت يف كــل بل

 للقـرارات مـا زالـت شـائعة مـن           واحـد ويوردون ما يثبت أن الوحدة املتمثلـة يف اختـاذ املالـك ال            
  .  ارع اململوكة، لكنها ال تسهم إال حبصة صغرية يف اإلنتاجحيث حصة املز

  
، ورقــة أعــدهتا كريــستينا حتليــل مقــارن: التنويــع وتعدديــة الوظــائف يف إيطاليــا وهولنــدا     

  سالفيوين وآخرون
ــة الزراعمواجهــة أزمــة منــ ، يف مــا فتــئ املنتجــون   - ٥  يزيــدون مــن تنويــع  ة،يــوذج اإلنتاجي

فيها تلك اليت هلا صلة وثيقة بالزراعـة، وتلـك الـيت تقتـصر صـلتها هبـا                  أنشطتهم االقتصادية، مبا    
ولفهم الطريقة اليت حيـافظ      .ك املتصلة بأنشطة خارج املزرعة    على استخدام مورد مشترك، وتل    

هبا املنتجون املعاصرون على دخلهم ويظلون يشكلون جزءا من نـسيج التنميـة الريفيـة، يـستند                 
اقترحه فان ديـر بلويـغ ورويـب، ويـستخدمون          على النحو الذي     املؤلفون إىل تصنيف األنشطة   

البيانــات الــصادرة عــن شــبكة بيانــات احملاســبة الزراعيــة اهلولنديــة واإليطاليــة لدراســة ومقارنــة   
وتظهــر . متعــددة يف كــال البلــدين أنــشطةتــزداد اتــساعاً وعمقــاً وتــشمل انتــشار اســتراتيجيات 

ا وإيطاليـا يعتمـدون إىل حـد كـبري علـى االسـتراتيجيات              النتائج أن املزارعني يف كل من هولنـد       
ــدرس، موضــوع ــر أن   ال ــها تظه ــرية اســتخدامها    لكن ــستخدمة ووت ــشكيلة االســتراتيجيات امل ت
 جــزء كــبري مــن املناقــشة َرومتحــَو. املعلومــات املتاحــةطبيعــة ك جزئيــا إىل ذلــويرجــع ختتلفــان، 

ميثـل بالفعـل توسـعا لنطـاق        نـشطة   تعـدد األ  حول خـصائص االسـتراتيجيات، مثـل مـا إذا كـان             
كـثرياً  أو رمبـا    ( أن ذلـك كـثريا       يف حـني  النشاط من الزراعة إىل أنشطة أخرى خـارج املزرعـة،           

  .ما يتم يف االجتاه املعاكس) جداً
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مصادر البيانات وسبل حتسني اجلودة يف اإلحـصاءات املتعلقـة بـدخل األسـر املعيـشية يف               
  ، ورقة أعدها بريكلي هيلان االحتاد األورويب بلدا من بلد٢٧جمال الزراعة يف 

أُعيد النظر جذريا، خالل السنوات األخرية، يف النموذجني اللذين كانا معتمـدين مـن                - ٦
لزراعـة يف النـشاط االقتـصادي يف        ل وريالدور احمل قبل يف مجع البيانات الزراعية وحتليلها، ومها        

ويتتبع املؤلـف اجلهـود   . تها إىل مالك واحد اليت ترجع ملكي املزارعاتوحدوشيوع األرياف،  
اليت بذلتها البلدان األوروبية إلعادة النظر يف طريقة إجراء الدراسـات االستقـصائية علـى ضـوء               

. بـادرات األساسـية علـى أكمـل وجـه         الواقع املتغري والتحديات اليت حالت دون تنفيذ بعـض امل         
علمــا بــأن دة إىل االحتــاد األورويب، انــضمام دول جديــومــن العوامــل احلامســة يف هــذا الــصدد  

ــشطة عمــل        ــة ومؤســسات وأن ــا هياكــل ملكي ــدان هب ــد مــن هــذه البل يف اجملــال الزراعــي  العدي
  .كثرياً خمتلفة

  
  املناقشة    

عـدم قـدرة البيانـات احلاليـة، إىل حـد كـبري،             املقدمـة   من املواضـيع املـشتركة للعـروض          - ٧
ــى  ــشية كمــا ُحــددت يف    االجتاهــات الناشــئة يف اإلدارة ا إظهــارعل ــاه األســر املعي ــة ورف  لزراعي
ففي ورقـة لـوتريو، علـى سـبيل املثـال، ذهـب عـدد مـن املـشاركني إىل أن الثـروة مـن                          . اجللسة

أن مجـع   بـ  هملرفـاه علـى املـدى البعيـد، مـع إقـرار           لا أقـوى مـن الـدخل        مقياسـ شأهنا أن تـشكل     
وحــىت إذا كــان املقيــاس .  مالئمــةلبــا مــا يــتم بطريقــة غــري البيانــات املتعلقــة مبقــاييس الثــروة غا 

إعطـاء صـورة   حتـول دون  ، فإن االختالفات يف طريقة مجع البيانات لوضع مؤشرات قـد           سليما
إال أنـه كـان هنـاك اتفـاق عـام           . كاملة ودقيقة عن االختالفات الدولية يف العمليات االقتصادية       

  . دون املستوى األمثل خري من ال شيء على اإلطالقمقياساعلى أن 
وجــرت أيــضا مناقــشة عامــة بــشأن التحــدي املتمثــل يف مجــع البيانــات الــيت ميكــن أن      - ٨

واضـعي  احتياجـات   يلبون  اإلحصائيون  ف. ائج حساسة من الناحية السياسية    ُتستخدم لتحقيق نت  
سفر عنــها  تــ وجــه التــضارب الــيت    حــساسية أل  أكثــر  رجح أن يكونــوا ُيــ الــذين  الــسياسات،  

 أيـضا القيـام بتـصميم وتنفيـذ بـرامج           واضـعي الـسياسات    على   تعني أحيانا؛ غري أنه ي    تالتحليال
  .وسياسات تعكس الواقع الناشئ

  
  بشأن التنويع والدخل غري الزراعي خمتلفة آراء ): أ(١  املوازيةاجللسة    
  حملة عامة    

ــائج املتــصلة بالــدخل غــري   يف  اهلــدف الرئيــسي هلــذه اجللــسة  متثــل  - ٩ مناقــشة خمتلــف النت
وأبــرزت الورقــات املقدمــة خمتلــف اخلــصائص . ويــع أســباب املعيــشة يف األريــافنالزراعــي وبت
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واألسباب اليت تفسر أمناط الدخل يف األرياف، وال سيما يف اهلند، حيث تظهـر البيانـات عـدم       
حتسن نـسبة مـشاركة املـرأة يف األنـشطة غـري الزراعيـة يف األريـاف، ويف كنـدا، حيـث تـشكل                        

زراعيـة الـسبب الرئيـسي يف تراجـع         املة النسوية يف األنشطة غـري ال      زيادة نسبة مشاركة اليد الع    
وناقـشت اجللـسة أيـضا بعـض املـسائل املتعلقـة بالبيانـات        .  مـن الزراعـة   ألسر املعيـشية  اإيرادات  

وأثـارت إحـدى الورقـات أيـضا        . واإلطار املنهجي لتحـسني طريقـة قيـاس الـدخل يف األريـاف            
  .شرات إحصائية سليمة يف عملية اختاذ القرار حتليل إحصائي سليم ومؤاعتمادأمهية 

      
  الورقات والعروض    

  
، حالـة اهلنـد    :ئل املتعلقـة بقيـاس درجـة التنويـع        تنويع أسباب املعيشة يف األريـاف واملـسا           

  ورقة أعدها راجيف ميهتا
 األنشطة الزراعية هو مـا يفـسر وجـود    علىالدخل  اقتصار  أن  يفترض إطار فريق واي       - ١٠

 األنــشطة دمــجة يف األريــاف، مــع الورقــة مظــاهر تنويــع أســباب املعيــشوتنــاقش . دقعالفقــر املــ
األنشطة الزراعية يف إطار منوذج التنمية اهلادف إىل حتسني أسـباب           مع  االقتصادية غري الزراعية    

 اهليكليـة   ةوألقي الضوء على القيـود املرتبطـة باخلـصوصي        . املعيشة والرفاه لألسر املعيشية الريفية    
ريــاف مــن حيــث  املــوارد الطبيعيــة وعوامــل اإلنتــاج، وكــذلك اخليــارات املتاحــة يف جمــال    ألل

هـذه القيـود، ومنـها علـى سـبيل املثـال تعزيـز الـتمكني وكفالـة األمـن                    للتغلب علـى    السياسات  
وتقدم الورقة وصفا مطـوال للبيانـات املتاحـة بـشأن األبعـاد         .لتعزيز فرص تنويع أسباب املعيشة    

  .جه التنويع االقتصادي يف األرياف واملسائل املتعلقة بالقياس يف اهلنداملتعددة ألو
  

 ورقـة   أبعـاد اجتماعيـة واقتـصادية خمتـارة،       : األسر املعيـشية املرتبطـة باحليـازات الزراعيـة            
   راي بوملان، مكتب اإلحصاءات الكنديأعدها
الـيت  ة والـسكان    لربط بني الزراعـ    ا استخدم مكتب اإلحصاءات الكندي قاعدة بيانات       - ١١

 لتقيـيم ودراسـة دور هـذين العـاملني يف الزيـادة             ٢٠٠٦ إىل عـام     ١٩٧١ الفترة من عـام      تشمل
يت امللحوظة يف الدخل الذي  حتققه األسر املرتبطـة بـاملزارع املـشمولة بالتعـداد مـن األنـشطة الـ                    

للعمـل   يـدة وتناولت الدراسة األسـباب الـيت ميكـن أن تفـسر احلـصة املتزا         .  خارج املزرعة  جتري
وُيعـزى  .  تعـداد املـزارع    الذي يقوم به املالك وأفراد أسرته خارج املزرعة، كما ورد يف تقارير           

يـزداد  كـل احليـازات الزراعيـة، حيـث         اهيشهده  تـ الـذي   سـتقطاب   الجزء من هذه الزيـادة إىل ا      
 مـن األهـداف الثانويـة تفـسري       كـان   و. احليـازات الـصغرية   يـزداد عـدد     احليـازات الكـبرية و    عدد  
أوجـه إسـهام قاعـدة البيانـات املـذكورة يف           وبيـان    الربط بـني الزراعـة والـسكان وتعـداد           عملية

  .حتليل السياسات املتعلقة بالزراعة واألرياف
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 هنـــج قـــائم علـــى - قيـــاس االســـتدامة االجتماعيـــة واالقتـــصادية للمجتمعـــات الريفيـــة      
  بسوني، ورقة أعدهتا بيبا جالسياسات

 بوضع عدد معني مـن  اململكة املتحدة واألغذية والشؤون الريفية يف     قامت وزارة البيئة    - ١٢
ــل يف إجيــاد     ــسياسات املتمث ــاس هــدف ال ــا   ”املؤشــرات لقي ــة مــستدامة اجتماعي جمتمعــات ريفي

وتنـاقش الورقـة املؤشـرات الـيت اخـتريت لتقيـيم هـذا اهلـدف، حيـث قُـسمت إىل                     . “واقتصاديا
 التعلــيم والــصحة،  ذلــكسياسات العامــة، مبــا يفجــاالت الــعنــصرين رئيــسيني، أوهلمــا يعــىن مب 

جمموعــة مــن ويــستند إىل والفقــر والــسكن املعقــول التكلفــة، وثانيهمــا يركــز علــى اإلنتاجيــة،   
  .املؤشرات، منها اإليرادات وفرص العمل، واالستثمار واملشاريع

  
  يوالزراع الريفي االستقصاء جمال يف حمسنة منهجيات وضع :ب ١املوازية  اجللسة    

  حملة عامة    

 املوازيـة مـسألتني تتعلقـان جبمـع وتأويـل اإلحـصاءات عـن تنميـة           اجللـسة ناقشت هـذه      - ١٣
ــشية   ــاف ودخــل األســرة املعي ــضمنت .األري ــة األوىل  وت ــات الورق ــة   معلوم ــايري الدولي عــن املع

لإلبالغ املايل، وهي جمموعة من املعايري اليت تنص علـى منـهجيات لقيـاس الـدخل علـى صـعيد                    
 يف الـصني إلقامـة      املكتـسبة  عـن التجـارب       معلومـات   الورقـة الثانيـة    تـضمنت و. اع األعمـال  قط

ومل تكــن هنــاك صــلة مباشــرة بــني الــورقتني،    .والريفيــة ةالزراعيــلإلحــصاءات نظــام متكامــل 
 .الدليللكنهما قدمتا مادة قيمة للغاية الستكمال 

  
  عروضالورقات وال    
 الــدخل ليــة لإلبــالغ املــايل مــن أجــل حــساب  يري الدوالتجــارب املتعلقــة باســتخدام املعــا     

 ، ورقة مقدمة من كوين بونالزراعي

ــة احملاســبة لقيــاس الــدخل واألصــول يف       - ١٤ ــة لإلبــالغ املــايل يف مهن توضــع املعــايري الدولي
 بلـد، مبـا يف ذلـك االحتـاد          ١٠٠وقـد اعتمـد هـذه املعـايري أزيـد مـن              .الشركات قياسا صحيحا  

وهنــاك عمليــة تقــارب مــع املعــايري احملاســبية للواليــات    .مــن البلــدان الناميــةيب والعديــد واألور
 بعـض املـسائل الزراعيـة احملـددة مـن قبيـل             ٤١ويتناول املعيـار الـدويل للمحاسـبة رقـم           .املتحدة

سـبية،  وقد فتح ذلك املعيـار آفاقـا جديـدة عـدة يف جمـال املعـايري احملا                 .تقييم األصول البيولوجية  
 . األصول البيولوجيةب يتصل فيما “قيمة العادلةال”مثل مفهوم 

 املعـايري الدوليـة لإلبـالغ املـايل يف شـبكة بيانـات              عملية إدخـال  وتستعرض هذه الورقة      - ١٥
ــة   ــة اهلولندي ــة ) Dutch FADN(احملاســبة الزراعي ــذ عــام  اجلاري ــبني جــدوى   .٢٠٠١من وهــي ت
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لتني أصــبحتا موضــوع نقــاش يف اآلونــة اســتخدام املعــايري الدوليــة لإلبــالغ املــايل، غــري أن مــسأ
علـى النحـو   ( إدخال تغيريات على قيمة تربية املاشية يف مؤشرات الدخل  هيإحدامها   .األخرية
وهذا يعـين أن الـدخل يرتفـع عنـدما ترتفـع أسـعار تربيـة                 ). يف إطار مفهوم القيمة العادلة     احملدد
فإلغاء حصة احلليـب مـن شـأنه    : ليبوتتمثل املسألة األخرى يف ختفيض قيمة حصة احل  .املاشية

يـــث يـــتعني خفـــض قيمـــة احلـــصص يف   حكـــثرياًفـــضي إىل مـــستويات مـــن الـــدخل أدىن يأن 
 .الدخل بيان

ــه         - ١٦ ــدة لتوجي ــة أداة مفي ــايل هــي مبثاب ــالغ امل ــة لإلب ــايري الدولي ــشة أن املع وكــشفت املناق
لـك املعـايري وسـيلة      وقـد تـشكل ت     .النقاش بشأن قيـاس الـدخل والثـروة، يف اإلحـصاءات أيـضا            

مفيدة للغاية لتوحيد حسابات الدخل داخل قطاع الزراعة، بل أيضا فيما بني الزراعـة وغريهـا                
ــ  مت التــسليمغــري أنــه .مــن القطاعــات  يف العديــد مــن خطــط مجــع   قيــاس الــدخل والثــروة،أنب

ــضرائب       ــصل بال ــدخل املت ــاهيم ال ــى مف ــا عل ــوم إم ــات، يق ــة أوالبيان ــد أن منهجي ــدخل حتدي  ال
  . البتةتوضح مل

    
ــة يف الــصني        ــة والريفي ــرويج لنظــام متكامــل لإلحــصاءات الزراعي   ، ورقــة مقدمــة مــن الت

 يو شينهوا ويان فانغ

 يف املائـــة مـــن ٧٠أي ( مليـــون مـــن ســـكانه ٩٣٠الـــصني بلـــد زراعـــي كـــبري يعـــيش   - ١٧
ــسكان ــاف) ال ــريا ســريعا، و   .يف األري ــصني تغ ــشهد ال ــا  توت ــسي فيه ــةكت ــاطق التنمي ــة  املن ريفي

ويـشمل النظـام اإلحـصائي للـصني جمموعـة           .والزراعة أمهية استراتيجية للتنمية املـستدامة للبلـد       
كاملة من املؤشرات اإلحـصائية لكـي تعكـس حالـة وتطـور الزراعـة واملنـاطق الريفيـة وسـكان                   

ــسية   .األريــاف ــة عناصــر رئي ــة : وهــو يــضم ثالث ــة ،اإلحــصاءات الزراعي  ، واإلحــصاءات الريفي
وتصف الورقة العديـد مـن اجلهـود املبذولـة           .ات املتصلة باألسر املعيشية يف األرياف     واإلحصاء

لتحــسني نظــام اإلحــصاءات، وال ســيما فيمــا يتعلــق بإدمــاج الدراســات االستقــصائية لألســر     
املعيشية يف األرياف واحلضر، وحتسني الدراسات االستقـصائية لإلنتـاج الزراعـي بالتكنولوجيـا              

حلسابات االقتصادية والبيانات املتصلة باألسعار، وحتسني التنـسيق يف النظـام           احلديثة، وحتسني ا  
 .واألدوات اجلديدة من أجل إدارة النوعية

 . وإعـداده  لتوسـيع الـدليل    األسـاس    ميكن أن تـشكل    على أن الورقات     اجللسةواتفقت    - ١٨
مـن   بدايـة اجلـزء الثـاين    وميكن إعادة النظر يف أحد فروع ورقة املعايري الدولية لإلبالغ املـايل يف    

ومــن شــأن ورقــة الــصني أن تــشكل  .مناقــشة قيــاس الــدخل والثــروة مبزيــد مــن التفــصيل أجــل 
قاعدة جيدة لوضع إطار يف اجلزء األول بشأن أفضل املمارسـات املبتكـرة يف بلـد كـبري يـشهد                    

 .تطورا سريعا
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 الريفية البياناتب لقيتع فيما والنتائج اجلديدة واألدواتاالبتكار  :٢ العامة اجللسة    

 حملة عامة    

 .البيانـات الريفيـة والزراعيـة     ب يتعلـق ناقشت هذه اجللسة التكنولوجيات اجلديـدة فيمـا           - ١٩
وقـــد ُعرضـــت الورقـــات الـــيت تتنـــاول اســـتخدام  . النـــشر واجلمـــع:وتقـــع الورقـــات يف فئـــتني

ــات يف ورقــ     ــشر البيان ــدة لن ــات اجلدي ــارويل  يتالتكنولوجي ــرين جــورج وآخــرين وبارك  . وآخ
ونوقشت الورقات اليت تبحث استخدام التكنولوجيا اجلديدة من أجل مجع البيانات، من قبيـل              
استخدام االستشعار عـن بعـد، يف ورقـة مسيـث وآخـرين، وتكنولوجيـا النظـام العـاملي لتحديـد                     

 .املواقع يف ورقة دومبيا وآخرين

  عروضالورقات وال    
 دون  علــى الــصعيد  خــرائط لإلحــصاءات إعــداد: )Agro-MAPS(  أغــرو مــابس نظــام    

، ورقـة مقدمـة مـن هـوبري       املتصلة باستغالل األراضي الزراعية على نطـاق العـامل         ،الوطين
 جورج وآخرين

عبـارة عـن نظـام تفـاعلي        ) إعـداد خـرائط لـنظم اإلنتـاج الزراعـي          (Agro-MAPSنظام    - ٢٠
 النظـام خصيـصا لـدعم    أنـشئ  على الـشبكة، وقـد     موجودللمعلومات بشأن استغالل األراضي     

يـة الرئيـسية الـيت تتطلـب بيانـات إحـصائية دون وطنيـة بـشأن إنتـاج                   ملالعديد من التطبيقات العا   
ويتـيح النظـام للمـستعملني اسـتعالم وتـصفح           .احملاصيل الزراعيـة واملـساحة احملـصودة والغـالت        

والقيـام يف وقـت   البيانات اإلحصائية ذات املرجعية اجلغرافية بصورة تفاعليـة يف شـكل خـرائط           
وميكـن أيـضا جتهيـز       .الحق بترتيل البيانات واخلرائط اخلاصـة ببلـد معـّين أو منطقـة ذات أمهيـة               

ــشبكي لنظــام      ــع ال ــى املوق ــة عل ــصورة تفاعلي ــات ب  بغــرض عــرض خــرائط   Agro-MAPSالبيان
الل  باسـتغ املتـصلة وتـشمل التطبيقـات    . أمهية على الصعيدين احمللـي واإلقليمـي  هلااحملاصيل اليت  

 املـستويني  تكتـسب أمهيـة علـى    الـيت  املـسائل األراضي واملتصلة بالتنمية يف األريـاف طائفـة مـن           
 األمــن الغــذائي والفقــر، واإلدارة املــستدامة لألراضــي، وتغــري املنــاخ،  ومنــهاالــوطين والعــاملي، 

وورد يف العــرض بيــان لالســتخدام احملتمــل   .فــضال عــن صــياغة الــسياسات العامــة والتخطــيط 
 وضــع مؤشــرات خمتــارة الســتغالل األراضــي ويف جمــال مــن أجــل Agro-MAPSانــات نظــام لبي

ــد مواصــفات خــرائط نظــام اســتغالل األراضــي      ــصعيدين  ) االســتغالل الزراعــي (حتدي ــى ال عل
 .والعاملي الوطين

وخالل املناقشة، مت التشكيك يف قوة البيانات، حيث إن البيانات املستقاة من مـصادر                - ٢١
غـري أن مجيـع البيانـات املـستخدمة          .دقتها عن البيانات املالحظة بصورة مباشـرة      أخرى ختتلف   

قاعـدة   ن بيانـات أل نظـرا يف املشروع نشرت بالفعل واستمدت مباشرة من كل بلد على حـدة     
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وستـستكمل   .البيانات اإلحصائية ملنظمة األغذية والزراعة ال جتمـع علـى الـصعيد دون الـوطين        
 . ح بني ستة أشهر وأحد عشر شهرااخلرائط على فترات تتراو

  
اســتخدام االستــشعار عــن بعــد بــاالقتران مــع أســاليب االستقــصاء اإلحــصائي يف إنتــاج       

التطبيقــات : إحــصاءات تتــصل بالزراعــة واســتغالل األراضــي وغريهــا مــن اإلحــصاءات 
 ، ورقة مقدمة من جيفري مسيث وآخريناحلالية واإلمكانات املستقبلية

 االستشعار عن بعد يف مقابل عمليات االستقصاء بالعينة، وما إذا كـان             نوقشت فوائد   - ٢٢
نظام االستشعار عن بعد يعمل بالقدر الكايف الـذي تنتفـي معـه احلاجـة إىل عمليـات استقـصاء                    

 تــساؤالت عــن تكلفــة االستــشعار عــن بعــد، وفيمــا يــزيح   أيــضاأثــريت و.املــتغريات األساســية
عـــن املـــزارعني، ســـتكون مثـــة تكـــاليف فيمـــا يتـــصل   االستـــشعار عـــن بعـــد العـــبء اإلداري  

وقـد يـؤدي عنـصر التحقـق مـن البيانـات يف امليـدان يف املنهجيـة إىل حتـسني الدقـة                        .بالرباجميات
 .والتقليل من احلاجة إىل عمليات استقصاء فردية

  
 ز وأثرها يف نظام إنتاج األرز يف احليـازات الزراعيـة     تقييم اعتماد أصناف حمسنة من األرُ         

 ، ورقة مقدمة من سيكو دومبياالصغرية يف كوت ديفوار

 .لقــد أثــريت مــسألة حتــسني الغــالت باســتخدام الــري ومبيــدات األعــشاب واألمســدة     - ٢٣
 إمكانيـة اسـتخدام االستـشعار عـن بعـد لتحديـد الزراعــة       ، نوقـشت فيمـا يتـصل بورقـة مسيـث    و

كــن اســتخدام هــذا النظــام، وأشــري إىل أنــه يف حــال كــان حجــم احلقــول معقــوال، مي .املختلطــة
كان يسهل التعرف على بعض احملاصيل اليت حتمل أزهـارا أو أوراقـا مميِّـزة، ورمبـا يـصعب                   وإن

 مـسألة الفائـدة الـيت ميكـن جنيهـا مـن إجـراء                أيـضاً  أثـريت  و .زالتمييز بـني خمتلـف أصـناف األرُ       
 .زارعني إشراك املمن أجل مقارنة بالنظام العاملي لتحديد املواقع عمليات مسح

  
يوليــو ج، ورقــة مقدمــة مــن هنــج املــصدر املفتــوح لنــشر البيانــات اإلحــصائية علــى الــشبكة

 يل وليوناردو تينينيين وآخرينباركارو

ــُت  - ٢٤ ــشة  اس ــاش مبناق ــصل مبــ هل النق ــوطين    تت ــد ال ــا؛ وإضــافة إىل املعه ستعملي التكنولوجي
وأجريـت أيـضا    .  هذا النظـام   اإليطايل لإلحصاءات، انضمت بلدان مثل كوسوفو والبوسنة إىل       

 هذا النظام، وما إذا كان ينبغـي أن يتـاح   يف كشف البيانات املطلوبة على مناقشة بشأن املراقبة    
للمستعملني أنفسهم إمكانيـة الوصـول إىل جمموعـة البيانـات كاملـة وتطبيـق قواعـدهم اخلاصـة                  

الكـشف عـن البيانـات      فيما خيص الكشف عنها أو ما إذا كان ينبغي للنظام أن يراقب مـسائل               
وأكد تينينـيين أنـه يف حالـة نظـام املعهـد الـوطين اإليطـايل لإلحـصاءات، اعتمـدت                     .قبل نشرها 

 .املنهجية األخرية
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 مجع البيانات: أ ٢املوازية اجللسة     

  عروضالورقات وال    
ــات اإلحــصائية واألهــداف      ــات  : البيان ــة املالئمــة جلمــع البيان ــة مــن  املنهجي ــة مقدم ، ورق

 ليانو غاليناماسيم

ــضل مــصدر إلعــداد اإلحــصاءات يف        - ٢٥ ــار أف ــة، وضــع بروتوكــول الختي يف هــذه الورق
والفكرة الكامنة وراء ذلك هي أنه يف معظم احلـاالت، ال تتـوفر األمـوال             .الظروف غري املثالية  

ىل أفــضل إالالزمــة إلجــراء دراســة استقــصائية كاملــة، ومــن مث ينبغــي أن تــستند اإلحــصاءات   
وُعرضـت املـصادر وفقـا لترتيـب األولويـات، حيـث تراوحـت بـني             .املتاحـة ) اإلدارية(ر  املصاد

 والبيانات اجلزئيـة للغايـة أو البيانـات اإلحـصائية         اتالرمسية املستخدمة من قبل احلكوم    املصادر  
 تفتقـر هـي األخـرى أحيانـا      ات، قيل إن املصادر الرمسية للحكوم     وأثناء املناقشة  .غري الصحيحة 

ويتمثل جزء ذو أمهيـة بالغـة مـن الربوتوكـول يف             .وثوقية، وبالتايل ال تكون دائما مفضلة     إىل امل 
وينبغـي أن يكـون لـدى الفريـق إملـام            .فريق من اخلـرباء احمللـيني مكلـف بتقيـيم املـصادر املتاحـة             

حملي وفهم جيـد للزراعـة والـدخل الزراعـي، ويستحـسن أن تكـون لديـه املعلومـات األساسـية                  
 .باملصادر احملتملةفيما يتعلق 

  
آثــار ذلــك علــى مجــع  : الطــابع املــتغري للمــزارع األســرية يف الواليــات املتحــدة وأوروبــا      

 ، ورقة مقدمة من ماري أهرين وآخرينالبيانات

 معظـم املـزارع فيمـا مـضى         فقـد كـان    .ناقشت ورقة أهـرين اهلياكـل املـتغرية للمـزارع           - ٢٦
املزارع فــ  أمــا اآلن.د يكــون هــو املالــك أيــضاها شــخص واحــشغلّمــزارع أســرية ُيــعبــارة عــن 

ـــ  ــة، وُي ــة متنوعـ ــددون شغلّهياكـــل تنظيميـ ــة   ها أشـــخاص متعـ ــن املزرعـ ــزءا مـ ــون جـ ــد ميلكـ قـ
لزراعـة  لوإضـافة إىل ذلـك، فـإن         .ميلكون شيئا منـها، وقـد يكـون هلـا مـالكون متعـددون              ال أو

لنـــسبة للمؤشـــرات وتترتـــب علـــى هـــذه التطـــورات آثـــار كـــبرية با. التعاقديـــة أمهيـــة متزايـــدة
ــا   ــد م ــستخدمة داخــل بل ــذه املؤشــرات .امل ــدان    فله ــة البل ــدى مقارن ــة خاصــة ل   حــني يف، أمهي

ويتجلـى هـذا    . اختالفات كبرية يف هياكل املـزارع ، إىل جانب املسائل اليت نوقشت   ،توجد قد
ا مــن خــالل مقارنــة البيانــات اهلولنديــة واإليطاليــة واألمريكيــة املتعلقــة بعــدد املــزارع وحجمهــ 

 بوضــع إطــار مفــاهيمي متكامــل للجــزأين  الــدليلوينــصح املؤلفــون حمــرري  .وتعــدد أنــشطتها
املتعلقني باملناطق الريفية والدخل الزراعي يكـون قـادرا علـى مراعـاة اهلياكـل املـتغرية للمـزارع                   

 .وينبغي أن يكون هذا اإلطار أسـاس األعمـال املقبلـة فيمـا يتعلـق باملؤشـرات               .واألسر املعيشية 
ب، إال الترحيــب يقابــلفــق احملــررون املــؤلفني الــرأي علــى أن إطــارا متكــامال مــن شــأنه أن    ووا
  .دليلينيوقالوا إهنم كانوا يريدون أصال وضع  . للغايةوضعه سيكون صعبا أن
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 عروضالورقات وال    

 التكنولوجيات من أجل البيانات الريفية: ب ٢ املوازية اجللسة    

ــة  هــل يوجــد منــوذج الزراعــة اإليط      ــة باســتخدام األمســدة الطبيعي ــة ضــمن ســياقالي  تنمي
، ورقة مقدمة من جيامباوال     حتليل بيانات الدراسة االستقصائية هلياكل املزارع      األرياف؟

 بليين وسيمونا رامبرييت

يف كـــشف التحليـــل الـــذي أجـــري لبيانـــات الدراســـة االستقـــصائية هلياكـــل املـــزارع    - ٢٧
الزراعة باسـتعمال أمسـدة طبيعيـة       يتصل ب ألداء فيما   ا  يف  مستويات جيدة   حتقيق  عن ٢٠٠٥ عام

ــال البيئــــي واالجتمــــاعي   ويف الواقــــع، فهــــذه املــــزارع ال تكتفــــي     .االقتــــصادي - يف اجملــ
 بـل يبـدو     -املمارسات اليت يقترحها القـانون       ك -رسات زراعية أكثر مالءمة للبيئة      مما باعتماد
االقتـصادي، معـززة بـذلك تنميـة األريـاف           - أيضا آثارا إجيابيـة علـى البعـد االجتمـاعي          أن هلا 
  .ككل

ياكل املزارع مـصدر مناسـب   هل ئيةستقصااال  الدراسةومن املنظور اإلحصائي، تبني أن   - ٢٨
 حبيازات ملكيـة  االقتصادية املوحدة، اليت ترتبط مجيعها       - لبيانات املتغريات البيئية واالجتماعية   

  . هنج متعدد األبعاد، حبيث تكون مناسبة للتحليل باختاذةواحد
  

رقة ، ودليل إحصائيإقامة :  املزروعة بالنظام العاملي لتحديد املواقعيةقطع األرضالقياس     
 مقدمة من غابرييل بامليجياين

ــة   كــان  - ٢٩ ــاس   هــو اهلــدف مــن إعــداد هــذه الورق ــة اإلحــصائية لقي قطــع ال دراســة األمهي
األسـلوب التقليـدي    ب يتـصل  بالنظام العـاملي لتحديـد املواقـع، فيمـا            باالستعانة  املزروعة يةاألرض

وقــد خلــصت اإلجــراءات املــستخدمة   .الــذي يقــوم علــى اســتخدام البوصــلة وجهــاز للقيــاس  
ــاليتني     ــسيتني التـ ــتني الرئيـ ــة إىل النتيجـ ــذه الدراسـ ــرض هـ ــياألوىل  :لغـ ــتدالل  هـ ــة االسـ  نتيجـ

 هـو  وحده) Garmin60) GPS 60د أن جهاز فمن جهة املعادلة اإلحصائية، وج .املشروط غري
ومـن جهـة تقـديرات القطـع األرضـية،        .الذي يعادل األسلوب التقليدي من الناحية اإلحصائية      

مييل األسلوب التقليـدي إىل إنتـاج تقـديرات أكـرب للقطـع األرضـية إزاء مجيـع أسـاليب القيـاس              
ومن جهـة    . نتيجة االستدالل املشروط   وتتمثل النتيجة الثانية يف    .بالنظام العاملي لتحديد املواقع   

التجريبيـة تفـضي إىل نفـس النتيجـة الـيت           ) p-values(املعادلة اإلحصائية، فـإن القـيم االحتماليـة         
فقــد وجــد أن التقــديرات املتــصلة بــالقطع األرضــية املزروعــة الــيت  :تفــضي إليهــا القــيم النظريــة

 .اإلحصائية األسلوب التقليدي هي الوحيدة اليت تعادل من الناحية Garmin60تستخدم 
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ــن جهـــة تقـــديرات القطـــع األرضـــية، ال ميكـــن الوقـــوف علـــى مـــدى اتـــساع           - ٣٠ ومـ
ــع ــتدالل       القطـ ــة االسـ ــل نتيجـ ــن مث تظـ ــشروط، ومـ ــهج املـ ــتخدام النـ ــة باسـ ــية املزروعـ األرضـ

 .صحيحة املشروط غري

 العـاملي لتحديـد      األساليب القائمة على النظام     تكلفة وختلص هذه الورقة إىل أنه مبا أن        - ٣١
املواقــع تقــل إمجــاال عــن األســلوب التقليــدي القــائم علــى اســتخدام البوصــلة وجهــاز للقيــاس،   

ــه ــتخدام جهــاز     فإن ــن تكــاليف الدراســات االستقــصائية     GPS60يوصــى بــشدة باس  للحــد م
 .الزراعية

 
ألسر النهج اجلزئي يف مقابل النهج الكلي فيما يتعلق بقياسات الدخل الزراعي بالنسبة ل    

، ورقـة مقدمـة مـن       التطبيق على ألبانيا  : املعيشية الريفية يف اإلحصاءات الرمسية اإليطالية     
 دومنيكو تشياتشي

الكليـة، فيمـا يتعلـق      املـصادر   تركز الورقة على البيانات املتاحة، مـن املـصادر اجلزئيـة و             - ٣٢
إيراد نبذة مـوجزة عـن هـذه        وبعد   .طاليا وألبانيا يبدخل األسر املعيشية اليت حتترف الزراعة يف إ       

 وتـبني  .يب، مت عـرض النـهج اإليطـايل فيمـا يتعلـق بقيـاس الـدخل               واإلحصاءات يف االحتاد األور   
نفس النهج ميكن تطبيقه على البلـدان الـيت يكـون فيهـا تـوافر البيانـات اإلحـصائية حمـدودا،                      أن

 .مثل ألبانيا
  

 االستنتاجات املنبثقة عن الورقة    

تقبل القريـب توسـيع نطـاق مؤشـرات دخـل األسـر املعيـشية الـيت حتتــرف         يلـزم يف املـس    - ٣٣
املـستوى الثـاين مـن تـصنيف الوحـدات اإلقليميـة       (الزراعة يف إيطاليـا لتـشمل النطـاق اإلقليمـي        

وسـتتيح هـذه اخلطـوة اإلضـافية للـسياسيني           .عن طريق البيانات اجلديـدة املتاحـة      ) لإلحصاءات
ألسـر املعيـشية، وذلـك      اإلقليميـة الـيت تـستهدف دعـم دخـل ا          بلوغ املستوى األمثل للمبادرات     

 .أيضا من خالل سياسات التضامن، ومع إيالء اهتمام خاص الحتياجات سكان األرياف

 الـيت حتتـرف     “بـاء ”هتمـام لألسـر املعيـشية مـن النـوع           وينبغي أيضا إيالء مزيد مـن اال        - ٣٤
توجيــه الــسياسات علــى الــصعيد  ومــن املهــم  .، وهــي فئــة ضــعيفة تــشهد منــوا مطــردا  الزراعــة

اإلقليمي، بتوفري معلومات إحصائية بشأن اخلدمات املتاحـة، والفـرص الـساحنة اللتمـاس دخـل          
 إضــايف مــن داخــل النــشاط الزراعــي ومــن خارجــه، وبتــشجيع أفــراد تلــك األســر البــالغني ســن

ــل ــة       العمـ ــة كفيلـ ــوات ملموسـ ــع خطـ ــيم ووضـ ــدماج يف اإلقلـ ــى االنـ ــة علـ ــق القانونيـ  بتحقيـ
 .متكامل خلد
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 نطــاق واتــساعوينبغــي أن يتــيح تطــور املــسائل املتــصلة بتنميــة األريــاف يف املــستقبل     - ٣٥
املالحظــة امليدانيــة يف املنــاطق الريفيــة مواصــلة إدخــال حتــسينات علــى الدراســات االستقــصائية  

زراعـة  األساسية، والربط بني تنمية األرياف وأثر السياسات على األسر املعيشية الـيت حتتـرف ال        
ألولوية اليت يوليها كل من املكتب اإلحـصائي        ل سيكونو .واملناطق الريفية املوجودة يف اإلقليم    

ــيت          ــدخل األســر املعيــشية ال ــضاء لإلحــصاءات املتعلقــة ب ــات األوروبيــة والــدول األع للجماع
ة ختــاذ اخليــارات واملبــادرات املالئمــ با  فيمــا يتعلــق يف املــستقبلأمهيــة أساســيةالزراعــة  حتتــرف
الـيت ينبغـي محايتـها وتـشجيعها علـى االنـدماج           ) األسـر املعيـشية   (مواضيع الدراسـة تلـك       لدعم
 .اإلقليم يف

ويـبني    وضـع الـدول األعـضاء اجلديـدة يف عمليـة التنـسيق، مثـل ألبانيـا،                  كثريا وخيتلف  - ٣٦
وة حتليــل األســر املعيــشية الفقــرية أن أكثــر الــسكان فقــرا يوجــدون يف األريــاف، غــري أن الفجــ 

 هـي   املـذكورة وباختـصار، فـإن التجربـة        .بـاطراد  سـكان املنـاطق احلـضرية تـتقلص          بينهم وبني 
 . واقع آخر وإن كانت البيانات املتوافرة حمدودةويف تطبيق املنهجية اإلحصائية لىمثال ع

  
ــة ســياق يف املــسائلبعــض  :٣ العامــة اجللــسة     ــاف تنمي  األســر دخــل وإحــصاءات األري

 التنمية من خمتلفة مستويات اليت بلغت للبلدان املعيشية

 حملة عامة    

 وتفـسري  مناقـشة مـسائل تتـصل جبمـع          هو الرئيسي من هذه اجللسة العامة        اهلدف كان  - ٣٧
 مـستويات خمتلفـة     بلغـت اإلحصاءات املتعلقة بتنمية األرياف ودخل األسـرة املعيـشية يف بلـدان             

ــة  ــن التنمي ــى      .م ــا عل ــد م ــور بل ــستوى تط ــؤثر م ــوي ــها   ة مجــطريق ــذه اإلحــصاءات وحتليل ع ه
مـن حيـث عـدد      سواء   حجم قطاع األرياف     يكتسبأوال،   .واستخدامها بطرق رئيسية ثالث   

إســهام الزراعــة واألنــشطة املتــصلة بالزراعــة يف االقتــصاد الــوطين مــن حيــث الــسكان املعنــيني و
ــة ــا املــست   .ة يف هــذا األمــر  حامســبأمهي ــا، مــستوى التكنولوجي ــ حتدخدمة وإىل أي مــدىثاني د ي

ثالثـا، إن ملـستوى التنميـة     . فيهـا تنفـذ البيئـة الـيت   املوقع الذي جتري فيه وحسب  أنشطة اإلنتاج   
ثرا هاما على مدى قـدرة البلـدان علـى االسـتثمار يف نظمهـا اإلحـصائية ومـن مث علـى قـدرهتا                        أ

ة علــى مجــع اإلحــصاءات املتعلقــة بتنميــة األريــاف ودخــل األســر املعيــشية الــيت حتتــرف الزراعــ  
  . تلك اإلحصاءات واستخدامهاوجتميع

  
 ٣اجللسة     

 لفريـق واي عـددا مـن خمتلـف          ٢٠٠٩يونيـه   / مـن اجتمـاع حزيـران      ٣أظهرت اجللسة     - ٣٨
ــواع التحــديات الــيت ســيواجهها      ــثالث وبّينــت أن ــدليل اســتكمالجوانــب هــذه املــسائل ال ، ال
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بــع ورقــات، إحــداها وكانــت هنــاك أر .بــالتركيز علــى احتياجــات البلــدان املنخفــضة الــدخل 
 اهلنــد؛ وتــبني ورقــة ، وهــوتــصف مــشكلة قيــاس وفهــم فقــر األريــاف يف أحــد البلــدان الناميــة  

ــة لتحليــل الــتغري اســتخدام امللفــات أخــرى ات الطوليــة يف األســر املعيــشية   والــسجالت اإلداري
 .نن على دراسات تـشمل عـدة بلـدا        ان األخري احتترف الزراعة يف كندا، فيما تركز الورقت       اليت

 بالفعـل   الـدليل الورقات واملناقشة اليت متخضت عنها ساعدت على توضيح أوجه أمهيـة             بيد أن 
 . فيها مواصلة توسيعه وتطويره اليت ميكنواجملاالتبالنسبة لكل البلدان 

  
 عروضالورقات وال    

 ، ورقة مقدمة من شنكار تشاترجي اهلندبشأنمناقشة  :تقدير فقر األرياف    

اإلشـارة إىل   مـع   الورقة البيانات الوطنية املتعلقة بفقر األريـاف يف اهلنـد           تستعرض هذه     - ٣٩
وللهنــد تــاريخ  .٢٠٠٤/٢٠٠٥ بالعينــات علــى الــصعيد الــوطين للفتــرة  ئيةاالستقــصاالدراســة 

ــد     ــشية، وتعـ ــر املعيـ ــصائية لألسـ ــات االستقـ ــن الدراسـ ــل مـ ــة املطويـ ــات نظمـ ــة للدراسـ الوطنيـ
 . علــى الــصعيد العــامليئيةقــصا االست الدراســاتاالت بالعينــات إحــدى أقــدم وكــئيةاالستقــصا

ــوفر  ــذاوي ــالفقر ملختلــف الواليــات         ه ــن البيانــات املتــصلة ب ــسلة زمنيــة طويلــة م  التــاريخ سل
الـسنوات   األريـاف علـى مـدى        للطريقة الـيت تغـري هبـا الفقـر يف         واألقاليم، وتقدم الورقة موجزا     

 على الـصعيد الـوطين، فـإن الـصورة متباينـة             تقدم كبري   وعلى الرغم من إحراز    .الثالثني املاضية 
 اآلخـر بعض  الـ  يف حـني شـهد     بعض الواليات تقـدما كـبريا،        أحرز الواليات، حيث    على نطاق 
 عــددا مــن  أيــضاتقــدموتــصف الورقــة عــددا مــن خمتلــف بــرامج احلــد مــن الفقــر،     و.تراجعــا

تـذهب الورقـة أيـضا      و . تلـك الـربامج    أحدثتـه ي  ذدراسات احلاالت اإلفرادية اليت تبني األثـر الـ        
 التوصل إىل فهم أفضل لفقر األرياف وخصائصه العديدة يستلزم بيانـات نوعيـة وكميـة        إىل أن 

 .على حد سواء
  

جتربة مشروع األنشطة املدرة  :تعليل تنوع مصادر الدخل يف األرياف يف البلدان النامية        
 ألربتو زيزو وآخرين، ورقة مقدمة من آنا باوال دي ال أوكامبوس وللدخل يف األرياف

تتناول هذه الورقة املسائل والدروس املستفادة من مشروع األنشطة املـدرة للـدخل يف        - ٤٠
ألغذيــة والزراعــة، فيمــا يتعلــق بكــل مــن بنــاء جمــاميع الــدخل بغــرض   ااألريــاف التــابع ملنظمــة 

ا الرئيـسية إزاء    ومشلـت القـضاي    .املقارنة فيما بني البلدان، والنتائج املستخلصة من هـذه العمليـة          
تقـــدير الـــدخل تـــصنيف النـــهج املالئمـــة لتنـــاول التكـــاليف، وأمهيـــة اإلبـــالغ عـــن الـــضرائب  

وفيمــا يتعلــق  .واالقتطاعــات يف الدراســات االستقــصائية الــيت جتمــع البيانــات املتــصلة بالــدخل 
بتــصميم االســتبيان املعتمــد يف الدراســة االستقــصائية، نوقــشت مــسائل مــن قبيــل االســتخدام     
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 .الئــم للفتــرات املرجعيــة، واحلاجــة إىل جــداول للمعادلــة، واالتــساق يف الوحــدات والترميــز امل
وأخريا، أبـرزت الـدروس املـستفادة املستخلـصة مـن التحليـل الـشامل لعـدة بلـدان يف مـشروع                      
ــاف وحــددت خمتلــف تعريفــات       ــدخل يف األري ــع ال ــاف تنوي ــدخل يف األري ــدرة لل ــشطة امل األن

 . حتترف الزراعة، اليت قد تتأثر هبا نتائج حتليالت الدخلاألسرة املعيشية اليت
  

دى انتـشار الـدخل   ، ومـ غـري الزراعيـة   واألسر الريفيـة واألسـر احلـضرية        الزراعيةسر  األ    
 املنخفض يف كندا

حتظــى كنــدا مبــصدر غــين لبيانــات الــدخل األســري بالنــسبة لألســر الزراعيــة واألســر      - ٤١
 سجالت الضرائب بيانـات الـدخل األسـري الـسنوية والطوليـة             وتوفر .الريفية واألسر احلضرية  

وتـستخدم البيانـات املتـصلة جببايـة الـضرائب لتوضـيح             .على حد سواء بالنسبة لألسـر الكنديـة       
أوجــه التعقيــد القائمــة لــدى مقارنــة مــستويات الــدخل األســري وقيــاس مــدى انتــشار الــدخل  

ــة علــى األســر املتكو   .املــنخفض ــدما اقتــصرت العين ــة مــن األزواج فقــط، متيــزت األســر   وعن ن
غـري أنـه ملـا جـرى حتليـل مجيـع األسـر واألفـراد، كـان              .احلضرية بأكرب مستوى ملتوسط الدخل    

وميكـن   .متوسط الدخل لألسر الزراعية أكـرب بكـثري مـن متوسـط الـدخل لألسـر غـري الزراعيـة                   
 .ض املـستخدم أيضا ملدى تـواتر الـدخل املـنخفض أن يـتغري حبـسب نـوع قيـاس الـدخل املـنخف                  

وتوفر بيانات األسر الزراعية الطولية فوائـد هامـة مقارنـة بالبيانـات الـسنوية بفـضل تتبـع نفـس                     
وتكتسي البيانات الطولية أمهية خاصة لدى فحـص دخـل تلـك             .األسرة ألزيد من سنة واحدة    

  .األسر اليت تشغل املزارع الكبرية والكبرية جدا
  

ذات ”دراسـة استقـصائية    يف إطـار     املعيـشية   لألسـرة  مجع املعلومات عـن الـدخل اإلمجـايل           
، ورقـة أعـّدها    املنهجيـة واملنظـورات املـستقبلية   ئلاساملـ :  بـشأن الزراعـة   “يصـناع منحى  

 بِينِيديتو روكي

الدراسـات   يف    املعيـشية  إدراج أسئلة عن الدخل اإلمجايل لألسرة     إىل  هذه الورقة   تدعو    - ٤٢
ورقـة كيـف    التوضـح   و. زرعـة وحـدة للتعـداد     امللكيـة أو امل     الزراعية الـيت تـستخدم     تقصائيةساال

 املعيـشية  لألسـرة    يلامجـ  اإل لصالت بني األنشطة الزراعيـة واسـتراتيجية الـدخل        اميكن أن تكون    
 وسـيلة لتـصنيف     يـشكل  النمـاذج هـذا النـوع مـن       . ممثلة يف إطار مـصفوفة احملاسـبة االجتماعيـة        

يـأيت  مث . ملؤسـسات وفقـا ملعـايري اجتماعيـة اقتـصادية         اتـصنيف   أنشطة اإلنتاج وفقا ملعايري فنية و     
مث . يتـصنيف قطـاع   و يلجمـع بـني تـصنيف صـناع       ل ةجـ ي الزراعيـة نت   املعيـشية ة األسـر    فئـ  ديدحت
)  يف منـاذج   هليومتث(  هذا الربط اهليكلي   تقصاء عن سإلجراء ا ن املستوى املناسب    أ الورقة ضحوت

 . أو املزرعةمللكيةا شكل يف الزراعة تتخذنتاج، اليت هو وحدة اإل
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 مناقشة واستنتاجات    

ــشأن نقــاش واســع النطــاق  راد  - ٤٣ ــاتال ب ــد مــن  واضــرورة تنــ فــق علــى  اتُّو. ورق ل العدي
املقبلة من الدليل، ولكن اإلطـار املفـاهيمي األساسـي     نسخالالقضايا اليت أثريت يف الطبعات أو  

ويبدو أن املفـاهيم    .  التنمية فيها   بغض النظر عن مستوى     تقريباً البلدانمجيع  سليم وينطبق على    
هـا يف طائفـة   يقبتط كـن  ومم باملوضـوع  ذات صلةهي فريق كانبريا اا حدده كمالرئيسية للدخل   

ة واألمثلـة   فراديـ دراسـات اإل  الطلوب هو جمموعـة أوسـع مـن         واملختلفة،  امل الظروفواسعة من   
وســتكون هنــاك . ةلفـ خمت ملفـاهيم وتطبيقهــا يف بلــدان  هــذه االـيت توضــح كيــف ميكـن اســتخدام  

 األسـاليب واإلجـراءات اإلحـصائية، ال سـيما     بـشأن  يبدو حاجة ملزيد من النقاش  على ما  أيضا
 .تلك اليت ميكن استخدامها بشكل فعال يف ظروف أقل مثالية

  ميكــن أن تــوفر األســاس لتوســيع الــدليل اتكــان هنــاك أيــضا اتفــاق علــى أن الورقــ و  - ٤٤
 :يت ميكن تغطيتها ما يلياجملاالت الومن بني . هوتطوير

 الدخل والفقر لدراسة دينامياتواستخدامها أمهية البيانات الطولية   •  

  على السواءية والنوعية املعلومات املستمدة من الدراسات الكّم بنيربطال  •  

  ذكـر  ية املـستخدمة يف بلـدان خمتلفـة، مـع         ساسـ احلاجة إىل وضع قائمة مـن املفـاهيم األ          •  
  ذلك ممكناًأمثلة حيثما كان

 تمؤشـرا باعتبارمهـا مـن      قيـاس الـدخل أو االسـتهالك         كان يـتعني   ما إذا     معرفة مسألة  •  
 مثـل احلـواالت   اهتمامـات لتعامل مـع  ذات صلة با مشاكل  وما يرتبط بذلك من     الرفاه  

 وتدفقات رأس املال والتغريات يف املخزونات

 دمـج جلمـع البيانـات مـن         يلةوسـ مصفوفة احملاسبة االجتماعية بوصفها      دور األطر مثل    •  
 البيانات يف  ولتحديد أوجه التضارب والثغراتةمصادر خمتلف

ــع ا    •   ــل م ــة التعام ــتهالك الكيفي ــذاتي اإلوس ــاج ال ــرة نينت ــشية داخــل األس ــة  املعي  الزراعي
 . من مشاكل يف التقييمذلكيرتبط ب وما

  
 قياس األمن الغذائي والفقر الغذائي:  أ٣ ةاجللسة املوازي    

ــاقش ت  - ٤٥ ــدورة اجلوانــب املختلفــة لقيــاس الفقــر واألمــن     املعروضــةورقــاتالن  يف هــذه ال
 املفـاهيم الثالثـة يف نفـس الفـرد وهنـاك أيـضا              ةحظـ الموميكـن   . واالستبعاد االجتماعي  الغذائي

ا ن بينــهالقيــاس مــمــسائل  جمموعــة مــن  الــثالثورقــاتالبحــث وت. قليميــةإ ويــةروابــط جمتمع
 انعــدام األمــن األشــخاص الــذين يعــانون يــد عــدد أو نــسبة الفقــراء أو   لتحدملعتمــدةا عتبــاتال
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يـربط عـرض سـربيان بـني عتبـات الفقـر واحلـد األدىن مـن االحتياجـات مـن الطاقــة           و. الغـذائي 
عرض بيينكونـسكا قيـاس وتـشخيص الفقـر واالسـتبعاد االجتمـاعي يف املنـاطق                 ومشل. الغذائية
الــيت جتريهــا  الدراســات االستقــصائية تــيحتو. ذا األمــرباعتبارمهــا معــضلتني متــصلتني هبــالريفيــة 

حتليـل متعـدد    وإجـراء     سنوياً منتظمة  بصفة لفقرا قياس    إمكانية منظمات اجملتمع املدين البولندية   
سب مـا إذا كـان الـدخل    أيـضاً االختالفـات حبـ   بيينكونـسكا   وتـبني  .كل بـضع سـنوات    األبعاد

ة كـبرية  نـسب ا هبـ عـيش  ت  يتامل هام بالنسبة للبلدان الـ     عومثة  .  املستخدم  هو املعيار  االستهالك أو
ــسكان يف املــزارع   ــدخل النقــدي فقــط أو يــشمل     ومــن ال ــا إذا كــان التحليــل يــشمل ال هــو م

 ةاالستبعاد االجتماعي معقدة واهلـدف مـن الدراسـ       ب لقةعاملتحصاءات  واإل. االستهالك الطبيعي 
 الـيت مـن شـأهنا دعـم إجـراء تقيـيم          مجـع املعلومـات   هـو    التماسـك االجتمـاعي       عن االستقصائية

 .الفقرب تهاشامل لنوعية حياة البولنديني وحتليل عالق

. حـصاءات الريفيـة   اإل اليت تتنـاول   الدليل   ءابأجزصلة  مقدمة ب جوانب كل ورقة    ومتّت    - ٤٦
 أحـد التخفيف من حدة الفقـر      إذ ميثل    مصلحة قوية يف قياس الفقر        العامة لواضعي السياسات و
 ،ورقـة املفـاهيم الـيت يـتعني قياسـها         مـن ال  نـاقش األجـزاء املنهجيـة       وت.  لأللفيـة  ةمنائيـ ف اإل اهداأل

ــر    ــات الفق ــضفي . واألســاليب اإلحــصائية، وعتب ــابع الرمســي   وي ــدا الط ــال بولن ــىمث ــاس  عل  قي
  .يةؤشرات اجملتمعاملاالستبعاد االجتماعي ويناقش 

  
 الورقات والعروض    

 علـى املـستوى الـوطين ودون     اخلطـري فقـر الغـذائي  نقص التغذيـة وال بـ  قـة علاملتؤشـرات  امل    
 أعّدها ريكاردو سيربيانورقة  الوطين،

 انعـدام   موضـوع لقيـاس الفقـر الغـذائي وسـوء التغذيـة مفيـدة لفهـم          املعتمدة   ؤشراتامل  - ٤٧
نـسبة  : مهـا ناقـشت الورقـة مؤشـرين       وقـد   . األمن الغذائي على املستوى الوطين وداخل البلدان      

 علــى املعــايري األساســية الغذائيــة ن املؤشــراوينــبين. سبة الفقــر الغــذائي اخلطــريســوء التغذيــة، ونــ
  دراسـات استقـصائية وطنيـة      مـن ة من بيانات استهالك األغذية والدخل الـيت مت مجعهـا            مدتسامل

 لأللفيـة،   ةف اإلمنائيـ  اهـد األمن   ٩-١  رقم  املؤشر  هي نسبة نقص التغذية  و. عن األسر املعيشية  
 ونسبة الفقر الغذائي اخلطري هـو مؤشـر         ؛اس توزيع استهالك الطاقة الغذائية    الذي يقوم على أس   

االرتبـاط هـو مفهـوم احلـد     وهذا .  توزيع الدخلدا إىلاتنسا، ائيالفقر الغذبالتغذية  نقص   يربط
األدىن من متطلبات الطاقـة الغذائيـة املـستخدمة يف منهجيـة منظمـة األغذيـة والزراعـة بوصـفها                    

الفقـر الغـذائي   أما خـط   .  توزيع استهالك الطاقة الغذائية لتقدير نقص التغذية       فاصلة يف القيمة  ال
 املقابـل لتكلفـة احلـد األدىن مـن          يـوي الفقـر هـو الـدخل احل      هـذا   لتقـدير نـسبة     املستخدم  اخلطري  

لطاقـة   املولـدة ل   املغـذيات  يعتمـد علـى   متطلبات الطاقة الغذائية، استنادا إىل نظام غذائي متوازن         
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ــ ــ.  احلــصول عليهــاات الــسكانية املنخفــضة الــدخل فئــلــى العل يت يــسهال لنظــام ا  يفستخدموُت
 منظمــة  بــنيرة خــرباء مــشتركةوشامــ املغــذيات الكــبرية توصــيات  مــن حيــثتــوازناملغــذائي ال

الصحة العاملية ومنظمة األغذية والزراعة بشأن النظام الغذائي والتغذيـة والوقايـة مـن األمـراض                
توضــح األمثلــة و.  هلــذا النظــامرجعيــةامل ةنقطــال ا بوصــفه،٢٠٠٢  يف جنيــف، جــرت يفاملزمنــة
 .ةخمتلف نة من البلدان يف بلدان لعّيْين بالنسبةاملؤشَركال نتائج 

  
 التـشخيص واملعـضالت     ةلواحم :الفقر واالستبعاد االجتماعي يف املناطق الريفية البولندية          

 يكا بورافسكا ومونبيينكونسكاأعّدهتا آنا ورقة ، القياس بةبطترامل

 إحصاءات الفقر واالستبعاد االجتمـاعي االختالفـات يف التنميـة           يضا بواسطة أتأكدت    - ٤٨
االجتماعية االقتصادية بني املناطق احلـضرية والريفيـة البولنديـة وكـذلك بـني منـاطق معينـة مـن                    

مسيـة  حـصاءات الر   اإل يفورقـة أسـاليب القيـاس املـستخدمة         ال مـن وضح اجلزء املنـهجي     وي. البلد
. صادر األساسـية للبيانـات    املـ البولندية يف جمال الفقر واالستبعاد االجتماعي، مبا يف ذلك تقيـيم            

ــاقش بعــض املعــضالت املتعلقــة    ــر بوتن ــة للفق ــة الدولي ــاين مــن   و. املقارن ــة اليقــدم اجلــزء الث ورق
يـة   االسـتبعاد االجتمـاعي يف املنـاطق الريف         ظـاهرة  جوانـب خمتـارة مـن     ولفقـر   ل ا مـوجز  اتشخيص

. لفقــرلخمتلفــة  البولنديــة، مــع إيــالء اهتمــام خــاص لقيــاس مــدى الفقــر الــذي يــشمل خطوطــا  
ــة     و ــة البولندي ــاطق الريفي ــسكان يف املن ــر مــن ثلــث ال كتــب املد استقــصاءات ؤكــتويعــيش أكث

خــالل الــسنوات القليلــة  كــانوا شر ســكان هــذه املنــاطق   املركــزي البولنــدي أن عـُـ ئياإلحــصا
ــة مــن الــسكان  ا يف امل١٠,٥كــان ، ٢٠٠٧يف عــام و. لفقــر املــدقع طــر اخل نيمعرضــاملاضــية  ئ
). ئـة يف املـدن    ا يف امل  ٤مقابـل   (لكفـاف    بـه احلـد األدىن ل      ساحتت خط الفقر الـذي يقـ      يعيشون  

عـيش  الـيت ت   و ا هلـ  لمعيـ   الـيت ال   لوحظت أعلى معدالت الفقر يف املناطق الريفية بـني العـائالت          و
أيــضا ومثــة .  التقاعــد أو املعاشــات التقاعديــة اتعوف مــدغــريعلــى االســتحقاقات االجتماعيــة  

  .لمناطق الريفية البولنديةلالفقر بني املناطق واخلصائص االجتماعية االقتصادية يف  اتفختالا
  

 البارامترية وغـري البارامتريـة اسـتنادا إىل     األساليبحتليل مقارن بني : قياس نقص التغذية      
ــصائيةدراســةال ــ االستق ــة  بوركة ل الزراعي ــا فاســو، ورق ــّدها موســى كــابورِه ين ــها أع  لكن
 عرضُت  مل

 لقيــاس انعــدام األمــن الغــذائي انستخدمُتــ تنيورقــة بــني طــريقتني رئيــسيهــذه القــارن ت  - ٤٩
 يف بوركينـا فاسـو    الـيت أجريـت  غذيـة والزراعـة  أل ل االستقـصائية دراسـة الباستخدام بيانات من    

ض أن اســتهالك األغذيــة يلــي افتربــاتغذيــة  ال نقــصبــارامتريالســلوب األر ويقــدِّ. ٢٠٠٦عــام 
ر نـسبة الـسكان الـذين يعـانون مـن سـوء           يقـدِّ فبـارامتري   الاألسـلوب غـري     أمـا   . ا احتماليا توزيع

 اســتنادا إىل قــانون يــانطــريقتني تتالقالن الورقــة أن وتبــّي. مــن البيانــات الفرديــةانطالقــاً التغذيــة 
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األسـر املعيـشية مـن       لوضـع     شـامل  تحليـل بري  بـارامت الاألسلوب غـري     يسمحو. األعداد الكبرية 
 والقــدرة علــى رصــد   ، مــتغريات اجتماعيــة اقتــصادية أخــرى   بواســطة نقــص التغذيــة  حيــث

 . الوطين دوناألهداف اإلمنائية لأللفية على املستوى
  

  جمموعة أساسية من املؤشرات وضعحنو:  ب٣ ةاجللسة املوازي    
  الورقات والعروض    
تقييم يف الزراعة اللرصد ول جمموعة أساسية من املؤشرات     اختيار: يةمنظور البلدان النام      

ورقـة  ، لبلـدان ة ل على النظم اإلحـصائي  ذلك وآثارظروف غري مثالية  والتنمية الريفية يف    
 أعّدها نعمان كيتا وآخرون

 املنتــدى  الــصادر عــنع الرئيــسية الــيت نوقــشت يف التقريــر األخــري  يضــامت تلخــيص املو  - ٥٠
  حتـت عنـوان    البنـك الـدويل   /منظمـة األغذيـة والزراعـة     /لماحنني من أجل التنميـة الريفيـة      العاملي ل 

مرجـع ملؤشـرات    : مثاليـة غـري   يف جمـال الزراعـة والتنميـة الريفيـة يف ظـروف             احملققـة   تتبع النتائج   
 .الرصد والتقييم

  
مؤشــرات األهــداف ى لــهــا عتطبيق:  األبعــاديلتنميــة والفقــر املتعــددل ةمؤشــرات مركبــ    

 أعّدها ماتيو ماتزيوتا وآخرونورقة ، اإلمنائية لأللفية

، ألن يــةاللغ صــعب  أمــر األبعــاديت متعــددنيت ظــاهراقيــاس التنميــة أو الفقــر باعتبارمهــ  - ٥١
عطـي جمموعـة املؤشـرات معلومـات كاملـة          وت. هناك مـشاكل نظريـة ومنهجيـة وجتريبيـة كـثرية          

وقـد تـساعد    . اعقـد  وحتليلـها أمـرا م     ءة النتـائج   قـرا   جيعـل  ولكن الطابع املتعـدد األبعـاد ميكـن أن        
 مـن أجـل جعلـها واضـحة         -ص املعلومـات    لخِّـ ي بعـد واحـد      يإمكانية احلـصول علـى قيـاس ذ       

علـى حـد     تبـسيط حتليـل البيانـات وقـراءة الظـواهر املعقـدة           علـى    -وقابلة للتفـسري علـى الفـور        
 ) بـاريتو   ماتزيوتـا  مؤشـر  ( وبـديال  ا جديـد  ا مركبـ  اًهلذا السبب، نقتـرح مؤشـر      .كبريبقدر  سواء  
قــيم الــيت هلــا طــي، جــزاءات علــى البلــدان أو املنــاطق اجلغرافيــة  خ مــن جتميــع اًانطالقــ، يفــرض

 جمموعـة   يفرنظـ  بـاريتو، ن  ماتزيوتـا مثال على تطبيق مؤشروإلعطاء   .لمؤشراتل ‘ةمتوازن غري’
 منهجيـة مؤشـر التنميـة        حاليا مقارنـة بـني     قدممن املؤشرات لقياس األهداف اإلمنائية لأللفية ون      

 . باريتو ماتزيوتاومؤشر البشرية ومنهجية مؤشر الفقر البشري

ترجيحيـه  بـدائل خمتلفـة الختيـار أوزان        اعتمـاد    بفلـسفة    قلـ يتع املناقـشات    وكان أغلب   - ٥٢
ــباعتبارهــا م أســعار الــسوق اســتخدوحــىت يف ا.  مؤشــر مركــبســتنباطال ــة  اًأوزان يف ترجيحي

ملناقـشة  ل املؤلفـون ا   اأحـ و. ادةقيمة امل بسعر عالقة مباشرة    للن  أفترض  ُير  اسعألمؤشر مركب ل  
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 عمليـة دميقراطيـة   ا إىل استحداثي دعذ سني ال  . أ ورقتهم، اليت قدمها   يف   املالحظة الواردة  إىل
 .شفافة وشاملة لتحديد هذه األوزان

 نبغـي أن  ياسم كل مؤشـر     أن  ن  ي ورقة كيتا وآخر   واردة يف لا تقترحا من بني امل   كانو  - ٥٣
أن )  مـثال  كاألعمـدة (عد آخر من اجلدول     ُبلمث ينبغي   )  مثال صف يف اجلدول  الك(ر  ف املتغيِّ عرِّي
 ). واحلضر، ومجيع املناطق، الريفمثال(ها فير  املتغيِّ يتعني تبياندد الشبكة اجلغرافية اليتحي
  

 الدليل ةملتكالطريق إىل األمام من أجل : ٤اجللسة     
عمليـة    حملـة عـن    - الـدليل  بشأنمناقشة  ’’ هيل وكارلسون بعنوان     ّدهاأعدمت ورقة   قُ  - ٥٤
ــدليلالكماســت ــات و. ‘‘ ال ــاســتنادا إىل جــدول حمتوي ــ ،دليل ال ــة  هــذه اريشت  الفــصول إىللورق

 اآلن،  و، كمـا هـ    الدليلد على أن    يشدمت الت و.  اليت حتتاج إىل تنقيح أو إضافة       الفرعية والفصول
هلـذا  و. البلـدان الناميـة   باملمارسـات اجليـدة فيمـا يتعلـق         ب تعلقةاملالتحليالت واالقتراحات    ديفتق

. لبلـدان الناميـة   بال املـسائل اخلاصـة      وايتنـ دليل،  الـ  جديـد متامـا إىل       جـزء  إضـافة    ، ينبغـي  السبب
جمموعـات  نقص  بـ  البلدان النامية فيما يتعلق      هاورقة املشاكل اليت تواجه   ناقشت ال  ،هلذه الغاية و

 ن يف االسـتعراض اخلـارجي     التايل أيضا املؤشرات األساسية، كمـا هـو مبـيّ         البيانات األساسية وب  
 منظمـــة األغذيـــة  يت أعـــّدهتالـــاورقـــة ويف اللنظـــام اإلحـــصائي ملنظمـــة األغذيـــة والزراعـــة     ل

ــدويل /والزراعــة ــوانالبنــك ال ــار  بعن ــيم يف اللرصــد ول جمموعــة أساســية مــن املؤشــرات   اختي تقي
 تـوخي احلـذر يف   ، إىل مـن ناحيـة  و،هـذا يـدع  و. غـري مثاليـة  ظـروف  الزراعة والتنمية الريفية يف  

ــةان مــنعــة البيانــات واملؤشــرات، و مبجموة تعلقــالتوصــيات امل ، املــساعدة مــن قبــل  ىخــرأ حي
البلـدان الناميـة   مبا أن و. املنظمات الدولية والبلدان املاحنة للتركيز على بناء القدرات اإلحصائية       

 درجـات  بلغـت  مع جمموعات خمتلفة من البلدان الـيت  لتعاملامن الضروري   ، ف ت متجانسة ليس
 .خمتلفة من التنمية االقتصادية

 ت هبــاظمــ ُن الــيتكيفيــةال وكــذلك الــدليلذكر تــاريخ ة، اســُتلــسيف مقدمــة هــذه اجلو  - ٥٥
إىل وإضـافة   .  هيئة حترير  شاءنإرح   اقتُ الدليل واستكماله، تنقيح  ق ب ليتعما  وفي.  وأُجنزت لاعماأل
 :كا إشرقطرين ععمال األ جزنُتس، يئة اهلههذ

 م يف منظمــة األغذيــة والزراعــة أو بلــداهنمميكــن أن يكــون مقــره(ون نتــدباملوظفــون امل  •  
ــيت    طن الوئيةات اإلحــصاؤســساملمــن ) صــلاأل ــة ال ــة أو غريهــا مــن الوكــاالت الوطني ي

 الزراعة إحصاءات/تتعامل مع اقتصاد

 منظمة األغذية والزراعةيف  قرهمكون ميفضل أن ن من اجلامعات، وُيوباملتدرِّ  •  
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فرعيـة  الفـصول   والفصول  المراجعة  /مة من خرباء فريق واي يف صياغة      املسامهات املقدَّ   •  
 .ةفراديدراسات اإلالو

 ةبطــــت مرليل الــــدعمليــــة اســــتكمال  تكــــون أن ضــــرورةعلــــىأيــــضاً مت التــــشديد و  - ٥٦
صـيات بـشأن املؤشـرات األساسـية     تـضمن تو ت سيت ال ،االستراتيجية العاملية إلحصاءات الزراعة   ب

 .ز عليها من منظور عاملييتركال  يتعنية البيانات واملنهجيات اليتوجمموع

 :رحت املعامل التاليةاقُتفقد  الدليل،ل استكمال اعمأما بالنسبة للجدول الزمين أل  - ٥٧

، املقــرر ةيــالزراع حــصاءاتاالجتمــاع الــساتلي للمعهــد اإلحــصائي الــدويل بــشأن اإل    •  
ــابوتو قـــده يفع ــُت، الـــذي٢٠٠٩أغـــسطس /يف آب مـ ــتراتيجية  خاللـــعرض سـ ه االسـ

لــدليل منــسقة تنــسيقا وثيقــا مــع  ا اســتكمال/ينبغــي أن تكــون أعمــال تنقــيحو. العامليــة
 .االستراتيجية العاملية

ي ذ الـ ،٢٠١٠مـايو   /أيـار  - أبريـل / يف نيسان   العاصمة اجتماع فريق واي يف واشنطن      •  
بحوث االقتصادية التابعة لوزارة الزراعة يف الواليات املتحـدة          كل من دائرة ال    نظمهسي

كملة تاملـس  وةنقحـ املسيـستعرض هـذا االجتمـاع األجـزاء         و.  والبنـك الـدويل    األمريكية
فـصول  ال ؤلفي مـ  ه سـيكون علـى    هذا يعين أنـ   و). ولكن يف شكل غري حمرر     (من الدليل 

 .٢٠١٠فرباير / شباط حبلولمرر مسامهاهتاحمل إىل واقدميفرعية أن الفصول الو

ــدليلســيقدم   •   ــة اخلــامساملــؤمتر الــدويل  إىل  النــهائي املــستكملال  لإلحــصاءات الزراعي
 .٢٠١٠أكتوبر /تشرين األول يف كمباال يف الذي سُيعقد

 ميكـن  املـستكملة مـن الـدليل،   /ةنقحـ امل  النـسخة  من بـني القـضايا املقتـرح إدراجهـا يف         و  - ٥٨
 : ما يليذكر

  املتعلقة بالفقر واجلوعتامسائل السياس  •  

 تعريف جمموعات البلدان  •  

 نقــصمــن  الًبــدبالنــسبة للبلــدان الناميــة، (صادر البيانــات ملــاســتعراض أكثــر تفــصيال   •  
 ) البيانات األساسيةموعاتجم

  مبا يف ذلك التكنولوجيا اجلديدة،املنهجيات  •  

ي ذ الـ  جردلدان النامية مماثل لل   لتنمية الريفية ودخل األسر املعيشية يف الب      صيلة ا جرد حل   •  
  يف امليدان االقتصاديمنظمة التعاون والتنمية/لجنة االقتصادية ألوروباال لبلدان زجنأُ



E/CN.3/2010/4  
 

09-63994 25 
 

اململكــة وكنــدا، والربازيــل، واهلنــد، والــصني، (لممارســات اجليــدة لة ديــاإفردراســات   •  
دمت إىل قُــعلــى ورقــات ، اعتمــادا  وهولنــدا،يطاليــاوإ ،الواليــات املتحــدةواملتحــدة، 
 )االجتماع

 الصلة باالستراتيجية العاملية  •  

 تعريف مجيع أنواع املزارع واملزارع العائلية وكذلك املزارع غري العائلية  •  

 . املعيشيةاألسرةوملزرعة ا بنية باستمرار تغري سمحنظام جلمع البيانات ي

باإلضـافة إىل   (رح أيـضا    قتُـ ا اهلا،ماسـتك  و هـا حينقت رادملـ اة  حملـدد لفصول ا ق با ليتعما  وفي  - ٥٩
 :لييا م) كارلسون/ذكر يف ورقة هيل ما

  البلدان الناميةهتممسائل حمددة يف جمال السياسات   الفصل الثاين   

وتــشمل االستــشعار عــن  . الســتراتيجية العامليــةايــشري إىل اقتراحــات   الفصل السادس  
 يةدوات االبتكاراألبعد وغريها من 

حبيــث يــشمل جمموعــة أساســية مــن املؤشــرات وقائمــة يحــه تنقينبغــي   الفصل السابع   
  مـدرج   هو امما ستقترحه االستراتيجية العاملية و    على حنو   املؤشرات  ب

ــضا ــة  يفأي ــة املعنون ــار”  الورق ــن املؤشــرات    اختي ــة أساســية م  جمموع
 “ظروف غري مثاليةتقييم يف الزراعة والتنمية الريفية يف اللرصد ول

 الزراعــة يف مجيــع البلــدان  الــيت حتتــرف لألســر املعيــشيةإطــار موحــد   الفصل الثامن   
نـاقش  ُتوينبغـي أيـضا أن      .  اليت بلغتها  بصرف النظر عن مرحلة التنمية    

ــد   ــد مــن التفــصيل تعقي ــرع عائلازمــرع ســواء كانــت  از املــاتمبزي ة ي
  الوظائفةتعددامل فضال عن األنشطة ،رع غري عائليةازم أو

 ومعلومــات مــستكملة وإضـافات   تنقــيحةليـ معالثالــث عــشر  إىل ن التاسـع  مــلوالفـص   
ــة، وال ســيما فيمــا يتعلــق    الــضعف واملخــاطر بالنــسبة  بللبلــدان النامي

ــنخفض، ومؤشــرات االســتهالك، واملنظــور      ــدخل امل ــدان ذات ال للبل
  . وسياسات اإلسكان من أجل التنمية الريفية،اجلنساين

 لجنة التوجيهيةل  مصغَّراجتماع    
 نيتملاحملـ  مـؤلفني للرة  مـصغ  عمـل    جلـسة اميـة الجتمـاع فريـق واي         اجللسة اخلت  تكان  - ٦٠
 . األعماللبت يف اخلطوات املقبلة وتنظيمل هلدليل املنقح وملحقل

ــات املتحــدة       ن أ وذُكــر  - ٦١ ــة يف الوالي ــوزارة الزراع ــة ل ــصادية التابع ــرة البحــوث االقت دائ
التوجيهية، ألهنـا ستستـضيف     للجنة  ا  شؤون نسيقتو واي ىل أمانة اجتماع فريق   تو ست األمريكية
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 مـن دائـرة اإلحـصاءات       سامهةرمبـا كـان ذلـك مبـ       ، و ٢٠١٠واي الثالـث يف عـام        اجتماع فريق 
 .الزراعية الوطنية التابعة لوزارة الزراعة يف الواليات املتحدة األمريكية

ل اعمــاألفــق علــى تــشكيل جلنــة توجيهيــة وهيئــة حتريــر مــن أجــل اإلشــراف علــى   اتُّو  - ٦٢
 .هالدليل املنقح وملحق باملتعلقة

تحريـر وحمـرر الـدليل املـنقح؛         ال  رئـيس   يف منـصب   التحريـر بريكلـي هيـل     هيئة  م  ضوست  - ٦٣
 .حق الدليلر مل حمرِّ إيل يف منصبوغراهام

ه لدليل، الـدليل املـنقح وملحقـ      اعة  بوصفها ودي  ،وستستضيف منظمة األغذية والزراعة     - ٦٤
 .نترنت على شبكة اإلها موقعيف

فـق الفريـق التـوجيهي علـى الفـصول      تن يأ درمبجـ تنقـيح الـدليل    أعمال  ينبغي أن تبدأ    و  - ٦٥
 .ةنمعّي فصول/أجزاء باشر املؤلفون صياغةيوىل تنقيح إاليت حتتاج 

 :ما يليلة قباإلجراءات واخلطوات املوتشمل   - ٦٦

 الزراعـة   دائرة البحوث االقتصادية التابعـة لـوزارة      رسل منظمة األغذية والزراعة إىل      ست  •  
 املواضيع اجلديـدة    اليت تتضمن  ةياألول جداول احملتويات    يف الواليات املتحدة األمريكية   
 . اللجنة التوجيهيةىلع ها مرة أخرىميمتع لهيف كل من الدليل املنقح وملحق

ــ  •   ــدليل يف شــكل        تعمِّس ــن ال ــة م ــسخة إلكتروني ــة أحــدث ن ــة والزراع ــة األغذي م منظم
 .حتديدهمملؤلفني، حاملا يتم ى الع.) doc(مايكروسوفت وورد 

 ١٠ وتعميم التقرير النهائي لالجتمـاع حبلـول         بصياغةمنظمة األغذية والزراعة    ستقوم    •  
تقدم سـ  قبل نشره و   ه وتعليقات تهمه على الفريق للحصول على مشور     عمِّست و يهيول/متوز
 .ألمم املتحدةل ئيةلجنة اإلحصاال إىل هاتقرير

ــرة البحــوث اال طلب تســ  •   ــصاديةدائ ــة  قت ــدات خطي ــة ل تأكي ــصياغةاللتزامــات الطوعي   ب
 .يوليه/سبوع الثالث من متوز حبلول األهفصل من الدليل املنقح وملحق/أجزاء

 يف   عـضو   يف كـل مؤسـسة     نـسيق  ت مـسؤول  ترشـيح    دائرة البحوث االقتصادية  ستطلب    •  
 .اللجنة التوجيهية

ــصادية،    •   ــرة البحــوث االقت ــشاور مــع منظمــ ســتقوم دائ ــة والزراعــة  بالت البنــك /ة األغذي
الســتراتيجية العامليــة وخطــة وال فريــق واي اعمــأ  بــني مقتــرح يــربطبــصياغة ،الــدويل

عمم علــى اللجنــة التوجيهيــة قبــل أن جيــري تقــدميها يف مــؤمتر   وميزانيــة لــُتةعمــل مؤقتــ
  .٢٠٠٩أغسطس / يف مابوتو يف آب الذي سُيعقديتل الساعامتجاال

  


