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شكر وعرفان

أعّد هذا اجملّلد أوليغ كارا وميغيل غلمس ونيلي جورجيفا ونامان كيتا وأدريانا نيسيو وباول نغوما-كمباتسا وإلوي أويدراوغو 
من فريق اإلحصاءات واملسوحات الزراعية بشعبة اإلحصاءات في منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة )الفاو(، حتت 

قيادة خايرو كاستانو. 

ويشيد الفريق مبساهمات الزمالء من شعبة اإلحصاء في منظمة األغذية والزراعة، وخبراء اإلحصاء اإلقليميني لدى 
إلى املشاركني في  باكو ومايكل رهيجا إلسهاماتهم اخلاصة. الشكر موصول  ودرامان  نانسي تشن  املنظمة، وخاصة 
الذين قدموا  روما،  املنظمة في  2017 في مقر  الثاني/يناير  30-31 كانون  الذي عقد في  الفني  االستعراض  اجتماع 
تعليقات واقتراحات قّيمة لتحسني هذه الوثيقة. مّت االستفادة في هذا املنشور أيضاً من مشورة كبار اخلبراء من الدول 
األعضاء في املنظمة الذين شاركوا في اجتماعات الدوائر املستديرة لإلحصاء في عامي 2016 و2017. كما مت احلصول على 
مساهمات حول موضوعات خاصة من مارتن بيليو وإتينني سانت بيير )هيئة اإلحصاء الكندية( وجيورجي لينجل )مكتب 
اإلحصاءات املركزي في هنغاريا( وجاريد اليل )جامعة مشيغان( وماتيو مازيوتا )املعهد الوطني اإليطالي لإلحصاء( ونيل 
تاونسند )مكتب اإلحصاء الوطني في اململكة املتحدة(. قامت هيئة اإلحصاء الكندية بإجراء مراجعة أقران للمسودة 
النهائية، وهذه املساهمة املميزة محط تقدير. أخيراً، الشكر العميق للدول األعضاء في اللجنة اإلحصائية التابعة لألمم 

املتحدة، التي شاركت في املشاورات العاملية حول هذا اجمللد وقدمت تعليقات قيمة.

قّدم ديفدسون نكورو املساعدة في حتديث املسودة، وترجمت أمال حسن أبو شاويش املطبوعة إلى اللغة العربية، بينما 
نّسقها أمين خليفة.
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متهيد

منذ عام 1945، قدمت منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة )الفاو( الدعم للدول األعضاء من أجل إجراء إحصاءاتها 
تقدمي  عن  فضالً  ونشرها،  الدولية  واملنهجيات  والتعريفات  واملفاهيم  املعايير  تطوير  خالل  من  وذلك  الوطنية،  الزراعية 
 )WCA 2020( املساعدات الفنية. وفي عام 2015، نشرت املنظمة اجمللد األول من البرنامج العاملي لإلحصاء الزراعي لعام
لتنفيذ  توجيهية  مبادئ  يقدم  الذي  العاشر  الَعقدي  البرنامج  وهو  والتعريفات"،  واملفاهيم  "البرنامج  ضم  2020الذي 

اإلحصاءات الزراعية الوطنية للعقد املمتد من 2016-2025. ويعالج اجمللد األول اجلوانب املنهجية واملفاهيمية لإلحصاء 
الزراعي.

يعتمد إجراء اإلحصاء الزراعي بالشكل الصحيح على التخطيط والتنفيذ واستخدام املوارد وضمان اجلودة في جميع 
مراحل العملية، وذلك إلى جانب استخدام املعايير الدولية. وفي ضوء ذلك، ُصمم اجمللد الثاني من "املبادئ التوجيهية 
التشغيلية" للبرنامج العاملي لإلحصاء الزراعي 2020 لتوجيه موظفي اإلحصاء الوطنيني املسؤولني عن إجراء اإلحصاء 
نسخة  اجمللد  وهذا  امليدان.  في  الزراعي  اإلحصاء  تنفيذ  عليها  ينطوي  التي  العملية  اخلطوات  اجمللد  ويتناول  الزراعي. 

منقحة ومحدثة من وثيقة "إجراء اإلحصاءات واملسوحات الزراعية" التي نشرتها منظمة الفاو في عام 1996.

وتوفر هذه املراجعة فرصة مواتية، ليس فقط في ضوء نشر برنامج ومنهجية اإلحصاءات اجلديد مؤخراً، ولكن أيضا 
ساعد  وقد  املاضيني.  العقدين  مدى  على  لإلحصاءات  التكنولوجي  اجلانب  شهدها  التي  اجلوهرية  التغيرات  ضوء  في 
توفر أدوات رقمية ومتنقلة وقليلة التكلفة جلمع البيانات وحتديد املواقع اجلغرافية والتصوير عن بعد واألرشفة الرقمية 
اإلحصاءات  إجراء  في  التقليدية  الطرق  لتحل محل  واقتصادية  فعالة  بدائل جديدة  توفير  في  اإلنترنت،  عبر  ونشرها 
البيانات،  ملعاجلة  الالزم  الوقت  وتختصر  والرصد،  امليدانية  العمليات  تنفيذ  التكنولوجية  الثورة  وتُسهل هذه  الزراعية. 
وتبّسط عملية أرشفة البيانات وحفظها، وتزيد من دقة بيانات اإلحصاء، وتضمن سهولة الوصول إلى نتائج اإلحصاء 

وفهمها. 

لتحسني  العاملية  االستراتيجية  قبل  من  واملتخصصة  التكميلية  املنشورات  على  كبيراً  اعتماداً  اجمللد  هذا  يعتمد 
بني  من   ،)2016 املتحدة،  )األمم  الثانية  املراجعة  واملساكن  السكان  إحصاءات  إدارة  ودليل  والريفية،  الزراعية  اإلحصاءات 
منشورات أخرى. كما يأخذ في االعتبار األدوات واألساليب الفنية األكثر تقدماً، واملالئمة إلجراء إحصاءات زراعية بتكلفة 
معقولة واملتاحة في القرن احلادي والعشرين. حتتوي أبواب هذا اجمللد على وصالت تشعبية ملنشورات ذات صلة وموارد عبر 
اإلنترنت لتوضيح كيفية التعامل مع القضايا العملية أو لتوفير مزيد من التفاصيل حولها. كما يقدم معلومات حول 
جتارب الدول على شكل صناديق أو من خالل وصالت تشعبية. وثمة نسخة إلكترونية من هذا اجمللد، مبا في ذلك املوارد، 

مرفقة في اجليب املوجود في الغالف األمامي لهذا الكتاب.

وخضع اجمللد الثاني ملراجعة دقيقة من قبل الدول األعضاء وكبار اخلبراء، مبا في ذلك املستخدمني الداخليني في املنظمة، 
آراء  املراجعات  الزراعية. ووفرت هذه  ودوليني في مجال اإلحصاءات  املناطق، وخبراء وطنيني  ومستخدمني خارجيني في 

ومقترحات غنية لتحسني املبادئ التوجيهية من حيث احملتوى وفي كونها عملية.

أعد هذا اجمللد شعبة اإلحصاء في منظمة األغذية والزراعة بالتعاون مع العديد من اخلبراء في مجال اإلحصاءات من جميع 
أنحاء العالم. ويكمن األمل في أن جتد الدول األعضاء في هذه املبادئ التوجيهية ما يسهل عليها إجراء إحصاءاتها الوطنية 

للزراعة، ما سيؤدي في نهاية املطاف إلى االرتقاء مبستوى فهمها لقطاعاتها الزراعية.

جوسيه روزيرو مونكايو
املدير

شعبة اإلحصاءات
منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة 
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ملخص تنفيذّي

إجراء  أجل  األعضاء من  للدول  والدعم  التوجيهية  املبادئ  توفير  األبرز في مجال  األممية  الوكالة  الفاو  تعد منظمة 
لإلحصاء  العاملي  البرنامج  بعنوان  اجلديد  اإلحصاء  برنامج  املنظمة  نشرت   ،2015 عام  وفي  الزراعية.  اإلحصاءات 
ووفر  العاشر،  الَعقدي  البرنامج  ذلك  وكان  والتعريفات".  واملفاهيم  "البرنامج،  بعنوان  األول  اجمللد   ،2020 الزراعي 

.2025-2016 األساس املناهجي لتنفيذ برامج اإلحصاءات الوطنية التي نُفذت خالل العقد املمتد من 

وجاء نشر اجمللد الثاني مكماّل لبرنامج اإلحصاء اجلديد من خالل توفير إرشادات عملية للعاملني في مجال اإلحصاءات 
حول املراحل الرئيسية التي ينطوي عليها إعداد اإلحصاءات الزراعية وتنفيذها. وتسير هذه املراحل من مرحلة تصميم 
اإلحصاء وتخطيطها )األهداف، االستراتيجية، املنهجية، خطة العمل، ، التشريعات، احلملة الدعائية، األطر املؤسسية 
وأطر اجلودة، وضع األطر، تصميم االستبيانات وأنظمة املعاجلة(، إلى العمل امليداني )توظيف القائمني باحلصر وتدريبهم، 
ونظام املراقبة، واإلحصاء امليداني وإحصاء ما بعد احلصر(، وصوالً إلى معاجلة نتائج اإلحصاء وحتليلها ونشرها )مبا في 
ذلك أرشفة نتائج اإلحصاء ومطابقتها مع اإلحصاءات احلالية(. ويوجد في هذا اجمللد صناديق وروابط متشعبة ملنشورات 
ذات صلة، وخبرات لدول معينة ومصادر عبر اإلنترنت تلخص القضايا العملية أو توفر مزيداً من التفاصيل حولها. وثمة 
نسخة إلكترونية من هذا اجمللد، مبا في ذلك املوارد ذات الصلة، مرفقة في اجليب املوجود في الغالف األمامي لهذا اجمللد.

ويأتي هذا اجمللد في ثالثة أجزاء، هي تخطيط اإلحصاءات الزراعية )اجلزء األول( والطرق املنهجية )اجلزء الثاني( واإلعداد 
لعملية اإلحصاء وتنفيذها )اجلزء الثالث(. يبدأ اجلزء األول بالتأكيد على احلاجة إلجراء اإلحصاءات الزراعية ليس مبعزل 
عن نظام اإلحصاءات واملسوحات الزراعية، بل كأحد مكوناتها. ويجب أن يكون هذا النظام املتكامل جزءاً من أنظمة 
اإلحصاءات الوطنية التي تتماشى مع االستراتيجيات الوطنية لوضع اإلحصائيات. ويضمن هذا الشرط املسبق اجلوهري 
العناصر األخرى )غير األساسية(  والقابلة لإلدارة، وذلك ألن  املتماسكة  العناصر  يركز اإلحصاء على مجموعة من  أن 

املطلوبة بشكل أكثر تكراراً متوفرة من مصادر أخرى في النظام، مثل برنامج اإلحصاءات الزراعية متعدد السنوات.

ومن املزايا اجلديدة املهمة في هذا اجمللد النقاش الذي عالج أهمية اإلحصاءات واستخداماتها وعالقتها بوضع جدول 
من  والكمية(  )النوعية  املتأتية  الفوائد  إبراز  كيفية  حول  توجيهية  مبادئ  النقاش  هذا  ويكمل  السياسات.  أعمال 
الزراعية بتكلفة معقولة )مبا في ذلك  اإلحصاءات إلبراز جدوى متويلها. كما يوجد توصيات لضمان إجراء اإلحصاءات 
بعض  لتنفيذ  اخلارجي  التعاقد  اجلديدة،  التقنيات  استخدام  اإلدارية،  البيانات  استخدام  فعال،  بشكل  البيانات  جمع 
األنشطة، واتخاذ إجراءات لتعويض التكاليف وتوليد الدخل(. وتهدف هذه امليزة اجلديدة إلى مساعدة السلطات التي 
تتولى إجراء اإلحصاءات على إبراز اجلدوى لصانعي القرار الوطنيني وشركاء املوارد حول أهمية متويل اإلحصاءات وضمان 

حتقيق القيمة مقابل أموالهم.

اخلاصة  التشريعات  وضع  يشمل  والذي  لإلحصاءات،  والتحضيري  األولي  العمل  ملناقشة  ذلك  بعد  األول  اجلزء  ميضي 
عمل  خطة  ووضع  التنسيقية(،  والهيئات  اإلحصاء  مكتب  ذلك  في  )مبا  الضروري  املؤسسي  اإلطار  ووضع  باإلحصاء، 
مفصلة مبعالم مميزة، ووضع موازنة تفصيلية وجدول زمني للنفقات والتمويل )مبا في ذلك نظام مراقبة التقدم(. كما 
وتنفيذها في  الدعائية  واحلملة  لالتصال  اقتصادياً  فعالة  استراتيجية  إعداد  األولية كذلك  اإلحصاء  أنشطة  تشمل 
الوقت املناسب )لتوعية أصحاب امللكيات وأصحاب املصلحة اآلخرين كذلك(، واإلعداد املبكر خلطة التبويب بوصفها 
شرطاً أساسياً لتحديد محتوى اإلحصاءات وتصميم االستبيانات، ووضع إطار ضمان اجلودة الالزم ملنع األخطاء احملتملة 

وتقليلها أثناء مرحلة التصميم واكتشاف األخطاء في الوقت املناسب في املراحل الالحقة.

اجلزء الثاني ميزة جديدة ومهمة في هذا اجمللد، وهو يناقش للمرة األولى جوانب التنفيذ اخلاصة باألساليب املنهجية 
األربعة املبينة في اجمللد األول. وتضم هذه األساليب الطريقة التقليدية )عملية ميدانية مفردة(، واألسلوب التركيبي 
املتكامل  واالستقصاء  اإلحصاء  وأسلوب  النماذج(،  على  قائمة  داعمة  بأساليب  متبوعاً  أساسياً  أسلوباً  )الذي يضم 
)الذي يضم أسلوباً إحصائياً أساسياً متبوعاً بأساليب دورية قائمة على النماذج( واستخدام السجالت كمصدر لبيانات 
اإلحصاء )باستخدام السجالت اإلدارية لتحل محل جمع البيانات من امليدان بشكل جزئي أو كلي(. ويبدأ اجلزء الثاني 
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بوصف امليزات األساسية لألساليب اإلحصائية األربعة ومناقشة القضايا املشتركة بينها، مثل محتوى البيانات واإلطار 
مع  بالتوازي  إجراؤها  ميكن  والتي  اجملتمعية،  لالستقصاءات  التشغيلية  القضايا  يُناقش  كما  امللكيات.  وأنواع  واحلدود 

اإلحصاءات الزراعية.

التشغيلية  اجلوانب  وتوقيت  تنفيذه،  الثاني بعدها في وصف كل أسلوب إحصائي، مبا في ذلك خطوات  اجلزء  وميضي 
املتأصلة ومتطلباتها ومزاياها وقيودها. ومت تعزيز النقاش من خالل عرض اخلبرات الُقطرية التي تهدف إلى توجيه الدول 
حيال كيفية اختيار أكثر الطرق مالءمة وتنفيذها، مع مراعاة التطور في مجال اإلحصاءات والتكنولوجيا في تلك الدول.

وحتليلها  ومعاجلتها  البيانات  أنشطة جمع  وتنفيذ  لإلحصاء  امليداني  للعمل  لإلعداد  الثالث، فهو مخصص  اجلزء  أما 
ونشرها. ويتناول النقاش املعني بأنشطة العمل امليداني وضع األطر واملتطلبات اخلاصة بأساليب اإلحصاء )مبا في ذلك 
استخدام التكنولوجيا احلديثة(، ورسم اخلرائط واستخدام اخلرائط )مبا في ذلك االستخدام املتزايد للخرائط الرقمية(، 
واستخدام العينات في مختلف مراحل اإلحصاء )مبا في ذلك املزايا والعيوب(، ووضع االستبيانات واألدلة )مبا في ذلك 
واملسؤوليات(،  والهيكل  وامليدانيني  اإلداريني  )مبا في ذلك  املوظفني  واختيار  اإللكترونية ومزاياها وعيوبها(،  االستبيانات 
وتدريب املوظفني )تنظيم البرنامج التدريبي، مبا في ذلك التدريب اخلاص باستخدام التقنيات املتقدمة(، والتنظيم العام 
للعمل امليداني )مبا في ذلك االختبارات التمهيدية، واإلحصاء التجريبي، وعملية اإلدراج في القائمة، وتنظيم عملية جمع 
البيانات، ومجموعات احلصر، وتنسيق حصر اإلحصاء في املكاتب املركزية واإلقليمية(. ومتت مناقشة أنشطة العمل 
امليداني من خالل وصف الطرق الرئيسية جلمع البيانات، مثل جمع البيانات عن بعد ووجهاً لوجه، كما نوقشت أيضاً 
نقاط قوتها وضعفها ومتطلباتها. كما متت مناقشة استخدام التكنولوجيا واألدوات اجلديدة )مثل األجهزة اللوحية، 
واالستبيانات على شبكة اإلنترنت، وأنظمة حتديد املواقع العاملية، واالستشعار عن بعد(، والتي تعمل على إحداث حتول 

في طرق جمع بيانات اإلحصاءات، وتيسيرها بشكل متزايد.

الدول  قدرات  على  تعتمد  والتي  وأرشفتها،  اإلحصاءات  بيانات  مناقشة عمليات معاجلة  في  الثالث  اجلزء  ثم ميضي 
أو  اليدوية  الطرق  )مثل  اخملتلفة  البيانات  ويستعرض كذلك طرق جمع  واالتصاالت.  املعلومات  تكنولوجيا  في مجال 
البصرية أو من خالل االستبيانات اإللكترونية(، ومزايا كل طريقة وعيوبها. ومن اإلضافات املهمة األخرى لهذا اجمللد 
الدعوة ألرشفة بيانات اإلحصاء للحفاظ عليها بصيغة رقمية؛ إذ تتيح بيانات اإلحصاء املؤرشفة استخدام البيانات 
تبرير  على  وتساعد  السابقة،  التحليالت  من  أخرى  وأنواع  زمنية  وسلسلة  استخدامها،  إعادة  أو  أوسع  نطاق  على 

التكلفة العالية لإلحصاء.

ومن املزايا اجلديدة األخرى لهذا اجمللد مسألة الوصول إلى بيانات اإلحصاءات الزراعية احلاسوبية )مايكروداتا( في عالم 
رقمي يدعو إلى املزيد من البيانات املفتوحة. فالوصول إلى البيانات احلاسوبية واستخدامها على نطاق أوسع ميكن أن 
يزيد من ارتباط اإلحصاءات وقيمتها، ويعود بالفائدة على جمهور أكبر من املستخدمني. ويناقش اجمللد اإلجراءات القانونية 
والفنية الالزمة للمحافظة على سرية املستجيبني وسالمة قاعدة البيانات الرئيسية، ومنع أي سوء استخدام لبيانات 
اإلحصاء. ثم يؤكد اجمللد على "استقصاء ما بعد احلصر" بوصفه ممارسة جيدة لتقييم دقة البيانات التي ُجمعت، بحيث 
اجلودة، ال ميكن  تدابير لضمان  اتخاذ  دراية بجودته وحدوده. وحتى في حال  واملستخدمون على  يكون منظمو اإلحصاء 
جتنب حدوث األخطاء في مجالي التغطية واحملتوى أثناء العمل امليداني، وبالتالي يوصى بتقييمها وحتليلهما من خالل 

استقصاء ما بعد احلصر. 

ثم يناقش اجلزء الثالث إعداد تقارير اإلحصاء ونشرها. وتتيح التطورات الكبيرة في مجال االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات 
طرقاً مبتكرة وسهلة لنشر نتائج اإلحصاء والوصول إليها )مثل التقارير عبر اإلنترنت وقواعد البيانات ونشرات وسائل 
التواصل االجتماعي، واإلنفوغرافيك التفاعلي، وخرائط نظام املعلومات اجلغرافية والبيانات احلاسوبية مخبأة املصدر(. 
ومتثل بيانات اإلحصاء الزراعي وجوانبه املنهجية )مبا في ذلك نتائج استقصاء ما بعد احلصر( أشياء عامة قّيمة ينبغي 
نشرها على نطاق واسع من قبل مكاتب اإلحصاءات الوطنية، بهدف تعزيز إمكانية قراءتها وفهمها واستخدام مختلف 
التقديرات  التناقضات بني  التوفيق ما بني  تتمثل في  أخرى  الثالث بعرض ميزة جديدة  اجلزء  املستخدمني لها. ويختم 
املنشورة سابقاً من الدراسات االستقصائية الزراعية ونتائج اإلحصاء الذي أجري حديثا. كما يناقش مصادر التناقضات 

املشتركة ويعرض لطرق معاجلتها.

تأمل منظمة الفاو في أن جتد الدول الفائدة في هذه املبادئ التوجيهية املنقحة واحملدثة ومواردها في كل خطوة من 
العملي  النهج  يكون  بأن  تأمل  كما  الزراعية.  اإلحصاءات  مثل  وتنفيذها،  ومعقدة  كبيرة  عمليات  تخطيط  خطوات 

البرنامج العاملي لإلحصاء الزراعي 2020
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لهذا اجمللد سهالً بفضل استخدام كم كبير من الرسوم التوضيحية واخلبرات القطرية اخملتارة، ملساعدة العاملني على 
اإلحصاءات الوطنية أثناء تنفيذهم لعملهم اإلحصائي الشاق.



اجلزء األول: 

تخطيط 
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الباب األول: 
املقدمة

يعرض هذا الباب اجمللد الثاني من البرنامج العاملي لإلحصاء الزراعي 2020، وهو دليل عملي 
للعاملني في مجال اإلحصاء الزراعي املنوط بهم إجراء اإلحصاءات الزراعية. كما يحتوي هذا 
أبواب هذا اجمللد حول اخلطوات األساسية  الباب على وصف لغاية اجمللد وهيكله. وتتمحور 

والطرق واألدوات املستخدمة في اإلعداد لإلحصاء الزراعي وتنفيذه املدرجة في اجمللد األول.

حملة عامة 

إّن اإلحصاء الزراعي هو عملية إحصائية جلمع ومعاجلة ونشر بيانات عن بنية الزراعة، تغطي الدولة بالكامل إن  1.1
البرنامج العاملي لإلحصاء الزراعي 2020 هو النسخة العاشرة من البرنامج الَعقِدي لإلحصاءات الزراعية، والذي سيتم 
تنفيذه في الفترة من 2016-2025. وانطلق البرنامج الَعقِدي في ثالثينات القرن املاضي برعاية املعهد الدولي للزراعة، 
وانطوى حتت قيادة منظمة الفاو منذ خمسينات القرن ذاته. ويضم البرنامج مجلدين، بهدف الفصل بشكل واضح بني 

جانبني مميزين من جوانب اإلحصاء:

u  واملفاهيمية املنهجية  اجلوانب  والتعريفات"  واملفاهيم  "البرنامج  عنوان  يحمل  الذي  األول  اجمللد  يعالج 
2017أ(. لإلحصاء الزراعي )الفاو.، 

u  التي العملية  التفاصيل  التشغيلية"  التوجيهية  "املبادئ  عنوان  يحمل  الذي  الثاني  اجمللد  يتناول  حني  في 
تخص اخلطوات والطرق واألدوات املستخدمة في تنفيذ اإلحصاء الزراعي على أرض الواقع.

الهدف من اجمللد

في  2.1 الزراعي  القطاع  عن  للمعلومات  ثميناً  مصدراً  جيد  بشكل  واملُنفذ  التصميم  اجليد  الزراعي  اإلحصاء  يُعد 
أي دولة. وينبغي أن ينطوي كل إحصاء على التخطيط والتنفيذ املناسبني واستخدام املوارد وتقليل احتمالية حدوث 
األخطاء إلى أدنى حد ممكن في جميع مراحل اإلحصاء. وقد ُصمم اجمللد الثاني للبرنامج العاملي لإلحصاء الزراعي 2020 

لتوجيه موظفي اإلحصاء الوطنيني املسؤولني عن إجراء اإلحصاءات الزراعية.

الزراعية،  3.1 اإلحصاءات  تنظيم  في  منخرطني  آخرين  مختصني  فثمة  اإلحصاء،  مجال  في  العاملني  جانب  وإلى   
وتدريبهم،  املوظفني  وتوظيف  اخلرائط،  ورسم  الدعائية،  احلملة  مثل  العملية  من  معينة  جوانب  في  يعملون  والذين 
ومعاجلة البيانات، وما إلى ذلك. كما سيمنحهم هذا اجمللد نظرة ثاقبة حيال جميع اجلوانب الرئيسية لعملية اإلحصاء 
وسيمكنهم من فهم دورهم بشكل أفضل ضمن منظومة اإلحصاء. كما سيعود بالفائدة على املسؤولني احلكوميني 

املنخرطني في عملية اتخاذ القرارات حول تنظيم اإلحصاءات الزراعية.

نشرتها  4.1 التي  الزراعية"  واملسوحات  اإلحصاءات  "إجراء  وثيقة  من  ومحدثة  منقحة  نسخة  اجمللد  هذا  ويعد 
التكميلية واملتخصصة من قبل االستراتيجية  1996. ويعتمد بشكل كبير على املنشورات  الفاو في عام  منظمة 
املراجعة  واملساكن  السكان  إحصاءات  إدارة  ودليل   ،)17.2 )انظر  والريفية  الزراعية  اإلحصاءات  لتحسني  العاملية 
الثانية )األمم املتحدة، 2016(، من بني منشورات أخرى. كما يأخذ في االعتبار األدوات واألساليب الفنية األكثر تقدماً، 

ذات الصلة بإجراء إحصاءات زراعية بتكلفة معقولة ومتاحة في القرن احلادي والعشرين.

هيكل اجمللد

يتناول  5.1 الزراعي وتنفيذه. ومع ذلك، فإنه ال  الرئيسية إلعداد اإلحصاء  الثاني تغطية شاملة للمراحل  يوفر اجمللد 
اجلهود  وبُذلت  املتخصصة.  واملصادر  املنشورات  من  وغيرها  )الفاو(  لدى منظمة  بسهولة  املتوفرة  اجلوانب  بالتفصيل 
أمور أخرى، على إشارات مرجعية بني  انطوت تلك اجلهود، من بني  الوثيقة سهلة وعملية. وقد  أن تكون هذه  لضمان 
األقسام والفصول، لربط محتوى الفصول اخملتلفة باملمارسات القطرية، واستخدام روابط تشعبية ملنشورات منهجية 

http://www.fao.org/3/a-i4913a.pdf
http://www.fao.org/3/a-i4913a.pdf
http://www.fao.org/3/a-i4913a.pdf
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متخصصة وتفصيلية ذات صلة ومصادر إلكترونية لتوضيح موضوعات معينة أو تقدمي مزيد من التوجيه حولها، والتعلم 
من التجارب حول كيفية التغلب على املسائل العملية. وفي نهاية معظم الفصول، متت إضافة قراءات مقترحة للقراء 
الذين يتطلعون للحصول على مزيد من التفاصيل. وثمة نسخة إلكترونية من هذا اجمللد، مبا في ذلك املوارد، مرفقة في 

اجليب املوجود في الغالف األمامي لهذا الكتاب.

مبجرد اتخاذ أي دولة قراراً بإجراء إحصاء زراعي، يجب تخطيط العديد من اخلطوات واألنشطة اخملتلفة. وأورد الباب  6.1
السادس من اجمللد األول اخلطوات األساسية التي ينطوي عليها إعداد إحصاء زراعي وتنفيذه. ويوضح الشكل 1.1 أدناه 
اخلطوات  بالتوازي مع  )أي  واحد  وقت  اخلطوات في  تنفيذ معظم  الرغم من  اخلطوات، على  لتلك  املتسلسل  الترتيب 
األخرى(. ومت وصف اخلطوات واألنشطة املرتبطة بها في هذه الوثيقة في 25 باباً مختلفاً )بدءاً من الباب الثاني( وهي 

منظمة في ثالثة أجزاء كما هو موضح أدناه:

u .يُغطي اجلزء األول إعداد اإلحصاء واإلطار الالزم
u  ،ويرتبط اجلزء الثاني بالطريقة املنهجية لإلحصاء الزراعي املستنبطة من أربع طرق مختلفة تناولها اجمللد األول

وقضاياها الرئيسية واحللول املقترحة.
u  إلى وزمنياً  الوثيقة تسلسالً منطقياً،  تنظيم هذه  ويتبع  وتنفيذه،  اإلحصاء  إعداد  إلى  الثالث  اجلزء  ويشير 

املمكن. احلد 

وضع خطة عمل ووضع 
املوازنة الالزمة لتنفيذ 

اإلحصاء

حتديد املنهجية وطريقة 
جمع البيانات (ورقية، 
جهاز محمول، إلخ)

حتديد أهداف اإلحصاء 
الزراعي واستراتيجيته 

العامة

حتديد دور اإلحصاء الزراعي 
كأحد مكونات نظام 
اإلحصاء واالستقصاء 

الزراعي املتكامل

ط
طي

تخ
وال

م 
مي

ص
الت

ل 
عم

ال
ني

يدا
امل

ة 
اجل

ملع
ا

ل 
حلي

الت
و

شر
الن

و

تصميم إطار ضمان 
جودة البيانات

إعداد احلملة الدعائية 
لإلحصاء وتنفيذها

وضع اإلطار املؤسسي، 
وتأسيس مكتب اإلحصاء 
الزراعي وتوظيف املوظفني 

الالزمني

إعداد تشريعات اإلحصاء، 
إن لزم األمر

تصميم نظام معاجلة 
الكمبيوتر واختباره، مبا في 

ذلك جمع البيانات 
وحتريرها وتبويبها

تصميم االستبيانات 
واختبارها/ وإعداد أدلة 

التعليمات امليدانية
إعداد خطة 

التبويب
إعداد األطر 

ووضع اخلرائط 

استقصاء ما 
بعد احلصر حصر اإلحصاء

إعداد النظام امليداني (مبا 
في ذلك نظام املراقبة)؛ 

وتوظيف العاملني 
امليدانيني وتدريبهم

التوفيق بني البيانات 
الناجتة عن نظام 

اإلحصاءات احلالي مع 
بيانات اإلحصاء

حتليل البيانات إعداد 
تقارير اإلحصاء، ونشر 

النتائج وتوزيعها

معاجلة البيانات 
وأرشفتها وإعداد 

التبويب

الشكل 1.1 - خطوات   إعداد   اإلحصاء   الزراعي   وتنفيذه

البرنامج العاملي لإلحصاء الزراعي 2020
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القانونية  7.1 األطر  وضع  مثل  لإلحصاء،  امليداني  العمل  ويتناول  الثامن،  إلى  الثاني  من  األبواب  األول  اجلزء  يضم 
واملؤسسية وخطة العمل و. يشرح الباب الثاني سبب إجراء اإلحصاء الزراعي كأحد مكونات نظام اإلحصاء واالستقصاء 
أعمال  ومالئمته في وضع جدول  واستخداماته  وأهميته  اإلحصاء  أهداف  ذلك، متت مناقشة  وبعد  املتكامل.  الزراعي 
السياسة. ويهدف هذا الباب إلى مساعدة املسؤولني عن اإلحصاء الزراعي في إبراز اجلدوى لصانعي القرار وشركاء املوارد 
والعوامل  املال  مقابل  القيمة  لضمان حتقيق  التي سُتتخذ  واإلجراءات  اإلحصاء،  تنفيذ  في  استثمارهم  أهمية  حول 
الرئيسية حلشد املوارد بشكل ناجح. ومبجرد اتخاذ القرار وتخصيص املوارد، تتمثل إحدى اخلطوات األولى في ضمان وجود 
األساس القانوني لتنظيم اإلحصاء، وهو ما سيناقشه الباب الثالث "اإلطار القانوني"، الذي يهدف إلى تقدمي حملة عامة 
عن اإلطار القانوني لإلحصاء، وتقدمي بعض األفكار ملديري اإلحصاء الوطنيني فيما يتعلق بتحسني التشريعات الوطنية 

املتعلقة باإلحصاء الزراعي أو سن تشريعات جديدة.

وإلى جانب حتليل وجود التشريعات اخلاصة باإلحصاء أو عدم وجودها وخصائصها إن وجدت، يُناقش الباب الرابع  8.1
إنشاء "اإلطار املؤسسي". ويُعد إنشاء مكتب اإلحصاء املركزي، وهيكل تنظيم اإلحصاء وإنشاء هيئات التنسيق خطوات 

هامة يجب على مديري اإلحصاء تنفيذها في بداية أنشطة اإلحصاء.

وضع  9.1 على  اخلطوة  هذه  وتنطوي  اإلحصاء،  موازنة  وإعداد  ُمفصلة،  عمل  خطة  وضع  فهي  التالية،  اخلطوة  أما 
خطة عمل مفصلة مع حتديد مختلف مراحل التنفيذ بوضوح، وإعداد املوازنة املفصلة حيث يتم تقدير مختلف بنود 
اإلنفاق بعناية، إلى جانب وضع اجلدول الزمني للنفقات والتمويل. إن وضع نظام ملراقبة خطة عمل اإلحصاء وامليزانية 

ومراجعتهما أمر أساسي لنجاح العملية. ويتناول الباب اخلامس "التخطيط ووضع " جميع هذه اجلوانب.

يتمثل جزء أساسي من عملية اإلعداد لإلحصاء في زيادة الوعي العام بشأن الغرض من اإلحصاء الزراعي، وفي  10.1
واحلملة  "االتصال  السادس  الباب  ويشرح  ودقيقة.  بيانات كاملة  لتوفير  امللكيات  تعاون أصحاب  املطاف، ضمان  نهاية 
مع  جيداً  تزامناً  تتزامن  توعية  وحملة  اتصال  لبرنامج  اقتصادياً  فعالة  استراتيجية  وتنفيذ  تطوير  كيفية  الدعائية" 

مراحل اإلحصاء.

بشكل رئيسي، تُعرض بيانات اإلحصاء على شكل جداول؛ ولذا يجب وضع خطة إلعداد هذه اجلداول في املراحل  11.1
الباب السابع  املبكرة من مرحلة اإلعداد لإلحصاء بهدف حتديد محتواها ووضع استبيانات اإلحصاء، وهي ما يغطيه 

"خطة التبويب".

أما الباب الثامن واألخير من اجلزء األول، فيناقش "إطار ضمان اجلودة" بوصفه عنصراً من عناصر تصميم اإلحصاء.  12.1
إن جودة بيانات اإلحصاء ومستوى الثقة بها ونتائج اختبارات هذه البيانات اخملتلفة، سواء داخلياً ومع مصادر خارجية، 
وتقييم استقصاء ما بعد احلصر، كلها عناصر مهمة في إطار ضمان جودة بيانات اإلحصاء. وتساعد الروابط للعديد من 

األمثلة القطرية على فهم هذه القضايا.

الثاني األساليب األربعة املنهجية لإلحصاء والتي مت حتديده في اجمللد األول، ومتطلباتها ومزاياها  13.1 يناقش اجلزء 
ومحدداتها:

u .األسلوب التقليدي: وهو عملية ميدانية مفردة عادة ما يتم تنفيذها على أساس احلصر الكامل
u  بأسلوب الكامل، مدعوماً  احلصر  أساس  على  تنفيذه  يتم  أساسياً  أسلوباً  يضم  الذي  التركيبي:  األسلوب 

بيانات أكثر ُعمقاً. النماذج لتوفير  )أساليب( داعمة قائمة على 
u  أساس على  تنفيذه  يتم  أساسياً  إحصائياً  أسلوباً  يضم  الذي  املتكامل:  واالستقصاء  اإلحصاء  أسلوب 

بأساليب دورية قائمة على العينات في السنوات الواقعة بني عمليتي إحصاء. احلصر الكامل، متبوعاً 
u  استخدام السجالت كمصدر لبيانات اإلحصاء: استخدام السجالت اإلدارية لتحل محل جمع البيانات من

امليدان بشكل جزئي أو كلي.

يعرض الباب التاسع حملة عامة وملخصاً عن اخلطوات األساسية لكل طريقة من طرق اإلحصاء. فيما تصف األبواب  14.1
من العاشر إلى الثاني عشر كل طريقة باإلضافة إلى مزاياها وحتديات التنفيذ التي تفرضها على العاملني في اإلحصاء. 

هذا ويعتمد االختيار على احتياجات الدول وتطورها في مجال اإلحصاءات والتكنولوجيا.

الباب األول: املقدمة
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مبا  15.1 وتوزيعها،  وحتليلها  البيانات  جمع  عملية  وتنفيذ  لإلحصاء  امليداني  للعمل  لإلعداد  ُمخصص  الثالث  اجلزء 
في ذلك روابط ألفضل ممارسات الدول في هذا اجملال. ويُغطي اجلزء األبواب من الثالث عشر إلى اخلامس والعشرين، وهو 

منظم كالتالي:

u  ،واألدلة االستبيانات  وإعداد  العينات،  واستخدام  اخلرائط،  ورسم  األطر  وضع  ذلك  في  مبا  اإلحصاء،  إعداد 
امليداني وحصر اإلحصاء؛ للعمل  الشامل  والتنظيم  والتدريب،  العاملني،  واختيار 

u طرق جمع البيانات، مبا في ذلك استخدام التكنولوجيا؛
u معاجلة بيانات اإلحصاء وأرشفتها، مبا في ذلك الوصول اآلمن إلى البيانات احلاسوبية؛
u  اإلحصاءات بني  االختالالت  ومعاجلة  والتوزيع،  التقارير  وإعداد  البيانات،  وحتليل  احلصر،  بعد  ما  استقصاء 

ونتائج اإلحصاء اجلديدة. احلالية 

املراجع ومزيد من القراءات

الفاو. 2017أ. البرنامج العاملي للإلحصاء الزراعي 2020 اجمللد 1: البرنامج واملفاهيم والتعريفات. روما. 

FAO. 1996. Conducting agricultural censuses and surveys. FAO Statistical Development Series 6. Rome.

United Nations (UN). 2018. In: 2020 World Population and Housing Census Programme [online]. New York. 
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الباب الثاني: 
أهمية اإلحصاء الزراعي ودعمه

يؤكد هذا الباب على أهمية عدم إجراء اإلحصاء الزراعي مبعزل عن نظام اإلحصاء واالستقصاء 
من  مكوناً  املتكامل  النظام  هذا  يكون  أن  ويجب  مكوناته.  كأحد  ولكن  املتكامل،  الزراعي 
اإلحصائيات  لوضع  وطنية  استراتيجية  مع  ومتماشياً  الوطنية  اإلحصاء  أنظمة  مكونات 
واضحة املعالم. يُناقش الباب بعد ذلك أهداف اإلحصاء وأهميته واستخداماته وعالقته بوضع 
جدول أعمال السياسة. ويبيت دعم اإلحصاء الزراعي ممكناً عندما يكون في اإلمكان حتديد 
فوائده األساسية بشكل كمي، وتوفير بعض الرسوم التوضيحية. ويختتم الباب بالتأكيد على 

أهمية تنفيذ إحصاء ذي تكلفة اقتصادية، دون املساس بأهدافه وبجودة البيانات.

اإلحصاء بوصفه مكوناً من نظام اإلحصاء الزراعي املتكامل

ركز اجمللد األول على أهمية عدم إجراء اإلحصاء الزراعي مبعزل عن نظام اإلحصاء واالستقصاء الزراعي املتكامل، ولكن  1.2
كأحد مكوناته. ويجب في املقابل أن يتكون هذا النظام من مكونات النظام اإلحصائي الوطني املتوافق مع االستراتيجية 

الوطنية لوضع اإلحصاءات الواضحة املعالم )باريس 2011 ،21(.

إن متطلبات البيانات اخلاصة باألغذية والزراعة واسعة النطاق، وتشمل معلومات عن هيكل امللكيات الزراعية، واإلنتاج  2.2
الزراعي، وإدارة املزارع، واملدخالت الزراعية، واستهالك األغذية، ودخل األسرة وإنفاقها، والقوى العاملة، واألسعار الزراعية. ويتم 
توفير هذه البيانات من خالل اإلحصاءات الزراعية والسكانية اخلَمسية، واستقصاءات العينات الزراعية املنتظمة، واستقصاءات 
األسر، والسجالت اإلدارية وغيرها من املصادر. فمن ناحية، يتم جمع البيانات الزراعية الهيكلية، مثل حجم امللكيات واستخدام 
األراضي ومناطق احملاصيل وأعداد الثروة احليوانية واملدخالت الزراعية على أدنى مستوى جغرافي، من خالل اإلحصاء الزراعي 
الذي يجري كل خمس أو عشر سنوات. ومن ناحية أخرى، يتم جمع بيانات، مثل إنتاج احملاصيل واملواشي واستهالك األغذية وإدارة 
املزارع واألسعار الزراعية على نحو أكثر انتظاماً من خالل استقصاءات العينات و/أو أنظمة إعداد التقارير اإلدارية من أجل إنتاج 
اإلحصاءات الزراعية احلالية. وثمة حاجة لإلحصاءات الزراعية احلالية بهدف مراقبة الظروف الزراعية وإمدادات األغذية احلالية 

وملساعدة احلكومات وأصحاب املصلحة في اتخاذ القرارات على املدى القصير. 

لذا، وفي سبيل الوفاء بجميع متطلبات البيانات، يشتمل نظام اإلحصاءات الزراعية املتكامل على برنامج أنشطة  3.2
إحصائية متعدد السنوات يشمل أنشطة اإلحصاء واالستقصاء الزراعي. ويبني الشكل 1.2 عرضاً بيانياً لنظام اإلحصاء 
واالستقصاء الزراعي املتكامل. كما يوضح الروابط بني إحصاء السكان واإلحصاء الزراعي )للقطاع العائلي( من جهة، وبني 
اإلحصاء الزراعي وبرنامج االستقصاء الزراعي متعدد السنوات من جهة أخرى. ويعرض اجمللد األول بعض املزايا التي يتمتع بها 
هذا النظام املتكامل، مبا في ذلك منع ازدواجية األنشطة اإلحصائية، وجتنب نشر اإلحصاءات املتضاربة، واستخدام مفاهيم 
وتعريفات وتصنيفات موحدة. وبهذه الطريقة، ال يلزم أن يكون اإلحصاء الزراعي مثقالً مبجموعة كبيرة من العناصر العديدة 
التي قد تؤثر على جودة البيانات التي يتم جمعها. وبدالً من ذلك، مُيكن أن يركز اإلحصاء على مجموعة من العناصر املتماسكة 
والتي ميكن إدارتها، على فرض أن البيانات األخرى )غير الهيكلية( الالزمة بشكل أكثر متوفرة في شكل ميكن مقارنته مع 

االستقصاءات الزراعية النموذجية العادية واملصادر األخرى.

http://www.fao.org/3/a-i4913a.pdf
http://www.paris21.org/sites/default/files/Busanactionplan_nov2011.pdf
http://www.paris21.org/sites/default/files/Busanactionplan_nov2011.pdf
http://www.fao.org/3/a-i4913a.pdf
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تعريف اإلحصاء الزراعي وأهدافه الرئيسية

بحسب تعريف اإلحصاء الزراعي في اجمللد األول، فإنه عملية إحصائية جلمع ومعاجلة ونشر بيانات عن بنية الزراعة،  4.2
تغطي الدولة بالكامل أو جزءاً كبيراً منها. وهو البرنامج اإلحصائي الوحيد الذي يُنتج معلومات هيكلية حول امللكيات 
مبستوياتها اجلغرافية واإلدارية الدنيا، وهو بالتالي مصدر معلومات أساسي للمسؤولني احلكوميني وصناع القرار اآلخرين. 

الشكل 1.2 - نظام اإلحصاء واالستقصاء الزراعي املتكامل

يُغطي اإلحصاء الزراعي جوانب الزراعة التي تتغير ببطء نسبي مبرور الوقت، وبالتالي يتم إجراؤه مرة واحدة على األقل  5.2
الزراعي على البيانات املتعلقة بالهيكل التنظيمي األساسي  كل عشر سنوات. وينصب االهتمام الرئيسي لإلحصاء 
للملكيات الزراعية، وليس البيانات التي تتغير بسرعة من سنة إلى أخرى، مثل اإلنتاج الزراعي أو أسعار املنتجات الزراعية. 
وأما البيانات الهيكلية املعتادة التي يتم جمعها في اإلحصاء الزراعي فهي حجم امللكية، وملكية األرض، واستخدام 
على  البيانات  جمع  يتّم  أنه  رغم  األخرى.  الزراعية  واملدخالت  والعمالة  املاشية  وأعداد  والري  احملاصيل،  ومساحة  األرض، 
مستوى امللكية في اإلحصاء الزراعي، إال أنه ميكن بالتوازي جمع بعض البيانات على مستوى اجملتمعات الزراعية، لتكون 

مكمالً للبنود على مستوى امللكية.

وبالنسبة للبرنامج العاملي لإلحصاء الزراعي 2020، فتتلخص األهداف الرئيسية لإلحصاء الزراعي فيما يلي: 6.2

u  توفير بيانات عن بنية الزراعة، خاصة للوحدات اإلدارية واجلغرافية الصغيرة، واملواد النادرة، وإلتاحة اجملال أمام
تفصيلية؛ متقاطعة  تبويبات  وضع 

u بينها؛ وللتوفيق  احلالية  الزراعية  مُيكن استخدامها كمعيار لإلحصاءات  بيانات  توفير 
u .الزراعية العينات  توفير أطر الستقصاءات 

أهمية اإلحصاء الزراعي واستخداماته

السابقة،  7.2 باإلحصاءات  يوفر، عند مقارنته  ما، كما  دولة  الزراعي في  القطاع  بنية  الزراعي حملة عن  يوفر اإلحصاء 
فرصة لتحديد االجتاهات والتحوالت الهيكلية للقطاع، ويشير إلى اجملاالت التي حتتاج إلى تدخالت في مجال السياسات. 
وتستخدم بيانات اإلحصاءات كمعيار لإلحصاءات احلالية وتزداد قيمتها عند توظيفها مع مصادر البيانات األخرى. وفي 
الزراعي،  القطاع  املعمقة جملاالت معينة من  الدراسات  ثمة حاجة إلجراء مزيد من  أن  البيانات  يرى مستخدمو  العادة، 

البرنامج العاملي لإلحصاء الزراعي 2020

اإلحصاء 
الزراعي

إنتاج 
املواشي

إنتاج 
احملاصيل

االستقصاء الزراعي 

أساليب 
اإلنتاج

تسويق 
احملاصيل

خسائر ما 
بعد احلصاد

 تكلفة 
اإلنتاج 
وأسعار 
اإلنتاج

اإلحصاء 
السكاني
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ويعتمدون على اإلحصاء بوصفه إطاراً الستقصاء العينات الزراعية التي تركز على موضوعات محددة. وبهذه الطريقة، 
يوفر اإلحصاء األساس الالزم ملعاجلة شريحة واسعة من احتياجات البيانات. ويناقش اجمللد األول بالتفصيل أهمية اإلحصاء 

الزراعي في الوفاء باحتياجات مستخدمي البيانات ومنتجيها على النحو امللخص أدناه.

يحتاج مستخدمو البيانات اإلحصاء الزراعي من أجل: 8.2

u  واملعلومات اإلحصائية األدلة واإلسهام فيها.  إلى  باالستناد  السياسات  الزراعي ووضع  التخطيط  دعم جهود 
مهمة، على سبيل املثال، ملراقبة أداء السياسة أو البرنامج املُصمم لتنويع احملاصيل أو معاجلة قضايا األمن الغذائي؛

u  احلكومي القطاعني  في  األعمال  قرارات  واتخاذ  االستثمارات  وتنفيذ  البحوث  إجراء  لتسهيل  بيانات  توفير 
واخلاص على حد سواء؛

u  أو احلراثة  ممارسات  مثل  البيئة،  على  الزراعية  املمارسات  أثر  وتقييم  البيئية  التغيرات  مراقبة  في  اإلسهام 
تناوب احملاصيل أو مصادر انبعاثات غازات الدفيئة.

u توفير بيانات ذات صلة مبدخالت العمل وأنشطة العمل الرئيسية، وحول القوى العاملة في القطاع الزراعي؛
u  تلك وخاصة  املستدامة،  التنمية  ألهداف  الرئيسية  املؤشرات  بعض  ملراقبة  مهمة  معلومات  قاعدة  توفير 

األهداف املتصلة باألمن الغذائي في امللكيات الزراعية، ودور املرأة في األنشطة الزراعية، والفقر في املناطق 
12.2 و13.2(؛ الفقرتني  الريفية )انظر أيضاً 

u  صياغة بهدف  الصغيرة  واجلغرافية  اإلدارية  واملستويات  الوطنية  املستويات  على  أساسية  بيانات  توفير 
وتقييمها. ومراقبتها  واملشاريع  البرامج 

u  توفير معلومات أساسية حول زراعة الكفاف ولتقدير االقتصاد غير املراقب الذي يقوم بدور مهم في جتميع
للزراعة. االقتصادية  واحلسابات  الوطنية  احلسابات 

يحتاج منتجو البيانات اإلحصاء الزراعي من أجل: 9.2

u احلالية وحتسينها؛ واملواشي  للتوفيق بني إحصاءات احملاصيل  توفير معايير موثوقة 
u  إطار لوضع  معلومات  وتوفير  الزراعي،  االستقصاء  برنامج  في  الزراعية  العينات  الستقصاءات  أطر  توفير 

الرئيسي؛ العينات 
u .دعم تأسيس سجل املزارع اإلحصائي

يناقش الباب الثالث من اجمللد األول مبزيد من التفاصيل أهمية اإلحصاء الزراعي ملستخدمي ومنتجي البيانات في أي  10.2
دولة.

أهمية اإلحصاء في تطوير جدول أعمال السياسة للقرن احلادي والعشرين

أُطلق البرنامج العاملي لإلحصاء الزراعي 2020 في وقت جوهري بالنسبة جلدول أعمال اإلحصاءات العاملي، وخاصة  11.2
في سياق جدول أعمال التنمية املستدامة لعام 2030، وخطة عمل بوزان لإلحصائيات. وعالوة على ذلك، تقوم االستراتيجية 
العاملية لتحسني اإلحصاءات الزراعية والريفية )البنك الدولي، الفاو، األمم املتحدة، 2010( بوضع منهجيات تعزز إجراء اإلحصاءات 

واالستقصاءات الزراعية في الفترة من 2025-2016.

يحدد جدول أعمال التنمية املستدامة لعام 2030، الذي اعتمدته منظمة األمم املتحدة في أيلول/سبتمبر 2015، 17  12.2
هدفاً من أهداف التنمية املستدامة و169 هدفاً فردياً، تشتمل على 19 هدفاً من أهداف التنمية املستدامة متعددة األبعاد 
وتتعلق بالزراعة و25 مؤشراً عاملياً لرصد التقدم املُنجز نحو حتقيق األهداف والغايات. وتعرض أهداف التنمية املستدامة 
ملتطلبات جديدة للحصول على مزيد من البيانات والتحديات املتصلة باملراقبة وإعداد التقارير حول التقدم املُنجز نحو حتقيقها. 
وثمة حاجة إلى تعزيز قدرة الدول على اعتماد معايير إحصائية جديدة ومنهجيات مجدية اقتصادياً، وأدوات حديثة جلمع البيانات 
)مثل األجهزة احملمولة، واالستشعار عن بعد، واألجهزة املرجعية اجلغرافية( وتوفير مصادر جديدة للبيانات على النحو املوصى 
به في خطة العمل العاملية لبيانات التنمية املستدامة )األمم املتحدة، 2016ب(. واُخذت هذه اجلوانب بعني االعتبار في البرنامج 

العاملي لإلحصاء الزراعي 2020 بهدف مساعدة الدول األعضاء في تخطيط اإلحصاءات الزراعية وتنفيذها.

يوفر اإلحصاء الزراعي الدعم لتطوير مؤشرات الهدف األول من أهداف التنمية املستدامة "القضاء على الفقر بجميع  13.2
أشكاله في كل مكان"، والهدف الثاني من أهداف التنمية املستدامة "القضاء على اجلوع وتوفير األمن الغذائي والتغذية 

الباب الثاني: أهمية اإلحصاء الزراعي ودعمه

http://www.fao.org/3/a-i4913a.pdf
http://www.fao.org/3/a-i4913a.pdf
http://www.fao.org/docrep/015/am082e/am082e00.pdf
http://www.fao.org/docrep/015/am082e/am082e00.pdf
https://tinyurl.com/WCA2020-UN2016b
https://tinyurl.com/WCA2020-UN2016b
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احملّسنة وتعزيز الزراعة املستدامة"، والهدف اخلامس من أهداف التنمية املستدامة "حتقيق املساواة بني اجلنسني ومتكني كل 
النساء والفتيات". وعلى وجه اخلصوص، ميكن لإلحصاء الزراعي توفير بيانات تُسهم في مراقبة أهداف التنمية املستدامة 1.2 
حول احلصول على الغذاء، و3.2 حول إنتاجية ودخل أصحاب امللكيات الصغيرة، و4.2 حول نظم إنتاج الغذاء املستدامة، و4.5 حول 
العمل املنزلي غير مدفوع األجر، و5.أ.1 حول امللكية أو تأمني احلقوق على األراضي الزراعية )الفاو،. 2017ب(. وبشكل أكثر حتديداً، 

مُيكن أن يُسهم اإلحصاء الزراعي في توفير معلومات أساسية للعديد من مؤشرات أهداف التنمية املستدامة، مبا في ذلك:

u  2.1.2: مدى انتشار انعدام األمن الغذائي، سواء املتوسط أو الشديد بني السكان، بناء على مقياس املعاناة
من انعدام األمن الغذائي )عندما يُدرج هذا النموذج في اإلحصاء(.

u 1.3.2: حجم اإلنتاج لكل وحدة عمل بحسب فئات حجم املشاريع الزراعية/الرعوية/احلرجية؛
u 2.3.2: معدل عائدات صغار منتجي األغذية، حسب اجلنس وحالة السكان األصليني؛
u 1.4.2: نسبة املساحة الزراعية في ظل الزراعة املنتجة واملستدامة؛
u  1.4.5: نسبة الوقت اخملصص للعمل املنزلي والرعاية غير مدفوعة األجر، حسب اجلنس والعمر واملوقع؛
u  5.أ.1.أ: نسبة مجموع السكان العاملني في الزراعة الذين لديهم ملكية أو حقوق مضمونة على األراضي

الزراعية، حسب اجلنس؛
u .5.أ.1.ب: نسبة املرأة ضمن املالكني أو حاملي احلقوق على األراضي الزراعية حسب نوع امللكية

وعالوة على ذلك، يدعم اإلحصاء الزراعي النظام اإلحصائي الذي يراقب أهداف التنمية املستدامة، ويوفر إطار العينات  14.2
لبرنامج االستقصاء الزراعي ومعياراً للنظام اإلحصائي الزراعي الوطني. وعند استخدام طريقة برنامج اإلحصاء واالستقصاء 
املتكامل، ميكن جمع مجموعة أوسع من البيانات من خالل الوحدات الدوارة التي تعمل في دورة مدتها عشر سنوات. وقد يوفر 

هذا األسلوب معلومات لنحو 15 مؤشراً إضافياً 1 )االستراتيجية العاملية 2017ج(.

وتدعم خطة عمل بوزان لإلحصائيات )باريس21، 2011( التي مت اعتمادها في عام 2011 جهود حتقيق ثالثة أهداف  15.2
رئيسية هي:

i . اإلنتاج اإلحصائي إدخال حتسينات على عملية  القرار من خالل  بالكامل في عملية صنع  دمج اإلحصاءات 
ومدى مالءمتها وجودتها واستخدامها بشكل فعال من جانب واضعي السياسات؛

ii . في حاسوبية(  )وبيانات  موثوقة  إحصائية  بيانات  توفير  طريق  عن  اإلحصاءات  إلى  املفتوح  الوصول  تعزيز 
الوقت املناسب، مما يزيد من فعالية احلكومة وثقة اجلمهور بها؛

iii . زيادة املوارد املتاحة لألنظمة اإلحصائية، من خالل استراتيجيات املساعدة املنسقة اخلاصة باجلهات املانحة، التي
تتماشى مع األولويات الوطنية للدول. وتدرك اخلطة أهمية التآزر بني بيانات االستقصاء واإلحصاء والبيانات 
اإلدارية واإلحصاءات احليوية. كما أنها تدعم وبوضوح جهود حتقيق مزيد من الشفافية، وتشجع على استخدام 

أساليب وتقنيات جديدة لتعزيز موثوقية اإلحصاءات الرسمية وإتاحة الوصول إليها. 

يعكس البرنامج العاملي لإلحصاء الزراعي 2020 مجاالت األولوية هذه من خالل التأكيد على احلاجة إلى وضع برنامج  16.2
إحصاء واستقصاء متكامل، يتم إعداده بالتشاور الوثيق مع املستخدمني، وبالتالي حتسني مدى ارتباطه واالستخدام الفعال 
للبيانات اإلحصائية من قبل واضعي السياسات. كما يُشجع البرنامج على استخدام التقنيات اجلديدة بوصفها طريقة 

لتحسني توقيت إجراء اإلحصاءات وموثوقيتها وإتاحة الوصول إليها.

وتعد االستراتيجية العاملية لتحسني اإلحصاءات الزراعية والريفية مبادرة أُعدت حتت إشراف اللجنة اإلحصائية  17.2
التابعة لألمم املتحدة بهدف توفير مخطط أولي ألنظمة إحصاء زراعي مستدامة وطويلة األجل. وحتدد خطة العمل 
والبحث،  والتدريب  الفنية  املساعدة  خطط   )2012 الفاو،  املتحدة،  األمم  الدولي،  )البنك  االستراتيجية  بهذه  اخلاصة 
لضمان  اقتصادياً  فعالة  وأدوات  منهجيات  العاملية  االستراتيجية  وتقدم  باحلوكمة.  اخلاصة  اآللية  إلى  باإلضافة 
التنفيذ الفعال لإلحصاءات واالستقصاءات. ويشتمل بعض هذا العمل، املتاح على املوقع اإللكتروني لالستراتيجية 

العاملية )االستراتيجية العاملية 2018د( وفي مصادر هذا اجمللد الثاني على:

u الزراعية الرئيسية لإلحصاءات  العينات  دليل أطر 
u الزراعية دليل إحصاءات تكاليف اإلنتاج 

ميكن لالستقصاء الزراعي املتكامل توفير معلومات حول مؤشرات أهداف التنمية املستدامة التالية 1.1.1 ،1.2.1 ،1.2.1 ،1.3.2 ،1.4.1 ،1.4.1 ،2.5.2 ،5.5.1 ،2.ب.،1  1
8.5.5 ،9.7.2 ،1.ج.9 ،17.1.1 ،1.8.1 )االستراتيجية العاملية 2017ج(

البرنامج العاملي لإلحصاء الزراعي 2020

http://www.fao.org/3/a-i6919a.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6919a.pdf
http://gsars.org/wp-content/uploads/2017/12/AGRIS-HANDBOOK.pdf
http://gsars.org/wp-content/uploads/2017/12/AGRIS-HANDBOOK.pdf
http://www.paris21.org/sites/default/files/Busanactionplan_nov2011.pdf
http://www.paris21.org/sites/default/files/Busanactionplan_nov2011.pdf
http://www.fao.org/docrep/016/i3082e/i3082e.pdf
http://www.fao.org/docrep/016/i3082e/i3082e.pdf
https://tinyurl.com/WCA2020-GS-handbooks-2018
https://tinyurl.com/WCA2020-GS-handbooks-2018
http://gsars.org/wp-content/uploads/2017/12/AGRIS-HANDBOOK.pdf
http://gsars.org/wp-content/uploads/2017/12/AGRIS-HANDBOOK.pdf
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u منهجية تقدير مساحات احملاصيل ونواجتها في ظل احملاصيل اخملتلطة واملستمرة
u )املنتجعية( البدوية  أو شبه  البدوية  املواشي  التوجيهية إلحصاء  املبادئ 
u توجيهات لتعزيز إحصائيات مصائد األسماك وتربية األحياء املائية من خالل إطار إحصائي
u  إرشادي الزراعية: دليل  للبيانات احلاسوبية  الوصول  توفير 
u الزراعية البيانات اإلدارية في اإلحصاءات  التوجيهية لتحسني واستخدام  املبادئ 
u والناشئة النامية  الزراعية في االقتصادات  فعالية تكلفة االستشعار عن بعد لإلحصاءات 
u الزراعية دليل االستشعار عن بعد لإلحصاءات 
u استخدام نظام التموضع العاملي ونظام املعلومات اجلغرافية واالستشعار عن بعد في إعداد إطارات العينات الرئيسية
u ربط أطر املساحة والقوائم في االستقصاءات الزراعية
u الزراعية الزراعي باإلحصاءات  مساق تعليمي إلكتروني حول ربط اإلحصاء السكاني واإلحصاء 
u مساق تعليمي إلكتروني حول استخدام املقابالت الشخصية املدعمة باحلاسوب في االستقصاءات الزراعية

يبني اجمللد الثاني على مجموعة واسعة من األساليب واألدوات واملنشورات احلالية التي أنتجت خالل السنوات األخيرة،  18.2
مبا في ذلك تلك املذكورة أعاله، ومن خالل املبادرات األخرى ذات الصلة، مثل استقصاءات قياس مستوى املعيشة/االستقصاءات 
الزراعية املتكاملة التي أجراها البنك الدولي. وملزيد من التفاصيل، يتم توجيه القراء لتلك املنشورات في هذا اجمللد. وينبغي 
استخدام هذه األدوات واملنشورات لتعزيز الكفاءة في عمليات اإلحصاء وحتسني توقيت احلصول على بيانات اإلحصاء وموثوقيتها 
وإتاحة الوصول إليها. كما مُيكن أن تؤدي الوفورات احملتملة للكفاءة، إلى جانب حتديد فوائد اإلحصاء، حيثما أمكن، إلى تعزيز 

جدوى العملية عند حشد املوارد.

القياس الكمي للفوائد التي يعود بها اإلحصاء الزراعي

في الوقت الذي تزداد فيه صعوبة احلصول على التمويل من املوازنات احلكومية، تطالب العديد من احلكومات واملانحني  19.2
مبزيد من املساءلة. ويتعرض القائمون على اإلحصاءات في جميع أنحاء العالم لضغوط متزايدة لتبرير تكلفة إنتاج اإلحصاءات. 
ولذا، فإن البرامج اإلحصائية الكبيرة، مثل إحصاء السكان أو اإلحصاء الزراعي، بحاجة إلى إبراز الفوائد )النوعية والكمية( التي 
ستوفرها لتبرير احلصول على التمويل. وكثيراً ما تكون مبررات النفع العام واضحة من الناحية املنطقية أو النوعية على النحو 
املبني في الفقرات 7.2 إلى 14.2 أعاله. وقد ذُكرت العديد من االستخدامات املهمة، التي مُيكن دعم بعضها من خالل إيجاد 
التشريعات. ومُيكن قياس بعض الفوائد الناجمة عن استخدام البيانات بشكل كمي. وفي حني يصعب قياس املنافع األخرى 
للبيانات، لكنها تظل مهمة ويجب اإلشارة إليها في أي حتليل لتكلفة إجراء اإلحصاء والفوائد املرجوة منه. وتعتمد بعض 
هذه الفوائد على تبني الوكاالت اإلحصائية مصدراً مفتوحاً للمعلومات، من أجل تشجيع النقاش حول فعالية احلكومات 
والسياسات احلكومية وإثراءها. ولذلك، يُعد التأكد من حتديد بعض املنافع )سواء كانت مقدرة من الناحية املالية أم ال( أمراً 
جوهرياً عند التخطيط لإلحصاء، إلى جانب تركيز اخلطط على حتقيق هذه املنافع. وغالباً ما ينبغي على مديري اإلحصاء عدم 

االكتفاء بإدراج الفوائد وحسب، إذ إن حتديد الفوائد املالية يعزز من جدوى عملية اإلحصاء.

ميثل التحديد الكمي لفوائد اإلحصاءات حتدياً ألن اإلحصاءات في حد ذاتها ال حتقق منافع؛ بل إن استخدامها هو  20.2
الذي يحققها - من خالل اتخاذ احلكومات والشركات واألفراد قرارات أفضل و/أو اتخاذها في الوقت املناسب. ومع ذلك، فهذا 
ال يعني عدم قدرة منتجي اإلحصاءات على تقدير الفوائد املترتبة عليها، فاحلكومات ومنظمات التمويل األخرى حتتاج إلى 
حتديد أولويات اإلنفاق، ولذلك يتعني على منتجي اإلحصاءات تزويد صانعي القرار باألدلة لتبرير اإلنفاق على اإلحصاءات )على 

عكس األولويات األخرى(.

مُتّثل التأثيرات االجتماعية والتوزيعية لتحسني صنع السياسات ودور البيانات في تلك العملية أحد اجلوانب اخلاصة التي  21.2
يصعب قياسها كمياً من الناحية النقدية. وتختلف عواقب ضعف صنع القرار في جميع أنحاء العالم؛ ففي بعض الدول، يؤثر 
ذلك على األسعار والكفاءة بشكل عام، وفي دول أخرى قد يكون األمر مسألة حياة أو موت ملواطنيها. وقد يكون تأثير ضعف 
القرارات بارزاً على الفئات املعرضة للخطر على وجه اخلصوص، مبا في ذلك األطفال والنساء واملسنني واملعوقني والفقراء. لذا، 
يجب توضيح هذه القضايا بوضوح في أي "دراسة جدوى". وثمة حتديات فنية وأخالقية تفرضها محاولة تقدير القيمة النقدية 

لبعض تأثيرات القرارات السيئة نتيجة لنقص البيانات أو لرداءة نوعيتها.

الباب الثاني: أهمية اإلحصاء الزراعي ودعمه
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يجني املستخدمون فوائد اإلحصاءات. لذلك، كلما زاد عدد املستخدمني وكلما استخدموا البيانات بشكل أكبر،  22.2
زادت الفوائد التي تعود عليهم. وبالتالي ميكن حتقيق مزيد من الفوائد من خالل توسيع نطاق نشر بيانات اإلحصاء وتيسير 

الوصول إليها.

ومن املهم حتديد األسئلة التي حتتاج إلى إجابة واضحة قبل بدء العمل واالتفاق املسبق مع صانع القرار حول املنهجية  23.2
املتبعة. ويعد التواصل مع املستخدمني أمراً أساسياً للحصول على البيانات والتأكيد عليها وضمان أن يكون العمل موضوعياً. 
وميكن استخدام أساليب مختلفة باختالف االستخدامات واملستخدمني. والبد من وضع افتراضات والتعبير عنها بوضوح، 

وضمان احتواء جميع االفتراضات على أدلة داعمة.

2016( وصفاً لبعض  24.2 يضم التقرير الفني الذي أعده مكتب اإلحصاء الوطني في اململكة املتحدة )تاونسند، 
التقرير عامة، وقد متتلك كل  الواردة في ذلك  التوجيهات والتوصيات  األساليب واخلطوات التي ميكن استخدامها. إن 
دولة مبادئها التوجيهية اخلاصة ملثل هذه اإلجراءات. ولذا، يجب أال حتل التوجيهات املقدمة محل أي مبادئ توجيهية 
الكلفة  تقدير  أو  التكلفة  إجراء حتليل  التأكد من  التي يجب مراعاتها  األمور  أهم  ومن  دولة على حدة.  تصدرها كل 
كمي  تقدير  إجراء  ينبغي  الزراعي،  اإلحصاء  حالة  وفي  املوافقة.  عن  املسؤول  القرار  صانع  احتياجات  تلبي  بطريقة 
للمنافع إلتاحة اجملال أمام إجراء حتليل للتكلفة والعائد ينطوي على مقارنة فوائد مسار العمل )املقترح( بالتكلفة؛ إما 
لتحديد القيمة احلالية الصافية أو نسبة الفائدة إلى التكلفة. وكلما ارتفعت القيمة احلالية الصافية، كانت نسبة 
الفائدة إلى التكلفة أفضل وأكبر. وفي حال كانت القيمة احلالية الصافية سالبة، أو كانت نسبة الفائدة إلى التكلفة 
أقل من واحد، فإن ذلك يشير إلى أن املشروع ال يستحق املتابعة على أسس اقتصادية. ومع ذلك، قد يكون من املنطقي 
إجراءه ألسباب أخرى، فعلى سبيل املثال، قد تكون هنالك حاجة إلجراء إحصاءات رسمية ألن التشريعات تفرض ذلك. 
وميكن احلصول على مزيد من التفاصيل حول هذه األساليب في تقرير تاونسند، ) 2016(. ومن العناصر املهمة في تعزيز 

جدوى اإلحصاء، إثبات إجراؤه بفعالية من حيث التكلفة وأنه سيحقق "القيمة مقابل املال".

ضمان فعالية اإلحصاء الزراعي من حيث التكلفة

يجب التخطيط لإلحصاء وتنفيذه بأقل تكلفة ممكنة دون املساس بأهداف البيانات وجودتها. لذلك، وفي سياق  25.2
دولة معينة، ينبغي أن تهدف استراتيجية اإلحصاء إلى "تقليل التكاليف إلى احلد األدنى من خالل: )أ( اعتماد عملية 
جمع بيانات وطرق التقاط البيانات ومعاجلتها وتقنيات أكثر كفاءة، )ب( التعاقد اخلارجي لتنفيذ األجزاء املناسبة من 
التكاليف  البديل احملتملة، وعندما يقتضي األمر، وضع مقترحات السترداد  التمويل  العملية، )ج( استكشاف مصادر 
وتوليد الدخل، )د( استخدام األنظمة القائمة وحتسني التعاون الدولي، )هـ( تشجيع اجلمهور على تعبئة االستبيانات 
بأنفسهم عبر اإلنترنت أو على الورق حيثما أمكن، )واستبدال استخدام البيانات اإلدارية بعملية جمع البيانات بشكل 

مباشر" )األمم املتحدة، 2016(.

ينبغي في إحدى مراحل اإلحصاء املبكرة اتخاذ قرار بشأن طريقة التنفيذ األنسب لكل دولة. كما ينبغي اتخاذ هذا القرار  26.2
من خالل حتليل مزايا كل طريقة أو منهج وحدودها ومتطلباتها التي نوقشت في اجلزء الثاني، وحتليل مدى استجابة بعض 

الطرق احملددة ألوضاع قطرية محددة والبيانات التي حتتاجها دول بعينها.

وأيا كانت الطريقة التي يقع عليها االختيار، ينبغي بذل اجلهود لتقليل تكلفة اإلحصاء إلى أدنى حد ممكن، وذلك من  27.2
خالل إجراء حتليل دقيق لهيكل التكلفة، وحتديد املصادر احملتملة لتحقيق وفورات في الكفاءة دون التأثير سلباً على جودة البيانات. 
ويوفر حتليل تكلفة اإلحصاءات الذي أعدته منظمة )الفاو( مؤشراً لهيكل التكلفة وتكلفة كل وحدة في مجموعة متنوعة 

من الدول واملناطق 2 )انظر اجلدول 1.2(.

مت احلصول على البيانات التي جرى حتليلها من موازنات مشاريع إحصاء )باستثناء املساعدة الفنية( مدعومة من منظمة )الفاو( في ثمان دول )اثنتان من أفريقيا،  2
واثنتان من آسيا، واثنتان من أمريكا الالتينية واثنتان من أوروبا(. ورغم أن البيانات تشير إلى التكاليف، فقد تختلف عن املوازنات النهائية الفعلية. وعلى الرغم 
من اجلهود املبذولة لتنسيق مضمون تغطية امليزانية وبنود التكلفة في كل بند من بنود املوازنة، فإنه ال ميكن دائماً إجراء مقارنة كاملة لألرقام. وثمة حاجة 
إلجراء مزيد من التحليل والتعديل بغية إجراء املقارنة الكاملة، مبا في ذلك تعديل مستويات الرواتب، مع مراعاة تكاليف املعيشة العامة )باستخدام تعادل القوة 

الشرائية، على سبيل املثال(. لكن ورغم جميع القيود، ميكن اخلروج بتوجيهات وحتديد العوامل الرئيسية التي تساهم في التكلفة.

البرنامج العاملي لإلحصاء الزراعي 2020

http://www.fao.org/3/I9347EN/i9347en.pdf
http://www.fao.org/3/I9347EN/i9347en.pdf
http://www.fao.org/3/I9347EN/i9347en.pdf
http://www.fao.org/3/I9347EN/i9347en.pdf
https://unstats.un.org/unsd/publication/seriesF/Series_F83Rev2en.pdf
https://unstats.un.org/unsd/publication/seriesF/Series_F83Rev2en.pdf


13

إن جمع البيانات امليدانية هو أحد بنود امليزانية الرئيسية التي تُسهم في تكلفة اإلحصاءات في معظم الدول،  28.2
حيث ميثل هذا البند بني 40 وأكثر من 60 باملائة من إجمالي موازنة اإلحصاءات في بعض الدول النامية أو تلك التي متر 
مبرحلة انتقالية، وفقاً لبيانات منظمة )الفاو(. 3 ويدفع مبلغ كبير من هذه التكلفة كرواتب وبدالت للعاملني امليدانيني. 
كما ميكن أن تسهم املواد واإلمدادات، وخاصة املركبات اخملصصة للنقل، إسهاماً كبيراً في التكلفة اإلجمالية لإلحصاء 
في بعض الدول، في حني ميكن أن تكون تكلفة فريق إدارة اإلحصاءات جزءاً كبيراً من امليزانية في دول أخرى. ومن ناحية 
أخرى، فإن من املثير للدهشة تخصيص نسبة قليلة نسبياً )تتراوح بني 5 إلى أقل من 15 باملائة( من موازنة اإلحصاء 

لتغطية تكلفة معاجلة نتائج اإلحصاء وحتليلها ونشرها.

جدول 1.2 - الهيكل اإلرشادي لتكاليف اإلحصاء حسب مكونات الرئيسية4

تكمن إمكانية تعزيز الكفاءة وحتقيق وفورات كبيرة في التكاليف في بنود املوازنة األكثر إسهاماً في التكلفة  29.2
)مثل  األخرى  البيانات  مصادر  استخدام  تُفضل  التي  لالستراتيجيات  يكون  قد  االقتضاء،  وعند  لإلحصاء.  اإلجمالية 
السجالت اإلدارية(، وجمع البيانات عن بُعد، والتنسيق والبناء على نتائج إحصاء سكان حديث، تأثير مهم في خفض 

تكلفة اإلحصاء الزراعي.

يُظهر حتليل تكلفة الوحدة لكل ملكية اختالفاً كبيراً بني الدول، بتكاليف تتراوح بني حوالي دوالرين أمريكيني وأكثر  30.2
من 20 دوالراً أمريكياً لكل ُملكية في الدول النامية وتلك التي متر مبرحلة انتقالية.5 إن العوامل اخلارجية اخلارجة عن سيطرة 
مخططي اإلحصاء ومديريه، مثل الكثافة السكانية في الدول )عدد امللكيات لكل كيلومتر مربع(، ومستوى الرواتب، عوامل 

مهمة في حتديد تكلفة الوحدة. وميكن أيضاً خفض التكاليف من خالل:

u  ًمثال( السابقة  اإلحصاءات  في  استخدمت  التي  األساسية  والبنية  اخلبرة  ذوي  من  أشخاص  استخدام 
املُستخدمة في اإلحصاءات السكانية السابقة(؛ أو تلك  املتطورة  الهياكل اإلحصائية 

u  تعديل استراتيجيات إدارة املوظفني امليدانيني واألجور استناداً إلى مزيج من أنظمة الرواتب/البدالت الثابتة
والقائمة على األداء بدالً من نظام الرواتب الشهرية الثابت أو نظام الرواتب القائم على األداء فقط؛ ما قد 
يدفع املوظفني امليدانيني إلى إجراء كمية كبيرة من املقابالت دون إيالء مزيد من االهتمام الواجب للجودة؛

u  الشخصية املقابالت  واستخدام  الزراعي،  اإلحصاء  وكالة  في  املوجودة  واملعدات  باملوظفني  االستعانة 
مبساعدة احلاسوب للحد من الوقت املستغرق في امليدان وفي معاجلة البيانات.

النسبة من التكلفةبند 
23-5 إدارة اإلحصاء

26-10 املواد واإلمدادات
15-1 التدريب/بناء القدرات

5-2 احلملة الدعائية/االتصال
* 60-40 جمع البيانات امليدانية

15-5 املعاجلة/التحليل
3-1 النشر

 * في حالة إيطاليا، على سبيل املثال، تصل هذه النسبة إلى 88 باملائة

في حالة إيطاليا، تصل هذه النسبة إلى 88 باملائة. 3
مت جتميعها من مشاريع في دول مختارة وأخرى في مرحلة انتقالية مدعومة من منظمة )الفاو(.  4
تُظهر البيانات من الدول األوروبية نطاقاً أوسع، يتراوح بني 2 إلى 74 يورو. 5

الباب الثاني: أهمية اإلحصاء الزراعي ودعمه
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إن اختيار طريقة إجراء اإلحصاء هو أحد القرارات الرئيسية، مع األخذ بعني االعتبار خصوصية الدولة من حيث  31.2
عدد امللكيات املراد تغطيتها، والكثافة السكانية، ومستويات الرواتب، وتوافر البنية التحتية املناسبة للعمل امليداني، 
وما إذا كان ينبغي، أو إلى أي مدى ينبغي، استخدام العينات بدالً من إجراء احلصر الكامل أو باالشتراك معه. فعلى 
ومستوى  ماليني(  )عدة  الصغيرة  امللكيات  من  كبير  وعدد  منخفضة  سكانية  كثافة  ذات  لدولة  مُيكن  املثال،  سبيل 
رواتب مرتفع أن تختار استراتيجية تركز على العينات، في حني قد تركز دولة ذات كثافة سكانية مرتفعة ومستويات 
رواتب منخفضة وعدد صغير نسبياً من امللكيات )مئات اآلالف( على إجراء إحصاء باحلصر كامل بدالً من ذلك. ويضم 

الباب اخلامس تفاصيل متعلقة بتخطيط اإلحصاء ووضع موازنة له.

مثال قطري حول مزايا التأهل: اململكة املتحدة )تاونسند 2016(.

الشكل 2.2 - نسبة التكلفة في موازنة اإلحصاءات في دول مختارة

أرمينياالوس

الكونغونيكاراغوا

البرنامج العاملي لإلحصاء الزراعي 2020

معاجلة
جمع البيانات امليدانية

شهره اعالميه
تدريب

املواد واإلمدادات
إدارة

تكاليف أخرى
نشر

معاجلة
جمع البيانات امليدانية

شهره اعالميه
تدريب

املواد واإلمدادات
إدارة

تكاليف أخرى
نشر

معاجلة
جمع البيانات امليدانية

شهره اعالميه
تدريب

املواد واإلمدادات
إدارة

تكاليف أخرى
نشر

معاجلة
جمع البيانات امليدانية

شهره اعالميه
تدريب

املواد واإلمدادات
إدارة

تكاليف أخرى
نشر

http://www.fao.org/world-census-agriculture/wcarounds/wca2020/web-based/ar/#chapter02
http://www.fao.org/world-census-agriculture/wcarounds/wca2020/web-based/ar/#chapter02


15
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اإلطار 1.2 - مثال قطري: مولدوفا

عندما أجرت مولدوفا اإلحصاء الزراعي العام في عام 2011، متكنت اجلهة التي تولت التخطيط من خفض املوازنة األولية 
بنسبة كبيرة تقريباً، ُقدرت بالثلث. واشتملت بعض اإلجراءات الرامية للحد من التكاليف على ما يلي:

u  أن بدا  التجريبي،  اإلحصاء  نتائج  حتليل  فعند  الكامل:  باحلصر  لإلحصاء  وتعقيده  االستبيان  حجم  خفض 
بعض األسئلة كانت معقدة للغاية، وأسهمت في زيادة الوقت املستغرق في كل عملية حصر )مثل عدد 
أيام العمل في امللكية لكل فرد من أفراد األسرة في سن العمل(. ومت تبسيط هذه األسئلة أو االحتفاظ بها 
لالستقصاءات املستخدمة في عينة املتابعة. ونتيجة لذلك، ازداد عدد امللكيات لكل قائم باحلصر، مما أدى إلى 

تقليل الوقت والتكلفة اخملصصني جلمع البيانات امليدانية.
u  اجلمع بني اإلحصاء باحلصر الكامل للملكيات الزراعية عندما يتجاوز العدد احلد املقرر مع اإلحصاء بالعينات

لصغار املنتجني الزراعيني دون احلد املقرر للشمول.
u  استخدام البنية التحتية القائمة مثل مباني اإلدارات احمللية وغيرها من املعدات واملوظفني احلاليني، مبا في

ذلك املوظفني الالزمني إلدارة اإلحصاء. كما متتلك مولدوفا خدمات اتصاالت وعالقات عامة راسخة، إلى جانب 
نظام جيد لتكنولوجيا املعلومات.

u  خفض بهدف  واحلكومة  املانحني  بني  امليدانيني  املوظفني  رواتب  ودفع  السلع  شراء  تكاليف  توزيع  مت 
الشراء/ حال  في  االجتماعي  الضمان  وتكاليف  املضافة،  القيمة  ضريبة  من  اإلعفاء  )مثل  التكاليف 

الدفع من أموال املانحني(.

الباب الثاني: أهمية اإلحصاء الزراعي ودعمه

https://tinyurl.com/WCA2020-DevelopmentGateway2016
http://www.fao.org/3/a-i6919a.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6919a.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6919a.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6919a.pdf
https://tinyurl.com/WCA2020-GS-handbooks-2018
https://tinyurl.com/WCA2020-GS-handbooks-2018
https://tinyurl.com/WCA2020-gsars2017c
https://tinyurl.com/WCA2020-Paris21
http://www.fao.org/3/I9347EN/i9347en.pdf
http://www.fao.org/3/I9347EN/i9347en.pdf
https://tinyurl.com/WCA2020-UN2018
https://tinyurl.com/WCA2020-UN2018
https://tinyurl.com/WCA2020-UN2016a
https://tinyurl.com/WCA2020-UN2016a
https://tinyurl.com/WCA2020-gsars2010
https://tinyurl.com/WCA2020-gsars2010
https://tinyurl.com/WCA2020-gsars2012
https://tinyurl.com/WCA2020-gsars2012
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الباب الثالث: 
اإلطار القانوني

ُعد التشريعات اخلاصة باإلحصاءات من اجلوانب األولى التي يجب أخذها بعني االعتبار عند 
البدء في التخطيط إلجراء اإلحصاء الزراعي؛ إذ أنها تشكل أحد أهم األدوات التي ترمي إلى 
تسهيل إجراء اإلحصاء. وثمة حاجة لألساس القانوني لإلحصاء بغية حتديد الوكالة املسؤولة 
عن تنظيم اإلحصاء، وتخصيص األموال الالزمة له، وحتديد النطاق العام لإلحصاء وتوقيته، 
وحتديد التعهد باحترام سرية بيانات املستجيبني، وإلزام املستجيبني بتقدمي بيانات دقيقة، وفق 

أفضل ما لديهم من معلومات، وما إلى ذلك.
وتوجد التشريعات اخلاصة باإلحصاء الزراعي ضمن األطر القانونية واإلدارية الوطنية الشاملة. 
ومع احتمالية اختالف هذه األطر اختالفاً كبيراً بني الدول ألسباب تاريخية وغيرها، فال ميكن 
إيجاد طريقة وحيدة لسن تشريعات اإلحصاء. ويكمن الهدف من هذا الباب في تقدمي حملة 
عامة عن اإلطار القانوني لإلحصاء، وتقدمي بعض األفكار ملديري اإلحصاء الوطني فيما يتعلق 

بتحسني التشريعات الوطنية أو سنها إلجراء اإلحصاء الزراعي.

مقدمة 

شأن  1.3 ذلك  في  شأنها  التي،  الزراعية  اإلحصاءات  إجراء  لنجاح  أساسياً  شرطاً  مناسب  قانوني  إطار  وجود  يعد 
الضروري  املوارد، ما يجعل من  التزامات كبيرة، خاصة من حيث  تنطوي على  األخرى،  الشاملة  العمليات اإلحصائية 
إيجاد تشريعات كافية وفي الوقت املناسب من أجل إعدادها وإجرائها. وفي حال افتقار دولة ما إلى اإلطار القانوني 
اخلاصة  التشريعات  سن  أثناء  وفي  واحد.  إيجاد  على  مبكراً  العمل  املهم  فمن  الدورية،  اإلحصاءات  إلجراء  املناسب 
باإلحصاء أو حتديثها، يجب على اخلبراء اخملتصني من الهيئات املعنية بتنفيذ اإلحصاءات )والتي سيشار إليها من اآلن 
بـ "وكالة اإلحصاء"( العمل بشكل وثيق مع املسؤولني اإلداريني واخلبراء القانونيني لضمان اتساق أنشطة  فصاعداً 

اإلحصاء مع التشريعات األخرى ذات الصلة.

األساسية  2.3 اإلدارية  املسؤوليات  تأسيس  أجل:  اإلحصاء من  قانونية إلجراء  أحكام  وجود  بد من  وبصفة عامة، ال 
العام  النطاق  وحتديد  الالزمة؛  األموال  على  واحلصول  اإلحصاء؛  تنظيم  عن  املسؤول  املكتب  تعيني  مثل  وتنظيمها، 
لإلحصاء وتوقيته؛ وفرض التزامات قانونية على املستجيبني للتعاون وتقدمي معلومات صادقة، وعلى القائمني باحلصر 
الذين  اآلخرين  امليدانيني  العاملني  عاتق  على  الواقعة  املسؤوليات  وحتديد  االستجابات؛  تسجيل  عند  الصدق  لتوخي 
املستجيبني  معلومات  سرية  تكون  أن  مبكان  األهمية  ومن  ذلك.  إلى  وما  مختلفة،  إشرافية  مستويات  على  يتوزعون 
وسبل حمايتها ُمدرجة بشكل واضح وقوي في تشريعات اإلحصاء وأن تكفلها عقوبات مناسبة من أجل توفير أساس 

لتشجيع اجلمهور على التعاون وتوفير بيانات موثوقة )األمم املتحدة، 2016أ(.

ويعتمد محتوى التشريعات اخلاصة باإلحصاء حتماً على املمارسات واإلجراءات القانونية الوطنية، وكذلك على  3.3
يتجزأ من  ال  تُعد تشريعات اإلحصاء جزءاً  الدول،  العديد من  املدنية. وفي  واخلدمة  الوطني  النظام اإلحصائي  هيكل 

التشريعات املتعلقة باإلحصاءات بشكل عام، أما في دول أخرى، فتوجد تشريعات خاصة باإلحصاء الزراعي.

https://tinyurl.com/WCA2020-UN2016a
https://tinyurl.com/WCA2020-UN2016a
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تشريعات اإلحصاء الزراعي ضمن اإلطار القانوني الوطني

اإلحصاء  4.3 أنشطة  حتكم  التي  وغيرها  والقرارات  واللوائح  القوانني  مجموعة  الزراعي  اإلحصاء  تشريعات  تشمل 
الزراعي. وفي العادة، يتكون اإلطار القانوني لإلحصاء من:

u التشريعات األساسية أو األولية التي تسنها هيئة تشريعية أو هيئة إدارية أخرى؛ 
u  التشريعات املُفوضة )والتي يُشار إليها أيضاً باسم "التشريع الثانوي" أو "التشريع الفرعي"( الذي تصدره 

مبوجب  ذلك(،  إلى  وما  الزراعة،  ووزارة  التنفيذي/احلكومة،  واجمللس  الوزراء،  مجلس  )مثل  تنفيذية  سلطة 
األساسية. التشريعات  تفوضها  التي  الصالحيات 

في العموم، تتكون التشريعات األولية من "قوانني" )"القانون الرئيسي"، مثل "قانون البرملان"، إلخ( حتدد اخلطوط  5.3
التنفيذية لوضع قوانني أكثر حتديداً. وميكن للسلطة  إلى السلطة  تُفوِّض سلطة محددة  واملبادئ، ولكنها  العريضة 
التنفيذية بعد ذلك إصدار تشريع مفوض )من خالل هيئاتها التنظيمية بشكل رئيسي(، وإيجاد لوائح قابلة للتطبيق 

قانونياً وإجراءات لتنفيذها. وفي بعض الدول، مُييِّز التشريع املفوض بني التشريع الثانوي والتشريع الثالث.

باإلحصاء؛ ففي بعض  6.3 اخلاصة  دولة خصوصية تشريعاتها  والسياسية لكل  والثقافية  التاريخية  العوامل  حتدد 
الدول، يوجد تشريع أساسي خاص باإلحصاء الزراعي، في حني ال يوجد تشريع وطني أولي منفصل يحكم اإلحصاءات 

الزراعية في دول أخرى.

الذي  7.3 التشريع  إلى تشريع أساسي عام بطبيعته، مثل  القانوني لإلحصاء  اإلطار  الدول، يستند  الكثير من  في 
القانون  أو  اإلحصاءات"(6  "قانون  باسم  إليه  يُشار  )والذي  الدولة  في  الرسمية  اإلحصائية  األنشطة  جميع  يحكم 

األساسي لوزارة الزراعة7 أو غيرها من املؤسسات صاحبة الوالية الصريحة إلجراء اإلحصاءات الزراعية.

في العادة، مينح قانون اإلحصاء وكالة حكومية محددة سلطة جمع مجموعة واسعة من اإلحصاءات الرسمية.  8.3
وتضم بعض القوانني اإلحصائية حكماً صريحاً بشأن إجراء اإلحصاءات الزراعية، أما في قوانني أخرى، فثمة حكم عام 
البيانات  ميّكن وكالة اإلحصاءات من تنظيم عملية جمع اإلحصاءات الرسمية واسعة النطاق، وذلك عبر طرق جمع 

اخملتلفة، مبا في ذلك اإلحصاءات واستقصاءات العينات.

ومع ذلك، تتبنى بعض الدول قوانني إحصاء زراعي خاصة بها.8 وقد حُتدد تلك القوانني إجراء اإلحصاءات على أساس  9.3
منتظم، أو قد يتم وضعها قبل كل إحصاء زراعي. وفي السيناريو األخير، ينبغي وضع التشريع اخلاص باإلحصاء قبل 
املوعد احملدد إلتاحة اجملال أمام التحضير اجليد لإلحصاء وتنفيذه. وفي كثير من األحيان، توفر التشريعات اخلاصة باإلحصاء 
مزيداً من التفاصيل فيما يتعلق باإلحصاء املعني، وتتضمن موضوعاته، مما يوفر ثقالً قانونياً إضافياً لتشكيل االستبيان 
)االستبيانات( ومحتوى اإلحصاء. ومع ذلك، فإن النهج السابق اخلاص بتشريعات اإلحصاءات أكثر مالءمة لتطوير نظام 

مستدام لإلحصاءات الدولية واحملافظة عليه.

وفي دول أخرى، مُينح األساس القانوني جلمع اإلحصاءات الزراعية من خالل اإلحصاءات وغيرها من االستقصاءات  10.3
مبوجب القانون اخلاص باإلحصاءات الزراعية )مثل أملانيا واململكة املتحدة(، أو قانون الزراعة )مثل سويسرا(.

يتم تبني التشريعات الفرعية وفقاً للتشريع األساسي ذي الطبيعة العامة و/أو قانون اإلحصاء الزراعي احملدد،  11.3
ويكمن الغرض منها في استكمال اإلطار القانوني الالزم لتنفيذ اإلحصاء الزراعي بشكل نوعي وفي الوقت احملدد. وهذا 

قد يشمل:

u  تنظيم بشأن  بلجيكا(  في  )مثالً  ملكي  مرسوم  أو  إيطاليا(  في  )مثالً  الدولة  رئيس  عن  صادر  مرسوم 
الزراعي. اإلحصاء 

من األمثلة على هذه الدول ما يلي: النمسا، كندا، الصني، كرواتيا، إستونيا، فنلندا، أملانيا، اليونان، الهند، أيسلندا، إندونيسيا، أيرلندا، التفيا، ليتوانيا، مالطا،  6
مولدافيا، موزمبيق، النرويج، البرتغال، رومانيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، سويسرا، إلخ. على سبيل املثال: البارغواي

على سبيل املثال: باراغواي  7
على سبيل املثال: ألبانيا، أرمينيا، بنغالديش، بلغاريا، هنغاريا، رومانيا، قيرغيزستان، جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، مونتينيغرو، روسيا، صربيا 8
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u 9القرارات الصادرة عن احلكومة الوطنية )اجمللس التنفيذي( بشأن إجراء اإلحصاء؛
u  الصادرة أو  الوطنية  توافق عليها احلكومة  التي  السنوات،  واملتعددة  السنوية  البرامج واخلطط اإلحصائية 

مبرسوم ملكي أو عن مؤسسات/هيئات مختصة أخرى.10
u  القرارات واألوامر الصادرة عن وكاالت اإلحصاءات، مثل وزارة الزراعة أو مكتب اإلحصاء الوطني )وهي ممارسة

شائعة في معظم الدول (، وما إلى ذلك.

يتم  12.3 قد  محدد(،  إحصاء  قانون  أو  عامة  طبيعة  ذو  أولي  تشريع  وجود  )أي  أعاله  املذكورتني  احلالتني  كلتا  وفي 
متكني وكالة اإلحصاء مبوجب القانون لتنفيذ اختصاصات مختلفة في تنفيذ اإلحصاءات. وبغض النظر عن الطريقة 
اإلحصاء  لتنفيذ  الالزمة  العناصر  جميع  ثانوي،  تشريع  يكّمله  الذي  األساسي،  التشريع  يتضمن  أن  ينبغي  املتبعة، 
)انظر  الرسمية  لإلحصاءات  األساسية  املتحدة  األمم  مبادئ  مع  يتماشى  أن  وينبغي   ،)23.3 الفقرة  )انظر  الزراعي 

الفقرتني 19.3 و20.3 أدناه(.

الفيدرالية  13.3 اإلحصاء  وكالة  بني  العالقة  التشريعات  حُتدد  قد  الفيدرالية،  الدساتير  ذات  للدول  بالنسبة   
ووكاالت اإلحصاءات املوجودة في حكومات الواليات األعضاء في االحتاد والوكاالت احلكومية األخرى التابعة ألعضاء 

االحتاد )األمم املتحدة، 2003(.

وقد تُشكل االتفاقيات الدولية ذات الصلة التي تبرمها الدول داخل االحتادات أو اللجان اإلقليمية )مثل االحتاد  14.3
األوروبي(11 إلجراء اإلحصاءات الزراعية األساس القانوني إلجراء اإلحصاء في الدول املشاركة.

على سبيل املثال: في أرمينيا والصني وقيرغيزستان والتفيا ومولدوفا وبيرو ورومانيا وروسيا  9
على سبيل املثال: في إستونيا وجمهورية التشيك وموزامبيق وهولندا وإسبانيا وسلوفينيا 10
بالنسبة لاللتزامات الدولية للدول األعضاء في االحتاد األوروبي، فإنها تتعلق بقانون للبرملان األوروبي واجمللس األوروبي على وجه اخلصوص، وهو الالئحة التنظيمية  11

باملنطقة  الصلة  )ذات  الزراعي  اإلنتاج  طرق  واستقصاء  املزارع  هيكل  استقصاءات  بشأن   2008 الثاني/نوفمبر  تشرين   19 بتاريخ  الصادرة   1166/2008 رقم 
االقتصادية األوروبية(. وشرعت البلدان األعضاء في االحتاد األوروبي في إجراء إحصاءاتها اخلاصة وفقاً لهذه الالئحة حتى عام 2016. وكان يجري العمل على سن 

تشريع جديد في وقت نشر هذا اجمللد.

اإلطار 1.3 - مثال من دولة ليتوانيا 

أُجري اإلحصاء الزراعي لعام 2010 وفقاً لالئحة التنظيمية للبرملان األوروبي وللمجلس رقم 2008/1166 بتاريخ 19 تشرين 
الثاني/نوفمبر 2008 بشأن استقصاءات هيكل املزارع واستقصاء طرق اإلنتاج الزراعي. وتتكون التشريعات الوطنية لتنفيذ 

اإلحصاءات من:

u ؛)VIII-1511 قانون اإلحصاءات في جمهورية ليتوانيا )اجلريدة الرسمية، 1999، رقم
u  قرار حكومة جمهورية ليتوانيا رقم 516 املؤرخ 27 أيار/مايو 2009 بشأن اإلحصاء الزراعي لعام 2010 جلمهورية

ليتوانيا )اجلريدة الرسمية، 2009، العدد 67-2700(؛
u  املؤرخ 28 كانون الثاني/يناير 2008 الصادر عن مدير عام دائرة إحصاءات ليتوانيا بشأن املوافقة D-32 األمر رقم

على خطة العمل لإلحصاء الزراعي 2010؛
u  الصادر في 21 آب/أغسطس 2008 عن مدير عام دائرة إحصاءات ليتوانيا بشأن تشكيل D-163 األمر رقم

مجموعة عمل منهجية تنظيمية لإلحصاء الزراعي 2010؛
u  األمر رقم 174 الصادر عن مدير عام دائرة إحصاءات ليتوانيا املؤرخ 22 متوز/يوليو 2009 بشأن املوافقة على

تشكيل اللجنة رفيعة املستوى لإلحصاء الزراعي في جمهورية ليتوانيا 2010 )اجلريدة الرسمية، 2009، رقم 
89-3825(؛

u  بشأن  2010 الثاني/يناير  كانون   28 املؤرخ  ليتوانيا  إحصاءات  دائرة  عام  مدير  عن  الصادر   36 رقم  األمر 
رقم   ،2010 الرسمية،  )اجلريدة  ليتوانيا  جلمهورية   2010 لعام  الزراعي  اإلحصاء  استبيان  على  املوافقة 

.)817-17
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وإحدى اخلطوات األولى التي يتعني اتخاذها عند إعداد تشريع اإلحصاء الزراعي هي النظر في أي تشريعات ذات  15.3
صلة قد تكون الدولة متتلكها وأي تعهد دولي قد تكون قد دخلت فيه. وعادة ما تكون نقطة االنطالق هي القانون الذي 

يحكم إجراء جميع األنشطة اإلحصائية الرسمية، إن توفر.

قانون عام أو تشريعات مفصلة

الدول فيما بينها مبا يتعلق بدرجة التفصيل في تشريعها األساسي الذي ينظم اإلحصاءات. ومتتلك  16.3 تختلف 
قوانني اإلحصاءات العامة واملفصلة فوائد ولها عيوبها كذلك.

فمن ناحية، قد تتيح القوانني املفصلة للفاعلني الرئيسيني احلصول على قدر كبير من احلماية أثناء تنفيذ العملية )على  17.3
سبيل املثال احلماية من التدخل السياسي مبجرد اعتمادها(. ومن ناحية أخرى، كلما كان القانون أكثر تفصيالً، قلت نسبة قدرته 
على التكيف مع الظروف املتغيرة. ومبرور الوقت، ستتطلب التغيرات في سياق الدولة وغيرها من الظروف غير املتوقعة إجراء 
تغييرات قانونية، ويصعب دائماً إيجاد الزخم السياسي لتعديل تشريعات اإلحصاء األولية. ومن ثم، فإن القانون الذي يُصاغ 
بشكل عام يوفر قدراً أكبر من املرونة لوكالة اإلحصاء. ويوحي ذلك أنه عند صياغة تشريع اإلحصاءات، ينبغي إيجاد حل عملي 

وسط بني هذين االحتمالني، مع مراعاة خصوصيات الدولة )األمم املتحدة، 2003( )انظر أيضا الفقرات من 24.3 إلى 26.3 أدناه(.

وبصفة عامة، فإن الطريقة العامة املتبعة في إعداد التشريعات اخلاصة باإلحصاء هو أن ينص قانون أساسي  18.3
على إجراء اإلحصاء، وأن يذكر أحكاماً عامة بشأن تنفيذه، ومتكني احلكومة أو أي منظمة حكومية، مثل الوزارة، من وصف 

القواعد، أو ستكون هناك حاجة إلى إجراءات برملانية تستغرق وقتاً طويالً.

امتثال تشريعات اإلحصاء للمبادئ األساسية لإلحصاءات الرسمية

 بوصفه عملية إحصائية تهدف جلمع البيانات املتعلقة بهيكل القطاع الزراعي ومعاجلتها ونشرها، يُعد اإلحصاء  19.3
الزراعي جزءاً ال يتجزأ من النظام الوطني لإلحصاءات الرسمية في أي دولة. وبالتالي، فمن املتوقع أن يشتمل اإلحصاء 
الزراعي على كامل املبادئ األساسية لإلحصاءات الرسمية، التي اعتمدتها اللجنة اإلحصائية لألمم املتحدة في دورتها 
اخلاصة التي عقدت في الفترة من 11-15 نيسان/أبريل 1994، وأعيد تأكيدها في عام 2013، وأقرها اجمللس االقتصادي 

واالجتماعي في قراره رقم 21/2013 )انظر األمم املتحدة، 2014أ(.

املنظمات  20.3 جميع  على  يتوجب  أنه  على   )2.3 اإلطار  في  )الواردة  الرسمية  لإلحصاءات  األساسية  املبادئ  تنص 
املسؤولة عن إنتاج اإلحصاءات الرسمية أن:

u ،محايدة بطريقة  وتنشرها  جتمعها 
u ،)تختار طرقها بناء على اعتبارات مهنية بحتة )مبادئ علمية صارمة وقواعد أخالقية
u ،ًدوليا مقارنتها  إمكانية  تضمن 
u .التي يتم جمعها من املستجيبني الفردية  البيانات  تضمن سرية 

اإلطار 2.3 - املبادئ األساسية لإلحصاءات الرسمية الصادرة عن األمم املتحدة 

u املبدأ األول: املالئمة واحلياد واملساواة في الوصول
u املبدأ الثاني: املعايير املهنية واملبادئ العلمية واألخالق املهنية
u املبدأ الثالث: املسؤولية والشفافية
u املبدأ الرابع: منع إساءة االستخدام
u املبدأ اخلامس: مصادر اإلحصاءات الرسمية
u املبدأ السادس: السرية
u املبدأ السابع: التشريعات
u املبدأ الثامن: التنسيق الوطني
u املبدأ التاسع: استخدام املعايير الدولية
u املصدر: األمم املتحدة، 2014 باملبدأ العاشر: التعاون الدولي
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سلطة إصدار التشريعات وتنفيذها

تختلف السلطات التي تصدر األمر بإجراء اإلحصاءات باختالف األنظمة التشريعية في الدول املعنية. ومتاشياً  21.3
مع األمناط العامة لوضع القانون، يصدر التشريع األساسي عن اجمللس التشريعي، وعادة مبوافقة رسمية من رأس الدولة. 
ن هذا مجلس الوزراء )احلكومة( أو أي منظمة حكومية، مثل الوزارة، من توكيل اجلهة اخملتصة  وفي معظم احلاالت، مُيكِّ

إلصدار قرارات تنفيذية ووضع إجراءات تشغيلية.

في العموم، ورغم أن مكتب اإلحصاء الوطني هو السلطة املسؤولة عن تنفيذ العمل الفني لإلحصاءات، إال أن  22.3
السلطة املسؤولة عن تنفيذ اإلحصاء )أو "وكالة اإلحصاء"( تختلف اختالفاً كبيراً من دولة ألخرى. وفي العديد من الدول، 
ميتلك مكتب اإلحصاء الوطني أو الوزارة/الذراع التنفيذي للحكومة املكلف بقطاع الزراعة )مثل وزارة الزراعة( السلطة 
اإلدارية ومسؤولية تنفيذ األعمال الفنية إلجراء اإلحصاء الزراعي. في حني تقع مسؤولية تنفيذ اإلحصاء، في عدد من 
الدول، على عاتق تلك اجلهات املسؤولة بشكل مشترك، ورمبا ينطوي على انخراط سلطات أخرى، مبا في ذلك احلكومات 
احمللية. لكن وبصرف النظر عن الهيئة الرسمية املسؤولة عن تنفيذ اإلحصاء في الدولة، فإن التعاون اجليد بني الوزارة 
الزراعة ومكتب اإلحصاء وغيرها من احلكومات املركزية واحمللية ذات الصلة هو شرط أساسي لتنفيذ  املُكلفة بقطاع 
اإلحصاء الزراعي بشكل ناجح. ووفقا للممارسات القطرية اجليدة، يُحدد اإلطار القانوني لإلحصاء مسؤوليات الهيئات 

املشاركة في برنامج اإلحصاء بشكل واضح.

السمات الرئيسية لتشريعات اإلحصاء

على  23.3 حتماً  سيعتمد  واملفوض(  األساسي  )التشريع  لإلحصاء  القانوني  اإلطار  مضمون  أن  من  الرغم  على 
املمارسات واإلجراءات القانونية الوطنية، وعلى هيكل اخلدمة املدنية الوطنية، ينبغي على اإلطار القانوني أن يعالج 

املوضوعات التالية التي سُتناقش أدناه:

u وتغطيته اإلحصاء  نطاق 
u اإلحصاء مسؤولية 
u تواتر اإلحصاء واملرجع الزمني
u األحكام اإلدارية واملالية
u باإلحصاء املتعلقة  وواجباته  اجلمهور  حقوق 
u املعلومات سرية 
u والتزاماتهم وحقوقهم القائمني باحلصر وغيرهم من موظفي اإلحصاء  حتديد هوية 
u البيانات الوصول إلى مصادر 
u نشر بيانات اإلحصاء 
u العقوبات

نطاق اإلحصاء وتغطيته

بعض قوانني اإلحصاء مفصلة تفصيالً كبيراً، فهي تصل، على سبيل املثال، حلد وصف البنود التي سيتم تضمينها  24.3
في االستبيانات أو، لتجنب إثقال كاهل املستجيبني، حتدد احلد األقصى لعدد الوحدات املشاركة في عملية اإلحصاء. وفي دول 
أخرى، يحتوي التشريع األساسي لإلحصاء على توجيهات عامة فقط، مما مينح السلطات املسؤولة عن اإلحصاء حرية تفسيره.

يتعني  25.3 التي  اإلحصاء  لبنود  الشاملة  القائمة  مثل  األساسي،  التشريع  في  الصرامة  شديدة  أحكام  إدراج  إن 
جمعها، أمر غير مرغوب فيه. ويجب بدالً من ذلك، تضمني التفاصيل الضرورية وحسب في لوائح اإلحصاء املعتمدة 
من قبل السلطات املعنية باإلحصاء. ولضمان مالءمة معلومات اإلحصاء وتكيفه مع احتياجات املستخدمني املتغيرة 
يترك  الذي  التشريع األساسي، األمر  الزراعي بعبارات عامة في  أن يوصف نطاق اإلحصاء  الُقطرية، يُفضل  والظروف 
تفاصيل إدراجها في التشريع الفرعي. وسيمنح هذا النهج وكالة اإلحصاء املرونة املرغوبة في إدراج البنود ذات صلة 
في برنامج اإلحصاء على أساس املشاورات التي تتم بني املستخدم واملنتج بشأن نطاق اإلحصاء، وتغطيته، ومحتوى 

البيانات، ونشر نتائجه.

كامل  26.3 سيغطي  اإلحصاء  كان  إذا  وما  اإلحصاء،  تشريع  في  احلصر(  وحدات  )أنواع  املستجيبني  حتديد  يجب 
الكثافة  ذات  الدول  بعض  في  ضرورياً  يكون  قد  الذي  األمر   - معينة  مناطق  استبعاد  سيتم  كان  إذا  ما  أو  الدولة 
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السكانية املنخفضة أو املناطق التي يصعب الوصول إليها. وقد يكون االستبعاد كامالً أو يتم تأجيل بعض عمليات 
اإلحصاء حتى وقت الحق. وبسبب الظروف املوسمية والزراعية، ميكن حصر بعض مناطق الدولة في أوقات مختلفة 
من السنة. ومن األهمية مبكان أال يقتصر التشريع األساسي على تغطية املنتجني الزراعيني عند إجراء إحصاء زراعي 
واسع النطاق )مبا في ذلك العائالت التي ال تعمل في اإلنتاج الزراعي، وامللكيات املنخرطة في أنشطة احلراجة وصيد 

األسماك وتربية األحياء املائية(.

مسؤولية اإلحصاء

تختلف وكالة اإلحصاء اختالفاً كبيراً من دولة ألخرى، وينبغي حتديدها بوضوح في التشريع األولي لإلحصاء.  27.3
حكومية  مؤسسة  إلى  الزراعية  اإلحصاءات  إجراء  ومسؤولية  اإلدارية  السلطة  هذه  مثل  تفويض  يتم  العادة،  وفي 

معينة، مثل:

u  12،الوطني اإلحصاء  مكتب 
u 13.وزارة الزراعة أو أي ذراع تنفيذي للحكومة معني بقطاع الزراعة

الزراعة، بصفتها  28.3 وزارة  إذا كان لدى  تختلف املنظمات املسؤولة عن اإلحصاء من دولة ألخرى اعتماداً على ما 
الوطني مجرد  اإلحصاء  يكن مكتب  لم  إذا  أو  لإلحصاءات  متكاملة  إدارة  الزراعية،  لإلحصاءات  الرئيسي  املستخدم 
اإلحصاءات  تنظيم  مبسؤولية  أيضاً  يضطلع  بل  فحسب،  ونشرها  الوطنية  اإلحصاءات  إلنتاج  رائدة  مؤسسة 

واالستقصاءات الزراعية وتنفيذها.

ومع ذلك، قد يدعو التشريع الوكاالت احلكومية املركزية واحلكومات احمللية األخرى للمشاركة في جهود إجراء  29.3
يُذكر بشكل جلي  أن  احلاالت  ويُستحسن في هذه  املوظفني.  أو  املساعدة  بتوفير  أو  التنسيق  إما في مجال  اإلحصاء، 
في التشريع أن العملية تتماشى مع اخلطط التي وضعتها وكالة اإلحصاء للحيلولة دون قيام الوكاالت املتعاونة أو 
يُهدد جودة أعمال اإلحصاء، ويُحدث  أمور بشكل مستقل خلدمة أغراضها اخلاصة، مما قد  إدخال  احلكومات احمللية من 
خلالً في اجلدول الزمني للعمليات. ويجب أن يُحدد تشريع اإلحصاء مسؤوليات جميع املؤسسات املشاركة في عملية 

اإلحصاء بشكل واضح.

تواتر اإلحصاء واملرجع الزمني 

عادة ما يتم تنفيذ اإلحصاءات الزراعية مرة كل عشر سنوات، ولكن في بعض الدول التي تُعد فيها فترة العشر  30.3
سنوات طويلة للغاية، يُصار إلى إجراء إحصاءات بتواتر أكثر )على سبيل املثال كل خمس سنوات(. وعادة ما يتم حتديد 
تواتر اإلحصاء في التشريع األساسي، األمر الذي من شأنه أن يوِجد السلطة التشريعية واخلاصة مبوازنة اإلحصاء الذي 
املستقبلية  التخطيط لعمليات اإلحصاء  وبالتالي، ميكن  الالزمة.  األموال  ولتوفير  إجراؤه على فترات منتظمة  يتعني 
بشكل جيد، أو تنظيم هيئة اإلحصاء املتخصصة بشكل جيد قبل جمع بيانات اإلحصاءات املؤطرة بجدول زمني. ومن 
ناحية أخرى، لن يكون التوقيت الذي يُحدده التشريع األساسي إلزامياً عندما يتعذر توفير التمويل. وعلى أي حال، يهدف 

حتديد التواتر إلى توفير مبادئ توجيهية عامة.

زمنية  31.3 فترة  خالل  أو  محدد  تاريخ  في  حالة  بوصفه  إما  الزمني  املرجع  إلى  ينظر  أن  الزراعي  لإلحصاء  مُيكن 
لإلحصاء  العاملي  البرنامج  من  األول  اجمللد  في  جاء  وكما  احملددة.  اإلحصاء  بنود  على  التمييز  هذا  ويتوقف  معينة، 
املرجعية  السنة  أي   - احملددة  البحث  ملوضوعات  تبعاً  رئيسيتان،  مرجعيتان  فترتان  لإلحصاء  فإن   ،2020 الزراعي 
يُحدد  قد  و34.6(.   33.6 الفقرتني  األول،  اجمللد  )انظر  اجلرد(  )بنود  لإلحصاء  املرجعي  واليوم  التدفق(  )لبنود  لإلحصاء 

في بلدان مثل األرجنتني وألبانيا وأرمينيا وأستراليا والنمسا وبنغالديش والبرازيل وكمبوديا وكندا وشيلي وقبرص وجمهورية التشيك والدمنارك وإستونيا وأملانيا  12
واليونان واجملر وأيسلندا وأندونيسيا وأيرلندا وجامايكا وقيرغيزستان والتفيا وليتوانيا وجمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة ومالطة واملكسيك ومولدوفا 
ومنغوليا واجلبل األسود وموزامبيق ونيبال وهولندا والنرويج وبنما وبولندا والبرتغال وبيرو وروسيا ورومانيا وصربيا وسلوفينيا واسبانيا واجلمهورية املتحدة تنزانيا 

وتايالند وأوغندا وفيتنام، إلخ.
وفنزويال  13 األمريكية  املتحدة  والواليات  وأوروغواي  وتوغو  وباراغواي وسورينام  وميامنار  واليابان  وهايتي  وغيانا  وفرنسا  وفنلندا  فاسو  وبوركينا  بلغاريا  دول مثل  في 

)اجلمهورية البوليفارية(، إلخ.
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ذلك في كثير من  يتم  ولكن  له،  املرجعية  الفترة  إعداده إلحصاء محدد،  يتم  لإلحصاء، عندما  األساسي  التشريع 
يتزامن  الدول،  بعض  في  للتشريعات  ووفقاً  اإلحصاء(.  تنفيذ  سلطة  إلى  )املُفوَّض  الثانوي  التشريع  في  احلاالت 
السكاني  اإلحصاء  مع  الزراعي  اإلحصاء  مزامنة  تتيح  وقد  السكاني.  اإلحصاء  مع  الزراعية  اإلحصاءات  إجراء 
وتكنولوجيا  املعلومات  وتبادل  اإلحصاء؛  إطار  إلعداد  الالزمة  املعلومات  من  االستفادة  يلي:  ما  اإلحصاء  لوكالة 
مشتركة  ودعاية  اتصاالت  استراتيجية  وامتالك  املوظفني؛  وكذلك  اخلرائط،  ومواد  املعدات  من  وغيرها  االتصاالت 
إجراء  إلى  وتؤدي  املؤسسة،  قدرة  تعزيز  في  األمور  تلك  جميع  وتُسهم  اللوجستية.  اخلطط  جانب  إلى  ومتزامنة، 
الزراعية  اإلحصاءات  إجراء  مسؤولية  مختلفة  مؤسسات  تولي  حال  وفي  كفاءة.  أكثر  بشكل  اإلحصاء  عمليتي 
بشكل  املؤسسات  بني  املعلومات  تبادل  الوطنية  التشريعات  حُتدد  أن  ينبغي  ما،  دولة  في  السكانية  واإلحصاءات 
في  العاملة  األسر  عن  بيانات  إلى  يستند  زراعي  إحصاء  تنفيذ  إطار  لوضع  خاصة  أهمية  األمر  ولهذا  واضح. 

أدناه(.  45.3 الفقرة  أيضاً  )انظر  والتي يتم جمعها في اإلحصاء السكاني  الزراعية،  األنشطة 

األحكام اإلدارية واملالية

التي يُنظم  32.3 ينبغي أن مينح التشريع األساسي وكالة اإلحصاء سلطة تنفيذية كاملة لتنظيمه. وفي الدول 
ميدانيني  موظفني  اختيار  صالحيات  السلطة  هذه  تشمل  قد  محددة،  مدنية  خدمة  بلوائح  املوظفني  تعيني  فيها 
وتعيينهم بشكل مؤقت دون اللجوء إلى الشروط اإلجرائية الصارمة أو الوثائق املعتادة املرتبطة بالتعيينات العادية. 

كما ينبغي أن مينح التشريع األساسي وكالة اإلحصاء سلطة كاملة على .

في العادة، يُخصص ما يكفي من األموال الالزمة إلجراء اإلحصاءات في اجلزء ذي الصلة من املوازنة الوطنية،  33.3
العديد  في  الزراعية  اإلحصاءات  متويل  يعتمد  املالية،  القيود  وبسبب  اإلحصاءات.  وكالة  به  توصي  ما  حسب  وذلك 
تكاليف  من  كبير  جزء  توفير  الوطنية  السلطات  على  يتعني  كما  اخلارج،  من  األموال  توفير  على  النامية  الدول  من 
بذل مزيد من اجلهد  إلى  الدول، قد تكون هنالك حاجة  الوطنية. وفي مثل هذه  امليزانية  وتغطيتها من  اإلحصاءات 

بغية مواءمة التشريعات، ال سيما امليزانية الوطنية مع بيان مصادر التمويل.

متوقعة،  34.3 غير  صعوبات  بروز  عند  املوارد  تخصيص  إعادة  صالحية  اإلحصاء  وكالة  متتلك  املُثلى،  الناحية  من 
عملية  في  املشاركة  األخرى  الوكاالت  من  يُطلب  وعندما  النهائية.  اإلحصاء  ومراحل  احلصر  عملية  خالل  وخاصة 
إذا  أو  نفسها  املعنية  الوكاالت  قبل  نفقاتها من  تغطية  إلى  يشير  ما  أيضاً  الصلة  ذو  التشريع  قد يضم  اإلحصاء، 

كانت هناك حاجة إلى ميزانية إضافية لتغطية أنشطة اإلحصاءات التي تنفذها الوكاالت األخرى.

إدارية مبّسطة،  35.3 الثانوي، للسماح باتباع إجراءات  أو  وقد تبرز احلاجة لوجود أحكام، إما في التشريع األساسي 
مبا في ذلك تفويض السلطات املناسب لشراء املعدات واللوازم، وتعيني املوظفني أثناء املرحلة التشغيلية لإلحصاء.

حقوق اجلمهور وواجباته املتعلقة باإلحصاء

تقدمي  36.3 وضرورة  الزراعي،  اإلحصاء  في  املشاركة  حيال  وواجباتهم  املستجيبني  حقوق  القانون  يذكر  أن  ينبغي 
معلومات دقيقة. وعادًة ما ينص القانون على حرية وصول القائمني باحلصر إلى امللكيات عند زيارتها أو يدعو املستجيبني 

لتقدمي املعلومات بشكل آخر )مثالً عن طريق البريد أو مباشرة في مراكز جمع البيانات(.

األشخاص  37.3 جميع  تعاون  خالله  ويتوقع  الوطني،  الصعيد  على  مهمة  الزراعي  اإلحصاء  في  املشاركة  تُعد 
قاسماً  دقيقة  معلومات  وتوفير  اإلحصاء  عملية  أثناء  بالتعاون  القانوني  اإللزام  ل  ويُشكِّ املعنيني.  والقانونيني 
األساسي،  التشريع  في  العادة  في  األمر  هذا  على  ويَُنصُّ  الدول.  معظم  في  اإلحصاء  تشريعات  في  مشتركاً 
في  التعاون(  عدم  بخصوص  عقوبات  فرض  ذلك  في  )مبا  بالتفصيل  ويعالج  عليه  التأكيد  يُعاد  أن  املرجح  ومن 

الفرعية. التشريعات 

يكمن أحد أهم شروط جناح اإلحصاء في معاجلة املعلومات املُقدمة من املستجيبني بسرية تامة، والتأكيد على  38.3
استخدام املعلومات ألغراض إحصائية فقط. وفي غياب ضمانات مبعاجلة االستجابات بسرية، قد يرفض املستجيبون 
اإلجابة على االستبيانات اإلحصائية خوفاً من العواقب احملتملة، على حجم الضرائب املفروضة عليهم مثالً )املكتب 

اإلحصائي للجماعات األوروبية، 2017أ( )انظر أيضاً الفقرات من 42.3 إلى 44.3(

الباب الثالث: اإلطار القانوني

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/8141546/KS-GQ-17-002-EN-N.pdf/6edae81c-f570-4174-b5c8-d8ba927e8e7e
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/8141546/KS-GQ-17-002-EN-N.pdf/6edae81c-f570-4174-b5c8-d8ba927e8e7e
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/8141546/KS-GQ-17-002-EN-N.pdf/6edae81c-f570-4174-b5c8-d8ba927e8e7e


24

املأخوذة من  39.3 البيانات  جانب  )إلى  باألفراد  اخلاصة  اإلحصاء  بيانات  باستخدام  القانوني  احلكم  إنفاذ  وفي سبيل 
هذه  استخدام  عدم  على  الدول14  بعض  في  التشريع  يُنص  فقط،  إحصائية  ألغراض  األخرى(  اإلحصائية  اجملموعات 
املعلومات كدليل في أي محكمة أو ألي غرض آخر عدا عن االستفسارات اإلحصائية. وبهذه الطريقة، توفر التشريعات 

"احلصانة" للمستجيبني ضد اإلجراءات القانونية أو اإلدارية املستندة إلى بيانات اإلحصاء.

اإلحصاء،  40.3 عمليات  في  املشاركة  واملؤسسات  املعنيني  األشخاص  كافة  جانب  من  الفعالة  املشاركة  إن 
غير  أو  كاذبة  معلومات  تقدمي  أو  املعلومات،  تقدمي  رفض  ويعرِّض  أساسي.  أمر  املدنية"،  "مسؤوليتهم  عن  بعيداً 
كاملة عملية اإلحصاء بأكملها للخطر. ولهذا السبب، يُعد رفض إجراء املقابالت أو تقدمي البيانات الالزمة، وتقدمي 
معلومات كاذبة أو غير كاملة أو تأجيل تسليم استبيان اإلحصاء عمل يعاقب عليه القانون في العديد من الدول 

54.3 و55.3(. )انظر الفقرتني 

قد يشّكك املاُّلك في اإلحصاءات وفي الفائدة املتأتية من اإلحصاء الزراعي؛ وقد يعتبرونه تدخالً في شؤونهم  41.3
الشخصية وُمقدمة لزيادة الضرائب. ولهذا السبب، وكجزء من احلملة الدعائية، ينبغي اإلعالن عن الوضع القانوني 
وأنهم  التي يقدموها بسرية،  املعلومات  التعامل مع  يتم  وأنه  املستجيبون مدركني ألهدافه،  لإلحصاء بحيث يكون 
ليقرأها  االستبيان  على  التشريعات  من  مقتطفات  طباعة  تكفي  وال  منهم.  املطلوبة  املعلومات  بتقدمي  مطالبون 
بعض الناس أثناء اإلحصاء وحسب، بل يجب أن تكون تشريعات اإلحصاء معروفة سلفاً ومنشورة عبر وسائل اإلعالم، 
وكذلك من خالل نشرها في اجلريدة الرسمية، ويجب على األقل إتاحتها الحتادات املزارعني. وفي الدول متعددة اللغات، 
عن  حيالها، فضالً  العام  الوعي  الرئيسية في حتسني  احمللية  اللغات  إلى  الصلة  ذات  اإلحصاء  قوانني  ترجمة  تُسهم 

االرتقاء مبستوى التعاون ومشاركة السكان املستهدفني في أنشطة اإلحصاء.

سرية معلومات األفراد املشاركني في اإلحصاء

تشير السرية إلى اإلجراءات التشريعية أو األحكام الرسمية األخرى التي حتول دون تسريب بيانات اإلحصاء التي  42.3
حتدد أسرة/ملكية بشكل مباشر أو غير مباشر. كما تشير إلى اإلجراءات املوضوعة للحيلولة دون اإلفصاح عن البيانات 
السرية، مبا في ذلك القواعد املنطبقة على العاملني في اإلحصاء، وقواعد التجميع عند نشر بيانات اإلحصاء وتوفير 

سجالت الوحدات وما إلى ذلك )منظمة التعاون االقتصادي والتنمية 2017(.

ويجب تأكيد سرية معلومات األفراد بوضوح في التشريعات الوطنية، وعادة ما يتم ذلك في التشريعات األولية.  43.3
وفي العديد من الدول، تتم اإلشارة إلى السرية في كل استبيان لإلحصاء لتذكير القائمني باحلصر وطمأنة املستجيبني 

حيال حماية املعلومات الفردية وسريتها. 

وفي سبيل ضمان التعامل مع البيانات بشكل آمن وتعزيز ثقة أصحاب امللكيات ذوي العالقة، متتلك بعض الدول  44.3
عدة قوانني، مثل قانون اإلحصاء وقانون اخلصوصية وقانون البيانات، التي تنظم عملية نقل البيانات والتعامل معها 

وتسليمها داخل وكالة اإلحصاء وبني وكالة اإلحصاء وغيرها من املنظمات واملستخدمني.

ويعتمد تبادل معلومات اإلحصاء الفردية بني املؤسسات التي تتعامل مع اإلحصاءات الرسمية، ال سيما تلك  45.3
العاملة في عمليات اجلمع املشترك، على األطر القانونية واملؤسسية للدولة . لذلك، ينبغي حتديد إمكانية تبادل البيانات 
في التشريعات الوطنية ذات الصلة بوضوح. ويعرض اإلطار 3.3 مثاالً قطرياً حول اجلمع املشترك البيانات في اجملموعات 

املشتركة.

مثل إستونيا وفنلندا ومولدوفا وبنما والفلبني ورومانيا، إلخ. 14
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أمثلة قطرية حول األحكام القانونية حول اجلمع املشترك للبيانات: كندا وجامايكا

حتديد هوية القائمني باحلصر وغيرهم من موظفي اإلحصاء والتزاماتهم وحقوقهم

عاتقهم  46.3 على  امللقاة  االلتزامات  وحتديد  وحمايتهم  اإلحصاء  موظفي  من  وغيرهم  باحلصر  القائمني  حتديد  إن 
مسائل إضافية ينبغي أن ينص عليها التشريع )وعادة ما يتم ذلك في التشريع األساسي(. وتعد وثائق التعريف املناسبة 

للموظفني امليدانيني ضرورية لضمان كسب القائمني باحلصر ثقة اجلمهور وإلزام املستجيبني بالتعاون.

احملتالني.  47.3 بهدف حمايتهم من  للمستجيبني  الهوية  إبراز  اإلحصاء  العاملني في  ينبغي على  وكإجراء سياسة، 
وينبغي في الوقت عينه، توفير احلماية الكافية للقائمني باإلحصاء، من خالل تأمينهم ضد احلوادث، باإلضافة إلى ما قد 

يحصلون عليه مبوجب قوانني تعويض العاملني.

ومن شأن حتديد االلتزامات الواقعة على عاتق القائمني باحلصر في التشريعات األولية و/أو الفرعية لتسجيل  48.3
االستجابات بأمانة وعلى عاتق موظفي اإلحصاءات بشكل عام لضمان حماية معلومات اإلحصاء الفردية وسريتها 
أو إهمالها. كما سيسهم ذلك في تعزيز ثقة  بوظائفهم ويجعلهم أقل احتماالً الستغاللها  أن يجعلهم أكثر وعياً 

املستجيبني وحتسني تعاونهم خالل عملية اإلحصاء.

الوصول إلى مصادر البيانات

في سبيل إتاحة الوصول إلى مصادر البيانات اإلدارية ألغراض اإلحصاء على مستوى الوحدة/املالك )مثالً لوضع  49.3
إطار اإلحصاء أو كمصدر لبياناته( )انظر أيضاً الباب الثالث عشر(، ينبغي أن يكون لدى وكالة اإلحصاء تفويض قانوني 
واضح يتيح لها جمع البيانات اإلدارية ذات الصلة. وفي العديد من الدول، يُنص على هذه املهام بشكل ضمني استناداً 
إلى قانون اإلحصاءات. أما في الدول التي ال تنص قوانينها اخلاصة باإلحصاء أو القوانني األخرى على ذلك بشكل واضح، 
ينبغي إدراج حق وكالة اإلحصاء في الوصول إلى مصادر البيانات اإلدارية ذات الصلة ألغراض اإلحصاء والشروط ذات 
الصلة )مثل الوصول احلر وحماية البيانات( في قانون اإلحصاء، إذا كان ذلك متاحاً. وينبغي استكمال األحكام القانونية 
اتفاقيات  إبرام  يتم  اإلدارية من خالل أطر تنظيمية وفنية ذات صلة. وعادة ما  البيانات  إلى مصادر  بالوصول  املتعلقة 
إلى مصادر  بالوصول  املتعلقة  خطية بني مالكي السجالت اإلدارية ومستخدميها، بحيث يتم حتديد جميع الشروط 

البيانات اإلدارية ونقلها واستخدامها بوضوح.

تكمن احلالة املثالية في املعاملة باملثل، حيث: 50.3

u  واستخدامها ونقلها  اإلدارية  البيانات  إلى  بالوصول  اخلاصة  والظروف  احلقوق  اإلحصائي  التشريع  يحدد 
إحصائية؛ ألغراض 

اإلطار 3.3 - مثال قطري حول األحكام القانونية حول اجلمع املشترك للبيانات في نيوزيلندا 

ثمة قسم منفصل في قانون اإلحصاءات في نيوزيلندا يسمى القسم التاسع "اجملموعات املشتركة". وينص هذا القسم، 
من بني جملة أمور، على إمكانية التوصل إلى اتفاق "من قبل اإلحصائي مع أي إدارة حكومية أخرى، أو سلطة محلية، أو 
هيئة قانونية )سواء كانت شركة أو غير شركة( للحصول على املعلومات التي لديهم السلطة جلمعها ... بشكل مشترك 
مع اإلدارة واإلدارة احلكومية أو السلطة احمللية أو الهيئة القانونية )سواء كانت شركة أو غير شركة(". وميكن تبادل املعلومات 

التي ُجمعت بشكل مشترك بني األطراف التي دخلت في االتفاق ويجب أن يُنص على ذلك في االتفاقية.

بشكل  املعلومات  جمع  بخصوص  خطياً  املستجيب  "إبالغ  املعنية  املؤسسات  على  يجب  أنه  على  أيضاً  القانون  وينص 
مشترك"، ووجوب ضمان سرية املعلومات من قبل جميع املوظفني املشتركني في اجلمع املشترك للبيانات أو معاجلتها.

املصدر: قانون اإلحصاءات في نيوزيلندا، 1975
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u  قبل من  تلك  البيانات  مصادر  إلى  الوصول  حق  وتوفر  اإلدارية  املصادر  مالكي  حتمي  محددة  تشريعات  ثمة 
2003(؛ وكالة اإلحصاء )األمم املتحدة، 

u  أو للمحتوى  النهائية  التغييرات  بشأن  اإلحصائية  السلطة  مع  مشاورات  في  اإلداري  املصدر  مالك  يدخل 
النية إلنشاء سجل جديد.

تُعد الشروط التي نصت عليها الفقرة أعاله ذات أهمية حاسمة لضمان االستخدام السليم والفعال للبيانات  51.3
اإلدارية ألغراض إحصائية. وينطبق هذا على وجه اخلصوص في الدول التي تنص سياسة حكوماتها على جمع البيانات 
األمثلة  بعض   4.3 اإلطار  ويعرض  املستجيبون.  يتحملها  التي  األعباء  من  التخفيف  بهدف  فقط  واحدة  مرة  عينها 

القطرية حول تشريعات اإلحصاء فيما يتعلق بالوصول إلى مصادر البيانات اإلدارية ألغراض إحصائية.

نشر بيانات اإلحصاء

املنظمات  52.3 2014ب(، يجب على جميع  املتحدة،  )األمم  الرسمية  املتحدة األساسية لإلحصاءات  األمم  ملبادئ  وفقاً 
املسؤولة عن إنتاج اإلحصاءات الرسمية، مبا في ذلك بيانات اإلحصاء الزراعي، جتميعها ونشرها بطريقة محايدة.

التزام وكالة اإلحصاء بضمان  53.3  وينبغي بالتالي أن يُحدد قانون اإلحصاءات و/أو تشريعاته احملددة حتديداً واضحاً 
محافظة  وحتظى  العامة.  املعلومات  على  باحلصول  املواطنني  بحق  للوفاء  حتيز  دون  ونشرها  اإلحصاء  نتائج  شفافية 
وكاالت اإلحصاء على االحترافية بنفس القدر من األهمية، وعليها أن تثبت احليادية واملوضوعية في عرض نتائج اإلحصاء 

وتفسيرها. ملزيد من التفاصيل حول نشر نتائج اإلحصاء، انظر الباب الرابع والعشرين.

العقوبات

وكما ذكر أعاله، فيجب على وكالة اإلحصاء حماية معلومات املستجيبني، وفي حال خالفت ذلك، فقد يتعرض  54.3
لعقوبات  يخضعوا  قد  التزامهم،  عدم  حال  وفي  للمستجيبني،  بالنسبة  احلال  وكذلك  العقوبات.  لبعض  موظفوها 
أن يُكّمل اإلقناع األحكام  الباب السادس الحقاً، يجب  2003(. ولكن كما هو موضح أعاله وفي  معينة )األمم املتحدة، 

القانونية املتعلقة بالعقوبات، وذلك من خالل الدعم.

اإلطار 4.3 - أمثلة من دول: األحكام القانونية اخلاصة بالوصول إلى مصادر البيانات اإلدارية 

هولندا: بات جمع البيانات عينها مرة واحدة فقط سياسة حكومية بهدف التخفيف من األعباء التي يتحملها املستجيبون. 
وتُطبق هذه السياسة أيضاً في اإلحصاءات، وذلك من خالل اجلمع بني جمع البيانات لألغراض اإلحصائية واإلدارية.

أو  العاديني  باألشخاص  اخلاصة  اإلحصاء  بيانات  الهولندي  اإلحصاء  وقانون  الشخصية  البيانات  تسجيل  قانون  يحمي 
إذن من األشخاص  تبادلها دون  أو  أو استخدامها  أو بيعها  االعتباريني ومينع استخدامها بشكل غير مشروع، مثل نشرها 
املعنيني. ويجب على جميع املوظفني الذين ميكنهم الوصول إلى تلك البيانات االلتزام بهذه القوانني. وعالوة على ذلك، ال 
يُسمح إلدارة اإلحصاءات في هولندا باستخدام بيانات اإلحصاء ألي غرض آخر غير إنتاج اإلحصاءات التي ُجمعت البيانات من 

أجلها، وال يُسمح لها بنشر البيانات بطريقة ميكن من خاللها تعريف األفراد أو البيانات املتعلقة باألفراد.

إيرلندا: مينح قانون اإلحصاءات لعام 1993 مكتب اإلحصاءات املركزي حق الوصول إلى سجالت السلطات العامة ألغراض 
إحصائية )مع وجود عدد من االستثناءات(. ومبوجب هذا القانون على وجه التحديد، يجوز ملنظمات اجملتمع املدني أن تطلب 
من أي سلطة عامة التشاور والتعاون مع املكتب بهدف تقييم إمكانية أن تكون السجالت التي متتلكها تلك السلطة 
مصدراً للمعلومات اإلحصائية، وتطوير طرق تسجيلها و أنظمتها لتحقيق أغراض إحصائية عندما يقتضي األمر ذلك 

ويكون ذلك عملياً.
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وفي العادة، تُفرض العقوبات على نوعني من اخملالفات:15 55.3

u  بالنسبة للمستجيبني، لرفضهم إجراء املقابالت أو تقدمي البيانات املطلوبة، وإعطاء معلومات كاذبة أو غير
أو تأخير تقدمي استبيانات اإلحصاء؛ كاملة 

u .النتهاك السرية من جانب موظفي اإلحصاء والسلطات املعنية السرية

يعرض اإلطار 5.3 بعض أمثلة قطرية تتعلق باألحكام القانونية اخلاصة بسرية بيانات اإلحصاء والعقوبات املفروضة.

االقتصادية  56.3 املتحدة  األمم  الذي وضع بشكل مشترك من قبل جلنة  الرسمية،  العام لإلحصاءات  القانون  يقدم 
ألوروبا واالحتاد األوروبي للتجارة احلرة واملكتب اإلحصائي للجماعات األوروبية توصيات ومبادئ توجيهية بشأن املمارسات 
اجليدة بشأن وضع قانون رسمي لإلحصاءات، وهو ما قد يكون مفيداً للدول التي ليس لديها مثل هذا القانون، أو ترغب 

في حتديث قوانينها )جلنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا، 2016(. 

أمثلة قطرية عن اإلطار القانوني: بلغاريا وليتوانيا وباراغواي وبولندا وروسيا وإسبانيا وتوغو وأوروغواي.
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املزارعني بإعطاء إجابات دقيقة على األسئلة املطروحة.

وفي حال عدم االستجابة أو تعمد تقدمي ردود غير دقيقة إلى إجراءات قضائية، يتم فرض غرامة إدارية كغرامة نهائية.
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الباب الرابع: 
اإلطار املؤسسي

في العادة، تقع املسؤولية الرئيسية إلعداد اإلحصاء الزراعي وتنفيذه بشكل مناسب على 
عاتق وكالة اإلحصاء، ويُحدد ذلك عادة في تشريع اإلحصاء األولي. ومع ذلك، يعتمد جناحه على 
الدعم واملساندة التي توفرها الوزارات والوكاالت العامة األخرى في مختلف مراحل العمل. 
وفي ظل هذه الظروف، يُعد التنسيق بني الوكاالت اخملتلفة أمراً بالغ األهمية. إال أن ذلك األمر 
قد يكون صعباً في بعض األحيان، ويعود السبب في ذلك إلى أنه قد يكون لكل وكالة مهام 

مختلفة فيما يخص غاية عملها ونطاقه وتوقيته.
إن لوجود مكتب دائم )مكتب اإلحصاء املركزي( داخل وكالة اإلحصاءات مسؤول عن تنفيذ 
أنشطة اإلحصاء الزراعي املنصوص عليها في النظام اإلحصائي الوطني مزايا موثقة ومثبتة 
جيداً. ويضمن هذا املكتب استمرارية أعمال اإلحصاء، ويكون مبثابة املركز الرئيسي لصياغة 

البرنامج وبدء األعمال التحضيرية لعملية اإلحصاء التالية.
وإلى جانب ذلك، يُعد وجود جلنة توجيهية مشتركة بني الوزارات أمراً أساسياً لتوجيه جميع 
أنشطة اإلحصاء وتنسيقها. وميكن أن تكون الهيئات الوطنية وما دون الوطنية األخرى مفيدة 
أيضاً، ال سيما في التخطيط لإلحصاء واإلعداد له. وميكن أن تتألف هذه الهيئات الرسمية من 
ممثلني عن الوكاالت احلكومية املركزية وما دون الوطنية، واحتادات املزارعني، ومنظمات الزراعة 

واألغذية األخرى، واملنظمات غير احلكومية، والقطاع األكادميي، وما إلى ذلك. 
اإلحصاء  لتنظيم  املناسب  املؤسسي  باإلطار  املتعلقة  القضايا  مختلف  الباب  هذا  يتناول 

الزراعي.

ضمان وجود الدعم السياسي إلجراء اإلحصاء الزراعي

حتدياً.  1.4 تشكل  الزراعي  اإلحصاء  إدارة  من  يجعل  عوامل  ثالثة  بني  اجلمع  فإن  السكاني،  اإلحصاء  حال  حاله 
العامل األول هو أن اإلحصاء واحد من أكبر األنشطة اإلحصائية التي تُنفذ في أي دولة؛ والثاني هو إجراء اإلحصاء 
بشكل دوري فقط، أي مرة كل عشر سنوات بوجه عام؛ والثالث أن عملية اإلحصاء تنطوي على حشد املوارد املالية 
بيئة متعددة  العمل في  الزراعي  إدارة اإلحصاء  فترة وجيزة. كما تستلزم  الهامة خالل  املوارد  والبشرية وغيرها من 
املؤسسات، يُشارك فيها الكثير من األشخاص محدودي أو قليلي اخلبرة في إجراء اإلحصاءات. وباإلضافة إلى ذلك، 
عن  ناهيك  الرئيسيني،  للموظفني  وظيفي  دوران  خاللها  يحدث  أن  ميكن  طويلة  زمنية  جداول  وضع  إجراؤه  يستلزم 
من  مجموعة  بني  والتآزر  التعاون  اإلحصاء  إجراء  ويتطلب  بأكملها.  الدولة  يُغطي  نطاق  على  جغرافياً  انتشارها 
بني  فّعال  لتنسيق  والتأسيس  قوي  سياسي  دعم  وجود  ضمان  الضروري  فمن  لذلك،  واخلاصة.  احلكومية  املنظمات 

وكالة اإلحصاء والوكاالت األخرى.

في  2.4 بوضوح  حتديدها  وينبغي  ألخرى،  دولة  من  كبيراً  اختالفاً  اإلحصاء  وكالة  تختلف  الثالث،  الباب  ناقش  وكما 
إلى مؤسسة حكومية  الزراعية  اإلدارية إلجراء اإلحصاءات  يتم تفويض السلطة  التشريع األولي لإلحصاء. وعادة ما 

محددة، مثل مكتب اإلحصاء الوطني، أو وزارة الزراعة، أو أي ذراع تنفيذي للحكومة معني بقطاع الزراعة.
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بشكل  3.4 الزراعة  ووزارة  الوطني  اإلحصاء  مكتب  عاتق  على  الدول،  من  عدد  في  اإلحصاء،  تنفيذ  مسؤولية  تقع 
مشترك، ورمبا ينطوي على مشاركة وزارات وهيئات أخرى و/أو حكومات محلية. 16

عندما يُطلب من مختلف الوكاالت املشاركة في جهود اإلحصاء، فمن الضروري تشكيل جلان تنسيقية لضمان  4.4
التنظيم الفعال لإلحصاء. إلى جانب وجود مكتب اإلحصاء املركزي املسؤول، في إطار وكالة اإلحصاء، عن تنفيذ األعمال 
الفنية املتعلقة باإلحصاء، يتم إنشاء جلان أو جلان وطنية وما دون الوطنية، أو مجالس أخرى عند إجراء اإلحصاء الزراعي. 
وقد تتكون هذه الهيئات من ممثلني عن اإلدارات احلكومية ذات الصلة واملستخدمني غير احلكوميني لبيانات اإلحصاء. 
أولئك  سيما  ال  اجملتمع،  في  املوضوع  بهذا  صلة  األكثر  املستخدمني  شرائح  جيد  وبشكل  األخيرون  مُيثل  أن  وينبغي 

املشاركني في حتليل نتائج اإلحصاء املتصل بالسياسات والدراسات التحليلية للتنمية الزراعية والريفية في الدولة.

توقعات  5.4 لتلبية  وشفافة  فعالة  وسيلة  الرسمية،  الهياكل  هذه  خالل  من  تنفيذها  يتم  التي  املشاورات،  تعد 
املستخدمني على أفضل وجه. كما تضمن مشاركة أصحاب املصلحة واملستخدمني على نطاق واسع في التخطيط 
الوظائف االستشارية  نتائج اإلحصاء ومصداقيتها. ومع ذلك، فمن األهمية مبكان حتديد  لإلحصاء وتنفيذه ومالءمة 

والترويجية لهذه اجملالس بوضوح وأن تقع املسؤولية النهائية لتخطيط اإلحصاء وتنفيذه على عاتق وكالة اإلحصاء.

تؤدي العوامل التاريخية والثقافية والسياسية لكل دولة إلى وجود هياكل إدارية متنوعة إلجراء اإلحصاء الزراعي.  6.4
ومن ثم، ال يوجد نهج وحيد لتطوير اإلطار املؤسسي لإلحصاء. ويبني الشكل 1.4 مثاالً على هيكل منظمة اإلحصاء، 

والذي ميكن للدول تكييفه ليالئم ظروفها اخلاصة.

وتعرض الفقرات أدناه حملة عامة عن الهياكل الرسمية الرئيسية التي عادة ما يتم أنشاؤها في الدول من أجل إجراء  7.4
اإلحصاء )أي مكتب اإلحصاء املركزي، ومكاتب اإلحصاء في األقاليم، واللجنة التوجيهية وغيرها من الهيئات التي تُعنى 

باإلحصاء على املستويني الوطني وما دون الوطني، مثل اللجان الفرعية واللجان اإلقليمية(.

مكتب اإلحصاء املركزي

ينبغي أن يضطلع مكتب اإلحصاء املركزي باملسؤولية الرئيسية لتخطيط عمليات اإلحصاء الزراعي وتنظيمها  8.4
وإجرائها واإلشراف عليها، مبا في ذلك تطوير املنهجية وجميع الوثائق الفنية، وجمع البيانات، ومعاجلة البيانات، وحتليلها، 
وحفظها، ونشر نتائج اإلحصاء. وعادة ما يتم تأسيس مكتب اإلحصاء املركزي ضمن وكالة اإلحصاء، إما بشكل دائم أو 

في الفترة املمتدة من اإلعداد لإلحصاء وحتى االنتهاء منه.

اإلحصائي  9.4 النظام  في  عليها  واملنصوص  الزراعي  اإلحصاء  أنشطة  تنفيذ  عن  مسؤول  دائم  مكتب  لوجود  إن 
الرئيسي  املركز  مبثابة  ويكون  اإلحصاء،  أعمال  استمرارية  املكتب  هذا  يضمن  إذ  جيداً.  ومثبتة  موثقة  مزايا  الوطني 
وذوي  املتخصصني  املوظفني  استدامته  وتتيح  التالية.  اإلحصاء  لعملية  التحضيرية  األعمال  وبدء  البرنامج  لصياغة 
اخلبرة واالحتفاظ باملعلومات اإلحصائية ومعلومات اخلرائط، مبا في ذلك القضايا الشاملة، مثل تكنولوجيا املعلومات 

الضرورية للتخطيط لإلحصاء.

يتعني على الدول أن تولي اهتماماً خاصاً الستمرارية املعرفة واملهارات من إحصاء آلخر، إذ من احملتمل أن تتسبب  10.4
ويسهم  املؤهلني.  املوظفني  واستنزاف  املؤسسية  الذاكرة  إلى عقد كامل، في فقدان  العادة  في  التي تصل  الفجوة، 
التوثيق الشامل ألنشطة اإلحصاء أثناء تنفيذه، فضالً عن تدريب املوظفني األصغر سناً إليجاد مجموعة من األشخاص 
إلى ذلك، قد يؤدي  القادم في تعزيز استدامة املكتب. وباإلضافة  املعرفة واخلبرة عندما يحني موعد اإلحصاء  من ذوي 
استخدام برامج جمع البيانات، والبيانات احلاسوبية، واملعاجلة والتحليل والنشر املشتركة مع البرامج األخرى في وكالة 
اإلحصاء أثناء تنفيذ اإلحصاء الزراعي إلى امليل نحو نقل األشخاص العاملني في برامج إحصائية أخرى. ميكن نشر هؤالء 

األشخاص بسهولة للعمل في برنامج اإلحصاء عند احلاجة وبحد أدنى من التدريب.

في دول مثل أنتيغوا وبربودا وبلجيكا وغامبيا والنيجر وهولندا وسيشيل والهند، إلخ. 16
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إن دور منسق اإلحصاء، الذي هو في العادة مدير مكتب اإلحصاء املركزي، مهم لضمان جناح برنامج اإلحصاء  11.4
الذي يوفر النتائج للمستخدمني. وهو الشخص املسؤول عن اإلحصاء داخل وكالة اإلحصاءات. ويستعرض الباب السابع 

عشر متطلبات منسق اإلحصاء واملسؤوليات الرئيسية امللقاة على عاتقه، وعلى عاتق موظفي اإلحصاء اآلخرين.

قد يكون مكتب اإلحصاء املركزي )أي اإلدارة املوجودة في املقر الوطني املسؤولة عن تنظيم اإلحصاء الزراعي( إدارة  12.4
)أو قسم( اإلحصاءات في وزارة الزراعة أو إدارة/قسم معني في املكتب الوطني لإلحصاء. ويعتمد جناح اإلحصاء على 
الدعم واملساندة التي يحصل عليها مكتب اإلحصاء املركزي من اإلدارات األخرى في وكالة اإلحصاء والوزارات املعنية 
والوكاالت احلكومية األخرى في مراحل العمل اخملتلفة. ويكتسب هذا التعاون أهمية خاصة بالنسبة للتخطيط الناجح 
لإلحصاء وإعداده وإجراءه، مبا في ذلك أنشطة تصميم املنهجية واالستبيانات، ووضع أطر لإلحصاء، ورسم اخلرائط وحتديد 

مناطقه، وتوظيف األفراد، وتدريب القائمني باحلصر واملشرفني، وجمع البيانات ومعاجلتها وأرشفتها وإدارتها ونشرها.

الشكل 1.4 - مثال على هيكل منظمة إحصاءات17

من األمثلة على هيكل منظمة اإلحصاء كال النوعني من اللجان التوجيهية التي يُناقشها هذا الباب: اللجنة التوجيهية رفيعة املستوى واللجنة التوجيهية  17
الفنية لإلحصاء )انظر الفقرات من 29.4 إلى 40.4(. اعتماداً على الظروف الوطنية، قد يكون لدى بعض الدول هيئات إحصائية متنوعة، وقد متتلك هياكل 

حوكمة دائمة أو مخصصة، مبا في ذلك تلك التي تتعامل مع مهام محددة.

الباب الرابع: اإلطار املؤسسي

اللجنة التوجيهية 
الفنية لإلحصاء

وكالة 
اإلحصاء

اللجنة التوجيهية 
رفيعة املستوى

مكاتب اإلحصاء 
اإلقليمية

مكاتب اإلحصاء 
في املقاطعات

جلان اإلحصاء 
اإلقليمية

جلان اإلحصاء 
في املقاطعات

مكتب اإلحصاء 
املركزي

مؤسسات احلكومة 
املركزية

أصحاب املصلحة 
واملستخدمني 

اآلخرين
مجموعات 

العمل
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ميكن تأمني هذا الدعم واملساندة، خاصة من خارج وكالة اإلحصاء، بواسطة اللجنة التوجيهية الفنية )أو مجلس  13.4
التنسيق( على املستوى الوطني من خالل ممثلي جميع اإلدارات املعنية بأنشطة إعداد اإلحصاء وتنظيم العمل امليداني 
واستخدام البيانات الزراعية. وتتمثل إحدى الوظائف الرئيسية ملكتب اإلحصاء املركزي في تنسيق أنشطة املوظفني 
إيجاد حلول سريعة  أثناء عمليات اإلحصاء. وفي سبيل  التي يواجهها املوظفون  العملية  امليدان، وحل املشكالت  في 
وفعالة للمشاكل امليدانية، فمن الضروري إنشاء مكاتب إحصاء على املستوى ما دون الوطني، وكذلك جلان إحصائية 

على مستوى األقاليم واملقاطعات.

يتم تعديل عدد موظفي اإلحصاء لتلبية االحتياجات في مراحل العملية اخملتلفة. ففي مرحلة إعداد اإلحصاء،  14.4
يحتاج مكتب اإلحصاء املركزي إلى توسيع نطاق عمله لُيشكل نواة منظمة اإلحصاء الكاملة، ويجب أن يكون قادراً 
على توجيه جهود تنظيم امليدان أثناء املرحلة التحضيرية وأثناء مرحلتي احلصر واملعاجلة. وفي أعقاب إجراء اإلحصاء، 
عادة ما يُصار إلى تعديل أعداد املوظفني لتلبية االحتياجات املتصلة بتجهيز النتائج وتقييمها وحتليلها ونشرها، وضمان 

توفير الزخم واالستمرارية الالزمة لتشجيع استخدام نتائج اإلحصاء.

املركزي،  15.4 والفرق داخل مكتب اإلحصاء  الوحدات  أكبر قدر ممكن لتنسيق األنشطة بني مختلف  ولضمان وجود 
يوصى بأن تكون هذه الوحدات والفرق موجودة في املبنى نفسه. وإذا لم يكن ذلك ممكناً، ألي سبب من األسباب، يجب 

توفير األموال الكافية إلجراء االتصاالت وعقد االجتماعات املباشرة بني مختلف أعضاء وحدات اإلحصاء وفرقه.

ومع تقدم سير العمل، ينبغي توقع زيادة حجم الوحدات والفرق ذات الصلة، وذلك بسبب ازدياد تفاصيل عملهم. 16.4

مثال من دول: أوغندا

 مكاتب اإلحصاء اإلقليمية18 

قد يكون من الصعب ضبط عملية واسعة النطاق مثل اإلحصاء الزراعي وتوجيهها بفعالية من خالل مكتب  17.4
مركزي واحد في املقر الوطني. وقد ال يتم اإلبالغ عن املشاكل والصعوبات التي يواجهها املوظفون امليدانيون بسرعة 
وضمان إيجاد حلول لها في الوقت املناسب. وقد يكون من األصعب كذلك على املكتب املركزي اتخاذ الترتيبات الكافية 
لنقل املوظفني امليدانيني في األماكن البعيدة. وإلى جانب ذلك، قد ال يكون تدريب املوظفني امليدانيني واإلشراف على 
عملهم من املكتب املركزي كافياً وفعاالً. وميكن أن يتسم توفير املعدات ومواد اإلحصاء، وتوفير املرافق الضرورية وغيرها 
للموظفني امليدانيني من املكتب املركزي بالبطء. وتصعب معاجلة هذه التحديات في ظل كبر مساحة الدولة، ومحدودية 

مرافق النقل واالتصاالت.

وفي سبيل توفير اإلشراف الفوري في كل منطقة، ال بد من تأسيس مكاتب ميدانية على مختلف املستويات،  18.4
مثالً على مستوى األقاليم واملقاطعات، في مراحل الحقة من األعمال التحضيرية، مبا في ذلك التنظيم امليداني وتعيني 
املوظفني وتدريبهم، وجمع البيانات امليدانية كذلك. وينبغي أن يكون املوظفون اإلشرافيون في هذه املكاتب أشخاصاً 
قادرين على التعامل مع املشاكل احمللية، بفضل معرفتهم ودرايتهم باملناطق واللغة احمللية. بيد أن هذا األمر ال يعني 
وجوب ملء جميع املواقع اإلشرافية بأشخاص من املنطقة ذاتها؛ إذ ميكن نقل املوظفني من املكتب املركزي أو من مناطق 
أخرى حسب احلاجة. ومن الضروري تدريب جميع هؤالء املوظفني قبل نقلهم، حتى يصبح لديهم معرفة عملية بجميع 

جوانب برنامج اإلحصاء احلالي.

األعمال  19.4 لتنفيذ  واملقاطعات  األقاليم  في  قائمة  مكاتب  اإلحصاء  تنظيم  عن  املسؤولة  اإلدارة  لدى  كان  إذا 
املتزايدة خالل مرحلة إجراء اإلحصاء  اإلحصائية االعتيادية، ينبغي تعزيز قدرة هذه املكاتب للتعامل مع أعباء العمل 
واملكاتب  اإلحصاء  وكالة  مباني  ضمن  اإلحصاء  ألغراض  أُنشئت  التي  اإلقليمية  املكاتب  تكون  أن  وينبغي  الزراعي. 

احلكومية اإلقليمية األخرى أو بالقرب منها.

تُستخدم كلمتي إقليم ومقاطعة لإلشارة إلى الوحدات التقسيمية من الدرجة األولى والثانية للدول، على التوالي. 18
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اإلحصاء  20.4 للجان  التنسيقية  والهيئة  األمانة  مبثابة  واملقاطعات  األقاليم  في  املوجودة  املكاتب  تكون  أن  ميكن 
على املستوى ما دون الوطني. وتضع هذه املكاتب املشكالت والصعوبات التي تتم مواجهتها في امليدان أمام سلطات 

األقاليم أو املقاطعات التي يتم متثيلها في اللجان واحلصول على حلول للمشكالت والدعم واملساعدة. 

وفي سبيل احلصول على دعم قادة اجملتمع احمللي/القرية وضمان تعاونهم، ميكن لهذه املكاتب تنظيم اجتماعات محلية، 
بحيث ميكن لإلداريني واملسؤولني احملليني املساعدة في زيادة وعي السكان احملليني حول أهداف اإلحصاء ونطاقه واحلاجة إليه 
وأهميته ودوره في التخطيط لتعزيز التنمية الزراعية في الدولة واحلاجة لدعم األفراد وتعاونهم في سبيل حتقيق النتائج 

املرجوة من العملية. وميكن للسلطات في األقاليم واملقاطعات معاجلة أي مخاوف قد تتصل بالعمليات بشكل فعال.

لتنفيذ  21.4 اإلدارات  مختلف  من  واإلشرافيني  امليدانيني  املوظفني  بني  جتمع  أن  واملقاطعات  األقاليم  ملكاتب  مُيكن 
العمليات اإلحصائية في اإلقليم أو املقاطعة وأن تعمل على تنسيق أنشطتهم. وميكن أيضاً لفت انتباه اإلدارات املعنية 
حلاالت عدم التعاون من جانب أي من املوظفني امليدانيني ملعاجلة القضية بشكل فوري على املستوى احمللي. وميكن لهذه 

املكاتب أيضاً معاجلة متطلبات النقل اليومية وجتميع مرافق النقل لعمليات اإلحصاء في اإلقليم أو املقاطعة.

باحلصر  22.4 القائمني  من  تدريبية مكثفة جملموعات صغيرة  دورات  بتنظيم  اإلقليمية  املكاتب  تقوم  أن  وميكن كذلك 
ومشرفيهم في اإلقليم مع التركيز على ظروف ومشاكل محلية محددة. وقد يكون من األنسب جمع القائمني باحلصر في 
اإلقليم ومشرفيهم في مكتب إقليمي ملناقشة املشاكل املشتركة لدى هؤالء املوظفني. كما ميكن االحتفاظ ببعض القائمني 

باحلصر املدربني على مستوى اإلقليم على سبيل االحتياط مللء الشواغر الناجمة عن االستقاالت واملرض، وما إلى ذلك.

يُساعد وجود مكتب إقليمي على تنظيم عملية اإلشراف على العمل امليداني، ومعاجلة األخطاء بشكل سريع، وضمان  23.4
القدرة على إبقاء املوظفني العاملني في املوقع، ومراقبة االستبيانات املكتملة وجمعها من القائمني باحلصر )عند استخدام 
طريقة إجراء املقابالت بالورقة والقلم، واستكمال مراجعة االستبيانات وتقييمها بالتشاور مع القائمني باحلصر على أكمل 
وجه. كما ميكن للمكتب اإلقليمي أن يعالج قضايا مثل تقييم نقل القائمني باحلصر من املناطق التي اكتمل العمل فيها 

إلى مناطق أخرى تعاني من تأخر في إجناز العمل أو تلك التي يكون فيها مستوى العمل غير مرٍض ومعاجلتها بشكل فوري.

اللجنة التوجيهية الفنية لإلحصاء

أمراً ضرورياً لضمان جناح اإلحصاء. وقد  24.4 التنسيقي(  )أو اجمللس  الفنية لإلحصاء  التوجيهية  اللجنة  إنشاء  يعد 
ويجب  الزراعي".  اإلحصاء  "جلنة  مجرد  أو  الزراعي"  لإلحصاء  التوجيهية  "اللجنة  باسم  اجمللس(  )أو  اللجنة  هذه  تُعرف 
تأسيس هذه اللجنة في وقت مبكر، وأن مُتنح الصالحيات الالزمة وأن حتظى بالدعم املادي وأن تتكون من أعضاء رفيعي 
املستوى. ويجب أن تكون هيئة يتم إنشاؤها من خالل النصوص التنظيمية التي تؤسس لتنفيذ اإلحصاء. وبالنسبة 
لإلحصاءات التي جُترى مرة كل 10 سنوات، فينبغي أن يبدأ العمل فيها قبل عامني على األقل من بدء العمل امليداني 
الفعلي لإلحصاء، وأن يتوقف العمل بعد نشر تقارير اإلحصاء النهائية وأرشفة بياناته. أما بالنسبة للدول التي جُتري 

اإلحصاء بوتيرة أسرع )مرة كل 5 سنوات على سبيل املثال(، فيجب أن تكون اللجنة التوجيهية الفنية جلنة دائمة.

ينبغي أن تتألف اللجنة من ممثلني عن أصحاب املصلحة الرئيسيني من جميع الوكاالت احلكومية الوطنية املهمة  25.4
أو غير مباشر، ومن مستخدمي نتائج اإلحصاء، ومن املنظمات غير احلكومية  املعنية بإجراء اإلحصاء بشكل مباشر 

املهتمة به، مثل:

u مكتب اإلحصاء املركزي املُكلف بإجراء اإلحصاء
u )مكتب اإلحصاء الوطني )إذا كان موجوداً إلى جانب وكالة اإلحصاء
u  إنتاج وزارة  دولة ما )مثل  الزراعة في  وزارات مسؤولة عن  )وفي حال وجود عدة  الزراعة  الوزارة املسؤولة عن 

اللجنة( في  احليوانية(، فينبغي متثيلها جميعاً  الثروة  ووزارة  احملاصيل 
u وزارة )وزارات( التعاون وإدارات املقاطعات، ووزارة التنمية الريفية
u املالية وزارة 
u املزارعني منظمات 
u الزراعية باملنتجات  املعنية  والتجارة، وخاصة تلك  احتادات الصناعة 
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u  الوكالة واملساحة،  األراضي  وكالة  )مثل  اإلحصائية  بالغايات  الصلة  ذات  اإلدارية  البيانات  مصادر  مالكي 
العقارية، وما إلى ذلك(

u البحثية األخرى واملؤسسات  القطاع األكادميي 
u القطاع اخلاص ممثلي 

من الضرورة مبكان أن يكون أعضاء اللجنة مسؤولني رفيعي املستوى وقادرين على تقدمي مشورات متخصصة،  26.4
وأن يكونوا في وضع يسمح لهم باتخاذ القرارات نيابة عن املؤسسات )املنظمات( التي ميثلونها، إلى جانب قدرتهم على 

تقدمي توصيات إلى مكتب اإلحصاء املركزي.

الزراعي  27.4 اإلحصاء  ملنسق  وميكن  يعينه،  آخر  شخص  أي  أو  اإلحصاء  وكالة  رئيس  يكون  أن  اللجنة  لرئيس  ميكن 
الوطني أن يعمل أميناً للجنة بهدف تسهيل التنسيق بني األعضاء. 

اإلطار 1.4 - مثال على جلنة اإلحصاء الزراعي الفنية: جمهورية الكونغو 

املسؤوليات الرئيسية:
u .اإلعداد الجتماعات اللجنة التوجيهية الوطنية لإلحصاء العام للزراعة
u .املوافقة على جدول أعمال أنشطة اإلحصاء الزراعي
u .التحقق من املنهجية والوثائق الفنية
u .إبداء رأي متخصص حول نتائج اإلحصاء العام للزراعة

تكوين اللجنة وقيادتها:

u الرئيس: مدير عام معهد اإلحصاء الوطني
u نائب الرئيس: مدير عام دائرة الزراعة
u أمني السر: املنسق الوطني لإلحصاءات الزراعية
u الناطق الرسمي: مدير إدارة البحث والتخطيط في وزارة مصائد األسماك

األعضاء:

u مدير عام إدارة التخطيط والتنمية
u مدير عام إدارة التربية احليوانية
u مدير عام إدارة املصايد الداخلية
u مدير عام إدارة املصايد البجرية
u مدير عام إدارة تربية األحياء املائية
u مدير عام إدارة احلراجة
u مدير عام إدارة إدماج املرأة في التنمية
u مدير عام إدارة الشباب
u مدير عام إدارة األراضي
u مدير عام إدارة التجارة الداخلية
u مدير عام إدارة الشركات الصغيرة واملتوسطة
u مدير عام إدارة البحث العلمي
u امللحق الزراعي في مكتب رئيس الدولة
u امللحق في مكتب الصيد التابع لرئيس الدولة
u مدير إدارة تنسيق اإلحصاءات وتوحيدها في معهد اإلحصاءات الوطني
u مدير إدارة البحث والتخطيط في وزارة الزراعة
u مدير إدارة البحث والتخطيط في وزارة احلراجة

املصدر: قرار رئيس جمهورية الكونغو بشأن تنظيم اإلحصاء الزراعي العام، 
رقم 2013-732 بتاريخ 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2013 .
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قد يختلف تكوين أعضاء اللجنة وعددهم تبعاً للهيكل احلكومي للدولة، ومستوى تكامل اإلحصاءات الزراعية،  28.4
ودرجة مركزية اإلحصاءات الرسمية، وجتربة الدولة في إجراء اإلحصاءات الزراعية، ونطاقها وتغطيتها، وما إلى ذلك. ومع 
ذلك، ينبغي احلرص على أن ال تكون اللجنة كبيرة احلجم لدرجة جتعل من الصعب إدارتها. ويعرض اإلطار 1.4 مثال على 

جلنة اإلحصاء الزراعي في جمهورية الكونغو.

مثال على جلنة اإلحصاء الزراعي الفنية: الكاميرون

مسؤوليات اللجنة التوجيهية الفنية ووظائفها الرئيسية

تعتمد املسؤوليات والوظائف الرئيسية للجنة التوجيهية الفنية لإلحصاء على الغرض اخلاص من إنشائها.  29.4
وبشكل عام، تكمن مسؤولية اللجنة الرئيسية في التخطيط الشامل لإلحصاء وتوجيهه، على أن تخضع ملراجعة 
حلل  املُقدمة  التوصيات  ودراسة  السابقة  اإلحصاءات  بتقييم  اللجنة  تقوم  أن  أيضاً  املتوقع  ومن  اإلحصاء.  منسق 
التي  أو  بالزراعة  املعنية  األخرى  الوكاالت  مع  بالتنسيق  اللجنة  تقوم  كما  السابق.  في  واجهتها  التي  املشكالت 
املنهجية  ومبادئه  وتغطيته،  ونطاقه  اإلحصاء  عمل  خطة  اللجنة  وتقر  العملية.  في  املشاركة  منها  يُطلب  قد 
قبل  ما  وجتارب  اللوجستية  واالحتياجات  الدعائية  احلملة  وخطط  واملوظفني،  و  واألدلة  واالستبيانات  الرئيسية، 
اإلحصاء، واإلحصاءات التجريبية، وخطة استقصاء ما بعد احلصر. ويجب حتقيق أقصى قدر من االستفادة من هذه 
اللجنة في مراحل التخطيط واإلعداد، وعقد االجتماعات مرة واحدة على األقل كل ثالثة أشهر، اعتماداً على جدول 

أعمال واضح املعالم، كما ينبغي منح األعضاء الوقت الكافي لدراسة وثائق االجتماع بشكل مسبق.

بالتوجهات  30.4 املركزي، ال سيما فيما يتعلق  اللجنة كهيئة مراجعة تقدم املشورة ملكتب اإلحصاء  ينبغي اعتبار 
والقضايا االستراتيجية، وكهيئة تنسيق ودعم تساهم في الوصول إلى تعاون أكثر فعالية بني الوكاالت.

إلى  31.4 للوصول  اإلحصاء استخدامها  ملديري  التي ميكن  الرسمية  السبل  إحدى  الفنية  التوجيهية  اللجنة  وتعد 
اخلبرات والتجارب التي تزيد من خبرات الفريق وجتاربه - وهو الدور الرئيسي لهذه اللجان. ولكنها ال تُعفي مديري اإلحصاء 

من مسؤوليتهم في إدارة العملية. وتناقش الفقرات أدناه أنواع أخرى من مجالس اإلحصاءات.

اللجان واجملالس األخرى

اللجنة التوجيهية رفيعة املستوى

إن اللجنة التوجيهية الفنية آنفة الذكر هي جلنة فنية في األساس، وتهدف إلى تنسيق اجلوانب الفنية إلعداد  32.4
اإلحصاءات وتنفيذها. وإلى جانب اللجنة التوجيهية الفنية، يتم في بعض الدول تأسيس جلنة توجيهية رفيعة املستوى، 
والهيئات  الوزارات  من  املستوى  رفيعي  ممثلني  أعضاؤها  ويكون  املستوى،  رفيع  حكومي  مسؤول  العادة  في  يترأسها 

احلكومية األخرى، ومن املنظمات غير احلكومية والشركات واألوساط األكادميية.

وتكمن املهمة الرئيسية لهذه اللجان في تقدمي الدعم لوكالة اإلحصاء من خالل التأسيس لتعاون جيد مع الوزارات  33.4
والوكاالت احلكومية املعنية على املستوى ما دون الوطني للحصول على دعمها وعلى جزء من مواردها البشرية واملالية 
والفنية، وغيرها من املوارد الالزمة لإلعداد لإلحصاء وتنفيذه بالشكل املالئم. وللجنة التوجيهية رفيعة املستوى مهام 

أخرى، تشمل ضمان احلصول على دعم كبير من اجلمهور من خالل الترويج حلملة دعائية واسعة النطاق حول اإلحصاء.

تنفيذ  34.4 احملدودة في مجال  اخلبرة  ذات  الدول  في  اللجنة، ال سيما  املتأتية من هذه  الفوائد  التجارب على  وتؤكد 
آلية تنسيق  إلى  زراعي غير مركزي و/أو تفتقر  والتي يوجد فيها نظام إحصاء  الزراعي،  اإلحصاء السكاني واإلحصاء 

راسخة لبرنامج استقصاء إحصائي زراعي.

اللجان الفرعية ومجموعات العمل

قد  35.4 املستوى،  رفيعة  الفنية  التوجيهية  اللجان  بها  تضطلع  التي  واألنشطة  الوظائف  نطاق  التساع  نظراً 
يكون من املناسب تشكيل جلان فرعية ومجموعات عمل، ميكن تشكيل كل واحدة منها في مجال تنسيق أو إشراف 
املفاهيم  فنية محددة، مثل  املشورة حول مسائل  لتقدمي  فرعية  وميكن تشكيل جلان  التوجيهية.  اللجنة  أعضاء  أحد 
والتعريفات واجلوانب املنهجية وتصميم االستبيانات ومعاجلة البيانات، وما إلى ذلك؛ أو بشأن جوانب عملية اإلحصاء 
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األكثر عمومية، مثل االتصاالت والنقل والدعم اللوجستي والتوظيف والتدريب وتعزيز الوعي ونشر البيانات. وتتكون 
هذه اللجان الفرعية عادة من مجموعة صغيرة من اخلبراء املتخصصني وتقدم تقارير منتظمة للجنة التوجيهية.

اجملالس االستشارية

تشمل األنظمة الرسمية التي تعتمدها وكالة اإلحصاء في بعض الدول وجود مجالس استشارية تقدم املشورة  36.4
ملكتب اإلحصاء املركزي بشأن اجلوانب الفنية لعملية اإلحصاء. وقد يكون أعضاء هذه اجملالس خبراء في مجال الزراعة، 
الذين  أولئك  املعلومات، وممثلني ألهم شرائح املستخدمني، مثل  وتكنولوجيا  العينات،  الزراعية، وتصميم  واإلحصاءات 

يشاركون في الدراسات التحليلية للتنمية الزراعية والريفية في الدولة، إلخ.

ومرة أخرى، ينبغي حتقيق أقصى قدر من االستفادة من الهياكل املذكورة أعاله في مراحل التخطيط واإلعداد  37.4
لإلحصاء وليس في مراحله التشغيلية، وذلك ألن دورها الرئيسي هو تقدمي املشورة بشأن القضايا االستراتيجية أو قضايا 
فنية معينة. ومن غير املرجح أن تتمكن هذه اجملالس من إيجاد حلول سريعة للمسائل التفصيلية التي قد تنشأ خالل 

املراحل التشغيلية القصيرة واملكثفة لإلحصاء.

اعتماداً على الظروف الوطنية، قد متتلك الدول مجموعات متنوعة من اللجان واجملالس املذكورة أعاله، وقد متتلك  38.4
هياكل حوكمة أخرى، مبا في ذلك تلك التي تتولى تنفيذ مهام محددة )انظر البابني اخلامس واحلادي والعشرين(. ومن 
املمارسات الشائعة، استعانة وكاالت اإلحصاء بهياكل احلوكمة الراسخة، بهدف مراقبة اإلحصاءات وإدارتها وتنفيذها 

)مثل مجلس اإلحصاءات الوطني، ومجالس اإلدارة، وجلنة إدارة التغيير، وجلنة اإلجازات، وما إلى ذلك(.

اللجان اإلقليمية

وفي سبيل معاجلة املشكالت امليدانية بسرعة وفعالية، وخاصة في الدول الكبيرة، قد يكون من الضروري إنشاء  39.4
جلان إحصائية إقليمية في األقسام اإلدارية الواسعة. وتكمن املهام الرئيسية لهذه اللجان اإلقليمية في تنسيق أنشطة 
مختلف املؤسسات التي تُسهم في تنفيذ اإلحصاء على املستوى اإلقليمي. وميكن أيضاً لوكالة اإلحصاء أن تطلب منها 
تقدمي توصيات بشأن البنود اخلاصة باإلقليم من أجل إدراجها في استبيانات اإلحصاء وتقدمي املشورة بشأن جداول األقاليم.

اللجان  40.4 أنشطة  تنسيق  املستوى مهمة  رفيعة  الفنية  التوجيهية  اللجان  أو  الوطنية  اللجان  تتولى  وعادة ما   
مكتب  رئيس  يكون  الغالب،  وفي  اإلقليمية.  اإلحصاء  مكاتب  مع  الوثيق  بالتعاون  تنفيذها  ينبغي  والتي  اإلقليمية، 
مستوى  على  اإلحصاءات  جلان  تشكيل  يتم  الدول،  بعض  وفي  اإلقليمية.  اللجان  إحدى  سر  أمني  اإلقليمي  اإلحصاء 
اللجان  بني هذه  التعاون  من  املوضوع هو ضمان حتقيق مستوى جيد  في  املهم  األدنى.  اإلدارية  واملستويات  املقاطعة 

والهياكل املماثلة لها في املستويات اإلدارية األعلى ومع مكتب اإلحصاء املركزي.
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الباب اخلامس: 
التخطيط واملوازنة

واألوسع نطاقاً، ويتكون من سلسلة  اإلحصاء هو أحد األنشطة اإلحصائية األكثر تعقيداً 
معقدة من العمليات املترابطة. ولضمان حدوث عمليات "اإلحصاء" املتنوعة بتسلسل وفي 
الوقت املناسب، يجب التخطيط لعملية اإلحصاء بأكملها وخطواتها اخملتلفة بشكل مسبق 

وعناية كبيرة.
ينطوي تنفيذ اإلحصاء الزراعي على استخدام مكثف للموارد بالنسبة للدول، وثمة ضغوط 
متزايدة على مكاتب اإلحصاء الوطنية الستخدام أكثر استراتيجيات جمع البيانات فعالية 
لكل  املوارد  توفير  في ضمان  التخطيط  عملية  من  الهدف  يكمن  وال  التكلفة.  حيث  من 
مرحلة وتنظيمها بشكل صحيح فحسب، بل أيضاً أن تكون نتيجة كل مرحلة ذات جودة 
كافية لتنفيذ جميع املراحل الالحقة، وأن يتم حتديد جميع التبعيات بني مختلف املراحل. كما 
ينبغي النظر بعناية إلى مستوى تعقيد طريقة اإلحصاء التي جرى التخطيط لها. فعلى 
سبيل املثال، عند إجراء اإلحصاء التركيبي، أو استخدام منوذج اإلحصاء واالستقصاء املتكامل، 
ينبغي أن يشمل التخطيط و برنامج إحصاء موسع؛ يشمل اإلحصاء األساسي وجميع وحدات 

القياس التكميلية أو الدورية التي تُغطي فترة تصل إلى 10 سنوات.
يُعد التخطيط غير الكافي و/أو التقليل من شأن املتطلبات املالية من األسباب األساسية 
للمشاكل اخلطيرة التي حتدث في عمليات اإلحصاء. ومن املهم للغاية أن يكون مديرو اإلحصاء 
على علم بالوقت واملوارد املطلوبة لهذه العملية، وأن يضعوا تقديرات واقعية عند إعداد خطة 
العمل و. إن الوقت بعد أساسي ال ينبغي إغفاله، فتنفيذ اإلحصاءات، حتى تلك التي جتري 
في دولة صغيرة، يحتاج من سنتني إلى ثالثة على األقل بدءاً من التخطيط األولي والعمل 

التحضيري وانتهاًء بنشر نتائج اإلحصاء النهائية.

مقدمة

اإلحصاء الزراعي وإحصاء السكان واملساكن من بني العمليات اإلحصائية األشمل واألكثر تعقيداً وتكلفة، والتي  1.5
تتألف من سلسلة معقدة من األنشطة املترابطة. ومتتاز عمليات اإلحصاء باتساع نطاقها وينبغي تنفيذها بطريقة 
موحدة في جميع أنحاء البالد. كما يجب أن يأخذ التخطيط واإلعداد لكل عملية إحصاء جديدة في احلسبان التغييرات 
التكنولوجية؛  واالبتكارات  امليدانية؛ ومنهجية اإلحصاء؛  الظروف  السابقة من حيث:  التي تطرأ بعد عملية اإلحصاء 
وحاجة املستخدمني للبيانات؛ وتغير املوظفني؛ والتغيرات اجملتمعية وما إلى ذلك. ولذا، فإن للتخطيط الدقيق لإلحصاء 
أهمية بالغة في ضمان تنفيذه بنجاح، وتوفير املوارد البشرية واملادية الشاملة لإلحصاء، واستخدامها بكفاءة وفعالية، 

والوفاء باجلداول الزمنية الضيقة والدعم اللوجستي الكبير.

رغم أن اإلحصاءات ال تتبع منطاً موحداً، ولكن يجب أخذ بعض العناصر الرئيسية بعني االعتبار. وفي العادة، يُنظر  2.5
املشروع وخطواته. وبشكل عام، ميكن تقسيم  واحد يشتمل على سلسلة من مراحل  إجراء اإلحصاء كمشروع  إلى 

عمليات اإلحصاء إلى خمس مراحل رئيسية:

u واالختبار التحضيري  العمل   
u احلصر 
u البيانات وبناء قواعد  البيانات  معاجلة 
u النتائج تقييم 
u نتائج اإلحصاء واألرشفة التحليل ونشر 
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تُقسم كل مرحلة إلى أنشطة مناسبة، وباملثل يتم تقسيم كل نشاط إلى مهام. ولكن نظراً حلجم اإلحصاء  3.5
وتعقيده، ميكن تقسيمه إلى سلسلة من املشروعات ذات الصلة التي تعتمد على بعضها البعض. فعلى سبيل املثال، 
ميكن اعتبار رسم اخلرائط ومعاجلة البيانات مشروعاً فرعياً، مع األخذ بعني االعتبار طبيعته التخصصية، من حيث املهارات 

املطلوبة والتكنولوجيا واملنهجية املستخدمة. وقد عرض الباب األول، الشكل 1.1 خطوات إعداد اإلحصاء الزراعي.

ينبغي على وكاالت اإلحصاء أن تضمن فعالية اإلحصاء من حيث التكلفة منذ بدء عملية التخطيط، خاصة  4.5
عند اختيار الطريقة األنسب لإلحصاء والتكنولوجيا. ويتطلب تخطيط اإلحصاء بأقل التكاليف املمكنة دون املساس 
بجودة النتائج إجراء حتليل للتكلفة والعائد من خالل تقدير نقاط قوة األساليب البديلة وضعفها، فيما يخص الطرق 
والتقنيات التي تلبي أهداف اإلحصاء. واستناداً إلى هذا التحليل، يصبح من املمكن حتديد اخليارات التي توفر أفضل نهج 

لتحقيق أهداف اإلحصاء وضمان فعاليته من حيث التكلفة )انظر الباب الثاني(.

عند التخطيط إلجراء اإلحصاء الزراعي، ينبغي أن تتسم الدول بالواقعية بشأن ما ميكن القيام به في إطار املوازنات  5.5
املتاحة واملوظفني، وضمان أن تتم األنشطة بشكل جيد. وفي الدول ذات القدرات واخلبرات اإلحصائية احملدودة، قد توفر 
املساعدات الفنية اخلبرات املطلوبة من خالل املشاريع التي ميولها اجملتمع الدولي. وتشكل هذه املساعدات املقدمة أثناء 

إعداد اإلحصاء الزراعي وتنفيذه بعداً مهماً من تعاون منظمة )الفاو( مع الدول األعضاء التي تطلب هذا الدعم.

يتناول هذا الباب األنشطة األساسية التي ينبغي أن تتبع قرار إجراء اإلحصاء الزراعي، والتي تشمل تطوير: 6.5

u خطة عمل اإلحصاء
u خطة موازنة اإلحصاء
u إجراءات اإلحصاء ملراقبة التقدم املُنجز في عمليات اإلحصاء وضبط النفقات

خطة عمل اإلحصاء

من العناصر التي ال غنى عنها عند التخطيط إلجراء اإلحصاء وجود خطة عمل )جدول زمني( تشير إلى تسلسل  7.5
املبكرة  التخطيط  مراحل  في  مؤقتة  عمل  خطة  إعداد  وينبغي  لها.  املقدرة  واملدة  اإلحصاء  عمليات  من  عملية  كل 
لإلحصاء تضم مراحل رئيسية ُمختارة لتكون مبثابة إطار شامل لإلحصاء. ومن نقاط االنطالق اجليدة النظر في خطة 
السكان  إحصاء  أو  االقتصادية  اإلحصاءات  )مثل  مماثلة  األمر كذلك( عمليات  يكن  لم  )إذا  أو  السابق،  اإلحصاء  عمل 
واملساكن(. ويجب النظر في الوقت الذي ُخصص لكل مهمة في املاضي وتعديله ملواكبة التغيرات املعروفة واالفتراضات 
اجلديدة للعمل في اإلحصاء القادم. ويجب مشاركة خطة العمل املؤقتة مع اجلهات املعنية بشكل مسبق للحصول 
على مشورتها ودعمها. كما ينبغي تنقيحها وتفصيلها بشكل أكبر عند املضي قدماً في عملية التخطيط، وذلك 

بهدف حتديد تواريخ نهائية في أقرب وقت ممكن عملياً.

اإلحصاء  8.5 أنشطة  لتحديد جميع   )1.5 اجلدول  املثال في  )انظر  اإلحصاء كجدول  يتم عرض خطة عمل  ما  عادة 
الرئيسية اجمُلمعة في مراحل اإلحصاء أو خطواته. وميكن تقسيم األنشطة بعد ذلك إلى مهام لتحديد املوارد املُقدرة 

واملسؤوليات وتأكيد التبعيات وتوقيت املهام املترابطة.

ال بد من وجود مسؤول لكل مرحلة ونشاط، وسيتوجب على اإلدارة حتديد مستوى التفاصيل املطلوبة للتقارير  9.5
التي سُتقدم خملتلف هيئات اإلحصاء )اللجان التوجيهية، واللجان الفنية، وما إلى ذلك(.

وعادة ما يتم متثيل الوقت في خطة العمل باألشهر أو بالفترة ربع السنوية على احملاور األفقية من اجلدول. كما  10.5
مُيكن تقدمي خطط أكثر تفصيالً مُيثل الوقت فيها باألسابيع. ويشير كل صف إلى مرحلة/خطوة أو إلى نشاط رئيسي 
وبني  املراحل/اخلطوات  بني  الواضحة  العالقات  األشرطة  بني  املقارنة  وتوضح  نشطاً.  يكون  عندما  يظهره  شريط  مع 
األنشطة من حيث الوقت. وألغراض الضبط، يتم عرض العديد من األنشطة التي تتداخل في الواقع بشكل منفصل 
في خطة العمل. وقد تُضاف بعض املعلومات لإلشارة إلى املرونة املمكنة للعالقات. وعلى سبيل املثال، يجب أن تُبنّي 
خطة العمل املعدة جيداً أن احلصر سيبدأ بعد توفير االستبيانات )أي أنها قد طبعت ووزعت على القائمني باحلصر عند 
استخدام املقابالت بالورقة والقلم(، أو بعد أن يتم توزيع األجهزة احملمولة وتصبح جاهزة لالستخدام في امليدان )مثالً، 

عند استخدام املقابالت الشخصية مبساعدة احلاسوب(.

البرنامج العاملي لإلحصاء الزراعي 2020
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النشاط
السنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانية السنة األولى

الربع 
األول

الربع 
الثاني

الربع 
الثالث

الربع 
الرابع

الربع 
األول

الربع 
الثاني

الربع 
الثالث

الربع 
الرابع

الربع 
األول

الربع 
الثاني

الربع 
الثالث

الربع 
الرابع

الربع 
األول

الربع 
الثاني

الربع 
الثالث

الربع 
الرابع

ما قبل احلصر

 حتديث تشريعات اإلحصاء

تشكيل جلنة اإلحصاء التوجيهية

تصميم استراتيجية االتصال واحلملة الدعائية 
وتنفيذها 

عقد ورشة عمل املستخدمني مع املنتجني

وضع خطة التبويب

وضع منهجية اإلحصاء وتصميم 
االستقصاء

إعداد األدّلة

إجراء اإلحصاء التجريبي

إعداد قائمة األطر/امللكيات

طباعة استبيانات اإلحصاء واملواد األخرى

توزيع املواد

توظيف العاملني امليدانيني

التدريب

احلصر

جمع البيانات امليدانية

استالم االستبيانات واملواد األخرى من العاملني 
امليدانيني وتسليمها ملركز اإلحصاء املركزي

ما بعد احلصر

استقصاء ما بعد احلصر

النتائج األولية

معاجلة البيانات

ترميز البيانات وجمع البيانات -

التحرير والتحقق -

التبويب -

التحليل والتوزيع
التحليل املواضيعي -
إعداد تقارير اإلحصاء )وطباعتها( وطباعة  -

املواد األخرى التي ستوزع )األقراص 
املضغوطة، اخلرائط، إلخ(

عقد الندوة الوطنية والفعاليات العامة  -
األخرى ملناقشة نتائج اإلحصاء

 توزيع النتائج عبر اإلنترنت -
أرشفة بيانات ومواد اإلحصاء

ونظراً لعدد األنشطة احملددة الكبير، غالباً ما يكون من العملي وضع خطة عمل عامة، وخطة ُمفصلة. وعادة  11.5
أن تشمل بعض  املراحل/اخلطوات، وميكن  إلى مجاالت موضوعية واسعة، مثل  العامة  العمل  ما يتم تقسيم خطة 

األنشطة الرئيسية. ويضم اجلدول 1.5 مثاالً على خطة عمل عامة

جدول 1.5 - مثال على خطة عمل عامة19

يُشير املثال إلى إحصاء تقليدي يتم باستخدام املقابالت بالورقة والقلم. 19
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أمثلة قطرية على خطة العمل: الكونغو وجمهورية مولدوفا

تُظهر خطط العمل املفصلة أنشطة اإلحصاء الرئيسية. وميكن للدول إعداد خطط مفصلة معينة لتغطية  12.5
بعض مجاالت اإلحصاءات الواسعة النطاق، مثل: احلملة الدعائية، املشتريات، التدريب، احلصر امليداني، معاجلة البيانات، 
ونشر النتائج، إلخ. وفي هذه احلالة، يجب على مديري اإلحصاء ضمان اتساق اخلطط احملددة وخطط العمل التفصيلية 

مع خطط العمل العامة.

أمثلة قطرية على إعداد املوازنة خلطة االتصال: الكونغو، كوت ديفوار

عمليات  13.5 من  أو  السابق  الزراعي  اإلحصاء  من  واقعية  معلومات  على  نشاط  كل  مدة  تقييم  يعتمد  أن  يجب 
مشابهة أخرى )مثل أحدث إحصاء للسكان(. كما ينبغي استخدام نتائج اإلحصاء التجريبي )انظر الباب التاسع عشر(، 

الذي أُجري في ظل ظروف تشبه اإلحصاء الفعلي إلى حد كبير، وذلك بهدف تعديل الوقت املقدر واحلاجة من املوارد.

وباإلضافة إلى وضع خطة مفصلة على شكل ُمخطط، والتي ستكون مبثابة قائمة حتقق للعمليات، مُيكن تقدمي  14.5
خطة العمل على شكل رسم بياني.

اجليد  15.5 من  يكون  فقد  املوارد،  سمحت  وإذا  بإحكام.  مدروسة  عمل  خطة  وضع  أهمية  من  التقليل  يجب  وال 
تخصيص موظف بدوام كامل )وحاصل على تدريب في مجال إدارة املشاريع( للتعامل مع األنشطة املتعلقة بتطوير 
خطة اإلحصاء ومراقبتها وحتديثها، وإعداد تقارير مرحلية منتظمة للمديرين. وكلما كان باإلمكان، ينبغي استخدام 
أمراً  الشبكة  حتليل  يكون  وقد  الزراعي.  اإلحصاء  إجراء  عند  املنظمة  في  استخدامها  يشيع  والتي  املعروفة  األدوات 
البرامج  تقييم  مثل  وسائل  توفر  اإلحصاءات،  مثل  كبيرة  عمليات  تنفيذ  وعند  العمل.  خطة  تصميم  عند  مفيداً 
الواقعي مبا يتماشى مع املواعيد املستهدفة، مع اإلشارة إلى املهام  املراجعة طريقة منهجية للتخطيط  وأساليب 
املترابطة.  واألنشطة  املوارد  على  الضوء  تسليط  مع  اتخاذها  يتعني  بديلة  عمل  مسارات  في  والتفكير  احلاسمة 
وبالنظر إلى املهام العديدة التي ينطوي عليها إعداد اإلحصاء الزراعي وتنفيذه، وتعدد أصحاب املصلحة املنخرطني 

فيه، والعدد الكبير من الترابط املعقد بني املهام، يُفضل استخدام برامج إدارة املشاريع )مثل مخطط غانت(.

البنية  16.5 الرئيسيني، كما يتوجب تنفيذ عملية تطوير  القرارات، مثل تدريب موظفي املكتب  اتخاذ بعض  ينبغي 
األساسية إلحصاء من حيث تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت في مرحلة مبكرة للغاية. لذلك، يجب أن تكون جدولة 

خطة العمل مرنة كفاية للسماح لكل املواد بالوصول إلى وجهاتها في الوقت املناسب.

يسهم التخطيط السليم في تنفيذ عمليات شراء بشكل فعال، ويقلل من اخملاطر التي قد تؤدي إلى حدوث  17.5
تأخيرات كبيرة أو حتى في تكبد تكاليف إضافية. ومن األهمية مبكان أن تأخذ خطة العمل في االعتبار التدفقات املالية 
للموارد املتاحة، وإجراءات الشراء والظروف احمللية ومرافق النقل. ويجب تخصيص الوقت احملدد للتدريب واإلحصاء بحيث 

ال يتعرض ألي مقاطعة.

ينبغي األخذ بعني االعتبار اعتماد األنشطة الزراعية على املوسم الزراعي، لذلك يجب تخطيط فترة احلصر وفقاً  18.5
لذلك لضمان جمع بيانات إحصاء أولية موثوقة. وعند التخطيط إلجراء اإلحصاء، من املستحسن جتنب التداخل مع 

أحداث اجتماعية أخرى واسعة النطاق، مثل االنتخابات أو االستفتاءات.

أنه  19.5 إال  األهمية،  بالغ  أمر  أنه  يبدو  ال  قد  العينات  استقصاء  أو  واملساكن  السكان  إحصاء  إجراء  تأخير  أن  رغم 
ونظراً لطبيعة اإلحصاء الزراعي، فقد يؤدي أي تأخير في فقدان سنة كاملة إذا ما مت جتاوز املوسم الزراعي. وقد يكون 
لذلك تداعيات مهمة كذلك على امليزانية، خاصة بسبب زيادة التكاليف الثابتة )مثل أجور موظفي مكاتب اإلحصاء 
املركزية واإلقليمية، واإليجارات، وتكاليف املرافق( للفترة الزائدة الالزمة لتنفيذ اإلحصاء، أو حتى التكاليف املتغيرة )مثالً 
لتحديث قوائم امللكيات واخلرائط وغيرها(. ولذلك، ال يكفي االلتزام بتوفير كافة املوارد فحسب، ولكن من املهم كذلك 

توفيرها في الوقت املناسب.

أهمية  20.5 املناسب  الوقت  في  امليدانيني  العاملني  أجور  لدفع  اخملصصة  األموال  لصرف  التخطيط  يكتسب 
تنفيذ  يدعمون  الذين  الدوليني  الشركاء  قواعد  حتى  )أو  الدول  بعض  في  املالية  واللوائح  القواعد  وتفرض  خاصة. 
وفي  املناسب.  الوقت  وبدالتهم في  امليدانيني  العاملني  رواتب  لدفع  اإلحصاء  كبيرة على مديري  قيوداً  اإلحصاءات( 
إلى  األموال  إرسال  الريفية(، يشكل  املناطق  )خاصة في  املصرفية  املؤسسات  تعاني من ضعف  التي  الدول  بعض 
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امليدان حتدياً كبيراً. وإلى جانب ذلك، قد يكون دفع أموال األشهر التالية مشروطاً بإرسال إيصاالت األشهر السابقة 
مناقشات مفتوحة  إجراء  واإلعداد  التخطيط  أثناء مرحلة  الضروري  ولذلك، فمن  موقعة من كل موظف ميداني. 
مع إدارة اخلدمات املالية حيال احللول العملية لتلك التحديات، وقد يلزم وضع أحكام خاصة لضمان تنفيذ العمليات 

وسهولة. بيسر  امليدانية 

لكافة  21.5 املالية  القيمة  تُظهر  معلومات  حتضير  العمل،  خطة  من  كجزء  أو  عينه،  الوقت  في  املفضل  ومن 
امللكيات  عدد  خالل  من  امليداني  باحلصر  اخلاص  العمل  مقدار  قياس  ميكن  املثال،  سبيل  فعلى  املعنية.  األنشطة 
فيمكن  البيانات،  إلدخال  بالنسبة  أما  وحصرها.  ملكية  كل  إلى  للوصول  الالزم  الوقت  ومتوسط  حصرها  املراد 
إدخالها عند  التي يجب  أو االستبيانات  القيام بها  التي يتعني  املفاتيح  العمل عن طريق عدد ضربات  قياس مقدار 
إدخال  أجهزة  أو  باحلصر  القائمني  عدد  لتقدير  عنها  غنى  ال  املعلومات  وهذه  والقلم.  بالورقة  املقابلة  استخدام 
الزمني،  اإلطار  تقليل  سبيل  وفي  العمل.  خطة  في  احمُلدد  الوقت  في  العملية  إلجناز  الالزمني  واملشغلني  البيانات 
البيانات  ترميز  عملية  تنفيذ  املثال،  سبيل  )على  جيداً  حالً  املناوبات  بنظام  العمل  يكون  قد  عملياً،  يكون  ولكي 
وعالوة  الالزمة.  املوارد  وتقدير  لإلحصاء  التخطيط  عند  األهمية  بالغة  املعلومات  وتعد هذه  نوبتني(.  على  وإدخالها 
إجراء  اتخاذ  مُيكن  بحيث  احملددة،  األنشطة  بعض  إجناز  معدل  ملراقبة  بأهميتها  املعلومات  هذه  تتميز  ذلك،  على 

تصحيحية في الوقت املناسب في حال اكتشاف أي تأخير.

موازنة اإلحصاء

يعد التخطيط اجليد شرطاً أساسياً ليس فقط لتنفيذ إحصاء فعال اقتصادياً، ولكن أيضاً لضمان توفير الدعم  22.5
املالي الشامل لتمويله. ويجب حتديد الطرق والتقنيات التي سُتستخدم في رسم اخلرائط، ووضع اإلطار، وجمع البيانات 

ومعاجلتها، وما إلى ذلك بشكل مسبق، ألنها تأثر على التكاليف.

وقد اضطرت بعض الدول لتأجيل اإلحصاء أو حتى إلغاءه بسبب القيود املفروضة على التمويل. أما الدول التي  23.5
متكنت من احلصول على متويل جزئي أو استطاعت تأمني األموال ولكن في مرحلة متأخرة من اإلعداد لعملية اإلحصاء، 
فقد تعني عليها تقدمي تنازالت فيما يخص جمع البيانات ومعاجلتها ونشر نتائج اإلحصاء بسبب نقص األموال. ولذلك 
يوصى بإدراج جميع عمليات اإلحصاء، مبا في ذلك التخطيط ورسم اخلرائط واحلصر واملعاجلة واستقصاء ما بعد احلصر 

والتحليل والنشر منذ البداية، وبذل اجلهود لتوفير األموال املطلوبة.

مكونات موازنة اإلحصاء وتقديرها

ميكن وضع مخطط مالي من خطة العمل عن طريق تقدير تكاليف األنشطة احملددة. وهنا، يجب التمييز بني  24.5
نوعني من التكاليف:

u  .املالية وقيمتها  الوحدة  تكلفة  نتائج  اإلجمالية بشكل مباشر من  حُتدد قيمتها  والتي  املتغيرة،  التكاليف 
الطباعة  تكاليف  مثل  الكمية،  بزيادة  الوحدة  تكاليف  تقل  وقد  باحلجم،  مرتبطة  املتغيرة  التكاليف 

)االستبيانات واألدلة واملنشورات، وما إلى ذلك( ومعدات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. 
u .ًالثابتة التي ال تعتمد على اخملرجات وتتصل بالوقت، مثل اإليجارات املدفوعة شهريا التكاليف 

يجب أن يستند تقدير الوقت والتكلفة إلى األسعار احلقيقية للمنتجات واخلدمات في السوق )بالنسبة للبنود  25.5
املتوفرة( وإلى التقديرات من التجارب السابقة أو من اخلبراء في هذا اجملال. فعلى سبيل املثال، فإن أفضل طريقة للحصول 

على تقديرات تكاليف الطباعة )عندما يتم التعاقد على هذه اخلدمة( هي من خالل التواصل مع املطابع.

في سبيل التخطيط لتكاليف اإلحصاء، يجب توفير بيانات مفصلة ودقيقة ملا يلي: 26.5

u  الوظيفة حسب  مصنفني  اليومي/الشهري،  عملهم  ومعدل  عملهم  ومدة  اإلحصاء  في  العاملني  عدد 
الدفع؛ وطريقة 

u نوع املعدات واملواد املستخدمة في اإلحصاء، وطريقة االقتناء )أي الشراء أو االستئجار( وتكلفتها؛
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u السطح(؛ )قياس  املستأجرة  املكتبية  املساحات 
u  .)نوع اخلدمات املستخدمة لعمليات اإلحصاء )مثل االتصاالت ورسم اخلرائط وما إلى ذلك

يجب حتديد جميع التكاليف على وجه التحديد وتغطية كل مرحلة من مراحل اإلحصاء الرئيسية الثالثة:

مرحلة ما قبل احلصر

يجب أن تضم املوازنة )اخلطة املالية( على تقديرات ملا يلي:
u  لرسم الالزمة  املواد  على/شراء  واحلصول  اإلطار  وضع  مثل:  التحضيرية،  األعمال  تغطي  التي  األنشطة 

ومنتجيها؛  النتائج  مستخدمي  عمل  ورشة  وتنظيم  الصناعية؛  األقمار  وصور  اجلوي،  والتصوير  اخلرائط، 
وتنفيذها؛  الدعائية  احلملة  برنامج  استراتيجية/  وإعداد 

u  عدد موظفي مكتب اإلحصاء املركزي وفترة توظيف كل واحد منهم )مبا في ذلك احتياجاتهم التدريبية(؛
u تكاليف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، مبا في ذلك شراء و/أو استئجار املعدات والبرامج وتطوير النظام وصيانته؛
u  شراء و/أو استئجار وسائل النقل وغيرها من املعدات واللوازم، وما إلى ذلك؛
u اإلحصاء؛ املكاتب ملوظفي  استئجار 
u  على وتوزيعها  األخرى  اإلحصاء  وثائق  و/أو  والقلم(  بالورقة  املقابلة  استخدام  )عند  االستبيانات  طباعة 

امليدانيني؛ العاملني 
u  جلمع األخرى  األدوات  ومجموعات  احلاسوب(،  مبساعدة  املقابلة  استخدام  )عند  احملمولة  األجهزة  شراء 

احلصر  أدوات  مجموعة  حول  التفاصيل  من  )ملزيد  امليدانيني  العاملني  على  وتوزيعها  امليدانية،  البيانات 
امليداني وأدواته، يرجى الرجوع إلى الباب التاسع عشر "تنظيم العمل امليداني"(؛

u .إلخ اللوجستية األخرى،  اخلدمات 

مرحلة احلصر

يجب أن تعكس تكاليف هذه املرحلة الرئيسية تقديرات لكل من:
u وتدريبهم؛ امليدانيني  العاملني  توظيف 
u عدد العاملني امليدانيني لتنفيذ اإلحصاء وفترة توظيف كل واحد منهم )مبا في ذلك احتياجاتهم التدريبية(؛
u .)املقابلة مبساعدة احلاسوب باإلنترنت )خاصة عند استخدام  تكاليف االتصال 
u القائمني باحلصر واملشرفني؛ الهاتفية بني  الهاتفية/االتصاالت، مبا في ذلك املكاملات  تكاليف املكاملات 
u أو املكتب املركزي؛ إرسال االستبيانات املكتملة وغيرها من وثائق اإلحصاء إلى املكاتب اإلقليمية املعنية 
u .إلخ املواصالت،  تكاليف 

مرحلة ما بعد احلصر

يجب أن تعكس تقديرات تكاليف هذه املرحلة تقديرات لكل من:
u استقصاء ما بعد احلصر؛
u  وضبطها األخرى  اإلحصاء  ووثائق  االستبيانات  استالم  عملية  في  املشاركني  اإلحصاء  في  العاملني  عدد 

وفترة توظيف كل واحد منهم؛
u جميع خطوات/مراحل معاجلة البيانات )التحرير اليدوي، وترميز البيانات وإدخالها وحتريرها والتحقق منها وتبويبها(؛
u  .النشر( وتقييمها ونشرها وأرشفتها نتائج اإلحصاء )مبا في ذلك املطبوعة واإللكترونية وفعاليات  حتليل 

ومع ذلك، ينبغي أخذ التالي بعني االعتبار: 27.5

u  النفقات وتوفير  املعنية،  العمل  بأعباء  يتعلق  فيما  البيانات  معاجلة  واحتياجات  للمعدات  احلاجة  تقدير 
املتوقعة التي ينطوي عليها شراء أجهزة احلاسوب الشخصية أو معدات تسجيل البيانات واستئجارها في 

النقل. ينبغي تقدير احلاجة ملركبات  املناسبة. كما  املالية  السنة 
u  تعتمد الترتيبات اللوجستية ملواد اإلحصاء اعتماداً كبيراً على ما إذا كانت ستستخدم االستبيانات الورقية

أو اإللكترونية في اإلحصاء. ففي حال استخدام االستبيانات الورقية، يعتمد األمر على ما إذا كانت البيانات 
مدخّلة بشكل يدوي أو مت مسحها ضوئياً. وبصرف النظر عن طريقة احلصول على البيانات، يجب إعداد وثائق 
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أخرى. ومن املهم اإلعداد للترتيبات اللوجستية ملواد اإلحصاء في مرحلة مبكرة من عملية التخطيط؛ إذ قد 
يستغرق األمر بعض الوقت لطباعة املواد أو شراء األجهزة احملمولة وإعدادها بشكل صحيح.

u  تقارير ذلك  في  مبا  الوثائق،  من  ضخمة  كميات  طباعة  على  الزراعي  اإلحصاء  يشتمل  الطباعة:  تكاليف 
املراد  االستبيانات  عدد  ويتراوح  والقلم.  بالورقة  املقابلة  طريقة  استخدام  عند  خاصة  وموادها،  اإلحصاءات 
طباعتها من عدة آالف إلى ماليني في بعض الدول، كما يتوجب طباعة مواد أخرى كثيرة، مثل أدلة التعليمات. 
من  )ملزيد  الضوئي  املسح  تقنية  استخدام  عند  اإلحصاءات  الستبيانات  اخلاصة  املتطلبات  مراعاة  ويجب 

التفاصيل انظر البابني السادس عشر واحلادي والعشرين(، مما قد يؤدي إلى زيادة كبيرة في تكاليف الطباعة.

 وتشمل التكاليف األخرى: 28.5

u  نفقات السفر والتي يجب النظر إليها بشكل منهجي، ال سيما فيما يتعلق باملوظفني اإلشرافيني وطريقة
النقل. وتشمل هذه النفقات في املقام األول تقديرات تكاليف النقل والبدل اليومي للموظفني الدائمني. 
في  نقص  أي  يؤثر  وقد  اإلحصاء،  أعمال  على  اإلشراف  بغية  السفر  من  الكثير  اإلحصاء  عمليات  وتتطلب 

تأثيراً سلبياً على جودة اإلحصاء. األموال املطلوبة للتنقل 
u  التخزين اخلاضعة واألثاث، ومرافق  املكاتب  والتي تشمل استئجار  املتنوعة  والتكاليف  املكتبية  املصروفات 

األمر(  لزم  )إذا  واألحذية  املطر  ومعاطف  املطلوبة،  واملعدات  واإلقليمي،  املركزي  املستويني  على  للحماية 
املكاتب  ملوظفي  الالزمة  واملواد  واإلمدادات  واملتنوعة،  اإلدارية  واخلدمات  الوقود،  وشراء  باإلحصاء،  للقائمني 

إلخ. الرقابة احملاسبية ونفقات االتصاالت،  املنخرطني في العملية، وأشكال 

من املفترض أن تتضمن امليزانية مخصصات للطوارئ، لتغطية زيادة األسعار والنفقات غير املتوقعة، مثل ارتفاع  29.5
تكاليف النقل بسبب ارتفاع أسعار الوقود، أو احلجة لعدد أكبر من وحدات احلصر مقارنة مبا كان مقدراً في البداية. وفي 
بعض احلاالت، قد تكون هنالك حاجة إلى أموال طارئة لتغطية تكاليف إعادة جمع البيانات امليدانية في مناطق محددة، 
الطوارئ  أموال  ملراقبة  شفافة  إجراءات  وضع  ينبغي  ذلك،  جانب  وإلى  كافية.  غير  امليداني  العمل  جودة  تكون  عندما 
وتخصيصها. وقد يكون من اجليد في البداية تخصيص نسبة مئوية كل عام من امليزانية السنوية )من 3 إلى 5 باملائة( 

ملثل هذه احلاالت الطارئة.

ومن املهم أن يشارك األشخاص اإلداريون واإلشرافيون الذين سيتولون مسؤولية تنفيذ كل عملية في تقدير  30.5
البنود. ويفترض تنظيم هذا العمل قيام املسؤولني عن اإلحصاء بالتخطيط املسبق واملفصل للعملية، وحتليهم "بوعي 

حيال التكلفة".

بعض االعتبارات حيال إعداد املوازنة

عند إعداد موازنة اإلحصاء، يجب تخصيص ما يكفي من املوارد لكل مرحلة من املراحل. ويجب أن تخضع املوارد  31.5
إلى تقييم واقعي وأن يتم حمايتها من تأثير عمليات اإلحصاء األخرى. ويحكم املستخدمون على جناح اإلحصاء من خالل 
قدرته على تقدمي البيانات، وذلك بصرف النظر عن فعالية عمليات احلصر واملعاجلة. كما سينعكس عدم توفير بيانات 

اإلحصاء في الوقت احملدد وبالطريقة التي يرغب بها املستخدمون على برنامج اإلحصاء برمته.

ثمة العديد من الطرق التي ميكن اتباعها لتقدير املوازنات، منها: 32.5

u  احلالية يتم مواءمتها مع األسعار  وأن  السابق،  الزراعي  إلى مخصصات اإلحصاء  املوازنات  أن تستند  ميكن 
من  املتأتية  املكاسب  بسبب  التخفيض  وعوامل  الزائدة؛  للتكاليف  التضخم  عوامل  تعديل  طريق  عن 
وبالتالي،  السكانية.  والزيادة  السياسات؛  على  والتغيرات  جديدة(؛  تقنيات  تطبيق  )مثل  الكفاءة  حتسن 
جتب مراجعة أرقام موازنة اإلحصاء السابق وتعديلها، خاصة بسبب التغيرات في محتوى اإلحصاء، وطرق 
الكامل  باحلصر  احلاسوب، اإلحصاء  املقابلة مبساعدة  أو  والقلم،  بالورقة  املقابلة  املثال  تنفيذه )على سبيل 
أو احلصر بالعينات، إلخ(، وتغطية اإلحصاء والتغييرات الكمية والنوعية في األجهزة والبرامج، والتغير في 
مستوى األجور وتكاليف املعدات واللوازم وغيرها، والتي قد تؤثر جميعها على تكلفة اإلحصاء. متيل العديد 
من عناصر التكلفة إلى الزيادة في معظم الدول )مثل مستوى األجور(. ولذا، فثمة ضغوط كبيرة لتحقيق 

وفورات في بنود أخرى من موازنة اإلحصاء.
u .ميكن أن تقوم املوازنات على منط اإلنفاق السابق، مع تعديله على النحو الوارد أعاله
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u  ميكن تقدير املوازنة باستخدام مناذج حتديد التكلفة، من أجل حتديد متطلبات كل مرحلة من مراحل اإلحصاء
التكلفة. تأثير على  التي لها  وأنشطته 

في حال غياب اخلبرات من اإلحصاءات الزراعية السابقة، ينبغي حتليل تكاليف موازنة آخر إحصاء سكاني وبرامج  33.5
االستقصاء اجلارية ذات الصلة، وأخذها بعني االعتبار عند تقدير تكاليف اإلحصاء الزراعي. وعند استخدام طرق متعددة 

جلمع البيانات وتقنيات جديدة ألول مرة، يجب في البداية اختبارها ملعرفة جودة البيانات الناجتة عنها وتكاليفها.

وفي حال غياب اخلبرات السابقة كذلك، ينبغي توخي احلذر عند استخدام معالم من دول أخرى لتقدير التكلفة؛  34.5
إذ ميكن أن يؤدي اختالف محتوى اإلحصاء وتنظيمه وعملياته، وفي اجلانب احملاسبي للتكاليف، إلى اختالف جوهري في 

مقارنة التكاليف بني دولة وأخرى.

ينبغي ومبجرد إعداد املوازنة تخصيص األموال لسنوات مالية معينة في دورة اإلحصاء، ويجب حينئذ تقسيم  35.5
هذه األموال وتفصيلها مع تبيان فئات اإلنفاق اخملتلفة. وبالنسبة لإلحصاءات، حالها حال أي عملية إحصائية، ينبغي 
إعداد املوازنة وفقاً للقواعد واللوائح الوطنية، ويجب أن تتوافق مع املعايير التي حتددها السلطات اخمُلولة باملوافقة على 
األموال الالزمة وتخصيصها. ويجب أن تكون مفصلة مبا فيه الكفاية مبا يتيح التحقق منها و/أو مراجعتها بشكل 

سهل، وضمان احلصول على املوافقة الالحقة من املسؤولني املعنيني.

عادة ما تستهلك األعمال امليدانية ومعاجلة بيانات اإلحصاء ونشرها اجلزء الرئيسي من ميزانية اإلحصاء، وهي  36.5
أمور مترابطة. وفي بعض الدول ذات البنية التحتية الضعيفة، قد تكون تكاليف النقل عنصراً رئيسياً كذلك، خاصة 
في الدول الكبيرة التي تتضمن مناطق نائية. وستحدد كمية العمل امليداني حجم عمليتي املعاجلة والنشر؛ ولذا يجب 
إيجاد توازن بني املوارد التي يتم إنفاقها على هذه املكونات. ومبوجب التجارب العامة، فعند إعداد مشروع إحصاء زراعي 
بشكل جيد، يُخصص نحو ثلثي إجمالي النفقات لعملية التخطيط وتنفيذ األعمال امليدانية، بينما يتم إنفاق الثلث 

املتبقي على أنشطة ما بعد احلصر )أي معاجلة البيانات ونشرها بشكل رئيسي(.

امليزانية وبشكل غير مناسب على  37.5 إنفاق نسبة كبيرة من إجمالي  ما يتم  التخطيط اجليد، غالباً  وفي غياب 
جمع البيانات، وال يُترك ما يكفي من األموال ملعاجلة البيانات وحتليلها وتبويبها ونشرها، مما يؤدي إلى تأخير نشر النتائج 
أو نشر جزء منها فقط حلني إيجاد موارد إضافية. ويجب إدراك أن عملية جمع البيانات امليدانية ُمكلفة للغاية، وفي 
حال عدم االستفادة من البيانات التي مت جمعها بسبب عدم معاجلتها ونشرها ألي سبب من األسباب، فإن ذلك هدر 

للموارد الوطنية.

املفيد  38.5 من  يكون  قد  آلخر،  إقليم  من  تختلف  التي  واالقتصادية  االجتماعية  الظروف  ذات  الكبيرة  الدول  في 
تقدير موازنة )بالنسبة لفئات مختارة من النفقات( كل إقليم على حدة، ثم جتميعها معاً للوصول إلى تقدير على 
جميع  في  واالتصاالت  للنقل  موحدة  مرافق  توجد  ال  قد  املثال،  سبيل  على  الكبيرة،  الدول  ففي  الدولة.  مستوى 
السفر  تكاليف  تقدير  يتوجب  كما  اإلقليمي/احمللي.  املستوى  على  أوالً  تقديرها  إلى  حاجة  ثمة  وستكون  األقاليم، 

والتنقل لكل إقليم على حدة.

يختلف عرض املوازنة وتبنيها اعتماداً على الشكل أو األسلوب الذي مت تبنيه أو املمارسات التي تتبناها الدول.  39.5
ويعرض اجلدول 2.5 مثاالً على موازنة إحدى الدول، فيما يوجد أمثلة قطرية أخرى في نهاية الباب.
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مثال قطري حول املوازنة: الكونغو

االستعانة مبصادر خارجية لتنفيذ بعض أنشطة اإلحصاء

قد تفكر بعض الدول في االستعانة مبصادر خارجية لتنفيذ بعض مهام عملية اإلحصاء أو أنشطتها بسبب  40.5
وتقنيات  أساليب  استخدام  خالل  من  الكفاءة  لزيادة  وسيلة  ذلك  يكون  وقد  قدراتها.  أو  اإلحصاء  وكالة  خبرة  نقص 

متقدمة غير متوفرة بالضرورة في وكالة اإلحصاء، ولكن يتم احلصول عليها من خالل عملية اختيار تنافسية.

التفكير  41.5 ويجب  لتنفيذها،  خارجية  مبصادر  لالستعانة  مناسبة  اإلحصاء  مهام  جميع  فليست  ذلك،  ومع 
في الفوائد طويلة األجل لتعزيز قدرات مكتب اإلحصاء املركزي في بعض اجملاالت التي يفتقر فيها إلى اخلبرة أو 
بعناية  التالية  املعايير  دراسة  اإلحصاء  وكالة  على  ينبغي  خارجية،  مبصادر  االستعانة  قرار  اتخاذ  وعند  القدرات. 

:)2017 املتحدة،  )األمم 

u البيانات بشكل صارم حماية سرية 
u طريقة ضمان السرية التي حتظى برضى اجلماهير
u إجراءات مضمونة لضمان اجلودة
u .السيطرة على الكفاءات األساسية لوكالة اإلحصاء، واحلكم الرشيد والتفكير في الظروف اخلاصة لكل دولة

جدول 2.5 - مثال على املوازنة التشغيلية لإلحصاء الزراعي )كمبوديا، 2013(20

اإلجمالي فئة اإلنفاق
بالدوالر األمريكي )آالف( 

14إدارة اإلحصاء والتكاليف العامة األخرى

194املواد واإلمدادات

185االستشارات -

2اخلرائط -

5املواد واإلمدادات األخرى -

128املعدات )باستثناء معدات تقنية املعلومات( واملركبات

50االتصال والدعاية

218التدريب/بناء القدرات

96تدريب موظفي مكتب اإلحصاءات، مبا في ذلك جوالت الدراسة -

116تدريب العاملني امليدانيني -

6تدريب موظفي تقنية املعلومات -

157 3جمع البيانات

157 3أجور العاملني امليدانيني -

312معاجلة البيانات وحتليلها

19معدات تقنية املعلومات )أجهزة احلاسوب، إلخ( -

13البرامج -

280أجور مدخلي ومعاجلي البيانات -

58النشر والتوزيع

13ورش عمل النشر في مدينة بنوم بنه واألقاليم -

46نشر النتائج )املطبوعة، واألقراص املضغوطة، واملوقع اإللكتروني، واألطلس، إلخ( -

131 4اإلجمالي

TCP/CMB/3401 املصدر: وثيقة مشروع منظمة )الفاو( رقم

ال تضم املوازنة تكلفة املساعدات الفنية. 20
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وكقاعدة عامة، ينبغي عدم االستعانة مبصادر خارجية لتنفيذ أنشطة اإلحصاء األساسية، مثل إعداد إطار  42.5
اإلحصاء،  تقارير  وإعداد  والتحليل،  اإلحصاء،  وحصر  التعليمات،  وأدلة  واختبارها،  االستبيانات  وتصميم  اإلحصاءات 
ونشر نتائج اإلحصاءات وأرشفتها. وإذا اقتضت الضرورة االستعانة مبصادر خارجية لتنفيذ بعض األنشطة األساسية 
في  اإلحصاء  وكالة  بيد  األنشطة  هذه  مثل  على  االستراتيجية  السيطرة  تكون  أن  الضروري  فمن  معينة،  ألسباب 

جميع األوقات.

وتشمل بعض أنشطة اإلحصاء الزراعي التي ميكن االستعانة مبصادر خارجية لتنفيذها: 43.5

u ورسمها اخلرائط 
u الدعائية واحلملة  االتصال 
u واملواد األخرى وطباعتها تصميم استبيانات اإلحصاء 
u النشر األخرى منشورات اإلحصاء ومنتجات 
u واملعدات وتسليمها تعبئة استبيانات اإلحصاء ومواده األخرى 
u البيانات ومعاجلتها ونشرها املعلومات واالتصاالت من أجل جمع  تطوير نظم تكنولوجيا 
u البيانات الضوئي/إدخال  املسح 

عند االستعانة مبصادر خارجية حتتاج وكالة اإلحصاء إلى مراقبة جودة نتائج اإلحصاء وضمانها بشكل مستمر.  44.5
وينبغي أن متتلك وكالة اإلحصاء القدرة على إعداد عقود مناسبة والعمل جنباً إلى جنب مع املتعهد بشكل منتظم، 
يُحدد  أن  يجب  كما  واحتياجاتها.  اإلحصاء  عمليات  معايير  ولتلبية  واخلدمات،  للمنتجات  جودة  أفضل  حتقيق  لضمان 
العقد الشروط املرجعية حتديداً واضحاً واجلداول الزمنية واملراحل الرئيسية وجداول التسليم وشروط تسوية النزاعات، 

وأن يستند االختيار إلى عطاءات تنافسية.

وحتى لو تضمن العقد عقوبات لقاء عدم الوفاء باملواعيد النهائية أو معايير اجلودة، فقد ال تكون هذه العقوبات  45.5
فعالة عندما يتعلق األمر باإلحصاءات، إذ تكمن األهمية في إجراء اإلحصاء بنجاح وفي الوقت املناسب. ولذلك، ينبغي 
إيالء كثير من االهتمام بالتفاصيل في شروط العقد املرجعية )مواصفاته(، إذ ميكن أن يساعد ذلك في تسليط الضوء 

على نقاط الضعف وتصحيحها في الوقت املناسب.

ينبغي التأكيد أيضاً على أن االستعانة مبصادر خارجية ال تُعفي مديري اإلحصاء من مسؤوليتهم؛ فقد يفشل  46.5
اإلحصاء في حال فشل املقاولون في تقدمي منتجات وخدمات نوعية وفي الوقت املناسب. وهناك بعض اخملاطر احلقيقية 
في بعض طرق االستعانة مبصادر خارجية مثل ترتيب "تسليم املفتاح"، والذي يقوم املقاولون مبوجبه بتسليم النظام 
وفقاً جملموعة من املواصفات التي يُحددها العميل بشكل مسبق، مع توقع أن يُركز العميل فقط على اخملرجات وليس 
بالنظام بشكل  التحكم  اإلحصاء  وكالة  باستطاعة  يكون  لن  السيناريو،  وفي ظل هذا  الداخلي.  النظام  على عمل 
كامل، وسيتعني عليها االعتماد على املقاول لتنفيذ أي تعديل في احلاالت غير املتوقعة. وهنالك العديد من األمثلة 
على مثل هذه احلاالت، ال سيما في الدول النامية، والتي أسفرت عن تكبد تكاليف باهظة للغاية، أو الكثير من التأخير، 
االستعانة مبصادر خارجية  القدرات لضمان كفاية  بناء  املديرين  يتعني على  لذا،  إحصاء غير مرضية.  بنتائج  اخلروج  أو 

وفعاليتها والعمل بشكل وثيق مع املقاولني ومراقبتهم بشكل منتظم.

 ملزيد من التفاصيل حول االستعانة مبصادر خارجية لتنفيذ بعض مهام اإلحصاء وأنشطته، ميكن للقارئ الرجوع  47.5
إلى الرابط التالي األمم املتحدة، 2017 )خاصة الفقرات 140.2 إلى 154.2( والرابط التالي األمم املتحدة، 2016أ.

التمويل

من  48.5 العديد  عن  اإلحصاء  ويختلف  الوطنية.  امليزانية  من  لإلحصاء  محدداً  متويالً  الدول  معظم  حكومات  توفر 
األنشطة احلكومية األخرى التي حتصل على مخصصات مستمرة وميكن التنبؤ بها نسبياً. كما تتسم ميزانية اإلحصاء 
بأنها ذات طابع دوري إلى حد كبير، حيث تنخفض فيها مستويات اإلنفاق خالل مرحلتي اإلعداد والنشر. ويصل اإلنفاق 
لوصول  احملتمل  بالوقت  مسبق  علم  على  احلكومات  تكون  أن  يجب  ولذلك،  واملعاجلة.  احلصر  مرحلتي  خالل  ذروته  إلى 

اإلنفاق إلى ذروته حتى تكون قادرة على التخطيط له.

عملية  49.5 في  مشاركتها  ضمان  أجل  من  املعنية  احلكومية  الوكاالت  مع  بالشراكة  اإلحصاء  تصميم  يجب 
الثروة  ووزارة  الزراعة،  ووزارة  الوطني لإلحصاء،  املكتب  إمكانية تقاسم تكلفة اإلحصاء بني  دراسة  وينبغي  اإلحصاء. 
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احليوانية )إذا كانت منفصلة عن وزارة الزراعة(، وغيرها من اجلهات املعنية الوطنية ذات الصلة. وفي بعض الدول، توفر 
احلكومات احمللية الدعم ملوازنة اإلحصاء كذلك، وميكن لهذه املؤسسات احلكومية املركزية واحمللية تقدمي الدعم فيما 
يخص الترتيبات اللوجستية لإلحصاء، مثل استخدام البنية التحتية القائمة ووسائل النقل واالتصاالت ومشاركة 

موظفي الوكاالت احلكومية األخرى.

الزراعي، يتوجب على وكالة اإلحصاء النظر في إمكانية استخدام األدوات  50.5 عند التخطيط ألنشطة اإلحصاء 
والعمليات املشتركة واملطبقة فيها ومشاركة تكاليف اإلحصاء الزراعي مع األنشطة اإلحصائية األخرى. فعلى سبيل 
الذي  األمر  تعزيز كفاءة عمليات اإلحصاء،  إلى  واملساكن  السكان  الزراعي مع إحصاء  تزامن اإلحصاء  يؤدي  املثال، قد 
يوفرها إحصاء  التي  اإلطار  بيانات  )من  الزراعي  إطار اإلحصاء  بإعداد  املتعلقة  تلك  التكاليف، خاصة  يسمح بخفض 
مشتركة  استراتيجية  وتطوير  املعدات،  من  وغيرها  واالتصاالت  املعلومات  وتكنولوجيا  واخلرائط،  واملساكن(،  السكان 
في  متكامل  نهج  اتباع  في  التفكير  ينبغي  كما  املشتركة.  اللوجستية  اخلطط  ووضع  وتنفيذها،  والدعاية  لإلعالم 
تطوير برامج تكنولوجيا املعلومات من أجل جمع بيانات اإلحصاء ومعاجلتها ونشرها، مبا يتماشى مع نظم تكنولوجيا 
لتكنولوجيا  العامة  املؤسسة  استراتيجية  ومع  الصلة  ذات  األخرى  املؤسسية  البرامج  في  املستخدمة  املعلومات 
املعلومات واالتصاالت. ومن شأن هذا النهج أن يسهم في حتسني كفاءة اإلحصاء الزراعي )والبرامج ذات الصلة( من 

حيث التكلفة وفي تعزيز قدرة املؤسسة ككل.

ميكن تشكيل جلنة توجيهية رفيعة املستوى أو هيكل حوكمة آخر مكون من الوكاالت احلكومية والقطاع اخلاص  51.5
واجملتمع املدني، مبا في ذلك املنظمات غير احلكومية واجملتمعات احمللية واملانحني، بهدف دعم اإلحصاء ومناقشة القضايا 

املتعلقة بتكلفته ومتويله )انظر أيضاً الباب الرابع(.

جتد العديد من الدول صعوبة في توفير التمويل الكافي إلجراء اإلحصاء في الوقت املناسب. ورغم وجوب حتمل  52.5
احلكومة لكامل تكاليف اإلحصاء، إال أن املانحني أصبحوا مصدراً مهماً لتوفير املوارد في بعض الدول. وعادة ما يربط 
املانحون مساهمتهم بالتزامات قطرية ملموسة. وفي حال انخراط الصناديق اخلارجية/املانحني، ينبغي حتديد الشروط 
املطلوبة في وقت مبكر من خالل دخول وكالة اإلحصاء في مباحثات مع اجلهة املانحة. ومن شأن ذلك أن يحول دون تأخير 

منح هذه األموال لتنفيذ عمليات اإلحصاء )انظر أيضا الفقرة 61.5(.

املالية  53.5 التدفقات  تبيان  ينبغي  مصدر،  من  أكثر  من  اإلحصاء  عمليات  لتنفيذ  الالزمة  األموال  توفير  حال  وفي 
اخملطط لها حسب مصدر التمويل؛ أي ما إذا كان سيتم توفير النفقات على سبيل املثال من:

u التحديد الوطنية اخمُلصصة لإلحصاء على وجه  املوازنة 
u  اخملصصة غير  االعتيادية  السنوية  امليزانية  املثال،  سبيل  )على  اإلحصاء  لوكالة  اخمُلصصة  األخرى  األموال 

ألغراض اإلحصاء(
u الوكاالت احلكومية األخرى
u اجلهات املانحة الدولية، إلخ

مراقبة خطة العمل و ومراجعتهما

والسنوات  54.5 احلالية  للسنة  التمويل  النفقات مقابل  مراقبة  الضروري  التمويل، يصبح من  على  احلصول  مبجرد 
املقبلة. ويفضل مراقبة املوازنات على أساس ربع سنوي أو شهري، حتى وإن وضعت على أساس سنوي، مع توقعات 
إعداد  جانب  إلى  املرصودة،  األموال  مقابل  مرحلة  أداء كل  مراقبة  احلالية. كما جتب  املالية  للسنة  النفقات  إجمالي 
املالية  السنة  لبقية  اإلنفاق  وتوقعات  تاريخه  حتى  والنفقات  السنوية  املوازنة  فيها  تُبني  مرحلة،  لكل  دورية  تقارير 

احلالية والسنوات املقبلة في دورة اإلحصاء.

لذلك، يتوجب تطوير إجراءات الضبط وأنظمة املراقبة لتعزيز الكفاءة من حيث التكلفة. ويتوجب أيضاً حتديد  55.5
واجلداول  اخملرجات  توضيح  الصلة مع  ذات  العقود  وإعداد  لتنفيذها  االستعانة مبصادر خارجية  التي سيتم  األنشطة 

الزمنية بوضوح.

تتسم املراجعة العامة للتغييرات في اخلطة وتنسيقها بأهمية كبيرة عندما يتعلق األمر بتنفيذ عمليات كبيرة  56.5
مثل اإلحصاءات. وأثناء التنفيذ، ال بد أن تشهد خطة اإلحصاء تغيرات بعد احلسابات األصلية تشمل عدداً من األوجه، 
ونتيجة لذلك، ال ينبغي توقع حدوث تواءم تام بني التقديرات والتكاليف النهائية. ويجب مراقبة تغيرات تكاليف الوحدات 
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في املكونات األساسية لتكاليف اإلحصاء بشكل منتظم، مع القيام بتعديل موازنة اإلحصاء أو خططه نتيجة لذلك. 
وال بد من إعادة النظر في املوازنة ومقارنة األداء باخلطط خالل مرحلة تنفيذ اإلحصاء وجتميع نتائجه. 

أن  57.5 املمكن  من  التي  األمور  وتشمل  تغييرات.  إلحداث  احلاجة  تبرز  أن  املتوقع  من  الزراعي،  اإلحصاء  دورة  خالل 
تختلف عن اخلطة الرئيسية أهداف املشروع وأولوياته وتوافر األموال ومحتوى االستبيانات واالستقصاء وطرق املعاجلة 
والتقنيات. وفي سبيل تعزيز إدارة عمليات اإلحصاء، ينبغي إجراء مراجعة مستمرة للتقدم املنجز، بهدف ضمان سير 
العمليات اليومية بيسر وكما هو ُمخطط. ويجب اكتشاف جميع حاالت اإلنفاق الزائد في وقت مبكر والتحقق منها 
النماذج، ومدة احلصر  املواد واإلمدادات، وطباعة  بالنسبة لشراء  بشكل مناسب. ويتسم هذا الضبط بأهمية خاصة 

امليداني ومعاجلة االستقصاءات املكتملة.

إن أي تأخير في ترتيب األنشطة سُيحدث سلسلة من ردود األفعال في أنشطة البرنامج الالحقة، األمر الذي  58.5
سيؤثر على خطة العمل واملوازنة. في الوضع املثالي، يجب عدم تغيير خطة العمل، ولكن يجب إخطار جميع املوظفني 
الرئيسيني في حال إدخال تغييرات ضرورية على اخلطة واجلدول الزمني. ويجب دائماً أن حتدث أي تغييرات في خطة العمل 
نتيجة لهدف ما أو لتحليل منطقي، وأن تتم عن طريق منسق اإلحصاء، وليس بسبب ضغوطات ناجمة عن أحداث غير 
متوقعة. ففي بعض الدول )مثل دول منطقة الكاريبي واحمليط األطلسي(، يُنصح بإجراء حصر اإلحصاء في املوسم 
"اجلاف". ومع ذلك، قد تتسبب األحداث غير املتوقعة، مثل األعاصير بحدوث آثار سلبية على خطة العمل واملوازنة على 

حد سواء.

من األهمية مبكان امتالك طريقة واضحة وراسخة إلدارة التغييرات، خاصة في املشاريع الكبيرة واملُعقدة مثل  59.5
اإلحصاء الزراعي، حيث ينخرط العديد من الشركاء اخملتلفني ومجاالت اخلدمة وأصحاب املصلحة بسلسلة من األنشطة 
املتداخلة. وينبغي استخدام إجراءات الضبط وأنظمة املراقبة في املنظمة في حال وجودها. تستخدم بعض الدول نظام 
برامج اإلحصاء.  برنامج، مبا في ذلك  التغييرات وتقييمها وتخطيطها ودمجها خالل دورة حياة أي  إدارة تغيير لتحديد 

ويعرض اإلطار 1.5 مثاالً من كندا على إدارة التغيير. 

اإلطار 1.5 - مثال قطري من هيئة اإلحصاء الكندية: إدارة التغيير في برنامج إحصائي 

قامت هيئة اإلحصاء الكندية بتنفيذ عملية رسمية إلدارة التغيير في برامج اإلحصاء الزراعي وغيرها من برامج إحصاءات 
األعمال. ويخضع نحو مائة برنامج حالياً لهذا اإلجراء الرسمي.

التغيير بشكل  توثيق جميع طلبات  دورها في ضمان  ويتمثل  العملية،  تنسيق هذه  التغيير  إلدارة  وحدة مستقلة  تتولى 
صحيح من خالل أداة مشتركة وضمان الوصول إلى املستوى املناسب للحوار والتحكيم بني جميع األطراف املعنية. تقوم 

جلنة إدارة التغيير بعد ذلك بإجراء مراجعة جلميع طلبات التغيير املقدمة بشكل رسمي.

والوحدات  اخلدمات  مجاالت  عن  ممثلني  )أي  الصلة  ذات  املعنية  األطراف  كافة  عضويتها  في  التغيير  إدارة  جلنة  وتضم 
املتخصصة(، ويقوم أعضاؤها مبا يلي:

u تقييم أثر جميع طلبات التغيير ومخاطرها، إن وجدت، وتلك املتعلقة مبجاالت اخلدمة والوحدات املتخصصة
u تقدير هذا األثر بشكل كمي من حيث اجلهد والوقت واملوارد
u تطبيق التغيرات املطلوبة وأثرها على البرامج والوحدات ذات الصلة
u تقدمي حتديث حول أي تغييرات من البرامج والوحدات ذات الصلة
u املوافقة على طلبات التغيير وتنفيذها عن طريق توافق اآلراء
u تقدمي توصيات للجنة التوجيهية للمشروع في غياب التوافق

املصدر: هيئة اإلحصاء الكندية: حملة عامة حول إدارة التغيير
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إعداد ضبط اإلنفاق

لضمان  60.5 مالية  إدارة  أنظمة  وتطبيق  شفافة  محاسبية  إجراءات  تنفيذ  املركزي  اإلحصاء  مكتب  على  يتعني 
االستخدام الفعال لألموال، مبا يتوافق مع تشريعات اجلهة املمولة ومتطلباتها الوطنية. ومن شأن ذلك أن يتيح تسليم 
مخصصات اإلحصاء للمكتب وضبطها ومن ثم إرسالها من املكتب املركزي إلى مكاتب األقاليم واملقاطعات. وتضفي 
النتائج اإليجابية لعملية التدقيق املالي مصداقية على عملية اإلحصاء، بحيث تصبح احلكومة واجملتمع املدني أكثر 

تقبالً للنتائج النهائية.

مثل  61.5 اإلدارية،  اإلحصاء  مناطق  إلحدى  مالية  مخصصات  بإصدار  املركزي  املكتب  قيام  احملتملة  اإلجراءات  ومن 
مكتب إقليمي على سبيل املثال. يقوم املكتب اإلقليمي بعد ذلك بتوزيع مبالغ فرعية على مختلف املناطق اخلاضعة 
إلشرافه )مثل مكاتب املقاطعات( من أجل تغطية نفقاتها التشغيلية، وتكون األموال موزعة حسب املطلوب، مثل 
واملواد،  واللوازم  األخرى،  واخلدمات  والنقل،  االتصاالت،  وخدمات  اليومية،  والبدالت  السفر،  ونفقات  واألجور،  الرواتب 

واإليجارات، واملعدات، وما إلى ذلك.

دفتر  62.5 في  النفقات  أنواع  ويُسجل جميع  املالية  للمصروفات  املركزي بسجل  املكتب  يحتفظ  ذلك،  وفي غضون 
األستاذ العام، الذي يبني املبلغ الذي مت إنفاقه على املشروع من جهة، والرصيد املتبقي من جهة أخرى. ومن شأن اعتماد 
أحد أنظمة الترميز )في حال عدم وجود متطلبات محددة مبوجب تعليمات مالية( حيث يتم حتديد كل نوع من أنواع 

النفقات برقم ترميز، أن يجعل من حوسبة هذه العملية أمراً ممكناً.

يُعد توفر معلومات عن النفقات املتكبدة وناجت العمل مقابلها من الشروط األساسية ملراقبة النفقات، ولذلك  63.5
سبيل  على  شهري  أو  سنوي  ربع  بشكل  منتظمة،  فترات  على  مرحلية  تقارير  إلعداد  نظام  تطوير  املستحسن  فمن 
املثال. ويجب أن تكون التقارير املرحلية متوافقة مع الصيغة التي أعد بها كل من خطة العمل واملوازنة. ويفضل كذلك 
تضمني معلومات حول اخملرجات املتوقع حتقيقها في الشهر/الربع التالي وفي العام ككل. وميكن بعد ذلك مطابقة هذه 

البيانات مع اإلجنازات املتحققة في الفترة ذات الصلة.
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الباب السادس: 
االتصال والدعاية

العام  اجلمهور  تعريف  في  باإلحصاء  اخلاصة  والدعاية  لالتصال  الرئيسي  الهدف  يكمن 
بيانات  لتوفير  امللكيات  تعاون أصحاب  املطاف، ضمان  نهاية  الزراعي، وفي  بغرض اإلحصاء 
كاملة ودقيقة. ويعد هذا األمر جزءاً أصيالً من اإلعداد لإلحصاء ويجب اإلعداد له في الوقت 
االقتراحات حيال  الباب بعض  احمللية. يقدم هذا  األوضاع  االعتبار  األخذ بعني  املناسب، مع 
مع  توافقها  وضمان  وتنفيذها  اقتصادياً  فعالة  ودعاية  اتصال  استراتيجية  إعداد  كيفية 

جميع مراحل اإلحصاء. 

أهمية االتصال والدعاية لإلحصاء

يضطلع إعداد برنامج اتصال فعال وحملة دعائية مناسبة بدور أساسي في ضمان جناح اإلحصاء الزراعي. ويعد  1.6
قبول اجلمهور وتعاونه عامالن ضروريان جلمع بيانات نوعية. وقد تكون بعض بنود اإلحصاء حساسة، مثل حجم امللكية، 
ونطاق الزراعة، وأعداد املاشية، وملكية األراضي، واملعلومات املالية، وما إلى ذلك. وقد يحجم أصحاب امللكية عن تقدمي 
التي  املعلومات  بأن  املعلومات الصحيحة فقط في حال كانوا مقتنعني  أو يحصرون تقدمي  إجابات ملثل هذه األسئلة 
يقدموها لن تُستخدم ألغراض ضريبة أو ضدهم بأي شكل من األشكال. وتعتمد جودة املعلومات اعتماداً كبيراً على 

تعاون أصحاب امللكيات واستعدادهم لتقدمي املعلومات املطلوبة.

املكلفة،  2.6 العملية  تنفيذ  من  املتأتية  الفوائد  مثل  اخملاوف،  بعض  الناس  عموم  لدى  يكون  قد  جهتهم،  ومن 
وخصوصية وسرية املعلومات املُقدمة، واالستخدام احملتمل ملعلومات اإلحصاء ألغراض غير إحصائية أو لغايات أخرى. 
ولذلك ينبغي إعداد برنامج االتصال واحلملة الدعائية لتوعية أصحاب امللكيات واجلمهور بوجه عام بشأن الغرض من 
األهداف  ومن  الكامل.  تعاونهم  واستخدامها، بهدف ضمان  يتعني جمعها  التي  املعلومات  بنوع  وإبالغهم  اإلحصاء، 

األخرى املهمة هو نشر نتائج اإلحصاء عندما تُصبح متاحة )انظر الباب الرابع والعشرين(.

تكاليف  3.6 وتخفيض  االستجابة،  معدالت  حتسني  في  الزراعي  اإلحصاء  ألغراض  اجلمهور  فهم  زيادة  وستسهم 
الوحدة لكل مستجيب )بسبب انخفاض الوقت الالزم لشرح أهداف اإلحصاء، والتعامل مع التردد في اإلجابة ومراقبة 
اجلودة(، وستكون الظروف مواتية جلمع بيانات نوعية. لذلك، فمن الضروري إعداد برنامج اتصال وحملة دعائية مخططة 

تخطيطاً جيداً إليجاد بيئة مواتية جلمع بيانات اإلحصاء.

منسقة  4.6 دعائية  وحملة  اتصال  برنامج  إعداد  في  لإلحصاء  التوجيهية  للجنة  الرئيسية  املهام  إحدى  تتمثل 
االتصال  برنامج  إلدارة  فرعية خاصة  جلنة  تُشكل  وقد  االتصال.  خبراء  الرابع( مبساعدة  الباب  )انظر  الزراعي  لإلحصاء 
واحلملة الدعائية اخلاصة باإلحصاء. وستشارك جلان اإلحصاء اإلقليمية واحمللية بوصفها نقاط اتصال كل في مجاله، 
ويعود السبب في ذلك إلى أن هذه اللجان في وضع أفضل جلعل برنامج االتصال اخلاص باإلحصاء أكثر كفاءة من خالل 

مراعاة السياق االجتماعي واالقتصادي احمللي واستغالل وسائل االتصال املتاحة، إلخ.

من املستحسن أن تستعني وكاالت اإلحصاء مبتخصصني في مجال االتصاالت بغية تخطيط حمالتها وتنفيذها.  5.6
ويتيح هذا األمر أيضاً إلدارة اإلحصاء التركيز على اجلوانب الفنية اخلاصة بإعداد اإلحصاء الزراعي وتنفيذه. وميكن في 
املراحل املبكرة من التخطيط تعيني مديري االتصال الرئيسيني من داخل وكالة اإلحصاء )إذا ما وجدوا( أو االستعانة 

مبستشارين خارجيني.
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وتشمل اخلطوات الرئيسية وضع استراتيجية اتصاالت ودعاية فعالة اقتصادياً وتنفيذ االستراتيجية ومراقبتها،  6.6
ومزامنة توقيتها ومدتها مع مراحل اإلحصاء ذات الصلة اعتماداً على طريقة تنفيذ اإلحصاء.

إعداد استراتيجية اتصال ودعاية وتنفيذها

إن أول خطوة في حملة برنامج االتصال واحلملة الدعائية هي تطوير االستراتيجية التي تُعنى بتحديد اجلماهير  7.6
املستهدفة، والرسائل الرئيسية، وكيفية إيصالها )وسيلة االتصال( وتوقيتها. يبني الشكل 1.6 خطوات إعداد االستراتيجية.

الشكل 1.6 - اخلطوات الرئيسية إلعداد استراتيجية اتصال ودعاية

حتليل األوضاع

يتضمن التحليل الظرفي إجراء فحص شامل للعوامل الداخلية واخلارجية التي قد تؤثر على دعم اجلمهور وتعاون  8.6
أصحاب امللكيات عند إجراء اإلحصاء الزراعي، كما يهدف إلى حتديد أفضل احللول لتنفيذ استراتيجية اتصال ودعاية 
ُمستهدفة وفعالة اقتصادياً. كما يوفر مجموعة من املعلومات والبيانات التي سيتم تصميم االستراتيجية وفقاً لها. 
يجب إجراء هذا التحليل وتطبيق منهجيات نوعية وكمية، باإلضافة إلى مراجعات مكتبية واستعراض دراسات سابقة. 
الزراعيني  املنتجني  بني  والعالقة  الزراعي،  اإلحصاء  ذلك  مبا في  الزراعي،  القطاع  جتاه  العامة  املواقف  التحليل  ويشمل 
امللكيات  أصحاب  مع  التواصل  عند  مواجهتها  ميكن  التي  والصعوبات  والفرص  الوطني،  االتصاالت  وقطاع  واإلدارة، 

وغيرهم من اجلمهور حول اإلحصاء.

وتشمل بعض اجلوانب الرئيسية التي ميكن حتليلها ما يلي: 9.6

u والثقافية(؛ واالجتماعية  والدميوغرافية  واإلدارية  والسياسية  واالقتصادية  اجلغرافية  )اجلوانب  السياق   
u  القائمة واإلمكانات  التحتية  البنية  ذلك  في  )مبا  واملعوقات  والفرص  التنمية  ألغراض  االتصال  مالمح   

النقالة(؛ لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، مبا في ذلك اإلنترنت والهواتف 
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u  واخلصائص اللغات(  والكتابة،  والقراءة  األثنية،  )اجلماعات  والثقافية  االجتماعية  السكان:  خصائص 
التقليدية  اإلعالم  وسائل  ذلك  في  مبا  االتصال،  عادات  واملواقف(،  واملعتقدات،  واألدوار،  )احلالة،  اجلنسانية 

والقيود(؛ )الفرص  واحلديثة 
u فهم اإلحصاء وسبب عدم قبول بعض األفراد أو اجملموعات له؛
u  ،الوصول )التغطية،  احلالية  اإلعالم  وسائل  االتصاالت:  قطاع  في  املتاحة  واملوارد  املؤسسات/الكيانات 

واألماكن  القنوات  واجلديدة(؛  والتقليدية،  )اجلماعية،  األخرى  اإلعالم  ووسائل  الكفاءة(؛  البرامج،  التكلفة، 
وشبكات االتصال واللغات األخرى؛

u .الفرص والقيود في قطاع االتصاالت

اجلماهير املستهدفة

 يجب تصميم استراتيجية االتصال والدعاية اخلاصة باإلحصاء الزراعي وفقاً لظروف الدولة واجلمهور املستهدف.  10.6
وفي العادة، يتوقع أن تصل االستراتيجية إلى ثالث مجموعات مستهدفة بشكل أو بآخر وفقاً خملتلف اجلهات املعنية 

باإلحصاء، وهي:

u  اجملموعة املستهدفة األولى التي تضم السكان في املناطق الريفية: النساء والرجال وأرباب األسر وأصحاب
الزراعية. امللكيات 

u  اجملموعة املستهدفة الثانية التي تضم الوسطاء هذه اجملموعة هي مبثابة الوسطاء بني صانعي السياسات
الثالثة. ولهذه اجملموعة  األولى واجملموعة املستهدفة  أي بني اجملموعة املستهدفة  الريفية؛  املناطق  وسكان 
الالمركزية،  واخلدمات  املدني،  اجملتمع  الدولة:  وضع  على  اعتماداً  تشمل،  وهي  الريفية،  البيئة  على  تأثير 
املؤثرين  واألشخاص  القرى،  ومخاتير  احلكومية،  غير  واملنظمات  التنموية،  والبرامج  واملشاريع  والصحفيني، 

املزارعني واحتاداتهم(. الزعماء الدينيني، وقادة اجملتمع واملُدرسني وممثلي منظمات  )مثل 
u  الزراعة وزارة  ذات الصلة مثل  الوزارات  الوطنية )وخاصة،  التي تضم احلكومة  الثالثة  املستهدفة  اجملموعة 

البيئة،  وزارة  الغابات،  وزارة  الثروة السمكية،  وزارة  الزراعة(،  )والوزارات األخرى املسؤولة عن  والثروة احليوانية 
وزارة االقتصاد واملالية والتخطيط( وشركاء التنمية، ال سيما في الدول النامية.

 يجب تخصيص الرسائل ووسائل االتصال لتناسب كل مجموعة مستهدفة. إن اإلحصاء الزراعي نشاط وطني  11.6
يعتمد جناحه اعتماداً كامالً على التعاون الصادق بني كافة اجلماهير املذكورة أعاله واملساعدة التي يقدموها. ويجب إيالء 
اهتمام خاص الستهداف أصحاب امللكيات الذين يصعب الوصول إليهم واجملتمعات األثنية في املناطق الريفية، من أجل 

ضمان اتساق مستويات االستجابة في جميع أنحاء الدولة.

الرسائل

 يتعني على وكاالت اإلحصاء إيصال مجموعة واسعة من الرسائل، مبا في ذلك: 12.6

u إبالغ أصحاب امللكيات واجلماهير األخرى باإلحصاء )وماهيته( وأهدافه
u زيادة وعيهم بالفوائد التي ستعود عليهم )وعلى الدولة( من إجراء اإلحصاء
u والسرية امللكيات بحماية اخلصوصية  إخطار أصحاب 
u القانوني للمشاركة في اإلحصاء بواجبهم  امللكيات  تذكير أصحاب 
u  جمع وطرق  واملدة،  التواريخ،  ذلك  في  مبا  وماهيتها،  اإلحصاء  طرق  إرسال  وموعد  يفعلون،  ماذا  إخبارهم 

أو األجهزة احملمولة، وما  الورقية  الذاتية، واستخدام االستبيانات  )املقابالت الشخصية، واملقابالت  البيانات 
إلى ذلك( والسكان املستهدفني، وعدد الزيارات

u شكر أصحاب امللكيات لقاء مشاركتهم في اإلحصاء
u نتائج اإلحصاء نشر 

على  13.6 املفرط  التركيز  يؤدي  قد  املثال،  سبيل  فعلى  اخملتلفة.  الرسائل  هذه  بني  جيد  توازن  على  احملافظة  ويجب   
الطبيعة اإللزامية لإلحصاء إلى تعزيز التصورات السلبية عن اإلحصاء واحليلولة دون إبراز فوائده. وتهدف هذه الرسالة 
إلى ضمان املشاركة باإلحصاء وزيادة الوعي بشأنه وتوضيحه والتشجيع على املشاركة فيه، وإلزام املشاركة )إن لزم 

الباب السادس: االتصال والدعاية
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األمر( )وكان منصوص عليها مبوجب القانون(. يجب تصميم كل رسالة وتكييفها ونشرها وفقاً للمجموعة املستهدفة 
منها. ويبني اإلطار 1.6 الرسائل الرئيسية لإلحصاء الزراعي في الواليات املتحدة لعام 2007.

 يجب توجيه طرق االتصال نحو زيادة وعي أصحاب امللكيات الذي سيقدمون معلومات اإلحصاء. وكثيراً ما تتراوح  14.6
مستويات تعلم القراءة والكتابة لديهم، إلى جانب امتالكهم لتحيزاتهم اخلاصة، وغالباً ما ال يدركون أهداف االستفسارات 
اخملتلفة ومدى صلتها باإلحصاء. وقد يعتقدون أن الغرض من اإلحصاء الزراعي، الذي هو عبارة عن استقصاء فني شامل، 
مرتبط بزيادة محتملة في الضرائب الزراعية، والشراء اإلجباري للمنتجات الزراعية، وحتى حدوث تغيرات في ملكية األراضي. 
إن الغرض من حملة االتصال اخلاصة باإلحصاء هو تبديد هذه اخملاوف والتأكيد على سرية االستقصاء وأنه وجد في املقام 
األول لتحقيق مصاحلهم اخلاصة. ومع مراعاة عدم تقدمي توقعات غير واقعية، ينبغي تقدمي تفسير مبسط حيال كيف أن 
اإلحصاء الزراعي يعد عامالً أساساً لصياغة البرامج التنموية اخملتلفة وتنفيذها، مثل مشاريع الري واحلفاظ على التربة 

واستخدام األسمدة واستخدام أنواع محّسنة من احملاصيل واحليوانات، وما إلى ذلك. 

إنتاجية ملكياتهم، وبالتالي املساهمة في االرتقاء مبستوى معيشتهم. ويجب  15.6 زيادة  البرامج إلى   تهدف هذه 
البرامج  على تخطيط  تؤثر سلباً  التي يقدمونها  الدقيقة  املعلومات غير  أن  تقدمي تفسير مبسط حيال كيف  أيضاً 
ودورها في  البيانات  التأكيد على أهمية دقة  وبعبارة أخرى، ميكن  املعيشية.  إلى حتسني ظروفهم  التي تهدف  اخملتلفة 
مساعد أصحاب امللكيات واحلكومة في وضع خطط للبرامج االقتصادية لتحسني أوضاع أصحاب امللكيات، وكيف ميكن 

أن يؤدي التخطيط املستند إلى بيانات غير دقيقة إلى اإلضرار مبصاحلهم، ومبصالح دولتهم كذلك.

 إذا كان اإلحصاء الزراعي يضم عينات )أي تنفيذ الوحدات على أساس العينات مبوجب األسلوب التركيبي(، فمن  16.6
املرجح أن تخلق هذه احلقيقة شبهات في أذهان أصحاب امللكيات الذين سيتم إجراء املقابالت معهم وأولئك الذين لن 
تتم مقابلتهم على حد سواء. وللحيلولة دون حدوث الشكوك غير الضرورية، يجب أن يُشرح ألصحاب امللكيات وبكلمات 

واضحة سبب اختيار أحد املالك إلجراء املقابلة دون جاره.

 يجب أن تسعى احلملة الدعائية إلى إبالغ مستخدمي معلومات اإلحصاء الرئيسيني حول توافر تلك املعلومات  17.6
والفائدة منها. ويجب تنسيق هذه املهمة من خالل التشاور مع املستخدمني ألخذها بعني االعتبار عند اإلعداد لإلحصاء 
)انظر البابني السابع والسادس عشر(. ويجب أيضاً شمول التوافر املستقبلي لبيانات اإلحصاء واستخداماتها في حملة 
ما قبل احلصر عند وصول اهتمام العموم باإلحصاء إلى أقصى قدر ممكن. وينبغي تشجيع األشخاص املؤثرين على تقدمي 

أمثلة حول طرق استخدام مجموعاتهم لنتائج اإلحصاءات السابقة بطريقة عادت بالفائدة على اجملتمع.

 من املمارسات اجليدة والشائعة إليصال الرسائل على نطاق واسع تطوير شعار ليصار إلى استخدامه في  18.6
التذكارية،  والهدايا  والقبعات  والقمصان  والنشرات  وامللصقات  الكتيبات  )مثل  والترويجية  اإلعالمية  املواد  كافة 
منذ  لإلحصاء  التجارية"  العالمة  "معرفة  مستوى  حتسني  في  ذلك  من  الغرض  ويكمن   .)20.6 الفقرة  أيضاً  انظر 
املراحل األولى من احلملة الدعائية. ويجب أن يكون الشعار سهل التذكر وأن يُفهم بشكل إيجابي. ويجب أن يكون 

الهدف تشجيع صاحب امللكية ليشعر مبزيد من الطمأنينة حيال اإلحصاء وأنه نشاط شامل ومفيد.

شعارات  19.6 بعض   2.6 الشكل  يضم  حني  في  الدول،  بعض  استخدمتها  إحصائية  لشعارات  أمثلة  يلي  وفيما   
اإلحصاءات:

u الواليات املتحدة 2012: قوة األرقام تتحدث
u الزراعي أهميته كذلك السلفادور 2007-2008: للقطاع 
u فرنسا 2010: للحصول على نظرة متكاملة عن الزراعة اليوم، لكل واحد منكم أهميته
u الزراعة في بوتسوانا بوتسوانا 2015: اصنع فرقاً ملستقبل 
u إننا نعتمد على مواطنينا األوروغواي 2011: 
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الشكل 2.6 - أمثلة على شعارات إحصائية حسب الدولة

اإلحصاء الزراعي لعام 2011 في األوروغواي

اإلحصاء الزراعي لعام 2010 في فرنسا

اإلحصاء الزراعي لعام 2015 في كابو فيردي

اإلحصاء الزراعي لعام 2012 في الفلبني

اإلحصاء الزراعي لعام 2010 في إيرلندا
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اإلطار 1.6 - اإلحصاء الزراعي لعام 2007 في الواليات املتحدة - الرسائل الرئيسية 

ما هو اإلحصاء الزراعي؟
اإلحصاء الزراعي هو تعداد شامل للمزارع واملراعي األمريكية ولألشخاص الذين يعملون فيها، ويتم مرة كل خمس سنوات. 
ويوفر  الواليات.  والية من  والشامل لكل  املوحد  املعلومات  يعد مصدر  والذي  املتاح،  الزراعية األشمل  البيانات  وهو مصدر 
وغيرها  واإلنفاق  والدخل  اإلنتاجية،  واملمارسات  املشغلني  وملكيتها، وصفات  األراضي  استخدام  اإلحصاء معلومات حول 

الكثير من املواضيع املهمة.
اإلحصاء الزراعي لعام 2007 هو صوتكم ومستقبلكم ومسؤوليتكم

صوت القطاع الزراعي
من خالل املشاركة في إحصاء عام 2007، يستطيع املنتجون أن يُظهروا لألمة قيمة قطاع الزراعة األمريكي وأهميته. وهو 
فرصة لكل منتج لُيظهر كيفية إسهام الزراعة في توفير الطعام والوقود واأللياف ألمريكا. ميتلك جميع املنتجون القدرة 

على التأثير في القرارات الرئيسية التي ستشكل توجه القطاع الزراعي األمريكي للسنوات القادمة، مبا في ذلك:
املمارسات اإلنتاجية والتقنيات اجلديدة خدمات املزارع 

النقل وأماكن التسويق قرارات السياسات 

املستقبل
من خالل االستجابة لإلحصاء، يستطيع كل منتج أن يُحدث تأثيراً إيجابياً على مستقبل عملياته وعلى مجتمعه ككل. 

ويوفر اإلحصاء معلومات قيمة تُستخدم من أجل:
زيادة الوعي حول التوسع والتثقيف به  البحوث اجلامعية 

توافر القروض التشغيلية ومصادر التمويل األخرى التخطيط اجملتمعي 
مواقع مراكز اخلدمة التابعة لوزارة الزراعة وموظفيها تخطيط التعاقب في املزارع 
الدعم املقدم من املوازنة الفيدرالية للقطاع الزراعي  مواقع املتاجر/الشركات 

مسؤولية اجلميع
حُتدث استجابة اجلميع لإلحصاء فرقاً! وفي سبيل ضمان قيامنا بتوفير أفضل األدوات والتقارير، فإننا بحاجة ملعلومات دقيقة 
من جميع املزارعني وأصحاب املراعي، بصرف النظر عن حجم عملياتهم. وتستخدم هذه املعلومات إلحداث تغيير إيجابي في 

اجملتمعات احمللية. وباإلضافة إلى ذلك، فإن االستجابات الزمة ومحمية مبوجب القانون

ما الذي يتوجب القيام به؟
u .يجب على املنتجني توقع استالم منوذج اإلحصاء في صناديقهم البريدية منذ مطلع شهر كانون الثاني/يناير
u .2008 ويجب إرسال النماذج املكتملة بالبريد أو عبر اإلنترنت بحلول الرابع من شباط/فبراير
u .www.agcensus.usda.gov ملزيد من املعلومات يرجى زيارة املوقع التالي

ما الذي ينبغي توقعه؟
من خالل املشاركة في اإلحصاء الزراعي لعام 2007، ميكن للمنتجني توقع التالي باملقابل:

u تقارير موجزة مطبوعة وإلكترونية مبجرد جتميع بيانات اإلحصاء
u املعلومات التي تعد أداة قيمة للتخطيط جملتمعاتهم ولعملياتهم الفردية
u السرية املُطلقة لالستجابات الفردية
u إيصال صوت القطاع الزراعي
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قنوات االتصال واألدوات الترويجية
 تتعلق استراتيجية االتصال والدعاية العامة بجميع اجلهات الفاعلة أو اجلمهور املستهدف في اإلحصاء الزراعي.  20.6

وسائل  أنواع  وتعتمد  االتصال.  وأدوات  اإلعالم(  وسائل  )مثل  قنوات  عدة  استخدام  ميكن  إليهم،  الوصول  سبيل  وفي 
اإلعالم واألدوات الترويجية املستخدمة اعتماداً كبيراً على توفرها وعلى البنية االجتماعية واالقتصادية للدولة. ويختلف 
مدى استخدام وسائل اإلعالم واألدوات الترويجية تبعاً للظروف السائدة في الدول واملوارد املتاحة فيها. وتشمل طرق 

التواصل املُكيفة مع اجلماهير املستهدفة ما يلي:

الترويجية( 1 األدوات 
u واإلقليمية الوطنية  أرفع السلطات  عقد االجتماعات مع 
u وتوزيعها الترويجية  األدوات  تصميم 

l  الترويجية )مثل املنشورات والكتيبات ومذكرات معلومات لصانعي السياسات والرسوم استخدام املواد 
البيانية، وما إلى ذلك(

l األفالم السينمائية ومقاطع الفيديو والشرائح التي يتم عرضها في شاحنات متنقلة في املناطق الريفية

والصحافة(( 2 والتلفزيون  )اإلذاعة  اجلماهيري  التواصل 
u  االستعانة مبحطات اإلذاعة والتلفزة الوطنية واحمللية، والبرامج الزراعية املعروفة
u  ،إعداد مواد صحفية وتوزيعها )مثل اإلعالنات والتقارير واألفالم الوثائقية واألخبار الصحفية وامللفات الصحفية

وما إلى ذلك(
u  إنتاج مواد ترويجية )ملصقات احلائط، الالفتات، القبعات، القمصان، النشرات، الدفاتر، الكتيبات، التقوميات، وحدات

التخزين املتنقلة، امللصقات، التذكارات، الكتب الهزلية، إلخ.
u  ،وانستغرام ويوتيوب،  وتويتر،  فيسبوك،  مثل  االجتماعي  التواصل  )شبكات  احلديثة  اإلعالم  وسائل  استخدام 

واملدونات، وغيرها(
u  مع )بالتعاون  املتنقلة  الهواتف  على  الصوتية(  )الرسائل  الصوتية  والنشرات  النصية  الرسائل  استخدام 

شركات االتصاالت(
u تنظيم لقاء صحفي على الغداء ملنح الصحفيني الفرصة ليكونوا على اطالع أكبر على عمليات اإلحصاء اخملتلفة
u ً شراء مساحات إعالنية في أكثر الصحف انتشارا
u تنظيم أجنحة في املعارض الوطنية والزراعية

االجتماعية( 3 التعبئة 
u  واملناسبات املدارس  ومدرسي  الزراعي،  التوسع  ووكالء  الريفية،  االجتماعية  اخلدمات  مكاتب  في  إعالنات 

باإلحصاء للتوعية  األسبوعية  الدينية 
u الرسمية باللغة  تُبث  التي  التثقيفية  واملسرحيات  الدرامية  البرامج 
u )الريفية )وخاصة في أفريقيا باملُنادين للقيام بإعالنات عامة حول اإلحصاء في املناطق  االستعانة 

املؤسسي( 4 االتصال 
u )تطوير موقع إلكتروني ملكتب اإلحصاء الزراعي )على أن يتم حتديث األسئلة األكثر شيوعاً بشكل مستمر
u توزيع نشرات قصيرة وحتديثها بشكل مستمر
u )إنشاء مركز اتصال )خدمات الرد على االستفسارات الهاتفية لإلجابة عن األسئلة اخلاصة باإلحصاء

الشخصي( 5 التواصل 

تنطوي هذه الطريقة على التواصل املباشر والتشبيك مع اجلمهور ذي الصلة في اجملموعات املستهدفة وجمع اآلراء 
واملقترحات. ميكن عقد االجتماعات والتواصل بشكل منتظم مع اجملموعة املستهدفة الثانية ويساعد هذا األمر في 

نشر الوعي بأهمية اإلحصاء وفائدته في منظماتهم ومن خالل شبكة معارفهم.

أمثلة قطرية حول االتصال والدعاية: الكونغو، كوت ديفوار

تنفيذ االستراتيجية

 ينبغي التفكير في تنفيذ استراتيجية االتصال والدعاية لإلحصاء الزراعي وتكييفها مع السياق الوطني )مثل  21.6
واالجتماعية  )الدميوغرافية  السكان  وخصائص  والتكنولوجي(،  واإلداري  والسياسي،  واالقتصادي،  اجلغرافي،  السياق 
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والثقافية( وفرص االتصاالت والقيود املفروضة عليها. ويجب أن تكون رسالة وسائل االتصال واستخدامها )مبا في ذلك 
وسائل اإلعالم واألدوات واألنشطة الترويجية( متناغمة مع اجلمهور املستهدف.

عامة.  22.6 ومصلحة  وطنية  أهمية  ذا  حدثاً  اإلحصاء  جعل  إلى  االستراتيجية  تنفيذ  خالل  من  يُهدف  أن  ينبغي   
ويتضمن التنفيذ سلسلة من اإلجراءات التي ميكن أن تتضمن ما يلي:

u  أساسية ومواد  صحفية  أخبار  إصدار  يكملها  اإلحصاء،  حملة  إلطالق  متتالية  إعالمية  فعاليات  تنظيم 
على  اجلمهور  إلطالع  منتظم  بشكل  أخرى  أحداث  تنظيم  وميكن  اإلعالم.  وسائل  قبل  من  الستخدامها 

مدى التقدم املنجز في أنشطة اإلحصاء ونتائجه األولية؛
u  املعلومات لنشر  فعال  إعالمي  برنامج  وتنظيم  اإلعالم  وسائل  عبر  الفعال  اإلعالن  خالل  من  الوعي  تعزيز 

الرئيسية؛ الوطنية  باللغات 
u  وممثلي والشخصيات  والقادة  والسياسيني  الزراعة  ووزير  )الرئيس  الرئيسية  العامة  الشخصيات  تشجيع 

املرموقة( لدعم اإلحصاء؛ املؤسسات 
u  إيجاد الدعم من خالل تأييد أطراف أخرى مثل احتادات املزارعني وجمعيات املزارعني التعاوني واملنظمات غير

النفوذ؛ ذات  احلكومية 
u اتباع نهج استباقي في إجراء مناقشات عامة حول اإلحصاء الزراعي واملسائل ذات الصلة؛
u تنظيم اجتماعات ملستخدمي البيانات )لطلب مالحظاتهم وضمان احلصول على دعمهم حملتوى االستبيان(؛
u أو لإلجابة على االستفسارات؛ تدريب موظفي اإلحصاء على العمل كمتحدثني إعالميني 
u الرئيسية؛ النموذجية بشأن القضايا  واإلجابات  وضع قوائم باألسئلة األكثر شيوعاً 
u اإلعالمية؛ والتغطية  العام  النقاش  مراقبة 
u تنظيم حمالت محددة لكل جمهور مستهدف؛
u تعيني القائمني باحلصر عن طريق اإلعالن؛
u عقد اجتماعات في القرى ونشر إعالنات اخلدمات اجملتمعية؛
u تثقيف وإعالم الزعماء الدينيني وقادة اجملتمع ورؤساء القرى والشيوخ وغيرهم من األشخاص املؤثرين؛
u الريفية؛ توزيع املشرفني اإلقليميني مللصقات ومنشورات حتمل شعار في مواقع مناسبة في املناطق 
u بث أغاني قصيرة وجذابة بلغات مختلفة حول رسالة اإلحصاء في اإلذاعة والتلفزيون؛
u  ومولدوفا أرمينيا  في  لألطفال  الرسم  مسابقات  )مثل  الزراعي  اإلحصاء  موضوع  حول  مسابقات  تنظيم 

وروسيا، إلخ( الختيار شعار اإلحصاء وتعزيز الوعي حوله؛
u .)رعاية احملاضرات في املدارس الريفية )بحيث ميكن لألطفال إيصال الرسائل إلى والديهم

ويبني اإلطاران 2.6 و3.6 االستراتيجيات التي نفذتها دولتان:

اإلطار 2.6 - اإلحصاء الزراعي في كمبوديا 2013 - استراتيجية الدعاية 

قبل موعد اإلحصاء، ُشكلت جلنة للدعاية مكونة من ممثلني رفيعي املستوى من مختلف الوزارات واملؤسسات الوطنية في 
كمبوديا. وقبل بدء العمل امليداني، أطلقت خطة مناصرة شاملة للحصول على دعم جميع األسر وغير األسر التي تعمل 

في األنشطة الزراعية في البالد وتعاونها.

u  التعداد مناطق  في  باإلحصاء  للقائمني  احمللية  املعلومات  لتقدمي  القرى  برؤساء  االستعانة  متت 
احمللية. االتصال  باستخدام قنوات 

u .مت تنفيذ حملة توعية في وسائل اإلعالم، مبا في ذلك بث برامج في التلفزيون والراديو
u  مطبوعة وقبعات  قمصان  إلى  باإلضافة  األكياس  على  وملصقات  مطبوعة  الفتات  استخدام  مت 

واالستقصاءات. التعداد  خالل 
u  هي ما  كمبوديا؟  في  الزراعي  اإلحصاء  هو  ما  مثل:  أسئلة  عن  جتيب  وكتيبات  منشورات  إعداد  مت 

2013؟ الوكالة املسؤولة عن تنفيذ اإلحصاء الزراعي؟ ما مدى أهمية اإلحصاء الزراعي لعام 
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لتناسب ظروفها اخلاصة.  23.6 تنفيذها،  املوضحة أعاله عند  إجراءات االتصال واإلعالن  تُواءم  أن  الدول   يتعني على 
ويجب توقيت تنفيذ هذه اإلجراءات ومراقبتها بدقة كما هو موضح أدناه.

توقيت برنامج االتصال واحلملة الدعائية ومدتهما

 ينبغي أن يبدأ برنامج االتصال لإلحصاء الزراعي ببطء وأن يصل إلى ذروته بحلول وقت احلصر خالل اإلحصاء.  24.6
وقد يستغرق حصر اإلحصاء بضعة أسابيع في حال كان سُينفذ اإلحصاء، على سبيل املثال، على مرة واحدة كالنهج 
التركيبي  النهج  في  كما  امللكيات،  ألصحاب  أكثر  أو  زيارة  ويتضمن  سنوات  أو  أشهر  عدة  يستغرق  قد  أو  التقليدي، 
الرسائل مع طريقة  الدعائية وطبيعة  ينبغي تكييف كثافة احلملة  املتكامل. لذلك،  وطريقة اإلحصاء واالستقصاء 

اإلحصاء ومدة العمل امليداني.

اإلطار 3.6 - اإلحصاء الزراعي في كندا لعام 2016 - احلملة اإلعالمية التي تسبق اإلحصاء 

قبل تنفيذ اإلحصاء الزراعي في كندا لعام 2016، مت تشكيل فريق اتصال خاص باإلحصاء بهدف تقدمي الدعم في مجال 
توفير  االتصال  ذلك، كانت مسؤولية فريق  وإلى جانب  والتوزيع في اإلحصاء.  البيانات  االتصال فيما يخص مرحلتي جمع 
برامج اتصال استباقية وإبداعية وفعالة اقتصادياً. ُصممت استراتيجية االتصال لتشجيع إمتام االستبيان اإللكتروني عبر 
الزراعيني )مبا في ذلك احلكومة، والقطاع الصناعي، ووسائل اإلعالم،  اإلنترنت، وللدخول في شراكة مع أصحاب املصلحة 
اإلحصاء  بيانات  أهمية  إلبراز  ترويجية  مواد  وتطوير  باإلحصاء،  الوعي  ونشر  دعمهم  على  للحصول  الزراعية(،  واملنظمات 

بالنسبة للمنتجني واالحتادات واحلكومة التخاذ قرارات منطقية.

وكانت الرسائل الرئيسية هي أن أصحاب امللكيات لن يتلقوا استبياناً ورقياً في البريد، ولكن بدالً من ذلك سيتلقون رسالة 
في البريد تدعوهم إلمتام االستبيان عبر اإلنترنت أو االتصال بخط املساعدة لطلب استبيان ورقي. كما مت تقليص الوقت 

الالزم الستكمال االستبيان بنسبة 30 في املائة مقارنة باإلحصاء السابق، وكان عدد األسئلة فيه أقل بـ 18 سؤاالً.

بشكل أكثر حتديداً، شملت مهام فريق االتصاالت:

u  الترويجية املواد  وتوزيع  امللكيات  والتواصل مع أصحاب  التعداد  لترويج  الزراعية  املعارض  العديد من  حضور 
)امللصقات والتقاومي ومساطر وحدات القياس( في مختلف مناطق الدولة

u اتباع نهج من سبع خطوات للتواصل مع االحتادات الزراعية بهدف احلصول على دعم اجملتمع
u  مقاطع وإعداد  وفيسبوك  تويتر  في  لنشرها  وإدراجات(  )تغريدات  االجتماعي  التواصل  وسائل  مواد  تطوير 

الفيديو لنشرها على موقع يوتيوب
u  إلى هذه أدوات دعم اجملتمع  وإرسال  300 منها لإلحصاء.  400 جمعية، واحلصول على دعم  االتصال بنحو 

واملقاالت املتخصصة وتقومي وسائل التواصل  االحتادات، مبا في ذلك صور اإلنترنت واألسئلة األكثر شيوعاً 
الراديو  مقاطع  إلنتاج  خاصة  اتصال  بشركة  االستعانة  ومت  الفيديو،  ومقاطع  وامللصقات  االجتماعي 

ومقاطع الفيديو.

كانت استراتيجية االتصال عامالً رئيسياً في جناح اإلحصاء الزراعي لعام 2016. وكان معدل االستجابة عبر اإلنترنت أعلى 
بخمس مرات من إحصاء عام 2011، حيث بلغت نسبة االستجابة عبر اإلنترنت ما يقرب من 55 باملائة )أعلى بنسبة 25 

باملائة من الهدف اخملطط له(.

التكاليف.  الباهظة  إلى تقليص جهود متابعة عدم االستجابة  أدى  مما  باملائة،   5 الذاتية بنسبة  كما حتسنت االستجابة 
وكانت جودة البيانات أفضل بسبب التعديالت والتحذيرات التي تضمنها االستبيان اإللكتروني.

املصدر: هيئة اإلحصاء الكندية، القسم الزراعي.

الباب السادس: االتصال والدعاية



60

اإلذاعية  25.6 البرامج  في  ومشاركات  اإلخبارية،  العناصر  شكل  املبكرة  االتصال  إجراءات  بعض  تأخذ  وقد   
العامة  وغاياته  اإلحصاء  أهداف  تشرح  أن  األنشطة  لهذه  وميكن  ذلك.  إلى  وما  التقليدية،  الزراعية  والتلفزيونية 
شرح  ويجب  للحملة.  فائدة  ذات  تكون  أن  والتجريبية  األولية  لإلحصاءات  وميكن  نطاقاً.  األوسع  القضايا  وتغطي 
فعلي.  اإلحصاء بشكل  تنفيذ  وقت  يقترب  يتم جمعها عندما  التي  املعلومات  وتفاصيل  اإلحصاء  تنفيذ  إجراءات 
إجاباتهم  بأهمية  يقتنعوا  أن  يجب  ولذلك  اإلحصاء؛  لعملية  الرئيسية  االتصال  جهات  هم  امللكيات  أصحاب  إن 
تأثير محدود على  بالنسبة لإلحصاء. ولن يكون ألي حملة يتم تنفيذها قبل وقت إجراء املقابلة بزمن طويل سوى 

الصحيحة. اإلجابات  تقدمي  أهمية  وعلى  لألسئلة  امللكيات  أصحاب  فهم 

 وعندما يدرك أصحاب امللكيات فائدة اإلحصاء، فإنهم يصبحون أكثر اهتماماً بالنتائج النهائية. ولذا، فمن  26.6
حصر  عملية  في  شاركوا  أنهم  امللكيات  أصحاب  يتذكر  ال  وقد  اإلحصاء.  بنتائج  علم  على  إبقائهم  املستحسن 
نتائج  عرض  نحو  وتوجيهها  الدعائية  احلملة  تفعيل  إعادة  ينبغي  احلالة،  تلك  وفي  نسبياً.  طويل  وقت  منذ  حدثت 
اإلحصاء الوطني. وعند نشر نتائج اإلحصاء للعامة، يجب أن يتم ذلك من خالل اإلذاعة والتلفزيون ووسائل اإلعالم 

والعشرين(. الرابع  الباب  النشر وخطته في  استراتيجية  )انظر  اإلنترنت  عبر  والبث  الصحفية 

تفتقد  27.6 ما  وكثيراً  االتصال.  برنامج  تنفيذ  االجتماع  وعلم  االتصال  مجال  في  خبراء  يتولى  أن  األفضل  من   
هذه  بعض  لتنفيذ  خارجية  مبصادر  االستعانة  املناسب  من  يكون  وقد  اخلبرات،  هذه  ملثل  املركزي  اإلحصاء  مكاتب 

العمل أو كله ولكن حتت إشراف فني مناسب.

 وقد يكون من األصوب البدء بالتخطيط للحملة الدعائية العامة في بداية األعمال التحضيرية لإلحصاء.  28.6
اإلحصاء  استخدام  للحملة  وميكن  التجريبي.  اإلحصاء  خطط  مع  وثيق  بشكل  احلملة  خطط  تنسيق  ويجب 
القوائم عمالً  أو  اخلرائط  البديلة وأساليبها. وفي حال تطلبت عمليات وضع  تأثير مواد االتصال  التجريبي لدراسة 
جتهز  وأن  احلسبان  في  العامل  هذا  احلملة  تأخذ  أن  فيجب  امللكيات،  أصحاب  مع  والتواصل  النطاق  واسع  ميدانياً 

لذلك. وفقاً  امليدانيني  املوظفني 

املراقبة

لردود الفعل حول خطط اإلحصاء  29.6  يتطلب تنفيذ برنامج االتصال واحلملة الدعائية رصداً مبكراً ومستمراً 
الرئيسيني. املصلحة  وأصحاب  الرئيسيني  واألشخاص  امللكيات  أصحاب  ومواقف 

التنفيذ.  30.6 فعالية  لتقييم  اإلعالم  ووسائل  امللكيات  أصحاب  رأي  مبراقبة  اإلحصاء  وكالة  تقوم  أن  ينبغي   
وعدد  النتائج  عدد  مثل  مقاييس  خالل  من  االتصال  برنامج  فعالية  قياس  في  األداء  مؤشرات  تساعد  أن  وميكن 
رأي  مراقبة  مُيكن  كما  ذلك.  إلى  وما  واإلدراجات،  التغريدات  وعدد  اإلعالم  وسائل  في  الظهور  ومرات  املشاهدات 
على  اإلعالم  وسائل  رصد  وينطوي  اإلحصاء.  جتاه  مواقفهم  تقييم  أجل  من  الرأي  استطالعات  خالل  من  املمولني 
من  املتأتية  واملقترحات  اآلراء  تسمح  كما  املستهدف.  وجمهوره  اإلحصاء  حول  اإلعالم  وسائل  منشورات  حتليل 
احملتملة  السلبية  التعليقات  حدوث  ومنع  اكتشاف  أيضاً  وتتيح  االتصال.  برنامج  تنفيذ  إجراءات  بتعديل  املراقبة 
4.6 مثاالً  اإلطار  ويبني  الكافية.  الردود  إعداد  إلى جنب مع  واملواقف جتاهه، جنباً  اخلاطئة عن اإلحصاء،  والتصورات 

باإلحصاء. اخلاصة  والدعاية  االتصال  برنامج  ملراقبة  قطرياً 
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املوازنة

 في الغالب، ال تُقدر التكاليف املرتبطة بإعداد برنامج االتصال واحلملة الدعائية لإلحصاء الزراعي وتنفيذها  31.6
التخطيط. ولذا، فمن املهم تخصيص موارد كافية لها في موازنة اإلحصاء لضمان احلصول  حق قدرها في مرحلة 

على نتائج جيدة.

 ويجب أن تستند استراتيجية االتصال والدعاية الفعالة اقتصادياً إلى تقييم مفصل للعوامل التي قد تؤثر  32.6
على حتقيق األهداف، واغتنام الفرص املتاحة، والتعامل بشكل مالئم مع القيود. وميكن تنفيذ العديد من استراتيجيات 
تديرها  التي  احلكومية  اإلعالم  وسائل  استخدام  على  التأكيد  ينبغي  املثال،  سبيل  فعلى  محدودة.  مبيزانية  االتصال 
الدولة وتتمتع بتغطية وطنية وريفية )والتي ال تنطوي بالضرورة على تكبد وكالة اإلحصاء لتكاليف إضافية(. وميكن 
ألصحاب املصلحة التجاريني الذين يستخدمون بيانات اإلحصاء أن يوفروا قنوات االتصال اخلاصة بهم للنشر الوعي 
باإلحصاء. وميكن الستراتيجيات االتصال منخفضة التكلفة، باستخدام منصات وسائل اإلعالم احلديثة، إحداث تأثير 
تساعد  أن  فيمكن  متطور،  معلومات  تكنولوجيا  قطاع  متتلك  التي  الدول  في  أما  املوارد.  محدودية  مع  حتى  كبير 
التأقلم  على  التكلفة  االتصال منخفضة  استراتيجيات  من  وغيرها  االجتماعي  التواصل  وشبكات  اإلنترنت  شبكة 

مع محدودية املوارد كذلك.

 ومن األفكار اإلبداعية األخرى التي ميكن اللجوء إليها عند العمل مبيزانية اتصال محدودة ما يلي: 33.6

u .بتاريخ اإلحصاء وأهميته مُيكن لشركات االتصاالت املتنقلة إرسال رسائل نصية مجانية تذّكر املشتركني 
u .ميكن لرجال الدين التوعية برسالة اإلحصاء خالل أوقات الصالة بالتزامن مع موعد اإلحصاء
u .ميكن لشركات املرافق العامة طباعة تذكير بتاريخ اإلحصاء على الفواتير التي تصدرها

 وفي النهاية، فإن من شأن االستثمار في التواصل اجليد أن يترك أثراً حقيقياً على جودة بيانات اإلحصاء الزراعي. 34.6

اإلطار 4.6 - اإلحصاء الزراعي في مولدوفا لعام 2011 - مراقبة استراتيجية االتصال والدعاية 

قامت وحدة االتصال والعالقات العامة في املكتب الوطني لإلحصاء بتخطيط برنامج االتصال واحلملة الدعائية وتنفيذهما. 
ونُّفذ هذا العمل بالتعاون الوثيق مع وحدة اإلحصاء ووحدة اإلحصاءات الزراعية والفروع اإلقليمية ملكتب اإلحصاء الوطني. 

ووضعت خطة حملة االتصال والدعاية ومتت مراقبة تنفيذها باستمرار.

املباشرة  والطلبات  امليدانيني  املوظفني  من  الواردة  اآلراء  خالل  من  اإلحصاء  بشأن  امللكيات  أصحاب  آراء  املكتب  ورصد 
املُرسلة إلى املقر. كما عمل املكتب على رصد وسائل اإلعالم من خالل حتليل املنشورات املتعلقة باإلحصاء. ومكن هذا 
األكثر  والتعليقات  األسئلة  يخص  فيما  أما  حياله.  السلبية  والتصورات  واملواقف  التعليقات  عن  الكشف  من  الرصد 
شيوعاً، فقد مت إعداد إجابات مكتوبة وتقدميها إلى جميع موظفي اإلحصاء، مبا في ذلك القائمني باحلصر، بهدف إيصال 
اإلعالم  وسائل  األكثر حساسية من خالل  األسئلة  على  إجابات  بتقدمي  املكتب  إدارة  وقامت  للمستجيبني.  األجوبة  تلك 

)مثل الراديو والتلفزيون والصحافة الورقية(.

اضطلع املكتب املركزي لإلحصاء، من خالل مكاتبه الفرعية، مبسؤولية مراقبة وسائل اإلعالم ذات التغطية الوطنية. وقد 
اإلعالم حيال  السلبية في وسائل  والتصورات  واملواقف  بالتعليقات  الرئيسي  املكتب  إبالغ  الفرعية على  املكاتب  عملت 
باالتصال  املركزي  املكتب  قام  حوله،  املعلومات  دقة  عدم  أو  لإلحصاء  فهم  على سوء  تدل  مادة  أي  نشر  وعند  اإلحصاء. 
بوسائل اإلعالم طالباً الفرصة لتقدمي املعلومات والتفسيرات املصححة حول اإلحصاء )في نفس املكان الذي حمل املادة 

التي تدل على سوء فهم/معلومات غير دقيقة(.
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الباب السابع: 
خطة التبويب

الزراعي  توضح خطة التبويب طريقة عرض املعلومات التي مت احلصول عليها من اإلحصاء 
ملستخدمي البيانات. ومن الضروري إعدادها في مرحلة مبكرة من أجل حتديد محتوى اإلحصاء 
ووضع االستبيان، ولتخطيط طريقة معاجلة البيانات وتنظيمها وتبويب نتائج اإلحصاء. وينبغي 
أن تصف اخلطة بالتفصيل طريقة عرض البيانات املُلخصة، مع اإلشارة إلى األولويات، بحيث 
يتمكن موظفو معاجلة البيانات من تخطيط عملهم، ويتمكن املستخدمون من وضع خطط 

إلجراء مزيد من التحليل لبيانات القطاع الزراعي. 
البيانات ويجب  التبويب إلى مناقشات مستفيضة مع مستخدمي  يجب أن تستند خطة 
أن تتضمن التبويبات املزدوجة األساسية. وينبغي على خطة التبويب، على وجه اخلصوص، 
اإلشارة إلى التبويبات املقترحة حسب الوحدات اإلدارية والنطاقات البيئية الزراعية، مع مراعاة 

خصائص طريقة اإلحصاء وقيود إعداد اجلداول للمناطق الصغيرة عند إجراء حصر العينات.

مقدمة

الزراعي  1.7 اإلحصاء  تبويب  خطة  وتعد  اإلحصائية.  البيانات  لعرض  األساسي  الشكل  هي  اإلحصائية  اجلداول 
مجموعة من النماذج األولية للجداول اإلحصائية )مناذج جداول( التي أعدت لعرض نتائج اإلحصاء الرئيسية،21 ويجب أن 

تلبي احتياجات مستخدمي البيانات. ويتناول هذا الباب إعداد خطة التبويب وعرضها.

وميكن النظر إلى أهمية خطة التبويب من عدة جوانب. وكما هو مبني في اجمللد األول، فإن وجود خطة التبويب  2.7
أمر بالغ األهمية إلعداد استبيان اإلحصاء وضمان شموله لكافة معلومات اإلحصاء ذات الصلة. ويتسم تبويب بيانات 
كافة بنود اإلحصاء باألهمية؛ وإال سيتساءل املستخدمون عن سبب جمع البيانات. ويشير وضع خطة التبويب إلى ما إذا 
كانت البيانات التي سيتم جمعها سُتعرض بجداول قابلة لالستخدام. ومع ذلك، فإن خطة التبويب لن تسلط الضوء 

على معلومات اإلحصاء املفقودة وحسب، بل ستكشف أيضاً احلشو الذي ال فائدة منه.

لذلك، ينبغي أن يبدأ، حتديد جداول اإلحصاء بالتشاور مع املستخدمني في مرحلة التخطيط املبكرة عندما يناقش  3.7
أصحاب املصلحة الرئيسيون محتويات اإلحصاء ومنهجيته. وسيتم استعراض خطة التبويب خالل مرحلة التحضير 
الفعلي الستبيانات اإلحصاء، كما ستخضع للمراجعة/ التعديل عند معاجلة معلومات اإلحصاء. إن لتصميم خطة 
التبويب في مرحلة مبكرة من إعداد اإلحصاءات أهمية خاصة بالنسبة للدول التي ال جُتري إحصاءات زراعية على أساس 
املستفادة منها  والدروس  السابقة  واالستقصاءات  املستخدمة في اإلحصاءات  التبويبات  إلى  الرجوع  ويُعد  منتظم. 

نقطة انطالق جيدة لوضع خطة التبويب في الدول التي تتمتع بنظام إحصاءات واستقصاءات زراعية راسخ.

وإلى جانب ذلك، قد يكون خلطة التبويب آثار مباشرة على تصميم اإلحصاء. فعلى سبيل املثال، تؤثر متطلبات  4.7
البيانات ملستويات اإلدارة األدنى على قرار االختيار بني إجراء اإلحصاء باحلصر الكامل أو احلصر بالعينات، أو عند حتديد 

حجم العينة في إحصاءات احلصر بالعينات.

التبويب  21 التي هي في األساس جداول األولوية واجلداول املعيارية التي تلبي احتياجات غالبية املستخدمني. وميكن وضع تبويبات متخصصة، إلى جانب خطة 
حسب الطلب باستخدام قواعد بيانات اإلحصاء )انظر أيضاً الفقر 12.7(.

http://www.fao.org/3/a-i4913a.pdf
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يؤثر نوع اجلداول املطلوبة  5.7 البيانات وتنظيمها. وقد  التبويب وكذلك لتخطيط عملية معاجلة  ثمة حاجة خلطة 
وحجمها وعددها على اختيار البرامج، وحتى على األجهزة املطلوبة في بعض األحيان. ومع ذلك، يجب اتخاذ مثل هذه 

القرارات قبل أشهر أو حتى سنوات من إجناز العمل الفعلي في بعض األحيان.

املُراد جدولتها،  6.7 البيانات  بنوع  وطريقته مشروطان  اإلحصاء  فاستبيان  مكررة؛  عملية  اجلدولة  إعداد خطة  إن 
في  )كما  العينات  حصر  استخدام  مت  إذا  املثال،  سبيل  فعلى  وطريقته.  اإلحصاء  أسئلة  على  اجلداول  تعتمد  كما 
أو باألصناف  باملناطق الصغيرة  التبويب اخلاص  أو طريقة اإلحصاء واالستقصاء املتكامل(، فإن  التركيبي  األسلوب 

انتهاك السرية. النادرة سيشكل حتدياً بسبب أخطاء العينات الكبيرة، ونقص املعلومات املناسبة، وزيادة خطر 

اإلحصاء  7.7 نتائج  تبويب  تخطيط  مثل  التبويب،  خطة  معرفة  من  األخرى  اإلحصاء  أنشطة  بعض  تستفيد  وقد 
تُعالج  الدول، قد  ذلك. وفي بعض  إلى  وما  النشر،  لبرنامج  والتخطيط  البيانات وحتريرها،  والتحقق من صحة  األولية، 
البيانات بشكل غير مركزي، وتتولى املكاتب اإلقليمية مسؤولية معاجلة البيانات وتوفير اجلداول املطلوبة على مستوى 

األقاليم، ومسؤولية إعداد أي جداول أخرى تطلبها السلطات احمللية واملستخدمون اآلخرون.

بعد حتديد البنود املراد تبويبها وإدراج األسئلة املقابلة في االستبيان، مُيكن حتديد طريقة ترتيب هذه البيانات  8.7
ومفيداً  معنًى،  ذا  اجلدول  تنسيق  يكون  أن  االعتبار  بعني  األخذ  ويجب  ونشرها.  حتليلها  بغية  جداول  في  وعرضها 
اإلحصاء  بيانات  اتساق  ضمان  متطلبات  االعتبار  بعني  التبويب  خطة  تأخذ  أن  يجب  كما  االستخدام.  وسهل 
دولي  أساس  على  للمقارنة  قابليتها  عن  فضالً  األخرى،  الوطنية  اإلحصاءات  ومع  الوقت  مبرور  مقارنتها  وإمكانية 
وكثيراً  القياسية.  الدولية  القياس  ووحدات  )الفاو(  منظمة  بها  أوصت  التي  التبويب  فئات  استخدام  على  بناء 
املؤسسية  التوجيهية  املبادئ  إلى  والنشر  للتحليل  جداول  في  وعرضها  اإلحصاء  نتائج  ترتيب  طريقة  تخضع  ما 
واملنصات القائمة واملستخدمة في الوكاالت اإلحصائية. ويساعد تنسيق عرض البيانات بني البرامج اخملتلفة على 
البيانات املتعددة وقابليتها للمقارنة، ويحد من احلاجة لتطوير تكنولوجيا املعلومات، إلى  ضمان تكامل مجموعات 

البرامج احلالية. جانب إعادة استخدام 

تتمثل إحدى النقاط املهمة عند إعداد خطة التبويب وأثناء مراجعة اجلداول النهائية في احلفاظ على سرية بيانات  9.7
اإلحصاء. وفي حال تصنيف البيانات بصورة زائدة في التبويبات، قد تستند خاليا اجلدول إلى مالحظة أو اثنتني فقط 
من املالحظات، بشكل يتيح حتديد امللكيات التي قدمت املعلومات، مما يؤدي إلى انتهاك السرية. وهذا أمر بالغ األهمية 
عند عرض البيانات املأخوذة من اإلنترنت ألنه في حال عدم اتخاذ االحتياطات املناسبة، ميكن للمستخدمني الوصول إلى 

املعلومات الفردية التي متكنهم من استخالص البيانات السرية اخملفية.

يتناول هذا الباب مختلف مراحل إعداد خطة التبويب، والعناصر الرئيسية التي يجب أخذها في االعتبار عند  10.7
إعداد اجلداول عند تطبيق طرق اإلحصاء اخملتلفة، وخصائص التبويبات املترافقة مع البيانات اجملتمعية. وأخيراً، سيتم 

عرض أمثلة قطرية ذات صلة.

اخلطوات الرئيسية في وضع خطة التبويب

إن وضع خطة التبويب )والنماذج األولية للجداول( عملية متكررة ودينامية، وتتم على عدة مراحل، هي: 11.7

u  وضع خطة تبويب أولية استناداً إلى نتائج املشاورات مع مستخدمي البيانات، مع تنفيذ مراجعات مستمرة
عند إجراء املزيد من املشاورات. ويتضمن هذا بدوره اتخاذ اخلطوات التالية:

l لتقييم متطلباتهم؛ الرئيسيني  املستخدمني  إجراء مشاورات مع 
l  تصميم اجملموعة األولى من اجلداول في مرحلة حتديد محتوى اإلحصاء وتصميم استبيانات اإلحصاء؛

الزراعي  اإلحصاء  خطة  تشبه  خطة  استخدام  ينبغي  التبويب،  خطة  لوضع  جيدة  بداية  وكنقطة 
السابق، مع مراعاة التغييرات اخمُلطط لها في محتوى اإلحصاء والدروس املستفادة؛

l  قبل من  ومراجعتها  وتنظيمها  البيانات  معاجلة  تخطيط  أجل  من  شاملة  تبويب  خطة  تصميم 
املهم  من  الصدد،  هذا  وفي  املطلوبة.  اجلداول  برمجة  إمكانية  من  للتحقق  البيانات  معاجلة  موظفي 
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أن تضم خطة اجلدولة جميع املعلومات الالزمة لتطوير تطبيقات معاجلة/جدولة البيانات )مثل صيغ 
احلساب لكل خلية من خاليا اجلدول(؛

u  الذي األمر  التجريبي(؛  اإلحصاء  )بيانات  التجريبية  البيانات  باستخدام  وإنتاجها  للجداول  أولية  مناذج  ترميز 
مبثابة اختبار ألنظمة اإلنتاج واخملرجات. سيكون أيضاً 

u .وضع اللمسات النهائية على محتوى اجلدولة، ومن املهم حتديد موعد نهائي لهذه اخلطوة وااللتزام الصارم بها

وفي املرحلة الالحقة، وفي سبيل إعداد منتجات البيانات املبوبة بعد معاجلة بيانات اإلحصاء، ستتم تعبئة مناذج اجلداول 
األولية بنتائج اإلحصاء أثناء مرحلة التخطيط. وفي هذه املرحلة، قد تبرز احلاجة إلجراء مزيد من التعديالت على خطة 
الرئيسية لوضع  1.7 اخلطوات  الشكل  االقتضاء(. يعرض  إعداد جداول إضافية مخصصة )عند  التبويب، كما سيتم 

خطة التبويب.

الشكل 1.7 - وضع خطة التبويب: اخلطوات الرئيسية

وفيما يخص توقيت إنتاج جداول نتائج اإلحصاء ونشرها، ستضم خطة التبويب ما يلي: 12.7

u  اجلداول ذات األولوية التي حتتوي على املعلومات ذات األولوية والتي ينبغي نشرها في أقرب وقت ممكن. وقد تكون
هذه اجلداول نتائج أولية ناجتة على التبويب اليدوي، والتي أعدها املشرفون امليدانيون، بناء على أهم اخلصائص 
التي برزت في نهاية احلصر امليداني. كما مُيكن وضع النتائج األولية بناًء على مجموعة فرعية من بيانات اإلحصاء 
- مثل عينة ممثلة أو مجموعة جغرافية فرعية. وعادة ما تكون هذه اجلداول مؤقتة وتستبدل في مرحلة الحقة 

ليحل محلها جداول مماثلة تستند إلى نتائج اإلحصاء النهائية )انظر أيضاً الباب الرابع والعشرين(.
u  من كبيرة  مجموعة  على  بالفائدة  لتعود  واملصممة  النهائية،  النتائج  حتتوي  التي  القياسية  اجلداول 

هذه  من  مناسبة  مجموعة  إيجاد  في  وللمساعدة  دولية.  مقارنات  بإجراء  وتسمح  البيانات  مستخدمي 
اجلداول، يضم هذا الباب قائمة حتقق مبتغيرات التصنيف الرئيسية والتبويبات املترافقة شائعة االستخدام.

u  ًفضال وأولوياتها،  الدول  احتياجات  وتتضمن  أيضاً  معاجلتها  ميكن  اجلداول،  من  إضافية  فرعية  مجموعة   
اجلداول  في  تُدرج  لم  )التي  )الفاو(  منظمة  وتوصيات  الدولية  املعايير  مع  تتماشى  إحصاءات  إنتاج  عن 
القياسية(. وقد يتم تخطيط هذه اجلداول إما من البداية أو مُيكن إضافتها في وقت الحق. وينبغي تصميم 
ذلك  بعد  وميكن  اجلداول.  جلميع  املعاجلة  عملية  إعداد  عند  واستخدامها،  الزراعي  اإلحصاء  بيانات  قاعدة 

البيانات هذه إلعداد تبويبات ُمخصصة إضافية عند الطلب. استخدام قاعدة 

عند وضع خطة التبويب، ينبغي أخذ األمور التالية بعني االعتبار: 13.7

u  وقد النشر.  بسرعة  يسمح  الذي  األمر  بسرعة،  متاحة  جلعلها  األولوية  ذات  اجلداول  عدد  تقييد  ينبغي 
بأحجام  رمبا  أو  محدودة  مترافقة  تبويبات  ظل  في  ُجمعت  التي  الرئيسية  البيانات  اجلداول  هذه  تتضمن 

البيانات األكثر أهمية متاحة في مرحلة مبكرة جداً. مختلفة، بحيث تكون 
u :وينبغي تيسير سبل إجراء حتليل إضافي عن طريق

l النهائية وفقاً خلطة اجلدولة؛ النتائج  التي تضم  توفير اجلداول القياسية 
l توفير جداول إضافية بناًء على طلبات املستخدمني احملددة، والتي قد تتطلب جداول مخصصة
l  تقدمي تسهيالت إلنتاج جداول خاصة يطلبها املستخدمون. وفي هذا الصدد، ميكن القول إنه مع التطورات

اجلديدة في قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، بات من املفيد والعملي وبصورة متزايدة إنشاء جداول 
مفصلة عبر اإلنترنت؛ 

الباب السابع: خطة التبويب

تقييم متطلبات 
املستخدمني

تصميم اموعة 
األولى من اجلداول 

تصميم خطة 
التبويب الشاملة 

إعداد تصاميم 
أولية للجداول 

باستخدام بيانات 
جتريبية

وضع اللمسات 
األخيرة على 
خطة التبويب
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l  البيانات تسريب  وضبط  البيانات  هوية  إخفاء  وضمان  احلاسوبية،  البيانات  إلى  اآلمن  الوصول  إتاحة 
الرابع والعشرين(. الباب  التفاصيل، انظر  اإلحصائية )ملزيد من 

تقييم متطلبات املستخدمني واملشاورات مع املستخدمني

من  14.7 الغرض  ويكمن  لإلحصاء.  التخطيط  في  أساسي  عنصر  بعناية  املستخدمني  احتياجات  تلبية  ضمان  إن 
جلنة  طريق  عن  تتم  التي  املشاورات،  هذه  وتُشكل  ممكن.  حد  أقصى  إلى  املستخدمني  متطلبات  تلبية  في  املشاورات 
االستشارات اإلحصائية وغيرها من اجملموعات واللجان واجتماعات املوائد املستديرة وحلقات العمل، وما إلى ذلك، وسيلة 

تتسم بالكفاءة والشفافية لتحديد متطلبات املستخدمني من نتائج اإلحصاء، مبا في ذلك اجلداول.

ولذلك، ينبغي إقامة اتصاالت بني منتجي اإلحصاءات ومستخدميها في مرحلة مبكرة من املراحل التحضيرية  15.7
لالستبيان. ويتوجب على مكتب اإلحصاء مراقبة أنواع الطلبات التي يستقبلها من مختلف املستخدمني وأن يتنبه إلى 
نوعها وتكرارها، وأن يقوم بفهرسة الطلبات وحتديد البيانات التي قد ال تكون متاحة من مصادر أخرى. ومن املمارسات 
وتقييمها،  املشاورات  منهجية  شرح  أجل  من  خاص  وبشكل  املستخدمني،  مع  املشاورات  نتائج  إيصال  كذلك،  اجليدة 

وتبيان سبب رفض بعض بنود اإلحصاءات املقترحة.

مثال قطري املشاورات بشأن احملتوى: كندا

سلط الباب الرابع الضوء على أهمية املشاورات مع املستخدمني في بداية مرحلة التخطيط لإلحصاء )مبا في  16.7
ذلك ورش العمل اخلاصة باملستخدمني واملنتجني(. وينبغي تنظيم اجتماعات بني أصحاب املصلحة الرئيسيني والعاملني 
ويتم في  األخرى.  وجوانبه  ونطاقه ومحتواه  الرئيسية  أهداف اإلحصاء، ومنهجيته وخصائصه  ملناقشة  في اإلحصاء 
ورشة العمل النموذجية بني املستخدمني واملنتجني إجابة العديد من الطلبات اخملتلفة والتي تشمل أسئلة معينة في 
للجداول  قوالب  واقتراح  املعلومات،  احلاضرين شرح استخدام  يُطلب من  أن  اجليدة  املمارسات  اإلحصاء. ومن  استبيان 
)أو على األقل اخلصائص التي سيتم إدراجها في التبويبات املترافقة(، والتي من املُتوقع احلصول عليها من مثل هذه 

األسئلة. وهي طريقة للتأكد من أن األسئلة ذات صلة وضمان جدولة كافة البيانات اجملمعة.

مُيكن، حيثما أمكن، وضع خطة رسمية للتشاور/التوعية بغية إجراء مشاورات مستمرة ودورية مع املستخدمني  17.7
الرئيسيني لإلحصاءات الزراعية بدالً من إجراء جولة كبيرة من املشاورات كل 10 سنوات. وسيعود هذا األمر بالفائدة أيضاً 
على برنامج االستقصاء اخلاص بإنتاج اإلحصاءات الزراعية، حيث سيتم حتديد املتطلبات الرئيسية، وفجوات البيانات 
الدراسات  توفرها  التي  اإلحصاءات  وإلى  واقتصادي،  اجتماعي  سياق  أحدث  إلى  استناداً  مستمر،  بشكل  ومعاجلتها 

االستقصائية العادية والسجالت اإلدارية.

ينبغي عرض خطة التبويب األولية واملسودة األولى الستبيان اإلحصاء على املستخدمني الرئيسيني ملعلومات  18.7
اإلحصاء لتلقي مالحظاتهم ومدخالتهم اجلديدة.

أن تشمل هذه  19.7 وينبغي  اخلبراء لصياغة االستبيان.  أهمية تشكيل مجموعة من  السادس عشر  الباب  يُناقش 
اجملموعة، واجملموعات األخرى من اخلبراء واملستخدمني املشاركني في عملية التشاور، أشخاصاً مهنيني على اطالع بقضايا 
التنمية االقتصادية الزراعية وممن يستطيعون حتديد احتياجات البيانات ذات الصلة. وقد تقوم اجملموعة بتقييم جداول 
اإلحصاء السابقة وحتديد تلك التي ينبغي االحتفاظ بها، إلى جانب عرض االحتياجات اجلديدة للبيانات ومناقشتها. وقد 
تكون خطط تبويب الدول اجملاورة مفيدة أيضاً. ويجب أن يتزامن العمل في خطة التبويب مع تصميم االستبيان لضمان 

جمع العناصر املطلوبة في التبويب وتسجيلها في االستبيان.

وينبغي التأكيد على ضرورة تبويب كافة البيانات التي يتم جمعها وتسجيلها في استبيان اإلحصاء، وضرورة أال  20.7
يتم جدولة سوى البيانات الواردة في استبيان اإلحصاء.

أهمية مقارنة نتائج اإلحصاءات على املستويني الوطني والدولي

اإلحصاءات،  21.7 جودة  لضمان  الهامة  املعايير  أحد  والدولي  الوطني  املستويني  على  اإلحصاء  بيانات  مقارنة  تُعد 
وتستند إلى استخدام الدول للمفاهيم والتعريفات واملنهجيات والتصنيفات القياسية. وفي سبيل إتاحة الوصول إلى 
بيانات اإلحصاءات التي ميكن مقارنتها دولياً، يتعني على الدول أن تأخذ بعني االعتبار أن املقارنات الدولية تتطلب وجود 
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لفئات  الدولية  واملعايير  )الفاو(  توصيات منظمة  استخدام  الصدد  املهم في هذا  ومن  الدول.  قياسية جلميع  جداول 
التبويب. ومن هذا املنطلق، من املهم أن تلتزم الدول بالتصنيفات املوصى بها في الباب العاشر من اجمللد األول، وفي حال 
رغبت الدول في استخدام مجموعات تصنيف مختلفة في تقاريرها القياسية، عليها أيضاً إعالن النتائج وفقاً للمبادئ 

التوجيهية الواردة هناك بغية مقارنتها دولياً.

كما أن استخدام وحدات القياس القياسية أمر جوهري في سبيل احلفاظ على املقارنات الوطنية والدولية. فعلى  22.7
سبيل املثال، إذا كانت إحدى الدول تستخدم وحدات مساحة محلية في جداولها تختلف عن الهكتارات، فيجب حتويل 

املساحة إلى هكتارات لضمان إجراء املقارنات الدولية. ملزيد من التفاصيل، انظر الباب الثامن.

عرض جداول التبويب

يرتبط االعتبار األول حيال خطة التبويب باخلصائص التي سيتم استخدامها لتصنيف البيانات. وهذه اخلصائص  23.7
بيانات  عرض  التبويب  خطة  قررت  إذا  املثال،  سبيل  فعلى   .)5.10 الفقرة  األول،  اجمللد  )انظر  التصنيف"  "متغيرات  هي 
املساحة بحسب أعمار املالكني اخملتلفة، يصبح "سن املالك" أحد متغيرات التصنيف. تضم معظم اإلحصاءات متغيرات 

تصنيف رئيسية ُمستخدمة في العديد من اجلداول )انظر الفقرة 38.7 أدناه(.

التي  24.7 الدرجات  قرار  اتخاذ  التبويب، يجب  إعداد خطة  لذا عند  التبويب"؛  "درجات  إلى  الثاني، فيشير  االعتبار  أما 
تُشكل متغيرات التصنيف. فعلى سبيل املثال، هل ينبغي عرض "سن املالك" على النحو التالي: "أقل من 25 سنة"؛ 
"25 حتى 34 عاماً" وما إلى ذلك، أو بدالً من ذلك: "أقل من 20 عاماً"؛ "20 حتى 30 عاماً"، وما إلى ذلك. وفي الغالب توجد 
معايير دولية ويجب على الدول االلتزام بها حيثما أمكن إلتاحة اجملال أمام إجراء مقارنات بني الدول. كما ينبغي االهتمام 
باالتساق بني اجملموعات اإلحصائية في الدولة ويضم اجمللد األول درجات التبويب املوصى باستخدامها في خطة تبويب 

اإلحصاء الزراعي )انظر اجلدول 1، الفقرة 7.10(.

وأخيراً، يُطلق على نوع البيانات التي ينبغي أن يتضمنها اجلدول "القياسات املوجزة"، وتضم أشكالها النموذجية:  25.7
)مثل  املتوسطات  املاشية"(؛  على  حتتوي  التي  امللكيات  "عدد  أو  للملكيات"  اإلجمالي  "العدد  )مثل  اإلجمالية  األعداد 
)مثل،  املئوية  والنسب  املروية"(؛  امللكيات  لكل  املروية  املساحة  "متوسط  أو  لكل ملكية"  الزراعية  املساحة  "متوسط 

"نسبة امللكيات التي تستخدم األسمدة الكيماوية"(.

نتائج  26.7 مع  اجلداول  في  املوجزة  والقياسات  التبويب  ودرجات  التصنيف  متغيرات  تنسيق  اإلمكان،  حني  يجب، 
اإلحصاءات الزراعية احلالية وغيرها من البرامج اإلحصائية، األمر الذي من شأنه أن يتيح إجراء املقارنة، واتساق بيانات 

اإلحصاء وتكاملها، وحتليلها مقارنة باإلحصاءات الرسمية األخرى.

ويجب أن يحتوي كل جدول على بيانات حاسوبية كافية، كالعنوان الوصفي.22 وال بد من التعليق على عناوين  27.7
اجلداول في خطة التبويب؛ إذ يُعد عنوان اجلدول مهماً إلعالم املستخدم مبحتوى اجلدول ومتغيرات التصنيف املستخدمة 
والقياسات املوجزة املستخدمة. ويجب أن يبدأ برقم اجلدول، متبوعاً بنوع املعلومات املبوبة، ومتغير التصنيف األول )عادة 
في الصفوف(، ومتغير التصنيف الثاني )عادة في األعمدة( واملقياس املستخدم )بني قوسني( )في حال استخدام وحدة 
قياس واحدة في اجلدول، وإال ستتم اإلشارة إلى وحدات القياس في أعلى األعمدة أو عناوين الصفوف، حسب االقتضاء(. 
صحيح  بشكل  واستخدامها  البيانات  لفهم  إضافية  معلومات  اجلدول،  أسفل  في  التفسيرية،  املالحظات  توفر  وقد 
)مثل، تغطية اجلدول احملددة(. فعلى سبيل املثال، ميكن أن يكون العنوان النموذجي كالتالي: "اجلدول 7: إجمالي مساحة 
امللكيات الزراعية حسب الوضع القانوني للمالك والغرض الرئيسي من إنتاج امللكيات )بالهكتارات(". وسيتضمن هذا 
اجلدول في كل خلية )ط،ي( مجموع مساحة امللكيات بالهكتارات حسب احلالة القانونية ط )مثل: "مدني"( والغرض 

الرئيسي من اإلنتاج ي )مثل: "لالستهالك املنزلي بشكل رئيسي"(.

نطاقها  28.7 حسب  وذلك  واألقسام(  الفصول  )مثل  اجلداول  من  مجموعات  إلى  التبويب  خطة  تقسيم  يجب 
وتغطيتها وموضوعاتها.

"يجب أن يوفر عنوان اجلدول وصفاً واضحاً ودقيقاً للبيانات. وأن يجيب على األسئلة الثالثة األساسية، "ماذا" و"أين" و"متى". وأن يكون قصيراً ودقيقاً ويتجنب  22
استخدام األفعال. )جلنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا، 2009(.
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 النطاق

عند اجلمع بني اإلحصاء الزراعي واإلحصاءات األخرى، مثل إحصاء تربية األحياء املائية في نظام حصر واحد )في  29.7
حال تنفيذ اإلحصاء الزراعي وإحصاء تربية األحياء املائية(، يجب متييز اجلداول التي تشير إلى عملية اإلحصاء املشتركة 

بكاملها، وتلك املتعلقة بامللكيات الزراعية وغيرها )مثل تربية األحياء املائية( بشكل واضح ومحدد.

التغطية

يعتمد جتميع اجلداول في مجموعات اعتماداً كبيراً على طريقة اإلحصاء، خاصة إذا أجري اإلحصاء على مرة واحدة  30.7
)في اإلحصاء التقليدي( أو على عدة مراحل، كما في اإلحصاء التركيبي أو في برنامج اإلحصاء واالستقصاء املتكامل.

امللكيات  31.7 جلميع  متاحة  اإلحصاء  بيانات  جميع  تكون  التقليدي(،  اإلحصاء  )في  واحد  استبيان  استخدام  وعند 
املشمولة باإلحصاء. لذلك، ستشير بيانات كافة البنود املدرجة في استبيان اإلحصاء إلى التغطية عينها. ومع ذلك، 
ميكن استخدام استبيانات وتغطيات مختلفة في اإلحصاء التقليدي )مثالً ضمن إطار مبدأ االستبيان القصير-الطويل 
أو باستخدام استبيانات محددة تختلف باختالف اجلمهور املستهدف(. في هذه احلالة، وباإلضافة إلى استخدام اجلداول 
)مثل  األكثر تفصيالً  التي تغطيها االستبيانات  للملكيات  ينبغي تصميم جداول محددة  امللكيات،  املشتركة جلميع 

امللكيات في القطاع غير العائلي، أو امللكيات فوق حد معني أو تلك التي تنتمي إلى شريحة معينة من السكان(.

عند استخدام األسلوب التركيبي أو برنامج اإلحصاء واالستقصاء املتكامل، تشير مجموعات اجلداول إلى مناذج  32.7
واستقصاءات مختلفة )خاصة عند تنفيذها في مراحل مختلفة وتشير إلى فترات مرجعية مختلفة(.

أي  33.7 الوطني،  دون  ما  املستوى  على  البيانات  عرض  ميكن  الشاملة،  الوطنية  التغطية  ذات  اجلداول  جانب  وإلى 
بواسطة الوحدات اإلدارية )مثل األقاليم واملقاطعات( أو النطاق البيئي الزراعي أيضاً، باحلد املسموح به في تصميم 

اإلحصاء واستبيانه )انظر الفقرة أعاله والفقرتني 51.16 و52.16 في الباب السادس عشر.

 وبالنسبة خلطة التبويب اخلاصة باإلحصاءات الزراعية األوسع نطاقاً )انظر اجمللد األول، الفقرات من 46.5 إلى  34.7
50.5(، يتم حتديد جداول ثالثة أنواع من الوحدات اإلحصائية أال وهي: )1( امللكيات في القطاع العائلي؛ )2( امللكيات في 

القطاع غير العائلي؛ و)3( عائالت اإلنتاج غير الزراعي.

مستوى  35.7 على  جمعها  يتم  التي  للبيانات  مكمالً  لتكون  احمللي  اجملتمع  مستوى  على  البيانات  استخدام  ميكن 
امللكية، خاصة فيما يتعلق مبساحة األراضي الزراعية23 التي ال تشغلها ملكية، ويجب أن ينعكس ذلك في التبويب )في 

املالحظات التوضيحية للجداول أو في اجلزء ذي الصلة(.

املوضوعات

في  36.7 الواردة  اإلحصاء  محاور  التبويب،  خطة  في  الواردة  املوضوعات  حسب  اجلداول  جتميع  على  األمثلة  ومن 
اجمللد األول )اخلصائص العامة للممتلكات، واألراضي، والري، واحملاصيل، واملواشي، وما إلى ذلك(

إنتاج  37.7 عند  اجلداول  جميع  في  ذاته  التصميم  استخدام  االعتبار  بعني  األخذ  ينبغي  التبويب،  خطة  إعداد  عند 
التي يجب تقدميها في  املعلومات  التفكير في مقدار  أو عبر اإلنترنت. ويجب  سلسلة من اجلداول لنشرها في وثيقة 
عناوين اجلداول )ما هو واضح وما هو غير واضح( واملالحظات التفسيرية، ووجوب أن يكون استخدام االختصارات متسقاً 
)جلنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا، 2009(. ومن االعتبارات العملية عند عرض نتائج اإلحصاء أن تكون اجلداول املؤلفة 

من صفحتني في صفحات فردية أو زوجية من أجل الوصول لتصميم أفضل.

على سبيل املثال، قد ال متثل األراضي في امللكيات إجمالي كمية األراضي املستخدمة لألغراض الزراعية بسبب وجود أراض زراعية ال تنتمي بشكل مباشر إلى  23
أي ملكية زراعية، مثل األراضي الزراعية املشتركة املستخدمة في الرعي )أراضي الرعي اجلماعية(. وهذا أمر مهم، خاصة بالنسبة للمناطق الرعوية، إذ قد تقع 
مساحات كبيرة من األراضي حتت السيطرة اجملتمعية. وبالتالي، سيوفر استكمال بيانات استخدام األراضي على مستوى امللكية مع بيانات استخدام األراضي 

على مستوى اجملتمع احمللي صورة كاملة عن استخدام األرض لألغراض الزراعية على املستويني الوطني وما دون الوطني )اجمللد األول، الفقرة 6.9(.
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يُحدد برنامج اإلحصاء احلالي تسعة متغيرات تصنيف رئيسية موصى بها لتبويب العناصر األساسية عند إنتاج  38.7
تقارير اإلحصاء. وتناقش الفقرات من 11.10 إلى 20.10 من اجمللد األول هذه املتغيرات، املبينة أدناه بالتفصيل:

u الوحدة اإلدارية أو النطاق البيئي الزراعي )من البند 0101(؛
u الوضع القانوني للمالك الزراعي )نوع املالك( )البند 0103(؛
u 0201(؛( للملكية  الكلية  املساحة 
u مساحة األرض الزراعية )من البند 0202(؛
u عدد احليوانات )حسب نوع احليوانات احملدد( )البنود 0502أ إلى 0502و(؛
u الغرض األساسي من إنتاج امللكية )البند 0107(؛
u حجم العائلة مبجموعات النوع والسن )البند 0801(؛
u جنس املالك الزراعي )البند 0104(؛
u سن املالك الزراعي )البند 0105(؛

وعادًة ما يتم إنتاج بيانات تبويب اإلحصاء لتتوافق مع الوحدات اإلدارية، مثل األقاليم والقطاعات والقرى. وميكن  39.7
أن تشمل التبويبات كذلك النطاقات البيئية الزراعية و/أو املناطق اإلحصائية، مثل مساحات احلصر. ومع ذلك، فثمة 

قيود على عرض البيانات اجلغرافية بسبب منهجية جمع بيانات اإلحصاء )انظر الفقرة 59.7 أدناه(.

 يُشكل تبويب املواد األساسية وفقاً ملتغيرات التصنيف الرئيسية التسعة واستخدام فئات التبويب التي أوصى  40.7
بها البرنامج العاملي لإلحصاء الزراعي 2020 جداول اإلحصاء الرئيسية. ويتم إضافة جداول إضافية بحسب الدول ووفقاً 

الحتياجاتها اخلاصة.

وميكن تبويب البيانات على مستوى اجملتمع احمللي في اإلحصاء الزراعي بطريقتني: أوالً، تلخيص خصائص اجملتمعات؛  41.7
وثانياً، استخدامها كمتغيرات تصنيف لتبويب بيانات اإلحصاء على مستوى امللكية. ولتحقيق الهدف الثاني، من املهم 

أن تكون اجلداول قادرة على ربط كل ملكية مبجتمعها.

البيانات  42.7 الزراعي، واستخدام  إجراء اإلحصاء  أثناء  إجراء استقصاء مجتمعي  احلالة األخيرة ممكنة عند  وتصبح 
اجملتمعية كمتغيرات تصنيف للتبويب مقابل بعض العناصر األساسية مثل عدد امللكيات ومساحتها. ويعتمد اختيار 
متغيرات التصنيف اجملتمعية لتبويب البيانات على مستوى امللكيات على محتوى االستبيان اجملتمعي. ومع ذلك، فيتم 

اقتراح متغيرات التصنيف اجملتمعية التالية:

u إمكانية الوصول إلى املركز احلضري؛
u الطبيعية؛ الكوارث  خطر 
u االقتصادية؛ احلالة 
u حدوث حاالت نقص الطعام املوسمية؛
u وجود سوق دائمة أو مؤقته للمنتجات الزراعية؛
u إمكانية الوصول إلى خدمات الطب البيطري؛
u إمكانية الوصول إلى مركز تبادل مدخالت املزارع؛
u التمويل؛ إلى مؤسسات  الوصول  إمكانية 
u إمكانية الوصول إلى احتادات املزارعني؛
u .وجود مشاريع تنموية محددة

ويناقش اجمللد األول الفقرة 32.10 خصائص متغيرات التصنيف واستخدامها.

عند جمع بيانات تربية األحياء املائية في اإلحصاء الزراعي أو أثناء تنفيذ إحصاء تربية األحياء املائية واإلحصاء الزراعي،  43.7
يجب حتديد كل بند متعلق بتربية األحياء املائية من قبل الوحدة اإلدارية أو النطاق الزراعي البيئي. وميكن اعتماد عدد من 
التبويبات املتقاطعة لالستزراع املائي، من بني بنود تربية األحياء املائية نفسها ومع بنود امللكية الزراعية. يوصي اجمللد األول 
)انظر الفقرة 34.10( باستخدام سبعة متغيرات تصنيف رئيسية للتبويبات اخلاصة بتربية األحياء املائية. وهي مكونة من 
ستة بنود تُستخدم في تبويب اإلحصاء الزراعي وبند خاص بتربية األحياء املائية )"مساحة تربية األحياء املائية"(. وعلى الدول 
حتديد مجموعة أولوياتها اخلاصة للتبويبات املتقاطعة املعتمدة على توافر بنود تربية األحياء املائية والتي سيتم توفيرها من 

خالل جمع بيانات اإلحصاء واحتياجات املستخدمني.
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التبويبات املتقاطعة

يختلف عرض اجلداول من دولة ألخرى، ويكمن أحد أهداف اإلحصاء الزراعي في وصف هيكل القطاع الزراعي.  44.7
مختلف  تأثير  تبني  أن  الرئيسية  التصنيف  متغيرات  بحسب  اخملتلفة  امللكيات  خلصائص  املتقاطعة  للتبويبات  وميكن 
العوامل على اإلنتاج الزراعي. ومع ذلك، فمن املمارسات الشائعة أن يتم أوالً حتديد البنود أو اخلصائص املراد تصنيفها 
الذي  العمل مع محلل األنظمة  التصنيف اخملتلفة. يتم هذا  املراد استخدامها، ثم حتديد مستويات  التبويب  ودرجات 

ينفذ هذه املتطلبات.

إن أي جدول في خطة التبويب هو تبويب متقاطع في األساس. وثمة تبويبات متقاطعة أساسية تعرض أنواعاً  45.7
مختلفًة من التدابير املوجزة )انظر الفقرة 25.7(. وفي كثير من األحيان، يتم إعداد تبويبات متقاطعة أكثر تعقيداً، تظهر 
بيانات اإلحصاء املُصنفة بحسب بندين مختلفني في الوقت ذاته، مثل اجلداول املزدوجة التي تبني اخلصائص املصنفة 
بحسب متغيري تصنيف. ومن األمثلة على التبويبات املتقاطعة اجلدول الذي يبني عدد امللكيات املصنفة حسب درجات 
حجم املنطقة مقابل الفئات العمرية ألصحابها. وثمة أيضاً تبويبات متقاطعة أكثر تعقيداً مثل اجلداول ثالثية االجتاه. 
والبد من التخطيط الدقيق في مرحلة مبكرة من اإلحصاء لتحديد البيانات التي سيتم عرضها في مستوى الوحدات 

اإلدارية. وميكن عرض هذه اخلطة كجزء من جدول التبويبات املتقاطعة.

هنالك عدد كبير من التبويبات املتقاطعة املزدوجة احملتملة وعدد أكبر من التبويبات الثالثية، مثل عدد امللكيات  46.7
في  التفكير  ينبغي  الرئيسي،  اإلحصاء  تقرير  يخص  وفيما  واملنطقة.  امللكية  ومساحة  املالك  سن  حسب  مصنفة 
املتقاطعة  التبويبات  وتعد  الثالثية.  اجلداول  جتنب  ويجب  فقط،  للغاية  خاصة  حاالت  في  املزدوجة  اجلداول  استخدام 
عبر  البيانات  قاعدة  إلى  للوصول  احملللني  أمام  اجملال  إتاحة  يجب  وهنا  املتعمقة،  للدراسات  خاصة  فائدة  ذات  املعقدة 

اإلنترنت، حتى يتمكنوا من تصميم مجموعة جداولهم اخلاصة وإنشائها.

يضم اجلدول رقم 2 في الباب العاشر من اجمللد األول ملخصاً بأكثر التبويبات املتقاطعة انتشاراً للبنود األساسية.  47.7
ومن الضروري، عند إعداد خطة التبويب، تنفيذ قائمة حتقق لضمان شمول كافة التبويبات املتقاطعة وثيقة الصلة بها.

إن املساحة اإلجمالية للملكية هي أحد متغيرات التصنيف الرئيسية التي يتم عرضها في تبويبات اإلحصاء.  48.7
وتوضح اجلداول التي تستخدم هذا التصنيف توزيع موارد األراضي وخصائص امللكية األخرى بحسب احلجم، وهي مفيدة 
كأساس للسياسات احلكومية بشأن برامج إصالح األراضي الزراعية. وينبغي االحتفاظ بتصنيف احلجم الذي استخدم 
في تقارير اإلحصاءات السابقة لضمان استمراريتها وقابليتها للمقارنة، لكن مع ضرورة االلتزام بفئات التبويب التي 
أوصت بها منظمة )الفاو( )انظر اجلدول رقم 1، اجمللد األول(. وعالوة على ذلك، فثمة اهتمام متزايد مبشغلي امللكيات 
الصغيرة وامللكيات التي تعود ملكيتها ألنثى، إلى جانب وجود عدد من الدراسات واملشاريع الرامية إلى تقدمي املساعدة.

هنالك حدود إلجمالي مساحة امللكية، ألنها تتصل باإلنتاج أو معدل اإلنتاجية، ذلك أن إجمالي مساحة امللكية  49.7
قد تشمل املساحات غير املستخدمة لإلنتاج الزراعي. وتعد مساحة األراضي الزراعية أحد التصنيفات الرئيسية األخرى 
للملكيات. ولهذا التصنيف ميزة مباشرة مقارنة بتلك التي تستند إلى املساحة الكلية لألرض، وذلك بسبب ارتباطها 

املباشر مبدخالت املزرعة واإلنتاج.

ومن اجللي أن عدد املاشية )التي يعتمد نوعها على الدولة( مقياس جيد حلجم العمليات، خاصة في امللكيات  50.7
التي تكون املاشية فيها أكثر أهمية من األرض. 

وال بد من إيالء اهتمام خاص للجداول التي تعرض مدخالت العمالة )انظر اجمللد األول، الفقرة 21.10(. وبصرف  51.7
بإجمالي  املتعلقة  املعلومات  تتطلب  الرئيسية،  التصنيف  العمال بحسب متغيرات  لعدد  املعتاد  التبويب  النظر عن 
مدخالت العمالة جتميع إجمالي وقت العمل من قبل جميع العمال على امللكية )العاملني في امللكية من أفراد العائلة 
البيانات الفئوية )فئات  ومن غير أفراد العائلة والعاملني الدائمني واملؤقتني(. ويشير هذا التجميع إلى احلاجة لتحويل 
املثال، يتمثل أحد اخليارات  التحويل، فعلى سبيل  بيانات مستمرة. وثمة طرق مختلفة لتنفيذ هذا  إلى  العمل(  وقت 
في استخدام مقياس "وحدة العمل السنوية"؛ بحيث تعد قيمة "1" )أو "100 باملائة"(؛ في هذه احلالة، تنفيذ العمل من 
قبل شخص واحد يعمل في امللكية بدوام كامل وهي القيمة القصوى للشخص الواحد. ومن ثم، ميكن حتويل اخليارات 
األخرى )مثل العمل بدوام كامل ولكن ليس على مدار العام الزراعي بأكمله، والعمل بدوام جزئي( باستخدام ُمعامل 
ُمناسب )النسبة بني مقدار العمل املُنجز ووحدة العمل السنوية الكاملة( لكل شخص يعمل في امللكية. وبعد ذلك، 
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يتم جتميع القيم لكافة األشخاص العاملني في امللكيات للحصول على مدخالت العمل اخلاصة بهذه امللكية التي مت 
قياسها بوحدات العمل السنوية.

 ومبا أن األمر يتعلق بالظروف الوطنية، يوصى بأن يتم إجراء تبويبات متقاطعة لعدد األشخاص الذين عملوا  52.7
في امللكية خالل السنة املرجعية لإلحصاء )أي عدد أفراد العائلة ممن هم في سن العمل وعملوا في امللكية بشكل 
مدفوع أو غير مدفوع األجر(، ومدة عمل هؤالء األشخاص، وأن يتم ذلك وفقاً ملا إذا كان العمل مقابل أجر أو عمالً إنتاجياً 

لالستخدام الشخصي، واجلنس )ملزيد من التفاصيل، أنظر اجمللد األول، الفقرة 26.9.8(.

إن الغرض من التصنيف حسب اإلنتاج هو إظهار مدى مشاركة امللكيات الزراعية في اقتصاد السوق. وباملثل،  53.7
فإن الغرض من التصنيف حسب ملكية األرض والوضع القانوني للمالك هو إجراء مقارنة للبيانات بني مالكي األراضي 
واملستأجرين، وبني امللكيات في القطاع العائلي وامللكيات في القطاع غير العائلي )أي التعاونيات، واملزارع التابعة للدولة، 

والشركات، وما إلى ذلك(.

ومن شأن التصنيف حسب سن املالك وجنسه أن يجعل من املمكن تقييم تأثير هذين العاملني على إنتاجية  54.7
املزرعة، وقابلية املالكني للتكيف مع التكنولوجيا اجلديدة، إلخ.

يُعد الري شاغالً هاماً في الدول التي تواجه تنافسية على موارد املياه والتي تعتمد زيادة اإلنتاج الزراعي فيها  55.7
على الري.

قيود تبويب نتائج اإلحصاء بسبب العينات وعند عرض البيانات لوحدات املساحات الصغيرة

في حال استخدام العينات في بعض مراحل حصر اإلحصاء، سواء بالطريقة الكالسيكية أو في األسلوب املركب  56.7
)الوحدات التكميلية عن طريق أخذ العينات( أو برنامج اإلحصاء واالستقصاء املتكامل، فإن اخلروج بتقديرات اإلحصاء 
استناداً إلى عدد صغير من امللكيات سينم عن أخطاء كبيرة وغير مقبولة في عينات مجموعة من اخلصائص. لذلك، 
فإن ذلك األمر يفرض قيوداً على اجلداول املتعلقة بهذه اخلصائص التي سيتم اإلبالغ عنها. ويجب أن تكون التبويبات 
املُعدة للمستويات األدنى من الوحدات اإلدارية والتبويبات املتقاطعة محدودة. وتعتمد التبويبات التي سيتم إنتاجها 
ألدنى مستوى إداري على مخطط العينات، وتفاوت عينات اخلصائص ومستوى املوثوقية املطلوب. وعلى وجه اخلصوص، 
يجب جتنب اجلداول التفصيلية للعناصر النادرة مثل احملاصيل الثانوية. وكقاعدة عامة، ينبغي جتنب كافة اجلداول التي 
حتتوي على عدد كبير من اخلاليا الفارغة )بعد ملئها بالبيانات(. وبالنسبة للجداول املنشورة، يجب أيضاً تقدمي معلومات 
حول أخطاء العينات بطريقة منهجية )كحاشية سفلية مثالً(؛ وقد يتم إضافة باب خاص في التقارير لوصف تأثير 

العينات على النتائج.

معقوال  57.7 تقديراً  توفر  أن  استقصائية حديثة  دراسات  أو  السابق  اإلحصاء  نتائج  إلى  إما  تستند  لدراسة  وميكن 
ألخطاء العينات املتعلقة بخصائص امللكيات الرئيسية. ومن شأن هذه أن تكون مبثابة دليل في حتديد التبويبات التي 

مُيكن إعدادها مبستوى عاٍل من املوثوقية خملتلف املستويات اإلدارية.

وقد ال تكون بعض التبويبات املتقاطعة ممكنة إال عند جمع البيانات في الوقت عينه )أي في اإلحصاء التقليدي(.  58.7
التكميلية  )الوحدات(  الوحدة  وتلك في  احملورية  الوحدات  املتغيرات في  بني  املتقاطعة  التبويبات  قيود من حيث  وثمة 
في اإلحصاء التركيبي عند إجراءها بشكل منفصل. وتشير هذه القيود أيضاً إلى التبويبات املتقاطعة بني املتغيرات 
املدرجة في مجموعات البيانات اخملتلفة عند استخدام برنامج اإلحصاء واالستقصاء املتكامل )أي في الوحدات احملورية 

واملوضوعية(.

وحتى عند إجراء اإلحصاء باحلصر الكامل، قد تكون هناك بعض القيود عند عرض البيانات اجلغرافية، ألنه قد ال  59.7
تكون املعلومات اخلاصة باملساحات الصغيرة ممثلة في الدول التي لديها العديد من امللكيات )خاصة الكبيرة( املنتشرة 
عبر عدة مناطق. وقد يكون للملكيات الزراعية رزم في أكثر من قرية أو قطاع ولكنها تتشارك وسائل اإلنتاج نفسها. وفي 
مثل هذه احلاالت، قد يختلف موقع الرزم )واملاشية كذلك( عن املوقع الرئيسي للملكية عند تشغيل النشاط الزراعي 
للملكية في وحدات إدارية أو جغرافية مختلفة. وهي احلالة التي تُعزى فيها جميع البيانات املتعلقة بامللكيات إلى موقع 
امللكية الرئيسي، مما يؤدي إلى تشويه املعلومات املتعلقة باملناطق اجلغرافية واإلدارية ما لم تعالج هذه املشكلة عند 
تصميم منهجية اإلحصاء واستبياناته )انظر الباب السادس عشر، الفقرات 50.16 إلى 52.16 واجمللد األول، الفقرة 12.6(.
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وفيما يلي بعض األمثلة على أنواع اجلداول ومثال قطري.

املثال األول )جدول مزدوج(: 

جدول 1.7 - عدد امللكيات حسب القطاع اإلداري وسن املالك الزراعي 

اإلجماليالوضع القانوني للمالك
القطاع اإلداري

….القطاع الثالثالقطاع الثانيالقطاع األول
إجمالي عدد امللكيات الزراعية

منها بحسب سن املالك:

املالك مدني:

حتت 25 عاماً -

25 إلى 34 عاماً -

35 إلى 44 عاماً -

45 إلى 54 عاماً -

55 إلى 64 عاماً -

65 عاماً فأكثر -

مالكني مشتركني

املثال الثاني )جدول ثالثي(:

جدول 2.7 - عدد امللكيات حسب القطاع اإلداري، وجنس املالك وفئات املساحة اإلجمالية

جنس املالك/فئة املساحة 
اإلجمالياإلجمالية

القطاع اإلداري
….القطاع الثالثالقطاع الثانيالقطاع األول

اإلجمالي

ملكيات بدون أراٍض

ملكيات بوجود أراٍض:

أقل من هكتار -

1 - 99.1 هكتار -

2 - 99.4 هكتار -

ذكر

ملكيات بدون أراٍض

ملكيات بوجود أراٍض:

أقل من هكتار -

1 - 99.1 هكتار -

2 - 99.4 هكتار -

أنثى

ملكيات بدون أراٍض

ملكيات بوجود أراٍض:

أقل من هكتار -

1 - 99.1 هكتار -

2 - 99.4 هكتار -
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املثال الثالث )جدول مزدوج على مستوى اجملتمع(: 

جدول 3.7 - عدد اجملتمعات حسب طريقة الوصول االعتيادية ألقرب مركز حضري حسب النطاق الزراعي البيئي

الطريقة االعتيادية للوصول إلى أقرب مركز 
اإلجماليحضري

النطاق الزراعي البيئي
….النطاق الثالثالنطاق الثانيالنطاق األول

طريق تسلكه املركبات على مدار العام

وصول موسمي من خالل طريق تسلكه املركبات

باملاء )النهر(

باملاء )البحر(

املثال الرابع )التبويبات املتقاطعة للبنود اجملتمعية وبنود امللكية(:

 جدول 4.7 - عدد امللكيات في اجملتمعات التي حتتوي بعض اخلدمات الزراعية حسب نوع اخلدمة والغرض 
الرئيسي من اإلنتاج 

إجمالي عدد نوع البنية التحتية/اخلدمة الزراعية في اجملتمع
امللكيات

 الغرض الرئيسي من اإلنتاج
اإلنتاج لالستخدام 

الشخصي بشكل عام
اإلنتاج للبيع بشكل 

عام
الوصول إلى املركز احلضري

وجود سوق دائمة أو مؤقته للمنتجات الزراعية

سواء كان اجملتمع ُمغطى بشبكة جمع احملاصيل الزراعية

وجود منشآت لتخزين الطعام

وجود منشآت للتصنيع الزراعي

وجود تاجر للحبوب

وجود تاجر للمبيدات احلشرية

وجود تاجر لألسمدة

وجود منشآت الري

إمكانية الوصول إلى خدمات الطب البيطري

وجود مؤسسات متويل
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املتحدة،  اململكة  أوغندا،  روسيا،  الكونغو،  الصني،  البرازيل،  أستراليا،  اإلحصائي:  التقرير  تبويبات  حول  قطرية  أمثلة 
الواليات املتحدة األمريكية
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اإلطار 1.7 - أمثلة من دول: اإلحصاء الزراعي لعام 2007 في سانت لوسيا 

قدمت خطة التبويب جانبني كانا مفيدين للمستخدمني:

جداول تبني اخلصائص الرئيسية للقطاع الزراعي من بيانات اإلحصاء )حسب القطاع اإلداري(:. 1

u إجمالي عدد أفراد العائلة في امللكيات
u متوسط حجم عائلة املالك
u )عدد امللكيات )مبا فيها امللكيات بدون أرض
u عدد امللكيات بوجود أرض
u )إجمالي مساحة امللكية )هكتار
u )متوسط حجم امللكيات )هكتار
u )عدد املالكات )امللكيات الفردية
u )عدد املالكني )امللكيات الفردية
u )متوسط سن املالكات )املالكني األفراد
u )متوسط سن املالكني )املالكني األفراد
u عدد الرقع
u متوسط عدد الرقع لكل ملكية
u عدد امللكيات بوجود أرض زراعية
u )إجمالي األرض الزراعية )هكتار
u متوسط املساحة الزراعية لكل ملكية بوجود أرض زراعية
u عدد امللكيات بوجود أرض ذات محاصيل
u إجمالي مساحة األرض ذات احملاصيل
u متوسط مساحة األرض ذات احملاصيل لكل ملكية بوجود أرض ذات محاصيل

الرئيسي:. 2 التصنيف   تصنيف اجلداول حسب متغير 
u )أ. جداول - جداول عامة على مستوى القطاع اإلداري )58 جدول
u :ب. جداول - جداول متقاطعة على املستوى الوطني

l الزراعية )44 جدول(؛ ب1: معيار التصنيف الرئيسي: إجمالي مساحة امللكية واملساحة 
l ب2: معيار التصنيف الرئيسي: أرض ذات محاصيل )12 جدول(؛
l ب3: معيار التصنيف الرئيسي: عدد العاملني الدائمني )54 جدول(؛
l ب4: معيار التصنيف الرئيسي: ملكية األرض )6 جداول(؛
l ب5: معيار التصنيف الرئيسي: احلالة القانونية )4 جداول(؛
l )ب6: معيار التصنيف الرئيسي: حجم عائلة املالك )جدوالن
l )ب7: معيار التصنيف الرئيسي: جنس املالك وسنه )8 جداول

املصدر: تقارير اإلحصاء الزراعي لعام 2007 في سانت لوسيا
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الباب الثامن: 
إطار ضمان اجلودة

ضمان اجلودة هو عملية ترمي إلى ضمان الوفاء املستمر بأهداف اجلودة في جميع مراحل نظام 
إنتاج البيانات. ويكمن الهدف الرئيسي إلطار ضمان جودة اإلحصاء الزراعي في احليلولة دون 
وقوع األخطاء احمُلتملة وتقليلها في مرحلة التصميم، والكشف عن األخطاء في أقرب وقت 
ممكن حتى يبيت في اإلمكان اتخاذ إجراءات عالجية في الوقت املناسب حتى مع استمرار 

عمليات اإلحصاء.
إدارة ضمان  إطار  ويحدد  اإلحصاء،  بإجراء  املتعلقة  اجلودة  الباب مختلف قضايا  يتناول هذا 
اجلودة، ويتضمن تعليقات على كل بُعد من أبعاد اجلودة من حيث صلتها مبراحل اإلحصاء. 
وأخيراً، يعرض الباب لنظرة عامة لبعض أساليب مراقبة اجلودة، يليها مناقشة لهذه األساليب 

وطرق تنفيذ بعض األنشطة أثناء إجراء اإلحصاء.

مقدمة

يتعني على كل منظمة إحصائية امتالك نظام إلدارة اجلودة لضمان جودة العمليات واخملرجات، وكذلك الترتيبات  1.8
املؤسسية فيها. وعادة ما تأخذ إدارة اجلودة املنهجية شكل إطار ضمان اجلودة )األمم املتحدة، 2012(.

يهدف إطار ضمان اجلودة إلى حتقيق توازن مناسب بني "احتياجات العمالء املتطورة والتكاليف وعبء املستجيبني  2.8
وأبعاد اجلودة اخملتلفة" )هيئة اإلحصاء الكندية، 2002(. إن ملفهوم جودة اإلحصاءات أبعاد كثيرة، ووفقاً لـ)بينديتي وآخرين، 
2010(، فإن "النهج احلديث موجه نحو املستخدم، في حني أن املقاييس األولى للجودة اإلحصائية موجهة نحو املُنتج". 

ولذلك، يركز املفهوم احلديث للجودة على احتياجات املستخدم ورضاه )أو مدى املالئمة لالستخدام(، على عكس ربط 
اجلودة بالدقة، التي تركز بشكل أكبر على احلد من األخطاء )سواء بوجود العينات وعدمه(. وحتى مع أهمية هذا اجلانب، 

فثمة أبعاد أخرى مهمة يجب أخذها بعني االعتبار عند التفكير في جودة البيانات )أو اخملرجات( اإلحصائية.

ويختلف عدد أبعاد جودة البيانات اإلحصائية من مؤسسة ألخرى. وتوصي )الفاو، 2014( بالنظر في األبعاد اخلمسة  3.8
التالية:

u  باحتياجات املستخدمني، مما يدل اجمُلمعة(  بنود اإلحصاء  املثال،  املالئمة: درجة وفاء اإلحصاءات )على سبيل 
على احلاجة إلى جتنب إنتاج البيانات غير املالئمة، أي البيانات التي لن يوجد أي استخدام لها

u )الدقة والصالحية: مدى قرب القيمة املُقدرة إلى القيمة احلقيقية )غير املعروفة
u  التوقيت املناسب واالنضباط عند نشر النتائج: الوقت املُنقضي بني نشر البيانات والفترة املرجعية ودرجة

الوفاء بتواريخ النشر التي مت حتديدها مسبقاً
u  االتساق وقابلية املقارنة لإلحصاءات: درجة االرتباط املنطقي بني البيانات املتأتية من برنامج إحصائي واحد

الدول  )بني  املسافة  اإلحصاءات حسب  بني  املقارنة  ودرجة  اإلحصائية،  البرامج  كافة  اجمُلمعة من  والبيانات 
واملناطق( والوقت )بني فترات زمنية مختلفة(.

u  اإلتاحة والوضوح: تُعّرف اإلتاحة بأنها مدى السهولة ومجموعة الشروط والطرائق التي ميكن للمستخدمني
كانت  إذا  ما  أي  الوثائق:  من  يكفي  ما  توفر  إلى  الوضوح  يشير  بينما  البيانات،  على  احلصول  خاللها  من 
وما  واخلرائط،  البيانية  الرسوم  مثل  املناسبة  التوضيحية  والرسوم  الدليلية  بالبيانات  مصحوبة  البيانات 
املفروضة على االستخدام(، ومدى  القيود  ذلك  )مبا في  أيضاً  املتعلقة بجودتها متاحة  املعلومات  إذا كانت 

اإلضافية. املساعدة  تقدمي 

https://tinyurl.com/WCA2020-UN2012
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وباإلضافة إلى هذه األبعاد اخلمسة املُوصى بها في إطار جودة بيانات منظمة )الفاو(، ثمة بعد آخر مهم لإلحصاء وهو 
إمكانية التفسير، الذي يُشير إلى درجة فهم املستخدمني غير اخلبراء لإلحصاءات )األمم املتحدة، 2017(.

اإلحصاءات  4.8 سياق  في  أخرى  جهة  من  التفسير  وإمكانية  والوضوح  جهة،  من  اإلتاحة  بُعد  أهمية  إلى  ونظراً 
الباب هذه األبعاد بشكل منفصل، وذلك  الزراعي(، تناقش الفقرات املتبقية من هذا  أو اإلحصاء  )اإلحصاء السكاني 
بحسب انطباقها على جوانب عملية اإلحصاء اخملتلفة. وبالتالي، سُيغطي هذا الباب األبعاد الستة التالية: املالءمة 

والدقة والصالحية، والتوقيت املناسب واالعتمادية، واإلتاحة والوضوح، وقابلية املقارنة واالتساق.

وبالنسبة  5.8 املثال،  سبيل  فعلى  مطلقاً.  مفهوماً  وليس  نسبي  مفهوم  اجلودة  فإن  املستخدم،  نظر  وجهة  ومن 
للباحث قد تكون الدقة اجلانب األكثر أهمية في حني قد يكون التوقيت اجلانب األكثر أهمية بالنسبة لصانع القرار. 
أو القيمة مقابل املال املرتبطة ببعض أبعاد اجلودة،  وثمة جانب آخر ال يتم ذكره في كثير من األحيان، وهو التكلفة 
ولهذا اجلانب أهمية خاصة في الدول النامية ذات املوارد احملدودة. وسينصب تركيز األبواب التالية الرئيسي على األبعاد 

الستة املذكورة أعاله.

وفي سياق اإلحصاء الزراعي، مُيكن التأكيد على بعض خصائص اجلودة على حساب اخلصائص الباقية. يُعد اإلحصاء  6.8
الزراعي، حاله حال إحصاء السكان واملساكن، عملية ُمكلفة للغاية ويخلق عبئاً على املوارد اإلحصائية واملستجيبني. 
لذلك، فمن الضروري التأكد من أن يلبي اإلحصاء أكبر قدر ممكن من احتياجات البيانات الفعالة. ومن األهمية مبكان 
التشاور مع مستخدمي بيانات اإلحصاء في املراحل املبكرة من تصميم العملية لتحديد متطلباتهم جتاه موضوعات 
اإلحصاء احملتملة. يجب أن تكون إدارة جودة اإلحصاء الزراعي شاملة، وأن تغطي جميع األنشطة مبا في ذلك التخطيط 

والتطوير وجمع البيانات ومعاجلتها وتقييمها ونشر نتائج اإلحصاء.

برنامج ضمان جودة اإلحصاء الزراعي

من املعروف أن جودة البيانات اإلحصائية هي نتاج عمليات، وعادة ما تنتج أوجه القصور في جودة البيانات عن أوجه  7.8
قصور في العملية وليس نتاج تصرفات األفراد العاملني على تنفيذ تلك العملية. ولذلك، فإن األساس لضمان اجلودة 
والتحسني يكمن في القدرة على قياس توقيت أي عملية ودقتها بانتظام، بحيث مُيكن حتسني العملية عند اكتشاف 

أوجه القصور فيها.

ولهذا، يُعد ضمان اجلودة عملية تضمن التحقيق املستمر ألهداف اجلودة في جميع مراحل نظام إنتاج البيانات.  8.8
ويتمثل الهدف الرئيسي إلطار ضمان اجلودة في اإلحصاء الزراعي في احليلولة دون وقوع األخطاء احمُلتملة وتقليلها في 
مرحلة التصميم، والكشف عن األخطاء في أقرب وقت ممكن حتى يبيت في اإلمكان اتخاذ إجراءات عالجية في الوقت 
املناسب حتى مع استمرار عمليات اإلحصاء. ينبغي أن يكون التركيز منصباً على منع تكرار األخطاء، وعلى اكتشاف 
األخطاء بكفاءة، وإبالغ املوظفني املعنيني بها ليصار إلى اتخاذ اإلجراءات التصحيحية في الوقت املناسب، وضمان عدم 
تكرار األخطاء. وبغياب هذا اإلطار، قد حتتوي بيانات اإلحصاء على العديد من األخطاء، والتي ميكن أن تؤثر تأثيراً سلبياً 
وينبغي تطويره كجزء من خطة  أمر ضروري،  اجلودة  إطار ضمان  فإن  ولذلك،  النتائج.  املتأتية من  الفائدة  على  شديداً 

اإلحصاء الشاملة، ودمجه مع اخلطط واجلداول واإلجراءات األخرى املتعلقة باإلحصاء.

 ال تعني إدارة اجلودة تعظيمها بأي ثمن، ولكنها تنطوي على حتقيق التوازن املناسب بني كمية املعلومات الناجتة  9.8
ونوعيتها من جهة، واملوارد املتاحة من جهة أخرى.

 يقوم النهج احلديث لضمان اجلودة على مراقبة العمليات التي يتم فيها التخطيط وضمان اجلودة في كل خطوة  10.8
من خطوات عملية اإلحصاء. وينبغي أن يتسم إطار ضمان جودة اإلحصاء الزراعي الفعال بالسمات التالية:

u )وجود أنظمة أو إجراءات موثقة جيداً )تعمل على حتسني اجلودة والكفاءة
u وجود برنامج تدريب فعال
u وجود برنامج ملراقبة اجلودة من أجل ضمان املستوى املطلوب من اجلودة خالل عملية اإلحصاء
u وجود برنامج تقييم لقياس دقة عمليات اإلحصاء وحتديد اجملاالت التي ميكن حتسينها في املستقبل

البرنامج العاملي لإلحصاء الزراعي 2020

https://tinyurl.com/WCA2020-UN2017
https://tinyurl.com/WCA2020-UN2017


79

ومبا أن للناس دور رئيسي في معظم عمليات اإلحصاء، فإنهم يستطيعون حتديد املشاكل املتعلقة باجلودة وتقدمي  11.8
احللول لها. وبالتالي، فإن اجلودة ليست مجرد نتيجة لتطبيق التدابير احملددة سلفاً بشكل آلي، ولكنها تعتمد على مزيج من:

u وموثقة راسخة  عمليات 
u العمليات نتائج هذه  نظم لرصد 
u تشجيع فعال من قبل اإلدارة إلشراك املوظفني في حتديد أوجه القصور ذات الصلة باجلودة وإيجاد حلول لها

وميكن حتقيق ذلك من خالل: 12.8

u العملية لتحسني  البيانات  واستخدام  وضع معايير 
u ضمان فهم أفضل للعملية الشاملة من قبل موظفي اإلحصاء ومشاركتهم في جميع املراحل
u التدريبية البرامج  شمول قضايا اجلودة في 
u  في تشغيلية  تغييرات  إحداث  أجل  من  اإلحصاء،  عمالت  من  عملية  لكل  النوعية  واملقترحات  اآلراء  تقدمي 

الوقت املناسب عند الضرورة.

إدارة أبعاد اجلودة خالل مراحل اإلحصاء اخملتلفة

املالئمة

يعد هذا البعد ذو الصلة باجلودة من أهم عناصر اإلحصاء الزراعي؛ وألن اإلحصاء عملية رئيسية ومكلفة جلمع  13.8
البيانات، فمن الضروري أن يركز على احتياجات املستخدمني األكثر أهمية. وتظهر التجارب أن هذا األمر قد يشكل حتدياً 
نظراً لتنوع املستخدمني، األمر الذي يجعل من حتديد أولويات احتياجاتهم ليس باألمر السهل دائماً. وتشمل العمليات 
وأصحاب  العمالء  فعل  ردود  آليات جلمع  تنفيذ  اجلودة:  جوانب  اجلانب من  هذا  لتعزيز  تنفيذها  في  التفكير  التي ميكن 
املصلحة؛ واستعراض برامج اإلحصاء السابقة؛ وحتليل البيانات. وميكن بعد ذلك استخدام املعلومات املتأتية من هذه 

العمليات لضمان مالءمة محتوى اإلحصاء ومخرجاته.

وقد تشمل آليات احلصول على ردود الفعل املهمة إجراء مشاورات مع اإلدارات والوكاالت احلكومية الرئيسية،  14.8
املهنية في اجملاالت  اللجان االستشارية  املنتجني؛ واحلصول على مشورة  مبا في ذلك عقد ورش عمل املستخدمني مع 
الرئيسية للموضوعات؛ وإجراء مشاورات مع اجملموعات املهتمة، مثل رابطات املزارعني واجملالس الزراعية؛ واستعراض جتارب 

الدول األخرى )انظر الباب التاسع(.

ينبغي أن تقود هذه املشاورات إلى حتديد نطاق اإلحصاء بشكل أفضل وحتديد املوضوعات أو عناصر البيانات غير  15.8
املناسبة لإلحصاء، والتي ميكن تغطيتها من خالل طرق جمع البيانات األخرى أو من مصادر أخرى ضمن نظام اإلحصاءات 
في  العملية مدخالً  نتيجة هذه  أن تكون  ينبغي  أو السجالت(. كما  الدراسات االستقصائية  املتكامل )مثل  الزراعية 

حتديد محتوى استبيانات اإلحصاء وطرائق جمعه )انظر الباب التاسع(.

الدقة واملوثوقية

من  16.8 مهمة  خاصية  وهي  املعروفة(،  )غير  الفعلية  والنتيجة  املُقدرة  النتيجة  بني  التقارب  مدى  الدقة  تقيس 
خصائص اجلودة وتُعنى مبصداقية نتائج اإلحصاء الزراعي والفائدة املتأتية منه. وتتطلب إدارة دقة نتائج اإلحصاء "االنتباه 

خالل مراحل عملية اإلحصاء الثالثة األساسية وهي: التصميم والتنفيذ والتقييم".

التصميم

تعتمد دقة بيانات اإلحصاء بشكل كبير على الطرق املستخدمة وعمليات ضمان اجلودة لتحديد األخطاء احملتملة  17.8
في مختلف مراحل اإلحصاء وضبطها.

وتعد جوانب التصميم الرئيسية الثمانية التالية )التي مت أخذها وتعديلها من هيئة اإلحصاء الكندية، 2002  18.8
وجلنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا، 2006( حاسمة، ويجب أخذها بعني االعتبار في كل عملية إحصاء للتأكد من إيالء 

االهتمام املناسب للمخاوف ذات الصلة بالدقة:

u  عمليات املفاضلة الكلية: دائماً ما يتم تخصيص ميزانية محددة إلجراء اإلحصاء، وثمة حاجة إلى املفاضلة 
املستجيبني. والتوقيت وعبء  والتكلفة  الدقة  بني 
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u  2020 تركيز اإلحصاء على البيانات األكثر مالئمة لهذه العملية: يؤكد البرنامج العاملي لإلحصاء الزراعي
على احلاجة إلى مناقشة اإلحصاء في إطار برنامج اإلحصاء واالستقصاء املتكامل، ويتوقع سبالً مختلفة 
جُتري  التي  الدولة  أوضاع  على  باالعتماد  التكلفة،  حيث  من  فعالية  الطرق  بأكثر  املطلوبة  البيانات  جلمع 
أو  االستقصاء  بيانات  توافر  ذلك  في  مبا  البديلة،  البيانات  مبصادر  صريح  اهتمام  إيالء  وينبغي  اإلحصاء. 

السجالت اإلدارية احلالية، بهدف احلد من جمع البيانات اجلديدة ألقل قدر ممكن.
u  في واالستبيانات  لألسئلة  مناسبة  اختبارات مسبقة  وإجراء  يتم طرحه  لكل سؤال  كافية  مبررات  تقدمي 

بقاء  ضمان  مع  عليها،  املتفق  البيانات  ملتطلبات  االستجابة  الضروري  ومن  اجلمع.  طرق  من  طريقة  كل 
االستبيانات قصيرة قدر اإلمكان.

u  الزراعي اإلحصاء  لتنظيم  األساسية  الشروط  "أحد  فإن  الثالث عشر،  الباب  يُناقش  وكما  املناسب:  اإلطار 
تقييمها  يجب  التي  األساسية  اجلوانب  ومن  التنفيذ".  طريقة  عن  النظر  بصرف  املناسبة،  األطر  وضع  هو 

املستهدفني. السكان  تغطية 
u  مختلف في  العينات  استخدام  مُيكن  اإلحصاء،  طريقة  على  باالعتماد  التقدير:  وطرق  املناسبة  العينات 

خاص  اهتمام  إيالء  يجب  األحوال،  جميع  وفي  عشر.  اخلامس  الباب  في  موضح  هو  كما  اإلحصاء،  مراحل 
حلجم العينة وتصميمها وإلى الترجيح وطرق التقدير األخرى الالزمة. ومن املهم أن يُعالج هذا اجلانب خبير 

في مجال العينات، ومن يتمتع بخبرة في استخدام العينات في اإلحصاء الزراعي.
u  طرق مناسبة إلجابات دقيقة: عند صياغة األسئلة وحتديد طريقة احلصول على البيانات )سواء املقابلة أو

القياس املوضوعي(، ينبغي إيالء االهتمام الالزم لضمان وجود تدابير لتسهيل احلصول على إجابات دقيقة 
وضمانها. كما ينبغي اتخاذ تدابير للحد من حاالت عدم االستجابة والتعامل مع البيانات املفقودة.

u  ووجود اجلودة  ملراقبة  آليات  وجود  املناسب لضمان  االهتمام  إيالء  ينبغي  املراحل:  جميع  في  اجلودة  مراقبة 
البيانات ومعاجلتها وحتليلها ونشرها. عمليات أخرى لضمان اجلودة في جميع مراحل جمع 

u .التحقق من االتساق الداخلي واخلارجي املناسب للبيانات 
والتصميم اخلاصة باإلحصاء. وأثبتت  19.8 التخطيط  الكافية ملرحلة  واملوارد  ومن املهم أيضاً تخصيص الوقت 

أن  الكافي ملرحلة التصميم ميكن  الوقت  والتنفيذ، والذي ينفذ دون تخصيص  أن اإلحصاء سيء التصميم  التجارب 
وجه  وينبغي على  املوارد.  إهدار  إلى جانب  رديئة  نوعية  ذات  ببيانات  واخلروج  امليدان  تأخير في  إلى حدوث حاالت  يؤدي 
اخلصوص تخصيص الوقت واملوارد الختبار كافة عناصر اإلحصاء الرئيسية بشكل مناسب، مبا في ذلك جميع أوجه 
املنهجية وتنظيم العمل، خالل عملية اإلحصاء التجريبي، الذي يُفضل تنفيذه قبل سنة من تنفيذ اإلحصاء الفعلي 

)انظر الباب التاسع عشر(.

ويشجع البرنامج العاملي لإلحصاء الزراعي 2020 وبشدة على استخدام التقنيات واالبتكارات اجلديدة لالرتقاء  20.8
بنوعية اإلحصاء وكفاءته. ومع ذلك، ينبغي اختبارها بشكل مناسب للحد من اخملاطر التي تؤثر على اجلودة. ويجب اختبار 
االستبيانات على وجه اخلصوص، لضمان قدرة املستجيبني واستعدادهم لتقدمي بيانات ذات جودة مقبولة. وينبغي أن 
يتضمن التصميم آليات لرصد اجلودة، واالستجابة بشكل فعال للمشكالت غير املتوقعة، والتمتع بالقدرة على التحقق 

من مصداقية النتائج أو دعمها، وكذلك فهم محدوديتها.

التنفيذ

ببيانات متدنية اجلودة إذا لم يتم تنفيذه بالشكل الصحيح.  21.8 وقد يخرج حتى اإلحصاء املصمم تصميماً جيداً 
وال تعتمد نتائج التنفيذ على التصميم احمُلدد فحسب، بل على أدوات التنفيذ أيضاً، التي تشمل املوارد وخطط املواد، 
والهيكل اإلشرافي، واجلداول الزمنية، والعمليات، واإلجراءات وعمليات التحقق، والتدريب، والدعاية، وما إلى ذلك، والتي 

يتم تطويرها وحتديدها خالل مرحلة التصميم )هيئة اإلحصاء الكندية، 2002(.

ويوصى بشدة وضع آلية رصد شاملة في مرحلة تصميم اإلحصاء، األمر الذي يُسهل جمع املعلومات الالزمة  22.8
التي  املعلومات  يوفر  معلومات  نظام  وجود  األمر  هذا  ويتطلب  وتصحيحها.  التنفيذ  أثناء  الناشئة  املشاكل  لرصد 
يحتاجها مديرو اإلحصاء في الوقت املناسب لضبط املشاكل أو تصحيحها أثناء سير العمل. وثمة حاجة للمعلومات 
إذا نُفذ التصميم كما هو مخطط له، وحتديد مجاالت املشكالت والدروس املستفادة من عمليات  كذلك لتقييم ما 

اإلحصاء للمساعدة في تصميم اإلحصاءات املستقبلية )هيئة اإلحصاء الكندية، 2002(.

البرنامج العاملي لإلحصاء الزراعي 2020
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وتوفر )هيئة اإلحصاء الكندية 2002( بعض األمثلة على األنشطة التي ميكن تنفيذها ملراقبة الدقة أثناء مرحلة  23.8
التنفيذ والعمليات:

u إعداد التقارير حول معدالت االستجابة ومعدالت االستكمال وحتليلها بشكل دوري خالل مرحلة جمع البيانات
u املتابعة عدم االستجابة مراقبة معدالت 
u مراقبة آراء الشخص الذي يجري املقابلة
u والقيود الضوابط  تغطية  مراقبة 
u التصحيحية التحرير وتقدم اإلجراءات  مراقبة معدالت فشل 
u البيانات ومعاجلتها مراقبة نتائج إجراءات ضبط اجلودة خالل مرحلتي جمع 
u املنجز التقدم  املصروفات مقابل  مراقبة 
u .ومراقبتها وتنفيذها  الطوارئ  وضع خطط 

يسّهل االستخدام املتزايد للتكنولوجيا احلديثة )صور االستشعار عن بعد، والنظام العاملي لتحديد املواقع، ونظم  24.8
املعلومات اجلغرافية، وما إلى ذلك( من عملية جمع معلومات الرصد املطلوبة ونقلها إلى املديرين في الوقت الفعلي 

تقريباً. وهو ما من شأنه تسهيل العمليات امليدانية وحتسينها بشكل كبير )انظر البابني التاسع عشر والعشرين(.

ترتبط إحدى املسائل املهمة التي تواجه العديد من عمليات اإلحصاء بتوقيت تنفيذ العمليات امليدانية. ولإلحصاء  25.8
الزراعي خصوصية تكمن في اعتماده اعتماداً كبيراً على التقومي الزراعي وموعد احلصاد. ولذلك، يجب أن تأخذ عملية 
تخطيط إجراء العمليات امليدانية لإلحصاء في االعتبار املواسم الزراعية في الدولة. وقد متتلك بعض الدول أكثر من 
موسم زراعي، وقد يكون من األفضل تنفيذ العمليات امليدانية في فترات معينة من السنة ألسباب تشغيلية )النقل، 
واألمطار الغزيرة، وما إلى ذلك(. ومن شأن تأخير العمليات بضعة أشهر أن يؤدي إلى تأجيل إجراء اإلحصاء لسنة أخرى. 

ومن القضايا األخرى املتعلقة بالتوقيت التداخل احملتمل بني مواعيد االنتخابات السياسية وتنفيذ اإلحصاء. لذا،  26.8
يجب على مديري اإلحصاء أن يأخذوا في احلسبان مواعيد إجراء االنتخابات السياسية عند التخطيط لإلحصاء، ومن 
املستحسن الفصل بني مواعيد تنفيذ عملية اإلحصاء وأي انتخابات سياسية مهمة، لتجنب تعطيل العملية واحلد 

من احتمالية التشويش واألثر الذي قد يتركه ذلك األمر على تعاون املستجيبني وجودة البيانات.

تقييم اجلودة

بذلك،  27.8 القيام  وفي سبيل  للمستخدمني.  الدقة  تقييم مستوى  املهم  من  اإلحصاء،  نتائج  ولتعزيز مصداقية 
يجب التفكير في تقييم دقة البيانات في مرحلة التصميم، ألن قياسات الدقة تتطلب في كثير من األحيان تسجيل 

املعلومات مبجرد جمع بيانات اإلحصاء ومعاجلتها.

تعتمد دقة نتائج اإلحصاء الشاملة على العديد من العوامل في مختلف مراحل جمع بيانات اإلحصاء ومعاجلتها  28.8
وتقديرها. ووفقاً للجنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا )2006(، تشمل مجاالت التقييم األولية ما يلي:

u  تقييم اخلطأ في التغطية، سواء نقص التغطية أو زيادتها وأخطاء االستجابة، ويتم هذا األمر في معظم
الدول عن طريق استقصاء ما بعد احلصر )انظر الباب الثالث والعشرين(؛

u معدالت عدم االستجابة ومعدالت اخلصم؛
u معدالت اخلطأ في جمع البيانات، ومعدالت أخطاء الترميز؛
u  مقاييس أخطاء العينات عند استخدامها )ينبغي تقدمي األخطاء القياسية أو معامالت التباين للتقديرات

لم  التي  للتقديرات  بينها  التقريب  أو  القياسية  األخطاء  استخالص  طرق  إلى  اإلشارة  وتنبغي  الرئيسية؛ 
يتم عرضها عن طريق أخطاء معيارية صريحة(؛

u  بالترابط وثيقاً  ارتباطاً  يرتبط  ما  وهو  النتائج؛  مع  االتساق  او  الدقة  مجال  في  أخرى  خطيرة  مشاكل  أي 
ويتيح إمكانية اكتشاف حدوث مشاكل في جانب معني من اإلحصاء، مما يؤدي إلى ضرورة توخي احلذر عند 

النتائج. استخدام 

التوقيت املناسب واالنضباط

يتمثل أحد التحديات الرئيسية التي تواجه منظمي اإلحصاء الزراعي في إخراج النتائج في التوقيت املناسب  29.8
ووفقاً للخطط. وينبغي إيالء االهتمام الكافي للتوقيت املناسب في مرحلة التصميم، وغالباً ما يقوم على املفاضالت 
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ومعاجلتها  اإلحصاء  بيانات  جلمع  األساسية  الزمنية  باملتطلبات  مباشراً  تأثراً  التوقيت  يتأثر  كما  واملالءمة.  الدقة  مع 
بجودة مناسبة في األبعاد األخرى.

وقد تأخرت بعض الدول في إعالن نتائج اإلحصاء ملدة سنتني أو حتى ثالث سنوات من انتهاء العمل امليداني،  30.8
األمر الذي حد من فائدة اإلحصاء ومصداقيته ومالئمته. ويرجع ذلك غالباً إلى عدم إيالء االهتمام الكافي أو تخصيص 
الكافية  املوارد  وتخصيص  اجلهود  ببذل  يوصى  ولذلك  البيانات.  تلي مرحلة جمع  التي  لألنشطة  املوارد  يكفي من  ما 
على  بالتوازي  تعمل  ُمخصصة  فرق  وجود  اجليدة  املمارسات  ومن  امليدانية.  البيانات  جمع  مرحلة  تلي  التي  لألنشطة 
مختلف جوانب اإلحصاء، مبا في ذلك املعاجلة والتبويب والتحليل والنشر. ويجب تخصيص ما يكفي من املوظفني واملوارد 
الكافية لهذه الفرق منذ بدء عملية اإلعداد لإلحصاء. وفيما يتعلق مبعاجلة البيانات، فإن من شأن التوسع في استخدام 
التكنولوجيا اجلديدة، وال سيما املقابالت الشخصية مبساعدة احلاسوب وغيرها من أساليب جمع البيانات اإللكترونية، 

أن يقلل من وقت املعاجلة بشكل كبير ويحّسن من توقيت إعالن نتائج اإلحصاء في املستقبل.

ومع ذلك، يتمثل اخلطر في وضع إجراءات معقدة للغاية بهدف إيجاد جميع األخطاء وتصحيحها بشكل شامل.  31.8
وميكن أن يكون لهذا األمر تأثير سلبي على التوقيت املُناسب، ما يجعل من املهم إيجاد التوازن الصحيح. لذلك، ال ينبغي 
أن تؤدي عملية حترير البيانات بهدف تصحيح بيانات اإلحصاء التي تبدو غير متسقة أو غير دقيقة إلى تطوير إجراءات 
بالغة التعقيد قد تؤدي إلى حدوث أخطاء أخرى، وتفرض تكاليف باهظة بسبب التأخير في إصدار البيانات دون حتقيق 

أي حتسن حقيقي في الدقة.

من املهم إدارة توقعات املستخدمني من خالل اإلعالن عن مواعيد نشر املعلومات الرئيسية في وقت مبكر. وميكن  32.8
لهذا األمر أن يساعد املستخدمني على التخطيط، باإلضافة إلى توفير إجراءات الضبط الداخلي أثناء العمل للوصول 
إلى هذه التواريخ الهامة. وميكن التفكير في اتباع استراتيجية إصدار البيانات األولية، متبوعة باألرقام املعدلة والنهائية 

لنشر البيانات في توقيت مناسب أكثر. وقد يساعد هذا أيضاً على جتنب احتمالية حدوث تدخالت سياسية.

اإلتاحة

ال ميكن تبرير احلجم الكبير من األموال التي مت إنفاقها في اإلحصاء إال إذا استخدمت نتائجه في اتخاذ القرارات  33.8
القائمة على األدلة. وتظل املعلومات التي ال ميكن الوصول إليها غير ذات قيمة للمستخدمني. لذلك، ينبغي اتخاذ كافة 
التدابير لضمان وصول معلومات اإلحصاء إلى املستخدمني بسهولة. ويناقش الباب الرابع والعشرين سياسات إعداد 
التقارير ونشر بيانات اإلحصاء. فيما يناقش البابان احلادي والعشرين والثاني والعشرين أرشفة البيانات وسهولة الوصول 

إلى البيانات احلاسوبية.

اإلطار 1.8 - التقديرات املستمرة )جتربة هيئة اإلحصاء الكندية 

يعتمد أحد احللول الرامية إلى حتسني توقيت إعالن املعلومات اإلحصائية في كندا على طريقة تسمى التقديرات املستمرة 
التفكير جدياً في تطبيقه خالل اإلحصاء الزراعي  )والذي يُستخدم اآلن في أكثر من 100 استقصاء جتاري(، ويجري حالياً 

2021. ومبوجب هذه الطريقة، فإن عمليات اجلمع واملعاجلة والتحليل تصبح عمليات متكاملة وجُترى في وقت واحد.

كما يتم إنتاج مجموعة كاملة من التقديرات ومؤشرات اجلودة على فترات زمنية مختلفة من خالل البيانات اجملمعة واإلدارية 
املتكاملة عند توفرها، إلى جانب استخدامها إلدخال بيانات لعدم االستجابة. وتتم مقارنة جودة التقديرات مع أهداف اجلودة 
احملددة سلفاً، إلى جانب تعيني درجات للوحدات تقيس أثرها العاملي على جودة التقديرات. ال يتم متابعة سوى الوحدات التي 
تساهم بشكل كبير في حتسني جودة تقديرات اجملال )أي، املناطق ونوع املزرعة أو احلجم، وما إلى ذلك(، التي ينخفض مستوى 
جودتها عن احلد املُستهدف، وتتم متابعتها للتأكد من عدم االستجابة وعدم حتريرها. وهذه العملية مؤمتتة بالكامل، ويتم 

إعادة حتديد األولويات بعد كل عملية. وميكن إصدار نتائج االستقصاء مبجرد حتقيق أهداف اجلودة لبعض النطاقات.

 وتختلف هذا الطريقة ملعاجلة البيانات وحتريرها اختالفاً كبيراً عن الطريقة التقليدية التتابعية، التي تقوم على تفحص 
البيانات بعد كل مرحلة من مراحل دورة اإلحصاء.

املصدر: هيئة اإلحصاء الكندية، 2017
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وفي الوقت احلاضر، ميكن لشبكة اإلنترنت القيام بدور مهم وأن تكون السبيل الرئيسي لنشر نتائج اإلحصاء.  34.8
ويجب أال يقتصر النشر على اإلنترنت على البيانات التي مت إصدارها، ولكن أيضاً املعلومات املتعلقة بالبيانات )البيانات 

احلاسوبية( مثل جودة البيانات وصف املفاهيم واألساليب املستخدمة.

االتساق وقابلية املقارنة

تشمل أهداف االتساق في بيانات اإلحصاء ما يلي: 35.8

u أو األقسام االتساق الداخلي لبيانات اإلحصاء بني مختلف االستبيانات 
u بيانات ومعلومات اإلحصاءات السابقة االتساق مع 
u  أو االستقصاءات  مثل  أخرى  مصادر  من  واملتأتية  الصلة  ذات  األخرى  اإلحصائية  املعلومات  مع  االتساق 

السجالت الدورية
u االتساق مع البيانات املماثلة من مصادر إدارية موثوقة
u االتساق مع املعلومات املتأتية من إحصاءات مماثلة من دول أخرى

وفي سبيل ضمان االتساق الداخلي، من الضروري تطوير األطر واملفاهيم واملتغيرات والتصنيفات والتسميات  36.8
ذاتها واستخدامها لكافة املوضوعات التي يتم قياسها في مختلف وحدات اإلحصاء ومراحله.

قابلية املقارنة الدولية

قابلية املقارنة الدولية هي واحد من األبعاد الرئيسية في جودة اإلحصاء. ويُفضل أن تقوم كافة الدول بتبني  37.8
استخدام املعايير الدولية اخلاصة مبفاهيم اإلحصاء، والطريقة والتصنيفات املستخدمة، واختيار املتغيرات األساسية، 

والدرجات ووحدات القياس عند تبويب نتائج اإلحصاء.

وأخيراً، سيؤدي التحقق من صحة وتقييم وحتليل بيانات اإلحصاء التي تركز على مقارنة معلومات اإلحصاءات  38.8
وتكاملها مع مصادر أخرى، إلى تسليط الضوء على درجة حتقيق اجلودة في جانب االتساق. ويجب حتليل بيانات اإلحصاء 
للنطاقات والتجمعات املهمة، سواء كانت كبيرة أو صغيرة. وينبغي أن يأخذ هذا التحليل بعني االعتبار اجملموع والتوزيعات 
والعالقات بني املتغيرات أو مجموعات املتغيرات والعالقات بني اجملاالت ومعدالت النمو، وما إلى ذلك، كل حسب االقتضاء. 
كما يتوجب إجراء مقارنات مع بيانات اإلحصاءات السابقة وبيانات االستقصاء املماثلة، وأن يتم التحليل بالرجوع إلى 
التبويبات اخملطط لها. ويوصى مبقارنة بيانات اإلحصاء مع بيانات من مصادر بديلة، ومطابقتها فيما بعد )أو تفسير 
حالية  وبيانات  اإلحصاء  نتائج  بني  التوفيق  يؤدي  أن  وميكن  والعشرين(.  اخلامس  الباب  )انظر  بينها(  فيما  االختالفات 
وسابقة إلى مراجعة السالسل اإلحصائية الرئيسية لضمان اتساقها/قابليتها للمقارنة مبرور الوقت. وهو ما ميكن أن 
يؤدي إلى مراجعة البيانات الناجتة وحتى تقديرات احلسابات القومية. ميكن إيجاد مزيد من املعلومات حول التوفيق في 

الباب اخلامس والعشرين.

الوضوح وإمكانية التفسير

أو املعلومات التي يحتاجها املستخدمون لفهم  39.8 بتوفير البيانات احلاسوبية  تتعلق إمكانية التفسير أساساً 
)i( السياق:  وثمة ثالثة جوانب مهمة في هذا  والعشرين(.  والثاني  والعشرين  احلادي  البابني  )انظر  بيانات اإلحصاء 

جودة  مقاييس   )iii( ومعاجلتها؛  البيانات  جلمع  املستخدمة  الطرق   )ii( للبيانات؛  األساسية  والتصنيفات  املفاهيم 
البيانات. وتغطي هذه اجلوانب الثالثة ما مت قياسه وكيف مت قياسه ومدى قياسه. وتساعد التصريحات في وسائل 
والتفسير الصحيح  الوضوح  املُستخلصة من معلومات اإلحصاء في تعزيز فرص  الرئيسية  الرسائل  اإلعالم حيال 

العام. املستوى  على  للبيانات 

أساليب ضبط اجلودة

يتضمن إطار ضمان جودة اإلحصاء مجموعة واسعة من اآلليات والعمليات على مختلف املستويات في جميع  40.8
مراحل برنامج اإلحصاء. وتعد مراقبة اجلودة اإلحصائية من األساليب املهمة املُطبقة في العديد من عمليات اإلحصاء، 

الباب الثامن: إطار ضمان اجلودة
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وهي تركز بالدرجة األولى على الدقة. إن الوصف املوجز الوارد أدناه ألساليب مراقبة اجلودة مأخوذ أساساً من جلنة األمم 
املتحد االقتصادية ألوروبا )2006(.24 

ويعتمد جناح أي برنامج ملراقبة اجلودة وحتسينه على: )1( حتديد معايير اجلودة أو متطلباتها؛ )2( حتديد أساليب  41.8
البرنامج في الوقت املناسب بحيث ميكن اتخاذ  ردود األفعال حول نتائج  التحقق املناسبة؛ )3( قياس اجلودة؛ )4( توفير 

إجراءات تصحيحية فعالة.

من  42.8 التحقق  أو  املائة(،  في   100 )أو  الكامل  التحقق  اإلحصاءات  في  املستخدمة  الرئيسية  األساليب  تشمل 
العينات أو التحقق العشوائي. وميكن تطبيق هذه األساليب أثناء جمع البيانات خالل مرحلة معاجلتها كذلك.

u  يضمن التحقق الكامل نظرياً التأكد من العمل املنجز بأكمله. ومع ذلك، ميكن أن يؤدي التحقق من جميع 
املرحلة  أثناء  فقط  الكامل  التحقق  إلى  اللجوء  ويتم  مكلفاً.  كونه  عن  ناهيك  الوقت  إضاعة  إلى  العناصر 
األولية في العديد من العمليات. ومبجرد التأكد من أن اجلودة تفي باملعايير املطلوبة، ميكن اللجوء إلى التحقق 
من العينات. وفي العادة، يتم تنفيذ هذا التحول على أساس كل موظف على حدة. وميكن أن يقوم كل قائم 
باحلصر بالتحقق من جميع االستبيانات التي مت إكمالها في بداية العملية، وذلك بهدف حتديد أي مشاكل 
القائم  قيام  على  ذلك  ينطوي  وقد  اآلخر.  للبعض  بالنسبة  املناسب  الوقت  في  ملعاجلتها  أو  االستبيان،  في 
باحلصر بزيارة امللكيات التي شملها االستقصاء. ومبجرد اقتناع جميع القائمني باحلصر بالوفاء بجميع املعايير، 

ميكن التفكير في اللجوء إلى عملية التحقق من العينات التي تشمل القيام بزيارات إلى امللكيات.
u  .%100 يقلل التحقق من العينات من التكلفة وميكن أن يؤدي إلى نتائج موثوقة قد متاثل التحقق بنسبة

العينات  باستخدام  علمي  أساس  على  العينة  اختيار  يجب  التحقق،  من  النوع  هذا  فعالية  ولضمان 
باحلصر،  القائمون  التي يرصدها  أو  املتوقعة  العملية على أساس معدالت اخلطأ  االحتمالية. وتصمم هذه 
ومستوى اجلودة الذي يتعني حتقيقه، وتكلفة العملية املعنية، وتكلفة تنفيذ خطة مراقبة اجلودة. ويجب أن 
إذا حتسن مستوى  املثال،  تغيراً. فعلى سبيل  العمل  للتكيف، فقد تشهد جودة  قابلة  العملية  تكون هذه 
اجلودة، فقد يكون من األنسب تقليل معدل عينات مراقبة اجلودة. وميكن التفكير في نوعني من اإلجراءات: 

اإلحصائية: العمليات  القبول وضبط  عينات 
l  القرار لتحديد اتخاذ  العينة وقواعد  الذي يُحدد تصميم  القبول هو أحد أساليب مراقبة اجلودة  عينات 

والترميز وإدخال  اليدوي  التحرير  أو غير املقبولة، وعادة ما يُستخدم في وظائف مثل  الدفعات املقبولة 
أو دفعات البيانات الرئيسية، حيث يتم جتميع العمل في مجموعات 

l  ضبط العمليات اإلحصائية، وهي طريقة لضمان بقاء هذه العمليات حتت السيطرة وتقدمي ردود األفعال
التخاذ إجراءات تصحيحية عندما يخرج العمل عن السيطرة. وتشمل عمليات اإلحصاء التي ميكن أن ينطبق 
عليها هذا األمر: طباعة النماذج؛ جمع البيانات آلياً عن طريق التعرف الذكي على احلروف أو التعرف على 

العالمات البصرية؛ ومسح النماذج من أجل التعرف الذكي على احلروف/التعرف على العالمات البصرية.

ويستخدم استقصاء ما بعد احلصر كذلك لتقييم جودة نتائج اإلحصاء التي مت احلصول عليها من خالل جمع  43.8
والعشرين. عند استخدام  الثالث  الباب  انظر  احلصر،  بعد  املعلومات حول استقصاء مع  وملزيد من  امليدانية.  البيانات 
املتصلة  اجلودة  أبعاد  باستخدام  السجالت  جودة  تقييم  ينبغي  الزراعي،  اإلحصاء  لبيانات  كمصدر  اإلدارية  السجالت 
بجودة البيانات اإلحصائية املذكورة في الفقرة 3.8. ومتت مناقشة اعتبارات اجلودة عند استخدام السجالت اإلدارية في 

الباب الثاني عشر من الفقرة 9.12 فصاعداً.

تنفيذ إطار ضمان اجلودة

يُعد ضمان اجلودة عملية تضمن التحقيق املستمر ألهداف اجلودة في جميع مراحل نظام إنتاج البيانات. ولذلك،  44.8
يجب تنفيذ إطار ضمان اجلودة بطريقة متكاملة خالل مراحل التصميم والتطوير وأثناء تنفيذ خطوات عملية اإلحصاء. 
وتوفر جلنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا )2006( أمثلة لطرق ضمان اجلودة التي تنطبق على عدد من خطوات اإلحصاء. 

ويضم اإلطاران 2.8 و3.8 أمثلة قطرية.

تشير جلنة األمم املتحد االقتصادية ألوروبا )2006( كذلك إلى الكتب القياسية مثل دنكان )1986( أو هالد )1981( أو شلنغ )1982(. 24
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استبيان/استبيانات اإلحصاء

عند إعداد االستبيان، يجب أن تُراعى االحتياجات اإلحصائية ملستخدمي البيانات، فضالً عن اجلوانب اللوجستية  45.8
جلمع البيانات ومتطلبات معاجلة البيانات. ويُناقش الباب السادس عشر القضايا والتوصيات املتعلقة بإعداد استبيانات 
التركيز على االختبار لضمان إمكانية تطبيق االستبيانات بشكل  املرحلة، ينصب  اجلودة في هذه  اإلحصاء. ولضمان 
صحيح على جميع الطرق املطبقة. وينبغي إجراء اختبار نوعي للتحقق من املشاكل احملتملة، ويجب أن يُغطي مجموعة 
متنوعة من املواقف التي ميكن مواجهتها في امليدان. وقد تختلف الظروف الزراعية من منطقة إلى أخرى ومن قطاع 
سكاني آلخر. لذلك، يجب التخطيط لتنفيذ االختبارات النوعية واملقابالت املعرفية لضمان أن تكون األسئلة واملفاهيم 
واضحة ومفهومة بشكل صحيح. وفي بعض الدول املتعددة اللغات، قد يكون ملشاكل الترجمة تأثير مهم على اجلودة، 

ويجب معاجلتها بشكل صحيح عند تصميم االستبيانات واألدلة.

يتمثل أحد التحديات املتصلة باالستبيانات في تصميمه ليسهل على املستجيبني استخدامه، وأن يلبي في  46.8
الوقت نفسه متطلبات املعاجلة الالحقة، خاصة عمليات جمع البيانات وترميزها. ويجب أن يضمن برنامج االختبار أيضاً 
بالنسبة للمستجيبني في  اختبار ميزات االستبيانات هذه )أي تلبية متطلبات املعاجلة، وأن تكون سهلة االستخدام 

الوقت نفسه( بشكل كامل قبل وضع الصيغة النهائية لالستبيان.

التغطية

تعد التغطية عنصراً حاسماً بالنسبة للدقة، إذ تؤثر على جودة البيانات الناجتة عن اإلحصاء. وبالتالي، ينبغي  47.8
به.  بالتغطية عند تصميم معظم أنشطة اإلحصاء وتنفيذها، وأطر ضمان اجلودة املتصلة  املتعلقة  مراعاة اجلوانب 

وتشمل القضايا الواجب مراعاتها )جلنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا، 2006( ما يلي:

u  تضمينها أو  منطقة  أي  حذف  عدم  لضمان  خرائطها  ورسم  اإلحصاء  منطقة  حلدود  الدقيق  التحديد   
واضحة  القوائم  وضع  على  للعاملني  املقدم  والتدريب  التغطية  حول  التعليمات  تكون  أن  يجب  مرتني. 
الصلة  ذات  التعليمات  وأن تخضع  جيداً،  املستهدفة حتديداً  العينة  ويجب حتديد  الفهم.  وصريحة وسهلة 

واملستجيبني الختبارات مستفيضة. املقابلة  يجري  ملن  واألسئلة 
u  إيجادها أو  فقدانها  أو  للملكيات  اخلاطئ  اإللغاء  مخاطر  من  احلد  بهدف  املعاجلة  إجراءات  تطوير  يجب 

وهمي. بشكل 
u  من احلد  في  العمليات  تنفيذ  خالل  اجلودة  ضمان  وطرق  اإلشرافية  واالختبارات  املناسب  التدريب  يُساعد 

التغطية. أخطاء 

أخطاء  48.8 قياس  املهم  فمن  ولذلك،  حتمية،  تظل  بالتغطية  املتعلقة  األخطاء  فإن  التدابير،  جميع  اتخاذ  ورغم 
بشكل  احلصر  بعد  ما  استقصاء  إجراء  خالل  من  هي  ذلك  لتنفيذ  طريقة  وأفضل  عنها.  واإلبالغ  وحتليلها  التغطية 

مستقل )انظر الباب الثالث والعشرين(.

احلصر

في العادة، تتم عملية احلصر امليداني )انظر البابني التاسع عشر والعشرين(، عن طريق تخصيص منطقة حصر  49.8
التحقق من جودة عملهم. فيما سيقوم  القائمني باحلصر تنفيذ عدد من عمليات  لكل قائم باحلصر. وسيتعني على 
مشرفيهم بتنفيذ إجراءات مراقبة اجلودة باستخدام، على سبيل املثال، إجراءات عينات القبول، لضمان جودة مختلف 

جوانب عمل القائمني باحلصر.

الباب الثامن: إطار ضمان اجلودة

https://tinyurl.com/WCA2010-UNECE2006
https://tinyurl.com/WCA2010-UNECE2006


86

اإلطار 2.8 - كندا 2016 - احلد من نقص التغطية وتقديرها 

اإلحصاء  ويُجرى  الزراعيني.  ملزارع كندا ومشغليها  إحصائية  لوضع صورة  الزراعي  اإلحصاء  الكندية  اإلحصاء  جُتري هيئة 
وانصب  املراحل  متعددة  جمع  منهجية   2016 لعام  الزراعي  اإلحصاء  استخدم  السكان.  إحصاء  مع  بالتزامن  الزراعي 
التركيز على إعالن النتائج عبر اإلنترنت. وفي مايو 2016، أرسلت دعوات الستكمال استبيان اإلحصاء الزراعي عبر اإلنترنت 
للعمليات الزراعية التي مت حتديدها من خالل السجل التجاري لهيئة اإلحصاء الكندية. وامتدت فترة جمع االستبيانات من 
أيار/مايو إلى أيلول/سبتمبر 2016. وخالل هذا الوقت، مت التواصل مع املشغلني غير املستجيبني عن طريق البريد والهاتف 
معاجلة  ومتت  إحصائية.  طرق  باستخدام  العملية  بيانات  حساب  مت  رد،  أي  تلقي  عدم  حال  وفي  االستجابة.  على  حلثهم 
البيانات املستلمة وخضعت للعديد من عمليات تقييم اجلودة الصارمة والتحقق من صحتها لتحديد املشاكل املتعلقة 
التقديرات ملراجعة دقيقة واعتمادها من  وإيجاد احللول لها. وخضعت  أو غير املتسقة  أو املفقودة  الدقيقة  بالبيانات غير 
قبل جلنة إصدار الشهادات قبل نشر النتائج في أيار/مايو 2017. وفي سبيل احلد من أخطاء التغطية وتقديرها، أجريت 
استقصاءات حتديث اإلطار الزراعي قبل اإلحصاء وبعده. واستهدفت هذه االستقصاءات منشآت لم يشملها اإلحصاء 
معدل  وكان  زراعية.  عمليات  أنها  على  املؤشرات  بعض  ولديها  التجارية  األعمال  سجل  في  مسجلة  ولكنها  الزراعي 
االستجابة لإلحصاء الزراعي في عام 2016 نحو 3.94 باملائة وبلغ معدل نقص تغطية املزارع 9.4 في املائة. يشار إلى أن 

التخطيط لتنفيذ اإلحصاء الزراعي 2021 قد بدأ بالفعل.

املصدر: هيئة اإلحصاء الكندية، القسم الزراعي.

اإلطار 3.8 - ضمان اجلودة أثناء األعمال امليدانية 

جزر سانت فنسنت وغرينادين 
مت تشكيل فريق ضبط اجلودة في وحدة اإلحصاء الزراعي التابعة لوزارة الزراعة والعمل. وجال الفريق في جميع أنحاء الدولة 
بالتنسيق مع مشرفي اإلرشاد اإلقليميني للتحقق من عمل القائمني باحلصر واملشرفني. وُطلب من املشرفني جمع عينات 
من االستبيانات من القائمني باحلصر وتقدميها إلى الفريق ليتحقق منها. وأعيد إجراء بعض املقابالت مع أصحاب ملكيات 

بشكل عشوائي للتأكد من أن القائمني باحلصر قاموا بزيارتهم وأنه مت تسجيل املعلومات بشكل صحيح.

لبنان 1999-1998
التي  امللكيات  من  عشوائية  لعينة  الضبط  استبيانات  الستكمال  ومراقبني  مشرفني  من  تتكون  خاصة  فرق  تعيني  مت 
5 باملئة  .2 مت إحصاؤها. ومت حتديد العينة بالتوازي مع تقدم سير عملية اإلحصاء. وفي اجملموع، مت التحقق مما مجموعه 

االستبيانات. من 

النهائي.  التحقق  عملية  املركزي  الفريق  أجرى  االستبيانات،  صحة  من  واملراقبني(  )املشرفني  امليداني  الفريق  حتقق  وبعد 
واشتملت عملية التحقق على إجراء فحص شامل حملتوى استبيانات اإلحصاء، واستبيانات الضبط واستبيانات القرى، إلى 
جانب إجراء مقارنات مع مصادر املعلومات األخرى املتاحة. وفي بعض احلاالت، كان من الضروري االتصال باملالك عبر الهاتف 

للتحقق من البيانات أو القيام بزيارة املالك مرة أخرى ملعاجلة حاالت عدم االتساق.

املصدر: منظمة األغذية والزراعة )الفاو(، 2012

البرنامج العاملي لإلحصاء الزراعي 2020

https://tinyurl.com/WCA2020-FAO2012
https://tinyurl.com/WCA2020-FAO2012
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معاجلة البيانات

معاجلة البيانات هي واحدة من اخلطوات اجلوهرية التي يتم بها حتويل بيانات اإلحصاء األولية التي ُجمعت من  50.8
امليدان إلى ملف رئيسي إلكتروني متكامل ومحرر الستخدامه في عملية التبويب. وقد تشمل ترميز البيانات وإدخالها 
البيانات عن طريق  أو جمع  احلاسوب  الشخصية مبساعدة  املقابالت  البيانات بشكل مباشرة عند استخدام  )أو جمع 
املقابالت الذاتية مبساعدة احلاسوب(. وقد يشمل أيضاً حترير البيانات وتخصيصها. ونظراً إلمكانية وقوع أخطاء جديدة 

خالل أي من هذه العمليات، فمن املفيد اتباع أسلوبي مراقبة اجلودة الرئيسيني اللذين نوقشا أعاله.

حتتوي معظم حزم إدخال البيانات اآلن على إجراءات ُمضمنة في برنامج إدخال البيانات بهدف إجراء العديد من  51.8
عمليات التحقق بهدف احلد من األخطاء في هذه املرحلة، مبا في ذلك التحقق من النطاق وبعض عمليات التحقق من 
االتساق. وعند حتديد خطأ محتمل، مُيكن أن يُطلب من ُمدخل البيانات إعادة تدخيل احلقل. وفي حال استخدام املقابالت 
الشخصية مبساعدة احلاسوب، ميكن إجراء العديد من هذه االختبارات على مستوى احلقل. وفيما يخص عمليات جمع 
البيانات التي تشمل مسح االستبيانات وجمع البيانات عن طريق التعرف الذكي على احلروف أو التعرف على العالمات 
البصرية، ستصبح إجراءات مراقبة اجلودة ضرورية أيضاً، مبا في ذلك مراقبة جودة معدات املسح الضوئي. وينبغي أن تقوم 
مجموعة أخرى من املوظفني بالتحقق بشكل كامل من التحرير اليدوي والترميز، مبا في ذلك الطرق التي تتم مبساعدة 

احلاسوب. ويضم الباب احلادي والعشرين معلومات تفصيلية حول معاجلة البيانات.

أمثلة قطرية على جودة بيانات اإلحصاء: أستراليا، أسكوتلندا
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الباب التاسع: 
حملة عامة حول طرق تنفيذ اإلحصاء

ميكن تنفيذ اإلحصاء الزراعي باستخدام أساليب وطرق مختلفة، اعتماداً على املوارد املتاحة 
والظروف الوطنية. يناقش اجمللد األول من البرنامج العاملي لإلحصاء الزراعي 2020 أربع طرق 
اإلحصاء  وطريقة   )iii( التركيبي؛  النهج   )ii( التقليدي؛  النهج   )i( الزراعي:  اإلحصاء  إلجراء 
وبصرف  لكن  اإلحصاء.  لبيانات  كمصادر  السجالت  واستخدام   )iv( املتكامل؛  واالستقصاء 
االعتبار.  بعني  املشتركة  واالعتبارات  القضايا  أخذ  من  بد  فال  اإلحصاء،  طريقة  عن  النظر 
ويناقش هذا الباب القضايا املشتركة إلجراء اإلحصاء أياً كانت الطريقة. يلي ذلك ثالثة أبواب 
تستعرض طرق تنفيذ اإلحصاء األربعة وتقدم إرشادات توجيهية للدول حول كيفية اختيار 
أكثر الطرق مالءمة لها وتنفيذها، مع مراعاة االبتكارات التكنولوجية واملنهجية وخبرات الدول 
األخرى العملية. كما تصف األبواب الثالثة الشروط الالزمة الستخدام كل طريقة من طرق 

اإلحصاء ومزاياها، وقيودها ومتطلباتها من أجل إجراء اإلحصاء.

مقدمة

يُعرف اجمللد األول من البرنامج العاملي لإلحصاء الزراعي 2020 اإلحصاء الزراعي بأنه "عملية إحصائية جلمع ومعاجلة  1.9
ونشر بيانات عن بنية الزراعة، تغطي الدولة بالكامل أو جزءاً كبيراً منها" )الفاو.، 2017أ(. وتشمل أهدافه ما يلي:

u توفير بيانات عن بنية الزراعة، خاصة للوحدات اإلدارية الصغيرة، ومتكني إعداد التبويبات املزدوجة التفصيلية
u توفير بيانات الستخدامها كمعالم لإلحصائيات الزراعية احلالية وكتوفيق لها
u توفير أطر الستقصاءات العينات الزراعية

ويقر البرنامج العاملي لإلحصاء الزراعي 2020 بإمكانية حتقيق األهداف الرئيسية لإلحصاء الزراعي باستخدام  2.9
ومصادر  املوارد  وتوفر  الوطنية  والتفضيالت  الدول،  في  اإلحصائية  القدرات  على  اعتماداً  وذلك  مختلفة  طرق 
الزراعي، هي  اإلحصاء  أربع طرق إلجراء   2020 الزراعي  لإلحصاء  العاملي  البرنامج  من  األول  اجمللد  ويعرض  البيانات. 
السجالت  واستخدام   )iv( املتكامل؛  واالستقصاء  اإلحصاء  )iii( وطريقة  التركيبي؛  النهج   )ii( التقليدي؛  النهج   )i(

اإلحصاء. لبيانات  كمصادر 

يشرح هذا الباب طرائق اإلحصاء هذه، وطرق وخطوات تنفيذها كذلك، آخذاً بعني االعتبار االبتكارات التكنولوجية  3.9
واملنهجية، وجتارب بعض الدول العملية، كما يناقش مزايا كل طريقة، وحدودها ومتطلباتها الرئيسية.

إجراء  4.9 حول   2015 عام  في  )الفاو(  والزراعة  األغذية  منظمة  في  اإلحصاءات  شعبة  أجرتها  دراسة  وأظهرت 
اإلحصاء،  إجراء  عند  التقليدي  النهج  استخدام  تواصل  الدول  معظم  أن   ،2010 لعام  العاملي  الزراعي  اإلحصاء 
املقبلة.  البديلة في اإلحصاءات  أو الطرق  النهج  الدول الستخدام  أن يلجأ عدد متزايد من  املتوقع  أن من  في حني 
إلى  )ii( احلاجة  املفروضة على ميزانية اإلحصاء؛  القيود   )i( اتباع منهجيات بديلة، مثل:  وثمة أسباب مهمة تدعم 
)iv( )iii( التطور السريع في التكنولوجيا الرقمية واملتنقلة؛  إنتاج إحصاءات زراعية أكثر تكراراً وفي توقيت أفضل؛ 

زيادة التوافر والوصول إلى البيانات من مصادر إدارية وحتسن القدرات الفنية للتعامل مع هذه البيانات؛ )v( إحجام 
الطلب  ويخلق  املستجيب.  عبء  من  التقليل  إلى  واحلاجة  اإلحصاء،  في  املشاركة  عن  السكانية  اجملموعات  بعض 
على املزيد من البيانات، وندرة املوارد الالزمة إلجراء اإلحصاء في الوقت عينه، حتديات جديدة لضمان إجراء اإلحصاء 

التكلفة. فعالية من حيث  الطرق  بأكثر 

http://www.fao.org/3/a-i4913a.pdf
http://www.fao.org/3/a-i4913a.pdf
http://www.fao.org/3/a-i4913a.pdf
http://www.fao.org/3/a-i4913a.pdf
http://www.fao.org/3/a-i4913a.pdf
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2020 واردة بشكل ملخص  5.9 إن أبرز سمات الطرائق األربعة الواردة في إطار البرنامج العاملي لإلحصاء الزراعي 
عن  متكاملة  حملة  يوفر  مما  واحدة،  مرة  تتم  عملية  في  اإلحصاء  إجراء  يتم  لإلحصاء،  التقليدي  النهج  في  أدناه. 
اخلروج  بهدف  املنخفض،  اجلغرافي  املستوى  نفس  على  اإلحصاء  بنود  كافة  وجُتمع  محددة.  فترة  في  السكان 

الصغيرة. للمناطق  موثوقة  بإحصاءات 

تنفيذها على أساس احلصر  6.9 يتم  والتي  املركب لإلحصاء من وحدة محورية واضحة ميكن متييزها  النهج  يتكون 
الكامل ووحدة أو أكثر من الوحدات التكميلية التي يتم تنفيذها على أساس حصر العينات في وقت واحد مع الوحدة 
الوحدة  بيانات من  باستخدام  واحدة فقط،  مرة  تُنفذ  تكميلية  وحدات  وجيزة، مع  فترة  بعد  تنفيذها  يتم  أو  احملورية، 

احملورية كإطار لها.

جدول 1.9 - خصائص طرق تنفيذ اإلحصاء

اخلصائص
خصائص اإلحصاء

طريقة اإلحصاء النهج التركيبيالنهج التقليدي
واالستقصاء املتكامل

استخدام السجالت 
كمصدر لبيانات اإلحصاء

مراحل متعددة: عملية ميدانية ملرة واحدة25 مراحل جمع البيانات )احلصر(
أ( الوحدة احملورية

ب( يتم تنفيذ الوحدة 
)الوحدات( التكميلية 

بالتزامن مع الوحدة احملورية أو 
بعدها بفترة قصيرة.

مراحل متعددة:
أ( الوحدة احملورية )كالنهج 

التركيبي أو أبسط(
ب( وحدات موضوعية 

متعاقبة يتم تنفيذها في 
الفترة التي تفصل بني 

وحدتني رئيسيتني لإلحصاء 
)10 سنوات في العادة( مع 

تكرار الوحدات خالل تلك 
الفترة.

 عملية ميدانية واحدة أو 
أكثر واستخدام املصادر 

اإلدارية26 

يتم جمع جميع عناصر  تغطية عناصر اإلحصاء
اإلحصاء بعملية من مرة 

واحدة

تضم الوحدة احملورية العناصر 
الالزمة على أدنى مستوى 

جغرافي أو إداري، و/أو لوضع 
إطارات العينات للوحدة 

)الوحدات( التكميلية.

تضم الوحدة احملورية العناصر 
الالزمة على أدنى مستوى 

جغرافي أو إداري، و/أو لوضع 
إطارات العينات للوحدة 

)الوحدات( املوضوعية 
املتناوبة.

 يتم جمع عناصر اإلحصاء 
خالل العملية امليدانية ومن 

خالل استخدام املصادر 
اإلدارية.

استخدام احلصر الكامل و/أو 
حصر العينات

 احلصر الكامل بشكل 
حصري أو مع حصر العينات

احلصر الكامل للوحدة 
األساسية والعينات للوحدة 

)الوحدات( التكميلية.

احلصر الكامل للوحدة 
األساسية والعينات 

للوحدات املوضوعية املتناوبة

احلصر الكامل بشكل 
حصري أو مع حصر 

العينات27 

وضعت قبل احلصر امليداني، أطر العينات
بناء على مصادر البيانات 

اإلحصائية واإلدارية. اإلطار 
املبدئي قد يكون كافياً

تستخدم البيانات من 
الوحدة احملورية كإطار للوحدة 

)الوحدات( التكميلية

تستخدم البيانات من 
الوحدة احملورية كإطار 
للوحدات املوضوعية 

املتناوبة28

بالنسبة للمكون اإلداري، 
يكون اإلطار من مصدر إداري. 

إذا دعت احلاجة الستخدام 
حصر العينات، الستكمال 

املصدر اإلداري، ستكون حاجة 
إليجاد إطار له.

 

يتم تنفيذها على أساس احلصر  7.9 وحدة محورية لإلحصاء  أيضاً  املتكامل   تشمل طريقة اإلحصاء واالستقصاء 
الكامل كما هو احلال في اإلحصاء املركب. ولكن عند اتباع هذه الطريقة، تتبع وحدات موضوعية دورية الوحدة احملورية 
ويتم إجراؤها سنوياً أو دورياً على أساس حصر العينات وعلى فترة أطول مقارنة بالنهج املركب )فترة عشر سنوات تفصل 

بني وحدتني أساسيتني لإلحصاء(، وميكن تنفيذها مرات عديدة خالل هذه الفترة.

في اإلحصاء التقليدي، يتم جمع كافة بينات اإلحصاء من خالل عملية جمع ملرة واحدة تتم خالل عملية حصر محددة. لكن وبسبب الظروف املوسمية والزراعية،  25
ميكن حصر بعض مناطق الدولة في أوقات مختلفة من السنة )انظر الباب العاشر(.

اعتماداً على طريقة إجراء حصر اإلحصاء )جمع البيانات امليدانية(. 26
يتصل بالعناصر التي مت جمعها أثناء جمع البيانات امليدانية. 27
قد تستخدم البيانات من املصادر اإلحصائية واإلدارية األخرى كإطار للوحدة األساسية. 28
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ويهدف النهجان األخيران وطرق إجراء اإلحصاء الزراعي إلى مساعدة الدول التي ال متتلك برامج متطورة لإلحصاء  8.9
واالستقصاء الزراعي قادرة على إنتاج مجموعة واسعة من البيانات حول مختلف أبعاد امللكيات الزراعية بطريقة فعالة 
املتكامل إليجاد  واالستقصاء  وُطّورت طريقة اإلحصاء  الزراعية.  إجراء اإلحصاءات  واحلد من عبء  التكلفة،  من حيث 
نظام يضمن التدفق املستمر للبيانات بدالً من تركيز جميع املوارد في عملية إحصاء واحدة. وقد جتد الدول ذات األنظمة 

اإلحصائية الضعيفة هذه الطرائق مبثابة خطوة هامة لتطوير نظام اإلحصاء واالستقصاء الزراعي املتكامل.

كما أُدرج استخدام السجالت كمصدر لبيانات اإلحصاء كطريقة ممكنة إلجراء اإلحصاءات، حيثما كان ذلك ممكناً.  9.9
وهو يشير إلى استخدام السجالت والوثائق اإلدارية األخرى كمصدر لبيانات اإلحصاء إما بشكل حصري أو باالشتراك 

مع جمع البيانات امليدانية، كما هو احلال في الطرائق الثالثة األخرى.

تنفيذ طريقة محددة  10.9 املستخدمني فيها عند  وتوقعات  اخلاصة  الوطنية  تراعي ظروفها  أن  الدول  ينبغي على 
احلاالت  بعض  في  الدول  تستطيع  بحيث  الواقع،  أرض  على  كبيراً  تنوعاً  الوطنية  الظروف  تتنوع  ذلك،  ومع  لإلحصاء. 
تطبيق عناصر من مناهج أو طرق إحصاء مختلفة عند تنفيذ اإلحصاء الزراعي. وبصرف النظر عن طريقة اإلحصاء 
وكيفية تنفيذه، يظل املبدأ احلاسم املتمثل في توفير إحصاءات موثوقة وقابلة للمقارنة وُمفصلة على املستوى اإلداري 

واجلغرافي املنخفض، والتي تتماشى مع متطلبات املستخدمني، ذا أهمية قصوى.

لذلك، ينبغي على الدول تطوير اإلحصاء الزراعي وتنفيذه بشكل يتناسب مع أوضاعها، وأن تعي احلاجة إلى جمع  11.9
احلد األدنى من البيانات إلجراء املقارنات الدولية ولتلبية حاجة أصحاب املصلحة الوطنيني إلى املعلومات.

ولكن قبل مناقشة كل طريقة بالتفصيل في األبواب العاشر إلى الثاني عشر، فيما يلي حملة عامة حول بعض  12.9
القضايا والتوصيات املشتركة جلميع الطرائق. ويضم اجلزء الثالث مزيداً من التفاصيل حول جانبي اإلعداد والتنفيذ.

محتوى بيانات اإلحصاء

إن عناصر البيانات التي ينبغي تغطيتها في عملية اإلحصاء واحدة بصرف النظر عن طريقة تنفيذه. ويصنف  13.9
فئات:  ثالث  في  اإلحصاء  في  شمولها  ينبغي  التي  البنود   2020 الزراعي  لإلحصاء  العاملي  البرنامج  من  األول   اجمللد 
)i( البنود األساسية )مبجموع 23 بنداً(، )ii( البنود اإلطارية )15، منها 6 بنود أساسية(، )iii( البنود اإلضافية )96 بنداً(. 
الوطنية  املقارنات  إجراء  لتمكني  األساسية  البنود  أن يشمل جميع  لإلحصاء في  املتطلبات  األدنى من  احلد  ويتمثل 
البيانات على  املتابعة. وفي حال كانت عناصر  أو استقصاءات  البنود اإلطارية لنماذج اإلحصاء  والدولية، وأن يشمل 
البنود اجملتمعية املوصى بها في اجمللد  التفكير في استخدام  بالدولة، فيمكن أيضاً  مستوى اجملتمع احمللي ذات صلة 
املتاحة  البيانات األخرى  امللكيات ومصادر  البنود على مستوى  اجملتمعي  21.9، لكي يكّمل االستقصاء  الفقرة  األول، 

)مثل البيانات اإلحصائية واإلدارية( .

في عملية حتديد محتوى  14.9 باستخدامها  املوصى  اإلطارية  والبنود  األساسية  بالبنود  قائمة   2.9 اجلدول  ويعرض 
اإلحصاء في أي دولة )الفاو.، 2017أ(.

الباب التاسع: حملة عامة حول طرق تنفيذ اإلحصاء
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من الناحية العملية، ينبغي استخدام القائمة الواردة أعاله والتي تضم 32 بندا أساسياً و/أو إطارياً كنقطة بداية  15.9
عند حتديد نطاق اإلحصاء وتغطيته في دولة ما. وإذا كانت بنود البيانات على مستوى اجملتمعات احمللية ذات صلة بالدولة، 
مُيكن أيضا النظر في البنود الـ 34 املوصى بها على مستوى اجملتمع )انظر اجمللد األول، الفقرة 21.9( ، كما هو مبني في 
الفقرة 14.9. وينبغي وضع القائمة النهائية لبنود اإلحصاء اخلاصة بالدولة بالتشاور مع جميع أصحاب املصلحة من خالل 
التخلص من القوائم املوصى بها غير املوجودة، أو غير املهمة أو غير ذات الصلة بالدولة )على سبيل املثال، ميكن استبعاد 
البند 1201 إذا كان االستزراع املائي غير مهم( وإضافة عناصر البيانات املهمة للدولة غير املدرجة في القائمة أعاله. وعندما 
تقرر الدول بشأن بنود البيانات اخلاصة بها، فقد ترغب في التفكير في قائمة البنود الـ 96 اإلضافية احمُلددة في البرنامج 
العاملي لإلحصاء الزراعي 2020، اجمللد األول أو اختيار بنود من خارج تلك القائمة حسبما هو مطلوب. ويجب، عند جمع 
البيانات اجملتمعية، حتديد البنود التي سيتم تضمينها في استبيان اإلحصاء اخملصص للملكيات، وتلك املوجودة في استبيان 
االستقصاء اجملتمعي بشكل واضح. وستحدد هذه القائمة النهائية محتوى اإلحصاء اإلجمالي من حيث بنود البيانات 
التي سيتم جمعها. ومن املمارسات اجليدة تنظيم ورشة عمل املستخدمني مع املنتجني لتحديد محتوى اإلحصاء النهائي.

جدول 2.9 - قائمة بالبنود األساسية املوصى بها في البرنامج العاملي لإلحصاء الزراعي 2020

بند إطاريبند أساسيالبنود#
إطاريأساسيحتديد امللكية الزراعية وموقعها10101

أساسيالوضع القانوني للمالك الزراعي )نوع املالك(20103

أساسيجنس املالك الزراعي30104

أساسيسن املالك الزراعي40105

إطاريأساسيالغرض األساسي من إنتاج امللكية50107

إطاريأساسياألنشطة االقتصادية األخرى للعائلة60108

إطاريأساسياملساحة الكلية للملكية70201

أساسيمساحة امللكية طبقا ألنواع استخدامات األرض80202

أساسيمساحة امللكية طبقا ألنواع ملكية األرض90203

إطارياستخدام الرّي في امللكية: الري املتحكم فيه كلياً وجزئيا100301ً

أساسيمساحة األرض املروية بالفعل: الرّي املتحكم فيه كلياً وجزئيا110302ً

إطاريأنواع احملاصيل املؤقتة في امللكية120401

أساسيمساحة احملاصيل املؤقتة التي متّ حصدها )لكل نوع من احملاصيل املؤقتة(130402

إطاريأنواع احملاصيل الدائمة في امللكية وما إذا كانت في زراعات مجمعة140405

مساحة احملاصيل الدائمة املنتجة وغير املنتجة في زراعات مجّمعة )لكل نوع من احملاصيل 150406
الدائمة(

أساسي

أساسيعدد أشجار احملصول الدائم في زراعات متفرقة )لكل محصول شجرة(160407

أساسياستخدام كل نوع من األسمدة170411

إطاريوجود حضانات180413

إطاريوجود أرض مزروعة حتت غطاء واقي190415

أساسينوع نظام املاشية200501

إطاريأساسيعدد احليوانات210502

أساسيعدد اإلناث الواّلدة للحيوانات220503

أساسياستخدام املبيدات الزراعية230601

إطارياستخدام بذور معدلة وراثيا240602ً

أساسيحجم العائلة وفقاً جملموعات اجلنس والسن250801

أساسيما إذا كان العمل في امللكية هو النشاط األساسي260901

أساسيوقت العمل في امللكية270902

أساسيعدد املستخدمني ووقت عملهم في امللكية بالنوع280903

إطاريأساسيوجود استزراع مائي في امللكية291201

إطاريوجود مساحة كثيفة األشجار في امللكية301301

إطاريإن كانت احلراجة الزراعية ممارسة أم ال311304

إطاريانخراط أعضاء العائلة في نشاط صيد األسماك321401
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بيانات  16.9 بنود  لتغطية  اإلدارية  املصادر  استخدام  في  التفكير  فينبغي  املتطورة،  السجالت  ذات  الدول  في  أما 
اإلحصاء. وإذا كان من املمكن اخلروج بنتائج موثوقة كما لو أنها نتجت عن اإلحصاء استناداً إلى مصادر البيانات اإلدارية، 

فيمكن استبعاد البنود ذات الصلة من استبيان )استبيانات( اإلحصاء.

إطار اإلحصاء

يجب وضع إطار اإلحصاء الزراعي بعناية لضمان شمول جميع امللكيات الزراعية دون إغفال اي منها أو حدوث  17.9
ازدواجية في اإلحصاء أثناء إجراء اإلحصاء وفي االستقصاءات الالحقة.

وفي غياب قائمة شاملة للملكيات الزراعية من سجل إحصائي للمزارع )أي سجالت األراضي، وسجالت اإلعانات،  18.9
وما إلى ذلك أو مزيج منها(، أو غياب إحصاء حديث للسكان واملساكن أو من مصادر البيانات األخرى، فمن الضروري وضع 
اإلطار كنشاط حتضيري لإلحصاء الزراعي. وميكن القيام بذلك من خالل رسم اخلرائط و/أو وضع القوائم. كما ميكن وضع 
إطار أولي لإلحصاء الزراعي كقائمة مبساحات احلصر التي تغطي الدولة بأكملها، والتي تتم تغطيتها من قبل القائمني 

باحلصر لفحص امللكيات الزراعية املستهدفة )ملزيد من التفاصيل، انظر البابني الثالث عشر والتاسع عشر(.

متزايد  19.9 احلال في عدد  هو  ذات صلة، كما  أسئلة  زراعيا يضم  واملساكن قسماً  السكان  إحصاء  عندما يشمل 
الزراعي.  لإلحصاء  العائلي  القطاع  في  للملكيات  إطار  لوضع  املعلومات  هذه  استخدام  فيمكن  النامية،  الدول  من 
وميكن حتقيق وفورات كبيرة عند وضع األطر وعند تغطية بنود اإلحصاء الرئيسية في بعض احلاالت، شريطة أال يكون 
واملساكن.  السكان  الزراعي في إحصاء  القسم  على محتوى  واعتماداً  للغاية،  الزمني بني اإلحصاءين طويالً  الفاصل 
ويعد هذا األمر مالئماً بشكل خاص عند تطبيق املنهج التركيبي أو طريقة اإلحصاء واالستقصاء املتكامل، كما هو 
موضح أدناه. ومع ذلك، تُظهر التجارب أن التخطيط الدقيق والتعاون الوثيق بني العاملني الفنيني في إحصاء السكان 
واملساكن والعاملني املسؤولني عن اإلحصاء الزراعي أمر ضروري لضمان اخلروج ببيانات موثوقة حول امللكيات الزراعية 
من خالل إحصاء السكان واملساكن. وتعد أدلة التعليمات والتدريب املقدم للمستخدمني امليدانيني واإلشراف امليداني 
على إحصاء السكان واملساكن من املراحل األساسية التي ينبغي على العاملني في اإلحصاء الزراعي أن يُسهموا فيها. 
وهو ما من شأنه أن يحد من اخملاطر احملتملة لنقص التغطية لعدد امللكيات الزراعية عندما ال يكون القائمون باحلصر 
تركيزهم  أن  إذ  الزراعية،  امللكيات  الرئيسية لتحديد  املفاهيم  على  تدريباً جيداً  واملساكن مدربني  في إحصاء السكان 
الرئيسي سيكون منصباً على العناصر الدميوغرافية األساسية. وبصرف النظر عن الطريقة املستخدمة، يجب وضع 

إطار القطاع غير العائلي بشكل منفصل، كما هو موضح في الفقرتني 30.9 و31.9.

استخدام حصر العينات

كما أُشير في البرنامج العاملي لإلحصاء الزراعي 2020 اجمللد األول، فعند اتخاذ القرار باستخدام حصر العينات  20.9
في إحصاء ما، إلى جانب التفكير في فعاليته )الدقة مقابل التكلفة(، يجب أخذ عناصر أخرى بعني االعتبار، مثل:

u لبيانات اإلحصاء األدق  والتفاصيل اجلغرافية  املطلوب  التكامل  مستوى 
u اجلارية العينات  استخدام اإلحصاء كإطار الستقصاءات 
u اإلحصاء بيانات  محتويات 
u .)القدرة على التعامل مع طرق العينات والتحليل اإلحصائي الالحق بناء على العينات )الفاو.، 2017أ، الباب الرابع

وكما هو مبني أعاله، فعند تنفيذ إحصاء السكان واملساكن وتخصيص قسم )أو وحدة( زراعية مفصلة، يجب  21.9
بيان احلاجة إلى إجراء إحصاء كامل مقابل التكاليف اإلضافية ومستوى التكامل املطلوب مع بقية بنود البيانات. وفي 
بعض احلاالت، عندما تُغطي بيانات إحصاء السكان واملساكن متطلبات اإلطار وبدرجة مقبولة من املوثوقية وتغطي 
معظم البنود األساسية للبيانات، قد يكون إحصاء العينات كافياً للوفاء باحتياجات الدولة بطريقة فعالة اقتصادياً. ومت 
تنفيذ هذه الطريقة للحد من تكاليف اإلحصاء في العديد من الدول اجلزرية الصغيرة واألفريقية، ولكن ال يزال يتعني 

إجراء حصر منفصل للقطاع غير العائلي.

ويناقش  22.9 العينات.  أطر  وضع  مسألة  في  ملياً  التفكير  يجب  العينات،  إحصاء  لتنفيذ  التخطيط  وعند 
التي ينبغي  العوامل  إلى جانب  العينات،  إيجابيات وسلبيات احلصر الكامل وحصر  بالتفصيل  الباب اخلامس عشر 

فيها. التفكير 
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احلدود

التي  23.9 امللكيات  دنيا حلجم  إلى وضع حدود  الدول  العديد من  تلجأ  )الباب السادس(،  وكما نوقش في اجمللد األول 
سيتم شمولها في اإلحصاء. ويكمن املسوغ املنطقي وراء وضع هذه احلدود في وجود عدد كبير من امللكيات الصغيرة 

جداً، والتي لها إسهام هامشي في إجمالي اإلنتاج الزراعي، والتي يتسبب شمولها في زيادة عبء العمل وموازنته.

وميكن استخدام مختلف املعايير لوضع احلدود الدنيا للحجم، مثل األمور التالية املتعلقة بامللكيات: 24.9

u  األرض املُشغلة واملاشية التي يتم تربيتها )مثل املساحة الكلية للملكية، أو املساحة بحسب االستخدام
الرئيسي لألرض، وإجمالي عدد املاشية بحسب األنواع الرئيسية، و/أو بحسب سن محددة(؛

u العمال املستخدمني(؛ املدخالت )عدد 
u اخملرجات )مثل قيمة اإلنتاج الزراعي، قيمة املبيعات، كمية احملصول الذي مت بيعه(؛
u  الزراعية األنشطة  على  الزراعي  اإلحصاء  نطاق  حصر  ميكن  احلالة،  هذه  مثل  وفي  اإلنتاج،  من  الهدف   

الكفاف. ملكيات  واستبعاد  التجارية، 

احلدود  25.9 ينبغي جتنب  ولكن  دنيا للحجم.  أو مجموعة منها لوضع حدود  املعايير  واحد من هذه  وميكن استخدام 
املعقدة. كما ينبغي بيان معايير احلدود املستخدمة لتحديد اجملتمع املستهدف بوضوح، وأن تكون معروفة للعاملني في 

اإلحصاء واملستجيبني واملستخدمني، واحملددة في تقرير اإلحصاء للمساعدة في تفسير نتائج اإلحصاء وحتليلها.

 وفي سبيل حتديد حدود االستثناء، ثمة حاجة ملعلومات موثوقة حول املنتجني الزراعيني لضمان عدم استبعاد  26.9
سوى الوحدات ذات املساهمة القليلة في إجمالي اإلنتاج الزراعي من اإلحصاء. وميكن وضع احلدود الدنيا للحجم قبل 
اإلحصاء بفترة طويلة، وذلك استناداً إلى بيانات من اإلحصاءات الزراعية السابقة، وسجالت املزارع، وغيرها من مصادر 
البيانات اإلحصائية واإلدارية ذات الصلة، أو إلى نتائج عملية إعداد القوائم التي أجريت في مرحلة ما قبل اإلحصاء. وفي 
احلالة األخيرة، ينبغي إدراج املعلومات ذات الصلة املتعلقة بحجم امللكية في القائمة. وعند اجلمع بني مرحلة اإلدراج 
وحصر اإلحصاء )بدءاً من وضع قائمة بالعائالت(، ستكون هنالك حاجة لطرح بعض األسئلة األولية الستبعاد تلك التي 

ال تكون ملكيات زراعية. ملزيد من التفاصيل، انظر اجمللد األول )الفقرة 32.6(.

تطبق العديد من الدول التي متتلك نظام إحصائي زراعي متطور وسجالت قوية للمزارع حدوداً دنيا للحجم، مما  27.9
أنه يجب على  إلى  األوروبي29  املثال، تشير تشريعات اإلحصاء في االحتاد  يضمن تغطية جيدة لإلحصاء. وعلى سبيل 
الدول التي تطبق حدوداً األدنى للحجم في إحصاءاتها حتديد حد الشمول في اإلحصاء عند مستوى يستثني امللكيات 
)باستثناء  الزراعي  االستخدام  إجمالي  في  أقل  أو  باملائة   2 بنسبة  مجتمعة  "تسهم  والتي  حجماً،  األصغر  الزراعية 
األراضي املشتركة( ونسبة 2 باملائة أو أقل من العدد اإلجمالي لوحدات املواشي الزراعية" واحلدود املادية التي وضعها 

االحتاد األوروبي )االحتاد األوروبي، 2008(.

ورغم قبول بعض الدول لهذا االعتبار، فال ميكن الدفاع عنه في العديد من الدول النامية، والتي ميكن أن تسهم  28.9
املزارع الصغيرة جداً إسهاماً كبيراً في اإلنتاج الزراعي اإلجمالي. ولكن غالباً ما تشكل امللكيات الصغيرة جزءاً هاماً من 
الهيكل الزراعي، وال ميكن تقدمي صورة كاملة دون احلصول على معلومات حولها. ولذلك ال تطبق بعض الدول، ال سيما 
تلك التي يُسهم القطاع العائلي فيها في مستوى اإلنتاج الزراعي و/أو متتلك نظام إحصائي غير متطور، أي حدود دنيا 
للحجم أو أنها تضع حدوداً دنيا شديدة االنخفاض لتحديد امللكيات الزراعية املؤهلة. وينبغي على الدول التي تستثني 
امللكيات الصغيرة من اإلحصاء الكامل أن تُخفض احلدود الدنيا حلجم امللكيات املشمولة باإلحصاء قدر اإلمكان، وأن 

تدرس إمكانية جمع البيانات من خالل استقصاءات عينات مخصصة للملكيات دون احلدود املقامة لإلحصاء.

جمع البيانات من امللكيات في القطاع العائلي وامللكيات في القطاع غير العائلي

في العديد من الدول، تُقسم امللكيات الزراعية إلى أنواع مختلفة من الوحدات، ويتم حصرها باستخدام طرق  29.9
محددة، فعلى سبيل املثال، ميكن تطبيق أطر وطرق حصر مختلفة لكل مما يلي:

كان يجري العمل لسن تشريع جديد لإلحصاءات األوروبية في وقت نشر هذا اجمللد. 29
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u  مزارع مثل  املتخصصة  واملزارع  "الكبيرة"،  واملزارع  "التجارية"،  كذلك  )وتسمى  "اخلاصة"  الزراعية  امللكيات 
أساس  على  إحصائية  عائدات  وتوفر  العائلي،  غير  القطاع  إلى  العادة  في  تنتمي  والتي  إلخ(،  اخلنازير، 
16.15(. وغالباً ما يتم تغطية هذه امللكيات في اإلحصاء  الباب اخلامس عشر، الفقرة  منتظم )انظر أيضاً 
باستخدام احلصر الذاتي )مثل البريد اإللكتروني باإلرسال والرد أو املقابالت الذاتية مبساعدة احلاسوب. كما 

املعلومات. املقابالت الشخصية لضمان جمع  مُيكن استخدام 
u  ًأيضا )انظر  النامية  الدول  في  املباشرة  املقابالت  باستخدام  حصرها  يتم  ما  عادة  والتي  العائالت،  ملكيات 

الباب العشرين(.

ينبغي وضع قائمة امللكيات اخلاصة )اإلطار( قبل جمع البيانات امليدانية باستخدام املصادر اإلحصائية واإلدارية  30.9
ذات الصلة )سجالت املزارع اإلحصائية، السجالت الضريبية، االحتادات الزراعية، غرف الزراعة، إلخ(. وفي العديد من الدول 
النامية، يكون عدد هذه امللكيات صغيراً في العادة مقارنة بعدد امللكيات في القطاع العائلي، وعادة ما يتم تغطيتها 
من خالل احلصر الكامل أثناء اإلحصاء الزراعي في جميع طرق التنفيذ. وينبغي حتديد هذه امللكيات في القطاع غير 
العائلي بشكل دقيق باستخدام معايير خاصة بكل دولة )مثال: املزارع التي تزيد عن 10 هكتارات، املزارع التي حتتوي على 

أكثر من 100 رأس من املواشي، واملزارع التي لديها نظام محاسبي، وما إلى ذلك(.

االستقصاء اجملتمعي

الزراعي، ألنه من العملي جمع بعض  31.9 البيانات اجملتمعية في نفس وقت اإلحصاء  في بعض احلاالت، يتم جمع 
العناصر على مستوى اجملتمع بدالً من مستوى امللكية )مثل الوصول إلى اخلدمات، والبنية التحتية، واألراضي الرعوية 
املشتركة، والغابات(. يناقش الباب التاسع في اجمللد األول من البرنامج العاملي لإلحصاء الزراعي 2020 القضايا املنهجية 
واملفاهيمية فضالً على البنود املناسب إدراجها في البيانات اجملتمعية. وتناقش الفقرات التالية بعض املسائل التشغيلية 

التي ينبغي أخذها في االعتبار عند تنفيذ االستقصاء اجملتمعي خالل اإلحصاء الزراعي.

التحديد التشغيلي للوحدة اإلحصائية لالستقصاء اجملتمعي

تعتمد الوحدة اإلحصائية املستخدمة في االستقصاء اجملتمعي على الهيكل اإلداري في الدولة والهيكل الذي  32.9
يحدد أصغر وحدة ميكن إدراجها، والتي يجب أن تكون محددة حتديداً جيداً عند تنظيم االستقصاء اجملتمعي وأن تتسم 
باالستقرار في وقت جمع البيانات. وعادة ما يتم حتديد الوحدة اجملتمعية من خالل اللوائح القانونية في الهيكل اإلداري 
والتنظيمي في الدولة، والتي ميكن أن تشمل اإلقليم واملقاطعة والقرية. فعلى سبيل املثال، فإن "القرية" هي الوحدة 
التي عادة ما تُستخدم جلمع البيانات اجملتمعة في معظم الدول األفريقية. وتعد القرية الوحدة اإلدارية األدنى مستوى، 
وتديرها سلطة ُمعترف بها، مثل رئيس القرية الذي يدعمه مجلس قروي. ويضم اإلطار 1.9 قائمة ببعض الدول التي 

أجرت استقصاءات مجتمعية.

اإلطار 1.9 - الوحدات اجملتمعية في بعض الدول اخمُلتارة 

في أفريقيا، استخدمت االستقصاءات اجملتمعية في جمهورية الكونغو )2014(، غامبيا )2011(، ليسوتو )2009(، مالوي 
)2006(، النيجر )2004(، جمهورية تنزانيا املتحدة )2007-2008( وتوغو )2011( القرية كوحدة إحصائية، وكانت االستجابة 
تتم عن طريق رئيس القرية بدعم من اجمللس القروي. وكان من الضروري إجراء تعديل إضافي في جمهورية الكونغو؛ إذ مت 
استخدام مركز القرية كوحدة إحصائية، ألنها مُيكن أن تُشكل من منطقة أو عدة مناطق، مبا في ذلك القرى النائية املرتبطة 

واملدارة من مركز القرية. وفي كوت ديفوار )2014(، كانت البلدية هي الوحدة اإلدارية.

أما في آسيا، فقد استخدمت الصني )2007(، الهند )2010-2011(، جمهورية إيران )اإلسالمية( )2014(، كوريا )2015( 
 )2011( وفيتنام  القرية  منطقة   )2010( ميامنار  استخدمت  بينما  مجتمعية،  كوحدة  القرية   )2012 )"بارنغي"  والفلبني 
البلدية كوحدة مجتمعية. وفي أمريكا الالتينية، استخدمت دولة بوليفيا املتعددة القوميات )2013( ونيكاراغوا )2011( 

اجملتمع كوحدة مجتمعية
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يجب أن يكون لالستقصاء اجملتمعي نفس تغطية اإلحصاء الزراعي اجلغرافية. وكما أشار اجمللد األول من البرنامج  33.9
الزراعي،  اإلحصاء  فيها كجزء من  احمللية  اجملتمعات  كافة  العادة  في  الدول  تغطي  ال   ،2020 الزراعي  لإلحصاء  العاملي 
ولكنها تقصر جمع البيانات على اجملتمعات التي تضم ملكيات زراعية. وسيشمل ذلك األمر بعض اجملتمعات احلضرية 
احلصر  أساس  على  اجملتمعي  االستقصاء  يُجرى  ما  وعادة  احلضرية.  املناطق  في  الزراعية  امللكيات  بعض  وجود  بسبب 
الكامل، وذلك بسبب انخفاض التكلفة اإلضافية املترتبة على تنفيذ العمل امليداني لإلحصاء، وإمكانية ربط بيانات 

امللكيات والبيانات اجملتمعية بسهولة.

في بعض األحيان، يتم جتاهل احلاجة إلى إيجاد إطار موثوق لالستقصاء اجملتمعي. وميكن أن يشكل حتدياً في بعض  34.9
الدول. وميكن التفكير في استخدام اإلطار املستخدم في اإلحصاء الذي يُجري ملرة واحدة )في اإلحصاء التقليدي( أو في 
الوحدة احملورية لإلحصاء في حالة طرائق اإلحصاء واالستقصاء املتكامل لوضع إطار لالستقصاء اجملتمعي. ويفترض 
أكثر(  أو  صغيرتني  قريتني  من  أو  قرية  من  جزءاً  املنطقة  هذه  تكون  أن  ميكن  )حيث  احلصر  ملساحة  الشامل  الفحص 
العمل،  وفي سبيل ضبط سير  اجملتمعي.  االستقصاء  إجراء  عند  القرى  مثل  اجملتمعية،  للوحدات  الفحص  ذات  إجراء 
من املستحسن وضع إطار محدد قبل جمع البيانات يتضمن قائمة شاملة بالقرى التي ستتم زيارتها حسب اإلقليم 
واملقاطعة وما إلى ذلك. وعند وضع إطار للوحدات اجملتمعية، من املهم التأكد من تغطية جميع مساحات احلصر بهدف 
جتنب نقص التغطية للوحدات اجملتمعية وجتنب التداخل بني املناطق للحيلولة دون العد املزدوج. وفي هذا الصدد، يُعد 
التعاون اجليد مع املكتب اإلحصائي الوطني أو مؤسسة أخرى، التي حتتفظ بقائمة املناطق احمللية، مبا في ذلك القرى 

والبلدات، أمراً بالغ األهمية.

االستبيان اجملتمعي

عند التفكير في تنفيذ استقصاء مجتمعي، يجب األخذ بعني االعتبار البنود اجملتمعية البالغ عددها 34 والتي  35.9
يوصي بها اجمللد األول من البرنامج العاملي لإلحصاء الزراعي 2020 الفقرة 21.9، وذلك وفق احتياجات الدول.

وكما هو مبني في اجمللد األول، ينبغي أن يتجنب محتوى االستقصاء اجملتمعي جمع املتغيرات التي ُجمعت على  36.9
مستوى امللكيات أو تلك املتاحة بالفعل من املصادر اإلحصائية أو اإلدارية األخرى املوثوقة. وعادة ما تضم االستقصاءات 
اجملتمعية العناوين املشتركة: اجلغرافيا )مبا في ذلك مستوى اإلتاحة(، واالقتصاد، والوصول إلى البنية التحتية واخلدمات 
االقتصادية واالجتماعية، والتوافر، والوصول إلى البنية التحتية واخلدمات الزراعة، مبا في ذلك التسويق والتخزين واملعاجلة. 

متتلك العديد من الدول معايير وتسميات للخدمات االجتماعية وتعمل على تنسيقها داخل كل قطاع. فعلى  37.9
الضروري  فمن  ولذلك،  الصحية.  الرعاية  مراكز  أنواع  جميع  تسميات  الصحية  اإلحصاءات  تستخدم  املثال،  سبيل 
استخدام التسميات واملعايير ذاتها في االستقصاء اجملتمعي. كما أن بعض البنود مثل توافر اخلدمات العامة )الصحة 

والتعليم وما إلى ذلك( متوافرة بسهولة من السجالت اإلدارية، وال ينبغي جمعها من الوحدات اجملتمعية.

 وعلى نحو مماثل، يجب أن تكون أدلة التعليمات اخلاصة باالستقصاء اجملتمعي مفصلة وأن يتم شرح املفاهيم  38.9
بشكل جيد لضمان جودة جمع البيانات. فعلى سبيل املثال، يجب حتديد نوع الوحدات بوضوح بالنسبة لألسئلة املتعلقة 

بتوافر وحدات التصنيع الزراعي في اجملتمع.

وميكن تعزيز الفائدة املتأتية من البيانات اجملتمعية بشكل كبير من خالل إجراء نقاش مفتوح مع املستخدمني  39.9
والشركاء الرئيسيني في املراحل املبكرة من اإلحصاء بهدف مراجعة جميع املفاهيم واملتغيرات وحتى طرائق املتغيرات 
هذه  ملناقشة  األفضل  السبيل  املنتجني  مع  املستخدمني  عمل  ورشة  وتعد  االستقصاء.  تنفيذ  قبل  عليها  واالتفاق 

القضايا عند إعداد اإلحصاء، مبا في ذلك االستقصاء اجملتمعي.

تنظيم عملية جمع بيانات االستقصاء اجملتمعي

مع  40.9 مقابالت  إجراء  طريق  عن  االستبيان  استكمال  ميكن  احلصر  فترة  خالل  اجملتمعي  االستقصاء  إجراء  عند 
العاملني في اإلحصاء. وميكن بدالً من ذلك إجراء االستقصاء اجملتمعي في وقت أنسب ولكن ليس بعد حصر اإلحصاء 

بفترة طويلة لضمان احملافظة على الفترة املرجعية عينها.

للملكيات.  41.9 املستخدمة  والتنفيذ  اإلحصاء  طريقة  على  الزمني  وإطاره  اجملتمعي  االستقصاء  تنفيذ  يعتمد 
اجملتمعي  االستبيان  تعبئة  ميكن  املتكامل،  واالستقصاء  اإلحصاء  طريقة  استخدام  عند  املثال،  سبيل  فعلى 
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الوحدة  استبيان  تنفيذ  باحلصر  القائمون  يتولى  حني  وفي  األساسي.  االستقصاء  في  البيانات  جمع  مرحلة  أثناء 
احملورية في منطقة حصر أو منطقة محددة، مُيكن أن يتولى املشرفون في القرية التابعة ملساحة احلصر/املنطقة 
)مثل  القرية  رئيس  مع  الباحث مقابلة  إجراء  االستبيان من خالل  تعبئة  وميكن  اجملتمعي.  االستقصاء  تنفيذ  ذاتها 
الشعبية  الدميقراطية  الو  جمهورية  في  العام  واإلحصاء   ،2015-2014 الكونغو  جمهورية  في  العام  اإلحصاء 
وفي   .)2016-2015 ديفوار،  وكوت   ،2013-2012 توغو  )مثل  التركيز  أسلوب مجموعة  باستخدام  أو   )2011-2010
العادة، تتكون مجموعة التركيز من رئيس القرية ومواطنني بارزين وأشخاص من ذوي اخلبرة واملعرفة اجليدة بالوضع 
الدين وممثلي املنظمات  والبيئي للقرية )مثل املدرسني واملمرضني وموظفي اإلرشاد ورجال  االجتماعي واالقتصادي 
غير احلكومية وقادة منظمات املزارعني، وما إلى ذلك(. ومن املفترض أن يُشرف املشرف اإلقليمي أو احمللي على عمل 

وجودته. اجملتمعي  االستقصاء  بفعالية  يتعلق  فيما  املشرف 

أمثلة قطرية حول االستقصاء اجملتمعي: هيتي، ماالوي، نيكاراغوا

أسلوب  42.9 باستخدام  اجملتمعية  البيانات  جمع  املالئم  من  كان  إذا  ما  ملعرفة  املناسب  االهتمام  إيالء  ينبغي 
املقابالت الذاتية )مثل البريد اإللكتروني باإلرسال والرد أو املقابالت الذاتية مبساعدة احلاسوب(، مما يسمح بتحقيق 
أمام  اجملال  إلتاحة  مبكر  وقت  في  للمستجيبني  اجملتمعية  االستبيانات  إرسال  ويجب  اإلحصاء.  ميزانية  في  وفورات 
توفير البيانات النوعية وفي الوقت املناسب. وعادة ما يتولى موظفون متخصصون من وكالة اإلحصاء دعم جهود 

اجملتمعات. البيانات من  جمع 

معاجلة البيانات وإعداد تقارير بالنتائج ونشرها

بامللكيات  43.9 املتعلقة  املعلومات  بربط  للسماح  مصمم  اجملتمعي  االستبيان  في  الهوية  بتحديد  اخلاص  القسم 
وتلك املتعلقة باجملتمع الذي تنتمي إليه. وحتى في غياب التبويبات املتقاطعة جملموعتني من البيانات بشكل دائم، فثمة 

احتمالية إلجراء مزيد من التحليل املتعمق لبيانات اإلحصاء باستخدام بيانات امللكيات والبيانات اجملتمعية.

ملزيد من التفاصيل حول جمع البيانات اجملتمعية ونشرها لتكون مكمالً لبيانات اإلحصاء على مستوى امللكية،  44.9
قد يرغب القارئ باالطالع على )اجمللد األول، البابني التاسع والعاشر(.

املراجع ومزيد من القراءات
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Regulation (EEC) No 571/88. [Cited 15 September 2017].
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الباب العاشر: 
اإلحصاء التقليدي

في النهج التقليدي لإلحصاء، يتم إجراء اإلحصاء في عملية ملرة واحدة، مما يوفر حملة متكاملة 
عن السكان من خالل مجموعة شاملة من البيانات على املستوى اجلغرافي األدنى في فترة 
محددة. وفي السابق، كان النهج التقليدي لإلحصاء هو الطريقة األكثر استخداماً من قبل 

الدول لتنفيذ اإلحصاءات، وما يزال يُستخدم على نطاق واسع.
النهج  هذا  وباستخدام  الزراعية.  امللكيات  جلميع  كامل  إلى حصر  "إحصاء"  كلمة  وتُشير 
احلصر  باستخدام  يتم  الذي  الزراعي  لإلحصاء  األساسية  باخلصائص  الوفاء  يتم  التقليدي، 
الكامل واالستبيان الشامل. ولكن في سبيل جعل اإلحصاء التقليدي أكثر فعالية من حيث 
االستبيان  مبدأ  أو  بالعينة  واحلصر  الكامل  احلصر  بني  اجلمع  الدول  بعض  تختار  التكلفة، 
تكون  أن  ينبغي  التقليدي،  اإلحصاء  في  بالعينة  احلصر  استخدام  وعند  القصير-الطويل. 

العينة كبيرة كفاية للخروج مبعلومات إحصائية دون قطرية ميكن االعتماد عليها.
يشرح هذا الباب اإلحصاء التقليدي، وطرق وخطوات تنفيذه ومزاياه وحدوده ومتطلباته.

الوصف

يعتبر اجمللد األول من البرنامج العاملي لإلحصاء الزراعي 2020 "أن األسلوب التقليدي إحصاء يتّم إجراؤه كعملية  1.10
ملرة واحدة يتّم فيها تسجيل جميع معلومات اإلحصاء".30 فعند إجراء اإلحصاء التقليدي، يتم اللجوء إما الستخدام 
استبيان واحد جلميع امللكيات الزراعية أو استخدام مزيج من االستبيانات القصيرة والطويلة. وفي احلالة الثانية، يضم 
التفصيلية  املعلومات  الطويل جلمع مزيد من  يُستخدم  امللكيات، في حني  أسئلة موجهة جلميع  القصير  االستبيان 
من عينة محددة من امللكيات الزراعية )مثالً امللكيات فوق احلد املقرر(. وميكن إجراء اإلحصاء التقليدي عن طريق احلصر 

الكامل أو حصر العينة أو كالهما.

وفي السابق، كان النهج التقليدي لإلحصاء هو الطريقة األكثر استخداماً من قبل الدول لتنفيذ اإلحصاءات،  2.10
وما يزال يُستخدم على نطاق واسع. وكما هو مبني في اجمللد األول من البرنامج )الفقرة 5.4(، فإّن هذا األسلوب مناسب 
للدول التي تستخدم برنامج إحصائي واستقصائي متكامل أو ترغب في جمع بنود اإلحصاء عند املستويات اإلدارية/

اجلغرافية املنخفضة.

واحدة،  3.10 ملرة  عملية  في  يتم  احلصر  أن  البرنامج  إطار  في  تنفيذه  يتم  الذي  التقليدي  اإلحصاء  مييز  ما  أهم  إن 
خالل مدة حصر محددة، لتوفير حملة متكاملة عن السكان في تلك الفترة. وتختلف هذه الطريقة عن النهج التركيبي 
وطريقة اإلحصاء واالستقصاء املتكامل، التي يتم خاللها جمع املعلومات على مراحل متعددة. كما تختلف عن طريقة 
استخدام السجالت كمصدر لبيانات اإلحصاء، والتي يتم خاللها استخدام البيانات اإلدارية ليس فقط كإطار أو لدعم 

العمليات امليدانية، ولكن أيضاً كمصدر لبيانات اإلحصاء.

ولكن  4.10 واحدة.  بيانات  جمع  عملية  خالل  من  الطريقة  هذه  في  اإلحصاء  بنود  كافة  جمع  يتم  آنفاً،  ُذكر  وكما 
السنة  من  مختلقة  أوقات  في  الدولة  من  معينة  مناطق  حصر  يتّم  أن  وميكن  والزراعية،  املوسمية  األحوال  بسبب 
)انظر البرنامج العاملي لإلحصاء الزراعي 2020، اجمللد األول، الفقرة 34.6(. ومن ناحية أخرى، تشمل الطريقة التقليدية 
حاالت )مبوجب مبدأ االستبيان القصير-الطويل( يتم خاللها استكمال االستبيان الطويل من خالل إجراء زيارة ثانية 

)انظر الفقرة 33.10( ويوضح الشكل 1.10 أدناه اإلحصاء الزراعي التقليدي.

الفاو.، 2017أ. 30
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طرق وخطوات التنفيذ

اخلطوات والتوقيت

تبني التجارب وجود حاالت متنوعة ينبغي فيها على الدول النظر بعناية عند اتخاذ القرار بشأن الطريقة األنسب  5.10
منفرد  بشكل  الكامل  احلصر  استخدام   )1 بشأن:  قرار  اتخاذ  في  األولى  اخلطوة  وتتمثل  التقليدي.  اإلحصاء  لتنفيذ 
استخدام  أو  الزراعية  امللكيات  واحد جلميع  استبيان  استخدام  كان سيتم  إذا  ما   )2 العينات،  باالشتراك مع حصر  أو 
استبيانات مختلفة )مثل تطبيق مبدأ االستبيان القصير-الطويل(. وينبغي أيضاً النظر بعناية في طرق احلصر )التي 
ميكن أن تكون متماثلة أو مختلفة باختالف أنواع امللكيات( )انظر الفقرة 29.9(. أما اخلطوات التالية فهي تلك املوضحة 

في نهاية الباب األول وفي األبواب ذات الصلة من اجلزء الثالث.

إذا كان سيتم  6.10 وما  الدولة  في  الزراعية  املواسم  احلسبان  في  امليدانية  البيانات  توقيت جمع  يأخذ  أن  ينبغي 
القصير- االستبيان  مبدأ  تطبيق  عند  ثانية  لزيارة  حاجة  هنالك  ستكون  أو  واحدة  زيارة  في  واحد  استبيان  تنفيذ 

.)33.10 الطويل )انظر الفقرة 

وتُناقش الفقرات أدناه طرق تنفيذ اإلحصاء التقليدي حسب أنواع احلصر واالستبيانات املستخدمة. 7.10

أنواع احلصر: احلصر الكامل مقابل حصر العينات

تُشير كلمة "إحصاء" إلى حصر كامل جلميع امللكيات الزراعية. ومع ذلك، ميكن تنفيذه باستخدام حصر العينات  8.10
شرط أن تكون العينة كبيرة مبا يكفي إلنتاج بيانات دون قطرية موثوقة. ويُناقش الباب اخلامس عشر بالتفصيل العوامل 
التي ينبغي أخذها بعني االعتبار عندما يكون استخدام حصر العينات أمراً متوقعاً )انظر الفقرات 59.15 إلى 62.15(. 

وهنالك ثالثة أنواع من احلصر ميكن تطبيقها، وهي:

u الزراعية في اإلحصاء احلصر الكامل، حيث يتم تغطية جميع امللكيات 
u  مزيج من احلصر الكامل واحلصر بالعينة، حيث يتم تغطية جزء من قطاع السكان املستهدفني باستخدام

احلصر الكامل وآخر على أساس احلصر بالعينة
u اختيار عينة كبيرة الستقصاء السكان املستهدفني يتم  بالعينة، حيث  احلصر 

الشكل 1.10 - اإلحصاء الزراعي التقليدي

عملية املساحة 
واإلدراج

اإلطار

التعداد 
السكاني

اإلحصاء 
الزراعي 
التقليدي

سجالت املزارع 
واملصادر اإلدارية 
واإلحصائية 

األخرى
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احلصر الكامل

إن اإلحصاء الزراعي، الذي يتم من خالل احلصر الكامل، هو الطريقة التقليدية لتنفيذ اإلحصاء في العديد من  9.10
الدول. وهي الطريقة األكثر شمولية لتنفيذ اإلحصاء، حيث يتم احلصول على نتيجة كل خاصية من قيم اخلصائص 

التي تتمتع بها امللكيات التي مت حصرها.

بشكل  10.10 الدولة  مساحة  كافة  تقسيم  يتم  الكامل،  باحلصر  الزراعي  اإلحصاء  إجراء  سبيل  وفي  عام،  بشكل 
للقائمني  تخصيصها  يتم  والتي  احلصر،  مساحات  مثل  حتديدها،  وميكن  متداخلة  غير  مناطق  تشكيل  ويتم  واضح، 
باحلصر. عند تنفيذ العمليات امليدانية، يقوم القائمون باحلصر بزيارة أصحاب امللكيات ويجرون االستبيانات في مساحات 
شاملة  قائمة  توفر  عدم  حال  وفي  البيانات.  جمع  وتزامن  كاملة  تغطية  يضمن  الذي  األمر  لهم،  اخملصصة  احلصر 
بامللكيات الزراعية قبل مرحلة احلصر، يقوم القائمون باحلصر بدراسة مساحات احلصر لتحديد امللكيات الزراعية وتنفيذ 

االستبيانات.

أثناء مرحلة جمع البيانات، وعندما يستخدم القائمون باحلصر طريقة املقابلة وجهاً لوجه، فإنهم يستخدمون  11.10
استبياناً لكل ملكية زراعية تعود ملكيتها لقطاع السكان املستهدفني عن طريق إجراء مقابلة مع املستجيب. وإلى 
الستكمال  املطلوبة  األخرى  البيانات  وجمع  املساحات  بقياس  األحيان  بعض  في  باحلصر  القائمون  يقوم  ذلك،  جانب 
البيانات  جلمع  واالستالم(  إلكترونية  رد  التوصيل/رسالة  )مثل  الذاتي  احلصر  طرق  استخدام  ميكن  كما  االستبيان. 
اإلحصائية من امللكيات. وملزيد من املعلومات حول طرق جمع البيانات، مبا في ذلك جمع البيانات عن بعد، يرجى االطالع 
على الباب العشرين. وتناقش الفقرة 29.9 اخلصائص احملددة حلصر امللكيات اخلاصة )التجارية أو الكبيرة(، والتي عادة ما 

تعود ملكيتها للقطاع غير العائلي.

وتعد طريقة تنفيذ اإلحصاء هذه األكثر تكلفة من حيث األعمال امليدانية، والتي تنطوي على حتديات كبيرة  12.10
االستبيانات  لتولي  وتدريبهم  امليدانيني  العاملني  من  كبير  عدد  حشد  تتطلب  وهي  والتنظيم.  للتخطيط  بالنسبة 
أنها ال تتطلب  اإلحصائية. ورغم أن هذه الطريقة تتطلب إطاراً إحصائياً موثوقاً، حالها حال باقي طرق اإلحصاء، إال 
العينات  على  قائماً  إحصاًء  املتطلبات  تتعدى  ال  إذ  اإلطار؛  عليها  يحتوي  التي  باخلصائص  األمر  يتعلق  عندما  الكثير 
وهي الطريقة األكثر عملية لتنفيذ اإلحصاء وإعداد سجل إحصائي باملزارع من أجل اإلعداد إلطار عينات فعال ليتم 

استخدامه في االستقصاءات الزراعية املنتظمة املستقبلية. 

أمثلة قطرية حول الطريقة التقليدية )اإلحصاء باحلصر الكامل(: البرازيل، تشيلي، الصني، نيوزيلندا، بولندا.

مزيج من احلصر الكامل وحصر العينات

السكان  13.10 من  جزء  يتم حصر  العينات، حيث  وحصر  الكامل  احلصر  استخدام  على  اإلحصاء  إجراء  ينطوي  قد 
املستهدفني بالكامل، في حني يتم حصر الباقي على أساس حصر العينات.

وثمة طرق مختلفة للجمع بني احلصر الكامل وحصر العينات في اإلحصاء التقليدي، مثل: 14.10

(i i ،إليها الوصول  يسهل  التي  و/أو  الدولة  في  أهمية  األكثر  الزراعية  املناطق  في  الكامل  احلصر  استخدام 
واستخدام عينة من القرى أو مساحات احلصر في باقي أجزاء الدول )حيث تكون الزراعة أقل أهمية(؛

(ii i استخدام احلصر الكامل في بعض أنواع امللكيات أو في امللكيات التي تزيد مساحتها على حد الشمول باحلصر )مثل
امللكيات الكبيرة التي قد تسهم بنسبة كبيرة من اإلنتاج الزراعي( وتطبيق حصر العينات على امللكيات الباقية.

)مثل  15.10 امللكيات  املستهدفني حسب موقع  السكان  يتم تقسيم   ،)i( رقم  املزيج  األولى من  الفئة  عند تطبيق 
امللكيات في املناطق ذات اإلنتاج الزراعي الكثيف وتلك املوجودة في مناطق أخرى، و/أو امللكيات في املناطق التي يسهل 
الوصول إليها وامللكيات في املناطق النائية(. وميكن تطبيق هذه الطريقة بشكل خاص في الدول التي يوجد فيها أماكن 
العينات صورة جيدة  يوفر حصر  أن  الزراعي. وميكن  القطاع  في  بسيطاً  والتي تسهم إسهاماً  إليها  الوصول  يصعب 

وفعالة من حيث التكلفة لألوضاع في تلك املناطق.

وفي الفئة الثانية )ii(، يتم تطبيق معايير أخرى، مثل أنواع امللكيات و/أو احلدود، لتحديد استخدام احلصر الكامل  16.10
أو حصر العينات. واعتماداً على امللكيات املستهدفة، ميكن تقسيم هذه الفئة إلى فئتني فرعيتني:
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u  احلصر تطبيق  فيها  يتم  حاالت  إلى  وتشير  الكامل  احلصر  إلى  أقرب  تكون  والتي  األولى  الفرعية  الفئة 
الكامل على امللكيات الزراعية ذات املساهمة األكبر في اإلنتاج الزراعي )مثالً تلك التي فوق حد الشمول(، 
دون مستوى شمول  تلك  )أي  الباقية  امللكيات  أما  للملكيات.  الساحقة  الغالبية  العادة  في  والتي تشكل 
محدد أو تعتبر صغيرة حسب معايير أخرى(، فيتم حصرها على أساس العينات لضمان احلصول على صورة 

الزراعي. للقطاع  كاملة 
u  "تشير الفئة الفرعية الثانية إلى حاالت يتم فيها تطبيق احلصر الكامل على امللكيات الكبيرة أو "اخلاصة 

29.9(، ذات املساهمة الكبيرة في اإلنتاج الزراعي، في حني يتم حصر امللكيات املتبقية، مثل  )انظر الفقرة 
امللكيات الصغيرة واملتوسطة )والتي تشكل في العادة الغالبية الساحقة من امللكيات الزراعية في الدول 
ذات االقتصادات النامية( على أساس العينات. وفي احلقيقة، ميكن اعتبار هذا النوع من اإلحصاء كإحصاء 

قائم على العينات يضم طبقة حصر كاملة، وهو موضح أدناه.

وذلك  17.10 اإلطار،  العينات من  بناء على  التي سيتم حصرها  الزراعية  امللكيات  أخذ  يتم  التقليدي،  اإلحصاء   في 
خالل املرحلة التحضيرية لإلحصاء وباستخدام تصميم العينات املناسب. ويناقش البابان الثالث عشر واخلامس عشر 

بالتفصيل مسائل اإلطار وتصميم العينات لإلحصاءات التي تستخدم احلصر بالعينة.

وقد ترغب الدول باختيار طرق مختلفة للجمع بني احلصر بالعينة واحلصر الكامل في اإلحصاء التقليدي، وذلك  18.10
باستخدام عناصر مختلفة من املسائل التي نوقشت أعاله. وعلى سبيل املثال، ميكن تطبيق احلصر الكامل لتغطية 
جميع امللكيات في املناطق الريفية وامللكيات التي تتجاوز حد الشمول في الدراسة في تلك املناطق، وتطبيق احلصر 
بالعينة لباقي امللكيات )باجلمع بني الفتني األولى والثانية املعروضتان أعاله(. وعند استخدام هذين النوعني من احلصر، 
ميكن تطبيق استبيان واحد أو استبيانات مختلفة خملتلف اجملموعات الفرعية للملكيات، ومن األمثلة على احلالة الثانية 

استخدام مبدأ االستبيان القصير-الطويل )انظر الفقرات 27.10 إلى 35.10(.

عند  19.10 جوهري  سلبي  جانب  ثمة  ولكن  التكلفة.  حيث  من  الكفاءة  تعزيز  إلى  احلصر  نوعي  بني  اجلمع  ويهدف 
املقارنة مع احلصر الكامل، وهو عدم قدرة املساحات التي يتم حصرها على أساس العينات أو أنواع امللكيات على توفير 
اإلحصاءات التفصيلية على املستويات اإلدارية األقل، وتوفير إطار كامل الستقصاءات العينة اجلارية. ويتطلب استخدام 

العينات وجود إطار عينات موثوق ومستوى مناسب من اخلبرات في تنظيم االستقصاءات والعينات.

احلصر بالعينة

في اإلحصاء القائم على العينات مبوجب النهج التقليدي، يتم اختيار عينة كبيرة من امللكيات وحصرها في  20.10
عملية تتم على مرة واحدة. ويجب أن تكون العينة كبيرة كفاية إليجاد بيانات على املستوى ما دون الوطني. 

ومن غير املمكن تقدمي توصية معينة حول حجم العينة املطلوبة لإلحصاء القائم على العينات. وفي العادة،  21.10
الوطني  املستوى  على  مثالً،   - الثالث  اإلداري  املستوى  حتى  البيانات  لتوفير  يكفي  مبا  كبيرة  العينة  تكون  أن  يجب 
ومستوى األقاليم واملقاطعات. وثمة عوامل أخرى مهمة، مثل تصميم العينة، والظروف الزراعية في الدولة، ومحتوى 
ويناقش  للدولة.  اإلداري  والهيكل  الوطنية  دون  بالتفصيالت  يتعلق  فيما  املستخدمني  ومتطلبات  اإلحصاء،  بيانات 

البابان الثالث عشر واخلامس عشر بالتفصيل األطر وتصاميم العينات لإلحصاءات القائمة على احلصر بالعينات.

وميكن استخالص احتمالية اختيار امللكيات الزراعية للحصر بالعينات من إطار العينات الذي يقوم على أساس  22.10
إحصاء السكان واملساكن األخير، أو سجل املزارع اإلحصائي أو مصادر إحصائية وإدارية أخرى أو من خالل مزيج منها. 

وملزيد من التفاصيل حول اإلطار وتصميم العينة، يرجى الرجوع إلى البابني الثالث عشر واخلامس عشر.

التي  23.10 للدول  مفيداً  واملساكن  السكان  إحصاء  في  بالزراعة  املتعلقة  البنود  من  مجموعة  إدراج  يكون  وقد 
تخطط إلجراء اإلحصاء الزراعي بناًء على احلصر بالعينات. ولهذا الغرض، قد ترغب الدول في إدراج وحدة زراعية في 
إحصائها للسكان واملساكن، تضم العناصر الالزمة إلعداد إطار العينات لإلحصاء الزراعي الالحق. ويناقش اجمللد األول 
البنود اإلطارية املوصى بجمعها في إحصاء   )18.5 إلى   14.5 2020 )الفقرات  الزراعي  البرنامج العاملي لإلحصاء  من 
السكان. وعندما يكون الوقت الفاصل بني عمليتي إحصاء طويالً جداً، قد تصبح معلومات اإلطار التي مت جمعها في 
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لتنفيذ  العينات  إطار  القيام بعملية ميدانية لتحديث  يلزم  واملساكن قدمية، وقد  السكان  الزراعية إلحصاء  الوحدة 
إحصاء  في  الوطني  دون  ما  الزراعي  اإلحصاء  بنود  فيها  إدراج  فيها  يتم  التي  احلاالت  على  لالطالع  بالعينات.  احلصر 

السكان انظر الفقرة 19.9 أعاله.

وحدة  24.10 التي تضم  التركيبية  الطريقة  التقليدية عن  الطريقة  مبوجب  العينات  على  القائم  اإلحصاء  يختلف 
قبل  العينة  يتم تصميم  األول،  النموذج  واحدة. ففي  بيانات  تنفيذها كجزء من عملية جمع  يتم  تكميلية  )وحدات( 
العمل امليداني لإلحصاء، وفي النموذج الثاني، توفر الوحدة احملورية إطار العينات لتنفيذ الوحدة )الوحدات( التكميلية 

)انظر الباب احلادي عشر(.

ويعد احلصر بالعينة أقل تكلفة من حيث العمل امليداني، كما أنه يحد من عبء املستجيبني مقارنة باحلصر  25.10
الكامل. ولكنه يتطلب إطار عينات موثوقاً وما يكفي من املعلومات الداعمة، كما أُشير في وقت سابق، وخبرات متطورة 
في تنظيم اإلحصاء والعينات، خاصة فيما يتعلق بوضع تصميم مناسب للعينات، إلى جانب حتديد إجراءات التنفيذ 

بشكل واضح خالل العمليات امليدانية.

أنواع االستبيانات املستخدمة

االستبيان الواحد

عند إجراء اإلحصاء التقليدي، ميكن تقدمي استبيان واحد جلميع امللكيات الزراعية، بغض النظر عن نوعها )أي  26.10
عائلية أو غير عائلية(، وحجمها وموقعها، وما إلى ذلك. وعند االقتضاء، لن يتم استكمال بنود و/أو أقسام محددة في 
االستبيان، والتي تكون غير ذات صلة بأنواع ملكيات معينة. فعلى سبيل املثال، عند تقدمي االستبيان مللكية في القطاع 
أو  امللكية(  في  والعمل  والدميغرافية،  االجتماعية  اخلصائص  )مثل  العائلة  أفراد  حول  األسئلة  جتاوز  يتم  العائلي،  غير 
حدائق املطبخ. ويكون االستبيان الواحد مفيداً بشكل خاص عند إجراء اإلحصاء عن طريق احلصر الكامل. ومن امليزات 
املهمة التي يتمتع بها االستبيان الواحد مقارنة باالستبيانات املتعددة هي كونه أبسط وأن تطبيقه أسهل في امليدان 
)بسبب تقدمي االستبيان ذاته جلميع امللكيات(، وميكن أن يكون أقل تكلفة فيما يتعلق بالطباعة واخلدمات اللوجستية 

وتطوير تطبيقات معاجلة البيانات، إلخ.

االستبيان القصير-الطويل

االستبيان  27.10 مبدأ  استخدام  ميكن  املتعمقة،  الدراسة  من  مزيد  إلى  البنود  أو  املوضوعات  بعض  حتتاج  وعندما 
القصير-الطويل، والذي يتم مبوجبه تقدمي استبيان قصير جلميع امللكيات في حني يتم استخدام استبيان طويل أكثر 

تفصيالً جملموعة محددة من السكان أو لعينة من امللكيات.

ويكمن الغرض من هذا املبدأ في زيادة نطاق بنود اإلحصاء من خالل تضمني البنود ذات الصلة مبجموعة فرعية  28.10
من السكان وذلك باستخدام االستبيان الطويل، باإلضافة إلى املعلومات التي مت جمعها من خالل احلصر الكامل. ويعني 
هذا األمر أنه بالنسبة للبنود الرئيسية )مثل البنود األساسية واإلطارية(، يتم إجراء احلصر الكامل جلميع امللكيات، أما 
بالنسبة خملتلف البنود اإلضافية، فيتم حصر مجموعة فرعية فقط من امللكيات. وقد يكون جمع هذه البنود اإلضافية 

أكثر صعوبة وقد تتضمن طرح أسئلة متعمقة للمستجيبني. 

يتم تقدمي االستبيان القصير جلميع امللكيات الزراعية على أساس احلصر الكامل، في حني يتم تقدمي االستبيان  29.10
الطويل فقط إلى:

u  ملكيتها تعود  أن  أو  الشمول،  حد  من  أكبر  تكون  أن  مثالً  محددة،  ملعايير  وفقاً  حتديدها  مت  التي  امللكيات 
لشريحة محددة من السكان

u الزراعية امللكيات  عينة من 

متطلبات  30.10 الطويل:  االستبيان  يغطيها  التي  الفرعية  الفئة  حتديد  معايير  تشمل  أن  ميكن  األولى،  احلالة  في 
احلدود القائمة )مثل املساحة الكلية للملكية، واملساحة حسب أنواع االستخدام الرئيسية لألراضي، واملاشية حسب 
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األنواع الرئيسية، واملنطقة اجملهزة للري، وما إلى ذلك( و/أو أنواع امللكيات )مثل امللكيات في القطاع غير العائلي(، وما 
االستبيان  يُخصص  في حني  املستهدفني،  السكان  القصير ملسح  االستبيان  إجراء  يتّم  األسلوب،  هذا  في  ذلك.  إلى 

الطويل فقط للملكيات التي تستوفي املعايير احملددة.

في احلالة الثانية، يتم إجراء االستبيان الطويل على عينة من امللكيات، يتم حتديدها من إطار العينات خالل  31.10
املرحلة التحضيرية لإلحصاء وقبل إجراء احلصر. فعلى سبيل املثال، مُيكن استخدام احلصر الكامل لتنفيذ االستبيان 
القصير والعناصر التي تتطلب معلومات تفصيلية عند أدنى مستوى جغرافي، في حني ميكن استخدام احلصر بالعينات 
إلجراء االستبيان الطويل الذي يضم البنود التي تكون فيها املعلومات اجملمعة مقبولة و/أو التي يصعب جمعها )مثل، 
البنود حول رقع األراضي أو حول املمارسات الزراعية(. ويجب أخذ مصداقية نتائج العينة في احلسبان عند حتديد األسئلة 
التي يجب تضمينها في االستبيانات القصيرة والطويلة. في هذه احلالة، ستكون هنالك حاجة ملعلومات إضافية في 

املرحلة التحضيرية بهدف تصميم العينة التي يتم تضمينها بعناية إلجراء االستبيان الطويل.

مبوجب مبدأ االستبيان القصير-الطويل، قد تُشير البنود التفصيلية لالستبيان الطويل إلى موضوع محدد  32.10
)مثل األرض، الري، احملاصيل، املاشية، املمارسات الزراعية، العمل في امللكية، إلخ(، أو إلى مواضيع متعددة، أو تتضمن 
واحلضانات،  الزراعية،  والدفيئات  فقط(،  البساتني  أو  العنب  كروم  )أو  الدائمة  احملاصيل  مثل  فقط،  املتخصصة  البنود 

واآلالت واملعدات، إلخ.

قد يتم االنتهاء من االستبيان الطويل )إلى جانب االستبيان القصير( خالل الزيارة األولى للقائم باحلصر، أو خالل  33.10
زيارته الثانية. وفي احلالة الثانية، يتم تقدمي االستبيان القصير فقط للملكيات الزراعية، في حني يتم إجناز االستبيان 
الطويل خالل الزيارة الثانية للملكيات التي مت حتديدها على أنها تنتمي إلى مجموعة فرعية تقع ضمن حيز االهتمام أو 

إلى عينة من هذه امللكيات.

ميكن أن يُسهل استخدام املقابالت الشخصية مبساعدة احلاسوب )انظر الباب العشرين( العمل امليداني. وميكن  34.10
برمجة اجلهاز الستخدام املعلومات التي مت جمعها في االستبيانات القصيرة لتحديد اجملموعات الفرعية التي سيتم 

تقدمي االستبيانات الطويلة لها.

أسئلة  35.10 للتعامل مع  وتدريبهم  امليدانيني  العاملني  تعبئة عدد كبير من  اإلحصاء هذه  تنفيذ  تتطلب طريقة 
تدريباً  امليدانيون مدربني  العاملون  أن يكون  البسيطة وأسئلة االستبيان الطويل املفصلة. ويجب  القصير  االستبيان 
جيداً لضمان التطبيق املناسب خلطة حتديد العينات أو قواعد اختيار امللكيات املؤهلة لالستبيان الطويل، عند استخدام 
العينات من هذه امللكيات. وباإلضافة إلى ذلك، فإن جتميع نتائج االستبيانات الطويلة وتوحيدها مع نتائج االستبيان 

القصير يعد أمراً أكثر تعقيداً.

أنواع االستبيانات األخرى

السكان  36.10 شرائح  مختلف  تناسب  لكي  باإلحصاء  خاصة  استبيانات  تصميم  إمكانية  الدول  جتارب  تبني 
املستهدفني )انظر الباب السادس عشر(. في العديد من الدول، تستخدم استبيانات مختلفة جلمع البيانات من امللكيات 
العائلية وامللكيات غير العائلية. في هذه احلالة، وباستثناء مجموعة بنود اإلحصاء املشتركة، يضم استبيان اإلحصاءات 
امللكية، ومساحة  لإلنتاج في  الرئيسي  الغرض  القطاع وحسب، مثل  بهذا  تتصل  بنوداً  العائلية  للملكيات  اخملصص 

حدائق املطبخ، واخلصائص الدميوغرافية واالجتماعية، وعمل أفراد العائلية في امللكية،31 إلخ.

وثمة إمكانية أخرى تتمثل في استخدام استبيانات ُمحددة خملتلف األقاليم، خاصة عندما تختلف هذه األقاليم  37.10
أ( ميكن جمع معلومات محددة  احلالة:  الزراعية. في هذه  ممارساتها  وفي  واملواشي  احملاصيل  أنظمة  في  كبيراً  اختالفاً 
وأكثر تفصيالً في بعض األقاليم و/أو ب( ميكن حذف بعض البنود من استبيان إقليم ما وتقليص طولها بشكل كبير. 
باإلنتاج احليواني على وجه احلصر تقريباً، ويفتقر للمحاصيل بسبب  إذا كان أحد األقاليم معروفاً  فعلى سبيل املثال، 
خصائصه الطبيعية، فقد يتم تقليل عدد األسئلة املتعلقة باحملاصيل، والتوسع في تلك املتعلقة بالثروة احليوانية. ومع 

لإلحصاء  31 العاملي  للبرنامج  األول  اجمللد  من  الثامن  الباب  انظر  العائلي،  القطاع  في  امللكيات  من  بجمعها  املوصى  اإلحصاء  بنود  حول  املعلومات  من  ملزيد 
 .2020 الزراعي 
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ذلك، ينبغي حتليل ذلك بعناية، إذ سيتم افتراض وضع قيمة صفر لبنود اإلحصاء في املناطق التي ال يتم فيها جمع 
معلومات عن هذه البنود. وقد يكون اإلحصاء مفيداً لتحديد مدى تطوير منتجات جديدة في مناطق محددة. وبالتالي، 
قد يكون من الصعب حتديد هذه املنتجات اجلديدة في حال استخدام هذا النوع من االستبيان "اخملصص"، الذي يضم 
أسئلة محدودة أو قليلة وضعت استناداً إلى معلومات سابقة. وإلى جانب ذلك، قد ينطوي استخدام استبيانات ُمحددة 
خملتلف األقاليم، وأنواع امللكيات وما إلى ذلك، على تكبد تكاليف إضافية، مثل تلك املتعلقة بخدمات الطباعة، وتطوير 

تطبيقات ملعاجلة البيانات، إلخ.

الواليات  مولدوفا،  ليتوانيا،  مختلفة(:  إحصاء  استبيانات  )استخدام  التقليدية  الطريقة  على  قطرية  أمثلة 
األمريكية املتحدة 

مزيد من األمثلة من الدول: منظمة األغذية والزراعة )الفاو(، 2018

املزايا الرئيسية والقيود واملتطلبات

فيما يلي نبذة عن املزايا الرئيسية لإلحصاء التقليدي وقيوده ومتطلباته.  38.10

املزايا

كما هو مبني فيما سبق، فإن أكبر املزايا التي يتمتع بها اإلحصاء التقليدي هي شمولية التغطية والتزامن.  39.10
شاملة  بيانات  وتوفير  محددة،  فترة  في  املستهدفني  السكان  كامل  عن  حملة  توفير  في  اإلحصاء  من  النوع  هذا  وميتاز 

وتوفيرها على أدنى مستوى جغرافي.

 وباستخدام طريقة اإلحصاء التقليدي، يتم الوفاء باخلصائص األساسية لإلحصاء الزراعي الذي يتم باستخدام  40.10
احلصر الكامل. وتوفر النتائج التي يوفرها اإلحصاء التقليدي أساساً قوياً للتخطيط القطاعي اجليد. وميكن إنتاج البيانات 
على أدنى املستويات اإلدارية واجلغرافية ودون وقوع أخطاء في العينات. كما تُتيح نتائج اإلحصاء اخلروج بتبويبات مختلفة 
تتماشى مع مطالب املستخدمني، مبا في ذلك الطلب على البيانات اخلاصة بالوحدات اإلدارية الصغيرة ومعلومات عن 
كبيرة،  اقتصادية  أهمية  ذات  تكون  قد  والتي  املواشي،  وأنواع  النادرة  واحملاصيل  اجلديدة  احملاصيل  مثل  النادرة،  األحداث 

خاصة بالنسبة لبعض املناطق أو جملموعات فرعية من امللكيات الزراعية.

تقل  41.10 إحصائي،  نهج  أو  أي طريقة  حال  حاله  به،  الوثوق  ميكن  إحصاء  إطار  وجود  يتطلب  النوع  هذا  أن  ورغم   
متطلبات اإلحصاء التقليدي الذي يتم باحلصر الكامل عندما يتعلق األمر باخلصائص التي يتم تضمينها في اإلطار 
قاعدة جيدة  الكامل  باحلصر  التقليدي  اإلحصاء  يُشكل  قد  ذلك،  وإلى جانب  العينات.  القائم على  باإلحصاء  مقارنة 

لوضع سجل إحصائي للمزارع وإطار عينات شامل الستخدامه في االستقصاءات الزراعية الالحقة.

القيود

األكثر  42.10 وهو  اإلداري.  وتعقيده  تكلفته  هو  الكامل  باحلصر  التقليدي  اإلحصاء  يواجهها  التي  القيود  أكبر  أحد 
كلفة. وبسبب املوارد املالية الكبيرة الالزمة إلجراء احلصر الكامل، تكافح الدول أحياناً في سبيل توفير األموال الكافية 

في الوقت املناسب إلجراء هذا اإلحصاء بالشكل الصحيح.

امللكيات  43.10 عن  تفصيلية  معلومات  جلمع  كبيرة  جهود  بذل  على  الكامل  باحلصر  التقليدي  اإلحصاء  ينطوي 
الزراعية، كما أنه يشكل عبئاً أكبر على املستجيبني مقارنة باإلحصاء على أساس العينات. وقد يشكل هذا األمر عائقاً 

كبيراً في الدول التي تتراجع فيها نسبة املشاركة في اإلحصاء أو تلك ذات املوارد احملدودة.

إن أحد العقبات احملتملة لهذا النهج )احلصر الكامل( هو خطر إثقال كاهل استبيان اإلحصاء بسبب الضغط  44.10
الشديد الذي ميارسه بعض صانعي السياسات أو غيرهم من أصحاب املصلحة إلدراج بنود مفصلة جلمع البيانات على 
املستوى الوطني وعلى املستوى اإلداري األدنى. وينطبق هذا بصفة خاصة على الدول التي متتلك نظام إحصاء زراعي غير 
متطور، والتي متيل إلى استخدام اإلحصاء الزراعي جلمع معلومات أخرى، غير البيانات الهيكلية، والتي ينبغي جمعها 

عادة من خالل االستقصاءات الزراعية املنتظمة.

الباب العاشر: اإلحصاء التقليدي

http://www.fao.org/world-census-agriculture/wcarounds/wca2020/web-based/ar/#chapter10
http://www.fao.org/world-census-agriculture/wcarounds/wca2020/web-based/ar/#chapter10
http://www.fao.org/world-census-agriculture/wcarounds/wca2010/countries2010/ar/
http://www.fao.org/world-census-agriculture/wcarounds/wca2010/countries2010/ar/
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ومن السلبيات األخرى في اإلحصاء باحلصر الكامل حاجته إلى عدد كبير من القائمني باحلصر واملشرفني. وفي  45.10
كثير من احلاالت، ال يكون العاملني امليدانيني الذين يحملون املؤهالت املطلوبة متاحني بأعداد كافية. وفي هذه احلالة، 
يجب تخفيض احلد األدنى من املتطلبات وما يصاحبه من أثر سلبي على جودة البيانات التي يتم جمعها. وباإلضافة إلى 
ذلك، تشكل احلاجة إلى توفير التدريب الالزم لعدد كبير من العاملني في اإلحصاء امليداني خالل فترة زمنية قصيرة حتدياً. 
كما قد يؤدي نقص العاملني امليدانيني املدربني وذوي اخلبرة، وما يصاحب ذلك من غياب إشراف ميداني نوعي، وغيرها من 
الصعوبات املتصلة بتنظيم عملية جمع البيانات امليدانية من عدد كبير من امللكيات الزراعية إلى حدوث أخطاء في 

العينات عند تنفيذ اإلحصاء التقليدي.

كما أن كمية البيانات التي جتب معاجلتها في اإلحصاء باحلصر الكامل كبيرة جداً، األمر الذي يؤثر على املوازنة  46.10
وتوقيت نشر نتائج اإلحصاء. وقد يتم اللجوء إلى تأجيل إصدار النتائج ونشرها لوقت طويل في حال غياب القدرة على 

معاجلة البيانات بشكل مناسب.

 وكما نوقش من قبل، ففي سبيل جعل اإلحصاء التقليدي أكثر فعالية من حيث التكلفة، تختار بعض الدول  47.10
باحلصر  اإلحصاء  إجراء  من  بدالً  وذلك  القصير-الطويل،  االستبيان  مبدأ  أو  بالعينة  واحلصر  الكامل  احلصر  بني  اجلمع 
الكامل من خالل استبيان شامل. تهدف طرق تنفيذ اإلحصاء هذه إلى تخفيض التكاليف وعبء املستجيبني اإلجمالي، 
في الوقت الذي يتم فيه جمع معلومات مفصلة حول بعض شرائح السكان املستهدفني أو املوضوعات ذات األهمية 
اخلاصة. يضم الباب اخلامس عشر )انظر الفقرات 59.15 إلى 62.15( مزيداً من التفاصيل حول إيجابيات احلصر الكامل 

واحلصر بالعينات وسلبياتهما، إلى جانب العوامل التي ينبغي أخذها بعني االعتبار.

املتطلبات

كما هو مبني أعاله، ميتاز اإلحصاء التقليدي بالعديد من املزايا، ويواجه العديد من القيود كذلك، مقارنة بطرائق  48.10
اإلحصاء األخرى. وينبغي دراسة تنفيذ هذا النوع من اإلحصاء في الدول ذات الظروف املناسبة التي تسمح بتنفيذه 

بشكل فعال. وفيما يلي بعض املتطلبات الرئيسية للحد من القيود التي يعاني منها هذا النوع من اإلحصاء:

u .املتداخلة الزمنية  واألطر  الكبير  العمل  اجليد بسبب حجم  والتخطيط  التنظيمية  القدرة 
u  توفير ما يكفي املوارد، يجب ضمان  الكثير من  الكامل يتطلب تخصيص  باحلصر  التقليدي  أن اإلحصاء  مبا 

ومعاجلة  امليدانية،  العمليات  وتنفيذ  لإلحصاء،  التحضير  أثناء  املناسب  الوقت  في  وتوفيرها  األموال  من 
ونشرها.  البيانات 

u  اإلحصاء ومكاتب بوكالة  وثقتهم  احلصر،  املشاركة في عملية  وموافقتهم على  املستهدف  اجلمهور  وعي 
اإلحصاء.

u  توافر عدد كاف من العاملني امليدانيني الذين ميلكون احلد األدنى من املؤهالت، والذين ميكن إرسالهم لتنفيذ
لإلحصاء. امليداني  العمل 

باملشاركة مع  49.10 )مثالً  بالعينة  باحلصر  التقليدي  اإلحصاء  تنفيذ  إضافية عند  ثمة متطلبات  ذلك،  وإلى جانب 
احلصر الكامل أو مبوجب مبدأ االستبيان القصير-الطويل(، مثل: 

u  .توفر قدرات جيدة لتنظيم اإلحصاء في وكالة اإلحصاء، مبا في ذلك اخلبرات الكافية لتحديد العينات
u .توفر إطار عينات موثوق

املراجع ومزيد من القراءات
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الباب احلادي عشر: 
اإلحصاء التركيبي وطريقة اإلحصاء واالستقصاء املتكامل

يناقش هذا الباب طريقتني من طرائق إجراء اإلحصاء الزراعي واللتان تضمان العديد من أوجه 
التشابه. الطريقة األولى هي اإلحصاء التركيبي الذي مت تطبيقه ألول مرة في جولة اإلحصاء 
عام 2010. وتتضمن هذه الطريقة وحدة منطية أساسية يتم تنفيذها على أساس احلصر 
الكامل ووحدة إضافية أو أكثر يتم تنفيذها على أساس العينة في الوقت نفسه أو بعد فترة 
قصيرة من إجناز الوحدة احملورية وملرة واحدة فقط. أما الطريقة الثانية، فهي طريقة اإلحصاء 
احلصر  أساس  على  تنفيذها  يتم  محورية  وحدة  أيضاً  تشمل  التي  املتكامل،  واالستقصاء 
الكامل، كما هو احلال في اإلحصاء التركيبي. ولكن األمر اخملتلف عند اتباع هذه الطريقة، هو 
وجود وحدات موضوعية دوارة تتبع الوحدة احملورية ويتم تنفيذها سنوياً أو دورياً على أساس 
فترة عشر سنوات  تتم على  )التي  التركيبية  بالطريقة  أطول مقارنة  فترة  وعلى  العينات 
الفترة.  هذه  خالل  عديدة  مرات  تنفيذها  وميكن  لإلحصاء(،  أساسيتني  وحدتني  بني  تفصل 
وتستخدم هاتان الطريقتان كأسلوب منخفض التكلفة للحصول على شريحة واسعة من 

البيانات عن أبعاد مختلفة للملكيات الزراعية. 

اإلحصاء التركيبي
الوصف

ُطبقت هذا الطريقة لتنفيذ اإلحصاء الزراعي للمرة األولى في البرنامج العاملي لإلحصاء الزراعي 2010، بهدف  1.11
مساعدة الدول على توفير شريحة أوسع من البيانات مع اإلبقاء على تكلفة إجراء اإلحصاء. ويبقي البرنامج العاملي 
لإلحصاء الزراعي 2020 على هذه الطريقة مع وجود وحدة منطية أساسية يسهل متييزها ويتم تنفيذها على أساس 
احلصر الكامل ووحدة إضافية أو أكثر يتم تنفيذها على أساس العينة في الوقت نفسه أو بعد فترة قصيرة من إجناز 
الوحدة احملورية وملرة واحدة فقط. ويجب تنفيذ الوحدات احملورية والتكميلية خالل فترة قصيرة، أي خالل سنة أو سنتني 

من بعضهما البعض.

ومن الشروط األساسية أن تستخدم البيانات من الوحدة احملورية كإطار للوحدة )الوحدات( التكميلية. ولذلك،  2.11
فإن اإلحصاء الذي يستخدم االستبيان القصير-الطويل في عملية واحدة ال يعتبر إحصاء تركيبياً. وميكن تبيان اإلحصاء 

التركيبي الذي ظل في نسخة البرنامج 2020 بالشكل التالي )املعدل من نسخة عام 2010(:

يجمع اجمللد األول من البرنامج العاملي لإلحصاء الزراعي 2020 بنود البيانات اإلحصائية املوصى بها في 15 موضوعاً،  3.11
يتصل كل منها بواحد من املوضوعات ذات االهتمام )مثالً األرض، الري، احملاصيل، املواشي، إلخ(. في اإلحصاء التركيبي، 
تُعرف الوحدة بأنها مجموعة من بنود البيانات التي سيتم جمعها عن مجموعة محددة من السكان املستهدفني. في 
حني تشمل الوحدات التكميلية مجموعة من بنود البيانات من موضوع واحد عندما يتعلق األمر باجملموعة احملددة ذاتها 
املثال، ستشمل الوحدة التكميلية اخلاصة باملواشي بنود بيانات من موضوع  من السكان املستهدفني. فعلى سبيل 
إذا  امللكيات  الفئة املستهدفة جميع  أن تكون  التي تضم مواشي. وميكن  امللكيات  والتي سيتم جمعها من  املواشي 
كانت البنود ذات صلة بكافة امللكيات الزراعية أو مبجموعة فرعية منها، التي تتعلق بنود البيانات بها. فعلى سبيل املثال، 
قد تتعلق الوحدة اخلاصة بالعمل في امللكية جلمع معلومات تفصيلية حول هذا املوضوع بجميع امللكيات، في حني أن 
الوحدة اخلاصة بالري قد ال تتعلق إال بامللكيات التي تستخدم الري. وفي بعض احلاالت اخلاصة، ميكن دمج بنود من عدة 

مواضيع في وحدة واحدة )البيئة، واملمارسات الزراعية، وما إلى ذلك(.
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البيانات  4.11 بنود  تكون  )عندما  واحد  استقصاء  في  البيانات  مُيكن جمع  تكميلية،  وحدة  أكثر من  وجود  حال  وفي 
اخلاصة بالوحدات مناسبة للفئة املستهدفة ذاتها(، أو من خالل عدة استقصاءات عندما يتعلق األمر بفئات مستهدفة 
مختلفة. وعلى سبيل املثال، مُيكن جمع البيانات لوحدة تكميلية خاصة باحملاصيل بشكل مشترك مع البيانات اخلاصة 
باملمارسات الزراعية، في حني قد تهم الوحدة اخلاصة باملواشي والوحدة اخلاصة بتربية األحياء املائية فئات مستهدفة 
التي يجب  مختلفة، وبالتالي ميكن جمعها بشكل منفصل من خالل استقصاءات مختلفة. ومن االعتبارات املهمة 
أخذها بعني االعتبار احلد من التكاليف التشغيلية من خالل جمع البيانات عن طريق وحدات مختلفة، كلما كان ذلك 

ممكناً، وجتنب زيارة امللكيات نفسها عدة مرات جلمع معلومات حول وحدات مختلفة.

البيانات.  5.11 أو أكثر لتغطية جميع بنود  البيانات لكل وحدة إضافية، استخدام استقصاء واحد  أثناء جمع  ميكن، 
اإلحصاء  مبعنى  "وحدات"  تُعد  ال  والتي  مواضيع مختلفة،  من  بنوداً  وأن جتمع  أقسام،  في  االستبيانات  تنظيم  وميكن 

التركيبي.

ومتت  6.11 اإلحصاء  طرائق  جميع  في  ذاتها  هي  التركيبي  اإلحصاء  طريقة  في  بشمولها  املوصى  البيانات  بنود  إن 
مناقشتها في الفقرات 14.9 إلى 17.9 أعاله. وبالنسبة لإلحصاء التركيبي، تُعطى الدول أولوية لتحديد محتوى وحداتها 
األساسية والتكميلية. ومع ذلك، يوصى بأن تشمل الوحدة احملورية البنود اإلطارية وغيرها من البنود اخلاصة بقائمة بنود 
اإلحصاء، أو تلك الواقعة خارجها، وأن يتم تغطية جميع البنود األساسية بني الوحدات احملورية والتكميلية. ويوفر اجلدول 

2.9 أعاله قائمة بالبنود األساسية والبنود اإلطارية املوصى بها.

وتتمثل اخلطوة التالية في اإلحصاء التركيبي في حتديد البنود التي يجب إدراجها في الوحدة احملورية وتلك التي  7.11
اجملتمعية. ومن جديد، ميكن  إدراجها في االستقصاءات  التي يجب  تلك  وأخيراً  التكميلية،  الوحدات  إدراجها في  يجب 
استخدام اجلدول رقم 2.9 بعد تعديل قائمة البيانات كنقطة بداية الختيار بنود البيانات التي يجب إدراجها في الوحدات 
احملورية والتكميلية. وفي حال عدم وجودها في الوحدة احملورية، يجب أن تشمل هذه الوحدة البيانات الالزمة لوضع إطار 
مناسب جلمعها في الوحدات التكميلية. ويجب على الدول اتخاذ هذا القرار اعتماداً على متطلباتها الوطنية، آخذة 

بعني االعتبار التكاليف وتوافر املوارد، مبا في ذلك املوارد املالية والبشرية.

الشكل 1.11 - طريقة اإلحصاء التركيبي - الوحدات احملورية والتكميلية

عملية املساحة 
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وفيما يخص البنود التي يجب إدراجها في الوحدة احملورية، تظل املعايير التالية التي وردت في نسخة البرنامج  8.11
لعام 2010 سارية املفعول، ويجب التفكير بها:

u .والتخطيط الزراعية  السياسات  الالزمة لوضع  البنود األساسية 
u  شكل على  أو  القرية،  أو  املقاطعة  مستوى  على  مثال  الصغيرة،  اإلدارية  للوحدات  البيانات  إنتاج  يجب 

العينات  على  القائمة  التكميلية  الوحدات  من  البيانات  هذه  توفير  ميكن  وال  مفصلة.  متقاطعة  تبويبات 
نظراً الرتفاع احتمالية حدوث أخطاء في العينات. فعلى سبيل املثال، إذا كانت هنالك حاجة لتوفير أعداد 
البنود في الوحدة احملورية  إدراج هذه  القرية، ميكن  أو  املواشي حسب اجلنس والسن على مستوى املقاطعة 

التكميلية. الوحدة  بدال من 
u  والتي ال ميكن تقديرها التقليدية،  املواشي غير  أو  النادرة، مثل احملاصيل  البيانات قياسات األحداث  وتشمل 

العينات. الرتفاع احتمالية حدوث أخطاء في  العينات نظراً  القائمة على  التكميلية  الوحدات  باستخدام 
u  على ويجب  األخرى.  واالستقصاءات  التكميلية  للوحدات  خاصة  العينات،  إطار  لوضع  للبيانات  حاجة  ثمة 

الدول، عند اإلمكان، التخطيط لوحداتها التكميلية وغيرها من برامج االستقصاءات الزراعية في الوقت 
في  فمثالً،  العينات.  إطار  باحتياجات  للوفاء  املناسب  بالشكل  احملورية  الوحدة  تصميم  لضمان  وذلك  ذاته، 
وجود  2.9( حول  )اجلدول   1201 رقم  البند  إدراج  يجب  املائي،  لالستزراع  تفصيلية  تكميلية  وحدة  إجراء  حال 
استزراع مائي في امللكية في الوحدة احملورية لإلحصاء لغرض وضع إطار العينات. وفي حال استخدام اإلطار 

حلدود عدم اإلدراج، يجب حتديد حدود اإلدراج هذه في الوحدة احملورية.
u .البيانات الالزمة إلجراء مقارنات دولية عندما ال تكون مشمولة في الوحدات التكميلية

وفيما يخص الوحدات التكميلية، فإنها تستخدم اإلطار الناجت عن الوحدة احملورية الستهداف مجموعات سكانية  9.11
امللكيات  أو مجموعات فرعية من  امللكيات فوق حجم معني  أو  الزراعية،  امللكيات  أن تكون جميع  والتي ميكن  معينة، 
الزراعية، مثل مربي املواشي أو منتجي احملاصيل، سواء بوجود حدود للحجم أو بغيابها كما هو مبني في اجمللد األول من 
البرنامج العاملي لإلحصاء الزراعي 2020، الفقرات من 30.6 إلى 32.6. فعلى سبيل املثال، قد تستهدف الوحدة اخلاصة 

باملواشي كافة امللكيات التي تضم املواشي أو امللكيات التي تضم حداً أدنى من أعداد املواشي أو أنواعها.

ينبغي أن تنفذ الدول واحدة أو أكثر من وحدات اإلحصاء التكميلية وفقاً ملتطلباتها الوطنية، وذلك استناداً  10.11
محدد  عدد  عن  تفصيالً  أكثر  بيانات  جلمع  تكميلية  وحدات  استخدام  ويجب  عليها.  املتفق  اإلحصاء  بنود  قائمة  إلى 
من املوضوعات ذات الصلة بالدولة. ويجب أن تغطي كذلك بقية بنود اإلحصاء املتفق عليها والتي لم يتم تضمينها 
في الوحدة احملورية. وقد تكون الوحدات التكميلية تخص موضوعاً محدداً في طبيعتها، حني تكون الفئة املستهدفة 
من  جملموعة  نفسها  هي  املستهدفة  الفئة  تكون  حني  متعددة  مواضيع  تتضمن  أو  امللكيات،  من  فرعية  مجموعة 

املوضوعات، كما هو موضح في الفقرات من 14.9 إلى 17.9.

ويسمح هذا اجلمع بني البنود األساسية والتكميلية لإلحصاء التركيبي إنتاج مجموعة بيانات أكثر شمولية  11.11
استقصاءات  إجراء  في  الدول  بعض  تفكر  قد  ذلك،  جانب  وإلى  التقليدي.  باإلحصاء  مقارنة  بالدولة  ارتباطاً  وأكثر 

مجتمعية لتوفير بيانات إضافية حول خصائص زراعية محددة في اجملتمعات الريفية.

طرق وخطوات التنفيذ

اخلطوات والتوقيت

التالية في حتديد طريقة تنفيذ كل  12.11 مبجرد حتديد محتوى الوحدة احملورية والوحدات التكميلية، تكمن اخلطوة 
العائلي  غير  القطاع  حول  البيانات  جمع  توقيت  بني  اإلمكان  قدر  املزامنة  ويجب  وتوقيته.  املكونات  هذه  من  مكون 

واالستقصاءات اجملتمعية وتوقيت تنفيذ الوحدة احملورية.

وسيعتمد التوقيت على توفر عاملني متفرغني جلمع البيانات. وينبغي بذل جهود لتغطية ما ميكن من امللكيات  13.11
الفترة  العائلي، لضمان استخدام  الوحدة احملورية في القطاع  العائلي( في نفس توقيت تنفيذ  )القطاع غير  اخلاصة 
القطاع غير  بامللكيات في  اخلاصة  البيانات  يتم جمع  الدول،  التي مت جمعها. وفي بعض  البنود  ذاتها جلميع  املرجعية 
العائلي في نهاية فترة تنفيذ الوحدة احملورية. وبحلول هذا الوقت، يكون ضغط العمل على املوظفني قد انخفض ومت 

اكتساب بعض اخلبرة التي مُيكن استخدامها جلمع البيانات بشكل أكثر كفاءة.

الباب احلادي عشر: اإلحصاء التركيبي وطريقة اإلحصاء واالستقصاء املتكامل
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وميكن إجراء االستقصاء اجملتمعي خالل املرحلة األولى )الوحدة احملورية( وذلك اعتماداً على توفر املوارد. ومبا أنه  14.11
سيتم تنفيذ احلصر الكامل خالل هذه املرحلة، فسيتم باحملصلة زيارة كافة اجملتمعات ما يتيح جمع البيانات اجملتمعية. 
ومع ذلك، جتدر اإلشارة إلى أن هذا األمر سيزيد من الوقت اخملصص للعمل امليداني وتكلفته. وميكن بدالً من ذلك إجراء 
احملافظة على  بفترة طويلة لضمان  اإلحصاء  بعد حصر  ليس  ولكن  أنسب  وقت  استقصاء مجتمعي مخصص في 

الفترة املرجعية عينها لكافة بنود اإلحصاء.

وعندما مت إدخال اإلحصاء التركيبي، ناقش البرنامج العاملي لإلحصاء الزراعي 2010 طريقتني من طرق التنفيذ،  15.11
هما: )1( تنفيذ الوحدات احملورية والتكميلية بشكل منفصل، أو )2( تنفيذ الوحدة احملورية والوحدة )الوحدات( التكميلية 

كجزء من عملية جمع بيانات واحدة.

ومع ذلك، تبني التجارب وجود مجموعة متنوعة من احلاالت التي ينبغي فيها على الدول النظر فيها عند اتخاذ  16.11
القرار بشأن الطريقة األنسب لتنفيذ اإلحصاء التركيبي. واعتماداً على مصادر البيانات الالزمة لوضع إطار الوحدات 

التكميلية، قد تشبه أوضاع الدول واحداً أو أكثر من السيناريوهات التالية:

الوحدة احملورية باحلصر الكامل كمصدر إلطار )الوحدة( الوحدات التكميلية

في هذا السيناريو، قد تلجأ الدولة الختيار إحدى طريقتي التنفيذ املبينتني أعاله، واخلطوات الالزم اتباعها مبينة  17.11
أدناه لكل حالة من احلاالت.

تنفيذ الوحدات احملورية والتكميلية بشكل منفصل

ميكن تنفيذ الوحدة احملورية والوحدة )الوحدات( التكميلية في جوالت مختلفة جلمع البيانات. وتعد طريقة جمع  18.11
التنفيذ هذه من الطرق األكثر انتشاراً واألكثر استخداماً من قبل الدول. وفي هذه احلالة، يتم تنفيذ اإلحصاء على مرحلتني:

u  ثم الوحدة.  تلك  في  املدرجة  البنود  حول  البيانات  جمع  ويتم  احملورية  الوحدة  تنفيذ  يتم  األولى،  املرحلة  في 
تُعاد االستبيانات إلى املكتب بغية معاجلتها ووضع إطار )أطر( للوحدة )الوحدات( التكميلية. كما تُستخدم 
وفقاً  التكميلية  )الوحدات(  للوحدة  )العينات(  العينة  الختيار  احملورية  الوحدة  من  املستقاة  املعلومات 

للتصميم الذي مت اختياره.
u  امليدان إلى  باحلصر  القائمون  يعود  بوقت قصير،  األولى  املرحلة  بعد  تنفيذها  يتم  التي  الثانية  املرحلة  وفي 

لتنفيذ الوحدة )الوحدات( التكميلية على العينة )العينات( اخملتارة من امللكيات. ومن املهم أن يتم تنفيذ 
أمام  اجملال  إلتاحة  وذلك  احملورية  الوحدة  تنفيذ  من  ممكن  وقت  أقرب  في  التكميلية  )الوحدات(  الوحدة 
تنفيذ  يتم فيها  التي  احلاالت  ذلك، ففي  ذاتها. ومع  املرجعية  الفترة  واحملافظة على  اإلطار عينه  استخدام 

الوحدات التكميلية على فترة طويلة، قد تدعو احلاجة إلى حتديث إطار اإلحصاء قبل بدء العمل امليداني.

وباملقارنة مع عملية جمع البيانات التي تتم على مرة واحدة، فقد تكلف هذه العملية التي تتم على مرحلتني  19.11
اخلاصة  االستقصاءات  لتخطيط  الوقت  من  مزيداً  تتيح  ولكنها  امليدان.  إلى  العودة  على  تنطوي  ألنها  أكثر  أمواالً 
بالوحدات التكميلية بشكل أفضل، إلى جانب إمكانية استخدام العاملني الذين اشتغلوا على تنفيذ الوحدة احملورية 
لتنفيذ املرحلة الثانية. وسيكون لهذه اخلطوة أثر إيجابي محتمل على جودة البيانات، ألنهم سيكونون عندها أكثر خبرة 

وسيكون التدريب أكثر تركيزاً.

أمثلة قطرية على استخدام الوحدات احملورية كإطار للوحدات التكميلية في اإلحصاء التركيبي: كمبوديا، توغو

تنفيذ الوحدة احملورية والوحدة )الوحدات( التكميلية كجزء من عملية جمع بيانات واحدة.

ال تعد طريقة التنفيذ هذه شائعة بني الدول. وقد وفر البرنامج العاملي لإلحصاء الزراعي 2010 بعد اإلرشادات  20.11
وحدة.  لكل  استبيانات مختلفة  أو  واحد  استبيان  باستخدام  التركيبي هذا،  اإلحصاء  تنفيذ  التوجيهية حول طريقة 

ويتطلب تنفيذه القيام باخلطوات التالية املتصلة بتنظيم العمل امليداني:

u .البيانات لوحدة اإلحصاء األساسية جمع 
u  تطبيق إجراءات معينة للعينات، بناء على إجابات أسئلة الوحدة احملورية، بهدف حتديد شمول امللكيات في

عينات  تصميم  )ذات  منفصلة  عينات  طريقة  استخدام  وميكن  عدمه.  من  التكميلية  الوحدات  )الوحدة( 
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مختلف وأحجام عينات مختلفة( لكل وحدة. فعلى سبيل املثال، عندما يتصل األمر بالوحدات التكميلية 
حول االستزراع املائي واملواشي، قد تتطلب إجراءات حتديد العينات، في بعض مساحات احلصر احملددة سابقاً، 
شمول كافة امللكيات التي تضم االستزراع املائي في وحدة االستزراع املائي، وأن يتم شمول كافة امللكيات 

التي تضم مواشي في وحدة املواشي.
u  )للوحدة( اإلضافية  األسئلة  طرح  ينبغي  التكميلية،  الوحدات  )الوحدة(  في  امللكية  شمول  حال  وفي 

املقابلة. تنتهي  ذلك،  وبخالف  التكميلية.  الوحدات 

قد تبدو طريقة تنفيذ اإلحصاء التركيبي في عملية واحدة جلمع البيانات أقل تكلفة من حيث العمل امليداني،  21.11
ولكن قد تكون أصعب من حيث تخطيط االستقصاءات وتصميم العينات. وينبغي حتديد تصاميم كل وحدة بشكل 

مسبق، وينبغي كذلك حتديد قواعد اختيار العينات بناًء على املعلومات املستقاة من الوحدة احملورية.

عينات  22.11 تصميم  لوضع  العينات  وحتديد  االستقصاءات  تنظيم  في  املستوى  رفيعة  خبرة  األمر  هذا  ويتطلب 
تتطلب هذه  امليداني. كما  العمل  أثناء  للتنفيذ  واضحة  قواعد  وحتديد  التكميلية،  الوحدات  وحدة من  لكل  مناسب 
الطريقة توفير عدد كبير من العاملني امليدانيني وتدريبهم لتولي ليس فقط األسئلة البسيطة اخلاصة بالوحدة احملورية، 
امليدانيني  العاملني  تدريب  ينبغي  ذلك،  إلى  وباإلضافة  التكميلية.  الوحدات  حول  تفصيالً  األكثر  األسئلة  أيضاً  ولكن 

تدريباً جيداً على تطبيق القواعد املناسبة الختيار امللكيات املناسبة في وحدات محددة وفقاً لتصميم العينات.

البيانات الزراعية من إحصاء السكان األخير كمصدر لبيانات اإلطار اخلاصة بالوحدات التكميلية

بناء على توصية منظمة )الفاو(، يلجأ عدد متزايد من الدول إلى ربط إحصاء السكان باإلحصاء الزراعي عن  23.11
اإلطارية  البنود  حيث  من  األقسام  هذه  محتوى  ويختلف  واملساكن.  السكان  إحصاءات  في  زراعي  قسم  إدراج  طريق 
للوحدات التكميلية لإلحصاءات التركيبية من دولة ألخرى. ففي بعض الدول، ال ميكن إدراج سوى عدد محدود من البنود 
)بندين إلى ثالثة( في إحصاء السكان، وفي حاالت أخرى، ميكن جمع نسبة كبيرة من بنود اإلطار املوصى بها في األقسام 
الزراعية من إحصاء السكان. لذلك، قد ترغب الدول في النظر في إمكانية تنفيذ طرق اإلحصاء التركيبي التالية التي 

تناسب ظروفها:

u  اإلطارية البنود  جميع  لتوفير  كافية  ليست  وهي  السكان،  إحصاء  في  البنود  بعض  سوى  إدراج  يتم  ال 
الالزمة للوحدات التكميلية. وفي هذه احلالة، تنطبق التوصيات الواردة في الفقرة 18.11 مع وحدة محورية 
أخف، من أجل جمع البنود اإلطارية املفقودة وأي بنود أخرى مالئمة للوحدة األساسية. فعلى سبيل املثال، 
فإن البندين األساسني املوصى بهما في اجمللد األول من البرنامج العاملي لإلحصاء الزراعي 2020 )الفقرتني 

11.5 و12.5( لن يوفرا إال قائمة بامللكيات الزراعية في القطاع العائلي.
u  معظم البنود الالزمة لتنفيذ الوحدات التكميلية مت جمعها في القسم الزراعي من إحصاء السكان. وفي هذه

احلالة، قد تستخدم الدولة هذه املعلومات لتنفيذ الوحدات التكميلية، كما هو مبني في الفقرة 18.11. ولكن في 
حال مرور وقت طويل بني إحصاء السكان واإلحصاء الزراعي، قد تصبح بعض معلومات اإلطار قدمية، وقد تدعو 
احلاجة لتحديثها قبل تنفيذ العمل امليداني للوحدات التكميلية. وملزيد من املعلومات حول احملافظة على اإلطار 

وحتديثه، يرجى الرجوع إلى دليل أطر العينات الرئيسية لإلحصاءات الزراعية )االستراتيجية العاملية، 2015ب(.

مثال قطري حول استخدام إحصاءات السكان كإطار للوحدات التكميلية في اإلحصاء التركيبي: موزمبيق

املصادر اإلدارية لتوفير بيانات حول بنود الوحدة احملورية، مبا في ذلك بيانات اإلطار للوحدات التكميلية

يوفر الباب الثاني عشر حول استخدام السجالت كمصدر لبيانات اإلحصاء مزيداً من النقاش التفصيلي حول  24.11
استخدام السجالت اإلدارية إلى جانب الطرائق األخرى لتنفيذ اإلحصاء بتكلفة منخفضة.

ففي الدول التي متتلك أنظمة بيانات إدارية نوعية ومنظمة تنظيماً جيداً، قد تكون البيانات متاحة لتوفير نسبة  25.11
كبيرة من بنود البيانات األساسية، مبا في ذلك البيانات الالزمة لوضع أطر الوحدات التكميلية. ولذلك، ميكن استخدام هذه 
املعلومات لتنفيذ واحد أو أكثر من الوحدات التكميلية جلمع بقية املعلومات األساسية أو بيانات محددة تهم تلك الدول.

مثال قطري حول استخدام املصادر اإلدارية كإطار للوحدات التكميلية: الدمنارك
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املزايا الرئيسية والقيود واملتطلبات 

املزايا

الفعالية من حيث التكلفة

يتيح اإلحصاء التركيبي للدول تركيز املوارد واجلهود على عدد محدود من بنود البيانات التي يتعني جمعها من  26.11
خالل احلصر الكامل )الوحدة احملورية(. وفي حال اتباع منهجية مرحلية، ميكن تنفيذ الوحدات التكميلية جلمع البيانات 
التي ال تكون تقديرات املساحة الصغيرة ذات أهمية كبيرة بالنسبة لها، وذلك مبجرد االنتهاء من عملية احلصر الكامل 

وبعد أن تصبح النتائج متاحة.

إن هذه املنهجية فعالة من حيث التكلفة وتفرض التخطيط عند وجود حاجة إلى متغيرات للمناطق الصغيرة  27.11
إدارية  أو  بشكل خاص )القرى واملقاطعات والبلديات، وما إلى ذلك( ومتغيرات ميكن تقديرها على مستويات جغرافية 

أعلى )على مستوى الدولة أو الوالية أو اإلقليم(.

وفي الدول التي تأخذ معظم بنود الوحدة احملورية في االعتبار عند إجرائها إحصاء السكان، وحيث يوجد تعاون  28.11
تقاسم  خالل  من  التكاليف  خفض   )1( يلي:  ما  املزايا  تشمل  فقد  الزراعة،  ووزارة  لإلحصاء  الوطني  املعهد  بني  وثيق 
اخلدمات اللوجستية ومعدات االستقصاء ومعلومات اإلطار للوحدات التكميلية؛ )2( استخدام طريقة حتديد واحدة 

لألسر، واملفاهيم والتعريفات نفسها، واخلرائط التي من شأنها تسهيل جهود دمج البيانات وحتليلها.

ثمة املزيد من املعلومات املفصلة حول املواضيع ذات االهتمام وتوسيع نطاق اإلحصاء:

التفصيلية حول  29.11 أنه يسمح بجمع مزيد من املعلومات  التركيبي هو  التي ميتاز بها اإلحصاء  املزايا األخرى  ومن 
املوضوعات املدرجة في الوحدات التكميلية. ويتجاوز مستوى التفاصيل التي ميكن إدراجها في الوحدات بكثير ما ميكن إدراجه 
في اإلحصاء التقليدي باحلصر الكامل. فعلى سبيل املثال، ميكن إضافة وحدة تكميلية متخصصة إلدراج بيانات حول النوع 
االجتماعي أو البيئة على مستوى العائلة، وهي متغيرات ال تكون يتم جمعها في العادة بشكل متعمق في اإلحصاء الزراعي.

تدريب أفضل للعاملني امليدانيني

عند استخدام منهجية تدريجية، يتيح اإلحصاء التركيبي توفير تدريب أفضل وأكثر تفصيالً للعاملني امليدانيني.  30.11
وبالنسبة للوحدة األساسية، حيث يوجد بنود بيانات أقل من اإلحصاء التقليدي، ميكن أن تكون اجللسات التدريبية أكثر 
تركيزاً. أما بالنسبة للوحدات التكميلية، التي يتم تنفيذها بعد الوحدة احملورية، يكون عدد العاملني امليدانيني أقل بكثير، 
وميكن اختيار أولئك األفضل أداًء أثناء تنفيذهم للحصر الكامل. سيكون هؤالء القائمني باحلصر قد تلقوا تدريباً أساسياً 

بالفعل، وميكنهم اخلضوع لتدريب أعمق حول موضوعات محددة.

اخلطوة األولى نحو تأسيس نظام اإلحصاء واالستقصاء املتكامل

قد جتد الدول التي ال متتلك نظام استقصاءات زراعية متطور ولديها موازنة محدودة الطريقة التركيبية خطوة  31.11
أولى منطقية لتأسيس نظام لإلحصاء واالستقصاء املتكامل.

القيود

ولكن من القيود التي تعاني منها هذه الطريقة هي مخاطر وجود وحدة محورية تضم الكثير من البنود وذلك  32.11
بيانات  على  للحصول  اآلخرين  املصلحة  أصحاب  أو  السياسات  بعض صانعي  جانب  الكبيرة من  للضغوط  استجابة 
املتأتية من  الفوائد  من  احلد  إلى  ذلك  عن  الناجتة  العالية  التكلفة  وستؤدي  اإلدارية.  أو  اجلغرافية  للكيانات  تفصيلية 
الطريقة التركيبية مقارنة باإلحصاء التقليدي باحلصر الكامل. ولذلك، ال بد من إيجاد توازن جيد بني الوحدة احملورية 

والوحدات التكميلية من حيث بنود البيانات وتخصيص األموال.

 ومن القيود الكبيرة املفروضة على جهود تنفيذ اإلحصاء التركيبي بفعالية غياب العاملني املهنيني املدربني  33.11
تدريباً جيداً على اإلحصاءات وحتديد العينات.

الوقت نفسه مع  34.11 التكميلية في  الوحدات  تنفيذ  الدول  األحيان، وألسباب منطقية، قد تفضل  وفي بعض   
الوحدة احملورية، وهو ما قد يصعب تنفيذه، وقد يؤدي إلى بيانات ذات نوعية سيئة إذا لم يتم تنظيمه بشكل جيد.
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والوحدات  35.11 احملورية  الوحدة  في  املتغيرات  بني  املتقاطعة  التبويبات  حيث  من  احلدود  بعض  الطريقة  ولهذه 
الناحية  من  التكميلية.  الوحدات  مختلف  بني  مشترك  بشكل  تنفيذها  يتم  ال  التي  املتغيرات  بني  أو  التكميلية، 
من  أكثر  أو  واحدة  في  وامللكيات  احملورية  الوحدة  في  امللكيات  بني  السجالت  ربط  في  البعض  يفكر  قد  النظرية، 
ذلك، أظهرت  بينهما طويالً جداً. ومع  الفاصل  الوقت  لم يكن  إذا  أو  ذاته،  املعرف  إذا استخدم  التكميلية  الوحدات 
العديد من جتارب الدول بخصوص ربط السجالت أنها مهمة صعبة وأنه ليس مبقدور كافة الدول )خاصة النامية( 

التحديات. تلك  جتاوز 

 فإذا كان الوقت الفاصل بني تنفيذ الوحدة احملورية والوحدات التكميلية طويالً جداً، فإن الفائدة من وجود إطار  36.11
جيد من الوحدة احملورية تتالشى، ويجب إجراء عملية حتديث، وهي ما ستزيد من التكاليف.

ومن القيود األخرى في الدول التي يتم تغطية جزء كبير من الوحدة احملورية في إحصاء السكان هي عملية  37.11
زراعية، فقد  والزراعة ألنه يضم وحدة  السكان كإحصاء للسكان  فإذا عرض مديرو اإلحصاء إحصاء  التمويل.  توفير 
يكون من الصعب بعد ذلك توفير األموال للوحدات التكميلية. ولذلك، ينبغي االنتباه وإيضاح متى يصبح اإلحصاءان 
مرتبطني. وإلى جانب ذلك، فإن الوصول إلى ملفات إحصاء السكان املتعلقة بالوحدة الزراعية ليست عملية مباشرة 

في بعض الدول.

وتظهر التجارب السابقة أن بعض الدول تنفذ اإلحصاء التركيبي )الوحدة احملورية، امللكيات اخلاصة/القطاع  38.11
غير العائلي، االستقصاء اجملتمعي، الوحدات التكميلية( على فترة طويلة )تصل بني ثالثة إلى أربعة أعوام(. وفي هذه 
احلاالت، قد تبرز احلاجة إلى توفير مزيد من األموال لتغطية موازنة اإلحصاء، وهو األمر الذي قد يكون صعباً: )i( من 
حيث توفير األموال، )ii( الحتمالية حدوث خلط بني الوحدة احملورية لإلحصاء الزراعي )الوحدة احملورية، وبنهاية املطاف 
إضافياً  يتطلب عمالً  األمر قد  )iii( ألن  اخملتلفة،  الزمنية  املرجعيات  ذات  التكميلية  والوحدات  اجملتمعي(  االستقصاء 

لإلعداد لإلحصاء الزراعي.

في غياب البرمجة الصارمة ومن الناحية العملية، ال يترك العمل اإلضافي الالزم إلجراء اإلحصاء ونشر نتائج  39.11
املرحلة األولى من اإلحصاء )الوحدة احملورية، امللكيات اخلاصة/القطاع غير العائلي واالستقصاء اجملتمعي( ما يكفي من 

الوقت لتحسني عملية إعداد الوحدات التكميلية.

املتطلبات

ينبغي دراسة تنفيذ هذا النوع من اإلحصاء في الدول ذات الظروف املناسبة التي تسمح بتنفيذه بشكل فعال.  40.11
وتشمل بعض املتطلبات الرئيسية التي ميكنها احلد من القيود ما يلي:

u التخطيط اجليد وقدرات تنظيم االستقصاء، مبا في ذلك امتالك احلد األدنى من اخلبرة في حتديد العينات؛
u احتمالية وضع إطار جيد؛
u والتكميلية؛ األساسية  للوحدات  كافية  موازنة  تخصيص 
u القدرات واملوارد الالزمة لتنفيذ الوحدة احملورية والوحدات التكميلية بفارق زمني بسيط؛
u  في معقدة  استقصاءات  لتنفيذ  إرسالهم  ميكن  والذين  املؤهالت،  من  أدنى  بحد  امليدانيني  العاملني  توفر 

التكميلية. للوحدات  األحيان  بعض 
u  مختلف تشارك  عندما  خاصة  املعنية،  املؤسسات  بني  اإلحصاء  أنشطة  حيال  اجليدين  والتنسيق  التعاون 

الهيئات في تنفيذ اإلحصاء )مثالً عند تولي مكتب اإلحصاء الوطني مهمة تنفيذ الوحدة احملورية، في حني 
باملواشي(؛ الوحدة اخلاصة  الزراعة/الثروة احليوانية تنفيذ  وزارة  تتولى 

u .لإلحصاء الشاملة  اجملتمعية  الدعائية/االتصال/التوعية  احلملة  تنظيم  في  اجليدة  الشراكة 
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طريقة اإلحصاء واالستقصاء املتكامل
الوصف

يشير اجمللد األول من البرنامج العاملي لإلحصاء الزراعي 2020 إلى أن إدراج عدد كبير من البنود في استقصاء  41.11
إحصائي واحد قد يأتي بنتائج عكسية، األمر الذي أدى إلى تطبيق النهج التركيبي. كما تبني عدم اعتبار بعض البنود 
في الوحدات التكميلية "هيكلية" في هذه الطريقة، من حيث أنها دائمة التغير مبرور الوقت، وإمكانية القول بأنها كانت 

أكثر مالئمة لبرنامج االستقصاء اإلحصائي.

أُدخلت طريقة اإلحصاء واالستقصاء املتكامل إلجراء اإلحصاء الزراعي في البرنامج العاملي لإلحصاء الزراعي  42.11
حيث  من  فعالة  بطريقة  الزراعية  امللكيات  أبعاد  مختلف  حول  املنتظمة  البيانات  من  كبيرة  مجموعة  إلنتاج   2020

التكلفة، وفي الوقت ذاته احلد من عبء تركيز جميع أنشطة جمع البيانات اإلحصائية في فترة زمنية قصيرة كما هو 
احلال في اإلحصاء التقليدي )عام واحد( واإلحصاء التركيبي )عام إلى عامني(. 

وتهدف طريقة اإلحصاء واالستقصاء املتكامل إلى جمع البيانات املوضوعية )بعد الوحدة احملورية( على فترة زمنية  43.11
أطول، تفصل بني عمليتي إحصاء باستخدام الوحدة احملورية عن طريق احلصر الكامل )في العادة 10 سنوات(.32مقارنة 
باإلحصاء التركيبي، فإن ما مييز هذه الطريقة هو عدد الوحدات املوضوعية الدوارة33 التي سيتم تنفيذها بشكل سنوي 
أو دوري على أساس العينات وملدة عشر سنوات من خالل استقصاء سنوي، مثل برنامج االستقصاء الزراعي املتكامل 
التابع ملنظمة الفاو34 الذي يُنتج معلومات هيكلية وحالية )االستراتيجية العاملية، 2017ج(. أما االختالف اآلخر الذي 
مييز اإلحصاء التركيبي هو إمكانية تطبيق الوحدات الدوارة مرات عديدة خالل فترة العشر سنوات، والفصل بني وحدتي 
إحصاء أساسيتني، لضمان حتديث البيانات بوتيرة أكبر. إن مبدأ تغطية بيانات اإلحصاء من خالل الوحدة احملورية والوحدات 
التكميلية )الوحدات الدوارة املوضوعية في هذه الطريقة( هي ذاتها في اإلحصاء التركيبي، ولكن االختالف يكمن في 

الفترة الزمنية لتنفيذ الوحدات التكميلية وتكرارها.

يكون  44.11 بحيث  مناسب  استقصاء  نظام  يوجد  ما  عادة  املتقدمة،  اإلحصائية  النظم  ذات  الدول  معظم  وفي   
اإلحصاء أحد عناصر برنامج اإلحصاء واالستقصاء املتكامل، الذي يوجد تدفقاً منتظماً للبيانات الزراعية خالل سنة 
اإلحصاء وفي جميع السنوات التي تفصل بني اإلحصاءات. أما في الدول التي ال متتلك نظام إحصاء زراعي على درجة 
عالية من الدقة، فعادة ما يكون اإلحصاء الزراعي عملية منفصلة تتم ملرة واحدة، ويتم خاللها حشد كمية كبيرة من 
املوارد في فترة زمنية قصيرة، تليها عدة سنوات ينقطع فيها تدفق البيانات.35 وتهدف طريقة اإلحصاء واالستقصاء 
املتكامل إلى مساعدة تلك الدول على اغتنام فرصة تنفيذ اإلحصاء وتوافر الكثير من املوارد وجمع البيانات من خالل 
وحدة محورية ووحدات موضوعية دوارة تُنفذ على مدى عشر سنوات تفصل بني إحصاءين متتاليني.36 وُطّورت طريقة 
تركيز  من  بدالً  للبيانات  املستمر  التدفق  يضمن  بشكل  األدوات  وتوفير  نظام  إليجاد  املتكامل  واالستقصاء  اإلحصاء 
جميع املوارد في عملية إحصاء واحدة. وقد جتد الدول الراغبة في خفض أعباء تنفيذ اإلحصاء الشامل ملرة واحدة والدول 
دائم لإلحصاء  إنشاء نظام  الطريقة خطوة مهمة نحو  الزراعية في هذه  للبيانات  التي ال يوجد فيها تدفق مستمر 

واالستقصاء الزراعي املتكامل.

إن فترة العشر سنوات هي فترة داللية في بعض الدول، إال أنه ميكن إجراءه خالل فترة تقل عن ذلك. 32
متاثل الوحدات التكميلية في اإلحصاء التركيبي. 33
الزراعي وإجرائه بصورة سنوية بني إحصاءين. وهو يتكون من وحدة  34 ببرنامج اإلحصاء  برنامج استقصاء تركيبي يجب ربطه  املتكامل  الزراعي  إن االستقصاء 

دّوارة: "االقتصاد"، "القوى العاملة"، "املاكينات واملعدات"، "طرق اإلنتاج والبيئة". وميكن إضافة مزيد من  )إنتاج احملاصيل واملواشي( وأربع وحدات  محورية واحدة 
الوحدات حسب احلاجة. في أسلوب اإلحصاء واالستقصاء املتكامل، يتزامن االستقصاء الزراعي املتكامل مع اإلحصاء الزراعي من خالل وحدة محورية بسيطة، 

ويتّم إدارته في دورة مدتها عشر سنوات.
تشير االستراتيجية العاملية )2017ج( إلى أن أغلبية الدول األعضاء في منظمة التنمية الدولية لم تقم بإجراء أي استقصاءات أو إحصاءات زراعية سنوية  35

على مدى السنوات اخلمس عشرة املاضية، عندما متت صياغة املذكرة ألول مرة في عام 2014.
السنة املرجعية هي السنة التي يتم فيها إجراء الوحدة احملورية باحلصر الكامل. 36

البرنامج العاملي لإلحصاء الزراعي 2020

http://www.fao.org/3/a-i4913a.pdf
http://gsars.org/wp-content/uploads/2017/12/AGRIS-HANDBOOK.pdf
http://gsars.org/wp-content/uploads/2017/12/AGRIS-HANDBOOK.pdf
http://gsars.org/wp-content/uploads/2017/12/AGRIS-HANDBOOK.pdf
http://gsars.org/wp-content/uploads/2017/12/AGRIS-HANDBOOK.pdf


117

ميكن للدول استخدام العديد من املصادر الفنية عندما يقوم نظام االستقصاء السنوي لتنفيذ الوحدات الدوارة  45.11
الالزمة  املوارد  أدوات تضم  النظام مجموعة  الفاو. ويتضمن هذا  الصادر عن  املتكامل  الزراعي  على نظام االستقصاء 
من حيث )1( املنهجية، )2( أدوات ووسائل االستقصاء املتخصصة التي تستخدم أحدث املعارف والتكنولوجيا، وتغطي 
مجموعة كاملة من خطوات االستقصاء، و)3( امليزانية واملبادئ التوجيهية لإلطار املؤسسي. ولذلك، ميكن استخدام 
الفقرات  وستركز  الدوارة.  الوحدات  مختلف  لتنفيذ  مرجعية  كوثيقة  املتكامل  الزراعي  االستقصاء  أدوات  مجموعة 
التالية على محتوى وطريقة تنفيذ اإلحصاء واالستقصاء املتكامل، خاصة عند استخدام االستقصاء الزراعي املتكامل. 

ويوضح اجلدول 1.11 أدناه طريقة محتملة لتنفيذ االستقصاء الزراعي املتكامل بني وحدتي إحصاء أساسيتني  46.11
)والتي ينبغي تعديلها لتناسب الظروف اخلاصة للدول(:

جدول 1.11 - مثال على طريقة محتملة لتنفيذ االستقصاء الزراعي املتكامل

10 9 8 7 6 5 4 3 2 01 السنوات

PPالوحدة احملورية لإلحصاء الزراعي واستقصاء اإلنتاج السنوي )اذا انطبق(37 

وحدة اإلنتاج السنوي 
لالستقصاء الزراعي املتكامل38 

احملاصيل + إنتاج املواشي + املتغيرات األساسية األخرى 
PPPP PPPP PP)االقتصاد، العمالة، إلخ(.

PPPP االقتصادالوحدة الدوارة 1

PP القوى العاملة الوحدة الدوارة 2

P املاكينات واملعدات واألصول والقراراتالوحدة الدوارة 3

PP طرق اإلنتاج والبيئةالوحدة الدوارة 4

املصدر: االستراتيجية العاملية، 2017ج )معدلة(

القائمة  47.11 حتديد  ويجب  الطرائق،  جلميع  ذاتها  هي  هذه  اإلحصاء  طريقة  في  بإدراجها  املوصى  البيانات  بنود  إن 
النهائية كما هو موضح في الفقرات 14.9 إلى 17.9.

اخلطوات التالية في هذه الطريقة تشبه تلك املوصوفة في الفقرات 7.11 إلى 11.11، وهي تشمل، إلى جانب  48.11
في  إدراجها  يجب  التي  وتلك  احملورية،  الوحدة  في  إدراجها  يجب  التي  البنود  حتديد  عليها،  املتفق  اإلحصائية  البيانات 
الوحدات الدوارة، وأخيراً تلك التي يجب إدراجها في االستقصاءات اجملتمعية. وفي حال إضافة بنود خاصة بالدول إلى 
البنود  تلك  إذا تطلبت  أو  احملورية لإلحصاء،  الوحدة  الفاو، فيجب تغطيتها في  التي توصي بها منظمة  البنود  قائمة 
في  جلمعها  مناسب  إطار  لوضع  الالزمة  البيانات  إدراج  فيجب  العينات،  أساس  على  جمعها  يجب  تفصيلية  أسئلة 

الوحدات الدوارة املوضوعية في الوحدة احملورية لإلحصاء.

إن املعايير املبينة في الفقرة 8.11 واخلاصة بالبنود التي يجب إدراجها في الوحدة احملورية من اإلحصاء التركيبي  49.11
تصلح كذلك للوحدة األساسية لطريقة اإلحصاء واالستقصاء املتكامل، مع التركيز على البيانات املطلوبة لوضع أطر 

العينات للوحدات املوضوعية الدوارة.

وكما هو احلال بالنسبة لإلحصاء التركيبي، تُعطي الدول أولوية لتحديد محتوى وحدتها األساسية والوحدات  50.11
املوضوعية الدوارة. ويجب على الدول اتخاذ هذا القرار اعتماداً على متطلباتها الوطنية، آخذة بعني االعتبار التكاليف 
وتوافر املوارد، مبا في ذلك املوارد املالية والبشرية. ولكن يجب تغطية جميع بنود اإلحصاء األساسية بني الوحدة احملورية 
والوحدات املوضوعية الدوارة. وستعتمد وتيرة تنفيذ الوحدات املوضوعية الدوارة على أنظمة اإلحصاءات الزراعية في 

الدول وأولويات الطلب على البيانات.

في الدول التي يكون فيها هذا األسلوب ذا صلة وميكن تنفيذه، ميكن أيضاً تنفيذ استقصاء إنتاج سنوي يغطي إنتاج املواشي واحملاصيل )على أساس العينات(  37
في الفترة ذاتها التي تنفذ فيها الوحدة احملورية لإلحصاء.

البنود األساسية في وحدة البرنامج األساسية هي إنتاج املواشي واحملاصيل. ولتجنب اللبس مع الوحدة احملورية لإلحصاء، سيتم استخدام وحدة اإلنتاج السنوي  38
لالستقصاء الزراعي املتكامل في هذا الباب بدال من الوحدة احملورية لالستقصاء الزراعي املتكامل.

الباب احلادي عشر: اإلحصاء التركيبي وطريقة اإلحصاء واالستقصاء املتكامل
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طرق وخطوات التنفيذ

اخلطوات والتوقيت

طريقة  51.11 على  التركيبي  النهج  من   14.11 إلى   12.11 الفقرات  في  إليهما  املشار  والتوقيت  اخلطوات  تنطبق 
الدوارة،  املوضوعية  الوحدات  تنفيذ  الرئيسي في توقيت  الفرق  إلى حد كبير. ويكمن  املتكامل  اإلحصاء واالستقصاء 

والتي سيتم تنفيذها على فترة متتد إلى عشر سنوات إلى جانب تنفيذ الوحدات أكثر من مرة.

ويبدأ تنفيذ طريقة اإلحصاء واالستقصاء املتكامل من خالل تنفيذ الوحدة احملورية باحلصر الكامل. وكما نوقش في  52.11
الفقرات 17.11 إلى 22.11، فقد تفكر الدول بثالثة طرق لتنفيذ هذه الطريقة، وذلك اعتماداً على املصدر الرئيسي للبيانات اإلطارية:

وحدة اإلحصاء األساسية باحلصر الكامل كمصدر إلطار )الوحدة( الوحدات املوضوعية الدوارة

سيتم تنفيذ الوحدة احملورية والوحدات املوضوعية الدوارة كالتالي )انظر املثال في الشكل 1.11 والفقرة 4.11(: 53.11

u  وحدة مع  سوياً  عينة  على  اإلمكان  )وحني  الكامل  باحلصر  احملورية  الوحدة  تنفيذ  األول  العام  خالل  يتم   
لوضع  وحتليلها  جمعها  مت  التي  اإلطار  بيانات  معاجلة  يتم  املتكامل(.  الزراعي  لالستقصاء  السنوي  اإلنتاج 
املتكامل  الزراعي  السنوي لالستقصاء  اإلنتاج  )وحدة  الالحقة  الدوارة  املوضوعية  للوحدات  املطلوبة  األطر 

إذا ما مت تبنيها وحني تكون ذات صلة(.
u  تستخدم معلومات اإلطار هذه لتصميم االستقصاءات التي سيتم تنفيذها في السنوات التالية جلمع بيانات

للوحدات املوضوعية الدوارة ووحدة اإلنتاج السنوي لالستقصاء الزراعي املتكامل إلى حني إجراء االستقصاء التالي.
u  وبدءاً من العام الثاني، سيتم تطبيق وحدات موضوعية مختارة، كما هو موضح في الشكل 1.11. وعند استخدام

االستقصاء الزراعي املتكامل، سيتم تنفيذ وحدة اإلنتاج السنوي لالستقصاء الزراعي املتكامل بشكل سنوي، 
في حني سيتم تنفيذ كل وحدة موضوعية دوارة مرة كل سنتني أو ثالثة. ولذلك، سيتم تنفيذ استقصاء سنوي 
الدوارة.  املوضوعية  الوحدات  أكثر من  أو  وواحدة  املتكامل  الزراعي  السنوي لالستقصاء  اإلنتاج  لتغطية وحدة 
وستكون االستقصاءات السنوية مجموعة من مكونات بيانات هيكل املزارع وبيانات اإلنتاج احلالية التي توفر 

تدفقاً مستمراً من البيانات وتتيح حتديث بعض املعلومات الهيكلية بشكل أكثر تكراراً.

البيانات الزراعية املستقاة من إحصاء سابق للسكان كمصدر لبيانات اإلطار للوحدات املوضوعية الدوارة ووحدة 
اإلنتاج السنوي لالستقصاء الزراعي املتكامل 

 أما بالنسبة لإلحصاء التركيبي، فحني مت إدخال قسم زراعي في إحصاء سكاني حديث، مُيكن استخدام هذه  54.11
الزراعي  السنوي لالستقصاء  اإلنتاج  املطاف وحدة  نهاية  )وفي  الدوارة  املوضوعية  للوحدات  أطر  إعداد  املعلومات في 
املتكامل(، اعتماداً على نطاق البيانات الزراعية التي مت جمعها خالل إحصاء السكان. كما تنطبق احلاالت اخملتلفة التي 

نوقشت في الفقرتني 23.10 و24.10 هنا أيضاً.

املصادر اإلدارية لتوفير بيانات عن بنود اإلحصاء، مبا في ذلك البيانات اإلطارية للوحدات املوضوعية الدوارة ووحدة اإلنتاج 
السنوي لالستقصاء الزراعي املتكامل

ففي الدول التي متتلك بيانات إدارية نوعية ومنظمة تنظيماً جيداً، قد تكون البيانات متاحة لتوفير نسبة كبيرة  55.11
من بنود البيانات األساسية، مبا في ذلك البيانات الالزمة لوضع أطر الوحدات املوضوعية الدوارة. ولذلك، ميكن استخدام 
هذه املعلومات لتنفيذ الوحدات املوضوعية الدوارة جلمع بقية املعلومات األساسية أو بيانات محددة تهم تلك الدول. 

كما تنطبق احلاالت اخملتلفة التي نوقشت في الفقرتني 24.11 و25.11 هنا أيضاً.

املزايا الرئيسية والقيود واملتطلبات

املزايا

معظم املزايا التي أشير إليها في اإلحصاء التركيبي تنطبق على طريقة اإلحصاء هذه كذلك: 56.11

u بالدولة؛ املتاحة جلمع معلومات ذات الصلة  االستخدام الفعال للموازنة 
u توافر مزيد من املعلومات املفصلة حول املواضيع ذات االهتمام؛
u دائمني؛ بعاملني  وإمكانية االحتفاظ  امليدانيني  للعاملني  تدريب أفضل 
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u توسيع نطاق اإلحصاء؛
u املتكامل؛ خطوة حاسمة نحو تأسيس نظام مستدام لإلحصاء واالستقصاء 
u .واملستجيبني املكاتب اإلحصائية  أقل على  أعباء 
وإلى جانب ذلك، ثمة مزايا إضافية للدول التي ال متتلك نظام إحصاءات زراعية يوفر تدفقاً منتظماً للبيانات  57.11

بني إحصاءين، أو تلك التي ترغب بتخفيف عبء إجراء إحصاء شامل على مرة واحدة. ومبا أن هذه الطريقة تضم بنود 
مدى  على  يتم  الذي  املتكامل  واالستقصاء  اإلحصاء  برنامج  في  املتكامل  الزراعي  االستقصاء  مع  أساسية  إحصاء 
عشر سنوات،39 فإنها تتيح وجود تدفق منتظم للبيانات األساسية بأعباء أقل. وتتيح إنتاج 65 باملائة من احلد األدنى 
التنمية  بيانات أساسية ملراقبة أهداف  العاملية،40 كما ستوفر  التي أوصت بها االستراتيجية  البيانات األساسية  من 
أطر  ملراقبة  الالزم  املعلومات  تدفق  املتكامل  الزراعي  االستقصاء  يُنتج  أن  املتوقع  من  وأخيراً،  الصلة.  ذات  املستدامة 

السياسات اإلقليمية، مثل البرنامج الشامل للتنمية الزراعية في أفريقيا التابع لالحتاد األفريقي.

وسيتم كذلك حتديث البيانات الهيكلية التي يتم جمعها من خالل الوحدات املوضوعية الدوارة بوتيرة أكبر، مما  58.11
يتيح مراقبة أفضل للتغيرات في بعض جوانب القطاع الزراعي دون احلاجة النتظار إجراء إحصاء آخر في غضون عشر 

سنوات.

ومن املتوقع أن تساعد هذه الطريقة في تسهيل توفير التمويل لبرنامج اإلحصاء واالستقصاء وذلك عن طريق  59.11
توزيع التكلفة اإلجمالية على مدى عشر سنوات. فبدالً من تركيز اجلهود الرامية إلى توفير الكثير من األموال مرة كل 

عشر سنوات، تتطلب هذه الطريقة كميات أقل من األموال يتم توزيعها بشكل سنوي.

القيود

تنطبق معظم قيود اإلحصاء التركيبي على هذه الطريقة كذلك، وخاصة: 60.11

u  خطر توسيع نطاق الوحدة احملورية لإلحصاء بشكل كبير، األمر الذي سيؤدي إلى ارتفاع التكاليف، وبالتالي
احلد من الفوائد املتأتية من هذه الطريقة.

u  الوقت في  املتكامل  الزراعي  لالستقصاء  السنوي  اإلنتاج  ووحدة  لإلحصاء  احملورية  الوحدة  تنفيذ  صعوبة 
نفسه في الدول التي ينطبق عليها هذا األمر. ويتطلب هذا األمر تخطيط اإلحصاء وقدرات حتديد العينات 

البيانات. امليدانيني قبل جمع  العملية من خالل تقدمي تعليمات واضحة للعاملني  لتحديد 
u  أو بني الدوارة،  الوحدة احملورية والوحدات املوضوعية  املتغيرات في  التبويبات املتقاطعة بني  احلدود من حيث 

املتغيرات الدوارة اخملتلفة التي ال يتم تنفيذها بشكل مشترك.

اإلحصاء  61.11 لبنود  املرجعية  الفترة  في  الفرق  وهو  الطريقة  لهذه  آخر  قيد جوهري  ثمة  القيود،  تلك  جانب  وإلى 
اخملتلفة التي يتم جمعها في الوحدة احملورية لإلحصاء والبنود في الوحدات املوضوعية الدوارة التي متتد على مدى عشر 

سنوات. ويجب أخذ هذا العامل بعني االعتبار عند حتليل النتائج وسينتج عنه قيود على التبويبات املتقاطعة.

تعد احلاجة للمحافظة على إطار العينات وحتديثه أمراً مهماً كذلك، ألن اإلطار سيصبح قدمياً شيئاً فشيئاً، وال  62.11
بد من إيجاد وسيلة لضمان صالحيته.

 وفي الدول التي توفر التمويل الرئيسي من مصادر خارجية، قد توجد بعض القيود من ناحية االلتزامات اإلدارية  63.11
وعلى مدى هذه الفترة الطويلة التي تصل إلى عشر سنوات. إن لغالبية اإلحصاءات التي يتم متويلها خارجياً فترات 

تتراوح بني سنتني إلى خمس سنوات على األكثر.

قد متتلك بعض الدول برامج إحصائية مدتها خمس سنوات بدالً من عشر سنوات. وفي هذه احلاالت، ينبغي تعديل تنفيذ االستقصاء الزراعي املتكامل للوضع  39
اخلاص للدولة، مع تنفيذ الوحدات املوضوعية الدوارة بشكل أكثر تكراراً.

انظر البنك الدولي، الفاو، األمم املتحدة، 2010. 40
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ومن شأن التنفيذ الفعال لهذه الطريقة اخلروج بفوائد كبيرة في الدول التي متتلك خطة استراتيجية جيدة  64.11
)مثل اخلطة االستراتيجية للزراعة واإلحصاءات الريفية(، لضمان أن تُنتج اإلحصاءات واالستقصاءات مجتمعًة معظم 

البيانات ذات األولوية التي يحتاجها املستخدمون.

املتطلبات

تتضمن املتطلبات األساسية ما يلي: 65.11

u  لبرنامج األموال  وتوافر  الدولة،  في  فعال  زراعية  إحصاءات  نظام  لتأسيس  قوي  سياسي  لدعم  احلاجة   
املتكامل كحزمة لعشر سنوات؛ اإلحصاء واالستقصاء 

u ،املتكاملة الدقيق لنظام معقد نسبياً من اإلحصاءات واالستقصاءات  التخطيط  القدرة على 
u  واالستقصاء اإلحصاء  نظام  مكونات  جميع  تنفيذ  استدامة  ضمان  ميكنه  ودائم  مخصص  مكتب  وجود 

املتكامل؛
u  ومن املتطلبات األخرى املهمة وجود عاملني ميدانيني ممن يتمتعون مبستويات التأهيل املطلوبة والذين ميكن

واالستقصاءات. الدوارة  الوحدات  لتنفيذ  توفيرهم 

املراجع ومزيد من القراءات
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الباب الثاني عشر: 
استخدام السجالت كمصدر لبيانات اإلحصاء

يصف هذا الباب استخدام السجالت اإلدارية كمصدر لبيانات اإلحصاء ومسائل اجلودة ذات 
الصلة التي ينبغي أخذها بعني االعتبار عند استخدام السجالت. وسيتم شرح مختلف طرق 
استخدام السجالت اإلدارية عند تنفيذ اإلحصاء مع إعطاء أمثلة قطرية ذات صلة. ثم يناقش 
الباب اخلطوات التي ينبغي اتباعها عند استخدام السجالت لإلحصاء الزراعي. وأخيراً، يناقش 

الباب مزايا طريقة اإلحصاء هذه وقيودها ومتطلباتها.

مقدمة

في العديد من الدول، تُنفذ اإلحصاءات الزراعية كعملية شاملة جلمع البيانات اإلحصائية، بصرف النظر عن  1.12
استخدام احلصر الكامل أو احلصر بالعينة. ولكن في السنوات األخيرة، بدأ عدد متزايد من املكاتب اإلحصائية، وخاصة 
في الدول املتقدمة، في استخدام بيانات من مصادر إدارية في عملية جمع البيانات اإلحصائية. ويعد تعزيز استخدام 
البيانات اإلدارية وسيلة لتخفيف العبء على املستجيبني وتوفير بيانات بوتيرة أكثر وتكاليف أقل من خالل عدم جمع 
اإلدارية  للبيانات احلالية من املصادر  واملرن  اإلدارية. ويتيح االستخدام األكثر فعالية  العمليات  بيانات متاحة من خالل 
للدول الوفاء باملطالب اجلديدة وقد يؤدي إلى االرتقاء مبستوى اتساق اإلحصاءات وجتانسها )بينيديتي وآخرون، 2010(. 
ويناقش هذا الباب استخدام البيانات من املصادر اإلدارية بشكل فردي أو باالشتراك مع طرق جمع البيانات األخرى بهدف 

إيجاد بيانات الزمة لإلحصاء الزراعي.

وكما نوقش في اجمللد األول من البرنامج العاملي لإلحصاء الزراعي 2020 )الفقرة 9.4( "ميكن استخدام السجالت  2.12
تنفيذ  طريقة  وتعد  ونوعيتها".  محتواها  حسب  اإلحصائية،  البيانات  مصادر  من  كمصدر  األخرى41  اإلدارية  واملصادر 
في  جديدة  اإلحصائية(  البيانات  مصادر  من  كمصدر  اإلدارية  السجالت  باستخدام  إليها  يُشار  )التي  هذه  اإلحصاء 
البرامج العاملية لإلحصاء الزراعي. وفي طريقة تنفيذ اإلحصاء هذه، يأتي جزء كبير من بنود اإلحصاء من مصادر إدارية، 
وبالتالي يخف العبء امللقى على عاتق املستجيبني. وال تعد احلاالت التي يتم فيها فقط استخدام البنود التعريفية من 
املصادر اإلدارية )مثل االسم والعنوان وموقع امللكية(، جزءاً من هذه الطريقة. وفي هذه احلاالت، ميكن استخدام البيانات 
من املصادر لوضع إطار اإلحصاء. أما احلالة التي يكون فيها استخدام املصادر اإلدارية كامالً، فهي عندما تعتمد كافة 

بنود اإلحصاء على مصادر إدارية.

في الكثير من الدول، حتتفظ العديد من الوكاالت واملنظمات )مثل احتادات املزارعني، رابطات السلع األساسية،  3.12
وحتديثها خالل  التسجيل  أثناء  املعلومات  وميكن جمع  منها.  املستفيدين  أو  أعضائها  بأنشطة  ترتبط  إلخ( بسجالت 
التعامالت املستمرة مع األعضاء. وفي كل مرة يزور فيها أحد العمالء املنظمة، مثالً لتقدمي طلب احلصول على دعم او 

لتقدمي اإلقرار الضريبي، يتعني عليه تقدمي بيانات تتصل بأنشطته.

ثمة الكثير من التعريفات للمصادر اإلدارية لإلحصاءات في الدراسات ذات الصلة. وميكن االطالع على مراجعة  4.12
مفصلة للتعريفات في االستراتيجية العاملية )2018أ و2015ج( وجلنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا )2018 ورقياً(. 
وتُقدم جلنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا )2011( التعريف التالي: "ُعرفت املصادر اإلدارية تقليدياً بأنها مجموعات 
البيانات التي حتتفظ بها اجلهات احلكومية األخرى، والتي يتم جمعها واستخدامها لفرض الضرائب وتقدمي املزايا أو 
اخلدمات". وهو ما يعني أنها عرضة لتغيير السياسات وأنها قد تتأثر من حيث التغطية والتعريفات واحلدود، وما إلى 

يُشار إليها أيضاً "سجالت" أو "تسجيالت" )إدارية( في هذا الباب. 41

http://www.fao.org/3/a-i4913a.pdf
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الرقابة  برامج  لتنفيذ  ثانوي  تنتج كمنتج  التي  املعلومات  على  التعريف  هذا  ويركز  كليًة.  أو إلمكانية حذفها  ذلك، 
واللوائح احلكومية.

إن أهم ما مييز طريقة اإلحصاء هذه هو توفر جزء كبير من بنود اإلحصاء عن كامل اجملتمع املستهدف باإلحصاء  5.12
الزراعي أو جزء منه عن طريق مصادر إدارية قائمة ُوجدت ألغراض غير إحصائية. وقد تأتي البيانات من مصدر واحد أو 
مصادر إحصائية متعددة، كما مُيكن استخدامها جنباً إلى جنب مع جمع البيانات امليدانية. وتختلف هذه الطريقة عن 
الطرق الثالثة األخرى )البابني العاشر واحلادي عشر(، من حيث اقتصار احتمالية استخدام السجالت اإلدارية واملصادر 

األخرى على وضع إطار اإلحصاء أو حتديثه.

ومن املزايا األساسية للبيانات املتأتية من مصادر إدارية أن املعلومات ال جُتمع لغايات إحصائية في األساس. وإلى  6.12
جانب ذلك، قد تكون املصادر اإلدارية اختيارية أو تستهدف جمهوراً محدداً. وخالل عملية املعاجلة، يتبع مالك البيانات 
والتحقق  وحتريرها  البيانات  بجمع  يتعلق  فيما  خاصة  السجل/املصدر،  من  األساسية  بالغاية  ترتبط  محددة  قواعد 
منها وتصحيحها. لذلك، فإن حتديد اجلمهور املستهدف وبروتوكوالت جمع البيانات هو أمر خارج نطاق سيطرة مكتب 

اإلحصاء املركزي.

ومن األمور األخرى املهمة التي ينبغي أخذها بعني االعتبار هو احتمالية أن تكون أجزاًء من املعلومات املتأتية  7.12
من املصادر اإلدارية غير ذات أهمية للغايات اإلدارية، األمر الذي قد يؤدي إلى تدني اجلودة اإلحصائية )كارلسون أ، 2013(.

ثمة اختالف جوهري في طريقة تنظيم اإلحصاء عند استخدام السجالت اإلدارية كمصدر للبيانات اإلحصائية  8.12
مقارنة بطرق اإلحصاء األخرى. ومبا أن الوحدات )أي صاحب امللكية الزراعية( موجودة في مصدر البيانات ولم تُفصل 
الستخدامها لتطبيق إحصائي محدد، يجب اختيار الوحدات واملتغيرات ذات الصلة باإلحصاء. وقد تدعو احلاجة إلى 
أن  إلى  اإلدارية  املصادر  احلالية في السجل/املصدر. ويشير استخدام  املعلومات  إضافة متغيرات جديدة على أساس 
البيانات تأتي أوالً ثم يجب حتديد السكان واملتغيرات بعد ذلك )بينيديتي وآخرون، 2010(. وفي اإلحصاءات التي تقوم 

على جمع البيانات امليدانية، يُعد حتديد اجلمهور املستهدف واملتغيرات اخلطوة األولى قبل جمع البيانات.

أمثلة قطرية على استخدام السجالت في اإلحصاء: الدمنارك، النرويج

اعتبارات اجلودة عند استخدام البيانات اإلدارية في اإلحصاء الزراعي

وذلك  9.12 مباشر،  اإلدارية بشكل  السجالت  اإلحصاءات من  استخراج  املناسب  غير  احلاالت، من  العديد من  في 
جمع  وكيفية  اإلدارية  السجالت  بغاية  عميقة  معرفة  امتالك  ويعد  اإلحصائية.  لالحتياجات  مهيئة  غير  ألنها 
اإلحصائية.  باالحتياجات  يتصل  فيما  للسجل  اإلجمالية  اجلودة  حتديد  سبيل  في  مهمة  خطوة  ومعاجلتها  بياناتها 
وكما سبقت اإلشارة، فمن احملتمل أن تكون املتغيرات ذات األهمية للغايات اإلدارية ذات جودة أعلى من املتغيرات ذات 
التحليل  مرحلة  االعتبار خالل  بعني  البيانات  املستخدمة جلمع  والطرق  الغاية  أخذ  أيضاً  وينبغي  الثانوية.  األهمية 
ال  الذين  الزراعيني  املالكني  شمول  عدم  )مثالً  السجل  في  املنهجي  التحيز  أو  احملتملة  املنهجية  األخطاء  لتحديد 
وجود  اإلطار  هذا  في  األخرى  املهمة  القضايا  ومن  اإلعانات(.  سجل  في  إعانات  على  للحصول  بطلبات  يتقدمون 
عقوبات تفرض على املالك الزراعي في حال عدم تقدمي االستجابة الصحيحة، وعلى التحقق من البيانات الذي يتم 

ضمن إطار الغاية اإلدارية.

الحتمالية  10.12 السجالت  جودة  تقييم  يجب  الزراعي،  لإلحصاء  اإلدارية  املصادر  باستخدام  القرار  اتخاذ  حال  وفي 
والدقة  املالئمة  التالية:  اجلودة  أبعاد  في  بدقة  النظر  يجب  خاص،  وبشكل  اإلحصاء.  لبيانات  كمصدر  استخدامها 
واملوثوقية، ومستوى االكتمال، واالتساق وقابلية املقارنة، والتوقيت املناسب واإلتاحة، والتي سُتناقش أدناه. ومن األمثلة 
واملكسيك   )2012 وداس،  أوسن  املستخدمة في هولندا )شولتي،  تلك  الدول  اإلدارية في  السجالت  تقييم جودة  على 

)سيغوي وآخرون، 2013(.

أمثلة قطرية على استخدام البيانات اإلدارية مللء استبيانات اإلحصاء بشكل مسبق: النمسا، بركا وآخرون
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املالئمة )احملتوى(

إن مالئمة )محتوى( مصادر البيانات اإلدارية - املزايا األهم - يكمن في حتديد الوحدات )مثل صاحب امللكية  11.12
الزراعية( وُمعرفها. وهي تُعد ميزة في حال وجود بيانات دليلية ذات صلة بالسجل.

الدقة واملوثوقية

فيما يخص الدقة، ميكن اعتبار املصدر اإلداري بأنه نوعي إذا وجدت نسبة كبيرة من املتغيرات الالزمة لإلحصاء  12.12
في السجل وكانت البيانات ذات الصلة موثوقة. ومن املشاكل احملتملة ما يلي: فقدان البيانات، عند فقدان بعض أو كافة 
ميزات وحدة ما؛ وجود أخطاء في املتغيرات عند تسجيل قيم خاطئة لبعض املتغيرات )مثالً عندما يقدم املستجيبون 
أرقاماً تعريفية خاطئة ملصادر البيانات اإلدارية في االستبيان(. كما ميكن حدوث هذه األخطاء عن طريق الفترات املرجعية 

اخملتلفة التي تستخدم في أنظمة مختلفة.

وفي حال احملافظة على السجالت اإلدارية وضبطها بشكل صارم، فيمكن اعتبار جودة املتغيرات التي مت جمعها  13.12
أفضل مقارنة بالبيانات امليدانية. وفي بعض احلاالت، قد يتشجع املالكون لتقدمي املساحة الدقيقة للمساحة الزراعية 
املستغلة أو عدد املواشي في إقراراتهم اإلدارية اخلاصة باملعونات، وذلك خوفاً من فقدان اإلعانات املقدمة لهم. ولكن 
في بعض احلاالت، قد يكون لهذا األمر تأثير سلبي بسبب جلوء املالكني إلى املبالغة وزيادة مساحة أراضيهم أو أعداد 

مواشيهم للحصول على معونات إضافية.

صلة  14.12 ذات  معلومات  تضم  أن  اإلدارية  السجالت  على  يتعني  إذ  البيانات،  بتغطية  الدقة  فئات  إحدى  ترتبط   
بالوحدات )امللكيات الزراعية( في إطار اإلحصاء. تتضمن املشاكل احملتملة فيما يخص التغطية تغطية الوحدة والبنود، 

كما هو موضح أدناه.

تغطية الوحدة

هذه  15.12 حتدث  وقد  باإلحصاء.  املستهدفة  الفئة  من  أكثر  زراعية  وحدات  املصدر  يغطي  عندما  التغطية:  زيادة 
احلالة عندما تضم السجالت/املصادر اإلدارية ملكيات زراعية خارج نطاق اإلحصاء )مثالً ملكيات دون حد الشمول في 

اإلحصاء(. وميكن التغلب على هذه املشكلة من خالل استبعاد هذه الوحدات.

وقد حتدث هذه  16.12 باإلحصاء.  املستهدفة  الفئة  أقل من  زراعية  وحدات  املصدر  يغطي  التغطية: عندما  ضعف 
احلالة عندما ال يضم السجل اإلداري جميع امللكيات الزراعية املستهدفة، مثالً بسبب استخدام حد شمول أعلى من 
ذلك املستخدم في اإلحصاء الزراعي. وقد حتدث هذه احلالة كذلك عندما ال يتم شمول امللكيات اجلديدة التي تقع ضمن 
الفئة املستهدفة في اإلحصاء في املصادر اإلدارية. وفي هذه احلالة، ميكن إيجاد املعلومات في مصادر البيانات األخرى أو 

ميكن جمع البيانات ذات الصلة بالوحدات اجلديدة من امليدان.

تكرار اإلدراج: عندما تُدرج بعض الوحدات في أكثر من مصدر. وميكن جتنب هذه املشكلة عن طريق تخصيص  17.12
رمز تخصيص مميز لكل ملكية، وإجراء عمليات حتقق منتظمة حول بعض املعلومات التعريفية، مثل تكرار األسماء أو 
العناوين أو الرمز البريدي. والسبب األكثر شيوعاً الحتمالية االزدواجية في السجل/املصدر هو وجود الشراكات، مثالً بني 

األب واالبن حيث يتم تسجيل كال الشريكني في برامج الدعم اخملتلفة.

تغطية البنود

وجود  18.12 و/أو  املطلوب  بالشكل  التصنيف  بتفصيل متغيرات  املعلومات  ال تسمح  التصنيف: حيث  في  اخلطأ 
اخلنازير  التصنيف عند تصنيف  في  وجود مشكلة محتملة  ذلك  األمثلة على  ومن  التصنيف.  أخطاء في متغيرات 
يكون  ال  عندما  األخرى  األمثلة  ومن  الوزن.  على  اإلحصاء  في  التصنيف  يعتمد  في حني  السجل،  في  العمر  حسب 
الفئات العمرية في السجل  أو عندما تختلف  أبقار حلوب وأبقار أخرى متوفراً في سجل األبقار  إلى  تقسيم األبقار 
منوذج  تطوير  أو ميكن  التصنيف.  توحيد نظم  القضايا عن طريق  ويجب معاجلة هذه  اإلحصاء.  عما هو مطلوب في 

إحصائي إلعادة تصنيف الفئات.

الباب الثاني عشر: استخدام السجالت كمصدر لبيانات اإلحصاء
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االكتمال

إن اكتمال البيانات هو من األبعاد األخرى املهمة التي ينبغي حتليلها. وكما ورد في الفقرة 5.12، ينبغي أن يأتي  19.12
جزء مهم من بنود اإلحصاء من مصادر إدارية. وينبغي حتليل عدد البنود التي ميكن احلصول عليها من املصادر اإلدارية 
كنسبة مئوية من العدد اإلجمالي لبنود اإلحصاء املطلوبة في ضوء التغيرات في تنظيم العمل واملسائل ذات الصلة 
بتكنولوجيا املعلومات )انظر القسم أدناه حول طرق استخدام السجالت اإلدارية( الالزمة عندما حتل البيانات اإلدارية 
جزئياً محل جمع البيانات امليدانية. ومن وجهة نظر معاجلة البيانات، فمن األفضل وجود مجموعة من املتغيرات التي 
تعقيداً  أقل  البيانات  تكامل  إن عملية  الوحدات.  إحدى  في  إدارية مجمعة بشكل منطقي  ببيانات  استبدالها  ميكن 
التي يتم جمعها  املتغيرات  إدارية بها وعدد قليل من  بيانات  مقارنًة بامتالك وحدة ذات متغيرات قليلة يتم استبدال 
بواسطة استبيان اإلحصاء. وميكن االستعاضة بشكل كامل عن هذه الوحدة بالبيانات اإلدارية جملموعة من املستجيبني 

الذين تتوفر بيانات إدارية جيدة عنهم، مما يحد من عبء االستجابة.

األحداث غير املبّلغ عنها: عدم توفر التاريخ أو الفترة املرجعية في املصدر لألحداث )مثل حاالت الوالدة أو الوفاة  20.12
أو اخلسائر أو البيع أو تغير مالكي املاشية، وما إلى ذلك( التي يجب اشتقاق املؤشرات منها )مثل عدد املاشية(. وقد يؤدي 
هذا األمر إلى احلد من و/أو املبالغة في تقدير املتغيرات. وال ميكن استبعاد أنواع األخطاء هذه، ولكن ميكن اكتشافها من 

خالل إجراء مقارنة بني العديد من مصادر البيانات.

االتساق وقابلية املقارنة

أو  21.12 أخرى  بيانات من مصادر  للمقارنة مع  وقابلة  اإلدارية متسقة  املصادر  الواردة من  املعلومات  تكون  أن  يجب 
مبرور الوقت. وفي معظم احلاالت، يجب دمج السجل اإلداري بإطار إحصائي قائم لتوفير بيانات عن مجموعة فرعية من 
السكان أو عن بعض املتغيرات في مجال الدراسة. ما يعني أهمية مرحلة الدمج للوصول إلى نوعية جيدة للبيانات. 
كما إن استخدام التعريفات والتصنيفات واألساليب الشائعة أمر مهم كذلك لضمان حتقيق التكامل الصحيح. ورغم 
يتوجب  أنه  إال  اإلدارية،  السجالت/املصادر  في  املستخدمة  التعريفات  على  التأثير  اإلحصائي  املكتب  استطاعة  عدم 
عليه فحصها ومراقبتها لتقييم تأثيرها على اإلحصاءات. وميكن أن تكون عملية التحويل من وحدات إدارية )الوحدات 
القانونية، الوحدات الضريبية، أصحاب املطالبات، وما إلى ذلك( إلى وحدات إحصائية )املشاريع، املالكني، العائالت، وما 
إلى ذلك( صعبة للغاية من الناحية املفاهيمية، وغالباً ما تنطوي على شكل من أشكال النمذجة )جلنة األمم املتحدة 

االقتصادية ألوروبا، 2011(.

اإلعانات  22.12 نظام  في  الزراعية  األراضي  املستفيدين/أصحاب  حالة  التعريفات  في  احملتملة  االختالفات  ومن 
وامللكيات الواردة في اإلحصاء. وثمة حاالت ينعدم فيها التطابق التام )على سبيل املثال، قد تتطابق إحدى امللكيات مع 
مستفيدين أو أكثر، عندما يتقدم مختلف أفراد العائلة للحصول على املعونة، انظر مثال السويد(. وهنالك فرق آخر 
محتمل يحدث عند اختالف الفترات املرجعية، ومن األمثلة النموذجية على ذلك سجل الزراعات العضوية في دول االحتاد 
األوروبي؛ إذ يختلف التاريخ الفعلي خملتلف امللكيات، ويعتمد على تاريخ زيارة موظفي هيئة إصدار الشهادات للمزرعة 

إلصدار الشهادة. وميكن إجراء مقارنات بني البيانات والتعديالت باستخدام أحد املصادر اإلدارية األخرى.

ثمة احتمالية بحدوث اختالفات في تعريف املتغيرات بني النظم اإلدارية واإلحصائية بسبب اختالف االحتياجات  23.12
واألولويات بني االستخدام اإلحصائي واإلداري. ومن اجلوانب األخرى التي يجب التحقق منها أنظمة التصنيف املستخدمة 

اإلطار 1.12 - أمثلة قطرية: فرنسا - اإلحصاء الزراعي 2010، استخدام السجل الوطني لتحديد األبقار 

استخدمت البيانات الواردة من قاعدة البيانات الوطنية للحصول على معلومات حول قطعان األبقار. وقد أتاح هذا األمر 
التعريفية  الغاية، مت جمع األرقام  الثاني/نوفمبر 2010. ولهذا  بتاريخ األول من تشرين  إيجاد وصف موحد ألعداد األبقار 
وتربية  واجلنس  بالسن  املتعلقة  املعلومات  كافة  الوطنية  البيانات  قاعدة  وتضم  امليدانية.  البيانات  أثناء جمع  للمزارعني 
التمييز بني األبقار احللوب واألبقار الالحمة )املطلوبة في استبيانات اإلحصاء( على أساس ساللة كل بقرة.  املاشية. ومت 
 Abundance, Armoricaine, Ayrshire, Blue du nord, Bordelaise, Bretonne وأُعدت قوائم لسالالت األبقار احللوب )مثل
 ،Angus, Aubrac, reconstituted Aurochs, Bazadaise, Bearnaise إلخ(، وقوائم لسالالت األبقار الالحمة )مثل ،pie noire

إلخ(. وبذلك، اعتمد التمييز على هذه القوائم.
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في املصادر اإلدارية، والتي قد ال تُطبق على مستوى التفاصيل املطلوبة لألغراض اإلحصائية. وقد تقع مشاكل فيما 
اإلدارية  السجالت  القائمة على  اإلحصاءات  وذلك ألن  الوقت،  مبرور  النتائج  إمكانية مقارنة  أو  املقارنة،  بقابلية  يتعلق 
تعتمد على التغييرات التي قد ال تتمكن الهيئات اإلحصائية من التنبؤ بها )جلنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا، 2011(.

مثال قطري على تقييم جودة البيانات اإلدارية: السويد

التوقيت املناسب

إن بُعد التوقيت املناسب عند استخدام مصدر بيانات إداري مهم أيضاً، وغالباً ما يشار إليه على أنه فارق التوقيت  24.12
بني الفترة املرجعية وتوافر النتائج. وهنالك حاجة لتحليل إمكانية احلصول على بيانات من املصدر )املصادر( اإلدارية ودمجها 

في قاعدة بيانات اإلحصاء الزراعي قبل نتائج اإلحصاء بوقت طويل وذلك عن طريق جمع البيانات امليدانية.

اإلتاحة

تعد اإلتاحة التي تعني الوصول الفعلي إلى املعلومات من املصدر اإلداري مسألة مهمة أخرى. ويجب أن تستخدم  25.12
برامج احلاسوب املستخدمة في السجل اإلداري، وتلك املستخدمة لإلحصاء الزراعي مناذج بيانات متوافقة، تسمح نقل 

البيانات بشكل مباشر من برنامج إلى آخر. ولن يكون استخدام البيانات اإلدارية ممكناً إذا كانت مطبوعة على الورق.

طرق استخدام السجالت اإلدارية كمصدر لبيانات اإلحصاء

البيانات، وتقسيم السكان،  26.12 الزراعية تقسيم  اإلدارية لإلحصاءات  البيانات  الطرق احملتملة الستخدام  تشمل 
واملنهجية املشتركة، واالستبدال الكامل واالستخدامات األخرى.

طريقة تقسيم البيانات

البيانات  27.12 السكان منهجية تقسيم  البيانات حول عدد من خصائص كافة  يطلق على عملية استبدال جمع 
)جلنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا، 2011(. ويشيع استخدام هذه املنهجية في احلاالت التي يكون السكان املستهدفون 
فيها قائمني على السجل اإلداري/اإلحصائي فقط )انظر اإلطار 2.12(. وفي هذه املنهجية، يتم استخدام املصادر اإلدارية 
لتوفير بعض املتغيرات لكافة السكان مقارنة مبنهجية تقسيم السكان )انظر أدناه(، حيث يتم توفير جميع املتغيرات جلزء 
من السكان. وبالتالي، ال تقلل هذه املنهجية من عدد االستبيانات أو املقابالت املطلوبة جلمع البيانات، ولكنها تقلل من 
حجم البيانات الالزم جمعها في كل استبيان أو مقابلة. وعادة ما يكون ذلك أكثر مالءمة لعمليات جمع البيانات الكبيرة 
واملعقدة، التي يُطلب فيها جمع العديد من املتغيرات، كما هو احلال في اإلحصاء الزراعي. ويجب دمج البيانات اإلدارية وتلك 

التي مت جمعها من خالل االستبيانات لكل ملكية فردية للخروج مبجموعة البيانات املستخدمة للمخرجات اإلحصائية.

تتعلق هذه املنهجية أساساً بالسجالت اإللزامية وجميع احلاالت التي يستند فيها دعم امللكيات الزراعية إلى  28.12
التطبيق في النظم اإلدارية. ومن األمثلة األكثر شيوعاً لهذا النوع من االستخدام السجل البقري/البيطري، وسجل 
اإلنتاج العضوي املُعتمد، ونظام الدعم، وبرامج التنمية الريفية أو مشاريعها. تُطبق جميع دول االحتاد األوروبي تقريباً 

هذه الطريقة في إحصاءاتها الزراعية عند استخدام السجالت اإلدارية كمصدر لبيانات اإلحصاء.

اإلطار 2.12 - أمثلة قطرية: استخدام السجالت اإلدارية كمصدر لبيانات اإلحصاء 

الزراعي  واالبتكار اإلطار اخلاص لإلحصاء  والزراعة  الشؤون االقتصادية  لوزارة  التابع  للمزارع  اإلداري  كان السجل  هولندا: 
لعام 2010، والذي وضعته إحدى دوائر اخلدمة التنفيذية في الوزارة. ومبوجب القانون، على املزارعني التسجيل في السجل، 
الذي يحتوي على أسماء امللكيات ومالكي املزارع وعناوينهم وخصائصهم األخرى ويخصص لهم رقم تسجيل فريد. ومبا 
أن اإلحصاء الزراعي يُطبق حد شمول أعلى من السجل، فال يتم األخذ بعني االعتبار سوى امللكيات الزراعية التي توافق 
عن  املهنيني  املزارعني  لفصل  هذا  الشمول  حد  ويُطبق  الشمول.  حد  تتجاوز  والتي  الزراعي  اإلحصاء  في  امللكية  تعريف 
الهواة، واحلد من عبء املعاجلة. وتُأخذ املعلومات اخلاصة ببنود اإلحصاء واملوجودة في السجل لكافة السكان املشمولني 

في اإلحصاء من السجل.

الباب الثاني عشر: استخدام السجالت كمصدر لبيانات اإلحصاء

https://tinyurl.com/WCA2020-UNECE2011
https://tinyurl.com/WCA2020-UNECE2011
http://www.fao.org/world-census-agriculture/wcarounds/wca2020/web-based/ar/#chapter12
https://tinyurl.com/WCA2020-UNECE2011
https://tinyurl.com/WCA2020-UNECE2011


126

أمثلة قطرية على استخدام السجالت اإلدارية في استقصاء هيكل املزارع: إستونيا، والتفيا وليتوانيا

منهجية تقسيم السكان

يطلق على عملية استبدال جمع البيانات حول كافة خصائص مجموعة فرعية من السكان منهجية تقسيم  29.12
السكان )جلنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا، 2011(. وتستخدم البيانات من املصادر اإلدارية للملكيات عندما تكون هذه 
البيانات ذات جودة مناسبة، فيما تُستخدم مصادر إحصائية أخرى لبقية امللكيات. وال تستخدم هذه احلالة لإلحصاءات 
أو أكثر ضمن السكان املستهدفني باإلحصاء  الزراعية بشكل عام. ومع ذلك، ثمة احتمالية بوجود مجموعة محددة 
أكبر  مثل  مستمر،  بشكل  املطلوبة  املعلومات  جميع  تسجيل  يتم  ولذلك  صارماً،  تنظيماً  منظمة  بكونها  تتسم 
امللكيات أو امللكيات التي تنتج محاصيل أو مواشي معينة أو تستخدم طرق إنتاج زراعي محددة )مثل الزراعة العضوية(.

منهجية تقسيم البيانات وتقسيم السكان املشتركة

ويستخدم شكل آخر يجمع بني منهجيتي تقسيم البيانات وتقسيم السكان، حيث حتل املصادر اإلدارية محل  30.12
عملية جمع البيانات امليدانية بالنسبة لبعض املتغيرات جلزء من السكان املستهدفني باإلحصاء. وترتبط هذه احلالة 
)مثل  ويقوم على خصائص محددة  التسجيل محدوداً،  يكون فيها  التي  احلاالت  أو  االختيارية  بالسجالت  بشكل عام 
برامج  الطريقة  انتشاراً على هذه  القانوني للملكية(. ومن األمثلة األكثر  والوضع  أو حجمه،  النشاط  ونوع  األراضي، 
الدعم املُعتمدة على املساحة )حيث ال يُسمح بالتقدم للحصول على املعونات إال ألصحاب امللكية الذين تزيد مساحة 
لزراعة  )التي تضم مناطق  البساتني  النشاط(، وسجل  بنوع  أراضيهم عن حد معني(، وسجل مزارعي احلبوب )محدد 

الفاكهة املوجهة نحو السوق فقط( وسجل الكروم.

أمثلة قطرية على استخدام السجالت في اإلحصاء: هنغاريا وفرنسا

استبدال عملية جمع البيانات برمتها

 من الطرق األخرى الستخدام السجالت هي استبدال بيانات من مصدر أو أكثر من املصادر اإلحصائية بعملية  31.12
جمع البيانات امليدانية برمتها، واخلاصة بكافة خصائص اإلحصاء وجلميع الوحدات في فئات السكان املستهدفني. ولم 
تكن هذه الطريقة شائعة وقت إعداد هذا اجمللد. ومن أسباب ذلك وجود بعض املتغيرات الالزمة لإلحصاء الزراعي والتي 
الوفاء  إضافية في سبيل  أعباًء  السجالت  اإلدارات على حتميل  إدارية، وعدم قدرة  أو تسجيالت  أي سجل  توجد في  ال 

مبتطلبات اإلحصاءات فقط.

أمثلة قطرية على اإلحصاء التقليدي مقابل اإلحصاء القائم على السجالت: فنلندا

استخدامات أخرى

وميكن أيضاً استخدام بيانات من السجالت اإلدارية مللء اإلجابات املسبقة في استبيانات اإلحصاء السكاني  32.12
ما  وغالباً  متزايد  بشكل  ينتشر  الطريقة  هذه  استخدام  وبدأ  اإلحصاء.  خالل  املالكني  قبل  من  فحصها  إلى  ليصار 

تستخدم مع املقابالت الشخصية مبساعدة احلاسوب، األمر الذي مينح املالكني الفرصة لتصحيح اإلجابات اخلاطئة.

اإلطار 2.12 - أمثلة قطرية: استخدام السجالت اإلدارية كمصدر لبيانات اإلحصاء )يتبع( 

سلوفينيا: مت احلصول على كامل قائمة امللكيات الزراعية لإلحصاء الزراعي لعام 2010 من السجل اإلحصائي للمزارع. 
ومت حتديث السجل بالكامل قبل وضع القائمة، ومت استقصاء جميع امللكيات الزراعية في سلوفينيا. أُنشئ السجل بعد 
الزراعية.  إيجاد إطار ثابت للعينات ليصار إلى استخدامه في جميع االستقصاءات  الزراعي لعام 2000 بهدف  اإلحصاء 
الذي  األمر  وأيلول/سبتمبر(،  شباط/فبراير  )في  السنة  في  مرتني  حتديثه  ويجري   ،2004 عام  منذ  بالسجل  العمل  وبدأ 
يتيح للمكتب اإلحصائي امتالك إطار حديث للعينات املستخدمة في استقصاءات العينات التي تتم في حزيران/يونيو 
وكانون األول/ديسمبر. وتستخدم نتائج االستقصاءات اإلحصائية والبيانات املأخوذة من نظام اإلدارة والضبط املتكامل 
اخلاصة  املعلومات  وتُأخذ  اإلقليمية.  الوحدات  باستخدام سجل  امللكيات  عناوين  مت حتديث جميع  السجل. كما  لتحديث 

ببنود اإلحصاء واملوجودة في السجل لكافة السكان املشمولني في اإلحصاء من السجل.
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ومن املزايا الرئيسية الستخدام االستبيانات باإلجابات املسبقة أنها: 33.12

u  تساعد في تخفيف العبء على مقدمي البيانات من خالل توفير وقتهم )على فرض أن التحقق والتصحيح
ال يستغرق نفس الوقت الالزم إليجاد البيانات وإدخالها(.

u .تتيح التحقق من جودة البيانات اإلدارية
u  اإلدارية كاملة، كما هو مطلوب لطرق االستخدام البيانات  باملرونة، خاصة عندما ال تكون تغطية  تتسم 

البيانات وإضافة معلومات إضافية. التي متت مناقشتها أعاله. تتيح سهولة مراجعة/تعديل  األخرى 
u  اإلدارية للسجالت  األفضل  االستخدام  وتتيح  واإلحصائية  اإلدارية  البيانات  بني  االتساق  تعزيز  في  تسهم 

إنتاج اإلحصاءات. لغايات 

مثال قطري على اإلحصاء القائم على السجالت: النمسا

أما أهم عيوب ملء االستبيانات باإلجابات املسبقة فهو خطر التحيز، نظراً الحتمالية قبول بعض املستجيبني  34.12
أو اختيارهم عدم إضاعة الوقت على تصحيح األخطاء )جلنة األمم املتحدة  للبيانات التي مت ملؤها دون التحقق منها، 

االقتصادية ألوروبا، 2011(.

أما االستخدامات األخرى للبيانات اإلدارية، فتمت مناقشتها في أبواب أخرى: 35.12

u )بناء/حتديث إطار العينات املستخدم لإلحصاء )انظر الباب الثالث عشر وضع األطر
u )البيانات وأرشفتها الباب احلادي والعشرين معاجلة  التخصيص في حالة عدم االستجابة )انظر 
u )التحقق من بيانات اإلحصاء )ضبط اجلودة( )انظر الباب احلادي والعشرين معاجلة البيانات وأرشفتها

خطوات استخدام السجالت في اإلحصاء الزراعي

تقييم  36.12 إجراء  اإلدارية هي  السجالت  أي عمل تفصيلي حول جودة  تنفيذ  قبل  بها  القيام  أول خطوة يجب  إن 
التي ميكن احلصول عليها من ذلك األصل وجودتها. ويشمل هذا  بنود اإلحصاء  لقابلية استخدامها من حيث قائمة 
والتنظيمية  القانونية  واإلمكانيات  اإلداري،  السجل  وحتليلها حول مالك  أخرى، جمع معلومات  أمور  بني  التقييم، من 
والفنية للوصول إلى البيانات وقضايا السرية. وكما ُذكر آنفاً، فيجب دراسة الغاية من السجل اإلداري. وتكمن اخلطوة 

التالية في إجراء حتليل مستفيض جلودة املصدر اإلداري )انظر الفقرات 10.12 إلى 25.12(.

 وفي سبيل ضمان االستخدام املناسب للسجالت اإلدارية في اإلحصاء، ينبغي اتخاذ العديد من اخلطوات، مبا  37.12
في ذلك حتليل األساس القانوني، واالستشارات بني املالكني واملستخدمني واحلصول على الدعم العام.

أمثلة قطرية على استخدام السجالت والبيانات اإلدارية ألغراض إحصائية: فنلندا، النمسا

األساس القانوني

ينبغي إجراء حتليل حول التشريع الالزم للسماح بالوصول إلى البيانات اإلدارية ونقلها واستخدامها على مستوى  38.12
الوحدة لتحقيق أغراض إحصائية على أوسع نطاق ممكن. وتُضيف بعض الدول هذا اخليار في قوانينها اإلحصائية، وتقوم 
بتنظيم جمع البيانات وإرسالها، مبا في ذلك االحتفاظ بالسجالت، والتقدمي اإللزامي حملتوياتها ألغراض إحصائية. وفي 
حال وجود قانون محدد أو نوع آخر من اللوائح املعمول بها لتنفيذ اإلحصاء الزراعي، فيمكن استخدامه أيضاً لتحديد 

الظروف التي سيتم مبوجبها استخدام املصادر/السجالت اإلدارية ذات الصلة. وقد يتضمن ذلك وجود فقرات حول:

u الغاية من استخدام السجالت اإلدارية؛
u ينبغي استخدامها؛ التي  املتغيرات  أسماء السجالت وأسماء 
u الفترات املرجعية للمعلومات في السجالت اإلدارية وتاريخ إتاحة املعلومات الواردة في السجالت؛
u  ،البيانات وسريتها: من احملتمل أن يختلف اإلطار القانوني للسرية بني املنظمات اإلحصائية واإلدارية حماية 

ولذا فمن املهم حماية السرية عند استخدام املعلومات لغايات اإلحصاء. ويجب تنظيم ذلك األمر بوضوح 
في القانون؛
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u  آليات اإلنفاذ: إذ أن وجود األحكام القانونية بغياب آليات اإلنفاذ يجعل من الصعب الوصول إلى السجالت
واستخدامها. املتاحة  اإلدارية 

االستشارات بني منظمات املالكني واملستخدمني

ثمة حاجة لالستشارات بني منظمات املالكني واملستخدمني لفهم الفرص املتاحة والتحديات املاثلة. وتشمل  39.12
القضايا األكثر أهمية التي ينبغي توضيحها التعريفات املستخدمة، والنطاق والتغطية، والفترة املرجعية واملتغيرات، 
أم في جميع  أنشاؤها؟ وهل تستخدم في هذا السجل فقط  يتم  اإلدارة األخرى واحملددات. كيف  والروابط مع املصادر 
السجالت في الدولة؟ في بعض احلاالت، على اإلحصائيني إقناع مالكي البيانات اإلحصائية بتعديل التعريفات والفئات 
املستخدمة العتبارات إحصائية عند إنشاء قواعد البيانات اإلدارية وتطويرها. ومن احلاالت املثالية أن يدخل مالك املصدر 

اإلداري في مشاورات مع السلطة اإلحصائية بشأن التغييرات النهائية أو النية إلنشاء سجل جديد.

إن األطر التنظيمية والفنية مهمة، فحتى مع وجود القوانني، فقد تبرز احلاجة إلى إبرام اتفاقية خطية بني  40.12
املنظمات املتعاونة، وقد تشمل االتفاقية أسماء جهات االتصال واألطر الزمنية التفصيلية، واملعلومات التفصيلية 
حول السجالت، واملعايير الفنية وطرق التعاون عندما تبرز أسئلة حول اجلودة أو التعريفات. يجب أن تكون املعلومات 
الواردة في السجل بصيغة فنية تتيح استخدامها. فعلى سبيل املثال، إذا كانت املعلومات متاحة بنسخ ورقية فقط، 

فسيكون من الصعب جداً استخدامها. وإلى جانب ذلك، ستكون هنالك صعوبات فنية في نقل املعلومات.

الدعم العام

من املهم توضيح االختالفات بني االستخدام اإلحصائي وغير اإلحصائي مللفات البيانات اإلدارية في اجملموعات  41.12
املهنية والعامة في اجملتمع. إذ يحتاج اجلمهور إلى تقدير وإدراك فوائد استخدام مصادر السجالت ألغراض إحصائية من 
حيث تقليل العبء على املستجيبني، واالستخدام األمثل للمعلومات املتاحة، األمر الذي سيؤدي إلى تقليل التكلفة، 

وتسريع وتيرة معاجلة البيانات، وحتسني توقيت البيانات اإلحصائية.

تصميم مشروع على مستوى اجلهات احلكومية

من الطرق اجليدة لتنظيم اإلحصاء تصميم مشروع على مستوى اجلهات احلكومية قبل اإلحصاء بفترة طويلة،  42.12
يتم فيه حتديد املسؤوليات والعمل الالزم كالتالي:

u  إجراء جرد جلميع مصادر البيانات اإلدارية املتاحة، مبا في ذلك تقييم محتوياتها من حيث إمكانية استخدامها
والتعريفات  االتساق،  من  التحقق  أيضاً  بل  فحسب،  اإلدارية  املصادر  حتديد  ذلك  يعني  وال  وجودتها. 
خالل  املستحسن  ومن  اإلدارية.  البيانات  ملصادر  الشاملة  واجلودة  املُطبقة  املرجعية  والفترات  املستخدمة، 
مرحلة اإلعداد إجراء مقارنة بأثر رجعي حول امتثال الوحدات املأخوذة من السجل اإلداري اخملتار مع وحدات 

املالحظة في اإلحصاء، وما هي التغييرات في التعريفات التي متت مبرور الوقت، إلخ.
u .إعداد احملتوى واإلطار املفاهيمي الستخدام السجالت اإلدارية في اإلحصاء
u .حتديد املؤشرات التي سيتم إنتاجها ومن أي مصادر للبيانات

أمثلة قطرية على اإلحصاء القائم على السجالت: النمسا، مانويل كيه.

الربط

قد يشمل استخدام السجالت سجالً واحداً )مثل نظام اإلدارة والتحكم املتكامل في دول االحتاد األوروبي(  43.12
أدوات  األحوال، فإن إليجاد  املطلوبة. وفي جميع  املتغيرات  من  يوفر كل سجل جزءاً  أكثر، حيث  أو  إداريني  أو سجلني 
في  املستخدمة  املرجعية  الفترات  اختالف  مسألة  تبرز  وقد  السجالت.  ربط  في  حاسمٌة  أهميٌة  مشتركة  تعريف 

اخملتلفة. السجالت 

ومن الضروري حتديد طريقة إعداد مجموعات البيانات للربط خطوة بخطوة، ويجب إعداد طريقة بدءاً مبا يلي: 44.12
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u  االستخدام شائعة  التعريف  أدوات  حتديد  الضروري  ومن  للربط.  سيستخدم  الذي  التحديد  مفتاح  هو  ما 
مثل بطاقة تعريف النشاط التجاري أو بطاقة تعريف الضمان االجتماعي أو رمز التسجيل للحصول على 
من  املطابقة  مشكالت  معاجلة  اإلحصائيني  على  فيجب  الفريدة،  التعريف  أدوات  غياب  حال  وفي  الدعم. 
)مثل  املعقد  التوافق  استخدام  أو  السابقة  االستقصاء  عمليات  من  اإلدارية  التعريف  أدوات  جمع  خالل 
عدم  ينبغي  ولكن  معينة،  نقطة  حتى  العملية  هذه  أمتتة  وميكن  املُطابقة(.  مناذج  أو  معاً  والعنوان  االسم 
التقليل من حجم العمل اليدوي الذي ميكن أن ينطوي عليه هذا األمر. ويجب أن تعمل الوكاالت اإلحصائية 
الذي  املُكلف  اليدوي  العمل  واحلد من كمية  العملية  اإلدارية لالرتقاء مبستوى هذه  مع أصحاب السجالت 

به. القيام  يتعني 
u  ًكيفية التعامل مع السجالت غير املتطابقة: مُيكن ربط جزء من الوحدات )امللكيات الزراعية( ربطاً مباشرا

بكثير في حال  أسهل  السجالت هذا  ربط  ويظل  وُذكر،  الشخصي(؛ كما سبق  )الربط  البيانات  قواعد  بني 
واضحًة،  املطابقة  فيها  تكون  ال  التي  الوحدات  من  الكثير  ستوجد  ولكن  الفريدة.  التعريف  أدوات  وجود 
خاصة عند تطابق عدة وحدات من السجل اإلداري مع ملكية واحدة في إطار اإلحصاء، أو في حال تطابق 
إلى  املشكالت  لهذه  املقترحة  احللول  تستند  أن  ويجب  ملكيات.  عدة  مع  اإلداري  السجل  وحدات  إحدى 

للمناطق. احمللية  اخلصوصيات 

أمثلة قطرية على االستخدام املشترك للسجالت اإلدارية واستقصاءات العينات: هولندا

وتشمل اخلطوات املستقبلية: 45.12

u .إدارة البيانات وأمن البيانات املقبولة بشكل عام تطوير عالقات التزامن لنظم املعلومات ولوائح 
u  تطوير استراتيجية االتصال لإلحصاء القائم على السجالت: وينبغي إيالء كثير من االهتمام لنشر الثقافة

زيادة ثقة اجلمهور في اإلحصاءات. اإلحصائية، وبالتالي 
u  محتوى تقييم  )مثل  لإلحصاء  اإلدارية  املصادر  باستخدام  املتعلقة  التحضيرية  األعمال  ميزانية  تخطيط 

املصدر اإلداري ونوعيته، واحللول الفنية املتعلقة بالوصول إلى البيانات واستخدامها، وما إلى ذلك(، وتوفير 
الضرورية. املعلومات  تكنولوجيا  موارد 

املزايا الرئيسية والقيود واملتطلبات

املزايا

تشمل املزايا الرئيسية الستخدام البيانات اإلدارية في اإلحصاء الزراعي ما يلي: 46.12

u  امليدانية البيانات  اإلدارية بدالً من جمع  املصادر  أكبر ميزة الستخدام  أعاله، فإن  الفقرات  كما هو مبني في 
لإلحصاء هي تخفيض تكلفة إنتاج بيانات اإلحصاء إلى جانب احلد من عبء املستجيبني. وفي حال استخدام 
بيانات من املصادر اإلدارية فقط، فسيتم تخفيض تكاليف اإلحصاء بشكل كبير. ومع ذلك، قد تزيد تكاليف 
الفني  التكامل  لتحقيق  العمل  من  مزيد  لبذل  احلاجة  بسبب  وذلك  املشترك،  اإلحصاء  حالة  في  اإلحصاء 
خملتلف مصادر البيانات. وإلى جانب ذلك، يجب أخذ االستثمار األولي إلعداد السجالت واحلفاظ عليها وتطوير 

نظام متطور لتكنولوجيا املعلومات بعني االعتبار، وقد يتجاوز هذا قدرة العديد من الدول.
u  إيجاد ميكن  اإلدارية،  املصادر  من  أكثر  أو  مصدر  من  املأخوذة  البيانات  مع  امليدانية  البيانات  دمج  خالل  ومن 

مزيد من املتغيرات املشتقة، والتي يصعب جمعها مع االستبيان. وينبغي في هذه احلالة حتديد األولوية بني 
مختلف املصادر )وفقاً ملدى مالءمة املتغيرات وجودة البيانات(.

u .ًميكن أن تتيح هذه الطريقة جمع مزيد من املؤشرات اإلحصائية املفصلة ونشرها، بشكل أسرع وأكثر تواترا
u  احتمالية على  القضاء  اإلدارية  املصادر  في  املستهدفني  السكان  بكافة  اخلاصة  البيانات  إدراج  يتيح 

عدم  معدل  تقليل  فيمكن  للبيانات،  جزئي  كمصدر  اإلدارية  املصادر  استخدام  عند  أما  االستجابة.  عدم 
االستجابة بشكل كبير. وميكن إنتاج البيانات التي لم يتم جمعها خالل عملية جمع البيانات امليدانية من 

خالل طرق اإلسقاط اخملتلفة )إحالل البيانات، املتوسطات، إلخ(.
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u  مُيكن أن يؤدي االستخدام الروتيني ملصادر البيانات اإلدارية في اإلحصاء إلى االرتقاء بجودة املصادر من خالل
اآلراء واملقترحات، ويؤدي إلى حتقيق تنسيق كبير املستوى ملعلومات معينة بني مختلف املؤسسات.

u .ويتيح اتباع عملية أسرع وأكثر كفاءة تعزيز الفهم العام لإلحصاءات

القيود

تشمل قيود استخدام مصادر البيانات اإلدارية في اإلحصاء وصعوباتها ما يلي: 47.12

u  صعوبة ربط السجالت من مختلف قواعد البيانات في غياب التشريعات أو في حال غياب عوامل التعريف
الفريدة.

u  التأسيس املستحيل  من  حتى  أو  الصعب  من  يكون  فقد  األحيان،  بعض  في  القوانني  بوجود  حتى  ولكن 
ويكمن  مرتفعة جداً.  اإلدارية  البيانات  إلى  الوصول  تكلفة  تكون  قد  أو  السجالت  أصحاب  بناء مع  لتعاون 
البيانات اإلدارية( في التشريعات، ويفضل  احلل األمثل في وضع نص في هذا الشأن )أي تكلفة استخدام 

واعتباره منفعة عامة. أن يكون ذلك مجانياً 
u  وفي حال اختالف تغطية السكان املستهدفني، ميكن استخدام مصادر البيانات اإلدارية لتعبئة االستبيانات

الوحدات  حصر  مع  فقط،  املشتركة  املستهدفة  السكانية  للفئات  اخلصائص  استبدال  أو  مسبق  بشكل 
األخرى.

u  جعل في  املرجعية  والفترات  التصنيف  وأنظمة  والتعريفات  املفاهيم  بني  التجانس  عدم  يتسبب  قد 
البيانات  فيه  تتمكن  ال  الذي  احلد  إلى  الفروق كبيرة  وفي حال كانت  أمراً صعباً.  اإلدارية  املصادر  استخدام 
اإلدارية من توفير تقدير جيد للمؤشر املطلوب، فال يجب استخدام مصادر البيانات هذه. ولكنها قد تكون 
حل  ميكن  احلاالت،  بعض  وفي  الكلي.  املستوى  على  النتائج  من  التحقق  أو  اإلحصاء  إطار  لتحديث  مفيدة 

املشكالت من خالل حترير البيانات، ولكن قد ينطوي على حتديات أكثر.
u  بني الروابط  تكون  قد  يلي:  ما  اخملتلفة  البيانات  مصادر  من  البيانات  بربط  املتعلقة  املشاكل  تتضمن  قد 

الوحدات صعبة أو شبه مستحيلة )مثل عدم وجود أدوات تعريف مشتركة، والعقبات املرتبطة بتكنولوجيا 
املعلومات(؛ وقد ال تتوافق بعض وحدات املالحظة في املصادر اإلدارية مع تعريف امللكية بشكل خاص. وقد 

يُشكل العثور على أفضل مطابقة أو جتميع الوحدات احلل لهذه املشكلة.
u  بواسطة البيانات  جودة  تعذر حتسني  حال  في  يلي:  ما  املصدر  بيانات  بجودة  املتعلقة  املشاكل  تتضمن  قد 

املقارنات  وإجراء  اإلحصاء  إطار  حتديث  على  املصدر  هذا  استخدام  يقتصر  أن  يجب  اإلحصائية،  األدوات 
أمام  املصدر  باستقرار  تتعلق  وجود مخاطر  أو  املصدر  بنوعية  الثقة  انعدام  حال  وفي  اجمُلمع.  املستوى  على 

التغييرات السياسية، فيمكن إجراء اختبار جزئي )جتريبي( جلمع اخلبرات من امليدان.
u  في متاحة  املصدر  في  منها  التحقق  مت  التي  النهائية  البيانات  تكون  ال  قد  واالنضباط:  املناسب  التوقيت 

املرجعية  الفترة  مع  تتطابق  ال  بفترة  تتصل  قد  أو  اإلحصائية،  النهائية  باملواعيد  للوفاء  املناسب  التوقيت 
اإلحصائية. وقد يحد هذا األمر من الفائدة املتأتية من مصدر البيانات، مع بقاء اجملال مفتوحاً أمام استخدام 

الفترات السابقة لتحديث اإلطار. بيانات  قاعدة 
u  وميكن للمقارنة.  قابلة  إحصائية  بيانات  سلسلة  توفير  الصعب  فمن  اإلدارية،  املصادر  أحد  إلغاء  حال  وفي 

االستعاضة عن املصدر املفقود من خالل إجراء استقصاء إضافي أو إدراج املتغيرات املفقودة )نتيجة إللغاء 
السلسلة  في  انقطاع  وبالتالي  املنهجية  في  تغيير  هنالك  سيكون  ولكن  اإلحصاء،  في  اإلداري(  املصدر 

الزمنية.
u  يتم ال  التي  الفنية  أو  الكبيرة  التغييرات  بعض  بإحداث  اإلداري  املصدر  مالك  يقوم  قد  األحيان،  بعض  في 

اكتشافها على الفور. وقد يكون لذلك التغيير تأثير على العمل الفني أو جودة البيانات في حال عدم إبالغ 
به. املكتب اإلحصائي 

u  بأي املقارنة  إمكانية  وتتأثر  سجالت.  عدة  من  البيانات  دمج  خالل  من  التغطية  مشكالت  اكتشاف  ميكن 
تغيير يطرأ على مستوى التغطية في مختلف السنوات وميكن أن تعطي نتائج مضللة.

املتطلبات

املناسبة  48.12 التحتية  والبنى  املتطورة  اإلدارية  النظم  ذات  الدول  في  الطريقة  هذه  استخدام  دراسة  ينبغي 
لتكنولوجيا املعلومات. وتتضمن أهم متطلبات استخدام هذه الطريقة ما يلي: 

البرنامج العاملي لإلحصاء الزراعي 2020



131

u  ،توافر السجالت وقاعدة )قواعد( البيانات اإلدارية ذات الصلة وبيانات نوعية على مستوى امللكيات الفردية
بوتيرة مناسبة. البيانات  ووجود تعريفات واضحة ومنسقة، وحتديث 

u  موارد حتضير  أن  إلى  اإلشارة  وجتدر  أساسي،  شرط  املعلومات  لتكنولوجيا  املناسبة  التحتية  البنية  وجود 
لنقل  خاص  برنامج  إعداد  إلى  احلاجة  بسبب  جداً  طويلًة  تكون  قد  الطريقة  لهذه  املعلومات  تكنولوجيا 
حاسمة.  أهمية  ذو  وتسلسلها  لألنشطة  اجليد  التخطيط  فإن  الصدد،  هذا  وفي  ومطابقتها.  البيانات 
ومن املهم أيضاً توافر ما يكفي من اخلبراء ذوي الكفاءة الذين يتمتعون مبعرفة جيدة في مجال تكنولوجيا 
املهارات  التفكير في  أيضاً  وينبغي  اإلحصاء.  إعداد  األولى من  املرحلة  البيانات في  قواعد  وإدارة  املعلومات 
ولكن  باحلصر،  القائمني  من  أقل  لعدد  حاجة  هنالك  اإلدارية، ستكون  السجالت  استخدام  فعند  املطلوبة، 
تكامل  أن  االعتبار  بعني  األخذ  يجب  ولذلك،  املعلومات.  تكنولوجيا  في  واملتخصصني  اإلحصائيني  ملزيد من 
مصادر البيانات اإلدارية في اإلحصاء يتطلب تخصيص مزيد من الوقت للعمل املنهجي واملعرفة املرتبطة 

البيانات. لتجميع  اجلديدة  بالتقنيات 
u  لألغراض السجالت  مصادر  استخدام  فوائد  إدراك  إلى  اجلمهور  يحتاج  إذ  مهمة،  العامة  املوافقة  إن 

وفهمها. اإلحصائية 
u  العامة السلطات  للحوكمة، ومشاركة  وهياكل أساسية  قانونية جيدة  وجود أسس  املهمة  العناصر  ومن 

املصادر  كافة  إعداد  أمكن،  كلما  ويجب،  البيانات.  ملراقبة  راسخ  نظام  ووجود  اإلدارية،  املصادر  وأصحاب 
اإلدارية على أساس التشريعات الوطنية، التي تضمن االستقرار وتسمح باستخدام املصادر اإلدارية احلالية 
لألغراض اإلحصائية بدالً من إعادة جمع البيانات. وينبغي تنظيم التشريعات اخلاصة بجمع البيانات جوانب 
ويجب  املنهجية.  والقواعد  املصدر  واكتمال  والتغطية  املرجعية،  والتواريخ  البيانات،  ومراقبة  االستمرارية، 
كذلك إتاحة الوصول إلى وثائق مصدر البيانات؛ وأن تكون البيانات في شكل يسهل استخدامه. كما يجب 
البيانات اإلدارية على مستوى الوحدة وربطها بالسجالت  إلى  أن متتلك السلطات اإلحصائية حق الوصول 
)املُستخدم(  املركزي  اإلحصاء  مكتب  بني  اتفاق  وجود  فإن  الصدد،  هذا  وفي  إحصائية.  ألغراض  األخرى 
استخدامها  جتنب  ينبغي  البيانات،  معاجلة  من  االنتهاء  ومبجرد  األهمية.  بالغ  أمر  )املالك(  اإلدارية  والهيئة 

ألغراض غير اإلحصاءات واألبحاث )مبدأ "حركة املرور أحادية االجتاه"( )بليشفنك وكرينتش، 2013(.
u  سجالت من  مأخوذة  الزراعي  اإلحصاء  في  املُدرجة  البيانات  أن  ومبا  موحد.  تعريف  نظام  إلى  حاجة  وثمة 

املوحد،  النظام  هذا  مثل  وبغياب  البيانات.  مصادر  جلميع  موحد  تعريف  نظام  وجود  املفيد  فمن  مختلفة، 
املستوى  على  ممكناً  البيانات  ربط  يكون  أن  ويجب  اخملتلفة.  املصادر  بني  البيانات  ربط  الصعب  من  سيكون 

 .)2011 الفردي )امللكية أو املالك( )جلنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا، 
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الباب الثالث عشر: 
وضع األطر

الالزمة  الرئيسية  األطر  تواجه وضع  التي  واملشاكل  اإلجراءات  إلى وصف  الباب  يهدف هذا 
لتنفيذ اإلحصاءات الزراعية.

وبالنسبة  الزراعي.  لإلحصاء  بالنسبة  أهمية  األكثر  التحضيرية  اخلطوة  هو  اإلطار  وضع 
لإلحصاءات التي تتم على أساس احلصر الكامل، فإن وضع اإلطار يشير في معظم احلاالت 
إلى إعداد قائمة مبساحات احلصر والعدد التقريبي لعناوين امللكيات/املالكني في كل منطقة. 
ولذلك، فإن إطار اإلحصاء الزراعي مهم للغايات التنظيمية ولضمان توفير تغطية مناسبة 
جلميع امللكيات الزراعية أثناء جمع البيانات. أما بالنسبة لإلحصاءات التي تتم على أساس 
احلصر بالعينة، فثمة حاجة لوضع إطار للعينات ويجب أن يتم ذلك لكل مرحلة من مراحل 
اختيار العينات ويجب تخصيص احتمالية غير صفرية لكل وحدة عينات ضمن اإلطار. وهنالك 
نوعان أساسيان ألطر العينات، وهما: أطر املساحة وأطر العينات، حيث يُعنى األول بعينات 
املساحات فيما يُعنى اآلخر بتصميم قائمة العينات. وثمة العديد من تصاميم األطر التي 
جتمع عينة مساحة مع تصميم قائمة العينات، ويجب عدم اخللط فيما بينهما، والتعامل مع 

كل نوع من هذه األنواع على حدة.
وميكن استخدام نظم املعلومات اجلغرافية التي تستخدم اجلداول الطبوغرافية، وصور األقمار 
الصناعية والصور اجلوية والنظام العاملي لتحديد املوقع لتحسني الطرق التقليدية لوضع أطر 

املساحة واختيار العينات.

مقدمة

وضع األطر املناسبة شرٌط أساسي لتنظيم اإلحصاء الزراعي، وذلك بصرف النظر عن طريقة التنفيذ. ويستهلك  1.13
إعداد إطار لإلحصاء الزراعي نسبة كبيرة من إجمالي اجلهد والوقت واملوارد املستخدمة في برنامج اإلحصاء. وفي الدول 
النامية، من املفيد استغالل فرصة إجراء اإلحصاء الزراعي إلعداد إطار فعال ميكن استخدامه ليس فقط في عملية 
إلى حتسني  بالتالي  يؤدي  ما  منتظمة الحقة،  زراعية  استقصاءات  رئيسي إلجراء  عينات  كإطار  أيضاً  ولكن  اإلحصاء 

النظام اإلحصائي الزراعي.

تعريف اإلطار

والتي  2.13 إلخ(،  واألدلة،  والقوائم  اخلرائط  )مثل  مصدراً  تشكل  التي  املواد  من  مجموعة  بأنه  اإلطار  تعريف  ميكن 
ميكن اختيار عينة منها )األمم املتحدة، 2005(. وهو األساس لتحديد جميع الوحدات اإلحصائية التي سيتم حصرها في 
التي سيتم  الوحدة اإلحصائية األساسية  الزراعية هي  امللكية  الزراعي، فإن  مجموعة إحصائية. وفي حالة اإلحصاء 
التشغيلي  التعريف  إلى  استناداً  اختيارها  يتم  التي  الزراعية،  امللكيات  بجميع  قائمة  املثالي  اإلطار  ويضم  حصرها. 
للملكية الزراعية الذي اعتمدته الدولة، والتي تضم كافة الوحدات دون إغفال ألي منها أو إدراجها أكثر من مرة، ودون 

تضمني أي وحدات غير امللكيات الزراعية.

القطاع  3.13 في  امللكيات   )i( هما:  الزراعية،  امللكيات  من  نوعني   2020 الزراعي  لإلحصاء  العاملي  البرنامج  ويعرف 
واملؤسسات  الشركات  مثل  العائلي،  غير  القطاع  في  امللكيات   )ii(و العائلة،  من  أفراد  يديرها  التي  تلك  أي  العائلي، 
احلكومية. ولذلك، قد تختلف متطلبات وضع األطر اعتماداً على امللكيات في القطاع العائلي أو امللكيات في القطاع 
اإلحصاء  كان  سواء  الدولة،  تختارها  التي  التنفيذ  طريقة  على  اعتماداً  كذلك  املتطلبات  تختلف  وقد  العائلي.  غير 
التقليدي، أو اإلحصاء التركيبي، أو طريقة اإلحصاء واالستقصاء املتكامل، أو اإلحصاء املشترك باستخدام البيانات 
الزراعي، وهي: إطار القائمة،  أنواع رئيسية من األطر إلجراء اإلحصاء  اإلدارية. وأياً كانت احلالة، ميكن استخدام ثالثة 

وإطار املساحة واإلطار املتعدد.

https://unstats.un.org/unsd/demographic/sources/surveys/Handbook23June05.pdf
https://unstats.un.org/unsd/demographic/sources/surveys/Handbook23June05.pdf
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u  إطار القائمة، وهو قائمة بامللكيات الزراعية و/أو العائالت التي ميكن احلصول عليها من اإلحصاءات الزراعية 
وحدات  أن  إلى  اإلشارة  وجتدر  كذلك.  اإلدارية  املصادر  ومن  اإلحصائية،  املزارع  سجالت  و/أو  السكانية  أو 
العينات النهائية هي القوائم التي تضم أسماء املالكني أو العائالت وعناوينها، وأسماء امللكيات وعناوينها 
أو مواقعها. ولكن في غياب قائمة امللكيات الزراعية و/أو العائالت، ميكن استخدام قائمة مساحات احلصر 

كنقطة انطالق لوضع إطار لإلحصاء.
u  .األراضي من  قطعاً  أو  نقاطاً  تكون  قد  والتي  باألرض،  املتصلة  العناصر  من  مجموعة  وهو  املساحة،  إطار 

أطر  استقصاءات  من  العديد  وفي  متعددة.  مراحل  أو  واحدة  مرحلة  على  العينات  اختيار  عملية  تتم  وقد 
املساحات الزراعية، يتم ربط إطار املساحة بإحدى امللكيات.

u  اإلطار املتعدد، وهي طريقة تستخدم في بعض احلاالت عندما يكون جزء من الفئة املستهدفة مغطًى بإطار
القائمة )مثل امللكيات التجارية( ويكون اجلزء املتبقي )مثل امللكيات األخرى( مغطًى بإطار املساحة )الفاو، 1995(

وبالنسبة لإلحصاء الزراعي، فإن إطار القائمة هو اإلطار األكثر استخداماً.

متطلبات اإلطار لكافة طرق اإلحصاء

امللكيات  4.13 جلميع  الكاملة  التغطية  لضمان  مناسب  إطار  إيجاد  من  بد  فال  املتبعة،  اإلحصاء  طريقة  كانت  أياً 
مناطق  وتخصيص  مسبق،  بشكل  للمالكني  السكنية  للوحدات  التقريبي  املوقع  تقدير  الضروري  ومن  الدولة.  في 
اخلرائط  أنواع  باستخدام مختلف  املناطق  العادة حتديد هذه  في  ويتم  باإلحصاء،  للقائمني  جيداً  عمل محددة حتديداً 
أو اخملططات إذا لم تكن اخلرائط صغيرة النطاق متاحة. وتُقّسم املساحة اإلجمالية للدولة إلى مناطق ميكن حتديدها 
بشكل ال لبس فيه، وبطريقة تضمن تساوي أعباء العمل اخلاصة بالقائمني باحلصر. وتسمى هذه التقسيمات الفرعية 
غير املتداخلة في الدولة مساحات احلصر. ومن شأن التخطيط الدقيق ملساحات احلصر أن يضمن التغطية املناسبة 
وجتنب عدم اإلدراج وازدواجيته. وفي العادة، يتم حتديد مساحات احلصر بطريقة تتيح إجراء عملية احلصر في كل منطقة 

عن طريق قائم واحد باحلصر خالل فترة جمع بيانات اإلحصاء.

ومساحات احلصر في اإلحصاء الزراعي هي مناطق جغرافية تتسم مبا يلي:
u .تشكل وحدة فرعية كاملة من األرض، دون تداخل، وتغطي جميع الوحدات السكانية للمالكني أو مقرات امللكيات
u  ويُفضل للدولة،  السياسية  أو  الريفية  أو  الفرعية احلضرية  الوحدات  احلصر  تتجاوز حدود مساحة  أال  يجب 

أن متتلك مساحة احلصر حدوداً فعلية دائمة ميكن التعرف عليها.
u  يجب أن تكون مساحة احلصر قطعة أرض متصلة، بحيث يستطيع القائم باحلصر التنقل فيها مشياً على

أن مير  أكثر حتديداً، ال يجوز  أن يضطر الجتياز حدودها. وبشكل  دون  أي نقطتني فيها  التنقل بني  أو  األقدام 
نهر في أي منطقة حصر.

u :يجب أن تضمن مساحة مساحات احلصر تخصيص أعباء عمل متساوية تقريباً، مبا يشمل
l للملكيات؛ التقريبي  اإلجمالي  العدد 
l أو مقر امللكيات؛ التي ينطوي عليها الوصول إلى الوحدات السكنية للمالكني  املسافات والصعوبات 
l .متوسط الوقت الالزم لكل مقابلة وطول الوقت اخملصص لعملية حصر اإلحصاء

في العديد من احلاالت، وخاصة في الدول النامية، يضم إطار اإلحصاء الزراعي قائمة مبساحات احلصر، والعدد  5.13
التقديري للملكيات في كل منطقة منها. وفي العادة، فإن مساحات احلصر هي الوحدات الفرعية األصغر حجماً في 

الدولة، والتي تتوفر لها بيانات اإلحصاء الزراعي. 

 في بعض الدول، تُعرَّف مساحات احلصر اخلاصة باإلحصاء بأنها وحدات فرعية للتقسيمات اإلدارية أو السياسية  6.13
الصغيرة نسبياً )مثل املقاطعات( في حال وجود خرائط جيدة. وفي دول أخرى، تعد القرية وحدة ميكن حتديدها بشكل 
التعديالت، شريطة  بعض  القرية كمنطقة حصر، مع  اعتماد  ولذلك، ميكن  تبني حدودها.  للقرى  ويوجد خرائط  جيد، 
أن يكون حجمها متوافق مع املعايير التي حتدد مساحات احلصر. أما في الدول التي ال متتلك مثل هذه اخلرائط، فيتم 
لتشكيل مناطق  األحدث  واملساكن  السكان  إحصاء  أخرى، ميكن جتميع مناطق حصر  دول  وفي  استخدام اخملططات. 
حصر لإلحصاء الزراعي، كما هو موضح في الفقرات 17.13 إلى 19.13 أدناه. وكثيراً ما يستخدم االحتمال األخير، ألنه 
في العديد من الدول يتم حتديد مساحات احلصر )التي تختلف عن تلك املوجودة في اإلحصاء الزراعي( من أجل تنظيم 
إحصاء السكان وجمع البيانات. وتُعرَّف مساحات احلصر في إحصاء السكان بأنها طريقة لتحديد عبء العمل حلصر 
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حصر  من  معينة  فترة  خالل  استبيان  الستكمال  وقت  لها  اخمُلصص  السكنية  الوحدات  أو  للعائالت  اإلجمالي  العدد 
اإلحصاء، وهي عوامل تختلف عن تلك املوجودة في اإلحصاء الزراعي في العموم.

وفي بعض الدول، مثل البرازيل، يتم رسم اخلرائط إلحصاء السكان واملساكن ولإلحصاء الزراعي. ويتم عند حتديد  7.13
مساحات احلصر األخذ بعني االعتبار متطلبات إحصاء السكان واملساكن واإلحصاء الزراعي )انظر اإلطار 1.13(.

تشمل مصادر املعلومات احملتملة واملتاحة إلعداد إطار اإلحصاء الزراعي ما يلي: 8.13

i . البيانات اإلحصائية وخرائط مساحات احلصر املأخوذة من أحدث إحصاء سكان ومساكن وقائمة ملساحات
احلصر باإلضافة إلى عدد األسر/الوحدات السكنية؛

ii . احلصر ملساحات  وقائمة  زراعي  إحصاء  أحدث  من  املأخوذة  احلصر  مساحات  وخرائط  اإلحصائية  البيانات 
باإلضافة إلى عدد امللكيات فيها؛

iii .القوائم التي تضم عناوين امللكيات التي ال ترتبط ارتباطاً مباشراً بوحدات اإلسكان اخلاصة باملالكني؛
iv . بعناوين قوائم  تتضمن  والتي  األخرى،  اخلرائط  رسم  ومواد  املساحية  واملواد  واالستقصاءات  السجالت 

التقريبي. أو موقعهم  املالكني  املمتلكات و/أو 

)ii( أعاله( هو مجموعة البيانات واخلرائط األنسب إلعداد إطار  9.13 من حيث املبدأ، فإن أحدث إحصاء زراعي )البند 
حديث لإلحصاء الزراعي. ومع ذلك، قد ال تكون أحدث بيانات وخرائط لإلحصاء الزراعي متاحة، أو تكون قدمية إذا كانت 
أو غير مكتملة الستخدامها لتحديد إطار اإلحصاء الزراعي اجلديد. وفي هذه احلاالت،  متاحة، بسبب أنها قدمية جداً 
قد توفر أحدث البيانات واخلرائط من إحصاء حديث للسكان واملساكن )البند )i( أعاله( البيانات واخلرائط األكثر مالئمة 

إلعداد إطار لإلحصاء الزراعي.

اإلطار 1.13 - البرازيل - حتديد مساحات احلصر لإلحصاء الزراعي 

واملقاطعات  واملقاطعات،  والبلديات،  والوالية،  الفيدرالية،  )املقاطعة  إدارية  وحدات  إلى  مقسمة  البرازيل  في  األراضي 
البرازيلي  املعهد  يحترم  التي  واألحياء(،  احلضرية  التجمعات  مثل  احلضرية  املناطق  في  الفرعية  والتقسيمات  الفرعية، 
للجغرافيا واإلحصاء حدودها القانونية عند إجراء اإلحصاء. ومبا أن املقاطعات الفرعية والتقسيمات الفرعية في املناطق 
احلضرية تظل كبيرة للغاية بحيث ال ميكن تغطيتها من قبل قائم واحد باحلصر في الوقت اخملصص إلجراء اإلحصاء، يتم 
تطبيق تقسيمات فرعية جديدة، يُشار إليها باسم مناطق حصر اإلحصاء. وهي وحدات جلمع البيانات اإلقليمية، أنشئت 

ضمن احلدود اإلدارية عينها احمُلددة من خالل نقاط مرجعية مستقرة، ويسهل حتديدها في امليدان.
مناطق حصر اإلحصاء: وهي وحدة التحكم في املساحة املُشكلة من منطقة ذات استمرارية، وتقع في وحدة حضرية أو 
الزراعية محدد مسبقاً. ويتألف ُمحيط مساحات احلصر من احلدود  ريفية واحدة، والتي يكون عدد منازلها أو مشاريعها 

املقررة مبوجب القانون وتلك التي وضعها املعهد ألغراض إحصائية.
يجب أن تتوافق أبعاد هذه املناطق مع املعايير الكمية لكل من أنشطة جمع بيانات إحصاء السكان واإلحصاء الزراعي، 

كما هو محدد في اجلدول أدناه:

القطاع
املدة )باأليام(عدد املؤسساتعدد املنازل

كيلومتر 
مربع إحصاء احلد األقصىاملتوسطاحلد األدنىاحلد األقصىاملتوسطاحلد األدنى

السكان
اإلحصاء 
الزراعي

احلضري
25030040030ضمت للحضر

15020025010015020046لم تضم للحضر

1502002501001502004660500الريفي

املصدر: املعهد البرازيلي للجغرافيا واإلحصاء، اإلحصاء الزراعي 1996-1995 / 2006
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املالكني،  10.13 املرتبطة مباشرة بأسر  الزراعية غير  امللكيات  الزراعي  أن تُغطي عملية إعداد إطار لإلحصاء   يجب 
مثل املزارع الكبيرة أو التعاونيات )القطاع غير العائلي(. وإذا مت احلصول على قائمة باملالكني من خالل النظر في قائمة 
يلزم  لذا  القائمة.  امللكيات من  تلك  احملتمل حذف  واملساكن، فمن  السكان  إحصاء  السكنية من  الوحدات  أو  لألسر 
بذل جهود خاصة إلعداد قائمة بهذه امللكيات الكبيرة من مصادر أخرى لضمان تغطيتها )البند )iii((. ورغم إمكانية 
توفير بيانات مفيدة من إحصاء السكان واملساكن، لكن ينبغي أال يُشكل املصدر الوحيد للمعلومات عند إعداد إطار 

اإلحصاء الزراعي.

بات عدد متزايد من الدول املتطورة تستخدم القوائم ومواد اخلرائط املذكورة أعاله بشكل متزايد عند قيامها  11.13
بإعداد إطار اإلحصاء الزراعي أو التحقق منه، أو حتى لتوفير بنود اإلحصاء، ولكن في الواقع، عادة ما تكون هذه القوائم 
واخلرائط أقل اكتماالً من تلك املتاحة من إحصاء السكان أو اإلحصاء الزراعي. لذلك، يعتمد إعداد إطار لإلحصاء الزراعي، 
إلى حد كبير، على نوعية بيانات وخرائط اإلحصاءات الزراعية والسكانية األحدث وتوقيتها وتغطيتها. وقد يكون من 
الضروري في عدد من الدول النامية إعداد إطار لإلحصاء عن طريق إجراء عملية إدراج ما قبل اإلحصاء، بسبب نقص 

املعلومات املوثوقة. وقد يكون من الضروري كذلك إعداد مخططات ملساحات احلصر، بسبب غياب اخلرائط اجليدة.

 يُفضل أن تكون مساحات احلصر صغيرة احلجم، أي ال تزيد عن بضع مئات من امللكيات، كما هو احلال في بعض  12.13
أو موجودة على طول طريق ما. وحتى في حال  واحدة  امللكيات مرئية من نقطة  احلاالت، تكون  الدول. وفي مثل هذه 

انتشارها، تساعد قلة أعدادها في تقليل األخطاء أثناء تنفيذ اإلحصاء.

 وفي حال استخدام مناطق حصر كبيرة، التي تضم في بعض الدول 500 ملكية أو أكثر، وموزعة على عدة  13.13
كيلومترات مربعة، وال ميكن للقائم باحلصر عند الوصول إلى أي من هذه املناطق، البدء بزيارة امللكيات دون ترتيب معد 
مسبقاً. وفي غياب خطة إحصاء واضحة املعالم، يكون هناك خطر واضح في حصر بعض امللكيات مرتني وعدم حصر 
أخرى على اإلطالق. ولهذا السبب، فإن خطة اإلدراج تصبح ضرورية قبل أن يبدأ القائم باحلصر بزيارة امللكيات، وذلك 
في حال عدم إجراء عملية اإلدراج قبل اإلحصاء. وفي حال توفر خريطة مساحية جيدة، ميكن للقائم باحلصر أن يبدأ 
عملية اإلدراج من إحدى زوايا املنطقة وأن يُتابع بشكل منهجي، باجتاه عقارب الساعة مثالً، إلى أن يكمل زيارة جميع 
األسر. وفي املناطق احلضرية، يتم تقسيم جميع العائالت في العادة إلى مناطق ويتم ترقيم هذه املناطق على اخلرائط 

بأسماء الشوارع أو أرقامها. ومُيكن أن يتم اإلدراج عن طريق املناطق، بدءاً من نقطة ثابتة في املنطقة.

ولكن في الكثير من الدول النامية، ال يتم ترتيب املنازل في املناطق الريفية في مناطق، وال توجد شوارع معروفة  14.13
توفر أجهزة للمرجعية اجلغرافية وصور مجانية مأخوذة من نظام  للمنازل. ويُسهل  وأرقام  بشكل جيد وتضم أسماء 
املعلومات اجلغرافية عملية اإلدراج هذه كما هو موضح في الفقرة 16.13 أدناه. وفي العديد من الدول، يقطن األشخاص 
من نفس اجملموعة العرقية أو العائالت التي ترتبط بصالت وثيقة في اجملمع نفسه. وميكن ترقيم هذه اجملمعات وميكن 
وضع قائمة بامللكيات حسب اجملمع. وميكن من خالل هذه القوائم احلصول على مساعدة رئيس العائالت في اجملمع. وفي 
قائمة األسر هذه، ميكن كتابة أسماء أرباب األسر وتفاصيل أخرى بهدف حتديد هوية املالكني الذين يعيشون في األسرة. 
وفي حال وجود أكثر من مالك واحد في األسرة، فيجب كتابة أسماء جميع املالكني واحداً حتت اآلخر. ومن املهم كذلك 
أن يضمن حصر جميع  الذي من شأنه  األمر  فيها بشكل متسلسل،  املالكني  إدراج جميع  يتم  وأن  األسر  زيارة جميع 
امللكيات وتغطيتها بشكل كامل. وفي حال إجراء قائمة ما قبل اإلحصاء، يقوم القائم باحلصر بالتحقق من القائمة 

وحتديثها قبل البدء في حصر امللكيات.

إلى جانب توافر  15.13  ومع التقدم التكنولوجي احلديث، يشهد استخدام أجهزة نظام حتديد املواقع العاملي تزايداً 
صور األقمار الصناعية اجملانية، واملقابالت الشخصية مبساعدة احلاسوب، التي تسهل العمل امليداني للقائم باحلصر إلى 
حد كبير. وعندما متتلك منازل العائالت مرجعاً جغرافياً أثناء إعداد خرائط مساحات احلصر وحتميلها في أجهزة لوحية 
مع تطبيقات نظام املعلومات اجلغرافية اجملانية مثل )غوغل إيرث( و)خرائط غوغل(، مُيكن للقائم باحلصر حتديد جميع 

الوحدات التي سيتم تغطيتها وحتسني الطريقة التي يتحرك بها داخل مساحة احلصر.

مُيكن استخدام بيانات وخرائط إحصاء السكان واملساكن بطرق مختلفة إلعداد إطار لإلحصاء الزراعي، ومن  16.13
املهم حتسني مستوى التنسيق بني إحصاءات السكان والزراعة، التي تعد البرامج اإلحصائية األكبر واألكثر كلفة في 
معظم الدول. إن استخدام إحصاء السكان إلعداد إطار ملعلومات اإلحصاء الزراعي مفيد خاصة في الدول التي تغطي 

األسر الريفية معظم األنشطة الزراعية فيها.
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تُستخدم مساحة إحصاء السكان، التي حتدد في العادة حدود املناطق احلضرية والضواحي واملناطق الريفية  17.13
الزراعي. وغالباً ما يكون من املالئم حتديد مساحات احلصر اخلاصة  بصفة خاصة لتحديد مدى تغطية إطار اإلحصاء 
الزراعي عن طريق جتميع مناطق حصر إحصاء السكان املتجاورة داخل كل منطقة سياسية فرعية أو في  باإلحصاء 
املناطق احلضرية أو الريفية. وإذا كان من املمكن تقدير عدد الوحدات السكنية للمالكني في املناطق الريفية من العدد 
السكان  إحصاء  حصر  مناطق  استخدام  ميكن  احلصر،  مساحات  بواسطة  املشغولة  السكنية  للوحدات  اإلجمالي 

املتجاورة لتحديد مناطق حصر اإلحصاء الزراعي.

 أما في املناطق احلضرية، حيث تكون نسبة عائالت أصحاب امللكيات الزراعية قليلة بشكل عام، فقد يكون من  18.13
املفيد حتديد مساحات احلصر املؤقتة عن طريق جتميع مناطق حصر إحصاء السكان املتجاورة لتنظيم الفحص امليداني 
الذي يسمح بتحديد هوية أسر املالكني وحتديد مناطق حصر اإلحصاء الزراعي النهائية. وجتدر اإلشارة إلى أن اإلحصاء 

الزراعي يغطي نسبة صغيرة فقط من األسر في املناطق احلضرية.

إن مساحات احلصر التي أعدت إلجراء أحدث إحصاء سكاني قد ال يتم دائماً تصحيحها وتعديلها على أساس  19.13
املعلومات التي ُجمعت أثناء اإلحصاء. وهذا هو احلال أيضاً ملناطق حصر اإلحصاء الزراعي في كثير من األحيان. وفي هذه 

احلاالت، يجب حتديث مساحات احلصر إذا كانت تعد جديرة باالهتمام.

الزراعية  20.13 امللكيات  بني  مباشرة  بإيجاد صلة  التقليدي  السكان  إحصاء  بيانات  ال تسمح  احلاالت،  وفي معظم 
واألسر، وهي مقتصرة على املعلومات التي تسمح بتحديد الفئة املستهدفة الذين تشكل الزارعة نشاطهم الرئيسي 

ضمن فترة مرجعية قصيرة إلى حد ما.

ومع ذلك، يعمل عدد متزايد من الدول على إدراج أسئلة تهدف إلى حتديد أسر أصحاب امللكيات الزراعية. وتوفر  21.13
إحصاءات  ربط  حول   2012 لعام  للسكان  املتحدة  األمم  وصندوق  )الفاو(  والزراعة  األغذية  ملنظمة  التوجيهية  املبادئ 
ميكن  التي  باملسائل  املتعلقة  والتوصيات  القضايا  حول  مفصالً  نقاشاً  الزراعية  اإلحصاءات  مع  واملساكن  السكان 
إدراجها في إحصاء السكان واملساكن للحصول على إطار فعال لإلحصاء الزراعي أو إجراء كال اإلحصاءين في وقت واحد.

بشكل  22.13 إعدادها  أو  الزراعية،  واإلحصاءات  السكان  إلحصاء  احلصر  مساحات  إعداد  عملية  بتنسيق  وينصح 
مشترك كلما كان ذلك ممكناً، ألن ذلك سيوفر الكثير من املوارد. وتعد هذه الوفورات مهمة، وخاصة للدول التي ال ميكنها 
تخصيص سوى موارد محدودة لبرامج اإلحصاء الوطنية، والدول التي تعمل فيها نسبة عالية من السكان في القطاع 
الزراعي/الريفي. وفي هذه احلاالت، فإن الطريقة الوحيدة املتاحة إلجراء اإلحصاء الزراعي هي عن طريق احلصر الكامل أو 

بناًء على تصميم عينة القائمة، وربطها ربطاً وثيقاً بإحصاء السكان )انظر املثال حول البرازيل في اإلطار 1.13(.

وقد يكون من املناسب في بعض احلاالت حتسني حدود مناطق حصر اإلحصاء الزراعي األخيرة، أو حتسني تغطية  23.13
إحصاء  يستخدم  احلاالت،  هذه  وفي  السكان.  إحصاء  وخرائط  بيانات  استخدام  طريق  عن  الدولة  في  املناطق  بعض 

السكان بشكل غير مباشر إلعداد إطار اإلحصاء الزراعي.

متطلبات اإلطار اخلاصة بكل طريقة من طرق اإلحصاء

عند تطبيق اإلحصاء باحلصر الكامل، سيكون من الكافي توفير مجموعة من املواد التي تشكل إطاراً أولياً من  24.13
أجل التخطيط لعملية جمع البيانات امليدانية كما يناقش الباب التاسع عشر.

وعندما ينطوي األمر على استخدام العينات، ترتبط متطلبات اإلطار ارتباطاً مباشراً بنوع العينات املستخدمة  25.13
كما يناقش الباب اخلامس عشر. إن أنواع األطر األساسية الثالثة التي ميكن استخدامها إلجراء اإلحصاء الزراعي التي 
يُحددها الباب اخلامس عشر هي: إطار القائمة، وإطار املساحة واإلطار املتعدد. وفيما يلي نقاش حول متطلبات اإلطار 

اخلاصة بكل طريقة من طرق اإلحصاء.

متطلبات اإلطار لإلحصاء التقليدي

كما متت املناقشة في الباب العاشر، ميكن إجراء اإلحصاء التقليدي باحلصر الكامل، واحلصر بالعينة، أو مبزيج  26.13
منهما. ويجب إعداد إطار مناسب لكل طريقة من هذه الطرق لضمان التغطية الكاملة جلميع امللكيات في الدولة، 
كما هو مبني في الفقرة 4.13 أعاله. وفي حال اتباع احلصر الكامل، فثمة حاجة لبعض مواد اإلطار لتخطيط عملية 

الباب الثالث عشر: وضع األطر
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جمع البيانات بالشكل املناسب. ومن شأن هذا األمر أن يتيح تقدير املوقع التقريبي للوحدات السكنية للمالكني في 
وقت مبكر، وتخصيص أماكن عمل محددة حتديداً جيداً للقائمني باحلصر كما هو مبني في الفقرة 4.13 أعاله.

وفي سبيل إجراء اإلحصاء التقليدي بطريقة احلصر بالعينة، وكما ذُكر في الباب العاشر، فثمة نوعان أساسيان  27.13
لتصاميم العينات عندما يتعلق األمر باملرحلة األخيرة من وحدات العينات واحتمالية اختيارها، وهما تصاميم عينة القائمة 
وتصاميم عينة املساحة. أما النوع الثالث )األطر املتعددة( فهو مزيج من النوعني األساسيني آنفي الذكر. وسيتم مناقشة 

وضع األطر الالزمة لهذين النوعني من تصاميم العينات، ووضع األطر لتصاميم األطر املتعددة في الفقرات التالية.

متطلبات اإلطار لإلحصاء التركيبي

تتمّثل السمة املميزة لإلحصاء التركيبي في وجود وحدة محورية يتم تنفيذها على أساس احلصر الكامل ووحدة  28.13
أو أكثر من الوحدات التكميلية التي يتم تنفيذها على أساس العينات، باستخدام معلومات من الوحدة احملورية لوضع 
وبالتالي، فإن متطلبات اإلطار اخلاصة بطريقة اإلحصاء هذه تظل محدودة، ألنها  التكميلية.  بالوحدات  اإلطار اخلاص 
تتضمن عملية مدمجة إليجاد إطار مناسب من الوحدة ألساسية التي يتم تنفيذها على أساس احلصر الكامل للوحدات 
التكميلية الالحقة التي يتم تنفيذها على أساس استقصاء العينات. ومع ذلك، وكما هو احلال بالنسبة لإلحصاء التقليدي، 
ثمة حاجة إلطار أولي لتنظيم اإلحصاء باحلصر الكامل للوحدة األساسية. إن املواد األولية املطلوبة هي خرائط مساحات 
احلصر، واألرقام اإلرشادية لألسر أو امللكيات من أجل تنظيم عملية جمع البيانات امليدانية للوحدة األساسية بشكل فعال. 

وتنطبق النقاط التي متت مناقشتها حتت عنوان متطلبات اإلطار لإلحصاء التقليدي باحلصر الكامل.

متطلبات اإلطار لإلحصاء واالستقصاء املتكامل

تتسم طريقة اإلحصاء واالستقصاء املتكامل بوجود وحدة محورية خفيفة يتم تنفيذها على أساس احلصر  29.13
الكامل وعدد من الوحدات املوضوعية الدوارة التي يتم تنفيذها سنوياً أو بشكل دوري على أساس العينات خالل فترة 
عشر سنوات عن طريق برنامج استقصاء متكامل مثل برنامج االستقصاء الزراعي املتكامل. إن متطلبات هذا اإلطار 
مشابهة لتلك اخلاصة باإلحصاء التركيبي. أما بالنسبة لإلحصاء التقليدي، فثمة حاجة إلى إطار أولي لتنظيم اإلحصاء 

باحلصر الكامل لوحدة اإلحصاء األساسية اخلفيفة.

متطلبات اإلطار للطريقة التي تقوم على استخدام السجالت كمصدر لبيانات اإلحصاء

 بالنسبة للطريقة التي تقوم على استخدام السجالت كمصدر لبيانات اإلحصاء، فيمكن استخدام مصادر  30.13
البيانات واملصادر اإلدارية األخرى، وذلك اعتماداً على محتواها وجودتها. ومبوجب هذه الطريقة، يتم توفير معلومات اإلطار 
بشكل مباشر من السجالت واملصادر اإلدارية املستخدمة إذا كانت تغطي كافة الفئة السكانية املستهدفة. أُشير في 
الباب الثاني عشر إلى إمكانية اللجوء إلى طريقة مشتركة تستخدم املصادر اإلدارية واإلحصائية في حال عدم قدرة 
السجالت على توفير كافة البنود األساسية. وفي هذه احلالة، تكون متطلبات اإلطار لإلحصاء التكميلي متطابقة مع 

متطلبات الطرق التي متت مناقشتها أعاله. 

إرشادات حول وضع األطر لإلحصاء الزراعي

 في الواقع، ال ميتلك سوى عدد قليل من الدول قائمة كاملة بامللكيات قبل إجراء اإلحصاء باحلصر الكامل. لذلك،  31.13
وفي سبيل حصر كافة امللكيات، فال بد من إيجاد إطار أولي مشكل من مجموعة من املواد الفعلية )خرائط املساحة، خرائط 

مساحات احلصر التي تضم أعداد األسر أو امللكيات الزراعية، وقائمة باملزارع وعناوينها من السجالت واألدلة وغير ذلك(.

ويوفر دليل أطر العينات الرئيسية لإلحصاءات الزراعية )االستراتيجية العاملية، 2015ب( أدلة تفصيلية وأمثلة  32.13
قطرية حول إعداد إطار للقوائم )الباب اخلامس(، وإطار املساحة )الباب السادس( واألطر املتعددة )الباب السابع(. وثمة 

مزيد من األمثلة من الدول حول األطر في االستراتيجية العاملية )2018ب(.

إلى عددها الكبير  33.13 التحديات، وذلك نظراً  العائلي على الكثير من  ينطوي وضع األطر للملكيات في القطاع 
القطاع  امللكيات في  أعداد  تكون  ما  عادة  أخرى،  ناحية  ومن  النامية.  الدول  العديد من  احلديثة في  السجالت  وغياب 
غير العائلي صغيرة، وغالباً ما تُبنى إطاراتها من السجالت أو األدلة القائمة، الخ، وهنالك جانب آخر ينبغي أخذه بعني 
االعتبار عند وضع األطر لإلحصاء الزراعي، أال وهو التمييز بني "الزراعة في املناطق احلضرية" و"الزراعة في املناطق الريفية 
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التي تديرها أسر حضرية". وفي الدول ذات السجالت العقارية املوثوقة والتي تفرض ضرائب عقارية، مُيكن حتديد املالكني 
غير املقيمني في املناطق الريفية باستخدام هذه األنظمة والتحقق من مصادر أخرى. وينبغي احلرص على عدم تفويت 

فرصة حصر هذه امللكيات، التي قد يكون من الصعب حتديدها.

إطار القائمة

وكما أُشير سابقاً، فإن أطر القائمة هي األطر األكثر استخداماً لإلحصاءات الزراعية. ويناقش الباب اخلامس من  34.13
االستراتيجية العاملية )2015ب( املتصل بإطار القائمة )i( استخدام بيانات السكان واملساكن، )ii( استخدام اإلحصاء 

الزراعي، )iii( استخدام األطر لوضع األطر.

عند استخدام بيانات إحصاء السكان واملساكن بالطريقة التقليدية التي ال تضم أسئلة محددة بشأن الزراعة،  35.13
فيجب النظر في حالة النشاط االقتصادي جنباً إلى جنب مع املهنة والقطاع بهدف توفير صورة تقريبية لألسر املُنخرطة 
في اإلنتاج الزراعي حلسابها اخلاص. ومع ذلك، فثمة قيود صارمة على استخدام هذه البنود احملدودة، والتي نوقشت في 

منظمة )الفاو(/صندوق األمم املتحدة للسكان )2012(.

عندما يضم إحصاء السكان واملساكن بعض األسئلة ذات الصلة بالزراعة، فيمكن استخدام هذه املعلومات  36.13
بهدف حتديد العائالت التي تشارك في اإلنتاج الزراعي حلسابها اخلاص بشكل أفضل، وتوفير قائمة مبساحات احلصر 
إحصاء  في  تضمينها  سيتم  التي  البيانات  لبنود  حد  أدنى  يضم  أن  ويجب  العائالت.  هذه  عدد  عن  معلومات  تضم 
السكان واملساكن ما إذا كانت العائالت تعمل في أنشطة اإلنتاج الزراعي حلسابها اخلاص أم ال. والبندان األساسيان 
من  اخلامس  الباب  يناقش  كما  املاشية.  وعدد  املزرعة  حجم  قياس   )ii(و اخلاص  للحساب  الزراعي  )i(اإلنتاج  هما: 
االستراتيجية العاملية )2015ب( استخدام سجالت املزارع لوضع اإلطار، مبا في ذلك السجالت اإلدارية للشركات التي 
احمللية  واملعرفة  املزارعني،  روابط  أعضاء  وقوائم  الزراعية،  التعاونية  اجلمعيات  أعضاء  وقوائم  الزراعية،  امللكيات  تدير 

واملعلومات املتأتية من وكالء اإلرشاد الزراعي والسلطات احمللية.

وفي جميع هذه احلاالت، تتم مناقشة القضايا بالتفصيل في االستراتيجية العاملية )2015ب( )وحدات اإلطار ووحدات  37.13
السكان، والتكرار، والنقص، واألخطاء غير املتصلة بالعينات(، ويتم تقدمي توصيات للمحافظة على أطر القائمة وحتديثها.

عند استخدام العينات في اإلحصاء الزراعي، فإن استخدام مساحات احلصر من إحصاء السكان أو استخدامها  38.13
من أحدث إحصاء زراعي لتكون مبثابة وحدات معاينة أولية هو أحد األوجه املعتادة للعينات العنقودية. وجتدر اإلشارة إلى 
أنه على الرغم من كون مساحات احلصر مناطق جغرافية، إال أنه وفي غياب املناطق املزروعة، فإن االحتماالت املرتبطة 
باختيار العينة ال تتناسب مع املساحة اجلغرافية ملساحات احلصر، التي تتناسب في العادة مع عدد امللكيات. يتم إدراج 
جميع امللكيات الواقعة ضمن مساحات احلصر احمُلددة ويتم اختيار عينة من امللكيات )مُمثلة باملالكني( في املرحلة الثانية 
واألخيرة. وعادة ما ينطوي جمع البيانات من املالكني على مرافقيهم مللكياتهم، وقياس املساحات وجمع كافة البيانات 

األخرى املطلوبة الستكمال استبيان االستقصاء.

10 منها  39.13 إلى   4 اختيار  يتم  و200 ملكية،   50 األولية بني  املعاينة  يتراوح متوسط حجم وحدات  العادة،  في 
النهائية. للعينة 

وتشمل بعض املشاكل املتصلة باستخدام أطر القائمة ما يلي: 40.13

u  التباين إلى استخدام عينة أكبر بسبب  العينات األخرى، قد تكون هنالك حاجة  املقارنة مع تصاميم  عند 
الكتلة نفسها. الكتل اخملتلفة وداخل  بني 

u  املعاينة وحدات  بني  حدود  وضع  مستحيالً(  يكون  األحيان  بعض  )وفي  السهل  من  يكون  ال  الغالب،  في 
األولية، وما إذا كانت قرًى أو مناطق حصر أو تقسيمات إدارية فرعية.

أمثلة قطرية حول أطر اإلحصاء: فرنسا، موريشوس، نيبال، بيرو

أطر املساحة

لوحدات  41.13 الرئيسية  األنواع  املساحة  بأطر  املتعلق  )2015ب(  العاملية  االستراتيجية  من  السادس  الباب  يناقش 
العينات في إطار املساحة )القطاعات والنقاط واملقاطع( وأساليب العينات ذات الصلة.

الباب الثالث عشر: وضع األطر
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القطاعات هي عبارة عن قطع أراض تُستخدم كوحدات في إطار املساحة. وكقاعدة عملية، ينبغي أن يُساعد حجم  42.13
القطاعات في إجناز العمل األساسي في أقل من يوم عمل واحد، وهو ما يعادل 10 إلى 20 قطعة لكل قطاع. وميكن تقسيم 
القطاعات بحسب العناصر املادية مثل الطرق أو األنهار أو احلدود امليدانية الدائمة. تتطلب هذه املنهجية، التي تستخدمها 

الواليات املتحدة األمريكية وعدة دول أخرى )انظر منظمة األغذية والزراعة )الفاو(، 1998(، استثماراً كبيراً في البداية.

ميكن حتديد القطاعات كذلك بناء على شبكة عادية، وهي طريقة أرخص. وقد اختارت إسبانيا ودول أخرى هذه  43.13
 )1991 وآخرون  )غونزاليس  املنهجيتني  بني  املقارنات  وخلصت   .)1998 الفاو،  والزراعة  األغذية  منظمة  )انظر  املنهجية 
إلى أن األخطاء املعيارية متشابهة. لذلك، اختارت بعض الدول قطاعات ذات حدود مادية بحجة أنها تقلل من أخطاء 
االستقصاء األرضي، بينما تفضل دول أخرى الشبكة العادية ألنها أقل تكلفة، كما يقلل توافر نظام املواقع العاملي 

األكثر دقة من األخطاء املتصلة باملوقع أثناء العمل امليداني. 

الشكل 1.13 - أمثلة على قطاع يضم قطع أراض )االستقصاء الزراعي املوسمي في رواندا(

املصدر: االستراتيجية العاملية 2015ب

وثمة نوع آخر من الوحدات املستخدمة في إطار املساحة هو النقاط، ومتت مناقشته في دليل أطر العينات الرئيسية  44.13
لإلحصاءات الزراعية )االستراتيجية العاملية، 2015ب(. وبالنسبة لعينات النقاط، تكون وحدة العينات النهائية نقطة وتكون 
وحدة التبليغ هي امللكية املرتبطة بهذه النقطة. وميكن استخدام شبكة وميكن أن تكون النقاط عند تقاطعات خطوط 
الشبكة، أو في منتصف كل مربع في الشبكة. وقد استخدمت أطر املساحة التي تستخدم النقاط على نطاق واسع في 
قوائم حصر الغابات، وثمة العديد من األمثلة في أوروبا حول استخدام النقاط في االستقصاءات الزراعية واستقصاءات 
غطاء األراضي )انظر منظمة األغذية والزراعة )الفاو(، 1998(. وفي العادة، تُستخدم مخططات العينات التي تؤخذ على 
مرحلتني مع 10 إلى 36 نقطة )وحدات املعاينة الثانوية( لكل وحدة عينات أو مجموعة عينات أولية، والتي تساوي حجم 
القطعة تقريباً. وميكن أن تكون النقاط مجمعة أو غير مجمعة. ويشار إلى أنه في الظروف األوروبية، يبدو أن النقاط غير 
اجملمعة في العينات التي تؤخذ على مرحلتني أكثر كفاءة من النقاط اجملمعة. ومع ذلك، ال ينطبق هذا بالضرورة على الدول 
النامية، ألن التكلفة التشغيلية قد تكون عقبة رئيسية، وقد تكون النقاط اجمُلمعة أكثر كفاءة. ويشار أيضاً إلى أن عملية 
جمع البيانات ومعاجلتها تكون أسهل بالنسبة للنقاط مقارنًة بقطاعات املساحة وتكون الكفاءة من حيث التكلفة أعلى 
في العموم. ويعرض املكتب اإلحصائي للجماعات األوروبية مثاالً حول استخدام األراضي استقصاء إطار منطقة التغطية 

)املكتب اإلحصائي للجماعات األوروبية، 2017أ(.

آخر من وحدات إطار املساحة التي يشيع استخدامها  45.13 تعد املقاطع العرضية )اخلطوط ذات طول معني( نوعاً 
في االستقصاءات البيئية واستقصاءات الغابات. إال أن عدد األمثلة التشغيلية محدود، حتى مع احتمال التفكير في 
2016أ(.  العاملية،  )انظر االستراتيجية  للبدو  التابعة  واملواشي  الزراعية  األراضي  لتقدير حجم  املنهجية  استخدام هذه 
وتتناول االستراتيجية العاملية )2015ب( طرق ربط أطر املساحات بأطر القوائم املـأخوذة من اإلحصاء أو املعلومات اإلدارية 
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الرمز
معلم

حدود القطعة
حدود الشريحة

املساحة باملتر املربعنوع استخدام األرض

037.03 96أراض زراعية
923.35 5أراض بور

373.99 9أراض غير زراعية
0.00أراض رعوية

334.36 111اإلجمالي الكلي
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ويتم تقدمي توصيات  46.13 2015ب،  العاملية  بالتفصيل في االستراتيجية  القضايا  تناقش  احلاالت،  تلك  وفي جميع 
محددة.

األطر املتعددة

يناقش الباب السابع من االستراتيجية العاملية 2015ب العينات باإلطار املتعدد. والتي تشمل استخدام إطارين  47.13
العادة على استخدام إطار املساحة وإطار  الزراعية، فإن ذلك ينطوي في  وبالنسبة لألغراض  أو أكثر بشكل مشترك. 
القائمة بشكل مشترك. وفي العديد من الدول النامية، يكون عدد املزارع ذات املساحات الصغيرة من األراضي كبيراً 
في العادة، ولكنها تغطي مجموعة واسعة من البنود، وذات توزيع جغرافي متساو، وعدد صغير من املزارع التجارية التي 
تنتج كميات كبيرة من بعض املواد أو تنتج مواد نادرة. ولذلك، فعند استخدام إطار املساحة، يُغطي اإلطار أعداد املزارع 
أحجام  تكون  أن  ولكن يجب  الصغيرة،  للمزارع  بالنسبة  اإلحصائية  الناحية  وهو فعال من  األراضي كاملة،  ومساحة 
املتغيرة  للطبيعة  ونظراً  أخرى،  ناحية  وتوزيعات منحرفة. ومن  نادرة  بنود  بالنسبة للسكان ممن لديهم  العينات كبيرة 
ألعداد املزارع، فثمة احتمالية بأن تصبح أطر املساحة قدمية بشكل سريع، وبالتالي، تصبح تغطيتها ألعداد املزارع غير 
وإطارات  القوائم  إطارات  إعداد  األطر، ميكن  للعينات متعددة  وبالنسبة  بالفعل.  البيانات  بجمع  القيام  عند  مكتملة 

املساحة بشكل مستقل، وميكن اختيار العينات بشكل منفصل عن كل إطار في مرحلة واحدة أو مراحل متعددة.

إطار  48.13 لعناصر  )تداخل(  ازدواج  أي  املتعددة، يجب حذف  األطر  القائم على تصميم  الزراعي  بالنسبة لإلحصاء 
القائمة في إطار املساحة، وهي عملية تتطلب عناية وموارد خاصة.

ومن حاالت إطار القائمة التكميلي القصير نسبياً، التي مت حصرها بالكامل واستخدامها مع عينة مساحة،  49.13
اإلطار املتعدد الذي مت وصفه في االستراتيجية العاملية )2015ب(، ألنه أكثر الطرق مالئمة لألطر املتعددة املطبقة في 

الدول النامية.

وتعرض االستراتيجية العاملية 2015ب مناقشات مفصلة حول القضايا والطرق اإلحصائية إليجاد التقديرات  50.13
عند استخدام اإلطارين بشكل مشترك.

أمثلة قطرية على أطر اإلحصاء: فيجي، ساموا األمريكية

استخدام التكنولوجيا لوضع األطر

يستعرض الباب الرابع من االستراتيجية العاملية )2015ب( التقنيات احلالية ويقدم إرشادات حول استخدامها  51.13
متت  التي  األدوات  وتشمل  2018ب(.  العاملية،  االستراتيجية  أيضاً  )انظر  القوائم  وأطر  املساحة  أطر  تطوير  أجل  من 
مناقشتها األنظمة العاملية للمالحة باألقمار الصناعية، واملعروفة باسم نظام حتديد املواقع العاملي، ونظام املعلومات 

اجلغرافية، واالستشعار عن بعد.

ويوفر  52.13 وعرضها.  وحتويلها  واسترجاعها  وتخزينها  املكانية  البيانات  جلمع  أدوات  هي  اجلغرافية  املعلومات  نظم 
واختيار  العينات،  إطار  تكون ضرورية إلعداد  قد  والتي  ودمجها،  املعلومات  لتخزين طبقات مختلفة من  إطاراً  النظام 
وثمة مجموعة  االستقصاء.  تنفيذ  أثناء  إنتاجها  يتم  التي  املعلومات  إلى  باإلضافة  التوسع،  عوامل  العينة وحساب 
كبيرة من أدوات برمجيات نظم املعلومات اجلغرافية، والعديد من احلزم اجملانية ومعظمها مفتوحة املصدر. وأكثر هذه 

.)Arc-GIS( في حني أن األداة التجارية األكثر استخداماً هي ،)QGIS(و )GRASS( األنظمة اجملانية شيوعاً هي برامج

ويقوم النظام العاملي للمالحة باألقمار الصناعية على شبكة من األقمار الصناعية املالحية التي يتم التحكم  53.13
التقاطها عن طريق أجهزة  يتم  راديوية بشكل مستمر -  بإرسال إشارات  والتي تقوم  أرضية  بها عن طريق محطات 
استقبال - من أجل حتديد املوقع اجلغرافي جلهاز االستقبال )خطوط الطول والعرض واالرتفاع( املوجود على األرض. أما 
نظام حتديد املواقع العاملي، وهو النظام األقدم واألكثر شهرة ضمن أنظمة املالحة باألقمار الصناعية، فيمكنه تقدمي 
الدعم لألنشطة امليدانية مثل: حتديد النقاط املرجعية اجلغرافية، وأماكن العائالت ومقرات املزارع، وحتديد مواقع وحدات 

العينات، أو قياس مساحة قطع األراضي.

الباب الثالث عشر: وضع األطر
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وفي االستراتيجية العاملية )2015ب و2018ب(، يُشير االستشعار عن بعد إلى الصور التي يتم احلصول عليها عن  54.13
طريق الكاميرات التقليدية أو املستشعرات اإللكترونية املوجودة في الطائرات أو األقمار الصناعية. أما األساليب املستخدمة 

ملعاجلة الصور عن طريق االستشعار عن بعد وتفسيرها فتشمل تفسير الصور وعدد كبير من اخلوارزميات الرقمية.

ويقدم الباب الرابع من االستراتيجية العاملية 2015ب أدلة حو استخدام واختيار التكنولوجيا املناسبة إلعداد  55.13
أطر العينات في وقت الحق من عملية التقدير.
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الباب الرابع عشر: 
رسم اخلرائط واستخدامها

الزراعية.  واالستقصاءات  اإلحصاءات  إجراء  في  أساسياً  عامالً  املناسبة  اخلرائط  وجود  يُعد 
وتستخدم اخلرائط في التخطيط ووضع األطر وتنظيم عملية جمع البيانات امليدانية وتنفيذها. 
كما تستخدم اخلرائط في مرحلة الحقة لعرض النتائج وإجراء التحليل اجلغرافي املكاني عليها.
يعرض هذا الباب حملة عامة حول إعدادات اخلرائط لإلحصاء الزراعي بهدف توفير تغطية جيدة 
وضمان دقة البيانات التي مت جمعها وعرضها. وتشمل اخلرائط املستخدمة ألغراض إحصائية 
أُعدت  التي  اخملططات  وحتى  الصناعية،  األقمار  وصور  اجلوية،  والصور  الطبوغرافية،  اجلداول 
لتسهيل عملية جمع البيانات عندما ال تكون املواد األخرى متاحة. املواد اخلرائطية مكلفة 
اإلحصائية على خرائط مت  اخلرائط  تقوم  أن  ويجب  ومهارات خاصة.  وقتاً  ويتطلب تفسيرها 
إعدادها عن طريق وكاالت متخصصة. وتعتمد معظم التحضيرات اخلاصة باخلرائط على جودة 
اخلرائط الطبوغرافية األساسية للدولة. ولذلك، يجب على وحدات اخلرائط في املكاتب اإلحصائية 
تطوير تلك اخلرائط وحتديثها وجعلها مناسبة لالحتياجات اخلاصة. ويعد إيجاد برنامج خرائط 
دقة  لتعزيز  أداة مهمة  الزراعية  واإلحصاءات  يُغطي االستقصاءات  دائم لألغراض اإلحصائية 

اإلحصاء ونتائج استبيان العينات ونشرها في الوقت املناسب ومدى االستفادة منها. 

مقدمة
قواعد  1.14 كانت  إذا  ما  إلى  استناداً  رقمية،  أو  خرائط مطبوعة  اآلن على  متاحة  املكانية  اجلغرافية  البيانات  باتت 

البيانات غير متصلة أو متصلة باإلنترنت )األمم املتحدة، 2016(. وتعد اخلرائط ذات النوعية اجليدة أو املعلومات اجلغرافية 
وموثوقيته.  اإلحصاء  بيانات  جودة  على  تأثير  من  لها  ملا  وذلك  الزراعية،  اإلحصاءات  لتنفيذ  ضرورية  الرقمية  املكانية 
تستخدم اخلرائط في املقام األول في عمليات التخطيط لإلحصاء، ووضع األطر، وتنظيم عملية جمع البيانات امليدانية 
وتنفيذها. كما تستخدم اخلرائط في مرحلة الحقة لعرض النتائج وإجراء التحليل اجلغرافي املكاني عليها. تستخدم 
معظم الدول اخلرائط املطبوعة أو البيانات اجلغرافية املكانية الرقمية لتوجيه القائمني باحلصر للقرى واألماكن األخرى 
التي يحتمل أن يوجد املالكني فيها خالل فترة جمع البيانات امليدانية. وهذه البيانات مهمة لضمان التغطية الكاملة 
وغير املكررة للمناطق اجلغرافية. كما تستخدم اخلرائط، التي باتت رقمية على نحو متزايد، كجزء من استراتيجية النشر. 
"ميكن اإلشارة إلى اإلحصاءات اجملمعة من بيانات اإلحصاء جغرافياً، وميكنها توفير طرق لتحليل التوزيع اجلغرافي لتلك 

اإلحصاءات" )األمم املتحدة، 2016(.

تُستخدم أنواع عديدة من اخلرائط )الورقية أو الرقمية( لغايات اإلحصاء الزراعي، وهي خرائط تتعلق باخلصائص  2.14
الزراعية: اخلرائط الطبوغرافية وخرائط الطريق واخلرائط املساحية، وخرائط املناطق اإلدارية، وخرائط التوزيع السكاني، 
وخرائط  األراضي،  استخدامات  وخرائط  النباتي،  والغطاء  الفضائية،  والصور  الصناعية  األقمار  وصور  اجلوية،  والصور 
التربة واخلرائط اجليولوجية، إلخ. كما تستخدم خرائط مناطق حصر إحصاء السكان واملساكن التي تكون على شكل 

مخططات أو رقمية وذات املرجعية اجلغرافية بشكل متكرر للمساعدة في حتديد مجاالت القائمني باحلصر.

يتناول هذا الباب املواد اجلغرافية املكانية، التي هي في العادة خرائط أو مخططات ميكن استخدامها في اإلحصاء  3.14
الزراعي. وكانت هذه املواد متوفرة كنسخ ورقية مطبوعة في املاضي. ولكن ساعدت التطورات احلديثة في تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت في استخدام اخلرائط الرقمية )أي نظام املعلومات اجلغرافية( على نطاق واسع. وسّهل هذا األمر 
استخدام اخلرائط بشكل كبير، وأتاح اجملال أما تغيير نطاقها، وإدخال تصحيحات هندسية، ووضع اخلرائط والطبقات 
املوضوعية إلى جانب بعضها البعض أو في طبقات. وتتطلب نظم املعلومات اجلغرافية وجود موظفني من ذوي اخلبرة، 

وما يكفي من احلواسيب والبرامج احلاسوبية.
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تتمثل اخلطوة األولى في استخدام اخلرائط42 في إجراء جرد شامل للمواد املتاحة التي ميكن استخدامها لإلحصاء  4.14
اخلرائط  تعديل  في  الزراعي  االستقصاء  أو  لإلحصاء  اخلرائط  إعداد  في  الرئيسية  املهمة  تتمثل  الواقع،  وفي  الزراعي. 

املتاحة ومراجعتها وحتديثها لتتواءم مع متطلبات اإلحصاء أو االستقصاء.

التي ستستخدم  5.14 باخلرائط  الصلة  ذات  البيانات، فإن نسبة كبيرة من االستبيانات  اخلرائط جلمع  ونظراً ألهمية 
لإلحصاء أو االستقصاء الزراعي تتكون من تبيان حدود مناطق عمل القائمني باحلصر، أو مساحات احلصر. وفي العديد من 
الدول، يتم إعداد خرائط مساحات احلصر كجزء من عملية إعداد اخلرائط إلحصاء السكان واملساكن )األمم املتحدة، 2016أ(. 
وهي توفر إرشادات تفصيلية حول أنشطة رسم اخلرائط اخلاصة بإحصاء السكان واملساكن، وتعد وثيقة الصلة باإلحصاء 
الزراعي الذي يتمثل نشاطه الرئيسي في تكييف خرائط مساحات احلصر وحتديثها. قد تتضمن التحديثات إنشاء مناطق 
حصر جديدة، وتقسيم املناطق التي يتجاوز فيها عدد امللكيات أو النطاق اجلغرافي قدرة القائم باحلصر، ودمج مساحات 
احلصر الصغيرة للغاية من حيث عدد امللكيات الزراعية أو النطاق اجلغرافي. وفي بعض الدول، مثل البرازيل، يتم تنفيذ 

عملية إعداد خرائط إحصاء السكان واملسكان لذلك اإلحصاء واإلحصاء الزراعي.

 تتمثل النسبة األكبر من الدعم الذي توفره اخلرائط لإلحصاء الزراعي، الذي يتم إجراؤه عند استخدام العينات،  6.14
في إعداد أطر العينات املتصلة بكل مرحلة من مراحل اختيار العينات، مبا في ذلك اخلرائط التفصيلية لدعم جهود جمع 

البيانات امليدانية.

الغرض من اخلرائط

للخرائط املستخدمة إلجراء اإلحصاء الزراعي ثالث غايات رئيسية، هي: )1( التخطيط لإلحصاء ووضع اإلطار، )2(  7.14
تنظيم عملية جمع البيانات امليدانية وتنفيذها واإلشراف عليها، و)3( عرض النتائج وحتليلها.

u  اخلرائط املستخدمة هي خرائط طوبوغرافية صغيرة اإلطار. عادة ما تكون مواد  ووضع  لإلحصاء  التخطيط 
احلجم، مبقياس 000/1 50، أو 000/1 100 أو أصغر،43 وتظهر احلدود السياسية واإلدارية، ومواقع املدن، والبلدات 
النقل  وخطوط  واملستنقعات  والصحارى  واألنهار،  والوديان،  املنخفضة،  واألراضي  والسهول،  واجلبال،  والقرى، 
وبعض مؤشرات الكثافة السكانية أو نطاق املناطق الزراعية. وقد تتضمن كذلك بيانات عن الغطاء النباتي 
أو استخدام األراضي أو ميزات الغطاء األرضي، وقد تكون صور أقمار صناعية أو صوراً جوية. كما ينبغي أن توفر 
قاعدة اخلرائط الالزمة لتخطيط العمل اإلحصائي وتنظيمه )مبا في ذلك تقدير امليزانية(، إلعداد مهام القائمني 
باحلصر، وتعيني رموز جغرافية للمناطق اإلحصائية املناسبة، وتقدير مسافات التنقل واالجتاهات، إلخ. وتستخدم 
اخلرائط كذلك إلعداد أطر اإلحصاء، ال سيما عند استخدام العينات. وبالنسبة الستقصاء العينات، فثمة حاجة 
إليجاد إطار عينات لكل مرحلة من مراحل اختيار العينة، وبالتالي، فعادة ما تكون اخلرائط الداعمة املناسبة أكبر 
نطاقاً من تلك املذكورة سابقاً. وميكن استخدامها كذلك لتحديد منطقة االستقصاء وحتسني تصميم العينة 
من خالل توفير املعلومات لتحديد الطبقات وغيرها من املعلومات املساعدة. وملزيد من املعلومات حول استخدام 
واالستراتيجية  الباب العشرين  اخلرائط واالستشعار عن بعد واملعلومات اخلرائطية األخرى لوضع األطر، انظر 

العاملية )2015ب، الباب الرابع(؛ وانظر أيضاً االستراتيجية العاملية )2018ب(.
u  لتنفيذ باحلصر  القائمون  يستخدم  عليها.  واإلشراف  وتنفيذها  امليدانية  البيانات  جمع  عملية  تنظيم 

االستقصاء/اإلحصاء اخلرائط )أو اخملططات( و/أو الصور اخلاصة بتحديد مساحات احلصر في امليدان جلمع البيانات. 
وهي خرائط ميدانية واسعة النطاق، 000/1 10، أو 000/1 5 أو أكبر، وينبغي أن تساعد القائمني باحلصر في العثور 
على عناوين أصحاب امللكيات الزراعية أو امللكيات لضمان توفير تغطية كاملة للمناطق دون حذف أي منها أو 
العاملية خالل مرحلة إعداد اخلرائط  املواقع  الرقمية وأنظمة حتديد  تزايد استخدام اخلرائط  إدراجها مرتني. ومع 
البيانية إلحصاء السكان واملساكن، باتت مساحات احلصر رقمية وذات مرجعية جغرافية بدرجة أكبر، وميكن حتديد 
موقع الوحدة السكنية لكل مالك في مساحات احلصر كنقاط. ومن شأن هذا األمر أن يساعد القائمني باحلصر 
في حتديد األسر الريفية التي تعمل في مجال اإلنتاج الزراعي حلسابها اخلاص عند إجراء اإلحصاء الزراعي بعد 

في القسم املتبقي من هذا الباب، ستستخدم كلمة خريطة لتشير إلى املعلومات اجلغرافية املكانية املطبوعة أو الرقمية. 42
تُفسر الوحدة 1/50,000 أن كل طول كل وحدة على اخلريطة ميثل 50,000 وحدة على األرض )أي كل سم يساوي 500 متر. 43
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إحصاء السكان واملسكان بشكل مباشر، وذلك بسبب عدم وجود عناوين في املناطق الريفية في العديد من 
الدول النامية في كثير من األحيان. وتساعد خرائط مساحات احلصر أيضاً في حتديد أفضل مسار للتنقل إلى 
مساحات احلصر وداخلها )وذلك من خالل تقديرات املسافات واالجتاهات(. ووفقاً ملنظمة )األمم املتحدة، 2016أ(، 
فمن املتوقع أن تقوم معظم الدول بتطبيق نظام املعلومات اجلغرافية إلعداد خرائط إحصاء السكان واملساكن 
2020 بشكل ما. ويوفر هذا النظام تصميماً حاسوبياً ملساحات احلصر وأمتتة واسعة  بحلول نهاية جولة عام 
النطاق ملهام إنتاج اخلرائط. ملزيد من املعلومات حول إعداد اخلرائط باستخدام نظام املعلومات اجلغرافية، انظر األمم 
املتحدة، 2000 و2008. كما يوفر االستخدام املتزايد للمعلومات اجلغرافية املكانية الرقمية واملقابالت الشخصية 
مبساعدة احلاسوب أداة قوية ملراقبة العمل امليداني واإلشراف عليه من خالل عرض التقدم احملرز في العمل امليداني 
لكل قائم باحلصر في الوقت الفعلي تقريباً. وقد أثبتت العديد من االستقصاءات األخيرة التي أُجريت في دول 
مختلفة مدى فعالية هذه األدوات في مراقبة أداء القائمني باحلصر واإلشراف الدقيق عليه. وميكن االطالع على 
مزيد من املعلومات حول استخدام املقابالت الشخصية مبساعدة احلاسوب في الباب العشرين. ويجب أن تتبع رموز 
خريطة مساحات احلصر معايير خرائط ومن املفضل أن تكون تفسيرية بذاتها، وأال تتطلب تدريباً معقداً للقائمني 

باإلحصاء. وفي كل األحوال، يجب أن يكون استخدام اخلرائط جزءاً أساسياً من تدريب القائمني باحلصر.

الشكل 1.14 - مثال على خريطة مناطق حصر رقمية تظهر وحدات إحصائية مع إحداثياتها وجدول يظهر األداء 
اليومي للقائمني باإلحصاء )محاكاة(

املصدر: االستراتيجية العاملية 2015ب

u  ،عرض نتائج اإلحصاء وحتليلها. ميكن استخدام اخلرائط لربط البيانات اإلحصائية باملناطق اجلغرافية ذات الصلة
وتسهيل فهم اإلحصاءات وضمان استخدام البيانات بشكل أكبر وأكثر مالءمة. وتوفر اخلرائط وسيلة ميكن 
من خاللها تقدمي املعلومات اإلحصائية ببساطة وفعالية. كما تستخدم العديد من الدول اخلرائط املوضوعية 

واألطالس وقواعد البيانات الرقمية الناجتة عن النتائج اإلحصائية )انظر الباب الرابع والعشرين(.

مخزون املعلومات اجلغرافية املكانية واخلرائط املتاحة

تلجأ معظم الدول إلى استخدام املواد اجلغرافية املكانية املُتاحة من مختلف املصادر في اإلحصاء الزراعي، وال  8.14
تقوم بتجهيز اخلرائط بشكل ُمخصص لإلحصاء. لذلك، ينطوي العمل األولي على إجراء جرد شامل للخرائط املتاحة 
التي ميكن استخدامها لإلحصاء الزراعي. وفي الواقع، تتمثل املهمة الرئيسية في إعداد اخلرائط لإلحصاء الزراعي في 

تعديل اخلرائط املتاحة ومراجعتها وحتديثها لتتواءم مع متطلبات اإلحصاء.

الباب الرابع عشر: رسم اخلرائط واستخدامها

انتهت املقابالت في 2015/2/1

مقابالتالعدادينالفرق
3مجري املقابلة 1الفريق أ
2مجري املقابلة 2الفريق أ
3مجري املقابلة 3الفريق أ

1مجري املقابلة 4الفريق ب
1مجري املقابلة 5الفريق ب
2مجري املقابلة 6الفريق ب

2مجري املقابلة 7فريق ج
2مجري املقابلة 8فريق ج
3مجري املقابلة 9فريق ج
0مجري املقابلة 10فريق د
2مجري املقابلة 11فريق د
3مجري املقابلة 12فريق د

https://tinyurl.com/WCA2020-UN2016a
https://tinyurl.com/WCA2020-UN2016a
https://tinyurl.com/WCA2020-UN2008
https://tinyurl.com/WCA2020-UN2000
https://tinyurl.com/WCA2020-gsars2015b
https://tinyurl.com/WCA2020-gsars2015b
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ومن األنشطة األولى التي يجب القيام بها عند التخطيط لإلحصاء أو االستقصاء الزراعي النظر في إمكانية  9.14
املتاحة،  باخلرائط  قائمة  بإعداد  ويوصى  املطبوعة.  اخلرائط  وال سيما  املوجودة،  املكانية  اجلغرافية  املعلومات  استخدام 

والتي يجب أن تشمل، على األقل، املعلومات التالية:

u املكتب املسؤول عن إعدادها؛
u تاريخ النشر أو اإلعداد؛
u تاريخ التصوير األساسي، إذا كانت الصور جوية؛
u الغرض من إعدادها؛
u املُغطاة؛ املساحة 
u احلجم؛
u الرموز؛
u اإلسقاط؛
u اخلرائط؛ مراجع 
u .املستخدمة التكنولوجيا 

نظم  وأخصائيي  اخلرائط  راسمي  قبل  من  لالستخدام  ومالءمتها  مدى  ملعرفة  اخلرائط  قائمة  تقييم  يجب  ولذلك، 
املعلومات اجلغرافية.

أنواع اخلرائط

ميكن استخدام أنواع عديدة من اخلرائط إلجراء اإلحصاء أو االستقصاء الزراعي، مثل: 10.14

u  األوراق الطبوغرافية. تعد اخلرائط الطوبوغرافية العامة املنشورة في أقسام تسمى األوراق الطبوغرافية من أهم
أنواع اخلرائط املتاحة في مختلف الفروع احلكومية. ويتراوح مقياس معظم األوراق الطبوغرافية في أوروبا بني 

000/1 25 و000/1 100. فيما تستخدم الدول األقل تطوراً مقاييس صغيرة: مثل 000/1 100 أو أصغر.
u  مسح عمليات  في  املشاركة  احلكومية  املكاتب  من  متاحة  اخلرائط  تكون  قد  األخرى.  احلكومية  اخلرائط   

والساحلي،  اجليوديسي  املسح  وخرائط  اجليولوجي،  املسح  خرائط  املثال،  األراضي. فهي تشمل على سبيل 
حفظ  وخرائط  األرضي،  والغطاء  األراضي  استخدام  وخرائط  والهيدروغرافي،  الطبوغرافي  املسح  وخرائط 

األراضي واستصالحها، وخرائط القوات املسلحة، وخرائط الغابات واحلياة البرية، إلخ.
u  صور األقمار الصناعية. تعد صور األقمار الصناعية )املتاحة ورقياً أو رقمياً( مصدراً قيماً، وهي توفر معلومات

مفيدة ألنها تُعطي صورة مفصلًة وحديثًة لألرض، وميكنها توفير معلومات عن استخدام األراضي، واألمناط 
الصناعية في عدد  األقمار  تُستخدم صور  التحتية. كما  والبنى  السكانية،  والكثافة  الزراعية،  واملمارسات 
من الدول كأداة لتحسني طرق جمع بيانات اإلحصاء الزراعية. وبتعبير أدق، تُستخدم صور األقمار الصناعية 

التالية: لألغراض 
l  حتديد األراضي الزراعية وتقسيمها )إلى طبقات( حسب كثافة استخدام األراضي وغيرها من خصائص

الغطاء األرضي، وبالتالي املساعدة في إعداد أطر عينات املناطق لالستقصاءات الزراعية.
l .النباتي الغطاء  باستخدام مؤشرات  الزراعية  التغيرات  مراقبة 
u  وشملت التطورات األخيرة ظهور بعض الشركات في قطاع تكنولوجيا املعلومات والتي تنتج صوراً متاحة

الصور  هذه  استخدام  وميكن  وبينغ(.  إيرث  غوغل  )مثل  العالم  أنحاء  كافة  وتغطي  اجملاني  لالستخدام 
سهلة  أنها  كما  بسهولة،  عليها  احلصول  وميكن  متاحة  أنها  الصور  هذه  مييز  ومما  الزراعية.  لإلحصاءات 
العالم؛ وهي أحد األصول املهمة،  الزراعية في  املناطق  الدقة معظم  االستخدام. كما تُغطي صور عالية 

خاصة للدول التي نادراً ما متتلك صور جوية متجانسة وحديثة.
u  عدم حال  وفي  وتكملتها.  وحتديثها  اإلحصاء  خرائط  إلنتاج  اجلوية  الصور  استخدام  ميكن  اجلوية.  الصور   

من  تكلفة  أقل  جوية  التقاط صور  يكون  فقد  قدمية،  اخلريطة  كانت  حال  في  أو  ما،  ملنطقة  خريطة  وجود 
إعداد اخلرائط. ومن ناحية أخرى، قد يكون رسم اخلرائط التخطيطية احلل األفضل في حال وجود نقص في 
البيانات  جلمع  اجلوية  الصور  استخدام  يشيع  كما  وتفسيرها.  الفوتوغرافية  الصور  اللتقاط  الالزمة  املوارد 

التي وقع عليها االختيار في استقصاءات عينات املساحة. )القطاعات(  للمناطق 
u  مساراتها إلظهار  خرائط  إلى   - واجلوي  والبحري  البري   - النقل  أشكال  جميع  حتتاج  االتصاالت.  خرائط 

للجمهور. وفي كثير من األحيان، تأتي هذه اخلرائط على شكل رسم بياني، أي أن عرضها يتسم بالبساطة 
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ومع  احلديدية.  السكك  بالنسبة خلرائط  احلال  نفعية بشكل كبير، كما هو  اخلرائط  وبعض هذه  الشديدة. 
وفي  الخ.  الزراعة،  وأنواع  النباتات،  أمناط  تظهر  وهي  الطبيعية،  للمناطق  جيدة  خرائط  منها  فكثير  ذلك، 
جميلة  مناظر  ذات  مناطق  الطرق  خرائط  وبعض  الطيران  شركات  تُعدها  التي  اخلرائط  تتضمن  العادة، 

للسفر. للترويج  أخرى  ترفيهية، ومعلومات  تاريخية، ومناطق  وأماكن 
u  ذلك في  مبا  لألرض،  واحملتملة  الفعلية  االستخدامات  اخلرائط  هذه  تبني  األراضي.  استخدامات  خرائط 

والتعدين واألخشاب(.  والترفيهية  الصناعية واحلضرية  )أي  الزراعية  الزراعية وغير  االستخدامات 
u  .اخلرائط االقتصادية. تُعنى هذه اخلرائط بإنتاج السلع ونقلها وتوزيعها، وهي خرائط صغيرة احلجم بالضرورة

ذات  معظمها  في  وهي  املنتجات،  من  مجموعة  أو  واحد،  منتج  على  االقتصادية  اخلرائط  تركز  أن  ويُرجح 
إحصائية. طبيعة 

u  خرائط الطرق والسياحة. على الرغم من أن الهدف الرئيسي لهذه اخلرائط يتمثل في تشجيع السياحة، فال
السياحية،  للمواقع  اخلرائط  تلك  إظهار  جانب  وإلى  إحصائية.  ألغراض  استخدامها  إمكانية  إغفال  يجب 

فهي تظهر أيضاً أنظمة الطرق في املدن واملناطق السياحية األخرى.
u  ،خرائط مساحات احلصر من إحصاء السكان واملساكن. وكما أُشير في الفقرة 16.13 من الباب الثالث عشر

تُستخدم خرائط مساحات احلصر من إحصاء السكان واملساكن على نطاق واسع كأساس لتنظيم اإلحصاءات 
واالستقصاءات الزراعية وتنفيذها. وهي خرائط واسعة النطاق وباتت رقمية وذات مرجعية جغرافية بشكل 

متزايد، األمر الذي يُسهل استخدامها.

أمثلة قطرية على الصور واستخدام اخلرائط: نيجيريا، قطر، سيشيل

توقيت إعداد اخلرائط

املعلومات اجلغرافية  11.14 الزراعي في األساس من عملية تكييف  أُشير أعاله، يتكون رسم اخلرائط لإلحصاء  وكما 
املكانية احلالية وحتديثها للوفاء مبتطلبات هذه العملية. ويعتمد توقيت إعداد اخلرائط على نوع العملية اإلحصائية )احلصر 
الكامل أو احلصر بالعينة(، والدقة اجلغرافية املطلوبة والالزمة جلمع البيانات ونشرها، ودقة املعلومات اجلغرافية املكانية 

األساسية املتوفرة في الدولة، وعدد اخلرائط املطلوبة، وخصائص الدولة األخرى، مثل الطوبوغرافيا واستخدام األراضي.

أن  12.14 ويجب  التمهيدية.  اإلحصاء  أنشطة  من  األولى  املراحل  خالل  اخلرائط  بإعداد  اخلاص  العمل  تنفيذ  ينبغي 
العمل من  تنفيذ  وإلى جانب ذلك، يجب  الزراعي.  وتقييم مدى مالءمتها لإلحصاء  املوجودة،  اخلرائط  باستعراض  يبدأ 
قبل رسامي اخلرائط وأخصائيي نظم املعلومات اجلغرافية، والذين يجب أن يكونوا من املوظفني األساسيني في مكتب 

اإلحصاء املركزي.

قد يكون توفر برامج رسم اخلرائط مبساعدة احلاسوب في عدد متزايد من الدول مفيداً لتحديث اخلرائط لألغراض  13.14
اإلحصائية، وال بد أن توفر الوقت. ومع ذلك، يُفضل أن تخصص الدول وقتاً كافياً لهذا العمل أثناء اإلعداد لإلحصاء.
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الباب اخلامس عشر: 
استخدام العينات في اإلحصاء

كما هو موضح في الباب التاسع، اختار العديد من البلدان إجراء اإلحصاء باستخدام حصر 
العينات، إما حصراً أو باالشتراك مع احلصر الكامل. أحد األسباب الرئيسية وراء هذا االختيار 
هو القيود املتعلقة باملوارد. قد يشمل اإلحصاء الزراعي أيضاً استخدام أساليب أخذ العينات 
في املراحل األخرى من تنفيذ اإلحصاء، مبا في ذلك التحضير لإلحصاء، ومراقبة اجلودة أثناء 

التشغيل امليداني وأنشطة ما بعد اإلحصاء.
يناقش هذا الباب أنواع تصاميم العينات املطلوبة إلجراء احلصر اإلحصائي، اعتماداً على أنواع 
إطار أخذ العينات املستخدم، باإلضافة إلى أساليب أخذ العينات التي ميكن تطبيقها على 
طرق اإلحصاء اخملتلفة. كما متت مناقشة اختيار تصميم العينة ومزايا وعيوب احلصر الكامل 
واحلصر القائم على العينات، باإلضافة إلى العوامل التي يجب أخذها في االعتبار عند االختيار 

بني أنواع احلصر هذه )راجع الفقرات من 59.15 إلى 62.15(.

استخدامات أساليب أخذ العينات في اإلحصاء الزراعي

فيما يلي أهم التطبيقات اخلاصة بأساليب أخذ العينات إلجراء اإلحصاء الزراعي: 1.15

استخدام العينات إلجراء احلصر اإلحصائي
عند أ(  العينات  أخذ  أسلوب  تطبيق  يتم  قد  العاشر(،  الباب  )انظر  التقليدي  النهج  باتباع  إحصاء  إجراء  عند 

استخدام مفهوم االستبيان قصير األمد أو إجراء إحصاء يعتمد على العينات كعملية واحدة ملرة واحدة. في 
احلالة األولى، يوجه االستبيان القصير إلى السكان املستهدفني في امللكيات الزراعية، في حني أن االستبيان 
الطويل )املزود مبعلومات أكثر تفصيالً( يتم تنفيذه فقط على عينة من هذه امللكيات )ملزيد من التفاصيل، 
انظر الفقرات من 27.10 إلى 35.10(. عند إجراء إحصاء يقوم على أساس العينات في إطار النهج التقليدي، 
يتم اختيار عينة كبيرة من امللكيات من أجل إجراء احلصر اإلحصائي على شكل عملية واحدة )انظر الفقرات 

20.10 إلى 25.10(.
 في النهج التركيبي )انظر الباب احلادي عشر(، يتم تنفيذ الوحدة احملورية عن طريق احلصر الكامل، في حني أن ب( 

الوحدة )الوحدات( التكميلية يتم إجراؤها عن طريق حصر العينات. لذلك، هناك حاجة إلى أخذ العينات الختيار 
امللكيات لتطبيق الوحدة )الوحدات( التكميلية.

عندما يكون اإلحصاء جزءاً من برنامج إحصاء واستقصاء متكامل )انظر الباب احلادي عشر(، فإن أخذ العينات أمر ج( 
بالغ األهمية، حيث يشتمل هذا النظام على وحدة محورية لإلحصاء الزراعي تستند إلى حصر كامل ووحدة إنتاج 

سنوية ووحدات دوارة جترى على أساس أخذ العينات.
ينطبق نهج أخذ العينات على قدم املساواة في حالة السجالت اإلدارية كمصدر لبيانات اإلحصاء. ميكن دمج د( 

املصادر اإلدارية مع البيانات اجملمعة على أساس احلصر اإلحصائي، والذي ميكن إجراؤه باستخدام أخذ العينات، 
وفقاً لطرق اإلحصاء الثالث املذكورة أعاله )ملزيد من التفاصيل انظر الباب الثاني عشر(.

استخدام أخذ العينات في مراحل اإلحصاء األخرى:
خالل مرحلة اإلعداد، وفي اإلحصاءات التجريبية، ميكن تطبيق طرق أخذ العينات الختبار أدوات وإجراءات اإلحصاء أ( 

)انظر الباب التاسع عشر(.
باستخدام ب(  واملشرفني  باحلصر  القائمني  عمل  تقييم  يتم  عندما  امليدانية  العمليات  أثناء  اجلودة  من  للتحقق 

تقنيات أخذ العينات لتجنب التحيز في االختيار.
لتحسني تغطية اإلحصاء، ميكن استخدام أخذ العينات حلصر امللكيات املوجودة خارج إطار القائمة الرئيسية. ج( 

في هذه احلالة، وباإلضافة إلى احلصر الكامل للملكيات املدرجة في إطار اإلحصاء الرئيسي )"الرئيسي"(، ميكن 
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إجراء حصر قائم على أساس العينات "للملكيات احملتملة" التي مت احلصول عليها من مصادر معلومات أخرى، 
والتي غالباً ما تكون ذات جودة أقل.44

قد تتطلب القيود املفروضة على املوارد إجراء عملية أخذ العينات من أجل متابعة عدم االستجابة.د( 
عند إجراء االستقصاءات الالحقة لعملية احلصر، يتم تطبيق طرق أخذ العينات لتقييم تغطية اإلحصاء ودقة ه( 

الردود )انظر الباب الثالث والعشرين(.
كما ميكن استخدام أساليب أخذ العينات في إعداد النتائج األولية لإلحصاء لنشرها بعد وقت قصير من جمع و( 

بيانات اإلحصاء )انظر الباب الرابع والعشرين(.

وبطبيعة احلال، فإن استخدامات أخذ العينات إلجراء أنشطة اإلحصاء في احلاالت هـ( - ي( املذكورة أعاله لها صلة بأي 
من الطرق األربعة إلجراء اإلحصاء.

ميكن أن يطبق في جميع طرق إجراء اإلحصاء عملية اجلمع بني حصر العينات واحلصر الكامل. للحصول على مزيد  2.15
من التفاصيل بشأن عملية اجلمع بني احلصر الكامل واحلصر القائم على أخذ العينات، انظر الفقرات 13.10 إلى 19.10. 

عند تنفيذ إحصاء باستخدام احلصر القائم على العينات، يجب اختيار الوحدات التي سيتم حصرها )أي امللكيات  3.15
تصميم  باستخدام  اإلطارية  اجملموعة  من  االحتمال  عينة  أخذ  ويتم  صارمة،  إحصائية  إجراءات  باستخدام  الزراعية( 
عينة محدد. ميكن النظر في مجموعة متنوعة من أساليب أخذ العينات لبناء تصاميم العينات احملتملة لإلحصاءات 
واالستقصاءات الزراعية، مبا في ذلك: أخذ العينات العشوائية البسيطة؛ أخذ العينات بطريقة منتظمة؛ أخذ العينات 
العينات  أخذ  احلجم؛  مع  املتناسب  املتغيرات  متعدد  االحتمال  احلجم؛  مع  متناسب  باحتمال  العينات  أخذ  الطبقية؛ 
العنقودية؛ أخذ العينات متعددة املراحل، إلخ. ميكن استخدام التقدم في نظرية أخذ العينات، مثل املعايرة، والتقدير، 
وتقدير االنحدار، لتحسني موثوقية بيانات اإلحصاء التي يتم جمعها بواسطة حصر العينات. ال يوجد وصف تفصيلي 
لهذه األساليب ضمن نطاق هذا املنشور )ميكن للقارئ الرجوع إلى املنشورات ذات الصلة املقترحة في نهاية هذا الباب(. 
ومع ذلك، ترد أدناه بعض خصائص استخدام هذه األساليب في اإلحصاءات التي يتم إجراؤها على أساس حصر العينات.

هناك عنصران ضروريان إلجراء عملية أخذ عينات من مرحلة واحدة وفعالة من حيث التكلفة )باستخدام أساليب  4.15
مثل أخذ العينات العشوائية البسيطة؛ أخذ العينات بطريقة منتظمة؛ أخذ العينات الطبقية؛ أخذ العينات باحتمال 
متناسب مع احلجم؛(. أوالً، يجب توفير إطار كامل وُمحّدث إلى حد ما )قائمة بالعناصر( اخلاصة باجملموعة املستهدفة. 
ثانياً، يجب أن يكون حتديد العناصر وجمع البيانات مجدياً واقتصادياً. إلى جانب ذلك، تتطلب أساليب مثل أخذ العينات 
باحتمال متناسب مع احلجم وأخذ العينات بطريقة منتظمة متطلبات قوية للمعلومات املساعدة السابقة لكل عنصر 
في اجملموعة املستهدفة. لذلك، ال يكون أخذ العينات من العناصر أمراً مجدياً دائماً عند إجراء اإلحصاءات الزراعية، خاصة 
في البلدان التي ال يوجد لديها نظام راسخ لالستقصاءات الزراعية. بالنسبة حلجم عينة معني، ميكن إظهار أن األخطاء 
احلاصلة في عملية أخذ العينات ستكون أصغر في تصميم العينة أحادية املرحلة مما لو مت تطبيق مبدأ التجميع. ومع ذلك، 
يشتمل اإلطار األول على تكاليف أكبر لوضع اإلطار وجمع البيانات ألن العينة في هذه احلالة يتم توزيعها على نطاق أوسع 

مما إذا مت استخدام تصميم العينة على مرحلتني على سبيل املثال )االستراتيجية العاملية، 2015ب(. 

في العادة يتكون تصميم العينات إلجراء إحصاء زراعي من مجموعة متنوعة من أساليب اختيار العينات، وغالباً  5.15
ما يتضمن تصميم أخذ العينات الذي ميكن إدارته التجميع وعدة مراحل من أخذ العينات. 

في العينة العنقودية، يتم في البداية أخذ عينة عنقودية من مجموعة من العناقيد. في املرحلة التالية، يتم أخذ  6.15
جميع عناصر مجموعات العينة في حالة تطبيق أخذ العينة العنقودية على مرحلة واحدة ، أو سحب عينة من العناصر 
من كل مجموعة عينات في حالة أخذ العينة العنقودية على مرحلتني. اجلوانب العملية ألخذ العينات وجمع البيانات هي 
الدافع الرئيسي الستخدامها. تتمثل إحدى املزايا املهمة في أخذ العينات العنقودية في عدم احلاجة إلى إطار أخذ العينات 
على مستوى العنصر بالنسبة إلى كامل اجملموعة، ولكن ميكن الوصول إلى األطر ذات املستوى العنقودي في كثير من 
األحيان، على سبيل املثال عندما يتم تعريفها إدارياً أو جغرافياً )مثالً، املقاطعات والقرى ومساحات احلصر، وما إلى ذلك(. 
تشكل الكفاءة من حيث التكلفة بشكل خاص احملفز أمام أخذ العينات العنقودية، أي التكلفة املنخفضة نسبياً حسب 

 يتم تطبيق هذا، على سبيل املثال، من قبل هيئة اإلحصاء الكندية. 44
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عنصر العينة، بسبب انخفاض التكاليف لكل من اإلدراج وجمع البيانات )حتديد املوقع(. ومع ذلك، في املمارسة، ولكن 
متيل العناقيد إلى أن تكون متجانسة داخلياً، وهذا التجانس بني اجملموعات يزيد من األخطاء القياسية وبالتالي يقلل من 
الكفاءة اإلحصائية )يوروستات، 2008(. لذلك، عند تصميم منوذج العينات لغايات إجراء لإلحصاءات واالستقصاءات الزراعية، 
سيتعني اختيار املزيد من اجملموعات ثم يتم أخذ عينات فرعية باستخدام مقاييس احلجم )االستراتيجية العاملية، 2015ب(. 

يهدف إجراء أخذ العينات متعدد املراحل، الذي ينطوي على أخذ العينات في مراحل مختلفة، إلى حتقيق أقصى درجة  7.15
من الدقة في اإلحصاء بالنسبة للتكاليف املسموح بها، ويستخدم بشكل كبير في اإلحصاءات واالستقصاءات الزراعية.

يرد أدناه نظرة عامة على األنواع الرئيسية من تصاميم العينات املطبقة في اإلحصاءات الزراعية. وينبغي على  8.15
مكاتب اإلحصاء أن تختار تصميم العينات األكثر مالءمة للبلد في كل حالة بعينها، مع مراعاة املوارد املتاحة )مبا في 
املرغوب  التجميع  ومستوى  الرئيسية  اخلصائص  لتقديرات  املطلوبة  والدقة  والبشرية(  املالية  واملوارد  املعلومات  ذلك 

لبيانات اإلحصاء، وما إلى ذلك. 

األنواع الرئيسية ألطر أخذ العينات وتصاميم العينات ذات الصلة إلجراء احلصر اإلحصائي

عند إجراء إحصاء زراعي يستخدم طرق أخذ العينات، يتم أخذ عينة احتمالية من اجملموعة اإلطارية باستخدام  9.15
تصميم عينة محدد.

كما هو موضح في الباب الثالث عشر، ينبغي أن يغطي إطار اإلحصاء جميع الوحدات اإلحصائية للمجموعة  10.15
املعنية )أي امللكيات الزراعية( للبلد دون إغفال أو تكرار. ومن املفترض أن يوفر إطار أخذ العينات اجليد تغطية كاملة 

لعناصر اجملموعة املستهدفة )وحدات أخذ العينات(، مما يسمح بتحديد كل منها وإمكانية الوصول إليها. 

ميكن تصنيف تصميمات العينات وفقاً لنوع إطار أخذ العينات املستخدم:  11.15

u القائمة أطر 
u املساحة أطر 
u .أطر متعددة 
العينة  12.15 اختيار  من  النهائية  املرحلة  كانت  إذا  ما  هو  العينات  تصميمات  من  األنواع  هذه  بني  الرئيسي  الفرق 

ستكون عبارة عن قائمة بامللكيات أو األسر، أو قائمة على األرض، أو هي مزيج من عينة من عناصر املساحة مع عينة 
قائمة. يتوفر املزيد من التفاصيل املتعلقة بأطر القائمة في الباب الثالث عشر.

ميكن للقارئ أن يجد شروحات مفصلة لكل نوع من األطر وتصاميم العينات ذات الصلة في منشور "كتيب  13.15
عن أطر أخذ العينات الرئيسية لإلحصاءات الزراعية" )االستراتيجية العاملية، 2015ب(، وكذلك فيما يتعلق بأساليب أخذ 
العينات في "طرق أخذ العينات لالستقصاءات الزراعية" )منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة، 1989( وفي منشورات 

مرجعية أخرى، حدد بعضها كقراءات مقترحة في نهاية الباب. يتبع ملخص موجز.

تصاميم العينات على أساس أطر القائمة

تعتبر تصميمات العينات القائمة على أطر القائمة )أو "تصميمات عينات القائمة"( هي إجراءات أخذ العينات  14.15
األكثر شيوعاً في اإلحصاءات الزراعية. وفي هذه احلالة، يكون إطار أخذ العينات بشكل عام عبارة عن قائمة بامللكيات 
الزراعية أو األسر )على سبيل املثال عند إجراء إحصاء أوسع - لالطالع على التفاصيل، راجع الفاو.، 2017أ الفقرات من 
الواحدة  املرحلة  ذات  القوائم  ميكن تطبيق تصميمات عينات  النهائية.  العينات  أخذ  التي متثل وحدات   )49.5 إلى   4.5
الوحدات ذات األهمية لإلحصاء مباشرة من إطار  املراحل عند إجراء اإلحصاء. وفي احلالة األولى، يتم حتديد  واملتعددة 
قائمة. وفي احلالة األخيرة، يتمثل اإلطار اخلاص باملرحلة األولى من أخذ العينات في قائمة كاملة بالوحدات اإلدارية أو 
املناطق اجلغرافية املعينة كوحدات معاينة أولية. إن إطار أخذ العينات املستخدم في املرحلة النهائية هو قائمة امللكيات 
الرغم من  العينات. وعلى  أخذ  أكثر من مراحل  أو  واحدة  اخملتارة في مرحلة  اجملموعات  التي مت وضعها ضمن  أو األسر، 
حقيقة أن وحدات املعاينة األولية )في بعض احلاالت وحدات املعاينة الثانوية( املطبقة في مثل هذا اإلجراء ألخذ العينات 
هي وحدات املساحة، يشير هذا النوع من تصميم العينة، لغرض هذا املنشور، أيضاً إلى تصميم عينة القائمة، ألنه يتم 

اختيار وحدات أخذ العينات النهائية )أي امللكيات أو األسر( من إطار عينة القائمة. 

الباب اخلامس عشر: استخدام العينات في اإلحصاء
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يجب أن يشتمل إطار أخذ العينات على املعلومات املساعدة ذات الصلة مثل قياسات حجم املزرعة )على سبيل  15.15
املثال، املساحة اإلجمالية للملكية، واملساحة حسب أنواع االستخدام الرئيسية لألراضي، وعدد رقع األرض، وعدد أفراد 
األسرة ، وعدد املواشي حسب األنواع الرئيسية(. هذه املعلومات املساعدة مفيدة في بناء تصميم فّعال ألخذ العينات 
)تسهيل أخذ العينات الطبقية؛ أخذ العينات باحتمال متناسب مع أساليب احلجم ، إلخ(، وفي مرحلة التقدير. مت حتليل 

مزايا وقيود هذا النوع من إطار أخذ العينات في االستراتيجية العاملية )2015ب، الباب اخلامس(.

 غالباً ما تتضمن تصميمات عينة القائمة بعض طبقات "امللكيات اخلاصة" التي يتم حصرها بشكل كامل أو  16.15
حتتوي على نسبة معاينة عالية. وتتكون هذه الطبقات من امللكيات التي تتوافق مع نسبة كبيرة من القيمة التقديرية 
اإلجمالية خلصائص اإلحصاء الهامة، أو التي قد تشوه خصائصها النتائج عند اختيارها في العينة. قد تتكون طبقات 
"امللكيات اخلاصة" من ملكيات جتارية كبيرة، أو ملكيات لديها أكبر مساحة من األراضي الزراعية أو محصول معني، أو تلك 
التي حتتوي على أكبر عدد من املواشي، أو ملكيات عالية التخصص أو تلك التي تتوافق مع إنتاج محلي، إلخ. ميكن حتديث 
القوائم بسهولة ألنه عادة ما تكون هذه امللكيات معروفة ومرئية وتوفر عوائد إحصائية. وفي كثير من األحيان، يتم إدراج 

امللكيات التجارية، والتي تشكل جزءاً هاماً من امللكيات اخلاصة في العديد من البلدان، في سجالت األعمال أو املزارع.

ميكن تطبيق جميع أساليب أخذ العينات احملددة في الفقرة 3.15، باستخدام مرحلة واحدة أو أكثر، في تصاميم  17.15
عينة القائمة إلجراء اإلحصاءات الزراعية. ويناقش أدناه استخدام أخذ العينات )عنصر( من مرحلة واحدة، وأخذ العينات 
العنقودية وأخذ العينات متعدد املراحل، فضالً عن خصوصيات تصاميم العينات املطبقة في طرق مختلفة لإلحصاءات. 

استخدام أخذ العينات )عنصر( على مرحلة واحدة

بالنسبة ألخذ العينات على مرحلة واحدة، يتم اختيار الوحدات ذات األهمية لإلحصاء )امللكيات التي سيتم  18.15
حصرها أو األسر التي سيتم استقصاء ملكياتها( مباشرة من إطار قائمة. يكون اختيار عينة العنصر مناسباً عندما 
إحصائية  نظم  لديها  التي  البلدان  حال  هو  هذا  يكون  ما  عادة  الزراعية.  للملكيات  وشامل  قائمة حديث  إطار  يوجد 
متقدمة وسجالت إحصائية قوية للمزارع، أو البلدان التي بذلت جهوداً خاصة إلنشاء مثل هذه القوائم )على سبيل 
املثال في إطار مرحلة ما قبل اإلدراج أو من خالل حصر جميع امللكيات خالل املرحلة األولى من اإلحصاء(. وبطبيعة احلال، 
هناك حاجة إضافية للمعلومات املساعدة ذات الصلة لتطبيق أسلوب أخذ العينات الطبقية أو أخذ العينات بأساليب 

االحتمال املتناسب مع احلجم الختيار وحدات أخذ العينات النهائية.

إلى جانب توافر إطار أخذ العينات املناسب، فإن استخدام أساليب جمع البيانات عن بعد، مثل إجراء املقابالت  19.15
الذاتية مبساعدة احلاسوب وإجراء املقابالت الهاتفية مبساعدة احلاسوب )بدالً من احلصر الشخصي(، يسهل بناء تصاميم 
البيانات عن بعد، يصبح  العينات ذات الكفاءة اإلحصائية، مبا في ذلك أخذ عينات العناصر. ومع تطور أساليب جمع 
استخدام إجراء أخذ عينات العناصر أكثر جدوى، ألن تكاليف جمع البيانات، عند تطبيق هذه األساليب، تكون أقل تأثراً 

بالتوزيع الواسع للملكيات في الدولة. 

استخدام التجميع في أخذ العينات أحادي ومتعدد املراحل

أخذ  20.15 األولى من طريقة  املراحل  اجلغرافي في  التماس  العنقودية بشكل شائع حلساب  العينات  أخذ  يستخدم 
العينات. في هذه احلالة، يتم تقسيم السكان إلى مجموعات أو وحدات معاينة أولية، وهي مناطق أرضية، يتم تعريفها 
إدارياً أو جغرافياً باستخدام احلدود الطبيعية أو احلدود اجلغرافية املرجعية. ميكن أن تكون وحدات املعاينة األولية مناطق أو 
قرى أو وحدات إدارية أخرى أو مناطق حصر محددة في إطار أنشطة اإلحصاء الزراعي أو التعداد السكاني، إلخ. وفي العينة 
العنقودية ذات املرحلة الواحدة، يتم اختيار عينة احتمالية لوحدات املعاينة األولية ويتم استقصاء كل عنصر في اجملموعات 
اخملتارة. وباستخدام األسلوب العنقودي، ميكن اختيار عينة من امللكيات بطريقة غير مباشرة عن طريق اختيار عينة من 
وحدات املعاينة األولية، والتي ميكن القيام بها باستخدام طرق أخذ عينات مختلفة. إن إحدى الطرق الشائعة ألخذ العينات 
من وحدات املعاينة األولية )عندما تكون قائمة امللكيات الزراعية غير متوفرة( هي طريقة الوحدات األولية ألخذ العينات 
ذات االحتمالية املتناسبة مع عدد وحدات املعاينة األولية من امللكيات الزراعية أو األسر، ألن معلومات األخيرة عادة ما 
تكون متاحة في معظم البلدان وتقارب عدد املالك. ونأمل أن تكون بعض املعلومات اإلضافية عن ملكيات الوحدات احملورية 
للعينات الزراعية متاحة أيضاً للطبقات البدائية على األقل. وبعد ذلك، يتم فحص مجموع السكان لكل وحدة اختيار أولية 

منتقاة للملكيات الزراعية وميكن اختيار عينة من امللكيات في مرحلة ثانية من أخذ العينات.
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توفر عملية أخذ العينات متعددة املراحل، من خالل تصاميم مناذج قائمة متعددة املراحل، مرونة أكبر لتعزيز  21.15
بالنسبة لقطاع  واسع، وخاصة  املراحل على نطاق  العينات متعددة  أخذ  العينات. وتستخدم عملية  كفاءة تصميم 
األسر. ويتميز هذا األسلوب بجدواه من حيث التكلفة وميكن من إنشاء قوائم بامللكيات فقط في املناطق اخملتارة، بدالً 
من البلد بأسره. وفي التصميمات متعددة املراحل، يتم اختيار امللكيات أو األسر في املرحلة األخيرة من عملية اختيار 
العينة بعد اختيار وحدات املعاينة األولية، ثم اختيار وحدات املعاينة الثانوية من وحدات املعاينة األولية احملددة، وما إلى 
ذلك. وعادًة ما متثل امللكيات أو األسر وحدات معاينة أولية )عند تصميم العينة على مرحلتني( ولكنها قد تكون أيضاً 
وحدات من الدرجة الثالثة )عند تصميم العينة على ثالث مراحل(، والتي ميكن اختيارها باستخدام أخذ عينات متساوية 
االحتمال )إما أخذ عينات عشوائية بسيطة أو أخذ عينات بشكل منهجي( أو استخدام أسلوب وحدات املعاينة األولية.

عند تصميم العينات عبر مراحل متعددة، فإن حتديد اجملموعات التي ستشكل وحدات املرحلة األولية )أو أخذ العينات(  22.15
هو أمر بالغ األهمية بالنسبة لفعالية تكلفة التصميم. تنص النظرية على أنه يجب أن تكون وحدات املعاينة األولية داخلية 
وغير متجانسة، فيما يتعلق باملتغيرات ذات الصلة، قدر اإلمكان اللتقاط جميع أشكال التنوع في كامل اجملموعة املستهدفة 
باستخدام أحجام صغيرة نسبياً من وحدات املعاينة األولية. وفي هذا الصدد، هناك حاجة إلى إجراء تقسيم طبقي مسبق 
لوحدات املعاينة األولية لبناء مجموعات من وحدات املعاينة األولية تكون متماثلة قدر اإلمكان. وتتوفر مبادئ توجيهية حول 

عملية اختيار وحدات املعاينة األولية في تصميم العينات متعدد املراحل في االستراتيجية العاملية )2015ب، الباب اخلامس(.

يتوفر أدناه نظرة عامة فيما يتعلق بتصاميم عينة القائمة، والتي ميكن تطبيقها على طرق اإلحصاء اخملتلفة  23.15
بناًء على جتربة الدولة.

تصاميم عينات لإلحصاءات التقليدية

في اإلحصاءات القائمة على العينات التي جترى في إطار النهج التقليدي، ميكن تطبيق أسلوب أخذ العينات  24.15
أو أخذ العينات باحتمال متناسب مع احلجم(  من العناصر )باستخدام أساليب مثل أخذ العينات بطريقة منتظمة 
الختيار عينة من امللكيات التي سيتم حصرها. يعتمد اختيار أسلوب أخذ العينات بقوة على موثوقية إطار أخذ العينات 
واملتغيرات التي يشتمل عليها. وسيتطلب استخدام أخذ العينات الطبقية وأخذ العينات باحتمال متناسب مع احلجم 
معلومات مساعدة مناسبة، والتي ميكن توفيرها، على سبيل املثال، من خالل السجالت اإلحصائية للمزرعة والتي يتم 

حتديثها بانتظام أو من خالل عملية اإلدراج اإلحصائي.

ميكن أيضاً تطبيق أسلوب أخذ العينات العنقودية أحادية املرحلة وأخذ العينات متعددة املراحل في اإلحصاء  25.15
أو  القرى  البلد وعينة من  الزراعية األكثر أهمية في  املناطق  إجراء حصر كامل في  املثال عند  التقليدي )على سبيل 
مساحات حصر لباقي البلد، حيث تكون الزراعة أقل أهمية(. وجتدر اإلشارة إلى أنه، وعلى النقيض من النهج التركيبي، 

يُستخدم حصر العينات هنا على مجموعة مستهدفة مختلفة )امللكيات غير املشمولة باحلصر الكامل(.

تصاميم عينات لإلحصاءات التركيبية

في النهج التركيبي، يأتي إطار القائمة من احلصر الكامل للوحدة احملورية )انظر الباب احلادي عشر(. وعندما يتم  26.15
تنفيذ الوحدات التكميلية بعد فترة وجيزة من الوحدة احملورية، ميكن حتليل مكتبي متعمق أنتج بواسطة احلصر القائم 
على الوحدة احملورية من استخدام تصاميم عينات أكثر تفصيالً. إذا مت تنفيذ وحدات تكميلية إلى جانب الوحدة احملورية، 
ميكن أن يساعد استخدام أجهزة املقابالت الشخصية مبساعدة احلاسوب في اختيار العينة للوحدات التكميلية. وميكن 
برمجة األجهزة الستخدام املعلومات التي مت جمعها في الوحدة احملورية الستخالص عينات في الوقت احلقيقي للوحدات 

التكميلية. ومع ذلك، تفرض هذه العملية بعض التحديات واملتطلبات، والتي متت مناقشتها في الباب احلادي عشر.

التكميلية بشكل شائع،  27.15 للوحدات  العينات على مرحلتني  أخذ  يتم تطبيق تصميم  التركيبي،  اإلحصاء  في 
يناسب  الثانوية.  املعاينة  وحدات  هي  امللكيات  تكون  بينما  األولية،  املعاينة  وحدات  هي  احلصر  مساحات  تكون  حيث 
هذا التصميم االستقصاءات املتعمقة التي تغطي مجموعة واسعة من األوضاع عند احلاجة إلى تطبيق استبيانات 
مفصلة وتأخذ وقتاً. واعتماداً على توفر املعلومات املتعلقة بوحدات املعاينة األولية، ووحدات املعاينة الثانوية، إلخ، فإن 
العينات مع احتمال يتناسب مع احلجم من شأنه أن يكون  أو االختيار الطبقي مع أخذ  العينات الطبقية  استخدام 

مناسباً لتحسني كفاءة تصميم العينة.

الباب اخلامس عشر: استخدام العينات في اإلحصاء
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اإلطار 1.15 - مثال قطري: تصميم العينة أحادي املرحلة على أساس العينة الطبقية - كرواتيا ، استقصاء 
هيكل املزارع لعام 2010 

أجري استقصاء هيكل املزارع لعام 2010 من خالل العينات، وبناءاً على عينة. وقد مت تغطية جميع املشاريع الزراعية باحلصر 
الكامل، بينما مت حصر املزارع العائلية عن طريق أخذ العينات. في احلالة األخيرة، واستناداً إلى السجل اإلحصائي للملكيات 
الزراعية، مت اختيار عينة من 23000 مزرعة أسرية )من أصل 233000 وحدة( باستخدام أساليب أخذ العينات الطبقية. ومت 
العائلية إلى مجموعتني فرعيتني مت تطبيق إجراءات اختيار مختلفة على كل منهما، حيث تألفت  املزارع  تقسيم سكان 
كانت  األوروبية.  احلجم  بوحدات  عنها  معبراً  احملسوب  االقتصادي  احلجم  ذات  العائلية  املزارع  من  األولى  الفرعية  اجملموعة 

معايير التقسيم الطبقي املستخدمة الختيار عينة من هذه املزارع هي:
u  متغيرات احلجم مع مزيج من وحدات احلجم األوروبية واملساحة الزراعية املستخدمة - 8 فئات؛
u  تخصص املزرعة - 9 أنواع؛
u الوحدات اإلقليمية: تسمية الوحدات اإلقليمية لإلحصاء، مستويان اثنان للمناطق - ثالث وحدات؛
u  )مت إدراج أكبر املزارع التي حتتوي على وحدات حجم أوروبية ومساحة زراعية مستخدمة كبيرة )9806 مزارع

بشكل شامل في العينة.

نحو  امللكيات على  أوروبية محددة. مت تقسيم هذه  دون وحدات حجم  املزارع  الثانية  الفرعية  اجملموعة  وشملت 
طبقي حسب ما يلي:

u  املساحة الزراعية املستخدمة؛
u  مساحات مستخدمة كبساتني؛
u مساحات مستخدمة ككروم؛
u )الوحدات اإلقليمية: )تسمية الوحدات اإلقليمية لإلحصاء، مستويان اثنان للمناطق

اإلطار 2.15 - مثال قطري: مزيج من احلصر الكامل مع تصميم العينات العنقودية - سورينام، اإلحصاء 
الزراعي لعام 2008 

الزراعي في سورينام على أساس حصر كامل في املنطقة الساحلية، حيث توجد الغالبية العظمى من  أُجري اإلحصاء 
امللكيات الزراعية وباستخدام أخذ العينات في بقية البلد، على سبيل املثال:

u  في منطقة باراماريبو الكبرى )مقاطعة باراماريبو( بسبب انخفاض كثافة األنشطة الزراعية؛ و
u  اعتبارات بسبب  مارويجن(،  جزيرة  في  وجزئياً  وبروكوبوندو  سيباليويني  )مقاطعات  الداخلية  املناطق  في 

االنتشار اجلغرافي الواسع للملكيات الصغيرة احلجم والصعوبات في الوصول إلى جميعها. 

بالنسبة للمنطقة الريفية من العاصمة باراماريبو، مت تطبيق أخذ العينات العنقودية ذات املرحلة الواحدة مع اختيار 10 
في املائة من "كتل احلصر"، التي مت حتديدها استناداً إلى تعداد السكان واملساكن )2004(.

مت  القرى.  من  طبقية  عينات  أخذ  عملية  تبني  مت  فقد  سورينام(،  في  الداخلية  الريفية  )املناطق  للداخلية  بالنسبة  أما 
تقسيم جميع القرى إلى ثالث طبقات:

u القرى التي يزيد عدد سكانها عن 1000 نسمة؛
u القرى احلدودية التي يبلغ عدد سكانها 1000 نسمة أو أقل؛
u .باقي القرى

مت إجراء حصر كامل في اجملموعتني األوليني، ومت تطبيق عملية أخذ العينات العنقودية من مرحلة واحدة للحصر اإلحصائي 
في الطبقة الثالثة، حيث مت اختيار وتفحص 10 باملائة من كتل احلصر.
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التركيبي باستخدام مزيج من تصاميم العينات )على سبيل  28.15 ميكن تنفيذ الوحدات التكميلية في اإلحصاء 
األمثلة على  أدناه بعض  يرد  األخرى(.  للوحدات  املرحلة  ثنائي  وتصميم  الوحدات  لبعض  واحدة  املثال، تصميم مرحلة 

تصاميم العينات التي تطبقها البلدان التي إحصاءات تركيبية:

تصاميم العينات لبرنامج اإلحصاء/ االستقصاء املتكامل

ضمن  29.15 املستخدمة  تلك  مع  املتكامل  االستقصاء  اإلحصاء/  لبرنامج  العينات  أخذ  تصاميم  تتشابه 
التركيبي. النهج 

عند استخدام السجالت اإلدارية كمصدر لبيانات اإلحصاء، جنباً إلى جنب مع االستقصاءات، يعتمد تصميم  30.15
العينة على الطريقة التي يتم بها جمع البيانات امليدانية.

اإلطار 3.15 - أمثلة قطرية لتصميمات العينات املستخدمة في اإلحصاءات الزراعية التي أجريت في إطار 
النهج التركيبي 

توغو ، اإلحصاء الزراعي 2014/2011: تصميم العينة على مرحلتني للوحدات التكميلية
في املرحلة األولى، مت اختيار مساحات احلصر )كوحدات معاينة أولية( مع عينات باحتمال متناسب مع احلجم )عدد األسر(. 
منتظمة  بطريقة  املأخوذة  العينات  باستخدام  املتساوية  االحتمالية  ذات  األسر  من  عينة  اختيار  مت  الثانية،  املرحلة  في 

)مبعدل 6 ملكيات لكل وحدة معاينة أولية(. 

بوركينا فاسو، اإلحصاء الزراعي 2010/2006: تصميم عينة االحتمال على مرحلتني للوحدات التكميلية
في املرحلة األولى، مت اختيار القرى )كوحدات معاينة أولية( مع عينات باحتمال متناسب مع احلجم. كان مقياس حجم القرى 

هو عدد األسر الزراعية. بالنسبة للمرحلة الثانية، مت اختيار عينة من األسر الزراعية باحتمالية متساوية لالختيار.

الهند، اإلحصاء الزراعي 2010-11: اجلمع بني تصميمات العينات أحادية املرحلة وذات املرحلتني
 91٪ )تغطي  األراضي  سجالت  ذات  الواليات   )1 فئتني:  إلى  البالد  في  الواليات  تصنيف  مت  اإلحصائي،  للحصر  بالنسبة 
الرغم من كون  )والتي، على  البنجاب  الواليات واألقاليم االحتادية بدون سجالت األراضي، ووالية  و 2(  البلد(  من مساحة 
في  املسجلة  غير  األراضي  حالة  في  احلال  هو  كما  البيانات  جلمع  اإلجراء  اتبعت  الدولة،  سجالت  في  مسجلة  أراضيها 

سجالت الدولة(. مت إجراء اإلحصاء على ثالث مراحل:
u  وفي الدولة  املسجلة ضمن سجالت  األراضي  الزراعية في  امللكيات  الكامل جلميع  احلصر  األولى:  املرحلة 

جميع األسر في قرى العينة الواقعة في الواليات التي ليس لديها سجالت أراضي، مما أدى إلى إنشاء قائمة 
قصيرة من اخلصائص مثل العدد واملساحة حسب اجلنس، واجملموعة االجتماعية التي ينتمي إليها املالك، 

وأنواع امللكيات، وحجم امللكيات؛
u  ،املرحلة الثانية: إجراء حصر للملكيات جلمع بيانات تفصيلية عن حالة الري، وتفاصيل اإليجار، ومنط الزراعة

وشروط التأجير، وما إلى ذلك؛
u  الثالثة )استقصاء املدخالت(: إجراء حصر للملكيات جلمع البيانات حول أمناط استخدام املدخالت املرحلة 

للملكيات العاملة في البلد وفقاً جملموعات حجم البيانات الرئيسية ومختلف احملاصيل. 

في املرحلة األولى في الواليات التي ليس لديها سجالت لألراضي/ األقاليم االحتادية واملرحلة الثانية في جميع الواليات، 
حيث مت استخدام مخططات أخذ العينات من مرحلة واحدة حيث مت اختيار 20 باملائة من القرى في كل "حتصيل/ تعلقة" 

)تقسيمات إدارية مستخدمة في الهند(.
الواليات/ األقاليم االحتادية باستخدام تصميم عينة من مرحلتني حيث مت  الثالثة، مت إجراء احلصر في جميع  في املرحلة 
، مت أخذ عينات من  الثانية  املرحلة  القرى في كل حتصيل/ تعلقة( وفي  املائة من  )7 في  املرحلة األولى  القرى في  اختيار 

األسر في القرى اخملتارة.
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تصاميم العينات على أساس أطر املساحة

احتمالية  31.15 معاينة  أسلوب  املساحة(  عينة  )تصميم  املساحة  معاينة  أطار  على  القائم  العينة  تصميم  ميثل 
تكون فيها وحدات أخذ العينات النهائية عناصر قائمة على األرض )مساحات(. وتكون األنواع الرئيسية لعناصر األرض 
في إطار املساحة املستخدم إلجراء اإلحصاءات واالستقصاءات الزراعية إما وحدات املساحة أو قطع األراضي )غالباً ما 

تسمى شرائح( ونقاط،45 على سبيل املثال:
u  عادةً ما يتم أخذ عينات لشرائح ذات حدود طبيعية )أو مادية( )عناصر املناظر الطبيعية مثل الطرق أو األنهار أو حدود

احلقول الثابتة( من خالل خطوتني. في اخلطوة األولى، يتم تقسيم املنطقة إلى كتل أكبر من احلجم املستهدف 
لشرائح املعاينة. هذه الكتل تسمى عادةً وحدات املعاينة األولية )PSUs(.46 ميكن تقسيم وحدات املعاينة األولية في 

طبقات وأخذ عينات منها. وتنقسم وحدات املعاينة األولية اخملتارة إلى شرائح ويتم أخذ عينات منها.
u .شرائح ذات شكل هندسي منتظم، مثل املربعات. مفاهيم أخذ العينات هي نفس الشرائح ذات احلدود املادية 
u  النقاط: بالنسبة ألطر معاينة املساحة، ميكن النظر إلى النقاط على أنها شرائح صغيرة حتتوي على نوع 

مساحات  داخل  النقاط  من  عينات  أخذ  أيضاً  وميكن  اخملتلطة.  احملاصيل  حالة  باستثناء  واحد،  أرضي  غطاء 
احلصر أو الوحدات اإلدارية الصغيرة )واحدت املعاينة األولية(. ملزيد من التفاصيل، ميكن للقارئ الرجوع إلى 

الباب السادس من االستراتيجية العاملية، )2015ب(.

يعتبر إطار املساحة مثالياً لتقدير احملددات املتعلقة مبساحة األرض، والتي ميكن استخدامها أيضاً لتقييم جودة  32.15
جمع البيانات )على سبيل املثال لتقدير النقص في التغطية املرتبطة باإلحصاء(.

عند تصميم إطار معاينة املساحة لإلحصاءات الزراعية، فيجب أن ترتبط وحدة املعاينة مبلكية. ومبا أن وحدات  33.15
أرضي متت  لربط كل عنصر  الضروري وضع معيار  امللكية، فمن  أرض  تتطابق مع  أراضي قد ال  املعاينة هي مساحات 
معاينته مبلكية بحيث ميكن تخصيص قيمة إحصائية مميزة لكل شريحة كدالة على قيمتها في امللكية املرتبطة بها. 

هناك ثالث طرق أساسية لتحديد وحدة إبالغ عند استخدام تصميم املعاينة حسب املساحة:

u  الشريحة املغلقة: وحدة اإلبالغ هي جزء من األرض داخل حدود الشريحة التي تشتمل على كامل امللكية أو جزء
واحد منها. يتم جمع البيانات فقط لألرض املوجودة داخل حدود الشريحة. في هذه احلالة، يجب على املُزارع تقدمي 
معلومات عن املتغيرات املستهدفة املشار إليها فقط في قطعة األرض داخل الشريحة. لذلك، هذه الطريقة 

غير مناسبة إلجراء اإلحصاءات الزراعية.
u  أو األسرة. وفي حالة وجودها الرئيسي للملكية  املقر  الشريحة املفتوحة: تعتمد وحدة اإلبالغ على موقع   

داخل شريحة مت معاينتها، يتم جمع البيانات لكامل عمليات امللكية سواء مت تضمينها في الشريحة أم ال. 
ال يتم جمع أي بيانات للملكيات التي متلك أراضي في الشريحة ولكن يقع مقرها الرئيسي خارج الشريحة.

u  ُمقِدر الشريحة املرجح: إن وحدة اإلبالغ هي كل األراضي التي تديرها كل ملكية متتلك أيضاً أرضاً داخل شريحة
املعاينة. ويستند املقدر إلى نسبة أرض املالك في الشريحة إلى مساحة األرض في العملية بأكملها.

تتألف معظم تصاميم عينات املساحة لإلحصاءات الزراعية من عينة احتمالية طبقية من مساحات األراضي.  34.15
وتتحدد الطبقات حسب كثافة األراضي املزروعة، أو هيمنة بعض احملاصيل أو خصائص استخدام األرض األخرى.

ميكن أن تتضمن عملية املعاينة في تصميم مساحة املعاينة مراحل أحادية أو متعددة. ومت مناقشة أساليب  35.15
املراحل(،  متعددة  واملعاينة  املراحل،  متعددة  أو  األحادية  واملعاينة  املنهجية،  واملعاينة  الطبقية،  )املعاينة  املعاينة 
واألدوات ذات الصلة، باإلضافة إلى أسلوب املالحظة واألساليب املستخدمة لربط وحدات املعاينة بوحدات اإلبالغ في 

االستراتيجية العاملية )2015ب، األبواب 1 و 6(.

لزراعة  36.15 املستخدمة  األراضي  األراضي مثل  املتعلقة مبساحات  احملددات  لتقدير  متاماً  املساحة مناسب  إطار  إن 
البيانات. كما يضمن  لتقييم جودة جمع  املباشرة( وميكن استخدامه  املالحظة  احملاصيل )خاصة عند تطبيق أسلوب 

والغابات، عبارة عن متغيرات )خطوط ذات طول معني(  45 للبيئة  الدراسات االستقصائية  والذي يستخدم بشكل شائع في  نوع آخر من عناصر إطار املساحة، 
)االستراتيجية العاملية، 2015ب(.

ال يتطابق مفهوم وحدات املعاينة األولية في هذا النوع من أطر املساحة بشكل كامل مع املفهوم املعتاد لوحدات املعاينة األولية في الكتب الدراسية التي  46
تشير عموماً إلى وحدات كبيرة ميكن منها اختيار عينة من عدة وحدات معاينة ثانوية. وهي حالة خاصة حيث يتم اختيار وحدة معاينة ثانوية واحدة فقط في كل 

وحدة معاينة أولية وال تطبق صيغ حساب التباين التقليدية ألخذ العينات على مرحلتني )االستراتيجية العاملية، 2015ب(.

البرنامج العاملي لإلحصاء الزراعي 2020
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هذا اإلطار تغطية كاملة ويسهل احلفاظ عليها. ومع ذلك، فإن تصميم العينات على أساس إطار املساحة له مقيدات 
رئيسية فيما يتعلق بتقدير احملددات األخرى املطلوبة في اإلحصاء )حول أمور مثل الثروة احليوانية املواشي واخلصائص 
العديد  أن  املساحة فقط في  عينات  الرئيسية الستخدام تصميم  املشكلة  تتمثل  إلخ(.  واالجتماعية،  الدميوغرافية 
من اخلصائص الزراعية الهامة لها توزيع منحرف، مع تركيز نسبة كبيرة من التقدير اإلجمالي في نسبة صغيرة من 
امللكيات. ونتيجة لذلك، فإن أخذ عينات من وحدات املساحة وحدها يزيد من تباين العينات. عندما تنتمي أرض خاصة 
مبلكية كبيرة إلى شريحة معاينة، ميكن لعامل التوسع أن يؤدي إلى تقديرات غير دقيقة لبعض القيم. في تصميم إطار 
املساحة، قد ال يحتوي عدد كبير من الشرائح على أي مزارع مرتبطة بها. على سبيل املثال، من الصعب اختيار املزارع 

التي حتتوي على مواشي وال توجد بها أراضي خاصة باستخدام إطار املساحة.

لذلك، عادة ما تستخدم تصاميم عينات املساحة لإلحصاءات الزراعية باالشتراك مع إطار املعاينة املستند إلى  37.15
قائمة. في هذه احلالة، يُعرف التصميم باسم تصميم العينات متعدد اإلطار.

تصاميم العينات على أساس األطر املتعددة

إطار  38.15 استخدام  األطر  متعدد  العينات  تصميم  يتضمن  ما  عادة  الزراعية،  واالستقصاءات  اإلحصاء  ألغراض 
املساحة وإطار القائمة بشكل مشترك. جتمع التقديرات متعددة اإلطار ما بني عينة املساحة وتقديرات عينة القائمة 
لكل خاصية من خصائص اإلحصاء. في هذه احلالة، ميكن دمج النتائج التي مت احلصول عليها من القائمة مع تقديرات 

عينات املساحة دون أي مساهمة في التباين اإلجمالي.

نسبياً  39.15 القليلة  اخلاصة"  "امللكيات  قائمة  تكون  عندما  كفاءة  أكثر  األطر  متعدد  العينات  تصميم   ويُعد 
)انظر الفقرة 16.15( مكملة لعدد أكبر من املزارع الصغيرة التي يغطيها إطار املساحة. وينبغي حصر جميع امللكيات 
املعروفة  الزراعية  امللكيات  جميع  على  القائمة  إطار  تصميم  فيها  يطبق  التي  البلدان  بعض  في  أمكن.  إن  اخلاصة 
 )استناداً إلى قائمة املزارع املتاحة(، ميكن استخدام تصميم عينة املساحة لضمان التغطية الكاملة لإلحصاء. ويرد في 

اإلطار 4.15 أدناه أمثلة قطرية على إحصاءات زراعية التي أجريت في فيجي وبورتوريكو والتي متثل احلالتني.

 عادًة ما تكون األطر غير مستقلة، حيث قد تكون بعض وحدات اإلطار في أحد األطر موجودة في اإلطار اآلخر.  40.15
املفهوم الرئيسي الذي تقوم عليه املُقِدرات متعددة اإلطار هو حتديد التداخل بني إطارين. ولكن ينبغي القيام بهذا للعينات 
املعنية، وليس اإلطار بأكمله. لذلك، يجب إزالة أي تكرار بني إطار القائمة )على سبيل املثال، امللكيات اخلاصة( وامللكيات التي 
مت تضمينها جزئياً أو كلياً في شرائح منطقة املعاينة اخملتارة من الشرائح احملددة. تتطلب عملية إزالة التكرار في امللكيات 

اهتماماً وموارد خاصة. ولهذا السبب، من املهم استخدام قائمة ميكن إدارتها من امللكيات اخلاصة التي ميكن معاينتها.

ميكن استخدام تصميم العينة معدد اإلطار ألي طريقة إحصاء عندما يتم تطبيق حصر العينات. 41.15

تصاميم العينات املطبقة في مراحل اإلحصاء األخرى

عند اختيار امللكيات إلجراء اإلحصاء التجريبي، ميكن تنفيذ تصميم جملموعة من مرحلة واحدة، حيث يتم تعريف  42.15
الوحدات اإلدارية أو املناطق اجلغرافية، مثل القرى، أو مساحات احلصر على أنها وحدات عينات، وامللكيات املوجودة داخل 
وحدات مساحات احلصر اخملتارة على أنها وحدات مراقبة. ويُعد هذا التصميم مجدياً من حيث التكلفة، ومُيِكن باختبار 
لعملية  احملتمل  التحيز  وفي ظروف متنوعة، متجنباً  البلد  أجزاء مختلفة من  القائمني عليه في  وأداء  اإلحصاء  مواد 

االختيار محددة الغرض )انظر أيضاً الباب التاسع عشر(.

عادة  43.15 يتم  امليدانية،  العمليات  أثناء  تتم  والتي  اجلودة،  اختبارات  إجراء  لغايات  )االستبيانات(  امللكيات  اختيار  إن 
باستخدام أخذ عينات عشوائية بسيطة أو أساليب أخذ العينات املنتظمة. ملزيد من التفاصيل حول اختبارات اجلودة، 

انظر الباب التاسع عشر. 

عادة ما يتم إجراء االستقصاءات الالحقة للحصر باستخدام أخذ العينات العنقودية من مرحلة واحدة للسماح بتقدير  44.15
أخطاء التغطية في اإلحصاء. ويرد شرح إجراءات أخذ العينات في استقصاءات ما بعد احلصر في الباب الثالث والعشرين.
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اإلطار 4.15 - أمثلة قطرية لتصاميم عينات قائمة على أطر متعددة 

فيجي: في اإلحصاء الزراعي الوطني لعام 2009، اسُتخدم إطار القائمة من أجل احلصر الكامل للمزارع الكبيرة واملزارع ذات 
السلع النادرة )املزارع اخلاصة(، في حني مت تطبيق إطار عينات املساحة على املزارع املتبقية.

مت أخذ عينات من وحدات معاينة املساحة، ممثلة في شرائح ذات حدود مادية )حوالي 1 كيلومتر مربع(، من خالل خطوتني. 
واستخدمت مساحات احلصر التي حددها مكتب اإلحصاء إلجراء التعداد العام للسكان واملساكن لعام 2007 من أجل حتديد 
الطبقة وبناء واختيار الشرائح. وألغراض حتديد الطبقات، صنفت مساحة أرض فيجي في تسع طبقات حسب استخدام 
األراضي. وفي البداية مت مراجعة مساحات احلصر لوجود غابات صنوبر ومحميات طبيعية. بعد إزالة هذه املناطق ، مت تقسيم 
مساحات احلصر املتبقية إلى شبكات من كيلومتر مربع واحد )استناًدا إلى اخلرائط الطبوغرافية( قبل إجراء عملية أخذ 
العينات. مت ترقيم وحدات املعاينة )بطريقة منحنية(، ثم مت استخالص عينة من الشرائع باستخدام املعاينة املنتظمة. بعد 

اختيار الشرائح، مت إعداد اخلرائط باستخدام حدود ميكن التعرف عليها "حول الشبكة." 
ومت تطبيق مقدر الشريحة املرجح لتحديد وحدات اإلبالغ. 

مت أخذ عينة نسبتها 10 باملائة من شرائح الكيلومتر املربع الواحد )100 هكتار( ملا مجموعه أكثر من 1600 شريحة )12-10 
قرية لكل شريحة( من كل منطقة من مناطق إنتاج احملاصيل في كل مقاطعة. في اجملموع ، مت حصر 9338 مزرعة، مبا في 

ذلك 461 مزرعة كبيرة في إطار القائمة. والعدد اإلجمالي املقدر للمزارع 65000 مزرعة.

ملزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى دليل التعداد الزراعي الوطني لعام 2009.

بورتوريكو )الواليات املتحدة األمريكية(: في اإلحصاء الزراعي لعام 2007، مت استخدام إطار القائمة )أي قائمة البريد( 
إلجراء حصر كامل جلميع العمليات الزراعية املعروفة. متت تكميل قائمة البريد هذه بواسطة عينة مساحة متثل املزارع غير 

.)NML( املدرجة في قائمة البريد
وألخذ العينات، قامت دائرة اإلحصاء الزراعي الوطنية بإجراء تقسيم طبقي إلطار مساحة بورتوريكو على أساس الكثافة 
الزراعية، وتتألف الطبقات من: 1( مساحة األرض ذات الزراعة الكثيفة؛ 2( مساحة األرض ذات الزراعة املتفرقة وعدد قليل 
من املنازل؛ 3( مساحة األرض ذات زراعة متفرقة والكثير من املنازل؛ 4( مدن بال نشاط زراعي ظاهر؛ و 5( األراضي غير الزراعية 
ظاهرياً مثل احلدائق واملناطق العسكرية. ومت إنشاء وحدات املعاينة األولية على أساس متطلبات حجم محددة وحدود دائمة. 
شملت عملية حتسني إضافية ألخذ العينات جتميعاً للبلديات ذات الزراعات املتماثلة في تسع "مجموعات". وداخل كل طبقة 
ومجموعة، مت اختيار عينة عشوائية من وحدات املعاينة األولية ثم تقسيمها إلى وحدات معاينة مستهدفة )شرائح(. من 
بني حوالي 7500 شريحة متوفرة للمعاينة، مت اختيار 300 شريحة للعينة. مت توفير التصوير اجلوي واخلرائط للشرائح الـ 300 
لدعم عملية جمع البيانات امليدانية. مت إدراج جميع املزارع غير املدرجة في قائمة البريد )أي غير موجودة في إطار القائمة(، 

التي مت اكتشافها داخل الشرائح الـ 300 التي مت معاينتها، في عينة املساحة.

ملزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى 2007 املنهج اإلحصائي للزراعة. 

اإلطار 5.15 - مثال قطري: هنغاريا - استخدام العينات إلنتاج نتائج اإلحصاء األولية 

النشر نتائج اإلحصاء األولية، اختارت هنغاريا عينة عشوائية نسبتها 1 باملائة من استبيانات اإلحصاءات املستكملة. بعد 
تسجيل ومعاجلة وحتليل البيانات من االستبيانات التي جرى معاينتها، مت استخالص ونشر التقديرات األولية لبنود اإلحصاء 

الرئيسية في كانون ثاني/ ديسمبر 2010 )أي بعد ستة أشهر من نهاية الفترة املرجعية لإلحصاء(.

املصدر: الزكا )2015(
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ومن أجل التحضير السريع لبعض نتائج اإلحصاء األولية، ميكن تطبيق اختيار استبيانات اإلحصاء املستكملة  45.15
بإنتاج نتائج اإلحصاء األولية،  باستخدام أسلوب أخذ العينات العشوائية املنتظمة. ملزيد من التفاصيل فيما يتعلق 

انظر الباب الرابع والعشرين.

اختيار تصميم العينات

يجب أن تأخذ طريقة االستقصاء اإلحصائي املستخدمة في بناء اإلحصاء الزراعي أو االستقصاء في بلد معني  46.15
بعني االعتبار الظروف واملوارد واملتطلبات احمللية. إن حتقيق أقصى درجات الدقة للميزانية اإلجمالية املتاحة، أو احلد األدنى 

من التكاليف للدقة املطلوبة، هما طريقتان لتوضيح أهداف الكفاءة )الفاو، 1989(.

عند اتخاذ قرار بشأن اختيار تصميم العينة، ينبغي للبلدان أن تأخذ في االعتبار املوارد املتاحة، مبا في ذلك توافر  47.15
املوظفني املدربني واملوارد املالية واإلعالمية، فضالً عن الدقة املطلوبة لتقديرات اخلصائص الرئيسية ومستوى التجميع 

املرغوب لبيانات اإلحصاء.

كما ينبغي أن يكون تصميم العينة بسيطا مبا يكفي للعمل في امليدان مبساعدة األفراد املتاحني. إن التعليمات  48.15
امليدانية العملية هي أدوات أساسية لضمان أن تكون العينة الفعلية مقاربة لتصميم العينة. وملزيد من التفاصيل 

فيما يتعلق بجدوى وعملية تصاميم العينات، ميكن للقارئ الرجوع إلى الفاو، 1989، قسم 6.9.

ينبغي تقييم التكلفة اإلجمالية واملتطلبات من املوظفني )العدد والفترة(، وبناء أو حتديث أطر أخذ العينات،  49.15
وغيرها من املرافق املطلوبة بشكل واضح واحلصول على موافقة حكومية محددة لتغطية النفقات. في حال كانت 
األموال واملوارد األخرى املطلوبة تتجاوز قدرة البلد، فيجب تعديل تصميم العينة، مع مراعاة املوارد املتاحة بالفعل، ويجب 

إبالغ السلطات / أصحاب املصلحة بنوع النتائج التي سيتم حتقيقها نتيجة لذلك التغيير في تصميم العينة.

ذلك  50.15 يؤدي  وقد  املطلوب،  الوقت  وفي  األصل بشكل كامل  املوارد في  توفير  دائماً  يتم  ال  األحيان،  في كثير من 
إلى فشل تصميم العينات ما لم يتم أخذ هذا العامل في االعتبار أثناء تخطيط تصميم العينة. ورمبا من املستحسن 
التخطيط على أساس املوارد املرجح احلصول عليها. وبدالً من ذلك، ينبغي وضع خطة ألخذ العينات ميكن تعديلها بسهولة 
وفقاً للموارد الفعلية املتاحة في وقت تنفيذ هذه املرحلة من العملية اإلحصائية. وهذا يتطلب قدراً كبيراً من اخلبرة من 
جانب موظف اإلحصاء، وإجراء استعراض دوري للموارد، وامتالك معرفة وثيقة بكيفية سير عمليات اإلحصاء )انظر أيضاً 
الباب اخلامس(. وبطبيعة احلال، ومبجرد اختيار التصميم األصلي بعناية، ال ينبغي التخلي عنه أو تعديله إال ألسباب ملحة.

يعتمد حجم العينة املناسب، والذي يؤثر على دقة وتكاليف اإلحصاء ومدة جمع البيانات، على العديد من العوامل،  51.15
مثل كفاءة تصميم العينات املعتمد واملستوى املطلوب من التجميع لبيانات اإلحصاء، مبا في ذلك متطلبات التقديرات 
املتعلقة بدقة اإلحصاءات  القوانني على املتطلبات  الوطنية. وفي بعض احلاالت، تنص  التقديرات دون  الوطنية مقابل 
وإنتاجها على مستويات دون وطنية مختلفة. على سبيل املثال، إذا كانت البيانات مطلوبة على مستوى إداري أو جغرافي 
منخفض )تقدير مساحة صغيرة(، فستكون هناك حاجة إلى عينة أكبر بكثير. وكقاعدة عامة، ال ينبغي بذل أي محاولة 
لوضع تقديرات ألخذ العينات للمناطق أو مجموعات امللكيات التي اسُتكمل فيها أقل من 200 إلى 300 استبانة معاينة 
)الفاو، 1996(. وينبغي إجراء فحص نقدي حلجم العينة استناداً إلى نتائج اإلحصاء التجريبي، ال سيما فيما يتعلق بتنوع 

اخلصائص اخملتلفة، فضالً عن الوقت والتكلفة التي ينطوي عليها احلصول على معلومات بشأنها.

ينبغي النظر بعناية في توافر إطار عينات كامل وحديث واملعلومات اإلضافية ذات الصلة لتصميم العينات أو  52.15
احلاجة إلى حتديث أو تطوير اإلطار عند التخطيط إلجراء حصر معاينة، وكذلك لوضع تصميم للعينة. وعند التخطيط 
امللكيات في  بتحديد عدد  للسماح  احملورية  الوحدة  الصلة في  ذات  اإلطار  إدراج عناصر  ينبغي  تركيبي،  إحصاء  إلجراء 

الوحدات التكميلية )انظر الباب احلادي عشر(.

اختيار  53.15 ويتطلب  املستخدمة.  لألطر  وفًقا  العينات  تصاميم  أنواع  الختيار  ضرورية  التكاليف  مقارنات  تعد 
باإلطار.  املرتبطة  البيانات  جمع  وتكاليف  العينات  أخذ  إطار  حتديث  أو  تصميم  تكلفة  في  النظر  العينات  إطار 
املرتبطة  تلك  أيضاً  ولكن  التصميم  تكاليف  في  فقط  ليس  النظر  القائمة  إطار  تطوير  تكاليف  تتطلب  كما 

املنتظمة. بالتحديثات 

الباب اخلامس عشر: استخدام العينات في اإلحصاء
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من أجل إجراء إحصاء زراعي عن طريق حصر العينات، ينبغي اختيار تصميم العينة من خالل النظر في خصائص  54.15
تصاميم عينات القائمة واملساحة جنباً إلى جنب مع مزاياها النسبية وعيوبها ومتطلباتها. تتطلب املقارنات بني األنواع 
اخملتلفة لتصاميم العينات معرفة إحصائية خاصة وهو أمر خارج نطاق هذه الوثيقة. ومع ذلك، سيتم إعطاء بعض املؤشرات 

البسيطة في الفقرات التالية لتوضيح العوامل الواجب مراعاتها عند اختيار تصميم العينة املناسب لإلحصاء الزراعي. 

تصاميم عينات القائمة مقابل تصاميم عينة املساحة

كال النوعني من تصاميم العينات لديه نقاط القوة والضعف، حيث تعتبر قوائم املزارع التي حتتوي على بيانات  55.15
توفر  حيث  اإلحصاء،  عينة  تصميم  ألغراض  اإلحصائية  الناحية  من  فعالية  أكثر  احلجم  مبقاييس  مرتبطة  مساعدة 
في كثير من األحيان تقديرات أفضل خلصائص التعداد الهامة )خاصة لتلك التي ال تتعلق مبساحة األرض واحملاصيل( 
باملقارنة مع إطار املساحة. ومع ذلك، وفي العديد من احلاالت، تكون إطارات القائمة غير كاملة أو محدثة. امليزة الرئيسية 
لتصميم إطار قائمة مقارنة بتصميم إطار القائمة هو أنه من السهل ضمان اكتمال اإلطار وعدم تداخل الوحدات، 
ناهيك عن موثوقية عوامل االستقراء وميزتها بأنها مباشرة نسبياً إلجراء احلسابات )االستراتيجية العاملية، 2015ب(. 
األرض  مبساحة  املتعلقة  احملددات  ولتقدير  الصغيرة  املزارع  لقياس  مالءمة  أكثر  اكتمالها،  رغم  املساحة،  أطر  وتعتبر 
واحملاصيل املوزعة على نطاق واسع )انظر الفقرة 36.15(. من ناحية أخرى، يجب أن تكون أحجام العينات كبيرة مبا يكفي 

للتحكم في تغير العينات إذا كانت هناك مزارع كبيرة )و "ملكيات خاصة" أخرى(.

التصاميم متعددة األطر مقابل تصاميم عينة املساحة

تعتبر التصاميم متعددة األطر، والتي جتمع بني عينة مساحة )على األقل( وقائمة بامللكيات اخلاصة التي يتم  56.15
حصرها بالكامل أثناء جمع البيانات امليدانية، أفضل من تصاميم عينات املساحة ألنها ميكن أن تقدم تقديرات أكثر دقة 

لعناصر اإلحصاء )اخلصائص( الهامة وألن العمل اإلضافي في التصميم والتنفيذ لن يكون كبيراً بشكل عام.

التصاميم متعددة اإلطار للعينات مقابل تصاميم عينات القائمة

عينة  57.15 تصاميم  مع  باملقارنة  للعينات  األطر  متعددة  للتصاميم  والسلبيات  اإليجابيات  بعض  أدناه  ويناقش 
القائمة. عند اإلشارة إلى عينة مساحة، يفترض أن تكون هذه هي مكون عينة املساحة لتصميم متعدد األطر والذي 

يتضمن أيضاً إطار قائمة بامللكيات اخلاصة.

من أجل إجراء إحصاء زراعي عن طريق حصر العينات أو االستقصاءات التي أجريت باستخدام أسلوب اإلحصاء/  58.15
االستقصاء املتكامل، ميكن استخدام االعتبارات األولية التالية ملقارنة األنواع اخملتلفة ألطر أخذ العينات وتصاميم العينات:

u  التغطية، خاصًة في املتعدد محمي بشكل جيد ضد نقص  املساحة  إطار عينة  إن مكون  التقديرات.  دقة 
للمساحات  دقة  أكثر  تقديرات  التصميم متعدد األطر يضمن وضع  فإن  ولذلك،  أرٍض.  التي تستغل  املزارع 
له  املساحة  إطار  أساس  على  العينات  تصميم  فإن  ذلك،  ومع  مجردة.  قائمة  عينة  مع  باملقارنة  الزراعية 
مقيدات فيما يتعلق بتقدير احملددات األخرى املطلوبة في اإلحصاء )حول أمور مثل الثروة احليوانية املواشي 

إلخ(.  ، الدميوغرافية واالجتماعية  واخلصائص 
u  طريق عن  أفضل  بشكل  احملاصيل  غلة  لتقدير  وسيلة  املساحة  عينة  توفر  احملاصيل.  غلة  لتقدير  األساس 

التي  للبلدان  بالنسبة  املثال،  على سبيل  مناسب،  أمر  وهذا  اإلحصائي.  احلصر  املباشرة كجزء من  املالحظة 
تنتهز فرصة جمع بيانات اإلحصاء لسد الفجوة في املعلومات املتوفرة عن اإلنتاج الزراعي للمزارع الصغيرة.

u  .تعقيد عملية التنفيذ. يتطلب تنفيذ تصميم عينة مساحة خبرة فنية أكبر من تنفيذ تصميم عينة قائمة
الواحد،  اإلطار  ذات  االستقصاءات  تعقيدات  جميع  على  األطر  متعدد  التصميم  يشتمل  ذلك،  على  وعالوة 

باإلضافة إلى املتطلبات اإلضافية التي تتطلب حتديد التداخل بني األطر )االستراتيجية العاملية، 2015ب(.
u  متطلبات اخلرائط. يتطلب اختيار عينة مساحة رسم خرائط دقيق لتحديد املناطق وقياسها. كما يتطلب

توافر اخلرائط الطبوغرافية املناسبة، ويفضل صور األقمار الصناعية، وكذلك أدوات قياس النطاق واملساحة. 
املواد الرسومية املناسبة مثل الصور اجلوية املعدلة أو صور األقمار الصناعية عالية الدقة للشرائح اخملتارة 

هي ميزة كبيرة إذا كان القياس املوضوعي للمناطق مطلوباً.
u  مدى قرب املالك أو املستجيب من امللكية. قد ال يكون من اجملدي أو حتى من املمكن استخدام عينة املساحة

في بعض البلدان بسبب التضاريس الصعبة أو بعض األعراف االجتماعية لسكان الريف. ويجب عدم استخدام 
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حصر العيناتاحلصر الكامل
املزايا

احلصول على نتائج إحصاء موثوق بها ألصغر الوحدات اإلدارية . 1
واجلغرافية وعلى األحداث النادرة )مثل احملاصيل / أنواع الثروة احليوانية(

 يوفر إطاراً موثوًقا لتنظيم االستقصاءات الدورية السنوية وما دون . 2
السنوية للعينات. من ناحية األطر، يحتاج إلى متطلبات أقل بكثير 

فيما يتعلق بخصائص امللكيات
يتطلب عددًا أقل من موظفي اإلحصاء املؤهلني تأهيالً عالياً والذين . 3

لديهم معرفة متخصصة بأساليب أخذ العينات مقارنة باإلحصاء 
الذي يتم إجراؤه على أساس العينات. هذا مهم بشكل خاص في 

البلدان ذات اخلبرة الفنية احملدودة
عملية جتميع البيانات من احلصر الكامل مباشرة وال تتضمن أي . 4

تقديرات إحصائية

أقل تكلفة عموماً من احلصر الكامل. 1
يساهم في حتقيق خفض في عبء االستجابة الكلي. 2
يتطلب عددًا أقل من موظفي احلصر واملشرفني مقارنة باإلحصاء الذي . 3

يجرى بواسطة احلصر الكامل. وبالتالي، من املتوقع أن تكون األخطاء 
غير املتعلقة بالعينات أقل بسبب توظيف قائمني باحلصر أو مشرفني 

مدربني بشكل أفضل والتحسن احلاصل في ضبط اجلودة
يتطلب قدرات معاجلة أقل، وعادة ما تكون النتائج متاحة في وقت أقرب. 4

العيوب
التكلفة العالية والتعقيد اإلداري. 1
العبء املرتفع لالستجابة الكلية. 2
 يتطلب عدداً كبيراً من املوظفني امليدانيني. ونتيجة لذلك:. 3
 قد ال يتوفر العدد املطلوب من املرشحني أصحاب املؤهالت املطلوبة. 4
قد يتم تخفيض مستوى املعيار القياسي. 5
 كما أن توفير التدريب الكافي لعدد كبير من موظفي اإلحصاء . 6

امليدانيني خالل فترة زمنية قصيرة يعد حتدياً ويترتب عليه تأثير على 
جودة البيانات

كمية البيانات املراد معاجلتها كبيرة جداً. قد تتأخر النتائج إلى حد كبير . 7
إذا لم تكن هناك إمكانات كافية ملعاجلة البيانات

 كمية البيانات دون الوطنية والتبويبات املتقاطعة التي ميكن إنتاجها . 1
محدودة

ال ميكن تقدمي معلومات دقيقة عن األحداث التي حتدث بشكل غير . 2
منتظم

قد ال يضمن اإلطار الكافي أو الكامل لالستقصاءات الزراعية الالحقة. 3
 يتطلب إطار أخذ عينات موثوق . 4
هناك حاجة إلى معلومات إضافية )مثل املساحة اإلجمالية للملكية، . 5

واملساحة حسب أنواع االستخدام الرئيسية لألراضي، وعدد املواشي 
حسب األنواع الرئيسية( لتصميم عينة صحيحة

يتطلب أفراداً مدربني تدريباً جيداً على طرق أخذ العينات وحتليلها. 6
يتطلب حتليل البيانات من عملية حصر عينات استخدام أساليب أكثر . 7

تعقيداً

أساليب عينات املساحة، على سبيل املثال، إذا كانت املعلومات التي مت احلصول عليها من املالك الذين ال يعيشون 
بالقرب من ملكياتهم أو الذين يصعب حتديد موقعهم تتوافق مع نسبة كبيرة من القيمة اإلجمالية ملتغيرات 

االستقصاء الهامة.
u  التطورات من  استفادت  أنها  للعينات  األطر  متعددة  للتصاميم  املميزة  اخلصائص  من  فارقة.  خصائص 

التكنولوجية الهامة في املعاجلة الرقمية إلى حد أكبر من طرق عينة القائمة. وفي الواقع، ميكن أن تستخدم 
أساليب عينة املساحة صور األقمار الصناعية أو البيانات املكانية أو حتى البيانات الساتلية الرقمية كجزء 
أنظمة  من  وغيرها   ،)GPS( احملمولة  العاملية  املواقع  حتديد  وأنظمة   ،)GISs( اجلغرافية  املعلومات  أنظمة  من 
وكذلك  بعد  عن  واالستشعار   47،BDS و   GALILEOو  GLONNAS الـ  مثل  العاملية،  للمالحة  الصناعية  األقمار 

البيانات. البرمجية واإلجراءات واألساليب اآللية الختيار العينة وحتليل  مجموعة متنوعة من األدوات 

ملزيد من التفاصيل حول هذا املوضوع ، ميكن للقارئ الرجوع إلى االستراتيجية العاملية )2015ب(.

احلصر اإلحصائي الكامل مقابل اإلحصاء املنفذ على أساس العينات

كما ذكر في اجمللد األول )الباب الرابع، فقرة 34.4(، عند اتخاذ قرار بإجراء اإلحصاء عن طريق احلصر الكامل أو  59.15
حصر العينات، باإلضافة إلى اعتبارات الكفاءة )الدقة مقابل التكاليف(، يجب أن تؤخذ العناصر األخرى بعني االعتبار، 
للعينات؛ محتوى  لبيانات اإلحصاء؛ استخدام اإلحصاء كإطار لالستقصاء املستمر  التجميع  مثل: املستوى املطلوب 
بيانات اإلحصاء؛ والقدرة على التعامل مع أساليب العينات والتحليل اإلحصائي الالحق القائم على أساس العينات. 
يرد في جدول 1.15 تلخيص ملزايا وعيوب احلصر الكامل وحصر العينات، متبوعاً بوصف للعوامل التي يجب أخذها في 

االعتبار عند االختيار بني أنواع احلصر هذه.

47  GALILEO األوروبي  االحتاد  ونظام  الصيني   Beidou ونظام  الروسي   GLONNAS نظام  األخرى  العاملية  للمالحة  الصناعية  األقمار  أنظمة  تشمل 
2015ب(. العاملية،  )االستراتيجية 

جدول 1.15 -  احلصر الكامل مقابل احلصر اإلحصائي للعينات
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عوامل ينبغي أخذها بعني االعتبار عند االختيار بني احلصر الكامل أو حصر عينات

 يعتبر حصر العينات بديالً مثالياً عندما يكون هنالك قيود شديدة على األموال واملوظفني، ويقتصر الهدف على  60.15
تأمني البيانات بدقة معقولة للوحدات اإلدارية الرئيسية في جميع أنحاء البالد. ومع ذلك، يتطلب هذا النوع من احلصر 
إطاراً موثوقاً ألخذ العينات، فضالً عن امتالك القدرة على التعامل مع طرق أخذ العينات والتحليل اإلحصائي الالحق 

املستند إلى العينات.

سيعتمد قرار ما إذا كان سيتم إجراء حصر كامل أو حصر عينات للملكيات على املستوى الذي تتطلبه بيانات  61.15
اإلحصاء، وعلى ما إذا كان سيتم تبويب النتائج للبلد بأكمله أو احملافظات أو املقاطعات أو حتى للوحدات اإلدارية األصغر 

)مثل اجملتمعات(.

وحتى الدول التي تفتقر إلى املوارد يجب أن تنظر بجدية في إمكانية القيام بجزء على األقل من بنود اإلحصاء  62.15
على أساس حصر كامل. ويهدف ذلك إلى ضمان وجود قاعدة جيدة إلعداد تصميم فّعال للعينات جلمع بيانات تفصيلية 
احلالية  الزراعية  اإلحصائيات  جلمع  املستقبلية  الزراعية  االستقصاءات  ولتخطيط  لإلحصاء،  املهمة  العناصر  حول 
وللتمكن من إنتاج بعض البيانات على األقل للوحدات اإلدارية الصغيرة. وقد تعتمد هذه البلدان طرق مجدية من حيث 

التكلفة، مثل اإلحصاء التركيبي أو برنامج اإلحصاء/ االستقصاء املتكامل.
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الباب السادس عشر: 
االستبيانات واألدلة اإلرشادية

إلى  احلاجة  ويوضح  االستبيانات،  إعداد  عند  مراعاتها  الواجب  العوامل  الباب  هذا  يناقش 
ذو  الوثيقة األساسية وهو  يعتبر استبيان اإلحصاء هو  اإلرشادية ويصف محتواها.  األدلة 
أهمية أساسية لنجاح اإلحصاء. ودعماً لالستبيانات، تعمل األدلة اإلرشادية كمرجع لإلجابة 
للقائمني  دليل منفصل  هناك  يكون  ما  عادة  املقابالت.  أثناء  تطرأ  قد  التي  األسئلة  على 
باحلصر واملشرفني. ويشير محتوى األدلة إلى جميع األسئلة الواردة في االستبيان ويتضمن 
املفاهيم والتعاريف وأساليب إجراء املقابالت والواجبات وااللتزامات اخلاصة بالقائمني باحلصر 
توفير  ميكن  بحيث  جداً  مبكر  وقت  في  االستبيانات،  مثل  األدلة،  إعداد  ويجب  واملشرفني. 
الوقت الكافي لتنقيحها وحتديثها، بعد اختبارها في امليدان على أساس االختبار القبلي أو 

اإلحصاء التجريبي.

االستبيانات
وضع استبيان اإلحصاء

يتم استخدام احتياجات البيانات لتحديد نطاق ومدى تغطية اإلحصاء. وعندما مت حتديد نطاق وتغطية ونهج  1.16
اإلحصاء، ميكن عندئذ تصميم استبيان )استبيانات( اإلحصاء. ويتم تصميم االستبيان )االستبيانات( جلمع املعلومات 
ذات الصلة بطريقة منهجية. إن استبيان اإلحصاء هو أكثر الوثائق األساسية في برنامج اإلحصاء حيث يصبح أداة 
دقيقة، حيث  وغير  بيانات غير كاملة  إلى جمع  االستبيان  أي قصور في تصميم  املطلوبة. وسيؤدي  املعلومات  جمع 
ينبغي التفكير بشكل جيد في عملية صياغة االستبيان واحلصول على املدخالت املطلوبة من اخلبراء املتاحني حول 

هذا املوضوع.

يعتمد تصميم وخصائص استبيانات اإلحصاء على: 2.16

u  طريقة اإلحصاء )النهج التقليدي، النهج التركيبي، طريقة اإلحصاء/ االستقصاء املتكامل، أو استخدام
السجالت كمصدر لبيانات اإلحصاء( )انظر اجمللد األول، الباب الرابع(؛

u نوع امللكية )امللكيات في القطاع العائلي والقطاع غير العائلي( )انظر اجمللد األول، الباب السادس، فقرة 4.6(؛
u  إرسالها سيتم  التي  االستبيانات  أو  الشخصية  )للمقابالت  الورقية  االستبيانات  البيانات:  جمع  أسلوب 

املقابالت  أو  املقابالت الشخصية مبساعدة احلاسوب  أو االستبيانات اإللكترونية )الستخدامها مع  بالبريد( 
الباب العشرين(. )انظر  الذاتية مبساعدة احلاسوب/املقابالت عبر اإلنترنت مبساعدة احلاسوب 

أو  املوضوعي  القياس  الغرض من  املثال،  )على سبيل  للغرض منها  وفقاً  االستبيانات مختلفة  تكون  أن  ينبغي   كما 
االستقصاء على مستوى اجملتمع(. ومع ذلك، تنطبق اخلصائص العامة الستبيانات اإلحصاء على جميع أساليب احلصر 

)انظر اجمللد األول، فقرة 28.4( أو أنواع امللكيات.

اخلصائص العامة الستبيانات اإلحصاء

يعتبر حجم االستبيان واحداً من األمور األولى التي ينبغي أخذها بعني االعتبار. ويجب أن ال يكون االستبيان  3.16
إجابات  تسجيل  اإلحصاء  موظف  يستطيع  أن  معه  ميكن  بحيث  مناسباً  حجمه  يكون  أن  يجب  حيث  جداً،  كبيراً 
فقرة  األول،  اجمللد  )انظر   2020 الزراعي  لإلحصاء  العاملي  البرنامج  في  معقول.  وقت  وفي  بسهولة  املستجيبني 
2.10(، يوصى بتحديد خطة التبويب قبل تصميم استبيانات اإلحصاء للتأكد من أن البيانات التي مت جمعها تفي 

وينبغي  االستبيانات.  في  فعلياً  املهمة  العناصر  جميع  لتضمني  فعالة  طريقة  هذه  التبويب.  برنامج  مبتطلبات 
مقاومة اإلغراء املتمثل باستخدام اإلحصاء لطرح عدد كبير من األسئلة التي تهم مستخدمي البيانات الرسميني 

http://www.fao.org/3/a-i4913a.pdf
http://www.fao.org/3/a-i4913a.pdf
http://www.fao.org/3/a-i4913a.pdf
http://www.fao.org/3/a-i4913a.pdf
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القصوى من  باملالك، فينبغي االستفادة  االتصال  بأنه مبجرد  األحيان  أن قال بعضهم في كثير من  واخلاصني، حتى 
مع  املقابلة  جترى  أن  للوقت  استهالكاً  وأكثر  املكلف  من  سيكون  ألنه  الالزمة،  اإلحصاء  معلومات  جمع  في  ذلك 
أو  البريد  األخرى مثل  البيانات  العديد من طرق جمع  البيانات من خالل  باملقارنة مع احلصول على  املالك شخصياً 
املطلوبة  البيانات  تكون  األحيان، ال  الطرح غير صحيح ألسباب كثيرة. في كثير من  يعتبر هذا  ذلك،  ومع  الهاتف. 
معروفة للمالك الذي قد يحتاج إلى الرجوع إلى السجالت وأفراد األسرة اآلخرين، األمر الذي يستغرق وقتاً. وعالوة 
أقل  األسئلة،  على  للرد  البداية  في  مستعداً  يكون  الذي  املالك،  يصبح  فقد  طويالً،  االستبيان  كان  إذا  ذلك،  على 
أو  حتليلها  أو  معاجلتها  يتم  ال  البنود  من  كبيرة  نسبة  أن  التجربة  تبني  كما  طويلة.  لفترة  استجوابه  عند  تعاوناً 
تبويبها.  املراد  البيانات  جمع  على  يركز  وأن  جداً،  طويالً  االستبيان  يكون  أال  للغاية  املهم  من  ولذلك،  استخدامها. 
يحتويها،  التي  األسئلة  عدد  على  يعتمد فقط  ال  هذا  لالستبيان ألن  املثالي  الطول  الصعب حتديد  من  ذلك،  ومع 
املالك  يحتاجها  التي  الزمنية  الفترة  طول  على  مباشر  بشكل  ينعكس  ما  وهو  تعقيدها،  درجة  على  أيضاً  ولكن 
يتعداه ليشمل موظف اإلحصاء، مما  املالك فقط، بل  املقابلة على  تأثير طول االستبيان ومدة  لإلجابة. وال يقتصر 

45 دقيقة. املقابلة  تتجاوز مدة  أال  البيانات. وكقاعدة عامة، يجب  بأخطاء في تسجيل  يتسبب 

ينبغي دراسة التعريفات واملفاهيم التي يتعني استخدامها في االستبيان بعناية، وينبغي احلرص على التأكد من  4.16
فهمها بسهولة من جانب املالك وموظفني اإلحصاء امليدانيني. كما ينبغي مواءمة هذه التعريفات واملفاهيم مع تلك 
املستخدمة في البرامج اإلحصائية الزراعية األخرى لغرض تعزيز كفاءة تكامل البيانات عبر مختلف البرامج وكذلك 
تسهيل االتساق والتحليل متعدد الصناعات/ القطاعات. وعند االقتضاء، يجب أن تكون االستبيانات مكتوبة بلغات 
يفهمها املالك. كما ينبغي بذل اجلهد الالزم الستخدام التعاريف واملفاهيم التي تتبع توصيات منظمة األغذية والزراعة 

واملنظمات الدولية األخرى، ألغراض مقارنة البيانات على املستويني اإلقليمي والعاملي.

في النهج التقليدي )وعلى األرجح في استخدام السجالت كمصدر لطريقة بيانات اإلحصاء(، ينبغي أن يقتصر  5.16
جمع بيانات اإلحصاء على العناصر الهيكلية )انظر التعريف، اجمللد األول، فقرة 1.1( التي ال تتغير بسرعة مبرور الوقت، 
بينما يجب جمع معلومات أكثر تفصيالً من خالل استقصاءات متخصصة الحقة للحصر اإلحصائي. ومع ذلك، عند 
استخدام النهج التركيبي أو أسلوب اإلحصاء/ االستقصاء املتكامل، ميكن أخذ بعض أنواع املعلومات غير الهيكلية 

في الوحدات التكميلية أو الوحدات الدوارة، على التوالي.

يالحظ أنه إذا كان االستبيان طويالً للغاية، فيمكن، بعد دراسة املوضوعات التي سيتم تضمينها بعناية واألسئلة  6.16
املقابلة لها، النظر في العديد من االحتماالت لتحسني تصميم االستبيان.

أو أكثر. وعند استخدام االستبيانات اإللكترونية واملقابالت  7.16 أحد االحتماالت هو توزيع األسئلة في استبيانني 
تستخدم  املالك.  على  الصلة  ذات  األسئلة  يتم طرح  بحيث  الفالتر  فيمكن تضمني  احلاسوب،  الشخصية مبساعدة 
امللكيات  مع  باملقارنة  األجر  مدفوعي  العمال  أو  اآلالت  مثل  أقل  مدخالت  العائلي  القطاع  في  الصغيرة  امللكيات 
امللكيات  تطبيقه على  )يتم  آخر  استبيان  البنود في  إدراج هذه  وميكن  العائلي.  غير  القطاع  في  امللكيات  أو  الكبيرة 
العادية وامللكيات الضخمة في القطاع غير العائلي(. وفي هذه احلالة، سيكون االستبيان األول بطول مقبول ويكون 
الثاني صغيراً نوعاً ما. ويستخدم هذا اإلجراء أيضاً جلمع مجموعة كبيرة من البيانات: االستبيان األول الذي ينطبق 
الزراعية،  الدفيئات  العنب،  كروم  مثل  فقط  املتخصصة  باألصناف  املتعلقة  األخرى  واألشياء  امللكيات  جميع  على 
املشاتل، وما إلى ذلك، في النهج التركيبي أو في النهج التقليدي عندما يعتمد اإلحصاء على العينة. باإلضافة إلى 
ذلك، وعند تصميم وحدات اإلحصاء القائمة على العينات الستهداف مجموعات مستهدفة معينة وجمع مجموعة 
أوسع من البيانات، فيجب أخذ موثوقية نتائج العينة في االعتبار عند حتديد األسئلة التي ستدرج في كل استبيان، 

على النحو املبني في الباب احلادي عشر(.

احملافظات  8.16 هذه  تختلف  عندما  مختلفة  حملافظات  مختلفة  استبيانات  استخدام  في  اآلخر  االحتمال  يتمثل 
مختلفة  بنود  إزالة  ميكن  احلالة،  هذه  في  الزراعية.  واملمارسات  احليوانية  والثروة  احملاصيل  أنواع  في  كبير  بشكل 
بالكامل من استبيان إحدى احملافظات وتقليص طوله إلى حد كبير، مع احلفاظ على اخلصائص العامة. على سبيل 
خصائصها  وبسبب  تقريباً  احلصر  وجه  على  حيواني  إنتاج  منطقة  بأنها  معروفة  احملافظات  إحدى  كانت  إذا  املثال، 
املتعلقة  باألسئلة  والتوسع  باحملاصيل  املتعلقة  األسئلة  تقليل  يتم  فقد  دائمة،  محاصيل  بها  يوجد  ال  الفيزيائية 

احليوانية. بالثروة 
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االهتمام  9.16 إيالء  فيجب  االستبيان،  في  إدراجها  سيتم  التي  والبنود  املوضوعات  بشأن  القرار  اتخاذ  ومبجرد 
توفير  املالك  على  السهل  من  يكون  بحيث  منطقي  نحو  على  األسئلة  ترتيب  يجب  حيث  األسئلة.  لتسلسل 
إلى  االستبيان  تقسيم  ينبغي  ومن  معاً.  واحد  مبوضوع  املتعلقة  األسئلة  كل  جتميع  يجب  املطلوبة.  املعلومات 
وهذا  االستبيان،  أقسام  هي  ستكون  األول  اجمللد  من  الثامن  الباب  في  املدرجة  "املوضوعات"  فإن   ، عادة  "أقسام". 
شيوعاً  األكثر  األقسام  على  مثاالً  أدناه   1.16 اإلطار  يعرض  اإلحصاء.  وطريقة  نطاق  على  احلال،  بطبيعة  يتوقف، 

اإلحصاء: استبيان  يغطيها  التي 

ينبغي صياغة األسئلة بلغة بسيطة واضحة، باستخدام مفردات مألوفة للمالك، حيثما كان ذلك ممكناً. لكن  10.16
هذا األمر غير ممكن دائماً ألن هناك اختالفات محلية في أغلبية الدول، وقد تكون التعبيرات الشائعة في جزء من البلد 
غير معروفة في جزء آخر. ومع ذلك، عندما يتم استخدام املصطلحات بشكل شائع من قبل املالك، على الرغم من أن 
هذه قد ال تكون صحيحة بشكل اصطالحي، إال أنه ينبغي استخدامها مع اآلخرين. وباملثل، تختلف وحدات القياس في 
بعض األحيان من محافظة إلى أخرى. ومن املستحسن تسجيل البيانات بالوحدات احمللية وحتويلها إلى وحدات قياسية 

الحقاً في مكتب اإلحصاء املركزي.

يجب وضع بند خاص فيما يتعلق إذا كان هناك لغتان أو أكثر مستخدمتان في البلد. ميكن تطبيق طرق مختلفة  11.16
للتعامل مع هذه احلالة عند استخدام االستبيانات الورقية ، مثل استخدام: )i( استبيان واحد متعدد اللغات؛ )ii( نسخة 
واحدة من االستبيان لكل لغة رئيسية؛ )iii( توفر ترجمات لالستبيان بلغات مختلفة في الدليل اخلاص بالقائمني باحلصر 
و/أو على موقع اإلحصاء الزراعي على اإلنترنت. عندما تستخدم االستبيانات اإللكترونية )في إطار أساليب املقابالت 
الشخصية مبساعدة احلاسوب أو املقابالت الذاتية مبساعدة احلاسوب(، ميكن حل موضوع توفر استبيانات اإلحصاء بلغات 

مختلفة بسهولة.

في بعض األحيان، من املستحسن، لغاية التنقل السلس بني املواضيع أو الدخول إلى موضوع، استخدام أسئلة  12.16
أو بيانات متهيدية، والتي ال يتم تبويبها ولكنها تعمل كأداة ضبط أو لطرح سؤال آخر وذلك لإلبقاء على انتباه املستجيب. 
آخرين بشكل  أراضي مستأجرة من أشخاص  أي  إذا كانت هناك  املتعلق فيما  السؤال  املثال، ميكن توجيه  على سبيل 
مباشر، ولكن من األفضل السؤال أوالً عما إذا كان هناك أي أرض مستأجرة من أشخاص آخرين، وإذا كان األمر كذلك، 
فكم هي الهكتارات املستأجرة. تسهل األسئلة املتسلسلة بطريقة منطقية عملية الفهم وإجابات املستجيب. عادًة 

ما يجب طرح السؤال احملوري أوالً ومن ثم تتبعه األسئلة الداعمة.

االستبيان  13.16 تبويب مسبق قبل تصميم  إجراء  اخملتلفة في االستبيان عن طريق  تقييم صحة األسئلة   ميكن 
)انظر فقرة 3.16(. من خالل مثل هذا التبويب، ميكن حتديد ما إذا كان ميكن احلصول على جميع املعلومات املستهدفة 
من اإلحصاء. وميكن بعد ذلك دراسة كل سؤال يظهر في االستبيان لتحديد ما إذا كان ميكنه توفير البيانات الالزمة 
بعض  هناك  للتبويب.  اخملصصة  غير  البيانات  ينبغي جمع  ال  عام،  السابع(. كتوجيه  الباب  )انظر  التبويب  في خطة 

اإلطار 1.16 - مثال على هيكل محتمل استبيان إحصاء 

الباب السادس عشر: االستبيانات واألدلة اإلرشادية

القسم 1: التعريف واخلصائص العامة
القسم 2: األرض
القسم 3: الري

القسم 4: احملاصيل
القسم 5: الثروة احليوانية

القسم 6: املمارسات الزراعية
القسم 7: اخلصائص الدميوغرافية واالجتماعية

القسم 8: العمل على عقد
القسم 9: تربية األحياء املائية

الحظ أن العناصر املوجودة في هذه 
ًا أساسيًا  األقسام تتضمن 23 عنصر
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واألسئلة  أعاله  املذكورة  التمهيدية  واألسئلة  ذلك(  إلى  وما  والعنوان  املالك  )اسم  الهوية  االستثناءات، مثل: حتديد 
املقصودة للتحقق من صحة البيانات.

خصائص استبيانات اإلحصاء الورقية

عندما تكون طريقة جمع البيانات من خالل املقابالت الشخصية بناًء على استبيانات املقابالت القائمة على  14.16
الورقة والقلم أو عن طريق البريد العادي، فيجب النظر في بعض اخلصائص اخلاصة لالستبيانات.

بصرف النظر عن احلجم، ينبغي أن يكون شكل االستبيان مصمماً على نحو ميكن موظف اإلحصاء أن يتعامل  15.16
معه بسهولة في امليدان أثناء تسجيل إجابات املستجيبني.

يجب االهتمام بنوعية الورق املستخدم، حيث ينبغي جتنب اختيار الورق الرقيق ألنه في أثناء العمل امليداني،  16.16
الالحق  والتسجيل  املستند  توزيع  أثناء  املستمرة  وللمناولة  مواتية  غير  مناخية  لظروف  االستبيان  يتعرض  ما  غالباً 

للبيانات، وحتريرها وتبويبها.

من األمور التي ينبغي أخذها بعني االعتبار هو لون الورق. عند استخدام أنواع مختلفة من االستبيانات جلمع  17.16
املعلومات، في النهج التركيبي )استبيانات الوحدة احملورية التي ينبغي اإلجابة عليها من قبل جميع امللكيات واستبيانات 
الوحدات التكميلية القائمة على العينات(، فمن املالئم طباعتها بألوان مختلفة حتى ميكن متييزها بسهولة وجتنب 
األخطاء في معاجلة استبيانات اإلحصاء الورقية. وينبغي اختيار األلوان الفاحتة التي ال ترهق العني والتي يسهل قراءتها. 
تنطبق أيضاً ألوان مختلفة عند أخذ الوحدة الزراعية جنباً إلى جنب مع اإلحصاءات األخرى مثل التعداد السكاني أو 

اإلحصاء االقتصادي.

ينبغي أن يكون من املمكن قراءة حجم اخلط بسهولة حتى عندما ال يكون مستوى اإلضاءة مناسباً. ويحدث  18.16
هذا بشكل متكرر عند إجراء مقابالت مع املالكني في فترة املساء، حيث ال يتوفر في العديد من املناطق الريفية إال احلد 
األدنى من اإلضاءة. ليس من املستحسن استخدام حجم خط صغير لغرض اإلبقاء على االستبيانات عند حجم معقول.

يجب احلرص على استخدام نوع مختلف من اخلط لألسئلة وللمالحظات أو التعليمات للقائمني باحلصر، حيث  19.16
ينبغي  ال  ذلك،  ومع  للمالك.  عاٍل  يقرأ بصوت  أن  للتمييز بسهولة ألن معظمها يجب  قابلة  األسئلة  تكون  أن  يجب 

استخدام حجم خط كبير جداً، حيث سيبدو االستبيان كبيراً بشكل زائد.

يجب أن تكون مساحة اإلجابة كبيرة مبا يكفي بحيث يكون هناك مجال إلدخال اإلجابات ويجب عدم طباعة  20.16
التي  اإلجابات  باحلصر، عند تصحيح بعض  للقائم  قريبة، فيمكن  السطور  إذا كانت  السطور بشكل متقارب كثيراً. 
قدمها املالك، أن ميسح اإلجابة السابقة، بحيث ينبغي في النهاية إعادة السؤال أو حذف البيانات أو جعلها غير مقروءة. 
يجب أن يكون االستبيان متجانساً في الشكل، أي أن القراءات يجب أن تتم طباعتها بنوع األحرف واخلطوط نفسها، 
أو أن تكون مظللًة، أو موضوعة في موضع معني مرتبط  أو بني قوسني  بينما تكون املالحظات التوضيحية بنوع آخر 
بالسؤال، أو بعده أو حتته. وباملثل، ينبغي طباعة نظام الترميز، إن وجد، في نفس املوضع وأن يكون بنفس احلجم في كل 
قسم من االستبيان. كما يجب ترك مساحة كافية بني األسئلة بحيث تكون متميزة وميكن حتديد موقعها بسهولة. 
أو اآلالت. ويكون ذلك مالئماً بشكل  أو املواشي  وميكن أن تساعد الصور في توفير نفس الصورة الذهنية للمحاصيل 

خاص عندما يكون للماشية أو احملاصيل أو اآلالت أسماء مختلفة في أجزاء مختلفة من البلد. 

تعتبر مسألة ترقيم األسئلة مهمًة لتسمية املتغيرات العامة في مرحلة معاجلة البيانات. ويجب ترقيم كل  21.16
سؤال بحيث ميكن الرجوع إليه بسهولة في التعليمات وفي أي مكان آخر. وينطبق الشيء نفسه عندما يتم تسجيل 

اإلجابات في أعمدة مختلفة، حيث ينبغي أن يحمل كل عمود رقماً أو حرفاً.

 يجب أن يتم ترميز االستبيانات الورقية مسبقاً قدر ما هو ممكن للحد من عملية التعديل والترميز وكذلك  22.16
لتجنب األخطاء في كتابة اإلجابات.

خصائص استبيانات اإلحصاء اإللكترونية

سواء كانت مقابالت شخصية عند استخدام املقابالت الشخصية مبساعدة احلاسوب أو االستفسارات عن  23.16
بعد عبر اإلنترنت، هناك حاجة إلى استبيانات إلكترونية. وعلى عكس النسخة الورقية، تسمح االستبيانات اإللكترونية 
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املقابلة،  أثناء  االتساق  ومراجعة  األسئلة،  في  مسبقاً  مبرمجة  تلقائية  وقفزات  لإلجابة،  منسدلة  قائمة  بتوفير 
والتعديالت في  املنسدلة  القوائم  ذاتها. ستضمن  باملقابلة  املرتبطة  االستبيانات  العديد من  التعامل مع  وإمكانية 
الوقت الفعلي والقفزات التلقائية أثناء عملية احلصر إجراء مقابلة أسرع وأكثر موثوقية. توفر التكنولوجيا إمكانية 
نقل البيانات مباشرة إلى املكاتب امليدانية واملركزية. ويؤدي ذلك إلى التخلص من التكاليف املرتبطة بطباعة وتوزيع 
معاجلة  من  املشرفني  وميكن  البيانات،  ترميز  أو  الضوئي  املسح  عملية  تستغرقه  الذي  والوقت  الورقية  االستبيانات 
بينما يتم جمع البيانات. وأخيراً، تكون نتائج البيانات أسرع. ومع ذلك، أظهرت التجارب في العديد من  املشاكل فوراً 
البلدان النامية أنه على الرغم من جميع اجلهود، يظل احتمال حدوث فشل تقني وارداً. ولذلك، فقد ثبت أن احلل املتمثل 
بالنسخ االحتياطي لكمية صغيرة من االستبيانات املطبوعة لكل موظف قائم احلصر أن يكون ممارسة جيدة. يسرد 
جدول 1.16 مزايا وعيوب االستبيانات اإللكترونية، بينما تناقش الفقرات من 60.20 إلى 79.20 في الباب العشرين نقاط 
القوة والضعف في طرق جمع البيانات عبر املقابالت الشخصية املباشرة باملقارنة مع أساليب البيانات عن بُعد. ترد 

قائمة بالبلدان التي تستخدم االستبيانات اإللكترونية في جدول 1.21، الباب احلادي والعشرين.

أمثلة قطرية: كوت ديفوار، املكسيك

عند استخدام بوابات اإلنترنت أو األجهزة احملمولة مثل الهواتف الذكية واألجهزة اللوحية...إلخ، إلجراء اإلحصاء،  24.16
فيجب إعطاء الوقت الكافي الختبار وتنفيذ استبيانات إلكترونية خالية من الشوائب وأنظمة برمجية ذات صلة. يجب 
اختبار أداء البوابات واألجهزة والنظم من خالل السماح لعدد كبير من األشخاص استخدامها في الوقت ذاته. وينبغي 
وضع توقعات واضحة ودقيقة من حيث األداء واحلجم في مرحلة مبكرة من مرحلة التطوير. قد تؤثر تغييرات "اللحظة 

األخيرة" في االستبيان على اجلودة الكلية للبرامج، وبالتالي على جودة اإلحصاء.

فحوصات  25.16 من  العديد  تضمني  في  املتمثل  اإلغراء  جتنب  فينبغي  إلكتروني،  إحصائي  استبيان  تصميم  عند   
االتساق عند ملء النموذج ألنه قد يتسبب بإطالة مدة املقابلة بشكل كبير، ويدفع املستجيب للملل ويعرض جودة 
االستجابات للخطر. يجب أن تقتصر تطبيقات إدخال البيانات على التحقق من املشكالت التي قد تكون خطيرة جداً 
)على سبيل املثال، إدخال رمز خاطئ ملنطقة احلصر( أو الناجتة عن خطأ بسيط في القراءة أو خطأ في إدخال الرمز. ينبغي 

جتنب عملية التحقق من احلجب ولكن يجب السماح بظهور الرسائل التنبيهية املتعلقة باألخطاء.

على سبيل املثال، يجب أن تكون املساحة اإلجمالية للملكية مساوية ملا يلي: 26.16

 مجموع املساحات الواقعة حتت االستخدامات التسعة اخملتلفة لألرض )اجمللد األول، فقرة 13.2.8(؛أ( 
 مجموع املساحات ضمن مختلف أنواع حيازة األراضي )اجمللد األول، فقرة 45.2.8(؛ وب( 
 مجموع مساحة جميع الرقع.ج( 

امللكية.  مساحة  تساوي  وج(  وب(  أ(  في  املسجلة  املساحات  أن  من  التأكد  املقابلة  خالل  الصعب  من  يكون  ما  عادة 
هذه عملية حتقق عادية وال ينبغي أن حتول دون إجراء املقابلة ما لم تتم مالحظة اختالفات كبيرة )يجب حتديد حجم 

االختالفات عند برمجة اجلهاز(. وينبغي تأجيل إجراء عملية حتقق أكثر تفصيالً إلى حني مرحلة التحرير.

إن إيجاد التوازن الكافي بني وقت تسجيل كل إجابة واتساقها أمر بالغ األهمية لضمان جودة املعلومات املسجلة. 27.16

في  28.16 لهجات مختلفة.  أو  لغات  بني  التبديل  اإللكترونية هي سهولة  لالستبيانات  املهمة  األخرى  امليزات  من   
البلدان التي يستخدم فيها لغات أو لهجات متميزة، تتفادى االستبيانات اإللكترونية مشكلة ترجمة األسئلة املعبر 
عنها بلغة واحدة فقط )مثل االستبيانات الورقية( واملوجهة إلى املستجيب. وال تعكس الترجمة التي يقدمها املوظف 
القائم باحلصر دائماً املفاهيم الكامنة وراء السؤال. وبالتالي، فإن إمكانية قراءة األسئلة مباشرة في لغة املستجيبني 

حتسن من جودة بيانات اإلحصاء.

يجب أن يعرض اجلهاز احملمول باليد املستخدم في عملية اإلحصاء االستبيانات بوضوح حتت أي نوع من اإلضاءة  29.16
وكذلك حتت ضوء الشمس للسماح بإجراء املقابلة حتت ظروف الطقس اخملتلفة.

األقمار  30.16 وصور  اخلرائط  إلى  سريعة  روابط  وضع  املهم  فمن  اإللكتروني،  اإلحصائي  االستبيان  تصميم  عند 
الصناعية وأنظمة حتديد املواقع العاملية )GPS( ملساعدة القائمني باحلصر في امليدان.

الباب السادس عشر: االستبيانات واألدلة اإلرشادية
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استبيانات استقصاء اجملتمع

يُنادى بجمع بيانات على مستوى اجملتمع احمللي ضمن اإلحصاء الزراعي في البرنامج العاملي لإلحصاء الزراعي 2020.  31.16
الوحدة اإلحصائية ليست امللكية ولكن اجملتمع والبيانات التي مت جمعها تشير إلى إليها. ولم يعد األشخاص الذين متت مقابلتهم 
من أصحاب امللكيات الزراعية، بل هم مرجعيات مجتمعية، كمدراء اجملتمعات احمللية أو السلطات احمللية أو القادة احملليني. ال تشير 
قائمة البنود التي ينبغي جمعها إلى األنشطة الزراعية على مستوى امللكية، بل إلى معلومات إدارية رئيسية )لالطالع على 

قائمة بالبنود املوصى بها لالستقصاءات اجملتمعية، انظر اجمللد األول، فقرة 21.9(. لذلك، يجب تصميم استبيانات محددة.

تنطبق االعتبارات السابقة حول استبيانات اإلحصاء على كل من االستبيانات الورقية واإللكترونية. في هذه  32.16
احلالة، تكون استبيانات االستقصاء اجملتمعي أقصر من استبيانات اإلحصاء التقليدي ولكن في بعض األحيان أطول من 
االستبيان اخلاص بالوحدة احملورية في النهج التركيبي ألنها عادًة ما تشمل عدداً أقل من األسئلة ويجب أن تضمن روابط 

كافية مع امللكيات في منطقة اجملتمع.

كما يجب أن يأخذ االستبيان في االعتبار أن جزءاً من املعلومات املوجودة في االستقصاء اجملتمعي ميكن أن تأتي  33.16
من السجالت اإلدارية. كما ال ينبغي استخدام االستقصاء جلمع بيانات متوفرة باألصل من مصادر البيانات اإلدارية و/

أو اإلحصائية املوثوقة.

 ميكن تقسيم استبيان استقصاء مجتمعي منوذج إلى األقسام التالية: 34.16
u اجلغرافيا
u واالقتصادية الظروف االجتماعية   
u للمجتمع التحتية  البنية   

l توفر اخلدمات الزراعية
l توفر خدمات أخرى
u التنمية برامج   

أمثلة قطرية: هايتي، نيكاراغوا، مالوي، ميامنار، جمهورية الو الدميقراطية الشعبية، كوت ديفوار

مجموعة عمل استبيانات اإلحصاء ومشاورات املستخدمني واملنتجني

وتساهم  35.16 واملنتجني.  للمستخدمني  عمل  ورشة  تنظيم  املستحسن  من  اإلحصاء،  إلعداد  املبكرة  املراحل  في 
وضمان  اإلحصاء  مراحل  ملناقشة جميع  معاً  لها  الرئيسيني  واملستخدمني  املعلومات  منتجي  في جمع  اخلطوة  هذه 
ملكية مشروع التعداد من قبل املستخدمني الرئيسيني )الباب السابع(. وستتيح ورشة العمل هذه الفرصة ملناقشة 
محتوى اإلحصاء إلى جانب منهجيته. ميكن دمج مجموعة فرعية من املستخدمني من ورشة العمل في مجموعة عمل 

استبيان اإلحصاء للمشاركة في املناقشات والقرارات الالحقة.

بالنظر إلى أن املعلومات التي مت احلصول عليها من خالل اإلحصاء سيتم استخدامها من قبل اخملططني الزراعيني  36.16
والباحثني ومصممي املشاريع في البالد، وما إلى ذلك، فمن املهم تشكيل مجموعة عمل تكون مهمتها العمل مع مستخدمي 
البيانات لتحديد األسئلة التي ينبغي أن يتضمنها استبيان اإلحصاء. ويجب أن تتضمن اجملموعة املوظفني املشاركني في 
التخطيط الزراعي أو في جمع اإلحصاءات أو كمستخدمني للبيانات داخل القطاع الزراعي )رابطات األعمال ، إلخ(. يعرف 
هذا الفريق االحتياجات املعلوماتية وميكنه تصور كيفية استخدام البيانات التي مت احلصول عليها. ويجب أن يكون أعضاء 
الفريق ممن يشغلون مواقع مسؤولية في إداراتهم املعنية. ومن غير املستحسن أن تكون اجملموعة كبيرة جداً، وميكن تشكيل 
مجموعة أساسية من املسؤولني الكبار وذوي اخلبرة. ميكن أن يساعد اجملموعة مختصون من مختلف الوزارات وفًقا للمواضيع 
التي سيتم مناقشتها. على سبيل املثال، عندما يتم أخذ جوانب الري والتصريف بعني االعتبار، فينبغي أن يكون هناك خبراء 
من الوزارة املسؤولة عن موارد املياه والري في البلد. كما ينبغي أن يشارك مختص في معاجلة البيانات في صياغة االستبيان.

وينبغي اإلشارة إلى آخر إحصاء زراعي مت إجراؤه في البلد، إن وجد. باإلضافة إلى ذلك، ميكن أيضاً دراسة استبيانات  37.16
والتي مت فيها حتديد  الوطنية،  التقارير  املنطقة( وغيرها من  ذات  األخرى في  الدول  )مثل استبيانات  املماثلة  اإلحصاء 
املشاكل وتقدمي التوصيات. وعند استخدام استبيانات اإلحصاء السابقة و/أو استبيانات اإلحصاءات املماثلة األخرى 
كنقطة انطالق، يجب التحقق من كل بند من البنود بعناية، وينبغي مقارنة محتوى االستبيان بالتوصيات الدولية، 

باإلضافة إلى التحقق من كل سؤال من األسئلة، ودراسة الصعوبات وكيفية استخدام املعلومات التي مت جمعها.

البرنامج العاملي لإلحصاء الزراعي 2020
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عندما يصبح التخطيط االقتصادي في بلد ما أكثر تركيزاً مع التغيرات احلاصلة في قطاع الزراعة، قد تتغير  38.16
احلاجة إلى املعلومات، وقد تصبح األمور التي لم يتم تضمينها في اإلحصاء السابق هامة اآلن. وقد يحدث العكس 
أيضاً، أي أن املوضوعات التي كانت تعتبر مفيدة في اإلحصاء السابق لم تعد لها أي قيمة اآلن. ومع ذلك، يلزم إجراء 
حتليل ألن اإلحصاء يجب أن يكون مالئماً لتحليل االجتاهات ومن املهم معرفة ما إذا كان االستبيان قادراً على االحتفاظ 
بسلسلة زمنية. وتؤخذ هذه احلقائق في االعتبار في برامج اإلحصاء املتعاقبة للفاو. لالطالع على قائمة بالعناصر التي 

ميكن تضمينها في استبيان اإلحصاء، انظر اجمللد األول، الباب السابع والثامن.

إلى املنطقة  39.16 التي تنتمي  من املستحسن دراسة االستبيانات املستخدمة من قبل بلدان أخرى، وخاصة تلك 
نفسها، ألنه من احملتمل جداً أن تكون احتياجاتها من املعلومات متشابهة وقد يكون لديها مشكالت مماثلة في جمع 
البيانات. وقد يكون من املمكن االستفادة من خبرات هذه البلدان، واستخدام األفكار واألساليب، ليس فقط فيما يتعلق 
بالبنود املدرجة، ولكن أيضاً طريقة تقدميها، مع احلرص، بالطبع، على التحقق ما إذا كانت هذه األمور تنطبق على البلد.

تصميم االستبيان ومتطلبات معاجلة البيانات

 يجب معاجلة البيانات األولية التي مت أخذها أثناء اإلحصاء )بغض النظر عن أسلوب إجراء اإلحصاء( للحصول  40.16
على اجلداول النهائية والتقارير األخرى. املرحلة األولى من عملية املعاجلة هي التقاط البيانات )اإلدخال(. هناك ثالث طرق 
رئيسية اللتقاط البيانات، حيث تنطبق الطريقة األولى والثانية على االستبيانات الورقية والثالثة املقابالت الشخصية 

مبساعدة احلاسوب أو املقابالت الذاتية مبساعدة احلاسوب:

u "ًاإلدخال أو "إدخال البيانات يدويا 
u التصوير الضوئي  
u .آلياً من االستبيان اإللكتروني البيانات   التقاط 
العامة على  41.16 القواعد  تنطبق بعض  ذلك،  البيانات مهمة عند حتضير استبيان اإلحصاء. ومع  إدخال   طريقة 

جميع أنواع االستبيانات. في األقسام التالية، سيتم استعراض اإلرشادات اخلاصة مبعاجلة استبيانات اإلحصاء بشكل 
عام وتلك اخلاصة مبختلف طرق إدخال البيانات على نحو خاص. بالنسبة للتعريفات وخصائص كل أسلوب من أساليب 

إدخال البيانات، ميكن للقارئ الرجوع إلى الباب احلادي والعشرين.

قواعد عامة

من املهم حتليل ما إذا كانت املعلومات املسجلة على االستبيان ميكن معاجلتها بسهولة. ولهذا الغرض، فإن  42.16
التعاون الكامل بني اجملموعة املسؤولة عن تصميم االستبيان والقائمني على معاجلة البيانات أمر ضروري، حيث يجب 
الرموز  من  العديد  وجود  يتسبب  أن  وميكن  بسيطًة.  املعلومات  عرض  طريقة  تكون  أن  االستبيان  تصميم  يضمن  أن 
املطبوعة في خلق صعوبة بالنسبة للقائمني باحلصر في امليدان. في حالة وجود تضارب بني جمع البيانات ومتطلبات 
معاجلة البيانات، فتعطى األولوية، من حيث املبدأ، ملتطلبات جمع البيانات لسبب بسيط هو أن القائمني باحلصر غالباً 

ما يعملون في ظروف صعبة. ويرد أدناه عدد من اجلوانب الهامة التي قد تؤثر على سهولة معاجلة االستبيان.

يجب حتديد رقم تعريف فريد لكل استبيان ويجب أن يكون دائماً مكتوباً باألرقام )وليس احلروف(، على سبيل  43.16
املثال، الرقم املتسلسل. وهناك حاجة أيضاً إلى رمز تعريف. ويجب أن يكون هذا الرمز قصيراً قدر اإلمكان، على الرغم 
من أن وجود بعض اإلسهاب أو رمز للتحكم قد يكون أمراً مستحسناً للحد من األخطاء احملتملة وللمساعدة في حتديد 
رمز التعّريف الصحيح في حالة حدوث خطأ. وهذا عبارة هو رمز متداخل يحدد بشكل ال لبس فيه امللكية الزراعية. على 
سبيل املثال: يتم تخصيص رقمني للمحافظة أو الوالية؛ ورقمني للمقاطعة أو املنطقة الزراعية اإليكولوجية؛ ورقمني 
للقرية أو مساحة احلصر، وثالثة أرقام متالزمة للملكية الزراعية داخل مساحة احلصر أو القرية. ويجب أن يعمل الرمز 
رقع  وجود عدة  املثال،  )على سبيل  املعقد لالستبيانات  الهرمي  التسلسل  وفي حالة  اخملتلفة،  االستبيانات  متييز  على 
لكل ملكية؛ وجود عدة حقول لكل رقعة؛ وجود عدة محاصيل في كل حقل، إلخ(، سيحتاج كل جزء إلى رمز خاص به 
لتسهيل عملية فرز وربط البيانات. في حالة حصر العينات، يجب أن توفر عملية التعريف معلومات كافية لتخصيص 
أوزان التوسع )الطبقات؛ وحدات املعاينة األولية؛ شرائح املساحة، إلخ(. يجب أن يسمح رمز التعريف أيضاً بالتمييز بني 

املناطق اإلدارية )أو املناطق األخرى( التي تتطلب عملية تبويب.

الباب السادس عشر: االستبيانات واألدلة اإلرشادية
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من وجهة نظر معاجلة البيانات، ميكن للمرء أن مييز خمسة أنواع مختلفة من األسئلة: 44.16

(i i مت حتديد اإلجابة :)األسئلة ذات القيمة العددية )األكثر شيوعاً في اإلحصاءات الزراعية - انظر اإلطار 2.16
املالك، وعدد  ، وسن  للملكية، وعدد األشخاص  الكلية  املساحة  املثال،  أنها قيمة عددية )على سبيل  على 

احليوانات لكل نوع من أنواع الثروة احليوانية، وما إلى ذلك(.

(ii i ويقوم )أسئلة االختيار من متعدد )انظر اإلطار 3.16(: جميع اإلجابات احملتملة محددة سلفاً )مثل نعم / ال
هذه  في  فقط.  منها  واحدة  حتديد  أو  نسخها  أو  دائرة  أو  إشارة  بوضع  ببساطة  باحلصر  القائم  الشخص 

احلالة، يجب أن تكون اإلجابات حصرية.

(iii i القائم الشخص  يقوم  أن  باستثناء  أعاله،  4.16(: كما هو مذكور  اإلطار  )انظر  اإلجابات  متعددة  األسئلة 
باحلصر بوضع عالمة على كل الرموز التي تنطبق عليها اإلجابة.

اإلطار 3.16 - مثال على سؤال االختيار من متعدد 

حدد الوضع القانوني للمالك )ضع عالمة على مربع واحد فقط(:

اإلطار 2.16 - مثال على سؤال ذو قيمة عددية 

أشر إلى املساحة حتت كل نوع من أنواع حيازة األرض:

اإلطار 4.16 - مثال على سؤال متعدد اإلجابات 

اذكر نوع األسمدة املستخدمة في امللكية )ضع عالمة على واحد او أكثر من املربعات(

البرنامج العاملي لإلحصاء الزراعي 2020

املساحة بالهكتار أنواع حيازة األرض
1. ملكية قانونية أو حيازة شبيهة بامللكية القانوني

2. ملكية غير قانونية أو حيازة شبيهة بامللكية غير القانونية
3. مؤجرة من شخص آخر

4. أنواع أخرى من حيازة األرض
إجمال مساحة األراضي املستغلة ) 1 + 2 - 3 (

شخص مدني1

مجموعة من األشخاص املدنيني2

شخص اعتباري 3

األسمدة املعدنية1
األسمدة العضوية املعدنية2
األسمدة العضوية3
األسمدة احليوية4
السماد الطبيعي5
املواد العضوية األخرى لتحسني منو النباتات6
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(iv i تأتي عادة في بداية القسم للسؤال عما إذا كانت أي من املعلومات :)األسئلة التمهيدية )انظر اإلطار 5.16
الواردة في هذا القسم متوفرة، أو إن لم يكن، فينبغي االنتقال إلى القسم التالي.

(v i تكون اإلجابة على هذا النوع من األسئلة وصفيًة إما ألن اإلجابات :)أسئلة مفتوحة اإلجابة )أو شبه مفتوحة
احملتملة كثيرة جداً أو غير معروفة. أمثلة على أسئلة مفتوحة اإلجابة: اسم املالك أو اسم امللكية أو العنوان أو 
األسئلة في قسم احملصول في جميع االستبيانات تقريباً عند عدم إدخال أي محصول مسبقاً ولكن من املتوقع أن 
يقوم القائم باحلصر بإدخاله. يشير السؤال شبه املفتوح إلى جزء "أخرى، حدد" من االستبيان، مما يخلق وضعاً مماثالً.

ملعاجلة البيانات، ال تثير أسئلة النوعني )i( و )ii( أي مشكلة. النوع )iv( مفيد جداً، وال سيما في مرحلة إدخال  45.16
البيانات، في حني أن النوعني )iii( و )v( يخلقان مشاكل، ومن املستحسن جتنبها متى أمكن ذلك.

دون  46.16 بالكامل  األقسام  باحلصر تخطي  للقائمني  )iv( مفيدة حيث ميكن  النوع  التمهيدية من  األسئلة  تعتبر 
السؤال  على  إجابة  إعطاء  عليهم  لزاماً  سيظل  ذلك،  ومع  عادة.  مطلوب  هو  كما  األصفار  جميع  إدخال  إلى  احلاجة 
التمهيدي حتى لو كان اجلواب بالنفي، وإال فلن يكون مبقدور احملرر حتديد ما إذا كان القسم قد مت جتاهله أو تخطيه بشكل 

صحيح. وباملثل، عند إدخال البيانات يدوياً، تسمح األسئلة التمهيدية باالنتقال إلى القسم التالي بنقرة زر واحدة.

تخلق األسئلة متعددة اإلجابات من النوع )iii(، على الرغم من سهولة معاجلتها، بعض االرتباك خلطة التبويب  47.16
وتصميم رموز معاجلة البيانات. ومن األفضل استبدال هذه األسئلة بأسئلة االختيار من متعدد النوع )ii(، مع توضيح 
جزء من املعلومات )على سبيل املثال، سؤال متعدد األجوبة مثل: "يرجى اإلشارة إلى واحد أو أكثر من املصادر التالية التي 
حتصل من خاللها على املعلومات الزراعية )خدمات اإلرشاد، اإلذاعة، التلفزيون ، الصحف، الصحف الزراعية، مورد املدخالت، 

اإلنترنت، املزارعني اآلخرين، غير ذلك )حدد(. وميكن تغيير ذلك ببساطة إلى" النوع الرئيسي ملصدر املعلومات الزراعية "(. 

تتكرر األسئلة مفتوحة اإلجابة من نوع )v( في اإلحصاءات الزراعية وتخلق مشاكل. ويصعب معاجلة الفئة  48.16
"أخرى، حدد" بشكل صحيح. وفي أحسن األحوال، توفر هذه الفئة معلومات مفيدة للتخطيط لإلحصاء الزراعي املقبل. 
وفي حال كانت  "أخرى".  واإلبقاء عليها معاً حتت عنوان  اإلضافية،  الفئات  تبويب هذه  املستحسن عدم  وبالتالي، من 
التفاصيل مهمة، فينبغي احلصول على قائمة بهذه العناصر اإلضافية من مصادر أخرى أو من اإلحصاء التجريبي. ومن 

الطرق األخرى الستخدام هذه البيانات هي وضع رموز للبنود الصغيرة وترميز اإلجابات قبل التقاط البيانات.

األهمية كجزء من االستبيان، وفي حالة  49.16 ذات  احملاصيل  بتلك  قائمة  تقدمي  األفضل  للمحاصيل، من  بالنسبة 
هذه  وفي  االستبيان.  في  باحلصر  القائمون  يستخدمها  لكي  مسبقة  معدة  رموز  توفير  ينبغي  الورقية،  االستبيانات 
املساحة  احملاصيل في  العديد من  أسماء  بتسجيل  اإلحصاء  القائم على  وقيام  قائمة مختصرة  وعند طباعة  احلالة، 
اخملصصة لـ "أخرى"، يستغرق الترميز بعض الوقت وقد يصبح مهمة صعبة وعرضة لألخطاء. وبشكل عام، فإن احملاصيل 

الرئيسية وأنواع الثروة احليوانية في البلد معروفة ويجب إدراجها في القائمة.

التسلسل  50.16 البيانات هي  في معاجلة  تخلق صعوبات  التي  الزراعي  اإلحصاء  األخرى الستبيان  اخلصائص  ومن 
الهرمي املعقد ألجزاء من االستبيان مثل الرقع واحلقول وقطع األراضي. وميكن تبسيط ذلك من خالل جمع املعلومات 
على مستوى الرقعة/ احلقل / قطعة األرض. وميكن القيام بهذا األمر في البلدان التي حتتوي فيها معظم الرقع على 
حقل أو قطعة أرض واحدة فقط. كما يظهر مزيد من التبسيط عندما يتم جمع بيانات احملاصيل على مستوى امللكية. 
أكثر من مجموع  الكلية  اجملاميع  األرجح  على  يعرف  الذي  املالك،  قبل  عادة من  التجميع  تتم عملية  احلالة،  في هذه 
كل قطعة أرض. وباملثل، ميكن جمع بعض البيانات املتعلقة بالعمل في امللكية على شكل مجاميع )مثل عدد وطول 

اإلطار 5.16 - مثال على سؤال متهيدي 

اذكر نوع األسمدة املستخدمة في امللكية )ضع عالمة على واحد او أكثر من املربعات(

الباب السادس عشر: االستبيانات واألدلة اإلرشادية

نعم - أكمل هذا القسم1

ال - انتقل إلى القسم التالي2
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مدة عمل املوظفني في امللكية حسب نوع اجلنس، وما إلى ذلك(. قد يكون تبسيط االستبيان فيما يتعلق بالتسلسل 
الهرمي خملتلف مجموعات البيانات هو العامل احلاسم في تبسيط تنظيم معاجلة البيانات ولذلك يوصى به بشدة.

 أمثلة قطرية على االستبيانات على مستوى امللكية وعلى مستوى الرقع : بيرو، أوروغواي

وكما هو مذكور في اجمللد األول )انظر الباب السادس، الفقرات 11.6 و 12.6، والفقرتني 4.1.8 و 5.1.8 من الباب  51.16
الثامن(، ميكن أن يكون للملكية الزراعية رقع في أكثر من قرية أو مقاطعة أو محافظة، تتشارك كلها وسائل اإلنتاج 
نفسها، مثل العمالة أو املباني الزراعية أو اآلالت أو حيوانات اجلر. وفي مثل هذه احلاالت، عندما يتم تشغيل النشاط الزراعي 
للملكية في وحدات إدارية أو جغرافية مختلفة، ميكن أن يختلف موقع الرقع )والثروة احليوانية أيًضا( عن املوقع الرئيسي 
للملكية. وهذا ينطبق كثيراً في حالة امللكيات الكبيرة. وإلجراء عملية جمع وتبويب بيانات اإلحصاء وفقاً ملوقع الرقع 
والثروة احليوانية بواسطة الوحدات اإلدارية، قد ترغب البلدان في أن يعمل استبيان اإلحصاء على جمع العناصر ذات الصلة 
)مثل مساحة امللكية حسب أنواع استخدام األراضي واحملاصيل الرئيسية؛ والثروة احليوانية حسب األنواع الرئيسية( مع 
تقسيم حسب املناطق. تدرج بعض البلدان في استبيان اإلحصاء باباً خاصاً مخصصاً لعرض املتغيرات الرئيسية ذات 

الصلة بواسطة الوحدات اإلدارية / اجلغرافية )مثل اجملتمعات في إيطاليا أو املقاطعات في هنغاريا ورومانيا(.

أمثلة قطرية على االستبيانات اإلحصائية التي تتضمن فصالً عن البيانات اإلقليمية: إيطاليا، هنغاريا، رومانيا

في بعض البلدان، عندما تستخدم االستبيانات الورقية، ولتقليل حجم االستبيانات، يعرض الباب والبيانات اإلقليمية  52.16
في شكل منفصل في ملحق، والذي يجب أن يستكمل فقط إذا أعلنت امللكية أنها تستغل رقع و/أو تربي الثروة احليوانية في 

مناطق/وحدات إدارية مختلفة. ويتم إدراج سؤال مناسب للتصفية في هذه احلالة في اجلزء الرئيسي من االستبيان. 

أمثلة قطرية على االستبيانات اإلحصائية التي تتضمن ملحقاً عن البيانات اإلقليمية: مولدوفا، أرمينيا

حتضير االستبيانات للتصوير الضوئي

عندما يتم التخطيط لتصوير استبيانات اإلحصاء ضوئياً، فهناك حاجة إلى اعتبارات إضافية. وكما هو موضح  53.16
في الباب احلادي والعشرين، يؤدي وجود أساليب تعرف مختلفة )مثل التعرف على العالمات البصرية )OMR(، والتعرف 
الذكي على احلروف )ICR(( وتعليمات محددة من مزودي األجهزة والبرمجيات إلى وضع تصاميم متنوعة لالستبيانات. 

ومع ذلك، ميكن تقدمي توصيات عامة.

أول نقطة ينبغي أخذها بعني االعتبار هي جودة الورق. ويجب جتنب األوراق املعرضة للتجعد بسهولة ألنها ميكن أن  54.16
تؤدي إلى أخذ قراءة خاطئة. اجلانب الثاني يشير إلى لون األجزاء اخملتلفة لالستبيانات. وإذا كان املاسح الضوئي يتعرف على 
العالمات أو النص فقط إذا كانت على خلفية بيضاء، فسيكون لالستبيان خلفية مختلفة للقطاعات التي ال يجب مسحها 
ضوئياً. واجلانب الثالث هو الدقة في طباعة وقص جميع االستبيانات: حيث يحتاج كل استبيان إلى نقاط مرجعية للمسح 
الدقيق في نفس الوضع لتجنب القراءة غير الصحيحة. وينطبق الشيء نفسه على شريط الترميز املراد طباعته في كل 
صفحة لربط أجزاء مختلفة من االستبيان. وأخيراً، من املهم أن يكون النص املكتوب يدوياً في االستبيانات من قبل القائمني 

باحلصر موحداً قدر اإلمكان مع الكتابة اليدوية "النموذجية" وذلك لتمكني برنامج التعرف من العمل بشكل صحيح.

املعلومات، هناك ميزة أخرى ملسح استبيانات  55.16 إلى فوائد استخدام تقنية املسح الضوئي اللتقاط  باإلضافة 
اإلحصاء، وهي أنها تسمح بإمكانية تسجيل وتسمية االستبيانات املمسوحة ضوئياً على شكل رقمي. وهذا يزيد من 

كفاءة تخزين واسترجاع االستبيانات الستخدامها في املستقبل، ال سيما خالل عمليات حترير البيانات الالحقة.

تصميم االستبيانات اإللكترونية

تستخدم االستبيانات اإللكترونية في األساليب القائمة على املقابالت الذاتية مبساعدة احلاسوب واملقابالت  56.16
الشخصية مبساعدة احلاسوب. ويتم حتميل االستبيانات اإللكترونية على املوقع اإللكتروني لإلحصاء الزراعي لكي يقوم 
املالك مللئها عبر اإلنترنت أو لكي يقوم الشخص املسؤول عن املقابلة باستخدام املقابالت الهاتفية مبساعدة احلاسوب، 
أو لكي يتم حتميلها في أجهزة محمولة باليد وغيرها من األجهزة احملمولة مثل األجهزة اللوحية والهواتف الذكية ، إلخ 

بحيث يتم ملئها من قبل القائم باحلصر.

البرنامج العاملي لإلحصاء الزراعي 2020
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يجب أن تكون االستبيانات اإللكترونية سهلة االستخدام وتتضمن معلومات للمساعدة في التصفح وقوائم  57.16
منسدلة وإمكانية التعديل عبر اإلنترنت و قسم للمساعدة أو قسم "األسئلة املتكررة )FAQ(". وميكن النظر في معايير 

ولوائح االستخدام لألشخاص ضعيفي البصر عند تصميم استبيان إلكتروني على الويب. 

حلماية سرية املعلومات، يجب أن يتم الوصول إلى االستبيان اإللكتروني بعد عملية تسجيل دخول آمنة محمية  58.16
بتشفير قوي.

الورقية  59.16 إلى جانب غيرها من أساليب اإلحصاء مثل االستبيانات  اإللكترونية  عادة ما تستخدم االستبيانات 
احلاسوب.  مبساعدة  الهاتفية  املقابالت  و/أو  البريد(  إرسال/استالم  و/أو  البريد  توصيل/رد  و/أو  الشخصية  )املقابلة 

لالطالع على طرق جمع البيانات عن بعد يرجى الرجوع إلى الباب العشرين.

معاجلة االستبيانات اإللكترونية

عند استخدام املقابالت الشخصية مبساعدة احلاسوب أو املقابالت الذاتية مبساعدة احلاسوب/ املقابالت عبر  60.16
اإلنترنت مبساعدة احلاسوب، فال يوجد هناك عملية منفصلة اللتقاط البيانات. يتم التقاط البيانات في الوقت نفسه 
أداة جمع  وتنظيم  يختلف تصميم  أن  املمكن  احلاالت، من  وفي مثل هذه  اإللكتروني.  اجلهاز  يتم تسجيلها في  الذي 
البيانات عن ما هو موجود في االستبيان الورقي. وفي الوقت الذي ينطبق العديد من املبادئ نفسها )على سبيل املثال، 
وضوح الصياغة ، وحذف املواد غير الضرورية( على كل من املقابالت الشخصية مبساعدة احلاسوب أو املقابالت الذاتية 
فيما  متخصصة  مشورة  على  احلصول  ينبغي  أنه  إال  احلاسوب،  مبساعدة  اإلنترنت  عبر  املقابالت  احلاسوب/  مبساعدة 

يتعلق مبسائل مثل:

u املستجيب؛ إلى  األسئلة  لتقدمي  املستخدمة  التكنولوجيا 
u التقاط االستجابة؛  طريقة 
u .أثناء عملية التقاط االستجابة  فحوصات ضمان اجلودة املستخدمة 

االختبار املسبق لالستبيانات

على الرغم من أن أعضاء اجملموعة الذين صمموا االستبيان قد يكونون مؤهلني للغاية، فمن الضروري تقييم فعالية  61.16
االستبيان في امليدان عن طريق سلسلة من االستقصاءات واإلحصاءات التجريبية. ويُتطرق إلى هذه املسألة في 5.19 إلى 
25.19. عند إجراء اإلحصاء بأكثر من لغة واحدة، من املهم اختبار االستبيانات في كل نسخة لغة. كما يجب اختبار االستبيانات 

اإللكترونية. بعد األخذ في االعتبار جتربة االختبار امليداني وتقييم التناقضات في البيانات والردود غير املنطقية، والتي قد تشير 
إلى أن األسئلة لم تكن مفهومة من قبل املالك و/أو القائم باحلصر، فينبغي مراجعة االستبيانات بعناية. ينبغي االنتهاء من 
جميع اختبارات االستبيان، مبا في ذلك االستبيانات اإللكترونية، قبل إجراء اإلحصاء الفعلي بوقت كاف إلتاحة الوقت إلجراء 
التغييرات الالزمة على االستبيانات، وبالتالي على األدلة اإلرشادية، وعند الضرورة، الختبارها مرة أخرى. في حالة االستبيانات 
اإللكترونية، ميكن تكليف مجموعة من اخلبراء الختبارها )انظر امللحق األول لالطالع على مثال من اإلحصاء الزراعي في كندا 
لعام 2016(. في ضوء العدد الكبير من االستبيانات واألدلة اإلرشادية املطلوبة، يجب إتاحة الوقت الكافي لعملية الطباعة.

مزايا وعيوب مختلف أنواع االستبيانات

تبعا خلصائص البلد واملوارد والتكنولوجيا املتاحة، يجب على كل بلد أن يقرر أي نوع من االستبيانات اإلحصائية  62.16
هو األكثر مالءمة للظروف احمللية. ومع ذلك، يرد إيجاز لبعض إيجابيات وسلبيات مختلف أنواع االستبيانات في اجلدول 

أدناه للمساعدة في اتخاذ القرارات حول هذه املسألة. 

في جميع احلاالت، من املهم إبراز أن البلدان نادراً ما تستخدم نوعاً معيناً من االستبيانات فقط. وهذا يعني  63.16
أنه بالنسبة لبعض أنواع امللكيات أو بعض املناطق، قد تكون االستبيانات الورقية هي األنسب، بينما ميكن استخدام 
يتم  عندما  أيضاً،  امللكيات.  من  أخرى  ألنواع  أو  أخرى  مناطق  في  اإلنترنت  على  واالستبيانات  باليد  احملمولة  األجهزة 
االستبيانات  من  صغيرة  كمية  هناك  يكون  أن  املستحسن  فمن  احلاسوب،  مبساعدة  الشخصية  املقابالت  استخدام 

املطبوعة للنسخ االحتياطي في حالة فشل التكنولوجيا.

للحصول على أمثلة قطرية الستبيانات حول مواضيع مختلفة )املوضوع 1 إلى املوضوع 15(، واستقصاء مجتم، 
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اإليجابيات:
االستبيانات اإللكترونية على االستبيانات اإللكترونية باستخدام األجهزة احملمولة باليداالستبيانات الورقية

شبكة اإلنترنت
سهولة الفهم. 1
 ميكن للمستجيبني مراجعة . 2

إجاباتهم بسهولة

سهولة إدارتها في امليدان. 1
بعض خطوات التحقق والتخطي تعمل تلقائياً. 2
مُتِكن من إجراء مقابالت أكثر سالسة وسرعة. 3
 مُتِكن من استخدام استبيانات متعددة وفقاً . 4

لإلجابات املستلمة
توفر روابط سريعة إلى اخلرائط وصور األقمار الصناعية ونظام حتديد . 5

املواقع ملساعدة القائمني على اإلحصاء على القيام بالعمل امليداني
 في النهج التركيبي، مُيِكن هذا النوع ملكيات . 6

املعاينة من تطبيق وحدات التكميلية أثناء استخدام الوحدة احملورية
إمكانية التبديل بني لغات مختلفة بسهولة. 7
توفر قوائم منسدلة. 8

انخفاض التكلفة. 1
سهولة تطبيقها. 2
بعض خطوات التحقق . 3

 والتخطي 
تعمل تلقائياً

سرعة املعاجلة. 4
ميكن أن تكون متوفرة بلغات . 5

مختلفة
توفر قوائم منسدلة. 6

 السلبيات:
االستبيانات اإللكترونية على االستبيانات اإللكترونية باستخدام األجهزة احملمولة باليداالستبيانات الورقية

شبكة اإلنترنت
طباعة أو توزيع أو مناولة آالف أو ماليني . 1

األوراق جتعل العمل امليداني صعباً
 تتطلب عمليات خاصة للتحرير. 2

 اليدوي والتقاط البيانات )يدوياً / 
التصوير الضوئي(

 االستبيانات الورقية ميكن أن . 3
تتلف بسهولة

 في حالة النهج التركيبي، . 4
 من الصعب استخالص

 ملكيات معاينة

كما تتطلب اختباراً ميدانياً في أصعب الظروف وبرنامج تدريب جيد. 1
تكلفة األجهزة، ولكن ميكن تقاسم التكلفة مع االستقصاءات األخرى. 2
مطلوب مهارات خاصة لبرمجة األجهزة. 3
حاجة البلد ألن يكون لديه خدمات اتصال جيد باإلنترنت أو باألقمار . 4

الصناعية

تعمل بشكل جيد مع . 1
املستجيبني املتعلمني

ينبغي أن يكون املستجيبون . 2
مدربني بطريقة ما على 

االستجابة بشكل صحيح
تتطلب إجراءات أمان لتجنب . 3

القرصنة وحماية السرية
حاجة البلد ألن يكون لديه . 4

خدمات اتصال جيد باإلنترنت 
أو باألقمار الصناعية

جدول 1.16 - مزايا وعيوب مختلف أنواع االستبيانات

األدلة اإلرشادية
مقدمة

تعتمد جودة البيانات التي يتم جمعها خالل اإلحصاء بشكل كبير على جودة العمل امليداني الذي يقوم به  64.16
القائمون باحلصر واملشرفون. يجب أن يفهم املوظفون امليدانيون بوضوح جميع التفاصيل واإلجراءات الواجب اتباعها 
وأن يتعلموا عدداً كبيراً من املفاهيم والتعاريف. ويكاد يكون من املستحيل بالنسبة لهم أن يصبحوا ملمني متاماً بهذه 
األمور خالل فترة تدريب قصيرة ولذلك فهم بحاجة إلى مواد مطبوعة و/أو إلكترونية كمرجع. وسُتمّكنهم هذه األدلة 
من مراجعة ما تعلموه إلتقان املوضوع والبحث في البنود التي تنشأ فيها الشكوك أو املشكالت عند الشروع بإجراء 
املقابالت. تخدم األدلة اإلرشادية غرضني أساسيني؛ األول هو كونها مبثابة أداة للدراسة خالل الدورات التدريبية والثاني 

لتوفير املواد األساسية لتكون مرجعا خالل احلصر اإلحصائي.

ألغلبية  65.16 ميكن  اإلحصاء.  خالل  تنفيذه  املتوقع  والعمل  اتباعها  الواجب  واإلجراءات  املعايير  بوضوح  األدلة  حتدد 
يسيروا  أن  الضروري  من  ولكن  اخلاصة،  بطريقتهم  يواجهوها  التي  التحديات  وحل  اإلحصاء  أعمال  تنفيذ  املوظفني 
جميعهم بالطريقة نفسها على جميع املستويات )املوظفون رفيعو املستوى واملشرفون والقائمون باحلصر(؛ وبالتالي، 
يجب عليهم اتباع ذات القواعد واإلرشادات. ويجب أن يكون هناك تعريف واحد فقط لكل نوع من أنواع املعلومات الزراعية 

التي يتم جمعها. ومع توفر األدلة اإلرشادية، سيكون من األسهل امتالك القدرة على مقارنة البيانات واحلفاظ عليها.

األدلة  66.16 فإن  العشرين(،  الباب  )انظر  امليدان  هذا  في  املستخدمة  البيانات  التقاط  أساليب  عن  النظر  بغض 
اإلرشادية لها أهمية قصوى لضمان جودة العمل امليداني. وهناك حاجة إلى أدلة مطبوعة أو متوفرة على اإلنترنت أو 
مدرجة في برنامج أجهزة التقاط البيانات أو أي مزيج منها. لذلك، تنطبق التوصيات التالية على أي طريقة مستخدمة 

في هذا امليدان. يتوفر أدانه اقتراحات محددة لألدلة اإللكترونية عند االقتضاء.

البرنامج العاملي لإلحصاء الزراعي 2020
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املقابالت الشخصية مبساعدة احلاسوب املقابلة بالورقة والقلم
أ( الوحدات التكميلية والوحدات احملورية تنفذ في الوقت نفسه

تتشابه األدلة اإلرشادية مع تلك املستخدمة في النهج التقليدي عند القيام بحصر كامل: يجب زيارة جميع امللكيات دليل الوحدة احملورية
ويجب أن تكون تغطية اإلحصاء مضمونة

قيام القائم باحلصر بأخذ العينات أثناء 
العمل امليداني

يجب أن توضح األدلة اخلاصة بالوحدة احملورية بوضوح كيفية املضي 
في اختيار عينة امللكيات للوحدات التكميلية

ميكن تصميم برنامج اجلهاز احملمول باليد بحيث 
يختار تلقائياً امللكيات التي سيتم فيها تطبيق 

الوحدات التكميلية

هناك حاجة إلى دليل واحد لكل نوع من املوظفني امليدانيني )دليل دليل املوظفني امليدانيني
للقائمني باحلصر ودليل للمشرفني( يوضح بالتفصيل طريقة جمع 

البيانات اخلاصة ببنود الوحدات احملورية والتكميلية.

يجب أن يكون "الدليل اإللكتروني" اخلاص بالقائمني 
على اإلحصاء "مفتوحاً" فقط أثناء تنفيذ الوحدات 

التكميلية. في حالة األدلة املطبوعة، من املمارسات 
اجليدة استخدام ورق بألوان مختلفة لتمييز 

التعليمات اخلاصة بالوحدات التكميلية

ب( يتم تنفيذ الوحدات التكميلية بعد االنتهاء من تنفيذ الوحدة احملورية
يجب إعداد أدلة مختلفة: واحد للتطبيق أثناء تنفيذ الوحدة احملورية وأخرى للوحدات التكميلية التي سيتم جمعها في 

وقت ما بعد وضع الصيغة النهائية للوحدة احملورية

 ميكن إعداد العديد من األدلة األخرى إلى جانب أدلة القائمني باحلصر واملشرفني، على سبيل املثال، أدلة التدريب،  67.16
وأدلة اإلدراج، واألدلة اخلاصة بعملية اإلدخال، وأدلة التحرير، واألدلة اخلاصة بتنقيح البيانات، وأدلة االستقصاء الالحق 

لإلحصاء، وما إلى ذلك. في هذا الباب، يتم عرض األدلة اخلاصة بعملية جمع البيانات فقط.

 ينبغي تكييف أدلة اإلحصاء مع كل أسلوب إحصاء. وفي الفقرات التالية، يتم عرض النقاط املقترحة التي  68.16
يجب إبرازها في األدلة حتت كل أسلوب من أساليب اإلحصاء. وبطبيعة احلال، فإن النقاط املذكورة أعاله تشير إلى أن 

جميع األدلة تظل صاحلة بغض النظر عن األسلوب املعتمد.

التقليدي، مع احلصر الكامل، يجب أن تؤكد األدلة على احلاجة إلى التغطية الكاملة  69.16 النهج  في حالة اتباع 
القائمون  من خاللها  يقوم  أن  ينبغي  التي  الطريقة  بشأن  الواضحة  القواعد  تكون  أن  وينبغي  اخملصصة.  للمساحة 
باحلصر مبسح مساحة احلصر احملددة لتجنب اإلغفال أو العد املزدوج للملكيات جزءاً ال يتجزأ من أدلة القائمني باحلصر. 

وبنفس املفهوم، ينبغي أن يؤكد دليل املشرفني على التحقق من التغطية الكاملة للمناطق اخملصصة لإلشراف.

إذا مت تبني النهج التركيبي، فيجب التمييز بني حالتني: 70.16
 عندما يتم تنفيذ الوحدات التكميلية في نفس الوقت مع الوحدة احملورية؛أ( 
 عندما يتم تنفيذ الوحدات التكميلية بعد االنتهاء من تنفيذ الوحدة احملورية.ب( 

يتم عرض خصائص األدلة اإلرشادية في كلتا احلالتني في اجلدول 2.16 أدناه.

جدول 2.16 - خصائص األدلة اإلرشادية للنهج التركيبي

عند استخدام السجالت كمصدر لطريقة للحصول على بيانات اإلحصاء، من اجمللد األول - فقرة 9.4، يتم متييز  71.16
حالتني: أ( ميكن أن تستند جميع بيانات اإلحصاء األساسية إلى مصادر إدارية؛ ب( ميكن احلصول على بعض املواد األساسية 
األدلة هذا  تأخذ  أن  ويجب  بيانات االستقصاء/ اإلحصاء.  األخرى من  العناصر  ويجب احلصول على  اإلدارية،  املصادر  من 
التمييز بعني االعتبار. في احلالة األولى، يجب أن تشير األدلة إلى كيفية جمع البيانات من السجالت اإلدارية لتجنب التكرار 
واإلغفال، والتأكيد على ضرورة احلفاظ على سرية البيانات املسجلة إذا لزم األمر. كما يجب أن تشرح بوضوح أي تعديل 
ناشئ عن وجود مفاهيم مختلفة للتعريفات في السجالت مقابل التعريفات املوجودة في اإلحصاء. في احلالة الثانية ، 
هناك حاجة إلى نوعني من األدلة: أحدهما للعمل املكتبي جلمع املعلومات من املصادر اإلدارية واآلخر للعمل امليداني، وهذا 

األخير له نفس اخلصائص املوضحة مسبقاً.

برنامج اإلحصاء  72.16 إلى 16.4(، يتم إجراء  الفقرات 13.4  املتكامل، )اجمللد األول،  واالستقصاء  اإلحصاء  نهج  في 
الزراعي وبرنامج استقصاء تركيبي مثل االستقصاء الزراعي املتكامل على أساس سنوي بني اإلحصائني. ويلزم وضع أدلة 

محددة لإلحصاء الذي يجرى كل عشر سنوات ولالستقصاءات السنوية على أساس املعلومات املفصلة أعاله.

الباب السادس عشر: االستبيانات واألدلة اإلرشادية
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إعداد األدلة في الوقت املناسب

وينبغي إعداد األدلة اإلرشادية قبل بدء التدريب بوقت كاف وتوفيرها في بداية دورة تدريب املوظفني. قد يكون  73.16
التدريبية ملوظفي اإلحصاء. ومن األفضل للغاية أن  الدورة  من املستحسن وضع األدلة مع األخذ بعني االعتبار نتائج 
يكون هناك مسودات أدلة في هذه املرحلة. وعادة ما يكون تدريب كل فئة من فئات موظفي اإلحصاء في امليدان على 
عاتق املسؤولني األعلى أو على عاتق املسؤولني في املقر الرئيسي، والذين تلقوا التدريب للتو )انظر الباب السابع عشر(، 
ولذلك، من الضروري أن يكونوا قادرين على االعتماد على وثيقة ستستخدم كأساس لنقل التعليمات الواجب اتباعها 
االنتهاء من استبيانات  إال بعد  األدلة  االنتهاء من  أنه ال ميكن  األذهان  أال يغيب عن  ينبغي  في أعمال اإلحصاء. كما 

اإلحصاء واإلجراءات اإلدارية اخملتلفة، وهو سبب آخر يجعل من التحضيرات األولية لإلحصاء ضرورية.

مؤلفي األدلة اإلرشادية

يجب إعداد أدلة التعليمات من قبل أشخاص على دراية بإجراء إحصاء زراعي أو عمليات إحصائية أخرى، ليس  74.16
فقط من الناحية النظرية ولكن أيضاً من الناحية العملية. وهذا مهم بشكل خاص لكي يكون باإلمكان وضع العديد 
من األمثلة الواقعية. ومن خالل خبرتهم في هذا اجملال، سيعرف مؤلفو األدلة املشكالت التي حتدث في معظم األحيان 

خالل فترة احلصر، وسيكونون قادرين على تقدمي حلول عملية ومبادئ توجيهية حلل مثل هذه املشاكل.

تدريبهم مؤخراً،  75.16 تلقوا  الوكالة املسؤولة عن اإلحصاء قد  الفنيون في  املوظفون  في كثير من األحيان، يكون 
وعلى الرغم من معرفتهم باجلوانب الفنية، إال إنهم ال يتمتعون بأي خبرة ميدانية أو أن خبرتهم قليلة. في هذه احلالة، 
يجب عليهم التشاور على نطاق واسع مع املوظفني، مبا في ذلك القائمني باحلصر واملشرفني من ذوي اخلبرة الذين شاركوا 
إذا كانت  أو االستقصاءات السابقة للتعلم من جتاربهم واالستفادة من خبراتهم في صياغة األدلة.  في اإلحصاءات 
الذين  املوظفني  الضروري استشارة  بإحصاء سابق، فمن  اخلاصة  األدلة  اتخاذها هي حتديث  يتعني  التي  األولى  اخلطوة 
قاموا مبراجعة االستبيانات )على سبيل املثال، احملررين أو منقحي البيانات( ملعرفة األسئلة التي تثير املشاكل والبحث في 
أسباب هذه املشاكل. ومن شأن هذا األمر أن يوفر القدرة على تصحيح أي أخطاء في املواد اإلرشادية. وينبغي أن تكون 
هذه املعلومات موجودة في تقرير فني رمبا متت كتابته بعد اإلحصاء السابق. ولكن ليس هذا هو احلال في كثير من البلدان 
النامية هذا ليس كذلك. وبالتالي، يتعني على املرء االعتماد على املعلومات الشفهية من املوظفني السابقني. وينبغي 
االستفادة بشكل أمثل من اخلبرة املكتسبة خالل اإلحصاء التجريبي وفي االختبار التجريبي عند تنقيح األدلة وإعدادها. 
يجب أن يتذكر مؤلفو أدلة التعليمات أن املوظفني الذين يشاركون في التعداد هم أشخاص مختلفون. وبالتالي، يجب 
كتابة األدلة بلغة بسيطة لتكون مفيدة للموظفني ذوي املستوى التعليمي األقل وفي نفس الوقت تلبية متطلبات 
التوظيف للوظيفة. إن إدراج توضيحات وأمثلة في األدلة، والتي قد تبدو أساسية، له ما يبرره. من اجليد عادة أن تؤخذ في 

االعتبار األدلة من البلدان اجملاورة ذات اخللفيات الثقافية املماثلة، خاصة إذا مت تنظيم اإلحصاء ألول مرة.

عرض األدلة اإلرشادية

جتنب  76.16 يجب  فهمها.  يسهل  بحيث  وبسيطة  واضحة  اإلرشادية  األدلة  في  املستخدمة  اللغة  تكون  أن  يجب 
التعبيرات االصطالحية، حيث قد تختلف معانيها في محافظات مختلفة من البالد. وفي حال كان هناك العديد من 
اللغات احمللية في البالد، فيمكن إعداد األدلة في أي منها باإلضافة إلى االستبيانات أيضاً. ينبغي، قدر اإلمكان، توضيح 
الكلمات التي ميكن تفسيرها بطرق عدة، أو الكلمات التي تختلف في املعنى من مكان إلى آخر، )على سبيل املثال، في 
بعض مناطق البلد ، تُستخدم كلمة "اجملتمع" وفي الوقت ذاته تستخدم كلمة " "مستوطنة" لإلشارة إلى ذات املفهوم 
في منطقة أخرى( أو ينبغي التأكيد على املعنى املطلوب. وفي حالة األدلة اإللكترونية، ميكن تقدمي توفير مساعدة حول 
إلى  روابط  اإللكترونية وجود  األدلة  تتيح  البالد.  أجزاء مختلفة من  لتعريفات املصطلحات في  البديلة  االستخدامات 

القواميس ومسارد املصطلحات اخملصصة، وهو ما يوفر مرونة أكبر.

شكل ومحتوى األدلة اإلرشادية

يجب أال تكون األدلة اإلرشادية كبيرًة جداً، ويفضل أن تتراوح ما بني 45 إلى 60 صفحة، وبالنسبة لألدلة الورقية  77.16
فينبغي أن تكون صغيرة مبا يكفي ليكون باإلمكان وضعها في حقيبة يد. ومع ذلك، يجب توخي احلذر لضمان أن تتناول 

األدلة جميع نقاط العمل وميكن قراءتها بسهولة.
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وفي حالة األدلة املطبوعة، يعد حجم اخلط املستخدمة في األدلة عامالً مهماً. وجتدر اإلشارة إلى أنه في العديد  78.16
من احلاالت، يتم إجراء التدريب امليداني وجمع البيانات في أماكن يكون فيها مستوى اإلضاءة غير كاف، بحيث تصبح معه 
عملية قراءة اخلطوط املكتوبة بحجم صغير صعبة. يجب الفصل بني األبواب والفقرات ويجب كتابة العناوين بحروف 
كبيرة ويفضل أن يرافقها بعض الرسومات، لتسهيل عملية حتديد املوضوع بسهولة. عندما تكون األبواب طويلة، قد 

تكون الرسومات أو الرسوم التوضيحية مبثابة نقاط مرجعية وجتعل من السهل حتديد موقع املوضوع املطلوب.

وفي حالة األدلة املطبوعة، عادًة ما يترك هامش عريض على اجلانب األيسر من الصفحة إلبراز النقاط التي يتم  79.16
تناولها في كل فقرة، وهذا من شأنه العثور على املوضوعات بسرعة. كما ينبغي أن تكون الهوامش عريضة مبا يكفي 
خالل  مربكة.  أنها  يرون  التي  النقاط  لتوضيح  ضرورية  يرونها  مالحظات  أي  تسجيل  من  امليدانيني  املوظفني  لتمكني 
الدورة التدريبية، ينبغي تشجيع املوظفني على القيام بذلك، ألن العديد منهم سوف يتم تعليمهم على عدم الكتابة 
في الكتب. وفي حالة استخدام األدلة اإللكترونية، ينبغي توفير بعض األوراق أو أي جهاز آخر كاجلهاز اللوحي لتدوين 

املالحظات يدوياً للمتدربني في الدورات التدريبية.

كما سبق ذكره، لن يتمكن مسؤول اإلحصاء أو القائم باحلصر من حفظ األدلة غيباً، ولكن يجب أن يكون على  80.16
دراية كاملة بها ملعرفة كيفية العثور على موضوعات محددة. ولهذا الغرض، فإن الرسوم التوضيحية والعناوين الهامشية 
للفقرات ذات فائدة كبيرة. ولتسهيل عمل التشاور، ينبغي أن حتتوي األدلة على فهرس لألبواب والفقرات. ويجب أن تكون 
هذه الفقرات واألبواب مرقمة ومن الطرق املالئمة واملستخدمة في عملية الترقيم هي ترقيم الفقرات بذات الترقيم 
اخلاص باألبواب التي تنتمي إليها تلك الفقرات، متبوعا بـ "نقطة" والرقم التدريجي املقابل للفقرة، على سبيل املثال : الباب 
األول - معلومات عامة 1.1 ما هو اإلحصاء الزراعي؟ 1.2 هدف اإلحصاء؛...الخ. تسمح الكتيبات اإللكترونية باستخدام 

الروابط في أجزاء مختلفة من الدليل وإرسال القارئ مباشرة من قائمة احملتويات إلى الفقرة املطلوبة.

عند استخدام األدلة الورقية، من املهم أن يكون الورق املستخدم لألدلة ذا نوعية جيدة، وذلك لتحمل االستخدام  81.16
املتكرر دون أن يتمزق أو يتلف. ويجب أن تكون صفحة الغالف مقاومة لألحوال اجلوية وذات لون يجذب االنتباه حتى ميكن 

حتديد موقعه بسهولة من بني أوراق اإلحصاء األخرى.

وتوجد أنواع مختلفة من موظفي اإلحصاء، أي القائم باحلصر واملشرف وموظفي املستوى األعلى أو موظفي  82.16
من  مجموعة  هنالك  ذلك،  ومع  منهم.  لكل  الدليل  محتوى  استخدام  ويختلف  عشر(،  السابع  الباب  )انظر  املقر 
املسائل املشتركة بني جميع موظفي اإلحصاء، مثل الغرض من اإلحصاء، والتعريفات األساسية، وتفسيرات األساس 
القانوني، وكيفية ملء االستبيان، وما إلى ذلك. في العديد من البلدان، عادة ما يتم إعداد دليل واحد فقط، مبا في 
ذلك جزء يشتمل على عناصر مشتركة وجزء لكل مستوى من مستويات املوظفني، بحيث يتم فيها تقدمي تعليمات 
مفصلة تتعلق بعملهم. وبهذه الطريقة، سيكون من السهل على اجلميع العثور على اجلزء املتعلق بعملهم اخلاص 
وقراءته. في بعض البلدان يتم طباعة أدلة منفصلة، ولكن قد ينطوي هذا النظام على العديد من املشاكل احملتملة. 
في بعض األحيان، يتم إعداد أدلة منفصلة ولكن يتم طباعتها معاً لتشكل مجلداً واحداً. ويسّهل عرض الكتيبات 
من  جزء  أي  إلى  سريعة  روابط  مع  واحد،  مكان  في  متعددة  أدلة  وجود  مشابه  جهاز  أو  لوحي  جهاز  في  اإللكترونية 

الدليل )انظر الفقرات 67.16 إلى 71.16(.

أيا كان الشكل اخملتار لعرض األدلة اإلرشادية، يجب أن يكون ترتيب البنود منطقياً ومتسقاً مع االستبيانات ذات  83.16
الصلة. في البداية، سيكون هناك، بطبيعة احلال، شرح حول ماهية اإلحصاء، وأساسه القانوني وأسباب إجراؤه. يجب أن 
يكون هذا التوضيح في متناول موظفي اإلحصاء وأن يزودهم بالعناصر الضرورية بحيث يكونون على استعداد لتقدمي 
اإلجابات إلى املالك الذين سيقابلونهم ويكونوا قادرين على االستجابة بشكل رسمي ألي شخص آخر )أو السلطات ( 

ممن هناك حاجة إلى تعاونهم.

يجب أن تتناول األدلة القضايا التالية: 84.16

u  يعزز اإلحصاء  أعمال  على  تؤثر  التي  والتعاريف  واإلجراءات  لألهداف  الواضح  الفهم  إن  اإلحصاء.  تنفيذ 
الكفاءة في عملية احلصر. يجب توفير مثل هذه املعلومات في الدليل اخلاص بالقائم باحلصر. وتناقش أدناه 

الواضح. الفهم  االعتبارات احملتملة لهذا 
u  أهداف وطبيعة اإلحصاء بلد ما، فإن  النظر عن مدى تطور  اإلحصاء. بشكل عام، وبغض  أهداف وطبيعة 

عبارة عن حتقيق في هيكل  الزراعي هو  اإلحصاء  أن  اإلحصاء  يعي موظفو  أن  ويجب  نفسها.  الزراعي هي 

الباب السادس عشر: االستبيانات واألدلة اإلرشادية
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القطاع الزراعي في بلد ما. يتم جمع معلومات حول الوحدة اإلحصائية، امللكية الزراعية. والهدف من ذلك 
هو تضمني جميع امللكيات في نطاق وتغطية اإلحصاء. على سبيل املثال، إذا مت استخدام النهج التركيبي، 
الوحدات  وفي  احملورية  الوحدة  في  امللكيات  بني  االختالفات  واضحة حول  توفير شروحات  إلى  حاجة  فهناك 
الوحدات  دليل منفصل ألخذ عينات  إعداد  ذلك، ميكن  بعد  العينة.  إلى  اإلشارات  إلى  باإلضافة  التكميلية 
رابط  نفس  في  التكميلية  للوحدات  دليل  إنشاء  فيتم  اإللكترونية،  األدلة  استخدام  مت  وإذا  التكميلية. 

الرئيسي. بالدليل  يكون مرتبطاً  اإللكتروني  الدعم 
u  املبادئ تكن  لم  إذا  املشاكل  من  العديد  تنشأ  قد  اإلحصاء،  تنفيذ  عند  اإلحصاء.  عن  املسؤولة  املنظمة 

األدلة  تُدرج في  أن  الضروري  املنظمة بوضوح. ولذلك، من  يتم ذكر  وإذا لم  التوجيهية محددة بشكل جيد 
في  املشاركة  اخملتلفة  اإلقليمية  ومكاتبها  اإلحصاء،  عن  املسؤول  املكتب  ذكر  مع  املسؤولة،  املنظمة 
أعمال اإلحصاء، وكذلك األشخاص املسؤولني، ومناصبهم في الهيئات التي مت إنشاؤها خصيصاً ألغراض 
عملية  عن  املسؤولة  للمنظمة  الوصف  هذا  سيمكن  الرابع(.  الباب  )انظر  اإلحصاء  جلان  مثل  اإلحصاء، 
الهيكل.  تلعبه في هذا   / يلعبه  الذي  الدور  البدء كل مسؤول من فهم  التي على وشك  اإلحصاء  تنفيذ 
وسيتم شرح عمل كل مسؤول من مسؤولي اإلحصاء بطريقة عامة، لكي يفهموا الغرض األساسي من 

عملهم من خالل إدراج وصف مفصل لكل خطوة في محتوى األدلة.
u  األدلة في  واالستحقاقات  القانونية  املسؤوليات  ذكر  يجب  السرية.  على  واحلفاظ  القانونية  اجلوانب 

يتم  احلاالت  بعض  وفي  اإلحصاءات،  حول  قانون  يوجد  البلدان،  من  العديد  في  احلال  هو  وكما  اإلرشادية. 
إصدار مرسوم محدد لتسهيل عمل اإلحصاء. يجب أن يستند الباب املقابل إلى هذه الوثائق. وينبغي تزويد 
مع  بعملهم،  للقيام  الكافية  السلطة  لديهم  بأن  يشعروا  حتى  املرسوم  من  بنسخة  امليدانيني  املوظفني 
تؤكد  معلومات  بتقدمي  املالك  إقناع  شيء  كل  وقبل  أوالً  يحاولوا  أن  دائماً  عليهم  يجب  أنه  على  التأكيد 
من  القصوى  احلاالت  في  فقط  العقوبات  إلى  اللجوء  وميكن  للقانون.  وفقاً  املقدمة  البيانات  سرية  ضمان 
التي  البيانات  التزام موظفي اإلحصاء باحلفاظ على سرية  التركيز على  أن يكون  عدم االستجابة. وينبغي 
آمن،  املكتملة في مكان  باالستبيانات  االحتفاظ  االحتياطات، مثل  إلى بعض  باإلضافة  احلصول عليها،  مت 
وإجراء املقابالت دون وجود شهود )ليس في حضور أي شخص قد يكون مصاحباً ملوظف اإلحصاء أو املالك(، 

التي تعتبر ضرورية. وغيرها من االحتياطات 
u  قبول مت  قد  يكون  أن  ويجب  اإلحصاء.  وحقوق موظفي  التزامات  بيان حول  إعداد  يجب  واحلقوق.  االلتزامات 

اإلحصاء،  في  التحديد  وجه  على  يعملون  مدنيني  موظفني  بصفتهم  املوظفني  قبل  من  االتفاقيات  هذه 
ويشتمل ذلك على سبيل املثال على موافقتهم بأن يكونوا لطفاء ومهذبني مع املستجيبني، وأال يناقشوا 
وما  شيء  أي  بيع  وعدم  املنتجني،  من  آخر  شيء  أي  أو  الطعام  طلب  وعدم  الدينية،  أو  السياسية  املسائل 
أن تنص االتفاقيات أن يكون للموظفني احلق في احلصول على أجر مقابل عملهم،  إلى ذلك. وينبغي أيضاً 

باإلضافة إلى حقوق أخرى مثل أن يعاملوا بلطف من قبل املشرفني عليهم.
u  ينبغي والتي  اإلحصاء،  في  املستخدمة  واملفاهيم  للتعاريف  باب  تخصيص  ينبغي  واملفاهيم.  التعاريف 

)غالباً  اإلحصائية  الوحدة  واملفاهيم  التعريفات  هذه  بني  ومن  وحفظها.  فهمها  امليدانيني  املوظفني  على 
ما تكون امللكية الزراعية(، والتغطية اجلغرافية، والفترات املرجعية الزمنية )مثل السنة الزراعية للنشاط 
املالك،  وسن  اجلنس  نوع  أو  احلصر  يوم  أو  األراضي  الستخدام  وفقاً  امللكية  مساحة  أو  الرئيسي  الزراعي 
الخ(. للحصول على تفاصيل الفترات املرجعية، انظر اجمللد األول، الباب الثامن فيما يتعلق بجمع البيانات، 

باإلضافة إلى شرح موجز ملنهجية أخذ العينات، إن وجدت.
u  ليسوا املوظفني  غالبية  ألن  كبير،  وبتفصيل  بوضوح  اخلريطة  قراءة  تفسير  ينبغي  اخلرائط.  وقراءة  وضع 

الرغم  وعلى  اخلرائط.  على  أخرى  بأعمال  القيام  أو  الرسومات،  عمل  أو  اخلرائط،  استخدام  على  معتادين 
يعرض  أنه  إال  عشر(،  الرابع  الباب  )انظر  امليدانيني  للموظفني  مشترًكا  اعتباره  ميكن  موضوع  هذا  أن  من 
بنفس  للقيام  مضطرين  جميعا  ليسوا  أنهم  حيث  اإلحصاء،  موظفي  خملتلف  بالنسبة  طفيفة  اختالفات 

العمل على اخلرائط ما لم يكونوا مشاركني في عمليات ضبط اجلودة والتحقق من جمع البيانات.
u  GPS بأجهزة  باحلصر  القائمني  و/أو  املشرفني  تزويد  ميكن   )GPS( املواقع  لتحديد  العاملي  النظام  استخدام 

ويجب   .)4.1.8 الفقرة  األول،  اجمللد  )انظر  امللكية  إحداثيات موقع  وأحياناً  العمل  إحداثيات منطقة  لتحديد 
أن تشرح األدلة بوضوح استخدام نظام الـ GPS وكذلك لقياس املساحات عند احلاجة.
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u  مبساعدة الشخصية  املقابالت  استخدام  فيها  يتم  التي  احلاالت  في  البيانات.  التقاط  أجهزة  استخدامات 
احلاسوب، فيجب شرح طريقة استخدام وإدارة األجهزة املستخدمة في التقاط البيانات )الهاتف الذكي، احلاسوب 
احملمول الصغير، األجهزة اللوحية ، إلخ( بشكل مفصل في األدلة. كما يجب تضمني خصائص البرامج املصممة 
اللتقاط البيانات باإلضافة إلى قائمة الستكشاف األخطاء وإصالحها في األدلة )انظر الباب العشرين(. كما إن 
هنالك استخدام متزايد لنظم املعلومات اجلغرافية وصور األقمار الصناعية على األجهزة اإللكترونية التي ميكن 

أن تساعد املوظفني امليدانيني عند التنقل عبر منطقة عملهم )انظر الباب العشرين(.

أمثلة قطرية لألدلة اإلرشادية: جمهورية الو الدميقراطية الشعبية، أوغندا

ترشيد  85.16 كيفية  وتعلم  األخطاء،  جتنب  على  باحلصر  القائمني  املقبولة  العامة  املؤشرات  بعض  تساعد  قد   
جهودهم، وإقامة عالقات عمل فعالة مع املستجيبني وإجناز مهام العمل في وقت قصير.

دليل القائمني باحلصر

قد تكون احملتويات األساسية لدليل القائمني باحلصر على النحو التالي: 86.16

u أسباب إجراء اإلحصاء وما هي أهميته
u )7.1 أهداف اإلحصاء )اجمللد األول، الباب األول، الفقرة
u اإلحصاء معلومات  استخدامات 
u اإلحصاء معلومات  استخدامات 
u )الطبيعة والنطاق والتغطية )مبا في ذلك عتبات اإلحصاء إن وجدت
u :واإلجراءات التعريفات 

l  تعريفات عامة مثل "ما هو اإلحصاء الزراعي" )اجمللد األول، الباب األول، الفقرة 1.1( ، "ما املقصود بالبيانات
.)Ibidem( "الهيكلية

الزراعي،  واملالك  الزراعية،  امللكية  مثل  األول  اجمللد  نهاية  في  املصطلحات"  "مسرد  من  رئيسية  تعريفات 
واألراضي الزراعية، واليوم املرجعي لإلحصاء، والسنة املرجعية لإلحصاء.

وستكون اإلجراءات التشغيلية الرئيسية موجودًة أيضاً في هذا القسم، على سبيل املثال: طريقة اإلحصاء 
التي يطبقها البلد؛ أنواع اخلرائط التي سيتم استخدامها؛ كيف مت حتديد مساحات احلصر؛ كيف مت حتديد 
قائمة امللكيات )إذا كان ذلك مناسباً(؛ كيفية حتديد مساحة احلصر املناسبة للعمل فيها؛ وكيفية املضي 

قدماً عند التواجد في مساحة احلصر.
l  أسلوب اجلمع املقابلة بالورقة والقلم؛ املقابالت الشخصية مبساعدة احلاسوب؛ املقابالت الهاتفية مبساعدة

احلاسوب؛ املقابالت الذاتية مبساعدة احلاسوب؛ أو استخدام مزيج من أساليب جمع البيانات
l .)"ًالوقت املرجعي. نطاق العمل امليداني لإلحصاء )على سبيل املثال: "من املتوقع أن يستمر العمل امليداني 20 يوما
l .)املنظمة امليدانية لإلحصاء )الهيكل التنظيمي 
u )مسؤوليات وحقوق موظفي اإلحصاء مع التركيز على القائمني باحلصر )انظر الباب السابع عشر
u الشخص املسؤول عن املقابلة وأساليب إجراؤها
u سمات يستحسن أن يتحلى بها املسؤول عن املقابلة
u للمقابلة التحضير 
u املقابلة نصائح إلجراء 
u حل املشاكل الشائعة خالل إجراء املقابالت
u االستبيان
u  استخالص وكيفية  سؤال  كل  من  املتوقعة  للبيانات  احملدد  النوع  يخص  فيما  بند  لكل  توضيحات  توفير 

أو  ورقة  على  شكل:  )بأي  اإلحصاء  استبيان  أقسام  من  قسم  لكل  صورة  عرض  يجب  املناسبة.  اإلدخاالت 
شاشة( وتعليمات مفصلة حول املفهوم املضمن في السؤال، والتاريخ املرجعي وكيفية ملء االستبيان.

u أشكال اإلحصاء األخرى
u مناذج اإلدراج والتخطيط
u جداول التحويل واجلداول ذات الصلة
u )املوضوعية )عند وضع تصور بشأنها القياسات 

l قياس املساحات
l )قياس احملصول )جني احملاصيل
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l استخدام حاسبة اجليب و/أو نظام حتديد املواقع لقياس املساحة
u )املقابالت الشخصية مبساعدة احلاسوب البيانات )عند استخدام  التقاط  استخدامات أجهزة 
u البيانات إدخال 
u البيانات  تصحيح مدخالت 
u اإلحصاء استبيانات  حفظ 
u االستبيانات نقل 
u حل مشاكل اجلهاز
u إدارية امللحق األول تعليمات 
u .استبيانات مكتملة أمثلة على  الثاني  امللحق 
يجب أن يتضمن الدليل وصفاً عاماً للعمل الذي سيتم القيام به، وأن يوضح أنه سيتعني على القائمني باحلصر  87.16

السفر عبر املناطق املكلفني بها، وأن يحددوا امللكيات، وأن يطلبوا من كل مالك تقدمي املعلومات املطلوبة في االستبيان 
أو االستبيانات التي مت تصميمها، وأنهم سوف يلتزمون بدقة بالتعليمات املعطاة لهم.

أمثلة قطرية على أدلة القائمني باحلصر: كوستاريكا، نيكاراغوا، رومانيا، سانت لوسيا، أوغندا.

يجب أن يتضمن الدليل أيضاً وصفاً لطريقة جمع البيانات. يُنصح بإعداد ملحق للدليل يحتوي على سلسلة  88.16
من األمثلة والتمارين حول كيفية ملء االستبيان، وأمثلة توضيحية على املقابالت مع املالك، وكيفية إجراء املقابالت، 
القائمون  أن يكون  ويجب  العشرين(.  الباب  أيضاً  )انظر  املقابالت  إجراء  بأسلوب  باحلصر  القائمني  تعريف  وذلك بهدف 
باحلصر على دراية بأن بعض األسئلة هي مبثابة عمليات حتقق من اإلجابات السابقة التي مت تلقيها، وقد يتطلب الرد 
على هذه األسئلة أن يقوم القائمون باحلصر بإعادة النظر في األسئلة والردود السابقة. وينبغي أيضاً إدراج متارين توضح 
التعاريف واملفاهيم األساسية وإعطاء بعض املعلومات عن العمل مع أو على اخلرائط. ميكن تقدمي التدريبات في كتيب 
منفصل سيكون مفيداً للقائمني باحلصر لدراسته بأنفسهم ليصبحوا ملمني متاماً باملوضوع. كما ميكن استخدامه 

من قبل منسقي املناطق واملشرفني لنفس الغرض وأثناء الدورات التدريبية للموظفني اخلاضعني ملسؤوليتهم.

دليل املشرفني

قد يتضمن دليل املشرف األقسام التالية، باإلضافة إلى ما هو موضح في دليل القائمني باحلصر: 89.16

u )الباب السابع عشر )انظر  العامة للمشرف  املسؤوليات 
u :باحلصر القائمني  وتدريب  وتوظيف  اختيار 

l التدريبية للقائمني باحلصر دور املشرفني في الدورات 
l النهائي للقائمني باحلصر دور املشرفني في االختيار 
u  من القوائم  ومسودة  اخلرائط  تأتي  ما  عادة  لإلحصاء.  األخرى  امليدانية  واملواد  والقوائم  اخملططات  إعداد 

مكتب اإلحصاء املركزي. ومع ذلك، يجب على املشرفني القيام مبا يلي:
l .الالزمة باالتفاق مع منسق املقاطعات التغييرات  مراجعة اخلرائط لتقييم دقتها وإجراء 
l .أو اإلقليمية مراجعة وتعديل قوائم امللكيات القادمة من مكاتب اإلحصاء املركزية 
u :امليداني اإلشراف 
u اإلحصاء استبيانات  التحقق من  كيفية 

l في أي احلاالت يجب إعادة االستبيانات إلى القائمني باحلصر
l املهملني باحلصر  القائمني  ينبغي تسريح واستبدال  كيف ومتى 
l كيف ومتى ينبغي إعادة زيارة ملكيات اإلحصاء
l التحرير األولى الستبيانات اإلحصاء إجراءات عملية 
l ملء تقرير سير العمل امليداني
u  املقابالت الشخصية مبساعدة احلاسوب، فمن األهمية مبكان توفير شرح مفصل حول في حالة استخدام 

التي  والطريقة  وحتريرها،  منها  والتحقق  الواردة،  اإللكترونية  االستبيانات  معاجلة  في  قدماً  املضي  كيفية 
القائمني باحلصر. إلى  يرسل من خاللها املشرفون مالحظاتهم 

البرنامج العاملي لإلحصاء الزراعي 2020

http://www.fao.org/world-census-agriculture/wcarounds/wca2020/web-based/ar/#chapter16


185

u  تقرير التخطيط إلعداد  يتم  احلاالت،  بعض  ذلك(. في  بشأن  تصور  )عند وضع  البيانات  إعداد ملخص ألهم 
أولي لإلحصاء لتوقع نتائج اإلحصاء بشكل مسبق. من الشائع إعداد هذا التقرير أثناء عملية اإلشراف على 

استبيانات اإلحصاء في امليدان. وفي مثل هذه احلاالت، يجب أن يشرح دليل املشرف هذا اإلجراء بوضوح.
القائمني  90.16 ومساعدة  دعم  على  أساسي  بشكل  يركز  املشرفني  عمل  أن  على  الدليل  يؤكد  أن  الضروري  من 

باحلصر لتحسني جودة عملهم وتنسيق نشاط جمع البيانات. املشرفون، الذين هم على اتصال مباشر مع القائمني 
باحلصر، هم في أفضل وضع ملساعدة هؤالء املوظفني وتشجيعهم على العمل بكفاءة وبشكل صحيح.

وباختصار، يشمل  91.16 السابع عشر(.  الباب  )انظر  وظائفهم  لتنوع  نظراً  واسع  املشرفني  لعمل  العام  الوصف 
الوصف العمل الذي يسبق العمل امليداني، والعمل الذي يتخلل العمل امليداني لإلحصاء وبعد االنتهاء من العمل 
امليداني في املناطق اخلاضعة إلشرافهم. في البلدان التي يتم فيها قياس مساحة احلقول، فقد يتم تزويد املشرفني 
مثل  األخرى  اإلدارية  اجلوانب  من  العديد  مع  التعامل  املشرفني  على  سيتعني  أخرى.  قياس  أجهزة  أو   GPS بنظام 
إجراء  وبعد  باحلصر.  القائمني  واستبعاد  وتعيني  األجور،  وتسليم  باحلصر،  للقائمني  اإلضافية  النفقات  من  التحقق 
يجوز  كما  معلقة.  تزال  ال  التي  النفقات  مطالبات  من  والتحقق  نهائي  تقرير  بإعداد  املشرفون  سيقوم  اإلحصاء، 
جلنة  تشكيل  في  املساعدة  وحتى  لإلحصاء،  والترويج  الدعاية،  حمالت  في  املشاركة  مثل:  أخرى  مبهام  تكليفهم 

اإلحصاء وتأسيسها عندما يتقاطع مجال عملهم مع عمل الوحدة اإلدارية.

بني  92.16 اختالفات  بخلق  يتسبب  املساواة  عدم  إن  حيث  عادالً.  باحلصر  القائمني  بني  العمل  توزيع  يكون  أن  يجب 
املوظفني ويضر بجودة العمل املنجز. وإذا كان هناك خوف من أن التوزيع قد ال يكون عادالً )على سبيل املثال بسبب عدم 

اكتمال القوائم(، يجب على القائمني باحلصر إبالغ املشرف عليهم إلعادة توزيع العمل. 

مبادئ  93.16 إلى  يستند  اإلجراء  هذا  أن  التحديد  وجه  على  التأكيد  فيجب  عينة،  إلى  مستنداً  اإلحصاء  كان  إذا 
احلصول  مت  التي  النتائج  تشوه  قد  بها  املصرح  غير  التعديالت  ألن  بعناية،  التعليمات  اتباع  ويجب  معينة  إحصائية 

عليها من احلصر اإلحصائي.

غالباً ما يكون املشرف مسؤوالً عن تدريب القائمني باحلصر )انظر الباب الثامن عشر(. ويجب تضمني إرشادات  94.16
لكل  اخملصص  التقريبي  الوقت  إلى  باإلضافة  الدليل،  في  التدريبية  الدورة  خالل  تدريسها  يجب  التي  املواضيع  حول 
موضوع. وعند عدم وجود "دليل تدريب" محدد، فيجب أن يحتوي دليل املشرف على جدول أعمال الدورة التدريبية لضمان 

تغطية جميع املوضوعات، بحيث يولي لكل منها االهتمام املطلوب.

سيتم  95.16 التي  واملواد  التدريبية  الدورة  إلجراء  الالزمة  التسهيالت  نوع  حول  شرحاً  املشرفون  يتلقى  أن  يجب 
توفيرها. وينبغي التأكيد على أهمية تكميل التدريب النظري للموظفني من خالل التدريب العملي الذي يتكون من 
تظل  أكفاء،  ومرشحني  جيد  تدريب  وجود  مع  حتى  أنه  على  التأكيد  وينبغي  امليدان.  في  اإلحصاء  وأعمال  املقابالت 
التدريب  التدريب النظري. ميكن االطالع على مزيد من التفاصيل حول تنظيم  املمارسة امليدانية ضرورية ألنها تعزز 

في الباب الثامن عشر.

سيتم إعطاء التعليمات في الدليل فيما يتعلق بعدد املقابالت التي يتعني على املشرف اإلشراف عليها وكيفية  96.16
القيام بها دون أن يقع نوع من احلرج على القائم باحلصر أو املالك، وكيفية تقدمي إرشادات إلى القائم باحلصر على أساس 
ما لوحظ. وباإلضافة إلى ذلك، سيعمل املشرفون خالل الزيارات امليدانية على التحقق من عينة من االستبيانات التي 

أكملها القائم باحلصر.

تتمثل إحدى وظائف املشرفني في ضمان االنتهاء من اإلحصاء في املوعد احملدد. ولكي يتم هذا، ينبغي على  97.16
املشرفني مراقبة مدى تقدم العمل امليداني. وسيتم إعطاء املشرفني تعليمات حول كيفية االحتفاظ بسجل مناسب 
الشخصية  املقابالت  استخدام  عند  كبير  بشكل  املهمة  هذه  تتيسر  باحلصر.  القائمني  أداء  تقييم  من  لتمكينهم 
الوقت  في  امليداني  العمل  تقدم  برصد/  يسمح  والذي   ،)GPS( العاملي  املواقع  حتديد  نظام  مع  احلاسوب  مبساعدة 
احلقيقي، مبا في ذلك اإلحصائيات احملسوبة تلقائياً حول أداء كل واحد من القائمني باحلصر. وخالف ذلك، هناك حاجة 
إلى  التقارير  لتقدمي  مطبوعة  مناذج  لديهم  سيكون  كما  عليها.  الصلة  ذات  املالحظات  لتدوين  مطبوعة  مناذج  إلى 
التقارير  هذه  فيها  تتم  أن  يجب  التي  الزمنية  الفواصل  إلى  الدليل  وسيشير  العمل،  تقدم  حول  اإلقليمي  املكتب 
)انظر الباب التاسع عشر(. يجب على املشرفني احلصول على إرشادات في الدليل حول كيفية حل املشاكل املتعلقة 
بالقائمني باحلصر غير املنجزين لعملهم والذين يتم فصلهم في مثل هذه احلالة، إما عن طريق تعيني موظفني ممن 
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حضروا الدورات التدريبية واجتازوا االمتحان املقرر ولكن لم يتم اختيارهم، أو من خالل متديد فترة اإلحصاء وتقسيم 
العمل بني واحد أو أكثر من القائمني باحلصر الذين عملوا بشكل جيد وميكن أن ينهوا مهمتهم في وقت مبكر والذين 

ميكن نقلهم إلى املناطق املطلوبة مبجرد االنتهاء من العمل الذي مت تكليفهم به في األصل.

التوجيهية  98.16 املبادئ  بعناية  يدرسوا  أن  املشرفني  على  يجب  أنه  على  التدريب  وأثناء  الدليل  في  التأكيد  يجب 
املعطاة للموظفني امليدانيني للتعامل مع املشاكل، ويجب أن يكونوا في وضع يسمح لهم بحل مثل هذه املشاكل وإال 

في احلاالت القصوى سوف يحيلون هذه املشاكل إلى منسقي املناطق للحصول على تعليمات حول كيفية املتابعة.

 يجب على القائمني باحلصر إبالغ املشرفني باملقابالت التي ال ميكن إجراؤها بسبب رفض املالكني تقدمي معلومات،  99.16
أو ألي أسباب أخرى، وفي هذه احلالة يجب على املشرف محاولة إمتام املقابلة. ويجب أن يحتوي الدليل على اقتراحات 
حول كيفية املضي قدماً في حالة الرفض، مثل احملاولة مرة أخرى مع املالك حملاولة االتفاق معهم، وعندما تفشل هذه 
احملاوالت، فينبغي االتصال بشخص مؤثر على استعداد حملاولة إقناع املالك املترددين لإلجابة على االستبيان. وقد يكون 
السلطات  بعض  أو  ذلك،  غير  أو  رئيس جمعية،  أو  نقابة عمالية،  رئيس  أو  الدين،  رجال  من  واحداً  املؤثر  الشخص  هذا 
احلكومية، حسب ما يعتبر مناسباً في اجملتمع. وحتى مع بذل كل هذه املساعي، قد ال يكون من املمكن دائماً احلصول 
املركزي  املكتب  على  االقتراح  ميكن  ومتى  كيفية  حول  للمشرف  التعليمات  إعطاء  ويجب  املطلوبة.  املعلومات  على 

لإلحصاء تطبيق العقوبات احملددة وفقاً للقانون.

يجب على املشرفني متابعة أعمال القائمني باحلصر. وبهذا املعنى، تعتبر عملية حترير االستبيانات املكتملة  100.16
مهمة رئيسية يجب أن يقوم بها املشرفون. إن حترير جميع االستبيانات مباشرة بعد عملية جمع البيانات في املراحل 
املبكرة )خالل الثالثة أو األربعة أيام األولى من العمل( سيمكن املشرفني من اكتشاف األخطاء التي يرتكبها القائم 
وإكمال  العمل  تقدم  ومع  األخطاء.  هذه  لتصحيح  الفور  على  الالزمة  التعليمات  وتقدمي  منهجي  بشكل  باحلصر 
القائمني باحلصر ملزيد من االستبيانات، سيكون لدى املشرفني املزيد من العمل للقيام به ولن يكونوا قادرين على حترير 
التي ميكن للمشرفني  البسيطة  العينات  الدليل على بعض إجراءات أخذ  أن يحتوي  جميع االستبيانات؛ لذلك، يجب 
استخدامها ملواصلة التحرير )انظر الباب الثامن(. يجب أن يكون تعيني املشرفني على النحو الذي ميكنهم من خالله 
إجراء عملية حتقق بسيطة وحترير األسئلة التي تعتبر ضرورية ألي استبيان يتم إجنازه في مقاطعتهم. وفي احلاالت التي 
يتم فيها استخدام املقابالت الشخصية مبساعدة احلاسوب، يتم إرسال االستبيانات املكتملة إلكترونياً إلى املشرفني 

ويجب أن يكونوا قادرين على استخدام نوع من التحرير التلقائي قبل إرسال االستبيانات املعدلة إلى املكتب الرئيسي.

من املهم مالحظة أن حترير االستبيانات في نفس املنطقة التي مت االنتهاء منها يجعل من السهل تصحيح  101.16
االتصاالت  تتوفر  عندما  البيانات.  هذه  تصحيح  كيفية  حول  تعليمات  إعطاء  ينبغي  لذلك،  الواردة؛  اخلاطئة  البيانات 
والوقت، يجب إعادة االستبيان املعبئ بشكل سيئ إلى القائم باحلصر لتصحيح املعلومات مبساعدة املالك. وعندما يقوم 
استخدام قلم رصاص ملون محدد. في حالة االستبيانات  يدوياً، يجب عليهم جميعاً  املشرفون بتعديل االستبيانات 
الورقية، ينبغي أال يقوم املشرفون مبحو أو طمس البيانات التي سجلها القائم باحلصر، بل العمل على حتديد اإلدخال غير 

الصحيح مرة واحدة فقط وكتابة التصحيح بجانب السؤال.

كثيراً ما يطلب من املشرفني تقدمي ملخصات لنتائج اإلحصاء الرئيسية التي يتم احلصول عليها. و تسند مهمة  102.16
إعداد مثل هذا امللخصات أيضاً إلى القائمني باحلصر في بعض البلدان. وسيشير الدليل إلى عدد مرات إرسال تقارير امللخصات 
هذه. ومبا أن على املشرفني إعداد تقرير نهائي، فيجب إعطاؤهم تعليمات حول كيفية القيام بذلك وتقدمي إرشادات عامة 
حول املوضوعات التي يجب تغطيتها دون اخلوض في الكثير من التفاصيل ألنها في كثير من األحيان ال تتم قراءة مثل هذه 

املعلومات الكثيرة. ميكن أن يسهل استخدام املقابالت الشخصية مبساعدة احلاسوب مهمة تلخيص النتائج الرئيسية.

دليل منسقي احملافظات

قد يتضمن دليل منسقي احملافظات األقسام التالية، باإلضافة إلى ما هو موضح في دليل املشرفني: 103.16

u للمنسقني العامة  املسؤوليات 
u :باحلصر والقائمني  املشرفني  لوظائف  املتقدمني  اختيار 

l دور منسقي احملافظات في اختيار وتعيني املشرفني امليدانيني
l النهائي للقائمني باحلصر إلى جانب املشرفني في االختيار  كيفية العمل 
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u املشرفني تدريب 
u :استالم وحترير االستبيانات والنماذج األخرى املكتملة في امليدان

l النماذج تفاصيل عملية استالم وحترير ومراجعة استبيانات اإلحصاء وغيرها من 
l تقييم جودة عمل املشرفني وطرق حل املشاكل املتعلقة باإلشراف امليداني
u إرسال تقارير مرحلية عن اإلحصاء
u  األولية من قبل املشرفني على اإلحصاء، فيجب على البيانات  إعداد  إذا مت  األولية.  البيانات  تقرير موجز عن 

إعداد  عن  احملافظة مسؤوالً  يكون منسق  األخرى،  احلاالت  بعض  وفي  وتعزيزها.  مراجعتها  احملافظة  منسق 
باحملافظة. اخلاصة  األولية  البيانات 

u  العمل ورفض  والبدالت،  األجور  ودفع  النفقات،  من  بالتحقق  يتعلق  فيما  اإلدارية  اجلوانب  بشأن  تعليمات 
التعاقدية، وما إلى ذلك. اخلاطئ، وتطبيق العقوبات على املسؤولني، والترتيبات 

u إرسال جميع الوثائق التي مت التعامل معها إلى املكتب املركزي
u  املزيد باملشرف ولكن مع تضمينه  اخلاص  التقرير  التقرير بنفس شكل  ينبغي تنسيق هذا  النهائي؛  التقرير 

املواضيع. من 
u  وصف يشمل  أن  وميكن  بها  املكلفني  احملافظات  في  اإلحصاء  عن  مسؤولني  احملافظات  منسقو  سيكون 

وظائفهم األساسية بشكل عام ما يلي:
u إنشاء مكتب في احملافظة، وإجراء املفاوضات مع السلطات احلكومية أو مع أشخاص آخرين أو وكاالت مختلفة 
u الترويج لإلحصاء، وتوظيف وتدريب املشرفني، وتوزيع املوظفني امليدانيني، واستالم وتوزيع مواد اإلحصاء
u اإلشراف العام على العمل امليداني
u املكتملة الوثائق  ومراجعة  استالم 
u دفع األجور
u  إعداد ملخص البيانات األولية، وإرسال جميع الوثائق املكتملة إلى املكتب املركزي وإعداد تقرير نهائي. في

حال كان لديهم مساعد فني و/أو إداري ، فعليهم أيضاً تنسيق هذا العمل )انظر الباب السابع عشر(.

غالباً ما يعتبر دليل منسقي احملافظات غير ضروري أو يتم إعداده بشكل مختصر. ومبا أن منسقي احملافظات  104.16
بصيغة  الصلة  ذات  والتعليمات  لواجباتهم  وصف  إعداد  فيمكن  البلدان،  معظم  في  العدد  قليل  يكونون  ما  عادة 
إجراء  الطويلة في  التقاليد  ذات  البلدان،  ذلك، عادة ما تفضل  دليل كامل. ومع  إعداد  من  بدالً  مختصرة غير رسمية 
اإلحصاءات واالستقصاءات، دليالً أكثر تفصيالً. ميكن تقليل االتصاالت بني مكتب اإلحصاء املركزي ومنسقي احملافظات 
وجتنب املشكالت إذا كانت لديهم تعليمات جيدة. كما يجب إعطاء تعليمات ملنسقي احملافظات عن الوكاالت احلكومية 

التي ميكنهم التواصل معها للحصول على مكاتب ومعدات، أو ما إذا كان لديهم أموال متوفرة لهذا الغرض.

يجب إعطاء منسقي احملافظات تعليمات واضحة حول تشكيل جلان اإلحصاء، والتي يجب أن تشتمل عليهم،  105.16
والعدد التقريبي لألعضاء، وما هي وظائف اللجان، ومتى يجب أن تبدأ في العمل، ومتى تنتهي مهمتها، وأي تفاصيل 

أخرى تعتبر مهمة حتى توفر اللجان مساعدة حقيقية ألعمال اإلحصاء.

ينبغي أن يتم إرشاد منسقي املقاطعات حول كيفية التعامل مع وثائق اإلحصاء التي سيتلقونها من املكتب  106.16
املركزي واإلجراءات التي ينبغي اتخاذها عند فقدان النماذج. على سبيل املثال، في بعض احلاالت، قد يقوم املنسقون 

بإعطاء اإلذن لطباعة أو إعادة إنتاجه مثل هذه الوثائق محلياً.
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الباب السابع عشر: 
التوظيف

يغطي هذا الباب متطلبات التوظيف إلجراء إحصاء زراعي. يتكون موظفو اإلحصاء، ممن يقعون ضمن 
نطاق مسؤولية منسق اإلحصاء، أساساً من فئتني: موظفي املكاتب واملوظفني امليدانيني. ويعتمد 
جناح اإلحصاء على كفاءة وجودة وتنسيق وتفاني موظفي اإلحصاء. ترتبط العديد من املوضوعات 
التي متت تغطيتها في مكان آخر في هذا املنشور ارتباطاً وثيقاً مبوظفي اإلحصاء. يسترعى انتباه 
القراء بشكل خاص إلى التدريب )الباب الثامن عشر( وتنظيم العمل امليداني )الباب التاسع عشر(.

مقدمة

الزراعي. وتتطلب  1.17 إدارة وتنفيذ مشاريع ضخمة ومعقدة مثل اإلحصاء  رئيسياً في  تعتبر املوارد البشرية عامالً 
ولديهم خبرات في مجال  أفراداً مؤهلني  وتنفيذها،  التشغيلية،  أو  اجليدة، سواء كانت االستراتيجية  خطط اإلحصاء 

إجراء اإلحصاء واملهارات اإلدارية.

وسيمكن  2.17 الزراعي.  اإلحصاء  عمليات  ملعظم  امليزانية  من  حصة  أكبر  على  البشرية  املوارد  تستحوذ  ما  عادة 
التخصيص الفعال للموارد، والذي ميثل واحداً من أكبر التحديات، من حتقيق أقصى كفاءة مرجوة من عمليات اإلحصاء. 
الالزمني لكل  املوظفني  املناسب من  والنوع  العدد  لتأمني  املناسب ضرورية  الوقت  الالزمة في  الترتيبات  إجراء  إن  كما 

مرحلة من مراحل وعمليات اإلحصاء اخملتلفة.

ينبغي  3.17 ولذلك،  الزراعية.  لإلحصاءات  القائم  النظام  وحتسني  تطوير  في  هاماً  عنصراً  الزراعي  اإلحصاء  يعد 
امليدانيني املدربني، قدر  التي مت وضعها والعمل التحضيري الذي وضعه اإلحصاء، وال سيما املوظفني  املوارد  استخدام 
واملدّربني من خالل  اخلبرة  ذوي  املوظفني  اعتبار  أيضاً  وينبغي  اإلمكان في مختلف االستقصاءات واإلحصاءات األخرى. 

عمليات جمع البيانات اإلحصائية األخرى، مثل تعداد السكان، موظفني محتملني لإلحصاء الزراعي. 

زراعي  4.17 إحصاء  إجراء  الرئيسية عند  ومهامها  البشرية  باملوارد  املتعلقة  الرئيسية  اجلوانب  الباب على  يركز هذا 
املوظفني موظفي مكتب  موارد  وتشمل  احملددة.  وامليزانية  الزمني  اإلطار  التنفيذ، ضمن  جيد  على مشروع  للحصول 
اإلحصاء املركزي واملوظفني امليدانيني. ويرد أدناه هيكل تنظيمي عام ملوظفي اإلحصاء ويولى اهتمام خاص للواجبات 

واملسؤوليات واالعتبارات املتعلقة بتعيني املوظفني في املكاتب واملوظفني امليدانيني.

تختلف خصائص موظفي اإلحصاء حسب طريقة اإلحصاء املعتمدة. في الطرائق التقليدية والتركيبية واملتكاملة  5.17
لإلحصاء / االستقصاءات، ستكون هناك حاجة إلى أعداد كبيرة من املوظفني امليدانيني )مع وجود أكبر عدد منهم لغاية أجراء 
اإلحصاء بالطريقة التقليدية عند استخدام احلصر الكامل(. وعند استخدام السجالت اإلدارية كمصادر لبيانات اإلحصاء، قد 
يلزم وجود عدد أقل من املوظفني امليدانيني ولكن سيكون هناك حاجة إلى مزيد من موظفي املكاتب إلدارة وتنظيم وتنسيق 

قواعد بيانات إدارية كبيرة. وتناقش أيضاً في هذا الباب اآلثار املترتبة على اختيار طريقة اإلحصاء على عملية التوظيف.

الهيكل التنظيمي ملوظفي اإلحصاء

في الباب الرابع، يتم عرض الهيكل العام لتنظيم اإلحصاء. يوفر الشكل 1.17 مثاالً ويشير بشكل أساسي إلى  6.17
تنظيم موظفي اإلحصاء. وقد يعتمد تنظيم موظفي اإلحصاء على املؤسسة املسؤولة عن إجراء اإلحصاء. في بعض 
)تتركز معظم عمليات اإلحصاء في مكتب واحد(، بينما في حاالت أخرى، يكون  احلاالت، يكون التنظيم العام عمودياً 
أفقياً )تقسم العمليات في مكاتب متخصصة ومختلفة األقسام )مثل مكتب تكنولوجيا املعلومات ومكتب املنهجية، 
ومكتب جمع البيانات، وما إلى ذلك(. ويؤثر هذان النوعان من التنظيم على عدد ومهارات األفراد ومهام مكتب موظفي 
اإلحصاء املركزي. وميكن أيضاً حتديد الهيكل التنظيمي لإلحصاء ومسؤوليات املوظفني من خالل اإلنفاذ القانوني، عندما 
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حتدد مادة أو فقرة في قانون / تشريع/ مرسوم اإلحصاء الواجبات واملسؤوليات التي يتعني على موظفي اإلحصاء القيام 
بها )انظر الباب الثاني(.

ميكن تقسيم متطلبات التوظيف لإلحصاء الزراعي بشكل عام إلى فئتني رئيسيتني من املوظفني: 7.17

u  ،وميثل موظفو املكاتب املوظفني الالزمني لإلدارة العامة لإلحصاء، والتخطيط لعمليات اإلحصاء وتنفيذها
مبا في ذلك تدريب املوظفني امليدانيني، ومعاجلة البيانات وحتليلها، ونشر نتائج اإلحصاء.

u  البيانات جمع  أنشطة  ذلك  في  مبا  امليدانية،  العمليات  في  العاملني  أولئك  امليدانيون  املوظفون  وميثل 
عليها. واإلشراف 

موظفو املكاتب

املنسق الوطني لإلحصاء هو الشخص املسؤول عن اإلحصاء وميكن أن يكون رئيس وكالة اإلحصاء )أي الوكالة  8.17
املسؤولة عن إجراء اإلحصاء وفقاً للقانون( أو الشخص املكلف من قبله. هذا الشخص هو قائد مكتب اإلحصاء املركزي، 
ويتحمل املسؤولية الشاملة لإلحصاء، وبالتالي، يجب أن يكون مؤهالً بدرجة كافية في عمليات اإلحصاء، ولديه خبرة واسعة 
في إدارة العمليات اإلحصائية واسعة النطاق، مبا في ذلك اإلحصاءات واالستقصاءات الزراعية، ويكون على دراية كاملة 
بالزراعة الوطنية. ويتحمل منسق اإلحصاء مسؤولية إدارة اخلطوط النهائية عن إجناز أهداف اإلحصاء في نهاية املطاف، 
وعادة ما يقدم تقاريره إلى املسؤول التنفيذي لوكالة لإلحصاء. واعتماداً على التشريع القطري، قد يكون مكتب اإلحصاء 
موجوداً إدارياً في وكاالت مختلفة. في بعض احلاالت، يكون املكتب اإلحصائي الوطني مسؤوالً عن إجراء اإلحصاء الزراعي 
وميكن أن يكون مكتب اإلحصاء املركزي وحدة منفصلة )وانتقالية( داخل املكتب اإلحصائي الوطني. وفي حاالت أخرى، قد 
تكون وزارة الزراعة مسؤولة عن إجراء اإلحصاء الزراعي. وقد تنشئ الوزارة وحدة منفصلة )والتي قد تكون انتقالية( إلجراء 

اإلحصاء أو قد ال تقوم بذلك. في جميع احلاالت، يجب أن يكون املنسق الوطني لإلحصاء رئيس مكتب اإلحصاء املركزي.

أمثلة قطرية على هيكلة موظفي اإلحصاء: الصني والهند وإيطاليا وبولندا ورومانيا وإسبانيا

الشكل 1.17 - مثال على هيكل تنظيمي رفيع املستوى ملوظفي اإلحصاء

املوظفون اإلقليميون 
وامليدانيني

رئيس مكتب اإلحصاء املركزي 
(منسق اإلحصاء)

خدمات 
الدعم

منهجية 
اإلحصاء

العمليات 
امليدانية

املعاجلة

النشر 
والتحليل

منسقو 
احملافظات

منسقو 
املقاطعات

املشرفون

القائمون 
باحلصر

موظفو مكتب 
اإلحصاء املركزي
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تشمل مسؤوليات منسقي اإلحصاء ما يلي:

u تخطيط وإدارة وتنظيم وتنسيق جميع أنشطة اإلحصاء؛ 
u التنفيذ العام خلطة وطرق العمل؛ 
u تقدمي التوجيه بشأن القضايا االستراتيجية ألولئك املشاركني في اإلحصاء؛ 
u  بني والتوفيق  واملنتجني  املستخدمني  عمل  ورشة  ذلك  في  مبا  املصلحة،  أصحاب  مع  املشاورات  قيادة 

االختالفات في الرأي والنهج بني أصحاب املصلحة؛
u برنامج اإلحصاء مع متطلبات مجموعات أصحاب املصلحة؛ ضمان توافق 
u إيصال التوقعات والقرارات الهامة إلى اإلدارة التنفيذية لوكالة اإلحصاء؛
u الفعال ملوارد اإلحصاء؛ التخصيص واالستخدام 
u  تقدمي تقارير دورية عن حالة تنفيذ أنشطة اإلحصاء لإلدارة التنفيذية لوكالة اإلحصاء وجلنة اإلحصاء؛
u  باإلحصاء املتعلق  العمل  املسؤولني عن مختلف مجاالت  املكتب  اجتماعات منتظمة مع موظفي  تنظيم 

ومع منسقي اإلحصاء في احملافظات لتقييم مدى التقدم احملرز؛
u .معاجلة أي قضايا ذات آثار رئيسية على برنامج اإلحصاء

وفي بعض البلدان الكبيرة، ميكن تعيني منسق لإلحصاء في احملافظة يدعمه موظفني إحصائيني مدربني وذوي  9.17
خبرة، في كل محافظة. ينبغي أن ميتلك منسق اإلحصاء في احملافظات مؤهالت وخبرات مناسبة ملستوى املسؤولية في 
مجال تنظيم اإلحصاء ويكون على دراية بخصائص احملافظة. وسيكون لدى هذا الشخص ذات املسؤوليات والواجبات 
التي يضطلع بها منسق التعداد الوطني على مستوى احملافظات. باإلضافة إلى ذلك، يجب على منسق اإلحصاء في 

احملافظات أن يقدم تقاريره إلى منسق اإلحصاء الوطني بانتظام.

وسيعمل موظفو املكاتب في املقام األول في مكتب اإلحصاء املركزي وفي بعض احلاالت في مكاتب احملافظات/  10.17
املقاطعات. ويتكون موظفو املكاتب من موظفني فنيني وموظفني آخرين / غير فنيني. وسيتألف املوظفون الفنيون من 
مختصني  موظفني  البلدان،  بعض  وفي  البيانات،  معاجلة  وموظفي  املعلومات  تكنولوجيا  وموظفي  إحصاء  موظفي 
مبوضوع اإلحصاء. وعند استخدام املقابالت الشخصية مبساعدة احلاسوب أو املقابالت الهاتفية مبساعدة احلاسوب أو 
املقابالت الشخصية مبساعدة احلاسوب، سيتعني على موظفي تكنولوجيا املعلومات العمل بشكل وثيق مع موظفي 
إدارة االستقصاء.  وبروتوكوالت  البيانات  التحقق من صحة  إجراءات  وتنفيذ  اإللكترونية،  اإلحصاء إلعداد االستبيانات 
ويتألف املوظفون غير الفنيني من محاسبني وموظفني لوجستيني وغيرهم ممن ينتمون عموماً إلى جهاز خدمة مركزية 
ويخضعون لعملية نقل دورية. وميكن تقسيم املوظفني الفنيني، بدورهم، إلى فئتني رئيسيتني وفقاً للمراحل التشغيلية.

 ستكون الفئة األولى من املوظفني الفنيني مسؤولة عن تخطيط اجلوانب الفنية جلمع البيانات. ولهم وعليهم  11.17
الواجبات واملسؤوليات التالية:

u تصميم منهجية وأدوات اإلحصاء؛ 
u بيانات اإلحصاء؛ حتليل ونشر 
u امليدانيني؛ املوظفني  وتدريب  توظيف 
u امليدانية؛ العمليات  مراقبة 
u والتحليل؛ التبويب  خطة  تصميم 
u .النهائي التقرير  وصياغة  البيانات  حتليل 
 عند تعيني أو تكليف املوظفني لهذه الفئة، من املهم اعتبار أنه ينبغي أن يشملوا مختصني من حملة الدرجات  12.17

العلمية في اإلحصاء والرياضيات واالقتصاد واجملاالت ذات الصلة، وان يكونوا حاصلني على تدريب رسمي في األساليب 
اإلحصائية وأساليب أخذ العينات. ويجب أن يكون هؤالء األشخاص متخصصني في اجملاالت التالية:

u واإلدارة؛ التخطيط 
u تنظيم ورصد اإلحصاء الزراعي؛ 
u العينات؛ الزراعي وأساليب أخذ  منهجية اإلحصاء 
u البيانات؛ ونشر  وحتليل  تبويب 
u والتقييم؛ اجلودة  ضبط 
u .تدريب املوظفني امليدانيني 

الباب السابع عشر: التوظيف
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هناك حاجة إلى موظفني فنيني آخرين في الفئة األولى )مثل اخلبراء في البرمجة، ونظم املعلومات اجلغرافية  13.17
)GISs(، وعلوم األرض( عند التخطيط جلمع البيانات باستخدام املقابالت الشخصية مبساعدة احلاسوب أو أي مقابالت 
الباب  )انظر  الذاتية مبساعدة احلاسوب(  املقابالت  الهاتفية مبساعدة احلاسوب،  )املقابالت  الورق  أخرى غير قائمة على 
الثامن عشر(. في مثل هذه احلاالت، تتطلب احلاجة إلى تطوير برمجيات جلمع البيانات، وإعداد استبيانات وأدلة إلكترونية، 
وإدارة االستبيانات املكتملة، وغيرها من األمور، موظفني مؤهلني. ويجب أن تشتمل هذه الفئة على متخصصني في 
استخدام األجهزة احملمولة باليد وحزم البرامج املرتبطة بها. وستقع على بعض املوظفني الفنيني العامني مسؤولية 
إكمال العمل الروتيني، وحترير االستبيانات والتحقق منها بغض النظر عن الطريقة املستخدمة جلمع البيانات، ونتيجة 
العمل احلاسوبي، وما إلى ذلك. وعند تطبيق الالمركزية على العمليات، يجب مالحظة أن نقل البيانات بشكل آمن يجب 

أن يتم من خالل شبكة آمنة. ولضمان أن يكون هذا األمر ممكناً، ينبغي احلصول على املساعدة الفنية واخلبرة. 

ضمن  14.17 من  العينات  أخذ  في  مختص  شخص  يوظف  أن  ينبغي  العينات،  أخذ  على  ينطوي  اإلحصاء  كان  إذا 
املوظفني الفنيني لتقدمي املشورة بشأن جميع األنشطة املتعلقة بأخذ العينات. وإذا مت استخدام السجالت كمصادر 
مجال  في  الواسعة  واملعرفة  املهارات  ذوي  املتخصصني  األشخاص  من  مجموعة  إلى  حاجة  هناك  اإلحصاء،  لبيانات 
ربط  أساليب  في  متخصص  شخص  تعيني  أيضاً  ينبغي  احلالة،  هذه  وفي  اإلحصاء.  في  اإلدارية  البيانات  استخدام 
السجالت في مكتب اإلحصاء املركزي. وسيشرف هذا الشخص على عملية إعداد قواعد بيانات إدارية كبيرة لربطها 

مع قاعدة بيانات اإلحصاء باإلضافة إلى عملية استرجاع البيانات اإلدارية.

تشمل الفئة الثانية من موظفي املكتب موظفي معاجلة البيانات. وميكن معاجلة البيانات في املكتب الرئيسي أو في  15.17
املواقع الالمركزية. إذا كانت املعاجلة تتم بشكل غير مركزي في عدد من املواقع، ميكن أن تختلف الهياكل وفقاً للمهام املنفذة 
في كل مركز. على سبيل املثال، قد يكون مركز واحد مسؤوالً عن عملية معينة )مثل التقاط البيانات(، بينما تتم عمليات أخرى 
)مثل الترميز( في مراكز مختلفة. وفي حاالت أخرى، قد يتم إنشاء مراكز معاجلة متعددة مسؤولة عن املعاجلة الكاملة للبيانات 

اخلاصة باحملافظات احمليطة في جميع أنحاء البالد. وتشمل واجبات ومسؤوليات موظفي معاجلة البيانات ما يلي:

u البيانات؛  تنظيم أنشطة معاجلة 
u إدارة موظفي إدخال البيانات )إن وجد(؛
u .التبويب وبرامج  البرامج  البيانات وحترير  التقاط  العمل على 

ينبغي، حيثما أمكن، تعيني هؤالء األشخاص من بني األفراد احلاصلني على درجات علمية في علوم احلاسوب )احملللني 
واملبرمجني( وممن لديهم اخلبرة في معاجلة بيانات اإلحصاءات واالستقصاءات. 

عندما يتم استخدام بعض الطرق مبساعدة احلاسوب جلمع البيانات، فيلزم بذل جهود للتركيز على فحص مدى  16.17
االتساق وكشف األخطاء وتنظيف امللفات. ولذلك، يجب أن تكون خبرات هذا املوظف مختلفًة بعض الشيء، بحيث يكون 
املوظفون متخصصني في حوسبة وإدارة قواعد البيانات. وعندما ال يكون طاقم العمل هذا متوفراً، فقد يكون التدريب 
املكثف ضرورياً. أما عند استخدام االستبيانات الورقية باإلضافة إلى هؤالء املوظفني، فيلزم وجود موظفني إلدخال البيانات 
والترميز اليدوي والتحرير، مبا في ذلك تصحيح األخطاء التي يتم اكتشافها بواسطة احلاسوب. وينبغي أن ميتلك هؤالء 

املوظفون على األقل تعليم مدرسي ثانوي وميكن أن يتم توظيفهم من القائمني باحلصر واملشرفني امليدانيني الناجحني.

يستحسن تشكيل فريق دائم ملعاجلة البيانات لضمان االستمرارية وجتنب االضطرار إلى تدريب املوظفني اجلدد  17.17
باستمرار. لكن هذا ليس ممكن دائماً بالنظر إلى أن عملية معاجلة بيانات اإلحصاء هي مهمة رئيسية يجب أن تكتمل في 

وقت قصير )حوالي سنة واحدة(.

املوظفون امليدانيون

يلعب املوظفون امليدانيون دوراً حاسماً في جودة البيانات التي يتم جمعها خالل اإلحصاء. وعادة ما يكون عدد  18.17
املوظفني امليدانيني الالزمني لإلحصاء الزراعي كبيراً. ومن الواضح أن جناح اإلحصاء في توفير نتائج مفيدة يعتمد إلى حد 

كبير على االختيار السليم وتدريب هؤالء املوظفني، باعتبار أن اإلحصاء الزراعي هو عملية شاملة جلمع البيانات.

ينبغي إعطاء موظفي اإلحصاء املشاركني في العمليات امليدانية و/أو مراقبة العملية امليدانية "بطاقة هوية  19.17
خاصة باإلحصاء" التي ينبغي أن يحملوها في أي وقت يشاركون فيه في عمليات اإلحصاء. وهذا مهم بشكل خاص 

للموظفني امليدانيني لتعزيز املصداقية الرسمية مع املستجيبني خالل مرحلة جمع البيانات.

البرنامج العاملي لإلحصاء الزراعي 2020
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من املهم حتديد اإلطار التشغيلي الواسع الذي يجب أن يعمل مبوجبه هيكل القوى العاملة امليدانية. ويعتمد  20.17
عدد املستويات في التسلسل الهرمي على وضع البلد. العوامل التي يجب مراعاتها هي الهيكل اإلداري للبلد، وعدد 

املستويات اإلدارية، وتوزيع امللكيات الزراعية داخل البلد.

 يأتي في قاعدة التسلسل الهرمي القائم باحلصر في امليدان والذي يعمل املشرفون احملليون على رصد عمله؛  21.17
ومع ذلك، ينبغي اإلقرار بأن القائمني باحلصر هم مفتاح جناح اإلحصاء الزراعي. ويأتي على رأس الهرم مشرفو احملافظات 
الذين يتم تعيينهم في إطار منسقي اإلحصاء للمحافظات على املستوى الوطني لضبط اجلودة وتوفير اإلرشاد الفني 

للعمل امليداني.

 يتعني على مكتب اإلحصاء املركزي أخذ عدد من العوامل الرئيسية في احلسبان عند حتديد هيكلية املوظفني  22.17
3( نسب  لالتصال؛  املتاح  الوقت   )2 أدوار ومسؤوليات كل مستوى؛   )1 االعتبارات هي:  وهذه  امليدانيني بشكل رسمي. 

املوظفني بني املستويات اخملتلفة.

(i i القائمني من  العديد  وسيتعامل  احلصر.  أساس  على  وتعتمد  مستوى  كل  في  واملسؤوليات  األدوار  تختلف 
وميكن  نائبه.  أو  احملافظة  مشرف  مع  التعامل  املشرفني  من  العديد  وسيتولى  واحد،  مشرف  مع  باحلصر 
أدوار  حتديد  ويجب  املشرفني.  مع  مباشرة  سيتعاملون  الذين  النواب  من  العديد  احملافظة  ملشرف  يكون  أن 
عشر(  السادس  الباب  )انظر  منها  بكل  اخلاصة  اإلرشادية  األدلة  في  بوضوح  مستوى  كل  ومسؤوليات 

وتعزيزها من خالل التدريب )انظر الباب الثامن عشر(.
(ii i العامل اآلخر في حتديد هيكل املوظفني امليدانيني هو مقدار الوقت الالزم للتواصل بني الناس على مستويات

باحلصر  القائمني  بني  تواصل  عملية  كل  تستغرق  املثال،  سبيل  على  الهرمي.  التسلسل  في  مختلفة 
الالزم  السفر  وقت  يكون  أن  ميكن  نسبياً،  كبيرة  املسافات  تكون  وعندما  الوقت.  بعض  عليهم  واملشرفني 
للتواصل املباشر وجهاً لوجه جزءاً مهماً من الوقت الالزم للمشرفني للقيام بواجباتهم. ويشكل استخدام 
التحول من استخدام وسائل  ولغاية  احلاالت.  تلك  األهمية في  بالغ  أمراً  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا 

إلى وسائل أكثر تطوراً، ينبغي على البلدان أن تفكر في تبني األمور التالية: اتصال أكثر تعقيداً 
l التواصل وجها لوجه بني املشرفني والقائمني باحلصر
l أو الشكوك البريد اإللكتروني للمشرفني لكي يقوم القائمون باحلصر بإرسال األسئلة  عنوان 
l واملكاملات القصيرة  الرسائل  لتلقي  الهاتف احملمول للمشرفني  رقم 
l  من العديد  أو  لهم  التابعني  باحلصر  والقائمني  واحد  مشرف  من  تتألف  التي  اإلنترنت  مجموعات 

بيانات اإلحصاء التابعني لهم لتكوين منتدى نقاشي حول جمع  املشرفني والقائمني باحلصر 
l اإلنترنت الذكية تشبه مجموعات  الهواتف  إلى  مجموعات تستند 
l تصميم تطبيقات األجهزة احملمولة للتشاور حول مختلف جوانب اإلحصاء
l  إعداد موقع مركزي على شبكة اإلنترنت ميكن جلميع املوظفني الوصول إليه وحيث ميكن جلميع املوظفني

الوصول إلى النشرات / املعلومات / التحديثات.
(iii i أخيراً، تعتبر نسبة املوظفني عامال آخر في حتديد هيكل املوظفني امليدانيني. ويجب النظر في ثالثة أنواع من

املشرف   / احملافظة  مشرف  نائب  ونسبة  احملافظة،  مشرف  نائب   / احملافظة  مشرف  نسبة  املوظفني:  نسب 
ونسبة املشرف / القائم باحلصر. وتعتمد نسبة مشرف احملافظة / نائب مشرف احملافظة إلى حد كبير على 
هيكل املستوى األعلى لإلحصاء وما إذا كان مشرفو احملافظات موظفني دائمني أو مؤقتني. وفي حال كانوا من 
في  واملوظفني ملساعدتهم  املكتبية  املرافق  مثل  الدعم  عادًة مجاالت  لديهم  الدائمني، فسيتوفر  املوظفني 
إدارة االتصال مع نوابهم. وفي احلاالت التي يكون فيها املوظفون مؤقتني، فإن النسبة مع النواب تعتمد على 
ما إذا كانوا متواجدين في مكاتب أو منازل، وكم من دورهم ينطوي على اتصال مباشر مع النواب أو املوظفني 
األقل مستوى. كما تأخذ نسبة نائب مشرف احملافظة / مشرف احملافظة بعني االعتبار الوقت املتاح ولكن 
تركز أكثر على الدور اإلداري للمستويني في الهيكل العام. نسبة املشرف / القائم باحلصر مهمة بشكل 
يقضيه  قد  الذي  الوقت  تأثير مباشر على مقدار  املسؤول عنهم كل مشرف  باحلصر  القائمني  لعدد  خاص. 
املشرف مع كل واحد منهم في التدريب وفي امليدان. كما سيكون له تأثير على مقدار عمليات ضمان اجلودة 
التي ميكن إجراؤها على عمل القائمني باحلصر قبل إعادة مناذج اإلحصاء للمعاجلة. وال ميكن حتديد النسبة من 
خالل معادلة محددة، حيث ستتضمن مستوى معني من احلكم النوعي وليس املوضوعي. وينبغي استخدام 
فرصة إجراء االختبارات امليدانية، مبا في ذلك اإلحصاء التجريبي، لتأكيد إمكانية تطبيق نسبة املشرف العام 
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تؤخذ  أن  ويجب  لكل مشرف.  باحلصر  قائمني  إلى عشرة  هو خمسة  األكثر شيوعاً  العدد  باحلصر.  القائم   /
بعض العناصر في احلسبان عند تقدير عدد القائمني باحلصر الذين سيتم تعيينهم مثل عدد امللكيات في 

اإلطار، ومتوسط الوقت الالزم مللء االستبيان وعدد االستبيانات املراد إكمالها في اليوم الواحد. 

يجب تعيني وتدريب القائمني باحلصر واملشرفني محلياً. تظهر التجربة أن إرسال القائمني باحلصر من العاصمة أو  23.17
من مناطق أخرى إلى منطقة ليسوا على دراية بها قد يضر بنتائج اإلحصاء وينبغي جتنب هذا األمر. ولذلك، من الضروري 
إعطاء تعليمات مفصلة وواضحة إلى هؤالء املوظفني امليدانيني بشكل مكتوب. يرد أدناه بعض االقتراحات في هذا الصدد:

u  وثيقا ارتباطاً  مرتبطة  ألنها  اإلحصاء  ملوظفي  حيوية  أهمية  ذات  اإلدارية  اجلوانب  واملالية.  اإلدارية  اجلوانب 
اإلقامة،  وبدالت  املرتبات  دفع  كيفية  مثل  تفاصيل  تكون  أن  وينبغي  عليها.  سيحصلون  التي  باملكافآت 
)انظر  اإلرشادي  للدليل  كملحق  رمبا  مكتوبة،  ذلك،  إلى  وما  إكمالها،  يتعني  التي  اإلدارية  النماذج  ووصف 
واملشرفني  باحلصر  القائمني  أن  من  التأكد  خالله  من  ميكن  الذي  املناسب  املكان  إن  عشر(.  السادس  الباب 
يعون واجباتهم ومسؤولياتهم وحقوقهم هو الدورات التدريبية )انظر الباب الثامن عشر(. وقد تنشأ مشاكل 
بسبب عدم فهم املوظفني للتعليمات بشكل صحيح، وكذلك في حال عدم تلقيهم ألجورهم في مواعيدها 
احملددة، وميكن أن يكون لهذه األنواع من املشاكل تأثير عكسي على أعمال اإلحصاء. وهناك جانبان رئيسيان 
ينبغي النظر فيهما ملعاجلة مشكلة األجور: طريقة الدفع للموظفني امليدانيني وأشكال الدفع. ميكن للدول 
دفعة متغيرة على أساس  تكون  أن  أو  الفرد  ينتجه  الذي  الناجت  النظر عن  األجور بغض  أن حتدد معدالت  إما 
عدد االستبيانات التي مت اعتمادها وجودتها )على سبيل املثال دوالر أمريكي واحد لكل استبيان مت اعتماده(. 
وفي حاالت أخرى، يتم اعتماد مزيج من هذين الشكلني: مبلغ ثابت باإلضافة إلى دفعة متغيرة تعتمد على 

إنتاجية العمل وجودة املنتج.
األجور  دفع  طرق  وهي  البنكية  اخلدمات  إلى  مناطقها  بعض  تفتقر  التي  البلدان  في  أخرى  مسألة  وثمة 
البلدان حيث  أهمية ملحة في بعض  ذات  املسألة  أن هذه  ثبت  وقد  احملدد.  الوقت  امليدانيني في  للموظفني 
األولى  املراحل  من  املشكلة  لهذه  املناسبة  احللول  وضع  ويجب  امليداني.  العمل  تأخير  في  تتسبب  قد  إنها 
للتخطيط لإلحصاء. ميكن النظر في االستخدام املتزايد لطرق حتويل األموال عبر اإلنترنت. ومع ذلك، تتطلب 
املرجتعات  استالم  ويتم  مدفوعات  يتلقون  الذين  املوظفني  مع  فردية  عقود  توقيع  اإلدارة  أنظمة  من  العديد 
املوقعة قبل استالم الدفعة التالية. يجب أن تناقش إدارة اإلحصاء هذا املوضوع وتتبنى حلول فعالة مناسبة 

للظروف القطرية.
يجب حتديد جدول العمل، حيث قد يكون مرناً ولكن عادة ما يشمل العمل في املساء وعطالت نهاية األسبوع 
والعطالت الرسمية، ويجب أن يصف مدى تواتر التواصل مع كبار املوظفني. ومن غير املستحسن استدعاء 
موظفني إشرافيني إلى مكتب احملافظة بشكل متكرر أو حلضور اجتماعات في أماكن أخرى يدعوا إليها كبار 
املوظفني، ألنها ستقلص من أنشطتهم اإلشرافية. ويفضل أن يلتقي هؤالء املوظفني في امليدان كجزء من 
عملهم اإلشرافي أو أن يكون لديهم نوع من التواصل عبر الهاتف / البريد اإللكتروني كما هو موضح أعاله.

اإلطار 1.17 - تقدير عدد القائمني باحلصر الذين سيتم تعيينهم 

يعتمد عدد القائمني باحلصر )E( على العدد اإلجمالي للملكيات املراد حصرها )N(، وفترة احلصر اإلجمالية باأليام )D( والعدد 
:)Q( املتوقع من االستبيانات لكل واحد من القائمني باحلصر في اليوم

E = N / )D X Q(
على سبيل املثال، إذا كان هناك 100 000 ملكية يراد حصرها، فإن فترة احلصر هي 40 يوماً ومن املتوقع أن يقوم القائمون 

باحلصر بإكمال 5 استبيانات في اليوم، وعندها سيكون يكون عدد القائمني باحلصر:

E = 100000 / )40 * 5( = 500

هذا هو، 500 قائم باإلحصاء ينبغي توظيفهم.
مالحظة: إن تقليل فترة احلصر يزيد من عدد القائمني باحلصر والعكس بالعكس. 
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u  وتثبيتها املوظفني  من  نوع  كل  فيها  يعني  التي  العمل  فترة  وحتديد  بدقة  التخطيط  ينبغي  العمل.  فترة 
أجور  لتلقي  العمل  فترة  متديد  إمكانية  في  املوظفون  يفكر  عندما  كثيرة  مشاكل  تنشأ  حيث  مسبقاً، 
إلى العمل  إنه من املمكن احلصول على مكافآت إضافية، فقد مييلون  إضافية. حيث عندما يرى املوظفون 
ببطء في البداية ثم يدركون أنه لن يكون هناك متديد للعمل مما يدفعهم لإلسراع أكثر من الالزم ويهملون 
يتم  وأن  بدقة،  مراقبتها  ميكن  واقعية  بطريقة  العقد  مدة  حتديد  يتم  أن  املهم  من  ولذلك  العمل.  جودة 
أخذ  ويجب  وامليزانية.  العمل  للوفاء بحدود خطة  الثابتة  الزمنية  الفترات  احترام  أنه يجب  بوضوح  اإلعالن 

التغذية الراجعة املستمرة حول جودة وكمية العمل بعني االعتبار من أجل استمرارية التوظيف.
u  توظيف القائمني باحلصر. يجب أن تكون تعليمات اختيار القائمني باحلصر مفصلة، بدءاً باملؤهالت واخلبرات 

أن يترك للمشرف.  بأن جزءاً من عملية االختيار يجب  أنه يجب اإلقرار  الرغم من  األساسية املطلوبة، على 
بشكل  إجراؤه  مت  إذا  الشخصي  احلكم  على  اعتماداً  أقل  وتعيينهم  النهائيني  املوظفني  اختيار  وسيكون 
أساسي عن طريق اختبار يعتمد على منوذج معد في املكتب املركزي. ويجب تزويد املشرف بقائمة بالوكاالت 
التي ميكن االتصال بها لتعيني املوظفني واملتطلبات التي يجب أن يفي بها املرشحون، باإلضافة إلى حتذير 
النظر  ينبغي  باحلصر. كما  قائم  الشخص في وظيفة  التي حتد من استخدام  البدنية  السمات  من بعض 
املوظفني  استخدام  وعند  بتوظيفهم.  توصي  جيدة  توصية  تلقوا  والذين  السابقني  اإلحصاء  موظفي  في 
اخلارجيني، يجب أن تكون العقود والتأمني واجلوانب القانونية األخرى واضحة قدر اإلمكان. وهذا ينطبق على 

كل من القائمني باحلصر وعلى املشرفني.
تأثير  له  املتكامل سيكون  أو طريقة اإلحصاء/ االستقصاء  التركيبي  النهج  إجراء اإلحصاء باستخدام  إن 
في  باحلصر  القائمون  يحتاج  مراحل.  عدة  على  إجراؤها  ميكن  والتي  باحلصر،  القائمني  توظيف  عملية  على 
الوحدات التكميلية إلى مؤهالت أكبر وتدريب خاص مقارنة مع القائمني باحلصر للوحدات احملورية، وعادة ما 
يكون عددهم أقل من العدد الالزم للوحدات احملورية. وبالتالي، ميكن تدريب أفضل القائمني باحلصر للوحدات 

التكميلية. للوحدات  باحلصر  قائمني  مبثابة  ليكونوا  احملورية 

اإلطار 2.17 - اإلحصاء الزراعي الوطني في كمبوديا 2013 - برنامج دفع أجور القائمني باحلصر واملشرفني 

خالل اإلحصاء الزراعي الوطني في كمبوديا )NCAC(، مت توظيف ما يقرب من 3500 من القائمني باحلصر و500 من مشرفي 
الفرق في جميع أنحاء البالد. مت تقدير عبء العمل لكل قائم باحلصر ومشرف. مت حساب إجمالي البدالت واألجور باستخدام 
إجمالي عبء العمل. وقد خصصت هذه البدالت بشكل مناسب للقائمني باإلحصاء واملشرفني ألعمال اإلحصاء من خالل 

نظام الدفع.
للموافقة على دفع األجور، مت تقدمي االستبيانات من قبل املشرفني على الفرق جنباً إلى جنب مع بطاقات الهوية الشخصية 
للقائمني باإلحصاء إلى مكتب اإلحصاء الزراعي الوطني في كمبوديا. مت إجراء تقييم مستوى الرضا عن إكمال االستبيانات 
من خالل التحقق منها بشكل عشوائي والتحقق منها للتأكد من اتساقها واكتمالها. بعد التأكد من إكمال االستبيانات، 

.)CCB( مت التحقق من إجمالي مبلغ األجور ومتت دفع األجور من خالل البنك التجاري الكمبودي
وقام البنك بتحويل املبالغ إلى فروعه احمللية في جميع احملافظات الـ 24 في البالد على ثالث دفعات. قدم جميع القائمني 
باحلصر ومشرفي الفريق نسخاً من بطاقات الهوية الوطنية وأرقام الهواتف احملمولة. وعندما سمح بصرف الدفعات، تلقى 
القائمون باحلصر واملشرفون رسائل قصيرة تدعوهم الستالم مستحقاتهم من أقرب فرع محدد للبنك مبجرد تقدمي هوياتهم 

والرسالة النصية. 
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القائمني باحلصر

البيانات،  24.17 جمع  عن  املسؤولية  ويتولون  امليدانيني  اإلحصاء  موظفي  من  األكبر  اجلزء  باحلصر  القائمون  يشكل 
وإرسال استبيانات اإلحصاء املكتملة واملراجعة النهائية لالستبيانات املعادة من قبل املشرف. ميكن تصنيف املتطلبات 
القدرات   )ii( التعليمية؛  املتطلبات   )i( هي:  تقريباً  ثالث مجموعات  إلى  استيفاؤها  باحلصر  القائمني  على  يتعني  التي 

واملهارات؛ )iii( السمات الشخصية. هذه املتطلبات مذكورة في جدول 2.17.

يخضع عمل القائمني باحلصر لرقابة املشرف احمللي. ويعتبر القائمون باحلصر في امليدان عناصر أساسية لنجاح  25.17
كبير  حد  إلى  يعتمد  زراعية  ملكية  كل  لهيكل  الصحيح  والتسجيل  املستجيبني  على  العثور  ألن  الزراعي،  اإلحصاء 
عليهم. ولذلك، من املهم للغاية أن يولي القائمون باحلصر اهتماماً حثيثاً وأن يفهموا متاماً مسؤولياتهم / واجباتهم 
وأهمية  لقيمة  متحمسني  باحلصر  القائمون  يكون  أن  يجب  كما  امليدان.  في  ولعملهم  الزراعي  لإلحصاء  استعداداً 
اإلحصاء لتحقيق التنمية الوطنية. ويجب أن يحددوا مسؤولياتهم / مهامهم بإحساس كبير بأهمية التغلب على 
معلومات صحيحة.  تقدمي  على  وتشجعهم  الثقة  األخيرين  تكسب  بطريقة  ذلك  يفعلوا  وأن  املالك  حتيزات وشكوك 
وينبغي أن يكون القائمون باحلصر قادرين على أن يوضحوا للناس األهداف احلقيقية لإلحصاء وكيف - من خالل سرد 
احلقائق حول الزراعة - سيساعد املالك في صياغة خطط وسياسات تنموية مفيدة ألنفسهم وللمجتمع وللبلد ككل.

عادة ما ينطوي عمل القائمني باحلصر على مزيج من: التواصل مع املستجيبني، والذي سيشمل متثيل وكالة  26.17
اإلحصاء أمام املستجيبني، واإلجابة على االستفسارات حول اإلحصاء وتقدمي املساعدة، والقيام بالعمل الكتابي في 
املنزل وفي امليدان والذي يتضمن فهم وتطبيق اإلجراءات واملبادئ التوجيهية، والسفر من وإلى منطقة احلصر وحولها. 
ميكن تصنيف الواجبات / املسؤوليات / املهام اخلاصة بالقائمني باحلصر بشكل عام إلى ثالث فئات: )i( املسؤوليات / 
الواجبات السابقة لعملية احلصر؛ )ii( املسؤوليات / الواجبات أو املهام الرئيسية أثناء احلصر اإلحصائي؛ و )iii( املسؤوليات 

/ الواجبات الالحقة للحصر. هذه املسؤوليات / الواجبات مذكورة في جدول 1.17.

 يجب أن يكون القائمون باحلصر على دراية بالظروف الزراعية واالجتماعية احمللية وأن يكونوا مقيمني في املناطق  27.17
احمللية، إذا أمكن، بحيث ميكنهم التحدث بسهولة مع املستجيبني باللغة / اللهجة احمللية. من الناحية املثالية، يجب أن 
يكون لدى القائمني باحلصر احلد األدنى من التعليم املدرسي الثانوي ويفضل أن يكون لديهم بعض املعرفة في الزراعة أو 
أن يكونوا قد درسوها. في كثير من األحيان، يكون أفراد عائلة املالك مرشحني محتملني وجيدين لشغل وظيفة القائم 
باحلصر. كما عادة ما يكون املعلمون في القرى )أثناء اإلجازات( والعاملني في اإلرشاد الزراعي مرشحني جيدين للقيام 
بوظيفة القائم باحلصر. ميكن تعيني القائمني باحلصر للتعداد السكاني، إذا مت إجراء مثل هذا التعداد في اآلونة األخيرة. 
والقائمون باحلصر املوظفون بشكل دائم هم أكثر شيوعاً في البلدان التي تستخدم قياسات موضوعية تستهلك وقتاً 

اإلطار 3.17 - أمثلة قطرية على إجراءات توظيف املوظفني امليدانيني 

أوغندا 2008-2009 اإلحصاء الزراعي
احملليني  اإلداريني  املسؤولني  كبار  مبوجبه مطالبة  مت  أسفل  إلى  أعلى  من  إجراًء   )UBOS( األوغندي  اإلحصاءات  اتبع مكتب 
)CAOs( بتحديد كبار املسؤولني من احلكومة احمللية للمقاطعة ليعملوا كمشرفني محتملني لإلحصاء في املقاطعات بناًء 
على السيرة التعليمية للمرشحني. وقد مت حتديد حوالي 130 من املشرفني على املقاطعات. باإلضافة إلى ذلك، مت إرسال 
خطاب رسمي إلى كل مسؤول إداري كبير وأرسلت نسخة من هذا اخلطاب إلى منسق اإلنتاج في املقاطعة )DPC(، يكلفهم 
والتعيني.  للتدريب  املؤهلني  أفضل  وحتديد  املرشحني  مع  وإجراء مقابالت  باحلصر،  بالقائمني  اخلاصة  الوظائف  عن  باإلعالن 
تتمحور الشروط الواجب املتعلقة باألشخاص الذين سيتم تعيينهم حول السن، والتحصيل العلمي والقرب من مساحات 
احلصر التي سيتم العمل فيها، وإتقان اللهجة احمللية احملكية، والشخصية املناسبة للمرشح. مت تعيني ما مجموعه 936 

قائماً باإلحصاء في جميع أنحاء البالد.

اإلحصاء الزراعي في سانت لوسيا لعام 2007
اختباراً خضع له جميع القائمني  2007، شملت إجراءات االختيار أيضاً  الزراعي في سانت لوسيا لعام  خالل اإلحصاء 
االختبار  في  حققوها  التي  النتائج  عن  الرضى  مدى  إلى  استناداً  املرشحني  تعيني  ومت  التدريبية.  الدورة  بعد  باحلصر 

الثاني(. امللحق  )انظر 
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بالقائمني  اخلاص  العمل  عبء  تقييم  ويجب  متكررة.  زيارات  تتطلب  والتي  والغالت،  احملاصيل  مساحات  قياس  لغايات 
باحلصر لتجنب تكليف املوظفني مبهام عمل كبيرة في إطار زمني قصير، مما قد ينتج عنه بيانات ذات جودة رديئة.

في املناطق الصعبة التي تعاني من ضعف وسائل االتصال والنقل، ينبغي إيالء اهتمام خاص لتعيني القائمني  28.17
باحلصر من داخل تلك املناطق. ويجب التعامل مع األسر القبلية والبدوية بعناية، حيث تتطلب هذه اجملموعات من األسر 
اهتماماً خاصاً. احلصر اإلحصائي مهمة شاقة، لذلك من املستحسن التأكد من أن شروط التوظيف وكذلك أهداف 

األداء مفهومة جيداً من قبل القائمني باحلصر.

في احلاالت التي يُخطط فيها إلجراء اإلحصاء باستخدام النهج التركيبي، والتي أيضاً يفترض فيها أن يقوم  29.17
القائمون باحلصر باختيار امللكيات اخلاصة باحلصر بالعينة، فينبغي أن يكون لديهم خلفية كافية ليتم تدريبهم بنجاح 
في عملية االختيار العشوائي. وفي احلاالت التي يتم فيها اختيار العينة من قبل املكتب املركزي / اإلقليمي ويتم فقط 

إعطاء القائمني باحلصر قوائم امللكيات التي سيتم حصرها، فإن هذا اجلانب ليس مهماً.

املشرفني

اإلشراف مهم لتسهيل عملية تصحيح األخطاء وإجراء التعديالت الالزمة في سياق العمل امليداني )انظر  30.17
الباب التاسع عشر(. ويعد الرصد الدقيق أثناء مرحلة احلصر ضرورياً لضمان التغطية واجلودة وااللتزام باملواعيد النهائية. 
)ii( املتطلبات التعليمية؛ )i( :ويجب على املشرفني الوفاء بعدد من املتطلبات التي ميكن تصنيفها على النحو التالي

القدرات واملهارات؛ و )iii( السمات الشخصية )انظر جدول 2.17(.

يتم رصد عمل القائم باحلصر من قبل املشرفني احملليني الذين يضبطون إيقاع العمل ويقدمون اإلرشاد الفني والذين  31.17
بدورهم يتم مراقبتهم من قبل مشرفي احملافظات. ويعتبر اإلشراف على عمل القائم باحلصر شرطاً أساسياً لنجاح أي إحصاء.

يساعد اإلشراف في جتنب اإلهمال وميكن من اكتشاف األخطاء التي ميكن تصحيحها أثناء عملية اإلحصاء.  32.17
ويتعني على املشرفني االحتفاظ بسجالت تتعلق مبدى تقدم اإلحصاء واتخاذ اإلجراء املناسب كلما كان العمل غير مالئم 
ولم يتم تنفيذه وفقاً للجدول الزمني احملدد مسبقاً. ويجب عليهم تشجيع القائمني باحلصر على أداء العمل املطلوب 
واملرضي. ويجب االهتمام بعدد املشرفني الذي يتم تعيينهم. ويجب أن يكون عدد املشرفني أكبر في البلدان التي يتعني 
أو  النتائج و /  فيها على القائمني باحلصر تغطية مسافات كبيرة ويكون لديهم واجبات إضافية مثل إعداد ملخص 

حساب املساحات استناداً إلى القياسات، وما إلى ذلك.

والشروع في عملية  33.17 التدريب  باحلصر من خالل  القائمني  العمل مع  املشرفني  يتعني على  أنه  التجارب  تظهر 
احلصر وأن يكونوا حاضرين في العديد من املقابالت املبكرة مع كل واحد من القائمني باحلصر. وسيكون باستطاعتهم 
بعد ذلك الكشف عن أوجه القصور واتخاذ إجراءات تصحيحية فورية. وعندما يكمل القائمون باحلصر مرحلة واحدة من 

عملهم في املنطقة، يقوم املشرف مبراجعة استبياناتهم ويطلب منهم تصحيح أي عمل ناقص.

يتعني على املشرفني إيالء اهتمام خاص للتحقق من دقة حدود مساحة احلصر. وينبغي عليهم السفر إلى هذه  34.17
املناطق للتأكد من أن احلدود اإلدارية هي نفسها تلك املعطاة لهم. ستساعدهم هذه الزيارات على تخصيص القائمني 
باحلصر خملتلف املقاطعات واقتراح أي تغييرات مطلوبة في الدعاية واألعمال املالية و / أو اإلدارية. يرد في جدول 1.17 

مسؤوليات / واجبات املشرفني بالتفصيل.

 يجب أن يكون لدى املشرفني مؤهالت مماثلة لتلك اخلاصة بالقائمني باحلصر ولكن مبستوى أعلى من التعليم  35.17
القائمون باحلصر ذوي اخلبرة مشرفني  وبعض اخلبرة اإلدارية باإلضافة إلى خبرة سابقة في اإلحصاء. وغالباً ما يصبح 
جيدين. وعلى وجه اخلصوص، ميكن أن يكون القائمون باحلصر الذين مت استخدامهم في عمليات اإلدراج من املشرفني 
السكاني  التعداد  إجراء  أكثر صعوبة من  الزراعي  اإلحصاء  باحلصر في  القائمني  اإلشراف وعمل  ويعتبر  املستقبليني. 
الريفية. ويحتاج املشرفون أن يكونوا على دراية  ويتركز العمل بشكل رئيسي في املناطق  ألن االستبيان أكثر تعقيداً 
بالظروف احمللية، والعادات، ومشاكل السفر، واللغة، واللهجات، الخ. كما يجب على فريق من كبار املوظفني املشاركني 
في اإلحصاء إجراء مقابالت مع املرشحني اإلشرافيني واختبارهم وفحصهم لصفات محددة. يتولى مشرفو احملافظات 
املسؤولية عن جميع املسائل التقنية واإلدارية في احملافظة، ولذلك يجب أن يكونوا موظفني ذوي خبرة ومعرفة فنية 
صحيحة في الزراعة وعمل اإلحصاء وأن يكون لديهم فهم سليم خلطة اإلحصاء. وفي حالة استخدام األجهزة احملمولة 

الباب السابع عشر: التوظيف



198

القائمون باحلصر املشرفون
املسؤوليات 
/ الواجبات 

السابقة 
للحصر

 حضور ورشة عمل تدريب القائمني باحلصر �حضور ورشة عمل تدريب املشرفني �

 استالم مجموعة أدوات احلصر امليداني واألدوات من املشرف )مواد  �اختيار وتوظيف وتدريب )اختبار( القائمني باحلصر �
ومعدات احلصر(

 وضع جدول عمل / مسار عملية احلصر �إعداد اخملططات والقوائم واملواد امليدانية األخرى لإلحصاء �

معرفة مساحة احلصر واألسرة / امللكية التي كلفوا بإجراء املقابلة  � معرفة مساحات احلصر التي تقع ضمن نطاق مسؤوليتهم �
حولها

توزيع الواجبات ومجموعة أدوات احلصر واألدوات لكل قائم باإلحصاء  �
يقع حتت إشرافهم

أثناء 
مسؤوليات 
/ واجبات 

احلصر )املهام 
األساسية(

القيام باإلشراف اليومي على فريق من القائمني باحلصر وتقدمي  �
املالحظات بشأن أدائهم

التوضيح للمالك أو مجموعات اجملتمع الغرض من إجراء اإلحصاء  �
الزراعي، وملاذا يجب عليهم توفير البيانات لإلحصاء وفقاً لالستبيان 

وأهمية توفير بيانات كاملة ودقيقة
اإلشراف وتقدمي التدريب أثناء العمل للعديد من القائمني باحلصر  �

داخل منطقة اإلشراف
متثيل وكالة اإلحصاء أمام املستجيبني وشرح أهداف اإلحصاء  �

وإجراءاته لألشخاص الذين سيتم مقابلتهم
تزويد القائمني باحلصر برقم هاتفي وعنوان بريد إلكتروني أو أي  �

طريقة أخرى لالتصال السريع
جرد وحدات امللكيات / األسر وتسجيل العنوان والتفاصيل اخلاصة  �

بكل ملكية وأسرة زراعية في مساحة احلصر احملددة أو حتديث 
القوائم التي مت إعدادها بالفعل قبل االنتهاء من مرحلة احلصر

زيارة القائمني باحلصر في امليدان أثناء عملية جمع البيانات وبعد  �
االنتهاء من عملية احلصر

االتصال باألشخاص من خالل الطريقة التي يعتمدها البلد  �
)شخصياً، البريد، الهاتف ، إلخ( الستكمال االستبيان للحصول 

على البيانات ذات الصلة لكل ملكية زراعية / وحدة أسرية
 حتديد أولويات وتنسيق ومراقبة سير العمل والتأكد من أن جميع  �

اإلجراءات يتم اتباعها وفقاً للتعليمات املقدمة من وكالة اإلحصاء
السفر من وإلى مساحة احلصر احملددة �

إبالغ اإلدارة عن املشاكل التي تؤثر على جودة البيانات وأي قضايا  �
أخرى ينبغي أن تكون اإلدارة على دراية بها

تقدمي املساعدة إلى املستجيبني لنماذج القراءة )إما على ورقة أو على  �
الشاشة( واإلجابة على األسئلة حول اإلحصاء

إجراء مراجعة وسيطة لالستبيانات وسجالت الزيارة واخلرائط  �
للتأكد من اكتمالها ودقتها

القيام بالعمل الكتابي في املنزل وفي امليدان �

زيارة وإجراء املقابالت مع املالك الزراعيني ممن رفضوا التعاون مع  �
القائم باحلصر، أو تكليف أشخاص آخرين بالعمل على هذه 

امللكيات

حتديث وتصحيح خرائط وعناوين مساحات احلصر اخلاصة بهم، كما  �
هو مطلوب، بالتنسيق مع املشرفني

تقدمي املساعدة في مقاطعات احلصر التي لم يتمكن القائمون  �
باحلصر من إمتامها بسبب وجود ظروف صعبة وغير عادية

التحقق مرة أخرى من املعلومات حول مناذج اإلحصاء لضمان دقة  �
املعلومات. في حال استخدام جهاز محمول باليد، فيجب التأكد من 
دقة اإلجابة قبل إدخال البيانات واتباع تعليمات إجراءات التحقق من 
االتساق التلقائي املضمنة في نظام املقابالت الشخصية مبساعدة 

احلاسوب
 إعادة تعيني مقاطعات احلصر التي تتطلب املزيد من العمل ليتم  �

إكمالها أو تصحيحها من قبل القائمني باحلصر اآلخرين
ضمان التغطية الكاملة جلميع وحدات احلصر ضمن مساحة احلصر  �

احملددة
تقدمي تقرير دوري عن التقدم احملرز في إجراء املقابالت في منطقة  �

اإلشراف وتسليم العمل املنجز إلى منسق مشرفي اإلحصاء 
)مشرف احملافظة(

إبالغ املشرف بالقضايا التي تؤثر على جودة البيانات / احلصر  �
اإلحصائي

املسؤوليات 
/ الواجبات 

الالحقة 
للحصر

إجراء عملية حتقق رسمية لعمل كل واحد القائمني باحلصر في  �
نهاية عملية احلصر

إبالغ املشرف بجميع مناذج / معلومات اإلحصاء التي مت جمعها،  �
وكذلك الوثائق واملصاريف التي مت التعامل معها. في حالة 

استخدام األجهزة احملمولة باليد، فينبغي أرسال النماذج املكتملة 
إلكترونياً إلى املشرف باتباع الطريقة املتفق عليها

إكمال سجالت الزيارات اخلاصة بهم والتأكد من التعامل مع جميع  � إجراء زيارات لعينة من امللكيات الزراعية اخملتارة عشوائياً �
االستبيانات

تسليم جميع االستبيانات )املعبأة، التالفة، الفارغة( أو إرجاع األجهزة  �كتابة تقرير ميداني �
احملمولة باليد مع املواد األخرى املستخدمة في اإلحصاء إلى املشرف

باليد، يجب على املشرفني أيضاً ضمان سالمة وأمن املعدات واملهمات اإللكترونية اخلاصة بعبء العمل والتواصل مع 
اخملتصني في تكنولوجيا املعلومات حلل املشاكل التقنية وضمان أن تعكس اخلرائط بدقة امللكيات واحلدود في هذا اجملال. 

إذا مت إجراء التعداد باستخدام النهج التركيبي، فقد يشارك املشرفون في عملية اختيار ملكيات املعاينة. وفي  36.17
يتم  التي  أما في احلاالت  العشوائي.  الكافية لفهم عملية االختيار  أن يكون لديهم اخللفية  مثل هذه احلاالت، يجب 
فيها اختيار العينة من قبل املكتب املركزي / اإلقليمي ويتم فقط إعطاء القائمني باحلصر قوائم امللكيات التي سيتم 

حصرها، فإن هذا اجلانب ليس مهماً.

جدول 1.17 - مسؤوليات ومهام العمل للموظفني امليدانيني الرئيسيني

البرنامج العاملي لإلحصاء الزراعي 2020



199

القائمني باحلصراملشرفني
املتطلبات 
التعليمية

التعليم - من الناحية املثالية، يجب أن يكون هؤالء املوظفون 
حاصلني على درجة البكالوريوس ويفضل أن يكون لديهم بعض 

املعرفة بالزراعة

التعليم - من الناحية املثالية، ينبغي أن يكونوا حاصلني على 
التعليم الثانوي، ويفضل أن يكون لديهم بعض املعرفة بالزراعة

اإلدارة والتنظيم - معرفة املبادئ املرتبطة بالتخطيط 
االستراتيجي وتخصيص املوارد والقيادة وإدارة األفراد واملوارد

اإلملام بتكنولوجيا املعلومات - امتالك معرفة حول أجهزة 
وبرامج احلاسوب، مبا في ذلك التطبيقات، خاصة إذا مت التقاط 

البيانات من خالل املقابالت الشخصية مبساعدة احلاسوب

معرفة العمل املكتبي - معرفة اإلجراءات اإلدارية والكتابية 
)معاجلة النصوص، امللفات والسجالت، كتابة األرقام، الطباعة، 

إلخ.(

معرفة العمل املكتبي - معرفة اإلجراءات اإلدارية والكتابية 
)معاجلة النصوص، امللفات والسجالت، كتابة األرقام، الطباعة، 

إلخ.(

املهارات اللغوية - معرفة بنية ومحتوى لغة البلد/ اللغة احملليةاملهارات اللغوية - معرفة بنية ومحتوى لغة البلد/ اللغة احمللية
اجلغرافيا - معرفة مبادئ وطرق وصف خصائص األرض والبحر، 
عند االقتضاء، والكتل الهوائية، مبا في ذلك اخلصائص واملواقع 

وتوزيع النباتات واحليوانات والناس

اجلغرافيا - معرفة مبادئ وطرق وصف خصائص األرض والبحر، 
والكتل الهوائية، مبا في ذلك اخلصائص واملواقع وتوزيع النباتات 

واحليوانات والناس

التعليم والتدريب - اإلملام بأساليب تصميم التدريب والتعليم 
والتدريس لألفراد واجملموعات

اخلرائط - القدرة على قراءة وفهم اخلرائط ورسمها

الرياضيات - معرفة مهارات الرياضيات والقدرة على استخدامهاالرياضيات - معرفة مهارات الرياضيات والقدرة على استخدامها
 املوظفون واملوارد البشرية - فهم إجراءات توظيف األفراد، 

واختيارهم، والتعويضات، وعالقات العمل والتفاوض
 

اخلبرة - اخلبرة في اإلشراف وإجراء اإلحصاءات و / أو 
االستقصاءات

اخلبرة - امتالك معرفة متعمقة باإلحصاءات و / أو إجراءات 
االستقصاءات واألدلة

األساليب - معرفة أساليب ومصطلحات اإلحصاء 
واالستقصاءات

 اخلرائط - القدرة على قراءة وفهم اخلرائط ورسمها
خدمة العمالء - تقييم احتياجات العمالء، وتلبية معايير اجلودة إدارة املوظفني - حتفيز وتطوير وتوجيه الناس وهم يعملونالقدرات واملهارات

وتقييم الرضا

تنظيم وتخطيط وحتديد أولويات العمل - وضع أهداف 
وخطط محددة لتحديد أولويات العمل وتنظيمه وإجنازه

إدارة الوقت - اإلدارة الفعالة للوقت اخلاص ووقت اآلخرين

املهارات االجتماعية - خدمة العمالء واخلدمة الشخصية، 
ومهارات القيادة والتفاعل مع الفريق

الدقة - تسجيل املعلومات على االستبيانات بدقة

حتليل ضبط اجلودة - إجراء اختبارات وتفتيش للمنتجات أو 
العمليات لتقييم جودتها أو أدائها

استيعاب القراءة والكتابة - القدرة على قراءة وفهم املعلومات 
املكتوبة

التواصل - القدرة على التواصل بفعالية شفهياً وكتابياًالتواصل - القدرة على التواصل بفعالية شفهياً وكتابياً
 السمات 
الشخصية

الرصد - امتالك القدرة على رصد / تقييم األداء الذاتي، وأداء 
األفراد أو املنظمات األخرى إلدخال التحسينات

االستماع بعناية - إيالء االهتمام الكامل ملا يقوله اآلخرون وفهم 
النقاط التي يتم تناولها وطرح األسئلة املناسبة وعدم املقاطعة 

في أوقات غير مناسبة

التفكير الناقد وحل املشكالت - استخدام املنطق 
واالستدالل لتحديد احللول واالستنتاجات أو املقاربات حلل املشاكل

مراعاة االعتبارات االجتماعية - أن يكون املوظف مدركاً 
للظروف احمللية واالجتماعية ومتعاطفاً معها

 التنسيق - القدرة على تنظيم األفراد أو اجملموعات لكي يعملوا 
معاً بكفاءة

 املوثوقية - األشخاص الذين يستطيعون، من خالل طريقة 
تعاملهم وسلوكهم، أن يكسبوا احترام وثقة الشعوب األخرى

 إعطاء التعليمات - تعليم اآلخرين كيفية القيام مبهام معينة 
أو أدائها

 

جدول 2.17 - متطلبات املوظفني امليدانيني الرئيسيني

الباب السابع عشر: التوظيف
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الباب الثامن عشر: 
التدريب

يشمل اإلحصاء الزراعي مئات أو آالف األفراد ذوي األدوار واملستويات والقدرات اخملتلفة )الباب 
السابع عشر(. يجب تدريب جميع املوظفني خالل فترة قصيرة. لذلك، تواجه عملية تدريب 
موظفي اإلحصاء حتديات مهمة منها: تنوع الدورات التدريبية املوجهة إلى املوظفني ذوي القدرات 
اخملتلفة؛ إنشاء مواقع للتدريب في جميع أنحاء البالد؛ التنفيذ املوحد للتدريب في جميع املواقع؛ 

اختيار أساليب التدريب املناسبة و/أو وسائل التدريب؛ تقييم املتدربني، إلخ.
تعتبر املساهمة التي يقدمها برنامج تدريبي جيد التخطيط والتنفيذ جلودة نتائج اإلحصاء 
في غاية األهمية. ويجب أن يركز هذا البرنامج التدريبي على املوظفني امليدانيني املنتشرين 
على نطاق واسع )أي القائمني باحلصر ومشرفيهم املباشرين( ولكن يجب أن يشمل أيضا 

اآلخرين )املشرفني رفيعي املستوى واحملررين واملبرمجني ومشغلي احلواسيب(.
يناقش هذا الفصل أنشطة التدريب املطلوبة إلجراء اإلحصاء. وميكن تقسيم التدريب إلى 
أجزاء وفقاً لفئة املوظفني: تدريب املدربني، وتدريب القائمني باحلصر، وتدريب املشرفني وتدريب 
موظفي املكاتب. كما يتناول الفصل التدريب على استخدام التكنولوجيات اجلديدة وكذلك 

استخدام وسائل التدريب.
األدلة  هي:  الفصل  هذا  له  يتطرق  الذي  باملوضوع  الصلة  ذات  الرئيسية  املوضوعات 
اإلرشادية )الباب السادس عشر(؛ التوظيف )الباب السابع عشر(؛ وتنظيم العمل امليداني 

التاسع عشر(. )الباب 

تنظيم ولوجستيات برنامج التدريب

لنهج  1.18 وفقاً  العمل  مراحل  من  مرحلة  كل  لتغطية  باإلحصاء  اخلاص  التدريب  برنامج  كامل  تصميم  ينبغي 
يتطابق  أن  وينبغي  بفعالية ألعمالهم.  املوظفني  كبيرة من  أعداد  لتحضير  ومتسقة  فعالة  وسيلة  وتوفير  اإلحصاء 
النظري  التعليم  أن يشمل، حسب االقتضاء، كال من  العمليات، وميكن  وثيق مع مختلف احتياجات  البرنامج بشكل 

والعملي، مع التركيز على هذا األخير. 

ونظراً ألهمية ومدى تعقيد وقصر واجلدول الزمني، يتطلب برنامج التدريب تخطيط صارم من قبل املوظفني  2.18
إدراج  وينبغي  املتجانسة.  وغير  الكبيرة  املوظفني  القدرات جملموعات  بناء  في مجال  الالزمة  واخلبرات  املؤهالت  أصحاب 

تنظيم وتنفيذ الدورات التدريبية في مراحل التخطيط وإعداد ميزانية اإلحصاء.

يجب توخي احلرص الشديد في ضمان مالئمة محتوى وتوقيت برامج التدريب ملستوى املوظفني املتوقع تدريبهم.  3.18
وينبغي أيضا إيالء االهتمام بوضع مواد التدريب املناسبة لفصول التدريب. وفي كان قد أجري إحصاء في املاضي، ميكن 
حتديث محتويات مواد التدريب باستخدام اخلبرات املكتسبة من اإلحصاء السابق. وفي البلدان ذات األنظمة واملنصات 
واألدوات واملفاهيم واإلجراءات األكثر تناسقاً ضمن مجموعة برامج اإلحصاء واالستقصاء بأكملها، يكون من األسهل 
نقل املوظفني من برنامج إلى آخر. ومن خالل العمل بهذه الطريقة، سيكون التدريب أسهل. كما يجب توفير مكان 
لإلقامة للمشاركني في الدورات التدريبية، وجتهيزات السبورات، وأجهزة العرض وغيرها من املستلزمات املطلوبة لتنظيم 
التدريب، وكذلك مستلزمات مثل الدفاتر، وأقالم الرصاص، واملمحاة لضمان تنفيذ برنامج تدريبي ناجح. وميكن تغطية 
التدريب على معاجلة  املثال  )على سبيل  بلد  املتاحة في كل  التعليمية  املرافق  من خالل  جزئياً  التدريبية  االحتياجات 
البيانات، وأخذ العينات، وما إلى ذلك(. يجب تنظيم جزء هام من التدريب كجزء من عملية التحضير لإلحصاء )أي تدريب 

القائمني باحلصر واملشرفني واملدربني(.
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برنامج  4.18 في  مختلفة  مستويات  على  التدريب  تنفيذ  خاللها  من  سيتم  التي  للطرق  بعناية  التخطيط  ويلزم 
التدريب ألن هذه الطرق تنطوي على تكاليف مختلفة ومؤهالت خاصة للمدربني، وفي بعض احلاالت )على سبيل املثال 

استخدام التعلم اإللكتروني(، ووجود لوجستيات مختلفة متاماً.

التدريبية ملن لديهم املؤهالت الالزمة للقيام بهذه املهمة بنجاح، مع  5.18 يجب أن يعهد بتنظيم وإجراء الدورات 
أن املوظفني  التدريس. وهذا يعني  األخذ في االعتبار ليس إمكاناتهم التخصصية فحسب ولكن أيضاً قدرتهم في 
املسؤولني عن التدريب يجب أن يكون لديهم مؤهالت معينة متكنهم من حتفيز اهتمام املتدربني ونقل املعرفة املطلوبة. 
ويجب أن يؤخذ ذلك في االعتبار عند اختيار املدربني ويوصى باستخدام معايير موضوعية. لكن من الناحية العملية، 
والتعليمية؛ ولهذا  التخصصية  املؤهالت  يتمتعون بكل من  الذين  املدربني  الالزم من  العدد  العثور على  من الصعب 
السبب، ينبغي على املدربني اخملتارين تدريب أنفسهم على كيفية تنظيم الدورات التدريبية وإجرائها. وهذا ما يعرف 

بـ "تدريب املدربني".

أساس عملية تنظيم اإلحصاء هو العمل امليداني الذي يتعني القيام به من قبل عدد كبير من القائمني باحلصر.  6.18
ويشرف على هؤالء القائمني باحلصر مشرفون ميدانيون والذين بدورهم يشرف عليهم منسقون إقليميون وما إلى ذلك، 
وصوالً إلى قمة الهرم: املوظفون الفنيون الرئيسيون في مكتب اإلحصاء املركزي )الباب السابع عشر(. وميكن أن تكون 

إجراءات التدريب من أعلى ألسفل بطريقة متتالية:

u .في املقام األول، يكون منظمو اإلحصاء رفيعي املستوى مسؤولني عن تنظيم وإدارة اإلحصاء
u  مختلفة أنواع  على  املدربني  بتدريب  مكلفون  املركزي  اإلحصاء  مكتب  في  الرئيسيون  الفنيون  املسؤولون 

من املهام )التدريب على احلصر اإلحصائي واإلشراف عليه، وتدريب موظفي املكاتب - املبرمجني، موظفي 
اخلرائط(؛  رسامي  البيانات،  تسجيل  معدات  عن  املسؤولني  األشخاص  أو  البيانات  إدخال  موظفي  الترميز، 

املتقدمة. التقنيات  الستخدام  والتدريب 
u .سيقوم املوظفون املدربون على هذا النحو بتنفيذ الدورات التدريبية ملنسقي احملافظات وموظفي املكاتب
u .امليدانيني التدريب للمشرفني  النحو تقدمي  سيتعني على منسقي احملافظات املدربني على هذا 
u  ،التكلفة حيث  من  الفعالية  )لتحقيق  امليدانيني  باحلصر  القائمني  تدريب  امليدانيني  املشرفني  على  يجب 

وهذا ينطوي عملياً على جمع عدة فرق من املشرفني واملسؤولني في فصل تدريبي واحد(.

في حالة وجود قائمني باحلصر ومشرفيهم املباشرين، يكون التدريب أكثر فعالية إذا تضمن عدة فرص للمتدربني  7.18
للمشاركة في مقابالت فعلية وإجراء متارين لعب األدوار ، مبا في ذلك في استخدام حلول تكنولوجيا املعلومات املعتمدة. 
للقائمني  التدريبي  البرنامج  ومحتوى  طريقة  تعديل  سيتعني  متعددة،  لغات  استخدام  فيها  يتم  التي  البلدان  وفي 
باحلصر بشكل مناسب. على سبيل املثال، إذا متت طباعة االستبيان بلغة أخرى، فسيكون من الضروري توفير تعليمات 

لتعليم القائمني باحلصر على كيفية صياغة األسئلة باللغة احمللية بشكل صحيح.

 كما ينبغي أن يوفر البرنامج التدريبي ملوظفي الترميز واحملررين وموظفي إدخال البيانات واملسؤولني عن معدات  8.18
تسجيل البيانات وما إلى ذلك من، فرصاً للمتدربني ملمارسة التدريب حتت إشراف املدربني وذلك من خالل توظيف العمليات 
التي يتوقع أن يقوموا بها فيما بعد. وقد يستفيد املوظفون الفنيون من املستويني املتوسط والعالي، مثل املبرمجني 
ومحللي النظم، من برامج التدريب اخلاصة. وبالنسبة لهم، ينبغي أن ينصب التركيز على التطورات التقنية احلديثة ذات 

الصلة باإلحصاء القادم وعلى العالقات املتبادلة بني مختلف جوانب خطط وعمليات اإلحصاء.

من املهم توفير كل برنامج تدريبي في شكل دليل )كتيب( وتوزيعه على منظمي اإلحصاء واملدربني املسؤولني  9.18
عن التدريب. وستكون هذه األدلة أداًة قّيمًة وستساعد إلى حد كبير في تدريب موظفي اإلحصاء بشكل فعال. كما 
ستساهم في توحيد التدريب، وهذا عامل أساسي لنجاح اإلحصاء، مع األخذ في االعتبار العدد الكبير ملدرسي اإلحصاء 
الذين سيشاركون في التدريب )انظر الباب السابع عشر(. كما ميكن استخدام الوسائل السمعية-البصرية البسيطة 
)مثل أشرطة األفالم وامللصقات والتسجيالت الصوتية والشرائح( للمساعدة في جعل التدريب أكثر فعالية واتساقاً 
أماكن بعيدة  التدريب في  توفير  املتعددة اجلديدة تسهيل  الوسائط  لتقنيات  وإذا أمكن، ميكن  البالد.  أنحاء  في جميع 
)التعلم عن بعد( وتوفير أدوات تكميلية فعالة للتدريب. وقد وضعت بعض البلدان منصة للتعلم اإللكتروني حيث ميكن 
للقائمني باحلصر إجراء التدريب الذاتي واالختبارات، وهو أمر مفيد بشكل خاص عندما يتعني استبدال القائمني باحلصر 

خالل مرحلة العمل امليداني مبوظفني جدد.
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 ويجب أن يأخذ تنظيم برنامج التدريب بعني االعتبار الوقت الالزم لتدريب املوظفني على مستويات مختلفة  10.18
وعلى اجلوانب اخملتلفة لإلحصاء. وهذا يعتمد على عدة عوامل:

u  ،اإلحصاء أسلوب  أو  ومنهجية  فيه،  سيعملون  الذي  واملستوى  عليها،  تدريبهم  يتم  التي  الوظيفة  نوع   
املتاحة. التعليمي للمتدربني، وعدد املدربني املتاحني واملوارد  ومدى تعقيد اإلحصاء، واملستوى 

u  ًعادة ما تستمر جميع الدورات من أسبوع واحد إلى شهر واحد، حيث يوصى بشدة أن يتم تنفيذ التدريب يوميا
ملدة محددة. ولن تكون النتائج أفضل إذا مت توفير التدريب لبضعة أيام في األسبوع، مبا أنه في هذا النهج، الذي 

يرتكز على طول الدورة، فغالباً ما يُنسى العمل السابق ويتعني تكراره )انظر أيضاً الفقرة 26.18(.
u  أي مدة يتم حتديد  قد  ذلك،  ومع  بفترة طويلة.  الفعلي  العمل  بدء  قبل  التدريب  إكمال  األفضل جتنب  من 

للسماح  يكفي  مبا  طويال  يكون  أن  يجب  التدريب  أن  أي   - الرئيسي  املبدأ  جتاهل  يتم  ال  أن  بشرط  للدورة، 
األجهزة  استخدام  مت  إذا  احلاسوب  مبساعدة  الشخصية  املقابالت  واستخدام  الدراسية  اخلطة  باستيعاب 

باليد. احملمولة 

من املهم اعتبار أن بعض األفراد ينتمون إلى املنظمة املسؤولة عن اإلحصاء في حني أن آخرين - بشكل رئيسي  11.18
أو يتم االستعانة بهم من منظمة أخرى  الغرض  إما يتم توظيفهم لهذا  املباشرين -  القائمني باحلصر ومشرفيهم 
ملستوى  املقدم مناسباً  التدريب  يكون  التدريب بحيث  برامج  أنواع مختلفة من  ويجب وضع  اإلحصائي.  لفترة احلصر 

املهمة التي يتوقع أن يقوم بها املتدرب خالل عملية اإلحصاء. 

ستختلف احملتويات الفعلية حلزمة التدريب ملوظفي اإلحصاء من بلد إلى آخر، اعتماداً على طريقة اإلحصاء  12.18
ووضع ومدى تطور الزراعة. اجملاالت العامة التي ينبغي التركيز عليها في التدريب هي كما يلي:

u  التجريبي العملي في حاالت اإلحصاء  التدريب  أن  التجارب  إذ تظهر  وعملياً،  التدريب نظرياً  أن يكون  يجب 
اخملتلفة  واألمور  للمشاكل  مسبقاً  وإعدادهم  النظري  اجلانب  فهم  على  املتدربني  مساعدة  في  مهم  أمر 

املناقشات اجلماعية مفيدة أيضاً. أثناء عملهم.  التي قد تنشأ 
u  .واحد مدرب  من  واحد  موضوع  على  موحداً  تدريباً  يوفر  هذا  ألن  أمكن،  إن  مركزياً  التدريب  يكون  أن  يجب 

يتم  بينما  وطني،  أساس  على  احملافظات  على  واملشرفني  اإلحصاء  موظفي  أجل  من  بذلك  القيام  وميكن 
امليدانيني على مستوى احملافظات. والقائمني باحلصر  تدريب املشرفني 

u  يجب أن يتم توجيه التدريب إلى عمل ومسؤولية كل مجموعة. يتم تدريب املشرفني من قبل أولئك الذين
قاموا بتصميم اإلحصاء، والقائمني باحلصر من قبل املشرفني الذين مت تدريبهم مسبقاً.

u .يجب أن يركز التدريب على الطبيعة اجلدية للعمل وضمان املشاركة اإليجابية خالل الدورة التدريبية
u .التدريب بعناية وحتديده بجدول أعمال وجدول زمني مناسبني ينبغي تنظيم 
u  ،يجب أن يجتمع طاقم التدريب بعد كل دورة تدريبية ملناقشة عمل اليوم وتقييم املتدربني وفقاً ملشاركتهم 

ومناقشة برنامج اليوم التالي. ويجب على املدربني أيضاً حتديد أي مجاالت يتعني فيها توضيح مواد التدريب 
أو يكون فيها حاجة إلى تقدمي املزيد من األمثلة التدريبية.

u  يجب اختبار موظفي اإلحصاء وأن تكون عملية االختيار النهائية قائمة على أساس امتحان حتريري باإلضافة
التدريب للتأكد من أنهم مؤهلون للقيام بالعمل. إلى مقابلة في نهاية 

تدريب املدربني

يعتمد عدد موظفي اإلحصاء على خصائص البلد. وفي بعض احلاالت، لن يشارك سوى عدد قليل من املوظفني  13.18
لهذه  املوظفني  من  كبير  عدد  إلى  حاجة  هناك  أخرى،  بلدان  في  بينما  احلاسوبية،  أو  اخلرائطية  البرمجة  في  الفنيني 
املهام. في حالة وجود عدد قليل من املوظفني الالزمني ملهمة محددة )أقل من 30 مثالً(، ميكن تدريبهم مباشرة من قبل 
موظفي املكتب املركزي أو التعاقد مع مدربني متخصصني على وجه التحديد إلجراء الدورات التدريبية. وعندما يكون 

عدد املوظفني الذين سيتم تدريبهم كبيراً، يجب تدريب املدربني املعنيني بشكل مسبق.
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ميثل تدريب كبار موظفي اإلحصاء، مثل منظمي اإلحصاء واملتخصصني في املوضوع )معاجلة البيانات، وأخذ  14.18
العينات، وما إلى ذلك( ممن يفتقرون إلى املعرفة واخلبرة في تطبيقات اإلحصاء، مشكلة، حيث أن التدريب املتخصص 
للغاية ال يتوفر عادة في العديد من البلدان النامية. ويتلقى كبار موظفي اإلحصاء في البلدان التي لديها إرث طويل في 
مجال تنظيم اإلحصاءات تدريبهم وهم على رأس العمل. أما بالنسبة للبلدان ذات التقاليد القليلة أو التي ال متتلك أي 
تقاليد في إجراء اإلحصاءات، ينبغي تنظيم تدريب دولي، مثل اجلوالت الدراسية في البلدان اجملاورة. تنظم الفاو بصورة 
منتظمة اجتماعات مائدة مستديرة لإلحصاءات على املستوى اإلقليمي أو الوطني عندما يتلقى البلد مساعدة فنية 

لإلحصاء الزراعي الوطني )انظر الفقرة 34.18(.

قد يتعني تنظيم التدريب في املراكز الدولية لكبار املوظفني، وفي مراكز التدريب الوطنية للمديرين التنفيذيني  15.18
من املستوى املتوسط وفي أماكن مختلفة داخل البلد للقائمني باحلصر واملشرفني. وقد يتوجب تنظيم تدريب املشرفني 
من منظمة اإلحصاء والذين سيصبحون في األساس مدربني للقائمني باحلصر بطريقة مختلفة عن تدريب املشرفني 

املستعان بهم على سبيل اإلعارة لفترة اإلحصاء.

 ينبغي النظر في متطلبات تدريب عدد كاف من املوظفني الفنيني، وال سيما في املستويات املتقدمة، وملوظفي  16.18
إلى مساعدة  التي حتتاج  البلدان  يتعني على  التدريب.  فترة طويلة من  قبل  البيانات  وخبراء معاجلة  الزراعي  اإلحصاء 
خارجية أن تتخذ اإلجراءات الالزمة إلدراج هذه املتطلبات في برامجها للمساعدة الفنية قبل بدء العمل في خطط 

اإلحصاء الزراعي لديها.

 وسيقوم املوظفون الفنيون من مكتب اإلحصاء املركزي بتدريب املشرفني كمدربني للقائمني باحلصر، وحتديداً  17.18
ملهامهم اإلشرافية )انظر الفقرتني 20.18 و 21.18(.

من املرجح أن يصبح األشخاص املدربون في مراكز التدريب الوطنية مهمني للغاية في عملية اإلحصاء، وسوف  18.18
واملوظفني  العمل  في  زمالئهم  بني  يخلقوه  أن  ميكن  الذي  واحلماس  عملهم  جودة  على  اإلحصاء  عملية  جناح  يعتمد 
امليدانيني. وينبغي أال يقتصر تدريبهم على أعمال اإلحصاء فحسب، بل ينبغي أيضاً أن يشمل اجلوانب األوسع لإلحصاء 
الزراعي. وميكن أن يقوم هؤالء األفراد املدربني بتدريب القائمني باحلصر واملشرفني على أعمال اإلحصاء، ثم اإلشراف على 
وكذلك  التدريب،  خطة  في  السابقة  اإلحصاءات  من  املستفادة  التجارب  تضمني  املستحسن  من  وسيكون  عملهم. 
استخدام البيانات اجملمعة. قد تشمل املواد املوثقة من اإلحصاء السابق الدروس املستفادة املتعلقة بالتدريب. وقد تكون 
املعلومات املتعلقة باإلحصاءات الزراعية التي يتم تنفيذها في بلدان أخرى أيضاً مواد تدريبية مفيدة، خاصة بالنسبة 
للبلدان التي ليس لديها خبرة في اإلحصاء. وينبغي أن يشمل التدريب أيضاً إعداد واستخدام اخلرائط ونظم املعلومات 

.)GIS( اجلغرافية

إحصائياً  19.18 الزراعي كبيراً جداً، خاصة في بلد كبير ينظم حصراً  القائمني باحلصر في اإلحصاء   قد يكون عدد 
كامالً. في الصني، مت توظيف 700000 قائماً باحلصر في عام 2007، في حني شارك 80000 من القائمني باحلصر واملشرفني 
في البرازيل في إحصاء عام 2006. من الواضح أنه ال ميكن تدريب جميع هؤالء األشخاص في مركز واحد وأنه ينبغي 
وضع تصور للعديد من مستويات التدريب. وميكن تنظيم هذا التدريب على مستوى احملافظات مع إنشاء عدد من مراكز 
التدريب في جميع أنحاء املناطق احمللية. وينبغي توحيد التدريب وإعطائه على نفس املستوى عن طريق توظيف مدربني 
رئيسيني ميكن تدريبهم في مكتب مركزي على مستوى احملافظة. وميكن توجيه العاملني في التدريب في هذه املراكز في 

األصل في مركز التدريب الرئيسي. وميكن اختيار املدربني الرئيسيني من موظفي اإلشراف باملقر.

تدريب املشرفني

يجب التأكيد بشكل خاص على تعليمات وتدريب املشرفني. ونظراً ألهمية دور املشرفني، فينبغي أن يخضعوا  20.18
لبرنامج تدريبي مكثف. عادة، يتم تدريب موظفي اإلشراف امليداني أوال من قبل املسؤولني الفنيني في الوكالة التنفيذية 
في  املشاركة  على  األقل  على  أو  باحلصر  القائمني  بتدريب  بدورهم  املشرفون  الزراعي. سيقوم  اإلحصاء  عن  املسؤولة 
التدريب )انظر الفقرة 6.18(. كما ينبغي أن يتضمن تدريب املوظفني اإلشرافيني بنوداً تتعلق بتدريب القائمني باحلصر، 
إجراءات  على  اإلشرافيني  املوظفني  تدريب  ينبغي  كما  جيدين.  باحلصر  قائمني  ليصبحوا  بأنفسهم  تدريبهم  وينبغي 
وينبغي  إلى ذلك.  امليداني، وما  العمل  تقارير  وإعداد  والدعاية،  املهمة(،  )إذا مت تكليفهم بهذه  باحلصر  القائمني  اختيار 

متكينهم من املمارسة بشكل فعل في أساليب تدريب القائمني باحلصر والتحقق من العمل امليداني لألخيرين.
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 يجب أن تتبع محتويات الدورات التدريبية للمشرفني بدقة محتويات دليل املشرفني. ويوضح الباب السادس  21.18
لهيكلة  التوجيهية  املبادئ  هي  تكون  أن  ينبغي  وبالتالي  املشرفني،  دليل  في  التالية  النقاط  إدراج  ينبغي  أنه  عشر 

الدورات التدريبية للمشرفني:
u للمشرفني العامة  املسؤوليات 
u باحلصر القائمني  وتدريب  وتوظيف  اختيار 
u إعداد اخملططات والقوائم واملواد امليدانية األخرى لإلحصاء
u  الشخصية املقابالت  استخدام  حالة  وفي  مرحلي.  تقرير  وإعداد  والتحرير،  والتحقق،  امليداني،  اإلشراف 

اإللكترونية،  االستبيانات  استالم  توفير شرح مفصل حول كيفية  األهمية مبكان  احلاسوب، فمن  مبساعدة 
القائمني باحلصر. إلى  التي يرسل من خاللها املشرفون مالحظاتهم  والتحقق منها وحتريرها، والطريقة 

u .)إعداد ملخص بأهم البيانات )عند وضع تصور بشأن ذلك
 واستناداً إلى هذه القضايا الواسعة، يُقترح النظر في املوضوعات التالية إلدراجها في برامج تدريب املشرفني  22.18

باإلضافة إلى املواضيع الالزمة للقائمني باحلصر:

u املشرفني عمل 
l مسؤوليتهم
l كيفية التحقق من اخلرائط للمناطق احمللية ومقاطعات احلصر
l إعداد قوائم املالك وكيفية استخدامها والتحقق منها، باستخدام أدلة التدريب
u القائمني باحلصر فيما يخص العمل التعامل مع 

l اإلجراء املطلوب الختيار وتعيني القائمني باحلصر
l كيفية إجراء دورات تدريبية للقائمني باحلصر
l كيفية مراقبة القائم باحلصر أثناء العمل
l كيفية مراجعة وحترير االستبيانات والسجالت األخرى التي يعدها القائمون باحلصر
l كيفية قياس أداء القائمني باحلصر
l كيفية التعامل مع حاالت رفض املستجيب لتقدمي املعلومات املطلوبة
l كيفية التعامل مع املشاكل اخلاصة التي يواجها القائمون باحلصر
l كيفية استبدال القائمني باحلصر
l كيفية القيام مبراجعة نهائية لعمل القائمني باحلصر
u امليداني العمل 

l التدريب العملي على جمع البيانات وملء االستبيانات
l تنظيم التحرير امليداني وجتميع االستبيانات املكتملة
u )ضبط اجلودة )إن وجد

l اإلجراءات
l اإلبالغ
u املسائل الفنية

l قراءة اخلرائط وحتديد قطع األراضي
l تقدير املساحات اجلزئية لقطع األراضي
l حتديد احملاصيل املهمة
l الوحدات احمللية املستخدمة وحتويلها إلى وحدات قياس قياسية
u مسائل أخرى

l الدعاية
l معاجلة البيانات
u تعليمات إدارية

l ساعات العمل
l التغيب
l السلطة واملسؤولية اإلدارية
l سجالت احلضور املطلوبة
l .اإلجراء الواجب اتخاذه عند عدم اكتمال العمل بصورة مرضية

تدريب القائمني باحلصر

على  23.18 األول  املقام  في  تعتمد  اإلحصاء  نتائج  جودة  ألن  أهمية  أكثر  باحلصر  القائمني  وتدريب  تعليمات  تعتبر 
بسيطة محلية  بلغات  مكتوبة  جيداً  معدة  أدلة  في  باحلصر  القائمني  تعليمات  تضمني  يجب  األشخاص.   هؤالء 
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)انظر الباب السادس عشر(. تعمل هذه األدلة كنص تعليمي وكدليل مرجعي أثناء عملية احلصر. وميكن توفير هذه األدلة 
كـ: أدلة مطبوعة أو متوفرة على اإلنترنت أو مدرجة في برنامج أجهزة التقاط البيانات أو أي مزيج منها. ويجب أن تكون هذه 
األدلة كاملة وتوفر التوجيه بشأن جميع املشاكل الرئيسية واملتكررة. ويجب أن تأخذ األدلة في احلسبان التدريب املسبق 
واملعرفة التي اكتسبها املوظفون من العمل السابق. ويعد إعداد هذه األدلة أولوية ويجب أن يقوم بها أشخاص لديهم 
معرفة وخبرة كاملتني في املوضوع، وفي تصميم اإلحصاء، وفي طريقة تفكير كل من موظفي جمع البيانات واملالك. وفي 

حالة البلدان متعددة اللغات، ينبغي إعداد األدلة، كما هو احلال مع االستبيانات، بكل لغة من اللغات احمللية.

 من األهداف الهامة لتدريب القائمني باحلصر هو تطوير قدرتهم على حتفيز املستجيبني لتقدمي إجابات كاملة  24.18
ودقيقة. كما يجب أن يزود التدريب القائمني باحلصر باملعرفة واملهارات الالزمة للقيام بعملهم بشكل جيد، ألن اإلحصاء 
هو مبثابة حتقيق ذو طبيعة فنية خاصة. يجب أن يكون لدى القائمني باحلصر مؤهالت معينة، ويفضل أن يكون لديهم 

بعض املعارف الزراعية. ويجب أن يكون التدريب موجهاً إلعداد القائمني باحلصر من أجل:

u .القانونية لإلحصاء وبحقوقهم ومسؤولياتهم باألحكام  دراية  أن يكونوا على 
u  .احلصول على معلومات منهم يريد  وليس كمسؤول  ومقنع  نحو متعاطف  املستجيبني على  التعامل مع 

فقط،  لإلحصاء  الفنية  واجلوانب  املفاهيم  على  ليس  باحلصر  القائمني  تدريب  خالل  من  ذلك  حتقيق  وميكن 
ولكن تدريبهم أيضاً على فن التعامل مع املالك بالشكل املالئم وكسب ثقتهم. ويجب أن يكون القائمون 
التشكيك  أو  إهانتهم  دون  املالك  قبل  من  لهم  املعطاة  البيانات  صحة  من  التحقق  على  قادرين  باحلصر 
بكالمهم. سيكون لدى بعض القائمني باحلصر خبرة سابقة في كيفية إجراء املقابالت مع املالك، لكونهم 
موظفي إرشاد أو معلمني في الريف، أو لديهم مهنة أخرى جتعلهم على اتصال مع املالك. في حاالت أخرى، 
لن يكون لدى القائمني باحلصر هذه اخلبرة، وهذا اجلزء من التدريب ضروري. كما يجب تدريب القائمني باحلصر 
على تفادي اإلغراء املتمثل مبحاولة تخمني اإلجابات احملتملة على بعض األسئلة التي قد يواجه املستجيب 
صعوبة في اإلجابة عليها. ويجب أن يتضمن تدريب القائمني باحلصر بعض األيام اخملصصة للعمل امليداني. 
يتطلب هذا التدريب امليداني أن يقوم القائمون باحلصر على جمع البيانات من ما ال يقل عن خمسة مالك 
زراعيني. باإلضافة إلى ذلك، ميكن إعداد استبيانات مملوءة مسبًقا حتتوي على أخطاء ومشكالت متكررة من 

أجل حتريرها ومراجعتها في الصف.
u  في حالة استخدام األجهزة احملمولة باليد جلمع بيانات اإلحصاء، يحتاج القائمون باحلصر إلى تدريب خاص

إلى  املستكملة  االستبيانات  إرسال  وطرق  والتحذيرات  والرسائل  األوامر  وتفسير  األجهزة  استخدام  على 
لإلحداثيات  فعلية  حتديد  عملية  يتضمن  خاص  تدريب  تنفيذ  إلى  أيضا  حاجة  وهناك  عليهم.  املشرفني 
)إما   )GPS( العاملي  املواقع  حتديد  نظام  أجهزة  الستخدام  األمر(  لزم  )إذا  امليدان  في  املساحة  وقياسات 
مدمجة في اجلهاز احملمول باليد أو من خالل جهاز GPS منفصل(. ينبغي تخصيص جلستني تدريبيتني على 

باليد. األقل لتعلم كيفية استخدام األجهزة احملمولة 
u  ،قراءة اخلرائط، وعرض خرائط نظام املعلومات اجلغرافية على الشاشة، وإعداد رسومات قابلة لالستخدام

وحتديد قطع األراضي الفردية وحتديد مساحتها، إذا لزم األمر.
u  احلاملة وغير  احلاملة  األشجار  أعمار  بني  والتمييز  املتفرقة،  األشجار  عدد  األمر،  لزم  إذا  تقدير،  على  القدرة 

الهامة. احملاصيل  للثمر، وحتديد 
u  القياسات اعتماد  مت  إذا  أدوات  باستخدام  احملاصيل  وغالت  األراضي  قطع  مساحات  قياس  على  القدرة 

البيانات. املوضوعية كطريقة جلمع 

 يعتمد طول التدريب على العديد من العوامل، مثل معرفة املستجيبني بالقراءة والكتابة، واملعرفة السابقة  25.18
وخبرات القائمني باحلصر، ومحتوى وتصميم االستبيانات، أو ما إذا كانت القياسات املوضوعية مستخدمة. بشكل عام، 
في البلدان املتقدمة، قد يكون التدرب لبضعة أيام فقط كافياً. في البلدان النامية، قد يكون التدريب لفترة متتد من 
باليد مع املقابالت الشخصية مبساعدة  إذا استخدمت األجهزة احملمولة  أيام مناسباً وحتى 12 إلى 15 يوم  8 إلى 10 
احلاسوب )انظر الفقرة 38.18( أو مت استخدام قياسات موضوعية. وينبغي إجراء تدريب القائمني باحلصر في موعد قريب 

من يوم بدء العمل امليداني بحيث تكون املعارف واملهارات حاضرة في أذهانهم.

يجب أن تتبع محتويات الدورات التدريبية للقائمني باحلصر بدقة محتويات الدليل اإلرشادي اخلاص بالقائمني  26.18
باحلصر. ويوضح الباب السادس عشر أنه ينبغي إدراج النقاط التالية في دليل القائمني باحلصر، وبالتالي ينبغي أن تكون 

هي املبادئ التوجيهية لهيكلة الدورات التدريبية للقائمني باحلصر:
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u اإلحصاء؛ تنفيذ 
u أهداف وطبيعة اإلحصاء؛
u املنظمة املسؤولة عن اإلحصاء؛
u السرية؛ القانونية واحلفاظ على  اجلوانب 
u واحلقوق؛ االلتزامات 
u وضع وقراءة اخلرائط؛
u ؛)GPS( استخدام النظام العاملي لتحديد املواقع
u .باليد البيانات احملمولة  التقاط  استخدام أجهزة 
بناءاً على هذه القضايا الواسعة، يقترح أن يتبع تدريب القائمني باحلصر هذه السطور: 27.18
u أساسية معلومات 

l معلومات حول الظروف الزراعية السائدة في البالد
l ماهية اإلحصاء الزراعي، وأسباب إجراؤه واهميته واستخدامه
u باحلصر للقائمني  عامة  معلومات 

l مهماتهم
l مسؤوليتهم
l موقعهم في تنظيم اإلحصاء
l عالقاتهم مع املستجيبني
l قوانني اإلحصاء
l سرية املعلومات اجملمعة
u أهداف وطبيعة اإلحصاء

l ماهية املعلومات التي يجب جمعها
l كيفية تنظيم اإلحصاء
l كيفية إجراء اإلحصاء
l كيفية اختيار العينات عند استخدام منهجية أخذ العينات
u االستبيانات املقررة وجداول اإلدراج

l املفاهيم والتعاريف املستخدمة
l وضع إدخاالت على االستبيانات اإللكترونية أو الورقية
l مثال على استبيانات مكتملة
u )والباب العشرين الباب التاسع عشر  اإلجراءات الواجب اتباعها )انظر أيضاً 

l حتديد املواعيد
l األشخاص الذين ينبغي أخذ املعلومات منهم
l أساليب إجراء مقابالت جيدة
l التغلب على رفض املالك لتقدمي املعلومات
l  كيفية التعامل مع املستجيبني الصعبني، ومع بيئة يوجد فيها مسائل محتملة تتعلق بالسالمة واتخاذ

اإلجراءات املناسبة
l )القياسات املوضوعية )إن وجدت
l التحقق من االستبيانات وتصحيحها
l التواصل مرة أخرى للحصول على املعلومات املفقودة
l ضمان اكتمال التغطية
l استخدام املترجمني
u التطبيقي العمل 

l زيارة منطقة في احلي
l توزيع العمل بني القائمني باحلصر
l شرح عملهم للقائمني باحلصر
l )30.18 اإلكمال الفعلي لبعض االستبيانات والتقارير التي أعدها القائمون باحلصر )انظر الفقرات من 29.18 إلى
l )ًقياس املساحات والغالت )إذا كان ذلك مطلوبا
u التحرير

l مناقشة االستبيانات اململوءة
l شرح املفاهيم والتعاريف في ضوء اخلبرة في اجملال
l شرح متطلبات الوظيفة للقائم باحلصر
l شرح اإلجراءات الواجب اتباعها في عملية احلصر
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u االختبار
l )2007 اختبار حول االستبيانات )انظر امللحق الثاني لالطالع على مثال من إحصاء سانت لوسيا لعام
l اختبار حول اإلجراءات
u باحلصر للقائمني  إدارية  تعليمات 

l ساعات العمل؛ احلاجة إلجراء مقابالت خارج ساعات العمل العادية
l التغيب
l البدالت املالية التي سيتم دفعها والشروط املرتبطة بالدفع
l متطلبات القائم باحلصر حول املسائل اإلدارية
l السجالت املطلوبة حول الوقت واحلضور
l مناذج يجب ملؤها عند االنتهاء من العمل

التدريب على كتابة تقارير التحقق

أسبوعي(  28.18 أو  )يومي  دوري  بشكل  واملشرف(  باحلصر  )القائم  اإلحصاء  عامل  لكل  معينة  تقارير  إعداد  يجب   
استخدام  يتم  وعندما  العمليات.  مختلف  بني  املترابطة  العالقات  وتعزيز  اإلحصاء  عملية  في  التقدم  مدى  لقياس 
تاريخ ووقت  املثال،  التفصيلية )على سبيل  والبيانات  املراجع اجلغرافية  املقابالت الشخصية مبساعدة احلاسوب، متكن 
البدء، واإلكمال، واملوافقة، إلخ( مشرفي اإلحصاء من امتالك تصور عن مدى تقدم عملية احلصر في الوقت احلقيقي 

ومراقبتها. أهداف هذه التقارير هي:

u إبالغ السلطات املسؤولة عن اإلحصاء مبدى اإلجناز في العمل وعالقته باجلدول الزمني املوضوع؛
u .حتديد أي انحرافات ومشاكل في اإلجناز حتى يتم اتخاذ اإلجراء املناسب في الوقت املناسب

 ينبغي تدريب القائمني باحلصر واملشرفني بشكل شامل على إعداد هذه التقارير، التي يجب أن تكون واقعية  29.18
وبسيطة قدر اإلمكان، مع احلد األدنى من البيانات املطلوبة لضمان حتقيق األهداف املذكورة أعاله. ويجب أن تكون هناك 

مناذج مختلفة من هذه التقارير لكل من القائم باحلصر، واملشرف احمللي ومنسق احملافظة.

تدريب موظفي املكاتب

هناك حاجة لتوفير تدريب طويل األجل على مختلف جوانب اإلحصاء الزراعي لألشخاص الذين سُيعهد إليهم  30.18
باملسؤولية الشاملة عن تنظيم وإجراء اإلحصاء الزراعي. ويجب أن حتدد الدول األشخاص املؤهلني لهذا التدريب والذين هم 
في وضع أفضل ليكونوا مسؤولني عن اإلحصاء الزراعي. ومن األهمية القصوى أن يكون األفراد الذين يتم ترشيحهم لهذه 
الدورات التدريبية من كبار املسؤولني ممن لديهم القدر الكافي من احلس باملسؤولية. وعندما تتلقى البلدان مساعدة فنية 

إلجراء اإلحصاء الزراعي، عادة ما يقدم اخلبراء الدوليون التدريب أثناء العمل ملوظفي اإلحصاء الوطني الرئيسيني.

 ميكن إجراء هذا التدريب على مستوى دولي. هناك عدد قليل من املراكز الدولية التي تقدم مثل هذه الدورات  31.18
التي متتد من بضعة أسابيع إلى سنة. ويجب أن يتم التدريب قبل ثالث سنوات على األقل من تاريخ بدء اإلحصاء بحيث 
والتنظيمية  املالية  اجلوانب  التدريب جميع  يشمل  أن  ينبغي  كما  املناسبة.  باالستعدادات  للقيام  فترة سنتني  تتوفر 

والفنية لإلحصاء، وأن يتضمن التدريب على وجه اخلصوص ما يلي:

u منهجية اإلحصاء )طرائق اإلحصاء وأساليب إجراؤه(؛
u له؛ والتحضير  وتصميمه  لإلحصاء  التخطيط 
u والتواصل مع املستخدمني؛ حملة دعاية لإلحصاء 
u إعداد األطر؛
u العينات؛ أخذ  أساليب 
u ميدانياً؛ واختباره  االستبيان  تصميم 
u جتريبي؛ إحصاء 
u اإلحصائي؛ احلصر 
u والتحليل؛ والتبويب  البيانات،  معاجلة 
u .إعداد تقارير اإلحصاء، ونشر نتائجه واألرشفة
اإلحصاء؛  32.18 عمليات  في  القليلة  اخلبرة  ذات  النامية  البلدان  في  اإلحصاء  ملديري  دولي  تدريب  إلى  حاجة  هناك 

وبالتالي، من املستحسن إعداد محتويات برامج التدريب هذه استناداً إلى جتارب اإلحصاءات السابقة التي أجريت في 
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بلدان أخرى. وينبغي أن تكون مراكز التدريب الدولية، مبا في ذلك التدرب عملياً على إجراء اإلحصاء، جزءاً ال يتجزأ من 
الزراعية بني  اخلبرات في مجال تنظيم اإلحصاءات  بتبادل  نامية مختارة. وينصح بشدة  بلدان  وأن ينظم في  التدريب 

البلدان اجملاورة وتنظيم جوالت دراسية إلى بلدان مماثلة.

أن يتوفر هناك سلسلة من الدورات الدولية في املواضيع ذات الصلة. تنظم الفاو عدداً من احلوارات اإلقليمية  33.18
حول اإلحصاءات وذلك بهدف تعميم أحدث املبادئ التوجيهية لإلحصاء في بداية كل جولة إحصاء. باإلضافة إلى ذلك، 
يتم عادة تنظيم دورات تدريبية حول مختلف موضوعات اإلحصاء داخل البلدان عندما تتلقى مساعدة فنية من منظمة 

األغذية والزراعة إلجراء اإلحصاء الزراعي الوطني.

بصرف النظر عن التدريب اخلاص باإلحصاء املذكور أعاله، من الضروري توفير تدريب خاص للمبرمجني واملصححني  34.18
واملبرمجني وموظفي إدخال البيانات ورسامي اخلرائط. واملهام التي يتعني وضعها لهؤالء املوظفني محددة للغاية، وإذا لم 
يكن املدربون املناسبون متاحني في مكتب اإلحصاء املركزي، فينبغي التعاقد معهم خصيصاً لتنفيذ أنشطة التدريب. 
أو مدربان في عدد قليل من  أن يكون هناك مدرب  ويكفي  املتدربني كبيرة،  لن تكون بعض مجموعات  وبصفة عامة، 

األماكن، رغم أن ذلك يعتمد على ظروف البلد.

التدريب على استخدام التقنيات املتقدمة

تتطور تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بسرعة، مما يدلل على احلاجة إلى التحديث املستمر والتدريب املتخصص.  35.18
تتطلب إدارة األجهزة والبرامج اجلديدة للعديد من املهام التقليدية في اإلحصاء واالستقصاء بناء قدرات جديدة. بعض 
اجملاالت التي حتل فيها التقنيات املتقدمة محل العمليات التقليدية هي: أ( استخدام نظم املعلومات اجلغرافية املرجعية 
لرسم اخلرائط وقياس املساحات التي لها أهمية في تعريف مساحات احلصر ووحدات العينات الرئيسية؛ ب( إدارة الصور 
الساتلية للتعرف أوالً على استخدام األرض وعدد املباني وغيرها من املعالم الطبيعية؛ ج( استخدام األجهزة احملمولة 
باليد )مثل الهواتف الذكية واألجهزة اللوحية( جلمع املعلومات من املستجيبني؛ د( تطوير قدرات قائمة على اإلنترنت 
الستخدام املقابالت الذاتية مبساعدة احلاسوب؛ هـ( أرشفة وتطوير قواعد بيانات سهلة االستعمال على اإلنترنت لنشر 

البيانات وحتليلها ومتكني الوصول السهل واآلمن إلى البيانات اجلزئية

للتخصص  36.18 املتقدمة. ونظراً  التقنيات  الرئيسيني في اإلحصاء على مثل هذه  الفنيني  املوظفني  تدريب  ويلزم 
املطلوب، يجب أن يتم اختيار املدربني واملتدربني بعناية خاصة لضمان الكفاءة: يجب اختيار املتدربني من املوظفني ذوي 
املؤهالت السابقة في التخصص والذين سيعملون مباشرة على التكنولوجيا احملددة، ويجب أن يكون املدربون متخصصني 

محترفني في مجال عملهم. قد تكون هناك حاجة إلى خبرة دولية للمساعدة في هذه اجملاالت.

ومرة أخرى، عادة ما يتم توجيه هذه الدورات التدريبية إلى مجموعات صغيرة وستكون بعض األماكن كافية.  37.18
ومع ذلك، إذا كان سيتم إجراء اإلحصاء باستخدام املقابالت الشخصية مبساعدة احلاسوب، فيجب تدريب عدد كبير من 
القائمني باحلصر على استخدام األجهزة احملمولة باليد كما هو مذكور في الفقرتني 24.18 و 26.18 أعاله، وينبغي إضافة 
ذلك إلى برنامج التدريب اخلاص بهم. حدثت جتارب سيئة عندما مت تخصيص وقت غير كافي للتدريب على استخدام 

واختبار األجهزة احملمولة باليد واملقابالت الشخصية مبساعدة احلاسوب.

استخدام معينات التدريب

يصبح  38.18 الوقت،  ومع  التدريب.  ملعينات  الفعال  االستخدام  خالل  من  كبير  بشكل  التدريب  جودة  حتسني  ميكن 
يجري  ملا  الكافي  االهتمام  املتدربون  يعط  لم  إذا  التدريب  برامج  وستفشل  للمتدربني  ممالً  التلقني  بأسلوب  التدريب 
إن هناك حاجة للتأكد من أن كل  املعينات السمعية والبصرية مساعدة كبيرة في هذا الصدد. كما  تدريسه. وتوفر 
اخلصوص  وجه  على  ذلك  حتقيق  ويصعب  الطريقة.  بنفس  مختلفة  وتعريفات  وطرق  مفاهيم  ويطبق  يفهم  مترجم 
في البلدان الكبيرة التي يتوجب فيها تنظيم التدريب عبر عدة مستويات. وتعتبر املواد التدريبية اجليدة بشكل عام، 

ومعينات التدريب السمعية-البصرية بشكل خاص مفيدة في ضمان توحيد التدريب في جميع أنحاء البالد.

واحدة من أكثر الوسائل املفيدة للمتدربني لفهم موضوع ما هي مشاهدة فيلم أو مقطع فيديو. على سبيل املثال،  39.18
قد تشكل مشاهدة فلم يعرض أساليب إجراء املقابالت مع املالك أو ظروفهم الزراعية واملعيشية في البلد أمراً فعاالً للغاية 
في إعداد املتدربني للعمل امليداني. تعتبر األفالم املعروضة من خالل اإلنترنت أفضل من ناحية اجلدوى لإلنتاج والتوزيع في جميع 

أنحاء البالد )على سبيل املثال روسيا، 2006(.

الباب الثامن عشر: التدريب
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كما تعتبر الشرائح من املعينات السمعية-البصرية األقل تكلفة. ميكن إنتاج الشرائح بسهولة، ولكن يجب  40.18
الشرائح.  على  ذلك  إلى  وما  اخملططات  عرض  املمكن  ومن  االعتبار.  في  محددة  خطة  وضع  مع  بالتوازي  ذلك  يتم  أن 
معدات عرض الشرائح ليست باهظة الثمن. ومن األكثر إقناًعا عرض شريحة خلريطة توضح حدود املوقع وتشرح كيفية 
تكرار مثل هذه  إجراء مقابلة، وميكن  لتوضيح كيفية  أو مقطع فيديو  قوائم  إعداد  احلدود في عملية  استخدام هذه 
األمثلة. إن التعليم مبساعدة الشرائح املعروضة في فترات محددة من شأنه أن يؤدي إلى متكني املتدربني من استيعاب 

املوضوع بشكل أفضل.

 كما ميكن رفع مثل هذه املعينات كاألفالم أو الشرائح على اإلنترنت ليتم حتميلها وإعادة إنتاجها في كل موقع  41.18
من مواقع التدريب. اجلداول والرسومات البيانية مفيدة أيضاً كمساعدات تدريب. يجب أن تكون األلوان املستخدمة في 
رسم شكل بياني ما زاهيًة. يجب أن تكون الرسوم البيانية كبيرة بحيث تكون مرئية من كل جزء من الفصل الدراسي. 

وتعد أجهزة العرض العلوية وأجهزة عرض الشرائح والسبورة أدوات تدريب فعالة أيضاً.

عموماً، ينبغي أن يتخلل احملاضرات أفالم أو عروض تقدميية باستخدام الشرائح. وقد يحتاج املشرفون أيضاً إلى  42.18
التدريب على استخدام مساعدات التدريب في حصص القائمني باحلصر.

املراجع والقراءات املقترحة

FAO. 1996. Conducting agricultural censuses and surveys. FAO Statistical Development Series 6. Rome. 

United Nations (UN). 2018. In: 2020 World Population and Housing Census Programme [online]. New York. 
[Cited 30 January 2018].

United Nations (UN). 2016a. Handbook on Census Management for Population and Housing Censuses. Rev. 2.  
New York. 
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الباب التاسع عشر: 
تنظيم العمل امليداني

اإلحصاء الزراعي هو عملية كبيرة تنطوي على خطوات لوجستية معقدة حتتاج إلى التخطيط 
بعناية. ويناقش هذا الباب تنظيم العمل امليداني لإلحصاء الزراعي واخلطوات التي ينطوي 
عليها التحضير لإلحصاء وتنفيذه، مبا في ذلك االستقصاءات التجريبية، واإلحصاء التجريبي، 
التخطيط  إن  واإلقليمية.  املركزية  املكاتب  في  اإلحصائي  احلصر  وتنظيم  القوائم،  وإعداد 
الكافي لهذه اخلطوات سيساعد في حتديد املشاكل ومعاجلتها في الوقت املناسب لتعزيز 

فعالية احلصر اإلحصائي.

مقدمة

يجب  1.19 التي  الصلة  وثيقة  اخلطوات  من  سلسلة  من  تتكون  ومكلفة  معقدة  عملية  هو  الزراعي  اإلحصاء 
التخطيط لها بعناية. وتتمثل اخلطوة األولى في إجراء دراسة منهجية جلميع األنشطة التي ستنطوي عليها عملية 
إحصاء فعالة. إذا كان قد مت إجراء إحصاء في املاضي، وكانت هناك مواد موثقة بشكل جيد تتعلق بعملية اإلحصاء 
متاحة، فإن ذلك سيساعد بشكل كبير في التخطيط لإلحصاء احلالي. هذا هو السبب في أنه من املهم إعداد تقرير 
األهمية  غاية  في  أيضاً  السابق  اإلحصاء  في  عملوا  الذين  األفراد  خبرات  تعد  إحصاء. كما  نهاية كل  في  جيد  فني 
يكون حدثت  فقد  أو عشر سنوات(،  )خمس  فترة طويلة  بعد  عادة  يتم  اإلحصاء  أن  ومبا  احلالي.  لإلحصاء  للتخطيط 
تغيرات تكنولوجية وكذلك اقتصادية واجتماعية بني اإلحصاءين. قد ال تكون اخلبرة السابقة وحدها كافية للتخطيط 
لإلحصاء احلالي، ومن الضروري التخطيط لبرنامج من االختبارات التمهيدية واإلحصاءات التجريبية لدراسة مختلف 
اخلطوات املهمة في عملية اإلحصاء. قد يتراوح حجم هذا البرنامج من استقصاءات متهيدية صغيرة جداً تهدف إلى 
وبروفة  نهائياً  اختباراً  تعد  التي  الكبيرة  التجريبية  اإلحصاءات  من  أكثر  أو  واحد  إلى  محددة،  مشكالت  من  التحقق 
لتجميع كامل بيانات اإلحصاء. إن تنظيم العمل امليداني الذي يناقشه هذا الباب له صلة بجميع طرائق اإلحصاء، مبا 
في ذلك النماذج املكملة بالعينات أو الدوارة عند استخدام النهج التركيبي أو طريقة اإلحصاء واالستقصاء املتكامل.

االستقصاءات التمهيدية واإلحصاء التجريبي

عندما يبدأ العمل امليداني لإلحصاء، يجب أن تكون جميع الوثائق واإلجراءات، مثل االستبيانات واألدلة اإلرشادية  2.19
واختبار ومعاجلة البيانات، قد مت التحقق منها واختبارها بعناية حيث ال ميكن تصحيح األخطاء أو املشكالت التي يتم 
اكتشافها  يتم  املشكالت  أو  األخطاء  مثل هذه  أن  من  التأكد  الضروري  اإلحصاء بسهولة. من  وقت  في  اكتشافها 

وتصحيحها في مرحلة مبكرة من خالل االختبارات التمهيدية وإجراء إحصاء جتريبي. 

االستقصاءات التمهيدية

قبل التخطيط إلجراء إحصاء جتريبي، من املستحسن إجراء سلسلة من االستقصاءات التمهيدية بهدف اختبار  3.19
واستبيانات  والتعاريف،  املفاهيم  صياغة  اختبار  األول  املقام  في  ذلك  ويشمل  اإلحصاء.  منهجية  من  مختلفة  أجزاء 
اإلحصاء، واألدلة اإلرشادية، ومدة املقابالت، وما إلى ذلك، وتقييم املنهجيات البديلة وأساليب جمع البيانات. وتختلف 
االستقصاءات التمهيدية عن اإلحصاء التجريبي من حيث أنها عادة ما تكون متارين صغيرة نسبياً، تهدف إلى اختبار 
جزء من أدوات اإلحصاء وليس كامل عملية التنظيم، وغالبا ما ال يكون اختيار املستجيبني عشوائياً. ومع ذلك، ففي 
البلدان الكبيرة وحيث ينبغي تقييم االعتبارات املنهجية تقييماً كامالً، قد يلزم إجراء استقصاء متهيدي على أساس 

واسع النطاق وصارم.

يعد االستقصاء التمهيدي مهماً بشكل خاص لصياغة وكتابة االستبيانات. تركز العديد من البلدان اختباراتها  4.19
على مواضيع أو أسئلة جديدة، ولكن من املهم أيضاً اختبار تأثير هذه األسئلة اجلديدة على أسئلة أخرى في االستبيان. 
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الرئيسية  أن تكون مسودة االستبيان جاهزًة. تتمثل األغراض  التمهيدية بعد  ويجب تنظيم سلسلة من االختبارات 
لالختبارات باستخدام االستبيانات في التأكد من أن االستبيان:

u  ،الناقصة والقيم  اإلجابة،  وخيارات  األسئلة،  ذلك نصوص  في  )مبا  االستبيان  جوانب  تكون جميع  أن  فعال: 
والفروع، وتوجيه التعليمات، ورسائل اخلطأ، ونقل البيانات وما إلى ذلك( تعمل على النحو احملدد في جميع 

احملتملة. احلاالت 
u  البيانات جلمع  االستبيان  من  وفعالية  بكفاءة  االستفادة  باحلصر  القائمون  يستطيع  لالستعمال:  قابل 

الضرورية.
u  .دقيق: أن تكون األسئلة قادرة على استخالص بيانات دقيقة
u .عملي: أن تكون مدة االستبيان ومدة املقابلة معقولة

بطريقة  5.19 والتعاريف  املفاهيم  يستعملون  باحلصر  القائمون  كان  إذا  ما  حتديد  في  االستبيان  أهداف  تتمثل 
موحدة، وما إذا كان املستجيبون يفهمون األسئلة، وما إذا كان ترتيب األسئلة مقبوالً، وكم من الوقت تتطلب عملية 
أو تلك  املقابالت  أن يقوموا بدور األشخاص املسؤولني عن  املعلومات. كما ميكن ملصممي االستبيانات  احلصول على 
والقائم  املالك  املراقب على سلوك كل من  وجود  يؤثر  قد  البيانات.  يتعاملون مع جمع  الذين  املوظفون  يجريها  التي 
باحلصر، مما قد يؤدي إلى تشويه نتائج املقابلة؛ ومع ذلك، قد يكون هذا التأثير أفضل من عدم وجود أي مراقبني حيث 
الفرصة  تتاح  أن  املهم  من  التفاصيل.  بعض  البيانات  تسجيل  على  يركزون  الذين  باحلصر  القائمني  بعض  يفوت  قد 
من  باحلصر  والقائمون  هم  متكنهم  وكيفية  االستقصاء  على  اجمليبني  رد  كيفية  ملالحظة  املتخصصني  للموظفني 
املفاهيم  من  االنتهاء  ينبغي  االختبار،  لهذا  نتيجة  اإلحصاء.  في  املستخدمة  واملفاهيم  املصطلحات  فهم مختلف 
والتعاريف وطريقة ترجمتها إلى أسئلة، إلى جانب ترتيب وتسلسل األسئلة، ومدى مالءمة اللغة، وشكل االستبيان، 
باستعمال  املقابالت  حالة  في  األخير  )هذا  اإلجابات  لكتابة  اخملصصة  املساحة  كفاية  ومدى  سؤالني،  بني  والتباعد 
الورقة والقلم(، إلخ. وينبغي أن يكون من املمكن االنتهاء من مختلف جوانب االستبيان من خالل إجراء مقابالت مع 
عدد صغير نسبيا من املالك. ملزيد من التفاصيل بشأن تصميم وخصائص استبيان اإلحصاء، ميكن للقارئ الرجوع إلى 

الباب السادس عشر.

كما يجب أن تبحث االختبارات التمهيدية في كيفية التحكم في انحياز املستجيب )انظر الفقرة 12.20(. ومن  6.19
خالل االستقصاءات التمهيدية، يجب دراسة هذه التحيزات بعناية وتطبيق احللول املناسبة.

ميكن إجراء اختبارات أخرى في مناطق زراعية مختلفة من البالد. وينبغي استخدام املوظفني الذين من املرجح  7.19
أن يعملوا كقائمني باحلصر أو مشرفني بدور املسؤولني عن املقابالت وأن يعمل املوظفون الفنيون كمراقبني. كما يجب 
أن يُطلب من القائمني باحلصر واملراقبني، بناًء على مقابالتهم، إبداء رأيهم في االستبيان. وينبغي أيضاً مناقشة آراء 
املسؤولني عن املقابالت واملراقبني معا لوضع تعليقاتهم على االستبيان. في بعض األحيان، وبدالً من اختبار استبيان 
أو صياغة  أو تشتمل على عناصر مختلفة  لها تنسيقات مختلفة  بديلة  ثالثة  أو  اختبار استبيانني  يتم  واحد فقط، 
األسئلة بطريقة مختلفة. وعلى أساس نتائج االختبار، من املتوقع إيجاد االستبيان أو الشكل األكثر عملية. ميكن أيضاً 
اختبار طرق مختلفة للحصر، مثل املقابلة بالورقة والقلم أو إجراء املقابالت الشخصية مبساعدة احلاسوب، في هذه 

املرحلة لتحديد الطريقة األنسب. 

كثيراً ما يعهد مبهمة االختبارات التمهيدية إلى مجموعة من خبراء اإلحصاء واالستقصاء الزراعي، حيث يجب  8.19
أن تكون هذه اجملموعة مسؤولة عن اختبار مدى مالءمة االستبيانات في الظروف امليدانية الفعلية. وميكن أن تكون هناك 
حاالت خاصة ببلدان معينة حيث تساعد املقابالت التمهيدية مع خبراء القطاع في توضيح األسئلة قبل اختبارها 
مع املستجيبني. ومن الواضح أنه ينبغي إجراء هذه االختبارات في ظل ظروف اجتماعية وزراعية واقتصادية متفاوتة، 
وينبغي تقدمي نتائج وحتليل االختبارات إلى اللجنة الوطنية لإلحصاء الزراعي. ويتوجب أيضاً أن يقدم التقرير اقتراحات 
ملموسة وبناءة بشأن مراجعة االستبيانات، وأن يركز التقرير، على وجه اخلصوص، على البدائل في االستبيانات التي 
رد فعل   )i( نظر  وجهة  االستبيان من  بدقة كل سؤال مدرج في  تدرس  أن  وينبغي  تنقيحها.  أو  التخلي عنها  ينبغي 
املستجيبني ونوعية املعلومات املقدمة في اإلجابات؛ )ii( رد فعل القائم باملقابلة والصعوبات التي واجهها في استخراج 

املعلومات؛ و )iii( فائدة كل سؤال من وجهة نظر البيانات التي مت احلصول عليها وعملية التبويب املزعم تنفيذها. 
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تشتمل عملية اإلحصاء الزراعي على جمع بيانات حول عدد كبير نسبياً من العناصر. معظم اخلصائص التي  9.19
يتطلب جمع بيانات حولها هي ذات طبيعة كمية. في العديد من البلدان النامية، ال يحتفظ املالك بسجالت مللكياتهم. 
قد يكون جلمع البيانات من خالل املقابالت العديد من القيود مثل: عدم امتالك املالك ملفاهيم كمية، أو عدم قدرتهم 
على تذكر معلومات دقيقة وبالتالي يتم إدخال أخطاء في بيانات اإلحصاء. قد تكون هناك عناصر ال ميكن احلصول على 
معلومات دقيقة عنها إال باستخدام أساليب موضوعية للقياس )انظر الباب العشرين(. لذلك، يجب اختبار منهجيات 

قياس مختلفة في االستقصاءات إليجاد أساليب قياس مناسبة للعناصر احملددة اخملتلفة.

النتائج  10.19 فإن  التركيبي،  النهج  استخدام  وعند  اإلحصاء.  إجراء  أساليب  جلميع  ضرورية  التمهيدية  املرحلة 
والتحليل في االختبار التمهيدي ستساعد عند اتخاذ قرار بشأن توزيع البنود بني استبيانات الوحدة احملورية واالستبيانات 
والسجالت  املصادر  ارتباط  تقييم جودة ومدى  يعتبر  إدارية،  بيانات  وفي حالة استخدام  التكميلية.  بالوحدات  اخلاصة 

اإلدارية جزًءا من االختبار التمهيدي. 

 يوصى باستخدام االختبار التمهيدي بشكل كبير عند احلاجة التخاذ قرارات بشأن طريقة جمع البيانات التي  11.19
سيتم استخدامها في اإلحصاء، خاصة عندما يتم وضع تصور لطريقة جديدة مثل املقابالت الشخصية مبساعدة 
احلاسوب أو املقابالت الهاتفية مبساعدة احلاسوب، أو توصيل/رد البريد و/أو أرسال/استالم البريد أو املقابالت الذاتية 
وباإلضافة  جيد،  بشكل  التمهيدية  االختبارات  هذه  إجراء  ويجب  اإلنترنت.  عبر  املقابالت  إجراء  أو  احلاسوب  مبساعدة 
إلى األهداف املذكورة أعاله، يجب أن تغطي تطبيق التقاط البيانات وبروتوكول نقل البيانات )لـ املقابالت الشخصية 
مبساعدة احلاسوب /املقابالت الهاتفية مبساعدة احلاسوب و املقابالت الذاتية مبساعدة احلاسوب/ املقابالت عبر اإلنترنت(، 

ومعدالت عدم االستجابة، ومعقولية الردود، والتحقق والضوابط، وتكامل البيانات في قاعدة بيانات اإلحصاء. 

اإلحصاء التجريبي

يعتبر اإلحصاء التجريبي هو االختبار النهائي، ومبثابة بروفة لإلحصاء الرئيسي ولكن على نطاق محدود. يتم  12.19
اختبار جميع جوانب أنظمة احلصر واملعاجلة والنشر، والوصلة البينية بينها، حلل أي مشاكل معلقة. وينبغي استخدام 
أن  ويجب  لإلحصاء.  املوارد  ملتطلبات  النهائية  للحسابات  أساس  وتوفير  للتعداد  النهائية  اخلطط  وضع  عند  النتائج 
بعد  لتغييرات جوهرية  أال يخضع  وينبغي  التجريبي  اإلحصاء  إجراء  في وقت  تقريباً  نهائياً  االستبيان  يكون تصميم 

التجريبي. االختبار 

من املستحسن أن يتم إجراء اإلحصاء التجريبي قبل فترة طويلة من اإلحصاء الفعلي إلتاحة الوقت الكافي  13.19
التجريبية في ظل ظروف واقعية. وبعبارة  النتائج وحل أي مشاكل مت حتديدها. كما يجب إجراء اإلحصاءات  لتحليل 
أن  التجريبي. ويجب  الرئيسي في اإلحصاء  التي يحتمل ظهورها في اإلحصاء  أخرى، ينبغي محاكاة جميع الظروف 
يغطي اإلحصاء التجريبي األوضاع املتباينة املوجودة في البالد. وسيساعد اإلحصاء التجريبي جيد التنظيم في حتسني 
كفاءة اإلحصاء الرئيسي. كما ينبغي تخصيص جزء معني من امليزانية اإلجمالية لإلحصاء للدراسات التجريبية، وأن 
يكون اإلحصاء التجريبي كبيراً مبا يكفي لتوفير معلومات كافية لتحديد االحتياجات من املوارد )امليزانية، واملوظفني، 
العمل  ورصد  البيانات  من  والتحقق  البيانات،  جمع  وطريقة/طرق  ذلك(،  إلى  وما  املقابلة،  مدة  ومتوسط  والنقل، 
امليداني، ونقل البيانات، وطريقة التبويب، واجلدول الزمني، ومختلف أنواع التحيز واألخطاء التي يحتمل حدوثها في 

البيانات امليدانية، إلخ.

لإلحصاء  14.19 التخطيط  عملية  لتحسني  كافية  فنية  مدخالت  جيداً  املنفذ  التجريبي  اإلحصاء  يوفر  أن  ينبغي 
الرئيسي. وقد تضيع اجلهود املبذولة إلجراء إحصاء جتريبي إذا لم تكن النتائج متاحة في الوقت املناسب للتخطيط 
الرئيسية  األهداف  إلى  يشير  بحيث  التجريبي  اإلحصاء  عن  نقدي  تقرير  يتوفر  أن  يجب  الرئيسي.  لإلحصاء  الفعال 
وتصميم العينة واملراحل اخملتلفة للتخطيط والتنفيذ والدروس املستخلصة من اإلحصاء التجريبي قبل بداية عملية 
داللة  ذات  تكون  ال  قد  التجريبي  اإلحصاء  نتائج  أن  من  الرغم  وعلى  مبكر.  وقت  في  الرئيسي  اإلحصاء  بيانات  جمع 
إحصائية، إال أنه يجب إجراء عملية التبويب وإنتاج اجلداول الختبار العملية حتى املرحلة النهائية. وينبغي أن تشكل 
التقرير.  من  جزءاً  املتبعة  واألساليب  واإلجراءات  التجريبي  لإلحصاء  املعدة  املواد  في  بالتغييرات  اخلاصة  االقتراحات 
وستشكل االقتراحات الواردة في التقرير األساس لعملية تنفيذ اإلحصاء للبلد. ولذلك ينبغي التحقق منها وتقييمها 
من قبل جميع السلطات املعنية بإجراء اإلحصاء. ويجب أن تأخذ جلنة اإلحصاء الزراعي الوطنية هذه االقتراحات بعني 

االعتبار قبل وضع اللمسات األخيرة على عملية تنفيذ اإلحصاء الرئيسي.

الباب التاسع عشر: تنظيم العمل امليداني
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إحصاء جتريبي االستقصاء التمهيدي )اختبار االستبيان(
صغير النطاق �
يختبر مدى مالءمة  �

أسئلة اإلحصاء املوضوعة، مبا في ذلك صياغتها والتعليمات املقدمة -
تصميم االستبيان -
يختبر امللكيات مبا في ذلك تلك املوجودة في القطاع غير العائلي  �

وامللكيات اخلاصة
تقدير متطلبات الوقت في احلصر �
ميكن إجراء عدة جوالت �
يختبر طرق جمع البيانات )على سبيل املثال، املقابالت بالورقة والقلم  �

واملقابالت الشخصية مبساعدة احلاسوب(

كبير النطاق �
يختبر كامل البنية التحتية لإلحصاء �
يغطي واحد أو أكثر من التقسيمات اإلدارية الكبيرة �
يختبر جميع مراحل اإلحصاء: التحضير، احلصر، املعاجلة والتبويب �
 يعتبر اخليار األفضل إذا كانت الظروف في اإلحصاء التجريبي قريبة  �

من الظروف املوجودة أثناء اإلحصاء الفعلي
يجرى بشكل مثالي قبل عام واحد بالضبط من اإلحصاء املزمع، إن لم  �

يكن قبل ستة أشهر على األقل
ال تنتج بيانات اإلحصاء التجريبي بيانات موضوعية قابلة لالستخدام.  �

ولكن قد يكون حتليل األخطاء من البيانات مفيداً لتحديد املشاكل

جدول 1.19 - اختبار اإلحصاء

)UN, 2016a( املصدر: مقتبس من

التكلفة  15.19 تقديرات  ملراجعة  الالزمة  العناصر  توفير  في  التجريبية  لإلحصاءات  الرئيسية  األغراض  أحد  يتمثل 
أن  ومبا  مبكرة.  مرحلة  في  مطلوب  هو  ما  حول  ما  حد  إلى  واضحة  فكرة  هناك  يكون  أن  يجب  ولكن  العمل.  وخطة 
بيانات  التجريبي  اإلحصاء  يوفر  أن  ينبغي  اإلحصاء،  في  العمل  لطاقم  الرئيسي  العنصر  يشكلون  باحلصر  القائمني 
باحلصر تسجيل  القائمني  باحلصر. يطلب عادة من  القائمني  قبل  اخملتلفة من  االستبيانات  الالزم مللء  الوقت  لتحليل 
الوقت املستغرق إلكمال كل عملية ميدانية، مثل االتصال باملالك، واستخالص املعلومات ذات الصلة من املالك، إلخ. 
وعدد  البيانات،  املطلوبة جلمع  املدة  تقدير  على  اإلحصاء  إدارة  الوقت موظفي  النقدي لسجالت  التحليل  وسيساعد 
متطلبات  تقييم  في  سيساعد  كما  امليدان.  في  باحلصر  القائمني  بني  العمل  عبء  وتوزيع  الالزمني  باحلصر  القائمني 
وستكون  اإلحصاء.  من  احلصر  مرحلة  تكلفة  تقدير  وبالتالي  الرئيسي  اإلحصاء  على  واملشرفني  باحلصر  القائمني 

املعلومات املتعلقة بتكلفة تدريب القائمني باحلصر لإلحصاء التجريبي مفيدة أيضاً في تخطيط امليزانية.

وباملثل، ميكن تقييم متطلبات املعدات امليدانية واللوجستيات )معدات النقل، ومعدات القياسات املوضوعية  16.19
ورسم اخلرائط إذا ما طبقت، واملسافات وكمية الوقود الالزمة، وما إلى ذلك( في اإلحصاء التجريبي. سيساعد اختبار 
في  البيانات.  إدخال  ومتطلبات  احلاسوب  أجهزة  تقييم  على  األولية  البيانات  على  البيانات  ومعاجلة  التقاط  عمليات 
احلاالت التي تستخدم فيها املقابالت الشخصية مبساعدة احلاسوب واملقابالت الهاتفية مبساعدة احلاسوب واملقابالت 
البيانات  أثناء جمع  احملتملة  املشاكل  أيضاً معلومات مفيدة عن  التجريبي  يوفر اإلحصاء  احلاسوب،  الذاتية مبساعدة 
ونقلها وربط البيانات واملشاكل املتعلقة باألجهزة والبطاريات )ملزيد من التفاصيل حول استخدام املقابالت الشخصية 

مبساعدة احلاسوب، انظر الباب العشرين(.

تعد اإلحصاءات التجريبية فرصة ممتازة لتوفير التدريب أثناء العمل جلميع املوظفني اإلشرافيني. يعهد إلى املشرفني  17.19
باإلشراف على العمل امليداني لعدد كبير من القائمني باحلصر ذوي اخللفيات اخملتلفة، وبالتالي يجب أن يكون تدريبهم مكثفاً 
وشامالً. يجب تدريب املشرفني ليصبحوا قائمني باحلصر جيدين. ويجب أن يحصلوا على معرفة دقيقة بعمليات اإلحصاء 
التي يواجها القائم باحلصر. وبعد إجراء اإلحصاء  إزالة الشكوك واملصاعب  الزراعي بحيث يكونوا في وضع ميكنهم من 

التجريبي، ميكن حتديد ما إذا كان تدريب املشرفني فعاالً وما هي التغييرات التي يتعني إجراؤها قبل تدريب القائمني باحلصر.

أثناء جمع بيانات اإلحصاء، يساهم كل من القائمني باحلصر واملالك في حدوث أخطاء. ومن الضروري معرفة، من  18.19
خالل الدراسات التجريبية، أنواع األخطاء التي ترتكبها هاتان اجملموعتان من األفراد. وحاملا يتم حتديد نقاط الضعف لدى 
القائمني باحلصر، فينبغي أن يكون من املمكن معاجلتها عن طريق إعداد االستبيانات واألدلة اإلرشادية وإعدادها بكفاءة 
عن طريق تدريب القائمني باحلصر، وتوفير التسهيالت واحلوافز الكافية لعملهم، وكذلك من خالل ممارسة اإلشراف الدقيق.

بيانات  19.19 تساعد  أن  يجب  كما  للزراعة.  وصفية  صورة  تقدم  جداول  شكل  على  اإلحصاء  بيانات  تلخيص  يتم 
تبويب  خطة  تكون  أن  ويجب  بسهولة.  الضرورية  اجلداول  إنتاج  املمكن  من  كان  إذا  ما  حتديد  في  التجريبي  اإلحصاء 
بيانات اإلحصاء التجريبي نسخة مصغرة من اإلحصاء الرئيسي. كما ستوضح عملية تبويب دقيقة لبيانات اإلحصاء 

التجريبي نقاط ضعف االستبيان فيما يتعلق بتغطية املواد الالزمة.
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ميكن القيام ببعض التبويب التمهيدي للقطاعات الفردية أو على مستوى القرية بواسطة القائمني باحلصر  20.19
واملشرفني امليدانيني. كما ميكن أن يحدد اإلحصاء التجريبي أنواع التبويب التي ميكن أن يعهد بها إلى القائمني باحلصر 
الثانوي  والتحرير  التقييم  أعمال  تكون  قد  املناسب،  التدريب  خالل  ومن  األحيان،  من  كثير  وفي  امليدانيني.  واملشرفني 
والترميز للبيانات غير مركزية وموكلة إلى املشرفني امليدانيني. ميكن أن يساهم استخدام املقابالت الشخصية مبساعدة 

احلاسوب جلمع البيانات امليدانية بتسهيل هذه العملية بشكل كبير.

إذا كان اإلحصاء قائماً على عينة، فيجب اعتماد إجراء مناسب للتقدير. وميكن استخدام العديد من إجراءات  21.19
التقدير احملسنة الشتقاق تقديرات إلجمالي اجملموعة املستهدفة لكل متغير. وتعتمد إجراءات التقدير، مثل طريقة 
النسبة و/أو طريقة االنحدار، على البيانات اإلضافية. في املرحلة التجريبية، سيكون من املمكن فحص نوع املعلومات 
املتعلقة  املناسب، ميكن جمع املعلومات  التكميلي  املتغير  التقدير، ومبجرد حتديد  الالزمة لتحسني طريقة  التكميلية 

بها كجزء ال يتجزأ من عملية اإلحصاء الرئيسية.

توفر معاجلة بيانات اإلحصاء التجريبي فرصة الختبار البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وإلجراء  22.19
التحقق  إجراءات  مختلف  من  التحقق  ويجب  اإلحصاء.  بيانات  جمع  عملية  إطالق  قبل  الضرورية  التعديالت  بعض 
األولية. كما  بالبيانات  إلخ، من خالل مقارنتها  للبيانات،  والرقمي  اليدوي  والتصحيح  البيانات،  والتقاط  البيانات،  من 
فيجب  مفيدة،  اإلحصاء  نتائج  كانت  وإذا  التجريبي.  اإلحصاء  بيانات  تبويب  أثناء  فيه  النظر  يجب  عامل  الوقت  إن 
معاجلة  مراحل  خملتلف  زمني  جدول  صياغة  ميكن  الهدف،  هذا  ولتحقيق  املناسب.  الوقت  في  للمستخدمني  إتاحتها 
بيانات اإلحصاء مبساعدة اإلحصاء التجريبي. وجتدر اإلشارة إلى أن أساليب جمع البيانات مبساعدة احلاسوب )املقابالت 
الشخصية مبساعدة احلاسوب واملقابالت الهاتفية مبساعدة احلاسوب واملقابالت عبر اإلنترنت( ميكن أن تسهل عملية 
معاجلة البيانات بشكل كبير، وبالتالي، تقليل الفارق الزمني بني جمع البيانات ونشرها. وميكن اتخاذ قرار عقالني بشأن 
طريقة التبويب ومتطلبات طاقم العمل واملعدات على أساس تبويب بيانات اإلحصاء التجريبي. في مرحلة اإلحصاء 
التجريبي، من املهم النظر في أساليب معاجلة بديلة وجميع آثارها، مبا في ذلك السرعة والكفاءة والتكلفة، من خالل 
الهاتفية  املقابالت  أو  احلاسوب  مبساعدة  الشخصية  املقابالت  استخدام  وعند  مختلفة.  بطرق  اجلداول  جميع  إعداد 
التجريبي،  اإلحصاء  في  الطرق  جميع  اختبار  فيجب  البيانات،  جتميع  أو  اإلنترنت  عبر  املقابالت  أو  احلاسوب  مبساعدة 

باإلضافة إلى اإلجراءات اخلاصة بنقل ودمج ومعاجلة البيانات القادمة من طرق التجميع اخملتلفة.

عملية اإلدراج

وكما نوقش في الباب الثالث عشر "إعداد األطر"، فإن جودة اإلطار لوحدات احلصر اإلحصائي )امللكيات الزراعية(  23.19
تعتبر حاسمة لنجاح عملية اإلحصاء وهي ضرورية، سواء كانت تعتمد على عينة أو على عملية حصر إحصائي كامل. 
ميكن إنشاء اإلطار من قائمة األسر التي تعمل في األنشطة الزراعية سواء من خالل تعداد السكان واملساكن أو إطار 

املناطق أو السجالت اإلدارية أو السجالت اإلحصائية أو مزيج من هذه املصادر. 

في جميع احلاالت تقريباً، يجب إعداد قائمة بامللكيات الزراعية لكل مساحة حصر، وغالباً ما تستخدم خرائط  24.19
مساحة احلصر ألحدث تعداد للسكان واملساكن. وقد تكون مساحة احلصر قرية أو جزًءا من منطقة جغرافية صغيرة. 
من الضروري حتديد هوية واضحة لكل مساحة حصر إلعداد قائمة دقيقة بامللكيات الزراعية وتنظيم العمل امليداني، 
وعادة ما يتم استخدام اخلرائط و/أو الصور. ومن املنطقي واجملدي اقتصادياً االستفادة من املعلومات املوجودة. ومع ذلك، 
الزراعي متاحاً بسهولة من املعلومات  الثالث عشر، قد ال يكون اإلطار املطلوب في اإلحصاء  الباب  وكما نوقش في 
املقدمة من مصادر أخرى. وفي بعض احلاالت، وعندما تكون التغييرات في قطاع الزراعة سريعة نسبياً أو لم يتم حتديث 
املصادر املستخدمة إلنشاء اإلطار مؤخراً، فمن الضروري حتديث اإلطار. وغالباً ما يسمى هذا التحديث "عملية اإلدراج". 

ولذلك، فإن الهدف من عملية اإلدراج هو حتديد اجملموعة السكانية املستهدفة.

على  25.19 األمثلة  بعض  تشمل  للبلد.  واالقتصادية  االجتماعية  اخلصائص  على  اإلدراج  عملية  طريقة  تعتمد 
عمليات اإلدراج إلعداد قائمة بامللكيات الزراعية في القطاع العائلي على عملية إدراج ال تستند، إلى زيارة تلك األسر أو 

زيارتها أو اإلدراج على أساس أسئلة الفرز في تعداد السكان واملساكن، كما هو موضح أدناه. 

الباب التاسع عشر: تنظيم العمل امليداني
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إدراج األسر دون القيام بزيارات

تتضمن عمليات اإلدراج غير القائمة على زيارة األسر التحقق من القوائم املعدة لكل قرية أو مجتمع )أو أي  26.19
وحدة إدارية محلية أخرى( على الفور بالتعاون مع قادة محليني ومالك زراعيني مهمني وأعضاء في اإلدارة احمللية، إلخ، 
ذوي  باحلصر  قائمني  أو  إقليميني  إحصائيني  خبراء  قبل  النشاط من  هذا  تنفيذ  وميكن  أسرة.  زيارة كل  إلى  احلاجة  دون 
خبرة والذين سيستخدمون فيما بعد للعمل كمشرفني. بعد إجراء عملية التحقق املباشرة هذه، يتم إرسال القوائم 
اإلدراج  يتم تقدمي معلومات  ثم  والتحقق منها،  اإلقليمية لفحصها  املكاتب  إلى  إدارية محلية(  )وحدة  من كل قرية 
للمنطقة بأكملها إلى مكتب اإلحصاء املركزي. تستخدم هذه الطريقة عادة في البلدان ذات التكتالت املدمجة من 
الزراعية احمليطة بالتكتل، عندما تتوفر قوائم مبدئية بامللكيات. عادة ما يتم اإلدراج قبل عدة أشهر  املنازل واألراضي 
من بدء جمع بيانات اإلحصاء. وجتدر اإلشارة إلى أن هذا النشاط يحتاج إلى موارد كبيرة في امليزانية ينبغي التخطيط 

لها مسبقاً.

اإلدراج على أساس زيارة األسر

على  27.19 اإلدراج  استبيان  ويحتوي  إدراج.  استبيان  مللء  أسرة  كل  بزيارة  باحلصر  القائمون  يقوم  احلالة،  هذه  في   
عدة أسئلة تسمح للقائم باحلصر بتحديد ما إذا كانت األسرة تنتمي إلى اجملموعة املستهدفة باإلحصاء أم ال. إذا مت 
استخدام املقابالت الشخصية مبساعدة احلاسوب أثناء اإلدراج، فسيتم اتخاذ القرار بشأن ما إذا كانت األسرة ضمن 

الفئة املستهدفة بشكل تلقائي. هناك حاالت مختلفة:

(i iمرحلة اإلدراج التي جترى قبل جمع بيانات اإلحصاء؛
(ii i.اجلمع بني مرحلة اإلدراج واحلصر اإلحصائي

اإلدراج،  28.19 اإلحصاء. وخالل مرحلة  بيانات  اإلدراج وجمع  بالفصل بني مرحلة  بالبلدان  تقوم   )i( األولى  احلالة  في 
يتم زيارة جميع األسر وحتديد مساكن املالك الزراعيني، والتي تفي باملعايير في التعريف التشغيلي للملكية الزراعية. 
وميكن متييز تلك املساكن مبلصقات أو مبعرف آخر. عند استخدام نظام حتديد املواقع العاملي )GPS(، ميكن تسجيل مسار 
الزراعية  امللكيات  يتم حصر  أشهر،  أو  أسابيع  عدة  وبعد  املراد حصرها.  للملكيات   GPS الـ  نظام  إحداثيات  أو  الرحلة 
االنتهاء  ميكن  اإلدراج  عملية  أن  هو  النهج  هذا  مزايا  من  واحدة  اإلحصاء.  بيانات  جمع  مرحلة  في  حتديدها  مت  التي 
منها بسرعة نسبياً باملقارنة مع احلالة السابقة. وهناك ميزة أخرى تتمثل في أن القوائم التي مت احلصول عليها قبل 
فترة احلصر ميكن أن تساعد على تنظيم جمع البيانات امليدانية بشكل أفضل، مبا في ذلك حتسني نطاق املوارد )على 
سبيل املثال، استخدام مهارات املوظفني اخملتلفة ملراحل اإلدراج واإلحصاء(. وفي وقت الحق، ستركز عملية جمع بيانات 
اإلحصاء فقط على املساكن احملددة. وتتمثل العيوب في أن جودة اإلطار تعتمد على الفارق الزمني بني عملية اإلدراج 
وعملية جمع بيانات اإلحصاء الفعلية. وعندما ال يتم تنفيذ األمر األخير بعد الفحص، فيجب حتديث اإلطار. واعتماداً 
على طبيعة وجودة املعرفات املستخدمة، ميكن فقدان بعض العالمات )مثال على بلد: غينيا االستوائية(. في بعض 
احلاالت، من الصعب حتديد امللكيات مباشرة؛ وبدالً من ذلك، تعتبر قطع األراضي أفضل من الناحية العملية لتحديدها. 
لذلك، في بعض البلدان، قد يتضمن التمرين األول على عملية اإلدراج قائمة بقطع األراضي الزراعية مع إحداثياتها 
ومعلومات عن مشغل األرض. وبعد ذلك، يتم في مكتب اإلحصاء املركزي، ومبساعدة املوظفني امليدانيني، إعادة تكوين 

امللكيات )مثال على بلد: بيرو(.

البلدان  29.19 هذه  متلك  ال  عادة،  اإلحصائي.  واحلصر  اإلدراج  مرحلة  بني  باملزج  بالبلدان  تقوم   ،)ii( الثانية  احلالة  في 
إمكانية وضع قائمة مبدئية بامللكيات من خالل مصادر أخرى. في هذا النهج، يطرح على جميع األسر بعض أسئلة 
التحقق )باستخدام استبيان اإلدراج(، مما يسمح للقائم باحلصر من التحقق مما إذا كانت األسرة تفي باملعايير الواردة في 
التعريف التشغيلي للملكية الزراعية. بالنسبة لألسر التي تنتمي إلى اجملموعة املستهدفة لإلحصاء، يستمر القائم 
باحلصر في إجراء املقابلة الرئيسية، وملء استبيان الوحدة احملورية لإلحصاء. وميكن استخدام أساليب جميع البيانات 
من خالل املقابلة بالورقة والقلم، واملقابالت الشخصية مبساعدة احلاسوب. وكثيراً ما يستخدم هذا النهج في البلدان 
هذه  ميزة  تكمن  النائية.  املناطق  أو  األسر،  بني  الكبيرة  املسافات  ذات  أو  للطرق  نسبياً  السيئة  التحتية  البنية  ذات 
الطريقة في حتديث اإلطار اخلاص بالوحدة احملورية بالكامل. وتتمثل القيود في أن هذه العملية تستغرق وقتاً أطول ألن 

جميع األسر يتم زيارتها، وليس فقط األسر التي تستوفي املعايير في التعريف التشغيلي للملكية الزراعية.

البرنامج العاملي لإلحصاء الزراعي 2020
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أمثلة قطرية على عمليات اإلدراج املمزوجة باحلصر اإلحصائي: أنغوال، بوركينا فاسو، الكاميرون، الكونغو، كوت ديفوار، 
النيجر، توغو.

اإلدراج على أساس أسئلة الفرز الزراعي في تعداد السكان واملساكن

 االحتمال اآلخر هو تضمني أسئلة الفرز الزراعية في استبيانات التعداد السكاني )انظر الباب الثالث عشر(. واعتماداً  30.19
على الفارق الزمني بني اإلحصاءين، قد يلزم حتديث اإلطار الذي مت إعداده مع تعداد السكان قبل بدء اإلحصاء الزراعي )مالي، 

تعداد السكان لعام 2009(. في بعض البلدان، يتم تطبيق مجموعة من الطرق اخملتلفة إلعداد )أو حتديث( قائمة امللكيات.

أمثلة قطرية على عمليات اإلدراج استناداً إلى اجملموعة املستهدفة من اإلحصاء: بوركينا فاسو، إندونيسيا، نييوي، بنما.

تنظيم احلصر اإلحصائي

يشير هذا اجلزء إلى جميع طرائق اإلحصاء حيث يتم جمع املعلومات من خالل املقابالت وجهاً لوجه مع املستجيبني  31.19
من خالل طريقة أسلوب جميع البيانات من خالل املقابلة بالورقة والقلم أو املقابالت الشخصية مبساعدة احلاسوب.

مكتب اإلحصاء

وكما نوقش في الباب الرابع "اإلطار املؤسسي"، تقع املسؤولية األساسية والرئيسية لتنفيذ اإلحصاء على  32.19
عاتق جهة حكومية واحدة )أي مكتب اإلحصاء املركزي(. 

مكاتب احملافظات

 لتوفير إشراف فوري في كل منطقة، كثيراً ما يتم إنشاء املكاتب امليدانية على مختلف املستويات، مثل على  33.19
مستوى احملافظات واملقاطعات، من أجل األعمال التحضيرية لإلحصاء، مبا في ذلك التنظيم امليداني وتعيني املوظفني 

والتدريب، وكذلك جلمع البيانات امليدانية.

تعمل مكاتب احملافظات واملقاطعات على تنسيق أنشطة املوظفني امليدانيني واإلشرافيني في احملافظة أو املقاطعة.  34.19
وميكن لهذه املكاتب أيضاً تقييم متطلبات النقل اليومية وتنسيق مرافق النقل لعمليات اإلحصاء في احملافظة أو املقاطعة.

القائمني باحلصر  35.19 دورات تدريبية مكثفة جملموعات صغيرة من  أن تقوم مكاتب احملافظات بتنظيم  كما ميكن 
واملشرفني عليهم في احملافظة مع اإلشارة إلى ظروف ومشاكل محلية محددة. وميكن جمع القائمني باحلصر واملشرفني 
في احملافظة بشكل أكثر مالءمة في مكتب احملافظة ملناقشة املشاكل التي قد تبدو شائعة لهؤالء املوظفني. كما 
ميكن اإلبقاء على القائمني باحلصر املدربني على سبيب االحتياط على مستوى احملافظات مللء الشواغر الناشئة عن 

االستقاالت واملرض وما إلى ذلك.

املشكالت  36.19 حل  على  والقدرة  لألخطاء  السريع  واحلل  امليداني  العمل  على  اإلشراف  عمليات  تنظيم  ميكن 
املنتجني  النائية وسلوك  املناطق  إلى  بالوصول  املتعلقة  )الصعوبات  اإلشكالية  املواقف  باحلصر في  القائمني  وحتفيز 
الزراعيني والعالقات املعقدة بني األسرة وامللكية وما إلى ذلك( وعملية جمع االستبيانات املكتملة من القائمني باحلصر 
واستكمال مراجعة االستبيانات وتقييمها بالتشاور مع القائمني باحلصر، على أفضل وجه من مكتب احملافظة. كما 
ميكن تقييم عملية نقل القائمني باحلصر من املناطق التي مت فيها االنتهاء من العمل إلى مناطق أخرى يكون فيها 

العمل متأخراً أو غير مرٍض، ومعاجلتها بشكل سريع من قبل مكتب احملافظة.

رصد ومراقبة تدفق االستبيانات

اإلحصاء الزراعي هو عملية كبيرة تنطوي عادة على مئات اآلالف من االستبيانات. وفي حالة إجراء حصر كامل  37.19
االستبيانات  لتسجيل  صارمة  إجراءات  وضع  ينبغي  االستبيانات.  من  املاليني  هناك  يكون  فقد  الكبيرة،  البلدان  في 
امللكيات  وجميع  البلد  في  احلصر  مساحات  جميع  حساب  لضمان  املركزية  واملكاتب  احملافظات  مكاتب  في  املكتملة 

الزراعية في كل مساحة حصر. 

عند جمع البيانات باستخدام املقابلة بالورقة والقلم، فهناك حاجة إلى تدابير رقابة خاصة لضمان استالم  38.19
جميع االستبيانات. وينبغي توفير مساحة تخزين مادية كافية في الوقت املناسب لتفادي حدوث ضرر لالستبيانات أو 

الباب التاسع عشر: تنظيم العمل امليداني
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وضعها في املكان اخلطأ. وعند إعادة االستبيانات املكتملة من قبل القائمني باحلصر، فينبغي نقلها من خالل املشرفني 
على مستويات إدارية مختلفة إلى مركز املعاجلة احملدد )املكاتب املركزية أو مكاتب احملافظات(. ولغايات تبسيط إجراءات 
الصلة  ذات  املناسبة  االستمارات  خالل  من  وحتديدها  اجلغرافية  املناطق  حسب  االستبيانات  جتميع  ينبغي  الرقابة، 
بنظام ترتيب امللفات املعتمد. ولغايات الرصد والضبط اجليد لتدفق االستبيانات، ينبغي تسجيل جميع االستبيانات 
باستخدام ترميز محدد بغض النظر عن نتيجة املقابلة )مكتمل، ال يوجد مستجيب، غير موجود، وما إلى ذلك(. ويجب 

إعداد تقرير عن نتائج املقابلة بشكل دوري التخاذ إجراءات املتابعة املناسبة حلل املشكالت احلرجة.

وأثناء عملية املعاجلة، يتم إزالة االستبيانات من مكان التخزين عدة مرات لغايات التصحيح اليدوي وإدخال البيانات  39.19
والتحقق منها، والتحقق من األرقام عند اكتشاف أخطاء محتملة من خالل استخدام احلاسوب، إلخ. يشكل الضبط الصارم 
خالل هذه املرحلة أمراً ضرورياً ولكنه صعب. ولذلك، من املهم إيجاد ضبط صارم لتدفق االستبيانات وإجراء مراجعات دورية 
للكشف عن االستبيانات غير الصحيحة. ومن شأن التنظيم اجليد في ترتيب االستبيانات أن يسهل كثيراً من عملية الضبط. 

وتتحمل املكاتب املركزية ومكاتب احملافظات مسؤوليات مماثلة عند استخدام طرق جمع البيانات عن بعد )انظر  40.19
الباب العشرين( باستثناء خطط التدريب والنقل اخلاصة بالقائمني باحلصر. ومع ذلك، بالنسبة ألساليب جمع البيانات هذه 
، هناك حاجة إلى تنظيم أكثر صرامة لإلشراف على وإدارة القوائم اخلاصة باالستبيانات املرجتعة، وحاالت الرفض والتذكير. 

املوظفون امليدانيون لإلحصاء

دوراً  41.19 باحلصر  والقائمون  واملشرفون  امليدانيون  اإلحصاء  موظفو  يلعب  عشر،  السابع  الباب  في  نوقش  وكما 
حاسماً في إجراء اإلحصاء الزراعي ويجب حتديد واجباتهم بدقة.

يتحمل القائمون باحلصر مسؤولية تسجيل جميع املعلومات املطلوبة بدقة عن امللكيات الزراعية في منطقة  42.19
معينة وإبالغ املشرفني عليهم مبدى التقدم احملرز. ومبا أن اإلحصاء الزراعي يجري على فترات دورية، فيمكن إجراؤه إما 
مبساعدة قائمني باحلصر يتم تعيينهم للعمل جزئياً أو مؤقتاً أو من خالل تعزيز طاقم املوظفني امليدانيني الذي يعملون 
القائمني  لدى هؤالء  يكون  قد  باحلصر جدد.  قائمني  توظيف أشخاص  السنوية من خالل  االستقصاءات  بالفعل في 
تدريباً  األمر  يتطلب  وسوف  احمللية.  والظروف  الزراعي  واإلحصاء  الزراعة  عن  قليلة  معرفة  أو  خلفية  املؤقتني  باحلصر 
مكثفاً، يكمله الكثير من العمل التطبيقي، والتجارب امليدانية، واالختبارات والتمارين. وجتدر اإلشارة إلى أن البدائل قد 

حتتاج إلى إيجاد بدالء للقائمني باحلصر املؤقتني الذين يستقيلون في منتصف عمليات اإلحصاء. 

وميكن أن يكون موظفو اإلرشاد أو املوظفني امليدانيني التابعني لوزارة الزراعة مصدراً جيداً للقائمني باحلصر أو املشرفني.  43.19
ولدى هؤالء األشخاص ميزة تتمثل في كونهم على دراية بحدود مساحات احلصر التي تقم ضمن نطاق مسؤوليتهم، 
والتضاريس، واستخدامات األراضي وممارسات زراعة احملاصيل، ولديهم أيضاً معرفة باألشخاص الذين ميكنهم التعاون بسهولة. 
من الناحية العملية، ال ميكن توفير إال عدد قليل من موظفي اإلرشاد للمساعدة في أعمال اإلحصاء بسبب األنشطة األخرى 

التي يقوموا بها خالل الفترة نفسها. ويجب دراسة مزايا وعيوب استخدام موظفي اإلرشاد بعناية قبل اتخاذ أي قرار.

األماكن  44.19 يعيشون في  باحلصر،  والقائمون  املشرفون  وال سيما  امليدانيون،  املوظفون  يكون  أن  املستحسن  من 
التي يعملون فيها أو بالقرب منها. إن املوظفني ممن ليس لديهم دراية بالظروف احمللية لديهم العديد من العيوب حيث: 
ال ميكنهم التنقل بسهولة، وقد ال يثق املالك بهم، وقد ال يكونوا قادرين على التواصل بسهولة مع املالك ألنهم قد ال 

يعرفون اللهجة احمللية، وقد ال يكونوا على دراية بالوحدات احمللية للوزن وقياس األبعاد.

 بالنظر إلى مدى وطبيعة مسؤوليات املشرفني )انظر الباب السابع عشر(، ميكن للمشرف اإلشراف بشكل فعال  45.19
على خمسة إلى عشرة من القائمني باحلصر. أما في املناطق الصعبة التي تفتقر إلى مرافق النقل وفي اجملتمعات الزراعية 
النائية وغير املتعاونة، ال يجب أن يكون املشرف مسؤوالً عن أكثر من خمسة قائمني باحلصر. أما في املناطق ذات وسائل 
النقل واملواصالت اجليدة وحيث يكون املالك والقائمون باحلصر على دراية باإلحصاءات واالستقصاءات، فقد يرتفع هذا العدد 

إلى عشرة.

من مساحات  46.19 معيناً  عدداً  املشرف  يعطي  احلاالت،  بعض  وفي  بطرق مختلفة.  امليداني  العمل  تنظيم  ميكن 
باحلصر أصحاب  القائمني  تعيني  فيها  يتم  التي  احلاالت  األول في  املقام  ويطبق هذا في  باإلحصاء.  قائم  لكل  احلصر 
املعرفة احمللية، حيث ميكنهم العمل مبفردهم في ضمن نطاق مسؤوليتهم، ألنهم سيحصلون عادًة على تعاون املالك. 
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في حاالت أخرى، قد يقرر تشكيل فريق صغير من املشرفني واملسؤولني وميكنهم العمل معاً في جميع مساحات  47.19
النقل  وسائل  ضعف  من  تعاني  التي  الصعبة  املناطق  في  مرغوباً  أمراً  هذا  يكون  وقد  للمشرفني.  اخملصصة  احلصر 

واملواصالت. وفي بعض األحيان، وألسباب تتعلق بالسالمة، من األفضل العمل في فرق )مثال قطري: كوت ديفوار(.

مناقشة  48.19 واحد  فريق  في  اجملتمعني  باحلصر  للقائمني  ميكن  أنه  في  التنظيم  من  الشكل  هذا  ميزة  تتمثل 
فرق  في  باحلصر  القائمني  تنظيم  يكون  أن  ميكن  كما  املتبادلة.  املنفعة  لتحقيق  وخبراتهم  وصعوباتهم  مشاكلهم 
مفيداً بشكل خاص إذا كان هناك عدد من القائمني باحلصر اجلدد وعدميي اخلبرة. إن العمل في فرق هو مبثابة تدريب أثناء 

اخلدمة حتى يصبح القائمون باحلصر اجلدد جاهزين للعمل بشكل مستقل.

 ومع ذلك، وعند العمل في فريق، هناك خطر يتمثل باحتمال قيام القائمني باحلصر بتكرار أو إغفال قدر معني  49.19
من العمل أو إضاعة الوقت إذا لم يكن هناك تنظيم وتوزيع مناسب للعمل بني أعضاء الفريق واإلشراف الكافي على 
عملهم. وعند استخدام تقنيات متقدمة ) مثل األجهزة املزودة بنظام GPS أو جهاز منفصل(، يكون توزيع العمل داخل 

مساحة احلصر ومراقبته أسهل وأكثر كفاءة.

يعتمد قرار ما إذا كان يجب أن يتم تنظيم القائمني باحلصر في فرق أو العمل بشكل فردي في مناطق محددة  50.19
القائمون باحلصر بشكل مستقل في  البلد. وحتى لو عمل  منفصلة على شروط ونوع عملية تنظيم اإلحصاء في 
مناطق منفصلة، ميكن معاملتهم كأعضاء في فريق في منطقة املشرف أو في مقاطعة لضمان إيجاد تقدم متوازن 
في العمل امليداني في كامل املنطقة أو املقاطعة. وقد يكون عبء العمل في بعض مساحات احلصر ملنطقة املشرف 
أكبر مما هو عليه في مناطق أخرى. ويجب أن يكون املشرف قادراً على نقل القائمني باحلصر من املناطق التي مت االنتهاء 
املشرف على عملية  يبقي  أن  الشائع  لقد أصبح من  أكبر منهم.  إلى عدد  التي حتتاج  املناطق  إلى  العمل فيها  من 

تواصل سلسة مع القائمني باحلصر من خالل تطبيقات الرسائل القصيرة أو الدردشة في مجموعات الدردشة.

العمل اإلشرافي

القائمني  51.19 لإلحصاء حول عمل  اجلودة  وفقاً خلطة ضمان  اجلودة  إجراء فحوصات  املشرفون مسؤولية  يتحمل   
باحلصر )انظر الباب الثامن "إطار ضمان اجلودة"(. وهذا يشمل ما يلي:

u  مراقبة املقابالت أثناء عملية احلصر: ولكي يكون اإلشراف فعاالً ومفيداً خالل الفترة األولية لعمل القائم باحلصر، مبا 
في ذلك حتديد مساحات احلصر مبساعدة اخلرائط واألوصاف احلدودية وقائمة باألسر، ينبغي القيام بذلك في الوقت 
الذي يكون فيه القائم باحلصر في العمل. يجب أن يرافق املشرف القائمني باحلصر في العديد من املقابالت األولية 

وعند أخذ القياسات املوضوعية، ومراقبة عملهم عن كثب، واتخاذ تدابير فورية لتصحيح أي عيوب ملحوظة.
u  التحقق من امللكيات التي مت حصرها بالفعل: وميكن أن يكون اإلشراف فعاالً وموضوعياً عن طريق التحقق 

من عينة فرعية عشوائية من مساحات احلصر وامللكيات، مبا في ذلك عنصر املفاجأة. ميكن تسجيل مالحظات 
املشرف، إلى جانب البيانات املدخلة من قبل القائمني باحلصر، على منوذج إشراف خاص )إذا مت استخدام املقابلة 
املقابالت الشخصية  )إذا مت استخدام  أو احلاسوب الشخصي  أو مباشرة على اجلهاز احملمول  والقلم(  بالورقة 
األخطاء  ومدى  لطبيعة  تقييماً  ذلك  وسيوفر  احلاسوب(.  مبساعدة  الهاتفية  املقابالت  أو  احلاسوب  مبساعدة 
طويالً  وقتاً  هذا  اإلشراف  برنامج  سيستغرق  الالزمة.  التصحيحات  هي  وما  باحلصر  القائمون  يرتكبها  التي 
الهاتف ولكن هذا يعتمد على خصوصيات  البلدان، يتم هذا اإلشراف عبر  املباشرة. في بعض  في املقابالت 
البلدان. في بلدان أخرى، مثل بيرو )عام 2012( وكوستاريكا )عام 2014(، مت تعيني شخص ملراجعة مدى اتساق 
االستبيانات املكتملة للحد من األخطاء بشكل أكبر. ميكن لهذا الشخص العمل في امليدان )عند استخدام 
املقابالت الهاتفية مبساعدة احلاسوب( أو في املكاتب )عند استخدام املقابالت الشخصية مبساعدة احلاسوب(. 

u  التحقق من مدى تغطية مساحة احلصر: ميكن القيام بذلك عن طريق التوفيق بني النماذج املوجودة في سجل
البرنامج عادة معلومات حول  يوفر  املقابالت الشخصية مبساعدة احلاسوب،  واخلرائط. وعند استخدام  احلصر 

التغطية في قائمة التقارير.
u  للتأكد من التحقق من عينة كافية من االستبيانات  املشرفني  املكتملة: يجب على  مناذج اإلحصاء  مراجعة 

اكتمالها ودقتها واتساقها. 
u  تقدم مراقبة  عن  أيضاً  مسؤولون  املشرفون  لإلشراف:  اخلاضعة  للمنطقة  والتقييم  الرصد  بيانات  مراجعة 

عملية احلصر في املنطقة اخلاضعة إلشرافهم. عند استخدام املقابلة بالورقة والقلم، يتم استخدام العديد 
املقابالت  الالحق. عند استخدام  التحليل  أثناء عملية احلصر لغايات  التي يتم احلصول عليها  القياسات  من 
قد  الفعلي.  الوقت  في  اجلودة  ضمان  لتوفير  املعلومات  هذه  استخدام  ميكن  احلاسوب،  مبساعدة  الشخصية 

 :)UN، 2016a( تتضمن هذه القياسات

الباب التاسع عشر: تنظيم العمل امليداني

http://www.fao.org/3/I9393FR/i9393fr.pdf
https://tinyurl.com/WCA2020-UN2016a
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l زيارتها في مساحة احلصر؛ الزراعية التي يتم  نسبة امللكيات 
l الوقت املستغرق إلكمال كل سؤال/استبيان؛
l عدد االستبيانات املنجزة في اليوم الواحد؛
l .)نسبة الوحدات التي لم يتم مقابلتها )حاالت الرفض، عدم االتصال، إلخ

ملزيد من التفاصيل حول أساليب جمع البيانات اإللكترونية، يرجى الرجوع إلى الباب العشرين باإلضافة إلى "إرشادات 
حول استخدام أساليب جمع البيانات اإللكترونية في تعدادات السكان واملساكن" )األمم املتحدة، - جاري طباعته(.

قد يكون املشرفون مسئولني عن مراقبة هذه القياسات واإلبالغ عن التشوهات إلى مكتب اإلحصاء املركزي  52.19
أو اتخاذ إجراءات محددة مسبقاً لتصحيح الوضع. وينبغي حتديد اإلجراءات الدقيقة خالل مرحلة التخطيط لإلحصاء 

للحد من احلاالت التي ميكن فيها للمشرفني اتخاذ قرارات مخصصة لالستجابة لتشوهات عملية احلصر.

املركزي  53.19 املقر  إلى  وإرسالها  باحلصر  القائمني  االستبيانات من  مباشر في جمع  املشرفني بشكل  إشراك  ينبغي 
لإلحصاء. وعند استخدام املقابالت الشخصية مبساعدة احلاسوب، ميكن تنظيم عملية نقل بيانات االستبيانات بشكل يومي 
اعتماداً على تغطية اإلنترنت في املنطقة. وميكن للمشرفني إحالة جميع األعمال غير املكتملة وغير الصحيحة إلى القائمني 
باحلصر لتصحيح األخطاء أثناء وجودهم في مساحة احلصر. كما يجب تزويد املشرفني مببادئ توجيهية ليس فقط لإلشراف 
على العمل امليداني ولكن أيضاً للتحقق من االستبيانات املكتملة. ميكن تسهيل عملية التحرير والتصحيح في املقر بشكل 

كبير إذا كان املشرفون مطالبني مبراجعة االستبيانات املكتملة للتأكد من دقتها واتساقها قبل إرسالها إلى املقر الرئيسي. 

أمثلة قطرية على األدلة اإلرشادية: جمهورية الو الدميقراطية الشعبية، نيكاراغوا، أوغندا.

عمل احلصر

احلصر  54.19 فترة  وطول  العمل  حجم  على  ما  بلد  في  اإلحصاء  لتنفيذ  الالزمني  باحلصر  القائمني  عدد  يعتمد  ال 
فحسب، بل يعتمد أيضاً على كثافة الزراعة وعدد مواسم احملاصيل على مدار العام واألراضي التي سيتم تغطيتها. 
صعبة،  التضاريس  تكون  قد  محاصيل،  موسمي  إلى  واحد  موسم  من  لديها  التي  النامية  البلدان  من  العديد  في 
والنقل واالتصال محدودان، وقد تستغرق عملية االنتقال من كل مساحة حصر إلى أخرى وقتاً. كما قد تكون امللكيات 
التوصية مبقدر عام لعبء العمل الذي ميكن  املوجودة في مساحة احلصر متباعدة عن بعضها البعض. من الصعب 
أن يتم تكليف القائم باحلصر القيام به. يعتمد عبء العمل هذا على محتوى االستبيان، سواء كانت مساحة احلصر 
صغيرة أو منتشرة على نطاق واسع، وعلى ترتيبات النقل واالتصاالت. ميكن احلصول على عناصر الوقت املطلوبة عند 
إذا كانت  األكثر أهمية هو ما  الوقت  التجريبية. ولعل عامل  تخطيط هذه األنشطة بشكل أفضل من اإلحصاءات 
خطط القياسات املوضوعية للمناطق مدرجة ألن هذه العملية تستغرق وقتاً طويالً. وفي الوقت الذي قد يكون فيه 
القائمون باحلصر قادرين على مقابلة خمسة أو أكثر من املالك الزراعيني في اليوم، فقد يحتاجون إلى يوم كامل لقياس 

 اإلطار 1.19 - استخدام املقابالت الشخصية مبساعدة احلاسوب في إدارة جمع البيانات 
)باستخدام برنامج استقصاء( 

املوارد: برنامج (Survey Solutions )SuSo لالستقصاء، وهو منتج مخصص للمقابالت الشخصية مبساعدة احلاسوب مت 
تطويره من قبل البنك الدولي بدعم من االستراتيجية العاملية لتحسني اإلحصاءات الزراعية والريفية، حيث يتكون من 

عدة أدوات.
يتم دمج أدوات إدارة االستقصاء في برنامج SuSo في واجهة ويب متصلة بخادم مركزي يخزن البيانات ويتابع االستبيانات. 
وأثناء إجراء املقابالت على األجهزة اللوحية، ميكن للقائمني باحلصر إرسال االستبيانات املكتملة إلى اخلادم، وتسهل ميزات 
إدارة االستقصاء وإعداد التقارير مراقبة االستقصاءات اجلارية. وتتضمن بعض ميزات إعداد التقارير حالة حول عدد املقابالت 

في كل مرحلة )أي، مت إنشاؤه، مت إسناده، مكتمل، موافق عليه، إلخ( وخريطة توضح املراجع اجلغرافية للمقابالت.
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مساحة جميع قطع األراضي املوجود في ملكية واحدة. تظهر التجارب السابقة بأنه يجب أن ال يزيد إجمالي امللكيات 
التي يجب تكليف القائم باحلصر بها عن 100 إلى 200 ملكية في حال لن يتم إجراء عملية قياس موضوعية، وعن 20 

إلى 50 ملكية فقط إذا كانت العملية ستتضمن إجراء قياس موضوعي. 

فيها،  55.19 تكليفهم  مت  التي  املنطقة  يقيمون في  الذين  أو  األصليون  السكان  باحلصر هم من  القائمون  إذا كان 
فسيكونون معروفني من قبل األشخاص هناك وميكنهم عادًة احلصول على أقصى قدر من التعاون، وعندما يحتاجون 
إلى املساعدة في بعض العمليات، قد يُسمح لهم باختيار مساعد. ومع ذلك، إذا كان القائمون باحلصر جديدين على 
موظفي  أو  احمللية  اإلدارة  مسؤولي  كبار  أو  مشرفهم  قبل  من  والناس  القرية  زعماء  إلى  تقدميهم  فيجب  املنطقة، 
وإذا  باحلصر،  للقائمني  اإلقامة  لتأمني  الالزمة  الترتيبات  اتخاذ  القرية  زعيم  على  يتعني  البلدان،  بعض  وفي  اإلرشاد. 
أجراء  إلى  واحلاجة  الهدف،  توضيح  باحلصر  القائم  الشخص  يكون مبقدور  بحيث  األشخاص  لقاء مع  األمر، عقد  لزم 
مثل هذه العملية، باإلضافة إلى أهميتها، وطلب تعاونهم. وقد يتوجب على زعيم أو قائد القرية تخصيص مساعد 
للقائم باحلصر، بحيث يكون لدى ذلك الشخص دراية باجملتمع احمللي وباملمارسات الزراعية في املنطقة. وميكن اختيار هذا 

املساعد من أولئك الذين يعملون عادة، أو قد عملوا، في مهام مماثلة في املاضي.

كما ميكن أن يقوم هؤالء املساعدين بتوجيه القائمني باحلصر في جميع أنحاء املنطقة، ونقلهم من أسرة إلى  56.19
أخرى وإلى مختلف احلقول ومزارع املاشية إذا لزم األمر. وإذا لزم األمر، ميكنهم أيضاً مساعدة القائمني باحلصر في قطف 
احملاصيل وفي جتفيف وفصل املنتجات احملصودة. كما ميكن أن يساعدوا في حتديد مواعيد مسبقة مع املالك ونقل الرسائل.

أمثلة قطرية على األدلة اإلرشادية: بوتان، نيكاراغوا، أوغندا.

اقتراحات عامة للتحضير للمقابالت وجهاً لوجه 

القائمون  57.19 املقابالت. من املهم أن يخطط  اليومي إلجراء  روتني حياتهم  القائمني باحلصر تخطيط  يجب على 
باحلصر بشكل واضح ملا يريدون ويأملون في حتقيقه في إطار زمني محدد. وقد يكون من املستحسن، وخاصة بالنسبة 
للمبتدئني، كتابة هذه األهداف، وتوضيح املشاكل احملتملة واحللول املمكنة. وبعبارة أخرى، ينبغي عليهم أن يخططوا 

ويقرروا بشأن ما يجب إجنازه ومتى سيتم ذلك.

كما إنه من املستحسن احلصول على معلومات مسبقة حول مساحة احلصر واألشخاص الذين ستتم مقابلتهم.  58.19
ويجب على القائمني باحلصر أن يتعرفوا قدر املستطاع عن املكان الذي ستجري فيه املقابلة واألشخاص الذين ستتم مقابلتهم. 
وسيكون ما يجب معرفته مختلفاً عن الوضع، لكن املبدأ العام هو معرفة املستجيبني. وهذه هي ميزة القائم باحلصر القادم 
من اجملتمع احمللي. إذا كانت املنطقة املعنية تتكون من مجموعة ثقافية واحدة، فغالباً ما يكون من األفضل إجراء مقابالت 
مع القادة أوالً لضمان تعاونهم وقيامهم بتقدمي القائم باحلصر إلى اآلخرين في اجملموعة. إن مبدأ إجراء املقابالت مع القادة 
ال ينطبق فقط على اجملموعات الثقافية، بل ينطبق أيضاً على املنظمات أو املؤسسات. كما يجب االتصال باألشخاص 
املسؤولني أوالً وتأكيد تعاونهم قبل إجراء مقابالت مع اآلخرين في املنظمة أو املؤسسة. على سبيل املثال، عندما يتم إجراء 
مقابلة مع مزرعة تعاونية كبيرة، يتم االتصال بالرئيس أوالً بهدف توضيح أهداف اإلحصاء، ثم ينبغي على القائم بإجراء 

املقابلة طلب موعد إلجراء مقابلة، وبعد ذلك طلب اسم ووظيفة املستجيب، إذا كان الرئيس غير متوفر.

خالل  59.19 من  اإلحصاء  بدء  تاريخ  عن  اإلعالن  يتم  ما  وكثيراً  ممكناً.  ذلك  كان  إذا  مسبقاً  املواعيد  حتديد  ينبغي 
الدعاية واألخبار في وسائل اإلعالم. في بعض البلدان، يطلب من كل أسرة أن يكون هناك شخص ما موجود في املنزل 
خالل الفترة التي يتوقع أن يكون الشخص الذي سيجري املقابلة موجوداً في محيط املنزل. وبطبيعة احلال، يستطيع 
القائمون باحلصر حتديد املواعيد اخلاصة بهم، وفي هذه احلالة يجب أن يكون لديهم بعض املعرفة حول الروتني اليومي 
للمستجيبني لضمان حتديد األوقات واألماكن املناسبة إلجراء املقابالت. كما إن هذه االقتراحات العامة صاحلة أيضاً لـ 

املقابالت الهاتفية مبساعدة احلاسوب.

مجموعة أدوات احلصر امليداني وأدوات جمع البيانات وجهاً لوجه

االستبيان  60.19 ومحتوى  البيانات  جمع  لطريقة  تبعاً  امليدانية  البيانات  جلمع  الالزمة  واألدوات  اجملموعة  تختلف 
والظروف القطرية. في هذا الصدد، تعتبر قائمة العناصر أدناه داللية.
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مجموعة جمع البيانات: 61.19

u  :احلاسوب الشخصية مبساعدة  املقابالت  بالنسبة ألسلوب 
l )جهاز إجراء املقابالت الشخصية مبساعدة احلاسوب )أجهزة لوحية، األجهزة احملولة باليد، الهواتف الذكية 
l عدة نسخ ورقية من االستبيان، في حال حدوث مشكلة في استخدام اجلهاز 
l )بطارية احتياطية )ميكن أن تكون بطارية تشحن بالطاقة الشمسية 
l USB ذاكرة 
l )احتياطية من مزود مختلف )اختياري SIM بطاقة
l نسخة ورقية من الدليل اإلرشادي
u :والقلم بالورقة  املقابلة  بالنسبة ألسلوب 

l االستبيانات الورقية 
l الدليل اإلرشادي 
l آلة حاسبة
l أقالم رصاص
l ممحاة
u :باإلضافة إلى ذلك، ينبغي توفر ما يلي لكلتا الطريقتني

l )في حال لم يكن النظام موجوداً في اجلهاز املستخدم إلجراء املقابالت الشخصية مبساعدة احلاسوب( GPS جهاز
l حقيبة مقاومة للماء 
l )خرائط منطقة التكليف )في حال لم تلك اخلرائط متوفرة في اجلهاز
l شارة لتحديد الهوية
l لوح مشبكي
l مصباح يدوي
l حقيبة إسعاف أولي
l مجموعة املياه
l هاتف خليوي أو قائمة أرقام الطوارئ / أسماء في حالة وجود حالة طوارئ
l  في حال كان سيتم إجراء قياسات مادية )بشكل أساسي في الوحدات التكميلية في النهج التركيبي أو

في الوحدات الدوارة لطريقة اإلحصاء واالستقصاء املتكامل(
l عداد احليوانات
l أدوات قطف احملاصيل
l مقياس، وما إلى ذلك

ما يواجهون ظروفاً جوية غير  62.19 القائمون باحلصر من مكان إلى آخر، وغالباً  البيانات، ينتقل  خالل عملية جمع 
مواتية أو غيرها من العوائق )الثعابني، العقارب، البعوض، الكالب، إلخ(. باإلضافة إلى اجملموعة الالزمة جلمع البيانات، 

قد تكون املعدات التالية للقائم باحلصر مفيدة:

u مطر معطف 
u مطاطية أحذية 
u مجموعة احلماية من البعوض/ الثعابني / العقارب، الخ

املراجع والقراءات املقترحة

Global Strategy. 2018c. Computer-Assisted Personal Interviews with Survey Solutions. Using mobile devices for cost 
effective and faster data collection. Brochure. FAO. Rome.

United Nations (UN). 2016a. Handbook on Census Management for Population and Housing Censuses. Rev.2. 
New York.

United Nations (UN). 2018. In: 2020 World Population and Housing Census Programme [online]. New York. 
[Cited 30 January 2018].
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الباب العشرون: 
منهجيات جمع البيانات واستخدام التكنولوجيا

عد عملية جمع البيانات اإلحصائية مرحلة أساسية في اإلحصاء إذ يعتمد جناح اإلحصاء 
على إنهاء جمع البيانات بسرعة وكفاءة وبطرق مجربة. يصف هذا الباب الطرق اخملتلفة 
القابلة للتطبيق في اإلحصاءات الزراعية، مثل جمع البيانات وجهاً لوجه )من خالل املقابالت 
استخدام  يناقش  كما  ذلك.  إلى  وما  بعد،  عن  البيانات  جمع  أو  املوضوعي(  القياس  أو 
اإلحصاء  بيانات  جمع  في  متنامياً  دورا  تلعب  باتت  التي  اجلديدة  واألدوات  التكنولوجيا 
)االستشعار عن بعد ونظام حتديد املواقع العاملي ]GPSs[ واألجهزة احملمولة(. ويحمل الباب 
أيضا إشارات إلى مشاكل محددة، مثل الزراعة اخملتلطة، احلصاد املستمر، الزراعة املتنقلة، 
املالكني  مع  التعامل  طرق  حول  تفصيلية  تعليمات  يقدم  كما  وغيرها.  املرحتلة،  واملاشية 

للفوز بثقتهم ودفع التعاون املشترك معهم.
برنامج  عشر(،  السادس  )الباب  التعليمات  أدلة  هي:  الباب  بهذا  اتصاالً  األكثر  املوضوعات 

التدريب )الباب الثامن عشر( وتنظيم العمل امليداني )الباب التاسع عشر(. 

مقدمة

تقتضي عملية اإلحصاء الزراعي جمع البيانات لعدد كبير من العناصر إذ أن معظم اخلصائص التي حتتاج بيانات  1.20
هي ذات طبيعة كمية. وتتوافر عدة طرق جلمع البيانات أثناء اإلحصاء حيث يعتمد اختيار الطريقة األنسب على عدد 

من العوامل، منها:

u التكاليف؛
u املستهدفة؛ الشرائح  تغطية 
u للمستجيبني؛ التعليمي  واملستوى  والكتابة  بالقراءة  اإلملام  مستوى 
u مرونة طرح األسئلة؛
u املشاركة؛ املستجيبني في  رغبة 
u دقة اإلجابة؛ 
u :توافر احملاسبة أو مسك الدفاتر

تُستخدم عادة فئتان أساسيتان من منهجيات جمع البيانات: )i( جمع البيانات مباشرة وجهاً لوجه أو )ii( جمع  2.20
اختيار  يلزم  واحدة.  إحصاء  الطريقتني في عملية  دمج  االستكمال. كما ميكن  ذاتية  االستبيانات  أو  بُعد  البيانات عن 

طريقة احلصر في املراحل املبكرة من عملية تخطيط اإلحصاء.

باإلضافة إلى املنهجيات املستخدمة، تلعب التكنولوجيا واألدوات اجلديدة دوراً متنامياً في جمع بيانات اإلحصاء.  3.20
ويختلف التطبيق العملي لكل منهج في امليدان من دولة إلى أخرى. كما يفرض استخدام تكنولوجيا جديدة ظهور 
العديد من االختالفات في تطبيق املنهج. لكن أياً كانت املنهجية املستخدمة، يلزم معاجلة قضايا محددة عند جمع 

بيانات اإلحصاء، مثل الزراعة اخملتلطة، واحلصاد املستمر، والزراعة املتنقلة، واملاشية املرحتلة، إلخ.

منهجيات جمع البيانات
يحمل هذا الباب في طياته معلومات عامة حول طرق تطبيق كل نوع من منهجيات احلصر والفوائد والقيود  4.20

احملتملة لكل منهجية.
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جمع البيانات وجهاً لوجه

في الطريقة املباشرة )وجهاً لوجه(، يكمل االستبيانات، سواء كانت ورقية أو إلكترونية، شخص مسؤول يجري  5.20
االستفسارات امليدانية الالزمة ويسجل املعلومات الواردة في استبيان اإلحصاء. تعد طريقة جمع البيانات وجهاً لوجه 

الطريقة األوسع استخداًما في اإلحصاءات الزراعية، ال سيما في الدول النامية. 

تتمتع الطريقة املباشرة باملزايا التالية )األمم املتحدة، 2016أ(: 6.20

u .والتعليمات واإلجراءات القائمني باحلصر بشكل جيد على املفاهيم  ميكن تدريب 
u  وغرض معنى  شرح  ميكن  نسبياً،  منخفضة  والكتابة  بالقراءة  اإلملام  نسبة  فيها  تكون  التي  املناطق  في 

أو  املطبوعة  املواد  من  بدالً  الشفوي  االتصال  طريق  عن  املستجيبني  إلى  أفضل  بشكل  اإلحصاء  أسئلة 
اإللكترونية. يحظى القائمون باحلصر في املقابالت املباشرة على فرصة استنباط الردود السريعة، وبشكل 

عام ميكن تسوية حاالت التردد في التعاون أثناء عملية احلصر نفسها. 
u .في املنطقة التي يجري فيها احلصر، تكون فرصة انتظام جودة املعلومات وتطابقها أكبر
u .كما ميكن تضمني األسئلة األكثر تعقيًدا في اإلحصاء مقارنة بغيرها من الطرق

البيانات  7.20 لتسجيل  أرضه  أو  املصلحة  صاحب  منزل  إلى  احلصر  عامل  سفر  املباشرة  الطريقة  تستلزم   
احملمولة  احلاسوب  أجهزة  مثل  محمولة  أجهزة  على  مخّزنة  إلكترونية  استبيانات  أو  ورقية  استبيانات  باستخدام 
القياس  أو  املستجيب  البيانات من خالل مقابلة  60.16(. ميكن احلصول على  إلى   56.16 الفقرات من  )راجع  وغيرها 

أو كليهما. املوضوعي 

املقابلة

في املقابلة، يسأل عامل احلصر صاحب املصلحة سلسلة من األسئلة ويسجل اإلجابات في االستبيان. 8.20

 تنطوي عملية جمع البيانات من خالل املقابالت في الدول النامية على العديد من التحديات. في كثير من  9.20
األحيان، يفتقر املستجيبون إلى املفاهيم الكمية، وحتى إن امتلكوها، فإن الكيفية التي تتم بها العديد من العمليات 
بيانات اإلحصاء. قد ال  الزراعية جتعل من الصعب على املستجيبني تذكر املعلومات بدقة مما يعني وجود أخطاء في 
يعرف املستجيبون وحدات القياس احملددة ملساحة األرض التي يعملون بها على سبيل املثال، خاصة في املناطق التي 
ال توجد بها سجالت مساحية. كما أنه من الصعب احلصول على معلومات موثوقة تتعلق بالعمل الزراعي من خالل 
واحدة،  زيارة  الزراعية بسهولة من  السلع  بإنتاج  املتعلقة  البيانات  وباملثل، ال ميكن احلصول على  واحدة عادة.  مقابلة 
ال سيما إذا كان صاحب امللكية يزرع عدة محاصيل موزعة على كامل سنة اإلنتاج. وليس من السهل أيضاً احلصول 
على بيانات عن عدد األشجار، أو عن عمر ونوع أعداد املاشية وغيرها من خالل االستفسارات الشفوية البسيطة. في 
الواقع، سيتعني تطوير منهجيات مختلفة لتحصيل البيانات من املستجيبني اعتمادا على فهم وضعهم االجتماعي 

اإلطار 1.20 - استراتيجية جمع البيانات: آيسلندا، اإلحصاء الزراعي، 2010 

جمعت البيانات باستخدام خليط من االستراتيجيات، بدءا من األقل تكلفة لألعلى تكلفة. أوالً، أرسلت رسالة تنبيه إلى 
أيام قليلة. في  التي ستصلهم في غضون  الويب  زراعية إلبالغهم عن دعوة استطالع  املتملكني لوحدات  جميع األفراد 
رسالة الدعوة، مت تزويد املستجيبني بعنوان على شبكة اإلنترنت خاص باستبيان اإلنترنت باإلضافة إلى تفاصيل تسجيل 

الدخول وكلمة املرور.
إرجاع  مبظروف  مصحوب  ورقي  استبيان  إرسال  مت  الويب،  عبر  إجاباتهم  تقدمي  في  فشلوا  الذين  العينة  ألفراد  بالنسبة 
الويب. بعد ذك قام ثالثة موظفني من  إلى استبيان  الدعوة األصلية  مدفوع مقدًما. كان ذلك بعد أسبوعني تقريًبا من 
هيئة إحصاءات أيسلندا بإدخال اإلجابات من االستبيان الورقي إلى قاعدة بيانات. وأخيراً، أجريت مقابالت هاتفية مبساعدة 

احلاسوب مع أفراد العينة الذين فشلوا في تعبئة االستبيان الورقي أو استبيان اإلنترنت.

املصدر: تقرير البيانات الدليلية اإلحصائي، موقع إحصاءات منظمة األغذية والزراعة )الفاو(
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سبيل  على  احليوانية  الثروة  أعداد  حول  بيانات  تقدمي  في  املستجيب  رغبة  على  احمللية  العادات  تؤثر  )قد  واالقتصادي 
املثال بالنسبة لبعض الرعاة في أفريقيا(. يجب أن توفر االستقصاءات التمهيدية إرشادات حول املنهجية التي سيتم 

اعتمادها جلمع البيانات حول بنود محددة مختلفة. 

 ينبغي أن توفر االستقصاءات التمهيدية املعلومات الالزمة لتحديد عناصر اإلحصاء الزراعي التي ميكن احلصول  10.20
عليها من خالل مقابلة مع تواريخ مرجعية محددة. قد تكون هناك بعض العناصر التي ال يتوافر لها تاريخ مرجعي ولكن 
سنة مرجعية فقط. قد تكون هناك أيًضا عناصر ال ميكن احلصول على معلومات دقيقة عنها إال باستخدام منهجيات 
قياس موضوعية. من الصعب جمع بعض عناصر البيانات؛ مثل مساحات احملاصيل، على أساس احلصر الكامل في الدول 
التي يلزم فيها القياس املادي. ونظراً العتبارات مادية، سيكون من الضروري إجراء استقصاءات العينة في حاالت كهذه. 
ولذلك ينبغي أن يكون أحد األهداف الرئيسية لالستقصاءات التجريبية هو إيجاد تقنيات القياس املناسبة وحتديد أنواع 

االستفسارات التي ميكن استخدامها في اإلحصاء الرئيسي. 

أثناء جمع بيانات اإلحصاء، يساهم كل من القائمني باحلصر واملالكون في حدوث أخطاء. من الضروري متييز أنواع  11.20
األخطاء التي قد حتدث بسبب هاتني اجملموعتني من األفراد من خالل الدراسات التجريبية أو التمهيدية. بالنسبة إلى 
القائمني باحلصر، ميكن معاجلة األخطاء احملتملة من خالل اإلعداد الدقيق لالستبيانات وبناء أدلة التعليمات بكفاءة؛ ويتم 

ذلك بتدريب القائمني باحلصر، وتوفير التسهيالت واحلوافز الكافية لعملهم، وممارسة اإلشراف عن قرب. 

كما تظهر صعوبة في السيطرة على التحيز الذي يرد في معلومات املستجيبني. ففي كثير من الدول النامية،  12.20
يكون املالكون في أحيان عديدة أميني، وغالباً ما يفتقرون إلى فهم كّمي للعمليات الزراعية التي يديرونها وال ميكنهم 
تفسير األسئلة بشكل صحيح. كما أن غياب عمليات حفظ السجالت يسهم في غياب املعلومات املوثوقة لدى املالكني 
الذين يعتمدون على الذاكرة فقط لوصف عمليات يقومون بها على مدار العام بأكمله. قد تكون هناك أسباب جدية 
أخرى تؤثر على استعداد املالكني لإلفصاح عن املعلومات الصحيحة. وفي حني أن بعضهم قد يبدي تعاونًا واضًحا مع 
عامل احلصر لكن يبقى لديهم شكوك ومخاوف متأصلة حول االستقصاء والطريقة التي سيستفاد بها مما يقدمونه 
من معلومات. أما بالنسبة للدول املنخرطة في برامج إصالح األراضي، فقد ترتفع درجة التخوف بني املالكني. كما يؤمن 
بعضهم باخلرافات ويخشى من أن إفشاء معلومات دقيقة حول أمالكهم قد يجلب لهم احلظ السيئ. من هنا تأتي 

أهمية دراسة هذه التحيزات بعناية وإيجاد احللول املناسبة باالستعانة باالستقصاءات التمهيدية.

ومساحات  13.20 األراضي  استخدام  مثل  بنود  قياس  عند  وممكنة  مرغوبة  الكمية  املقاييس  كون  من  الرغم  على 
احملاصيل، ينبغي جمع معلومات عن العناصر األخرى مثل أعداد املاشية، واآلالت واملعدات، والسكان، والعمالة عن طريق 
إجراء مقابالت مع املالكني على الرغم من التحديات املذكورة أعاله. وحيثما أمكن، فإنه من املفيد وضع أحكام للتحقق 
الفعلي من جزء من املعلومات التي يتم احلصول عليها عن طريق املقابالت. وميكن لعمال احلصر املشاركني في عملية 
احلصر أو املشرفني القيام بذلك أو من خالل برنامج تقييم ما بعد احلصر. كما ميكن تطوير أنظمة تدقيق املعلومات حول 
القائمني  البيانات، بل سيعطي  إلى حتسني جودة  يؤدي فقط  لن  التحقيق. وهذا  املتعلقة ببعضها في مرحلة  البنود 
باحلصر أيضا فكرة عن أنواع األخطاء التي من املرجح أن يقوم بها املستجيبون واالحتياطات الواجب اتخاذها لتجنبها. 
واألجهزة  اإللكترونية  املتنامي لالستبيانات  االستخدام  أكثر سهولة مع  املتقاطعة هذه  التدقيق  باتت عمليات  وقد 
احملمولة مثل برمجيات املقابلة الشخصية مبساعدة احلاسوب ))CAPI، والتي تشمل أمناط التخطي وشروط التحقق من 

الصحة على مستوى جمع البيانات )انظر الفقرة 98.20 ملزيد من التفاصيل(.

 في منهج املقابلة، تستخدم تقنيات مختلفة للحصول على البيانات املوثوقة. وللحصول على إجابة صحيحة  14.20
لسؤال ما، على األشخاص الذين يجرون املقابالت استخدام عدد من األسئلة غير املباشرة. كما قد يضطر املستجوب إلى 
تقدمي تفسيرات إليصال املعنى الصحيح لألسئلة األصلية بنفس اللهجة التي يتحدثها املستجيب. ويفضل أن يدّون القائمون 
باحلصر البيانات واملعلومات اإلضافية التي يحصلون عليها من خالل احملادثة مع املستجيب بحيث يتسنى لهم تلخيص هذه 
املالحظات في شكل إجابات صريحة على ورقة االستبيان الرئيسية. وبدالً من دفتر مالحظات منفصل، ميكن توفير مساحة 
على االستبيان نفسه في مكان مخصص مثل ظهر األوراق لتسجيل البيانات التي سيتم بناء اإلجابة النهائية لكل سؤال 

في االستبيان عليها. كما ينبغي تخصيص خانات لتسجيل هذه املعلومات في االستبيانات اإللكترونية.

امللكية.  15.20 أن يفهم املستجيب تعريف  املتوقع  النقطة. من غير  الزراعية لتوضيح هذه  امللكية   لنستعني مبثال 
في هذه احلالةـ يستطيع القائمون باحلصر حصر جميع األراضي مبساعدة من املستجيبني، بغض النظر عن موقع هذه 

الباب العشرون: منهجيات جمع البيانات واستخدام التكنولوجيا
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األراضي في القرية أو املنطقة التي يقيمون فيها، أو في أي منطقة أخرى، ثم حصر كل األراضي التي ميتلكونها ولكن 
ال يستخدمونها أو تلك التي كانوا قد أجروها ألشخاص آخرين، مبا في ذلك األراضي التي يأجرها املستأجرون من الباطن 
ألشخاص آخرين. قد يضطر القائمون باحلصر إلى صياغة مالحظة مناسبة يطمئن من خاللها املستجيبون أن املعلومات 
التي أدلوا بها سرية وأنها تهدف إلى توفير بيانات صحيحة عن استخدام األراضي، وأمناط الزراعة، ونظم االستئجار، وغيرها. 
وسيسّهل استخدام االستبيانات اإللكترونية مع البرمجيات املناسبة من هذه العملية. ال شك أن مسؤولية احلصول على 
معلومات دقيقة في املقابلة تقع على عاتق القائمني باحلصر. لهذا السبب، يجب تدريب القائمني باحلصر تدريباً شامالً على 
املفاهيم. كما يتم إعطاؤهم نصائح الستخدامها في منهج املقابلة. باإلضافة إلى ذلك، يتم توفير دليل تعليمات مفصل 

لكل باحث يتم استشارته عند احلاجة. لالطالع على محتوى دليل التعليمات، راجع الباب السادس عشر.

عادة ما يتوقع من القائمني باحلصر إدخال إجابات "صفر" عند االقتضاء في االستبيان. وهذه النقطة مهمة جًد  16.20
للتأكد من أنهم لم ينسوا طرح السؤال. في "األسئلة االستهاللية" مثل "هل متلك مواشي؟" )انظر الباب السادس عشر(، 
سيتخطى الشخص الذي يقوم باملقابلة جميع األسئلة التفصيلية عن األمالك في حال عدم جود املواشي. مرة أخرى، 

متسي هذه العملية أكثر سهولة عند استخدام املقابلة الشخصية مبساعدة احلاسوب مع تخطي األمناط.

نصائح عند إجراء املقابالت

احلصر.  17.20 عملية  في  باحلصر  القائمني  بني  املعتمد  األساسي  املنهج  عادة  يكون  البيانات  جلمع  املقابلة  منهج 
باإلضافة إلى التفاصيل أعاله، فقد سبق أن قيل الكثير في كتيبات التعليمات في الباب السادس عشر وبرنامج التدريب 
في الباب الثامن عشر حول هذا املنهج. كما قدمنا شرحاً لبعض اجلوانب التنظيمية في تنظيم العمل امليداني في 

الباب التاسع عشر. يتضمن هذا القسم نصائح عملية ميكن األخذ بها عند إجراء املقابالت مع املستجيبني.

على عامل احلصر إقامة عالقة ثقة مع املستجيب. غالباً ما تكون اخلطوة األولى األصعب بالنسبة للقائم  18.20
باحلصر حيث أن االتصال األولي يتطلب من املستجيب أن يكون على أمت االستعداد للسماح بإجراء باملقابلة. تعد األجواء 
املثالية لهذا االستعداد عنصر مهم لبناء الثقة املتبادلة. كما ينبغي أن يعتمد على احترام حقيقي ومحسوس من جانب 

كل مشارك للشخص اآلخر. وتقع على عاتق عامل احلصر مسؤولية تولي زمام املبادرة في إقامة عالقة الثقة املتبادلة. 

وعادة ما يسير القائم باحلصر على النسق التالي: 19.20

u  48.التعريف بأنفسهم من خالل إظهار بطاقة هوية رسمية
u .شرح غرض وأهداف اإلحصاء
u .وصف الطريقة التي مت بها اختيار املستجيب، في حال أخذ العينات
u .التأكيد على سّرية املقابلة على النحو املنصوص عليه في قانون احلصر

التحدث عن  20.20 بالقلق عند  الناس يشعرون  أن معظم  ومبا  والثقة.  التعاون  احلاالت  سيضمن هذا في كثير من 
أنفسهم وتقدمي وجهات نظرهم، فإن التهذيب الذي يلقى كل شخص فيه اآلخر، مع قليل من الفضول، كفيل بإجناز ما 

تبقى. كما يعرف عن سكان املناطق الريفية كرم الضيافة.

 على عامل احلصر تهيئة الشعور بالراحة واالستعداد للتحدث لدى املستجيبني. ولتحقيق ذلك، يجب أن  21.20
يثبتوا للمستجيبني ثقتهم ببدء محادثة طبيعية  أن  باألريحية أيضاَ. فيمكنهم  القائمون باحلصر شعور  يتوافر لدى 
وغير رسمية ومناقشة اهتمامات مشتركة مثل كرة القدم أو الطقس. ينبغي أن تستمر احملادثة على هذا النسق حتى 
يتسنى للمستجيب اعتياد اجلو. ومع ذلك، ال ميكن لهذه احملادثة أن تطول ألن ذلك قد يوحي للمستجيبني بأن القائم على 

املقابلة متردد في التعامل مع الغرض احلقيقي للمقابلة، ومراعاة ألهمية وقت املستجيبني.

تعني املقابالت اجليدة طرح األسئلة بشكل صحيح وتسجيل اإلجابات بدقة. يتوقع من القائمني باحلصر  22.20
طرح جميع األسئلة املالئمة، وحسب الترتيب األصلي، وأن ال يدخلوا أي تغييرات غير مصرح بها في الصياغة. أي تغيير 

في عديد من الدول، يرتدي موظفو اإلحصاء امليداني قمصان وقبعات مخصصة مع شعار واضح لإلحصاء لتسهيل التعرف عليهم كموظفي إحصاء. 48
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في طرح األسئلة سيؤثر على طريقة الرد عليها. يجب أن يكون عامل احلصر على علم بذلك وأن يُطلب منه االلتزام 
تتسم  واضحة،  األسئلة  تكون  وأن  للمستجيب  يسيراً  االستبيان  يكون  أن  يجب  كما  عليها.  املنصوص  بالصياغة 

باالحترام، ويسهل للمستجيب لرد عليها.

 من الضروري أن يشعر املستجيبون بحرية التحدث بدون أي مقاطعة ال داعي لها. مبجرد إجراء املقابلة،  23.20
ينبغي السماح للمستجيب باحلديث بحرية مع قليل من احلث من جانب مسؤول احلصر. وال يسمح لعامل احلصر أن 

يحتكر املقابلة أو أن يدلي مبالحظات غير ضرورية. يجب أن جتري املقابلة في جو من الدفء والود.

إحدى أهم املهارات التي ينبغي على القائم باحلصر تطويرها هي االستماع. االستماع مهارة يجب تعلمها  24.20
وممارستها. من خالل االستماع السليم، ميكن أن مييز القائم باحلصر بني ما ينبغي تسجيله أو ال.

في  25.20 املستجيبون  ليفكر  كافياً  للمقابلة  املعّد  الوقت  يكون  بحيث  للمقابلة.  كاٍف  وقت  تخصيص  ينبغي 
القائم  على  ينبغي  ال  كما  قصير.  وقت  في  املقابلة  إلكمال  مضطرون  أنهم  املستجيبون  يشعر  أال  يجب  إجاباتهم. 
باملقابلة أن يقطع وقت املقابلة بسبب احلاجة إلى إكمال إحصاء منطقة ما في فترة قصيرة أو ستكون املقابلة متسرعة 

وقد ال يقدم املستجيبون إجابات كاملة.

على القائم باحلصر السيطرة على املقابلة. غالًبا ما يتجنب املستجيبون بعض األسئلة بتوجيه النقاش إلى  26.20
مواضيع أخرى خالل املقابلة. بعض األسئلة ضرورية وال ميكن جتنبها في استبيانات اإلحصاء. قد يتعب املستجيبون من 
تقدمي اإلجابات ورمبا يحتاجون إلى إعادة حتفيز. في حاالت أخرى، قد يستفيض املستجيبون بالتحدث في أمور ال يعنى 
بها االستبيان حول سبب استخدام نوع معني من األرز مثال. إن طرح السؤال في التوقيت املناسب ستضع املقابلة في 

مسارها الصحيح.

الوحيدة إلعادة صياغة  27.20 التجربة أن الطريقة الدقيقة  فقد أظهرت  املقابلة.  أثناء  الردود  ينبغي تسجيل   
الردود تكمن في تسجيلها خالل وقت املقابلة. مما ال شك فيه أنه سيتم فقدان معلومات مهمة إذا تُرك التسجيل 

حتى انتهاء املقابلة.

القياس املوضوعي

وميكن  28.20 االقتضاء(  )عند  والعائد  املساحة  قياسات  مثل  البنود  لبعض  ضرورية  املوضوعية  الطرق  تكون  قد 
أيًضا  باحلصر  للقائم  ميكن  التدريب.  من  عالية  درجة  على  حصر  عمال  اإلحصاء  يُجري  عندما  املادي  التحقق  تطبيق 
استخدام طريقة قياس أبعاد احلقل باخلطوات. ميكن استخدام األوزان واملقاييس احمللية لتقدير إنتاج سلع مثل احلليب 

والصوف واملوهير.

ميكن إجراء القياس املوضوعي للمساحات بطرق مختلفة: )i( بالقياسات الفعلية في احلقل أو )ii( باستخدام  29.20
التصوير اجلوي أو صور االستشعار عن بعد. في املاضي، مت اقتراح طرق مختلفة لقياس اجملال الفعلي مثل حساب مساحة 
املستطيل، املساحة التثليثية واملسح االجتيازي بالبوصلة. ال يزال يوصى بحساب مساحة املستطيل كأبسط الطرق حيث 
أن معظم احلقول مستطيلة الشكل. في بعض احلاالت، قد يتم اعتبار املساحة التثليثية أيًضا ولكن ذلك يتطلب املشي 
داخل احلقل. أما بالنسبة للمسح االجتيازي بالبوصلة، فإن ظهور أجهزة GPS احملمولة التي توفر نفس املستوى من الدقة49 
أدت إلى تقليل استخدام هذه الطريقة؛ في الوقت احلاضر، توصي منظمة األغذية والزراعة باستخدام GPS بدالً من املسح 
 GPS 2016( إرشادات تقنية حول استخدام( .Carletto et al االجتيازي بالبوصلة التي كانت تستغرق وقتاً طويالً. يقدم
لقياس املساحة. ومهما كانت الطريقة املعتمدة، فإن أخذ قياسات احلقل الفعلية يحتاج وقتاً طويالً حيث تستوجب زيارة 

عامل احلصر لكل حقل على حدة. ولهذا السبب، تتم القياسات فقط على أساس أخذ العينات وليس باحلصر الكامل.

اإلحصاء  30.20 بيانات  بنود  به في  أمر غير موصى  )وهو  البيانات حسب احملصول  تقوم بجمع  التي  للدول  بالنسبة 
األساسية(، فإن قياسات احملصول املوضوعية تستغرق وقتاً أطول وتتطلب زيارة احلقل في وقت احلصاد.

يطلق على هذه الطريقة أيضاً اسم احلبل والبوصلة 49
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منهجيات جمع البيانات عن بعد

ال تستدعي منهجيات طرق جمع البيانات عن بعد من القائمني باحلصر مقابلة املستجيبني شخصياً إلجراء  31.20
مقابلة عند إجراء إحصاء أو استقصاء.

 تستخدم معظم الدول املتقدمة شكالً من أشكال طريقة جمع البيانات عن بعد استخداما متنامياً جنباً إلى  32.20
جنب املنهجية املباشرة إلجراء اإلحصاء الزراعي اخلاص بها. ميكن اعتماد هذه الطريقة وتوقع نتائج موثوقة بتكاليف أقل 

بكثير من طريقة املقابلة، في الدول التي تكون فيها:

u األمية شبه معدومة؛ مستويات 
u نسبياً؛ مرتفعة  التعليم  مستويات 
u أنظمة االتصاالت واسعة االنتشار وفعالة؛
u  بريدها قائمة  اإلدارية بصورة متزايدة لتحسني  البيانات  الدول  أو سجالت ملكية حديثة )تستخدم  عناوين 

من أجل احلصر الذاتي(.
إذ أنها  33.20 زيادة مشاركة األعضاء اآلخرين في عائلة املالك في عملية احلصر  إن طريقة احلصر الذاتي تستدعي 

تشجع على إجراء مشاورات بني أفراد العائلة مما يعني تقدمي معلومات أكثر دقة وشمولية )األمم املتحدة، 2016أ(.

تتطلب عملية جمع البيانات عن بعد من املستجيبني اإلبالغ عن البيانات ذاتياً باستخدام االستبيانات الورقية أو  34.20
املقابلة الذاتية مبساعدة احلاسوب. يتلقى املستجيبون استبيانًا ورقياً أو رسالة حتتوي على رمز وصول آمن على الويب عن 
طريق البريد. يتم تزويد املستجيبني بتعليمات حول كيفية استكمال االستبيان. أما بالنسبة للطرق األخرى فهي تقوم 
بجمع البيانات من املستجيبني مبساعدة القائمني باحلصر واملقابالت. يتلقى املستجيبون رسالة إلخبارهم أن أحد احملاورين 
سيقوم باالتصال بهم قريًبا قبل املقابلة. وخالل املقابالت الهاتفية، يكتب القائمون باملقابالت البيانات على استبيانات 

ورقية أو يلتقطون املعلومات مباشرة في استبيان إلكتروني. 

توضح الفقرات التالية كل طريقة من طرق جمع البيانات عن بعد وتشرح بعض اخلطوات العامة حول طريقة  35.20
تنفيذها ومزاياها وحدودها ومتطلباتها. الطرق املذكورة في هذا الباب هي )i( تسليم استبيان ورقي باليد وإعادته بالبريد أو 
تسليمه للقائمني على احلصر؛ )ii( تسليم استبيان ورقي بالبريد وإعادته بالبريد )iii( استبيان ورقي لغايات املقابلة الهاتفية 

مبساعدة احلاسوب؛ )iv( استبيان إلكتروني لغايات املقابلة الهاتفية مبساعدة احلاسوب؛ و)v( استبيان إلكتروني عبر اإلنترنت.

وصف منهجيات جمع البيانات عن بعد

)DO-PKE( أو تسليمه للقائمني على احلصر )DO-MB( تسليم االستبيان باليد وإعادته بالبريد

تتطلب طريقة تسليم االستبيان باليد وإعادته بالبريد من مكتب اإلحصاء املركزي )مكتب اإلحصاءات الوطني  36.20
أو اجلهة املكلفة من قبل وكالة اإلحصاء الزراعي(50 إرسال استبيانات ورقية إلى عّمال احلصر احملليني أو امليدانيني. يقوم 
عمال احلصر امليدانيون بتوصيل االستبيان إلى محل إقامة املستجيب مرفق بتعليمات حول كيفية استكمال االستبيان 
وكيفية إعادته مرة أخرى بواسطة البريد مبجرد اكتماله في ظرف مغلق مدفوع. ميكن إرسال االستبيانات بالبريد إما إلى 

.)CCO( عّمال احلصر احملليني أو امليدانيني، أو البلدية، أو املنظمات احلكومية احمللية، أو إلى مكتب اإلحصاء املركزي

ميكن أيضا أن يشترك عمال احلصر امليدانيون أو املنظمات احمللية في التأكد من وجود مالك في العائلة واقتراح عمليات  37.20
زراعية جديدة لم يتم حتديدها في مساحة احلصر. كما ميكن أن يشارك عمال احلصر امليدانيون في التحقق من االستبيانات 
املعادة للتأكد من اكتمالها وتدقيق ما بها من أخطاء. ميكنهم املتابعة مع املستجيبني للتحقق من األسئلة التي تتطلب 
تعديالت مهمة. وميكنهم أيًضا تقدمي العون للمستجيبني الذين يتصلون بالهاتف لطلب املساعدة أو الذين يرغبون في حتديد 
موعد الجتماع شخصي الستكمال االستبيان سواء في مكتب عامل احلصر امليداني احمللي أو محل إقامة املستجيب نفسه. 

النهائية  38.20 املهلة  بعد  استبياناتهم  يعيدوا  لم  الذين  املستجيبني  متابعة  امليدانيون  احلصر  عمال  يستطيع 
للتحصيل. وتكون محاوالت املتابعة بإجراء عدد معني من إما من املكاملات أو الزيارات الشخصية. إذا اكتمل عدد احملاوالت 

سيتم استخدام مصطلح "مكتب اإلحصاء" في هذا الباب لغايات التسهيل. 50
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احملدد مسبًقا، يكون عمال احلصر امليدانيون قد حصلوا على رفض مباشر من املستجيبني، أو إذا لم ينجحوا في االتصال 
بهم، يقوم عمال احلصر امليدانيون بتعبئة منوذج استبيان مفقود ليتم إعادته إلى مكتب اإلحصاء املركزي.

غير  39.20 أو  مكتملة  )سواء  االستبيانات  جميع  إعادة  مسؤولية  احمللية  واملنظمات  امليدانيون  احلصر  عمال  يتحمل 
مكتملة( إلى مكتب اإلحصاء املركزي بعد فترة التحصيل. عند استالم االستبيانات في مكتب اإلحصاء املركزي، تتم 
معاجلتها من أجل التقاط البيانات وإخضاعها ملزيد من املعاجلة كعمليات التدقيق اآللية والتقدير والتحليل وتبويب البيانات.

 كما توضع إجراءات مراقبة في مراحل مختلفة من العملية ملتابعة تدفق االستبيانات والتأكد من عدم فقدان  40.20
أي استبيان. ميكن إنشاء عدة مراحل ونقاط حتكم ابتداّء من طباعة االستبيانات في مكتب اإلحصاء املركزي ثم إيصالها 

إلى املستجيبني وصوالً إلى إعادتها إلى مكتب اإلحصاء املركزي.

 تتطابق طريقة تسليم االستبيان باليد وإعادته للقائمني على احلصر في واقع األمر مع طريقة تسليم االستبيان  41.20
باليد وإعادته بالبريد، لكن يكمن وجه االختالف في إمكانية حجز عمال احلصر امليدانيني ملواعيد مع املستجيبني لزيارة 
أماكن إقامتهم لتسّلم االستبيانات املكتملة. أثناء زيارة االستالم، قد يساعد عمال احلصر امليدانيون املستجيبني على 

إكمال االستبيان والتحقق معهم من قواعد التدقيق األساسية وفحوصات اجلودة.

توصيل االستبيان بالبريد وإعادته بالبريد 

تتطلب طريقة توصيل االستبيان بالبريد وإعادته بالبريد من مكتب اإلحصاء املركزي إرسال استبيانات ورقية  42.20
مباشرة إلى املستجيبني مع تعليمات حول كيفية إكمال االستبيان وكيفية إعادته بواسطة البريد مبجرد اكتماله في 

ظرف مغلق مدفوع. يتم إرسال االستبيانات املكتملة بالبريد إلى مكتب اإلحصاء املركزي.

أو املنظمات  43.20 ميكن أيًضا إشراك عدد أقل من عمال احلصر امليدانيني )مقارنة بالطرق السابقة املوضحة أعاله( 
احمللية لتحديد العمليات الزراعية اجلديدة غير احملددة في مساحة احلصر. ميكن أن يشارك عمال احلصر امليدانيون في تسليم 
االستبيانات إلى املناطق التي تفتقر إلى عناوين شوارع أو املناطق النائية حيث ال ميكن حتديد املساكن والعائالت التي 
ينبغي إرسال استبيانات احلصر إليها بالبريد. كما ميكن االحتفاظ بها في زيارة املاّلك الذين لم يشاركوا في عملية احلصر.

ومتابعة  44.20 األخطاء،  وتدقيق  اكتمالها،  من  للتأكد  إرجاعها  مت  التي  االستبيانات  من  التحقق  أنشطة  تعد 
مساعدة  خط  على  االستفسارات  واستقبال  مهمة،  تعديالت  حتتاج  التي  األسئلة  من  للتحقق  هاتفًيا  املستجيبني 
االستبيانات  معاجلة  جتري  املركزي،  املكتب  في  عادة.  املركزي  اإلحصاء  مبكتب  خاصة  أنشطة  للمستجيبني  مخصص 
لتجميع البيانات ومعاجلتها بشكل إضافي في عمليات التدقيق اآللية والتقدير والتحليل وتبويب البيانات. قد تكون 
هناك مستويات عالية من عدم االستجابة في هذه املنهجية مما قد يزيد من عبء العمل إذا ما استدعت احلاجة إلى 

إعادة االتصال.

)PATI( املقابلة الهاتفية مبساعدة الورق

في طريقة املقابلة الهاتفية مبساعدة الورق، يطلب مكتب اإلحصاء املركزي من القائمني باملقابالت أن يتصلوا  45.20
باملستجيبني عن طريق الهاتف وأن يكتبوا البيانات على استبيانات ورقية. ميكن إرسال خطاب إشعار واستبيان ورقي 
بالبريد مرفق بتعليمات حول كيفية استكمال االستبيان قبل فترة التحصيل. سيساعد هذا املستجيبني على االستعداد 

قبل املقابلة الهاتفية. ميكن أن يكون هذا النشاط متمركّزا في مكاتب اإلحصاء املركزية أو في املنظمات احمللية.

زيارات متابعة مع  46.20 ض من عّمال احلصر امليداني لتحديد األمالك الناقصة وإجراء  ميكن االحتفاظ بعدد مخفَّ
غير املستجيبني.

هاتفًيا  47.20 املستجيبني  ومتابعة  األخطاء،  وتدقيق  اكتمالها،  من  للتأكد  االستبيانات  من  التحقق  أنشطة  تعد 
للتحقق من األسئلة التي حتتاج تعديالت مهمة، واستقبال االستفسارات على خط مساعدة مخصص للمستجيبني 

أنشطة خاصة مبكتب اإلحصاء املركزي عادة. وميكن أيضا تنفيذ هذه األنشطة في املنظمات احمللية.

البيانات ومعاجلتها بشكل  48.20 املركزي مبعاجلة االستبيانات جلمع  يقوم مكتب اإلحصاء  بالكفاءة،  يتعلق  وفيما   
إضافي في عمليات التدقيق اآللية والتقدير والتحليل وتبويب البيانات. وقد تشمل املشاكل احملتملة احلصول على رقم 

الهاتف الصحيح للمستجيب واحلاجة إلى التأكيد أن املكاملة صادرة بالفعل من مكتب اإلحصاء املركزي.
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)CATI( املقابلة الهاتفية مبساعدة احلاسوب

تتطابق طريقة املقابلة الهاتفية مبساعدة احلاسوب في واقع األمر مع طريقة املقابلة الهاتفية مبساعدة الورق  49.20
فيما عدا أن القائمني باملقابالت الذين يتصلون باملستجيبني عبر الهاتف، يدخلون البيانات في استبيانات إلكترونية. ميكن 
إرسال خطاب إشعار واستبيان ورقي بالبريد مصحوبًا بتعليمات حول كيفية استكمال االستبيان قبل فترة التحصيل. 
النشاط متمركّزا في مكاتب  أن يكون هذا  الهاتفية. ميكن  املقابلة  املستجيبني على االستعداد قبل  سيساعد هذا 

اإلحصاء املركزية أو في املنظمات احمللية.

كما تتشابه أنشطة اجلمع األخرى )حتديد األمالك الناقصة ومكاملات املتابعة( مع غيرها من طرق جمع البيانات  50.20
عن بعد املوصوفة أعاله.

ميكن دمج عمليتي التحقق من اكتمال االستبيانات وتدقيق األخطاء في االستبيان اإللكتروني، وميكن للقائمني  51.20
على املقابلة التحقق من األخطاء املشكوك فيها وإدخال التصحيحات مبساعدة املستجيبني أثناء املقابالت الهاتفية. 

ميكن إجراء املقابلة الهاتفية مبساعدة احلاسوب في مكتب اإلحصاء املركزي أو في املنظمات احمللية. 

ال يحتاج مكتب اإلحصاء إلى تطوير عمليات اللتقاط البيانات، حيث أن البيانات مجّمعة بالفعل من االستبيانات  52.20
اإللكترونية اخلاصة باملقابلة الهاتفية مبساعدة احلاسوب.

املقابلة الذاتية مبساعدة احلاسوب )CASI( أو املقابلة على اإلنترنت مبساعدة احلاسوب )CAWI( مع استبيان إلكتروني 
على اإلنترنت

مكتب  53.20 من  احلاسوب  مبساعدة  اإلنترنت  على  املقابلة  أو  احلاسوب  مبساعدة  الذاتية  املقابلة  طريقة  تتطلب 
اإلحصاء املركزي إرسال إشعار إحصاء إلى املستجيبني مرفق بتعليمات حول كيفية الوصول إلى استبيانات الويب )عبر 
اإلنترنت( مع رمز الوصول اآلمن اخلاص بهم ورقم هاتف الستخدامه عندما تبرز احلاجة إلى طلب املساعدة حول كيفية 
إكمال االستبيان عبر اإلنترنت. يعد رمز الوصول اآلمن ضروريًا للتعرف عليهم والسماح لهم بالوصول إلى التطبيق. كما 
يقوم بإرسال تنبيه لعملية اجلمع امليدانية مبجرد إرسال املستجيبني لالستبيان. من املستحسن تطوير طرق للسماح 

اإلطار 2.20 - مقارنة بني منهجيات جمع البيانات عن بعد 

يعتمد عدد محدود من الدول على منهجية واحدة فقط. على سبيل املثال، اقتصرت هولندا على جمع البيانات عن طريق 
املقابالت الذاتية مبساعدة احلاسوب فقط منذ عام 2012 فيما اقتصرت إيرلندا ولكسمبرغ ونيوزيلندا والنرويج واسكتلندا 
على استخدام طريقة التوصيل بالبريد/ اإلعادة بالبريد. تستخدم معظم الدول عدًدا من منهجيات جمع البيانات عن بعد 
)بدًءا من املقابالت الذاتية مبساعدة احلاسوب، وانتقااًل إلى متابعة عدم االستجابة باستخدام املقابالت الهاتفية مبساعدة 

احلاسوب أو حتى املقابالت الشخصية مبساعدة احلاسوب للوصول إلى املستجيبني الذين يصعب الوصول إليهم(.

 تعتبر النماذج في إسبانيا والواليات املتحدة األمريكية مثيرة لالهتمام إذ أن هذه الدول تدمج عدة منهجيات جلمع بيانات 
املقابالت  ومنهجية  مساعدة  بخط  مقرونة  بالبريد،  اإلعادة  بالبريد/  التوصيل  بطريقة  اإلحصاء  يبدأ  الزراعي.  اإلحصاء 
الهاتفية مبساعدة احلاسوب. كما أنها توفر خيارًا للمستجيبني الستكمال استبيان اإلنترنت. في مرحلة ما خالل عملية 
جمع  عملية  نهاية  عند  احلاسوب.  مبساعدة  الهاتفية  املقابالت  باستخدام  االستجابة  عدم  متابعة  مكاملات  جترى  اجلمع، 

البيانات، ميكن أن تبدأ مقابالت الورقة والقلم في حاالت عدم االستجابة واحلاالت اخلاصة التي يجب جمعها.

 كما تستخدم كندا نهجاً متعدد األساليب. على سبيل املثال، في عام 2016، بدأت عملية جمع البيانات باستخدام طريقة 
التوصيل بالبريد/ اإلعادة بالبريد في مرحلة مبكرة من اإلحصاء للملكيات الكبيرة واملعقدة. تبع ذلك إرسال دعوة إلكمال 
استبيان اإلنترنت لبقية املالكني. كما كان في مقدور املستجيبني الذين فّضلوا استالم استبيان ورقي طلب االستبيان. في 
وقت الحق من عملية اجلمع، اتصل القائمون باملقابالت باملستجيبني الذين لم يشاركوا بعد باستخدام املقابالت الهاتفية 

مبساعدة احلاسوب. وكانت املقابالت الهاتفية مبساعدة احلاسوب مطابقة الستبيانات املقابالت الذاتية مبساعدة احلاسوب.

 كما يبدو أن تواتر اإلحصاءات يلعب دوراً هاماً. على سبيل املثال، ساهم إجراء كندا والواليات املتحدة األمريكية إلحصاء 
زراعي كل خمس سنوات في زيادة سرعة التطور حيث يتم التخلي عن طرق جديدة بعد اختبارها أو احلفاظ عليها وحتسينها 
بعد كل دورة إحصاء سكاني خمسية. كما كان التعاون بني مديري اإلحصاء الكندي واألميركي مفيدا في تعلم أفضل 

املمارسات واألساليب.
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لصاحب امللكية بإكمال االستبيان في عدد من املناسبات قبل تقدميه إلى مكتب اإلحصاء املركزي. يجب أيًضا أن يتمكن 
املالك من ملء االستبيان من النقطة التي توقفوا عندها في حال اضطروا إلى مقاطعة العملية والبدء من جديد.

 تتضمن استبيانات املقابلة الذاتية مبساعدة احلاسوب أو املقابلة على اإلنترنت مبساعدة احلاسوب عادة معلومات  54.20
مساعدة مالحية وقوائم منسدلة وتعديالت تتم عبر اإلنترنت على غرار تلك املوجودة في استبيانات املقابلة الهاتفية 
مبساعدة احلاسوب. وميكن تبسيط عمليات التدقيق لتقليل إحباط املستجيبني من األخطاء وعبء االستجابة املرتبط 
به. تدمج أمناط التخطي في استبيانات املقابلة الذاتية مبساعدة احلاسوب أو املقابلة على اإلنترنت مبساعدة احلاسوب 

بحيث يرى املستجيبون فقط األسئلة املتعلقة بنوع العمليات اخلاصة مبلكياتهم.

 ميكن تطوير منهجية إلرسال رسائل تذكير بالبريد إلى املستجيبني الستكمال استبيان اإلنترنت قبل املهلة النهائية  55.20
املسموح بها. كما ميكن إرسال رسائل الحقة القتراح طرق اجلمع املتاحة األخرى )على سبيل املثال استبيان ورقي يتم تسليمه 
وإعادته بالبريد، أو مقابلة هاتفية مبساعدة احلاسوب، أو زيارة مكتب محلي الستكمال استبيان اإلنترنت باستخدام أجهزة 

احلاسوب اخلاصة بهم(. ميكن تأكيد مسؤولية املستجيبني القانونية حول إكمال استبيان اإلحصاء في اإلخطار النهائي.

من أجل الكفاءة، يفضل أن يستخدم القائمون باملقابالت الهاتفية مبساعدة احلاسوب واملقابالت الشخصية  56.20
مبساعدة احلاسوب استبيانات اإلنترنت مبجرد انتهاء املهلة احملددة للمستجيبني الستكمال استبيانات اإلنترنت اخلاصة بهم.

ض من عّمال احلصر امليداني لتحديد األمالك الناقصة وإجراء زيارات متابعة مع  57.20  ميكن االحتفاظ بعدد مخفَّ
غير املستجيبني.

هاتفًيا  58.20 املستجيبني  ومتابعة  األخطاء،  وتدقيق  اكتمالها،  من  للتأكد  االستبيانات  من  التحقق  أنشطة  تعد 
للتحقق من األسئلة التي حتتاج تعديالت مهمة، واستقبال االستفسارات على خط مساعدة مخصص للمستجيبني 

أنشطة خاصة مبكتب اإلحصاء املركزي عادة. وميكن أيضا تنفيذ هذه األنشطة في املنظمات احمللية. 

ال يحتاج مكتب اإلحصاء إلى تطوير عمليات اللتقاط البيانات، حيث أن البيانات مجّمعة بالفعل من االستبيانات  59.20
اإللكترونية اخلاصة باملقابلة الذاتية مبساعدة احلاسوب.

نقاط القوة والضعف في منهجيات جمع البيانات عن بعد ومقارنتها مبنهجيات اجلمع املباشرة

لكل نوع من منهجيات جمع البيانات عن بعد نقاط قوة وضعف عند مقارنتها مبنهجيات جمع البيانات وجهاً  60.20
لوجه. كما تتباين نقاط القوه والضعف بني منهجيات جمع البيانات عن بعد في بعض جوانب جمع البيانات.

االتصال الشخصي

تتمثل إحدى نقاط قوة املقابالت الشخصية )أو املباشرة( التي يجريها عمال احلصر امليدانيون في القدرة على  61.20
إقامة اتصال مباشر مع أصحاب امللكيات أو أعضاء العائالت حيث أن املستجيبني يكونون أكثر ميالً لإلجابة على األسئلة 

التي يطرحها أعضاء مجتمعهم.

 غالًبا ما يتم فقدان االتصال املباشر باستخدام منهجيات جمع البيانات عن بُعد. يفضل بعض املستجيبني  62.20
االلتقاء شخصًيا بالقائم على املقابلة والذي يأخذ وقًتا للقائهم في مكان عملهم بدالً من استالم استبيان عن طريق 

البريد أو إجراء مكاملة هاتفية. كما يتسنى للقائمني على احلصر تأكيد هويتهم كممثلني رسميني لإلحصاء.

 من ناحية أخرى، قد يرتاب بعض املستجيبني من إمكانية وصول أحد اجليران إلى معلوماتهم السرية الشخصية.  63.20
فعلى سبيل املثال، توقفت كندا عن اعتماد طريقة تسليم االستبيان باليد وإعادته بالبريد منذ إحصاء عام 2006 في 
)التي احتفظ بها  تزايد قلق اجلمهور حول خصوصية معلوماتهم الشخصية وسالمة االستبيانات املكتملة  أعقاب 

عمال احلصر في أماكن سكنهم(.

حتديد امللكيات اجلديدة

اإلدارية مثل  64.20 البيانات  اجلديدة فقط على  النشطة  امللكيات  يعتمد حتديد  امليدانيني،  احلصر  في غياب عمال 
أو  امللكيات  برامج محددة مصممة لتسجيل  إلى  للوصول  توافرها  التي يجب  اإللزامية  البيانات  أو  الضرائب  بيانات 

التنظيم أو املساعدة.

الباب العشرون: منهجيات جمع البيانات واستخدام التكنولوجيا
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دقة توقيت جمع البيانات ومعاجلتها

تزداد احتمالية توفير الوقت عندما يتم التقاط البيانات باستخدام استبيانات إلكترونية، وعندما ال يحتاج القائمون  65.20
باحلصر احملليون إلى التحقق يدويًا من اكتمال االستبيانات وأخطاء التعديل الفاشل، وعندما يكون هناك تدفق مستمر من 
االستبيانات املعادة إلى مكتب اإلحصاء املركزي إلخضاعها ملزيد من املعاجلة. على سبيل املثال، قبل عام 2006 في كندا، مت 
االحتفاظ باالستبيانات املكتملة في منازل عمال احلصر امليدانيني لبضعة أسابيع حتى يتم تدقيقها والتحقق من اكتمالها. 
تعذر تسليم عمال احلصر لالستبيانات املستوفاة إلى مكتب اإلحصاء املركزي حتى اكتمال عملية جمع االستبيانات. وهنا، 
طرأت مخاوف من احتمال تعرض االستبيانات املكتملة إلى السرقة أو الفقدان أو اطالع أشخاص آخرين غير عمال اإلحصاء 

عليها عن غير قصد.
في منهجيات املقابلة الشخصية مبساعدة احلاسوب واملقابلة الذاتية مبساعدة احلاسوب/املقابلة على اإلنترنت  66.20

مبساعدة احلاسوب، يتم إرسال االستبيانات املكتملة آلًيا إلى مكتب اإلحصاء املركزي على أساس يومي. ويتم دمج عمليتي 
التحقق من االستبيانات للتأكد من اكتمالها وتدقيق األخطاء في االستبيانات اإللكترونية. أما في منهجية املقابلة الهاتفية 
مبساعدة احلاسوب، يستطيع القائمون باملقابلة التحقق من اإلجابات املشكوك فيها وإجراء التعديالت مبساعدة املستجيبني 
أثناء املقابالت الهاتفية. وبالنسبة ملنهجيتي املقابلة الذاتية مبساعدة احلاسوب/املقابلة على اإلنترنت مبساعدة احلاسوب، 

يتلقى املستجيبون رسائل تنبيهية في حال حدوث اخلطأ.

جودة البيانات والترابط

اإلنترنت  67.20 احلاسوب/املقابلة على  الذاتية مبساعدة  واملقابلة  احلاسوب  الهاتفية مبساعدة  املقابلة  في منهجيات 
مبساعدة احلاسوب، من املرجح أن تكون جودة البيانات أعلى من املنهجيات التي تستخدم استبيانات ورقية. وهذا يعني توفير 
الوقت واجلهد عند إجراء مكاملات املتابعة مع املستجيبني إذا لزم األمر، ومعاجلة األخطاء املرتبطة بعمليات التقاط البيانات 

)يدويًا أو من خالل االلتقاط اآللي(.
يجب أن تكون معاجلة البيانات في االستبيانات أكثر ترابًطا حيث تقل احلاجة إلى التدخل البشري ويتم تطبيق  68.20

التعديالت والتقديرات وفًقا للقواعد املوحدة.

أمتتة عمليات ما بعد التجميع

تتطلب منهجيات جمع البيانات عن بعد التي تتضمن استبيانات ورقية أن يتم التقاط البيانات يدوياً أو من خالل  69.20
نظام آلي. وفي حني أن العملية اآللية حتتاج املزيد من تكاليف التطوير إال أنها تقلل في كثير من األحيان من املوارد اليدوية 

الالزمة اللتقاط االستبيانات الورقية.
تزول احلاجة إلى تطوير أنظمة االلتقاط مع منهجيات املقابلة الهاتفية مبساعدة احلاسوب واملقابلة الذاتية مبساعدة  70.20

احلاسوب/املقابلة على اإلنترنت مبساعدة احلاسوب إذ أنها تسمح بدمج تعديالت أكثر تعقيًدا يتم تطبيقها في مرحلة مبكرة 
من جمع البيانات.

املتابعة في حاالت التحقق وعدم الرد

تتطلب منهجيات املقابلة الهاتفية مبساعدة احلاسوب واملقابلة الذاتية مبساعدة احلاسوب/املقابلة على اإلنترنت  71.20
مبساعدة احلاسوب، مجهودًا أقل في حاالت التحقق ومكاملات املتابعة الهاتفية املتعلقة بفشل تعديل التي يجريها املتخصصون 

الزراعيون في مكتب اإلحصاء املركزي الذين يعملون على بيانات أكثر دقة. كلما قّل عدد املكاملات قّل عبء االستجابة.
غالباً ما تؤخر املنهجيات التي تعتمد على االستبيانات الورقية مكاملات املتابعة الهاتفية املتعلقة بفشل التعديل  72.20

حتى تعاد االستبيانات إلى مكتب اإلحصاء املركزي اللتقاطها وتدقيقها وتطبيق التعديالت اآللية التي من خاللها يتم حتديد 
املرشحني اخملولني ملكاملات املتابعة الهاتفية املتعلقة بالتعديل الفاشل.

عبء االستجابة

امللكيات  73.20 ورفض أصحاب  االستجابة  السيطرة على عبء  البيانات هي  تواجه وكاالت جمع  التي  التحديات  من 
املشاركة في منهجيات جمع البيانات. تعد شريحة أصحاب امللكيات هدًفا للعديد من االستبيانات التي جتريها منظمات 

مختلفة )حكومية، غير حكومية، أكادمييون، شركات تبيع منتجات أو خدمات، إلخ(.
عند استخدام منهجيات جمع البيانات عن بعد التي ال تتطلب اتصااًل مباشرًا مع عمال حصر ميدانيني، قد يفضل  74.20

املستجيبون عدم الرد على إشعار إكمال استبيان اإلنترنت أو جتاهل املكاملات الواردة من القائمني باملقابالت الهاتفية مبساعدة 
احلاسوب. لذا، فإن منهجية استبيانات اإلنترنت حتد من األعباء إذ إن قرار ملء االستبيان يعود للمستجيبني أنفسهم في 

الوقت الذي يرونه مناسًبا.
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مباشرة منهجيات جمع البيانات عن بعد
تسليم 

باليد/ إعادة 
بالبريد

تسليم 
باليد/ إعادة 
إلى عمال 

احلصر

توصيل 
بالبريد/ 

إعادة بالبريد

مقابلة 
هاتفية 
مبساعدة 

الورق

مقابلة 
هاتفية 
مبساعدة 
احلاسوب

مقابلة ذاتية مبساعدة 
احلاسوب/ مقابلة 

على اإلنترنت مبساعدة 
احلاسوب

مقابلة 
بالورقة 
والقلم

مقابلة 
شخصية 
مبساعدة 
احلاسوب

مقياس نسبي من منخفض/أقل )1( إلى مرتفع/أكثر )5(
34122155االتصال الشخصي

55222255حتديد املزارع اجلديدة والنشطة
22134522دقة التوقيت - دمع البيانات )أ(
11235535دقة التوقيت - معاجلة البيانات

12125535جودة البيانات والترابط
مكاملات املتابعة الهاتفية املتعلقة 

بفشل التعديل
33521121

22544522متابعة عدم االستجابة
44532132عبء االستجابة

مالحظات - افتراضات: )أ( قد يتغير املقياس وفقا ملدة فترة التحصيل وكمية املوارد التي مت توظيفها )على سبيل املثال: عدد اكبر من عمال احلصر 
امليدانيني، أو القائمني باملقابالت الالزمني إلجراء مكاملات املتابعة(؛ ميكن توظيف عمال احلصر امليدانيني لوحدات خاصة )مزارع كبيرة ومعقدة(

املصدر: هيئة اإلحصاء الكندية، قسم الزراعة 2016

قد يؤدي إرسال االستبيانات بطريقة التوصيل بالبريد أو تسليمها من قبل عمال احلصر إلى تثبيط املشاركني عن  75.20
املشاركة إذا ما اعتبرت االستبيانات وثائق طويلة ومرهقة.

 أما في حال استخدام استبيانات املقابلة الذاتية مبساعدة احلاسوب/املقابلة على اإلنترنت مبساعدة احلاسوب، يتم  76.20
تضمني النوافذ املنبثقة والروابط لتوفير معلومات وإرشادات إضافية وجعل عملية املالحة سهلة االستخدام قدر اإلمكان. قد 
يستغرق األمر بضع دقائق فقط إلكمال االستبيان اعتمادًا على تعقيد العمليات التي جتري في امللكيات. كما ميكن تخطي 

العديد من األسئلة حيث قد تنطبق بعض األسئلة على أنواع مختلفة من عمليات امللكيات.

تكاليف جمع البيانات

ميكن أن تكون تكاليف جمع البيانات اخلاصة بطريقة توصيل االستبيان بالبريد / إعادته بالبريد أقل مقارنة بتكاليف  77.20
تسليم االستبيان باليد / استالمه باليد أو إعادته بالبريد إلى عمال احلصر احملليني حيث أن عدد األشخاص املطلوب إلجراء 
املقابالت احمللية يكون أقل. ومع ذلك، فإن التوفير في عدد عمال احلصر امليدانيني احملليني، الذين غالباً ما يكونون أقل أجراً من 
املوظفني الدائمني في مكتب اإلحصاء املركزي، قد يقابله ارتفاع تكاليف تطوير نظم التقاط البيانات اآللية، ونظم املقابالت 
الهاتفية مبساعدة احلاسوب واملقابالت الذاتية مبساعدة احلاسوب/ املقابالت على اإلنترنت مبساعدة احلاسوب. عند اإلمكان، 
قد يساعد استخدام نظم قائمة للمقابالت الهاتفية مبساعدة احلاسوب واملقابالت الذاتية مبساعدة احلاسوب/ املقابالت 
على اإلنترنت مبساعدة احلاسوب أو بنى حتتية قائمة اللتقاط البيانات وخبرات مستخدمة في برامج أخرى للوكالة اإلحصائية 

في تقليل تكلفة االنتقال إلى هذه األنظمة إلى حد كبير.
تسفر استبيانات املقابلة الهاتفية مبساعدة احلاسوب واملقابلة الذاتية مبساعدة احلاسوب/ املقابلة على اإلنترنت  78.20

مبساعدة احلاسوب عن بيانات وصفية ميكن أن تقدم ملسؤولي اإلحصاء معلومات تساعدهم في تطوير استراتيجيات اجلمع 
الذكية، وتخطيط مستوى عمال احلصر امليدانيني، واملوارد الالزمة للقائمني على املقابالت إلجراء تغييرات مختلفة، وضبط 
البيانات  الدولة تغطي عدة مناطق زمنية. ميكن استخدام  عبء احلاالت بني مختلف املكاتب اإلقليمية في حال كانت 
التعريفية اخلاصة بالدورات السابقة باإلضافة إلى البيانات املستقاة من برامج االستقصاء لزراعي األخرى في اإلحصاء 
لتحديد ميول نوع معني من أصحاب امللكيات في مناطق معينة لالستجابة إيجابياً للحصر أو حتديد أفضل وقت في اليوم 
لالتصال باملستجيبني. ميكن عندئٍذ تخصيص استراتيجية اجلمع بشكل أفضل باستخدام املعلومات الواردة من البيانات 
الوصفية ثم حتسني احتمالية احلصول على استبيان مكتمل. وفي الوقت نفسه، ميكن أن تقدم البيانات الوصفية املنبثقة 

من عملية احلصر كنز من املعلومات لبرامج االستقصاء األخرى.
هناك ميزة أخرى الستبيانات املقابلة الهاتفية مبساعدة احلاسوب واملقابلة الذاتية مبساعدة احلاسوب/ املقابلة على  79.20

اإلنترنت مبساعدة احلاسوب وهي التخفيض احملتمل من مكاملات املتابعة الهاتفية املتعلقة بالتعديل الفاشل، وتكاليف 

جدول 1.20 - مقارنة بني منهجيات جمع البيانات

الباب العشرون: منهجيات جمع البيانات واستخدام التكنولوجيا
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مباشرة منهجيات جمع البيانات عن بعد
تسليم 

باليد/ إعادة 
بالبريد

تسليم 
باليد/ إعادة 
إلى عمال 

احلصر

توصيل 
بالبريد/ 

إعادة بالبريد

مقابلة 
هاتفية 
مبساعدة 

الورق

مقابلة 
هاتفية 
مبساعدة 
احلاسوب

مقابلة ذاتية مبساعدة 
احلاسوب/ مقابلة 

على اإلنترنت مبساعدة 
احلاسوب

مقابلة 
بالورقة 
والقلم

مقابلة 
شخصية 
مبساعدة 
احلاسوب

مقياس نسبي من منخفض/أقل )1( إلى مرتفع/أكثر )5(تكاليف اجلمع
23111145عمال احلصر امليدانيني )أ( �
21254111القائمون باملقابالت )ب( �
55551151الطباعة �
52511121البريد )ج( �
55541141التقاط البيانات )د( �
مكاملات املتابعة الهاتفية املتعلقة  �

بالتعديل الفاشل
54531121

22244422متابعة عدم االستجابة �

مالحظات - افتراضات: )أ( قد يتغير املقياس وفقا ملدة فترة التحصيل وكمية املوارد التي مت توظيفها )على سبيل املثال: عدد اكبر من عمال احلصر 
امليدانيني، أو القائمني باملقابالت الالزمني إلجراء مكاملات املتابعة(؛ ميكن توظيف عمال احلصر امليدانيني لوحدات خاصة )مزارع كبيرة ومعقدة(. 

)ب( ميكن أيًضا توظيف القائمني باملقابالت ملتابعة التعديل الفاشل وعدم االستجابة. )ج( افتراض: عدم إعادة إرسال استبيانات املقابلة 
الهاتفية مبساعدة الورق أو املقابلة الشخصية مبساعدة احلاسوب قبل احلصر. )د( افتراض: بعض أنشطة التقاط البيانات )1( للمستجيبني 

الذين يطلبون استبيانات ورقية

املصدر: هيئة اإلحصاء الكندية، قسم الزراعة 2016

الطباعة والبريد. مثاًل، في عام 2016، كان من املتوقع أن تنخفض تكاليف اإلحصاء الزراعي الكندي بحوالي 8 باملئة. تقّل احلاجة 
إلى املتابعة بسبب التعديالت التي يتم إجراؤها عبر اإلنترنت والتنبيهات وأسئلة التحقق التي تظهر على الشاشة أثناء إكمال 

املشاركني الستبيان اإلنترنت اخلاص بهم. يعرض اجلدول 1.20 ملخًصا ملزايا وعيوب منهجيات جمع البيانات اخملتلفة.

متطلبات منهجيات جمع البيانات عن بعد
إمكانيات املستجيبني

من املرجح أن تكون طرق جمع البيانات عن بعد التي تتطلب عمال حصر ميدانيني أكثر جناًحا في املناطق والدول  80.20
التي قد يصعب فيها الوصول إلى املستجيبني. ميكن أن تكون التحديات مادية )البنية التحتية الضعيفة( أو بشرية )ضعف 
املستوى التعليمي وارتفاع معدالت األمية بني املستجيبني(. في هذه املواقف، يفضل أن يساعد عمال احلصر امليدانيون 

املستجيبني في إكمال االستبيانات )إما على الورق أو إلكترونياً(.
 ثمة حتٍد آخر يكمن في عدم قدرة بعض املستجيبني على استخدام التكنولوجيا اجلديدة وضمان التسهيالت  81.20

للمستجيبني من ذوي اإلعاقة. على سبيل املثال، قد يكون من الصعب على املستجيبني الذين يعانون من مشاكل في السمع 
تقدمي إجابات للمقابالت التي تتم عبر الهاتف )طرق املقابلة الهاتفية مبساعدة احلاسوب أو املقابلة الهاتفية مبساعدة الورق(. 
كما قد تكون احلاجة إلى استخدام احلاسوب، أو غياب اإلملام بالتكنولوجيا احلاسوبية، أو اإلعاقة البصرية عائًقا في حاالت 
املقابلة الذاتية مبساعدة احلاسوب/ املقابلة على اإلنترنت مبساعدة احلاسوب. وهنا، قد تبرز أجهزة مساعدة السمع وتقنية 
مكاملات الفيديو )مثل سكايب ومقابالت فيس تامي وغيرها( كحّل ملوازنة بعض هذه التحديات. من املرجح أن تستمر املساعدة 

التي يقدمها عمال احلصر امليدانيون في لعب دور رئيسي في جناح أي طريقة من طرق جمع البيانات عن بعد.

البنية التحتية الوطنية

تتطلب عمليات تسليم االستبيان باليد/ إعادته إلى عمال احلصر)أو توصيله بالبريد( وجود عمال حصر ميدانيني  82.20
أما عملية تسليم االستبيان بالبريد / إعادته البريد فتتطلب بنية أساسية موثوقة للبريد لتوصيل البريد واستالمه. في 
بعض املناطق النائية، يتم توصيل البريد إلى صناديق بريد بعيدة عن أماكن سكن املستجيبني الذين ال يتفقدون رسائل البريد 
اخلاصة بهم على أساس يومي. ونظراً ألن هذه األساليب تعتمد بشكل كبير على البنية التحتية الوطنية للبريد، فإن على 

مسؤولي اإلحصاء االحتفاظ بخطة طوارئ في حالة حدوث انقطاع محتمل للخدمة.
املقابلة على  83.20 الذاتية مبساعدة احلاسوب/  الهاتفية مبساعدة احلاسوب واملقابلة  املقابلة  فيما يتعلق مبنهجيات 

اإلنترنت مبساعدة احلاسوب، فإنه من املهم توافر إمكانية الوصول إلى بنية اتصاالت حتتية موثوقة ومتطورة. قد ال تتمكن 

جدول 2.20 - مقارنة بني التكاليف النسبية في منهجيات جمع البيانات

البرنامج العاملي لإلحصاء الزراعي 2020
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بعض املناطق الريفية النائية من الوصول إلى اإلنترنت عالي السرعة. ومن املرجح أن يصبح هذا العائق أقل أهمية بتقدم 
وانتشار البنية التحتية التصاالت الهاتف احملمول والنطاق العريض في العديد من الدول.

بالنسبة إلى املقابلة الذاتية مبساعدة احلاسوب/ املقابلة على اإلنترنت مبساعدة احلاسوب، يجب أن يكون الختبار  84.20
قابلية استخدام البرنامج أولوية أعلى إذ أنها العنصر األساسي في استراتيجية اجلمع. يوصى بإجراء اختبار مسبق في املوقع 

على أجهزة احلاسوب اخلاصة باملستجيبني وتوافر إمكانية الوصول إلى اإلنترنت.

سجل شمولي للملكيات

يجب أن حتتوي جميع طرق منهجيات جمع البيانات عن بعد على قائمة شمولية بالعناوين وأرقام هواتف أصحاب  85.20
امللكيات املعروفني قبل يوم اإلحصاء. ميكن حتديد هذه القائمة من إحصاءات سابقة، و/أو املنظمات القابضة للبيانات اإلدارية. 

يجب حتديث هذه القائمة على الدوام لبيان امللكيات والعمليات التي لم تعد تعمل بالزراعة.
تتمثل إحدى التحديات املصاحبة ملنهجية تسليم االستبيان باليد/ إعادته بالبريد في قيام عمال احلصر امليدانيني  86.20

بتحديد ما إذا كانت هناك حاجة إلى وضع ترتيبات خاصة للملكيات الكبيرة واملعقدة. إن حتديد هذه امللكيات يشكل حتديُا 
أثناء إجراء إحصاء الباب إلى الباب ويفضل تطوير طريقة خاصة جلمع البيانات بني موظفي مكتب اإلحصاء املركزي ومدراء 

هذه امللكيات املعقدة. 
هناك حتٍد آخر يبرز عند استخدام منهجية تسليم االستبيان باليد/ إعادته بالبريد وهو إجراء االتصال مع املستجيبني؛  87.20

فزيادة عدد أصحاب امللكيات وزوجاتهم يزيد من عدد ساعات العمل خارج نطاق ملكياتهم، مما يحد من إمكانية إجراء اتصال 
من الباب إلى الباب. ال يستطيع مسؤولو احلصر دائًما التأكد من إلزامية بعض استبيان اإلحصاء الزراعي. 

التوجه حيث  88.20 في حتديد حاالت خطأ  فّعاالً  املساكن  وإحصاء  السكاني  باإلحصاء  الزراعي  اإلحصاء  ربط  يعد 
يستطيع عمال احلصر امليدانيون تسليم االستبيان بسرعة إلى أي ملكية لم تظهر في القائمة األولية. كما يستخدم 
مما  بالناس في مجتمعهم  امليدانيون على معرفة  احلصر  يكون عمال  ما  عادة  التوجه.  للحد من خطأ  أيضا كوسيلة 
يساعدهم في احلد من الردود "اإليجابية الكاذبة" على أسئلة الفرز، واألهم من ذلك، تأكيد وإلغاء االستبيانات الزراعية 
انظر  الزراعي،  باإلحصاء  واإلسكان  السكان  إحصاء  ربط  حول  املناقشات  من  ملزيد  اخلطأ.  طريق  عن  إرسالها  مت  التي 

منظمة األغذية والزراعة وصندوق األمم املتحدة للسكان، 2012. 

تعقب الوثائق

كما هو احلال مع منهجيات جمع البيانات األخرى، تتطلب جميع منهجيات جمع البيانات عن بعد تطوير نظام  89.20
فعال للتحكم في تعقب الوثائق لضمان إرجاع جميع االستبيانات إلى مقر مكتب اإلحصاء. مينع فقدان أي استبيان أو 

وضعه في غير مكانه.
 فعلى سبيل املثال، طورت كندا في وقت مبكر من عام 2006 نظام حتكم آلي حيث يتم تسجيل كل استبيان  90.20

ورقي باستخدام نظام الباركود. مت تتبع االستبيانات التي أرجعت ألسباب مثل تغيير عنوان أو إرسال إلى عنوان خاطئ 
للتأكد من عدم "إفالت" أي استبيان من هذا النظام احملكم. كما قام النظام أيًضا بتتبع االستبيانات أثناء انتقالها بالبريد، 
وإعادة املستجيبني /عمال احلصر امليدانيني لها إلى مقر مكتب اإلحصاء وحتى مرحلة التقاط البيانات. كما كان نظام 

التحكم مفيًدا أيًضا في حتديد امللكيات التي تتطلب املتابعة الهاتفية بسبب غياب الرد أو فشل التعديل الرئيسي.

التخطيط

بغض النظر عن منهجية جمع البيانات عن بعد التي مت اختيارها )سواء منهجية واحدة أو مزيج من املنهجيات(،  91.20
فإن على مسؤول اإلحصاء أن يخطط بدقة حجم االستبيانات التي يُتوقع توجيهها من خالل القنوات وعمليات ما بعد 
اجلمع اخملتلفة. تستند تقديرات احلجم عادة إلى افتراضات واقعية، واختبارات ما قبل اإلحصاء، واخلبرات املتراكمة من 

إحصاءات سابقة.
على سبيل املثال، إذا فشل اختيار املقابلة الذاتية مبساعدة احلاسوب/ املقابلة على اإلنترنت مبساعدة احلاسوب  92.20

كاستراتيجية جمع في حتقيق معدل االستجابة املستهدفة، فإن ذلك سيزيد من عدد االستبيانات الورقية التي يجب 
إرسالها أثناء مدة املقابلة الذاتية مبساعدة احلاسوب/ املقابلة على اإلنترنت مبساعدة احلاسوب وبعد انقضائها. سيكون 
هناك حاجة أن يجري مسؤولو املقابالت متابعات عدم االستجابة باستخدام طريقة املقابلة الهاتفية مبساعدة احلاسوب 
كخطة طوارئ. في حالة غياب القدرة على زيادة عدد القائمني باملقابالت، ميكن تغيير االستراتيجية لتركيز املقابالت على 
أسئلة رئيسية انتقائية أو مجموعة من املستجيبني لتسريع عملية املقابلة الهاتفية مبساعدة احلاسوب. وهذا من شأنه 
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مباشرة منهجيات جمع البيانات عن بعد
تسليم 

باليد/ إعادة 
بالبريد

تسليم 
باليد/ إعادة 
إلى عمال 

احلصر

توصيل 
بالبريد/ 

إعادة بالبريد

مقابلة 
هاتفية 
مبساعدة 

الورق

مقابلة 
هاتفية 
مبساعدة 
احلاسوب

مقابلة ذاتية مبساعدة 
احلاسوب/ مقابلة 

على اإلنترنت مبساعدة 
احلاسوب

مقابلة 
بالورقة 
والقلم

مقابلة 
شخصية 
مبساعدة 
احلاسوب

22333511إمكانيات املستجيبني
البنية التحتية الوطنية:

52511121البريد �
11144514االتصاالت �

33555533سجالت مزارع شمولية
التدريب
23211145عمال احلصر امليدانيني )أ( �
22245245القائمون باملقابالت )ب( )ج( �

55553355نظام تعقب الوثائق
التخطيط

22233434املوارد البشرية )أ( �
11125525تطوير األنظمة واختبارها �
11124523حاالت الطوارئ �

مالحظات - افتراضات: )أ( قد يتغير املقياس وفقا لتعقيد / توافر موظفي التكنولوجيا. على أي حال، قد يتبني أن عملية تعيني عدد أكبر من 
املوظفني امليدانيني هي أيًضا مهمة معقدة من حيث التخطيط واإلدارة. )ب( ميكن أيًضا توظيف القائمني باملقابالت ملتابعة التعديل الفاشل 
وعدم االستجابة. )ج( يجب أن يكون التدريب أقل كثافة في حاالت املقابلة الهاتفية مبساعدة الورق حيث ال تستدعي احلاجة إتقان استخدام 

تطبيق حاسوبي.

املصدر: هيئة اإلحصاء الكندية، قسم الزراعة 2016

أن يترك ثغرات في مجموعة البيانات التي مت جمعها، األمر الذي يتطلب املزيد من التقدير. قد يؤثر تلقي كمية أكبر من 
االستبيانات الورقية املتوقعة على جودة البيانات التي سيتم التقاطها )سواء كان ذلك يدويًا أو آلًيا(.

الصحة  93.20 من  للتحقق  الوقت  من  مزيًدا  تتطلب  قد  التي  السجالت  من  املزيد  إلى  سيؤدي  ذلك  فإن  وبالتالي، 
والتنقيح والتحليل. وهذه الزيادات غير املتوقعة في حجم االستبيانات املستلمة )ورقية أو هاتفية( ستزيد من الضغط 
على املوظفني والنظم القائمة. وإذا كان من غير املمكن تأخير جداول اإلنتاج والنشر أو اتخاذ تدابير مريحة إلنتاج بيانات 
ذات جودة، فسيكون من الضروري تخصيص املزيد من املوارد في عمليات ما بعد جمع البيانات. مت تلخيص متطلبات طرق 

جمع البيانات عن بعد في اجلدول 3.20.

جدول 3.20 - متطلبات منهجيات جمع البيانات عن بعد

وختاما، جتدر اإلشارة إلى أن قلة قليلة من الدول ال تستخدم سوى طريقة واحدة. تلعب العديد من العوامل  94.20
دورًا في القرارات التي يتخذها مسؤولو اإلحصاء لوضع استراتيجية جمع البيانات. ومن بني هذه التجارب، تلعب خبرة 
اإلحصاء السابقة وامليزانية واإلطار القانوني وتعقيد وجتزئة السكان إلجراء املقابالت وتوقيت إخراج النتائج، دوراً هاماً 

في حتديد أي استراتيجية.

من العناصر اإلضافية التي يجب مراعاتها هي احلد من عبء االستجابة. ينبغي أن تكون املرونة حاضرة في أي  95.20
استراتيجية من استراتيجيات إبالغ املستجيبني لتخفيف عبء االستجابة وإنتاج بيانات ذات جودة عالية في الوقت املناسب. 

قد ال تكون طرق جمع البيانات عن بعد في متناول أيدي العديد من الدول النامية. قد تكون الطرق التقليدية التي  96.20
تستخدم عمال احلصر واملقابالت الشخصية مع االستبيانات الورقية هي أنسب احللول على املدى القصير جلمع إحصاءات 
املستجيب  قدرات  على  املفروضة  القيود  قد حتد  واالنضباط. كما  التكلفة  فعالة من حيث  بطريقة  الزراعية  البيانات 
والبنيات التحتية غير املوثوق بها )نظام البريد الوطني، االتصاالت السلكية والالسلكية، إلخ( على تنفيذ منهجيات جمع 
البيانات عن بعد لشريحة كبيرة من السكان املستهدفني. ومع ذلك، فإن الوصول إلى تكنولوجيات جديدة وتوظيفها، مثل 
مراقبة األرض ونظام حتديد املواقع العاملي، وتناقص تكاليفها، قد يكون لهما القدرة على حتقيق قفزة هائلة إلى األمام 

لغايات جمع بيانات اإلحصاء الزراعي في العديد من الدول مستقبال.

البرنامج العاملي لإلحصاء الزراعي 2020
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استخدام التكنولوجيا
استخدام التكنولوجيا جلمع بيانات اإلحصاء

الهواتف  97.20 مثل  البيانات-  اللتقاط  املستخدمة  والهاتفية  الرقمية  احلوسبة  أدوات  أتاحت  املاضية،  العقود  في 
الذكية أو األجهزة اللوحية وأدوات حتديد املوقع اجلغرافي مثل أجهزة حتديد املواقع احملمولة باليد- اخلاصة باالستشعار عن 
بعد واملتوفرة بأسعار معقولة وصور أكثر دقة وأرخص، بدائل فعالة للطرق التقليدية في جمع البيانات ومتركزها ومعاجلتها 
تبعاً حلالة الدولة. ومع ذلك، فإن التكنولوجيا تتقدم بسرعة لدرجة أن التقنيات التي قد تكون متوفرة في العقود القادمة 
لن تكون معروفة حالًيا أو لن تكون متوافرة بأسعار معقولة في وقت إعداد هذا املنشور. لذلك، ينبغي على مسؤولي 
اإلحصاء إجراء مفاضلة بني استخدام أنظمة آمنة ومجّربة وجدوى استخدام تكنولوجيا جديدة. تتوافر حاليا تكنولوجيا 
امليدانية من مثل مراقبة عمليات  العمليات  أثناء  الزراعي لدعم مهمات عمال احلصر  ميكن استخدامها في اإلحصاء 
اجلمع واإلشراف عليها ومراقبتها، أو توفير األدوات الالزمة إلنشاء نظام يدمج عمليات احلصر مع املراقبة والرصد. تقدم 
الفقرات التالية حملة موجزة عن أنواع التكنولوجيا املتاحة حاليا والتي ميكن أخذها في االعتبار جلمع البيانات في اإلحصاء 
الزراعي. يتوفر استعراض أكثر تفصيالً في تقرير منظمة األغذية والزراعة حول استخدام التكنولوجيا اجلديدة وفي "املبادئ 

التوجيهية الستخدام تكنولوجيات جمع البيانات في إحصاءات السكان واملساكن" )األمم املتحدة، 2018b مطبوعة(.

u  استخدام ميكن  الزراعي،  اإلحصاء  سياق  في  األورثوفوتو:   / اجلوية  والصور  بعد  عن  االستشعار  صور 
)انظر  األطر  وبناء  اخلرائط  رسم   )i( أجل  من  الزراعية  لإلحصاءات  اجلوية  والصور   )RS( بعد  عن  االستشعار 
التفاصيل حول  )ملزيد من  احملاصيل.  تقدير   )iii(و امليداني؛  العمل  )ii( دعم  والرابع عشر(؛  الثالث عشر  الباب 

2017ب(. العاملية،  الزراعية، انظر االستراتيجية  استخدام االستشعار عن بعد لإلحصاءات 
u  أجهزة النظام العام لتحديد املواقع احملمولة باليد: يتزايد استخدام أجهزة نظام حتديد املواقع احملمولة باليد

في عمليات اإلحصاء في العديد من الدول. بشكل عام، يوفر نظام حتديد املواقع العاملي دعًما لألنشطة امليدانية: 
مخططات مرجعية جغرافية، أو مواقع امللكيات، أو قياس مساحة قطعة أرض أو منظر طبيعي. كما يستخدم 
نظام حتديد املواقع العاملي في بناء االطر كما هو مبني في الباب الثالث عشر. ملزيد من املعلومات حول استخدام 

نظام حتديد املواقع في اإلحصاء، انظر تقرير منظمة األغذية والزراعة حول استخدام التكنولوجيا اجلديدة.
u  األجهزة الرقمية احملمولة باليد واملتنقلة )الهواتف الذكية واألجهزة اللوحية وغيرها(: جلبت السنوات األخيرة

العديد من األجهزة احملمولة اجلديدة بأحجام ووظائف وأسعار مختلفة إلى السوق لتلبية طلب املستهلكني. 
الورق بحيث يستفاد من هذه األجهزة جلمع  الهاتفية مبساعدة  ونتيجة لذلك، يتم تطوير تطبيقات املقابالت 
العاملي وهي أكثر قابلية للحمل من أجهزة  املواقع  البيانات. حتتوي معظم األجهزة احملمولة على نظام حتديد 
الورق كما هو مبني  الهاتفية مبساعدة  املقابالت  بيانات  احلاسوب. ميكن استخدام األجهزة في منهجية جمع 
بالتفصيل في تقرير منظمة األغذية والزراعة حول استخدام التكنولوجيا اجلديدة. عندما تكون هذه األجهزة 
وحتسني  للملكيات  اجلغرافية  املواقع  حتديد  في  أيًضا  استخدامها  ميكن  العاملي،  املواقع  حتديد  بنظام  محملة 

اللوجيستيات ودعم عمال احلصر وجتميع البيانات الوصفية من أجل مراقبة تقدم عملية اإلحصاء بشكل فّعال.

املراجع تقرير منظمة األغذية والزراعة حول استخدام التكنولوجيا اجلديدة

إشكاالت خاصة عند جمع البيانات

حدائق املطبخ ومحاصيل البستنة

تبرز مشاكل عند تقدير املساحات الواقعة حتت مختلف احملاصيل في حدائق املطبخ الصغيرة أو ما يشبهها،  98.20
مثل احلدائق العامة واحلدائق املدرسية والسجون وما إلى ذلك، حيث تزرع قطعة أرض واحدة عدة خضروات، جميعها 
تبذر في صفوف منفصلة؛ وهنا تعد الطريقة الذاتية التي تعتمد على العني في حتديد نسب املساحات التي تشغلها 
احملاصيل اخملتلفة حالً. ما لم يتم التخطيط جلمع محصول فعلي للخضار في عملية اإلحصاء )وهو أمر مكلف للغاية(، 
الذاتي  التقدير  الذاتية. وميكن مقارنة هذا  إنتاج احملاصيل في هذه احلدائق إال باعتماد األحكام  فإنه ال مفر من تقدير 
بساتني  على  التقدير  من  والتحقق  الذاتي  التقدير  تطبيق  ميكن  كما  معروفة.  منطقة  من  فعلًيا  احملصودة  بالكمية 
تقدير  املعلومات حول  العثور على مزيد من  املوضوعية. ميكن  القياس  التي يصعب فيها استخدام طريقة  الفاكهة 

مساحة محاصيل البستنة والغلة واإلنتاج في االستراتيجية العاملية )2017د(.
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احملاصيل املزروعة في وقت واحد: تعد احملاصيل املزروعة في وقت إحدى أكثر املشكالت صعوبة في اإلحصاءات  99.20
الزراعية في العديد من الدول النامية، وخاصة في الدول األفريقية. متاما مثل أنواع حدائق املطبخ املذكورة أعاله، يعني 
هذا منو اثنني أو أكثر من احملاصيل املؤقتة أو الدائمة اخملتلفة في نفس الوقت في نفس احلقل أو القطعة. يسمى خلط 
احملاصيل املؤقتة والدائمة باحملاصيل املزروعة مع بعضها البعض. تظهر املشاكل من وجود صعوبة في تخصيص مساحة 

لكل نوع من احملاصيل وتقدير اإلنتاج لكل منها.

هناك عدد قليل من احلاالت التي تتم فيها زراعة احملاصيل في وقت واحد والتي ال متثل مشكلة كبيرة. وهي  100.20
مجموعات تقليدية معينة من احملاصيل املؤقتة املزروعة في دول معينة )مثل الدخن والسرغوم، واألعشاب اخملتلطة التي 
تزرع للتنب، وما إلى ذلك(. من األفضل معاملة خليط من هذا النوع كمحصول واحد دون محاولة تقدير املساحة حتت كل 
محصول. أما فيما يتعلق باحملاصيل املزروعة في وقت واحد والتي يتم حصادها منفصلة عن بعضها، هناك دول لديها 
عدد قليل فقط من اخللطات احملصولية املعتمدة )مثل الذرة والفاصوليا( التي تنمو في صفوف. ميكن أن تظهر هذه 

اخملاليط كمحاصيل منفصلة، وعند منوها في صفوف، قد يكون من السهل نسبياً تقدير املساحة حتت كل محصول.

كما تطرأ مشاكل عند زراعة عدد من احملاصيل مًعا عبر عدد كبير من اجملموعات اخملتلفة. وقد أظهرت التجربة أنه  101.20
ينبغي النظر في عدد محدود )من أربعة إلى خمسة من أهم احملاصيل( على أساس مساهمتها في األمن الغذائي أو معايير 
أخرى. ومع ذلك، قد يتعني حذف بعض احملاصيل التجارية الهامة )مثل الفلفل احلار(، ألنها ليست من أهم احملاصيل في احلقل.

أنتجت  102.20 العاملية،  االستراتيجية  إطار  في  الوضع.  هذا  مع  للتعامل  الطرق  من  العديد  دول  استخدمت  وقد 
بني  املساحة  لتوزيع  اخملتلفة  الطرق  مناقشة  تتم  مهمة.  تقنية  توجيهية  ومبادئ  وثائق  املوضوع  هذا  حول  األبحاث 
محاصيل الزراعة اخملتلطة مبا في ذلك التقدير باالعتماد على العني وطرق موضوعية مختلفة )األكثر شيوًعا، واحملاصيل 

الرئيسية، وما يسمى املساحة املقترضة )النظرية(، واملساحة اخملصصة، وما إلى ذلك(.

أثناء عرض و/أو تبويب مساحات احملاصيل هذه في تقارير اإلحصاء، سيكون من املفيد تقدمي األنواع األربعة  103.20
التالية من املساحات بشكل منفصل لكل محصول معني )منظمة األغذية والزراعة، 1982(:

(i iإجمالي مساحة احملصول املزروع زراعة أحادية
(ii iإجمالي مساحة احملصول املزروع مع محاصيل أخرى
(iii iللمحصول املقترضة  املساحة  إجمالي 
(iv iللمحصول اخملصصة  املساحة  إجمالي 

هذا من شأنه أن يسمح بأنواع مختلفة من احلساب، وهي:
)ii( + )i( إجمالي املساحة املادية التي يزرع فيها احملصول

في  العائد  مبتوسط  )ضربها  احملاصيل  إنتاج  حلساب  استخدامها  ميكن  التي  املساحة  إجمالي   )iii(+ )i(

األحادية( الزراعة 
)vi( + )i( إجمالي مساحة األرض املستخدمة للمحصول

فيما يتعلق باحملاصيل ذات الصلة، ينبغي تسجيل مساحة محاصيل أشجار الفاكهة )البستان( واحملاصيل  104.20
التي تزرع على األرض وينبغي حتديد ما إذا كانت أشجار الفاكهة في سن اإلثمار أو أكبر.

احلصاد املتواصل: ميكن حصاد احملاصيل اجلذرية مثل اجلزر والشمندر والفجل واللفت والبطاطا احللوة وغيرها  105.20
من احملاصيل كأكواز الذرة اخلضراء وما إلى ذلك بشكل متواصل من نفس احلقل طوال املوسم. في حالة الفاصولياء 
اخلضراء والبازالء اخلضراء واخلضار الورقية مثل السبانخ، يكون احلصاد متواصالً طوال املوسم. ميكن إضافة القطن إلى 
هذه القائمة، حيث يتم حصاده عدة مرات. وتعد هذه احملاصيل محاصيل حقلية سنوية يتم حرثها وتدميرها في نهاية 
املوسم. ويتم حصاد أشجار الفاكهة املعمرة واحملاصيل التي متكث في األرض فترة طويلة )مثل قصب السكر الذي يزرع 

في احلقل ألكثر من عام زراعي( بشكل مستمر خالل املوسم أيًضا.

عمليات  106.20 عدد  عن  النظر  بغض  الزراعية  السنة  خالل  فقط  واحدة  مرة  احملاصيل  هذه  مساحة  حصر  ينبغي 
احلصاد التي متت في نفس احلقول أو على نفس النباتات. كما ينبغي إدراج تقديرات معدالت الغلة جلميع عمليات احلصاد 
خالل السنة في اإلنتاج. إذا كانت استقصاءات قْطع احملاصيل مصممة لتقدير معدالت غاللها )وهو ما سيكون صعباً 

البرنامج العاملي لإلحصاء الزراعي 2020

https://tinyurl.com/WCA2020-FAO1982
https://tinyurl.com/WCA2020-FAO1982


241

كجزء من عمليات اإلحصاء(، فإنه ينبغي أخذ جميع عمليات احلصاد في عينات قطع األراضي بعني االعتبار. وهنا ميكن 
التوصل إلى معادالت االنحدار بني الغلة املتأتية من عمليات احلصاد القليلة األولى والغلة اإلجمالية.

في بعض احلاالت، قد ميتد احلصاد املستمر إلى سنة زراعية تالية. إذا كانت عمليات احلصاد املوسعة تغطي  107.20
إذا كانت عمليات  جزًءا صغيرًا فقط من السنة التالية، فسيكون من العملي أكثر تضمينها خالل العام احلالي. أما 

احلصاد املوسعة تلك تغطي جزًءا كبيرًا أو غالبية السنة التالية، فيجب أن تدرج في تلك السنة.

افا، وهي محصول  108.20 احلصاد اجلزئي: يشير هذا املصطلح إلى ما يعرف بـ"احملاصيل االحتياطية" ومنها الَكاسَّ
غذائي هام في بعض الدول النامية. يحدث احلصاد اجلزئي عندما يزرع احملصول بكمية أكبر من املطلوب عادة، وغالباً ما 
يكون احملصول األخير في دورة الزراعة املتنقلة، قبل إعادة األرض ملرحلة األشجار الكثيفة. عادة، يتم استخدام جزء يسير 
احملاصيل لالستهالك في سياق  إنتاج  الوقت. ميكن تصنيف  مرور  احلاجة مع  عند  احلصاد  ويحصل  احملتمل،  اإلنتاج  من 
االستهالك الذاتي الذي يصعب تقديره للغاية. ميكن العثور على بعض اإلرشادات في األوراق البحثية األخيرة لبرنامج 

.)Banerjee، Carletto and Mzee، 2015 and Kilic et al.، 2016( التابع للبنك الدولي LSMS/ISA

أشجار الفاكهة املتفرقة: ينبغي حساب عدد األشجار املثمرة املزروعة على طول حدود احلقل أو املنتشرة في  109.20
حقول وأجزاء أخرى من امللكية بشكل منفصل لكل نوع، وتصنيفها إلى مجموعات حسب سن اإلثمار أو عدم اإلثمار. ميكن 
حساب إجمالي اإلنتاج من هذه األشجار إذا كان تقدير احملصول لكل شجرة معروًفا من استقصاءات تقدير الغلة أو اعتمادًا 
على طريقة التقدير الذاتية. ومبا أن احتمال أن تكون الغلة من األشجار املتفرقة مختلفة عن األشجار املوجودة في بستان 
مدمج )حيث الغالت األخرى متساوية(، فمن األفضل أن يكون هناك تقدير منفصل للغلة املتأتية من األشجار املتفرقة. 

ميكن حتويل عدد أشجار الفاكهة املتفرقة إلى ما يعادلها من مساحة من خالل تطبيق معدل زراعة طبيعي.

خارج  110.20 أو  داخل  تقع  أكانت  سواء  ما،  ملكية  في  املتواجدة  الرقع  كافة  حصر  ينبغي  اخلارجية:  الرقع  حصر 
مساحة احلصر، كرقعة تابعة للملكية، شريطة أال تكون مدارة كوحدة فنية منفصلة. من املمكن أن تكون جميع الرقع 
في ملكية ما خارج مساحة احلصر. عموًما، ال تكون الرقع التابعة للملكيات اخلارجية بعيدة، ولكن إذا كان األمر كذلك، 

ميكن أن يقوم أقرب عامل حصر مسؤول عن امللكية بحصرها بعد تزويده باالستبيان املناسب.

الزراعة احلضرية وشبه احلضرية

في بعض الدول يقوم سكان املدن بإجناز جزء كبير من إنتاج بعض احملاصيل أو الثروة احليوانية، وخاصة محاصيل  111.20
الفاكهة واخلضر والدواجن، داخل املدن احلضرية أو في املناطق احمليطة بها. بالنسبة حملاصيل اخلضروات، فإن حجم امللكيات 
املعنية عادة ما يكون صغيرا ولكن احملاصيل املزروعة هي محاصيل نقدية ذات قيمة عالية. في الدول التي يعتمد فيها 
التأهل لدخول مجموعة اإلحصاء السكاني املستهدفة على مساحة امللكية، تبقى هذه امللكيات خارج نطاق اإلحصاء.

أما فيما يتعلق بالثروة احليوانية، فإن امللكيات في املدن احلضرية عادة ما تكون ملكيات دواجن حديثة أو غيرها  112.20
من نظم اإلنتاج احليواني عالية القيمة. إذا لم يتم تغطية الزراعة احلضرية في اإلحصاء، قد يتم فقدان جزء مهم نسبيا 

من قطاع الثروة احليوانية.

تتمثل الصعوبة الرئيسية في عدم توفر إطار مناسب للملكيات احلضرية والتكلفة العالية احملتملة املرتبطة  113.20
بتحديد امللكيات وبناء اإلطار. في الدول التي يكون فيها هذا النوع من الزراعة مهًما، ميكن األخذ بعني االعتبار العديد 

من اإلجراءات التي تلتقط املعلومات املهمة بطريقة اقتصادية.

كما رأينا في الباب الثاني عشر، إذا أجري إحصاء سكاني قبل فترة قصيرة من اإلحصاء الزراعي، ميكن إدراج  114.20
قسم زراعي في إحصاء السكان واملساكن )PHC( لتوفير معلومات تساعد على بناء أطر لإلحصاء الزراعي. ومبا أن الرعاية 
الصحية األولية تتم عن طريق احلصر الكامل في املناطق احلضرية والريفية، فإنها سوف تولد معلومات إطارية للزراعة 
اجلمعيات  سيما  ال  اإلدارية،  املصادر  تكون  أن  وميكن  الزراعي.  اإلحصاء  خالل  التغطية  حتسن  أن  ميكن  والتي  احلضرية، 
السلعية أو التعاونيات، مصدر آخر محتمل للمعلومات اإلطارية اخلاصة بالزراعة احلضرية وشبه احلضرية- إذ حتتفظ 
هذه اجلمعيات بسجالت عضوية ومتيل إلى أن تكون نشطة في املدن احلضرية. وفي حاالت أخرى، تتركز احملاصيل النباتية 
احلضرية وشبه احلضرية في مناطق معينة )مثل حدود األنهار أو غيرها من نقاط املياه(. عندما تتوفر أحدث صور األقمار 

الصناعية أو اجلوية، ميكن مراعاة أطر املنطقة.
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أو استقصاء  115.20 اختيار منوذج محدد  وتوافر اإلطار، حيث ميكن  نوع اإلحصاء  النظر في  الدولة، ميكن  حلالة  وفقاً 
أو  النموذج  تنفيذ  ويتم  البستنة.  مثل محصول من محاصيل  أو حول مكون محدد  احلضرية  الزراعة  مخصص حول 

االستقصاء حسب التوصيات الواردة في األقسام السابقة.

إلى أي ملكية  116.20 التي ال تنتمي مباشرة  واملواشي: األراضي املشتركة هي األراضي  املشتركة  األراضي  إيجار 
زراعية والتي تنطبق عليها احلقوق املشتركة؛ أي أن املنطقة التي تستخدمها امللكيات الزراعية ال تكون محددة. بصفة 
رابطة  الرعّية،  )الدولة،  كيان  أو  عامة  لسلطة  مملوكة  مستخدمة  زراعية  مساحات  املشتركة  األراضي  تعتبر  عامة، 
مع  باالشتراك  ممارستها  ميكن  عموًما  احلقوق  وهذه  فيها،  املشتركة  ممارسة حقوقه  آخر  يحق لشخص  إلخ(  املزارعني، 
آخرين. لتجنب ازدواجية عد املنطقة، قد يكون من األفضل تغطية األراضي املشتركة من خالل وضع األسئلة املناسبة 
إدخال فئة  الزراعية باستخدام األرض. واالحتمال اآلخر هو  امللكيات  البيانات من  في استبيانات اجملتمع بدالً من جمع 

خاصة من امللكيات تندرج حتتها فئة األراضي املشتركة.

إيجار املاشية هو شكل من أشكال التعاقد بني مالك الثروة احليوانية )املؤجر( واملزارع الذي يعمل في تربية  117.20
احليوانات )املستأجر(. ميكن أن يكون املؤجر مزارًعا آخر أو جهة تعمل في مجال التصنيع. يجوز للمستأجر توفير األرض 
ازدواجية عد املواشي، يجب أن يتم  لتربية املاشية وغيرها من وسائل اإلنتاج )األعالف، واآلالت، وما إلى ذلك(. لتجنب 

تطبيق االستقصاء على املستأجرين فقط أثناء جمع البيانات.

الزراعة املتنقلة

كما سبق ذكره، فإن الوحدة احملورية في اإلحصاء الزراعي هي امللكية الزراعية. ومع ذلك، يوجد نظام زراعي  118.20
زمنية  العشبية( لفترة  األراضي  أو  )الغابات  الطبيعية  النباتات  بإخالء مساحات معينة من مساحات  يقوم أصحابه 

معينة والتخلي عنها عند استنزاف خصوبة التربة. يسمى نظام الزراعة هذا "الزراعة املتنقلة".

في مثل هذه احلاالت، ال ميكن تطبيق تعريف امللكية تعريًفا صارًما. يجب اعتبار إجمالي مساحة امللكية في  119.20
مثل هذه احلاالت كمجموع:

u املنطقة الواقعة حتت احملاصيل خالل الفترة املرجعية للحصر؛ و
u .املساحة املعدة للزراعة والتي لم يتم بذرها أو زراعتها في وقت احلصر

على  120.20 امللكيات  أصحاب  من  عليها  احلصول  يتم  التي  املتنقلة  الزراعة  بيانات  وتفسير  جمع  عملية  تنضوي 
هناك  املتنقلة.  الزراعة  مع  إلى جنب  جنًبا  املستقرة  الزراعة  فيها  تتواجد  التي  املناطق  في  ال سيما  املشاكل،  بعض 
ترتيبات مختلفة ميكن في ظلها استخدام الزراعة املتنقلة. تتواجد معظم حاالت الزراعة املتنقلة حتت ملكية األراضي 
اجملتمعية. ميتلك اجملتمع )القرية، القبيلة، وغيرها( حقوق ملكية أو زراعة مساحة األرض وهو مسؤول عن تخصيص قطع 
من األرض للملكيات الفردية. ويعد وضع اليد شكل آخر من أشكال الزراعة املتنقلة )حيث يستخدم أصحاب امللكيات 
قطع أراضي من الغابات الطبيعية واملراعي )الغابات أو األدغال( في ظروف تكون فيها حقوق ملكية األراضي غير محددة 
أو غير محمية. ال ينبغي اخللط بني الزراعة املتنقلة ونظام الدوران، الذي، على الرغم من كونه قريًبا في طبيعته إلى 
الزراعة املتنقلة، يقتصر على دوران األرض اململوكة ملالك واحد )أو احليازة شبه امللكية(، بينما تعني الزراعة املتنقلة دوران 

"األرض" املشتركة أو األرض "غير اململوكة".

في ظل هذه الظروف، ليس من العملي أن نسأل أصحاب امللكيات الزراعية ما إذا كانوا ميارسون الزراعة املتنقلة  121.20
أم ال، ألنهم قد ال يعرفون أي نظام آخر. البيانات املهمة التي يقترح جمعها من أصحاب امللكيات لكل رقعة هي: )i( حيازة 

األرض و )ii( عدد السنوات التي يجري زراعتها. يتم تقدير مدى انتشار الزراعة املتنقلة على أساس هذه البيانات.

حصر املاشية املرحتلة وشبه املرحتلة 

االستراتيجية  122.20 تقدم  الدول.  بعض  في  خطيرة  مشاكل  على  املرحتلة  وشبه  املرحتلة  املاشية  حصر  ينطوي 
العاملية )2016أ( نقاًشا وتوجيهات مفصلة حول هذا املوضوع. تعتمد املبادئ التوجيهية التعريف التالي للمرحتل: "يشير 
مصطلحي البدو الرّحل والترحال إلى الناس الذين يسافرون من مكان إلى آخر للعثور على مرعى جديد حليواناتهم دون أن 
يكون لديهم مسكًنا دائًما. ويعد البدو الرّحل منتجني حصريني للثروة احليوانية فهم ال ينتجون احملاصيل ويعتمدون فقط 
على بيع احليوانات ومنتجاتها أو تبادلها للحصول على املواد الغذائية. وتكون حتركاتهم انتهازية وتتبع املراعي واملوارد 
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املائية في أمناط تختلف من سنة إلى أخرى. هذا النوع من الترحال يعكس، بشكل مباشر تقريباً، توافر موارد األعالف التي 
يرتبط وجودها أو عدمه باحتمالية حترك الرعاة األفراد في منط غير منتظم ".

واملتطلبات  123.20 للظروف  وفقاً  التحديات  ملواجهة هذه  لطرق مختلفة  الدول  بتبني  التوجيهية  املبادئ  تقّر  كما 
احمللية، ولكن ال يوجد حتى اآلن طريقة مقبولة بشكل عام حلصر املاشية املرحتلة وشبه املرحتلة )املرحتلة ارحتاال موسمًيا(.

وتشير املبادئ التوجيهية، بوجه عام، إلى إمكانية استخدام نوعني من طرق جمع البيانات في حصر املاشية  124.20
املرحتلة وشبه املرحتلة: )i( االستقصاءات األرضية و)ii( االستقصاءات اجلوية / االستقصاءات األقمار الصناعية. 

األرضية من خالل طريقتني رئيسيتني. أوالً، ميكن عد احليوانات على نقاط احلصر،  125.20 االستقصاءات  يتم تنفيذ 
إلى  إضافة  الرش،  وآالت  الغمس  وخزانات  التطعيم  ونقاط  الري  نقاط  مثل  احليوانات،  فيها  تتجمع  التي  املواقع  وهي 
املعسكرات املوسمية املؤقتة، وطرق القطعان وأسواق املاشية. من املمكن أيًضا في بعض املواقف إنشاء نقاط حصر 
محددة ألغراض املسح. تتطلب هذه الطريقة قائمة وخريطة كاملة بجميع نقاط التجمع من أي نوع كانت في مساحة 
احلصر. لكل نوع من نقاط احلصر مزاياها وعيوبها، والتي متت مناقشتها بالتفصيل في االستراتيجية العاملية )2016أ(.

ثانياً، وكما هو احلال في بعض الدول، متارس بعض اجملموعات العرقية أو القبائل االرحتال وشبه االرحتال، وميكن القيام  126.20
بحصر املاشية مبوافقة ودعم من قادة اجلماعات العرقية / القبائل والشبكات العائلية لتحديد مواقع الثروة احليوانية عن 
طريق حتديد مواقع املعسكرات املوسمية املؤقتة اململوكة ألفراد من اجملموعة نفسها. قبل استخدام هذا النهج، ينبغي 
استيفاء الشروط األساسية التالية: احلصول على موافقة مسبقة وتعاون كامل من جميع أعضاء اجملموعة، وإعداد قائمة 

وخريطة جلميع مواقع اخمليمات في مساحة احلصر، وإجراء حملة توعوية مقدما لشرح الغرض من احلصر.

األرقام  127.20 من  أو  املباشرة(،  )املالحظة  القطيع  في  وجودها  أثناء  ماديًا  احليوانات من خالل فحصها  ميكن حصر 
التي أقّرها املستجيبون )املقابالت(. اخليار األول هو األفضل لتجنب أي حتيز في اإلفادات. وينبغي على عمال احلصر عد 
احليوانات بأنفسهم عن طريق استخدام أدوات مختلفة: عدادات يدوية )فردية أو متعددة(، صور، إلخ. لتجنب ازدواجية 
العد، ميكن وضع عالمة على املاشية التي يتم عدها، كما ميكن تزويد الرعاة بشهادة حصر بعد إمتام عملية العد. أثناء 
حصر القطعان الكبيرة، يصعب جمع البيانات اخلاصة مبتغيرات عدة مثل النوع أو العمر أو اجلنس أو الساللة في وقت 
واحد. قد يكون من املناسب وجود مراقب لعد نوع وجنس وعمر كل حيوان موجود، وآخر لتسجيل املالحظات. كما ميكن 

اختيار عينة من القطيع جلمع هذه األنواع من البيانات.

يتمثل خيار احلصر الثاني باستخدام االستبيانات جلمع أعداد املاشية من خالل إفصاحات مربي املاشية. هناك  128.20
بعض القضايا التي ينبغي مراعاتها: يجب أن تكون فترة االسترجاع مختلفة عن احليوانات اجملترة الكبيرة )12 شهرًا( 
واجملترات الصغيرة )6 أشهر(؛ فالراعي ليس بالضرورة أن يكون املالك دائًما، لذا فهم يترددون في بعض األحيان في تقدمي 
معلومات دقيقة عن عدد مواشيهم بسبب اعتبارات ثقافية واخلوف من فرض ضرائب أو غيرها من السياسات احلكومية 
في بعض الدول. قد تكون هذه القضايا سبب كافي للتحيز. لذلك من املهم اختيار عينة من القطيع من أجل العد 

املباشر التكميلي للماشية لتصحيح هذه التحيزات.

ميكن تنفيذ االستطالعات اجلوية بطرق مختلفة. وتعد االستقصاءات اجلوية منخفضة املستوى، التي عادة  129.20
لتغطية  مثالي  بشكل  مناسبة  األرض  سطح  فوق  متر(   300-100( قدم   1000-300 ارتفاع  على  التقاطها  يتم  ما 
املناطق الواسعة والنائية التي يتعذر الوصول إليها بوسائل أخرى. يتم عد احليوانات وتسجيلها أثناء الرحلة ويتم التقاط 
الصور للقطعان األكبر للتحقق منها الحًقا وتصحيح أي حتيز. بدالً من وجود فرق من األشخاص في طائرة منخفضة 
الطيران، ميكن تركيب كاميرات تلتقط صوراً فوتوغرافية على فترات منتظمة. تنبغي اإلشارة إلى أن عد احليوانات من 
الصور الفوتوغرافية يتطلب تدريًبا وخبرة للتأكد من أن ما يتم عده هو في احلقيقة ماشية وأن جميع املاشية معترف 
بها على هذا النحو. ميكن استخدام الصور اجلوية للتحقق من نتائج العد البصري ومحاولة حتديد وتصحيح التحيز. 
قد متثل الطائرات بدون طيار والطائرات بدون طيار الصغيرة وسيلة أخرى جلمع بيانات العد اجلوي دون احلاجة إلى رحالت 
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مثل  عدها  يصعب  التي  واألشياء  نسبياً  النائية  املناطق  في  البيانات  جمع  في  استخدامها  بدأ  وقد  مأهولة.  جوية 
احليوانات البرية. إن استخدام طائرات بدون طيار أكبر حلصر املاشية ليس باألمر الشائع ألنها مكلفة وحتتاج مستويات 
عالية من الدعم الفني. من األرجح أن تكون الطائرات بدون طيار الصغيرة والشخصية ذات فائدة أكبر، فهي رخيصة 
نسبيا وصغيرة وخفيفة الوزن، وميكن أن تكون سهلة للطيران. كما ميكن تزويدها بكاميرات الفيديو أو الكاميرات الثابتة 

ألغراض احلصر احليواني، ومع ذلك فهي محدودة في الوقت احلالي بسبب قيود تتعلق باستقاللية بطارياتها.
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الباب الواحد والعشرون: 
معاجلة البيانات وأرشفتها

والتحقق  وتقديرها،  وتدقيقها،  وإدخالها،  البيانات،  ترميز  البيانات  معاجلة  عملية  تشمل 
منها، وتبويبها. وتعتمد معاجلة البيانات على قدرات الدولة في مجال تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت )أي املعدات والبرمجيات والبنية التحتية، مبا في ذلك طريقة جمع البيانات ]سواء 
كانت ورقية أو رقمية[(. يستعرض هذا الباب طرًقا مختلفة اللتقاط البيانات )إدخال البيانات 
يدويًا، والتعرف الذكي على الرموز/التعرف الضوئي على الرموز واملقابالت الشخصية مبساعدة 
احلاسوب/  مبساعدة  الذاتية  واملقابالت  احلاسوب،  مبساعدة  الهاتفية  واملقابالت  احلاسوب، 
املقابالت عبر اإلنترنت مبساعدة احلاسوب( باإلضافة إلى املزايا وعيوب. من اجلوانب الهامة في 
إدارة البيانات والتي غالًبا ما يتم جتاهلها هو أرشفة بيانات اإلحصاء. يعد اإلحصاء جهًدا هائاًل 
ويتم إجراء استثمارات كبيرة عند جمع البيانات، لذلك، من الضروري تأمني هذه البيانات على 
نحو مؤكد. تسهل بيانات اإلحصاء املؤرشفة استخدام أو إعادة استخدام البيانات بشكل 
أوسع، كما تساعد في تكوين السالسل الزمنية وأنواع أخرى من التحليل التاريخي وهو ما 
يبرر تكلفة اإلحصاء العالية بشكل عام. يؤكد هذا الباب احلاجة إلى إدراج أنشطة أرشفة 
البيانات في مرحلة تخطيط اإلحصاء وتوقع املوارد الالزمة لتنفيذها. يناقش امللحق الثالث 
اإلحصاء  بيانات  وتخزين  وإدارة  املستخدمة لتخطيط  الرقمية  البيانات  احلفاظ على  معايير 

الرقمي مع مرور الوقت.

مقدمة

خالل العقود األخيرة، ساهم التطور الكبير في تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت في خلق بيئة جديدة ملعاجلة  1.21
بيانات اإلحصاء. ففي القرن الواحد والعشرين، ميتلك اإلحصائيون الذين يجرون اإلحصاءات الزراعية إمكانية الوصول إلى 
مجموعة متنوعة من أدوات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت التي ميكن أن تولد وفورات كبيرة في الكفاءة وتوفر بيانات 
أدق. إن االستخدام املتزايد لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يساعد في احلصول على نتائج إحصاء دقيقة وسريعة. قد 
حتدث العديد من املشاكل، املوضوعية والذاتية، في التنفيذ العملي مما يؤدي إلى تأخير كبير في معاجلة البيانات. بعض 
هذه املشاكل يتعلق بأعطال أجهزة احلاسوب، وصعوبات الصيانة، وانقطاع التيار الكهربائي، ونقص املوظفني املؤهلني، 
وغيرها. وتتعلق مشكالت أخرى بسوء التنظيم الناجت عن عدم اخلبرة؛ على سبيل املثال. فعلى الرغم من قدرة أجهزة 
احلاسوب على تبويب كميات هائلة من البيانات بسرعة، فإن عمليتي التقاط البيانات وفحص األخطاء تنطويان على 

مشاكل أيًضا.

ينبغي أن تكون استراتيجية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت اخلاصة باإلحصاء جزءاً من االستراتيجية العامة  2.21
الزراعي؛ وهذا يعتمد بشكل كبير على خيار جمع البيانات وعلى الطريقة التي مت اعتمادها ألخذ اإلحصاء.  لإلحصاء 
ينبغي اتخاذ هذا القرار في مرحلة مبكرة حتى يكون هناك متسع من الوقت الختبار وتطبيق نظام معاجلة البيانات. 
ويتطلب اختيار األجهزة املناسبة مدخالت مبنية على وعي. فقد أصبح من العملي استخدام عمال احلصر لألجهزة 
احملمولة باليد لغايات إدخال البيانات ميدانًيا وإداريًا الستبدال جمع البيانات جزئيا في العديد من الدول. من ناحية أخرى، 
فإن انخفاض تكلفة تخزين البيانات اإللكترونية، باإلضافة إلى زيادة توافر البرمجيات املناسبة وخبراء احلاسوب املدربني 

جتعل معاجلة بيانات اإلحصاء الزراعي أكثر سالسة. 

فيما يتعلق مبعاجلة البيانات، سيكون من املفيد إجراء حتليل حللول تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واستراتيجيات  3.21
االستقصاءات  أو  واملساكن  السكان  إحصاءات  أحدث  في  املستخدمة  والبرمجيات  املعدات  حيث  من  البيانات  إدارة 

الضخمة. وينبغي االستفادة من هذا لتطوير طرق معاجلة بيانات اإلحصاء الزراعي واإلجراءات اخلاصة بها.
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يجب معاجلة قضايا اإلدارة الرئيسية التالية في استراتيجية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لإلحصاء الزراعي  4.21
)األمم املتحدة، 2016أ(:

u والتكلفة التوقيت  بدقة  تتعلق  التي غالبا ما  لبرنامج اإلحصاء،  التوجيهات االستراتيجية 
u القائمة التقنية  التحتية  البنية 
u املتاح الفني  الدعم  مستوى 
u قدرات موظفي وكالة اإلحصاء
u السابقة اإلحصاءات  املستخدمة في  التقنيات 
u واالستمرار للتطبيق  التكنولوجيا  قابلية  تقييم 
u  بالتكاليف املنافع  املردود - مقارنة 

املمارسة ليست شائعة في  أن هذه  إال  املعاجلة،  أنشطة  االستعانة مبصادر خارجية إلجناز  الدول  قليل من  يختار عدد 
إلى االستعانة مبصادر  املقام األول. في حال دعت احلاجة  بالسرية في  الزراعي بسبب قضايا تتعلق  عمليات اإلحصاء 
أن  الضروري  فمن  واالتصاالت(،  املعلومات  تكنولوجيا  أنظمة  تطوير  )مثل  البيانات  معاجلة  أنشطة  لبعض  خارجية 
تكون الرقابة االستراتيجية على هذه األنشطة ثابتة مع وكالة اإلحصاء في جميع األوقات )ملزيد من التفاصيل بشأن 

االستعانة مبصادر خارجية، انظر الباب اخلامس( الفقرات من 40.5 إلى 47.5(.

املعدات

عند النظر في متطلبات األجهزة، ينبغي مراعاة اخلصائص الرئيسية ملعاجلة بيانات اإلحصاء الزراعي، وهي: 5.21

u إدخال كميات كبيرة من البيانات في وقت قصير مع مستخدمني متعددين ووحدات معاجلة متوازية 
u احلاجة إلى تخزين كميات كبيرة من البيانات 
u معامالت بسيطة نسبيا 
u  احلاجة إلى إعداد أعداد كبيرة نسبيا من اجلداول 
u  االستخدام املكثف واملتزامن مللفات البيانات اخلام. كما أن الطريقة التي يختارها مكتب اإلحصاء املركزي 

بيانات اإلحصاء. تأثير على املعدات املطلوبة ملعاجلة  البيانات سيكون لها  اللتقاط 

تتكون املعدات األساسية من العديد من أجهزة التقاط البيانات )أجهزة احلاسوب، األجهزة احملمولة باليد، اعتماًدا  6.21
يلزم وجود طابعات رسومات سريعة  املستخدمة( ومعالج / خادم مركزي وشبكات. كما  البيانات  على طريقة جمع 

عالية الدقة قادرة على إنتاج جداول وخرائط جاهزة للتوزيع.

من املهم مراعاة احتياج الشبكات إلى صيانة كبيرة، وموظفني مدربني، ومعدات متخصصة ودعم فني لكل من  7.21
املعدات والبرمجيات؛ كما تتطلب اعتبارات تنظيمية وأمنية. من الضروري أال حتول املشاكل التي تطرأ على الشبكة دون 

استمرار معاجلة البيانات؛ املعاجلة احملدودة قد تكون مقبولة.

البيانات  8.21 معاجلة  تأخير  أو  البيانات  فقدان  احتمال  ضد  تدابير  اتخاذ  الضروري  من  املعدات،  نظام  تصميم  عند 
بسبب انقطاع في التيار الكهربائي أو ألسباب أخرى. سيكون هناك حاجة إلى مولد طاقة ثانوي، يضمن مصدر مستمر 

ومستقر للكهرباء، إضافة إلى أنظمة احتياطية متقدمة. يجب أيًضا االحتفاظ بنظام أمان أو أجهزة تخزين.

الزراعية هي منهجية  9.21 ينبغي مراعاتها في اإلحصاءات  التي  العوامل  أهم  فإن  األجهزة،  تقدير متطلبات  عند 
جمع البيانات وكمية البيانات التي يتم جمعها. وهذا يعود إلى الوقت الذي حتتاج إليه عمليات التقاط البيانات والتحقق 
منها. لذلك، فإن من املهم تقدير عدد محطات إدخال البيانات )أجهزة احلاسوب الشخصية و/أو األجهزة احملمولة باليد( 

الالزمة لهذه العملية والفضاء املادي الالزم اللتقاط البيانات.

عموًما، كلما كانت تكنولوجيا التقاط البيانات أكثر تقدًما، قلت املساحة املادية الالزمة لعملية املعاجلة. فمثاًل،  10.21
كما  والقلم.  الورقة  مقابالت  خالل  من  وترميزها  اإلحصاء  بيانات  التقاط  مت  إذا  متعددة  ملواقع  حاجة  هناك  تكون  قد 
إلى موظفي  احلاجة  أخرى، ستقل  ناحية  من  املهمة.  املوظفني إلكمال  من  كبير  عدد  توظيف  العملية  هذه  تتطلب 
التقاط البيانات ومراكز املعاجلة إذا مت التقاط بيانات اإلحصاء باستخدام املقابالت الشخصية مبساعدة احلاسوب أو عبر 

اإلنترنت. ففي هذه احلالة، يتم إكمال عدد من املهام، مثل ترميز البيانات والتقاطها، بالتوازي مع جتميع البيانات.
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 في حالة استخدام منهجية جمع البيانات من خالل مقابالت الورقة والقلم، ميكن إجراء تقدير لعدد محطات  11.21
إدخال البيانات في مكتب اإلحصاء املركزي بناًء على عدد تقديري لضربات املفاتيح لكل استبيان إحصائي، أو بقياس 
الوقت الالزم إلدخال البيانات من استبيانات االختبار التي مت احلصول عليها كجزء من االختبار األولي أو اإلحصاء التجريبي. 
يعتمد عدد محطات إدخال البيانات املطلوبة أيًضا على الوقت اخملطط إلكمال عملية إدخال البيانات بالكامل. يبني املربع 
1.21 مثاال على احلسابات الالزمة في مثل هذه احلالة. في حالة املقابالت الشخصية مبساعدة احلاسوب، يتم حساب عدد 

األجهزة احملمولة الضرورية )األجهزة اللوحية( على أساس عدد القائمني باحلصر.

عند تقدير العدد املطلوب من أجهزة احلاسوب، ينبغي مراعاة أن العديد منها سيتم تطبيقه على استخدامات  12.21
البرمجة  وبرامج  اكتشافها،  مت  التي  البيانات  أخطاء  وتصحيح  البيانات،  إدخال  من  التحقق  البيانات:  جمع  غير  أخرى 
واالختبار، وما إلى ذلك. كما ينبغي مراعاة التأخير احلاصل من انقطاع التيار الكهربائي، واملشاكل التنظيمية، واألخطاء 

البشرية وغيرها. وغالًبا ما تكون هذه املشاكل، كقاعدة عامة، أكبر بكثير من املتوقع.

البرمجيات

 كما هو موضح مبزيد من التفصيل أدناه، تتمثل مهام البرمجيات الرئيسية في معاجلة بيانات اإلحصاء في: 13.21
)i( التقاط البيانات؛ )ii( فحص البيانات للتأكد من تطابقها؛ )iii( التصحيح اآللي للبيانات )عند تطبيقه(؛ )vi( التعامل 
مع ملفات البيانات )الفرز والتحقق من التكرارات والوصول املباشر وما إلى ذلك(؛ )v( تبويب البيانات؛ )iv( عرض بياني 
أخطاء  حلساب  وبرمجيات  البيانات  استقراء  يعد  بالعينة،  احلصر  حالة  في  اإلحصاء.  لنتائج  خرائط  ورسم   للبيانات 

العينات ضروريان.

كان للتحسينات والتغييرات التي طرأت على األجهزة احلاسوبية / الوحدات امللحقة، مبا في ذلك التقدم الكبير  14.21
في خفض كل من احلجم املادي وتكلفة التخزين، أثر كبير على تطوير جميع البرمجيات وخاصة برمجيات قواعد البيانات 
والتحليل اإلحصائي. نظرًا لهذه اجملموعة الواسعة من األجهزة والبرامج، والتغيرات السريعة في هذا اجملال، ليس من 
الواقعي اعتماد نوًعا واحًدا من األجهزة ونوًعا واحًدا من البرامج لسنوات عديدة. ميكن حتديث األجهزة والبرامج عندما 
للنقل(.  قابلة  البيانات  ملفات  أن  )مبعنى  آخر  إلى  برنامج  من  البيانات  نقل  إمكانية  من  التأكد  الضروري  من  يصبح 
وبالتالي، فمن األفضل عادة استخدام البرامج القياسية التي حتتفظ الشركات املصنعة بنسخ منها والتي يسهل 
توثيقها ويتوفر لها خبراء ذوي معرفة واسعة. تعد قابلية نقل ملفات البيانات مهمة، ليس فقط داخل مكتب اإلحصاء 

اإلطار 1.21 - حساب عدد محطات اإلدخال في مقابالت الورقة والقلم 

إدخالها في شهر  التي ميكن  االستبيانات  فإن عدد  استبيان،  بيانات من  )بالدقائق( إلدخال  املطلوب  الوقت  t هو  إذا كان 
باستخدام محطة واحدة هو:

  Q = ) 6 x 1 x 20 ( x 60 / t أو
,Q = 7200 / t  

إذا افترضنا التالي: 6 ساعات عمل لكل وردية، ووردية واحدة 1 في اليوم و 20 يوم عمل في الشهر.
فإن عدد احملطات )S( املطلوبة إلدخال N استبيان في M أشهر هو:

.S = N /) M x Q (  

مع االفتراضات املذكورة أعاله، إذا كانت الدولة تخطط إلدخال البيانات في ستة أشهر )M = 6( والوقت املطلوب إلدخال 
البيانات من استبيان واحد هو 10 دقائق )t = 10(؛ ل 100،000 استبيان )ن = 100،000(، تكون املعادلة:

)Q = 720 and S = 100,000/)6 x 720 أو
.S = 23  

وهذا يعني 23 محطة مطلوبة إلدخال البيانات فقط.

الباب الواحد والعشرون: معاجلة البيانات وأرشفتها
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املركزي ولكن أيًضا للتأكد من قابلية توفير البيانات في شكل ميكن أن يقرأه احلاسوب للمستخدمني اخلارجيني )انظر 
قسم أرشفة البيانات أدناه(.

بالنظر إلى جميع هذه االعتبارات، ليس من املناسب أو املمكن أن تقدم منظمة األغذية والزراعة أية توصيات  15.21
بيانات اإلحصاء  املتقدمة يسّرع عملية معاجلة  التكنولوجيا  أن استخدام  القول  ذلك، ميكن  بالبرمجيات. ومع  خاصة 

الزراعي ونشرها.

اختبار برمجيات احلاسوب

تتطلب كتابة برامج احلاسوب اخلاصة بتحديد األخطاء، وتصحيح األخطاء اآللي )في حال مت تطبيقه(، وتبويبها،  16.21
وحساب أخطاء العينات )عند استخدام احلصر بالعينة(، وغيرها وقًتا طوياًل إذا ما مت ذلك باستخدام البرمجيات املتاحة. 
ينبغي اختبار برامج احلاسوب التي مت إعدادها باستخدام بيانات ناجتة عن اختبارات أولية أو إحصاءات جتريبية. من املرجح 
األولية؛  االختبارات  املستخدمة في  تلك  الرئيسية عن  البيانات  املستخدمة في عملية جمع  االستبيانات  أن تختلف 
هنا، يلزم نقل البيانات الناجتة عن االستبيانات حول امللكيات احملصورة في االختبار األولي إلى استبيانات اإلحصاء. قد 
يكون من الضروري أيًضا إدخال تقديرات في استبيانات اإلحصاء لعناصر غير مدرجة في االختبار األولي، وبيانات خاطئة 
مصممة الختبار نطاق كشف أخطاء برامج احلاسوب. يجب أن تتضمن النسخ املطبوعة على احلاسوب قائمة باألخطاء 
والتصحيحات التي مت اكتشافها. كما يلزم مراجعة التصحيحات لتحديد ما إذا مت الكشف عن كافة األخطاء. في حالة 

عدم اكتشاف أخطاء معينة، ينبغي اقتراح مواصفات إضافية لتصحيح ما تبقى من أخطاء أو تناقضات.

من الضروري اختبار برامج احلاسوب من خالل التحقق من نتائج عمليات اكتشاف األخطاء والتبويب جملموعة  17.21
من 100 500 استبيان. كما يلزم تبويب البيانات املستخدمة في مثل هذه االختبارات يدويًا لفحص كل عنصر أو تصنيفه 
في اجلداول. تستغرق عملية التبويب اليدوية لـ 100 500 استبيان وقًتا طويالً وتتطلب موظفني مؤهلني. عندما ال يتوفر 
موظفون باملهارات املطلوبة، قد يتم تخفيض عدد االستبيانات املستخدمة في االختبار. في أي حال، من األفضل إجراء 
اختبار أولي باستخدام استبيانات حتتوي على بيانات اصطناعية في محاولة لتغطية جميع العناصر في أقل عدد ممكن 
من االستبيانات. إذا كانت البيانات معدة بصورة جيدة، فقد تكون مجموعة من 20 50 استبيانا فقط كافية لالختبار 
األولي. توفر اإلحصاءات التجريبية فرصة جيدة الختبار نظم وبرامج احلاسوب اختبارًا نهائَيا وشاماًل، مبا في ذلك نقل 
البيانات )في حالة املقابالت الشخصية مبساعدة احلاسوب، واملقابالت الهاتفية مبساعدة احلاسوب، واملقابالت الذاتية 

مبساعدة احلاسوب( )انظر الباب العشرين حول منهجيات جمع البيانات واستخدام التكنولوجيا(.

أنشطة معاجلة البيانات

تتمثل األنشطة الرئيسية في معاجلة البيانات بشكل عام فيما يلي: 18.21

u والتقاطها البيانات  ترميز 
u البيانات تدقيق 
u وتبويبها البيانات  التحقق من صحة 
u البيانات اإلضافية بالعينات وحتليل  العمل  حساب أخطاء 

تترابط هذه األنشطة ترابًطا وثيًقا ويتوجب تنسيقها في إطار جدول زمني جيد التخطيط. كما ينبغي إعداد  19.21
وثائق كافية لتمكني اجلميع من فهم اخلطوات احملددة الواجب اتخاذها. إن التعاون بني وحدة معاجلة احلاسوب والوحدة 

املنهجية داخل مكتب اإلحصاء املركزي مهم لتقليل احتماالت سوء الفهم وتفسير ما قد يطرأ من قضايا.

في الدول التي تشارك فيها املكاتب اإلقليمية في عملية املعاجلة، يتم إكمال بعض األنشطة املذكورة أعاله  20.21
في املكاتب اإلقليمية. ينبغي ملكاتب احملافظات إنشاء نظام مراقبة لضمان تلقي االستبيانات من كل مساحة حصر. 
وعموما، إذا وجد نظام للمكاتب اإلقليمية، فإن املكاتب اإلقليمية ستقوم أيضا باملهام التي تكفل االنتهاء من عملية 
أهلية  أكثر  وتكون  املركزي  باملكتب  اخلاص  العمل  عبء  تقليل  في  اإلقليمية  املكاتب  تساعد  واالستبيانات.  احلصر 
للتحقق من االستبيانات ألنها أكثر دراية باملستجيبني. وسيتعني على املكتب املركزي أن يكون مستعدا لتتبع عملية 
املعاجلة التي تتم في املكاتب اإلقليمية والتحقق منها وسيتعني عليه تقدمي املساعدة التقنية )التعليمات والبرمجيات 

واملعدات والتدريب وما شاكلها(.
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عند استخدام طرق أخرى جلمع البيانات مثل املقابلة الشخصية مبساعدة احلاسوب واملقابلة الذاتية مبساعدة  21.21
احلاسوب/ املقابلة عبر اإلنترنت مبساعدة احلاسوب، تتم األنشطة املتعلقة مبراقبة االستبيانات وإدخال البيانات باإلضافة إلى 
جزء من التدقيق والترميز احلاسوبي أثناء احلصر)انظر الباب العشرين حول منهجيات جمع البيانات واستخدام التكنولوجيا(. 

ترميز والتقاط البيانات

الورقي، كما سجلها  22.21 االستبيان  األصلية من  املعلومات  استبدال  فيها  يتم  التي  العملية  إلى  الترميز  يشير 
القائمون باحلصر، برمز رقمي مطلوب للمعاجلة. أفضل مثال على ذلك هو استبدال أسماء احملاصيل واملاشية واآلالت 
أن  ومبا  إلى وحدة قياسية.  بوحدات محلية  املعبر عنها  البيانات  أو حتويل  )رمز(،  برقم فريد  واألنشطة وغيرها  الزراعية 
الترميز اليدوي ميكن أن ينطوي على الكثير من األخطاء، فمن األفضل استخدام استبيانات مشفرة بالكامل، إذا أمكن، 

لقائمة احملاصيل وأنواع وفئات املاشية على سبيل املثال. 

يشير الترميز احلاسوبي )أو الترميز املسبق( إلى تعيني رموز خاصة إلى فئات هامة من البيانات، مثل رموز فئة  23.21
احلجم )الرموز1، 2، 3...( للفئات املتتالية غير املتداخلة. ومن مزايا الترميز مبساعدة احلاسوب أنه يسهل دمج املزيد من 

قواعد الترميز في النظام لتوجيه املعاجلات عبر خطوات معاجلة متعددة، والنتيجة هي بيانات ذات جودة أعلى.

منهجيات التقاط البيانات

تعتبر عملية التقاط البيانات إحدى أكثر مراحل معاجلة البيانات استهالًكا للوقت واملوارد. تشمل طرق التقاط  24.21
البيانات ما يلي )األمم املتحدة، 2016أ(:

u يدويًا البيانات  إدخال 
u البصري املسح 
u باليد احملمولة  األجهزة 
u .احلاسوب الهاتفية مبساعدة  واملقابالت  اإلنترنت 
البيانات  25.21 التقاط  مرحلتي  في  والبرامج  املعدات  متطلبات  على  وتأثيراتها  وتكاليفها  مزاياها  طريقة  لكل 

ومعاجلتها. قد يحتوي نظام التقاط بيانات احلصر الكامل على مزيج من أكثر من طريقة مما ذكر سابًقا.

إدخال البيانات يدويًا

تعد عملية إدخال البيانات يدويًا عملية مستهلكة للوقت ال تخلو من اخلطأ البشري. في هذه الطريقة، يدخل  26.21
املوظفون كل إجابة في استبيانات اإلحصاء إلى أجهزة احلاسوب يدويًا. يتم إدخال بيانات االستبيان بالكامل في قواعد البيانات 
باستخدام واجهات التقاط البيانات التي حتاكي أجزاء من االستبيان على شاشة احلاسوب. تتطلب هذه املهمة موظفني 
ميتلكون مهارات في مجال تقنية املعلومات واالتصاالت وذلك إلنشاء شبكة حاسوبية كبيرة تضاف إليها كافة املسؤوليات 
املرتبطة بها لضمان تقدمي الدعم لعدد كبير من مستخدمي احلاسوب. عادة ما تكون أنظمة البرمجيات واألجهزة احلاسوبية 
املستخدمة إلدخال البيانات اليدوية بسيطة إلى حد ما إال أن هذه الطريقة تتطلب العديد من املوظفني أكثر من طريقة 
استخدام نظام إدخال البيانات اآللي ومن احملتمل أن تستغرق وقًتا أطول. يعتمد قرار استخدام طريقة اإلدخال اليدوي أو 

اإلدخال اآللي جزئًيا على متطلبات اجلدول الزمني وحجم السكان املستهدفني في اإلحصاء والتكلفة.

تعتبر سرعة إدخال البيانات في احلاالت املثالية 8000 ضغطة مفتاح/ ساعة ولكن قد يقل املعدل بكثير إذا لم يكن  27.21
االستبيان مصمًما إلدخال البيانات بسرعة. على وجه اخلصوص، قد يؤدي التدقيق التفاعلي إلى إبطاء سرعة إدخال البيانات. 
من املوصى به أن يتم التحقق من إدخال البيانات بنسبة 100 باملائة لإلحصاءات الزراعية بناًء على عينة صغيرة من امللكيات. 
بعدها تبدأ عملية التحقق اليدوية من كاتب إدخال البيانات، الذي تتغير مهمته من إدخال البيانات إلى التحقق من البيانات 
التي التقطها اآلخرون. تبني التجربة أنه عندما يكون كاتب إدخال البيانات الثاني مجرد مدقق يقوم مبراجعة / تصحيح العمل 
الذي قام به كاتب إدخال البيانات األول بدالً من كونه مسؤول التقاط البيانات، فإنه مييل إلى االتفاق مع ما مت إجنازه بالفعل. 

ينبغي جتنب طريقة التحقق الثانية كلما أمكن ذلك.

يلزم لكل كاتب إدخال بيانات إجراء حتقق الكامل في بداية عملية إدخال البيانات، ليس فقط لتحديد األخطاء ولكن  28.21
أيضاً لتحديد املوظفني ذوي األداء املنخفض. قد يكفي الحًقا التحقق على أساس عينة ملراقبة األداء. ميكن إعادة التحقق 
بنسبة مائة في املائة بالنسبة للكتبة الذين يفشلون في احلفاظ على مستوى مناسب في العمل. ميكن خفض التحقق مع 

حتسن األداء، ولكن يجب أن يستمر إجراء عملية التحقق على أساس العينة عند مستوى معني لكافة كتبة إدخال البيانات.
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املسح البصري

هناك بديل اللتقاط البيانات يدوياً هو استخدام أجهزة قراءة آلية قادرة على مسح املستندات التي سجلها  29.21
بشر وقراءتها في احلاسوب مباشرة دون احلاجة إلى مفاتيح. هناك نوعان أساسيان من التعرف البصري:

(i i)ICR( التعرف الذكي على الرموز
(ii i)OMR( التعرف الضوئي على الرموز

تفسر تقنية التعرف الذكي على الرموز الردود احملددة في مواقع محددة على النماذج وحتول الردود املكتوبة إلى  30.21
بيانات مخرجة. يتوقع من تقنية التعرف الذكي على الرموز توفير املزايا التالية )األمم املتحدة، 2016أ(:

u  الردود من  نسبة  ترميز  ميكن  حيث  الردود،  لترميز  الالزمني  املوظفني  عدد  انخفاض  بسبب  األجور  تخفيض 
املكتوبة بخط اليد آلًيا دون أي تدخل بشري.

u  وهذا املادية.  النماذج  من  بدالً  اإللكترونية  الصور  استخدام  خالل  من  االقتصادي  التوفير  من  املزيد  حتقيق 
يتعامل  الذي  الترميز  املمكن من طاقم  اإلنتاج  وزيادة  مادي،  النماذج بشكل  نقل  إلى  احلاجة  بفضل غياب 

مع صور بدالً من النماذج املادية. 
u .يسهم الترميز اآللي في حتسني في جودة البيانات، حيث يضمن معاملة اإلجابات املتطابقة بشكل متسق
u  تخفيض وقت املعاجلة بسبب الطابع اآللي للعملية. وهذا ميكن أن يؤدي إلى انخفاض كبير في الوقت الالزم

إلصدار نتائج احلصر للمستخدمني وبالتالي املساهمة في مكون هام من جودة البيانات )وهو دقة التوقيت(.
u  .املرونة إذ ال يحتاج أن يكون تصميم النموذج صارًما كما هو مطلوب بالنسبة لتقنية التعرف الضوئي على الرموز
u  تسهيل االيداع الرقمي للنماذج مما يسهم في كفاءة التخزين وسهولة استرجاع النماذج لالستخدام في

املستقبل.
تتمثل العيوب املرتبطة بتقنية التعرف الذكي على الرموز فيما يلي )األمم املتحدة، 2016أ(: 31.21

u .املطلوبة املتطورة  والبرمجيات  املعدات  املعدات بسبب  ارتفاع تكاليف 
u  استبدال احلروف، والذي ميكن أن يؤثر على جودة البيانات. حيث يقوم محرك التعرف باستبدال الرموز املوجودة

في النموذج بأخرى غير موجودة فيه. 
u .ضبط محرك التعرف وعملية التعرف على احلروف بدقة أمر حاسم في ظل املفاضلة بني اجلودة والتكلفة
u  برنامج في  للتمييز  قابلة  تكون  وأن  مقيدة  إجابة  منطقة  في  يدويًا  املكتوبة  اإلجابات  كتابة  إلى  احلاجة 

الرموز. التعرف الذكي على 
ميكن لتقنية التعرف الضوئي على الرموز التعرف على عالمات مصنوعة باستخدام قلم رصاص خاص على األرقام  32.21

أو احلروف املطبوعة مسبقا على استبيانات خاصة. تتضمن مزايا التعرف الضوئي على الرموز ما يلي )األمم املتحدة، 2016أ(:

u  سرعة التقاط إجابات مربع االختيار مقارنة باإلدخال اليدوي. عادة، سوف تقرأ أجهزة التعرف الضوئي على
الرموز ما معدله 7000 صفحة A4 في الساعة.

u .املعدات بشكل معقول انخفاض تكلفة 
u .والتشغيل التثبيت  سهولة 
u .تقنية راسخة مت استخدامها لعدد من السنوات في العديد من الدول
تشمل عيوب التعرف الضوئي على الرموز ما يلي )األمم املتحدة، 2016أ(: 33.21

u .املطلوبة في عملية طباعة االستبيانات الدقة 
u القيود املفروضة على نوع الورق واحلبر التي ميكن استخدامها
u .الدقة املطلوبة في تقطيع األوراق
u .التصميم املفروضة على شكل  القيود 
u .اشتراط وضع عالمة على خانات اإلجابة بشكل صحيح باستخدام قلم حبر أو قلم رصاص مناسب

األجهزة احملمولة باليد

احلاسوب  34.21 مبساعدة  الشخصية  املقابالت  استخدام  عند  البيانات  التقاط  عملية  لتسريع  أخرى  طريقة  توجد 
التي تستبدل االستبيانات  اللوحية، احلواسيب احملمولة، وما شابهها(  باليد مثل األجهزة  )باستخدام األجهزة احملمولة 
اإللكترونية باالستبيانات الورقية حيث يكمل القائمون باحلصر التقاط البيانات مباشرة )انظر الباب العشرين حول طرق 
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الدولةالتقنية
ألبانيا )2012(، كندا )2011(، جزر كوك )2011(، اجلمهورية التشيكية )2010(، اليونان )2009(، إيرلندا )2010(، الفحص بالنظر

مالوي )2007/2006(، مولدوفا )2011(، النرويج )2010(، السويد )2010(، الفلبني )2012(، جمهورية تنزانيا 
املتحدة )2008/2007( 

األرجنتني )2008(، البرازيل )2006(، كولومبيا )2014/2013(، كوت ديفوار )2015/2014(، غينيا االستوائية مقابلة شخصية مبساعدة احلاسوب
)2015(، الرأس األخضر )2015/2014(، فرنسا )2010(، غيانا الفرنسية )2010(، إيران )جمهورية إسالمية( 

)2014(، األردن )2007(، مالطا )2010(، مارتينيك )2010(، املكسيك )2007(، 1 املغرب )2016(، موزامبيق 
)2010/2009(، ناميبيا )2014/2013(، تايلند )2013(، فنزويال )جمهورية بوليفارية( )2008(

املقابلة الذاتية مبساعدة احلاسوب/ املقابلة على 
اإلنترنت مبساعدة احلاسوب واملقابلة الهاتفية 

مبساعدة احلاسوب واملقابلة الشخصية مبساعدة 
احلاسوب مًعا

أستراليا )2011/2010(، النمسا )2010(، البرازيل )2017(، كندا )2011(، إستونيا )2010(، فنلندا )2010(، 
أيسلندا )2010(، إيطاليا )2010(، التفيا )2010(، ليتوانيا )2010(، املكسيك )2017(1، بولندا )2010(، 

سلوفينيا )2010(، إسبانيا )2010/2009(، السويد )2010(، هولندا )2010(، الواليات املتحدة األمريكية 
)2012(

1 مالحظة: املكسيك )2017( اإلحصاء التجريبي
املصدر: منظمة األغذية والزراعة، تقارير البيانات الدليلية الفاو ,2018

جمع البيانات واستخدام التكنولوجيا(. يتم استخدام هذه الطريقة بشكل متزايد حيث أثبتت أنها اقتصادية من حيث 
التكلفة. عند استخدام هذه املنهجية، يتم برمجة منوذج اإلحصاء في تطبيق التقاط البيانات، حيث يحل محل النموذج 
الورقي سلسلة من األسئلة املتتالية التي تظهر على شاشة اجلهاز. يقرأ القائم باحلصر األسئلة كما تظهر على الشاشة 

ويدخل اإلجابة إما عن طريق حتديد إجابة محددة مسبًقا أو إدخال قيمة. وهذا يتيح الترميز اآللي املتزامن لإلجابات.

ميكن أن تسهم املقابلة الشخصية مبساعدة احلاسوب في خفض التكاليف وحتسني جودة البيانات ودقة توقيت  35.21
نشر البيانات عن طريق تقصير الوقت بني جمع البيانات وحتليلها. املصدر الرئيسي خلفض التكاليف هو انخفاض تكلفة 
التنقيح التي تقوم أيًضا بتحسني جودة البيانات. تعتبر عمليات التحقق املتقاطعة التلقائية وأمناط التخطي التي يتم 
فرضها بشكل صارم ميزات شائعة تزيد من جودة البيانات بشكل كبير. باإلضافة إلى ذلك، تسقط احلاجة إلى إدخال 
املقابلة مما يسهم في تقليص  أثناء  البيانات مباشرة على اجلهاز  إدخال  البيانات بفضل  البيانات بني خطوات معاجلة 
مصاريف معاجلة البيانات الكلية. باإلضافة إلى ذلك، يعد اإلرسال اآللي لالستبيانات املكتملة إلى قاعدة بيانات مركزية 
ملراقبة اجلودة والتجميع والتحليل الفوري أيًضا أحد أصول استخدام املقابلة الشخصية مبساعدة احلاسوب، مع جتنب 

خطوة األرشفة اليدوية ونقل االستبيانات الورقية التي تكون عرضة خلطر فقد البيانات. 

أن  36.21 يجب  البيانات.  التقاط  لتطبيق  شامل  اختبار  إجراء  احلاسوب  مبساعدة  الشخصية  املقابلة  جناح  يتطلب 
يشتمل االختبار على: االختبار الوظيفي )اختبار الصواب(، واختبار قابلية االستخدام )االختبار الذي يقرر فيه القائم على 
احلصر العادي ما إذا كان التطبيق سهل االستخدام(. وباإلضافة إلى ذلك، يلزم إجراء اختبار ميداني، ال سيما تلك األجزاء 

في النظام التي تعمل على نقل البيانات.

املقابلة الذاتية مبساعدة احلاسوب/ املقابلة على اإلنترنت مبساعدة احلاسوب واملقابلة الهاتفية مبساعدة احلاسوب

عادة ما يتم استخدام اإلنترنت واملقابلة الذاتية مبساعدة احلاسوب/ املقابلة على اإلنترنت مبساعدة احلاسوب  37.21
واملقابلة الهاتفية مبساعدة احلاسوب باالقتران مع الطرق األخرى. ويتشابه التقاط بيانات اإلحصاء باستخدام املقابلة 
الذاتية مبساعدة احلاسوب/ املقابلة على اإلنترنت مبساعدة احلاسوب واملقابلة الهاتفية مبساعدة احلاسوب مع جمع 
البيانات باستخدام األجهزة احملمولة باليد في أن النموذج عبر اإلنترنت ال يكون عادة النسخة القابلة للتحميل من 
النموذج الورقي. بل يكون تطبيق يرشد املستجيب عبر االستبيان. واألغلب أن تظهر األسئلة إما صفحة في كل مرة 

أو أن تكون بشكل متتالي.

تتسم  38.21 مستخدم  جتربة  لضمان  أساسًيا  أمرًا  اإلنترنت  عبر  النموذج  في  والتخطي  التدفق  أمناط  اختبار  يعد 
بالبساطة والكفاءة. يجري فريق معاجلة البيانات التابع لوكالة اإلحصاء اختبارات متعددة لدراسة استجابة اجلمهور 

العام للنموذج اإللكتروني كما يلتزم بإجراء التعديالت الالزمة قبل إجراء اإلحصاء الفعلي.

جدول 1.21 - أمثلة على مسح البيانات والنظم القائمة مبساعدة احلاسوب جلولة عام 2010 من 
اإلحصاءات الزراعية
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تدقيق البيانات

تُعّرف عملية تدقيق البيانات )اكتشاف البيانات( بأنها عملية مراجعة وتعديل بيانات اإلحصاء التي مت جمعها.  39.21
أو تصحيح  التعديل مراجعة  1994(. يتضمن  املتحدة،  )األمم  اجملمعة  البيانات  التحكم في جودة  ذلك هو  والغرض من 
اإلدخاالت من االستبيانات. تكمن أهمية تدقيق االستبيانات في )i( حتقيق التطابق في البيانات التطابق داخل اجلداول 
)داخل اجلداول وبينها( و )ii( الكشف عن القيم املتطرفة والتحقق منها أو تصحيحها أو إزالتها، ألن القيم املتطرفة هي 
من أهم عوامل وجود األخطاء في امللخصات )حيث تؤدي األخطاء الرئيسية في البيانات إلى نتائج غير صحيحة عند 

تطبيق عوامل التوسع في العينة(.

من املهم أن يشكل مكتب اإلحصاء املركزي فريقاً مسؤوالً عن تطوير قواعد وبرامج التدقيق. يجب أن يتكون  40.21
هذا الفريق من مدراء اإلحصاء، واخلبراء املتخصصني، ومعاجلي البيانات. يقوم املتخصصون بتطوير قواعد أو بنود التدقيق 
أو التقدير، والتي حتوي كافة تفاصيل قواعد التطابق والتدابير التصحيحية. وسيتم بعد ذلك تقدمي هذه املواصفات إلى 
التواصل املستمر بني  إن  التدقيق.  برامج  القواعد في حزمة  الذين يقومون عندها ببرمجة  البيانات،  موظفي معاجلة 
صياغة  يتم  2016أ(.  املتحدة،  )األمم  وشمولها  وكفاءتها  التدقيق  عملية  سرعة  لضمان  أساسي  أمر  الفريق  أعضاء 
قواعد التدقيق على أساس االستبيان وهي متثل الروابط املنطقية بني املتغيرات. يجب تضمني تعليمات التعديل في 
دليل املشرفني. من املهم إعداد دليل تدقيقي مفصل ووصف الكيفية التي يتم بها تطبيق اإلجراءات بالتفصيل. ينبغي 

اختبار هذا الدليل خالل اإلحصاء التجريبي. 

تدقيق البيانات يدويًا

وتتمثل إحدى الوظائف املهمة للتدقيق اليدوي في التحقق من فهم االستبيانات املكتملة للملكية على أنها  41.21
ملكية زراعية تلبي أدنى املتطلبات مثل حجم امللكية أو عدد املاشية، على النحو احملدد في إحصاء ما. ميزة أخرى مهمة 
هي التحقق من اكتمال االستبيان لتقليل حاالت عدم االستجابة. يجب أن يبدأ التدقيق اليدوي )في حال استخدام 
املقابلة بالورقة والقلم( في أقرب وقت ممكن بعد جمع البيانات وأقرب ما يكون من مصدر البيانات، في مكاتب املقاطعة 
أو اإلقليم أو املكاتب الفرعية مثاًل. ميكن إعادة االستبيانات اخلاطئة أو غير املكتملة إلى امليدان، أو تصحيحها في املكتب 
على أساس التعليمات املعطاة ملوظفي التدقيق )على سبيل املثال، استخدام املعدالت الشائعة في املقاطعة والبيانات 

التي مت احلصول عليها من ملكيات مجاورة(. 
قد تكون األخطاء التي يتم اكتشافها خالل عمليات التحقق من التطابق الداخلي واخلارجي عبارة عن أخطاء  42.21

في االستجابة، أو قد تنتج عن تسجيل الردود في املكان اخلطأ في االستبيان أو من الكتابة اليدوية غير الصحيحة وغير 
املقروءة. يجب أن يوضع في االعتبار أن جزًءا كبيرًا من األخطاء املكتشفة أثناء إدخال البيانات عند استخدام املقابلة 

بالورقة والقلم حتدث بسبب الكتابة اليدوية غير املقروءة.
من  43.21 العديد  مييل  حيث  والترميز  التحقق  لعمليات  عشوائية  مراجعة  إجراء  املفيد  من  اليدوي،  التدقيق  أثناء 

احملررين إلى تطوير أمناط لتصحيح األخطاء وتفسير اإلجابات املكتوبة بخط اليد التي يصعب قراءتها. على الرغم من 
احتمال حتيز بعض احملررين بيتم تقدمي نوع من التحيز، إال أنه من املهم أيًضا إجراء عمليات التصحيح باستمرار.

جتدر اإلشارة إلى أن التدقيق اليدوي يحمل بعض املزايا؛ مثل حتديد االستبيانات الورقية التي كان ينبغي إعادتها  44.21
الستكمالها، وبدء إجراء املتابعة. وباملثل، فإن مراجعة سريعة لالستبيانات متكن املشرفني من القائمني باحلصر من متييز 

اإلحصاءات الضعيفة وردود الفعل غير املتطابقة واتخاذ اإلجراءات التصحيحية عند حدوثها.

تدقيق البيانات آلًيا

في حني تتضمن بعض عمليات التدقيق تعديالت يدوية، وهي تصحيحات يتم إجراؤها يدويًا على االستبيانات  45.21
الورقية في املكتب، تشتمل غالبية عمليات التدقيق على تصحيح إلكتروني للبيانات الرقمية. ويرجع ذلك في األساس 
إلى سببني: أوالً، يحول حجم عملية اإلحصاء دون جعل عملية التدقيق اليدوي مجدية اقتصاديًا، وثانًيا، استخدام أجهزة 

احلاسوب لتحليل بيانات اإلحصاء يزيل اخلطأ البشري ويضمن التطبيق املتسق ملعايير التدقيق )األمم املتحدة، 2016أ(.

عند إتباع التدقيق اليدوي بالتدقيق اآللي، ينبغي تنسيق املرحلتني بحيث يستفاد من مزايا كل منهما على الوجه  46.21
األكمل. قبل كل شيء، يجب على املوظفني املسؤولني عن التدقيق احلاسوبي معرفة القواعد الدقيقة للتدقيق اليدوي 
لتجنب التناقضات احملتملة وجتنب إقحام التحيز الشخصي. على سبيل املثال، قد توجد األراضي املروية غير املزروعة في دول 
يتم فيها أحيانًا رعي املراعي. كما يجب على املتخصصني في املوضوع، الذين يعدون تعليمات للتدقيق احلاسوبي، معرفة 
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نوع وكيفية التدقيق اليدوي الذي يلزم القيام به. ومبا أن احلاسوب لديه القدرة على تنفيذ التعليمات بسرعة وبشكل 
كامل ودائم ودقيق، فإن من األفضل أن سيعهد ب بعض وظائف التدقيق، مثل فرض قيود على اإلدخاالت املفقودة، في حال 

طّبقت، أو التحويل من الوحدات احمللية إلى الوحدات القياسية، إلى أجهزة احلاسوب بدالً من التدقيق يدوي. 

يعد التدقيق اآللي مرحلة مهمة واقتصادية في اإلحصاءات، من حيث التكاليف واملوارد املطلوبة ووقت املعاجلة.  47.21
يتحقق التدقيق اآللي من املصداقية العامة للبيانات الرقمية فيما يخص اآلتي:

(i i)البيانات املفقودة أو عدم االستجابة )مثل: عمر صاحب امللكية الذي لم يتم اإلبالغ عنه
(ii i)اختبارات املدى أو القيود غير احملتملة أو املستحيلة )مثل: عمر صاحب امللكية أقل من 15 عاًما
(iii i التطابق املنطقي و/أو العددي أو عدم التطابق الداخلي )مثل: إنتاج القمح املبلغ عنه ولكن املساحة غير

مبلغة، عدد اخلنازير حتت فئات مختلفة ال يساوي إجمالي عدد اخلنازير الكلي(.

في كثير من احلاالت، حتدث هذه األخطاء بسبب الفشل في تعريف املصطلحات بالكامل في االستبيان، أو ألن عمال 
احلصر لم يتلقوا التدريب الكافي الكتشاف املعلومات غير املكتملة. وبالطبع، هنام احتمال أن تكون األخطاء ظهرت 

أثناء مرحلة التقاط البيانات.

ميكن إجراء التدقيق التلقائي بثالث طرق: )i( تدقيق تفاعلي في مرحلة التقاط البيانات؛ )ii( معاجلة بالدفعات؛  48.21
أو )iii( مزيج من االثنني معا. 

في طريقة تدقيق البيانات التفاعلي، تظهر رسائل اخلطأ على الفور على الشاشة و/أو قد ترفض البيانات ما  49.21
لم يتم تصحيحها. هذه العملية مفيدة في حالة األخطاء البسيطة مثل األخطاء املطبعية، ولكنها قد تبطئ عملية 
التقاط البيانات إلى حد كبير في حالة وجود أخطاء تتطلب التشاور مع املشرفني. يهدف التدقيق التفاعلي في مرحلة 
التقاط البيانات بشكل أساسي إلى اكتشاف األخطاء التي حدثت أثناء عملية التقاط البيانات، بينما يتم ترك احلاالت 
األكثر صعوبة، مثل عدم االستجابة، لعمليات تدقيق آلي منفصلة. كما يتم استخدام تدقيق البيانات التفاعلي مع 
املقابالت  احلاسوب،  مبساعدة  الهاتفية  املقابالت  احلاسوب،  مبساعدة  الشخصية  املقابالت  في  البيانات  جمع  أساليب 
البيانات على فحوص  التقاط  الذاتية مبساعدة احلاسوب/ املقابالت عبر اإلنترنت مبساعدة احلاسوب. حتتوي تطبيقات 
مبرمجة/ مما مينع أخطاء جتميع البيانات التي حتدث وقت التقاط البيانات. وتتمثل امليزة في أن التصحيح يتم على الفور 

وليس من الضروري االتصال باملستجيب مرة أخرى في وقت الحق.

البيانات وهو عبارة عن مراجعة للعديد من االستبيانات دفعة  50.21 التقاط  بالُدفعات بعد  البيانات  يحدث تدقيق 
البيانات، ميكن استخدام  واحدة. تكون النتيجة عادة ملف يحتوي على رسائل خطأ. ومبا أن التدقيق يبدأ بعد التقاط 
هذه الطريقة مع جميع طرق جمع البيانات. وميكن إعادة فحص تطابق االستبيانات أو تضمني قواعد حتكم أكثر من 
تلك املدمجة في تطبيق التقاط البيانات احلاسوبي عند استخدام املقابالت الشخصية مبساعدة احلاسوب، املقابالت 

الهاتفية مبساعدة احلاسوب، املقابالت الذاتية مبساعدة احلاسوب/ املقابالت عبر اإلنترنت مبساعدة احلاسوب.

في التدقيق اآللي، ميكن تصنيف أخطاء اإلجراءات إلى فئتني: حرجة وغير حرجة. يجب تصحيح األخطاء احلرجة  51.21
املقابالت الشخصية  الالحقة )في حال استخدام  البيانات  التقاط  أو  املعاجلة  إلى عرقلة عمليات  تؤدي  أنها قد  حيث 
مبساعدة احلاسوب، املقابالت الهاتفية مبساعدة احلاسوب، املقابالت الذاتية مبساعدة احلاسوب/ املقابالت عبر اإلنترنت 
مبساعدة احلاسوب(. بشكل عام، من املهم أن تقتصر األخطاء احلرجة على عدد قليل جًدا )على سبيل املثال، بينما تساوي 
افا أكبر من 0(. يجب التقليل من احلظر أثناء تطوير البرنامج. على  املساحة الزراعية املبلغ عنها 0، تكون مساحة الَكاسَّ
املعاجلة  مراحل  تدفق  دون مقاطعة  غير متطابقة  أو  بنتائج غير صحيحة  احلرجة  غير  األخطاء  تتسبب  اآلخر،  اجلانب 
الالحقة. ينبغي تصحيح أكبر عدد من األخطاء غير احلرجة دون املبالغة في التدقيق حيث من املمكن أن تؤدي املبالغة 
النتائج، وزيادة التكاليف، وتشويه القيم احلقيقية دون أن تضيف أية قيمة  زيادة الوقت الالزم لنشر  في التدقيق إلى 
إلى شكل اإلجابات النهائي بالضرورة. والقاعدة العامة للتدقيق هي اتباع سياسة احلد األدنى من خالل تدقيق أخطاء 

املستجيبني الظاهرة وردودهم اخلارجة عن السياق.

ميكن تطبيق تدقيق البيانات والكشف عن األخطاء على عدة مستويات )األمم املتحدة، 1994(: 52.21

u  ،نطاق محتمل أساس  على  البيانات  يتم فحص  النطاق".  "فحص  عادة  يسمى  والذي  البند،  على مستوى 
فمثاًل ينبغي أن يكون "العمر" أكبر من 0 وأقل من 120.

الباب الواحد والعشرون: معاجلة البيانات وأرشفتها

https://tinyurl.com/WCA2020-UN1994
https://tinyurl.com/WCA2020-UN1994


256

u  تكون أن  يجب  مثاًل  املترابطة.  االستبيان  بنود  عبر  الفحص  عمليات  تتم  حيث  االستبيان،  مستوى  على 
املناطق اخملتلفة. املساحة اإلجمالية مساوية جملموع فئات 

u  أو على مستوى الصلة؛  ذات  الفرعية  االستبيانات  العناصر في  يتضمن فحص  وهذا  على مستوى هرمي، 
أو من  االستقصاء  بيانات  توزيعات  من  لكل عنصر  نطاقات صاحلة  يتضمن حساب  وهذا  االستبيانات  عبر 

تاريخية الستخدامها في الكشف عن القيم الشاذة. بيانات 

التقدير

ال ميكن تصحيح بعض األخطاء املكتشفة دون إعادة إجراء مقابلة مع صاحب امللكية. عندما يكون من غير  53.21
املمكن إعادة االستبيانات إلى امليدان، تتوفر طريقة لتدارك األخطاء )التقدير( وذلك بتصحيح البيانات غير املتطابقة أو 
تعبئة اخلانات املفقودة استناًدا إلى معرفة سابقة. قد تكون هذه القيم معدالت جملموعات من ملكيات تتمتع بخصائص 
متشابهة، أو قد تكون استنتاجات منطقية تستند إلى معلومات أخرى )على سبيل املثال، قد يتم تقدير خانات العمر 
املفقودة للمالكني بناء على معلومات عن عمر أطفالهم(. ميكن نسخ البيانات املفقودة عن ملكية زراعية ما من ملكية 

أخرى مشابهة، دون أن لذلك األثر الكبير على النتائج النهائية. 

التقدير هو عملية معاجلة اإلجابات املفقودة أو غير السارية أو غير املتطابقة التي مت اكتشافها أثناء التدقيق.  54.21
بيانات  على  احلصول  لضمان  للملكية  املفقودة  القيم  أو  منها  عدد  أو  اإلجابات  إحدى  تغيير  العملية  هذه  تتضمن 
منطقية ومتماسكة فيما بينها. عند استخدام احلذف، يجب وضع إشارة بحيث يستطيع احملللون التمييز بني املعلومات 
التي مت اإلبالغ عنها وبني تلك التي يقدرها نظام التدقيق. هناك طريقتان إلزاميتان يشيع استخدامهما )أ( تقدير كولد 

دك )جداول البحث الثابتة( و)ب( تقدير هوت دك )جداول البحث الديناميكية( )انظر اإلطار 2.21(.

سواء كانت الطريقة املستخدمة هي تصحيح البيانات أو تقديرها، فإن كلتا الطريقتني دقيق يصعب تنفيذه.  55.21
ميكن أن تتم عملية املعاجلة يدويًا أو آلًيا عن طريق احلاسوب. بشكل عام، يوصى بالتصحيحات اليدوية الستقصاءات 
العينات الصغيرة، خاصة في الدول النامية. عادة ما تتضمن عمليات التقدير اليدوي استشارة القائم على االستبيان 
حول بعض املعلومات اإلضافية التي قد تكون مفيدة، أو ببساطة تعديل خطأ مطبعي سببه غالًبا الكتابة اليدوية 
غير املقروءة في االستبيانات الورقية. إحدى مشكالت التقديرات اليدوية تكمن في تكرار عملية التدقيق. قد يتطلب 
األمر عدًدا من عمليات التدقيق احلاسوبي قبل إزالة جميع األخطاء )مثاًل، لنقل أنه من أصل 800 خطأ مت اكتشافه في 
مقاطعة ما أثناء عملية الفحص األولى، صّحح 600 فقط بنجاح، وظهر 50 خطأ جديًدا تسببت في اكتشاف عملية 
التحقق الثانية لـ250 خطأ، وهكذا(. عالوة على ذلك، لتجنب التدقيق املتكرر للسجالت "اجليدة"، ينبغي تخزينها إما 

بشكل منفصل أو وضع عالمة عليها؛ بكن هذا ال مينع ظهور بعض املشاكل التنظيمية في كلتا احلالتني.

ميكن جتنب بعض املشاكل املذكورة أعاله باستخدام التقدير اآللي. إال أن هذه العملية حساسة وقد تؤدي إلى  56.21
تغيير كبير في قيم البيانات األصلية. فقد أفسدت أخطاء البرمجة بيانات بعض االستقصاءات بحيث أدت إلى إتالفها 

كلًيا. لذا، يلزم نسخ ملفات البيانات بشكل دوري قبل كل جولة تدقيق. 

57.21 تراعي فلسفة التدقيق والتقدير اآللية اجلوانب التالية: )i( الهدف املباشر في اإلحصاء الزراعي هو جمع  57.21

بيانات ذات نوعية جيدة. إذا مت اكتشاف عدد قليل من األخطاء فقط، فإن أي طريقة تصحيح تعد مقبولة؛ )ii( من املهم 
عدم  بتبويب  يُسمح   )iii( التصحيح(؛  نوع  )حسب  التصحيحي  واإلجراء  املكتشفة  األخطاء  لعدد  بسجل  االحتفاظ 
االستجابة في عمود منفصل. يرجى االنتباه إلى أن مستخدم البيانات، بشكل عام، أقل تأهيالً من اخلبير اإلحصائي 
في معرفة معنى عدم االستجابة )خذ مثااًل على ذلك عمر املالك الذي لم يتم اإلبالغ عنه( ومن األفضل عدم رؤيته 
لهذه الفئة؛ )vi( يعد تكرار املعلومات التي مت جمعها في االستبيان مفيًدا في كشف اخلطأ في اإلجابة ونوعية البيانات 
بشكل عام. على سبيل املثال، إذا مت جمع البيانات عن العدد اإلجمالي للخنازير وتصنيفها حسب العمر )على سبيل 
املثال، أقل من ثالثة أشهر وثالثة أشهر وأكثر(. قد ينتج عن هذا التكرار ما مجموعه 6 خنازير مصنفة حتت 3 في أقل من 
ثالثة أشهر و 2 أشهر و 3 أشهر )على سبيل املثال 6 ≠ 3 + 2(. من الصعب تصحيح هذه البيانات ما لم تتم زيارة امللكية 
مرة أخرى أو يتم اكتشاف أخطاء إدخال البيانات. بيد أن التكرار املفرط قد يؤدي إلى بطء معاجلة البيانات إلى حد كبير. 
ولذلك، يعتبر أن وجود قدر معقول من التكرار في البيانات، خاصة بالنسبة للبيانات الهامة، أمر مفيد، ولكن عندما 

يكون هناك الكثير من البيانات الزائدة عن احلاجة، قد يتعني جتاهل بعضها.
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بعد تدقيق البيانات، في احلاالت التي يتم فيها استخدام أخذ العينات يتم حساب األوزان وتعيينها لسجالت  58.21
بيانات الوحدات وفًقا ملنهجية أخذ العينات املستخدمة. وتستخدم هذه األوزان الستقراء نتائج االستقصاء بالعينة 
جلعلها متثل السكان املستهدفني، أو لضبط عدم االستجابة في عمليات احلصر اإلجمالية. تشمل البيانات اإلجمالية 
واإلجماليات السكانية من البيانات احلاسوبية جمع البيانات للسجالت التي تتقاسم خصائص معينة، وحتديد مقاييس 

املتوسط والتشتت.

التحقق من صحة البيانات
يلزم التحقق من صحة جميع عناصر البيانات للتأكد من تطابقها ودقتها جلميع الفئات على مستويات مختلفة  59.21

من التجميع اجلغرافي. تتم عملية إثبات الصحة بالتوازي مع العمليات األخرى، وبالتالي، يجب أن تبدأ مع مساحات احلصر 
األولى التي تكمل املعاجلة، وتستمر مع عمليات جتميع البيانات اجلغرافية األكبر عند توفرها. ستشتمل هذه اجملموعات 
في نهاية املطاف على مساحات جغرافية كاملة، كما هو محدد للدولة )املناطق أو األقاليم على سبيل املثال(. يضمن 
هذا أن يتم فحص البيانات عدة مرات لعدد أكبر من السكان. هذا أمر ضروري ألن اجملموعات السكانية الصغيرة قد ال 
متأل جميع اخلانات في اجلداول. تسمى عملية التحقق من صحة البيانات على املستوى التجميعي أيًضا بالتدقيق الكلي. 
يهدف التدقيق الكلي إلى تدقيق البيانات على املستوى الشامل وعزو التناقضات إلى االستبيانات الفردية. تركز التعديالت 

الكلية على حتليل األخطاء التي لها تأثير على البيانات املنشورة.
عند اإلمكان، يكون من املفيد مقارنة عناصر البيانات في اإلحصاء واالستقصاءات احلديثة ومصادر البيانات  60.21

اإلدارية. ميكن أن تعطي هذه املقارنة مؤشرات للتغيرات املتوقعة، أو تقدم تفسير للتغيرات أو التحركات املكتشفة في 
املفيد حتديد  والسابقة، من  احلالية  بيانات اإلحصاءات  البينية في  التغيرات  التحقق من صحة  بيانات اإلحصاء. عند 

مستويات التفاوت املسموحة للتغيرات في عناصر البيانات.
يضمن التحقق من صحة البيانات قبل أن تنتقل من مركز املعاجلة تصحيح األخطاء الهامة في امللف النهائي.  61.21

ميكن بعد ذلك استخدام امللف النهائي كقاعدة بيانات مصدرية تبنى عليها كافة املنتجات املعدة للنشر. من املهم أن 
يتم إنشاء جميع املنتجات من ملف مصدري واحد. فيمكن أن يسبب إحداث تغييرات في امللف املصدري بعد التحقق 
البيانات واملنتجات. من  البيانات في صدور منتجات من ملفات مصدرية مختلفة، مما قد يؤثر على سالمة  من صحة 
املهم للغاية أن تكون عملية التحقق من الصحة مستمرة ومتوازية مع جميع العمليات األخرى. وهذا يسمح باكتشاف 
املشكالت مبكرًا ويسهل التنفيذ الالحق لإلصالحات سواء على أنظمة املعاجلة أو اإلجراءات. من املهم أيًضا أن يتم 
اكون عملية التحقق من الصحة جزءا من اختبارات املعاجلة السابقة لإلحصاء. يجب أن تكون البيانات النهائية التي مت 
التحقق منها والتي مت إصدارها من مركز املعاجلة كاملة، مع توفر التفاصيل أو أية تغييرات في البيانات التي قد تسبب 

مشاكل للمستخدمني. لالطالع على املزيد من التفاصيل، اذهب إلى األمم املتحدة )2016أ(. 

اإلطار 2.21 - طرق التقدير 

"كولد دك" و"هوت دك" هي أسماء إلجراءات شائعة تستخدم لتقدير البيانات املفقودة أو اخلاطئة.

في حالة "كولد دك"، يتعني وجود بيانات منتقاة مسبًقا للملكيات الزراعية النموذجية لكل منطقة إدارية، ثم تنسخ هذه 
البيانات لتحل محل اخلانات الفارغة أو لتقدير اإلجابات على أساس تناسبي من توزيع الردود السارية. تستخدم هذه الطريقة 
جدول بحث ُمخزَّن مسبقاً، غالباً ما يتم استخالصه من بيانات موثوقة من إحصاءات أو استقصاءات سابقة أو مصادر أخرى، 

لتقدير القيم املفقودة.

أما طريقة "هوت دك" فتتطلب استخدام البيانات من ملكية متتلك خصائص مشابهة من امللكيات التي متت معاجلتها 
مؤخرًا بدالً من استخدام بيانات من ملكيات محددة مسبًقا. تنطوي هذه العملية على البحث في سجالت اإلحصاء حتى 
يتم العثور على سجل مماثل لكن ال يحمل نفس التضارب. ثم يتم نسخ القيم من احلقل اخلاص في هذا السجل إلى السجل 

الذي يحمل القيمة املفقودة. 

بينما تعد طريقة "كولد دك" أسهل في التنفيذ، فإنها تتطلب أن يكون اختيار قيم االستبدال مثالًيا حتى ال يحدث حتيز في 
البيانات أو يتم تقليص التقلبات على نحو مصطنع )خاصة في حالة االستخدام املكثف(. أما طريقة "هوت دك" فتتحاشى 

هذا االحتمال ألنها تستخدم بيانات موجودة أصال، إال أنها تظل طريقة أكثر تعقيًدا عموًما.

وعلى أية حال، ينبغي االحتفاظ بأكثر من طريقة وصول إلى كل إجراء، حسب املساحات، واملناطق، وما إلى ذلك، ويجب أن 
يظل هذا العدد ضمن حدود معقولة. 
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التبويب

يعد التبويب جزءا مهما من اإلحصاء إذ إن اجلداول واخلرائط هي النتائج األكثر أهمية واخملرجات األكثر استخداماً  62.21
في عملية اإلحصاء بأكملها )انظر الباب السابع(. كما هو موضح في البابني السابع والتاسع عشر، يلزم االنتهاء من 
واإلحصاءات  التمهيدية  االختبارات  واختبارها خالل  إلخ(  احلاسوب،  برامج  التبويب،  التحضيرية )خطة  األعمال  جميع 
التجريبية. أهم مشاكل اجلداول النهائية هي تلك األخطاء التي ارتكبت في املراحل السابقة لعمليات اإلحصاء، والتي 
قد ال تظهر للعيان إال بعد التبويب. هذا وقد تتسبب احلاجة إلى تصحيح البيانات ومعاجلة البرامج وإعادة التجديد في 

هذه املرحلة إلى تأخير كبير في نشر النتائج.

عوامل التوسع، حساب خطأ العينات، وحتليل البيانات اإلضافية

عند استخدام طريقة أخذ العينات مثال للوحدات التكميلية في النهج التركيبي أو وحدات التناوب في طريقة  63.21
اإلحصاء واالستقصاء املتكامل، يجب حساب عوامل التوسع وتطبيقها وفًقا لتصميم العينة. ميكن جتميع البيانات 
يتم  البيانات وتقييمها بشكل صحيح ما لم  املناسبة. ال ميكن استخدام  التوسع  التقييم وعوامل  باستخدام صيغ 
ربط خطأ أخذ العينات بالقيم التي مت احلصول عليها. في بعض احلاالت، تستخدم التنبيهات التي تكون مهمتها حتذير 

املستخدم عن مدى اخلطأ في أخذ العينات، وبالتالي جودة البيانات املنشورة.

أرشفة البيانات

تشمل أرشفة مواد اإلحصاء العديد من اجلوانب مبا في ذلك الوثائق التقنية وملفات البيانات وبرامج تكنولوجيا  64.21
املعلومات وغيرها. وينصب تركيز هذا القسم على أرشفة ملفات بيانات اإلحصاء احلاسوبية. تعد أرشفة بيانات اإلحصاء 
إضافة مهمة جديدة للبرنامج العاملي لإلحصاء الزراعي 2020. اإلحصاء الزراعي هو عملية إحصائية رئيسية ويتم إجراء 
ومؤسسية  ثقافية  قيمة  اإلحصاء  بيانات  أن حتمل  األخرى، ميكن  البيانات  مثل  البيانات.  عند جمع  كبيرة  استثمارات 

بعيدة في املستقبل.

ومع ذلك، فقد أثبتت التجارب السابقة أن العديد من الدول، ال سيما الدول النامية، لم تعد حتتفظ مبلفات بيانات  65.21
اإلحصاء التي ال يتعدى عمرها بضع سنوات ألسباب تقنية وتنظيمية. في بعض احلاالت، قد ال تتوفر حتى اجلداول اجملمعة 
إال في تنسيق ورقي. وتعرقل هذه املسألة إمكانية استخدام أو إعادة استخدام بيانات اإلحصاء والسالسل الزمنية وغيرها 

من أنواع التحليل التاريخي على نطاق أوسع كما أنها تكون مشكلة أمام تبرير التكلفة العالية لإلحصاء.

اإلطار 3.21 - مصادقة التحقق من صحة البيانات )كندا كمثال( 

الزراعة(  مجال  في  متخصصون  وخبراء  اإلحصاء  مديري  من  )تتألف  مصادقة  جلنة  الكندية  اإلحصاء  هيئة  لدى  يوجد 
متغير  كل  مراجعة  تتم  رسمي.  بشكل  النتائج  ومصادقة  البيانات  صحة  مبراجعة  التحقق  عملية  نهاية  في  تقوم 
جلنة  إلى  املقدمة  املعلومات  في  التالية  الشروط  تتوافر  أن  يجب  اجلغرافية.  املنطقة  حسب  ومصادقته  اإلحصاء  في 

املراجعة: لدعم  التصديق 

u .)توقع نتائج اإلحصاء )تنبؤات، استقصاءات أخرى، مشاورات مع خبراء القطاع
u .ربط النتائج مع السياق االجتماعي واالقتصادي احلالي
u .مقارنة النتائج مع البيانات التاريخية والبيانات اإلدارية وبيانات االستقصاء وغيرها من املتغيرات املرتبطة
u .حتديد تأثير املعاجلة والتحقق من صحة البيانات اخلام
u .حتديد تأثير أصحاب امللكيات الذين تركوا القطاع، واملنضمون اجلدد، والالعبني الكبار
u :عمل توصيات للجنة بـ

l  البيانات؛ نشر 
l البيانات مبذكرة حتذيرية؛ نشر 
l تأجيل نشر البيانات ملزيد من التحقيق قبل النشر؛ أو
l .البيانات عدم نشر 
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أن  66.21 ميكن  الذي  الوقت  معرفة  املستحيل  من  أنه  وحيث  املادية.  البيانات  لتأمني  كافية  تدابير  اتخاذ  املهم  من 
تتعرض فيه البيانات للتدمير عن غير قصد من جراء الكوارث الطبيعية أو احلرائق أو انقطاع التيار الكهربائي أو أخطاء 
"غير  أو  باإلنترنت"  "متصلة  النسخ  هذه  تكون  أن  ميكن  للبيانات.  احتياطية  نسخ  وجود  الضروري  من  فإنه  البرمجة، 
نفس جهاز  على  تخزينها  بعدم  اخملزنة  النسخ  لكافة  املتزامن  التدمير  متنع  أن  منها  الغاية  ولكن  باإلنترنت"،  متصلة 
احلاسوب أو اخلادم و/أو في نفس الغرفة أو املبنى. فمثال، ميكن تخزين نسخة واحدة من البيانات في خزينة مضادة للحريق 

أو االحتفاظ بنسخة من البيانات احمللية في كل مكتب من املكاتب احمللية.

توفر البيئة التكنولوجية اجلديدة الظروف املناسبة ألرشفة اإلحصاءات باستخدام األدوات التقنية املناسبة.  67.21
املناسبة في  اتخاذ اإلجراءات  يتم  وامليزانية بحيث  بالكامل في عملية تخطيط اإلحصاء  اجلانب  وينبغي تعميم هذا 
الوقت املناسب. ينبغي ملنتجي بيانات اإلحصاء أن يوجهوا استثماراتهم إلى املوارد، مبا في ذلك املوظفني، واإلجراءات )مثل 
ترحيل التنسيق(، والبنية التحتية التكنولوجية، والتمويل وذلك حلفظ وأرشفة بياناتهم الرقمية. يلزم وجود موظفني 

متخصصني كجزء من فريق اإلحصاء األساسي املسؤول عن األرشفة منذ بداية تخطيط اإلحصاء.

عمليا، وكما ذكرنا من قبل، ينبغي إدراج خطوة أرشفة البيانات في عملية تخطيط اإلحصاء. يبدأ التحضير  68.21
بالتقييم الذاتي للحفظ. وبناًء على نتائج ومتطلبات نظام األرشفة املنشود، ينبغي تخطيط ما يلزم من املوارد املالية 
وتكنولوجيا املعلومات واملوارد البشرية املناسبة. كما يلزم وضع جدول زمني مفصل ألنشطة األرشفة، وأن تتم مزامنته 

مع اجلدول الزمني لإلحصاء الزراعي اإلجمالي، ومراقبته وحتديثه بانتظام.

على عكس املواد املادية، ينبغي صيانة البيانات الرقمية بشكل مستمر مع مرور الوقت لضمان إعادة االستخدام.  69.21
وهذا يشمل احلماية ضد تقادم األجهزة والبرمجيات، مثل األقراص املرنة عدمية اجلودة وتنسيقات امللفات غير القابلة 
للقراءة، باإلضافة إلى التهديدات املادية، مثل الكوارث الطبيعية أو السرقة أو التخريب )DPMW، 2018(. تضمن الصيانة 
املستمرة أيًضا توثيق البيانات على نحو جيد؛ قد يكون املستخدمون قادرين على فتح البيانات وقراءتها، ولكن لن حتمل 

محتوياتها أية قيمة بدون وصف كاٍف لفهم معناها.

الرقمية على املدى الطويل. يلخص  70.21 البيانات  إدارة  الرقمية ملكاتب اإلحصاء  حلسن احلظ، تتيح معايير احلفظ 
امللحق الثالث التوجيهات الصادرة عن الشبكة الدولية الستقصاءات العائالت )IHSN 2009( ويعرض املعايير التي تروج 

لها املنظمات الدولية الرائدة في وقت إعداد هذه الوثيقة.

بيانات  71.21 البيانات وقد يكون لها طرق أرشفة مختلفة وفترات احتفاظ ومتطلبات  أنواع من  ميكن أرشفة عدة 
البيانات  وملفات  املنشورة،  النهائية  التجميعية  والبيانات  احلاسوبية،  اإلحصاء  بيانات  البيانات  أنواع  تشمل  دليلية. 
املؤقتة، والبيانات غير املنظمة )الوثائق، وسجل القرار، وخطة العمل، وامليزانية، وكتيبات األدلة، واالستبيانات، وما إلى 

ذلك(. غير أن امللحق الثالث يركز على البيانات احلاسوبية.

الرقمية بحيث ميكن  72.21 باملواد  ختاًما، جتدر اإلشارة إلى أن وجود املعايير يساعد مكاتب اإلحصاء على االحتفاظ 
الوصول إليها وفهمها بشكل مستقل على املدى الطويل. ميكن للتقييمات الرسمية أن تساعد في تقييم موثوقية 

املؤسسة كمشرف رقمي. إن ضمان جودة إجراءات احلفظ هو عملية مستمرة أكثر من كونها هدًفا.
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الباب الثاني والعشرون: 
الوصول اآلمن إلى البيانات احلاسوبية

تتزايد الضغوط العتماد املزيد من البيانات املفتوحة، مبا في ذلك إمكانية الوصول إلى بيانات 
اإلحصاء الزراعي احلاسوبية. وبينما ميكن الوصول إلى اجلداول اجملمعة بسهولة في املنشورات 
البيانات احلاسوبية إلجراء  أو اإللكترونية، فقد تكون هناك حاجة إلى الوصول إلى  الورقية 
مزيد من التحليل املتعمق. ميكن أن يسهم استخدام البيانات احلاسوبية على نطاق أوسع 
في زيادة أهمية اإلحصاء وقيمته وإفادة جمهور أكبر من املستخدمني. غير أن الوصول إلى 
بيانات اإلحصاء احلاسوبية يتطلب اتخاذ تدابير قانونية وتقنية كافية للحفاظ على سرية 
اإلحصاء.  لبيانات  استخدام  سوء  أي  ومنع  الرئيسية  البيانات  قاعدة  وسالمة  املستجيبني 
يقدم هذا الباب وامللحق الرابع ملخصاً للمسائل املتعلقة بالوصول اآلمن إلى بيانات اإلحصاء 

احلاسوبية وتوجيهات حول اإلطار واألدوات املمكنة التي ميكن أخذها بعني االعتبار.

مقدمة
يقدم الباب الواحد والعشرون إرشادات حول طريقة أرشفة بيانات اإلحصاء واحلفاظ عليها بشكل صحيح، عادة  1.22

ملفات البيانات اإللكترونية. من االعتبارات املهمة األخرى السماح بنفاذ أوسع وأيسر إلى بيانات اإلحصاء، ال سيما البيانات 
احلاسوبية. وبينما ميكن الوصول إلى اجلداول اجملمعة بسهولة في املنشورات الورقية أو اإللكترونية، فقد تكون هناك حاجة 
إلى الوصول إلى البيانات احلاسوبية إلجراء مزيد من التحليل املتعمق. ميكن أن يسهم استخدام البيانات احلاسوبية على 
نطاق أوسع في زيادة أهمية اإلحصاء وقيمته وإفادة جمهور أكبر من املستخدمني. غير أن الوصول إلى بيانات اإلحصاء 
احلاسوبية يتطلب اتخاذ تدابير قانونية وتقنية كافية للحفاظ على سرية املستجيبني وسالمة قاعدة البيانات الرئيسية 

ومنع أي سوء استخدام لبيانات اإلحصاء.
يقدم هذا الباب وامللحق الرابع ملخصاً للمسائل املتعلقة بالوصول اآلمن إلى بيانات اإلحصاء احلاسوبية وتوجيهات  2.22

الرابع  امللحق  في  التفاصيل  من  مزيد  على  العثور  ميكن  االعتبار.  بعني  أخذها  ميكن  التي  املمكنة  واألدوات  اإلطار  حول 
واالستراتيجية العاملية )2014(.

ما هي البيانات احلاسوبية؟
إحصاء.  3.22 أو  تعبئة استقصاء  املستجيب عند  التي يسجلها  املعلومات  إلى  احلاسوبية  البيانات  يشير مصطلح 

بالنسبة لإلحصاء الزراعي، فإن هذا يتوافق مع البيانات التي مت جمعها حول امللكية. يتوافق كل صف مع ملكية وكل عمود 
مع متغيرات البيانات. باإلضافة إلى العالمات املتغيرة يحتاج الباحثون وغيرهم من مستخدمي البيانات إلى بيانات دليلية 
.)OECD 2017( تساعدهم في فهم الرموز والتعريفات واملفاهيم التي تدعم البيانات التي مت جمعها )انظر الفقرة 11.22(

استخدام البيانات احلاسوبية

التي تتطلب  4.22 أو االستقصاء لتحليل األسئلة  بيانات اإلحصاء  للباحثني باستخدام  البيانات احلاسوبية  تسمح 
حتليالً أكثر دقة مقارنة باجلداول األصلية. على سبيل املثال، تظهر اجلداول املنشورة غالًبا نتائج لكل متغير على حدة، 
املتغيرات، لشرح  أو بني مجموعة من  املتغيرات،  املتبادلة بني  العالقة  التحليل األكثر تفصيالً فهم  ولكن قد يتطلب 
النتيجة على متغير آخر. ال ميكن للوكالة اإلحصائية نشر جميع اجلداول املتقاطعة ذات الصلة في التقرير الرئيسي. 
لذا، يتيح الوصول إلى البيانات احلاسوبية للباحثني استكشاف أسئلة ذات معنى من خالل البيانات املتاحة. ملزيد من 

التفاصيل حول األساس املنطقي الستخدام البيانات احلاسوبية، انظر Eurostat, 2005 وEurostat, 2009أ.

بيانات الزراعة احلاسوبية

من اخلصائص املميزة للبيانات الزراعية أن امللكيات تندرج ضمن تعريف املشاريع أو الشركات كونها وحدات إنتاج.  5.22
تختلف مخاطر وتقنيات التحكم في اإلفصاح عن بيانات األعمال عن تلك اخلاصة باالستقصاءات املنزلية. على سبيل 
املثال، "ال تقوم الوكاالت أبًدا بنشر بيانات النشاط التجاري إال إذا متت إزالة جميع األنشطة التجارية الكبيرة وتطبيق 

https://stats.oecd.org/glossary/
https://tinyurl.com/WCA2020-Eurostat2009a
https://tinyurl.com/WCA2020-Eurostat2009a
https://tinyurl.com/WCA2020-Eurostat2005
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تقنيات حتديد اإلفصاح األخرى أو استبدال مجموعة البيانات بأكملها مبجموعة بيانات وهمية. ويرجع ذلك إلى التوزيعات 
 Shlomo، .and N .O’Keefe، C( "املنحرفة النمطية واحتمال نشر قيم املتغيرات احلساسة من خالل مصادر متاحة للجميع
2012(.باإلضافة إلى ذلك، تعد بيانات املشاريع أو األعمال اخلاصة باملزارع التجارية الكبيرة في الغالب فئة مستهدفة 

 .)Dupriez and Boyko, 2010( صغيرة، وبالتالي، يصعب إخفاء هويتها

ومع ذلك، ميكن القول إن بيانات اإلحصاء واالستقصاء الزراعي تتشارك مع بيانات استقصاء املشاريع وبيانات  6.22
استقصاء العائالت في اخلصائص. والسبب في ذلك هو أن امللكيات الزراعية تتكون إما من مزارع صغيرة يديرها األفراد، 
أكثر  وهي  قانونية،  كيانات  وتديرها  النطاق  واسعة  تكون  ما  غالباً  و مشاريع  جتارية  مزارع  أو  الكفاف،  أجل  من  وغالباً 
تشابهاً في اخلصائص مع الكيانات التي تغطيها الدراسات االستقصائية النموذجية للمشاريع. ال تقتصر احلاجة إلى 
التباحث على الكيانات فقط، وإمنا على املتغيرات في مجموعات البيانات نفسها مثل البيانات الزراعية التي قد حتتوي 
على معلومات حساسة حول الهوامش اإلجمالية واملبيعات وما إلى ذلك، أو املتغيرات التي ميكن أن توضحها مثل اإلنتاج 

/ احلصاد واإليصاالت والتكاليف.

كما هو موضح أدناه، قد تكون بعض أنواع طرق الوصول أكثر مالءمة للوحدات الزراعية في القطاع التجاري،  7.22
تفاعل  كيفية  أو  امللفات  هذه  إلى  الوصول  ميكنهم  الذين  املستخدمني  نطاق  على  أكبر  حدود  وضع  يلزم  قد  حيث 
الزراعية متجانسة نسبياً وهناك عدد كبير منها، ميكن تطبيق طرق  املستخدمني مع امللفات. عندما تكون الوحدات 
أخرى )االستراتيجية العاملية، 2014(. وبالتالي يتعني على خبراء مراقبة اإلفصاح في وكالة اإلحصاء دراسة اخلصائص، 

وبطبيعة احلال، الطرق املناسبة للوصول لكل ملف بيانات. 

معّرفات  8.22 إطالق  خالل  من  الهوية  عن  الكشف  وهي  الزراعية،  للبيانات  بالنسبة  خاصة  مسألة  أيضا  هنالك 
جغرافية صغيرة النطاق من بيانات مرجعية جغرافية عن امللكيات أو رقع األراضي أو من أخذ العينات من إطار املساحات 

)انظر البابني الثالث عشر واخلامس عشر(.

السرية

أن  9.22 في  املتحدة  األمم  عن  الصادرة  الرسمية  لإلحصاءات  األساسية  املبادئ  تتبع  أن  اإلحصائية  للوكاالت  ينبغي 
"يتعني إضفاء السرّية التاّمة على البيانات الفردية اجملّمعة أو املتأتّية من منتجي اإلحصائيات الرسمية سواء تعّلقت 
بأشخاص طبيعيني أو معنويني ويتعنّي استخدامها حصرّيا ألغراض احصائية" )األمم املتحدة، 2014أ(. باإلضافة إلى ذلك، 
ال ينبغي أن تكشف اإلحصاءات الرسمية، بشكل مباشر أو غير مباشر، عن اخلصائص املتعلقة بالوحدات احملمية إلى أي 
طرف ثالث بطريقة قد تعّرف عن أي مستخدم وحدة فردية أو تسهم في استخالص معلومات إضافية )معلومات غير 

معروفة للمستخدم من قبل( حول وحدة محمية.

األطر القانونية والسياساتية

عند توفير الوصول إلى البيانات احلاسوبية، يجب أن تلتزم الوكالة باإلطار القانوني واملواثيق التي تعمل مبوجبها. 10.22

البيانات الدليلية واإلفصاح اإلحصائي

قبل إتاحة البيانات اإلحصائية للمستخدمني، يجب توثيق البيانات الدليلية املناسبة للسماح للمستخدمني  11.22
بفهم البيانات الواردة في امللف، وبالتالي، طريقة حتليلها. عادة ما تعرف البيانات الدليلية على أنها "بيانات حول البيانات". 
"من املهم تزويد املستخدمني بقاموس بيانات مناسب يصف محتوى جميع املتغيرات املضمنة في مجموعة البيانات. 
غير أن البيانات الدليلية اجليدة تعد أكثر بكثير من مجرد قاموس بيانات” )Dupriez and Boyko, 2010(. راجع أيًضا 

WCA 2020 Volume 1 Chapter 10

يعني احلفاظ على السرية بذل أفضل احملاوالت لضمان عدم إفصاح امللف للبيانات املقيدة فيه. يحدث اإلفصاح  12.22
عندما يكتشف أو يعرف مستخدم ملف البيانات احلاسوبية شيًئا لم يكن يعرفه من قبل عن املستجيب في اإلحصاء 
أو االستقصاء، أو عندما يظهر احتمال تعّرف مستخدم البيانات احلاسوبية على ملكية أو فرد في عائلة صاحب امللكية 

عند استخدام املعلومات الواردة في امللف.

البرنامج العاملي لإلحصاء الزراعي 2020

http://ihsn.org/sites/default/files/resources/IHSN-WP005.pdf
https://tinyurl.com/WCA2020-gsars2014
https://tinyurl.com/WCA2020-gsars2014
https://tinyurl.com/WCA2020-UN2014a
https://tinyurl.com/WCA2020-UN2014a
http://ihsn.org/sites/default/files/resources/IHSN-WP005.pdf
http://www.fao.org/3/a-i4913a.pdf
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الرقابة على اإلفصاح اإلحصائي

يشير اإلفصاح اإلحصائي إلى عملية التأكد من أن متطلبات السرية التي حتكم عمل مكتب اإلحصاء الوطني  13.22
قد مت استيفائها وأن خطر الكشف عن معلومات حول املستجيب يقف عند احلد األدنى. يشار إلى هذا أيًضا مبصطلح 
إخفاء الهوية. من املعروف عادة أنه ال يوجد شيء اسمه بيانات "آمنة" متاما. وبالتالي، فإن األمر يتعلق بقياس مخاطر 

اإلفصاح في مقابل الفوائد املتأتية من إتاحة الوصول.

أنواع الوصول اآلمن

توجد طرق متنوعة لتأمني الوصول، حتمل كل منها مميزات وعيوب مختلفة من ناحية الوصول وتوافر املعلومات  14.22
والتكاليف والسرية.

ملفات االستخدام العام

تقوم هذه امللفات )التي ميكن أن تكون من استقصاء أو عينة من سجالت إحصائية( بعملية فرض رقابة دقيقة  15.22
على اإلفصاح اإلحصائي للحد من احتمال تكرار هوية املستجيب. يُطلب من الباحثني املوافقة على شروط استخدام 

معينة في اتفاقية "النقر إلى الظهور".

امللفات املرخصة

كما تكون امللفات املرخصة أيضاً غير مخصصة ولكن مع احتمال تطبيق إجراءات أقل للرقابة على اإلفصاح  16.22
اإلحصائي. ويعتمد هذا على طبيعة امللف وسياسات املنتج. وعلى ذلك، سيطلب منتجو البيانات من الباحثني التعريف 
بأنفسهم وتوضيح ماهية البحث الذي يقومون به. كما سيطلب منهم التوقيع على شهادة حتدد من الذي له حق 
االطالع على امللف و شروط االستخدام. قد تفرض منظمة الباحث أيًضا متطلبات معينة. "تسمح اتفاقات الترخيص 
عليه  املنصوص  النحو  على  التقييد  شديدة  ظروف  ظل  في  ولكن  املوقع،  خارج  السرية  البيانات  باستخدام  للباحث 
في اتفاق ملزم قانونًا. إن الترتيبات التي تفرض قيوًدا على من لديه حق الوصول، وفي أي مواقع، وألي أهداف يسمح 
بالوصول ألجلها، تتطلب عادًة اتفاقيات مكتوبة بني الوكالة واملستخدمني. عادة ما تُخضع هذه االتفاقيات املستخدم 
للغرامات، وحرمانه من الوصول في املستقبل و/أو عقوبات أخرى بسبب اإلفصاح غير الصحيح للمعلومات الفردية 
واالنتهاكات األخرى لشروط االستخدام املتفق عليها. قد يخضع املستخدمون لعمليات التدقيق اخلارجية التي جتريها 
لعقوبات  يخضعوا  قد  أو  غرامات  دفع  اخملالفني  املستخدمني  من  يُطلب  قد  االتفاقية.  شروط  اتباع  لضمان  الوكالة 

".)2005 ،FCSM(قانونية أخرى

مرافق الوصول عن بعد

تشمل مرافق الوصول عن بعد نافذة خدمات يقدمها منتجو البيانات وتسمح للباحثني بعرض املنهج العلمي  17.22
الذي سوف يستخدمونه في حتليالتهم. ويتم تزويد الباحث مبلف صناعي مياثل في البنية واحملتوى مجموعات البيانات 
الفعلية. حينئذ يكون في إمكان الباحث وضع برامج وإجراءات باستخدام أدوات مثل SAS،SPSS، STATA أو R.وميكن نقل 
البرامج لطاقم موظفي مكتب اإلحصاء املركزي، الذي ميكنه القيام بالعمل مقابل مجموعة البيانات الفعلية وتدقيق 

صحة النتائج لعملية اإلفصاح قبل إعادة الناجت إلى املستخدم.

مراكز البيانات

يتكون مركز البيانات من مرفق داخل موقع املنظمة اإلحصائية حيث ميكن للباحثني الدخول إلجراء أبحاثهم  18.22
مبلفات تفصيلية. إن هذه امللفات أكثر امللفات املتاحة للباحثني تفصياًل خالف امللف الرئيسي الفعلي. سيتم جتهيز مركز 
البيانات بأجهزة كمبيوتر غير مرتبطة باإلنترنت أو بشبكة خارجية. ال ميكن تنزيل املعلومات باستخدام منافذ الناقل 
التسلسلي العاملي )USB( أو كتابتها على محرك أقراص مدمجة )CD( أو أقراص الفيديو الرقمي )DVD(. ومن املتوقع 
أن يقوم الباحثون بتحديد اجلزء من مجموعة البيانات محل اهتمامهم بحيث يتم إتاحة هذه اجملموعة الفرعية فقط 
لهم. ويجب أن يقوم أحد أعضاء منظمة إحصائية بتدقيق صحة النتائج التي قدمها الباحثون قبل إزالتها من املوقع.

الباب الثاني والعشرون: الوصول اآلمن إلى البيانات احلاسوبية
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املستخدم

النموذج األخير محل البحث هو "توظيف" الباحث للعمل مع الوكالة كعضو مؤقت في اجلهاز الوظيفي. في  19.22
هذه احلالة قد يخضع الباحث لنفس أحكام السرية واألخالقيات كأعضاء اجلهاز الوظيفي املنتظمني. وميكن أن يأخذ هذا 
أيًضا شكل املنح الدراسية البحثية وبرامج ما بعد الدكتوراه. يكون ذلك بشكل عام مقتصرا على املشاريع التي تساعد 

منتج البيانات في حتقيق أهداف املنظمة، والتي ال ميتلكون املهارات الالزمة لها.
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الباب الثالث والعشرون: 
استقصاءات ما بعد احلصر

بالعينات، مثل  املتعلقة  األخطاء غير  وتعد  الزراعي عملية كبيرة ومعقدة،  اإلحصاء  يعتبر 
أخطاء التغطية واحملتوى التي حتدث عندما يتم جمع ومعاجلة البيانات، حتمية. تزحف األخطاء 
مراحل  في  ارتكبت  التي  األخطاء  بسبب  عام  بشكل  البيانات  إلى  بالعينات  املتعلقة  غير 
مختلفة من اإلحصاء مثل األنشطة التحضيرية، وجمع البيانات، ومعاجلة البيانات، وجداول 
البيانات. ولذلك، فإن من املمارسات اجليدة في اإلحصاءات الزراعية تقييم دقة البيانات التي 
دراية  املستخدمون على  ويكون  اإلحصاء مدركني جلودتها  يكون منظمو  يتم جمعها حتى 
بحدود البيانات. يناقش هذا الباب استقصاءات ما بعد احلصر، وهي عبارة عن عملية ترقيم 
تكت  التي  امللكيات  من  متثيلية  لعينة  قليلة(  رئيسية  متغيرات  )على  ومستقلة  كاملة 
تغطيتها في اإلحصاء تليها مطابقة لكل ملكية مت حصرها في استقصاء ما بعد احلصر مع 

معلومات من احلصر اخلاص باإلحصاء.

مقدمة

ناقش الباب الثامن احلاجة إلى إطار فعال لضمان اجلودة وأشار إلى أن "الهدف الرئيسي إلطار ضمان اجلودة في  1.23
اإلحصاء الزراعي هو منع األخطاء احملتملة وتقليلها في مرحلة التصميم والكشف عن األخطاء في أقرب وقت ممكن 
حتى يتسنى اتخاذ اإلجراءات العالجية حتى مع استمرار عمليات اإلحصاء. وينبغي أن يكون التركيز على منع األخطاء 
الوقت  التصحيحية في  اإلجراءات  اتخاذ  يتم  املعنيني حتى  املوظفني  وإبالغ  والكشف عن األخطاء بسهولة  املتكررة، 
املناسب”. ولذلك، ينبغي بذل كل اجلهود لتصميم وتنفيذ إطار فعال لضمان اجلودة لتقليل األخطاء في نتائج اإلحصاء. 
ومع ذلك، على الرغم من جميع التدابير املتخذة، ال ميكن جتنب بعض أخطاء التغطية واحملتوى، ومن املهم قياس هذه 

األخطاء وحتليلها واإلبالغ عنها. ومن األفضل القيام بذلك من خالل استقصاءات ما بعد احلصر.

ارتفاع عدد القائمني باحلصر واملشرفني وعدد اخلطوات املتبعة في املنظمة والصعوبات في السيطرة على  2.23 إن 
العمليات، وخاصة في املناطق النائية، جتعل من الضروري مراجعة جودة البيانات التي سيتم نشرها. ينبغي أن يكون 
منظمو اإلحصاء مدركني لنوعية البيانات قبل نشرها لالستخدام العام، كما ينبغي أن يكون مستخدمو البيانات على 

دراية بحدود البيانات لتجنب األخطاء في عملية اتخاذ القرار.

يهدف استقصاء ما بعد احلصر إلى تقييم جودة بيانات اإلحصاء التي يتم جمعها من خالل العملية امليدانية.51  3.23
وهو عبارة عن عملية جتديد كاملة لعينة متثيلية لسكان اإلحصاء جتمع البيانات املهمة عن متغيرات رئيسية محددة، 
ويتبع ذلك مطابقة كل ملكية متت تغطيتها في استقصاء ما بعد احلصر مع معلومات من احلصر اخلاص باإلحصاء. 
تستخدم نتائج املقارنة بشكل أساسي لقياس أخطاء التغطية واحملتوى )املعروفة أيًضا باسم أخطاء االستجابة( في 
سياق اإلحصاء. يعتمد القرار املتعلق بقياس إما خطأ التغطية أو خطأ احملتوى أو مزيج من االثنني على أهداف التقييم. 
ويعتمد ذلك، بدوره، على جتربة اإلحصاء الوطني فيما يتعلق باألخطاء السابقة واملتوقعة واخملاوف املتعلقة باملستخدمني 
واجلمهور، واملوارد املالية والتقنية املتاحة للتقييم. يلزم تنفيذ استقصاء ما بعد احلصر مباشرة بعد اكتمال احلصر اخلاص 
باإلحصاء. في حاالت استخدام طريقتي العينة /االستقصاء التركيبي واملتكامل، يجب إجراء استقصاء ما بعد احلصر 
لبيانات  كمصدر  السجالت  استخدام  حالة  في  التوالي.  على  اخلفيف،  واإلحصاء  احملورية  الوحدة  بعد  ممكن  أقرب  في 

اإلحصاء، ينبغي إجراء استقصاء ما بعد احلصر بعد جمع البيانات امليدانية.

يناقش الباب الثاني عشر من الفقرة 9.12 فصاعدا تقييم جودة السجالت اإلدارية املستخدمة كمصدر لبيانات اإلحصاء الزراعي. 51
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يعد استقصاء ما بعد احلصر تقييم مستقل جلودة ودقة اإلحصاء. وهو يتطلب موارد مالية وبشرية كافية وموارد  4.23
أخرى. كما يعتمد جناح استقصاء ما بعد احلصر على تصميم منوذج جيد وطريقة تنفيذ االستقصاء. وجتدر اإلشارة إلى 

أن عملية املطابقة ميكن أن تكون معقدة نوًعا ما )األمم املتحدة، 2010 واألمم املتحدة، 2016أ(.

أنواع اخلطأ

هناك نوعان من األخطاء التي حتدث في أعمال اإلحصاء واالستقصاء: 5.23

u  التي هي  فقط  القيم  من  عينة  أن  وبسبب  العينات  أخذ  طريقة  استخدام  عند  العينات  أخطاء  حتدث 
املستمدة من عينة  السكانية  العينات  وتقديرات  السكانية  القيم  الفرق بني  إلى  يعود هذا  وقد  لوحظت. 

العينة. بتوسيع حجم  وتقليلها  العينات  أخطاء  تقدير  عشوائية. ميكن 
u  ،للكلمة الدقيق  باملعنى  واالستقصاءات.  اإلحصاءات  جميع  في  بالعينات  املتعلقة  غير  األخطاء  تظهر 

فهي نتيجة ألخطاء ارتكبت في مراحل مختلفة من أعمال إلحصاء واالستقصاء، مبا في ذلك مرحلة جمع 
البيانات. وتشمل هذه األخطاء املبالغة أو التقصير في تغطية اإلطار، واألخطاء الناجمة عن االستبيانات 

ذات الصياغة اللغوية الضعيفة، واألخطاء في مرحلة معاجلة البيانات، وما إلى ذلك. 

تعامل دقة البيانات كداّلة لكال النوعني من األخطاء: أخطاء العينات واألخطاء غير املتعلقة بالعينات. يتم حتديد  6.23
مقياس الدقة الكلية من خالل اخلطأ الكلي، املعروف أيًضا باسم اخلطأ اإلحصائي.

اخلطأ اإلحصائي= خطأ العينة + اخلطأ اخلارج عن العينة + التحيز الناجت عن املقدر

هناك طرق مختلفة للكشف عن األخطاء في البيانات ومراقبتها في املراحل اخملتلفة من اإلحصاء )انظر الباب الثامن(،  7.23
مبا في ذلك: )i( التحقق من البيانات كجزء من اإلشراف على احلصر امليداني و )ii( فحص اجلودة جلداول اإلحصاء مقارنة بالبيانات 
اإلدارية أو غيرها من البيانات املتوفرة. الغرض من هذا الباب مناقشة املصادر اخملتلفة لألخطاء غير املتعلقة بالعينات في 

اإلحصاءات الزراعية ووصف استقصاء ما بعد احلصر كتقييم مستقل ملثل هذه األخطاء.

األخطاء غير املتعلقة بالعينات

في كل مرحلة من اإلحصاء ميكن ظهور األخطاء غير املتعلقة بأخذ العينات وتصنيفها مع اإلشارة إلى مصدر  8.23
اخلطأ. تتمثل أهم األخطاء غير املتعلقة بالعينات بجمع البيانات امليدانية والتي ميكن قياسها بواسطة نظام استقصاء 

ما بعد احلصر فيما يلي:

u  تنتج أخطاء التغطية من عدم وجود تفرد في التطابق بني إطار اإلحصاء وامللكيات التي مت حصرها. يحدث
هذا عندما يكون هناك تقصير أو مبالغة في التغطية )بسبب االزدواجية أو اإلدراج اخلاطئ(. لقياس خطأ 

التغطية، من الضروري إجراء استقصاء ما بعد احلصر وتطبيق مناذج احتمالية محددة للتقدير.
قد تكون أخطاء التغطية ناجتة عن خرائط أو قوائم وحدات حصر غير مكتملة أو غير دقيقة، أو عن فشل 
قد  ذلك.  إلى  وما  احلصر،  مساحات  في  املستهدفة  الزراعية  امللكيات  كافة  تغطية  في  باحلصر  القائمني 
)الغياب  االنشغال  االتصال بسبب  الوحدة ألسباب مثل فشل  أيًضا في حاالت عدم استجابة  يحدث هذا 

خالل الفترة املرجعية(، أو نقص معلومات االتصال )غير مكتمل، غير محدث( أو الرفض التام لإلجابة.

u  أو الصحيحة  غير  اإلفادات  عن  تنشأ  أخطاء  هي  االستجابة(  أخطاء  باسم  أيًضا  )تُعرف  احملتوى  أخطاء 
أخطاء  أو  لغويًا؛  تعليمات مغلوطة  أو  أسئلة  ناجمة عن  تكون  وقد  امللكية.  أخطاء في تسجيل خصائص 
يرتكبها القائمون باحلصر عند صياغة أسئلة اإلحصاء؛ أو عدم قدرة املستجيبني على ملء بنود محددة أو 
إجابة،  التي ال تشجع املستجيب على تقدمي  البنود  أو  رفع تقارير خاطئة؛  التعمد في  أو  عدم فهمهم لها؛ 
الزراعية  لعملياتهم  بسجالت  املالكون  فيها  يحتفظ  ال  التي  الدول  في  شائعة  احملتوى  أخطاء  تعد  إلخ. 
أيًضا قادرًا على  أن يكون استقصاء ما بعد احلصر  ينبغي  وليس لديهم مفاهيم واضحة لقياس املساحة. 

اكتشاف حجم أخطاء احملتوى.

البرنامج العاملي لإلحصاء الزراعي 2020

https://tinyurl.com/WCA2020-UN2016a
https://tinyurl.com/WCA2020-UN2016a
https://tinyurl.com/WCA2020-UN2010
https://tinyurl.com/WCA2020-UN2010
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 يهدف استقصاء ما بعد احلصر إلى تقدير حجم األخطاء غير املتعلقة بالعينات من حيث i( أخطاء التغطية  9.23
وii( أخطاء احملتوى.

أخطاء التغطية

 هناك ثالثة أنواع من أخطاء التغطية: 10.23

u  إلى تقصير يؤدي  )مما  املستهدفة سهًوا  إلى اجملموعة  تنتمي  التي  الوحدات  اإلغفال: قد تسَقط بعض من 
التغطية(؛ في 

u  إلى يؤدي  )مما  أكثر من مرة  إلى اجملموعة املستهدفة  تنتمي  التي  الوحدات  االزدواجية: قد حتسب بعض من 
التغطية(؛ في  مبالغة 

u  اإلدراج اخلاطئ: قد حتسب خطأ بعض الوحدات التي ال متلك اخلصائص األساسية التي تؤهلها أن تكون جزًءا
من اجملموعة املستهدفة أو يتم تصنيفها بشكل خاطئ في اإلطار )مما يؤدي إلى مبالغة في التغطية(.

قد تكون هناك أخطاء في قائمة الوحدات مما قد يقود إلى أخطاء في التغطية. سيؤدي إغفال بعض الوحدات  11.23
املبالغة  إلى  يؤدي  امللكيات  ازدواجية  أن  اخلصائص في حني  لكافة  النهائية  اإلجماليات  تقدير  إلى بخس  القائمة  من 
تقديرات اإلحصاء ملعظم  أن تكون  املقبول عموًما  فإنه من  وبالتالي،  أكثر شيوًعا،  اإلغفال  تعتبر حاالت  التقدير.  في 

اخلصائص متحّيزة نحو األسفل.

بسبب  12.23 تظهر  وقد  الكامل.  احلصر  على  أو  العينة  على  اإلحصاء  اعتمد  سواء  شائعة  التغطية  أخطاء  تعد 
الصعوبات املرتبطة بخصائص مختلفة ملساحة احلصر. إذا كانت هذه اخلصائص كبيرة من حيث املساحة أو عدد امللكيات 
احملتملة، فيمكن بسهولة حدوث إغفال أو إدراج متكرر لبعض امللكيات. من ناحية أخرى، إذا كانت صغيرة، ستكون هناك 
صعوبة في حتديد حدودها. في احلالة األخيرة، قد ال يعرف القائمون باحلصر ما إذا كانت ملكية محتملة معينة تنتمي 

إلى مساحة احلصر التي يقومون بتغطيتها أو ال. قد يؤدي سوء تقدير كهذا إلى حدوث أخطاء بطبيعة احلال.

تعتمد دقة التغطية على توزيع الوحدات على مساحة احلصر التي يغطيها القائم باحلصر. غالًبا ما يتسبب  13.23
اكتظاظ الوحدات في مشاكل. قد يكون هناك موقف حيث يعيش شخصان في نفس املنزل يتقاسمان العديد من 
املرافق املشتركة، ولكنهما يعمالن في أراٍض منفصلة. على سبيل املثال، غالباً ما يعمل األخوة الذين يعيشون في نفس 
املنزل ويشتركون في نفس املرافق في أراٍض منفصلة. ومع ذلك، يجوز للقائم على احلصر أن يدرج هذه احلالة كملكية 
زراعية واحدة فقط. في احلاالت التي تتأثر فيها البيانات املتعلقة بعدد امللكيات، من احملتمل جًدا حدوث إغفال للبيانات.

حتدث أخطاء التغطية أيضا عند إعداد الشرائح لعملية التحديد التي تتأثر بجودة مواد اخلرائط. إذا لم تكن  14.23
احلدود واضحة ولم تكن هناك معالم ميكن متييزها على األرض تفصل بني منطقتي حصر متتاليتني، فقد يصعب على 

القائم باحلصر حتديد ما إذا كان ينبغي إجراء مقابلة مع عائلة معينة أو إدراجها في مساحة حصر معينة.

عند إجراء االستقصاءات املساحية وإعداد اخلرائط التي تشير إلى حدود املناطق اخملتلفة مثل القرى، ليس من  15.23
الصعب ترسيم حدود قريتني متتاليتني بشرط أن يتم تدريب القائم باحلصر على قراءة اخلرائط املساحية. ومع هذا تكثر 
التي ال يتم فيها استقصاء األراضي مساحيا، وال يتم االحتفاظ  ازدواجية وحدات احلدود في احلاالت  أو  أخطاء إغفال 
بخرائط املسح العقاري، وفي حاالت غياب احلدود الواضحة املعالم على األرض. ميكن تقليل هذا اخلطر بدمج اخلرائط 

املستندة إلى نظم املعلومات اجلغرافية في األجهزة احملمولة باليد املستخدمة إلجراء اإلحصاء.

بالعملية  16.23 ليس  للحصر  امليداني  العمل  إن  التغطية؛  ألخطاء  آخر  مصدراً  أنفسهم  باحلصر  القائمون  ميثل 
املرافق  الستخدام  املناسب  التدريب  غياب  أن  كما  قصد.  غير  عن  امللكيات  بعض  احلصر  عمال  يحذف  وقد  السهلة، 
القائمة إلعداد قوائم دقيقة، أو عدم االهتمام أو الرغبة في احلصول على توضيح حول األمور اإلشكالية، وعدم أخذ 

الوقت الكافي إلكمال العمل بدقة، كل ذلك يساهم في تسبب القائمني باحلصر بحصول أخطاء تغطية.

الباب الثالث والعشرون: استقصاءات ما بعد احلصر
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أخطاء احملتوى

حتدث أخطاء احملتوى نتيجة للتقصير في اإلفادة، وهي من األخطاء غير املتعلقة بالعينات التي تصنف كخطيرة.  17.23
في بعض األحيان يحدث التقصير في اإلفادة بسبب اخلوف من الضرائب، أو فرض تغييرات على حيازة األراضي، أو تقليص 
اإلعانات. قد تكون طبيعة السؤال أيًضا سبًبا للتقصير في اإلفادة. فعندما ال يحتفظ أصحاب امللكيات بالسجالت 
قد يكون من الصعب احلصول على معلومات حول إنتاج احملاصيل، وعدد األشجار في البساتني، واملنطقة اخملصبة لكل 
محصول، ووقت عمل أفراد العائلة، وعدد املوظفني في امللكية. كما يعد التقصير في اإلفادة شائعا أيًضا عند تقدمي 

اإلفادات حول أعداد املاشية.

كما ميكن أن تكون أخطاء احملتوى ناجتة عن أسئلة صيغت بطريقة سيئة أو فسرها املستجيبون بشكل خاطئ،  18.23
مما يؤكد أهمية االختبارات التجريبية ومجموعات التركيز لتحديد أفضل طريقة لصياغة األسئلة. تعد األخطاء املتعلقة 
بنسخ وترميز البيانات قابلة للقياس كما ميكن الستقصاء ما بعد احلصر تقييم حجم هذه األخطاء في عدد قليل من 

املتغيرات الرئيسية مثل املساحة والثروة احليوانية.

تقل جودة بيانات اإلحصاء في العديد من الدول النامية بسبب انتشار عدد كبير من الوحدات اخملتلفة لقياس  19.23
املساحة والوزن، وفي بعض األحيان، ال يؤخذ بوحدات القياس القياسية. في مثل هذه احلاالت، يتعذر على القائم باحلصر 

حتويل الوحدات احمللية بسهولة إلى وحدات قياسية.

قد ينسى أصحاب امللكيات الكبيرة اإلبالغ عن جميع رقع األراضي التي يديرونها. وألنهم يديرون أراض في عدة  20.23
مناطق أو قرى، قد يغفلون عند تقدمي اإلفادة إعطاء معلومات حول الرقع الواقعة في قرى أخرى غير التي يقيمون فيها. 
بزيارة كل رقعة. قد  واملالك  القائم باحلصر  أن يقوم كل من  القياس املوضوعي للمساحات، من الضروري  عند تطبيق 

يتعمدون إسقاط إفادات حول الرقع البعيدة لتجنب القيام بزيارات بعيدة.

تعد البيانات املفقودة )عدم االستجابة للبند( نوع خاص من أخطاء احملتوى. وتشير إلى مجموعة متنوعة من  21.23
احلاالت. في حالة قطع احملاصيل، قد يحدث أن يصل القائم باحلصر بعد أن يكون احلقل قد مت حصاده بالفعل. متثل حاالت 

رفض تقدمي إجابة لبعض األسئلة أيًضا نوًعا من البيانات املفقودة.

تنظيم استقصاء ما بعد احلصر

يتم تنظيم استقصاء ما بعد احلصر على أساس العينة )انظر الفقرة 3.23(. ينبغي أن يكون استقصاء ما بعد  22.23
احلصر أفضل نوعيا من اإلحصاء، كما يكون أصغر نسبيا من حيث التكلفة واحلجم.

ينبغي حتديد هدف استقصاء ما بعد احلصر بوضوح. الغاية هي حتديد قياس جودة بيانات اإلحصاء لتوفير هذه  23.23
املعلومات ملستخدمي البيانات ووضع خطة أفضل لإلحصاء التالي. ال ميكن استخدام بيانات استقصاء ما بعد احلصر 
لتعديل نتائج اإلحصاء. البيانات الرئيسية القليلة التي مت جمعها في استقصاء ما بعد احلصر هي من عينة صغيرة 
نتائج اإلحصاء للمساحات اإلدارية واجلغرافية الصغيرة، عكس  التعديالت. يتم تقدمي  وال ميكن استخدامها ملثل هذه 
استقصاء ما بعد احلصر. أي تعديل يستند إلى بيانات استقصاء ما بعد احلصر سيؤدي إلى قيود خطيرة في استخدام 
نتائج اإلحصاء حيث ستخضع عوامل التصحيح ألخطاء عينة كبيرة. ستؤدي هذه التعديالت أيًضا إلى حدوث تضارب 
داخلي في النتائج. فعلى سبيل املثال، تبني أنه إذا كان هناك خطأ فادح في املساحات املروية التي مت احلصول عليها من 
اإلحصاء، فإن أي تعديل في املساحة املروية على أساس استقصاء ما بعد احلصر قد يؤدي إلى تناقضات خطيرة فيما 
يتعلق بإجمالي األراضي املزروعة. مع ذلك، قد تكون هناك بعض احلاالت التي ميكن من خاللها حتديد األخطاء الشائعة 
على أساس استقصاء ما بعد احلصر. على سبيل املثال، عندما يتم اإلبالغ عن بيانات املنطقة في وحدة محلية معينة، 

قد يوفر القياس املادي للمساحة في استقصاء ما بعد احلصر عامل تصحيح لتعديل نتائج اإلحصاء.

فيها  24.23 يكون  التي  الدول  في  اإلحصاء  بيانات  جودة  من  التحقق  في  احلصر  بعد  ما  استقصاء  فائدة  تتعاظم 
النشاط اإلحصائي مبراحله األولية. في هذه الدول، قد يكون التحقق من صحة البيانات لتقييم اتساق نتائج اإلحصاء 

أمرًا غير قابل للتطبيق.

يلزم إجراء جتربة لتوضيح مشاكل إجراء إحصاء من خالل عدد من التحقيقات امليدانية واختبار مدى كفاءة األساليب  25.23
التي ميكن استخدامها. تعتبر السجالت املنهجية التي مت االحتفاظ بها حول أصول األخطاء أداة قّيمة للغاية في تخطيط 
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اإلحصاءات واالستقصاءات املستقبلية )انظر الباب الثامن(. متتلك الدول املتقدمة إحصائياً منهجاً إحصائيا جرى تطويره 
من خالل العديد من االستقصاءات واإلحصاءات. على الدول النامية أن تطور من خالل اخلبرة منهجية إحصائية تناسب 

ظروفها االجتماعية االقتصادية احمللية. ويعد استقصاء ما بعد احلصر أحد اخلطوات الهامة لتحقيق هذه الغاية.

لتقدمي  26.23 احلصر  وعمال  املستجيبني  اجلودة ضغًطا على  احلصر لفحص  بعد  ما  استقصاء  استخدام  يخلق  قد 
بيانات أكثر دقة. على كال الطرفني أن يراعيا حقيقة ان أي خلل في دقة البيانات قد يتم اكتشافه في وقت الحق.

يجب أن يكون تخطيط نظام استقصاء ما بعد احلصر متزامناً مع التخطيط العام لإلحصاء الزراعي. يصف  27.23
امللحق اخلامس عملية تخطيط استقصاء ما بعد احلصر وتصميمه وتدريب املوظفني امليدانيني وجمع البيانات باإلضافة 
إلى حتليل النتائج وعرضها. كما تتوافر إشارات للقارئ حول إرشادات األمم املتحدة التشغيلية الستقصاء ما بعد احلصر 

)األمم املتحدة، 2010( ملزيد من التفاصيل. توضح األطر من 1.23 إلى 4.23 جتارب بعض الدول.

اإلطار 1.23 - جتربة استقصاء ما بعد احلصر في نيكاراغوا 

حيث  )من   2011  ،)CENAGRO IV) الرابع  الزراعي  اإلحصاء  جودة  تقييم  هو  احلصر  بعد  ما  استقصاء  من  الهدف  كان 
إجراء  وقت  في  حصرها  مت  التي  نيكاراغوا  أراضي  على  املوجودة  للمزارع  املئوية  النسبة  إلى  التغطية  تشير  التغطية(. 

اإلحصاء.

إلجراء  منطقة.  بلدية  على  موزعة  حصر  مساحة   3198 إلى  الدولة  تقسيم  مت  اإلحصاء،  لغايات  العينات:  تصميم 
صعوبة  بسبب  العينات  إطار  من  حصر(  مساحة   511 مجمله  )ما  بلدية   12 استبعاد  مت  احلصر،  بعد  ما  استقصاء 
الوصول إليها ومساهمتها املنخفضة في الزراعة. وتألف إطار أخذ العينات النهائي من 2687 مساحة حصر. مت تطبيق 
في  املكتشفة  التغطية  املئوية ألخطاء  والنسبة  املزارع  بني حجم  العالي  الترابط  الطبقي من خالل  التقسيم  معيار 
في  املعتمد  العينة  حجم  االعتبار  في  األخذ  مع   .)2001 الثالث،  الزراعي  )اإلحصاء  السابق  احلصر  بعد  ما  استقصاء 
استقصاء ما بعد احلصر السابق، ونوعية النتائج واملوارد املتاحة، مت اختيار عينة تساوي 4 في املئة من مجموع مساحات 
مزرعة.   8900 ملا مجموعه  100 مساحة حصر  العينة  وعموما، شملت  احلصر.  بعد  ما  استقصاء  إجراء  لغايات  احلصر 
توزيع نسبي في كل  كانت منهجية اختيار مساحات احلصر قائمة على عينة عشوائية بسيطة من مرحلة واحدة مع 

طبقة. خالل العمليات امليدانية مت تطبيق االستقصاء على جميع املزارع الواقعة ضمن مساحات احلصر احملددة.

في  املبالغة  قدر  بينما  املائة،  في   9.2 بـ  اإلطار  تغطية  في  التقصير  نسبة  قدرت  املئوية،  النسبة  حيث  من  النتائج: 
تغطية اإلطار بـ 2 في املائة. من حيث معايير اجلودة، صنفت كمقبولة للغاية على املستوى الدولي.

2012، التقرير النهائي. ملزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى اإلحصاء الزراعي الوطني لعام 

اإلطار 2.23 - جتربة استقصاء ما بعد احلصر في تايالند 

بيانات  جودة  لتقييم  احلصر  بعد  ما  استقصاء  الوطني  اإلحصائي  املكتب  نفذ  اإلحصاء،  من  امليداني  اجلانب  انتهاء  بعد 
اإلحصاء )من حيث التغطية واالستجابة(. مت إجراء استقصاء ما بعد احلصر جلميع امللكيات في مساحات احلصر احملددة في 

جميع أنحاء البالد.

والشمالية- والشمالية  الوسطى  املنطقة  أربع مناطق -  إلى  أربع طبقات تشير  أنه كانت هناك  أي  العينات  تصميم 
اختيار  مت  فرعية،  طبقة  كل  داخل  فرعية.  طبقة  بصفتها  تعامل  منطقة  كل  في  األقاليم  وكانت  واجلنوبية،  الشرقية 
بعد  ما  استقصاء  عملية  بعد  حصر.  مساحة   1280 اإلجمالي  العينة  حجم  بلغ  منهجي.  بشكل  احلصر  مساحات 
احلصر امليدانية، متت معاجلة املعلومات اجملّمعة في فترة ما بني اإلحصاء واستقصاء ما بعد احلصر ملطابقة الفحوصات 
املتعلقة بتغطية اإلحصاء ومحتوى اإلحصاء، وهذه املعلومات تشمل النشاط الزراعي مثل املاشية وزراعة األرز واخلشب 

املزروعة واحملاصيل احلقلية، وغيرها. الدائمة  املزروع واحملاصيل 

ملزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى اإلحصاء الزراعي الوطني لعام 2013، التقرير األولي.
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اإلطار 3.23 - جتربة استقصاء ما بعد احلصر في إندونيسيا 

قدر استقصاء ما بعد احلصر حجم األخطاء غير املتعلقة بالعينات في اإلحصاء الزراعي. مت تنفيذ نظام استقصاء ما بعد 
احلصر لتحديد مستوى دقة تغطية العائالت ودقة استكمال االستبيانات املتعلقة بخصائص العائالت الزراعية وملساعدة 
مستخدمي بيانات اإلحصاء من خالل توفير رؤية شاملة حول جودة بيانات اإلحصاء والقيود التي حتكمها .نفذ استقصاء ما 

بعد احلصر مباشرة بعد االنتهاء من جمع البيانات وبشكل مستقل عن احلصر السكاني.

كانت منطقة التغطية الستقصاء ما بعد احلصر جميع األقاليم مع عينة إجمالية من 1350 مجموعة إحصاء. تألف 
السابق مسؤولني عن حصر  في  كانوا  إحصاء.  وثالثة عمال حصر عملوا في ست مجموعات  فريق  قائد  من  فريق  كل 

اإلحصاء ولكن ضمن مجموعات إحصاء مختلفة.

2013، التقرير النهائي. ملزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى اإلحصاء الزراعي الوطني لعام 

اإلطار 4.23 - نيكاراغوا 2011 - مثال على محتوى استبيان استقصاء ما بعد احلصر 

القسم 1: حتديد امللكية الزراعية وموقعها.
1.1 القسم / املنطقة

2.1 البلدية
3.1 اإلقليم

4.1 اجملتمع / البلدة
5.1 إحصاء منطقة اإلشراف الزراعي

6.1 إحصاء مساحة احلصر الزراعي
7.1 وزارة الزراعة قسم اإلنتاج

8.1 طبقة استقصاء ما بعد احلصر
9.1 عدد امللكيات الزراعية

10.1 اسم امللكية الزراعية
11.1 العنوان الدقيق للملكية الزراعية: نقطة مرجعية أو معلم: العنوان البريدي

القسم 2: هوية املالك وعنوانه
1.2 اخملبر هو: 1( صاحب امللكية الزراعية. 2( شخص آخر 3( غير مخبر

2.2 يرجى ذكر االسم واسم العائلة اخلاص باملالك الزراعي أو اسم الشركة / املؤسسة
3.2 رقم الهاتف؛ رقم الهاتف احملمول؛ البريد اإللكتروني

4.2 هل يعيش املالك بشكل دائم في امللكية الزراعية؟ إذا كانت اإلجابة "نعم" اذهب إلى 1.3
5.2 العنوان الدقيق للمالك الزراعي: نقطة مرجعية أو معلم: العنوان البريدي

6.2 القسم / املنطقة
7.2 البلدية
8.2 اإلقليم

9.2 اجملتمع / البلدة/ احلي

القسم 3: التحقق من بيانات اإلحصاء
1.3 إجمالي مساحة امللكيات

2.3 عدد األبقار املوجودة في نهاية شهر مايو املاضي بغض النظر عن امللكية
3.3 عدد اخلنازير املوجودة في نهاية مايو املاضي بغض النظر عن امللكية

4.3 عدد الدواجن املوجودة في نهاية مايو املاضي بغض النظر عن امللكية
5.3 يرجى الرجوع اسماء املالكني الذين يقومون يديرون الرقع اجملاورة داخل مساحة احلصر حسب الشمال؛ الشرق؛ اجلنوب؛ 

الغرب؛ أو مرجع آخر

القسم 4: الضوابط اإلدارية
اسم القائم على احلصر)استقصاء ما بعد احلصر(؛ اسم املشرف )استقصاء ما بعد احلصر(؛ مواعيد املقابلة واإلشراف
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الباب الرابع والعشرون: 
حتليل البيانات والتقارير والنشر

يعتبر توفير بيانات دقيقة ومناسبة للمستخدمني مسألة ذات أهمية كبيرة ويجب أن يقود 
عملية اإلحصاء بأكملها. متثل البيانات املستقاة من اإلحصاءات الوطنية سلعة عامة قّيمة 
ينبغي نشرها على نطاق واسع من قبل مكاتب اإلحصاء الوطني لتعزيز استخدامها بني 
مختلف املستخدمني. باإلضافة إلى توفير نتائج اإلحصاء، يجب تزويد اجلمهور مبعلومات حول 
اجلوانب املنهجية وجودة اإلحصاء )مبا في ذلك نتائج استقصاء ما بعد احلصر( ملساعدتهم 

في تفسير واستخدام البيانات.
يناقش هذا الباب استراتيجيات وخطط نشر اإلحصاء، واملنتجات، واألساليب واألدوات. ينبغي 
تنظيم عملية النشر ومناقشتها بشكل جيد مع أصحاب املصلحة ومستخدمي البيانات 
األولية خالل املرحلة التحضيرية، مما يساعد في تخصيص األموال الالزمة في ميزانية اإلحصاء. 
تقليديا، تعد التقارير املنشورة القناة الرئيسية للوصول إلى نتائج اإلحصاء. ومع ذلك، شهدت 
العقود األخيرة تطوراً هائالً في تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت مما أتاح أساليب جديدة وأكثر 
اإلحصاء  نتائج  يتم نشر  أن  إليها. ميكن  الوصول  وإمكانية  اإلحصاء  نتائج  في نشر  تنوعاً 
بعدة طرق: من خالل توفير الوصول إلى البيانات امللخصة، مبا في ذلك قواعد البيانات العادية، 
ملفات  إلى  اآلمن  الوصول  إمكانية  توفير  خالل  ومن  التفاعلية  الويب  منتجات  واستخدام 

البيانات احلاسوبية ملزيد من التحليل املتعمق.
املوضوعات األكثر اتصاالً بهذا الباب هي: االتصال والدعاية )الباب السادس(، خطة التبويب 

)الباب السابع(، واستقصاء ما بعد احلصر )الباب الثالث والعشرون(.

مقدمة

كما ذكر سابقا، يعد اإلحصاء الزراعي أحد أكبر العمليات اإلحصائية وأكثرها تكلفة بالنسبة للدول. وتكتسب  1.24
العامة  القرار في السياسة  البيانات، والتي ال تقتصر على صنع  قيمتها ومبرراتها من نطاق واسع من استخدامات 
ولكن تتعداها لالستخدام اخلاص واملعرفة العامة. يعتبر توفير بيانات دقيقة ومناسبة للمستخدمني مسألة ذات أهمية 
كبيرة ويجب أن يقود عملية اإلحصاء بأكملها. متثل البيانات املستقاة من اإلحصاءات الوطنية سلعة عامة قّيمة ينبغي 
نشرها على نطاق واسع من قبل مكاتب اإلحصاء الوطني لتعزيز استخدامها بني مختلف املستخدمني. وبالتالي، ال 
النتائج من حيث االستخدام، وفئات مستخدمي  ذاته بل يجب دعمه بقيمة  أن يكون اإلحصاء هدفاً في حد  ينبغي 
البيانات األولية  البيانات املتنوعة. ينبغي تنظيم عملية النشر ومناقشتها جيدا مع أصحاب املصلحة ومستخدمي 

داخل جلنة اإلحصاء ومع مجموعات املستخدمني األخرى خالل املرحلة التحضيرية.

تقليديا، تعد التقارير املنشورة القناة الرئيسية للوصول إلى نتائج اإلحصاء. ومع ذلك، شهدت العقود األخيرة  2.24
تطوراً هائالً في تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت مما أتاح أساليب جديدة وأكثر تنوعاً في نشر نتائج اإلحصاء وإمكانية 
بيانات اإلحصاء في االستخدام األفضل لطرق النشر  إليها. تتمثل إحدى واجبات الوحدة املسؤولة عن نشر  الوصول 
ذا  االستخدام سيكون  أوسع وسهل  نطاق  على  اإلحصاء  بيانات  إلى  الوصول  إن  واحلديثة على حد سواء.  التقليدية 
أهمية قصوى في السنوات القادمة إذ أن يساهم في رصد أهداف التنمية املستدامة )انظر الباب الثاني( وتنوير قرارات 

السياسات الوطنية واإلقليمية.

أهمية  3.24 تؤخذ  أن  ينبغي  ودقيقة،  كاملة  نتائج  لتوفير  التخطيط  في  يكمن  السائد  االجتاه  أن  من  الرغم  على 
عامل الوقت بعني االعتبار ألن فائدة املعلومات اإلحصائية تقل بالتناسب مع طول الفترة الزمنية التي يستغرقها 
حاسم  إصدار  أو  َطموح  نشر  برنامج  اختيار  بني  مثالي  وسط  حل  عن  البحث  اإلحصاء  مدراء  على  يتحتم  توفيرها. 
ديناميكية  كعملية  النشر  عملية  إلى  النظر  ينبغي  الواقع،  في  احملدد.  املوعد  في  يصدر  الرئيسية  للنتائج  ونهائي 

تتوسط هذين النقيضني.
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إلى جانب إعداد خطة عمل خملتلف عمليات اإلحصاء، ينبغي أيضاً إعداد استراتيجية توزيع تتضمن خطة مفصلة  4.24
وتخصيص موارد كافية في بداية إعداد اإلحصاء.

استراتيجية النشر

ويلزم  5.24 املستخدمني.  لتلبية متطلبات مختلف  النشر  واسعة من خيارات استراتيجية  ينبغي تطوير مجموعة 
أن  ينبغي  بيانات ومعلومات اإلحصاء بطريقة فعالة وسهلة االستعمال.  حتديد تكنولوجيات ووسائط مالئمة لنشر 
)i( حتديد الفئات اخملتلفة  يؤخذ عدد من العناصر األساسية في االعتبار عند وضع استراتيجية للنشر، والتي تشمل: 
للمستخدمني واحتياجاتهم من البيانات من خالل التشاور؛ )ii( تطوير املنتجات؛ )iii( وسائل النشر اإلعالمية؛ )iv( البيانات 
الدليلية للمساعدة في تفسير النتائج؛ )v( تدابير السرية واخلصوصية؛ )vi( تقييم التقنيات املطلوبة لتلبية احتياجات 

املستخدمني؛ )vii( سياسة النشر، )viii( ضمان اجلودة من حيث الدقة والتوقيت؛ )ix( املوارد املالية والبشرية املتاحة.

يتمثل الغرض الرئيسي من استراتيجية النشر في ضمان االستخدام الواسع لنتائج اإلحصاء بواسطة مجموعة  6.24
كبيرة من املستخدمني، مبا في ذلك عامة الناس. فحمالت االتصاالت املناسبة ستسهم في إبقاء املستخدمني على 

علم بتطور عملية اإلحصاء وتوافر النتائج.

وتبني التجربة أن العديد من الدول تعاني اختالال في اجلهود واملوارد اخملصصة إلعداد اإلحصاء تقنيا من خالل جمع  7.24
البيانات امليدانية ومعاجلتها من ناحية وحتليل البيانات واإلبالغ عنها ونشرها من ناحية أخرى. ينبغي ملديري اإلحصاء 
أن يكفلوا تخصيص موارد مالية وبشرية كافية لنشر البيانات في مرحلة التخطيط لإلحصاء وإعداد امليزانية. يجب 

استكمال استراتيجية النشر بخطة نشر مفصلة.

خطة النشر

لنشر  8.24 اإلحصاء  وكالة  التي ستستخدمها  واألدوات  واألساليب  واخلدمات  اإلحصاء  النشر منتجات  حتدد خطة 
نتائج اإلحصاء األولي والنهائي لتالئم متطلبات مختلف أنواع املستخدمني.

يعد إعالم املستخدمني واجلمهور حول اإلحصاء العنصر األول في خطة النشر. ينبغي للحملة الدعائية تعريف  9.24
الناس باإلحصاء، كما هو مذكور في الباب السادس، مما يعزز الترقب لنشر نتائج اإلحصاء.

من املهم عرض البيانات املتاحة من اإلحصاء لدى العامة. قد ال يتذكر اجلمهور أنهم شاركوا في حصر رمبا حدث  10.24
منذ بعض الوقت. من األفضل تنفيذ حملة دعائية جديدة وقصيرة من خالل التركيز على عرض النتائج الوطنية: عدد 
املالكني، عدد املاشية، حجم األراضي الزراعية، أهمية القطاع الزراعي في الدولة، االجتاهات والتغيرات مقارنة باإلحصاء 
السابق، إلخ. وبوجه عام، تتوق وسائل إلعالم إلى تلقي مثل هذه املعلومات، وينبغي استغالل هذه الرسائل لتوضيح أن 
عملية نشر اإلحصاءات جارية اآلن. قد يقوم موظف حكومي رفيع املستوى )وزير الزراعة، التخطيط، املالية، إلخ، اعتماداً 

على من هو املسؤول عن منظمة اإلحصاء( بعرض نتائج اإلحصاء على اإلذاعة أو التلفاز أو البث عبر اإلنترنت.

أن  11.24 ويجب  اإلصدار  وإدارة  النشر  ومنتجات  اخملرجات  أنظمة  تطوير  القياسية  النشر  خطة  تتضمن  أن  يجب 
تبقي املستخدمني على اطالع مستمر بتطور اإلحصاءات. ميكن نشر مجموعة متنوعة من منتجات اإلحصاء التي مت 
تصميمها لتلبية احتياجات نوع معني من املستخدمني. على سبيل املثال، قد يحتاج مستخدمو السياسة في احلكومة 
إلى حتليل النتائج )مثال من خالل التقارير التحليلية / املوضوعية( وتضمني ملخصات أساسية مركزة حول التغييرات 
املناسب. ومن  والتحليل  الرسومات املصاحبة  الزراعية، مع  املتعلقة بسياسة املصالح  الرئيسية ونطاقات املشكالت 
ناحية أخرى، ميكن تلبية احتياجات املستخدمني، مثل الباحثني، عن طريق إتاحة الوصول إلى أكبر عدد ممكن من جداول 
لألحكام  وفقاً  الهوية،  مجهولة  اجلزئية  البيانات  إلى  حتى  اإلمكان،  قدر  إلكترونية  أشكال  في  التفصيلية  البيانات 
منتجات  وكذلك  العام  لالستخدام  منتجات  املنتجات  هذه  تتضمن  إليها.  اآلمن  الوصول  وضمان  الوطنية  القانونية 

معينة مخصصة الستخدام الوكالة الداخلي.

البرنامج العاملي لإلحصاء الزراعي 2020
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ميكن أن تتضمن خطة النشر املنتجات واخلدمات وأساليب النشر املوضحة أدناه: 12.24

املنتجات واخلدمات

u تقارير
l األولية النتائج  تقرير 
l النهائية النتائج  تقرير 
l موضوعية تقارير 
l فني تقرير 
u  البيانات وخدمات  منتجات 

l املبوبة البيانات 
l البيانات احلاسوبية العادية وقواعد  البيانات  توفير الوصول إلى قواعد 
l اخرى منتجات 
u أطالس ومنتجات جغرافية األخرى

l ونشرات كتيبات 
l .إلخ مقاطع فيديو ورسومات تخطيطية، 

طرق وأدوات النشر

u املطبوعة املواد 
u اإلنترنت النشر عبر 
u االجتماعية االعالم  وسائل 
u إلكترونية أخرى طرق 
u طرق وأدوات للوصول اآلمن إلى البيانات احلاسوبية

ثمة نشاط هام آخر هو إعداد كتالوج مصمم لتقدمي خطة إطالق منتجات النشر املذكورة أعاله، وتاريخ إصدار  13.24
كل منتج، والسعر، واحلجم، والعناوين التي ميكن من خاللها شراء املنتجات أو طلبها، وملخصات احملتويات، و حتى مناذج 
الطلب. ينبغي إصدار هذه الوثيقة في أقرب وقت ممكن بعد االنتهاء من وضع خطة النشر، ومن ثم توزيعها على نطاق 
واسع، خاصة خالل احلمالت الدعائية. يجب أيًضا اإلعالن عن إصدارات وسائط اإلنترنت / احلاسوب كجزء من الكتالوج. 
أقراص  أو  أقراص فالش  تبويبات إضافية على محركات  أو  البيانات احلاسوبية  إلى  الوصول اآلمن  الطرق  وتشمل هذه 
مدمجة، أو من خالل الوصول املباشر، أو أية وسائط إلكترونية أخرى و/أو على الويب كما سيتم مناقشته الحًقا في 
الباب اخلاص بأنواع أخرى من النشر. يعد الكتالوج التزاما رسميا من جانب وكالة اإلحصاء وينبغي بذل أقصى اجلهود 

للوفاء بهذا االلتزام.

ينبغي أن تشمل خطة النشر أيضاً تطوير ونشر البيانات الدليلية. من املهم توفير وصف ألنظمة التجميع  14.24
واالسترجاع املستخدمة في جتميع التبويبات واملراجع األساسية لهذه األنظمة. يجب أيًضا توثيق منهجية إنتاج كل 

مجموعة بيانات بشكل كامل وتقدميها للمستخدمني حسب احلاجة.

ينبغي تقدمي املالحظات التوضيحية في جميع نسخ املعلومات لضمان دراية مستخدمي بيانات اإلحصاء مبا يلي: 15.24

u ،اإلحصاء وتغطية  نطاق 
u  املفاهيم والتعريفات الرئيسية املستخدمة في املنشور )مبا في ذلك الوحدة اإلحصائية( وأي قيود تؤثر على

دقة البيانات،
u  االثنني بني  اجلمع  أو  بالعينة  احلصر  أو  الكامل  احلصر  )استخدام  اإلحصاء  منهجية  عن  مهمة  معلومات 

والفترة املرجعية وطريقة احلصر املستخدمة وما إلى ذلك(.

ونقاشات حول  16.24 ومؤمترات ومحاضرات  دراسية  املشاركة في حلقات  بفرص  اإلحصاء  ما يحظى موظفو  غالبا 
وسائل اإلعالم اخملتلفة بهدف تقدمي وتعزيز قيمة املعلومات التي يوفرها اإلحصاء واألجزاء األخرى من النظام اإلحصائي. 
تعتبر هذه النقاشات، في حال مت إعدادها بعناية، وسيلة فعالة جلذب االهتمام حول بيانات اإلحصاء. ينبغي للجهات 

املعنية باإلحصاء اعتبار هذا جزًءا مهًما من عملية النشر.

الباب الرابع والعشرون: حتليل البيانات والتقارير والنشر
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يجب أن تراعي الدعاية التي تروج الستخدام نتائج اإلحصاء أن املستخدمني األساسيني هم: 17.24

u ،والبرامج السياسات  وتقييم  التخطيط،  املشاركني في  الوطنية  مسؤولو احلكومة 
u ،)الصغيرة للمساحات  التفصيلية  بالبيانات  )مهتمون بشكل خاص  احمللية  احلكومات  مسؤولو 
u ،والريفية احلالية الزراعية  الوكاالت املشاركة في االستقصاءات 
u  بالتخطيط يعنى  ممن  وغيرها  الدولي  والبنك  )الفاو(،  والزراعة  األغذية  منظمة  مثل  الدولية  املنظمات 

النامية(، الدول  اإلمنائي )املستخدمني املهمني في 
u .األعمال التجارية املنظمات الزراعية، منظمات األبحاث، األوساط األكادميية، وسائل اإلعالم، إلخ

تعتبر معرفة املستخدمني احملتملني وكيفية استخدامهم لبيانات اإلحصاء مهمة، ليس فقط بالنسبة لتحديد  18.24
توجه حملة الدعاية ولكن لتخطيط برنامج النشر، مبا في ذلك القرارات املتعلقة بعدد النسخ املطلوبة من كل تقرير وأسعارها.

ميكن نشر نتائج اإلحصاء كتقارير للتوزيع العام أو جداول أو خرائط أو أطالس أو غيرها من منتجات اإلحصاء أو  19.24
من خالل إتاحة الطلبات اخملصصة من جانب املستخدمني من خالل الوصول إلى قواعد البيانات العادية واحلاسوبية. ويرد 

أدناه وصف لطبيعة ومحتوى منتجات وخدمات النشر، فضالً عن أساليب وأدوات النشر.

منتجات وخدمات النشر

تعد املعلومات التي يولدها اإلحصاء مفيدة جملموعة واسعة من املستخدمني الذين يتمتعون بخبرات وميول  20.24
مختلفة. وللوقوف على مختلف احتياجات املستخدمني، ينبغي على وكاالت اإلحصاء أن تقسم أصحاب املصلحة إلى 
مجموعات من أجل فهم احتياجاتهم اخلاصة واالستجابة لها بشكل أفضل. يجب أن تبذل وكاالت اإلحصاء اجلهود 
اخلاصة.  املصالح  ذلك مجموعات  مبا في  املصلحة،  املنتجات خملتلف مجموعات أصحاب  إلنتاج مجموعة متنوعة من 
سيشكل ذلك أساًسا خملتلف منتجات اإلحصاء. باإلضافة إلى التقارير اإلحصائية األساسية، ميكن لوكاالت اإلحصاء 
أن تعد منتجات مستهدفة مثل التقارير املوضوعية والتحليلية وامللصقات والكتيبات والنشرات واجلداول التفصيلية 

وجداول البيانات ومنتجات الفيديو والوسائط االجتماعية استجابة الحتياجات املستخدم.

ميكن تعزيز التقارير اإلحصائية وغيرها من منتجات اإلحصاء بشكل كبير عن طريق إضافة رسوم بيانية وخرائط  21.24
مصممة تصميما جيدا لزيادة سهولة قراءة اجلداول وشموليتها. في الدول متعددة اللغات، من األهمية مبكان نشر 

نتائج اإلحصاء بأكثر اللغات استخداًما في البالد للوصول إلى املستخدمني بشكل أفضل، مبا في ذلك املالكني.

تقارير

تعد التقارير منتجات النشر التقليدية وأكثرها شيوعاً. وميكن أن تشمل تقارير النتائج األولية والنهائية والتقارير  22.24
التحليلية والتقارير الفنية وغيرها.

تقرير النتائج األولية 

من أجل تعظيم فوائد اإلحصاء، يجب نشر النتائج بالتتابع في تقرير أولي قصير حول النتائج األولية التي يتم  23.24
إصدارها في أقرب فرصة مواتية. وفق أفضل املمارسات، تقوم الدول بإصدار نتائج اإلحصاء األولية األولى في غضون 
ثالثة أشهر بعد نهاية فترة احلصر و/أو ستة أشهر بعد نهاية الفترة املرجعية لإلحصاء.52 ميكن استخدام وسائط النشر 

املطبوعة واإلنترنت لنشر نتائج اإلحصاء األولي.

الوحدة  24.24 تنفيذ  بعد  األولية  نتائج اإلحصاء  واملتكاملة، ميكن إصدار  املوحدة  واالستقصاء  في طرائق اإلحصاء 
احملورية. قد يشمل التقرير األولي فقط نتائج ذات أولوية محددة، مثل عدد امللكيات الزراعية، ومساحة األراضي الزراعية، 
وعدد املاشية حسب األنواع الرئيسية، وما إلى ذلك، والتي تظهر بشكل أساسي اجملموع، دون تبويبات متقاطعة. وعادة 

مت حتقيق هذا الفارق الزمني بني إصدار نتائج اإلحصاء األولي ونهاية فترة جمع البيانات )أقل من ثالثة أشهر( أو الفترة املرجعية )أكثر من ستة أشهر( في دول عدة  52
.Eurostat, 2017b :مثل إستونيا وفنلندا واجملر والتفيا وليتوانيا وبولندا ورومانيا وسلوفينيا والسويد. مصدر البيانات
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ما يتم عرض هذه النتائج على مستويات التقسيمات اإلدارية الوطنية والرئيسية. ستختلف أهمية البنود من دولة 
إلى أخرى، وبالتالي، يلزم اختيارها لعمليات التبويب املسبقة بالتشاور مع جلنة تسيير اإلحصاء الزراعي عادة. وقد تكون 
عملية  في  بفاعلية  ينخرطون  الذين  لألشخاص  للملكيات مفيدة  األساسية  اخلصائص  لبعض  املسبقة  التقديرات 
تخطيط برامج التنمية الزراعية ويرتبطون ارتباطا وثيقا بصياغة عمليات اإلحصاء. هناك مجموعات أخرى تهتم بنتائج 

اإلحصاء بنفس القدر مثل العاملني في مجال البحوث، والصناعات الزراعية، ومصنعي املدخالت الزراعية.

عمليات  25.24 اكتمال  مبجرد  للمراجعة  وتخضع  مؤقتة  للملكيات  الرئيسية  للخصائص  املسبقة  التقديرات  تعد 
معاجلة البيانات والتحقق. كما نوقش في الباب السابع، ميكن أن تستند هذه على:

كافة امللكيات احملصورة في اإلحصاء، أوأ( 
مجموعة فرعية من بيانات اإلحصاء، إما عينة متثيلية53 أو مجموعة جغرافية فرعية.54 ب( 

احلالة األولى )أ( أعاله تسمح بإنتاج نتائج مؤقتة سريعة تعتمد على تبويب البيانات الرئيسية إما من استبيانات  26.24
مبساعدة  اإلنترنت  على  املقابالت  احلاسوب/  مبساعدة  الذاتية  املقابالت  تستخدم  عندما  املثال  سبيل  )على  إلكترونية 
احلاسوب أو املقابالت الشخصية مبساعدة احلاسوب(، أو من مناذج خاصة عند إجراء املقابالت بالورقة والقلم. عند استخدام 
طريقة املقابلة بالورقة والقلم، قد يُطلب من املوظفني امليدانيني في نهاية اإلحصاء امليداني، وكجزء من قائمة مهامهم، 
ملء استمارة إضافية حول خصائص امللكية األكثر أهمية املستخرجة من استبيان اإلحصاء.55 ميكن بعد ذلك معاجلة 
نتائج اإلحصاء املؤقت بواسطة احلاسوب أو يدويا )باستخدام آلة حاسبة بسيطة(. قد يعهد إلى املشرفني من املستوى 
األعلى بحساب اإلجماليات في مناطقهم. وألسباب تتعلق بالكفاءة واملوثوقية، يفضل دائًما استخدام أجهزة احلاسوب. إن 
القدرة على التحقق من جودة البيانات أثناء مرحلة احلصر مبساعدة برامج التحقق من الصحة وتقارير املؤشرات السريعة 

وتقارير تناسق البيانات والتبويبات تزيد بشكل كبير من الثقة عند اإلعالن عن النتائج املؤقتة.

في احلالة األخيرة )ب(، يتم اختيار عينة من امللكيات ويتم إصدار النتائج للدول ككل أو لبعض املساحات اإلدارية  27.24
أولية  البيانات  هذه  أن  من  النتائج  هذه  مستخدمي  حتذير  وينبغي  اجلغرافية.  اجملموعة  هذه  على  باالعتماد  الواسعة 

وتخضع ألخطاء عينات مختلفة.

إذا كان اإلحصاء يعتمد على عينة، ميكن حساب التقديرات األولية املسبقة للخصائص الرئيسية للملكيات  28.24
عن طريق اختيار عينة فرعية مناسبة من العينة اخملتارة لإلحصاء. وهنا أيًضا، يجب ذكر القيود التي حتد هذه التقديرات، 

على سبيل املثال، في حاشية سفلية بحيث يكون املستخدم على علم بهذه القيود عند استخدامها.

النشر  29.24 أو  احلاسوبية  للمطبوعات  املباشر  االستنساخ  هي  اإلحصاء  نتائج  إصدار  تاريخ  تقدمي  طرق  بني  من 
لبرامج  اختبار شامل  إجراء  يتطلب هذا  ذلك،  ومع  متزايد.  استخدامها بشكل  يتم  التي  األولية،  للنتائج  اإللكتروني 
البيانات والتحقق منها  أيًضا تدقيق  التبويب احلاسوبية في ضوء احلاجة إلى تقدمي جداول عالية اجلودة. كما يتطلب 
بشكل كامل إلنتاج جداول متسقة ومتوازنة تتفق فيها كافة جميع اإلجماليات األفقية والرأسية. في املواقف العملية، 
أحيانًا ما تكون هناك حاجة إلى تغييرات اللحظة األخيرة على اجلداول النهائية. مهما كانت البرمجيات املستخدمة في 
تبويب البيانات، ميكن نقل اجلداول النهائية إلى البرامج املناسبة، مما يتيح إجراء حتسينات نهائية على تصميم اجلدول 

وتغييرات البيانات التي تتم في آخر حلظة. 

قد تختلف الفترة الزمنية الالزمة إلصدار النتائج األولية بعد االنتهاء من العمل امليداني في كل دولة. ويعتمد  30.24
معاجلة  ومعدات  الفني  الطاقم  وقوة  اإلحصاء  حصر  وطريقة  املدرجة  البنود  وعدد  احملصورة  امللكيات  عدد  على  هذا 
النتائج  وإصدار  إنتاج  في  احلاسوب بشكل كبير  الشخصية مبساعدة  املقابالت  استخدام  املتاحة. سيساعد  البيانات 

األولية في الوقت املناسب.

مت إنتاج ونشر تقديرات متقدمة اعتمادا على عينة متثيلية من اخلصائص الرئيسية للملكيات في دول مثل أملانيا واجملر وغيرها. 53
قد ترغب بعض الدول في توفير بيانات أولية للمساحات الزراعية الرئيسية مسبًقا دون انتظار بيانات جميع املساحات. 54
كما هو احلال في دول مثل أرمينيا ومولدوفا ورومانيا وروسيا. 55
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ومع ذلك، ينبغي إصدار نتائج اإلحصاء األولية في موعد ال يتجاوز بضعة أشهر بعد االنتهاء من العمل امليداني. 31.24
فإذا استغرق األمر فترة أطول، ال تعود هناك حاجة ملحة ملعلومات اإلحصاء، كما أن الفائدة العملية لإلحصاء تتضاءل 
بشكل خطير. على أي حال، ال ميكن تنفيذ احلملة الدعائية التي تروج الستخدام نتائج اإلحصاء، كما هو موضح أعاله، 

قبل صدور النتائج املهمة.

وقد  32.24 للمراجعة.  وتخضع  مؤقتة  األولي  التقرير  في  الواردة  النتائج  أن  املستخدمون حقيقة  يتجاهل  ما  غالباً 
ينسون حتى أن التقديرات ال تستند دائما إلى بيانات من جميع امللكيات احملصورة في اإلحصاء. مبا أن النتائج املؤقتة 
والنهائية قد تختلف )على سبيل املثال، قد حتتوي امللخصات التي تستند إليها النتائج املؤقتة على أخطاء مت حتديدها 
وتصحيحها في مرحلة معاجلة البيانات(، من املهم أن يكون لدى مستخدمي البيانات وعي باحتمالية حدوث مثل هذه 
االختالفات. لذا، ينبغي أن يكون إصدار نتائج اإلحصاء األولي جزًءا من سياسة املراجعة الشاملة لوكالة اإلحصاء. إلى 

جانب التقرير، قد ترغب الدول في إنتاج منتجات أخرى لإلحصاء مع نتائج اإلحصاء األولية، مثل النشرات.

أمثلة قطرية عن النتائج األولية: أستراليا، كمبوديا، هنغاريا، الواليات املتحدة األمريكية.

تقرير النتائج النهائية

التبويب ويجب نشرها في أقرب وقت ممكن، وضمان  33.24 النهائية عبارة عن مخرجات خطة  نتائج اإلحصاء  تكون 
توقيت نتائج اإلحصاء وقابليتها لالستخدام. حسب أفضل املمارسات، تقوم الدول بإصدار نتائج اإلحصاء النهائية في 
النتائج  الالزم إلصدار  الوقت  التكنولوجيا من  استخدام  يقلل  لإلحصاء.56  املرجعية  الفترة  انتهاء  بعد  غضون عامني 

املؤقتة، وكذلك احلال بالنسبة للنتائج النهائية.

دراية  34.24 نتائج اإلحصاء األولية والنهائية وأن يراجعها خبراء على  أفراد الطاقم الفني تقارير عن  أن يعد  ينبغي 
بالوضع الزراعي للدولة، إن أمكن. ميكن إصدار التقرير في عدد من اجمللدات، اعتماًدا على حجم الدولة ومحتويات التقرير. 

على سبيل املثال، ميكن نشر التقرير حول:

u  ،موضوع معني )مثل مجلد حول اخلصائص العامة للملكيات، وآخر حول استعمال األراضي، وآخر للمواشي
وآخر للمعدات، وما إلى ذلك(؛ و/أو 

u .)أساس جغرافي / إداري )مثل مجلد واحد لكل مقاطعة

)أو  35.24 الكبيرة  للملكيات  نهائي  تقرير  إعداد  أيضاً  الزراعية، ميكن  امللكيات  بجميع  املتعلق  التقرير  إلى  باإلضافة 
استقصاءات  إجراء  مت  إذا  الوحدات.  لهذه  محدد  استبيان  باستخدام  اإلحصاء  أجري  إذا  سيما  ال  التجارية(،  امللكيات 
مجتمعية بالتوازي مع اإلحصاء الزراعي، ينبغي أيضا تقدمي تقرير لكل منها مع النتائج النهائية. بالنسبة للدول التي 
تستخدم النهج التركيبي )أو طريقة اإلحصاء/االستقصاء املتكاملة(، ينبغي أن تكون هناك تقارير عن النتائج النهائية 

للوحدة األساسية وعن كل وحدة تكميلية )أو حول إلحصاء اخلفيف ووحدات التدوير املقابلة له(. 

ال بجوز أن يُثقل التقرير بالتفاصيل التقنية، ولكن باإلضافة إلى اجلداول اإلحصائية العديدة والرسوم البيانية  36.24
واخلرائط، يجب أن يتضمن التقرير معلومات حول اجلوانب املنهجية والتنظيمية واإلدارية لإلحصاء التي تفيد في فهم 

البيانات واستخدامها بشكل أفضل.

مت االلتزام بالتوقيت املناسب إلصدار نتائج اإلحصاء النهائية )بعد فترة ال تزيد عن 24 شهراً بعد انتهاء الفترة املرجعية( في دول مثل النمسا وبلغاريا وكندا  56
وجمهورية التشيك وإستونيا وفنلندا وفرنسا واجملر وأملانيا واليونان وإيطاليا والتفيا وليتوانيا وهولندا وبولندا والبرتغال ورومانيا وسلوفاكيا وسلوفينيا والسويد 

والواليات املتحدة األمريكية وغيرها.
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وهكذا، ميكن أن يتناول تقرير النتائج النهائية ما يلي: 37.24

u اجلزء العام
l أهداف اإلحصاء
l السابقة تاريخية عن اإلحصاءات  نبذة  التاريخية:  اخللفية 
l  وصف موجز للدولة )مثل املساحة اجلغرافية واملساحات الزراعية اإليكولوجية و/أو املساحات اجلغرافية

الزراعة وعالقتها بالقطاعات األخرى من االقتصاد( األخرى املستخدمة لتقدمي نتائج اإلحصاء؛ أهمية 
l والتغطية اإلحصاء  نطاق 
l  :والتنظيم أمكن(،  )إن  وأسلوبها  العينة  وتصميم  اإلطار  قضايا  تشمل  التي  اإلحصاء،  منهجية 

قصير ملخص 
l الوحدة اإلحصائية الرئيسية، مبا في ذلك تعريف  املفاهيم والتعاريف 
l فترة اإلحصاء والفترة املرجعية / التاريخ
u النتائج

l .امليزات التي تبني أهم  النتائج الهامة  النتائج. سيتم تلخيص  ملخص 
l )شرح استخدام اجلداول )إن وجدت
l )"اجلداول األساسية )القياسية( )التي نوقشت في الباب السابع "خطة التبويب
u امللحقات

l .واخلرائط وغيرها والتعليمات  امللحقات مثل استبيان/ استبيانات اإلحصاءات  سيتم تضمني بعض 

بال شك، فإن تقرير اإلحصاء الزراعي النهائي اجليد هو نتاج معرفة دقيقة ومعرفة كمّية حول الزراعة الوطنية.  38.24
في بعض األحيان، يتم توظيف اخلبراء كمستشارين لفترة قصيرة إلعطاء تفسير مناسب لبيانات اإلحصاء. جلعل هذا 

العمل ممكنا، من الضروري توفير األموال الكافية في ميزانية اإلحصاء لتحليل بيانات اإلحصاء وإعداد تقرير جيد.

إذا مت إجراء اإلحصاء على أساس احلصر الكامل، بهدف تقدمي نتائج اإلحصاء على أصغر مستوى إداري، فإن إعداد  39.24
تقرير إحصاء بهذه التفاصيل يعد مهمة صعبة وشاقة، خاصة بالنسبة للدول الكبيرة. سيصبح حجم التقرير غير 
عملي. عالوة على ذلك، يقتصر اهتمام املستخدمني الفرديني على البيانات التفصيلية ملساحات محددة فقط. ميكن في 
هذه احلالة تقسيم التقرير إلى مجلدات مختلفة، حيث يخدم كل مجلد مصالح مجموعات مختلفة من األشخاص 
أو الوحدات/املواقع اإلدارية. جتعل التقنيات املتقدمة هذه املهمة ممكنة من خالل النشر الواسع للمنتجات اجلغرافية 

والبيانات األخرى في شكل رقمي )ملزيد من التفاصيل، راجع الفقرات من 69.24 إلى 76.24(.

املتحدة،  اململكة  أوغندا،  روسيا،  الهند،  الكونغو،  الصني،  البرازيل،  أستراليا،  النهائية:  التقارير  على  قطرية  أمثلة 
الواليات املتحدة.

ال ميكن اقتراح أسلوب واحد جلميع الدول وال ميكن حتديد ما إذا كان ينبغي إصدار نتائج اإلحصاء في مجلد واحد  40.24
نشر  وخطط  املستخدمة،  واملنهجية  الدولة،  ومساحة  اإلحصاء،  وتغطية  نطاق  على  ذلك  ويعتمد  مجلدات.  عدة  أو 
البيانات، وشكل النشر )مطبوعة أو إلكترونية(. يجب إعداد التقرير مع األخذ في االعتبار اهتمامات املستخدمني. يجب 
أال يعيق حجم التقرير قدرة القراء في التعامل معه وال ينبغي أن ننسى أن إعداد تقرير جيد يتطلب وقًتا كافًيا وطاقم 

عمل وموارد مالية كافية.

اإلطار 1.24 - أمثلة قطرية الهند - تقرير نتائج اإلحصاء النهائي 

بالكامل  للدولة  نتائج موجزة  الهند  تقرير عموم  يقدم  الزراعي في عدة مجلدات.  اإلحصاء  نتائج  يتم نشر  الهند،  في 
مفصلة  بيانات  الدولة  تقرير  يقدم  الدول.  لفرادى  منفصلة  تقارير  إعداد  يتم  حني  في  االحتاد،  دول  لفرادى  وكذلك 

للمقاطعات الفردية. وبخالف ذلك، يتطابق تقرير عموم الهند وتقرير فرادى الدول بالشكل.
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تقارير حتليلية/موضوعية

تشمل منتجات اإلحصاء التحليلي مجموعة متنوعة من اخملرجات املمكنة. تقليديا، كانت هذه املنتجات تقارير  41.24
موضوعية تدرس أمناط وخصائص بيانات اإلحصاء في شكل تقارير طويلة. تساعد هذه التقارير مجتمعات املستخدمني 
على تركيز انتباههم على القضايا احلرجة واألولويات الوطنية في القطاعات الزراعية والريفية. تضيف التقارير التحليلية 

قيمة لبيانات اإلحصاء وتزيد من أهميتها وفائدتها لصانعي السياسات واجلمهور بشكل عام.

ينبغي تخطيط وجتهيز التقارير التحليلية/املوضوعية خالل املرحلة التحضيرية ونشرها وفًقا لتقومي اإلصدار  42.24
شاملة  إحصائية  تبويبات  تعرض  مجلدات  من  التقارير  تتراوح  قد  القدمية.  التقارير  لتجنب  الالزم  التمويل  لضمان 
ومفصلة، ال سيما التبويبات املتقاطعة، إلى تقارير حتليلية موسعة جتمع املواد اجملدولة مع بعض النصوص التفسيرية 
أو التحليلية. قد تتضمن هذه اجملموعة األخيرة من التقارير، على سبيل املثال، مجلدات حتليل إقليمي حول مواضيع مثل 
تصنيف امللكيات الزراعية وتوزيعها اإلقليمي؛ طرق اإلنتاج املستخدمة في القطاع الزراعي؛ النوع االجتماعي واجلوانب 
االجتماعية والدميوغرافية األخرى للملكيات؛ واستخدام األراضي، واحملاصيل، واملاشية، والعمل في امللكية؛ واستخدام 
املدخالت، وغيرها. كما ميكن أن تتضمن تقارير أخرى مثل التحليل اجملتمعي عند توفر بيانات على مستوى اجملتمع )كما 
هو احلال عندما إجراء استقصاءات مجتمعية(. من املهم استخدام اللغة املناسبة للجمهور املستهدف في التقارير 
التقارير  والوكاالت اخملتصة، إلعداد  الوزارات  ذلك  مبا في  التخصصات،  أفرقة عمل متعددة  بإنشاء  ويوصى  املوضوعية. 
املوضوعية/التحليلية. ميكن أن تسهل الشراكة والتعاون اخلارجي مع املؤسسات األكادميية وغيرها من املتخصصني ذوي 

اخلبرة هذا العمل وتقوي سبل التعاون.

يجب أن تستند التقارير املوضوعية/التحليلية إلى احتياجات املستخدمني وأن تلبي االحتياجات اإلمنائية اخلاصة  43.24
بكل بلد والقضايا الناشئة. وميكن استخدام هذه التقارير أيًضا إلظهار السلسلة الزمنية وحتليالت االجتاهات لعناصر 

اإلحصاء الرئيسية وقد جتمع بيانات اإلحصاء مع مصادر البيانات األخرى لتوفير نظرة أكثر شمولية وآنية.

أمثلة قطرية عن التقارير املوضوعية / التحليلية: أستراليا، مولدوفا، ميامنار، سورينام

تقرير فني

إلى  44.24 إضافة  تفصيلي،  نحو  على  برمتها  اإلحصاء  عملية  إجراء  طريقة  وصف  إلى  الفنية  التقارير  تهدف 
اجلودة  تقييم  ونتائج  وأسبابها  احملتملة  والتأخيرات  والصعوبات  والتعاريف  واملفاهيم  التفضيلية  واخليارات  املنهجية 
تقييماً  الفني  التقرير  يتضمن  أن  يجب  املستقبلية.  لإلحصاءات  توصيات  لتقدمي  التقييم  هذا  واستخدام  وغيرها، 
العديد  يتضمن  وقد  عليها،  العثور  مت  التي  واحللول  إليها  التوصل  مت  التي  واألخطاء  مواجهتها  متت  التي  للمشاكل 
املركزي واإلقليمي،  املراسالت )رسائل على املستوى  أن يحتوي على نسخ من جميع  العناصر السرية. كما ميكن  من 
والتعليمات الداخلية، ومحاضر اجتماعات جميع جلان اإلحصاء، وما إلى ذلك(. وعالوة على ذلك، فإن أحد األهداف هو 
األفضل  من  يكون  قد  وبالتالي،  املستقبل؛  في  الداخلي  لالستخدام  اإلحصاء  مع منظمة  احلالية  التجارب  تسجيل 
املنهجيات  اختيار  ميكن  العوامل،  هذه  مراعاة  ومع  نسخ.  بضع  فقط  إنتاج  إعادة  ولكن  بأكمله  التقرير  نشر  عدم 
التالية: تضمني ملخص للمعلومات التقنية في التقرير النهائي املذكور أعاله؛ إعداد تقرير فني منفصل أكثر تفصيالً 
لالستخدام العام؛ وإعداد تقرير فني مفصل يتضمن معلومات سرية لالستخدام الداخلي فقط. على أي حال، بدون 
إعداد تقرير منهجي، قد يتم نسيان اخلبرات املكتسبة والدروس املستفادة في اإلحصاء، وقد يعني تنظيم اإلحصاء 

القادم جهدا جديدا ومستقال يبدأ من الصفر.

يفضل اتباع اإلرشادات التالية إلعداد التقرير الفني: 45.24

u  الدراسات من  وجدت،  إن  املستفادة،  والدروس  اإلحصاء،  حول  شاملة  عامة  حملة  توفر  أن  وينبغي  املقدمة. 
يتم شغلها. التي  البيانات  السابقة، وفجوات  واإلحصاءات  االستقصائية 

u  منهجية اإلحصاء. ويجب أن تصف العوامل األساسية التي تؤثر على منهجية اإلحصاء، واإلطار القانوني
البيانات  ومصادر  املزرعة،  سجالت  وتوافر  املستخدمون،  يطلبها  التي  البيانات  وتفاصيل  وأنواع  واملؤسسي، 
النقل  ووسائل  املوظفني،  وتوافر  اإلحصاء،  إطار  وإعداد  اإلحصاء  عناصر  لتوفير  األخرى  واإلدارية  اإلحصائية 
واملواصالت، والدعم املالي، واملمارسات الزراعية في الدولة، واإلحصاءات الزراعية احلالية وعالقتها باإلحصاء، 

البرنامج العاملي لإلحصاء الزراعي 2020
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مع  الزراعي،  اإلحصاء  في  املستخدمة  والتعريفات  للمفاهيم  هام  قسم  تخصيص  ينبغي  ذلك.  إلى  وما 
املعتمد  األدنى  احلجم  حد  املثال،  سبيل  )على  املفضل  اخليار  حتديد  إلى  املؤدية  واألسباب  اخليارات  مناقشة 
إلى  باإلضافة  واملادية،  املعايير االقتصادية  إلى معايير محددة مثل  املدرجة في اإلحصاء، استناداً  للملكيات 

احلسابات التي مت إجراؤها(.
u  استبيانات صياغة  في  املعتمدة  األساسية  املبادئ  تصف  أن  وينبغي  امليداني.  العمل  قبل  ما  إعدادات 

التي  البارزة  النتائج  ومناقشة  التجريبي  واإلحصاء  األولية  االختبارات  إجراء  التعليمات؛  وكتيبات  اإلحصاء 
وإعداد  اخلرائط؛  وإعداد  حصر  مساحات  إلى  البالد  تقسيم  الرئيسي؛  لإلحصاء  الفني  البرنامج  على  أثرت 

اإلطار؛ وتدريب املوظفني.
u  والقياس واملقابلة  الذاتي  احلصر  مثل  البيانات  جمع  في  املعتمدة  الطرق  هذا  يفسر  قد  امليداني.  العمل 

املوضوعي، واستخدام أساليب احلصر اخملتلفة مثل املقابلة بالورقة والقلم أو املقابالت الشخصية مبساعدة 
جدول  حصر؛  ومكان  طريقة  كل  ومساوئ  مزايا  وغيرها؛  احلاسوب،  مبساعدة  الذاتية  املقابالت  أو  احلاسوب 
وتوزيع  ومدتها،  وتوقيتها  اخملتلفة  املعلومات  جلمع  اخملصصة  امليدانية  الزيارات  عدد  مثل  امليداني  العمل 
العمل  التفتيش على  اإلشراف على طرق  اخملتلفة؛  امليداني  العمل  ومراحل  العمل  باحلصر وعبء  القائمني 

املعلومات. املكتملة ورصد  والتنسيق جلمع االستبيانات  واإلبالغ عنها؛  امليداني 
u  استخدام أساليب العمل بالعينات )إن أمكن(. وينبغي أن يناقش هذا تصميم العينة، مع إعطاء تفاصيل

مراحل  في  الوحدات  واختيار  املترتبة،  والنتائج  الطبقي  التقسيم  واستخدام  العينات،  أخذ  وحدات  عن 
إجراءات  العينات؛  وكسور  العينات،  أخذ  وحدات  اختيار  وطرق  املراحل،  متعددة  التصاميم  من  مختلفة 
التقدير؛ اجلمع بني احلصر الكامل واحلصر بالعينة؛ توسيع نطاق احلصر من خالل جمع بيانات أكثر تفصيالً 
حصر  حالة  في  امللكيات  من  فرعية  عينة  )من  الكاملة  احلصر  إحصاء  عمليات  في  امللكيات  من  عينة  من 
الوحدات  استخدام  امللكيات،  من  فرعية  عينة  أو  عينة  من  للقياس  موضوعية  طرق  واستخدام  العينات(، 
التكميلية )في احلصر التركيبي( أو الوحدات النمطية الدوارة )في طريقة اإلحصاء واالستقصاء املتكامل(، 
التي تصف  العينات  تبويبات  إلى ذلك؛  العينات، وما  برامج استقصاء  التغيرات املوسمية من خالل  دراسة 
طريقة حساب التقديرات املتقدمة، وتقديرات أخطاء أخذ العينات أو تقديرات خلصائص اإلحصاء اخملتلفة، 

العينات، إلخ. واستخدام مخططات عينات فرعية متقاطعة حلساب أخطاء أخذ 
u  ،والترميز اليدوي  التدقيق  من  بدءاً  البيانات،  ملعاجلة  الكامل  التنظيم  يصف  أن  ينبغي  البيانات.  معاجلة 

البيانات والتدقيق والتبويب احلاسوبي. وينبغي أيضا تقدمي تفاصيل عن  وصوال إلى وصف أساليب التقاط 
البيانات،  معاجلة  في  الالمركزية  تطبيق  مستوى  عن  معلومات  وكذلك  املستخدمة،  والبرمجيات  األجهزة 
املوارد  واستخدام  مطبقة،  جديدة  وطرائق  التفاعلي،  التدقيق  واستخدام  احلاسوب،  معدات  واستخدام 

خارج مكتب اإلحصاء املركزي، وما إلى ذلك.
u  تقييم جودة نتائج اإلحصاء. وينبغي أن يوفر ذلك وصًفا لتقنيات مراقبة اجلودة املستخدمة، ونتائج تقييم

بيانات اإلحصاء، مبا في ذلك نتائج استقصاء ما بعد احلصر، إذا أجريت. يجب أن يكون تقييم اجلودة جزًءا من 
51.24 أدناه. 49.24 إلى  التقرير الفني. ويرد وصف الهيكل العام لتقييم اجلودة في الفقرات من 

u  املتوقعة املشاكل  سرد  ينبغي  اإلحصاء،  في  املكتسبة  اخلبرة  أساس  على  املهام.  من  ملزيد  اقتراحات 
للمهام املتشابهة. يعتبر هذا القسم مهًما نظرًا العتماد التقدم والتحسني املستقبليني على ما يتم بني 

متتاليني. إحصاءين 

باإلضافة إلى املعلومات الوصفية، قد ترغب بعض الدول في تضمني اجلداول مع النتائج الرئيسية لإلحصاء في ملحق 
للتقرير الفني.

في الدول التي حققت مستوًى كافياً من التطور اإلحصائي واكتسبت خبرة كبيرة في إجراء اإلحصاءات، لن  46.24
يكون من الصعب معاجلة مشكلة إعداد تقرير مفصل بطريقة مرضية. ومع ذلك، بصرف النظر عن مستوى التطور 
اإلحصائي في دولة ما، جتدر اإلشارة إلى أنه ينبغي جمع الوثائق املتعلقة مبراحل مختلفة لعمليات اإلحصاء، مبا في 
ويضمن تسجيل  الفني  التقرير  إعداد  النهج عملية  يبّسط هذا  العمل.  تقدم  املتخذة، مع  والقرارات  املشاكل  ذلك 

النقاط واخلبرات البارزة في الوقت نفسه في أذهان املوظفني الفنيني وامليدانيني.

الباب الرابع والعشرون: حتليل البيانات والتقارير والنشر
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إلعداد التقرير الفني، ميكن بناء قالب قياسي للحصول على تقييم شامل للمدخالت من جميع أقسام وكالة  47.24
اإلحصاء املشاركة في تخطيط اإلحصاء والتنفيذ )املنهجية، وجمع البيانات، واملعاجلة، والتحليل، إلخ( على نحو منظم. 
ويكون من املفيد أيضا عقد اجتماعات مع جميع املديرين املعنيني بطريقة أقل رسمية للحصول على املدخالت الرئيسية 
املطلوبة للتقرير الفني والتفكير في املمارسات اجليدة للحفاظ على أية تغييرات ميكن تنفيذها من أجل اإلحصاء القادم.

ميكن لتقليد تبادل تقارير اإلحصاء، ال سيما بني الدول اجملاورة، أن تساعد في حتسينها. وهذا يعطي الدول ذات  48.24
اخلبرة األقل فرصة االستفادة من التقنيات التي تتبعها الدول األكثر خبرة في إعداد التقارير. كما سيعزز توزيع التقارير 

على نطاق أوسع من تبادل اخلبرات وتعزيز حتسني املمارسات اإلحصائية في مجال الزراعة.

نوقشت احلاجة إلى تقييم اجلودة في جميع أنحاء تنفيذ اإلحصاء، مبا في ذلك استقصاء ما بعد احلصر، في  49.24
الباب الثامن "إطار ضمان اجلودة" وفي الباب الثالث والعشرون "استقصاء ما بعد احلصر". من املهم أن يقدم القسم 
اخلاص بتقييم اجلودة في التقرير الفني معلومات عن جميع أبعاد جودة بيانات اإلحصاء، كما هو موضح في الباب الثامن. 
املُعتمد،  للتعريف  وفًقا  الكامل(  اإلحصاء  تطبيق  )عند  الزراعية  امللكيات  بيانات من جميع  اإلحصاء  يجمع  ما  وعادًة 
غير  األخطاء  تقييم  على  واملوثوقية  بالدقة  املتعلق  البعد  يركز  أن  ينبغي  بالعينات.  العمل  أخطاء  تظهر  ال  وبالتالي 

املتعلقة بالعينات، مبا في ذلك تقييم:

u أو التقصير في التغطية، واإلحصاء املزدوج؛ أخطاء التغطية، سواء كانت املبالغة 
u  التغطية الدول، يتم ذلك باإلضافة إلى أخطاء  البيانات. في معظم  القياس املتعلقة مبرحلة جمع  أخطاء 

املذكورة أعاله من خالل استقصاء ما بعد احلصر )انظر الباب الثالث والعشرون(؛
u التقدير؛ معدالت عدم االستجابة ومعدالت 
u .أخطاء املعاجلة، مبا في ذلك التقاط البيانات أو معدالت خطأ الترميز

سيتطلب األمر جهداً خاصاً الستكمال تقييم دقة نتائج اإلحصاء في الوقت املناسب للسماح بإدراج النتائج  50.24
في تقارير النتائج النهائية وإدراج تقييم اجلودة في التقرير الفني اخلاص مبنهجية اإلحصاء.

 ميكن عرض تقييم اجلودة على جزأين: 51.24

u  ميكن أن يصف اجلزء العام األول اإلطار العام لضمان اجلودة املعتمد لإلحصاء )انظر الباب الثامن(، وتقنيات 
مراقبة اجلودة املستخدمة، مبا في ذلك تصميم وتنظيم استقصاء ما بعد احلصر، والعينة املستخدمة في 
جمعها؛  مت  التي  البيانات  جلودة  الداعمة  األدلة  الوحدات؛  اختيار  وكيفية  احلصر،  بعد  ما  استقصاء  نظام 

واالستنتاجات.  واستخدامها؛  البيانات  املقدمة؛ تفسير  اجلداول  وصف 
u  قد يحتوي اجلزء التقني الثاني على أقسام تقف على مواضيع مثل غرض مراقبة اجلودة؛ دراسات الكفاءة؛

من  اجملمعة  البيانات  ملقارنات  جداول  ذلك  في  مبا  للتحقق،  املستخدمة  البيانات  جلودة  الداعمة  األدلة 
الثامن(  الباب  )انظر  اإلحصاء  بيانات  جودة  أبعاد  عن  معلومات  األخرى؛  املصادر  من  البيانات  مع  اإلحصاء 
والتحيزات؛  األخطاء  حتليل  28.8؛  الفقرة  في  املدرجة  للمؤشرات  خاص  اهتمام  إيالء  مع  مؤشراتها،  مع 
تقنيات  لتحسني  اقتراحات  الكفاءة؛  اعتبارات  الدراسة؛  من  مزيد  إلى  حتتاج  مشاكل  للتحسني؛  اقتراحات 
مراقبة اجلودة في املستقبل. قد يحتوي ملحق التقرير على استبيان استقصاء ما بعد احلصر، والتعليمات 

امليدانية، وما إلى ذلك. 

اإلطار 2.24 - معيار النظام اإلحصائي األوروبي لهيكل تقارير اجلودة 

معيار  اجلودة-  تقييم  على  أيضا  تنضوي  اإلحصائية-  لألنشطة  ومنظمة  شاملة  تقنية  تقارير  على  األمثلة  ومن 
النظام اإلحصائي األوروبي لهيكل تقارير اجلودة. وهو الهيكل القياسي إلعداد تقرير اجلودة املعروف باسم معيار النظام 

.)Eurostat, 2009b اإلحصائي األوروبي لهيكل تقارير اجلودة )انظر

يوفر دليل النظام اإلحصائي األوروبي لتقارير اجلودة مزيًدا من املعلومات عن التعريفات التي سيتم استخدامها وحساب 
.)Eurostat, 2014 مؤشرات اجلودة، )انظر
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أمثلة قطرية على التقارير اإلحصاء التقنية: البرتغال، أوغندا

مزيد من األمثلة القطرية: يوروستات )2017 ب(، منظمة األغذية والزراعة )2018(

منتجات وخدمات البيانات

البيانات املبوبة

البيانات.  52.24 مستخدمي  الحتياجات  تستجيب  أن  وينبغي  األولية  اإلحصاء  منتجات  إحدى  هي  املبوبة  البيانات 
يلزم تقدمي التبويبات وشرحها بطريقة تسّهل استخدامها على نطاق واسع. يجب أن تظهر بيانات املساحات اجلغرافية 

اإلدارية واإلحصائية وغيرها من املساحات اجلغرافية وتصنف حسب خصائص مختلفة.

تصّمم املنتجات املبوبة القياسية )اجلداول القياسية( وفًقا خلطة التبويب. وينبغي أن توفر هذه اجلداول التبويب  53.24
األساسي والتبويبات املتقاطعة وأن تلبي متطلبات أغلبية مستخدمي بيانات اإلحصاء. ويرد في الباب السابع "خطة 
التبويب" والباب العاشر من اجمللد األول فئات التبويب املوصى بها، والتبويبات املتقاطعة وغيرها من التفاصيل املتعلقة 

بإنتاج اجلداول، ال سيما اجلداول القياسية.

قد تتطلب اجلداول اإلضافية املستندة إلى طلبات محددة للمستخدمني تبويبات مخصصة. يتم توفير مخرجات  54.24
حسب الطلب للمستخدمني الذين تكون متطلباتهم أكثر تخصًصا وال ميكن تلبيتها بواسطة جداول قياسية. يقدم 
املستخدمون مواصفات اجلداول التي يحتاجونها، ويتم إنتاج البيانات على أساس استشاري. لتلبية الطلب على اإلنتاج 
أخرى.  عبر وسائل  تتوفر  ال  إجماليات  يحتاجون  الذين  للمستخدمني  الطلب"  "عند  إنشاء خدمة  املفيد  اخملصص، من 
وستتطلب اخلدمة من املستخدمني تقدمي تفاصيل اجلداول املطلوبة حتى يتمكن مكتب اإلحصاء املركزي من تلبية 
الطلب، رمبا مقابل دفع رسوم تعويض معينة. ومن شأن عرض هذه اخلدمة والترويج لها، وخاصة عبر اإلنترنت، أن يجعل 

اخلدمة اإلحصائية مرغوبة، كما ميكن أن تكون حافزًا قويًا لتوثيق التعاون مع مستخدمي بيانات اإلحصاء.

قبل  55.24 للجودة  شاملة  داخلية  ملراجعة  اجملدولة  البيانات  منتجات  جميع  املتخصصون  اخلبراء  يُخضع  أن  يجب 
اإلصدار، ويفضل أن يكون ذلك بواسطة خبراء ال يشاركون في إنتاجها.

ميكن أن يتم تقدمي جداول خاصة يطلبها املستخدمون من قبل مكتب اإلحصاء املركزي مبجرد إنشاء قاعدة  56.24
بيانات اإلحصاء وعرض اجملموعات البرمجية. وتتيح هذه احلزم إنتاج جداول سريعة وغير مكلفة نسبياً إلجماليات بديلة 

عما سبق نشره، بافتراض أن املعلومات حفظت في قاعدة البيانات من حيث التصنيفات التفصيلية املطلوبة.

توفير إمكانية الوصول إلى قاعدة البيانات العادية وقاعدة البيانات احلاسوبية

تعد البيانات احلاسوبية والعادية في قواعد البيانات أساس البيانات اجملدولة وغيرها من منتجات النشر التي  57.24
تنتجها مكاتب اإلحصاء. لتوسيع حياة البيانات وقابليتها لالستخدام، وكتتّمة لإلنتاج اجلداول القياسي، تخزن وكاالت 
تلبي بشكل أفضل مجموعة  البيانات احملوسبة بحيث  بيانات اإلحصاء في مناذج مختلفة لقواعد  الوطنية  اإلحصاء 
ملنتجات  مثالية  تخزين  منصة  البيانات  قاعدة  تعد  واخلارجيني.  الداخليني  البيانات  مستخدمي  احتياجات  من  كاملة 
البيانات اإلحصائية املنظمة. وهي مصممة لتخزين واسترجاع البيانات بكفاءة وسرعة. تساعد قواعد بيانات اإلحصاء 
املفتوحة للعامة مستخدمي البيانات عن طريق توفير إمكانية وصول سهل إلى مجموعة واسعة من بيانات اإلحصاء.

القدرات  58.24 تختلف  كما  احملددة.  والظروف  االهتمامات  حسب  آلخر  مستخدم  من  كثيرا  االحتياجات  تختلف 
املؤسسية والتقنية والبشرية واملالية لوكالة اإلحصاء في تلبية توقعات املستخدمني بتوفير وصول واسع النطاق إلى 
بيانات اإلحصاء بطريقة سهلة االستعمال اختالفا كبيرا. ولذلك، ال يوجد نهج مفضل إلنشاء قاعدة بيانات لإلحصاء 
الزراعي. يجب اتخاذ قرار أساسي حول توفير الوصول إلى قاعدة البيانات العادية أو إلى البيانات احلاسوبية أو كليهما. 
ومبا أن بناء قاعدة بيانات اإلحصاء يتطلب تخطيطاً دقيقاً وميكن أن يكون مستنزفا للوقت / املوارد، فإن هذا التنفيذ 
ينبغي أن يندرج ضمن إطار تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت العاملية للمنظمة، وأن ينظر إليه على أنه عملية مستمرة 

متممة الستراتيجية نشر البيانات ومعززة لقدرة املنظمة اإلحصائية.

الباب الرابع والعشرون: حتليل البيانات والتقارير والنشر

http://www.fao.org/world-census-agriculture/wcarounds/wca2020/web-based/ar/#chapter24
https://tinyurl.com/WCA2020-FAO2018
https://tinyurl.com/WCA2020-FAO2018
https://tinyurl.com/WCA2020-Eurostat2017b
https://tinyurl.com/WCA2020-Eurostat2017b
http://www.fao.org/3/a-i4913a.pdf
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توفير إمكانية الوصول إلى قواعد البيانات العادية

سهلة  59.24 مبعلومات  اجلمهور  لتزويد  السابقة،  اإلجماليات  على  للمحافظة  احلاسوبية  البيانات  تخزين  يتم 
االستخدام، وملنع االزدواجية من قبل أولئك الذين قد يجدون أن البيانات املوجزة التي يحتاجونها قد مت إنتاجها بالفعل. 
ميكن تخزين هذه البيانات بأشكال عديدة، إما كنتيجة إلحصاء واحد، أو كقاعدة بيانات تغطي أكثر من إحصاء، أو في 

قاعدة بيانات واسعة من املعلومات اإلحصائية.

يكون  60.24 ما  عادة  رقمي،  على وسيط  املنشور  مباشرة من  هو نسخة  احلاسوبية  البيانات  لقاعدة  أبسط شكل 
و/أو محرك   )DVD( الرقمي  الفيديو  أقراص  أو   )CD( أقراص مدمجة  و/أو على  اإللكتروني  اإلحصاء  وكالة  على موقع 
أقراص فالش. قد تتمتع قواعد البيانات املعادلة للمنشور واملقروءة آلياً مبيزة كونها أقل تكلفة من ناحية اإلعداد مقارنة 

بنظيرتها املطبوعة. باإلضافة إلى ذلك، ميكن عمل نسخ إلكترونية أو ورقية بسرعة.

قد يفضل املستخدمون األكثر تقدًما توفير قاعدة بيانات اإلحصاء العادية ألكثر مما يعادل املنشور املطبوع. قد  61.24
يرغبون في التعامل مع اجلداول بطرق مختلفة للحصول على وجهات نظر أو نتائج متثل متطلباتهم احملددة بدقة أكثر. 

كما قد يرغبون برسوم بيانية مرافقة للجداول وخرائط موضوعية.

أو جداول  62.24 تعالج جدواًل  التي  العمليات  إلى عدد من  الوصول  املناسبة املستخدمني حق  البرمجية  عادًة، متنح 
فئات حجم  املثال، جمع عدد من  )على سبيل  إعادة تصنيف متغير  األمثلة على هذا:  الوقت. من  نفس  متعددة في 

املساحة في واحدة(، أو إزالة بُعد من جدول متعدد األبعاد، أو ربط اجلداول التي لها بُعد مشترك.

املقايضات  63.24 الوقوف على عدد من  السابقة. سيتعني  اإلحصاءات  نتائج  أيًضا  البيانات  قواعد  أن تغطي  ميكن 
األساسية أثناء تطوير قواعد بيانات تهدف إلى خدمة مجتمع غير متجانس من املستخدمني. على سبيل املثال، من 
ناحية، ال ينبغي أن يكون عدد املتغيرات كبيراً جداً لتسهيل استخدام قاعدة البيانات؛ ومن ناحية أخرى، ينبغي أن تتمتع 

بأكبر قدر ممكن من الشمولية ملعاجلة أكبر متطلبات ممكنة.

توفير إمكانية الوصول إلى البيانات احلاسوبية

باإلضافة إلى نتائج اإلحصاءات اجملّمعة، يتوقع مستخدمو البيانات توافر منتجات البيانات احلاسوبية على نحو  64.24
متزايد لالستخدام التحليلي املتقدم.

في سياق اإلحصاء الزراعي، تكون قواعد البيانات احلاسوبية نفسها ملفات البيانات اإللكترونية التي تتكون  65.24
من سجالت فردية في كل وحدة من وحدات املراقبة )أي ملكية زراعي ]مجهولة لغايات الوصول اخلارجي[(. وميكن تخزينها 
في شكلها اخلام، في شكلها النهائي املعدل، أو في ملف يجمع بني السجالت األولية واحملررة. ومع ذلك، يجب أن يقتصر 
وصول املستخدم على البيانات احلاسوبية النهائية التي مت تعديلها. للحد من مشاكل احلفظ، يلزم تخزين البيانات على 
وسائط ذات موثوقية ممتازة، مثل األقراص املدمجة )CD( أو أقراص الفيديو الرقمي )DVD(، أو منافذ الناقل التسلسلي 
العاملي )USB( التي توفر مساحة تخزين أكبر. ستظهر تكنولوجيات جديدة للتخزين الشامل مما يضع وكالة اإلحصاء 
أمام مسألتني: )أ( متى سيكون من املناسب اعتماد تكنولوجيا جديدة كمعيار و )ب( باحلاجة إلى حتويل املواد اخملزنة في 

الوسائط القدمية إلى املعيار اجلديد أو -عندها- توفير إمكانية الوصول إلى املواد األقدم.

بإعادة  66.24 البرنامج  يسمح  قد  املثال،  سبيل  على  أشكال.  عدة  احلاسوبية  البيانات  قاعدة  تنظيم  يستغرق  قد 
تنظيم البيانات بتنسيق منقول)كملف منفصل لكل متغير(. وميكن لهذا أن يقلل من احلاجة إلى مساحة التخزين 
وزيادة سرعة اجلداول على نحو كبير. ومع ذلك، فإن إنشاء هذا النوع من قواعد البيانات يعد أكثر تعقيًدا، ويتطلب الكثير 

من املهارة الفنية والوقت. ستكون هناك مزايا لتخزين البيانات اإلحصاء احلاسوبية في قواعد بيانات جتارية قياسية.

لغرض النشر العام، سواء عبر اإلنترنت أو على الوسائط اإللكترونية، ال يسمح إال بإتاحة منوذج متثيلي للسجالت  67.24
الفردية بعد التأكد من سرية أو عدم إفشاء املعلومات الفردية. يعتمد حجم العينة على قدرة وموارد وكالة اإلحصاء.

يتطلب توفير النفاذ إلى البيانات احلاسوبية أن توازن املؤسسة بني املطالب الناشئة عن مجتمعات املستخدمني  68.24
إلى  تهدف  التي  العمليات  ترجع  الفردية.  املعلومات  وسرية  أمن  ضمان  على  املؤسسة  وقدرة  التشريعية  واملتطلبات 
ضمان سرية البيانات احلاسوبية إلى التحكم في الكشف اإلحصائي أو إخفاء الهوية. وترد التفاصيل املتعلقة بالوصول 
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اآلمن إلى البيانات احلاسوبية واالعتبارات التي ينبغي أن تراعيها وكالة اإلحصاء في الباب الثاني والعشرون، وكذلك في 
.)2016a( واألمم املتحدة )األمم املتحدة )2017

منتجات اخرى

املنتجات اجلغرافية

تتمثل املنتجات ذات القيمة املضافة املستخدمة في نشر نتائج اإلحصاء مبنتجات رسم اخلرائط، سواء كانت  69.24
في شكل مطبوع أو رقمي، مثل:

u )والويب )الطباعة  الثابتة  اخلرائط 
u )والويب )الطباعة  أطلس اإلحصاء 
u .)الويب( التفاعلية  اخلرائط 

غالباً ما يكون الطلب على هذه املنتجات مرتفعاً من قبل صانعي السياسات ومجتمع املستخدمني الضخم  70.24
حيث توفر، على سبيل املثال، الفرصة لدراسة األمناط املكانية للنتائج أو لتنفيذ السياسات، وحتديد اجملاالت التي حتتاج 

من احلكومة فيها مزيدا من تخطيط فرص األعمال الزراعية للقطاع اخلاص.

هناك تزايد في استخدام اخلرائط لعرض التوزيع املكاني خملتلف خصائص الزراعة. ميكن عرض بيانات مختلفة  71.24
مثل متوسط حجم امللكيات ونسبة األراضي الزراعية واحملاصيل الرئيسية واألراضي املروية واملواشي واستخدام العمال 
واجلغرافية على خريطة  اإلدارية   / السياسية  املساحات  ذلك، خملتلف  إلى  وما  الزراعية،  واملمارسات  أجرا  يتلقون  الذين 
باستخدام ألوان مختلفة أو ظالل. مع وجود برامج ومعدات حديثة لنظام املعلومات اجلغرافية، يكون إنتاج هذه اخلرائط 

وغيرها من منتجات نظم املعلومات اجلغرافية أكثر كفاءة وفعالية. 

جتسد نظم املعلومات اجلغرافية إعدادات األجهزة والبرامج املصممة لدعم التقاط وإدارة وحتليل ونشر البيانات  72.24
البيانات، وربط  النظم على أنشطة اإلحصاء واخملرجات، وتسهل رسم اخلرائط وحتصيل  املكانية. تطبق هذه  املرجعية 
البيانات من امللكيات الزراعية باملساحات اجلغرافية )وفي بعض الدول التي لديها إحصاء سكاني وغيرها من الدراسات 
إدارة قوية للبيانات تسمح للمستعملني باستكشاف وحتليل  االستقصائية(، توفر نظم املعلومات اجلغرافية وظائف 

ووصف ونقل نتائج اإلحصاء وفقا الحتياجاتهم من املعلومات.

توفر نظم املعلومات اجلغرافية وصوالً ميسرا وسهل االستخدام إلى بيانات اإلحصاء في تنسيقات مناسبة  73.24
ذات  اجملاالت  أن يحدد بسهولة  الذي ميكن  والبحوث  والتخطيط  السياسات  بالرصد وحتليل  للمستخدم. وهذا يسمح 
األولوية في مجال السياسة واجلغرافيا، وبالتالي يساهم في وضع السياسات واتخاذ القرارات على املستوى دون الوطني 
على أساس األدلة. تتضمن بعض التحليالت اإلحصائية املكانية: التجميع، االرتباط الذاتي املكاني، حتليل القيم الشاذة، 

حتليل تركز القيم الساخنة، االنحدار بطريقة أقل املربعات، منوذج االنحدار اجلغرافي املوزون، إلخ.

ميكن أن تكون اخلرائط الثابتة جزًءا من التقرير مع النتائج النهائية. إال أنه بالنظر إلى العدد الكبير من اخلرائط  74.24
النهائية، والتنسيق املستخدم، فضالً عن اختالف الطباعة )التكلفة العالية( واختالف املستخدمني )مما يعني احتمال 

وجود عدد مختلف من النسخ املطلوبة(، فقد يكون من األفضل نشر األطلس بشكل منفصل.

ميكن إنشاء معظم منتجات اخلرائط الثابتة، مثل األطالس واخلرائط الثابتة، باستخدام برنامج تصميم نظم  75.24
املعلومات اجلغرافية وبرمجيات تصميم الرسوم. باإلضافة إلى ذلك، تسمح تطبيقات خرائط الويب التفاعلية بإنشاء 
تستهدف مساحات  إحصاء مختلفة،  مواضيع  على  تركز  خرائط  إنشاء  للمستخدمني  بحيث ميكن  تفاعلية،  خرائط 
جغرافية محددة ذات أهمية. عالوة على ذلك، يتيح تخطيط الويب التفاعلي الربط بني اخلرائط واجلداول والرسوم البيانية 
واخملططات لتسهيل تفسير البيانات. إال أنها تتطلب مهارات وموارد إضافية قد ال تكون موجودة في وكالة اإلحصاء. في 
هذه احلالة، تلتزم وكالة اإلحصاء مبراعاة قدرات موظفيها عند طلب املنتجات واستكشاف التدريب اإلضافي أو التعاقد 

مع هيئات خارجية عند اللزوم.

كما في حالة جدولة البيانات اجلغرافية، قد تكون هناك قيود على قابلية تطبيق اخلرائط بسبب منهجية جمع  76.24
بيانات اإلحصاء، خاصة عند استخدام العمل العينات. في هذه احلاالت، قد تشكل البيانات التي تظهر على اخلرائط 
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حسب املساحات اإلدارية أو غيرها مشاكل في الدول التي تنتشر فيها العديد من امللكيات الكبيرة عبر مناطق عدة، 
حيث من املمكن أال تكون البيانات اخلاصة باملساحات الصغيرة وغيرها منوذجية )راجع الباب السابع، الفقرة 59.7(.

أمثلة قطرية على منتجات اخلرائط: السلفادور، اململكة املتحدة

كتيبات ونشرات

تكون  77.24 أن  ينبغي  األساسية.  اإلحصاء  بيانات  لنشر  أخرى  طريقة  مهنيا  املصممة  والكتيبات  النشرات  تعد 
خاص  بشكل  مناسبة  املنتجات  هذه  توضيحية.  ومواد  مناسبة  رسومات  وتتضمن  ومفهومة  سهلة  بلغة  مكتوبة 
التي  والنشرات  الكتيبات  املعارض. كجزء من دعاية اإلحصاء، ميكن إصدار  الذين يحضرون  ترويجية لألشخاص  كمواد 

تقدم النتائج األولية والنهائية الرئيسية وتوزيعها على أصحاب املصلحة واملستخدمني الرئيسيني.

مقاطع الفيديو والرسومات ومقاطع الفيديو عبر اإلنترنت

لتعزيز استخدام بيانات اإلحصاء وتوفير فهم أفضل لنتائج اإلحصاء بني مجموعات مصالح معينة، ميكن استخدام  78.24
منتجات أخرى للنشر مثل مقاطع الفيديو والرسومات ومقاطع الفيديو عبر اإلنترنت. ميكن أن يكون ذلك مفيًدا في توضيح 
الطريقة التي تساعد فيها بيانات اإلحصاء واضعي السياسات واخملططني واألشخاص بشكل عام في فهم الوضع في 

القطاع الزراعي وفي املناطق الريفية، والطريقة التي تساعد فيها بيانات اإلحصاء في حتديد املشكالت وتقييم احللول.

طرق وأدوات النشر

ال يكتمل اإلحصاء حتى تتاح املعلومات التي يتم جمعها للمستخدمني احملتملني في شكل يناسب احتياجاتهم.  79.24
وبالتالي، فإن تلبية احتياجات مستخدمي البيانات تعني أن على وكالة اإلحصاء أن ليس فقط أن توفر منتجات البيانات، 
بل أن توفرها في أشكال مناسبة الحتياجات املستخدمني. قد يتم تضمني املعلومات في املنتجات في جداول وتقارير 
منشورة للتوزيع العام، أو إنتاجها كجداول في شكل غير منشور للتوزيع احملدود، أو تخزينها في قاعدة بيانات توفيرها عند 

الطلب، أو نشرها عبر اإلنترنت إما كمنتجات ثابتة أو تفاعلية )األمم املتحدة، 2017(.

من  80.24 املستهدفة  الفئات  على  منها  أكثر  أو  واحد  اختيار  ويعتمد  وقيودها،  مزاياها  نشر  )وسائل(  وسيلة  لكل 
املستخدمني. في معظم احلاالت، تكمل هذه الوسائل بعضها البعض وميكنها توفير طرق فعالة للوصول إلى القطاعني 

العام واخلاص. ستناقش بعض االعتبارات املتعلقة باختيار وسائل النشر أدناه.

بعض االعتبارات الختيار وسائل النشر

ميكن طباعة تقارير النتائج األولية والنهائية، وكذلك التقارير املوضوعية و/أو نشرها رقمياً من خالل موقع وكالة  81.24
اإلحصاء. يتمثل الشاغل الرئيسي في تخطيط تكاليف الطباعة، حيث يكون التنسيق والتخطيط عادًة متطابق لكل 

من التقارير املطبوعة واملنشورة رقمياً.

في العديد من الدول، لن يتمكن بعض مستخدمي نتائج اإلحصاء من الوصول بسهولة إلى أجهزة احلاسوب  82.24
من  العديد  يرغب  قد  تقدًما،  العالم  دول  أكثر  في  حتى  مطبوعة.  مواد  خالل  من  اخملرجات  مطالعة  وسيفضلون 
املستخدمني )على سبيل املثال، منظمات اجملتمع( في تلقي املعلومات بهذا الشكل. في الدول التي يكون فيها االتصال 
باإلنترنت ضعيف نسبًيا، قد يفضل املستخدمون أيًضا تلقي املعلومات في منوذج قابل للقراءة من خالل محرك أقراص 

محمول أو وسائط مادية مشابهة.

اخملرجات.  83.24 وسائط  في  املرونة  تتيح  وأنظمة  منتجات  تطوير  في  اإلحصاء  وكالة  تواجهه  الذي  التحدي  يتمثل 
على سبيل املثال، من املمكن تطوير مجموعة قياسية من اجلداول املطلوبة بشكل شائع لكل مقاطعة أو منطقة أو 
قرية أو حتى مساحة حصر وتخزينها على موقع اإلنترنت اخلاص بوكالة اإلحصاء. ميكن تطوير التطبيقات البسيطة 
التي تسمح للمستخدم بتحديد اجملاالت اإلدارية أو اإلحصائية أو غيرها التي تهم املستخدم، أو مزيج من هذه اجملاالت. 
ميكن بعد ذلك أن تقوم وكالة اإلحصاء بتوصيل اجلداول للمساحات املطلوبة عن طريق التحميل املباشر. في كثير من 
األحيان، مت تصميم املنتجات التفاعلية للعمل في بيئة تستخدم احلواسيب املكتبية أو احلاسوب احملمول. غير أن هنالك 
الذكية واألجهزة  الهواتف  الذين يطالعون منتجات اإلحصاء عبر األجهزة احملمولة مثل  أعداد املستخدمني  ازدياد في 
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اللوحية، بالرغم من عدم توافقية بعض البرامج املستخدمة ألجهزة احلاسوب املكتبية مع معظم األجهزة احملمولة. 
لذلك، ينبغي أن تؤخذ في االعتبار تكاليف أجهزة وبرمجيات تكنولوجيا املعلومات املكافئة عند إعداد ميزانية اإلحصاء.

املواد املطبوعة

تظل املنشورات املطبوعة وسيلة هامة لنشر البيانات في نتائج اإلحصاء الرئيسية. ال تتطلب وسائط الورق  84.24
من املستخدم أي معدات أو برامج أو مهارات فنية معينة. تعد سهولة حمل وسائط الطباعة أيًضا ميزة كبيرة. ومع 

ذلك، فإن وسائط الطباعة تعني تكاليف الطباعة، والتي ميكن أن تكون جزًءا مهًما من ميزانية اإلحصاء.

من املهم إعداد اخلطط وتخصيص األموال الكافية لضمان نشر التبويبات التي حتظى باهتمام واسع. ويستلزم  85.24
اختيار طريقة الطباعة الفعلية إجراء مقايضة ال تخلو من التأثير على جودة املنتجات )وخاصة موثوقية البيانات وتوقيتها( 
والتكلفة. ميكن احلصول على أفضل النتائج عادة عن طريق إرسال املستندات بتنسيق قابل للقراءة احلاسوبية إلى شركة 
طباعة متخصصة. سيسمح ذلك باستخدام التنضيد بجودة عالية واستخدام األلوان الداعمة. بدالً من ذلك، ميكن إجراء 
نسخ مطبوعة رئيسية في مكتب اإلحصاء املركزي وإرسالها إلى الطابعة للحصول على نسخ أرخص أو طباعة باألوفست.

إن استخدام برامج اجلدولة إلنتاج اخملرجات مباشرة للنشر يسمح للطريقة التقليدية في نشر بيانات اإلحصاء  86.24
من خالل التقارير املطبوعة أن تكون أكثر تكامالً مع عملية اإلنتاج اإلحصائي املؤسسي ككل وأقل تكلفة. وينبغي جتنب 

إعادة كتابة اجلداول يدوياً مبجرد إنشائها قدر املستطاع ملنع أخطاء النسخ والتأخير.

يلزم حتديد تواريخ النشر املستهدف مقدما ويلزم التخطيط لبرامج املعاجلة واالستنساخ وفقاً لذلك. باإلضافة  87.24
إلى  وهذه حتتاج  ومقروءة،  واقتصادية  تكون سريعة  اإلنتاج  تتوفر طرق مختلفة إلعادة  التقليدية،  الطباعة  إلى طرق 

الدراسة والتحقق.

النشر عبر اإلنترنت

على الرغم من بقاء املنشورات املطبوعة الشكل الشائع لنشر النتائج الرئيسية، إال أنه ينبغي تطبيق مجموعة  88.24
أوسع من الطرائق؛ وهذا من شأنه متكني املستخدمني من الوصول إلى جميع البيانات املنشورة على اإلنترنت مع بيانات 
اإلحصاء بشكل فوري وتفاعلي، وهي خدمة قيمة. ويسمح وجود مجموعة أوسع من الطرائق بنشر أوسع نطاًقا ونطاق 
أوسع الستخدام البيانات. يشجع استخدام التنسيقات اإللكترونية على زيادة فرص املستخدمني في استخدام البيانات 

وحتليلها، وبالتالي ينصح به حيثما أمكن.

يعد موقع اإلنترنت اخلاص بوكالة اإلحصاء على األرجح أول وسيلة نشر يبحث فيه مستخدمو اإلنترنت عن معلومات  89.24
اإلحصاء. كان نشر البيانات عبر اإلنترنت شائًعا قبل أن تكتسب اإلنترنت أهمية. ميكن للمرء استخدام نفس املوقع اإللكتروني 

لكل من االتصاالت الداخلية والعريضة، مع منح مجموعة ذات امتياز حق الوصول في مساحات معينة من املوقع.

تكمن مزايا النشر اإللكتروني في السرعة واملرونة والتكلفة وإمكانية الوصول إلى النتائج. تتوفر املعلومات  90.24
للمستخدم مبجرد أن تقوم وكالة اإلحصاء بتحميلها على اخلادم ومسحها للوصول إليها من قبل املستخدمني. ميكن 

أن تكون املعلومات ثابتة أو ديناميكية.

ألسباب تتعلق بالكفاءة، يوصى بتوفير املعلومات املقدمة أو تلك التي يحتمل أن يطلبها بشدة املستخدمون الذين  91.24
يصلون إلى موقع اإلحصاء في شكل ثابت حيث أنه أسرع في التنزيل. قد يكون السماح للمستخدم باستخراج للبيانات على 
قواعد البيانات عبر اإلنترنت طريقة ديناميكية للوصول إلى معلومات اإلحصاء. هذه الطريقة أكثر استهالًكا للموارد، وينبغي 

أن تكون خيارًا إضافًيا للمستخدمني للوصول إلى بيانات أكثر تفصيالً من تلك املتوفرة من خالل الصفحات الثابتة.

شعبية منتجات الويب التفاعلية املتقدمة في ازدياد. تسمح املنتجات التفاعلية بخرائط ومرئيات معقدة، وعدد  92.24
من التبويبات املتقاطعة وغيرها من استعالمات البيانات التي تكون حسب الطلب. مت تصميم هذه املنتجات باستخدام 
مجموعة من لغات البرمجة النصية التي ميكن تقسيمها على نطاق واسع إلى مجموعتني اعتمادًا على مكان تنفيذها: 
من جهة اخلادم )على خادم وكالة اإلحصاء( ومن جهة العميل )على كمبيوتر املستخدم أو الهاتف الذكي، على سبيل 
املثال(. يعتبر هذا التمييز مهًما للمدراء نظرًا ألن هذه األدوات تتطلب موارد حسابية للتنفيذ، وبالتالي تؤثر على قرارات 
شراء األجهزة. تقوم بعض وكاالت اإلحصاء بتوصيل البيانات مباشرة من قاعدة بياناتها إلى املستخدمني من خالل واجهة 

برمجة التطبيقات التي تتمتع مبيزة إتاحة الوصول العام لبيانات اإلحصاء ملطوري التطبيقات من خارج وكالة اإلحصاء.
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ميكن استخدام اإلجراءات األمنية، مبا في ذلك كلمات املرور وإجراءات رد االتصال، الستبعاد الوصول غير املصرح  93.24
املرئي للجمهور وشبكة  الويب  البيانات. من املستحسن أن يشكل جدار احلماية القوي طبقة أمان بني موقع  إلى  به 
مكتب اإلحصاء الوطني. إن أمن اإلنترنت، على الرغم من كونه مسألة ذات طبيعة فنية، يجب أن يتم تفويضه وطلبه 

وتوفير املوارد له من أعلى مستويات إدارة مكتب اإلحصاء الوطني.

يعد إتاحة قاعدة بيانات اإلحصاء على اإلنترنت جنبا إلى جنب مع عمليات البحث املتكامل، التبويب، الرسوم  94.24
البيانات  أدوات  بيانات اإلحصاء. يجب أن متكن  البيانية، ورسم اخلرائط والتحليل، وسيلة مهمة لتحسني فعالية نشر 
التفاعلية املستندة إلى الويب املستخدمني من الوصول إلى بيانات اإلحصاء بأنفسهم، وبناء جداول مخصصة خاصة 
بهم أو تكوين مخرجات البيانات مكانيا وفقا ملتطلبات مكانية متنوعة. توفر العديد من مكاتب اإلحصاء للمستخدمني 
إمكانية الوصول إلى قواعد البيانات اإللكترونية وملفات البيانات من خالل مواقع الويب اخلاصة بها، مما يلبي مجموعة 
كاملة من احتياجات مستخدمي البيانات الداخليني واخلارجيني. وتعد هذه خدمة قّيمة تسمح للمستخدمني بالوصول 

إلى بيانات اإلحصاء وعرضها بشكل فوري وتفاعلي.

وباإلضافة إلى اإلنترنت، ميكن الوصول إلى املنتجات اإللكترونية التفاعلية من خالل وسائط أخرى، مبا في ذلك  95.24
األقراص املدمجة )CD( وأقراص الفيديو الرقمي )DVD( ومحرك أقراص فالش.

وناقش الباب الثاني والعشرون أساليب وأدوات الوصول اآلمن إلى البيانات التفصيلية لإلحصاء سواء املتصلة  96.24
وغير املتصلة باإلنترنت.

من األمثلة القطرية على قواعد بيانات اإلحصاء العامة: أستراليا، إستونيا، سلوفينيا، السويد، الواليات املتحدة األمريكية.

وسائل االعالم االجتماعية

أداة ال غنى عنها في نشر  97.24 القائمة على اإلنترنت  الوسائط األخرى مثل وسائل اإلعالم االجتماعية  أصبحت 
املعلومات وتسويق املنتجات اإلحصائية. استخدمت الدول العديد من منصات التواصل االجتماعي بنجاح من أجل نشر 
نتائج اإلحصاء. يوفر التفاعل مع املتابعني واملستخدمني على هذه املنصات لوكالة اإلحصاء فرصة لنشر املعلومات، 
وبناء عالقات مع املستخدمني الراسخني واجلدد، وإشراك اجلمهور على أساس منتظم. ميكن استخدام منصات التواصل 
املتعلقة  الفيديو  ومقاطع  اإلعالنات  جميع  لنشر  اإلنترنت  على  الفيديو  ومواقع  وتويتر  فيسبوك  مثل  االجتماعي 

باإلحصاء. قد توفر وكالة اإلحصاء أيًضا تطبيقات مجانية للهاتف احملمول إلتاحة بيانات اإلحصاء في أي مكان وزمان.

أمثلة قطرية على توفير تطبيقات الهاتف احملمول: كوستاريكا

كما نوقش في الباب السادس، خالل مرحلة ما قبل احلصر، ميكن نشر معلومات حول اإلحصاء القادم، تبني للجمهور  98.24
ما ميكن توقعه عند زيارة املوظفني امليدانيني للملكيات وأهمية إجراء اإلحصاء الزراعي باستخدام الوسائط االجتماعية.

طرق إلكترونية أخرى

بالنسبة لعدد متزايد من املستخدمني، تعتبر الوسائط املغناطيسية والبصرية التي ميكن قراءتها بواسطة  99.24
تكلفة  أقل  تكون  ما  غالًبا  النماذج  املوجودة في هذه  البيانات  أن  إلى  ذلك  ويرجع  للنشر.  املفضلة  الوسيلة  احلاسوب 

للحصول عليها ونسخها وتخزينها. باإلضافة إلى ذلك، فهي متاحة ملزيد من املعاجلة والتحليل احلاسوبي املباشر.

توفر التقنيات مثل األقراص املدمجة )CD( وأقراص الفيديو الرقمي )DVD( ومحرك أقراص فالش وسيلة توزيع  100.24
القياسية هي وسائط بصرية متاحة  املتكرر. األقراص  التحديث  أو  للتغيير  التي ال تخضع  الكبيرة  البيانات  جملموعات 
للقراءة فقط. وهي تتمتع بالسعة التخزينية الكبيرة، املتانة، وإمكانية إنتاجها بتكلفة منخفضة نسبًيا. ومبا أنه من 

املفترض أن تكون نتائج اإلحصاء نهائية، فإن النشر على وسيط متاح للقراءة فقط أمر مقبول.

ميكن التوصية بنشر إحصاءات التعداد على نطاق واسع باستخدام محركات أقراص فالش أو أقراص ذاكرة،  101.24
على سبيل املثال، بالنسبة للمحتوى الرقمي الذي يتوفر بأحجام هائلة ال ميكن نشرها عبر اإلنترنت. من املؤكد أن تطوير 
وسائل اإلعالم لتخزين البيانات الرقمية سيكون له تأثير على نشر نتائج اإلحصاء. وبالتالي، من الضروري مواكبة هذا 

التطور للوفاء باالحتياجات املتغيرة ملستخدمي إحصاءات التعداد )األمم املتحدة، 2016أ(.
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إطالق املنتج والترويج الستخدام بيانات اإلحصاء

وينبغي إطالق منتجات وخدمات اإلحصاء السكاني بطريقة واضحة للغاية لضمان أقصى قدر من الوعي العام  102.24
بتوافر البيانات. ينبغي اإلعالن عن إطالق املنتج على نطاق واسع باستخدام األنشطة الترويجية التي تتضمن موقع وكالة 
اإلحصاء على اإلنترنت والبيانات الصحفية ووسائل اإلعالم االجتماعية. تقوم إدارات االتصال / العالقات العامة بتنسيق 
هذا النشاط بشكل عام. من اجليد تنظيم حلقات دراسية ومؤمترات وطنية )ميكن أن تتبعها مؤمترات إقليمية( مبشاركة 

شخصية حكومية أو شخصية جتارية رفيعة املستوى إن أمكن لضمان احلصول على أقصى اهتمام إعالمي.

كما أن عرض نتائج اإلحصاء على شرائح مختلفة من املستخدمني، مثل الوسط األكادميي، واحلكومات املركزية  103.24
واحمللية، وجمعيات املزارع، وقطاع األعمال التجارية ووسائل اإلعالم له دور في تعزيز استخدام نتائج اإلحصاء. عند احلاجة، 
ميكن إجراء عرض توضيحي حول طرق الوصول إلى البيانات والوثائق املتعلقة باإلحصاء على موقع اإلحصاء وطرق استردادها. 
في حاالت أخرى، قد يكون املستخدمون على استعداد الستخدام املعلومات ولكنهم بحاجة إلى تدريب إضافي لفهم 
البيانات على نحو أفضل. وميكن اجلمع بني هذا النوع من التدريب والتدريب على تقنيات النشر اإلحصائي و/أو التدريب 
على استخدام منتجات البيانات األكثر تقدما. قد تقوم وكالة اإلحصاء بتنظيم أنشطة أخرى، مثل الندوات، بالتعاون مع 
األكادمييات والوزارات اخملتصة لتحفيز الباحثني على تقدمي دراسات تناقش مجموعة واسعة من املوضوعات القائمة على 

بيانات اإلحصاء الكلي )البيانات اجملمعة( والبيانات احلاسوبية ومشاركة النتائج مع مستخدمني آخرين.
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الباب اخلامس والعشرون: 
مواءمة اإلحصائيات الراهنة مع نتائج اإلحصاء

البينية  االستقصائية  الدراسات  من  احلالية  اإلحصائيات  بني  باملواءمة  الفصل  هذا  يتعلق 
واإلحصاءات احلديثة. ويكون الغرض من املواءمة بني بيانات اإلحصاء واالستقصاء هو مقارنة 
التقديرات من الدراسات االستقصائية السابقة ونتائج اإلحصاء اجلديدة وتصحيح التفاوت. يناقش 

هذه الباب األسباب الشائعة للتفاوت باإلضافة إلى األساليب والتقنيات املتاحة لتصحيحه.

املواءمة بني بيانات اإلحصاء واالستقصاء

عادة كل  1.25 يُجرى  وهو  الزراعية،  الرئيس لإلحصائيات  املصدر  الزراعي  اإلحصاء  يكون  الدول،  للعديد من  بالنسبة 
خمس أو عشر سنوات، ويقدم بيانات هيكلية ومعيارية لالستقصاءات السنوية الالحقة. كما يوفر اإلحصاء إطارات 
العينة لالستقصاءات السنوية. ومع ذلك، فإن املشكلة التي تؤثر على هذه االستقصاءات هي الفجوة الزمنية املتزايدة 
بني اإلحصاء وتقادم اإلطار الناجت. هناك حاجة للمعايرة باستخدام تقنيات مختلفة مبا في ذلك حتديث إطار العينة. عند 
إجراء إحصاء جديد، يتوافر إطار جديد ومعلومات جديدة حول هيكل اإلنتاج الزراعي. وتستند الدراسات االستقصائية 
الالحقة على هذه املعلومات اجلديدة. وقد يؤدي ذلك إلى حدوث تفاوت بني مجموعتني من البيانات: اجملموعة القائمة على 

اإلحصاء السكاني السابق وتلك التي تستند إلى اإلحصاء اجلديد. يناقش هذا الفصل أنواع التفاوت هذه.

إن وجود اختالفات بني نتائج اإلحصاء اجلديدة والتقديرات املنشورة السابقة من الدراسات االستقصائية الزراعية  2.25
التي أجريت خالل الفترة ما بني اإلحصاءات أمر شائع في العديد من الدول. وميكن مالحظة ثغرات هامة عند مقارنة 
من  تقديرات  مع  اإلحصاء  أثناء  جمعها  مت  التي  املاشية  وأعداد  احملاصيل  ومساحة  الزراعيني  السكان  مثل  مؤشرات 
الدراسات االستقصائية للسنوات السابقة إذا لم تتخذ إجراءات وقائية للحد منها. قد تنشأ هذه الثغرات من مصادر 
متنوعة ويوجد عدد من احللول ملعاجلتها. تتكون عملية املواءمة بني بيانات اإلحصاء واالستقصاء أساسا من مقارنة 
التقديرات من الدراسات االستقصائية السابقة ونتائج اإلحصاء اجلديدة فيما يتعلق بعدد من املؤشرات الزراعية الهامة 
وتصحيح أي تفاوت فيما بينها. في بعض الدول املتقدمة مثل الواليات املتحدة األمريكية وكندا، تعتبر عملية مواءمة 

البيانات جزًءا من سياسة املراجعة اخلاصة بالوكالة اإلحصائية.

يتمثل الهدف الرئيسي للمواءمة في حتسني تقديرات االستقصاء باستخدام بيانات اإلحصاء واستخالص الدروس  3.25
لالستقصاءات املستقبلية. ومع ذلك، قد تساعد املواءمة أيًضا في تصحيح بعض بيانات اإلحصاء نظرًا للتقديرات الواردة 
من الدراسات االستقصائية. وباملثل، في الدول التي تأتي فيها اإلحصاءات احلالية من آراء أو مصادر غير عمليات االستقصاء، 

تساعد املواءمة على حتسني تلك اإلحصائيات ومعايرة األساليب املستخدمة باستخدام بيانات اإلحصاء.

واالستقصاءات  4.25 اإلحصاءات  بيانات  ملواءمة  التالية  الرئيسية  األهداف   )1980(  Helfandو  Bernhardt يحدد 
االقتصادية من قبل مكتب اإلحصاء األمريكي:

u قياس مدى االختالفات بني اإلحصاءات واالستقصاءات احلالية في التغطية والتصنيف والبيانات
u حتديد أسباب حدوث االختالفات
u  لتقليل خطوات  واتخاذ  واالستقصاء،  اإلحصاء  معاجلة  أثناء  تصحيحات  وإجراء  املنهجية،  األخطاء  حتديد 

املماثلة املستقبلية  األخطاء 
u  التقديرات حتسني  وبالتالي  تصحيحات،  وإجراء  اإلبالغ،  أخطاء  ذلك  في  مبا  العشوائية،  األخطاء  حتديد 

واإلحصائية السنوية 
u حتسني التغطية في االستقصاءات من خالل إضافة وحدات جديدة
u احلالية السنوية واإلحصائية املستخدمة في قياس تقديرات االستقصاء  نوعية املستويات  حتسني 
u .املستقبلية واإلحصاءات  لالستقصاءات  التخطيط  في  دليل 
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أسباب شائعة للتفاوت بني بيانات اإلحصاء واالستقصاء

قد تكون بعض الفجوات بني تقديرات االستقصاء وبيانات اإلحصاء طبيعية بسبب العديد من العوامل، مبا في  5.25
ذلك التغييرات التي حتدث بسبب االختالفات في وقت التنفيذ. ومع ذلك، قد تنشأ ثغرات أخرى عن أخطاء العمل بالعينات 

واألخطاء غير املتعلقة بالعينات. إن حتديد وتصحيح هذه الفجوات املتأخرة هو الهدف الرئيسي ملطابقة البيانات.

وقد أجرت االستراتيجية العاملية بحوثا وتقوم حاليا بوضع مبادئ توجيهية منهجية بشأن املواءمة بني بيانات  6.25
التوجيهية.  املبادئ  في  الواردة  والتوصيات  النتائج  عن  عامة  حملة  القسم  هذا  يقدم  االستقصاء.  وبيانات  اإلحصاء 
وتناقش األسباب الشائعة وراء حدوث الثغرات وتُستعرض احللول املمكنة لتصحيح التفاوت بني بيانات اإلحصاء وبيانات 

االستقصاء، مع مراعاة جتربة الدول ذات الصلة.

يناقش الباب الثالث وعشرون أنواع األخطاء املوجودة في أعمال اإلحصاء. ويشمل ذلك أخطاء العمل بالعينات  7.25
)التي حتدث عند استخدام أخذ العينات( واألخطاء غير املتعلقة بالعينات )التي تنتج عن األخطاء املرتكبة في مراحل 

مختلفة من أعمال اإلحصاء(. وينصب التركيز هنا على التفاوتات التي تسببها األخطاء غير املتعلقة بالعينات.

يصف الباب الثالث وعشرون األخطاء الرئيسية غير املتعلقة بأخذ العينات املتعلقة بجمع البيانات امليدانية: 8.25

u :أخطاء التغطية، وهي ثالثة أنواع
l اإلغفال
l االزدواجية
l  واإلدراجات االزدواجية  تتسبب  بينما  التغطية  في  تقصير  إلى  اإلغفال  يؤدي  للوحدات.  خاطئ  إدراج 

التغطية. اخلاطئة في مبالغة في 
u  ،السيئة الصياغة  ذات  األسئلة  نتيجة  اخلاطئة  البيانات  تسجيل  أو  اإلبالغ  حاالت  وتشمل  احملتوى،  أخطاء 

وسوء فهم املستجيبني، واإلبالغ اخلاطئ املتعمد، وعدم االستجابة.

عند إجراء االستقصاءات من عينة من امللكيات الزراعية اخملتارة من أحدث بيانات اإلحصاء الزراعي العام، ميكن  9.25
إرجاع التفاوت بني بيانات اإلحصاء واالستقصاء إلى اختفاء أو تقسيم أو اندماج امللكيات مع مرور الوقت بسبب أحداث 
داخلية أو خارجية. قد تضعف الظواهر التي حتدث في اجملتمع السكاني أيًضا جودة العينات. تؤثر هذه التغييرات سلًبا 

على اجلودة ألنها تؤثر بشكل مباشر على حجم العينة ووزن الوحدات اإلحصائية )االستراتيجية العاملية، 2015 ب(.

تصحيح التفاوت

ميكن النظر في أربع خطوات تشغيلية رئيسية عند إجراء عملية مواءمة البيانات كما هو موضح في الشكل 1.25. 10.25

الشكل 1.25 - مسار موائمة البيانات

البرنامج العاملي لإلحصاء الزراعي 2020

املتغيرات  اختيار 
لرئيسية  ا
للمواءمة

حساب 
الفجوات

إجراء 
لتشخيص ا

لتصحيحات ا

https://tinyurl.com/WCA2020-gsars2015b
https://tinyurl.com/WCA2020-gsars2015b
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وصف موجزاملنهج )املناهج(  مصادر الثغرات
التصنيف اخلاطئ للوحدات 

في الطبقات
تساعد مرحلة ما بعد التقسيم الطبقي على ضبط بيانات عينة االستقصاء جلعلها مرحلة ما بعد التقسيم الطبقي

أكثر اتساًقا مع املعّلمات الهيكلية للسكان استنادًا إلى بيانات اإلحصاء

متثيل بعض امللكيات متثيالً 
زائداً في العينة

تقوم طريقة التشذيب اخملصصة بإنشاء نقطة قْطع عليا لألوزان الكبيرة، لتقليل األوزان طريقة التشذيب اخملصص
األكبر من الوزن املقطوع إلى قيمة القطع ثم إعادة توزيع الوزن الزائد بعد القطع إلى 

احلاالت غير املشذبة. وهذا يضمن نفس اإلجماليات لألوزان قبل التشذيب وبعده

أخطاء التقدير بسبب تقادم 
أوزان أخذ العينات: أخذ 

عينات من تصحيح األوزان 
)1(

طريقة أفضل توقع خطي غير  �
متحيز

طريقة أفضل توقع خطي غير  �
)Robust( متحيز

طريقة التقدير بالفرق �

في األساس، تعيد هذه األساليب القائمة على النماذج تقدير بيانات االستقصاء من خالل 
أوزان جديدة ألخذ العينات احملسوبة باستخدام النموذج. يقوم النموذج بتقدير قيم املتغير 

املستهدف للوحدات غير املرصودة باستخدام بيانات اإلحصاء واملتغيرات املساعدة

أخطاء التقدير بسبب تقادم 
أوزان أخذ العينات: أخذ 

عينات من تصحيح األوزان 
)2(

حتسب هذه الطريقة معدل النمو باستخدام عدد من سنوات بيانات اإلحصاء. يتم طريقة معدل النمو
استخدام معدل النمو لضبط أوزان العينات. يتم تضخيم التقديرات اجلديدة أو تقليصها 

وفًقا ملعدل النمو هذا

طريقة تقدير االنتروبيا �أخطاء األوزان
طريقة االنحدار املعمم �
طريقة التقدير بالشرائح  �

)Robust GREG(

تقترح هذه الطرق تعديالت على أوزان العينات باستخدام بيانات اإلحصاء اجلديدة أو غيرها 
من التقدير اجلديد والدقيق. وهي جتعل العينة شبيهة باجملتمع السكاني اجلديد، ولكن في 

نفس الوقت حتافظ على األوزان املعدلة أكثر شبها باألوزان األصلية قدر اإلمكان

خطأ في تصنيف األعضاء 
وغير األعضاء من السكان

يتم تطبيق هذه الطريقة عند إجراء اإلحصاء واالستقصاء في نفس الفترة املرجعية. منهج االلتقاط وإعادة االلتقاط
وهي مسؤولة عن تقدير احتمالية التقاط اإلحصاء للملكيات املشمولة باالستقصاء 

وتستخدم لتعديل أوزان العينات األصلية.

اختيار املتغيرات الرئيسية للمواءمة

لتصحيح  11.25 تقنيات متقدمة  إلى  احلاجة  تبرز  وقًتا طويالً، خاصة عندما  البيانات  قد تستغرق مهمة مطابقة 
الفجوات. في الواقع، تتطلب هذه التقنيات في بعض األحيان جمع البيانات الثانوية لتنفيذها. وبالتالي، قد ال تكون 
املتغيرات  من  عدد  حتديد  املهم  من  لذلك،  االستقصائية.  املتغيرات  جلميع  ممكنة  الدقيقة  البيانات  مطابقة  عملية 

الرئيسية لعملية التسوية.

حساب الفجوات

اخلطوة الثانية هي حساب الفجوة بني االستقصاءات وبيانات اإلحصاء فيما يتعلق باملتغيرات الرئيسية اخملتارة.  12.25
املساحة  نسبة  املثال  )على سبيل  النسب  تكون مقارنات  قد  التالية.  للخطوة  والنسبي  املطلق  النمو  يتاح  أن  يجب 

املزروعة بالذرة( مفيدة أيًضا نظرًا ألنه من غير احملتمل أن تتغير النسب على املدى القصير.

إجراء التشخيص

لكل متغير، من املهم حتليل ما إذا كانت الفجوة طبيعية أم أن هناك تفاوت. كما ذكر أعاله، ميكن ربط بعض  13.25
العوامل  تفسر  قد  احلاالت،  بعض  في  اإلحصاء.  إلى  االستقصاء  سنة  من  للمتغيرات  الطبيعي  بالتطور  الفجوات 
التخمينية السابقة التي حدثت في الدولة سبب وجود فروق في البيانات. في هذه اخلطوة قد يفيد استشارة اخلبراء ذوي 

املعرفة األعمق باالقتصاد الزراعي للدولة. قد تساعد البيانات الثانوية أيًضا على فهم بعض الفجوات.

عند حتديد التفاوتات، يجب استكشاف مصادرها لتقييم أسباب الفجوات. 14.25

التصحيحات

لتصحيح  15.25 مناسبة  أساليب  في  النظر  ينبغي  التفاوت.  وهي تصحيح  األخيرة  اخلطوة  تأتي  التشخيص،  بعد 
التفاوت لكل من مصدر من املصادر احملددة. تناقش االستراتيجية العاملية )2017 أ( بعض الطرق املستخدمة في األدبيات 

ملواءمة البيانات؛ يلخص اجلدول 1.25 بعض أسباب التفاوتات.

جدول 1.25 - الطرق املستخدمة في مطابقة البيانات

الباب اخلامس والعشرون: مواءمة اإلحصائيات الراهنة مع نتائج اإلحصاء
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تعتبر عملية مواءمة البيانات عملية هامة ولكن ال ميكن جلميع الدول تنفيذها بشكل منهجي بسبب صعوبة  16.25
تبرير احلاجة إلى مراجعة األرقام السابقة التي استخدمها واضعو السياسات بالفعل. لكن ينبغي إتاحة طرق وتقنيات 
إلجراء مواءمة للبيانات بعد كل إحصاء، كما يتم تشجيع الدول على إجراء مترين. وهنا تبرز احلاجة إلى تخصيص امليزانية 

واخلبرات الالزمة للتمرين أثناء مرحلة التخطيط لإلحصاء. 

اإلطار 1.25 - مواءمة البيانات في هيئة اإلحصاء الكندية 

االستقصاء  بيانات  أخذ  يتم  كندا.  في  مؤسسية  عملية  واإلحصاء  االستقصاء  ببيانات  اخلاصة  البيانات  مواءمة  تعد 
في االعتبار أثناء عملية التحقق من صحة بيانات اإلحصاء ويتم تنقيح بيانات االستقصاء باستخدام بيانات اإلحصاء 

والتصرف. العرض  وحتليل 

)i(. عملية التحقق من صحة بيانات اإلحصاء
تتمثل األهداف الرئيسية للتحقق من صحة البيانات في ضمان جودة واتساق بيانات اإلحصاء الزراعي وتقدمي توصيات 
البشري كعنصر  احلكم  يبرز فيها  البيانات عملية معقدة  التحقق من صحة  الكندي.  للجمهور  لنشرها قبل إصدارها 
أكثر  مستوى  نحو  وتتدفق  املقاطعات(،  عن  عامة  حملات  )أي  الكلي  املستوى  العام،  املستوى  على  العملية  تبدأ  مهم. 

حتديًدا، أصغر حجما )أي استبيانات اإلحصاء الفردي(، ثم تنتهي مبراجعة شاملة على املستوى الكلي.
االستقصاءات  ببيانات  املستجيبني  بيانات  مقارنة  ميكن  احلاسوبية،  اإلحصاء  بيانات  صحة  من  التحقق  عملية  خالل 

السابقة لنفس األفراد في احلاالت التي مت أخذ عينات منها.

)ii(. مراجعة بينية لبيانات االستقصاءات
بيانات  صدور  بعد  سنتني  إلى  سنة  من  الزراعية  السلع  لبيانات  البني-إحصائية  التنقيحات  استكمال  يتم  ما  عادة 
املوسمي  التنوع  حسب  تعديلها  ويجري  ممكن،  قدر  بأكبر  اإلحصاء  أرقام  لتطابق  االستقصاء  تقديرات  تُنقح  اإلحصاء. 
لوغاريتمي  تعديل  أو  وتدي  تعديل  إما من خالل  السلع  بيانات  على  التي متت  التنقيحات  تلخيص  االقتضاء. ميكن  عند 

اعتماًدا على خصائص البيانات والسلع. يتم تعديل االجتاه فقط، وليس حجم التغيير من سنة إلى أخرى.
الزراعي  )وفي بعض احلاالت املصاريف( بني االستقصاءات واإلحصاء  املتغيرات مثل املساحة  إجراء مقارنة بني  أوالً  يتم 

احملتملة. التداخلية  والتعديالت  اإلطار  تغيير  لتحديد مدى 
وتستخدم النسب بطرق مختلفة لكل سلعة لدعم التحليل: )أ( نسبة األرقام املنشورة إلى أرقام اإلحصاء؛ )ب( نسبة 
على  االستقصاء(  )من  العائد  متوسط  نسبة  )ج(  االستقصاء؛  مستوى  على  بالتقديرات  مقارنة  اإلحصاءات  أرقام 
املساحة الكلية )من اإلحصاء( لتعديل اإلنتاج؛ )د( بيانات جرد املاشية اخلاصة باإلحصاء املعدلة وفقا للتنوع املوسمي 

)لألبقار واألغنام(، إلخ.

املقاطعات  خبراء  استشارة  يتم  كما  املنقحة.  االستقصاء  تقديرات  من  الفريق  في  آخرون  أعضاء  يتحقق  املصادقة: 
للحصول على وجهات نظرهم حول مدى إمكانية املراجعة.

للمجموعات  اجلديدة  التنقيحات  بأن  الرئيسيني  املستخدمني  جميع  إلبالغ  اتصال  خطة  وضع  يتم  االتصال:  خطة 
أصبحت متاحة. عادة، يعرف املستخدمون أن التقديرات تتم مراجعتها كل خمس سنوات. 

البرنامج العاملي لإلحصاء الزراعي 2020
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امللحق األول:
مثال على اختبار استبيان اإلحصاء الزراعي في 

هيئة اإلحصاء الكندية
حول  املؤسسة  سياسة  تنفيذ  في  رئيسياً  دوراً  الكندية  اإلحصاء  هيئة  في  االستبيانات  تصميم  موارد  مركز  يلعب 
مراجعة واختبار االستبيانات. يجب أن تستوفي جميع االستبيانات معايير عالية اجلودة فيما يخص األسئلة، واألدلة، 

وإمكانية الوصول، والقدرة على قياس املفاهيم املرغوبة.

اخلبراء  فريق  االستبيانات. يشارك  العديد من  إلى  ونقلها  االستبيانات خبرة ميكن تطبيقها  طور مركز موارد تصميم 
أن  للتأكد من  األولي  التصميم  يراجعون عن كثب  االستبيان. كما  واختبار  هذا في كل خطوة من خطوات تصميم 
أدوات اجلمع موحدة وأن طول االستبيان معقول بالنسبة للمستجيبني. يجري الفريق مراجعة نقدية لألسئلة املقترحة 
ويقدم تعليقات وتوصيات. في حال واجه املستجيبون صعوبات معينة في األسئلة، يتم حتديد هذه األسئلة والقضايا 

األساسية أو املشكالت احملتملة وطرح أسئلة محددة قبل االختبار من أجل استكشاف املشاكل احملتملة.

ينتقل اخلبراء بعدها إلى امليدان الختبار جميع االستبيانات اجلديدة واملراجعة وتقييم قدرة املستجيبني على اإلجابة على 
األسئلة في جميع وسائط جمع البيانات وباللغتني الرسميتني في كندا. كما مت اختبار وظائف جديدة ُطورت بشكل 

صارم من أجل االستبيانات اإللكترونية. تعد جتربة املستجيبني عنصرا حاسما في تصميم االستبيانات.

أجري اختبار استبيان إحصاءات الزراعة لعام 2016 على عدة مراحل. مت استخدام املرحلة التركيبية األولية الختبار أسئلة 
جديدة. واستخدمت املرحلة التركيبية الثانية للتحقق من صحة األسئلة اجلديدة التي خضعت إلعادة تصميم وحتسني 
بناًء على التغذية الراجعة من مرحلة االختبار األولى. كانت املرحلة الثالثة عبارة عن اختبار متكامل حيث مت اختبار احملتوى 

واألسئلة اجلديدة من اإلحصاء السابق.

أجرى مركز موارد تصميم االستبيانات مقابالت معمقة فردية ومجموعات تركيز مع مشغلي املزارع في جميع مناطق 
كندا مبساعدة خبراء مراقبة متخصصني. مت اختيار أصحاب املزارع بحيث ميثلون اخلصائص اخملتلفة للمزارع )من حيث 
اإلنتاج ونوع املزرعة واحلجم وترتيبات التشغيل( والعوامل االجتماعية واالقتصادية )العمر والنوع االجتماعي والتعليم 

واللغة والعمل خارج املزرعة(.

أو في امللكية. ُطلب منهم إكمال  أقيمت لقاءات شخصية مع املشاركني في املقابالت املعرفية في محل إقامتهم 
املشاركون بشكل  إكمال االستبيان. ووقف  "التفكير بصوت عاٍل" وقت  الزيارة، كما طلب منهم  االستبيان في وقت 
االستبيانات  راجعوا  كما  األسئلة.  على  الردود  وصياغة  املعلومات،  وتذكر  األسئلة،  بفهم  تتعلق  قضايا  على  معمق 
من حيث صياغة األسئلة وتسلسلها، باإلضافة إلى طولها وشكلها وسهولتها بالنسبة للمستجيب والقائم على 
املقابلة. وفي حال سمح الوقت، قاموا باختبار صيغ بديلة من األسئلة. كان احلد األعلى املتوقع لكل مقابلة 90 دقيقة.

تتضمن أهداف كل مرحلة ما يلي:

u  احلصول على تغذية راجعة من املستجيبني حول انطباعاتهم الشاملة عن االستبيانات وردود فعلهم على
املقترحة واألسئلة  احملتوى 

u املعرفية للمستجيبني في إجابتهم على األسئلة، مبا في ذلك العمليات  اختبار 
l اإلجابات وفئات  واألسئلة  واملصطلحات  للمفاهيم  املشاركني  تقييم فهم 
l املطلوبة املعلومات  توافر  تقييم 
u اختبار قدرة املستجيبني واستعدادهم لإلجابة على األسئلة
u .للمستجيبني بالنسبة  لألسئلة  سهولة  مدى  اختبار 
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امللحق الثاني:
 مثال على اختبار احلصر بعد الدورة التدريبية 

)اإلحصاء الزراعي في سانت لوسيا 2007(

يرجى قراءة الفقرات التالية:. 1

تعد امللكية الزراعية )أو املزرعة( وحدة اقتصادية لإلنتاج الزراعي تقع حتت إدارة واحدة وتضم جميع األراضي املستخدمة 
واملواشي املوجودة فيها سواء بصورة كلية أو جزئية ألغراض اإلنتاج الزراعي، بغض النظر عن املسمى أو الشكل القانوني 
أو احلجم. ميكن أن تتكون أرض امللكية من رقعة واحدة أو أكثر، تقع إما في منطقة إدارية واحدة أو مناطق متعددة، في 
حال اشتركت جميع الرقع في نفس وسائل اإلنتاج التي تستخدمها امللكية، مثل العمالة أو املباني الزراعية أو اآلالت 
أو حيوانات اجلر )ينبغي حتقق متطلب االشتراك في نفس أدوات اإلنتاج إلى حد ما لتبرير اعتبار الرقع اخملتلفة كمكونات 

لوحدة اقتصادية واحدة(.

في العبارات التالية املشار إليها في الفقرة أعاله، يرجى وضع دائرة حول )T( صح أو )F( خطأ:
1 .T F  :تتكون امللكية الزراعية دائما من رقعة أرض واحدة
2 .T F امللكية الزراعية هي وحدة اقتصادية معدة إلنتاج املنتجات الزراعية حتت إدارة واحدة: 
3 .T F تضم امللكية الزراعية دائماً أكثر من رقعة واحدة:  
4 .T F يجب أن تقع جميع الرقع اخلاصة مبلكية زراعية واحدة في نفس املنطقة اإلدارية: 
5 .T F هناك ملكيات زراعية بدون أرض: 
6 .T F هناك ملكيات زراعية بدون مواشي: 
7 .T F ميكن أن يتكون جزء من امللكية الزراعية من أراض زراعية وأن يشغل اجلزء اآلخر مبان سكنية 
8 .T F إذا كانت الرقع اخملتلفة ال تشترك في نفس أدوات اإلنتاج، فإنها تنتمي إلى ملكيات زراعية مختلفة:  
9 .T F "املزرعة" كلمتان مترادفتان:  و  الزراعية"  "امللكية 

 ال تعد وحدة اإلنتاج الزراعي االقتصادية الصغيرة في احلجم ملكية زراعية بسبب حجمها . 10
 حتى وإن كانت تنتمي إلدارة واحدة وتضم جميع املواشي املوجودة فيها واألراضي املستخدمة

T F  كليا أو جزئيا ألغراض اإلنتاج الزراعي: 

يرجى قراءة الفقرات التالية:. 2

تتكون العائلة من شخص واحد أو أكثر يعيشون مًعا ويشتركون في وجبة واحدة يومًيا على األقل. وعادة ما تتشكل من 
مجموعة عائلية واحدة ولكن قد تتكون من عائلتني أو أكثر أو مجموعة من األشخاص الذين ال تربطهم صالت قرابة أو 

شخص يعيش مبفرده.

في العبارات التالية املشار إليها في الفقرة أعاله، يرجى وضع دائرة حول )T( صح أو )F( خطأ:
1 .T F دائما من مجموعة عائلية:  العائلة اخلاصة  تتشكل 
2 .T F ميكن أن تتألف العائلة اخلاصة من شخص واحد فقط:  
3 .T F الزراعية   امللكية  العائلة اخلاصة هي نفسها 
4 .T F يعيش جميع األشخاص الذين ينتمون إلى نفس العائلة مًعا ويشتركون في وجبة واحدة يومًيا على األقل: 
5 .T F العائالت التي تعيش مًعا وتشترك في جميع الوجبات تشكل عدد من العائالت: 
6 .T F ال تتشكل العائلة من مجموعة من األشخاص غير املرتبطني بصالت قرابة 
7 .T F  :ال تتكون العائلة من أرمل يعيش مع ابنه الصغير في منزل واحد
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وفًقا ملا تعلمته في الدورة التدريبية، يرجى وضع دائرة حول )T( صح أو )F( خطأ: . 3
1 .T F كل ملكية لها مالك: 
2 .T F ينبغي ملء استبيان اإلحصاء لكل ملكية: 
3 .T F ميكن لشخص واحد تشغيل أكثر من ملكية واحدة: 
4 .T F دائما ما يدير امللكيات أفراد: 
 إذا قام السيد ألكسندر بتأجير 5 أفدنة من األرض إلى السيد جورج، . 5

وقام السيد جورج بتشغيل هذه األرض، فإن املالك هو:
T F الكسندر:  السيد 
T F السيد جورج: 

6 .T F ال ميكن أبداً أن تكون األرض القاحلة ملكية: 
7 .T F مرور طريق سريع عبر رقعة يقسمها إلى رقعتني مختلفتني: 
8 .T F مرور مسار مزرعة عبر رقعة يقسمها إلى رقعتني مختلفتني: 

املالحق
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أفضل املمارساتميزة التكامل
من املتوقع أن يقوم مكتب اإلحصاء الزراعي بتحديد البيانات التي تتطلب احلفاظ احملتوى: يضمن احلفاظ على العناصر األساسية للمحتوى الرقمي

عليها بوضوح وإدارتها على نحو نشط.

التثبيت: يتطلب تسجيل التغييرات التي تطرأ على احملتوى، من 
حلظة اإلنشاء وصاعدا

كحد أدنى، ميكن معاجلة هذه امليزة من خالل االستخدام الروتيني لتدقيق اجملموع 
للكشف عن التغييرات املتعمدة أو غير املقصودة في البيانات وإخطار مديري 

البيانات التخاذ اإلجراء املناسب. 59

املرجع: يضمن قابلية احملتوى للتمييز مقارنة باحملتويات األخرى على 
مر الزمن. 

على سبيل املثال، يلتزم مكتب اإلحصاء الزراعي باعتماد نهج معّرف ثابت واحلفاظ 
عليه، وهو نظام لتعيني وإدارة املعرفات الدائمة التي تسمح بجعل املواد الرقمية 

متصلة مبرجع على نحو ثابت ومتفرد مع مرور الوقت.

األصل: يتطلب أن يكون احملتوى الرقمي قابالً للتتبع إلى أصله 
)نقطة اإلنشاء(، أو على األقل، من مرحلة إيداعه في مستودع 

رقمي موثوق به.

تتطلب هذه امليزة أن يقوم مكتب اإلحصاء الزراعي بتسجيل املعلومات )التي يتم 
التقاطها كبيانات دليلية( حول اإلجراءات التي أثرت على احملتوى منذ إنشائه )مثل 

البيانات التي مت إيداعها في أرشيف، ومن ثم ترحيلها من تنسيق ملف إلى آخر(.

ينبغي أن يقوم مكتب اإلحصاء الزراعي الذي يحتفظ بالبيانات بتوثيق العالقات بني السياق: يوثق ويدير العالقات أو احملتوى الرقمي 
احملتويات الرقمية اخلاصة به، وإلى حد ممكن، توثيق العالقات مع البيانات التي تديرها 

منظمات أخرى.

امللحق الثالث:
معايير أرشفة البيانات

إلى  اآلمن  الوصول  والعشرين،  الثاني  الباب  )انظر  احلاسوبية  والبيانات  الدليلية  بالبيانات  اخلاصة  املعايير  امللحق  هذا 
البيانات احلاسوبية(. لقد جنحت األرشيفات الرقمية في احلفاظ على البيانات طوال عقود. على سبيل املثال، يقوم كل 
من أرشيف اململكة املتحدة 1967 واالحتاد املشترك بني اجلامعات للبحوث السياسية واالجتماعية 1962 بأرشفة البيانات 
ومعايير  إرشادات  بتطوير  أرشفة  مؤسسة  كل  قامت  الوقت،  ومبرور  الزراعية.57  البيانات  ذلك  في  مبا  الستينيات،  منذ 
ستتفاوت  الرقمية  املعلومات  على  احلفاظ  "عمليات  أن  حني  في  الطويل.  املدى  على  البيانات  على  الدقيق  لإلشراف 
بشكل كبير مع األنواع اخملتلفة من املواد58 التي يتم احلفاظ عليها، يجب أن يظل الهدف املركزي احلفاظ على سالمة 

املعلومات" )مثل احملتوى، والثبات، واملرجع، واألصل، والسياق. انظر اجلدول أ1.3 ملزيد من املعلومات(.

النموذج املرجعي لنظام املعلومات األرشيفية املفتوح

وفي اآلونة األخيرة، ظهرت معايير محددة ملنظومة60 احلفظ الرقمي. أحد املعايير الرئيسية هو النموذج املرجعي لنظام 
املعلومات األرشيفية املفتوح )CCSDS, 2012(، والذي أصبح معيار آيزو دولي في عام 2003. وكما هو محدد في الدليل 
التمهيدي لنظام املعلومات األرشيفية املفتوح )DPC, 2014(، فإن النموذج املرجعي لنظام املعلومات األرشيفية املفتوح 

جدول أ1.3 - أفضل املمارسات مليزات التكامل للمحتوى الرقمي

57  Ann  .ICPSR35206-v2  .1840 - 2010 األمريكية،  الزراعة  بيانات   .Haines, Michael, Price Fishback and Paul Rhode الزراعية:  البيانات  أرشفة  على  أمثلة 
Arbor, MI: االحتاد املشترك بني اجلامعات للبحوث السياسية واالجتماعية، ]موزع[ ICPSR, 1962( .2015-08-05(املكتب االسكتلندي. وزارة الزراعة والثروة 
  UK Data Service. SN: 2340..]السمكية، جامعة ادنبره. مركز تطبيقات البرمجيات والتكنولوجيا. )1988(. اإلحصاء الزراعي في اسكتلندا، 1987. ]جمع البيانات 

)UK Data Archive, 1967)
 في هذا السياق، "املادة" تعني سجل البيانات. 58
تدقيق اجملموع هو مجرد جتزئة أو مبلغ محسوب ميكن استخدامه للتحقق من سالمة البيانات اخملزنة أو احملفوظة. يتيح تدقيق اجملموع للمستخدمني معرفة ما  59

إذا كان حصل أي تغيير أو تلف على امللف. هناك أنواع مختلفة من التجزئات التي ميكن حسابها )على سبيل املثال،md5 sha256( - لكل منها مستوى معني من 
)NDSA, 2014( .التفاصيل. وحتتوي العديد من أنظمة تخزين امللفات على فحوصات تثبيت مدمجة

 في هذا القسم، يستخدم مصطلح "منظومة" مبعنى "منظومة احلفظ الرقمي". 60
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يوفر "خريطة عامة للمناظر الطبيعية التي ينبغي للمشرفني على التراث الرقمي اكتشافها لغايات تأمني توافر املواد 
الرقمية على املدى الطويل "؛ انظر الشكل أ1.3 ملزيد من املعلومات.

باختصار، يحدد النموذج املرجعي لنظام املعلومات األرشيفية املفتوح األدوار والوظائف واملعلومات الالزمة إلدارة املواد 
الرقمية على املدى الطويل وجعلها متاحة للمستخدمني املهتمني.

تشمل هذه األدوار:
u املنتج - ينشئ احملتوى الرقمي ثم ينقله رسمًيا إلى األرشيف
u )اإلدارة - تشرف على متويل وتخطيط األرشيف الرقمي )تتم إدارة العمليات اليومية في الوظائف املوضحة أدناه
u .املستهلك - يستخدم احملتوى الرقمي، وينبغي أن يكون قادرا على فهم وتفسير املعلومات

أما الوظائف فتشمل:
u  ،اجلودة لضمان  فحوصات  إجراء  التقدمي(،  معلومات  )حزم  املنتجني  من  الرقمية  املواد  استقبال  االستقبال: 

وإنتاج إصدارات نهائية )حزم معلومات األرشيف( التي ميكن تخزينها لغايات احلفظ والوصول
u  األخطاء فحص  التخزين  يشمل  األرشيف.  معلومات  حزم  واسترداد  وحفظ  تخزين   - األرشيفي  التخزين 

الوسائط وحتديث 
u .إدارة البيانات - إدارة املعلومات الوصفية التي توثق امللكيات، وكذلك البيانات اإلدارية املستخدمة إلدارة املستودع
u املعلومات األرشيفية املفتوح إدارة وتنسيق وظائف نظام  التوجيه- 
u تخطيط احلفظ - رصد وتخطيط إبقاء احملتوى الرقمي اخملزن في املستودع متاًحا ومفهوًما على املدى الطويل
u  أيًضا )انظر  النشر(  معلومات  )حزم  إليها  والوصول  احملتويات  طلب  من  املستهلكني  متكني   - الوصول 

احلاسوبية(. البيانات  إلى  الوصول  حول  والعشرون  الثاني  الباب 

نظام  عملية  مراحل  لتكامل  أساسيا  جزءا  عليها  احلفاظ  يجب  التي  الرقمية  باملواد  املتعلقة  الدليلية  البيانات  تعد 
املعلومات األرشيفية املفتوح. وهي أساسية لتحقيق مبادئ Force11, 2011( :FAIR( وهي احلروف األولى من الكلمات 
البيانات  للتبادل، وقابلة إلعادة االستعمال. حتتوي مجموعة  لـ: قابلة لإليجاد، قابلة للوصول، قابلة  املقابلة  اإلجنليزية 
املعدة جيًدا "على معلومات تهدف إلى أن تكون كاملة وال حتتاج شرحا" )NLS, 2004( للمستخدمني املستقبليني. وهذا 

الشكل أ1.3 - النموذج املرجعي لنظام املعلومات األرشيفية املفتوح عالي املستوى

املالحق
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https://tinyurl.com/WCA2020-Force11-2011
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https://tinyurl.com/WCA2020-NLSY-2004
https://web.archive.org/web/20100727011626/http:/www.nlsinfo.org/nlsy97/97guide/chap3.htm
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يعني أن على اجلهات املسؤولة عن احلفاظ على املعلومات الرقمية "التأكد من أن املعلومات احملفوظة مفهومة بشكل 
مستقل للمستخدمني، مبعنى أنه ميكن للمستخدمني فهم املعلومات دون مساعدة من منتجي املعلومات".

بالنسبة لبيانات اإلحصاء الزراعي، تشمل املعايير الوصفية والهيكلية املشتركة للبيانات الدليلية معيار مبادرة توثيق 
البيانات )DDI, 2007( يساعد هذا املعيار في ترميز املعلومات الغنية على مستوى املتغيرات ويعالج دورة حياة كاملة 
إلدارة البيانات. تستخدم العديد من مكاتب اإلحصاء الوطنية معيار تبادل البيانات اإلحصائية والبيانات الدليلية لتوثيق 
التي  الدليلية  البيانات  آخر من معايير  أساسًيا  1995 معيارًا  دبلن  أساس  يعتبر  اإلجمالية.  الزمنية  السالسل  بيانات 

تسمح بالوصف العام.

توثق بيانات احلفظ الدليلية - املدعومة في مبادرة توثيق البيانات - اإلجراءات املتعلقة باحلفظ، مبا في ذلك:
u معلومات مرجعية - معّرفات فريدة ال لبس فيها
u معلومات السياق - توثق العالقة مع املواد األخرى
u معلومات املنشأ - توفر مسار تدقيقي يرصد أية تغييرات على املادة
u املادة بدون قصد البيانات لضمان عدم تغيير  التثبيت- توفر فحوص لتكامل  معلومات 
u .معلومات حقوق الوصول - يحدد أي قيود تعرقل الوصول

لدعم  حاسوبية  بيانات  فهرسة  أداة  بتطوير   )IHSN, 2014b( املعيشية  األسر  الستقصاءات  الدولية  الشبكة  قامت 
الدول التي ترغب في استخدام تنسيق مبادرة توثيق البيانات للحفاظ على البيانات الدليلية. يستخدم أكثر من 60 
مكتب إحصائي وطني هذه األداة ألرشفة البيانات احلاسوبية. )أمثلة: الفلبني )هيئة االحصاء الفلبينية، 2017(، إثيوبيا 

)البنك الدولي، 2018((

 املستودع الرقمي املوثوق

النماذج الوظيفية  في حني يوفر النموذج املرجعي لنظام املعلومات األرشيفية املفتوح إرشادات عالية املستوى حول 
واإلعالمية لدعم عمليتي الصيانة والوصول طويلتي األجل، فإنه ال يتطرق للتفاصيل التنظيمية التي تتعلق بتشغيل 
الرقمي  املستودع  واملعنون خصائص   RLG and OCL 2002 من  تقرير عام  ويسد  أرشيفي مفتوح.  نظام معلومات 
غير  البحث  جملموعات  املوثوقة  األرشفة  خدمات  "خصائص  حتديد  خالل  من  الفجوة  هذه  واملسؤوليات  األدوار  املوثوق: 

املتجانسة". وتشمل هذه اخلصائص:
u  التخزين وتنفيذ نظم  بتصميم  املستودع  يلتزم  أن  ينبغي   - املفتوح  األرشيفية  املعلومات  لنظام  االمتثال 

النموذج املرجعي لنظام املعلومات األرشيفية املفتوح. التي تتوافق مع  والوصول واملعلومات 
u املسؤولية اإلدارية - االلتزام املؤكد بتنفيذ املعايير السائدة التي تؤثر بشكل مباشر على اجلدوى واالستدامة؛
u اجلدوى التنظيمية - املمارسات التجارية الشفافة واملوظفني امللتزمني بعناية املواد الرقمية عناية طويلة املدى؛
u االستدامة املالية - خطة أعمال مؤكدة ومستدامة مبرور الوقت؛
u  املالءمة التكنولوجية واإلجرائية - ضمان توظيف األجهزة والبرامج املناسبة، مع عمليات مراجعة خارجية

دورية. أكثر ثالثة تطبيقات شيوعا في مجال احلفظ هي:
l  ملفات املثال،  سبيل  )على  استقرارًا  أكثر  أو  أبسط  آخر  تنسيق  إلى  احلفظ  تنسيق  حتويل   - التطبيع 

SPSS إلى تنسيقات ASCII(؛

l  ،املثال سبيل  )على  استقرارًا  أكثر  أو  أحدث  تنسيق  إلى  التنسيق  من  قدمي  إصدار  حتويل   - الترحيل   
اإلصدار الثالث من أداة احلزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية إلى أحدث إصدار من هذه األداة(؛

l .احملاكاة - تكرار البيئة األصلية التي مت فيها إنشاء املواد الرقمية 
u أمن النظام - تصميم جميع األنظمة لضمان األمن، مع توثيق التغييرات أو اخلسائر املكتشفة؛
u .املساءلة اإلجرائية - توثيق ممارسات املستودع ومراقبتها وإتاحتها عند الطلب

لقد أصبح املستودع الرقمي املوثوق "معيارًا سائدا للممارسات اجليدة بني منتجي البيانات الذين يديرون احملتوى الرقمي 
مبرور الوقت".
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التقييم والتدقيق

بالنسبة ملكاتب اإلحصاء تي ترغب في إثبات امتثالها ملعايير اجملتمع املذكورة أعاله، فإن من اجليد كبداية إجراء تقييم 
ذاتي للحفظ. أعدت سلسلة ورش عمل إدارة احلفظ الرقمي: تنفيذ استراتيجيات قصيرة املدى ملشاكل طويلة املدى، 
E استقصاء اجلاهزية املؤسسية، الشبكة الدولية ملسح األسر املعيشية  على سبيل املثال قائمة مرجعية )امللحق 
ورقة العمل رقم 003، مبادئ احلفاظ على البيانات واملمارسات اجليدة( ملساعدة مكاتب اإلحصاء على   ،(IHSN) 2009

"النظر في أصولها الرقمية من حيث النطاق واألولويات واملوارد واالستعداد العام ملعاجلة مشاكل احلفظ الرقمي".

أولويات  وحتديد  األهداف  ترسيخ  في  للمساعدة  بها  اخلاصة  احلفاظ  سياسة  إنشاء  اإلحصاء  ملكاتب  ميكن  ذلك،  بعد 
املنظمة  تفويض  تعكس  اجليدة  "السياسة  فإن  اجليدة،  واملمارسات  البيانات  على  احلفاظ  مبادئ  لـ  وفًقا  اإلجراءات. 

للحفاظ على البيانات"، وينبغي أن:

"تقف على خصائص املستودع الرقمي املوثوق؛ تقدم نظرة عامة رفيعة املستوى لبرنامج احلفظ الرقمي التابع للمنظمة؛ 
تعكس القدرات احلالية ال املستقبلية لبرنامج احلفظ الرقمي؛ توفر روابط لوثائق أكثر تفصيالً ومحدثة بشكل متكرر، 
مثل السياسات واإلجراءات ذات املستوى األدنى؛ تشير إلى خطة املنظمة لألولويات واألطر الزمنية والتنمية املستقبلية؛ 

وتوثق عملية املوافقة على السياسة والصيانة ".

باإلضافة إلى صياغة سياسة احلفاظ اخلاصة مبكتب اإلحصاء املركزي، تتوفر التقييمات الرسمية التالية املوصى بها. 
وهذه تشمل:

u  التي التوجيهية  املبادئ  من  موجزة  مجموعة   -  )Core Trust Seal, 2018( البيانات  على  املوافقة  ختم 
تقيم فيها مكاتب اإلحصاء نفسها ذاتيا والتي يتم مراجعتها بعد ذلك بواسطة النظراء.

u الصارم ISO 16363 معيار )CCSDS, 2011( قائمة فحص املستودع الرقمي املوثوق
u  يقّيم بديل  تقييم   -  )DRAMBORA, 2008( اخملاطر  تقييم  على  بناًء  الرقمي  السجل  تدقيق  طريقة 

القدرات ويحدد نقاط الضعف ونقاط القوة

يلخص "عشر مبادئ ملستودعات احلفظ الرقمية" )CRL, 1949( املعايير األساسية للمستودعات املوثوقة:
u الرقمية للمجتمع / اجملتمعات احملددة االلتزام مبواصلة صيانة املواد 
u بالتزامها املالية واملوظفني والعمليات( للوفاء  التنظيمية )مبا في ذلك اجلوانب  الكفاءة  إظهار 
u باملسؤوليات وااللتزام  واحلفاظ عليها  املطلوبة  والقانونية  التعاقدية  احلقوق  حتصيل 
u امتالك إطار سياسة فعال ومجدي
u التزاماتها وقدراتها تتوافق مع  بناء على معايير محددة  الرقمية واستيعابها  املواد  اكتساب 
u احلفاظ على األصالة وسهولة االستخدام للمواد الرقمية مع مرور الوقت وضمان سالمتها
u  حول وكذلك  احلفظ  أثناء  الرقمية  باملواد  املتعلقة  اإلجراءات  حول  الالزمة  الدليلية  البيانات  وحفظ  إنشاء 

السياقات ذات الصلة باإلنتاج ودعم الوصول واستخدامها قبل احلفاظ عليها
u للنشر الالزمة  باملتطلبات  الوفاء 
u  احلفظ وتنفيذ عملية  لتخطيط  استراتيجًي  برنامج  امتالك 
u الرقمية امتالك بنية أساسية فنية كافية ملواصلة أعمال الصيانة واألمان للمواد 

املالحق

http://www.ihsn.org/home/sites/default/files/resources/IHSN-WP003.pdf
http://www.ihsn.org/home/sites/default/files/resources/IHSN-WP003.pdf
http://www.ihsn.org/home/sites/default/files/resources/IHSN-WP003.pdf
https://tinyurl.com/WCA2020-IHSN2009
https://tinyurl.com/WCA2020-IHSN2009
http://www.ihsn.org/home/sites/default/files/resources/IHSN-WP003.pdf
https://tinyurl.com/WCA2020-CoreTrust-2018
https://public.ccsds.org/pubs/652x0m1.pdf
https://tinyurl.com/WCA2020-DRAMBORA-2008
https://tinyurl.com/WCA2020-CRL-1949
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امللحق الرابع:
الوصول اآلمن إلى البيانات احلاسوبية

يوفر هذا امللحق ملخصاً أكثر تفصيالً للقضايا املطروحة في الباب الثاني والعشرون فيما يتعلق بالوصول اآلمن إلى 
بيانات اإلحصاء احلاسوبية ويقدم إرشادات بشأن األطر واألدوات املمكنة التي ميكن النظر فيها. 

ما هي البيانات احلاسوبية؟

يشير مصطلح البيانات احلاسوبية إلى املعلومات التي يسجلها املستجيب عند تعبئة استقصاء أو إحصاء. بالنسبة 
لإلحصاء الزراعي، فإن هذا يتوافق مع البيانات التي مت جمعها حول امللكية. يتوافق كل صف مع ملكية وكل عمود مع 
متغيرات البيانات. باإلضافة إلى العالمات املتغيرة يحتاج الباحثون وغيرهم من مستخدمي البيانات إلى بيانات دليلية 

.)OECD، 2017( تساعدهم في فهم الرموز والتعريفات واملفاهيم التي تدعم البيانات التي مت جمعها

نصت عدة منشورات )االستراتيجية العاملية، 2014؛ IHSN 2009؛ Dupriez and Boyko، 2010( على إرشادات مفصلة 
حول الوصول إلى البيانات احلاسوبية؛ ويقدم هذا اجلزء نظرة عامة وملخص لالعتبارات الرئيسية.

استخدام البيانات احلاسوبية

حتليالً  تتطلب  التي  األسئلة  لتحليل  االستقصاء  أو  اإلحصاء  بيانات  باستخدام  للباحثني  احلاسوبية  البيانات  تسمح 
أكثر دقة مقارنة باجلداول األصلية. على سبيل املثال، تظهر اجلداول املنشورة غالًبا نتائج لكل متغير على حدة، ولكن 
قد يتطلب التحليل األكثر تفصيالً فهم العالقة املتبادلة بني املتغيرات، أو بني مجموعة من املتغيرات، لشرح النتيجة 
على متغير آخر. ال ميكن للوكالة اإلحصائية نشر جميع اجلداول املتقاطعة ذات الصلة في التقرير الرئيسي. لذا، يتيح 
الوصول إلى البيانات احلاسوبية للباحثني استكشاف أسئلة ذات معنى من خالل البيانات املتاحة. ملزيد من التفاصيل 

حول األساس املنطقي الستخدام البيانات احلاسوبية، انظر Eurostat, 2005 وEurostat, 2009أ.

بيانات الزراعة احلاسوبية

من اخلصائص املميزة للبيانات الزراعية أن امللكيات تندرج ضمن تعريف املشاريع أو الشركات كونها وحدات إنتاج. تختلف 
مخاطر وتقنيات التحكم في اإلفصاح عن بيانات األعمال عن تلك اخلاصة باالستقصاءات املنزلية. على سبيل املثال، "ال 
تقوم الوكاالت أبًدا بنشر بيانات النشاط التجاري إال إذا متت إزالة جميع األنشطة التجارية الكبيرة وتطبيق تقنيات حتديد 
التوزيعات املنحرفة  إلى  بيانات وهمية. ويرجع ذلك  البيانات بأكملها مبجموعة  أو استبدال مجموعة  اإلفصاح األخرى 
بيانات  تعد  ذلك،  إلى  باإلضافة  للجميع".  متاحة  مصادر  خالل  من  احلساسة  املتغيرات  قيم  نشر  واحتمال  النمطية 
املشاريع أو األعمال اخلاصة باملزارع التجارية الكبيرة في الغالب فئة مستهدفة صغيرة، وبالتالي، يصعب جتاهل وجودها.

ومع ذلك، ميكن القول إن بيانات اإلحصاء واالستقصاء الزراعي تتشارك مع بيانات استقصاء املشاريع وبيانات استقصاء 
العائالت في اخلصائص. والسبب في ذلك هو أن امللكيات الزراعية تتكون إما من مزارع صغيرة يديرها األفراد، وغالباً من أجل 
الكفاف، أو مزارع جتارية و مشاريع غالباً ما تكون واسعة النطاق وتديرها كيانات قانونية، وهي أكثر تشابهاً في اخلصائص مع 
الكيانات التي تغطيها الدراسات االستقصائية النموذجية للمشاريع. ال تقتصر احلاجة إلى التباحث على الكيانات فقط، وإمنا 
على املتغيرات في مجموعات البيانات نفسها مثل البيانات الزراعية التي قد حتتوي على معلومات حساسة حول الهوامش 

اإلجمالية واملبيعات وما إلى ذلك، أو املتغيرات التي ميكن أن توضحها مثل اإلنتاج / احلصاد واإليصاالت والتكاليف.

كما هو موضح أدناه، قد تكون بعض أنواع طرق الوصول أكثر مالءمة للوحدات الزراعية في القطاع التجاري، حيث قد يلزم 
وضع حدود أكبر على نطاق املستخدمني الذين ميكنهم الوصول إلى هذه امللفات أو على كيفية تفاعل املستخدمني مع 
امللفات. عندما تكون الوحدات الزراعية متجانسة نسبياً ومتوافرة بأعداد كبيرة، ميكن تطبيق طرق أخرى )االستراتيجية 
العاملية، 2014(. وبالتالي يتعني على خبراء مراقبة اإلفصاح في وكالة اإلحصاء دراسة اخلصائص، وبطبيعة احلال، الطرق 

املناسبة للوصول لكل ملف بيانات.
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الهوية من خالل إطالق معّرفات جغرافية  الكشف عن  الزراعية، وهي  للبيانات  بالنسبة  أيضا مسألة خاصة  هنالك 
صغيرة النطاق من بيانات مرجعية جغرافية عن امللكيات أو رقع األراضي أو من أخذ العينات من إطار املساحات )انظر 

البابني الثالث عشر واخلامس عشر(.

السرية

9.22 ينبغي للوكاالت اإلحصائية أن تتبع املبادئ األساسية لإلحصاءات الرسمية الصادرة عن األمم في أنه يتعني إضفاء 

بأشخاص  تعّلقت  سواء  الرسمية  اإلحصائيات  منتجي  من  املتأتّية  أو  اجملّمعة  الفردية  البيانات  على  التاّمة  السرّية 
طبيعيني أو معنويني ويتعنّي استخدامها حصرّيا ألغراض احصائية. باإلضافة إلى ذلك، ال ينبغي أن تكشف اإلحصاءات 
الرسمية، بشكل مباشر أو غير مباشر عن اخلصائص املتعلقة بالوحدات احملمية إلى أي طرف ثالث بطريقة قد تعرف 
عن أي مستخدم وحدة فردية أو تسهم في استخالص معلومات إضافية )معلومات غير معروفة للمستخدم من قبل( 

حول وحدة محمية. 

االعتبارات  املستجيبني، من  للحفاظ على خصوصية  احلماية  قدر من  أكبر  الباحثني، مع ضمان  احتياجات  تلبية  تعد 
الرئيسية التي ينبغي العمل بها عند اختيار نظام الوصول إلى البيانات احلاسوبية. يتطلب توفير الوصول إلى البيانات 
احلاسوبية أن تقوم الوكاالت اإلحصائية مبوازنة الطلبات الناشئة من اجملتمع البحثي مع مطلبهم الشرعي في احلفاظ 
على سرية املعلومات التي جمعتها من املستجيبني. وإذا فشلت الوكالة اإلحصائية في القيام بذلك، فإنها ستتعرض 

خلطر تقويض مصداقيتها وثقة املستجيبني وبالتالي تفقد دعمها.

األطر القانونية والسياساتية

عند توفير الوصول إلى البيانات احلاسوبية، يجب أن تلتزم الوكالة باإلطار القانوني واملواثيق التي تعمل مبوجبها. من 
الضروري للوكالة احلفاظ على دعم املستجيبني للنجاح في أنشطة جمع البيانات اخلاصة بها. وفي الوقت نفسه، من 
املسلم به أن هناك طرق لضمان السرية وإتاحة البيانات احلاسوبية ألغراض إحصائية. من املهم وضع سياسات واضحة 
بشأن اإلجراءات التي ميكن أن تتخذها الوكالة فيما يتعلق بالوصول إلى بيانات اإلحصاء احلاسوبية وكون هذه املعلومات 

متاحة للجمهور بطريقة شفافة.

تعديل  احلاالت  بعض  في  الضروري  من  يكون  وقد  أخرى،  إلى  دولة  من  اإلحصاءات  حتكم  التي  القوانني  وتختلف 
التشريعات  تفسير  فردي  وطني  إحصائي  ويتعني على كل مكتب  احلاسوبية.  اإلحصاء  بيانات  نشر  قبل  التشريعات 
املنظمة  التي تعمل مبوجبها  التشريعات  وتوفير اخلدمات وفًقا لها. في بعض احلاالت قد يكون من الضروري تعديل 
قبل نشر بيانات اإلحصاء احلاسوبية بطريقة ما. في بعض احلاالت، قد يكون إطالق البيانات احلاسوبية محظورًا )على 
الرغم من أن هذا أقل شيوًعا أثناء مراجعة التشريع اإلحصائي(، بينما في حاالت أخرى، ميكن اإلفصاح عن البيانات 
احلاسوبية في ظل ظروف معينة. عادة ما تُترك الطريقة التي يتم بها تفسير ذلك للمهنيني واخلبراء الذين يعملون 

في مكاتب اإلحصاء الوطنية.

حاملا يتم التحقق من اإلطار القانوني، فإن اخلطوة التالية هي التأكد من أن الوكالة لديها سياسة واضحة لنشر البيانات 
احلاسوبية. أول إجراء احتياطي لضمان السرية هو تطبيق رقابة على اإلفصاح اإلحصائي للملف. وتوفر السياسة مزيًدا 
من االحتياطات فيما يتعلق بحماية السرية عند توفير الوصول إلى ملفات البيانات احلاسوبية للباحثني. ويحدد الشروط 
التي ميكن مبوجبها استخدام امللفات واالتفاق بني املستخدم والوكالة اإلحصائية من حيث استخدام امللف ومسؤوليات 
الطرفني واجلزاءات التي يتعني تطبيقها في حالة عدم احترام االتفاقية. ملزيد من التفاصيل، انظر "انظر االستراتيجية 

العاملية )2014( واالحتاد األوروبي )2009( واالحتاد األوروبي )2013( ويوروستات )2018("

البيانات الدليلية واإلفصاح اإلحصائي

قبل إتاحة البيانات اإلحصائية للمستخدمني، يجب توثيق البيانات الدليلية املناسبة للسماح للمستخدمني بفهم 
البيانات الواردة في امللف، وبالتالي، كيفية حتليلها. عادة ما تعرف البيانات الدليلية على أنها ’بيانات حول البيانات‘. 
"من املهم تزويد املستخدمني بقاموس بيانات مناسب يصف محتوى جميع املتغيرات املضمنة في مجموعة البيانات. 
غير أن البيانات الدليلية اجليدة تعد أكثر بكثير من مجرد قاموس بيانات” )Dupriez and Boyko, 2010(. راجع أيًضا 
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يعني احلفاظ على السرية بذل أفضل احملاوالت لضمان عدم إفشاء امللف ملا في داخله. يحدث اإلفصاح عندما يكتشف 
أو يعرف مستخدم ملف البيانات احلاسوبية شيًئا لم يكن يعرفه من قبل عن املستجيب في اإلحصاء أو االستقصاء، أو 
عندما يظهر احتمال أن يتعرف مستخدم البيانات احلاسوبية على ملكية أو فرد في عائلة صاحب امللكية عند استخدام 

املعلومات الواردة في امللف.

أو اإلفصاح عن  الهوية  عن  اإلفصاح  إما عن طريق  أن يحدث اإلفصاح من خاللهما؛  رئيسيتان ميكن  هناك طريقتان 
اخلصائص. يحدث اإلفصاح عن الهوية عندما يتم ترك معّرف مباشر في امللف )على سبيل املثال، اسم أو رقم هاتف 
أو عنوان( ميكن من خالله معرفة هوية املستجيب. يحدث اإلفصاح عن اخلصائص إذا كان من املمكن ربط خاصية أو 
مجموعة من اخلصائص )مثل مزرعة جتارية كبيرة أو نوع من احملاصيل النادرة( بشكل مباشر مع مستجيب معني. من 

املرجح أن يتعرف األشخاص األكثر معرفة باملنطقة على هذا الشخص استناًدا إلى خصائص معروفة.

اإلفصاح املتبقي هو شكل آخر من أشكال اخملاطر التي يجب احلذر منها. يحدث هذا عند مقارنة عمليات االسترجاع 
املتتالية من ملف )مطروح( لعزل قيمة املستجيب. على سبيل املثال، إذا احتوى االسترجاع األول على جتميع مكون من 
1-100 وقام نفي املستخدم باسترجاع الحق للمجموعة 1-99 ومتت مقارنة االسترجاعني، ميكن حتديد القيمة املفردة 

بالطرح. ميكن أن يحدث هذا أيًضا عند مقارنة عملية واحدة من عمليات استرجاع البيانات بجدول منشور مسبًقا.

الرقابة على اإلفصاح اإلحصائي

يشير اإلفصاح اإلحصائي إلى عملية التأكد من أن متطلبات السرية التي حتكم عمل مكتب اإلحصاء الوطني قد مت 
استيفائها وأن خطر الكشف عن معلومات حول املستجيب يقف عند احلد األدنى. يشار إلى هذا أيًضا باسم إخفاء الهوية. 
من املعروف عادة أنه ال يوجد شيء اسمه البيانات "اآلمنة" متاما. وبالتالي، فإن األمر يتعلق بقياس مخاطر اإلفصاح في 

مقابل الفوائد املتأتية من إتاحة الوصول. تتأثر مخاطر الرقابة على اإلفصاح بالعديد من العوامل، مبا في ذلك:
u البيانات؛ حساسية 
u  وجود مصادر خارجية للمعلومات ميكن استخدامها حملاولة إعادة حتديد هوية املستجيبني عن طريق مطابقة

مجموعات من املتغيرات التي قد تعيد حتديد هوية املستجيب؛
u القدرة على اجلمع بني البيانات الصادرة والبيانات املتاحة للجمهور من مصادر أخرى؛
u .ما إذا كان ملف البيانات احلاسوبية مأخوذ من استقصاء بالعينة أو عملية إحصاء حصر كاملة

التحكم.  تقنيات  تقييم  املناسب،  اإلفصاح  اختيار  وبناًء على  اإلفصاح،  تقييم مخاطر  اإلفصاح  الرقابة على  تتطلب 
تتضمن إجراءات الرقابة على اإلفصاح اإلحصائي عموًما ما يلي:

u .الزراعية التفصيلي للملكيات  الهواتف واملوقع  وأرقام  والعناوين  املباشرة مثل األسماء  املعّرفات  إزالة 
u  أو اجلغرافية،  اإلحداثيات  ذلك  ويشمل  الزراعية.  للوحدات  التفصيلي  املوقع  مثل  املباشرة  غير  املعّرفات  إزالة 

مواقع شرائح العينة، أو مواقع األرض أو مواقع القطاعات سواء مت تسجيلها كمعلومات عن اخلصائص أو كجزء 
من عينة إطار مساحية.

u  تطبيق تقنيات إخفاء الهوية على أساس ما يطرأ من مخاطر اإلفصاح. ال يسلط هذا التقرير الضوء على
على  متاحة  ولكنها  الهوية،  إخفاء  في  تساعد  التي  والبرامج  للتقنيات  التفصيلية  التقنية  التفاصيل 

نطاق واسع في الكتابات التي نشرت حول املوضوع.
u .واملرافق املعلومات  امللف لفقدان  تقييم 

تقترن مخاطر أخرى بالسكان والعينات "املتفردة" وحاالت نادرة، مثل إمكانية حتديد املزارع التجارية الكبيرة أو املزارع ذات 
الوضع القانوني بسهولة كشخص معنوي في الدول التي يدير فيها معظم املزارع أفراد. قد تسمح حاالت نادرة أخرى 
ذلك بشكل خاص  ويتعلق  أخرى.  بيانات  ربطها مبجموعات  بالتعريف عن طريق  أو حيوانات  نادرة  وجود محاصيل  مثل 
بالدول اجلزرية الصغيرة حيث ميكن أن تكون القيم الشاذة في مجموعة البيانات في كثير من األحيان "تفردا" سكانيا 

وبالتالي يسهل التعرف عليها. 

الشاذة،  القيم  عن  تفصح  قد  حساسة  متغيرات  ستنشر  كانت  إذا  فيما  بدقة  التفكير  إلى  أيًضا  الوكاالت  حتتاج 
على  العثور  ميكن  إفصاح.  حدوث  إلى  تؤدي  أن  ميكن  والتي  اإلنتاج،  مثل  متغيرات  أو  والهوامش  الشركة  أرباح  مثل 
مثل  مخصصة  ويب  وصفحات  منشورات  في  اإلفصاح  في  للتحكم  التقنية  األساليب  حول  املعلومات  من  املزيد 
الرقابة على  برمجيات  العثور على  )CENEX-SDC, 2007; Eurostat, 1996; UN, 2007b and UNSC, 2007(. ميكن 

اإلفصاح اإلحصائي في IHSN (2014), Templ, Kowarik and Meindl (2015)  وإحصائيات هولندا )2017(. 
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أنواع الوصول اآلمن

توجد طرق متنوعة لتأمني الوصول، حتمل كل منها مميزات وعيوب مختلفة من ناحية الوصول وتوافر املعلومات والتكاليف 
والسرية. 

ملفات االستخدام العام

تقوم هذه امللفات )التي ميكن أن تكون من استقصاء أو عينة من سجالت إحصائية( بعملية فرض رقابة دقيقة على 
اإلفصاح اإلحصائي للحد من احتمال تكرار هوية املستجيب. يُطلب من الباحثني املوافقة على شروط استخدام معينة 

في اتفاقية "النقر إلى الظهور".

دون  الكبيرة  أو  الوطنية  املساحات  مستوى  على  اجلغرافية  التفاصيل  من  قدر  أدنى  العام  االستخدام  ملفات  متتلك 
وإعادة  واملتغيرات  السجالت  بعض  منع  يتم  قد  املباشرة.  وغير  املباشرة  املعرفات  جميع  إزالة  سيتم  كذلك،  الوطنية. 

جتميعها وإعادة ترميزها، خاصة املعلومات احلساسة.

ويعد هذا ممكنا فقط إذا كانت وحدات امللكيات متجانسة نسبياً وهناك عدد كبير منها في املنطقة. ومبا أن الزراعة غالباً 
ما تتكون من قطاع جتاري )أو أمالك( وقطاع منزلي، فإن هذه الطريقة ال تطبق عادة إال في قطاع العائالت. يجب حتليل 
القطاع التجاري بشكل منفصل عن البيانات احلاسوبية ألن هذه الوحدات ال ميكن أن تكون مجهولة الهوية دون أن يؤدي 
هذا إلى تدمير فائدة امللف. في بعض احلاالت، قد يكون من املمكن احلصول على إذن من املستجيبني ملشاركة بياناتهم 

في دراسات محددة. قد يكون هناك خطورة من اإلفصاح في كافة ملفات االستخدام العام.
u  املزايا: ميكن توزيع هذه امللفات على نطاق واسع جملموعة واسعة من املستخدمني الذين ميكنهم الوصول إلى

البيانات في أماكن العمل اخلاصة بهم مع احلد األدنى من خطر اإلفصاح. وهي تُستخدم على نطاق واسع 
استخدام  للباحثني  ميكن  ما.  ملوضوع  األولية  للتحليالت  األساس  ولتوفير  البيانات  حتليل  مهارات  لتعليم 

ملفات االستخدام العام قبل محاولة طرق أخرى للوصول ملزيد من العمل املفصل.
u  العيوب: ستفتقر هذه امللفات إلى التفاصيل اجلغرافية وستفقد بعض املتغيرات التي يُعتبر أنها حساسة

البيانات وقًتا أكثر إلنتاجها  أنها عادة ما تأخذ من منتج  أو غاية في اإلفصاح بالنسبة للمستجيبني. كما 
مقارنة باجلداول )على الرغم من أنه يلزم إجراء رقابة إفصاح إحصائي على البيانات املبوبة أيًضا(. ينبغي أن 

آمًنا بدرجة كافية للنشر. يُعد  يعمل املتخصصون اإلحصائيون واملوضوعيون مًعا إلنشاء ملف 

امللفات املرخصة

كما تكون امللفات املرخصة أيضاً غير مخصصة ولكن مع احتمال تطبيق إجراءات أقل للرقابة على اإلفصاح اإلحصائي. 
التعريف  الباحثني  من  البيانات  منتجو  يطلب  سوف  ذلك،  وعلى  املنتج.  وسياسات  امللف  طبيعة  على  هذا  ويعتمد 
حتدد  شهادة  على  التوقيع  منهم  سيطلب  كما  به.  يقومون  الذي  البحث  بخصوص  واضحني  يكونوا  وأن  بأنفسهم 
أيًضا متطلبات معينة.  الباحث  امللف وماهية شروط االستخدام. قد تفرض منظمة  الذي له حق االطالع على  من 
"تسمح اتفاقات الترخيص للباحث باستخدام البيانات السرية خارج املوقع، ولكن في ظل ظروف شديدة التقييد على 
النحو املنصوص عليه في اتفاق ملزم قانونًا. إن الترتيبات التي تفرض قيوًدا على من لديه حق الوصول، وفي أي مواقع، 
وألي أهداف يسمح بالوصول ألجلها، تتطلب عادًة اتفاقيات مكتوبة بني الوكالة واملستخدمني. عادة ما تُخضع هذه 
االتفاقيات املستخدم للغرامات، وحرمانه من الوصول في املستقبل و/أو عقوبات أخرى بسبب اإلفصاح غير الصحيح 
للمعلومات الفردية واالنتهاكات األخرى لشروط االستخدام املتفق عليها. قد يخضع املستخدمون لعمليات التدقيق 
أو قد  دفع غرامات  اخملالفني  املستخدمني  يُطلب من  االتفاقية. قد  اتباع شروط  الوكالة لضمان  التي جتريها  اخلارجية 

".)2005 ،FCSM( يخضعوا لعقوبات قانونية أخرى
u  امللفات حتتوي  فقد  امللفات،  مع  به  القيام  ميكن  ما  تقيد  التي  الشروط  على  وافق  الباحث  أن  مبا  املزايا: 

محددة  قوانني  هناك  تكن  لم  ما  العام.  االستخدام  ملفات  من  تفصيالً  أكثر  معلومات  على  املرخصة 
حرمان  هي  الترخيص  شروط  ينتهك  من  على  تطبيقها  ميكن  التي  الوحيدة  العقوبة  فإن  الدولة،  داخل 
أقل عند  أن هناك مخاطر  البيانات عموما  الوصول. يشعر منتجو  امتيازات  املستخدمني ومنظماتهم من 
املستخدم  مع  أكثر  تفاعل  هناك  أن  حيث  العام،  االستخدام  مبلفات  مقارنة  مرخصة  ملفات  مع  التعامل 
األمان  توفر مزيًدا من  تعهدات  بتوقيع  الباحث  إن مطالبة منظمة  الشروط.  أهمية  وفرصة لضمان فهم 

ملنتجي البيانات حيث أن معظم املؤسسات ال ترغب في اخملاطرة باخلضوع لعقوبات.
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u  ،املستخدمني العام. من منظور  االستخدام  مبلفات  اخلاصة  تلك  املرخصة  امللفات  تشبه سلبيات  العيوب: 
امللفات  الترخيص. ستفتقر هذه  الوصول بسبب عملية  إمكانية  وقًتا أطول للحصول على  األمر  يستغرق 
إلى التفاصيل اجلغرافية وستفقد بعض املتغيرات التي يُعتبر أنها حساسة أو غاية في اإلفصاح بالنسبة 
في  أطول  وقًتا  عموًما  امللفات  هذه  تتطلب  العام،  االستخدام  ملفات  مع  احلال  هو  وكما  للمستجيبني. 
اإلنتاج مقارنة باجلداول. وتشبه املهارات املطلوبة إلنتاج امللفات تلك املطلوبة عند إعداد ملفات االستخدام 

العام. باإلضافة إلى ذلك، سيكون هناك شرط وجود شخص إلدارة عملية الترخيص.

مرافق الوصول عن بعد

تشمل مرافق الوصول عن بعد نافذة خدمات يقدمها منتجو البيانات وتسمح للباحثني بعرض املنهج العلمي الذي 
البيانات  واحملتوى مجموعات  البنية  في  مياثل  اصطناعي  مبلف  الباحث  تزويد  ويتم  حتليالتهم.  في  يستخدمونه  سوف 
الفعلية. حينئذ يكون في إمكان الباحث وضع برامج وإجراءات باستخدام أدوات مثل SAS،SPSS، STATA أو R.وميكن نقل 
البرامج لطاقم موظفي مكتب اإلحصاء املركزي، الذي ميكنه القيام بالعمل مقابل مجموعة البيانات الفعلية وتدقيق 

صحة النتائج لعملية اإلفصاح قبل إعادة الناجت إلى املستخدم.

هناك نوعان من مرافق الوصول عن بعد. األول ينطوي على التنفيذ عن بعد حيث يقدم الباحث برنامًجا ويتلقى اخملرج 
تبويبات  ينتج  أن  ميكن  تفاعلي  نظام  إلى  البيانات  طلبات  إرسال  الثاني  النوع  ويشمل  اإلنترنت.  عبر  فحصه  مت  الذي 
وتدقيق "سريع" للبيانات. تتطلب طلبات البيانات هذه تدخال من املوظفني فقط إذا اكتشف برنامج الوصول مشاكل 

في اإلفصاح.
u  .املزايا: يعد كال النوعني من مرافق الوصول عن بعد فعال في ضمان االلتزام مبتطلبات السرية ملنِتج البيانات

البيانات ومحتواها. الكامل جملموعة  بالهيكل  الباحث  بتعريف  امللفات االصطناعية  يساعد استخدام 
u  .العيوب: يتطلب هذا النوع من اخلدمة جاهزية من موظفي إنتاج البيانات لتسليم املهام وفحص النتائج

وهذه تعتبر عملية باهظة الثمن لكن قابلة السترداد التكاليف وقد يجد املستخدمون أنها بطيئة. تتطلب 
العديد  تقتصر  املوظفني.  أقل من  وقًتا  تتطلب  األنظمة  األنظمة. وهذه  لتطوير  التفاعلية موارد  اخلدمات 
من حاالت تطبيق مرافق الوصول عن بعد على إنتاج اجلداول، بينما قد يسمح البعض اآلخر فقط باخملرجات 
ليتم  االصطناعية  امللفات  باستخدام  النماذج  حتديد  للمستخدمني  املمكن  من  يكون  أن  يجب  التحليلية. 
البيانات  التشغيل في مجموعة  ما تتطلب مناذج  التفصيلية. مع ذلك، غالباً  امللفات  تشغيلها في مقابل 
الكثير من التكرار، والذي سيكون من املستحيل القيام به في بيئة مرافق الوصول عن بعد، حيث ميكن أن 
قد  إذ  متبقي  إفصاح  هناك خطر حدوث  أن  إلى  اإلشارة  وجتدر  املتبقي.  اإلفصاح  إلى حاالت من  ذلك  يؤدي 

األفراد من املستجيبني. املتعاقبة  تعزل عمليات االسترجاع 

مراكز البيانات

الدخول إلجراء بحاثهم مبلفات  للباحثني  املنظمة اإلحصائية حيث ميكن  داخل موقع  البيانات من مرفق  يتكون مركز 
مركز  جتهيز  سيتم  الفعلي.  الرئيسي  امللف  خالف  تفصياًل  للباحثني  املتاحة  امللفات  أكثر  امللفات  هذه  إن  تفصيلية. 
البيانات بأجهزة كمبيوتر غير مرتبطة باإلنترنت أو بشبكة خارجية. ال ميكن تنزيل املعلومات باستخدام منافذ الناقل 
التسلسلي العاملي )USB( أو كتابتها على محرك أقراص مدمجة )CD( أو أقراص الفيديو الرقمي )DVD(. ومن املتوقع 
أن يقوم الباحثون بتحديد اجلزء من مجموعة البيانات محل اهتمامهم ويتم إتاحة هذه اجملموعة الفرعية فقط لهم. 
ويجب أن يقوم أحد أعضاء منظمة إحصائية بتدقيق صحة النتائج التي قدمها الباحثون قبل إزالتها من املوقع. يجب 
أن تكون للباحثني أهداف محددة قبل أن يتم السماح لهم بإجراء البحث في مركز البيانات. من الشائع للمنظمات 
أنها  البيانات. كما  إلى هذه  الوصول  الباحث حتديد أهدافه وإظهار احلاجة املشروعة لطلب  أن تطلب من  اإلحصائية 

تتطلب أن يكون البحث املقترح متوافقاً مع أهداف املنظمة.

u  أطر مع  باملقارنة  البيانات.  ملراكز  الرئيسية  امليزة  للباحث  تقدميها  التي ميكن  التفاصيل  تعد كمية  املزايا:   
البيانات جتعل من املمكن للباحث إجراء حتليل متطور. العمل اإلقليمية، فإن مراكز 

u  إلى بالنسبة  التكلفة  حيث  من  األغلى  أنها  في  البيانات  مراكز  في  الرئيسية  العيوب  تتمثل  العيوب: 
اخملرجات. كما  للموظفني لفحص  وقت  وتخصيص  املناسبة  املساحة  توفير  ناحية  اإلحصائية من  املنظمة 
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أنها قد تكون غير مالئمة للباحثني ألنها تتطلب من الباحثني السفر إلى موقع مركزي، والذي قد يكون في 
مدينة مختلفة. ويتم تشغيلهم بصفة عامة دون أجور على أساس استرداد التكاليف ما لم يتلقى مكتب 

لتوظيفهم. منحة  الوطني  اإلحصاء 

املستخدم

النموذج األخير محل البحث هو إمكانية "توظيف" الباحث للعمل مع الوكالة كعضو مؤقت في اجلهاز الوظيفي. في 
هذه احلالة قد يخضع الباحث لنفس أحكام السرية واألخالقيات كأعضاء اجلهاز الوظيفي املنتظمني. وميكن أن يأخذ هذا 
أيًضا شكل املنح الدراسية البحثية وبرامج ما بعد الدكتوراة. يكون ذلك بشكل عام مقتصرا على املشاريع التي تساعد 

منتج البيانات في حتقيق أهداف املنظمة التي ال ميتلكون املهارات الالزمة لها.

u  الرئيسي. سيكون التفاصيل الكاملة للملف  إلى  بالوصول  الباحث  تزويد  النموذج مبيزة  املزايا: يتمتع هذا   
البيانات  النموذج سرية  بالبيانات. يحمي هذا  البيانات متاحني لإلجابة عن األسئلة املتعلقة  إنتاج  موظفو 
ولكن  أمر ممكن  الكاملة  البيانات  إلى مجموعة  والوصول  السرية  احلفاظ على  يتم  املنظمة.  أهداف  ويعزز 
أو في مكتب  الرئيسي  املقر  الوطني في  ذات مكتب اإلحصاء  الباحثون متاحني للعمل في  أن يكون  يجب 

إقليمي إن وجد.
u  .العيوب: كما هو احلال مع مراكز البيانات، يتطلب هذا النموذج أن ينتقل الباحث إلى موقع املنتج اإلحصائي

ومبا أن الباحث سيعمل على مشروع مهم بالنسبة للُمنتج، فإن خيارات موضوع البحث تقل للباحث.

 https://tinyurl.com/WCA2020-ICPSR-web-guide على:  الوصول  طرق  حول  التفاصيل  من  مزيد  على  العثور  ميكن 
)تاريخ الزيارة 2017/09/15(.
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امللحق اخلامس:
إجراء استقصاء ما بعد احلصر

تخطيط استقصاء ما بعد احلصر
ينبغي تخطيط استقصاء ما بعد احلصر بعناية ومزامنته مع تخطيط اإلحصاء الزراعي. يجب أن تتضمن خطة تنفيذ 

استقصاء ما بعد احلصر ما يلي:

u التقييم تعريف األهداف ونطاق 
u املطلوبة ومؤهالتها البشرية  املوارد  حتديد 
u البيئية بالتقييمات  املوارد اإلضافية للقيام  املوارد وحتديد  توافر  تقييم مدى 
u املالي الزمني  واجلدول  التفصيلية  امليزانية 
u  االنتهاء وقت ممكن من  أقرب  اإللزامية في  للدائرة  امليداني  العمل  إجراء  ينبغي  التشغيلي.  الزمني  اجلدول 

من العمل امليداني للتعداد قدر اإلمكان.
u التنظيمي الهيكل 
u والدعاية التواصل 
u النتائج، إلخ عرض 

تعد قائمة األنشطة التالية التي مت تكييفها من املبادئ التوجيهية التشغيلية اخلاصة باألمم املتحدة الستقصاءات ما 
بعد احلصر )األمم املتحدة 2010( كافية أجل التخطيط املناسب الستقصاء ما بعد احلصر:

األنشطة التحضيرية
u جتميع خرائط مساحة احلصر بالعينة من أجل استقصاء ما بعد احلصر
u  التقدير وإجراءات  العينات  تخطيط تصميم 
u استبيان تطوير 
u صياغة كتيبات حول استقصاء ما بعد احلصر
u تطوير قواعد مطابقة بني امللكيات املكتشفة في اإلحصاء والوحدات في استقصاء ما بعد احلصر
u تبويب وخطط حتليلية إنتاج 
u إجراء اختبار مسبق الستقصاء ما بعد احلصر
u االنتهاء من مواد االختبار والتصميم

األنشطة املتعلقة بجمع البيانات
u إجراء حمالت الدعاية
u امليدانيني املوظفني  وتدريب  توظيف 
u البيانات جمع 
u مطابقة الوحدات من استقصاء ما بعد احلصر واإلحصاء
u حتديد طرق ملطابقة الوحدات من استقصاء ما بعد احلصر واإلحصاء
u )تطوير برامج املطابقة احلاسوبية )إذا كان من املقرر استخدام املطابقة الرقمية
u  التوجيهية املطابقة  مبادئ  تطوير 
u تدريب املوظفني املكتبيني على إجراء املطابقة حسب احلاجة
u األولية املطابقة 
u املواءمة نتائج  بعد  النهائية  املطابقة 

املواءمة امليدانية )لتسوية املمتلكات غير املتطابقة(
u باملواءمة امليدانية اخلاصة  للزيارات  إرشادات  تطوير 
u التدريب على زيارات املواءمة
u املواءمة زيارات  تنفيذ 
u القرارات النهائية حول احلاالت العالقة، لتغيير وضع احلاالت إلى املطابقة
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معاجلة البيانات
u والتقدير احلاسوبية والتبويب  البيانات  برامج جمع  أو تطوير  اختيار 
u البيانات وتدريب موظفي معاجلة  توظيف 
u وتبويبها وحتريرها  البيانات  التقاط  تنفيذ عمليات 

تقدير التغطية وأخطاء احملتوى
u التغطية تقدير 
u تقدير أخطاء احملتوى
u تقدير أخطاء العمل بالعينات في استقصاء ما بعد احلصر

إعداد التقرير ونشره
u حتليل نتائج استقصاء ما بعد احلصر
u التحليلي إعداد تقرير استقصاء ما بعد احلصر 
u نشر نتائج استقصاء ما بعد احلصر

تصميم استقصاء ما بعد احلصر

تتعدد األسئلة حول ماهية محتوى استقصاء ما بعد احلصر، وما ينبغي أن يكون عليه حجم العينة، ومن ينبغي أن يقوم 
بالعمل امليداني، ومتى ينبغي تنظيم العمل امليداني.

النقطة األولى التي يجب تسليط الضوء عليها هي أن استقصاء ما بعد احلصر هو مترين يجب إجراؤه بشكل مستقل 
عن اإلحصاء الزراعي. يجب أن تتطابق البيانات التي يتم جمعها في استقصاء ما بعد احلصر مع البيانات اجملمعة من 
اإلحصاء لتقييم تغطية اإلحصاء عالوة على ذلك، ينبغي مقارنة البيانات املتعلقة باملتغيرات الرئيسية التي مت أخذها 
في استقصاء ما بعد احلصر مع املعلومات اخلاصة بنفس البيانات للمنطقة اجلغرافية نفسها لتقييم جودة محتوى 
البيانات. ولذلك، فإن استقالل كال النشاطني عن بعضهما البعض أمر بالغ األهمية. ونتيجة لذلك، ال ميكن الستقصاء 
ما بعد احلصر استخدام إطارات امللكية من اإلحصاء أو البيانات أو املصادر املستخدمة بالفعل في اإلحصاء أو نفس 

عمال احلصر / املشرفني في نفس مساحات احلصر.

ويستند تصميم أخذ العينات االحتمالي األكثر شيوعا على مرحلتني مع تقسيم وحدات املرحلة األولى. تكون وحدات 
إلى طبقات حسب متغير  أقاليم( مقسمة  أو  أو جغرافية )مقاطعات  إدارية  األولى وحدات  املرحلة  العينات في  أخذ 
مناسب )أي مبا يتناسب مع عدد امللكيات املعروفة من اإلحصاء أو من االستقصاءات السابقة(؛ تتكون وحدات املرحلة 
الثانية من مساحات )مساحات حصر أو أوراق اخلريطة املساحية(، والتي تشكل بالتالي إطار العينة. خالل استقصاء ما 

بعد احلصر، يجب حتديد امللكيات الزراعية في املساحات اخملتارة وإحصائها.

يعتمد حجم العينة وتوزيعها على املوارد املالية املتاحة لهذا الغرض. من الناحية العملية، يُستخدم أيًضا إطار مساحات احلصر 
املستخدم في اإلحصاء كإطار مالئم الستقصاء ما بعد احلصر. مع األخذ في االعتبار أهمية أخطاء التغطية وحقيقة أن 
البيانات حول املساحات الزراعية عادة ما يستهان بها، يتم استخدام أدوات املرجعية اجلغرافية )على سبيل املثال خرائط جوجل( 
بدال من ذلك لتقييم التغطية وتقييم اإلطار املستخدم لإلحصاء. يشمل نظام استقصاء ما بعد احلصر في أبسط أشكاله:

u اختيار عينة من الوحدات احمللية، مثل الوحدات اإلدارية أو اجلغرافية )املقاطعات أو األقاليم(؛
u إعداد قائمة جديدة من امللكيات الزراعية في املساحات اخملتارة )مثل مساحات احلصر(؛
u جمع البيانات ذات الصلة عن املتغيرات الرئيسية اخملتارة لبرنامج اإلحصاء/ االستبيان من عينة فرعية من امللكيات؛ و
u .تقدير معدل التقصير في التغطية وأخطاء احملتوى كل على حدة

تدريب استقصاء ما بعد احلصر

لتقييم جودة بيانات اإلحصاء، يتم مقارنة النتائج املتأتية من استقصاء ما بعد احلصر مع تلك املتأتية من اإلحصاء. 
ولذلك، فإن االفتراض الرئيسي وراء اإلجراء هو أن بيانات استقصاء ما بعد احلصر ستكون خالية من األخطاء تقريبا. 
ونتيجة لذلك، يجب أن يؤكد تدريب القائمني باحلصر ومشرفي نظام استقصاء ما بعد احلصر على هذه اجلوانب لضمان 

أفضل جودة للبيانات.
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أنه، من خالل مسح للجودة، يجب أن يعملوا بأكثر الطرق  يلعب القائمون باستقصاء ما بعد احلصر دوراً هاماً، حيث 
احترافية في كل مرحلة من مراحل جمع البيانات. عالوة على ذلك، يجب أن يكونوا مدربني بشكل أفضل وأن يكون لديهم 
معرفة محددة بالعالم الزراعي من حيث التعريفات الرسمية للمتغيرات التي يتم النظر فيها. لضمان االستقاللية بني 
العمليتني )احلصر واستقصاء ما بعد احلصر، كما هو مطلوب(، يجب تعيني أفضل عمال احلصر في مساحات حصر غير 

تلك التي عملوا بها أثناء حصر اإلحصاء.

تكون املساحات التي أخذ منها عينات الستقصاء ما بعد احلصر قليلة باملقارنة مع العدد اإلجمالي ملساحات احلصر في 
اإلحصاء. بالتالي، سيكون عدد املوظفون العاملون في استقصاء ما بعد احلصر صغيراً مقارنة بحجم املوظفني الذين 
مت حشدهم أثناء العمل األساسي لإلحصاء. ونتيجة لذلك، ميكن إجراء تدريب استقصاء ما بعد احلصر في مكان واحد 

)أو اثنني(، مما يسهل عملية نقل املعرفة.

ينبغي تعيني املوظفني الالزمني للقيام بالتجربة العامة للطوارئ من أكثر املوظفني املؤهلني وذوي اخلبرة الذين عملوا في 
اإلحصاء. ونظراً خلصائص االستقصاء، ينبغي أن يقوم املوظفون الفنيون في مكتب اإلحصاء املركزي بالتدريب مباشرة، 

ويتضمن التدريب دروساً صفية وتدريبات واختبارات عملية جترى لتقييم درجة التعلم.

ينبغي أن يشمل تدريب استقصاء ما بعد احلصر املواضيع التالية على األقل:
u شرح واضح للغرض من استقصاء ما بعد احلصر
u املتوقعة النهائية  والنتائج  العمل  أهمية 
u االستقصاء منهجية 
u لتنظيم ا
u ملء استبيان استقصاء ما بعد احلصر
u  استخدام مت  إذا  إحداثيات  إنشاء  البيانات:  لتسهيل مطابقة  االستبيان  من  كاملة  أهمية جمع معلومات 

االسم  أو  األلقاب  أو  )األسماء  البطاقة  تفصيلية عن هوية حامل  ومعلومات  العاملي،  املواقع  نظام حتديد 
املوقع  إن وجد،  امللكية  البريدي، اسم  )العنوان  امللكية  الهوية( وغيرها من املعلومات حول  أو رقم  املستعار 

إلخ.( البلدة،  القرية،  البلدية،  )اجملتمع، اإلقليم،  الدقيق 
u ميداني مترين 
u نهائي اختبار 

باإلضافة إلى أيام التدريب، فإن األدوات املناسبة لضمان الدعم عبر اإلنترنت أثناء االستقصاء مفيدة. على سبيل املثال، إجابات 
على أسئلة حول اإلدارة واجلوانب الفنية لالستقصاء من خالل األسئلة األكثر شيوعا؛ تفعيل صناديق البريد اإللكتروني؛ 

ومكتب مساعدة مخصص لتلبية الطلبات دون تأخير ميكن من خالله عمال احلصر أن يقدموا لتوضيحات الالزمة.

جمع البيانات في استقصاء ما بعد احلصر

يكون استقصاء ما بعد احلصر عبارة عن استقصاء عينة صغير يتم تنفيذه مباشرة بعد اكتمال احلصر اخلاص باإلحصاء. 
في حاالت األخذ بالعينة/ االستقصاء التي تكون منوذجية وتركيبية، ميكن إجراء استقصاء ما بعد احلصر في وقت قريب 
بعد الوحدة احملورية واإلحصاء اخلفيف، على التوالي. يجب أن تتناول االستبيانات التي سيستخدمها عمال احلصر في 
استقصاء ما بعد احلصر فقط بضعة بنود رئيسية من اإلحصاء للتحقق من التغطية ودقة الردود. ويلزم إعداد قائمة 
جديدة من الوحدات في مساحات العينة كجزء ال يتجزأ من استقصاء ما بعد احلصر. إن أمكن، ينبغي أن تكون الطرق 
املستخدمة جلمع البيانات أكثر موثوقية من تلك التي يستخدمها عمال احلصر في اإلحصاء. عند تكرار نفس األسئلة 
على  احلصول  مت  إذا  اإلحصاء.  بيانات  في  األخطاء  احتمال الكتشاف  أي  يظهر  لن  البيانات،  نفس طريقة جمع  واتباع 
بيانات اإلحصاء من خالل طريقة املقابلة، فمن األفضل التحقق من جودتها من خالل اعتماد بعض أساليب القياس 
املادي. للحصول على فحص جيد لبيانات اإلحصاء، من الضروري احلصول على أفضل عمال حصر وتبني أسلوب محكم 
رمبا يكون هذا  ذلك،  للماشية واألشجار. ومع  الفعلي  والعدد  املادي للمساحة  القياس  ينبغي محاولة استخدام  جداً. 
أكثر مالءمة لبنود اإلحصاء "املستقرة" مثل مساحة األرض وعدد األشجار، وأقل مالءمة للعناصر القابلة للتغيير مثل 
املاشية. ويكون هذا هو احلال عندما يكون اإلنتاج ذو طبيعة دورية، وما هو موجود في يوم حصر اإلحصاء قد ال يكون 

موجوًدا في يوم استقصاء ما بعد احلصر.
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يشجع اجمللد األول من البرنامج العاملي لإلحصاء الزراعي 2020 الدول على التحرك في اجتاه استخدام أنظمة الترميز 
اجلغرافي مثل اإلحالة اجلغرافية املباشرة للملكيات باستخدام نظام حتديد املواقع العاملي أو اخلرائط املساحية )انظر 
اجمللد األول، الفقرة 4.1.8(. إذا كان هذا هو احلال أثناء إجراء اإلحصاء، فسيكون إجراء املطابقة الذي ميثل األساس لتحليل 
نتائج استقصاء ما بعد احلصر أسهل بكثير حيث أن املرجع لن يكون اسم و / أو عنوان مالك أو أي مرجع هوية شخصي 

آخر ولكن اإلحداثيات الدقيقة للملكية.

ينبغي أن تبدأ العمليات امليدانية الستقصاء ما بعد احلصر مبجرد اكتمال حصر اإلحصاء. من املمكن إعادة احلصر أثناء 
اإلحصاء للتحقق من جودة البيانات وقد يكون أكثر اقتصادا ولكن ال يوصى به ألنه من غير املمكن اختيار أكثر املوظفني 
املؤهلني وذوي اخلبرة لهذا العمل. إجراء استقصاء ما بعد احلصر في وقت قريب بعد اإلحصاء ميكن أن يفيد في ضمان 
تعاون الناس. إذا مت إجراؤه في وقت متأخر، فهناك خطر أن ينسى املستجيبون أشياء كثيرة. كلما طالت الفترة الفاصلة 

بني التعداد واستقصاء ما بعد احلصر زادت املشاكل احملتملة.

يجب أن يكون تعريف الوحدة اإلحصائية )امللكية الزراعية( الستقصاء ما بعد احلصر هو نفسه املعتمد في اإلحصاء. 
يجب أن تكون فترة استقصاء ما بعد احلصر املرجعية هي نفس الفترة املرجعية لإلحصاء.

أو أنواع أخرى من  ميكن للقائم باحلصر، أثناء جمع البيانات، استخدام رسم اخلرائط ملساحة احلصر )اخلرائط املساحية 
اخلرائط(. ولضمان استقاللية التدريبات، ينصح أال ينتقل عامل احلصر اخلاص باستقصاء ما بعد احلصر إلى امليدان إال 

مع اخلرائط أو صور األقمار الصناعية، وأال يعرف األسماء أو العناوين التي مت أخذها في اإلحصاء.

لكل مجموعة مساحات حصر مشمولة بالعينة، تتكون مجموعة البيانات من خطوتني:
u  املنطقة في  الزراعية  امللكيات  جميع  باحلصر  القائم  يسرد  أن  يجب  الزراعية.  امللكيات  حتديد   :1 اخلطوة 

الزراعية و / أو املواشي التي كانت مشمولة في مساحات احلصر كليا أو جزئيا، في التاريخ املرجعي لإلحصاء.
u  استبيان باستخدام   1 اخلطوة  في  احملددين  احلائزين  جميع  مع  املقابالت  بإجراء  العداد  يقوم   :2 اخلطوة 

استقصاء ما بعد احلصر.
يتم احلصول على قائمة امللكيات الزراعية التي مت حتديدها خالل استقصاء ما بعد احلصر بعد اخلطوتني املوصوفتني أعاله.

عادة ما يكون استبيان استقصاء ما بعد احلصر فرع من استبيان اإلحصاء؛ ويكمن االختالف فقط في تضمني املتغيرات 
والعدد  للمساحة  املادي  القياس  استخدام  ينبغي محاولة  املطاف حتديدها.  نهاية  وفي  امللكية،  وجود  لتأكيد  الالزمة 
الفعلي للماشية واألشجار. وكما أسلف ذكره، ينبغي أن تكون الطرق املستخدمة جلمع البيانات أكثر موثوقية من تلك 

التي يستخدمها عمال احلصر في اإلحصاء إن أمكن.

حتليل نتائج استقصاء ما بعد احلصر

عند االنتهاء من مرحلة جمع بيانات استقصاء ما بعد احلصر، ستتاح قائمتان للمساحات التي مت أخذ عينات منها: 
امللكيات املذكورة في اإلحصاء )القائمة أ( وتلك املدرجة في استقصاء ما بعد احلصر )القائمة ب(. الغرض من مرحلة 
الربط القياسي هو إجراء مطابقة بني القائمة أ والقائمة ب؛ هذه اخلطوة أساسية ألنه من الضروري أن تكون املطابقة 
)أيًضا مع استخدام الربط االحتمالي( دقيقة )مبعنى أن امللكية التي يغطيها اإلحصاء عن حق يجب أن تتطابق مع 
القياسي املطبقة على اإلحصاء  الربط  املدرجة في استقصاء ما بعد احلصر(. عادة ما تستند تقنيات  امللكية  نفس 
 .)Winkler and Thibaudeau، 1987 ؛Fellegi and Sunter، 1969( املدمج واستقصاء ما بعد احلصر على نهج احتمالي
مثال على الربط القياسي ملطابقة املقتنيات باستخدام برمجيات مفتوحة املصدر هو RELAIS )تسجيل االرتباط في 

املعهد الوطني اإليطالي لإلحصاء -إستات(

تعتبر املطابقة في هذا السياق إحدى أكثر العمليات تعقيًدا وحتديًا. مت العثور على حاالت مختلفة )األمم املتحدة، 2010(:
u  ،اإلحصاء خالل  اجلغرافي  الزراعية  امللكية  وموقع  وعنوان  واسم  الزراعي  املالك  وعنوان  اسم  فقط  أخذ  إذا 

يكون  أن  وميكن  مختلف،  بشكل  األسماء  تهجئة  يتم  األحيان،  بعض  في  صعوبة.  أكثر  املطابقة  تصبح 
االسم  عن  مختلًفا  مستعارًا"  "اسًما  أو  ثانويًا"  "اسًما  العمليات  إحدى  في  عنه  اإلبالغ  يتم  الذي  االسم 
املقدم أثناء العملية األخرى، وقد يتطابق نفس العنوان مع مالكني مختلفني وما إلى ذلك. ولهذا السبب، 
كلما زادت املعلومات املتعلقة بتحديد هوية املالكني وامللكيات، كان الربط القياسي أفضل. من املستحسن 
أن يقوم استبيان استقصاء ما بعد احلصر بالتحقق من األسماء احملتملة األخرى وأسماء أصحاب امللكيات 

اجملاورة. من املهم أيضا التعرف على أرقام الهواتف والعناوين من أجل عملية املطابقة.
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u  وثيقة املوجود في  الرقم  والعناوين )مثل  إلى جانب األسماء  املتفردة  التعريفات الشخصية  توفير بعض  إذا مت 
التعريف الوطنية(، تصبح إجراءات املطابقة أسهل وأكثر وضوًحا أو يتم تقليل حاالت اإلشكالية إلى احلد األدنى.

u  وأخيرًا، إذا مت الرجوع للملكية باملوضع اجلغرافي أثناء اإلحصاء، ينبغي استخدام نفس اإلجراء في استقصاء
ما بعد احلصر للحصول على مطابقة أكثر وضوًحا.

خالل الربط القياسي بني القائمتني أ وب ميكن أن تظهر أربع حاالت:
u  إذا كانت الوحدة )أ( في استقصاء ما بعد احلصر )التي ينبغي إحصاؤها( تتطابق مع الوحدة )أ( في اإلحصاء، فإنه

قد "مت تضمني الوحدة )أ( بشكل صحيح"
u  إذا لم تتطابق الوحدة )ب( في استقصاء ما بعد احلصر )التي ينبغي إحصاؤها( مع أي وحدة في اإلحصاء، فإنه قد

"مت حذف الوحدة )ب(" )أو استبعادها بشكل غير صحيح(
u  إذا لم تتطابق الوحدة )ج( في اإلحصاء مع أي وحدة في استقصاء ما بعد احلصر )لم تكن الوحدة )ج( عبارة عن

ملكية زراعية(، فإنه "مت تضمني الوحدة )ج( بشكل غير صحيح"
u "إذا لم تكن الوحدة )د( في اإلحصاء أو في استقصاء ما بعد احلصر، فإنه قد "مت استبعاد الوحدة )د( بشكل صحيح

تشير احلالة )ب( إلى "التقصير في التغطية" بينما تشير احلالة )ج( إلى "املبالغة في التغطية".

حتدث حالة معينة عندما يتم االستحواذ على وحدة بشكل صحيح ولكن مت تعيينها إلى مساحات حصر غير صحيح. 
إذا مت تعيني وحدة ما تنتمي إلى مساحة احلصر "x" بشكل غير صحيح في اإلحصاء إلى مساحة احلصر "y" ومت اختيار 
مساحة احلصر "x" الستقصاء ما بعد احلصر، فستكون هذه الوحدة في استقصاء ما بعد احلصر "محذوفة" ألنها ال 
تطابق أي وحدة من مساحة احلصر "x". ومع ذلك، ال تعد هذه حالة تقصير في التغطية حيث أن هذه الوحدة مشمولة 
باإلحصاء. من ناحية أخرى، إذا مت اختيار مساحة احلصر "y" )وليس "x"( لعينة استقصاء ما بعد احلصر، فسوف تظهر 
الوحدة )التي حدد موقعها بشكل خاطئ( في اإلحصاء ولكن ليس في استقصاء ما بعد احلصر. ومع ذلك، ال تعد هذه 

حالة مبالغة في التغطية. ولهذه األسباب، يُنصح بتمديد البحث عن وحدات املطابقة إلى مساحات حصر اجملاورة.

لتقييم أخطاء محتوى بيانات اإلحصاء )الهدف الثاني الستقصاء ما بعد احلصر(، يتم أخذ بعض املتغيرات الرئيسية 
في استقصاء ما بعد احلصر وتقدير القيم الوطنية من العينة ومقارنتها بالبيانات املتأتية من اإلحصاء، مع األخذ في 
تتركز فيها  التي  الصغيرة  امللكيات  التقصير في تغطية  إذا كان  املثال،  بالعينات. على سبيل  العمل  االعتبار أخطاء 
لبيانات  فرعي  تقدير  إلى  األرجح  على  ستشير  احلصر  بعد  ما  استقصاء  من  املقدرة  القيم  فإن  مهًما،  أمرًا  الدواجن 
اإلحصاء املشار إليها بعدد الدواجن )يعني ذلك أن القيم املقدرة من استقصاء ما بعد احلصر ستكون أكبر من القيم 

.)Kasprzyk, 2005 ( ولكن على األغلب لن تتأثر املساحة الكلية تأثرًا كبيرًا )الوطنية املتأتية من اإلحصاء

عرض نتائج استقصاء ما بعد احلصر

كما ذكر من قبل، ميكن تصنيف أخطاء استقصاء ما بعد احلصر إلى فئتني: )1( أخطاء التغطية و )2( أخطاء احملتوى. 
وميكن التأكيد في هذه املرحلة على أن أخطاء التغطية في االستقصاءات واإلحصاءات تؤثر على النتائج أكثر من أي 
عامل آخر. ويؤدي التحيز الناجت عن إغفال أو ازدواجية الوحدات إلى أخطاء في تقديرات جميع اخلصائص. وبطبيعة احلال، 
فإن حجم هذا التحيز سيعتمد على توزيع أخطاء التغطية. قد يكون كبيرًا بغض النظر عن تواجد اإلغفال أو االزدواجية. 
ومع ذلك، في كلتا احلالتني، سيكون صغيرًا في حال كان للوحدات املتأثرة إسهام ولو بقليل في مجموع اخلصائص املعنية.

عرض أخطاء التغطية

في نهاية مرحلة الربط القياسي، من املمكن تصنيف امللكيات الزراعية اخلاصة باملساحات التي يغطيها استقصاء ما 
بعد احلصر، في:

u  امللكيات في كل من اإلحصاء وفي أنها مجموع عدد  إليها على  ينظر  أن  مدرجة في إحصاء )+N1(: ميكن 
استقصاء ما بعد احلصر )التوافقات( )N11( باإلضافة إلى عدد امللكيتني في اإلحصاء ولكن ليس استقصاء 

)N12( )ما بعد احلصر )املشمولة باخلطأ
u  وفي احلصر  بعد  ما  استقصاء  في  إدراجها  في:  )N+1(: ميكن فصلها  احلصر  بعد  ما  استقصاء  في  مدرجة 

ليس  ولكن  احلصر  بعد  ما  املدرجة في استقصاء  امللكيات  إلى عدد  باإلضافة   )N11( )التوافقات(  اإلحصاء 
.)N12( )اإلحصاء )مستثناة عن طريق اخلطأ أو بسبب اإلغفال
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اإلحصاء )القائمة أ(

استقصاء ما بعد احلصر )القائمة ب(

غير مشمولة
مشمولة

+N11N12N1مشمولة

غير 
+N21N22N2مشمولة

N+1N+2N

N1+N
قائمة األخطاءأخطاء عدم االستجابة

تصنيف امللكيات حسب احلجم )بالهكتار(

النطاقات االقليمية )أي الدولة، المناطق، األقاليم، وغيرها(

ميكن توضيح هذه احلالة في اجلدول أ5.1.

جدول أ1.5 - توزيع امللكيات املشمولة وامللكيات غير املشمولة في اإلحصاء واستقصاء ما بعد احلصر

 
يتبني من اجلدول أعاله أن معدالت التغطية هي:

معدل التغطية: 

معدل التقصير في التغطية: . ميكن حتويل القيمتني إلى نسب مئوية بضربها بالرقم 100.

إن العرض البسيط الذي يقدمه اجلدول أ1.5 ال يسمح بتحليل التغطية التي تفصل بني آثار عدم االستجابة واألخطاء 
الناجمة عن اإلدراج غير الكامل. ميّكن اجلدول A5.2 من حتليل أعمق ألخطاء التغطية. للقيام بذلك، من الضروري تصنيف 
امللكيات في استقصاء ما بعد احلصر إلى تلك التي لم تتوافق مع اإلحصاء بسبب فشل االتصال )بسبب الرفض أو عدم 
توفر املستجيبني( وتلك التي حذفت من امللكيات ألسباب أخرى )مثل خطأ في اإلدراج(. وهذه ليست باملهمة السهلة. 

.Zarkovich، 1966 و Wolter K. )1986( و USDA (2009) :ملزيد من التفاصيل

جدول أ2.5 - أخطاء التغطية حسب املصدر الرئيسي

عرض أخطاء احملتوى

التي مت جمعها في  البيانات  نوعية  ثاقبة حول  أنها تقدم نظرة  دراسة نقدية حيث  اخملتلفة  اجلداول  دراسة  املهم  من 
اإلحصاء. تشير البيانات اخلاصة بفئات احلجم اخملتلفة إلى فئات امللكيات األكثر تأثرًا بجودة البيانات واملواضع التي ينبغي 
توجيه االنتباه إليها في اإلحصاءات املستقبلية لضمان جودة أعلى. يتم تقدير أخطاء احملتوى فقط للملكيات املطابقة 
ومتغيرات محددة، مثل املساحة وعدد املاشية واألشجار، وما إلى ذلك. يلزم لكل إحصائي مسؤول عن تخطيط اإلحصاء 
الزراعي معرفة املدى الذي ميكن فيه مسح أخطاء التغطية واحملتوى خملتلف اخلصائص وما إذا كان ميكن التغاضي عن 

)1992 ،.Cochran، 1977 and Särndal et al هذه األخطاء دون التعرض خلطر حتيز رئيسي )انظر
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https://tinyurl.com/WCA2020-USDA2009
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مسرد املصطلحات

البنود اإلضافية: إحدى الفئات الثالث لبنود اإلحصاء املقدمة للدول التي ترغب في جمع مزيد من البيانات املتعمقة 
)تكميلية( عن موضوعات معينة. وميكن جمعها باستخدام إّما األسلوب التقليدي أو األسلوب التركيبي.

املالك الزراعي: شخص مدني أو مجموعة من األشخاص املدنيني أو شخص معنوي يتوّلى صناعة القرارات الرئيسية 
املتعلقة باستخدام املوارد وميارس الرقابة اإلدارية على أعمال امللكية الزراعية.

املوجودة  املواشي  جميع  وتشمل  واحدة  إدارة  حتت  الزراعي  لإلنتاج  اقتصادية  وحدة  امللكية(:  )أو  الزراعية  امللكية 
أو  املسّمى  عن  النظر  بصرف  جزئية،  أو  كلية  بصورة  سواء  الزراعي  اإلنتاج  ألغراض  املستخدمة  األرض  وكل  فيها 

أو احلجم. الشكل القانوني 

األرشفة: وسيلة لضمان حفظ البيانات ملدة طويلة مبا في ذلك ضمان قابليتها للفهم من قبل املستخدمني.
إطار املساحة: مجموعة من العناصر املتصلة باألرض، والتي قد تكون نقاطاً أو قطعاً من األراضي.

األرض الزراعية: إجمالي أرض احملاصيل واملروج واملراعي الدائمة.
تربية األحياء املائية: زراعة الكائنات املائية مثل األسماك والقشريات والرخويات والنباتات، بعكس األشكال األخرى من 

االستثمار املائي مثل مصايد األسماك الطبيعية.

إحصاء األحياء املائية: جمع بيانات هيكلية من كافة وحدات إنتاج األحياء املائية.
املائية،  األحياء  منشآت  كافة  وتضم  واحدة،  إدارة  حتت  املائية  األحياء  إلنتاج  اقتصادية  وحدة  املائية:  األحياء  ملكية 

بصرف النظر عن املسّمى أو الشكل القانوني أو احلجم. 

قياس املساحة: عملية قياس مساحة احلقول )1( على األرض باستخدام شريط القياس وغيره من األدوات مثل البوصلة 
ونظام حتديد املواقع، إلخ، )2( باستخدام صور االستشعار عن بعد )الصور اجلوية أو صور األقمار الصناعية(. 

احملصول املرتبط: محصول مؤقت يتّم زراعته في جتميع زراعي حملاصيل دائمة.
مكتب اإلحصاء املركزي: يضطلع مكتب اإلحصاء املركزي باملسؤولية الرئيسية لتخطيط عمليات اإلحصاء الزراعي 
ومعاجلة  البيانات،  وجمع  الفنية،  الوثائق  وجميع  املنهجية  تطوير  ذلك  في  مبا  عليها،  واإلشراف  وإجرائها  وتنظيمها 

البيانات، وحتليلها، وحفظها، ونشر نتائج اإلحصاء.

اإلحصاء: جتميع إحصائي يشمل حصر كافة الوحدات التي تعود ملكيتها لسكان أو مناطق معينة )كما يشار أيضاً 
للتجميعات الكبيرة القائمة على أساس العينات على أّنها إحصاءات(.

األسلوب التقليدي لإلحصاء: إحصاء يتّم إجراؤه كعملية ملرة واحدة يتّم فيها تسجيل جميع معلومات اإلحصاء.
الوحدة احملورية لإلحصاء: التجميع اإلحصائي الزراعي األساسي في األسلوب التركيبي، الذي يتّم على أساس احلصر 

الكامل لتوفير بيانات هيكلية رئيسية.

ألسباب  األحيان،  بعض  وفي  اإلحصاء.  أنشطة  تغطيها  التي  الدولة  في  اجلغرافية  املناطق  اإلحصائية:  التغطية 
عملية، تستبعد بعض الدول مناطق معينة من الدولة، مثل املناطق احلضرية، أو املناطق النائية، أو املناطق التي بها 

مشاكل أمنية 

األسلوب التركيبي لإلحصاء: أسلوب لتجميع بيانات اإلحصاء مكّون من وحدة محورية واضحة التمييز ووحدات تكميلية 
تقوم على أساس العينات، ويستخدم معلومات مّت جمعها في الوحدة احملورية كإطار للوحدة )الوحدات( التكميلية.

إحصاء الزراعة وتربية األحياء املائية: إحصاء زراعي وإحصاء لالستزراع املائي يتّم إجراؤهما كنظام حصر ميداني واحد.
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جزءاً  أو  بالكامل  الدولة  تغطي  الزراعة،  بنية  عن  بيانات  ونشر  ومعاجلة  جلمع  إحصائية  عملية  الزراعي:  اإلحصاء 
منها. كبيراً 

اليوم املرجعي اإلحصائي: نقطة زمنية تستخدم جلمع بيانات عن أعداد رؤوس املاشية وبنود اجلرد األخرى.
السنة املرجعية اإلحصائية: فترة من اثني عشر شهراً، إّما سنة تقوميية أو سنة زراعية، وتشمل بصورة عامة التواريخ 

أو الفترات الزمنية املرجعية اخملتلفة جلمع بيانات بنود اإلحصاء املنفردة.

اللجنة التوجيهية الفنية لإلحصاء: جلنة من وكاالت متعددة تضم ممثلني عن أصحاب املصلحة الرئيسيني من جميع 
نتائج  مستخدمي  ومن  مباشر،  غير  أو  مباشر  بشكل  اإلحصاء  بإجراء  املعنية  املهمة  الوطنية  احلكومية  الوكاالت 
املركزي،  اإلحصاء  إلى مكتب  املشورة  تقدم  وهي هيئة مرجعية  به.  املهتمة  احلكومية  غير  املنظمات  ومن  اإلحصاء، 
وال سيما فيما يتعلق بالتوجهات والقضايا االستراتيجية، وكهيئة تنسيق ودعم تساهم في الوصول إلى تعاون أكثر 

فعالية بني الوكاالت.

الزراعي  الزراعي. وميكن ترجمة مجال قطاع اإلنتاج  الزراعية في اإلحصاء  أنواع األنشطة اإلنتاجية  اإلحصاء:  مجال 
إنتاج  أنشطة  أيضاً  ولكن  فقط،  املاشية  وتربية  احملصولي  اإلنتاج  أنشطة  فقط  ليس  ليغطي  جداً  موسع  بشكل 

األحراج ومصائد األسماك، وكذلك األنشطة الغذائية واملتعلقة بالزراعة. 

الوحدة اإلحصائية التكميلية: وحدة مبنية على أساس العينة وتستخدم في األسلوب التركيبي بالتزامن مع الوحدة 
احملورية لإلحصاء لتوفير معلومات ذات عمق أكبر.

متغيرات التصنيف: خصائص تستخدم لتصنيف البيانات لغايات التبويب.
بيانات على املستوى اجملتمعي: بيانات يتّم جمعها على املستوى اجملتمعي، مثل البنية األساسية واخلدمات اخلاصة 

باجملتمع السكاني، وأرض الرعي العامة، ومساحة الغابات اجملتمعية، واملساحة اجملهزة للري، إلخ.

الزراعة اجملمعة: النباتات واألشجار والشجيرات املزروعة بشكل منتظم وممنهج، كما هو احلال في البساتني.
احلصر الكامل: جمع البيانات من جميع الوحدات، وليس فقط من عينة من الوحدات.

باستخدام  الردود  باحلصر  القائم  فيها  يسجل  املقابالت  إلجراء  طريقة  الكمبيوتر:  مبساعدة  الشخصية  املقابالت 
احلاسب  أجهزة  أو  اللوحية  األجهزة  أو  الرقمية  الشخصية  كاملساعدات  احملمولة  األجهزة  على  إلكتروني  استبيان 

الشخصي والهواتف الذكية.

شبكة  على  املوجودة  االستبيانات  باستخدام  املعلومات  جلمع  طريقة  وهي  الكمبيوتر:  مبساعدة  الذاتية  املقابالت 
اإلنترنت من خالل طرق آمنة للمعلومات ويقوم بها مستجيب ُمّطلع.

املقابالت الهاتفية مبساعدة الكمبيوتر: جمع بيانات امللكيات بالهاتف، مع وجود عامل التحويل في مستوى مركزي 
يقرأ ويستكمل االستبيان على الكمبيوتر.

التي حتدد أسرة/ بيانات اإلحصاء  التي حتول دون تسريب  الرسمية األخرى  أو األحكام  التشريعية  اإلجراءات  السرية: 
ملكية بشكل مباشر أو غير مباشر. كما تشير إلى اإلجراءات املوضوعة للحيلولة دون اإلفصاح عن البيانات السرية، 
مبا في ذلك القواعد املنطبقة على العاملني في اإلحصاء، وقواعد التجميع عند نشر بيانات اإلحصاء وتوفير سجالت 

الوحدات وما إلى ذلك.

أو  إلخ،  احللوة،  والبطاطس  اجلزر،  فجل  مثل  املوسم،  طوال  باستمرار  حصادها  يتم  التي  احملاصيل  املستمر:  احلصاد 
احملاصيل التي تظل في احلقل ألكثر من عام، مثل قصب السكر. ويجب أن يشمل تقدير إنتاجها كل احملصول الذي يتم 

جمعه خالل العام.

دوران احملاصيل: طريقة لزراعة أنواع محاصيل أو سالالت محاصيل تبادلية في حقل معني في منط أو تسلسل مخطط.
أرض ذات محاصيل: إجمالي األرض الصاحلة للزراعة واألرض ذات احملاصيل الدائمة.

التبويبات املتقاطعة: جداول تبني البيانات اإلحصائية مصنفة ببندين مختلفني في نفس الوقت. 
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اإلحصائيات الزراعية احلالية: اإلحصائيات الزراعية املستمرة على أمور كاإلنتاج واألسعار، بعكس البيانات الهيكلية 
التي يتّم جمعها في اإلحصاء الزراعي.

ترميز البيانات: عملية يتم خاللها استبدال املعلومات األصلية من االستبيانات، التي سجلها القائمون باحلصر برمز 
عددي من أجل املعاجلة.

حترير البيانات: عملية تنطوي على مراجعة بيانات اإلحصاء التي مت جمعها وتعديلها.
التوصيل/الرد بالبريد: طريقة للحصر الذاتي يتم خاللها توصيل االستبيانات للمستجيبني عن طريق القائمني باحلصر 

وثم إرسالها بالبريد بعد استكمالها.

التوصيل/االستالم عن طريق القائمني باحلصر: طريقة للحصر الذاتي تشبه طريقة التوصيل/الرد بالبريد، باستثناء 
قيام القائمني باحلصر باستالم االستبيانات املكتملة. 

املشروع: وحدة اقتصادية لإلنتاج، حتت إدارة واحدة، توجه وتدير كافة الوظائف الالزمة للقيام باألنشطة اإلنتاجية. 
مساحة احلصر: وحدة جغرافية صغيرة محددة ألغراض احلصر اإلحصائي

بجمعها،  الدول  جميع  توصية  ويتّم  العاملية،  واملقارنات  القومية  لألغراض  بالنسبة  إلزامية  بنود  األساسية:  البنود 
بصرف النظر عن أسلوبها املستخدم في اإلحصاء.

اإلطار: األساس املستخدم لتحديد جميع الوحدات اإلحصائية التي سيتم حصرها في مجموعة إحصائية. 
الوحدة األساسية  التي يتم جمعها في  البنود  التركيبية بشكل أساسي، وهي  بالطريقة  بنود تتصل  إطارية:  بنود 

والتي تعد ضرورية إلعداد األطر للوحدات اإلحصائية اإلضافية أو استقصاءات املتابعة. 

النظام العاملي لتحديد املواقع: نظام يتيح حتديد املوقع اجلغرافي لنقطة على سطح الكرة األرضية بخطوط الطول 
والعرض. ويتيح النظام حتديد املرجعية اجلغرافية للملكية، واألسرة واألرض للمناطق اإلدارية املناسبة. ويسمح نظام 

حتديد املواقع بوضع مرجعية جغرافية للملكية، والعائلة، واألرض بالنسبة للمناطق اإلدارية املناسبة. 

القطع )بالنسبة للكمبيوترات(: األجهزة والقطاع مثل وحدة املعاجلة املركزية، وقرص التخزين والطابعات، إلخ، مقارنة 
بالبرامج )البرمجيات( املطورة الستخدامها.

املدير املأجور: شخص يتولى إدارة ملكية زراعية نيابة عن املالك الزراعي. 
املالك: انظر املالك الزراعي.

امللكية: انظر امللكية الزراعية.
امللكيات في القطاع العائلي: امللكيات التي تدار بواسطة أفراد العائلة. 

امللكيات في القطاع غير العائلي: امللكيات التي في قطاعات خالف القطاع العائلي، مثل الشركات والتعاونيات.
أو األساسيات  الغذاء  أو في جماعات، حلصولهم على  فردية  التي وضعها أشخاص، سواء بصورة  الترتيبات  األسرة: 

املعيشية األخرى للعيش. 

التقدير: عملية معاجلة االستجابات املفقودة، أو غير الصحيحة أو غير املتسقة خالل مرحلة التحرير.
النماذج وحتويل  هي تكنولوجيا تقوم بتفسير اإلجابات احملددة في مناطق محددة على  الرموز:  على  الذكي  التعرف 

االستجابات املكتوبة إلى مخرجات بيانات.

تصنيف استخدام األرض: تصنيف لألرض بحسب النشاط الذي يتّم على األرض.
األرض املستخدمة في الزراعة: إجمالي "األرض الزراعية" و "أرض ذات أفنية مزارع ومباني مزارع".

الوضع القانوني للمالك: األوجه القانونية التي تدار مبوجبها امللكية الزراعية.
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إطار القائمة: قوائم بأسماء املالكني أو األسر وعناوينها، وأسماء امللكيات وعناوينها ومواقعها، وميكن احلصول على 
القوائم من اإلحصاءات الزراعية أو إحصاءات السكان و/أو من سجالت املزارع ومن املصادر اإلدارية كذلك.

أماكن احتجاز ألغراض  أو  أو حجزها في حظائر  بها  يتّم االحتفاظ  التي  والطيور واحلشرات  احليوانات  جميع  املاشية: 
زراعية بصورة أساسية.

البيانات الدليلية: معلومات تساعد املستخدمني على فهم ما الذي تقيسه البيانات وكيف مّت إعدادها. وتساعد هذه 
املعلومات على منع املستخدمني من إساءة فهم البيانات وعلى تشجيع استخدام البيانات. وتساعد البيانات الدليلية 

املستخدمني أيضاً على فهم نوعية البيانات عن طريق ما توفره من معلومات عن عملية جمع البيانات.

البيانات احلاسوبية: بيانات مسجلة عن وحدة احلصر - امللكية أو العائلة - عند إجراء إحصاء زراعي. متثل كل مجموعة 
معلومات عن وحدة سجالً للبيانات احلاسوبية.

احملاصيل اخملتلطة: زراعة أكثر من محصول واحد بشكل غير متماثل في قطعة أرض أو حقل.
ووحدات  مختلفة،  مراحل  في  العينات  أخذ  على  ينطوي  العينات  ألخذ  إجراء  متعددة:  مراحل  على  العينات  أخذ 
وحدات  وتسمى  السابقة.  املرحلة  في  اخملتارة  )األكبر(  الوحدات  من  فرعية  عينات  أخذ  يتم  مرحلة  كل  في  العينات 

العينات املتعلقة باملرحلة األولى وحدات العينات األولية؛ ووحدات العينات الثانوية للمرحلة الثانية، وهلم جراً.

الظروف  تضطرها  والتي  لها،  دائم  إقامة  مكان  متتلك  ال  التي  األسر  بها  حتتفظ  التي  املواشي  الرعوية:  املواشي 
الطبيعية، مثل ندرة املياه واملراعي، أو الظروف املناخية، لالنتقال من مكان إلى آخر. ويفرض حصر مثل هذه امللكيات 

حتديات خاصة.

النموذج املرجعي للنظام املفتوح ألرشفة املعلومات: منوذج يحدد األدوار والوظائف واملعلومات الضرورية إلدارة املواد 
الرقمية على املدى الطويل وجعلها متاحة للمستخدمني املهتمني.

احلروف  أو  األرقام  على  خاص  بقلم  عملها  يتم  التي  الرموز  على  تتعرف  تكنولوجيا  الرموز:  على  الضوئي  التعرف 
املطبوعة على استبيانات خاصة.

بواسطة  البيانات  جمع  ويتّم  املستجيبني  باحلصر  القائمون  فيها  يقابل  تقليدية  طريقة  والقلم:  بالورقة  املقابلة 
القائمني باحلصر باستخدام استبيانات ورقية.

املقابلة الهاتفية مبساعدة الورق: مقابلة تتم عن طريق الهاتف، حيث يقوم األشخاص الذين يجرون املقابلة بالتواصل 
مع املستجيبني عبر الهاتف وكتابة البيانات على استبيانات ورقية. 

الرقعة: أّي قطعة من األرض لنوع واحد من حيازة األرض محاطة بشكل كامل بأرض أخرى أو مياه أو طريق أو غابة أو 
مبالمح أخرى ال تشكل جزءاً من امللكية، أو تشكل جزءا من امللكية حتت نوع آخر من حيازة األرض.

احملاصيل الدائمة: محاصيل ذات دورة زراعية تزيد عن السنة الواحدة. 
اإلحصاء التجريبي: االختبار النهائي، و"التجريبي" لإلحصاء الرئيسي، ولكن على نطاق محدود. ويتم اختبار كافة أوجه 

احلصر، وأنظمة املعاجلة والنشر، والتداخل فيما بينها، بهدف حل أي مشكالت قائمة.

قطعة األرض: جزء أو كل من حقل مي فيه زراعة محصول معني أو خليط من احملاصيل. 
اإلحصاء السكاني: العملية اإلجمالية من تخطيط وجمع وجتميع وتقييم ونشر وحتليل البيانات السكانية واالقتصادية 
واالجتماعية على أدنى مستوى جغرافي يتعلق، في وقت محدد، بجميع األشخاص في دولة من الدول أو جلزء واضح 

التحديد من دولة من الدول.

استقصاء ما بعد احلصر: استقصاء محدود النطاق يهدف إلى تقييم دقة البيانات التي مت جمعها خالل اإلحصاء. 
وهو يوفر معلومات ثمينة للنشر.

التمهيدية: إجراءات محدودة النطاق تهدف إلى تقييم أوجه محددة من أوجه اإلحصاء  )االختبارات(  االستقصاءات 
خالل املرحلة التحضيرية.
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وحدات املعاينة األولية: املستوى األول من التقسيم الفرعي للسكان، والتي يتم تشكيلها عن طريق اختيار جزء من 
السكان إلعداد مزيد من العينات الفرعية. وقد تكون وحدات حصر أو مناطق جغرافية أخرى أو مناطق مساحة.

االحتمال النسبي بالنسبة للحجم: أسلوب للعينات يتم خالله اختيار الوحدات ذات االحتماالت التي تتناسب مع 
حجمها. وفي هذه الطريقة، كلما كبر حجم الوحدة زادت فرصة تضمينها في العينة.

الدعاية: هي تعريف اجلمهور العام بغرض اإلحصاء الزراعي، وفي نهاية املطاف، ضمان تعاون أصحاب امللكيات لتوفير 
بيانات كاملة ودقيقة. وميكن استخدام كافة وسائل اإلعالم في احلملة الدعائية.

ضمان اجلودة: ضمان اجلودة هي عملية تضمن حتقيق أهداف اجلودة باستمرار في جميع مراحل نظام إنتاج البيانات. 
والقابلية  واالتساق  باملواعيد  وااللتزام  التوقيت  وحسن  واملوثوقية  والدقة  املالءمة  مثل  أبعاداً،  العملية  هذه  وتشمل 

للمقارنة ووضوح البيانات وإمكانية الوصول إليها.

االستبيان: وثيقة أساسية في برنامج اإلحصاء مصممة جلمع معلومات ذات صلة بشكل ممنهج.
البيانات اخلام: البيانات املسجلة على االستبيان والتي يقدمها املستجيب أو يقيسها القائم باحلصر، وهذه البيانات 

لم تخضع بعد للمراجعة أو املعاجلة وليست جاهزة لالستخدام. وعادة ما يتم التعامل معها بسرية.

بواسطة  حتديدها  يتّم  ما  وعادة  ريفية،  كمناطق  مخصصة  مناطق  في  تعيش  التي  العائالت  الريفية:  العائالت 
اإلحصاء السكاني.

احلصر بالعينة: أخذ عينات من كل أو جزء من السكان املستهدفني بالنسبة لإلحصاء. 
االستقصاء بالعينة: جمع البيانات عن عينة من الوحدات، وليس جميع الوحدات، كما في اإلحصاء.

أخطاء العمل بالعينات: توجد أخطاء في اإلحصائيات املتحصل عليها من استقصاء بالعينة ألنه يتّم جمع البيانات 
من وحدات العينات فقط.

إطار العينات: قائمة بالوحدات التي يلزم أخذ عينات منها.
وحدة أخذ العينات: عناصر أو مجموعات من عناصر اجملتمع قيد الدراسة، والتي ميكن اختيارها في العينة. وقد تكون 
هناك وحدات ألخذ العينات من مستويات مختلفة )انظر: العينات األولية والثانوية(، وأدنى مستوى هو العنصر قيد 

الدراسة، والذي قد يكون ملكية زراعية أو أرض )مثل نقطة أو جزء من األرض(.

أحيانًا  تستخدم  والتي   )LANDSATو  SPOT )مثل  الصناعية  األقمار  توفرها  التي  الصور  الصناعية:  األقمار  صور 
إلعداد اخلرائط.

النباتات املتناثرة: نباتات أو أشجار تزرع بشكل ال ميكن معه تقدير املساحة )وعادة ما تكون حول امللكية(.
الثانوية: وحدة عينات يتم أخذها في املرحلة الثانية من مراحل االختيار )وحدة العينات النهائية في  العينات  وحدة 

حال أخذ العينات على مرحلتني(.

الزراعة املتنقلة: ممارسة زراعية يتّم فيها زراعة قطعة معينة من األرض لبضع سنوات ثم هجرها ملدة تكفي الستعادة 
خصوبتها بنمو اخلضروات الطبيعية قبل إعادة زراعتها.

بالكامل.  العينات بشكل عشوائي  العينات يتم خالله اختيار  أسلوب أساسي ألخذ  البسيطة:  العشوائية  العينة 
وميتلك كل عضو من أعضاء اجلمهور املستهدف فرصة متساوية ألن يتم إدراجه في العينة.

عملية أخذ العينات ذات املرحلة الواحدة: مخطط ألخذ العينات يتّم فيه اختيار العينة مباشرة من قائمة الوحدات 
التي يغطيها االستقصاء.

البرمجيات: برامج تتحكم في الكمبيوتر وأجزاءه الطرفية، مقارنة بقطع الكمبيوتر الفعلية.
التقسيم الطبقي: يشير إلى تقسيم فرعي للمناطق املستهدفة في الدراسة إلى مساحات متجانسة لغايات أخذ 

العينات، والتي تسمى مناطق. وفي كل منطقة يتم أخذ عينات منفصلة ويتم اتخاذ تقديرات منفصلة كذلك.
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أخذ العينات املقسمة: أسلوب ألخذ العينات يقوم على االحتماالت، ويقوم خالله الباحث بتقسيم اجلمهور املستهدف 
إلى مجموعات فرعية أو مناطق مختلفة، ثم يقوم بتحديد األفراد بشكل يتناسب مع املناطق اخملتلفة.

اإلحصائية  الوحدة  الزراعية  امللكية  وتكون  لها.  البيانات  جمع  يتّم  التي  األساسية  الوحدة  اإلحصائية:  الوحدة 
لإلحصاء الزراعي. 

البيانات الهيكلية: البيانات التي تتناول البنيات التنظيمية األساسية للملكيات الزراعية التي ال تتغير بسرعة مبرور 
الوقت، مثل حجم املزرعة واستخدام األرض. 

العينات من  اختيار وحدات  يتم خالل  االحتماالت،  يقوم على  العينات  أسلوب ألخذ  منهجي:  بشكل  العينات  أخذ 
جمهور أكبر وفقاً لنقطة بداية عشوائية وفاصل ثابت ودوري.

اجلدول: الشكل األساس لعرض البيانات اإلحصائية، ويشتمل على موجز للنتائج.
 برنامج اجلدولة: بالنسبة لإلحصاء الزراعي، مجموعة من اجلداول اإلحصائية معدة لتقدمي النتائج الرئيسية لإلحصاء.

احملاصيل املؤقتة: محاصيل ذات دورة زراعية تقل عن السنة الواحدة. 
املستودع الرقمي املوثوق: هو مستودع يهدف إلى توفير وصول موثوق وطويل األمد للمصادر الرقمية املُدارة عن طريق 

اجملتمع احملدد، سواء في الوقت احلاضر أو في املستقبل.

املرجع الزمني: نقطة زمنية أو فترة زمنية تشير لها البيانات التي مت جمعها. وقد تكون النقطة الزمنية تاريخاً محدداً 
أو يوم احلصر. وتستخدم الفترة لإلبالغ عن األنشطة، مثل التوظيف أو اإلنتاج، وتشير عادًة إلى سنة زراعية.

احلقل: هو جزء أو قسم فرعي من األرض تقع حتت إدارة واحدة. وقد يكون ملكية كاملة أو جزءاً زراعياً أو غير زراعي من 
امللكية. يُحدد احلقل إذا حسب تعريف امللكية وبحسب حدود شريحة ما. وتتكون امللكية من حقل واحد أو أكثر.

اإلحصاء الزراعي املوسع: إحصاء جلمع بيانات إضافية محدودة عن العائالت التي ليس لها ملكيات زراعية عندما تكون 
إنتاج املاشية التي تتّم بواسطة  البيانات قليلة. وهو ال يقتصر على البنية احملصولية وأنشطة  الفرص األخرى جلمع 

امللكية الزراعية. 

التقديرية.  ومدته  اإلحصاء  عمليات  مكونات  من  مكون  كل  تسلسل  إلى  تشير  الزمني(:  )اجلدول  العمل  خطة 
مراحل  في  اجمُلمعة  الرئيسية  اإلحصاء  أنشطة  جميع  لتحديد  كجدول  اإلحصاء  عمل  خطة  عرض  يتم  ما  وعادة 

اإلحصاء أو خطواته. 
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