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 اللجنة اإلحصائية
 الدورة الثالثة واألربعون

 ٢٠١٢مارس /  آذار٢ -فرباير / شباط٢٨
 *من جدول األعمال املؤقت) د (٣البند 

 اإلحصاءات الزراعية: بنود للمناقشة واختاذ القرار
      

 األســـر دخـــولتقريـــر فريـــق واي املعـــين بإحـــصاءات التنميـــة الريفيـــة و     
  الزراعةاملتأتية من املعيشية

  
  مذكرة من األمني العام    

  
يتــشرف األمــني العــام بــأن حييــل تقريــر فريــق واي املعــين بإحــصاءات التنميــة الريفيــة       

واللجنـة اإلحـصائية مـدعوة لإلحاطـة علمـا بتقريـر            .  الزراعـة  املتأتية من ل األسر املعيشية    وودخ
ه الفريق إلصدار الطبعة الثانيـة مـن دليلـه    فريق واي، وأن تقر أثناء ذلك بالعمل الذي اضطلع ب     

ــون  ــق واي ”املعن ــل فري ــة ودخــ إحــصاءات عــن  : دلي ــة الريفي ــشية  والتنمي ــة ل األســر املعي املتأتي
  .“الزراعة من
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املتأتيـة  ل األسر املعيشية    وتقرير فريق واي املعين بإحصاءات التنمية الريفية ودخ           
  الزراعةمن
ــصائية، يف   - ١ ــة اإلحــ ــشأت اللجنــ ــة و أنــ ــا الثامنــ ــرة   دورهتــ ــودة يف الفتــ ــثالثني، املعقــ الــ
، فريـق واي املعـين بإحـصاءات التنميـة الريفيـة            ٢٠٠٧مـارس   / آذار ٢فرباير إىل   /شباط ٢٧ من
 الزراعـة، وذلـك عقـب انتـهاء الفريـق العامـل املـشترك بـني                 املتأتيـة مـن   ل األسر املعيـشية     وودخ

سـبل معيـشة األسـر     ”: ن إعـداد الـدليل املعنـون      األمانات املعين باملؤشرات الزراعيـة والريفيـة مـ        
ــا   ــة ورفاهه ــشية الريفي ــشية      : املعي ــر املعي ــة ودخــول األس ــة الريفي ــن التنمي ــة إحــصاءات ع املتأتي

 .)١(“الزراعة من

وقد أجنز فريـق واي بنجـاح النـواتج املدرجـة يف اختـصاصاته، وهـي تنقـيح دليـل عـام                        - ٢
 تركـزت علـى مناقـشة تنفيـذ أسـاليب متناسـقة            ونشر وقائع االجتماعات الـسنوية الـيت       ٢٠٠٥

 .ة واستخدامها يف حتليل السياساتجلمع البيانات يف املناطق الريفي

دعـم اعتمـاد    : وتدعم هذه النواتج األهداف اليت تندرج يف إطـار واليـة اللجنـة، وهـي                - ٣
 تطبيـق معـايري   أساليب متناسقة وقابلة للمقارنة جلمع البيانات يف خمتلف البلدان؛ والتركيز على 

البيانـــات وقيمتـــها يف البلـــدان الناميـــة؛ وتقيـــيم واستكـــشاف إمكانـــات حتـــسني اإلحـــصاءات  
و حتـديث الـدليل،     ملؤشرات السياسات ويف التحليل التجرييب؛ وحتديد مدى احلاجة إىل تغـيري أ           

 .وتنفيذ التنقيح

عكـس املمارسـات     ي حبيثويف االجتماع الثاين لفريق واي، اختذ قرار بتحديث الدليل            - ٤
 ستويات التنميــةمبــ، واالقتــصادي يف امليــدان يف البلــدان غــري األعــضاء مبنظمــة التعــاون والتنميــة

وقد عمل الفريق على مدى السنوات األربع املاضية على حتديث الدليل، مـن خـالل                . ختلفةامل
. ترونية فقـط  لكإوسينشر التنقيح يف صيغة     . توسيع نطاقه ليشمل تطبيقات ختص البلدان النامية      

وقد مت االنتهاء من أعمال استكمال الدليل، وسيكون املقر املؤسسي للدليل هـو منظمـة األمـم              
نترنـت   علـى شـبكة اإل     املنظمةوستجري استضافة الدليل على موقع      . املتحدة لألغذية والزراعة  

ــل عــام   ــط    . ٢٠١٢يف أوائ ــضا رواب ــضيف أي ــع املست ــواردة خــرىاألهــات اجلوســيدير املوق  ال
، كما سيقوم بأي استكمال للدليل كلما اقتضت الضرورة ذلك، بالتعاون مـع فريـق               الدليل يف

 :وقد اقترح أعضاء فريق واي أن تشمل أنشطة النشر ما يلي. استشاري وحكام

ــأثري علـــى      )أ(   تقـــدمي عناصـــر منفـــردة مـــن الـــدليل إىل ويكيبيـــديا مـــن أجـــل التـ
 ؛العامة املعارف

__________ 
  .E.07.II.E.14 من منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع   )١(  
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لتعليقات وعداد للزيارات وترتيل البيانـات علـى املوقـع          إدراج إمكانية إضافة ا     )ب(  
 .الشبكي املستضيف

التنميـة الريفيـة    عـن   إحـصاءات   : دليـل فريـق واي    ” هـو  الطبعة الثانية من الدليل      عنوانو  - ٥
ــة مــنل األســر املعيــشية وودخــ ــة“ الزراعــةاملتأتي ــدليل . ، الطبعــة الثاني  شــاملة خالصــةويقــدم ال

املتأتيـة  ل األسر املعيشية    وساسية يف اإلحصاءات املتعلقة بالتنمية الريفية ودخ      املفاهيم واملعايري األ  ب
وهـو  . االتفـاق العـام    أوالعامة الزراعة، فيبين على أساس قاعدة تتسم بقدر قليل من املعارف  من

تنظـر فيهــا   واملـسائل الرئيــسية الـيت ينبغـي أن    أهــم املفـاهيم يف هـذا اجملـال    علـى يـوفر نظـرة عامـة    
ويركـــز اجلـــزء األول، الـــذي يتنـــاول  . ذات الـــصلةدان عنـــد اعتمـــاد املفـــاهيم أو التـــدابري  البلـــ

إحصاءات التنمية الريفية، االهتمام على األهداف الرئيسية لسياسة التنمية الريفية، ويـوفر األطـر               
قــوائم لتــصنيف املنــاطق الريفيــة، وإحــصاءات التنميــة الريفيــة، ومؤشــراهتا ومــصادر الاملفاهيميــة و
ة الزراعــاملتــأيت مــن  املعيــشية ة أمــا اجلــزء الثــاين فيقــدم اإلطــار املفــاهيمي لــدخل األســر  البيانــات

، وتوزيــع الزراعيــة املعيــشية ةوثروهتــا ورفاههــا، ويقــدم صــورة شــاملة للتعــاريف املختلفــة لألســر
 .بذلك  املتصلةاملقاييس املعيشية الزراعية ودخلها وةالدخل والرفاه، وثروة األسر

 رئيـــسية سلـــسلة مـــن العناصـــر األساســـية الـــيت تـــوفر معلومـــات مـــبين علـــىالـــدليل و  - ٦
 تنـاقش  بدراسات حاالت إفرادية     ا إلكتروني مربوطوالنص األساسي   . املواضيع اليت يتناوهلا   عن

 مـن القـراءات واملراجـع       مبزيد من املعلومات عن طريق روابط       زيداملقدم  وُي. مبزيد من التفصيل  
 .الدليل يف وثيقة معلومات أساسيةويرد اجلدول الكامل حملتويات . وليةاأل لبياناتاومصادر 

 يف ريـــو دي جـــانريو، الربازيـــل، وقـــد ُعــــقد االجتمـــاع الـــسنوي الرابـــع لفريـــق واي  - ٧
، بغـرض تقـدمي الـدليل ومناقـشة مـستقبل           ٢٠١١نوفمرب  / تشرين الثاين  ١١ إىل   ٩الفترة من    يف

ومتثلـت  .  العامليـة لتحـسني اإلحـصاءات الزراعيـة والريفيـة          فريق واي فيما يتعلـق باالسـتراتيجية      
النتائج اإلضافية لالجتماع يف دعم االستراتيجية العامليـة مـن خـالل إبـراز االحتياجـات الناشـئة               

اإلحصاءات الريفية للبلدان ذات املستويات املختلفـة مـن التنميـة؛ وتبـادل املمارسـات               جمال  يف  
مكنة لألدوات اجلديدة يف جمال اإلحصاءات الريفية يف البلـدان         اجليدة وحتديد االستخدامات امل   

 مراحل خمتلفة من التنمية؛ واستطالع استخدامات اإلحصاءات احملسنة يف حتليل الـسياسات             يف
ــل التجــرييب  ــُد اجلغراف   . والتحلي ــؤمتَر معه ــضاف امل ــد است ــارك    وق ــي، وش ــا واإلحــصاء الربازيل ي

اع حــضورا كــبريا، إذ حــضره أكثــر وشــهد االجتمــ. ةمنظمــة األغذيــة والزراعــتنظيمــه مــع  يف
ــن ــة     ٨٠ مـ ــصائية وطنيـ ــب إحـ ــة ومكاتـ ــات دوليـ ــن منظمـ ــشاركا مـ ــة  ،مـ ــسات معنيـ  ومؤسـ

ــسياسات ــات،بالـ ــه      .  وجامعـ ـــثلت فيـ ــيت ُمـ ــات الـ ــدان واملنظمـ ــوع البلـ ــغ جممـ ــدا ١٨وبلـ  بلـ
 ). من البلدان الناميةة منظماتمن بينها عد(منظمة  ٣٠ و
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وأبــرزت اجللــسات األعمــال املتــصلة مبواضــيع الــدليل، والعالقــة بــني عمــل فريــق واي      - ٨
وكانــت املواضــيع الرئيــسية الــيت . واالســتراتيجية العامليــة، مبــا يف ذلــك عملــه يف أمريكــا الالتينيــة

ه، دور اإلحصاءات يف دعم التنمية الزراعية والريفية املستدامتني، وتدابري الرفا         : تناوهلا املؤمتر هي  
؛ واستخدام اإلحصاءات املصنفة حسب نوع اجلنسالريفية وتغري املناخ والزراعة؛ واإلحصاءات     

. ، واملنـهجيات املبتكـرة    ختلـف  امل الريفية يف أمريكا الالتينية، والتوفيـق بـني أدوات مجـع البيانـات            
 .واجللسات  كاملة عن االجتماععامةفر يف وثيقة معلومات أساسية نظرة اوتتو

ت النتائج املشتركة بني مجيع اجللسات ضرورة اتباع هنـج واقعـي يف وضـع نظـام                 ومشل  - ٩
جلمع البيانات اإلحصائية، من خالل التركيز على عناصر البيانـات األساسـية الـيت حيتـاج إليهـا                  

ويف هـذا الـصدد جـرى تـسليط     . ، وعلى إنتـاج البيانـات يف الوقـت املناسـب          مقررو السياسات 
كنولوجيــات اجلديــدة، مثــل النظــام العــاملي لتحديــد املواقــع لقيــاس   الــضوء علــى إمكانيــات الت 

، واحلوسـبة الـسحابية، لتـوفري البيانـات         بواسـطة الـسواتل   مساحات قطـع األراضـي، والتـصوير        
ــة، لكــي  األســاليبوينبغــي أن تكــون . اإلحــصائية بــسرعة وبتكلفــة منخفــضة   املقترحــة واقعي

ــوافر نظــم علــى ســبف. انتكــون متناســبة مــع القــدرات املتاحــة يف البلــد   ــال، حيثمــا ال تت  يل املث
 وحتديـد املنـاطق اإلداريـة باسـتخدام املرجعيـة           بواسـطة الـسواتل   أخرى، فإن استخدام التـصوير      

ويف حـــاالت أخـــرى، ميكـــن . العينـــةأساســـا لوضـــع إطـــار بـــسرعة اجلغرافيـــة ميكـــن أن يـــوفر 
، مثـل مـصادر      األخـرى  تاحـة تستفيد النظم اإلحصائية بشكل أفضل من مصادر البيانـات امل          أن

 .األنسب توقيتاكثر فعالية من حيث التكلفة واألبيانات الالبيانات اإلدارية، لتوفري 

وركـزت الورقـات    . وُعـرضت يف عدة جلسات نتائج حتليل التنميـة الزراعيـة والريفيـة             - ١٠
 وأدوات  على جمموعة واسعة من املواضيع، مـن بينـها قيـاس اجتاهـات الفقـر، واألمـن الغـذائي،                  

ــة         ــسني يف اإلنتاجي ــاخ، ودور اجلن ــري املن ــع تغ ــف م ــا للتكي ــة دعم ــشية الريفي ــة األســر املعي محاي
وبغـض النظـر عـن اجملموعـة الواسـعة          . الزراعية، وحتسني الفرص املتاحة يف األسواق للمزارعني      

سليط تـ العديـد مـن العـروض       من وسائل مجع البيانات املتاحة والنتائج املـثرية لالهتمـام، اختـار             
الضوء على الصعوبات الكامنـة يف اسـتخدام مـصادر البيانـات القائمـة نظـرا لـنقص املعلومـات                    
املتعلقة بكل من األسـر املعيـشية والزراعـة، والـصعوبات املرتبطـة باملفـاهيم املـستخدمة، وعـدم                   

وأبـرز ذلـك الفجـوة املـستمرة فيمـا خيـص تـوافر              . وجود مصدر ثابت للبيانات على مر الـزمن       
نات اإلحصائية الدقيقة الـيت تـستخدم التعـاريف واملفـاهيم املـشتركة علـى مـر الـزمن لتلبيـة                     البيا

  .جمال التنمية الزراعية والريفيةاحتياجات البحوث والسياسات يف 
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وقد أجنـز فريـق واي   . وناقشت اجللسة اخلتامية لالجتماع خيارات مستقبل فريق واي         - ١١
وســلطت اجللــسة . ذلك فقــد اقُتـــرح إهنــاء أنــشطة الفريــقالنــواتج الــواردة يف اختــصاصاته، ولــ

الضوء على أن فريق واي قد وفر، يف سياق عمله، منتدى منتظما ملناقشة اإلحـصاءات الريفيـة     
ــسابق    ــة، بينمــا مل يكــن ذلــك موجــودا يف ال ــدا مــن حيــث تعــدد    . والزراعي ــق فري وكــان الفري

ــات اإلحــصاء       ــن هيئ ــشاركني م ــضم م ــه ي ــه، ولكون ــة، ومؤســسات  التخصــصات ب ات الرمسي
وكـان  . علـى حـد سـواء     النمـو   البحوث، وهيئات وضع السياسات، والبلدان النامية واملتقدمـة         

هــذا التجمــع الــذي ضــم املنــتجني واملــستخدمني مفيــدا بــشكل خــاص يف تــسليط الــضوء علــى 
االحتياجات األساسية من البيانات، ويف متكـني املـستخدمني مـن فهـم التحـديات الـيت ينطـوي                  

 .ليها مجع البياناتع

وأبرزت املناقـشات الـيت دارت حـول مـستقبل فريـق واي أمهيـة الـصالت الوثيقـة بـني                - ١٢
املواد الواردة يف الدليل والدعائم اليت تقـوم عليهـا االسـتراتيجية العامليـة، وال سـيما فيمـا خيـص                     

طرية قويــة؛ إدمـاج الزراعــة ضـمن النظــام اإلحـصائي الــوطين؛ واحلاجـة إىل وجــود مـشاركة قُـــ     
وأمهية الربط بني اإلحصاءات الزراعية والتنمية الريفية؛ وضرورة مساعدة البلـدان علـى تطبيـق               
اإلحصاءات املتعلقة بالتنمية الزراعية والريفية؛ واحلاجة إىل املرونة فيمـا يتعلـق بإدمـاج القـضايا       

لـصدد، اقُتــرح أن     ويف هـذا ا   . الناشئة؛ واملنافع الـيت جيلبـها وجـود منتـدى متعـدد التخصـصات             
ــين        ــاالت املعـ ــني الوكـ ــشترك بـ ــرح املـ ــرباء املقتـ ــق اخلـ ــق واي يف فريـ ــن فريـ ــر مـ ــدمج عناصـ تـ
باإلحصاءات الزراعيـة والريفيـة، كمـا هـو موضـح يف اختـصاصات الفريـق، وأن ُتــدرج أيـضا                     

ــة املرتــدة ولــضمان التحــدي    وســيقدم مزيــد . ث الــدوري للــدليلآليــات للحــصول علــى التغذي
ــن ــق        املقترحــا م ــشة املتعل ــد املناق ــني الوكــاالت يف إطــار بن ــشترك ب ــالفريق امل ــق ب ــا يتعل ت فيم

 .ني اإلحصاءات الزراعية والريفيةباستعراض خطة العمل لتنفيذ االستراتيجية العاملية لتحس

واللجنة مدعوة لإلحاطـة علمـا بتقريـر فريـق واي، وأن تقـر أثنـاء ذلـك بالعمـل الـذي               - ١٣
 التنميـة الريفيـة   عـن إحـصاءات  ” الطبعـة الثانيـة مـن الـدليل املعنـون          اضطلع بـه الفريـق إلصـدار      
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