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شكر وعرفان

التعدادات  فريق  من  نيسيو  وأدريانا  كفينيكادزه  وجيورجي  جورجيفا  ونيلي  تشني  ونانسي  كارا  أوليغ  اجملّلد  هذا  أعّد 
تلقى  قيادة خايرو كاستانو.  املتحدة، حتت  والزراعة لألمم  األغذية  الزراعية بشعبة اإلحصاءات في منظمة  واملسوحات 

الفريق مساعدات فّنّية هاّمة من ديفيد مارشال وميغل غلمس.

 يرغب الفريق في اإلشادة مبساهمات الزمالء من األقسام الفنية في منظمة األغذية والزراعة، مبا في ذلك شعبة 
اإلحصاء، وخبراء اإلحصاء اإلقليميني لدى املنظمة. الشكر موصول إلى املشاركني في اجتماع االستعراض الفني 
2014 في مقر املنظمة في روما، الذين قدموا تعليقات واقتراحات قّيمة  7-8 نوفمبر/تشرين الثاني  الذي عقد في 
لتحسني هذه الوثيقة. مّت االستفادة في هذا املنشور أيضاً من مشورة كبار اخلبراء من البلدان األعضاء في املنظمة 
و2014   2013 عامي  في  للمنظمة  التابعة  الزراعية  لإلحصاءات  اإلقليمية  اللجان  اجتماعات  في  شاركوا  الذين 

)APCAS ،AFCAS ،FAO-OEA/CIE-IICA(

قامت بترجمة الوثيقة إلى العربية: مها املتولي، وقام بتحريرها: زين اجملد، وقام باملراجعة اللغوية: محمد البر وفراس 
التصميم  تامي بوضع  للتدريب واألبحاث في مجال اإلحصاءات. وقامت شركة فيجن  العربي  املعهد  ندمي ياسني من 

باملطبوعة. اخلاص 

البرنامج العاملي لإلحصاء الزراعي 2020
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متهيد

إن اإلحصاء الزراعي واحد من الركائز األساسية لنظم اإلحصاء الوطنية، وفي كثير من البلدان النامية غالباً ما يكون 
الوسيلة الوحيدة إلنتاج معلومات إحصائية عن هيكل قطاع الزراعة واجلوانب األخرى ذات الصلة. عالوًة على ذلك، فإنه 
أداة جمع البيانات الوحيدة التي تنتج املعلومات اإلحصائية عن املزارع في أدنى املستويات اجلغرافية وبالتالي فإّنه يشكل 

مصدراً أساسياً للمعلومات بالنسبة للحكومات وصناع القرار في الدول األعضاء. 

إّن أحد أهم عناصر العمل اإلحصائي للمنظمة هو تطوير وتعزيز البرنامج العاملي لإلحصاء الزراعي لكل عشر سنوات. 
باستخدام مفاهيم  الوطنية  الزراعية  لتنفيذ اإلحصاءات  الدول   ،1945 تأسيسها في عام  املنظمة، منذ  لقد دعمت 
وتعاريف ومنهجيات معيارية دولية. البرنامج العاملي للتعداد الزراعي 2020 هو البرنامج الَعْقِدي العاشر ومن املتوقع أن 
يوفر األسس لتنفيذ اإلحصاء الزراعي في الدول األعضاء في املنظمة في الفترة ما بني 2016 و2025. إّن استخدام الدول 
األعضاء لهذه املبادئ التوجيهية يضمن تناسق نتائج اإلحصاء وإمكانية مقارنتها دولياً كما يتيح للدول قياس أدائها 

مقارنة باآلخرين.

هذه املبادئ التوجيهية فريدة من نوعها ألنها ال تستند إلى التجارب السابقة والدروس املستفادة فحسب ولكنها تأخذ 
احتياجات املستخدمني الناشئة من البيانات بعني االعتبار. وهي تتناول متطلبات كل من البلدان املتقدمة والنامية، 
وتوفر األساس للبلدان لوضع برامج اإلحصاء واملسح املتكاملة واستخدام منهجيات مبتكرة وفّعالة من حيث التكلفة 

وذلك بهدف اتخاذ قرارات استراتيجية مستنيرة. 

في هذه اجملّلد، متّت مراعاة إنشاء روابط وثيقة مع "اإلستراتيجية العاملية لتحسني اإلحصاءات الزراعية والريفية"، من 
حيث املساهمة في احلد األدنى من البيانات الرئيسية وإنشاء أطر رئيسية جلمع العينات. كما شدد أيضاً على أهمية زيادة 
إدماج اإلحصاءات الزراعية في النظم اإلحصائية الوطنية. وباإلضافة إلى ذلك، فإن املبادئ التوجيهية تدرس أساليب 

منهجية التعداد البديلة، وتزايد استخدام أساليب مبتكرة وتكنولوجيا املعلومات جلمع البيانات ومعاجلتها ونشرها.

والزراعة،  األغذية  منظمة  في  الداخليني  املستخدمني  ذلك  في  مبا  الرئيسية،  املعنية  واألطراف  الدول  قامت  وقد 
باستعراض برنامج 2020 بعناية، مستعينني في ذلك باملستخدمني اخلارجيني في األقاليم واخلبراء الوطنيني والدوليني 
في مجال اإلحصاءات الزراعية. هذا وقد قدمت هذه املراجعات واملشاورات تغذية راجعة ضرورية لتطوير املبادئ التوجيهية 
بخصوص املنهجّية واحملتوى. وقد كان للتشاور مع الدول األعضاء أهمية خاصة إذ ساعد على ضمان تصميم املبادئ 

التوجيهية خصيصاً الحتياجات البالد.

أنحاء  اإلحصاء من جميع  وخبراء  األخرى  األقسام  العديد من  مع  بالتعاون  املنظمة،  في  اإلحصاء  أعدت شعبة  لقد 
العالم، البرنامج العاملي لإلحصاء الزراعي 2020. يحدونا األمل أن جتد الدول األعضاء في هذه املبادئ التوجيهية أساساً 
قوياً إلجراء اإلحصاءات الوطنية للزراعة، وأّن هذا النهج املنّسق سوف يؤدي في نهاية املطاف إلى حتسني فهم القطاع 

الزراعي في املستقبل.

بيترو جّناري
كبير اإلحصائيني 

مدير شعبة اإلحصاء
منظمة األغذية والزراعة لألمم املّتحدة
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ملخص تنفيذّي

إّن منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة هي وكالة األمم املتحدة الرائدة في توفير املبادئ التوجيهية إلجراء اإلحصاءات 
الزراعية  إجراء اإلحصاءات  أجل  للبلدان من  توجيهية محّدثة  اجملّلد مبادئ  يوفر هذا  العالم.  أنحاء  الزراعية في جميع 
في جولة التعداد لعام 2020 التي تغطي الفترة ما بني 2016 و2025. وهذه هي اجلولة العاشرة في البرنامج العشري 

لإلحصاءات الزراعية، الذي بدأ في عام 1930. 

واحتياجات  ومستويات  للظروف  وفقاً  اإلحصاء  منهجية  أساليب  من  مجموعة  تستخدم  الدول  أّن  به  املسّلم  من 
أن يتّم  الزراعي ميكن  التعداد  أّن   2010 التنمية. أظهر استعراض اخلبرات والدروس املستفادة في جولة اإلحصاء عام 
)مرة  التقليدي  النهج  الزراعي:  اإلحصاء  إلجراء  ُطرُق  أربعة  مبناقشة  اجملّلد  هذا  يتميز  اخملتلفة.  الطرق  من  بالعديد 
لإلحصاء  العاملي  البرنامج  في  عرضه  مّت  الذي  التركيبي،  النهج  واسع.  نطاق  على  يستخدم  يزال  ال  والذي  واحدة(، 
2010؛ وطريقة التعداد / املسح املتكاملة، التي تنطوي على دورية وحدات املسح على مر السنني. وطريقة  الزراعي 
التعداد املدمجة، والتي تستخدم البيانات اإلدارية. تكمن السمات املميزة في تصميم هذه الطرق األربعة وليس في 

استخدام احلصر الكامل أو العينات.

هناك ميزة أخرى هامة لإلحصاء الزراعي العاملي 2020 أال وهي إعادة مفهوم البنود "األساسية"، والتمييز الواضح بني 
العناصر "األساسية" وعناصر "اإلطار". من املستحسن أن تقوم جميع البلدان بجمع العناصر األساسية بغض النظر عن 
طريقة التعداد. والغرض األساسي من بنود اإلطار هو إدراجها في الوحدة األساسية للتعداد باستخدام النهج التركيبي 
لتوفير البيانات ألطر الوحدات التكميلية أو مسوح املتابعة. باإلضافة إلى املواد األساسية ومواد اإلطار، هناك بنود أخرى 
مشار إليها كعناصر "إضافية"، معروضة في برنامج اإلحصاء. تقّدم هذه للبلدان الراغبة في جمع بيانات)تكميلية( متتاز 

بتعّمق أكبر حول موضوعات محددة ومناسبة إلدراجها بغض النظر عن النهج املعتمد للتعداد. 

يحافظ البرنامج اجلديد لإلحصاء الزراعي العاملي 2020 على السمات الرئيسية التي أُدخلت في البرنامج السابق وهي: 
العالقة الوثيقة بني التعداد العام للسكان واملساكن واإلحصاءات الزراعية، وإمكانية جمع البيانات على مستوى اجملتمع 
اجلنس في اإلحصاء  نوع  بيانات مصنفة حسب  الزراعية، وجمع  للحيازات  املتاحة  واخلدمات  التحتية  البنية  احمللي عن 
الزراعي. بالنسبة لهذه السمة األخيرة، فقد حّسن اإلحصاء الزراعي العاملي 2020 نهج تقييم توزيع القرارات اإلدارية 
وقّدم حتديد امللكية داخل األسرة. يوفر البرنامج اجلديد أيضاً قائمة منّقحة من املوضوعات وعناصر البيانات من أجل 
تعامل أفضل مع االحتياجات للبيانات، مبا في ذلك اثنني من املوضوعات اجلديدة الناشئة: "مصائد األسماك" )أنشطة 
يتعّلق  فيما  األساسية  البيئية  الزراعية  )البيانات  الدفيئة"  غازات  و"البيئة/  األسرة(  مستوى  على  تتّم  التي  املصائد 

بغازات الدفيئة وانبعاثات األمونيا(.

هناك زيادة في استخدام تكنولوجيا املعلومات ليس فقط في جمع البيانات ومعاجلتها ولكن أيضاً في نشرها. يؤكد 
إلى  التكنولوجيا في عمليات اإلحصاء مثل املقابالت الشخصية مبساعدة احلاسوب سيؤدي  تزايد استخدام  أن  اجملّلد 
حتسينات في نوعية البيانات ويقلل من الفترة الزمنية الفاصلة بني جمع البيانات وحتليلها. وباملثل، فإن استخدام النواجت 
التفاعلية والبيانات على شبكة اإلنترنت )اجلداول والرسوم البيانية، واخلرائط(، وكذلك الوصول إلى البيانات الصغرى 
مخبأة املصدر، كّل ذلك قد جلب فرصاً جديدة لنشر اإلحصاء. تدعم أدوات الّنشر سهلة االستعمال صنع القرار املستند 
السياسة  ألغراض  اإلحصاء  بيانات  قيمة  وترفع  للمستخدمني  التحليلي  لإلبداع  العنان  تطلق  كما  معلومات،  إلى 

الزراعية والبحوث واألعمال، باإلضافة إلى االستخدامات اإلحصائية املعتادة .

من املتوقع أن تعتمد البلدان املبادئ التوجيهية لإلحصاء الزراعي العاملي 2020 إلجراء إحصائها الزراعي الوطني. فإّن 
الدولية  املقارنة  إمكانية  سيضمن  التوجيهية  املبادئ  هذه  قبل  من  املقترحة  والتعاريف  واملفاهيم  املعايير  استخدام 
للبيانات التي مّت جمعها، وإمكانية قيام البلدان بقياس أدائها مقارنة ببلدان أخرى. إّن اعتماد مبادئ توجيهية سيساعد 
التكلفة،  للتعداد واملسح، واستخدام منهجيات مبتكرة وفّعالة من حيث  برنامج متكامل  أيضاً على تطوير  البلدان 

وتوسيع نطاق نشر بيانات اإلحصاء التخاذ القرارات اإلستراتيجية املستنيرة.

البرنامج العاملي لإلحصاء الزراعي 2020



اجلزء األول: 
اإلحصاء 

الزراعي في 
السياق





3

الباب األول: 
مقدمة

يقدم هذا الباب خلفية تاريخية عن البرنامج العاملي لإلحصاء الزراعي 2020 ويعرض 
أهداف اإلحصاء الزراعي. ويبحث البرنامج في أربعة أمناط إلجراء إحصاء للزراعة، حتديداً، 
األسلوب التقليدي الذي مازال مستخدماً بصورة موسعة، واألسلوب املعياري الذي متّ 
تقدميه في اجلولة اإلحصائية لعام 2010، والنمط املتكامل للتعداد/املسح، ومنط اإلحصاء 
املركب مع استخدام البيانات اإلدارية. ويبرز البرنامج مواقف التضافر مع "اإلستراتيجية 
التي توضح أهمية اإلحصاء   )2010( والريفية"  الزراعية  العاملية لتحسني اإلحصاءات 
بالنسبة لتحقيق تكامل الزراعة مع النظام اإلحصائي القومي للدولة؛ وبالتالي، زيادة 
التأكيد على أهمية تكامل اإلحصاء الزراعي مع النظام الكلي لإلحصائيات الزراعية. 
كما متّ أيضاً إبراز اخلصائص الرئيسية والتغييرات عن برامج اإلحصاء الزراعي السابقة.

ما هو اإلحصاء الزراعي؟ 

إّن اإلحصاء الزراعي هو عملية إحصائية جلمع ومعاجلة ونشر بيانات عن بنية الزراعة، تغطي الدولة بالكامل أو جزءاً 1.1 
كبيراً منها. إّن البيانات املعتادة التي يتّم جمعها في اإلحصاء الزراعي هي حجم امللكية وحيازة األرض واستخدام األرض 
ومساحة احلاصالت والري وأعداد املاشية والعمالة واملدخالت الزراعية األخرى. في إحصاء ما من اإلحصاءات الزراعية، يتّم 

جمع البيانات على مستوى امللكية، إال أنه ميكن أيضاً جمع بعض البيانات على مستوى اجملتمعات الزراعية. 

خلفية البرنامج العاملي بالنسبة لإلحصاء الزراعي

تقدم هذه النشرة اخلطوط العريضة للبرنامج العاملي لإلحصاء الزراعي 2020، وتغطي اإلحصاءات الزراعية التي 2.1 
لإلحصاءات  العقدي  للبرنامج  العاشرة  اجلولة  وهذه هي   .2025 وسنة   2016 بني سنة  ما  بإجرائها  الدول  تقوم  سوف 
الزراعية، الذي بدأ في سنة 1930. وقد كانت جولتي سنة 1930 وسنة 1940 برعاية املعهد الدولي للزراعة. وقد مّت الترويج 
املتحدة  األمم  منظمة  بواسطة  سنة 1950، 1960، 1970، 1980، 1990، 2000، و2010،  في   - املتعاقبة  الست  للجوالت 

لألغذية والزراعة، التي حتملت مسئوليات املعهد الدولي للزراعة بعد تصفيته في سنة 1946. 

اإلنتاج. 3.1  تتضمن  شاملة،  زراعية  إحصائيات  تقدمي  إلى  الزراعي  لإلحصاء  والثانية  األولى  اجلولتني  سعت  لقد 
األرضية  الكرة  1929 في نصف  زراعي قومي خالل سنة  إحصاء  إجراء  الدول  ُطلَِب من   ،1930 وبالنسبة جلولة سنة 
الشمالي وخالل سنة 1930 في نصف الكرة األرضية اجلنوبي. وكان الهدف هو احلصول على بيانات عاملية ترجع إلى 
مّت إجراء هاتني اجلولتني في وقت كانت  1940. وقد  بالنسبة جلولة سنة  الزمنية. وكان هناك طلب مماثل  الفترة  نفس 
التنظيم،  الزراعية لم تكن جيدة  أن اإلحصائيات  البيانات حيث  الزراعية ومصادر  املعلومات  هناك فجوة واسعة في 
وجدت  الدول  من  كثير  أّن  إال  الفجوة.  هذه  الزراعية  اإلحصاءات  متأل  أن  املتوقع  من  وكان  املتقدمة.  الدول  في  حتى 
صعوبة في إجراء اإلحصاء. لم يكن من السهل احلصول على موارد كافية للحفاظ على مجموعة ميدانية كبيرة من 
العاملني، فقد كان التوظيف والتدريب شاغلني رئيسيني عندما كان أعضاء مجموعة العاملني محدودي العدد، وكان 
نوعية  ضمان  الصعب  من  كان  كما  املستجيبني.  وعلى  باإلحصاء  القائمني  على  عبئاً  طويلة  استبيانات  استكمال 
األسباب  لتلك  الوقت.  من  الكثير  تتطلب  اإللكترونية  احلواسب  قبل  ما  عصر  في  البيانات  معاجلة  وكانت  البيانات، 

وغيرها، ثبت أن اجلولتني األولى والثانية لإلحصاء كانتا خارج إمكانات كثير من الدول. 

املزارع، 4.1  للزراعة مثل حجم  أتت مبحتوى أكثر حتديداً، بتركيزها على اجلوانب اإلنشائية  1950 فقد  أما جولة سنة 
على  التركيز  هذا  على  تلت  التي  اجلوالت  حافظت  وقد  املاشية.  وأعداد  احلاصالت  ومساحات  األرض،  واستخدامات 
فدورة  احلالية،  االهتمام  مناطق  لتظهر  اإلحصاء  محتوى  في  تدريجية  بصورة  توسعت  ولكنها  اإلنشائية،  البيانات 
فقد  ذلك  إلى  باإلضافة  والبيئة.  والتوظيف  املائية  للزراعة  خاصاً  اهتماماً  أولت  قد  املثال،  سبيل  على   ،2000 سنة 
كان مطلب إجراء إحصاءات في جميع الدول ُمريحاً في تلك السنة. ومن أجل مساعدة الدول على تلبية احلاجة إلى 
مجموعة كبيرة من البيانات من اإلحصاءات الزراعية، مع احلد من تكلفة عملية إجراء اإلحصاء، قدمت جولة سنة 
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2010 األسلوب التركيبي. تشكل هذا األسلوب من وحدة محورية يتّم إجرائها على أساس تعداد كامل لتوفير بيانات 

بيانات  لتوفير  وحدة،  من  أكثر  أو  العينات،  أساس  على  تكميلية  إحصائية  وحدة  مع  باالشتراك  أساسية،  إنشائية 
أكثر تعمقاً. وقد متّت التوصية بقائمة من 16 بنداً بالنسبة للوحدة احملورية )كحد أدنى جملموعة البيانات( ليس فقط 
من أجل جمع بيانات إنشائية أساسية ولكن أيضاً لالستخدام في إيجاد أُطر العينات لوحدات اإلحصاء التكميلية 
األغذية  منظمة  أدركت  الزراعية،  اإلحصاءات  برامج  سلسلة  وضع  سبيل  وفي  الزراعية.  االستقصاءات  لبرنامج  أو 
دولة على وضع  مّت حث كل  التطور االقتصادي واإلحصائي. لذلك،  الدول في مراحل مختلفة من  أن  )الفاو(  والزراعة 
وتنفيذ إحصاءاتها اخلاصة بالزراعة بصورة تالئم موقفها املتفرد، مع الوضع في االعتبار احلاجة إلى جمع احلد األدنى 

جملموعة البيانات ألغراض املقارنة العاملية. 

أهداف اإلحصاءات الزراعية

تاريخياً، كان هدف اإلحصاءات الزراعية توفير بيانات عن بُنية امللكية الزراعية، مع االهتمام بتوفير البيانات للوحدات 5.1 
اإلدارية الصغيرة. كما مّت أيضاً استخدام اإلحصاءات الزراعية لتوفير معايير لتحسني اإلحصائيات احلالية للمحاصيل 
على  السابقة  الزراعية  اإلحصاءات  ركزت  وقد  الزراعية.  العينات  متابعة  الستقصاءات  العينات  أطر  وتوفير  واملاشية 
املاشية. وهي لم  أو حتافظ على  التي تدير األراضي  الوحدات األخرى  أو  امللكيات  أّي،  الزراعي -  أنشطة وحدات اإلنتاج 

تُعتبرسابقاً كإحصاءات للوحدات املنزلية الريفية.

الزراعية 6.1  باجلوانب  ربطها  الطبيعي  فمن  فقط،  سنوات  عشر  كل  جُترى  ما  عادة  الزراعية  اإلحصاءات  أّن  حيث 
خمس  مدته  زمني  بفاصل  إجراؤها  يتّم  للزراعة  القومية  اإلحصاءات  بعض  أّن  إال  الوقت.  مع  ببطء  تتغير  التي 
وبالتالي، تهتم اإلحصاءات  الزراعية.  بيانات إنشائية أكثر حداثة ألغراض السياسة  أن يوفر  سنوات، وهو ما ميكن 
امللكية،  حجم  مثل  الزراعية،  للملكيات  األساسية  التنظيمية  بالبنية  تُعنى  التي  بالبيانات  أساساً  الزراعية 
املاكينات  واستخدام  والعمالة،  املاشية،  وأعداد  والري،  احلاصالت،  ومساحة  األراضي،  واستخدام  األراضي،  وحيازة 
بيانات تتغير من سنة ألخرى، مثل اإلنتاج  الزراعية عادًة على  الزراعية األخرى. ولم تشتمل اإلحصاءات  واملدخالت 

الزراعية.  األسعار  أو  الزراعي 

إن األهداف األساسية لإلحصاء الزراعي بقيت مالئمة على مدى جوالت اإلحصاء الزراعي القليلة املاضية. بالنسبة 7.1 
للبرنامج العاملي لإلحصاء الزراعي 2020، فإّن أهداف اإلحصاء الزراعي هي على الوجه التالي:

u توفير بيانات عن بنية الزراعة، خاصة للوحدات اإلدارية الصغيرة، ومتكني إعداد التبويبات املزدوجة التفصيلية؛
u لها؛ وكتوفيق  احلالية  الزراعية  بيانات الستخدامها كمعالم لإلحصائيات  توفير 
u .الزراعية العينات  أُطر الستقصاءات  توفير 

أحد التطورات التي حدثت على برنامج اإلحصاء الزراعي سنة 2010 هو "االستراتيجية العاملية لتحسني اإلحصائيات 8.1 
الزراعية والريفية" )انظر الباب الثاني(. وهناك هدف إضافي للبرنامج العاملي لإلحصاء الزراعي لسنة 2020 وهو املساهمة 
بصورة كبيرة في أهداف اإلستراتيجية العاملية، وخاصة للركيزتني 1 و2، كالهما كمصدر للحد األدنى من مجموعات 

البيانات احملورية ولتطوير إطار العينات الرئيسي.

اإلحصاءات الزراعية في نظام اإلحصائيات الزراعية املتكامل

مصطلح 9.1  يعني  اإلحصائية.  لألنشطة  أفضل  تكامل  حتقيق  نحو  متزايدة  جهود  بذل  مّت  األخيرة،  السنوات  في 
التكامل، باملفهوم اإلحصائي، إجراء كل تشكيلة إحصائية، ليس مبعزل عن غيرها وإمنا باعتبارها أحد مكونات نظام 

اإلحصائيات القومي. 

امللكيات 10.1  بنية  عن  معلومات  وتشمل  متزايدة  متطلبات  والزراعة  لألغذية  بالنسبة  البيانات  متطلبات  إن 
الزراعية، اإلنتاج الزراعي، إدارة املزارع، املدخالت الزراعية، استهالك األغذية، دخول الوحدات املنزلية، اإلنفاق، القوى 
الزراعية،  العينات  واستقصاءات  الزراعية،  اإلحصاءات  البيانات من  هذه  تأتي  أن  الزراعية. ميكن  واألسعار  العاملة، 
نظام  ويشتمل  أخرى.  مصادر  ومن  املدنية  السجالت  إلى  باإلضافة  السكانية،  واالستقصاءات  واإلحصاءات 
زراعي واستقصاءات  الزراعية على برنامج متعدد السنوات لألنشطة اإلحصائية، مبا في ذلك إحصاء  اإلحصائيات 
لتحسني  العاملية  "االستراتيجية  طريق  عن  األسلوب  هذا  ظهر  لقد  املطلوبة.  البيانات  كافة  لتوفير  زراعية، 

11.2 - 17.2 و13.4 - 16.4(. اإلحصائيات الزراعية والريفية" )انظر الفقرات 
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املزايا األساسية للنظام اإلحصائي املتكامل هي:11.1 

u  نشر أو  اإلحصائية  األنشطة  في  ازدواجية  وجود  دون  شامل  إحصائي  برنامج  وإعداد  تخطيط  إمكانية 
املتاحة؛  إحصائيات متضاربة، مع ضمان االستخدام الكفء واملتوازن للموارد اإلحصائية 

u  متوافقة اخملتلفة  اإلحصائية  األنشطة  في  املستخدمة  والتصنيفات  والتعريفات  املفاهيم  جعل  إمكانية 
لبيانات ذات صلة من مصادر مختلفة؛  ويسهل تفسيرها وحتليلها 

u  املتماسكة البنود  أن تقتصر على مجموعة من  الزراعية، ميكن  أية تشكيلة إحصائية، مثل اإلحصاءات  إن 
التي ميكن إدارتها، مع الثقة بأن البيانات األخرى ذات الصلة متاحة في صورة مقاربة من مصادر أخرى.

أّنهما تشتمالن على تشكيلة 12.1  في  وثيقاً  ارتباطاً  الزراعية مرتبطتان  الزراعية واالستقصاءات  إّن اإلحصاءات 
تلعبه في نظام اإلحصاءات  رئيسياً  البيانات اخلاصة بوحدات اإلنتاج الزراعي. لذلك، فإن لإلحصاءات الزراعية دوراً 
نواة  وهو  الزراعي،  اإلحصاء   )i( عنصران:  له  النظام  هذا  أّن  اعتبار  وميكن  املتكاملة.  الزراعية  واالستقصاءات 
زراعية  إحصائيات  نظام  في  الزراعي.  اإلحصاء  أساس  على  الزراعية،  العينات  استقصاءات  برنامج   )ii(و النظام؛ 
البيانات  من  متكاملة  مجموعة  من  جلزء  البيانات  من  معينة  أنواعاً   )i( يلي:  ما  الزراعة  إحصاء  يقدم  متكامل، 
اخلاصة باألغذية والزراعة، الالزمة التخاذ القرارات املتعلقة باألغذية، والزراعة والنمو الريفي؛ و)ii( أُطر أخذ وحتليل 
املتعمقة  البيانات  لتوفي  بكثرة  إجرائها  يتّم  التي  النظام(  من  تكون جزءاً  )التي  الزراعية  العينات لالستقصاءات 

املناسب.  الوقت  في 

وأفراد مدرَّبني على 13.1  ذات كفاءة عالية،  الزراعية منظمة  وتنفيذ نظام متكامل لإلحصائيات  يتطلب تخطيط 
وجود  على  عالية  كفاءة  ذات  منظمة  تنطوي  سنوات.  مدى  على  مؤّمنة  متويلية  وتخصيصات  املستويات،  مختلف 
مندرجة  دائماً  اخملتلفة  اإلحصائية  األنشطة  تكون  ال  الزراعية.  لإلحصائيات  واملستخدمني  املنتجني  بني  قوي  تعاون 
حتت والية أو اختصاص مؤسسة حكومية واحدة - فعلى سبيل املثال، غالباً ما يكون مكتب اإلحصائيات القومي 
املعنية.  الوزارة  بواسطة  الزراعي  لإلنتاج  إجراء استقصاءات متواصلة  يتّم  بينما  الزراعية،  عن اإلحصاءات  مسئوالً 
في هذه الظروف، يكون إقامة تعاون بني الوكاالت اخملتلفة أمراً ضرورياً. إال أّن ذلك يكون في بعض األحيان أمراً صعباً 

ألّن كل وكالة قد يكون لها تكليف مختلف فيما يتعلق بالغرض واجملال وتوقيت عملها. 

تعاني كثير من الدول من عجز في توفر األفراد اإلحصائيني املدربني و/أو موارد مالية غير كافية للتنمية اإلحصائية 14.1 
وسوف حتتاج إلى وقت من أجل حتقيق نظام متكامل لإلحصائيات. وفي جميع األحوال، يُوصى بأن يتّم دعم جميع جهود 
النمو اإلحصائي التي لديها هدف طويل األجل، وذلك لتأمني تدفق مستمر من البيانات الصحيحة في الوقت املناسب 
وتغطي جميع جوانب الغذاء والزراعة والتنمية الريفية. ميكن أن يكون إجراء إحصاء زراعي باستخدام األسلوب التركيبي 
)انظر الفقرات 6.4 - 8.4( خطوة هامة في هذا االجتاه ألنه ميكن رؤية األسلوب التركيبي كمرحلة انتقالية إلى النظام 

املتكامل لإلحصاءات واالستقصاءات الزراعية. 

في البرنامج العاملي لإلحصاء الزراعي 2020، كما في البرنامج السابق، مّت التركيز على تنمية اإلحصاء الزراعي 15.1 
في حدود إطار العمل الكلي للنظام املتكامل لإلحصاءات واالستقصاءات. ميكن أن تختار الدول التي لديها نظام قائم 
لالستقصاءات الزراعية األسلوب التقليدي )انظر الفقرتني 4.4 - 5.4( للحصول على بيانات إنشائية وتوضيح معالم 
وحتديث أطر االستقصاءات، بينما ميكن أن تختار الدول التي ليس لديها مثل ذلك النظام وذات ميزانية محدودة األسلوب 

التركيبي كخطوة أولى نحو إيجاد نظام لإلحصاءات واالستقصاءات الزراعية املتكاملة. 

املالمح األساسية للبرنامج العاملي لإلحصاء الزراعي 2020 

2020 في مجلدين من أجل عمل فصل واضح جلانبني 16.1  الزراعي  العاملي لإلحصاء  للبرنامج  مّت وضع تصور  لقد 
والفكرية  املنهجية  اجلوانب  ويتناول  والتعريفات"،  واملفاهيم،  "البرنامج،   ،1 اجمللد  اإلحصاء.  جوانب  من  محددين 
فعلية.  بصورة  زراعي  إحصاء  إجراء  خلطوات  العملية  التفاصيل   2 اجمللد  يتناول  سوف  بينما  الزراعي،  لإلحصاء 
1996أ(. 2 نسخة مراجعة ومحّدثة لوثيقة "إجراء اإلحصاءات واالستقصاءات الزراعية" )الفاو،  وسوف يكون اجمللد 

لتحسني 17.1  العاملية  "االستراتيجية  دعم  في  يلعبه  الذي  الدور  هو  اجلديد  للبرنامج  األساسية  املالمح  أحد 
اإلحصائيات الزراعية والريفية" )2010(. إّن اإلحصاء الزراعي هو أحد العناصر الرئيسية لإلستراتيجية العاملية، ويعتبر 
كمصدر للحد األدنى جملموعة البيانات واملعلومات احملورية )الركيزة األولى لإلستراتيجية العاملية( ولدمج الزراعة في 

النظام اإلحصائي القومي من خالل إطار عينات رئيسي ونظام استقصائي متكامل )الركيزة الثانية(. 

الباب األول: مقدمة
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عالوًة على ذلك، يؤكد البرنامج على دمج اإلحصاء الزراعي في إطار العمل الكّلي لإلحصاءات واالستقصاءات 18.1 
الزراعية املتكاملة من خالل األسلوب الذي سيتّم األخذ به. ومن املالحظ أن الدول تستخدم مجموعة من األساليب 
العاملي  البرنامج  يبرز  ذلك،  ضوء  وعلى  واحتياجاتها.  بها  التنمية  ومستويات  ظروفها،  حسب  لإلحصاء  املنهجية 
املنهجيني  األسلوبني  ذلك  مبا في  اإلحصاءات،  إحصاء من  أمناط إلجراء  أربعة  2020 مناظرة حول  الزراعي  لإلحصاء 
املعياري  واألسلوب  واسع،  بشكل  مستخدماً  زال  ما  الذي  التقليدي،  األسلوب  حتديداً،   - لإلحصاء  شيوعاً  األكثر 
البيانات.  من  كبيرة  مجموعة  جلمع  التكلفة  في  موّفر  كأسلوب  السابقة  اإلحصائية  اجلولة  في  تقدميه  مّت  الذي 
استخدام  املركب مع  اإلحصاء  ومنط  املتكامل  املسح  التعداد/  تركيبني جديدين: منط  تقدمي  يتّم  ذلك،  وعالوًة على 

اإلدارية.  البيانات 

ويوجد ملمح جديد من مالمح البرنامج العاملي لإلحصاء الزراعي 2020 وهو إعادة تقدمي فكرة البنود األساسية، مع 19.1 
التمييز الواضح بني البنود "األساسية" والبنود "اإلطارية". ويوصى أن تقوم جميع الدول بجمع البنود األساسية بصرف 
النظر عن األسلوب الذي يستخدمونه في اإلحصاء الزراعي. باإلضافة إلى البنود األساسية والبنود اإلطارية، توجد بنود 
أخرى، يشار إليها في برنامج اإلحصاء بالبنود "اإلضافية". ويتّم تقدمي ذلك للدول التي ترغب في جمع مزيد من البيانات 
املتعّمقة )التكميلية( ملواضيع معينة ومناسبة لضّمها بصرف النظر عن األسلوب املستخدم في اإلحصاء. ويتضمن 
البرنامج بعض املواضيع والبنود اجلديدة لتغطية االحتياجات من البيانات التي عّبرت عنها دول وعّبر عنها املستخدمون 

)انظر الفقرة 26.1(.

على 20.1  املتزايد  التركيز  وهو  أال   2020 الزراعي  لإلحصاء  العاملي  البرنامج  إرشادات  من  منبثق  آخر  ملمح  وهناك 
عمليات  في  للتكنولوجيا  املتزايد  االستخدام  إن  البيانات،  ونشر  ومعاجلة  جمع  في  املعلومات  تكنولوجيا  استخدام 
وحتليلها.  البيانات  جمع  بني  الزمني  التأخر  من  ويحّد  عالية  كفاءات  إلى  الوصول  إلى  يؤدي  واالستقصاء  اإلحصاء 
اإلنترنت،  عبر شبكة  البيانات  وطرق جمع  اآللي،  احلاسب  باستخدام  الشخصية  املقابالت  إجراء  على  ذلك  ويشتمل 
ُجمعت  التي  والبيانات  التفاعلية  اخملرجات  استخدام  لذك،  مشابهة  وبطريقة  اجلغرافية.  باملرجعية  واالستعانة 
املصدر،  محددة  غير  املصغرة  البيانات  على  الدخول  وكذلك  خرائط(،  ورسومات،  صور  )جداول،  اإلنترنت  شبكة  عبر 
واالستعانة بأساليب جديدة لنشر اإلحصاءات. إّن أدوات النشر الروائية والصديقة بالبيئة تدعم اتخاذ القرار بناء على 
دراسة ومعلومات، وتطلق اإلبداع التحليلي للمستخدمني وتضمن استدامة أكبر لإلحصائيات الزراعية وتكاملها مع 

النظام اإلحصائي القومي األكثر توسعاً. 

لقد احتفظ البرنامج بثالث خصائص رئيسية كانت قد ُقدمت في البرنامج السابق. أوالً، مّت التركيز مرة أخرى 21.1 
التوسع في موضوع تكامل هاتني  على العالقة بني تعداد السكان واإلحصاء اإلسكاني واإلحصاء الزراعي. ومّت أيضاً 
العمليتني في منشور مشترك ملنظمة األغذية والزراعة وصندوق األمم املتحدة للسكان )2012(. ثانياً، يحافظ البرنامج 
البيانات واالستخدام  النوع من  القوي على هذا  الطلب  نتيجة  البيانات على مستوى اجملتمعات  على إمكانية جمع 
املتزايد له، إزاء التكلفة امليدانية احلدية. ويتّم جمع البيانات على مستوى اجملتمعات بقصد بناء قاعدة معلومات عن 
ثالثاً، مّت حفظ التوصية بجمع بيانات مفّصلة حسب اجلنس  الزراعية.  البنية األساسية واخلدمات املتاحة للملكيات 

في اإلحصاء. وفي نفس الوقت، مّت حتسني األسلوب لتسهيل جمع مثل تلك البيانات.

الدول 22.1  خبرات  مراجعة  نتاج  هي  سبق  ما  في  املوضحة  اإلحصاء  لإلرشادات   1 للمجلد  األساسية  اخلصائص  إن 
إلى  باإلضافة  الدول  وذلك من خالل استشارات موسعة مع   ،2010 الزراعي  العاملي لإلحصاء  البرنامج  في ظل جولة 
استشارات مع اخلبراء اإلقليميني والعامليني. وكما في املاضي، من املتوقع أن تتبنى الدول اإلرشادات املقدمة في هذا 

املنشور لتلبية االحتياجات القومية.

التغييرات األساسية في البرنامج العاملي لإلحصاء الزراعي 2020

وتقييم 23.1   2010 برنامج  الدول مع  بعد مراجعة خبرات   2020 الزراعي  العاملي لإلحصاء  البرنامج  مّت تطوير  لقد 
املنهجية  االختالفات  إّن  الزراعية.  املمارسات  في  حدثت  التي  التطورات  ضوء  في  البيانات  لتغيير  االحتياجات 
األساسية بني برنامجي 2010 و2020 ُموّضحة في القسم السابق )انظر الفقرات 16.1 - 22.1(. كما أن التغييرات 

أدناه.  ملّخصة  البيانات،  وتصنيفات  ومحتوى  والتعريفات،  واملفاهيم  اإلحصائية،  الوحدات  في 

الوحدة اإلحصائية24.1 
u  السابقة البرامج  في  مستخدمة  هي  كما  الزراعية  وامللكية  الزراعي  لإلحصاء  اإلحصائية  الوحدة  بقيت 

)انظر الفقرة 1.6(.
u .)21.5 بقي مفهوم امللكية الزراعية كما هو مستخدم في البرنامج السابق )انظر الفقرة

البرنامج العاملي لإلحصاء الزراعي 2020
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املفاهيم والتعريفات25.1 
u  مّت وقد   .)21.6 - 17.6 الفقرات  )انظر  السابق  البرنامج  الزراعية كما هو في  امللكية  تعريف مصطلح  بقي 

إضافة بعض اإليضاح في التعريف. 
u  مّت 2010 - امللكية الفرعية واملالك الفرعي - حيث  مّت حذف مفهومني مّت تقدميهما في البرنامج اإلحصائي 

تعديل أسلوب قياس دور أعضاء األَسر، خاّصة النساء، في إدارة امللكيات )انظر الفقرات 5.10.8 - 19.10.8(.
u  املركزي العمل  إطار  مع  متماشية  جعلها  أجل  من  باألشجار  املليئة  واألرض  الغابة  تعريف  إعادة  ومّت   

2012 )انظر الفقرات  لنظام احملاسبة البيئي واالقتصادي الذي تبنته اللجنة اإلحصائية لألمم املتحدة سنة 
.)31.2.8 - 28.2.8

u  العمل )منظمة   2013 الدولية سنة  العمل  قرار منظمة  مع  متوافقة  لتصبح  العمل  ومّت حتديث مفاهيم 
الدولية، 2014( )انظر الفقرات 6.9.8 - 14.9.8(.

محتوى البيانات26.1 
u  ملالءمتها تبعاً  رئيسيني،  بنود حتت عنوانني  قائمة  والزراعة  األغذية  2010، قدمت منظمة  برنامج سنة  في 

إلجراء  أمناط  أربعة  في   2020 سنة  برنامج  يبحث  سابقاً،  ُذكر  وكما  التركيبي.  األسلوب  وإضافات  جلوهر 
األساسية هي  ،فالبنود  وإضافية  وإطارية  أساسية  اإلحصائية:  البنود  فئات من  ثالث  ويقدم  زراعي  إحصاء 
بجمعها،  الدول  جميع  توصية  ومّت  العاملية،  واملقارنات  القومية  لألغراض  بالنسبة  اإليجابية  البنود  تلك 
التركيبي  باألسلوب  أساساً  اإلطارية  البنود  وتتعلق  اإلحصاء.  في  املُستخدم  األسلوب  عن  النظر  بصرف 
أطر وحدات اإلحصاء  بالنسبة إلنشاء  وتعّد ضرورية  احملورية  الوحدة  يتّم جمعها في  التي  البنود  تلك  وهي 
التكميلية الالزمة ملسوحات املتابعة. ومّت اإلشارة إلى بنود أخرى أكثر تفصيالً في البرنامج اإلحصائي كبنود 

إضافية، ميكن جمعها بأّي منط إحصائي. 
u  ومّت ضم عدد من التغييرات لقائمة البنود اإلحصائية في برنامج اإلحصاء الزراعي لسنة 2020. هناك بعض

البنود اجلديدة، وبعض البنود التي أعيد تقدميها، والبعض اآلخر عبارة عن مكّونات لبنود قائمة )انظر الباب 
التفاصيل(:  ملزيد من  السابع 

l  التعريف واملميزات العامة: استجابًة للملكية الزراعية )أعيد تقدميه(؛ حّصة الدخل من ملكية اإلنتاج
الزراعي؛ النشاط الزراعي األساسي للملكية؛ وجود مدير مستأجر )أعيد تقدميه(؛ جنس املدير املستأجر؛ 

املستأجر. املدير  عمر 
l .)األرض: استخدام األرض )لكل قطعة أرض
l .ن(؛ املساحة اجملّهزة للرّي بترتيب عملي الرّي: مساحة األرض التي يتّم رّيها بالفعل )مكوِّ
l  .)ن احملاصيل: وجود حضانات )مكون(؛ وجود أرض محاصيل حتت غطاء واقي )مكوِّ
l  .)ن املاشية: عدد احليوانات من اإلناث التي تلد )مكوِّ
l  احملاصيل أنواع  من  نوع  لكل  البذرة  نوع  ن(؛  )مكوِّ وراثياً  املعدلة  البذور  استخدام  الزراعية:  املمارسات 

الفالحية؛  املمارسات  أنواع  الرئيسية؛  احملاصيل  أنواع  من  نوع  لكل  البذور  مدخالت  مصدر  الرئيسية؛ 
للتربة.  وجود ممارسات حافظة 

l .الدميوغرافية واالجتماعية: التدريب الزراعي/تعليم املالك
l .العمل في امللكية: إن كان العمل في امللكية هو النشاط األساسي
l  جنس أعضاء األسرة الذين يتخذون قرارات وامللكية:  القرار  بالنسبة التخاذ  لألسرة  الداخلي  التوزيع 

إدارية؛ مساحة احملصول حسب جنس الشخص القائم على إدارتها؛ عدد املاشية حسب جنس القائم على 
إدارتها؛ مساحة األرض اململوكة حسب جنس املالك، عدد املاشية اململوكة حسب جنس املالك.

l  .)1101 األمن الغذائي لألسرة: املقياس املدرج خلبرة افتقاد األمن الغذائي )البند
l .)1407 - 1401 املزارع السمكية: موضوع جديد )البنود
l .)1509 - 1501 البيئة/ انبعاثات غازات الدفيئة: موضوع جديد )البنود
l .بيانات على املستوى اجملتمعي: املساحة املشتركة حتت املاء التي تستخدم في الزراعة املائية
u  :2020 لقد مّت تعديل عدة بنود من برنامج سنة 2010 في برنامج سنة

l  التعريف: مّت ضّم عدد من بنود القائمة ذات العالقة بالتعريف وموقع امللكية الزراعية بطريقة مناسبة
في هذا الشأن. 

الباب األول: مقدمة
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l  ألنواع تبعاَ  امللكية  "مساحة   0203 ليكون  امللكية"  على  األرض  حيازة  "أنواع  بند  تعديل  مّت  وقد  األرض: 
حيازة األرض"؛ وتعديل البند "وجود زراعة متنقلة" ليكون 0209 "استخدام الزراعة املتنقلة".

l  0301 "استخدام الرّي على امللكية"؛ الرّي: وأعيد صياغة البنود التالية: "وجود رّي على امللكية" ليكون 
مساحة األرض التي تروى تبعاً لنوع استخدام األرض" ليكون 0303 "مساحة األرض التي تروى بالفعل 
األرض  "مساحة   0304 ليكون  الرّي"  ألسلوب  تبعاً  تروى  التي  "املساحة  األرض"؛  استخدام  لنوع  تبعاً 
التي تروى بالفعل تبعاً ألسلوب الرّي"؛ "املساحة التي تروى لكل نوع من أنواع احملاصيل" ليكون "0305 
املياه األخرى"  إدارة  "أنواع ممارسات  أنواع احملاصيل"؛  التي تروى بالفعل لكل نوع من  "مساحة احملاصيل 

الرّي". أنواع أخرى من  0308 "استخدام  ليكون 
l  عدد"  0407 ليكون  املنتشرة"  والزراعة  اجملمعة  الزراعة  في  الدائمة  احملاصيل  أشجار  "عدد  احملاصيل: 

الزراعات املنتشرة". األشجار الدائمة في 
l ."املاشية: "نوع نظام إنتاج املاشية" ليكون 0501 "نوع نظام املاشية
l  استخدام"  0603 ليكون  احملصول"  لنوع  تبعاً  وراثياً  املعّدلة  احملاصيل  "استخدام  الزراعية:  املمارسات 

لنوع احملصول".  تبعاً  البذور املعّدلة وراثياً 
l  املمتدة الزراعية  اخلدمات  "مصادر   0706 ليكون  املمتدة"  الزراعية  اخلدمات  "مصادر  الزراعة:  خدمات 

املستخدمة"؛ "وقت االنتقال إلى أقرب سوق إنتاج زراعي دوري أو دائم" ليكون 0707 "وقت االنتقال إلى 
أقرب سوق إنتاج زراعي دوري أو دائم لبيع املنتجات".

l ."دميوغرافي )سكاني( :"حجم األسرة" ليكون 0801 "حجم األسرة بالنسبة جملموعات اجلنس والعمر
l  0904 املزارع" مّت تعديل املصطلح "حالة النشاط" ليكون  امللكية )في السابق "عمالة  العمل على 

"حالة القوى العاملة" متشياً مع منظمة العمل الدولية )2013(؛ وبند "الزمن الذي مّت فيه عمل على 
والنوع/ العمل  زمن  امللكية:  على  العاملني  "عدد  امللكية"؛  على  العمل  "زمن   0902 ليكون  امللكية" 

للجنس". وفقاً  امللكية  على  للعاملني  العمل  وزمن  "عدد   0903 ليكون  اجلنس" 
l  الغابات: مّت تعديل البند "وجود غابة أو أرض مليئة باألشجار على امللكية" ليكون 1301 "وجود أرض كثيفة

كاستخدام  باألشجار  املليئة  األخرى  واألرض  الغابة  "مساحة  البنود  تعديل  ومّت  امللكية"؛  على  األشجار 
أساسي/ثانوي لألرض" لتكون 1302 "مساحة األرض كثيفة األشجار" متاشياً مع نظام احملاسبة البيئي 
 1303 ليكون  باألشجار"  املليئة  األخرى  واألرض  الغابة  "الغرض األساسي من  والبند  2012؛  واإلقتصادي 

"أغراض األرض كثيفة األشجار".

u  :لقد مّت حذف عدة بنود من برنامج سنة 2010 من برنامج سنة 2020؛ وهي
l  عن البنود  من  بعدد  اجليدة"  الزراعية  املمارسات  "استخدام  البند  استبدال  مّت  الزراعية:  املمارسات 

البنود اجلديدة فيما سبق(. )انظر  الزراعية املستدامة  املمارسات 
l ."الدميوغرافيا واجملتمع: البند "ما إذا كانت امللكية جزءاً من ملكية زراعية أسرية
l ."العمل في امللكية: البنود "توّلي الوظيفة األساسية" و"زمن العمل في الوظيفة األساسية
l  التوزيع األسري الداخلي للقرارات اإلدارية وامللكية )في السابق "إدارة امللكية"(: البنود "تعريف امللكيات

الفرعية"؛ "تعريف املالك الفرعيني"؛ "جنس املالك الفرعي"؛ "عمر املالك الفرعي"؛ "مساحة احملاصيل املُدارة 
لكل مجموعة محاصيل"؛ و"عدد املاشية املدارة لكل مجموعة ماشية". مّت استبدال هذه البنود بأسلوب 

محّسن لتقدير توزيع القرارات وامللكية بني أفراد األسرة )انظر البنود اجلديدة فيما سبق(.
l  األسرة أعضاء  مقدور  في  يكن  لم  إذا  "ما  )أ(  الغذائي  للعجز  الفرعية  البنود  لألسرة:  الغذائي  األمن 

شراء ما يأكلونه في العادة في أّي وقت"؛ )ب( "الشهور التي يحدث بها عجز غذائي"؛ )ج( "أسباب العجز 
الغذائي"؛ )د( "كيف تأثرت األمناط الغذائية ألفراد األسرة بالعجز الغذائي"؛ و)ج( "اخلطوات التي مّت اتخاذها 
"عدد  تتخوف من حدوث عجز غذائي"؛  األسرة  "إن كانت  البنود  الغذائي"؛ وكذلك  العجز  تأثير  للحد من 
املرات لتناول منتجات غذائية مختارة بصورة عادية"؛ و" الطول والوزن". لقد مّت استبدال هذه البنود بأسلوب 
بالطريقة  الغذائي،  األمن  انعدام  لتقييم حدة  اجلياع"  "أصوات  والزراعة  األغذية  أعّدته منظمة  مبتكر 

التي يعاني منها األفراد في التجمعات السكانية )انظر البنود اجلديدة فيما سبق(.

البرنامج العاملي لإلحصاء الزراعي 2020
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التصنيفات27.1 
u  مت حتديث تصنيف استخدامات األرض لتكون متوافقة مع إطار العمل املركزي لنظام احملاسبة البيئي واالقتصادي

الذي تبنته اللجنة اإلحصائية لألمم املتحدة سنة 2012 )انظر الفقرات 8.2.8 - 34.2.8(. 
u  جلميع املوحد  الصناعي  الدولي  التصنيف  مع  متوافقة  لتكون  االقتصادي  النشاط  مجاالت  حتديث  مت 

األنشطة االقتصادية، تعديل رقم 4 )األمم املتحدة، 2008( )انظر الفقرات 21.1.8 - 23.1.8(.
u  1.2 مت حتديث تصنيف احملاصيل وتصنيف املاشية لتكون متوافقة مع التصنيف املركزي للمنتجات النسخة

)األمم املتحدة، 2015أ( )انظر امللحقني 4 و6(.
u  مت حتديث تصنيف املاكينات واملعدات )انظر امللحق 7( على أساس نظام الوصف والترميز السلعي التوافقي

إصدار 2012. 

الباب األول: مقدمة
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الباب الثاني: 
طبيعة اإلحصاء الزراعي في القرن الواحد والعشرين: 

السياسات اإلحصائية ومشاكل التطوير

العاملية اجلديد )بعد سنة 2015 وأهداف  التنمية  الباب على جدول أعمال  يركز هذا 
العاملية لتحسني  واإلستراتيجية  بوزان لإلحصائيات،  املستدامة وخطة عمل  التنمية 
اإلحصائيات الزراعية والريفية( التي تتناول األهمية املتنامية للبيانات املطلوبة لقياس 
تأثير السياسات والبرامج التنموية باإلضافة إلى مشاكل السياسة الناشئة )األمن 

البيئي والغذائي، تقّلب أسعار األسواق الزراعية، إلخ(.

مقدمة

اإلحصائي 1.2  األعمال  جلدول  بالنسبة  حاسم  وقت  في   2020 الزراعي  لإلحصاء  العاملي  البرنامج  إعداد  مّت  لقد 
ذلك  يشير  لإلحصائيات.  بوزان  عمل  وخطة   2015 سنة  بعد  ملا  التنمية  أعمال  جدول  من  السياق  هذا  في  الدولي 
بالنمو األخضر،  واملعروف  والبيئة،  الزراعة  التفاعل بني  ذلك  والناشئة لإلحصائيات، مبا في  اجلديدة  إلى االحتياجات 
قبل  من  املتزايدة  واملناشدة  الزراعية،  األسواق  في  الزائد  األسعار  تقلب  املستدام،  الزراعي  والنمو  الغذائي  األمن 
الهيكلية  البيانات  تبقى  التنمية.  وبرامج  سياسات  تأثيرات  قياس  أجل  من  القومية  واحلكومات  الدولي  اجملتمع 
إلى  واملياه،  األرض  واستخدام  والبيئة،  املناخ،  تغّير  بيانات  إلى  الناشئة  االحتياجات  تشير  حيث  حاسمة،  بيانات 

الريفية. املناطق  في  بالفقر  املتعلقة  البيانات  جانب 

في هذا السياق من وجود حاجة متزايدة إلى بيانات إحصائية موثوق بها وفي الوقت املناسب، فإن اخملاوف من تدني 2.2 
بوضع  األساسيني  املصلحة  أصحاب  قام  املسألة.  هذه  في  البحث  ضرورة  أوجبت  الزراعية  لإلحصاءات  الكلية  اجلودة 
األجل  طويلة  منّسقة  ملبادرة  أولي  مخطط  لتأمني  والريفية"  الزراعية  اإلحصائيات  لتحسني  العاملية  "االستراتيجية 
2020 مكوناً  الزراعية  العاملي لإلحصاءات  البرنامج  وأن يكون  القومية،  الزراعية  تردى األنظمة اإلحصائية  للبحث في 

أساسياً في هذه االستراتيجية العاملية. 

ما بعد 2015 وأهداف التنمية املستدامة

النمو االقتصادي 3.2  العالم نفسها بتشجيع  ألزمت احلكومات حول   ،2000 املتحدة بشأن األلفية  في إعالن األمم 
في  للمساعدة  اجلهود.  تلك  محور  هي  اإلنسان  حقوق  تكون  أن  على  احلرص  مع  الفقراء،  على  والتركيز  املستدام، 
متابعة التقدم في تلبية االلتزامات التي أُعلَِن عنها، مّت وضع مجموعة من األهداف اإلمنائية لأللفية تشتمل على 
 1990 إطار عمل لثمانية أهداف، و18 مقصداً و48 مؤشراً الستخدامها في تقييم التقدم الذي مّت التوّصل له بني 
للبيانات بالنسبة لرصد األهداف اإلمنائية لأللفية،  الزراعي مصدراً اساسياً  و2015. وبينما لم يتّم اعتبار اإلحصاء 
من  أهداف   5 رصد  تدعم  للبيانات،  أخرى  مصادر  غياب  ظل  في  خاصة  قّيمة،  بيانات  توفير  إمكانية  له  كان  فقد 

الثمانية.  األهداف 

ومتابعة إلعالن األلفية، مّت إعداد جدول أعمال للتنمية املستدامة ما بعد 2015 برعاية األمم املتحدة ومبجموعة 4.2 
واملؤشرات.  املقاصد  من  به  خاصة  مبجموعة  منها  كل  هدفاً،   17 حوالي  اقتراح  مّت  واملقاصد.  األهداف  من  محددة 
وحتقيق  الفقر،  على  "القضاء   -  2 الهدف  خاصة  األهداف،  من  الكثير  يدعم  والزراعة  األغذية  منظمة  عمل  إّن 
واملؤشرات  املقاصد  من  مجموعة  وضع  مّت  كما  املستدامة".  الزراعة  وتشجيع  التغذية،  وحتسني  الغذائي  األمن 
منظمة  اختصاص  مجاالت  في   2015 بعد  ملا  املستدامة  التنمية  أعمال  جدول  في  األولوية  ذات  للموضوعات 
األغذية والزراعة ولها فيها خبرة عاملية متفردة وجتربة واسعة باعتبارها الوكالة املتخصصة الرئيسية من وكاالت 
األمم املتحدة املعنية باألمن الغذائي والتنمية املستدامة. تتضمن هذه اجملاالت: القضاء على الفقر، وانعدام األمن 
البيئية  العمليات  من  مزيد  وضمان  الطبيعية،  للموارد  أفضل  وإدارة  الريف،  في  والفقر  التغذية  وسوء  الغذائي، 

للجميع.  أفضل  صحّية  لبيئة  املستدامة 
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تشمل 5.2  مختلفة  مصادر  من  الدولي  اجملتمع  قبل  من  املقاصد  هذه  نحو  التقدم  برصد  اخلاصة  املؤشرات  تأتي 
اإلمنائية لأللفية،  احلال مع األهداف  والزراعة. وكما هو  وتقارير منظمة األغذية  وتقديرات واستقصاءات  فاوستات 
أخرى  مرة  ولكن  املستدامة،  التنمية  أهداف  لرصد  بالنسبة  للبيانات  أساسياً  مصدراً  الزراعي  اإلحصاء  يعتبر  ال 
النظام  يدعم  الزراعي  اإلحصاء  للبيانات.إّن  أخرى  مصادر  غياب  ظل  في  خاصة  قيمة،  بيانات  توفير  إمكانية  له 
اإلحصائي الذي يرصد أهداف التنمية املستدامة، ويوفر إطاراً لعينات برنامج االستقصاء الزراعي ومعلماً للنظام 

القومي. اإلحصائي 

خطة عمل بوزان لإلحصائيات

اإلدارة 6.2  ثقافة  لدعم  املوازي  واجلهد  لأللفية  اإلمنائية  األهداف  لرصد  محسنة  إحصائيات  على  الطلب  حّفز  لقد 
القائمة على النتائج جهداً لتحسني اإلحصائيات على مدار عقد من الزمان. وكانت النتائج مبهرة، إاّل أنه مازال هناك 

الكثير من العمل الذي يجب القيام به. 

وتستفيد 7.2   .2011 سنة  في  لإلحصائيات  بوزان  عمل  خطة  تطبيق  تبّني  مّت  املستمرة،  احلاجة  هذه  على  وبناًء 
التركيز  2004. ومن خالل  املكتسبة منذ إطالق خطة عمل مراكش لإلحصائيات سنة  اخلبرة  بوزان من  خطة عمل 
املتبادل  االعتماد  تدرك  الدولة،  وقيادة  الدولة  مبلكية  التنمية  إستراتيجيتّي  خالل  من  الدولة  إمكانات  تنمية  على 
للنشاط اإلحصائي القومي والدولي. وتقترح عدداً من األعمال التي ميكن إدارتها وتهيئتها بصورة مرنة لتتالءم مع 
اإلمكانيات. ومثل خطة عمل مراكش،  لتنمية  النظام  اتباع أسلوب منّسق في نطاق  الدولة وتشّجع على  ظروف 
تدرك األدوار املعاصرة للدول النامية، وشركاء التنمية ثنائية اجلانب والوكاالت الدولية وتشجع على أسلوب منسق 
أّن  أّنها تؤكد على  التنمية اإلحصائية للدول. كما  في نطاق النظام لتنمية إمكانات في نفس اجتاه استراتيجيات 
التحسينات في األنظمة اإلحصائية للدولة سوف حتّسن اإلحصائيات الدولية، بينما يوّفر نظام دولي أكثر فعالية 

القومية.  بالنسبة لألنشطة  إلى دعم أفضل  مشورة متناسقة أكثر باإلضافة 

ومع حتديد التوجه بالنسبة للعقد القادم، يرّكز الدعم على ثالثة أهداف أساسية: 8.2 

u  تكامل اإلحصائيات بصورة كلّية في عملية اتخاذ القرار وذلك من خالل إدخال حتسينات على عملية إصدار
اإلحصاءات ومالءمة وجودة اإلنتاج اإلحصائي واالستخدام الفّعال من قبل صانعي القرار؛

u  تعزيز إمكانية الوصول السهل لإلحصائيات عن طريق توفير بيانات موثوق فيها في الوقت املناسب والتي
تزيد من فعالية احلكومة وثقة العامة؛ 

u  األولويات مع  وتتوافق  منسقة  تبرعية  معاونة  استراتيجيات  خالل  من  اإلحصائية  األنظمة  موارد  زيادة 
املعاونة  برامج  في  مدمجاً  القومية  اإلحصائية  لألنظمة  املالي  الدعم  يكون  أن  يجب  للدول.  القومية 

التنموية، وعلى الدول النامية توفير قيادة من داخل الدولة لهذه العملية.

في 9.2  القومية  اإلحصائية  األنشطة  دمج  أجل  من  اإلمكانات  لتنمية  بالكامل  النظام  يغطي  أسلوب  تبني  عند 
متطلبات التخطيط واملوازنة والرصد والنتائج، سوف تساعد خطة عمل بوزان على ملء الفجوات اإلحصائية وثيقة 
الصلة مبشاكل السياسة احلرجة. وفي ضوء ذلك، جتدر ضرورة االقتران بني بيانات االستقصاء واإلحصاء، والبيانات اإلدارية 
واإلحصائيات احليوية، والدعم العلني لوجود شفافية أكبر والتشجيع على استخدام طرق وتقنيات جديدة لزيادة جودة 

اإلحصائيات الرسمية وسهولة الوصول إليها. 

يعكس البرنامج العاملي لإلحصاء الزراعي 2020 مجاالت األولوية هذه بواسطة التأكيد على احلاجة إلى برنامج 10.2 
قومي متكامل لإلحصاء واالستقصاء معد بتشاور وثيق مع املستخدمني، مما يحسن مالءمتها واالستخدام الفعال 
وجودة  توقيت  لتحسني  كطريقة  اجلديدة  التقنيات  استخدام  وتشجع  القرار.  صانعي  قبل  من  اإلحصائية  للبيانات 

وسهولة الوصول إلى اإلحصائيات. 

إستراتيجية عاملية لتحسني اإلحصائيات الزراعية والريفية

اإلحصائية 11.2  لألنظمة  بالنسبة  إحلاحاً  االحتياجات  أكثر  أّن  )الفاو(  والزراعة  األغذية  ملنظمة  تقييم  أوضح  لقد 
القومية كانت احلاجة إلى حتسني فعالية اإلحصائيات الزراعية. وقد توازى التراجع في مستوى األولوية في املوارد ) مبا 
في ذلك املوارد املالية جلمع البيانات( الذي تواجهه األنظمة الزراعية القومية املكّلفة بجمع إحصائيات زراعية موثوق 
التبرعات لتلك األنشطة اإلحصائية. وقد ساهم عدد من األسباب في هذا  فيها واإلفادة بها، مع انخفاض في دعم 
التقلص؛ وكان أحد األسباب هو النقص في اإلمكانيات على مستوى الدولة في الوكاالت اإلحصائية العامة، بينما كان 
سبب آخر من األسباب هو أن كثير من الدول فشلت في إدخال اإلحصائيات الزراعية في االستراتيجيات الوطنية لوضع 
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أّن هناك حاجة  اإلحصائيات )NSDS( وقد توصل عدة شركاء دوليون، من بينهم منظمة األغذية والزراعة )الفاو(، إلى 
لوجود أسلوب عاملي لتحسني اإلحصائيات الزراعية وقد مّت وضع "اإلستراتيجية العاملية لتحسني اإلحصائيات الزراعية 
والريفية" )2010( بالتشاور الوثيق مع أصحاب املصلحة الوطنيني. ومّت التصديق على هذه اإلستراتيجية العاملية من قبل 
اللجنة اإلحصائية لألمم املتحدة في سنة 2010. وكخطوة أولى في تطبيق اإلستراتيجية العاملية، مّت وضع خطة عمل 

بواسطة منظمة األغذية والزراعة سنة 2012، ويتّم تطبيقها بالتعاون مع شركاء التنمية.

إّن صانعي السياسات على املستوى القومي والدولي وأولئك الذين يضعون استراتيجيات االستثمار من أجل 12.2 
في  للزراعة  املتغيرة  الظروف  إلى  النظر  عند  وخصوصاً  التحديات،  من  الكثير  يواجهون  االقتصادية  التنمية  تعزيز 
القرن احلادي والعشرين. وبينما متثل الزراعة املصدر األساسي للتغذية وامللبس وتوفير املواد للوقود واإلسكان لتعداد 
تأثير  من  واحلد  واجلوع،  الفقر  من  الناس  من  املاليني  انتشال  في  أيضاً  يكمن  التحدي  فإن  متنامي،  عاملي  سكاني 
املشاكل  هذه  تتجاوز  واألرضية؛  املائية  املوارد  على  واحلفاظ  األرضية،  الكرة  حرارة  درجة  وارتفاع  البيئة  على  الزراعة 
من  والدولية  القومية  اإلحصائية  لألنظمة  الرأي  تقدمي  هو  العاملية  اإلستراتيجية  من  الغرض  إن  القومية.  احلدود 
وتقوم  والعشرين.  احلادي  القرن  في  املطلوبة  القرار  صناعة  لتوجيه  األساسية  واملعلومات  البيانات  إيجاد  أجل 

البيانات.  الدولة الحتياجات مستخدمي  العاملية على أساس تقييم شامل من  اإلستراتيجية 

تقوم اإلستراتيجية العاملية على ثالثة ركائز: 13.2 

الركيزة 1: حتديد حد أدنى جملموعة بيانات محورية ووضع األولويات القومية.
اقتصادي، 14.2   - مجاالت  ثالثة  في  محورياً  بنداً   58 من  جملموعة  أدنى  حد  وجود  العاملية  اإلستراتيجية  تقترح 

تدخل  الذي  البند  بأنه  احملوري  البند  ويعرف  منتظمة.  بصورة  إنتاجها  دولة  كل  على  يكون   - وبيئي  اجتماعي، 
الزراعي  األمن  سياسات  ذلك  في  مبا  التنمية،  سياسات  وتقييم  لرصد  مطلوبة  متعددة  مؤشرات  في  بياناته 
األدنى  احلد  توجيه  ومّت   ،2015 بعد  ملا  املستدامة  للتنمية  أعمال  جدول  وضع  إلى  باإلضافة  املستدام.  والغذائي 
جملموعة البيانات تبعاً لذلك، بهدف رصد التقدم نحو حتقيق أهداف التنمية املستدامة. سوف يوفر احلد األدنى من 
القومية.  تعبر احلدود  والتي  والدوليني،  القوميني  السياسات  الالزمة لصانعي  املعلومات  احملورية  البيانات  مجموعة 
أن يساهم  فإنه ميكن  احملورية،  البيانات  األدنى من مجموعة  للحد  الوحيد  املصدر  ليس  الزراعي  اإلحصاء  أن  وحيث 
في الكثير منها وهو على درجة من األهمية بصورة محددة بالنسبة للدول التي ليس بها برنامج إحصائي سنوي 
العاملي  البرنامج  بها  أوصى  التي  للبنود  ميكن  سنوي،  إحصائي  برنامج  غياب  ظل  وفي  جيدة.  بصورة  يعمل  ثابت 
في سنة  العاملية  لإلستراتيجية  احملورية  البيانات  من  األدنى  احلد  من  ثلث  حوالي  تقدم  أن   2020 الزراعي  لإلحصاء 
األدنى  احلد  نصف  من  ألكثر  املتخصصة  لالستقصاءات  إطاراً  يوفر  أن  لإلحصاء  ميكن  ذلك،  على  وعالوًة  اإلحصاء. 

احملورية. البيانات  من 

الركيزة 2: دمج اإلحصاءات الزراعية والريفية في النظام اإلحصائي القومي.
تقدم اإلستراتيجية العاملية اإلطار الالزم لدمج النظام اإلحصائي الزراعي في إعداد االستراتيجيات الوطنية 15.2 

مدعّوة  الدول  إّن  القومية.  للبرامج  رئيسية  ركيزة  الزراعي  اإلحصاء  كون  على  التأكيد  مع  اإلحصائيات،  لوضع 
الوطنية  االستراتيجيات  أعمال  نحو  موجهة  والريفية  الزراعية  اإلحصائيات  لتنمية  إستراتيجية  خطة  لتصميم 
على  التأكيد  مع  التكامل،  هذا  من  أساسي  كعنصر  للزراعة  رئيسي  عينات  إطار  وضع  ويرى  اإلحصائيات.  لوضع 
في  الهامة  املنهجية  التطورات  أحد  إن  الرئيسي.  العينات  إطار  إلقامة  الرئيسية  البيانات  مصادر  كأحد  اإلحصاء 
وأدوات  املّتبع  النهج  ناحية  من  متكاملة  زراعي  مسح  منهجية  إيجاد  في  التوسع  هو  العاملية  اإلستراتيجية  ظل 
)انظر  منتظمة  بصورة  مالئمة  وريفية  زراعية  بيانات  جلمع  اقتصادياً  الفّعالة  األساليب  في  وخصوصاً  العمل 
التنمية  طور  في  زراعي  واستقصاء  إحصاء  برامج  لديها  التي  الدول  ذلك  يساعد  سوف   .)16.4 - 15.4 الفقرتني 
يُستخدم اإلحصاء  الزراعية  واالستقصاءات  برنامج متكامل لإلحصاءات  باجتاه أسلوب متكامل. في ظل  للتحرك 
الزراعي بصورة موسعة في حتديد املعالم الرئيسية للمسوحات اإلحصائيات الزراعية الالحقة وهو مرجع أساسي 

ومصادر مختلفة.  البيانات من مسوحات  ملواءمة 

الباب الثاني: طبيعة اإلحصاء الزراعي في القرن
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وفي نفس املسار، يناقش البرنامج العاملي لإلحصاء الزراعي 2020 بقوة مبدأ إيجاد نظام إحصائي متكامل، والذي 16.2 
ميكنه حل الكثير من املشاكل عن طريق جتنب ازدواجية اجلهد، ومنع نشر إحصائيات متضاربة، وضمان أفضل استخدام 
للموارد. يخدم األسلوب التركيبي الذي متّت مناقشته في هذا البرنامج كأحد األساليب املنهجية لإلحصاء، كمرحلة 
استقصاءات  برامج  لديها  التي  للدول  بالنسبة  تامة  بصورة  ويعمل  متكامل  زراعية  إحصائيات  نظام  نحو  انتقالية 
وإحصاءات زراعية في طور التنمية. ويدعو البرنامج لربط إحصاءات السكان واإلسكان باإلحصاءات الزراعية ويؤكد على 

أهمية وضع إطار عينات رئيسي ليتّم استخدامه جلميع اإلحصاءات واالستقصاءات. 

الركيزة 3: استدامة اإلحصائيات الزراعية من خالل احلوكمة وبناء اإلمكانيات اإلحصائية.
األنظمة 17.2  أساس  تعد  التي  واإلمكانيات  احلوكمة  مبادىء  إرساء  هي  العاملية  لإلستراتيجية  الثالثة  الركيزة  إن 

دعم  على  للبيانات  اآلخرون  واملستخدمون  السياسات  صّناع  يعمل  أن  املرجح  من  املستدامة.  القومية  اإلحصائية 
نظام يؤمن بيانات موثوق فيها ومالئمة الحتياجاتهم. لذلك، فإن تفهم هذه االحتياجات للمعلومات اإلحصائية على 
املستوى القومي وما هو املطلوب من أجل تقدمي تلك املعلومات هو عنصر رئيسي الستدامة نظام اإلحصائيات الزراعية. 
إمكانيات  وبناء  للحوكمة  مناسب  هيكل  وضع  الدول  من  القومي  اإلحصائي  النظام  في  الزراعة  دمج  وسيتطلب 
إحصائية في مختلف املؤسسات املعنية. من وجهة النظر هذه، ميكن أن تسهم األنشطة الشاملة لبناء اإلمكانيات 

التي تتّم خالل تنفيذ اإلحصاء بقوة في الهدف الكلي لبناء وتقوية اإلمكانيات في مجال اإلحصائيات الزراعية. 
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الباب الثالث: 
أهمّية اإلحصاء الزراعي

يناقش هذا الباب أهمية اإلحصاء الزراعي لكٍل من أصحاب املصلحة ومنتجي البيانات 
في الدولة. أوالً، يتّم وصف استخدامات اإلحصاء الزراعي في مجموعة مختلفة من 
اإلحصاء  بيانات  الستخدام  خاصة  أهمية  وتعطى  واالجتماعية.  االقتصادية  اجملاالت 
القرارات اخلاصة باألعمال  الزراعية، إلى جانب  الزراعي والسياسة  الزراعي للتخطيط 
البيانات  استخدام  في  البحث  أيضاً  يتّم  كما  لذلك.  أمثلة  تقدمي  ويتّم  واملشاريع، 
الغذائي،  األمن  ولتحليل  الزراعة،  في  والعمل  البيئة  على  التأثير  لقياس  اإلحصائية 
وقضايا النوع. وبعد ذلك، يتّم تسليط الضوء على استخدامات بيانات اإلحصاء الزراعي 

كأطر لالستقصاءات الزراعية وكأسس قياس لتحسني اإلحصائيات احلالية. 

مقدمة

إن اإلحصاء الزراعي هو الوسيلة الرئيسية جلمع إحصائيات زراعية أساسية في الدولة وكجزء من برنامج متكامل 1.3 
جلمع وجتميع البيانات بهدف تأمني مصدر شامل للمعلومات اإلحصائية ألغراض السياسة الزراعية، واألبحاث واألعمال 

واالستخدامات األخرى، باإلضافة إلى االستخدامات اإلحصائية املعتادة. 

يعطي اإلحصاء الزراعي صورة سريعة عن الزراعة في الدولة وفرصة لتحديد التوجهات أو الفجوات الهيكلية في 2.3 
القطاع إلى جانب مساحات التداخل احملتملة. وتستخدم البيانات اإلحصائية كقاعدة أو أساس مرجعي لإلحصائيات 
أغراض  واستخدامها في  األخرى  الدراسات  نتائج  النتائج مع  يتّم ضم  تزداد عندما  البيانات  أّن قيمة هذه  إال  احلالية، 
التخطيط والسياسة، مبا في ذلك مجاالت االستثمار وقرارات األعمال املدروسة. وفي غالب األمر، يرى أصحاب املصلحة 
وجود حاجة إلى مزيد من الدراسات املتعمقة جملاالت محددة للقطاع الزراعي، وتعتمد على اإلحصاء كإطار الستقصاءات 

العينة املرّكزة.

وسناقش هنا أهمية اإلحصاء الزراعي في تلبية احتياجات كل من أصحاب املصلحة ومنتجي البيانات.3.3 

احتياجات أصحاب املصلحة

التخطيط الزراعي وصناعة السياسة 
على 4.3  كبيراً  اعتماداً  وتعتمد  البراهني  على  تقوم  عملية  هي  السياسة  وصناعة  الزراعي  التخطيط  عملية  إّن 

األمن  ذلك  في  مبا  الرئيسية،  اجملاالت  من  عدد  في  العملية  هذه  في  الزراعي  اإلحصاء  ويسهم  اإلحصائي.  النظام 
الغذائي وقضايا النوع التي تناقش فيما بعد في هذا الباب. ومن األمثلة األخرى لقضايا التخطيط والسياسة هي 

إمكانية اإلحصاء الزراعي في املساهمة بصورة مباشرة في هذه العملية والتي تقوم على البراهني التالية: 

u  ،األرض حيازة  عن  اإلحصائية  فالبيانات   - االقتصادي  النمو  لتحفيز  الزراعي،  واالستثمار  اإلنتاج  تشجيع 
احملاصيل  مساحة  متوسط  الزراعي،  لإلنتاج  واملناِسبة  املستغلة  غير  األرض  ومساحة  العمالة،  ومدخالت 
واملعدات،  املاكينات  واستخدام  االئتمان،  إلى  الوصول  إمكانية  بامللكية،  املاشية  عدد  متوسط  بامللكية، 

باملوضوع.  الصلة  وثيقة  جميعها 
u  النطاقات بواسطة  و/أو  املنخفضة  اإلدارية  املستويات  في  الزراعي  اإلحصاء  بيانات  إّن   - الريفية  التنمية 

البيئية الزراعية للملكيات، حيازة األرض، سن وجنس مالك/حائز األرض، تعليم مالك/حائز األرض، متوسط 
املاكينات  املزارع،  عمالة  مدخالت  نوع  بالنوعية،  للماشية  املتوسط  العدد  للملكية،  الزراعية  املساحة 
برامج  إلعداد  عام  بوجه  املعلومات  هذه  تستخدم  االجتماعي.  املستوى  وبيانات  املستخدمة،  واملعدات 
التنمية الريفية، وعلى وجه التحديد، لدعم توجهات السوق للمنتجني الزراعيني والبرامج الزراعية لتنمية 

األساسية. البنية 
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u  بكيفية تتعلق  للتحليل  بنوداً مختلفة مطلوبة  الزراعي  اإلحصاء  - يجمع  األراضي  وتوزيع  الوصول لألرض 
لتلك  وبالنسبة  الدولة.  في  الزراعية  األراضي  وتوزيع  بنية  وعن  لألرض،  الزراعيني  املالك/احلائزين  وصول 
ذات  تعد  األرض  حيازة  وأنواع  األرض  واستخدام  امللكيات  حجم  عن  اإلحصائية  املعلومات  فإن  التحليالت 
املالك  وجنس  عمر  املثال،  سبيل  على   - مختلفة  نظر  وجهات  من  التحليالت  إجراء  وميكن  عظمى.  أهمية 
واحملاصيل،  األرض،  استخدام  وأنواع  للمالك،  القانوني  والوضع  اإلنتاج،  من  الرئيسي  والغرض  الزراعيني، 
امللكية.  في  املستخدمة  الزراعية  واملمارسات  للملكية،  الزراعية  واملساحة  امللكية  إجمالي  ومتوسط 
معينة  مجموعات  تتناول  التي  السياسية  والبرامج  اإلجراءات  ورصد  تشكيل  من  املعلومات  هذه  ومتكن 

مستهدفة - صغار املزارعني، ومنتجي حد الكفاف، وإجراءات تثبيت األرض، إلخ.
u  منط النظام الزراعي - إن اإلحصاء الزراعي هو املصدر األساسي لتصنيف امللكيات بنوع النظام الزراعي. على 

سبيل املثال، ميكن تصنيف امللكيات في مجموعات على أساس هدف الزراعة فإذا كانت حلد الكفاف أم ذات توجه 
سوقي، عائلية أم شركات، ذات توجه محصولي أم ذات توجه للماشية أم خليط من التوجهني. إّن البنود األساسية 
املوصى بها في البرنامج العاملي لإلحصاء الزراعي 2020 تعد مصدراً هاماً لبيانات اجملموعات املطلوبة. وميكن وضع 

سياسات وبرامج مختلفة للمجموعات املستهدفة. 
u  ًاملزارع العائلية - يتّم تسهيل حتليل خصائص الزراعة العائلية وأهمية الزراعة العائلية التي تنشأ أساسا

استخدام  خالل  من  الزراعي،  اإلحصاء  بواسطة  املقدمة  بالبيانات  بعيد  حد  إلى  العائلة،  مستوى  على 
املزارع.  العائلة، ونوع مدخالت عمالة  البيانات عن املساحة الكلية للملكية، وحجم 

u  ،تنوع احملاصيل - يوفر اإلحصاء الزراعي معلومات عن أنواع ومساحات احملاصيل املزروعة باملنطقة، ومن ثم 
التنوع وزراعة محاصيل جديدة. املساعدة في تشجيع 

u  الزراعية للمدخالت  أفضل  فهم  على  تساعد  بيانات  الزراعي  اإلحصاء  يوفر   - الدعم  مخططات 
املستخدمة وتوزيعها اجلغرافي. ويستخدم دمج هذه املعلومات مع بيانات اقتصادية أخرى في مخططات 
والقطاعات  الزراعة  بني  أفضل  مساواة  حتقيق  في  املساعدة  ثم،  ومن  االقتصادي،  للدعم  املعدة  الدعم 

األخرى. االقتصادية 

األبحاث، االستثمار، وقرارات األعمال
ال غنى عنها ألبحاث 5.3  بيانات  أغراض سياسية حكومية معينة،  إلى خدمة  باإلضافة  الزراعي،  اإلحصاء  يوفر 

وظهور  احملصولية،  األمناط  في  التغيير  إّن  واملستقبل.  املاضي  في  الزراعي  القطاع  ومنو  وتوزيع،  تركيب،  وتقديرات 
أنشطة زراعية جديدة، والتوزيع اجلغرافي للسكان الزراعيني، التغييرات في نوع وعمر هيكل املالك، توفر العمالة 
املشكالت  حل  في  واملساعدة  باألبحاث  مرتبطة  لقضايا  أمثلة  هي  الزراعية،  العاملة  القوى  في  والتوجهات 
القائم  التخطيط  لدعم  املتعمق  الزراعي  البحث  استخدام  وميكن  واإلدارة.  والتجاري  الصناعي  للنمو  العملية 
املمكن  من  األساليب،  هذه  وباستخدام  متخصصة.  إحصائية  أساليب  استخدام  خالل  من  البراهني،  على 
معينة،  لقرارات  املزارعني  اتخاذ  ألسباب  أفضل  تفّهم  أجل  من  اخلصائص،  مختلف  بني  العالقات  حجم  تقدير 
للبيانات  الوحيد  املصدر  هو  يكون  ما  غالباً  الزراعي  اإلحصاء  إن  معينة.  سياسية  ألفعال  املرّجحة  واستجابتهم 
فرص  حتديد  األبحاث  تسهل  أن  املمكن  ومن  الفردية.  امللكية  بيانات  توفر  نتيجة  التحليالت  تلك  ملثل  بالنسبة 
محددة  حملاصيل  املميزات  حتديد  على  اإلحصائية  البيانات  تساعد  أن  ميكن  املثال،  سبيل  وعلى  التجارية.  األعمال 
لتشجيع  اخلاص  القطاع  من  أو  حكومية  الستثمارات  االحتياج  واقتراح  التصدير،  ألغراض  معينة  ماشية  أو 

للتصدير.  املوجه  اإلنتاج 

اإلحصاء الزراعي هو أيضاً مصدر قّيم للبيانات بالنسبة للقطاع اخلاص وللصناعة الزراعية. إّن االهتمام الرئيسي 6.3 
التجارية. ويكون على شركة ما تعمل في  القرارات  اتخاذ  البيانات للمساعدة على  للقطاع اخلاص ينصّب عادة على 
مجال معاجلة األغذية أن تستخدم بيانات اإلحصاء الزراعي عن عدد املنتجني ومساحة محاصيل معينة في كل منطقة 
للمساعدة على حتديد مواقع مناسبة ملصانع معاجلة األغذية. وميكن أن يستخدم أحد املوردين مدخالت بيانات إحصائية 
عن استخدام املدخالت لتفهم أفضل لفرص السوق. وميكن ملوردي املاكينات الزراعية استغالل بيانات عن مساحة كل 

نوع من احملاصيل املزروعة وعدد املنتجني لتقدير الطلب احملتمل على منتجاتهم.

الزراعة والبيئة 
تشير 7.3  وكما  البيئية.  للخدمات  مصدر  أيضاً  هي  أخرى،  ناحية  من  ولكن  البيئة  على  تأثير  للزراعة  إن 

من  للتخفيف  والبرامج  السياسات  إقامة  "إن  والريفية:  الزراعية  اإلحصائيات  لتحسني  العاملية  اإلستراتيجية 
معلومات  إلى  يحتاج  البيئية،  اخلدمات  مصادر  من  كمصدر  )الزراعية(  اإلمكانات  الستغالل  أو  البيئية  اآلثار 
التغييرات  رصد  في  تسهم  والتي  الهيكلية  املعلومات  مصادر  من  الزراعية  تعتبراإلحصاءات  حيث  شاملة". 

البرنامج العاملي لإلحصاء الزراعي 2020
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ممارسات  استخدام  عن  البيانات  تساعد  ذلك،  على  وعالوة  مختلفة.  زمنية  نقاط  في  املقارنة  خالل  من  البيئية 
إجراءات  اتخاذ  عند  واخملططني  القرار  صانعي  الزراعي،  اإلحصاء  خالل  من  جمعها  مّت  للبيئة،  صديقة  ومدخالت 

الضارة.  اآلثار  من  للتخفيف 

ذات 8.3  احملاصيل  مصادر  أو  احملاصيل  تدوير  أو  احلرث،  أساليب  مثل  الزراعية  للممارسات  البيئية  اآلثار  حتليل  ميكن 
الستجابات  التخطيط  على  مقدرتهم  حتسني  على  الدول  مساعدة  ثم  ومن  الدفيئة،  لغازات  العالية  االنبعاثات 
 15 واملوضوع  الزراعية"  "املمارسات   6 املوضوع   ،8 الباب  )انظر  الدولي  التمويل  وتقدير  املناخية  للتغييرات  فعالة 

الدفيئة"(  غازات  "البيئة/انبعاثات 

استدامة 9.3  أجل حتليل  وذلك من  احليوية،  املعلومات  الزراعي من  اإلحصاء  األرض من  استخدام  املعلومات عن  تعد 
وإنتاجية الزراعة. كما ميكن أن يكون الستخدام األرض أيضاً تبعات بيئية تتراوح ما بني تلوث املمرات املائية وارتفاع درجة 

حرارة الكرة األرضية، ويكون اإلحصاء الزراعي هو املصدر األساسي للبيانات عن االستخدام الفعلي لألرض في الدولة.

املتحدة 10.3  األمم  اتفاقية  هدف  تفعيل  إلى   ،2005 سنة  في  التنفيذ  حيز  دخل  والذي  كيوتو،  بروتوكول  أدى   
التداخل  مينع  مستوى  "عند  اجلوي  الهواء  في  الدفيئة  غازات  تركيزات  ضبط  أجل  من  املناخ  تغير  بشأن  اإلطارية 
اإلبالغ عن  املشاركة  الدول  على  يكون  هذا،  العمل  إطار  ومبوجب   .)2 )البند  املناخي"  النظام  مع  اخلطير  البشري 
استخدام  للدول  وميكن  الزراعة.  ذلك  في  مبا  منتظمة،  بصورة  القطاعات،  جميع  من  الدفيئة  غازات  انبعاثات 
مدى  لقياس  احلراري(  التشتت  )أنشطة  والغابات  األرض،  استخدام  وتغيير  األرض،  استخدام  عن  البيانات 
املتطلبات  هذه  تترجم  كما  سنتني.  كل  لديها  االنبعاثات  عن  اإلبالغ  الدول  من  ويطلب  ألهدافها.  حتقيقها 
املتعلقة  البيانات  وحتليل  جمع  حتسني  أجل  من  اإلمكانيات  تنمية  في  كبيرة  لزيادات  احلاجة  إلى  مباشرة  اجلديدة 
إمكانية   2020 الزراعي  لإلحصاء  العاملي  البرنامج  يقدم  اجلديدة،  االحتياجات  لهذه  واستجابة  املناخ.  بتغير 
وإجراء  لتصميم  إطارية  معلومات  توفير  وميكنها  التقارير  تلك  ملثل  األساسي  اخلط  بإقامة  الدول  تقوم  أن 
وحساب  الزراعي  القطاع  من  الدفيئة  غازات  انبعاثات  لتقييم  الالزمة  البيانات  جلمع  دورية  عينات  استقصاءات 

األخرى.  البيئية  الزراعية  املؤشرات 

 وهناك استخدام آخر مهم للمعلومات اإلحصائية من أجل قياس التأثير البيئي يتعلق بإدارة املياه والري. فأساليب 11.3 
واخملاطر  التهديدات  حتليل  في  هامة  عناصر  تعد  للري،  املستخدمة  املياه  من  النهائي  والتخلص  املياه،  ومصادر  الري، 

الفعلية على البيئة. إّن موضوع الرّي املتضمن في هذا البرنامج مفيد أيضاً لهذه التحليالت.

األمن الغذائي
البرنامج 12.3  يقدم  السبب،  لهذا  األهمية.  بالغ  أمراً  يعد  الزراعي  اإلحصاء  بواسطة  الغذائي  األمن  تقييم  إّن 

الغذائي  األمن  حول  اإلحصاء  بشأن  التكميلي  موضوعه  في  مبتكراً  أسلوباً   2020 الزراعي  لإلحصاء  العاملي 
السكان.  ضمن  األفراد  شهدها  كما  الغذائي  األمن  انعدام  خطورة  بشأن  صحيحة  معلومات  إلى  للوصول 
األمن  انعدام  من  املعاناة  مقياس  باسم  ويعرف  )الفاو(  والزراعة  األغذية  منظمة  وضعته  الذي  األسلوب،  يهدف 
قائم  ذلك  إّن  التجربة.  أساس  على  الغذائي  األمن  انعدام  خالل  من  العائلي  الغذائي  األمن  قياس  إلى  الغذائي، 
عليه  يستدل  أن  ميكن  الغذائي  األمن  انعدام  من  املعاناة  شدة  من  العائلة  أو  الفرد  موقف  بأّن  االفتراض  على 
املثال،  سبيل  على  يتضمن،  وذلك  الغذائي.  األمن  بانعدام  املرتبطة  املعتادة  والتجارب  السلوكيات  مالحظة  من 
املستهلك،  الغذاء  وجودة  نوعية  حيث  من  للمواءمة  واالضطرار  الغذاء،  تدبير  من  التمكن  عدم  من  القلق  حالة 

ترك وجبة.  أو  واالضطرار القتطاع حصة 

ومن ناحية توفر الغذاء، تساعد البيانات املستقاة من اإلحصاء الزراعي في فهم هيكل صناعة إنتاج الغذاء 13.3 
الزراعية.  اإلنتاجية  لزيادة  اقتراح االستراتيجيات  الزراعي، وكذلك  اإلنتاج  زيادة  املزارعون على  يواجهها  التي  والقيود 
والتشكيالت  الزراعية،  واملاكينات  الري  استخدام  عن  معلومات  توفير  مع  احملاصيل  أمناط  لدراسة  اجملال  تتيح  وكما 

املتنوعة من البذور، للمساعدة على وضع برامج لزيادة اإلنتاج الزراعي. 

أن تكون تشكيلة البيانات التي على مستوى اجملتمع )انظر الباب 9( مفيدة بصورة خاصة في هذا 14.3  وميكن أيضاً 
اجملال. على سبيل املثال، ميكن أن تساعد البيانات عن وجود أسواق إنتاج زراعي وبنية أساسية أخرى في اجملتمع على تقييم 

فعالية نظام التوزيع الغذائي. 

كما ميكن أيضاً دراسة قضايا تتعلق بتوازن اإلمدادات الغذائية، مثل األحوال اجلوية والتعرض لكوارث طبيعية، من 15.3 
خالل موضوعات األمن الغذائي وكذلك املكون اجملتمعي لإلحصاء الزراعي.

الباب الثالث: أهمّية اإلحصاء الزراعي
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ويقدم اإلحصاء الزراعي أيضاً مؤشرات اقتصادية واجتماعية وبيئية واسعة إلظهار اخللفية التي يعمل اقتصاد 16.3 
الغذاء ازاءها. وكما ظهر في موضع سابق، ميكن لإلحصاء الزراعي أن يساعد في دراسات القضايا البيئية التي ميكن أن 
تؤثر على اخملرجات الزراعية. وقد تلقي البيانات العائلية من اإلحصاء الزراعي أيضاً الضوء على القضايا االجتماعية التي 

تؤثر على األمن الغذائي، مثل التغير في األمناط السكانية والبنيات العائلية. 

العمل في الزراعة 
الرئيسية، 17.3  العمل  وأنشطة  العمل  مدخالت  عن  مناسبة  بيانات  على  للحصول  أساسي  الزراعي  اإلحصاء  إن 

9(. وبخالف استقصاءات القوى  وكذا القوى العاملة في قطاع الزراعة، مفصالً بخصائص مختلفة )انظر املوضوع 
العاملة التقليدية التي توفر بيانات العمل باستخدام فترة مرجعية قصيرة )عادًة أسبوع(، يستخدم اإلحصاء الزراعي 
فترة مرجعية طويلة )عادًة سنة واحدة( من أجل احلصول على الصفة املوسمية لألنشطة الزراعية بصورة أفضل. من 
وجهة النظر هذه، تكِمل بيانات اإلحصاء الزراعي بيانات العمل التي ُجمعت في بعض االستقصاءات القائمة على 
أساس العائلة )استقصاءات القوى العاملة، واستقصاءات الدخل واإلنفاق، واستقصاءات قياس مستوى املعيشة( 
الزراعي  تلك االستقصاءات، ميأل اإلحصاء  الظروف. في ظّل غياب مثل  أو حسب  دورية  الدول بصورة  بها  تقوم  التي 

فجوات هامة في اإلحصائيات القومية عن العمل.

ويشكل اإلحصاء الزراعي مصدراً هاماً للبيانات من أجل تقييم مستويات املشاركة والزمن الذي مّت فيه العمل على 18.3 
امللكيات الزراعية، مبا في ذلك تلك التي تنتج أساساً سلعاً زراعية لالستخدام الشخصي النهائي. ويعد األخير مناسباً 
ومهماً بصورة خاصة بالنسبة للدول النامية. إّن جمع املعلومات عن النشاط الرئيسي، وزمن العمل، ووضع االستخدام 
جلمع  مضافة  قيمة  يعطي  واالجتماعية،  السكانية  اخلصائص  مع  العائلة،  أعضاء  من  عضو  لكل  العاملة  والقوى 
البيانات اإلحصائية، كما يتيح إمكانية إجراء حتليالت شاملة لبيانات العمل التي تأخذ في احلسبان النوع والتعليم، إلخ.

كما تعد البيانات اإلحصائية عن الوضع التوظيفي للوظائف األساسية وعن أشكال الدفع بخصائص مختارة، 19.3 
مثل أنواع امللكيات الزراعية أو الغرض الرئيسي إلنتاج العائلة، مصدراً قّيما للبيانات من أجل دعم العمالة والسياسات 
على  الضوء  إلقاء  أجل  ومن  الكبرى.  االقتصادية  لألغراض  وكذلك  االستخدام،  بنوعية  املتعلقة  األخرى  االجتماعية 
الزراعي معلومات قّيمة عن وضع  تكامل أعضاء العائلة الذين يعملون في امللكية في سوق العمالة، يوفر اإلحصاء 

القوى العاملة بالنسبة لهم. 

لتقدير 20.3  خاصة  بصورة  هاماً  اإلحصائية  البيانات  جمع  في  السنوية  املرجعية  الزمنية  الفترة  استخدام  ويعد 
احلسابات القومية ولتقييم إحصائيات عالقة العمل مع اإلحصائيات االقتصادية واالجتماعية األخرى والتي تستخدم 

فترة مرجعية طويلة زمنياً، مثل اإلحصائيات عن دخل العائلة، والفقر، واالستبعاد االجتماعي، والتعليم.

وتتماشى املفاهيم والتعريفات بالنسبة إلحصائيات العمل املطبقة في البرنامج العاملي لإلحصاء الزراعي 2020 21.3 
مع حل خاص بإحصائيات العمل، واالستخدام والقوى العاملة غير املستغلة )منظمة العمل الدولية، 2013( املتخذ 

من قبل املؤمتر الدولي التاسع عشر إلحصائيات العمالة في 2013.

دور النوع االجتماعي في الزراعة 
الرئيسية 22.3  العناصر  املرأة من  ومتكني  النوع بصورة متساوية  إلى تشجيع  احلاجة  أّن  اجلميع  لدى  به  املعترف  من 

والنظم  التمييزي  االجتماعي  النهج  بسبب  محرومة  املرأة  تكون  ما  غالباً  واالجتماعي.  االقتصادي  التقدم  دفع  في 
في  واملشاركة  التعليمية،  والفرص  والكتابة،  القراءة  معرفة  في  التفاوت  في  ذلك  ينعكس  وقد  املوجودة،  القانونية 
املتعلقة  النوع  بيانات  توفير  في  هاماً  دوراً  الزراعي  اإلحصاء  يلعب  العائلية.  املزارع  في  العمل  وتوزيع  العمالة،  سوق 

بالزراعة من أجل املساعدة في رصد التقدم نحو حتقيق أهداف املساواة بني اجلنسني. 

إّن مساهمة املرأة في التنمية الزراعية غالباً ما ال تُفهم على الوجه الصحيح بسبب نقص البيانات وحتديات 23.3 
لدراسة  هامة  وسيلة  الزراعي  اإلحصاء  يكون  أن  ميكن  الزراعي.  اإلنتاج  أنشطة  في  املرأة  ملشاركة  الدقيق  القياس 
األمناط االجتماعية والثقافية للتنمية الزراعية والريفية بحسب عالقتها باملرأة، وتوزيع العمل الزراعي داخل العائالت، 
النوع في اإلحصاءات  الزراعية. وللمزيد عن قضايا  إدارة وتشغيل امللكيات  والتفاعل بني أعضاء األسرة اخملتلفني في 

الزراعية، يرجى الرجوع إلى "اإلحصاءات الزراعية واعتبارات النوع": املفاهيم واملنهجية )الفاو، 1999(.

يوّفر تعريف املالك الزراعي األساس ملقارنة خصائص امللكيات التي تدار بواسطة الرجل واملرأة. وميكن أن تساعد 24.3 
اجلوانب التحليلية مثل مساحة امللكية، وأمناط احملاصيل، واستخدام ممارسات زراعية مختلفة، في التركيز على املشاكل 
اإلدارية  للقرارات  الداخلي  العائلي  "التوزيع   10 املوضوع  يستخدم  الزراعية.  امللكيات  تشغيل  في  املرأة  تواجهها  التي 
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وملكية األرض"، لتوضيح االختالفات في اتخاذ القرار وملكية األصول الزراعية الرئيسية على أساس نوعي، مثل األراضي 
واملاشية. ويجب أن يؤدي مثل ذلك الفهم إلى سياسات وبرامج أفضل استهدافاً. 

 كما ميكن استخدام البيانات عن مدخالت العمل وخصائص االستخدام التي مّت جمعها في موضوع 9 لكل عضو 25.3 
من أعضاء العائلة، لدراسة مسئوليات املرأة عن العمل في امللكية أو بعيداً عنها. 

البيانات األساسية للرصد والتقييم
إجماالً، يهدف أي مشروع في مجال التنمية الزراعية إلى حتقيق نتائج معينة في اجملال احملدد لهذا املشروع. وتكون 26.3 

الزراعي بتوفير  أم ال. يقوم اإلحصاء  إذا كان املشروع ناجحاً  هناك حاجة للبيانات األساسية للمساعدة في تقدير ما 
بيانات هيكلية تفصيلية ملناطق جغرافية صغيرة، وهو ما يجعله مصدراً مثالياً للبيانات األساسية.

من 27.3  معينة  مجموعة  ألية  بالنسبة  أو  جغرافية  منطقة  ألي  بالنسبة  الزراعي  اإلحصاء  بيانات  تبويب  وميكن 
مّت  إذا  املثال،  بيانات جملموعات مستهدفة معينة، مثل مشروع معني. فعلى سبيل  تأمني  أّنه ميكن  يعني  مما  امللكيات، 
تصميم مشروع من أجل حتسني زراعة النب في منطقة معينة للمشروع، فإّنه ميكن إعداد اجلداول اإلحصائية مبا يظهر 

بيانات عن مزارعني النب في هذه املنطقة احملددة.

مساهمة الزراعة في احلسابات القومية
ال يوفر اإلحصاء الزراعي إحصائيات حالية عن اإلنتاج، فيما عدا بالنسبة لسنة اإلحصاء املرجعية؛ ومع ذلك يلعب 28.3 

دوراً مهماً في جتميع احلسابات القومية. وهو يشير بصورة أساسية إلى اجلوانب التالية:

u  .الزراعة في  االقتصادية  وللحسابات  القومية  للحسابات  الهيكلية  املكونات  لتحديد  معلومات  يعطي 
املال  رأس  تشكيل  حساب  لتقييم  معالم  الزراعة  في  واالستثمار  األساسية  البنية  عن  البيانات  تعطي 
الناجت  إجمالي  في  للزراعة  املضافة  القيمة  قياس  في  الزراعي  االستخدام  عن  البيانات  وتسهم  الكلي. 
مختلفة  مبحاصيل  املزروعة  واملساحات  املاشية،  عن  البيانات  مع  األرض،  استخدام  بيانات  وتسمح  احمللي. 

وتربية األحياء املائية بإجراء عمليات ضبط في بيانات اإلنتاج.
u  واالقتصادية البيئية  احملاسبة  نظام  إلعداد  املدخالت  أهم  إحدى  هي  اإلحصائية  املعلومات   إن 

)SEEA، 2012؛ األمم املتحدة، وآخرون، 2014(.
u  األساس سنة  بتثبيت  االقتصادي  واإلحصاء  الزراعي  اإلحصاء  بني  اجليد  التنسيق  يسمح   كما 

للحسابات القومية. وهي واحدة من املدخالت املهمة إلعداد منظومة املدخالت-واخملرجات عن إمتام كشوف 
اإلمداد. استخدامات 

u  وفي بعض الدول قد يكون اإلحصاء الزراعي هو املصدر الوحيد للمعلومات عن مساهمة زراعة حد الكفاف
في احلسابات القومية وتقييم االقتصاد غير املراقب في القطاع الزراعي. 

االحتياجات اإلحصائية

مميزات البيانات الناجتة عن اإلحصاء الزراعي
جداً. 29.3  واسع  مجال  الزراعية  السياسات  وصناعة  الزراعي  التخطيط  لدعم  لإلحصائيات  االحتياجات  مجال  إّن 

واالحتياج األساسي هو لإلحصائيات الزراعية احلالية املنتجة بصورة منتظمة، مثل اإلنتاج احملصولي وتربية املاشية، وقد 
أقامت معظم الدول نظاماً مستمراً جلمع هذه البيانات. ويتّم جمع اإلحصائيات الزراعية احلالية عادة من خالل أنظمة 
تقارير إدارية و/أو من خالل استقصاءات العينات. وهناك حاجة إلى اإلحصائيات الزراعية احلالية من أجل رصد األحوال 
الزراعية احلالية وأحوال اإلمداد الغذائي ولتوفير املعلومات من أجل مساعدة احلكومات وآخرين في صناعة القرار على 

املدى القصير.

كما أّن للدول أيضاً احتياجات للمعلومات الزراعية، بعيداً عن اإلحصائيات الزراعية احلالية. ويوفر اإلحصاء الزراعي 30.3 
بيانات جوهرية للبنية التنظيمية اخلاصة بامللكيات الزراعية، مثل حجم املزارع، واستخدام األرض، وحيازة األرض، وأعداد 
أنواع احملاصيل واملاشية. املعلومات الهيكلية  املاكينات، باإلضافة إلى عدد امللكيات لكل نوع من  املاشية، واستخدام 

لهذا النوع لديها مجاالً واسعاً لالستخدامات، والتي مّت بحثها في هذا الباب. 

إن إحدى سمات اإلحصاء الزراعي هي أّنه يشتمل على جمع البيانات على مستوى امللكية الفردية. وتقوم دول 31.3 
كثيرة بجمع اإلحصائيات الزراعية احلالية على أساس تقارير أعّدها مسؤولون ميدانيون ألنه ليس لديهم املوارد جلمع 
البيانات أسلوب رخيص  التقارير هذا جلمع  إّن أسلوب  العينات.  املزارعني في استقصاءات  البيانات بصورة مباشرة من 
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وسهل، إال أّن نوعية البيانات غالباً ما تتأثر بسبب ضعف أسلوب التقارير ووجود نقص في املفاهيم واإلجراءات اإلحصائية 
السليمة واملعيارية. وعالوًة على ذلك، ليس في اإلمكان حتجيم تقدير القياس بسهولة. في ظل هذه الظروف، ميكن أن 

يكون اإلحصاء الزراعي عدمي القيمة في توفير مصدر سليم من الناحية اإلحصائية لإلحصائيات الزراعية.

ميكن 32.3  التي  للبيانات  األوسع  اجملال  وهي  أال  اإلدارية  التقارير  أسلوب  على  الزراعي  لإلحصاء  أخرى  ميزة  وهناك 
اإلدارية  تُنقل عادًة من خالل املستويات  مّت جمعها  التي  البيانات  اإلدارية، فإن  التقارير  أما في نظام  احلصول عليها. 
اخملتلفة. وهذا يعني، في نظام تقارير عن احملاصيل، على سبيل املثال، إّن البيانات الوحيدة املتاحة قد تكون إجماليات 
امللكية.  البيانات ومعاجلتها على مستوى  يتّم جمع  الزراعي،  أو اإلقليم. ففي اإلحصاء  باملقاطعة  مناطق احملاصيل 
يُظهر  قد  املثال،  سبيل  فعلى  املزروعة،  للمحاصيل  الكلية  املساحة  عن  البيانات  على  احلصول  إلى  باإلضافة 
إلى  املزروعة،  احملصول  مساحة  ومتوسط  احملصول،  مساحة  وتوزيع  محصول،  بكّل  امللكيات  عدد  الزراعي  اإلحصاء 
جانب التبويبات املتقاطعة مع البنود األخرى، مثل املساحات املزروعة مصنفًة بنوع حيازة األرض أو استخدام الري. 
إن  القياسية.  غير  اجملموعات  حتى  معينة،  جغرافية  منطقة  ألي  بيانات  أيضاً  الزراعي  اإلحصاء  يوفر  أن  ميكن  كما 

هذه اجلوانب تعزز كثيراً من فائدة بيانات اإلحصاءات الزراعية.

أسس قياس اإلحصائيات الزراعية ومواءماتها
متواترة 33.3  بيانات  يوفر  ال  ألّنه  احلالية  الزراعية  لإلحصائيات  كمصدر  العقدي  الزراعي  اإلحصاء  استخدام  ميكن  ال 

احملاصيل  إحصائيات  لتحسني  بالنسبة  فيها  موثوق  قياس  أسس  توفير  ميكنه  الزراعي  اإلحصاء  أّن  إال  كافية.  بصورة 
واملاشية احلالية.

بالنسبة للمحاصيل، يوفر اإلحصاء الزراعي عادة البيانات املتاحة األكثر صالحية عن مساحة كل محصول بكل 34.3 
إداري بالنسبة لسنة اإلحصاء املرجعية. وهذه هي احلالة على وجه اخلصوص بالنسبة للمحاصيل الصغرى،  مستوى 
والتي تكون اإلحصائيات احلالية لها ضعيفة. كما ميكن لإلحصاء الزراعي أن يوفر قاعدة لتقييم مساحة وإنتاج احملصول 
في السنوات التالية. على سبيل املثال، ميكن احلصول على مساحة احملصول احلالية بواسطة تقييم التغير في مساحة 
احملصول منذ سنة اإلحصاء املرجعية. وميكن أن توفر البيانات اإلحصائية أرقاماً تستخدم كأساس مقياسي لإلحصائيات 
احلالية عن احملاصيل الدائمة، خاصة بالنسبة لألشجار التي لم تنمو في املزارع. وميكن استخدام البيانات عن األشجار 

املنتجة وغير املنتجة لتخطيط التوجهات املستقبلية لإلنتاج.

قطعان 35.3  تركيبات  عن  البيانات  في  النقص  بسبب  ضعيفة  املاشية  عن  احلالية  اإلحصائيات  تكون  ما  غالباً 
عن  معلومات  اإلحصائية  البيانات  توفر  أن  ميكن  كما  الشأن.  هذا  في  الزراعي  اإلحصاء  يساعد  أن  وميكن  املاشية. 
مثل  املاشية،  قطعان  جتمعات  ديناميكيات  عن  البيانات  إلى  باإلضافة  والغرض،  واجلنس  بالسن  املاشية  أعداد 
إنتاج  تقدير  في  لالستخدام  املقبلة  السنوات  في  املاشية  أعداد  لتخطيط  قاعدة  واالنفصال،  التكاثر  معدالت 

واأللبان. اللحوم 

مّت احلصول عليها من استقصاءات 36.3  التي  احلالية  الزراعية  الدول صعوبة في مواءمة اإلحصائيات  تواجه  غالباً 
العينات أو طرق التجميع اإلدارية مع بيانات احملاصيل أو املاشية من اإلحصاءات الزراعية. وفي بعض األحيان، توجد 
بأي من  املغطاة  اجلغرافية  املساحة  أن تكون  اختالفات في اإلحصائيات. وميكن  لوجود  هناك أسباب منهجية جيدة 
معينة  أنواع  حذف  ميكن  كما  احلضرية.  املناطق  استبعاد  عند  ذلك:  على  األمثلة  ومن   - كاملة  غير  التشكيلتني 
والتعريفات - مثل طريقة  املفاهيم  أو من األخرى. وقد تختلف  امللكيات الصغيرة، من تشكيلة  امللكيات، مثل  من 
وقد  احملاصيل.  مواسم  في حتديد  أو  املرجعية  الفترات  في  اتساق  عدم  هناك  يكون  وقد  اخملتلطة.  احملاصيل  معاملة 
تكون البيانات األساسية متناقضة ألن اإلحصاءات الزراعية جتمع البيانات على أساس مكان معيشة املالك، وليس 
على أساس موقع األرض أو مكان وجود املاشية. وإذا مّت املشاركة بالعينات، فلن تكون نتائج العينات دقيقة بسبب 
وجود  أسباب  لتوضيح  وغيرها  اإلحصائية  العوامل  هذه  حتجيم  إلى  السعي  الدول  على  ويكون  العينات.  أخطاء 

البيانات. تفاوت في 

وفي نهاية األمر، ميكن اعتبار التفاوت بني البيانات املستمدة من اإلحصاء الزراعي واإلحصائيات احلالية على 37.3 
بوجه  ذلك  ويطبق  للبيانات.  مصدر  بكل  املرتبطة  البيانات  ونوعية  البيانات  جمع  منهجيات  في  اختالفات  أّنها 
خاص في أماكن تقوم اإلحصائيات الزراعية بها على أساس التقارير اإلدارية. وغالباً ما يكون اإلحصاء الزراعي هو 
املصدر الوحيد للبيانات السليمة إحصائياً، ويكون على الدول أن تستغل الفرصة التي يوفرها اإلحصاء في حتسني 

احلالية.  الزراعية  اإلحصائيات 

البرنامج العاملي لإلحصاء الزراعي 2020
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أطر لالستقصاءات الزراعية
إن أحد أغراض اإلحصاء الزراعي الهامة هو تأمني أطر للعينات. إّن إطار العينات هو عبارة عن قائمة للوحدات املراد 38.3 

أخذ عينات لها. وميكن أن يخدم اإلحصاء هذا الغرض بطريقتني: 

u تأمني أطر لكل من االستقصاءات في برنامج االستقصاء الزراعي؛
u .الرئيسي العينات  إطار  لبناء  توفير معلومات 

)التي ميكن 39.3  للملكيات  قوائم  بواسطة  الزراعية  االستقصاءات  في  األكثر شيوعاً  العينات  أطر  ويتّم تشكيل 
صور  أو  اخلرائط  مثل  األخرى،  املواد  أو  احلصر  مساحات  مثل  األرض،  ملساحات  وقوائم  عائلي(  أساس  على  تكون  أن 
األقمار الصناعية. والتي يجب أن تشتمل على معلومات مساعدة، مثل مساحة امللكية، وعدد املاشية، ونوع حيازة 
ويتّم حتديد  للتطبيق؛  ذات أهمية عظمى  املعلومات املساعدة  العينات. وتعد  إلخ، من أجل حتسني تصميم  األرض، 
الزراعي. وعالوة  الزراعية بواسطة تطبيق معايير على إطار اإلحصاء  قطاعات السكان املستهدفة لالستقصاءات 

على ذلك، يوفر اإلحصاء باحلصر الكامل إطار احملاصيل النادرة أو أنواع املاشية.

حتتاج أطر العينات القائمة إلى حتديث وتعد اإلحصاءات كاإلحصاء السكاني والزراعي مصدراً رئيسياً الستخدامها 40.3 
في وقت إجراء اإلحصاء الزراعي.

تساند اإلستراتيجية العاملية لتحسني اإلحصائيات الزراعية والريفية1 بناء إطار رئيسي للعينات، وهو إطار عينات 41.3 
عمومي ينتج عن إحصاء سكاني وإسكاني و/أو إحصاء زراعي، ويُستخدام في اختيار عينات إلحصائيات مختلفة أو جوالت 
ويتّم حتديثه بصورة  القومي،  املكتب اإلحصائي  بواسطة  اإلطار  احلفاظ على  يتّم  وعادًة ما  دوري.  مختلفة الستقصاء 

مستمرة بحيث يكون متاحاً ألي استقصاء يتّم إجرائه في أي وقت من األوقات.

الزراعية، 42.3  املسوحات  في  طويلة  فترات  على  ويُستخدم  ثابتاً  يكون  أن  يجب  الرئيسي  العينات  اختيار  إطار 
في  إلخ.  الدولة،  مناطق  بعض  في  محددة  أخرى  ومسحوات  والزراعية،  القروية  املناطق  في  األسرية  واملسوحات 
الواقع، إطار اختيار العينات الرئيسي هو عبار عن الئحة مكونة من وحدات املنطقة والتي تضم الدولة بأكملها. 
إدارية مثل املناطق، املقاطعات، القرى، أو مساحات احلصر لغرض اإلحصاء  وحدات املنطقة هذه قد تضم وحدات 
مساحات  تغطي  أن  يتوجب  واإلسكانية.  السكانية  اإلحصاءات  في  املستخدمة  احلصر  مساحات  أو  الزراعي، 
الصفات  عن  مساعدة  معلومات  بالتحديد  الزراعي  اإلحصاء  يوفر  بالكامل.  القومية  األرض  مبجملها  احلصر 
حتليل  إجراء  يجب  الزراعي،  باإلحصاء  للقيام  للتخطيط  األولى  املراحل  وفي  لذلك  األسرة.  في  والقروية  الزراعية 
والعدد  حجمها،  واإلسكان،  السكان  إحصاءات  مع  توافقها  حيث  من  احلصر،  مساحات  تعريف  كيفية  عن  دقيق 
املوقع  حتديد  أنظمة  خالل  من  إحداثيات  إيجاد  يتضّمن  أن  )على  التعريف  عن  واضحة  وقواعد  للملكيات  املتوقع 

.)GPSالـ أو  العاملية 

سجل املزرعة اإلحصائي
يشكل دليل امللكيات واملالك الذي يتّم احلصول عليه كنتيجة إلحصاء زراعي باستخدام حصر كامل، خطوة أولى 43.3 

ممتازة إلعداد سجل إحصائي للمزرعة. وتستخدم السجالت اإلحصائية احملدثة للمزارع عادة كأطر عينات لالستقصاءات 
أساس  على  موضوعة  اإلحصاءات  كانت  ما  إذا  الزراعية  لإلحصاءات  األساس  أيضاً  يشكلوا  أن  ميكن  كما  الزراعية. 

السجالت مستقبالً.

القانون، 44.3  اإلحصائية سرية مبوجب  البيانات  إن  البيانات.  للحفاظ على سرية  أهمية خاصة  إعطاء   كما يجب 
بينما البيانات من مصادر أخرى ال تكون سرية. يجب أن يتّم اعتبار البيانات املدرجة في سجل املزرعة بيانات إحصائية 

ألنه قد مّت احلصول عليها من اإلحصاءات الزراعية؛ لذلك، يجب اتخاذ إجراءات خاصة لتأكيد السرية. 

 إّن صيانة وحتديث السجالت اإلحصائية للمزارع تعد من االهتمامات الرئيسية ألنها تصبح غير صاحلة لقدمها 45.3 
بسهولة. ويجب أن تراعي عملية التحديث االهتمام باملواليد والوفيات؛ والتغييرات نتيجة التقسيمات الفرعية مللكية 
املتكررة  التغيرات  احلسبان  في  تأخذ  أن  يجب  كما  إلخ،  احلضري،  والتطور  األرض،  وهجر  جديدة،  زراعية  أرض  أو  قائمة 

للملكيات )إذا باع املالك أو أجروا األرض، بصورة كلية أو جزئية، أو إذا مات املالك ومّت تقسيم امللكية بني الورثة(. 

اإلستراتيجية العاملية لتحسني اإلحصائيات الزراعية والريفية، تقرير رقم 56719GLB. البنك الدولي، منظمة األغذية والزراعة )فاو(، األمم املتحدة أيلول/سبتمبر، 2010. 1
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حتتوي السجالت اإلحصائية للمزارع عادة معلومات عن اسم وعنوان املالك وامللكية، واملساحة الكلية للملكية، 46.3 
واالستخدامات األساسية لألرض وأنواع احليوانات املوجودة. لذلك، يجب أن تراعي عملية التحديث حتديثاً منتظماً لكافة 
هذه املعلومات التي مّت احلصول عليها من اإلحصاء. يجب أن تتجمع عدة مصادر إدارية وإحصائية للحفاظ على سجل 
السكان،  إحصاءات  املزارعني، وسجالت  احتادات  وأدلة من  املساحية،  والسجالت  الضرائب،  ذلك سجالت  مبا في  املزرعة، 
واستقصاءات اإلنتاج الزراعي الدورية، إلخ، ويكون لكل مصدر مفتاح تعريف خاص. في الوضع املثالي، ميكن أن تستخدم 
جميع املصادر نفس مفتاح التعريف، إاّل أّنه من الناحية العملية من الضروري عمل رابط بني مفاتيح التعريف للمصادر 
للمزرعة  إحصائي  سجل  إعداد  بخصوص  قرار  اتخاذ  يجب  لإلحصاء  لإلعداد  املبكرة  املراحل  من  املستخدمة.  اخملتلفة 
من اإلحصاء، مع إجراء التحديث. وإذا ما خدم اإلحصاء في هذا الغرض، يجب أن يتّم طلب مفاتيح التعريف للمصادر 

املستخدمة في مناذج اإلحصاء )عدد رزم السجل املساحي، وشفرات الضرائب، إلخ(. 
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الباب الرابع: 
االعتبارات املنهجية

يناقش هذا الباب القضايا املنهجية الرئيسية التي يجب تناولها في تخطيط وإعداد 
أو  "تقليدي"  إحصاء  إلجراء  سواء   - املستخدم  األسلوب  ويعد  الزراعي.  اإلحصاء 
املتكامل.  واالستقصاء  اإلحصاء  ببرنامج  تتعلق  تبعات  له  رئيسياً  قراراً   - "تركيبي" 
ما  بشأن  قرار  اتخاذ  قبل  احلالية  البيانات  ملصادر  كامل  تقييم  إجراء  يتّم  أن  ويجب 
اإلدارية  والتسجيالت  السجالت  توفر  أن  وميكن  اإلحصائي.  االستبيان  يتّم جمعه في 
األخرى واملصادر اإلحصائية بيانات قيمة. ويُعّد وجود إطار جيد أمراً بالغ األهمية لنجاح 
إدراج خاصة. ويكون  اإلحصاء. وميكن تشكيل اإلطار من املصادر احلالية أو من جتارب 
احلل األمثل في الغالب تركيبة من أطر تستخدم مفاهيم مشتركة. ويعد استخدام 
العينات في اإلحصاء حالً اقتصادياً من ناحية التكلفة، خاصة إذًا كان من املزمع إجراء 
إحصاء تركيبي. ويجب تناول الفقد في املعلومات التفصيلية في املستويات األساسية، 
وخاصة الوحدات اإلدارية الصغرى، بعناية عند اتخاذ القرارات بشأن تصميم العينات. 
كما أّن نوعية البيانات تعّد مسألة هامة ويجب إعداد وتنفيذ خطة لتأكيد اجلودة. 
كما يجب بحث التطورات اجلديدة في أساليب جمع البيانات، مبا في ذلك استخدام 
التكنولوجيا، في تخطيط اإلحصاء. ويتّم تغطية هذه القضايا املنهجية وغيرها من 

اجلوانب التشغيلية لإلحصاء بصورة أكثر تفصيالً في اجملّلد الثاني. 

مقدمة

استجابة للطلب املتزايد على البيانات، زاد البرنامج العاملي لإلحصاء الزراعي 2010 من عدد البنود التي يلزم أخذها 1.4 
في االعتبار كجزء من برنامج اإلحصاء. في نفس الوقت، أدركت منظمة األغذية والزراعة أّن اشتمال استفسار إحصائي 
واحد على بنود أكثر من الالزم ميكن أن يكون ذو نتيجة عكسية وبذلك مّت تقدمي األسلوب التركيبي. كما مّت أيضاً إدراك 
أّن كثيراَ من البنود املوجودة في وحدات القياس التكميلية ال ميكن اعتبارها "هيكلية"، مبعنى عدم التغير بسرعة مبرور 

الوقت، وميكن القول أّنها كانت مناسبة أكثر لبرنامج االستقصاء اإلحصائي.

في 2.4  البحث  يجب  التركيبي،  األسلوب  اتخاذ  وجدوى  اإلحصاء،  في  هيكلية  غير  بنود  إدخال  لزوم  تقرير  عند 
برنامج االستقصاء يوفر وسيلة أفضل ميكن بها جمع  إذا كان  برنامج االستقصاء اإلحصائي القومي ملعرفة ما 
اإلرشادات  إلى  باإلضافة  جيداً،  زراعياً  استقصائياً  برنامجاً  متتلك  التي  الدول  تتوصل  سوف  املطلوبة.  املعلومات 
من  هي  الهيكلية  غير  البنود  من  الكثير  جلمع  طريقة  أفضل  من  أنه  إلى  العاملية،  اإلستراتيجية  وّثقتها  التي 
الهيكلية  غير  البنود  جمع  األفضل  من  يكون  وحيث  الثاني(.  الباب  )انظر  االستقصائي  البرنامج  هذا  خالل 
التي  العائالت  عن  البيانات  تكون  وقد  العائلي؛  االستقصاء  برنامج  إلى  يتّم ضّمها  فإنه  عائلي،  إطار  باستخدام 
من  وبالرغم  واإلسكان.  السكان  إحصاءات  مثل  أخرى،  مصادر  من  بالفعل  متاحة  الزراعيني  املنتجني  من  ليست 
لبرنامج  املتأّني  التخطيط  ومع  ممكنة،  أّنها  غير  سهلة،  عملية  أبداً  يكن  لم  مختلفة  مصادر  من  بيانات  ربط  أّن 
مجموعات  ربط  ميكن  مبتكرة،  شخصية  و/أو  عائلية  تعريف  وسائل  واستخدام  القومي،  واالستقصاء  اإلحصاء 

بنجاح.  البيانات 

إّن البرنامج العاملي لإلحصاء الزراعي 2020 يتمسك بفكرة أن مجاالً واسعاً من البنود ميكن تغطيته، بينما يقّر 3.4 
بأن اإلحصاء الزراعي ميكن القيام به بطرق كثيرة مختلفة. وألغراض هذا املنشور، يتّم مناقشة أربعة أساليب، مبا في 
ذلك األسلوبني املنهجيني األساسيني، حتديداً األسلوب "التقليدي" واألسلوب "التركيبي" الذي مّت تقدميه في البرنامج 
إذا كان  وليس فيما  األربعة  األساليب  املميزة تكمن في تصميم هذه  إّن اخلصائص   .2010 الزراعي  العاملي لإلحصاء 
التالية يتّم استعراض األساليب األربعة إلجراء اإلحصاء، وسوف  يستخدم احلصر الكامل أم بالعينة. وفي األقسام 

يتّم التوسع في هذا املوضوع في اجمللد الثاني.
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األسلوب التقليدي

ميكن اعتبار األسلوب التقليدي إحصاء يتّم إجراؤه كعملية ملرة واحدة يتّم فيها تسجيل جميع معلومات اإلحصاء. 4.4 
ومتديداً ملا سبق، يشتمل هذا األسلوب التقليدي أيضاً على مبدأ االستبيان القصير-الطويل، بالرغم من أّن االستبيان 
الطويل ميكن أن يستكمل في زيارة ثانية. في هذا األسلوب، يتّم إجراء االستبيان القصير ملسح السكان املستهدفني، 
بينما يتّم إجراء االستبيان الطويل فقط على امللكيات املعّرفة بأنها فوق احلدود القائمة أو على عينة من هذه امللكيات. 
ويجمع االستبيان القصير معلومات أساسية عن جميع العائالت ويحدد امللكيات باستخدام االستقطاعات. ويجمع 

االستبيان الطويل معلومات أكثر تفصيالً من امللكيات.

ويجب أن يتضمن األسلوب التقليدي كافة البنود "األساسية" )انظر الفقرتني 9.7 - 10.7( وقد يشتمل على بنود 5.4 
"إضافية" )انظر الفقرة 5.7( حسب متطلبات الدولة، ومصادر بيانات - خاصة بالنسبة للبنود غير الهيكلية - وموارد 
أخرى. إّن هذا األسلوب مناسب للدول التي لديها برنامج إحصائي واستقصائي متكامل أو ترغب في جمع بعض البنود 

اإلضافية عند املستويات اإلدارية املنخفضة.

األسلوب التركيبي

في 6.4  جمعها  مّت  معلومات  ويستخدم  تكميلية،  ووحدات  متييزها  ميكن  واضحة  محورية  وحدة  التركيبي  لألسلوب 
الوحدة احملورية كإطار الوحدات التكميلية. وتعتبر الوحدة احملورية التي لها وحدة تكميلية واحدة، وتغطي تركيبتهما 

جميع البنود "األساسية"، جوهر االستبيان القصير- الطويل، ومن ثم تعتبر أسلوباً تقليدياً. 

وفي األسلوب التركيبي، تتضمن الوحدة احملورية بيانات إطارية وكذلك أّية بنود أخرى مدرجة بقائمة بنود اإلحصاء، أو 7.4 
حتى خارج هذه القائمة وتعتبر هذه البنود األخرى ضرورية إلنشاء اإلطار للوحدات التكميلية أو لتوفير بيانات عند أدنى 
مستوى. وإذا كان اإلطار املزمع إنشائه يستخدم حدود انتهاء، فإن تعريف هذه احلدود يجب أن يبنى داخل الوحدة احملورية. 

وتستخدم الوحدات التكميلية اإلطار الناجت عن الوحدة احملورية الستهداف قطاعات سّكانية معّينة، والتي ميكن أن 8.4 
تكون جميعها ملكيات، وجميع امللكيات فوق حجم معني أو فئات فرعية معّينة للملكيات الزراعية، مثل مربي املاشية 
أوسع من  التكميلية جلمع مجال  الوحدات  وتستخدم  احلجم.  اعتبارات  بدون  أو  أخرى، مع  ومرة   - احملاصيل  أو منتجي 
البيانات مقارنة باألسلوب التقليدي. ميكن أن تكون الوحدات ذات طبيعة موضوعية عندما يكون قطاع السكان عبارة 
عن فئة فرعية للملكيات، أو تشتمل على موضوعات متعددة حيث يكون قطاع السكان املستهدف هو نفسه بالنسبة 
جملموعة من املوضوعات. ميكن أن تدار الوحدات في نفس الوقت أو خالل فترة زمنية. وبني الوحدات احملورية والتكميلية، 
يجب أن تدخل جميع البنود األساسية. وحيث أّن عدد ومدى الوحدات التكميلية ليسا ثابتني، فإّن األسلوب التركيبي 

يأخذ بعني االعتبار جمع مجموعة كبيرة من البنود اإلضافية حسب احتياجات الدولة واملوارد املتاحة. 

استخدام السجالت والتسجيالت اإلدارية ملصدر من مصادر البيانات 

محتواها 9.4  حسب  اإلحصائية،  البيانات  مصادر  من  كمصدر  األخرى  اإلدارية  واملصادر  السجالت  استخدام  ميكن 
ونوعيتها. ومن حيث املبدأ، عندما يكون باإلمكان احلصول على كمية أكبر من املعلومات من مصادر إدارية، فإن إنتاج 
اإلحصائيات من النوع التعدادي سوف يكون أسرع، وأرخص، وأكثر استكماالً. إن أكثر استخدامات السجالت اكتماالً 

يكون عندما تكون جميع البنود اإلحصائية األساسية قائمة على أساس مصادر إدارية. 

وفي احلاالت التي ال ميكن للسجالت توفير جميع بنودها األساسية، يصبح أحد اخليارات أسلوب مركب يستخدم 10.4 
ومكّملة  باإلحصاءات،  املرتبطة  السجالت  املركبة  املنهجية  تستغل  أساسي،  بشكل  وإحصائية.  إدارية  مصادر 
االستقصائية/اإلحصائية  البيانات  استخدام  من  ويقصد  االستقصائية/اإلحصائية،  والبيانات  اإلدارية  بالتسجيالت 

ما يلي:

u  توفير معلومات للمتغيرات اإلحصائية التي ال ميكن أن تؤسس بصورة موثوق فيها على بيانات إدارية؛
u إدارية؛ البيانات اإلحصائية املستقاة من مصادر  مراجعة وحتديث وحتسني نوعية 
u  توفير آلية ربط من أجل اجلمع بني مصادر مختلفة؛
u .اإلدارية البيانات  تقييم نوعية مصادر 

البرنامج العاملي لإلحصاء الزراعي 2020
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يُقّدم اإلحصاء املؤسس على السجالت مجتمعاً مع حصر/استقصاءات كاملة عّدة مزايا: 11.4 

u  عن اإلحصائية  البنود  جميع  يجمع  كامل  حصر  مع  تقليدي،  إحصاء  من  كثيراً  أرخص  يكون  أن   ميكن 
إجمالي السكان؛ 

u واملستجيبني؛ باحلصر  القائمني  العبء على  ميكنه خفض 
u  ميكنه خفض معدل عدم االستجابة في احلاالت التي تستقي فيها املعلومات من سجالت؛
u  االستجابة جملموعات لعدم  االستقصائية ملستويات مختلفة  البيانات  املمكن تصحيح  من  يكون  أن  يجب 

مختلفة. سكانية 

بصرف النظر عن املنهجية اإلحصائية املُّتبعة، من املهم جداً أن يتّم استخدام متغّير رئيسي مبدئي فريد في 12.4 
كما  ناجحة.  بصورة  املعلومات  ربط  أجل  من  أساسياً  أمراً  فريدة  تعريف  أداة  استخدام  يعد  البيانات.  مصادر  جميع 
تساعد أدوات التعريف أيضاً في اكتشاف )وتصحيح كلما استدعى األمر( الوحدات اإلحصائية املتماثلة متاماً )صورة 

طبق األصل(. 

برنامج اإلحصاء واالستقصاء املتكامل 

إّن اإلحصاء الزراعي ليس مناسباً لبرنامج استقصاء زراعي عادي. وقد يكون األسلوب التركيبي مفيداً بالنسبة للدول 13.4 
التي يكون فيها برنامج اإلحصاء واالستقصاء الزراعي غير مطور بشكل كاٍف وميكن أن تضع إدارة الوحدات خالل فترة زمنية 
األساس لبرنامج إحصاء واستقصاء زراعي. ومنذ البرنامج العاملي لإلحصاء الزراعي 2010، متّ توجيه االهتمام إلعداد اإلحصاء 
الزراعي في حدود إطار العمل الكلي لنظام اإلحصاءات واالستقصاءات الزراعية املتكاملة. ومتّ تقدمي أسلوب متكامل جديد 
لإلحصاء/االستقصاء إلجراء اإلحصاء الزراعي في هذا البرنامج ويهدف إلى دعم دمج اإلحصاء الزراعي في برنامج إحصائي/

استقصائي لعدة سنوات باستخدام مبدأ االستقصاء الزراعي املتكامل.

وإجرائه 14.4  الزراعي  اإلحصاء  ببرنامج  ربطه  يجب  تركيبي  استقصاء  برنامج  املتكامل  الزراعي  االستقصاء  إن 
بصورة سنوية بني إحصائني. وهو يتكون من وحدة محورية واحدة وأربع وحدات دّوارة: "االقتصاد"، "القوى العاملة"، 
اإلحصاء  أسلوب  في  احلاجة.  حسب  إضافية  وحدات  إضافة  وميكن  والبيئة".  اإلنتاج  "طرق  واملعدات"،  "املاكينات 
دورة  في  إدارته  ويتّم  الزراعي  اإلحصاء  مع   "AGRIS" املتكامل  الزراعي  االستقصاء  يتزامن  املتكامل،  واالستقصاء 

مدتها عشر سنوات. 

املتكامل( 15.4  اإلحصائي  واالستقصاء  )اإلحصاء  هذا  املتكامل  اإلحصاء/االستقصاء  أسلوب  يبدأ  سوف 
لالستقصاء  احملورية  الوحدة  احملتمل  ومن  التركيبي  األسلوب  في  احملددة  احملورية  الوحدة  يغطي  خفيف  بإحصاء 
وكما  ومجدية.  مناسبة  اخلصوصية  هذه  فيها  تكون  التي  الدول  في  العينات(  أساس  )على  املتكامل  اإلحصائي 
بنود اإلحصاء،  بنود أخرى مدرجة بقائمة  أّي  إطارية وكذلك  بنوداً  الوحدة احملورية  7.4، تتضمن  الفقرة  هو مبني في 
أو حتى خارج هذه القائمة. وتغطي الوحدة احملورية لالستقصاء اإلحصائي املتكامل إنتاج احملاصيل وإنتاج املاشية. 
في  الدّوارة.  الوحدات  أكثر من  أو  وواحدة  اإلحصائي  احملورية لالستقصاء  الوحدة  تنفيذ  يتّم سنوياً  إحصاءين،  وبني 
لالستقصاء  الدّوارة  الوحدات  مع  اخلفيف  اإلحصاء  يغطي  أن  يجب  هذا،  املتكامل  اإلحصاء/االستقصاء  أسلوب 
اإلحصائي املتكامل جميع البنود األساسية. سوف يعتمد تواتر تنفيذ الوحدات على أنظمة اإلحصائيات الزراعية 

البيانات.  على  الطلب  وأولويات  بالدولة 

ويتّم تصميم اإلحصاء املتكامل كطريقة منخفضة التكلفة للحصول على مجال واسع من البيانات عن أبعاد 16.4 
مختلفة للملكيات الزراعية. وهو يقترح تخفيف عبئ إجراء اإلحصاءات عن طريق اجلدولة الزمنية للبيانات املوضوعية في 
إطار زمني مدته عشر سنوات. إّن ذلك سوف يسهم في احلصول على تدفق لبيانات أكثر انتظاماً، وسيكون أكثر متاشياً 
مع اإلمكانيات احملدودة املتوفرة حالياً إلنتاج واستخدام اإلحصائيات في كثير من البلدان. كما يجب أن يسهل متويل برنامج 

اإلحصاء/االستقصاء بتوزيع التكلفة اإلجمالية على مدى عشر سنوات.

األنواع األساسية ألطر اإلحصاء الزراعي

يوجد نوعان أساسيان من أطر جمع اإلحصائيات الزراعية، إطار القائمة وإطار املساحة. ويتشكل إطار القائمة من 17.4 
قائمة بامللكيات الزراعية بينما يتشكل إطار املساحة من قطع أرض. وفي بعض احلاالت يتّم استخدام أسلوب ينطوي 
)مثل  والباقي  التجارية(  امللكيات  )مثل  قائمة  إطار  بواسطة  السكان  من  جزء  تغطية  يتّم  وفيه  متعددة،  أطر  على 
الفاو، 1996ج(. وبالنسبة لإلحصاء الزراعي، إطار القائمة هو  امللكيات األخرى( بواسطة إطار مساحة )الفاو، 1996ب؛ 

اإلطار األكثر شيوعاً وسيتّم إيضاح ذلك فيما يلي. 

الباب الرابع: االعتبارات املنهجية
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يلزم 18.4  التي  اإلحصائية  الوحدات  حتديد  يتّم  بها  التي  الوسيلة  هو  اإلطار  يكون  إحصائي،  جمع  عملية  في 
قائمة  عبارة عن  املثالي  اإلطار  يكون  أن  وميكن  الزراعية.  امللكيات  احلالة هي  وفي هذه   - اجلمع  حصرها في عملية 
الدولة، ويقوم بتعريف كل  الزراعية الذي تتخذه  التعريف التشغيلي للملكية  الزراعية، على أساس  بكل امللكيات 
وحدة من الوحدات دون إغفال أو ازدواجية وبدون إدخال أية وحدات خالف امللكيات الزراعية. وميكن احلصول على مثل 
أو من مصادر  أو قوائم حصر  أو سجل للمزارع،  العائلي،  القائمة من خالل إحصاء سكاني وإسكاني للقطاع  تلك 
أو مصادر  اإلدارية،  السجالت  أو  املزارع،  يأتي من سجل  أن  فيمكن  العائلي  غير  للقطاع  بالنسبة  اإلطار  أما  أخرى. 

أخرى.  بيانات 

وفي حالة وجود سجل للمزارع، فإنه ميكن أن يكون إطاراً جيدا إلحصاء زراعي، شريطة أن: )أ( يتضمن كافة امللكيات 19.4 
العمل  عن  تتوقف  التي  الوحدات  إزالة  أجل  من  منتظمة،  بصورة  حتديثه  يتّم  و)ب(  الثابت،  للتعريف  طبقاً  الزراعية 
املعلومات  بعض  عادًة على  املزارع  يحتوي سجل  العادية،  التعريف  كملكيات وإضافة امللكيات اجلديدة. ومع معايير 
األساسية عن كل وحدة، مثل مساحة األرض وأنواع املاشية املوجودة وأنواع احملاصيل املزروعة، إلخ - وهي معلومات 
إعداد  وميكن  بالعينات.  العمل  تقنيات  استخدام  يتّم  حيث  للتطبيق  مفيدة  تكون  أن  وميكن  بانتظام  حتديثها  يتّم 
سجالت املزارع بطرق مختلفة. ففي بعض األحيان، يتّم إعدادها مبدئياً في وقت إجراء إحصاء زراعي ويتّم حتديثها 
كجزء  القانون  بقوة  إعدادها  يتّم  أخرى،  حاالت  وفي  مختلفة.  مصادر  من  معلومات  باستخدام  ذلك،  بعد  بانتظام 

ويتّم حتديثها سنوياً. اإلدارية  العملية  من 

احلكومية 20.4  الوكاالت  من  سجالت  صورة  في  توجد  أن  ميكن  األطر  فإن  العائلي،  غير  للقطاع  بالنسبة  أما 
من  العضوية  بيانات  تكون  أن  ميكن  كما  للترخيص.  نظام  أو  جتارية  سجالت  لديها  الدول  معظم  إن  النظامية. 
االحتادات الصناعية مفيدة أيضاً. كما ميكن وضع مثل تلك األطر بواسطة مطالبة املسؤولني احملليني بتوفير قوائم 

العائلية في مجاالت اختصاصاتهم.  الزراعية غير  للوحدات 

وقد 21.4  إدارية  ألغراض  غالباً  تعّد  أّنها  وهي  أال  املزارع  سجالت  على  القائمة  باألطر  تتعلق  واحدة  قضية  وهناك 
امللكية  تعريف  بالسجل مع  املدرجة  الوحدة  تتطابق  ال  الغالب  وفي  اإلحصائية.  االحتياجات  متوافقة مع  تكون  ال 
الزراعية بالنسبة لإلحصاء الزراعي. فعلى سبيل املثال، قد يعد السجل على أساس سجالت مساحية أو غيرها من 
سجالت األرض التي يتّم فيها حتديد كل قطعة أرض، وليس وحدة امللكية. كذلك، تعد السجالت عادة على أساس 
إدارة  العائلة  يتولى عدة أشخاص من  أن  زراعي ألنه ميكن  دائماً إلجراء إحصاء  وقد ال يكون مناسباً  األرض،  ملكية 
األرض  يدير  األرض هو من  يكون مالك  وأيضاً، ال  مترادفتني.  دائماً  واإلدارة  امللكية  تكون  وال  األرض بصورة منفصلة 
دائماً  الترخيص  إجراءات  أو  التجاري  التسجيل  املوضوعة على أساس  األطر  وال تكون  األرض مؤّجرة.  في حال كانت 

مالئمة حيث أّنها متّثل ما مّت ترخيص األعمال له، وليس ما تؤديه بالفعل.

وهناك نوع آخر من أطر القطاع العائلي إلجراء إحصاء زراعي وهو النوع الذي يُستقى من اإلحصاء السكاني 22.4 
الباب  )انظر  بعد  فيما  للمزارع  كسجل  عليه  احلفاظ  أو  حتديثه  يتّم  ال  ولكن  واحدة،  مرة  يُجرى  الذي  واإلسكاني 
اخلامس(. وميكن أن يتضمن اإلحصاء السكاني واإلسكاني تساؤالت إضافية عن الزراعة لتحديد العائالت املشاركة 
في "الزراعة للحساب اخلاص" كإطار لإلحصاء الزراعي. ولكي يكون هذا اإلطار مفيداً، قد يكون هناك حاجة إلجراء 
في  املوجودة  العائالت  قائمة  أّن  لضمان  واإلسكان  السكان  إحصاء  بعد  ممكن  وقت  أسرع  في  الزراعي  اإلحصاء 

اخلاص" حديثة.  للحساب  "الزراعة 

كما أّن هناك اعتبار آخر متعلق باألطر القائمة على إحصاء السكان واإلسكان، وهو الوحدة اإلحصائية. وحتى إذا 23.4 
كانت هناك تساؤالت إضافية عن الزراعة ضمن إحصاء السّكان واإلسكان أو قوائم احلصر السابقة على اإلحصاء، فإّن 

اإلطار ميكن أن يحّدد العائالت الداخلة في اإلنتاج الزراعي للحسابات اخلاصة بصورة واقعية، وليس امللكيات الزراعية. 

وميكن حتى لقائمة تضم جميع امللكيات من إحصاء السكان واإلسكان تأمني إطار مفيد إلجراء إحصاء زراعي، عن 24.4 
طريق استخدام الطريقة التالية: )i( االتصال بكل عائلة من العائالت بالنسبة لإلحصاء الزراعي؛ )ii( سؤال كل عائلة 
عن أنشطتها في اإلنتاج الزراعي للحساب اخلاص وإدارة األنشطة الزراعية في العائلة، من أجل حتديد كل ملكية زراعية؛ 

و)iii( حصر امللكيات الزراعية لإلحصاء الزراعي. 

وفي جميع احلاالت التي يستخدم فيها اإلحصاء السكاني واإلسكاني لوضع اإلطار بالنسبة للملكيات الزراعية 25.4 
في القطاع العائلي، من الضروري أن يكون تعريف امللكية الزراعية موضوعاً في االعتبار. وعندما يكون ذلك قائماً على 
معايير احلجم األدنى مثل مساحة األرض، وأعداد املاشية وعدد أشجار الفاكهة، إلخ، يجب حتديد معايير احلجم األدنى 

هذه في مرحلة ما.
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عندما ال يكون هناك إطاراً للملكيات الزراعية، أو لعائالت لها إنتاج زراعي للحساب اخلاص، أو لعائالت ريفية، 26.4 
حتضيري  كنشاط  إطار  وضع  الضروري  من  فإنه  واإلسكان،  السكان  إحصاء  من  أو  للمزارع  قائم  سجل  من  متاحاً 
القومية  األرض  تغطي  حصر،  أو مساحات  مناسبة،  جغرافية  وحدات  إلى  الدولة  تقسيم  ويتّم  الزراعي.  لإلحصاء 
بالكامل. ثم يتّم زيارة كل مساحة احلصر لتحديد جميع وحدات امللكية الزراعية من خالل مقابالت مع السلطات 
أو زيارات لكل عائلة من العائالت. ويتّم إجراء إحصاءات السكان واإلسكان عادًة باستخدام مساحات حصر  احمللية 
إلحصاء  امليداني  للنظام  الزراعي  اإلحصاء  يضيف  أن  الغالب،  في  املمكن،  من  ويكون  األساسي،  البناء  كقالب 

امليدانية األخرى.  واملواد  السكان واإلسكان عن طريق استخدام نفس مساحات احلصر واستغالل اخلرائط 

ومن املعتاد أن تُستخدم تركيبة من األطر لإلحصاء الزراعي. وغالباً، يتّم حصر القطاع العائلي على أساس إطار 27.4 
مساحات احلصر إلحصاء السكان واإلسكان، بينما يتّم احلصول على إطار للملكيات الزراعية في القطاع غير العائلي 

من مصادر إدارية. 

ويجب توخي احلرص عند وضع أطر لإلحصاء الزراعي من أجل ضمان أّن جميع وحدات اإلنتاج الزراعي مغطاة. وإذا 28.4 
كان هناك ملكيات زراعية غير موجودة في اإلطار، فإنه لن يتّم حصرها في اإلحصاء الزراعي، ومن ثم تتّم عملية تسوية 
لصالحية نتائج اإلحصاء. ويكون ذلك مهماً بصورة خاصة في نظام إحصائي زراعي متكامل، حيث أّن أي ضعف في إطار 

اإلحصاء الزراعي سوف يظهر أثره في جميع االستقصاءات التالية.

استخدام العينات إلجراء اإلحصاء الزراعي

املوارد والظروف الوطنية. 29.4  الزراعية باستخدام أساليب مختلفة مهيأة للتتوافق مع قيود  يتّم إجراء اإلحصاءات 
وتتكون  باستخدام عينة حصر.  الزراعية  بإجراء اإلحصاءات  الدول  املوارد، تقوم بعض  زيادة كفاءة استخدام  أجل  ومن 
عينة احلصر من أخذ عينات من القطاع السكاني املستهدف بصورة كلّية أو جزئية. وعادًة ما يكون القطاع السكاني 
املستهدف عبارة عن إجمالي امللكيات الزراعية في الدولة. في مثل تلك األحوال، تكون نوعية اإلطار الذي تؤخذ منه 

العينة أمراً حيوياً بكل ما في الكلمة من معنى. 

إّن املّيزة األساسية حلصر العينة هو انخفاض التكاليف الناجتة عن االنخفاض في العمل امليداني. إّن حصر عينة 30.4 
من امللكيات يقتضي فقط عدد أقل من العاملني امليدانيني )عمال حصر ومشرفني(، ومراكز تدريب ومدربني أقل، وأعداد 
أيضاً  مهماً  أمراً  ذلك  ويكون  ومعاجلتها.  ملراجعتها  أقل  ومعلومات  لتقدميها وجمعها،  واالستبيانات  النماذج  أقل من 
الزراعي  والتي تسهم بنسبة صغيرة فقط في احلصر  إليها  الوصول  التي يصعب  الدولة  عندما تتمكن بعض أجزاء 

وحصر العينات، من إعطاء صورة جيدة عن الوضع هناك.

وفيما يلي بعض نقاط ضعف حصر العينات:31.4 

u  احلصول ميكن  التي  نهائياً  تصنيفاً  املصنفة  األخرى  والبيانات  القومية  شبه  البيانات  كمية  محدودية 
عليها. وعادة، يجب أن تكون أحجام العينات كافية للحفاظ على كثير من الصفات التي يتميز بها إحصاء 
بيانات  توفير  اإلمكان  يكن في  لم  إذا  القومي، حتى  املستوى شبه  البيانات على  يوفر  الذي  الكامل  احلصر 

في مستوى أدق، مثل احلالة بالنسبة للقرى؛ 
u  عدم توّفر إمكانية عمل املبوبات املتقاطعة والتي لم يتّم تخطيطها في مرحلة تصميم العينات، أو وجود

العينات؛ أخطاء كثيرة في 
u  وفي حالة األحداث النادرة، مثل مساحات احملاصيل الصغيرة، أو عدد األنواع النادرة من املاشية، ميكن اختيار

القليل من هذه األحداث في عينة، وبذلك قد تكون البيانات عرضة ألخطاء العينات. 
u  احلاجة إلى أفراد مدربني تدريباً جيداً على طرق أخذ العينات وحتليلها لتطبيقها، وهو ما ال يكون دائماً احلال

في كثير من الدول النامية؛ 
u .قد ال يوفر حصر العينات إطاراً كافياً وكامالً لالستقصاءات الزراعية

وميكن تطبيق حصر العينات على السكان املستهدفني بالكامل. في كثير من احلاالت، قد يتّم دمج حصر العينات 32.4 
مع احلصر الكامل. وتكون طرق دمج حصر العينات واحلصر الكامل على الوجه التالي: 
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u  حصر مساحات  أو  القرى  من  وعّينة  الدولة،  في  أهمية  الزراعية  املناطق  أكثر  في  الكامل  احلصر  استخدام 
التركيبي،  األسلوب  بعكس  أنه  إلى  اإلشارة  وجتدر  أهمية(.  أقل  الزراعة  تكون  )حيث  الدولة  أجزاء  لباقي 

يستخدم حصر العينات هنا على سكان مختلفني )امللكيات غير مغطاة باحلصر الكامل(؛
u  استخدام احلصر الكامل لبعض أنواع امللكيات )على سبيل املثال، امللكيات التجارية و/أو الكبيرة، والتي قد

تكون مصدر جزء كبير من اإلنتاج الزراعي( واستخدام حصر العينات لباقي امللكيات؛
u  على( تفصيلية  جغرافية  ملعلومات  حاجة  هناك  تكون  حيث  األساسية  للبنود  الكامل  احلصر  استخدام 

مقبولة  جتميعاً  األكثر  املعلومات  تكون  حيث  األخرى  للبنود  العينات  وحصر  امللكية(  مساحة  املثال  سبيل 
)بنود عن الرزم(.

في هذه احلاالت، قد يرفع جتميع احلصر الكامل وحصر العينات من كفاءة ونوعية البيانات، مقارنة باإلحصاء 33.4 
الذي يتّم إجرائه على أساس حصر العينات فقط. وفي بعض احلاالت، جتد بعض الدول أّن استخدام احلصر الكامل 
مكلف في مناطق ملكيات أو ألنواع ملكيات تقدم إسهاماً حدياً للزراعة. إّن عيب ذلك هو أّن عينات املساحات أو 
أنواع امللكية لن توفر معلومات تفصيلية على املستوى اإلداري الصغير، وكذلك ال يوجد إطار كامل الستقصاءات 

املستمرة.  العينات 

عند تقرير لزوم استخدام حصر العينات، باإلضافة إلى اعتبارات الكفاءة )الدقة مقابل التكاليف(، يجب أخذ عناصر 34.4 
أخرى في احلسبان، مثل: أ( املستوى املطلوب لتجميع البيانات اإلحصائية؛ ب( استخدام اإلحصاء كإطار الستقصاءات 
العينات املستمرة؛ ج( محتوى بيانات اإلحصاء؛ ود( اإلمكانيات الالزمة للتعامل مع طرق العينات والتحليالت اإلحصائية 

الالحقة القائمة على العينات. 

العينات في العمل باإلحصاء، يتوجب توجيه عناية خاصة لقضية جمع املعلومات عن 35.4  عند استخدام حصر 
متلك حدائق  والتي  احلضرية  وشبه  احلضرية  كالعائالت   - جداً  الصغيرة  امللكيات  ما تسهم  فعادًة  امللكيات.  أصغر 
لإلحصاء  املقامة  احلدود  دون  امللكيات  أو  األفنية،  في  تربيتها  يتّم  التي  احليوانات  أو  املطابخ  في  حتتاجه  مبا  متّدها 
الزراعي )انظر الباب السادس( - إسهاماً قليالً في اإلنتاج الزراعي الكلي وقد ال تكون منخفضة التكلفة إلدخالها 
إمدادات  في  كبيراً  إسهاماً  احلجم  صغيرة  الزراعة  تسهم  الدول،  من  كثير  في  أّنه  إال  كامل.  حصر  عمليات  في 
املرأة في  إظهار مشاركة  أيضاً  املهم  ومن  للعائلة.  التكميلي  للدخل  مهماً  غالباً مصدراً  وتكون  باألغذية  العائلة 
الزراعة؛ لذلك من املهم أال نغفل صغار املنتجني وأن نقيس إسهاماتهم عن طريق إجراء حصر عينات لكل ملكية 

امللكيات. من 

ضمان اجلودة

واإلتاحة 36.4  واالنضباط،  املناسب  والتوقيت  والصالحية،  والدقة  املالءمة  ويشمل  بالضرورة  واسع  اجلودة  تعريف  إن 
والوضوح، وقابلية املقارنة والتماسك. ومن املهم وجود خطة لتأكيد جودة مطبقة لإلحصاء من أجل ضمان الثقة في 

البيانات ومساعدة املستخدمني على فهم مشاكل اجلودة املرتبطة بالبيانات. 

إن استقصاء ما بعد احلصر يعد مكوناً أساسياً إلطار عمل تأكيد اجلودة ويجب إدخاله في خطة وميزانية اإلحصاء.37.4 

طرق احلصر

يقدم هذا القسم وصفاً موجزاً لبعض الطرق األكثر استخداماً للحصر بالنسبة لإلحصاء الزراعي. وقد أوجدت 38.4 
التقنيات املتقدمة، مثل تكنولوجيا املعلومات ونظام املعلومات اجلغرافية فرصاً جديدة جلمع البيانات لرفع الكفاءات 
وحتسني نوعية البيانات. على سبيل املثال، إن استخدام التقنيات املتقدمة له إمكانية أن يؤدي إلى حتسينات في نوعية 
البيانات، مبا في ذلك دقة التوقيت، واحلد من خطأ التوجه واالستجابة، وخفض عدد العاملني وكفاءات التكلفة األخرى. 
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طرق إجراء املقابالت
والقلم 39.4  الورقة  أسلوب  أّن  إال  اإلحصاءات.  حديث  في  الشائعة  املمارسات  من  لوجه  وجهاً  املقابلة  طرق  تبقى 

التقليدي يجري استبداله بصورة متزايدة باستخدام األجهزة احملمولة ومن املتوقع استمرار هذا التوجه.

املقابلة بالورقة والقلم - إن املقابلة بالورقة والقلم هي طريقة تقليدية يقابل فيها القائمون باحلصر املستجيبني 40.4 
الطريقة مفيدة مع املستجيبني  إّن هذه  ورقية.  باحلصر باستخدام استبيانات  القائمني  البيانات بواسطة  ويتّم جمع 
فإن  ذلك،  ومع  للتنفيذ.  بسيطة  فنية  معلومات  وتتطلب  االستبيانات  الستكمال  مساعدة  إلى  بحاجة  هم  الذين 
الطريقة حتتاج إلى ترتيبات لوجيستية معقدة للمجاالت األخرى، مثل إعداد وطباعة االستبيانات، وتوزيع، وتركيز وتخزين 

املواد، وكذلك تشغيل عّمال إدخال بيانات ومشرفني، وهو ما ميثل تكلفة تشغيلية إضافية. 

تكنولوجيا 41.4  خاصة  اجلديدة،  التقنيات  في  احلديثة  التطورات  توفر   - متقدمة  تقنيات  تستخدم  التي  الطرق 
املعلومات واالتصاالت، وأجهزة التحديد اجلغرافية، فرصاً جديدة لتحسني دقة التوقيت كما تقلل من احتماالت أخطاء 

القائم باحلصر ومعاجلة البيانات، وحتّسن مراجعات اجلودة، وبالتالي حتّسن النوعية الكلية للبيانات. 

u  املقابلة الشخصية مبساعدة احلاسوب - في طريقة املقابلة الشخصية مبساعدة احلاسوب يجري القائم
رقمية  اإللكتروني على جهاز محمول، مثل مساعدة  باستخدام االستبيان  املستجيب  باحلصر مقابلة مع 
شخصية، أو اجلهاز اللوحي، أو الالبتوب أو الهاتف الذكي، والتي يستخدمها القائم باحلصر لتسجيل الردود. 
لالستخدام  احلصر  منطقة  خرائط  أو  بعناوين  مسبقة  بصورة  محّملة  األجهزة  تكون  أن  أيضاً  ميكن  كما 
والتي ميكن  الفعلي  الوقت  اختيار عينة في  لتأمني  األجهزة  برمجة  أيضاً  امليداني. كما ميكن  العمل  خالل 
الزراعي، تستخدم  وبالنسبة لإلحصاء  التركيبي.  األسلوب  تتخذ  التي  للدول  بالنسبة  فائدة  ذات  تكون  أن 
اجلهاز  خالل  من  مباشرة  بصورة  إما  املوقع،  حتديد  أجهزة  مع  غالباً  احلاسوب  مبساعدة  الشخصية  املقابلة 
الرزم  أو  للملكية  اجلغرافية  اإلحداثيات  بتحديد  يسمح  ذلك  إّن  خارجية.  موقع  حتديد  بأجهزة  بالربط  أو 
مبساعدة  الشخصية  املقابلة  طريقة  أيضاً  تتيح  كما  املساحات.  لقياس  احلاالت  بعض  في  ويستخدم 

واملركزية.  اإلقليمية  املستويات  املشرفني ومن  البيانات من  إدارة جمع  بإدخال حتسينات على  احلاسوب 
u  املقابلة الهاتفية مبساعدة احلاسوب - جتمع طريقة املقابلة الهاتفية مبساعدة احلاسوب بيانات امللكيات

بالهاتف، مع وجود عامل التحويل في مستوى مركزي يقرأ ويستكمل االستبيان على احلاسب اآللي. وفي 
السكانية  القطاعات  لبعض  احلاسوب  مبساعدة  الهاتفية  املقابلة  طريقة  استخدام  ميكن  احلاالت  بعض 
لإلحصاء - على سبيل املثال، للمزارع التجارية - بينما ميكن استخدام طرق املقابلة وجهاً لوجه أو البريد 
الهاتفية  املقابلة  استخدام طريقة  أيضاً  امللكيات. كما ميكن  لغالبية  بالنسبة  والرد  باإلرسال  اإللكتروني 
لوجه.  وجهاً  أو  والرد  باإلرسال  اإللكتروني  البريد  حصر  من  االستجابة  عدم  ملتابعة  احلاسوب  مبساعدة 
قد  الدول،  من  كثير  وفي  البيانات.  من  للتحقق  الهاتفية  باملكاملات  اجلودة  ملراجعة  آخر  استخدام  وهناك 
أّنه  إال  امللكيات،  البيانات لغالبية  الهاتفية مبساعدة احلاسوب غير مجدية في جمع  املقابلة  تكون طريقة 
أو  التجارية  املزارع  السكان مثل  لقطاعات معينة من  اجلودة، خاصة  ومراقبة  للمتابعة  استخدامها  ميكن 

احلكومية.  املزارع 

تتطلب طرق أخرى، مثل طرق املقابلة الذاتية، استكمال استبيان اإلحصاء بواسطة املستجيبني. إن ذلك يؤدي إلى 42.4 
توفير كبير في التكلفة حيث أّن طرق االستكمال الذاتي أرخص من طرق القائمني باحلصر ألّن هناك خفض كبير في 
العمالة امليدانية. ومع ذلك، فإن عدم االستجابة تعتبر مشكلة حتتاج إلى معاجلة، خاصة بالنسبة للسكان الذين يصعب 
حصرهم، كما يجب تخصيص موارد للمتابعة. وعالوًة على ذلك، تتطلب أنظمة املقابلة الذاتية إقامة خدمات إضافية 

)عادة بواسطة الهاتف( لتناول االستفسارات من املستجيبني. 

u  بواسطة البيانات  احلاسوب  مبساعدة  الذاتية  املقابلة  طريقة  جتمع   - احلاسوب  مبساعدة  الذاتية  املقابلة 
استبيانات توضع على شبكة اإلنترنت باستخدام طرق سليمة وآمنة ويستخدمها مستجيب على درجة من 
االستبيان،  على  الدخول  أجل  من  ملكية  لكل  حماية  رمز  أو  خاصة  مرور  كلمة  تخصيص  عادة  ويتّم  العلم. 
واحدة  مرة  تقدميه  يتّم  ما  مللكية  االستبيان  أّن  من  والتأكد  الردود  بتعقب  اإلحصائي  للمكتب  يسمح  الذي 
فقط. وكما هو احلال مع املقابلة الهاتفية مبساعدة احلاسوب، قد تكون الطريقة مفيدة لقطاعات معينة من 

السكان لإلحصاء، مثل املزارع التجارية.
u  البريد اإللكتروني باإلرسال والرد والتوصيل/واالستالم - إّن طريقة البريد اإللكتروني باإلرسال والّرد هي طريقة

إرسالها.  وإعادة  املستجيبني  بواسطة  واستكمالها  املستجيبني،  إلى  االستبيان  إرسال  فيها  يتّم  ذاتي  حصر 
وتتطلب هذه الطريقة اهتماماً خاصاً بتصميم االستبيان إلصداره بصورة مناسبة وحيث أن النموذج هو منوذج 
ورقي، تكون هناك حاجة حلفظ البيانات ومعاجلتها بعد إعادة االستبيان. كما يكون من املطلوب عادة تخصيص 

الباب الرابع: االعتبارات املنهجية
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من  معينة  قطاعات  مع  اإلحصاء  في  الطريقة  هذه  استخدام  وميكن  الطريقة.  هذه  في  للمتابعة  مجهود 
السكان، مثل املزارع التجارية أو املزارع احلكومية. 

u  طريقة بديلة وهي توصيل/رسالة رد إلكترونية وتوصيل/استالم. في هذه احلالة يتّم توصيل منوذج اإلحصاء
أو  املستجيب  بواسطة  بالبريد  الرد  إرسال  وميكن  باملقابالت،  القائمني  أحد  بواسطة  املستجيب  لعنوان 

حتصيله بواسطة القائم باحلصر في تاريخ الحق. 

أدوات تكميلية 
نظام حتديد املواقع وأنظمة املعلومات اجلغرافية - ميّكنك نظام حتديد املواقع من إيجاد املوقع اجلغرافي لنقطة ما 43.4 

على سطح الكرة األرضية بخطوط الطول والعرض. وجلمع إحداثيات نظام حتديد املواقع عدة مزايا إلعداد إطار اإلحصاء أو 
عينة إطار رئيسي. وميكنه أن يسمح بتحديد نقاط مرجعية جغرافية للملكية، والعائلة، واألرض للمناطق اإلدارية املناسبة. 
كما ميكن أن يسمح أيضاً بالربط مع صور القمر الصناعي لوضع أطر املنطقة لالستقصاءات الزراعية. إّن نظام حتديد 
املواقع مناسب بالنسبة لطرق املقابالت وجهاً لوجه في عملية احلصر. وخالل عملية احلصر، ميكن استخدام األجهزة التي 
تطبق، مع البرنامج احلاسوبي لتخصيص املواقع ملساعدة القائمني باحلصر على حتديد املسار وامللكيات التي يلزم حصرها 

أو املساعدة في إدارة اإلحصاء. 

إن بيانات املواقع التي متّ جمعها باستخدام أجهزة حتديد املواقع بيانات مفيدة سواء ألنشطة اإلعداد لإلحصاء وفي 44.4 
أثناء جمع البيانات. وميكن استخدام بيانات املواقع للمساعدة في العمل بخرائط اإلحصاء - فمثالً، ميكن استخدام بيانات 
املوقع عن امللكيات لضبط مساحات احلصر. كما ميكن دمجها مع أنظمة املعلومات اجلغرافية لرصد القائمني باحلصر 
عندما يتّم حتصيل موقع امللكية خالل عملية احلصر. وعندما يتّم نقل البيانات من امليدان في الوقت املناسب، فإنه ميكن 
استخدام بيانات املوقع لتحقيق رصد قريب في الوقت الفعلي، عن طريق تراكب املواقع املغطاة على خرائط ملناطق احلصر 

وخرائط للملكيات، في مهام عمل القائم باحلصر. 

وميكن ألجهزة حتديد املواقع أن توفر قياسات موضوعية ملساحات امللكية أو لتأمني حتقق من البيانات املستقاة 45.4 
أكثر دقة. ومتّكن األجهزة من تسريع عمل  بيانات  توفر  أن  والتي ميكن  أكثر حتديداً،  من املستجيبني وذلك على أسس 
أكثر  املوضوعية  القياسات  حتصيل  ويكون  املساحات.  لقياس  التقليدية  املوضوعية  الطرق  من  للمناطق  قياسات 
للوقت لذا فإنها تقوم بالتحصيل من الفئات الفرعية للملكيات فقط. إال أّنه، كما هو احلال مع الطرق،  استهالكاً 
اإللكترونية  باحلاسبات  كاٍف  علم  باحلصر  القائمني  لدى  أن  من  والتأكد  األجهزة  واستخدام  بتكلفة  االهتمام  يجب 

وتدريب على تشغيل األجهزة.

كما ميكن أن يكون مفيداً إلدارة اإلحصاء، حيث ميكن وضع بيانات املوقع على اخلريطة كجزء من إدارة القائمني باحلصر. 46.4 
كما أن للنظام فوائد في حتليل ونشر بيانات اإلحصاء كما متّت التغطية في الباب العاشر "التبويب والنشر واألرشفة". وهو 

يسمح بضم البيانات اجلغرافية املرجعية التفصيلية لتحليالت اإلحصاء.

خدمات الرسائل القصيرة - ميكن استخدام الرسائل القصيرة في مراحل مختلفة من مشروع اإلحصاء ملشاركة 47.4 
اإلرشادية،  واخلطوط  املرور،  كلمات  إلرسال  اخلدمة  استخدام  وميكن  واملستجيبني.  امليدانيني  العاملني  مع  املعلومات 
والتنبيهات، والرسائل التسويقية، ورسائل التذكير، إلخ. وإذا متّ دمج بوابة الرسائل القصيرة مع قاعدة البيانات املركزية 
لإلحصاء، ميكن إرسال تنبيهات مختلفة إلدارة اإلحصاء عند حدوث أحداث حرجة وانتهاكات خملتلف األعمال - على سبيل 

املثال عندما يكتشف نظام الرصد أن "التغطية اقل من املتوقع".

البرنامج العاملي لإلحصاء الزراعي 2020
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الباب اخلامس: 
العالقة باإلحصاءات األخرى

يوضح هذا الباب العالقات بني اإلحصاء الزراعي وعمليات جمع البيانات األخرى في نظام 
إحصائي متكامل. ويتّم مناقشة األساليب التي ميكن استخدامها لتعزيز عملية جمع 
بيانات اإلحصاء: أوالً، استخدام إحصاء السكان واإلسكان جلمع البيانات الزراعية لتلبية 
جزء من هذا الطلب؛ ثانياً، طرق التنسيق والربط باإلحصاءات ذات العالقة، واإلحصاء 
الزراعي حتديداً؛ ثالثاً، استخدام اإلحصاء الزراعي في جمع البيانات الزراعية للعائالت 
أو  الريفية،  املنطق  في  تعيش  التي  العائالت  أو  الزراعيني،  املنتجني  من  ليست  التي 
العائالت التي يعمل أعضاؤها في صناعة زراعية أو منخرطون في أنشطة صيد سمك 

صغيرة احلجم.

مقدمة

التنسيق بني اإلحصاء 1.5  التركيز على  يتّم  البرنامج السابق،  الزراعي 2020، كما في  العاملي لإلحصاء  البرنامج  في 
الزراعي واإلحصاءات األخرى. ويناقش هذا الباب الطرق التي متكننا من القيام بذلك. إال أنه ال ميكن تقدمي مجموعة فريدة 
من التوصيات جلميع الدول، حيث تختلف ظروف كل دولة عن األخرى، وسوف يعتمد األسلوب الذي يتّم األخذ به على 
توقيت اإلحصاءات، والتكاليف، واعتبارات جمع البيانات، والترتيبات التنظيمية لإلحصاءات وآليات التنسيق املوجودة. 

ومع ذلك، يجب االهتمام بصورة مناسبة باستخدام املفاهيم، والتعريفات، والتصنيفات القياسية الدولية.

أ. جمع البيانات الزراعية في إحصاءات السكان واإلسكان

إن إحصاء السكان واإلسكان هو واحد من أهم اجملموعات اإلحصائية التي تتولى الدولة إجرائها. وفي العادة يتّم 2.5 
واإلحصاء  واإلسكان  السكان  إحصاء  بني  الصلة  تكون  عادًة  متكامل،  إحصائي  نظام  في  سنوات.  عشر  كل  إجراؤها 

الزراعي صلة قوية. ولذلك، إنه من املفيد البحث عن طرق لتقوية العالقة بني هذين النوعني من اإلحصاء. 

والزراعة. 3.5  واإلسكان  السكان  إلحصاءات  الروابط  تقوية  فكرة   2010 الزراعي  لإلحصاء  العاملي  البرنامج  يدعم 
تعّد  الطريقة  هذه  إن  الزراعي.  لإلحصاء   2010 سنة  جولة  خالل  دول  عدة  بواسطة  األسلوب  هذا  تطبيق  مّت  وقد 
املّتبع؛  املنهج  عن  موجزاً  القسم  هذا  يحتوي   .2020 جولة  في  تطبيقها  سيتّم  ولذلك  اآلن،  حتى  طريقة  أنسب 
وميكن االطالع على توجيهات أكثر تفصيالً جلمع البيانات الزراعية في إحصاء السكان واإلسكان، مبا في ذلك بنود 
وتوجيهات  2007(؛  )الفاو،   2010 الزراعي لسنة  العاملي لإلحصاء  البرنامج  التالية:  املنشورات  املناسبة، في  البيانات 
ومبادئ  2012(؛  للسكان،  املتحدة  األمم  وصندوق  )الفاو  الزراعية  باإلحصاءات  واإلسكان  السكان  إحصاءات  ربط 

وتوصيات إحصاءات السكان واإلسكان )األمم املتحدة، 2015ب( .

الزراعة في القطاع العائلي

أغلب 4.5  ألن  وثيقاً  ارتباطاً  الزراعية  وامللكيات  العائالت  فيها  ترتبط  التي  للدول  مناسباً  األسلوب  هذا  يعتبر 
يكون  وحيثما  النامية.  الدول  احلال في كثير من  وهذا هو  العائلي،  القطاع  توجد في  الزراعية  اإلنتاجية  األنشطة 
اإلدارية،  السجالت  أو  للمناطق  اإلطاري  االستقصاء  مثل  أخرى،  أساليب  أساس  على  قائماً  الزراعي  اإلحصاء 
إحصاء  ربط  يكون  التشغيلي،  املستوى  وعلى  مالءمة.  أكثر  يكون  أن  ميكن  التقديرات  دمج  أو  البيانات  ربط  فإن 
في  اإلحصائني  كال  إجراء  فيها  يتّم  التي  للدول  بالنسبة  مناسبة  أكثر  الزراعي  باإلحصاء  واإلسكان  السكان 
في  التوفير  ميكنها  بطرق  اإلحصائيني  أنشطة  بني  التنسيق  فرصة  يتيح  ذالك  إّن  عائلية.  استفسارات  شكل 
إلى  نظراً  حال،  أية  وعلى  الزراعي.  اإلحصاء  بيانات  فائدة  وزيادة  القومي  اإلحصائي  للنظام  بالنسبة  التكاليف 
وإحصاء  الزراعي  اإلحصاء  تكامل  تطبيق  ميكن  املشروعات،  وليس  فقط  العائالت  يغطي  السكاني  اإلحصاء  أّن 
لدراسة موضوع  تكون هناك حاجة  العائلي. وسوف  القطاع  الزراعية في  امللكيات  واإلسكان فقط على  السكان 

العائلي.  غير  القطاع  في  الزراعية  امللكيات 
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الوحدات اإلحصائية في اإلحصاءات الزراعية والسكانية

إن الوحدة اإلحصائية األولية إلحصاء السكان هي العائلة، بينما تستخدم امللكية الزراعية لإلحصاء الزراعي. لذلك 5.5 
تكون الوحدة املشتركة لنوعي اإلحصاء هي العائلة التي متارس األنشطة الزراعية للحسابات اخلاصة. وبالتحديد، توجد 

ملكية زراعية واحدة في العائلة، وهذا التناظر واحد لواحد هو الذي يسمح بتكامل اإلحصائني.

وهناك حاالت ميكن أن توجد فيها ملكيتان أو أكثر في العائلة أو عائلتني أو أكثر تقوم بإدارة ملكية ما إال أنها 6.5 
الواقع  العائالت. في  التعامل مع هذه احلاالت بعدة طرق من أجل توفيق امللكيات مع  نادرة جداً. وميكن  عادة حاالت 
األحيان  بعض  في  املثال،  سبيل  فعلى  بها.  اخلاص  السياق  في  مالءمة  األكثر  األسلوب  اتخاذ  الدول  تقرر  العملي، 
وملزيد  الزراعي.  امليدانية لإلحصاء  اإلجراءات  تبسيط  أجل  للعائلة من  لتكون مكافئة  الزراعية  امللكية  الدول  تعّرف 

 .14.6 2.6 إلى  من املعلومات عن مفاهيم العائلة وامللكية، انظر الفقرات 

دمج اإلحصاء الزراعي وإحصاء السكان واإلسكان

اجلوانب 7.5  بني  ما  تتراوح  أشكال،  عدة  واإلسكان  السكان  وإحصاء  الزراعي  اإلحصاء  بني  العالقة  تأخذ  أن  ميكن 
كانت  السابق،  ففي  واإلسكان.  السكان  إحصاء  في  الرئيسية  الزراعية  البنود  إدخال  إلى  لإلحصائني  التنسيقية 
الزراعي  اإلنتاج  متارس  التي  العائالت  حتديد  حملاولة  واإلسكان  السكان  إحصاء  في  املوجودة  البيانات  تستخدم 
الزراعة  في  العاملني  األشخاص  جميع  يغطي  ال  قد  فهو  األسلوب،  لهذا  حدود  يوجد  أّنه  إال  اخلاصة.  للحسابات 
من  لشخص  األساسي  النشاط  هي  تكون  ال  قد  الزراعة  وألن  الزراعية  األنشطة  من  الكثير  موسمية  بسبب 
 2012 للسكان لسنة  املتحدة  األمم  )الفاو( وصندوق  والزراعة  األغذية  اإلرشادية ملنظمة  اخلطوات  تبنّي  األشخاص. 
التي  العائالت  أن تدخل في إحصاء السكان واإلسكان من أجل حتديد  التي ميكن  بالبنود األساسية  توجيهاً خاصاً 
كعملية  لإلحصائني  البيانات  بجمع  القيام  مّت  معينة  قليلة  حاالت  في  اخلاصة.  للحسابات  الزراعي  اإلنتاج  متارس 
خبرة  لها  التي  الدول  من  قليل  لعدد  فقط  مجدياً  عام  بشكل  يكون  قد  ذلك  أّن  من  بالرغم  مشتركة،  ميدانية 

واسعة في دمج اإلحصاءات. 

قد تشمل العالقة بني نوعي اإلحصاء: 8.5 

u :التنسيقية لنوعي اإلحصاء، وذلك يتعلق مبا يلي اجلوانب 
l املشتركة؛ والتصنيفات  والتعريفات  املفاهيم  استخدام 
l املشاركة في املواد امليدانية؛
u  استخدام قوائم إحصاء السكان كنقطة بداية بالنسبة لإلطار اخلاص بالقطاع العائلي لإلحصاء الزراعي؛
u .جمع البيانات الزراعية كبنود إضافية في إحصاء السكان، إما كبنود أساسية أو وحدات تكميلية زائدة

إن االستخدامات الرئيسية للبيانات التي مّت جمعها من إحصاء السكان واإلسكان هي: اخلدمة كإطار خاص بالقطاع 9.5 
امليداني  العمل  بالنسبة لالستقصاءات واإلحصاءات؛ وتخطيط  العينات  الزراعي؛ وحتسني تصميم  العائلي لإلحصاء 
للحسابات  الزراعي  اإلنتاج  ذات  للعائالت  اجلغرافي  التوزيع  توفير معلومات عن  املثال،  - على سبيل  الزراعي  لإلحصاء 

اخلاصة، وهو ما ميكن أن يساعد في تنظيم مهام عمل القائم باحلصر. 

بنود إضافية في إحصاءات السكان واإلسكان جلمع البيانات الزراعية

بالزراعة في إحصاء السكان واإلسكان، فإّنه يُوصى 10.5  التي ترغب في إدخال بنود إضافية تتعلق  وبالنسبة للدول 
مبوضوعني رئيسيني، كما هو مبني في مبادئ وتوصيات إحصاءات السكان واإلسكان: جولة 2020 )األمم املتحدة، 2015ب(. 
في املوضوع األول، وعلى مستوى العائلة، يتّم جمع املعلومات لتحديد العائالت الداخلة اإلنتاج في الزراعي للحسابات 
الثاني، على املستوى الفردي، يتّم جمع املعلومات لتحديد األشخاص املنخرطني في األنشطة  اخلاصة. وفي املوضوع 

الزراعية خالل فترة مرجعية طويلة، مثل سنة قبل اإلحصاء. 

إن املوضوع األول موضوع مفيد بصورة خاصة لوضع إطار إلحصاء زراعي الحق واستقصاءات زراعية الحقة، ولهذا 11.5 
السبب أوصى به البرنامج العاملي لإلحصاء الزراعي 2020 ويتّم مناقشته فيما يلي. استخدام هذا املوضوع يشتمل 
على جمع املعلومات التي من شأنها حتديد ما إذا كانت العائلة داخلة في أي شكل من أشكال أنشطة اإلنتاج الزراعي 
للحسابات اخلاصة )أي: احملصول و/أو املاشية(، وإن كانت احلالة كذلك، يتوجب احلصول على بيانات رئيسية عن حجم 
املزرعة - مثل مساحة األرض وعدد رؤوس املاشية )بأنواع املاشية املناسبة للدولة(. لذلك، تكون البنود األساسية املوصى 

بها للدخول في إحصاء السكان واإلسكان على الوجه التالي:
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البنود األساسية
1: إن كانت العائلة مشاركة في أي شكل من أشكال اإلنتاج الزراعي للحسابات اخلاصة

2: قياس حجم املزرعة، مثل مساحة األرض )أو عدد الرقع( املستخدمة ألغراض اإلنتاج الزراعي، وعدد 
رؤوس املاشية

إن البنود األساسية 1 و2 هي احلد األدنى جملموعة البنود املتعلقة بالزراعة إلدخالها في إحصاء السكان واإلسكان 12.5 
األنشطة  ويغطي  اخلاصة،  للحسابات  الزراعي  اإلنتاج  في  املنخرطة  العائالت   1 البند  يحدد  العائلة.  مستوى  على 

األساسية التي تهم الدولة. ويطلب البند 2 مزيد من املعلومات عن مدى األنشطة الزراعية للعائالت.

كما ميكن أيضاً جمع معلومات عن أنشطة الغابات، ومصائد األسماك واملزارع املائية من خالل إحصاء السكان 13.5 
واإلسكان في احلاالت التي تكون فيها ذات أهمية للدولة. ميكن أن تسّهل هذه املعلومات إعداد اإلطار عندما ترغب الدول 

في إجراء إحصاء زراعي الحق يخرج عن النطاق الزراعي )كما متّت املناقشة في الباب السادس(. 

كما ميكن للدول التي ترغب في جمع بيانات أكثر توسعاً إدخال وحدة زراعية في إحصاء السكان واإلسكان، تتكون 14.5 
من مجموعة مختارة من البنود اإلطارية املدرجة في البرنامج العاملي لإلحصاء الزراعي 2020، مثل:

البنود اإلطارية )مجموعة مختارة من البنود املناسبة من البرنامج العاملي لإلحصاء الزراعي 2020(: 
البند 0101: تعريف امللكية الزراعية وموقعها 
البند 0107: الغرض األساسي من إنتاج امللكية

البند 0201: املساحة الكلية للملكية
البند 0301: استخدام الرّي في امللكية: الري املتحكم فيه كلياً وجزئياً

البند 0401: أنواع احملاصيل املؤقتة في امللكية
البند 0405: أنواع احملاصيل الدائمة في امللكية وما إذا كانت في زراعات مجمعة

البند 0502: عدد احليوانات )بأنواع املاشية املناسبة للدولة(
البند 1201: وجود مزارع مائية في امللكية

البند 1301: وجود مساحة كثيفة األشجار في امللكية
البند 1401: انخراط أعضاء العائلة في نشاط صيد أسماك 

إن البنود األساسية واإلطارية املدرجة في ما سبق مناسبة بصورة مبدئية على مستوى األسرة. وميكن جمع 15.5 
املعلومات املطلوبة على مستوى األسرة كجزء من احلصر األساسي. وفي حالة البنود األساسية ميكن إدخال تلك 
حتميل  يتّم  ال  بحيث  السكاني  لإلحصاء  اإلحصاء  على  السابقة  اإلدراج/املساحة  مرحلة  في  بديلة  بصورة  البنود 
االستبيان حمالً زائداً. إّن لألسلوب األخير ميزة وهي ميكن جتميع إطار اإلحصاء الزراعي مباشرة من ممارسة اإلدراج/

االستبيان.  دون االضطرار النتظار معاجلة  املساحة 

عادة هناك توافق واحد إلى واحد بني امللكية والعائلة العاملة في اإلنتاج الزراعي للحسابات اخلاصة. ومن ثم، فإن 16.5 
حتديد العائالت التي لها ملكيات زراعية ووضع مقياس للحجم سوف ميدنا ببيانات رئيسية ميكن استخدامها عند جتهيز 
إطار امللكيات لإلحصاء الزراعي. كما أنها سوف حتّسن تصميم العينات والبيانات للتبويب املتقاطع وحتليل العالقة بني 

البيانات السكانية واألنشطة الزراعية. 

فئة 17.5  تشكل  واإلسكان  السكان  إحصاء  في  الزراعية  للوحدة  سبق  ما  في  بها  املوصى  اإلطارية  البنود  إن 
البنود األساسية من  اإلطارية  البنود  وتتجاوز   .2020 الزراعي  العاملي لإلحصاء  للبرنامج  اإلطارية  البنود  فرعية من 
بيانات  توفير  في  يستخدم  أن  ميكن  ما  وهو  العائلي،  القطاع  في  الزراعية  البيانات  من  أوسع  مجال  تغطية  أجل 
اإلطارية  البنود  بعض  إدخال  يكون  أن  وميكن  العينات.  تصميم  ولتحسني  واإلحصاءات  العينات  ألطر  مساعدة 
كأسلوب  الزراعي  اإلحصاء  إلجراء  تخطط  التي  للدول  بالنسبة  مفيداً  واإلسكان  السكان  إحصاء  في  اإلضافية 

الباب اخلامس: العالقة باإلحصاءات األخرى
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أن  التركيبي خالل إحصاء السكان واإلسكان، وميكن  احملورية لألسلوب  الوحدة  احلالة ميكن جمع  تركيبي. وفي هذه 
العينات.  يتّم على أساس  الذي  التكميلية،  الوحدات  الزراعي على  يركز اإلحصاء 

وعند استخدام الوحدة الزراعية في إحصاء السكان واإلسكان فإنه قد يكون من الصعب إدخال جميع البنود اإلطارية 18.5 
املوصى بها، والتي ميكن اختيارها طبقاً ملتطلبات معينة. ويوجد مزيد من التفاصيل ألساليب اختيار البنود اإلطارية في 

توجيهات ربط إحصاءات السكان واإلسكان باإلحصاءات الزراعية، )الفاو وصندوق األمم املتحدة للسكان، 2012(؛. 

ب. دمج اإلحصاء الزراعي مع اإلحصاء املائي 

الدول 19.5  من  كثير  في  واهتمام  املائية  األحياء  تربية  عن  الهيكلية  البيانات  على  كبير  طلب  هناك  زال  وما 
البيانات  جمع  وميكن  معاً.  واملائي  الزراعي  اإلحصاء  نوعي  إجراء  طريق  عن  بالزراعة  املائية  األحياء  تربية  بربط 
تقوم  التي  الزراعية  للملكيات  فقط  املائي  اإلنتاج  بنود  من  قليل  إدخال  بواسطة  الزراعي  اإلحصاء  في  املائية 
بيانات  جمع  أجل  من  واملائية  الزراعية  امللكيتني  لكال  مشترك،  مائي  زراعي  إحصاء  في  أو  املائي،  باإلنتاج  أيضاً 
البرنامج  قدم  وقد   .)12 املوضوع  الثامن،  الباب  )انظر  بالزراعة  أيضاً  مرتبطة  ليست  التي  مائية  وحدات  من 
 .2020 الزراعي  لإلحصاء  العاملي  البرنامج  في  بها  االحتفاظ  ومّت  الفكرة  هذه   2010 الزراعي  لإلحصاء  العاملي 
اإلحصائني  بإجراء  قيامها  عند  الدول  بواسطة  بحثها  يلزم  التي  األساسية  القضايا  على  القسم  هذا  ويركز 
مائية  إحصائيات  جلمع  توجيهات  في  املائية  اإلحصائيات  جمع  عن  املعلومات  من  مزيد  على  احلصول  وميكن  معاً. 
إطار  خالل  من  املائية  األحياء  وتربية  مصائداألسماك  إحصائيات  لتعزيز  وتوجيهات  1997ب(؛  )الفاو،  هيكلية 

 .)2015 العاملية،  )اإلستراتيجية  إحصائي  عمل 

مجال اإلحصاء الزراعي

وطبقاً للتصنيف الصناعي الدولي املوحد جلميع األنشطة االقتصادية )املراجعة 4(، تعد الزراعة وتربية األحياء املائية 20.5 
نشاطني اقتصاديني منفصلني. ميثل إنتاج تربية األحياء املائية أنشطة في التصنيف الصناعي املوحد جلميع األنشطة 
االقتصادية في اجملموعة 032 بينما ميثل اإلنتاج الزراعي أنشطة في اجملموعة 011 إلى 015 )األمم املتحدة، 2008(؛. أّما من 
ناحية إحصائية، فنوعي اإلحصاء منفصالن، ولكن عملياً، ميكن في أغلب األحوال دمجهما في نظام حصر ميداني واحد. 

إّن ذلك اإلحصاء املوحد يشار إليه "إحصاء الزراعة وتربية األحياء املائية".

إن تربية األحياء املائية هو زراعة الكائنات املائية مثل األسماك والقشريات والرخويات والنباتات، بعكس األشكال 21.5 
األخرى من االستثمار املائي مثل مصائد السمك الطبيعية. وملزيد من املعلومات عن تعريف تربية األحياء املائية، انظر 
الباب 8، املوضوع 12 "تربية األحياء املائية"، الفقرات 3.12.8 - 5.12.8. حيث مّت وضع التمييز الواضح بني تربية األحياء املائية 

ومصائد السمك الطبيعية. 

الوحدة اإلحصائية إلحصاء تربية األحياء املائية 

مّت تعريفها بطريقة مماثلة للملكية 22.5  املائية، وقد  امللكية  املائية هي  تربية األحياء  إن الوحدة اإلحصائية إلحصاء 
الزراعية، على الوجه التالي:

"إن امللكية املائية هي وحدة اقتصادية لإلنتاج املائي حتت إدارة واحدة، وتشمل كافة املرافق املائية بصرف النظر عن 
املسمى أو الشكل القانوني أو احلجم. وميكن ممارسة اإلدارة الواحدة بواسطة فرد واحد أو عائلة أو بصورة مشتركة 
بواسطة فردين أو أكثر أو عائلتني أو أكثر، أو بواسطة جماعة أو قبيلة، أو بواسطة شخص قانوني مثل الشركة أو 
الوكالة احلكومية أو التعاونية. وتوجد املرافق املائية للملكيات املائية في منطقة منفصلة أو أكثر أو في تقسيم 

إداري أو أرضي أو أكثر، مع مشاركة املرافق لنفس الوسائل اإلنتاجية، مثل العمالة واملباني واملاكينات". 

إطار 23.5  في  مختلفة  صناعات  في  تعمل  متميزة  مؤسسية  وحدات  هي  املائية  وامللكيات  الزراعية  امللكيات  إن 
 .)1 امللحق  )انظر  االقتصادية  األنشطة  جلميع  املوحد  الدولي  الصناعي  للتصنيف  الوطني  احملاسبة  نظام  عمل 
على  العائلة  قد حتتوي  املثال،  على سبيل  املشروع؛  نفس  من  جزءاً  بكونهما  وثيقة  بينهما عالقة  يكون  قد  أّنه  إال 
مثل  املدخالت  نفس  في  مائية  وملكية  زراعية  ملكية  تتشارك  أن  أيضاً  ميكن  كما  مائية.  وملكية  زراعية  ملكية 

األرض، واملاكينات، والعمالة - مثل: االستزراع السمكي في حقول األرز. 
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منهجية إحصاء الزراعة وتربية األحياء املائية

يقدم هذا القسم املبادىء الرئيسية ملنهجية اإلحصاء املشترك للزراعة وتربية األحياء املائية ويناقش االنعكاسات 24.5 
بالنسبة لتعريفات بند دمج عمليات نوعني من اإلحصاء. ويوجد في الباب العاشر معلومات عن تبويبات إحصاء الزراعة 

ووتربية األحياء املائية. 

ميكن وضع إطار إلحصاء الزراعة وتربية األحياء املائية بطرق مختلفة:25.5 

u  تربية وملكيات  الزراعية  امللكيات  لتحديد  قاعدة  إليجاد  السكاني  اإلحصاء  من  عائلي  إطار  استخدام 
األحياء املائية في القطاع العائلي من إحصاء الزراعة وتربية األحياء املائية؛ 

u  للحسابات الزراعي  اإلنتاج  في  املنخرطة  العائالت  لتحديد  السكاني  اإلحصاء  في  إضافية  أسئلة  إدخال 
اخلاصة و/أو إنتاج تربية األحياء املائية للحسابات اخلاصة؛

u  وضع إطار للملكيات الزراعية و/أو ملكيات تربية األحياء املائية من مصادر إدارية أو مصادر إحصائية، مثل
سجالت األعمال أو السجالت اإلحصائية. قد ينطبق هذا في العادة على القطاع غير العائلي. 

املستخدمة 26.5  املنهجية  تعتمد  وسوف  املائية.  األحياء  وتربية  الزراعة  إلحصاء  األطر  دمج  استخدام  يتّم  وعادة، 
لإلحصاء املشترك على نوع اإلطار. فإذا كان إطار القطاع العائلي قائماً على أساس اإلحصاء السكاني، قد نتمّكن من 

إجراء اإلحصاء املشترك على الوجه التالي: 

u  الزراعة وتربية األحياء املائية من خالل قائمة بالعائالت إنشاء اإلطار األساسي للعائالت بالنسبة إلحصاء 
بعد  وقت  أسرع  في  املائية  األحياء  وتربية  الزراعة  إحصاء  إجراء  مّت  )إذا  السكاني  اإلحصاء  في  حصرها  مّت 
مّت إجراء إحصاء  )إذا  أو قوائم محدثة للعائالت في مساحات حصر اإلحصاء السكاني  اإلحصاء السكاني( 

الزراعة وتربية األحياء املائية بعد فترة من اإلحصاء السكاني(؛ 
u  في املشاركة  العائالت  لتحديد  الكاشفة  األسئلة  عائلة بعض  اإلحصائي، سؤال كل  اإلدراج  خالل عملية 

األنشطة اإلنتاجية للمحاصيل أو املاشية أو تربية األحياء املائية. استخدام هذه املعلومات في حتديد كافة 
املائية؛  تربية األحياء  الزراعية وكافة ملكيات  امللكيات 

u  إضافة امللكيات التجارية وحصر كافة امللكيات الزراعية وملكيات تربية األحياء املائية جلمع بيانات إلحصاء
املائية. وتربية األحياء  الزراعة 

مشتركة 27.5  وتعريفات  ومفاهيم  بنود  استخدام  هو  املائية  األحياء  وتربية  الزراعة  إحصائي  دمج  عناصر  أهم  من 
لإلحصائني. وتوجد حاجة إلحداث تغييرات طفيفة من أجل جعل بعض البنود قابلة للتطبيق على امللكيات الزراعية 
وملكيات تربية األحياء املائية. على سبيل املثال، ميكن إعادة تسمية "املالك الزراعي" في البندين 0104 "نوع املالك الزراعي" 
و0105 "عمر املالك الزراعي" لتكونا "املالك"، لوصف صانع القرار األساسي بالنسبة لكل من ملكية زراعية وملكية تربية 
األحياء املائية. كما أن البند 0107 "الغرض األساسي من إنتاج امللكية" قد يحتاج إلى تعديل إلحصاء تربية األحياء املائية 

حتى يغطي الدخل من إنتاج تربية األحياء املائية. 

بالنسبة إلحصاء يغطي ملكيات تربية األحياء املائية، قد تكون هناك حاجة إلى تغيير في املفاهيم والتعريفات 28.5 
في بعض املواضيع: 

u  في مبا  املائية،  األحياء  تربية  املستخدمة في  املساحات  امللكية  تعريف مساحة  يتضمن  األرض.   :2 املوضوع 
أّن رقع تربية األحياء املائية اإلضافية قد حتتاج إلى تعريف. وميكن أن تتكون الرقع  ذلك املرافق الداعمة، إال 
من مسطحات مائية. قد تكون هناك حاجة إلى إجراءات خاصة بالنسبة للبند 0204 )املوقع( حيث ال تقع 
رقعة ما في تقسيم إداري، ولكن في البحر. قد ال يكون البند 0209 )استخدام الزراعة املتنقلة( والبند 0210 

)عدد السنوات منذ إخالء األرض( مطبقني على الرقع املكونة من مسطحات مائية.
u  إنتاج لتحسني  باملياه  األرض  إمداد  إلى  الرّي  مفهوم  يشير  قياسي،  زراعي  إحصاء  أي  في  الرّي.   :3 املوضوع 

احملاصيل. وميكن توسيع هذا املفهوم ليشمل توفير املياه لالستزراع املائي أيضاً. 
u  احملاصيل إلنتاج  املستخدمة  املمارسات  إلى  البنود  من  الفئة  هذه  تشير  الزراعية.  املمارسات   :6 املوضوع 

 0604 البند  يتضمن  أن  ويجب  املائية.  األحياء  تربية  ليغطي  توسعة  إلى  ذلك  يحتاج  قد  فقط.  واملواشي 
املمارسات  بعض  إدخال  أيضاً  ميكن  كما  املائية.  األحياء  تربية  إنتاج  في  املستخدمة  واملعدات  املاكينات 

املائية.  بتربية األحياء  اإلضافية اخلاصة 
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u  أن املائية. كما يجب  األحياء  تربية  أيضاً خدمات  البنود  أن تغطي هذه  الزراعية. يجب  اخلدمات   :7 املوضوع 
األحياء  تربية  ألغراض  ائتمان  االئتمانية،  التسهيالت  باستخدام  املتعلقة   0704 - 0701 البنود  تتضمن 
املائية. كما قد تكون هناك حاجة أيضاً ألن تغطي البنود 0705 - 0706 املتعلقة مبصادر املعلومات واخلدمات 

املائية.  اإلرشادية، خدمات تربية األحياء 
u  صلة له  الذي  العمل  امللكية"  في  "العمل   ،0902 البند  يتضمن  أن  يجب  امللكية.  في  العمل   :9 املوضوع 

العمالة املستخدمة  امللكية  باملستخدمني في  املتعلق   ،0903 البند  أن يتضمن  املائية. يجب  األحياء  بتربية 
العمل  امللكية  في  التعاقدي  بالعمل  املتعلق   ،0907 البند  يتضمن  أن  يجب  املائية.  األحياء  تربية  إنتاج  في 

في إنتاج تربية األحياء املائية.

الزراعية أو ملكيات تربية األحياء املائية عند اإلعداد 29.5  دراسة احلاجة إلى بيانات خاصة بامللكيات  كما يجب أيضاً 
تكون هناك حاجة  أن  زراعية/استزراع سمكي، ميكن  ممارسات  املثال، في وحدة  املشترك. على سبيل  لتنفيذ اإلحصاء 
وتربية  الزراعة   )iii(و املائية فقط؛  األحياء  تربية   )ii(؛ الزراعة فقط   )i( في:  املستخدمة  املاكينات  لبيانات منفصلة عن 

األحياء املائية. يجب أن يتّم تصميم االستبيانات بعناية للتأكد من أن تلك االحتياجات ميكن تلبيتها.

الواحدة" في امللكية إلحصاء 30.5  العائلة  10 عن "توزيع القرارات وامللكية داخل  البند  كما قد يلزم أيضاً مراجعة 
الزراعية وأنشطة تربية األحياء املائية.  الزراعة وتربية األحياء املائية. ويجب توسعة ذلك ليغطي األنشطة 

وقد تقرر إحدى الدول تنفيذ اإلحصاء املشترك باستخدام األسلوب التركيبي، مع وجود الوحدة احملورية جملموعة 31.5 
محدودة من البيانات الرئيسية عن بنية امللكيات الزراعية وملكيات تربية األحياء املائية، وتوفير وحدة تكميلية قائمة 
على أساس العينات لبيانات هيكلية أكثر تفصيالً. ويجب إدخال البنود اإلطارية املتعلقة بالبيانات الهيكلية األساسية، 
بإدخال بند واحد  املائية. ويوصى أيضاً  العائلة واستخدام األرض، في الوحدة احملورية إلحصاء تربية األحياء  مثل حجم 
إضافي متعلق بتربية األحياء املائية - مساحة تربية األحياء املائية بالنوع واملوقع - )انظر أدناه( في الوحدة احملورية )انظر 

الفقرات 7.12.8 إلى 10.12.8(:

1202 مساحة تربية األحياء املائية طبًقا لنوع املوقع )للملكية(
u استخدام األرض

l أرض صاحلة للزراعة
l أرض ال تصلح للزراعة
u الداخلية املياه 
u الشاطئية املياه 

إن استخدام مجموعة مشتركة من البنود اإلطارية إلحصاءات الزراعة وتربية األحياء املائية قد يجعل من املمكن 32.5 
إدارة الوحدات احملورية لإلحصائني باستخدام نفس االستبيان. 

أطر 33.5  أساس  على  قائمة  املائية  األحياء  وتربية  الزراعة  إلحصاء  التكميلية  اإلحصائية  الوحدات  تكون  أن  يجب 
أو ملكيات استزراع  زراعية،  التكميلية استقصاءات مللكيات  الوحدات  أن تكون  الوحدات احملورية. وميكن  مستمدة من 
مائي، أو ملكيات زراعية وملكيات استزراع مائي معاً. على سبيل املثال، ميكن أن تكون وحدة استزراع مائي قائمة على 
أساس إطار مللكيات استزراع مائي، بينما ميكن أن تغطي وحدة أمن غذائي عائلي كل من امللكيات الزراعية وملكيات 

تربية األحياء املائية. 
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ج. العالقة باإلحصاءات االقتصادية

إن إحصاء تربية األحياء املائية مكّون من مكونات النظام اإلحصائي االقتصادي الكّلي القائم على نظام احملاسبة 34.5 
احملاسبة  نظام  ظّل  وفي   .)1 امللحق  )انظر  االقتصادية  األنشطة  جلميع  املوحد  الدولي  الصناعي  والتصنيف  الوطني 
الوطني، تقّسم كافة األنشطة االقتصادية لدولة ما إلى صناعات، مثل الزراعة، التصنيع، إلخ. وتقوم الدول عادة في 
سبيل تصميم األنظمة اإلحصائية الوطنية، بإجراء سلسلة من اإلحصاءات االقتصادية اخلاصة بكل صناعة، أو بإجراء 
إحصاءات اقتصادية شاملة منتظمة تغطي كافة الصناعات. إن اإلحصاء الزراعي يقيس الصناعة الزراعية وهو ما ال 

يغطى عادة في اإلحصاء االقتصادي. 

عادًة، يتّم إجراء اإلحصاءات االقتصادية باستخدام "املنشأة" باعتبارها الوحدة اإلحصائية )انظر امللحق 1(. ويكون 35.5 
اإلحصاء  برنامج  الزراعي في  اإلحصاء  دمج  احتمال  ذلك  يفتح  املنشأة.  مع مفهوم  الزراعية متوافقاً  امللكية  تعريف 

االقتصادي. وميكن أن يأخذ ذلك عدة أشكال: 

والتصنيفات 36.5  والتعريفات  املفاهيم  أن  التأكد من  إّن  املشتركة.  والتصنيفات  والتعريفات  املفاهيم  استخدام 
اإلحصاء  بيانات  تكون  أن  وذلك يضمن  الوطني  احملاسبة  نظام  الزراعي متوافقة مع مبادئ  اإلحصاء  املستخدمة في 
الزراعي متوافقة مع البيانات املأخوذة من إحصاءات واستقصاءات أخرى. يجب أن تولي الدول عناية خاصة الستخدام 

املعايير القياسية اإلحصائية الدولية.

التجارية، مبا في ذلك املنشآت 37.5  الدول بسجل للمنشآت  حتتفظ  الغالب األعّم،  في  املشتركة.  األطر  استخدام 
الزراعية، الستخدامه في اإلحصاءات واالستقصاءات االقتصادية. وميكن أن يوفر ذلك إطاراً جيداً لإلحصاء الزراعي. وفي 
الغالب أيضاً، تغطي هذه السجالت القطاع غير العائلي فقط، وتُستخدم في اإلحصاء الزراعي لتكميل إطار الوحدات 
العائلية املتاحة من اإلحصاء السكاني. وحتتوي السجالت التجارية عادًة على معلومات أساسية معّينة عن كل وحدة، 

وهو قد يكون ذا فائدة لإلحصاء الزراعي.

دمج اإلحصاء الزراعي في اإلحصاءات االقتصادية القائمة. في بعض األحيان، يكون من املمكن دمج اإلحصاء 38.5 
الزراعية  لإلحصاءات  احلالية  اجلولة  في  املستخدم  التركيبي  األسلوب  إّن  وقائم.  اقتصادي شامل  إحصاء  في  الزراعي 
يتكيف جيداً مع هذا األسلوب. ويكون أحد اخليارات هو إدخال اإلحصاء الزراعي الرئيسي في إحصاء اقتصادي قائم، مع 

إدارة الوحدات التكميلية لإلحصاء الزراعي، حسب احلاجة، على أساس الوحدة اإلحصائية احملورية. 

ربط البيانات بني إحصاء الزراعة وإحصاء تربية األحياء املائية. ميكن أن يوّفر التنسيق بني نوعي اإلحصاء الزراعي 39.5 
واالقتصادي فرصة لربط البيانات بني أنواع اإلحصاء اخملتلفة. ويعني ربط البيانات في هذا املوقف أن تكون ملكية زراعية 
معينة في اإلحصاء الزراعي متوافقة مع نفس الوحدة في إحصاء اقتصادي، لتمكني استخدام البيانات املأخوذة من 

اإلحصاء االقتصادي في تبويب وحتليل اإلحصاء الزراعي. 

د. جمع بيانات زراعية إضافية للعائالت التي ليست من املنتجني الزراعيني 

للمحاصيل 40.5  اإلنتاجية  األنشطة  هيكل  قياس  إلى  سابقة،  أبواب  في  قدمت  كما  الزراعية،  اإلحصاءات  تهدف 
واملاشية، والتي يتّم إجرائها بواسطة امللكيات الزراعية. كما تستخدم بعض الدول اإلحصاء الزراعي جلمع بيانات إضافية 
محدودة عن العائالت التي ليس لها ملكيات زراعية عندما تكون الفرص األخرى جلمع البيانات قليلة. يجب البحث في 
الزراعي 2010 هذه الفكرة ومّت  البرنامج العاملي لإلحصاء  زراعي موّسع خصوصاً في هذا السياق. لقد تضمن  إحصاء 

االحتفاظ بها. وميكن االطالع على إيضاح أكثر تفصيالً لهذا القسم في البرنامج العاملي لإلحصاء الزراعي 2010.

غالباً ما يكون من الضروري، في أي إحصاء زراعي، مقابلة كل عائلة في مرحلة اإلدراج من أجل حتديد امللكيات 41.5 
الزراعية قبل مواصلة العمل من أجل جمع البيانات املطلوبة املتعلقة بالزراعة من كل ملكية. تطبق هذه اخلصوصية 
عندما يتّم احلصول على إطار اإلحصاء الزراعي من قوائم العائالت في إحصاء سكاني )انظر الفقرة 24.4(. وألّنه يجب 
مقابلة جميع العائالت بأي حال من األحوال، قد يكون جمع كمية محدودة من البيانات اإلضافية جلميع العائالت أمراً 
موِفراً للتكاليف. قد تكون بعض الدول مهتمة بجمع البيانات، خاصة بالنسبة للعائالت الداخلة في الزراعة بطريقة أو 
بأخرى، مثل العائالت التي تعيش في املناطق الريفية والتي يكون إنتاجها الزراعي دون حدود االنتهاء للملكية أو العائالت 

التي يعمل أعضائها في الزراعة. 
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في 42.5  املستخدمة  املعلومات  إلى جمع  زراعياً  املنتجة  غير  العائالت  البيانات من  توجيه عملية جمع  األفضل   من 
في  التركيبي  األسلوب  استخدام  عند  التكميلية،  الوحدات  إلى  أو  تفصيالً،  أكثر  ريفية  الستقصاءات  إطار   وضع 

اإلحصاء الزراعي. 

استخدام طرق جمع بيانات أخرى في النظام اإلحصائي املتكامل لتلبية احتياجات البيانات 
الزراعيني من 43.5  املنتجني غير  بيانات إضافية من  إلى  بتلبية احلاجة  الدرجة األولي  يتّم االهتمام في  أن  يُستحسن 

خالل طرق جمع بيانات أخرى، وليس من اإلحصاء الزراعي. وغالباً ما يكون في اإلمكان استخدام استقصاءات عائلية 
وطنية أخرى لتلبية احتياجات البيانات الزراعية اإلضافية أو بيانات عن العائالت الريفية. تقوم كثير من الدول بإجراء 
استقصاءات منتظمة عن التوظيف والسكان. وغالباً ما تتضمن استقصاءات قياس مستويات املعيشة مكوناً زراعياً. 
إن استخدام استقصاء قائم لتلبية احتياجات البيانات الزراعية اإلضافية يعد وسيلة أرخص ويتيح أيضاً الفرصة إلجراء 
مزيد من التحليالت، من االستقصاء القائم بذاته. على سبيل املثال، يوفر استقصاء قياس مستوى املعيشة منظومة 
ضخمة من البيانات عن موضوعات اجتماعية واقتصادية مختلفة، مثل الدخل واإلنفاق وهو قد يكون ذا فائدة في حتليل 

البيانات الزراعية.

قد تكون هناك حاجة لبيانات ال تغطى عادًة في إحصاء ما، مثل األمن الغذائي العائلي أو الدخل العائلي. وعادة 44.5 
البيانات  تلك  جمع  من  أفضل  السكاني،  اإلحصاء  من  عينات  إطار  أساس  على  منفصل  استقصاء  إجراء  يكون  ما 
التفصيلية كجزء من إحصاء زراعي أوسع. يجب أن يعمل فريق تنمية اإلحصاء الزراعي على نحو وثيق مع فرق البيانات 

االستقصائية من أجل تنسيق العمل في أنشطة اإلحصائني.

تكون الدول عادة قادرة على حتقيق أغلب احتياجات البيانات الزراعية اإلضافية مباشرة من عمليات جمع بيانات 45.5 
أخرى، مثل استقصاء قائم، أو من خالل استقصاء خاص. في حاالت نادرة فقط تكون هناك حاجة إلى توسعة اإلحصاء 

الزراعي ليتجاوز عملية جمع البيانات عن أنشطة اإلنتاج الزراعي.

التغطية والوحدة اإلحصائية إلحصاء زراعي موسع

في اإلحصاء الزراعي املوسع، يجب االهتمام بجمع بيانات عائالت اإلنتاج غير الزراعي خالل مرحلة اإلدراج لإلحصاء 46.5 
الزراعي، عند زيارة جميع العائالت. ومن ثم تكون الوحدات التي مّت تغطيتها معرفة كعائالت ريفية من ناحية أّنها عائالت 
اإلحصاء  أن  العلم  مع  السكاني.  اإلحصاء  بواسطة  عادة  تعريفها  ويتّم  ريفية،  باعتبارها  محددة  مناطق  في  تعيش 
للعائالت الريفية، بذاته، ال يغطي كافة امللكيات الزراعية؛ فبعض العائالت التي تعيش في مناطق ريفية لديها أنشطة 

إنتاج محصولي وتربية مواشي. 

إن إدخال هذه البيانات قد يسمح بوجود احتمال لتغطية العائالت التي حتتوي على عضو واحد على األقل له نشاط 47.5 
زراعي. كما ميكن أيضاً إدخال عائالت حتتوي على أشخاص يعملون في ملكياتهم اخلاصة، وكذلك عائالت بها أشخاص 

يعملون كمستخدمني في وظائف زراعية أو عائالت يكون مصدر دخلها الرئيسي من الزراعة.

فيها 48.5  تغطى  حاالت  في  الزراعي.  اإلحصاء  يغطيها  التي  اجلغرافية  املناطق  عادًة  موسع  زراعي  إحصاء  ويغطي 
مناطق جغرافية أخرى، يجب االهتمام باستخدام وسائل جمع بيانات أخرى، مثل االستقصاءات العائلية، من أجل تلبية 

احتياجات املعلومات. 

اإلحصائية: 49.5  الوحدات  من  أنواع  ثالثة  تغطية  يتّم  الطريقة،  بهذه  الزراعي  اإلحصاء  توسعة  مع  أنه  العلم   مع 
)i( ملكيات زراعية في القطاع العائلي؛ )ii( ملكيات زراعية في القطاع غير العائلي؛ )iii( عائالت ذات إنتاج غير زراعي. 

منهجية وبنود اإلحصاء الزراعي املوسع

جمع 50.5  يتّم  عندما  أّنه  إال  والتركيبي.  التقليدي  اإلحصاء  أسلوبي  في  األساسية  اإلطارية  البنود  جمع  ميكن 
األنشطة  جلميع  املوحد  الدولي  الصناعي  التصنيف  تعريف  حسب  الزراعة  مجال  تتجاوز  تفصيالً  أكثر  بيانات 
الزراعي.  لإلحصاء  التركيبي  لألسلوب  مالءمة  أكثر  يكون  املوسع  الزراعي  اإلحصاء  فإن   ،)4 )املراجعة  االقتصادية 
بينما  الزراعي،  غير  اإلنتاج  ذات  العائالت  عن  األساسية  اإلطارية  البنود  جلمع  احملورية  الوحدة  استخدام  ميكن  كما 
غير  إنتاج  ذات  عائالت  من  إضافية  بنود  جلمع  مناسبة  طريقة  التركيبي  لألسلوب  التكميلية  االستقصاءات  توفر 
نوع  تفاصيل  من  مزيد  مناقشة  ويتّم  الزراعة.  خارج  معينة  ريفية  إنتاجية  ألنشطة  توجيهه  ميكن  ما  وهو  زراعي، 

.54.5 - 51.5 البنود اإلضافية في الفقرات 

البرنامج العاملي لإلحصاء الزراعي 2020
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األسلوب التركيبي: الوحدات التكميلية 

عند استخدام األسلوب التركيبي في اإلحصاء الزراعي، فإنه توجد إمكانية جلمع بعض البيانات من عائالت ذات إنتاج 51.5 
غير زراعي كوحدة تكميلية. وتركز نوعية البيانات التي يتّم جمعها للعائالت ذات اإلنتاج غير الزراعي عادة على األنشطة 
األنشطة  جلميع  املوحد  الدولي  الصناعي  التصنيف  تعريف  حسب  الزراعة  مجال  ذلك  يتجاوز  وقد  الريفية.  اإلنتاجية 
االقتصادية )املراجعة 4(، مثل العمالة الريفية للعائالت ذات اإلنتاج غير الزراعي، أو أنشطة مصائد األسماك، أو تربية 
األحياء املائية أو استخدام الغابات، التي يتّم تغطيتها بقطاعات تتعلق بالزراعة. إّن تغطية الزراعة فقط لن يغطي جميع 
السكان املشاركني في هذه األنشطة. ميكن أن يغطي نوع البيانات التي يتّم جمعها بنوداً إطارية أساسية أو بنوداً أكثر 

تفصيالً من موضوعات تكميلية.

كما ميكن أيضاً تطبيق بعض البنود األساسية/اإلطارية لإلحصاء الزراعي احملددة في الباب السابع على العائالت 52.5 
ذات اإلنتاج غير الزراعي - بوجه خاص: البند 0801 "حجم العائلة"؛ والبند 1201 "وجود الزراعة في امللكية"؛ والبند 1301 
"وجود األرض كثيفة األشجار في امللكية"؛ والبند 1401 "انخراط أعضاء العائلة في نشاط صيد أسماك"؛ والبند 0108 

"األنشطة االقتصادية األخرى للعائلة". 

هي: 53.5  املوسع  الزراعي  لإلحصاء  ومناسبة  الزراعي  غير  اإلنتاج  ذات  بالعائالت  املتعلقة  التكميلية  املوضوعات  إن 
األحياء  "تربية   12 املوضوع  العائلي"؛  الغذائي  "األمن   11 املوضوع  واالجتماعية"؛  الدميوغرافية  "اخلصائص   8 املوضوع 
املائية"؛ املوضوع 13 "الغابات" واملوضوع 14 "مصائد األسماك". ميكن أن تكون هذه الوحدات مفيدة بصفة خاصة، على 
العائلية على  أو االستقصاءات  العائلية  التكميلية  الوحدات  تطبيق  أيضاً  للعائالت. كما ميكن  أوسع  أساس تغطية 

موضوعات أخرى. 

يجب أن يكون عدد البنود في حده األدنى مع الوضع في االعتبار البيانات املتاحة بالفعل من اإلحصاء السكاني 54.5 
جمعها  يتّم  أن  أيضاً  يجب  الزراعي.  غير  اإلنتاج  ذات  للعائالت  مطلوبة  إضافية  بيانات  أية  بأّن  العلم  مع  غيره.  ومن 

للعائالت ذات اإلنتاج الزراعي للحسابات اخلاصة. 

استخدام البيانات العائلية للملكيات الزراعية والعائالت ذات اإلنتاج غير الزراعي.

يُفّضل أن مي حتليل النتائج ونشرها وأن يتّم التمييز بوضوح بني وحدات امللكية الزراعية والعائالت ذات اإلنتاج غير 55.5 
الزراعي. 

ذات 56.5  العائالت  من  عليها  احلصول  يتّم  التي  املعلومات  دمج  يجب  مركب  حتليل  إعداد  في  الدول  ترغب  عندما 
بذلك  وللقيام  العائلي.  القطاع  الزراعية في  امللكيات  احلصول عليها من  يتّم  التي  البيانات  الزراعي مع  غير  اإلنتاج 

يجب توافر وحدة إحصائية مشتركة وهي العائلة. 

إن تعريف امللكية الزراعية مييز بني الوحدة االقتصادية لإلنتاج الزراعي والعائلة )انظر الفقرات 7.6 - 14.6(. وتعّرف 57.5 
كثير من الدول الوحدتني على أنهما متكافئتان، وهو ما يتيح عمل حتليل مركب.

هـ. وحدة مصائد األسماك

هو 58.5  الوحدة  القصد من  وكان   .2020 الزراعي  العاملي لإلحصاء  للبرنامج  منوذجية ملصائداألسماك  وحدة  تقدمي  مت 
استخدامها من ِقَبل الدول التي تقوم بإجراء إحصاء زراعي موّسع يتّم فيه جمع بيانات إضافية محدودة عن العائالت. 
يوجد هناك طلب كبير على بيانات صيد الكفاف العائلي وتقترح الوحدة وجود بنود ستجمع بيانات عن أنشطة صيد 
صغيرة احلجم على مستوى العائلة. وليس من القصد استهداف عمليات الصيد التجارية كبيرة احلجم، والتي تستخدم 

أطر ووحدات حصر منفصلة. 

تبقى البنود املغطاة بواسطة الوحدة خارج مجال الزراعة حسب تعريف التصنيف الصناعي الدولي املوحد جلميع 59.5 
األنشطة االقتصادية )املراجعة 4(. وتقع مصائد األسماك حتت اجملموعة 031، بينما تقع الزراعة حتت اجملموعات من 011 
إلى 015 )األمم املتحدة، 2008(. حتت هذا التعريف تكون مصائد األسماك والزراعة نشاطني اقتصاديني منفصلني، وتكون 
مصائد األسماك خارج مجال اإلحصاء الزراعي. لذلك، تدخل املصائد السمكية في مجال اإلحصاء الزراعي بالنسبة للدول 

التي تقوم بإجراء إحصاء زراعي موّسع وترغب في جمع بيانات إضافية عن العائالت التي ليست لها ملكيات زراعية.

إّن وحدة احلصر في اإلحصاء الزراعي هي امللكية الزراعية. إال أّنه في اإلحصاء الزراعي املوّسع، يتضمن بنوداً من 60.5 
الوحدة النموذجية ملصائد األسماك، يتّم تغطية وحدات إضافية، بالتحديد العائالت الريفية املنخرطة في أنشطة 

صيد األسماك.

الباب اخلامس: العالقة باإلحصاءات األخرى
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في 61.5  التركيبي.  األسلوب  أو  اإلحصاء  في  التقليدي  األسلوب  تستخدم  التي  الدول  في  الوحدة  تطبيق  وميكن 
البند 1401 "انخراط أعضاء العائلة في نشاط صيد أسماك" خالل مرحلة  التقليدي توجد إمكانية إلدخال  األسلوب 
يراد  التي  امللكيات  العائالت من أجل حتديد  زيارة جميع  القصير، عند  أو كجزء من االستبيان  الزراعي  اإلدراج لإلحصاء 
حصرها خالل اإلحصاء الزراعي. وبالنسبة للدول التي تقوم بتطبيق األسلوب التركيبي في اإلحصاء، من املمكن إدخال 
إدخال البنود من 1402 إلى 1407، والتي جتمع مزيد من البيانات  البند 1401 كجزء من الوحدة احملورية. كما ميكن أيضاً 
إجراء  عند  التي تستهدف قطاع سكاني معنّي.  التكميلية  االستقصاءات  األسماك، كجزء من  الهيكلية عن صيد 

إحصاء زراعي موّسع فإّنه ميكن أن يتضمن العائالت املنخرطة في أنشطة صيد األسماك.

البرنامج العاملي لإلحصاء الزراعي 2020
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الباب السادس: 
املفاهيم والتعريفات

ويبقى  زراعي.  إحصاء  إعداد  عند  بها  للعمل  والتعريفات  املفاهيم  الباب  هذا  يقّدم 
مفهومّي امللكية الزراعية واملالك الزراعي كما هما في البرنامج السابق. ويتّم توضيح 
أيًضا تلخيص  يتّم  الفترة املرجعية ومناقشة مجال وتغطية وتوقيت اإلحصاء. كما 

خطوات إعداد وإجراء إحصاء زراعي. 

الوحدة اإلحصائية

إن الوحدة اإلحصائية لعملية جمع بيانات هي الوحدة األساسية التي يتّم جمع البيانات لها. في برامج اإلحصاء 1.6 
العاملي  البرنامج  في  أخرى  مرة  يستخدم  ما  وهو  الزراعية  امللكية  هي  املستخدمة  الوحدة  كانت  السابقة،  الزراعي 

لإلحصاء الزراعي 2020. 

امللكية الزراعية

يبقى تعريف امللكية الزراعية كما هو في البرامج السابقة؛ أّي: 2.6 

 "امللكية الزراعية هي وحدة اقتصادية لإلنتاج الزراعي حتت إدارة واحدة وتشمل جميع رؤوس املاشية املوجودة 
فيها وكل األرض املستخدمة ألغراض اإلنتاج الزراعي سواء بصورة كلية أو جزئية، بصرف النظر عن املسمى 
مشتركة  بصورة  أو  عائلة  أو  واحد  فرد  بواسطة  الواحدة  اإلدارة  ممارسة  وميكن  احلجم.  أو  القانوني  الشكل  أو 
مثل  قانوني  شخص  بواسطة  أو  قبيلة،  أو  جماعة  بواسطة  أو  أكثر،  أو  عائلتني  أو  أكثر  أو  فردين  بواسطة 
الشركة أو الوكالة احلكومية أو التعاونية. وميكن أن تتكون أرض امللكية من رقعة أرض أو أكثر، تقع في منطقة 
واحدة أو أكثر من منطقة منفصلة في تقسيم أراضي أو إداري واحد أو أكثر، على أن تشترك رقع األرض في 

نفس وسائل اإلنتاج، مثل العمالة واملباني واملاكينات أو حيوانات اجلر". 

لإلطالع على معلومات عن العالقة بني امللكية الزراعية وإطار عمل احلسابات الوطنية، يتّم الرجوع إلى امللحق 3.6.1 

بواسطة 4.6  تشغيلها  يتّم  التي  تلك  أي،  العائلي  القطاع  في  ملكيات   )i( الزراعية:  امللكيات  من  نوعان  هناك 
الدول  معظم  في  احلكومية.  واملؤسسات  الشركات  مثل  عائلي،  غير  قطاع  في  ملكيات   )ii(و العائلة؛  أعضاء 
وثيقاً  ارتباطاً  الزراعية"  "امللكية  مفهوم  يرتبط  لذلك  العائلي.  القطاع  في  الزراعي  اإلنتاج  أغلب  يوجد  النامية، 

"العائلة".  مبفهوم 

إّن العائلة هي إحدى العناصر األساسية لنظام اإلحصائيات القومي، وقد مّت وضع معايير قياسية لتعريف العائلة 5.6 
بواسطة األمم املتحدة في توجيهاتها املتعلقة بإحصاءات السكان واإلسكان، على الوجه التالي: 

"يقوم مفهوم العائلة على أساس الترتيبات التي وضعها أشخاص، سواء بصورة فردية أو في جماعات، حلصولهم 
على الغذاء أو األساسيات املعيشية األخرى. وتكون امللكية إما )أ( ملكية فردية، بعبارة أخرى، يقوم شخص بتدبير 
غذائه أو األساسيات املعيشية الالزمة األخرى له دون مشاركة أي شخص آخر لتشكيل جزء من عائلة متعددة 
األشخاص، أو )ب( عائلة متعددة األشخاص، بعبارة أخرى، مجموعة من شخصني أو أكثر يعيشون معاً ويقومون 
سوياً بتدبير الغذاء أو األساسيات املعيشية لهم. وقد يضع األشخاص في اجملموعة مواردهم مجّمعة في وعاء 
واحد وقد يكون لهم ميزانية مشتركة؛ وقد يكون هؤالء األشخاص أقرباء أو غير أقرباء، أو يشّكلون تركيبة من 

األشخاص منهم أقرباء وغير أقرباء" )األمم املتحدة، 2015ب الفقرة 33.2(. 

عائلة 6.6  من  أكثر  هناك  يكون  وقد  مسكن.  من  أكثر  أو  مسكن  من  جزء  أو  بالكامل  مسكناً  العائلة  حتتل  قد 
يعيشون في مسكن واحد. وتتكون بعض العائالت من أسر ممتدة يشتركون في تدبير الغذاء وقد يحتلون أكثر من 
مشترك،  رأس  لها  ولكن  منفصلة،  مساكن  في  مختلفة  أسرية  وحدات  تعيش  أخرى،  حاالت  وفي  واحد.  مسكن 
مؤسسات؛  في  كإداريني  أو  نزل،  أو  فنادق  أو  معسكرات،  في  تعيش  العائالت  وبعض  الزوجات.  تعدد  حالة  في  مثل 
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ولكّنهما  "العائلة"،  الفهم من  إلى  أقرب  "األسرة"  يكون مفهوم  الغالب،  وفي  بال مأوى.  يكونوا أشخاصاً  قد  كما 
أن تتضمن أشخاص يعيشون في منازل أخرى في أماكن أخرى.  مفهومان مختلفتان؛ فاألسرة ميكن 

إنتاج 7.6  زراعية وعائلة لها أنشطة  وبالنسبة للقطاع العائلي، عادة ما يكون هناك تناظر واحد لواحد بني ملكية 
زراعي للحسابات اخلاصة )سواء للبيع أو لالستخدام اخلاص(، وبعبارة أخرى، عادًة ما يتّم القيام بجميع أنشطة اإلنتاج 
الزراعي للحسابات اخلاصة لعائلة ما حتت إدارة واحدة. وعادًة ما تكون عبارة إدارة أنشطة اإلنتاج الزراعي مرادفة لعبارة 
عمل ترتيبات مشتركة بالنسبة للغذاء واألساسيات األخرى، وجتميع الدخل في وعاء واحد، ووجود ميزانية مشتركة. 
من غير املعتاد بالنسبة ألعضاء عائلة مختلفني القيام بتشغيل أرض زراعية أو تربية ماشية بصورة مستقلة متاماً، 
أرض  بتشغيل  العائلة  أعضاء  يقوم  أن  املعتاد  غير  من  أيضاً  أنه  واحد. كما  وعاء  دخولهم في  بتجميع  القيام  ولكن 
إذا كانت هناك درجة من االستقاللية في  أن تكون لهم ميزانية عائلية. حتى  تربية ماشية كوحدة واحدة، ولكن  أو 
يتّم جتميعها  اخملتلفني  العائلة  أفراد  الناجتة عن  احلصيلة  أو  الدخل  فإن  األسرة منفردين،  الزراعية ألعضاء  األنشطة 
في وعاء واحد. وغالباً، يتملك أعضاء مختلفون من عائلة واحدة أرض، ولكن عادًة ما يتّم تشغيل العمليات الزراعية 

اخملتلفة في العائلة كوحدة واحدة. 

هناك حالتان خاّصتان ميكن أن يتباعد فيهما مفهوما امللكية الزراعية والعائلة: 8.6 

u  ،والديهما مع  املسكن  نفس  في  زوجان  يعيش  عندما  مثل  عائلة،  أكثر تشكالن  أو  وحدتان  هناك  كانت  إذا 
العائلة،  نفس  في  عضوين  باعتبارهما  ولكّنهما،  مستقلة  بصورة  األرض  بتشغيل  الوحدتان  تقوم  فقد 

يقومان بعمل ترتيبات مشتركة بالنسبة للغذاء وجتميع الدخول في وعاء واحد. 
u  وباإلضافة إلى أنشطة إنتاج زراعي عائلي منفرد، قد تقوم العائلة بتشغيل األرض أو تربية املاشية بصورة

مرتبطتان  زراعية،  ملكية  وحدتا  هناك  احلالة،  هذه  في  عائالت.  مجموعة  أو  أخرى  عائلة  مع  مشتركة 
العمليات   )ii(و نفسها،  املنفردة  للعائلة  الزراعي  اإلنتاج  أنشطة   )i( األنشطة:  من  ومجموعتني  بالعائلة، 

الزراعية املشتركة مع العائالت األخرى. 

في املاضي، وجدت بعض الدول صعوبة في تطبيق مفهوم امللكية الزراعية بدقة في اإلحصاء الزراعي، وبدالً من 9.6 
بسيط  فرق  هناك  يكون  وعادًة،  اخلاصة.  للحسابات  زراعي  إنتاج  ذات  عائلة  تكافئ  بأنها  الزراعية  امللكية  عّرفت   ذلك، 
الزراعية امللكية  مساواة  في  عّدة  فوائد  الدول  وترى  اخلاصة.  للحسابات  زراعي  إنتاج  ذات  وعائلة  زراعية  ملكية   بني 

بالوحدات العائلية:

u  إن تعريف امللكية في اإلحصاء الزراعي تعريف مبّسط؛ ولم يعد من الضروري البحث في امللكيات املتعددة
العائلة نفسها. في داخل 

u  إّن ذلك يجعل مفهوم امللكية الزراعية متماشياً مع املمارسة املستخدمة بالفعل في اإلحصاءات الزراعية
السابقة في كثير من الدول. 

u  السكاني باإلحصاء  الزراعي  اإلحصاء  بربط  يسمح   - العائلة   - مشتركة  إحصائية  وحدة  استخدام 
بسهولة. 

u  .العائلة حتليل خصائص  تسهيل 
u  ،وإذا مّت توسعة اإلحصاء الزراعي ليضم عائالت أخرى ليست منخرطة في اإلنتاج الزراعي للحسابات اخلاصة

فإنه سوف تكون هناك وحدة مشتركة بني وحدات اإلنتاج الزراعي والعائالت األخرى. 

الطريقة، مع 10.6  العائلي بهذه  القطاع  الزراعية في  امللكية  البحث في مميزات تعريف وحدة  الدول  يتوّجب على 
 )2.6 الفقرة  )انظر  امللكية  تعريف  أعاله. يجب وضع  املذكورة  والقضايا  التشغيلية  االعتبارات  احلسبان  الوضع في 
وتغطية اإلحصاء الزراعي )انظر الفقرات 26.6 - 29.6( بوضوح في مخرجات نشر اإلحصاء للمساعدة في توضيح 

البيانات. تفسير 

للشركات 11.6  تكون  فقد  العائلي.  غير  للقطاع  بالنسبة  اإلحصائية  الوحدة  تعريف  عند  احلرص  توخي  ويجب 
واملؤسسات احلكومية بنيات معقدة، حيث يتّم القيام بأنشطة مختلفة بواسطة أجزاء مختلفة من املنظمة. ويجب 
استخدام مفهوم احملاسبة الوطنية للمنشأة )انظر امللحق 1( حيث أن املنشأة هي وحدة اقتصادية متارس نشاطاً إنتاجياً 

أساسياً واحداً، وتعمل في موقع واحد. 

أو 12.6  قرية  أكثر من  أرض في  رقع  الواحدة  للملكية  يكون  أّنه قد  وهي  الزراعية  امللكية  تعريف  هناك مشكلة في 
مقاطعة أو إقليم. إّن ذلك يُحِدث في بعض األحيان أوجه نقص في نتائج اإلحصاء. يوضح تعريف امللكية الرقع اخملتلفة 
املشكلة للملكية بأنها "تشترك في نفس وسائل اإلنتاج، مثل العمالة أو املباني، أو املاكينات، أو حيوانات اجلر". وعلى 
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ذلك، يجب أن ال تعتبر رقع األرض التي تبتعد عن بعضها مسافة مائة كيلومتر جزءاً من نفس امللكية ألّنه ال ميكنها 
املشاركة في نفس املدخالت. ويكون على الدول مراجعة تطبيق التعريف على ظروفها احمللية. وقد ترغب بعض الدول 

في تعريف امللكية بأنها داخل وحدة إدارية واحدة، مثل املقاطعة أو اإلقليم. 

فيما يلي النقاط اإلضافية التي تتعلق بتعريف امللكية الزراعية:13.6 

u  الزراعي االستخدام  في  حقوق  أي  لهم  ليس  أشخاص  بواسطة  الزراعية  امللكيات  تشغيل  يتّم  أن  ميكن 
لألرض سوى منتجات األشجار التي تنموا فيها )ملكيات شجرية(. 

u  أو دينية  أو منظمة  تعاونية  أعضاء جمعية  الزراعي لعضو من  لإلنتاج  وحدة منفصلة  مّت تخصيص  ما  إذا 
وكالة حكومية أو جماعة أو قبيلة، تعمل حتت إدارة العضو، ويتحمل العضو جتاهها مسئولية عامة وفنية 

الوحدة متثل ملكية منفصلة. واقتصادية، فإن هذه 
u  التي للملكيات  وبالنسبة  امللكية.  من  للرعي اجلماعي، جزءاً  أرض مفتوحة  املفتوحة، مثل  املراعي  تعتبر  ال 

قد  كان  إذا  إال  امللكية  مساحة  في  األرض  تلك  في  حصتها  تدخل  ال  أن  يجب  جماعي،  رعي  بأرض  تتصل 
خصص للملكية بشكل خاص مساحة معينة محددة بأسوار أو بشكل آخر من أشكال تعليم احلدود. 

عادًة، يتّم تعريف امللكية الزراعية طبقاً ملا إذا كانت الوحدة وحدة إنتاج زراعي في وقت اإلحصاء الزراعي. إاّل أّنه 14.6 
توجد بعض احلاالت اخلاصة للملكيات في القطاع العائلي. 

u  إنتاج وحدة  تعد  لم  بذلك  فإّنها  لإلحصاء،  املرجعية  السنة  خالل  وماشيتها  أرضها  كل  عائلة  باعت  إذا 
املرجعي  اليوم  في  واملاشية  األرض  بتشغيل  تقوم  التي  العائلة  أّما  زراعية.  ملكّية  متثل  ال  ولذلك  زراعي، 
املتعلقة  األنشطة  كل  عن  اإلبالغ  عليها  يكون  ذلك،  على  وعالوًة  زراعية،  ملكية  متثل  فإّنها  لإلحصاء 
أن  املبدأ ميكن  إن هذا  البيع.  التي متّت قبل  املرجعية، مبا في ذلك األنشطة  السنة  واملاشية خالل  باحملصول 

العملي. التطبيق  في  يكون صعباً 
u  في موسم إجرائه  مّت  اإلحصاء  أّن  إال  في موسم معني،  لتنمية محاصيل  أرض  باستئجار  عائلة  قامت  وإذا 

إنتاج  أنشطة  في  منخرطة  ليست  أّنها  من  بالرغم  زراعية،  ملكية  العائلة  اعتبار  يجب  فإّنه   مختلف، 
املرجعية  السنة  خالل  احملاصيل  أنشطة  عن  اإلبالغ  العائلة  على  يكون  وهنا،  اإلحصاء.  وقت  في  زراعي 

العادية. بالطريقة 
u  موسم خالل  نفسها  األرض  بتشغيل  األرض  من  قطعة  متتلك  عائلة  تقوم  أن  ميكن  األحيان،  بعض  في 

عن  اإلبالغ  يتّم  أن  يجب  هنا،  الشتاء.  موسم  خالل  لزراعتها  أخرى  لعائلة  بتأجيرها  تقوم  ولكنها  الصيف، 
في  االزدواجية  إلى  يؤدي  وهذا  العائلتني.  لكلتا  بالنسبة  امللكية  من مساحة  جزءاً  باعتبارها  األرض  قطعة 
حساب األرض. وإذا كانت هذه ممارسة شائعة في الدولة، فإنه يجب بيانها بوضوح في التبويبات وتوضيحها 

الوصفية. البيانات  تقرير  في 

الرقعة واحلقل والقطعة

األرض 15.6  حيازة  واحد من  لنوع  األرض  أي قطعة من  الرقعة هي  تكون  بحيث  رقع،  إلى  الزراعية  امللكية  تقسم 
ال  أخرى  مبالمح  أو  غابة  أو  طريق  أو  مياه  أو  أخرى  بأرض  كامل  بشكل  محاطة   )40.2.8 - 36.2.8 الفقرات  )انظر 
من  الرقعة  تتكون  أن  وميكن  األرض.  حيازة  من  آخر  نوع  حتت  امللكية  من  جزءاً  تشكل  أو  امللكية،  من  جزءاً  تشكل 
حقل واحد أو أكثر أو قطعة واحدة أو أكثر متاخمني لبعضهما البعض. قد ال يتوافق مفهوم الرقعة في اإلحصاء 
زمنية،  نقطة  هي  ما  رقعة  عن  البيانات  جلمع  املرجعية  الفترة  إّن  املساحي.  العمل  في  املستخدم  بذلك  الزراعي 

املرجعي لإلحصاء. اليوم  عادًة 

واحلقل هو قطعة من األرض في رقعة، ومنفصلة عن 16.6  والقطعة.  الرقعة واحلقل  أن يكون هناك متييز بني  يجب 
باقي الرقعة بخطوط حتديد يسهل متييزها، مثل املمرات، احلدود املساحية، األسوار، املمرات املائية، أو سياج من شجيرات. 
وميكن أن يتكون احلقل من قطعة أو أكثر، حيث تكون القطعة جزءاً من حقل كامل يتّم فيها زراعة محصول أو خليط 

من احملاصيل، أو تكون أرضاً بوراً أو أرضاً تنتظر زراعتها. 
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املالك الزراعي

يعرف املالك الزراعي بأّنه الشخص املدني، أو مجموعة من األشخاص املدنيني، أو شخص قضائي يتخذ القرارات 17.6 
الرئيسية فيما يتعلق باستخدام املوارد وميارس الرقابة اإلدارية على تشغيل امللكية الزراعية. لدى املالك الزراعي مسئولية 
فنية واقتصادية عن امللكية وميكن أن يتولى جميع مسئولياته مباشرة أو تفويض مدير مكلف بتولي مسئوليات تتعلق 

بإدارة العمل اليومي. 

بالتعريف، امللكية الزراعية حتت إدارة واحدة، ميارسها املالك الزراعي )وهو شخص مدني أو مجموعة من األشخاص 18.6 
املدنيني أو شخص قضائي(. غالباً ما يصعب تطبيق مفهوم املالك الزراعي بسبب عمليات صناعة القرار املعقدة في 
اإلدارية  الرقابة  وميارس  املوارد  باستخدام  يتعلق  فيما  الرئيسية  القرارات  يتخذ  واحد  فإذا كان هناك شخص  امللكية. 
على عمليات امللكية الزراعية، فإّن هذا الشخص يجب أن يُعّرف بأنه املالك. وفي بعض األحيان، ميكن أن يكون املالك 
مجموعة من األشخاص املدنيني - أعضاء من نفس العائلة )مثل زوج وزوجته( أو من عائالت مختلفة - يسمى مالك 
وميارس  املوارد  باستخدام  يتعلق  فيما  الرئيسية  القرارات  يتخذ  واحد  شخص  بأّنه  املشترك  املالك  ويُعّرف  مشتركني. 

الرقابة اإلدارية على عمليات امللكية الزراعية، مبشاركة شخص آخر.

يكون املالك الزراعي في القطاع العائلي غالباً، وليس دائماً، هو رأس العائلة. قد يقوم املالك الزراعي بعمل آخر 19.6 
الزراعي واملدير  باإلضافة لكونه مالك؛ حتى كونه "مزارع" قد ال يكون هو عمله األساسي. ويجب التمييز بني املالك 
األجير. إّن املدير األجير للملكية هو الشخص الذي يدير ملكية زراعية نيابة عن املالك الزراعي، وهو مسئول األعمال 

الروتينية اليومية املالية واإلنتاجية اخلاصة بإدارة امللكية. إن املدير األجير هو موظف له راتب.

وقد ترغب بعض الدول في تقدمي معلومات أكثر تفصيالً عن إدارة امللكية. باإلضافة للبنود املتعلقة باملالك الزراعي 20.6 
واملدير األجير للملكية الزراعية، يعكس املوضوع 10 "توزيع القرارات اإلدارية داخل العائلة ومتّلك امللكية" هذه احلاجة. ملزيد 

من املعلومات، انظر الفقرات 1.10.8 - 19.10.8.

الزراعي. كما 21.6  اإلحصاء  في  الزراعي  املالك  عن  املعلومات  أفضل طريقة جلمع  بعناية عن  تبحث  أن  الدول  على 
يجب العناية بالتفرقة بني رأس العائلة واملالك الزراعي، فغالباً ما تؤثر العوامل الثقافية في تقرير من هو رأس العائلة 
- ففي بعض األحيان هو أكبر الذكور - وقد ال يكون ذلك الشخص مشاركاً بفاعلية في العمليات الزراعية للعائلة. 
وغالباً ال يكون سؤال واحد عن من هو صانع القرار بالنسبة للملكية كافياً، وقد يلزم طرح سلسلة من األسئلة عن 
كل عضو من أعضاء العائلة، وعمل كل منهم في امللكية، ودوره في إدارة امللكية. كما يجب العناية بصورة خاصة 
بالتأكد من التسليم بدور املرأة بصورة كافية عند حتديد رأس العائلة. وكما في عملية جمع البيانات، يجب تصميم 

واختبار االستبيانات بعناية، ويجب أن يكون القائمون باحلصر مدربني تدريباً جيداً ومراقبون رقابة لصيقة. 

مجال اإلحصاء الزراعي

بصورة شاملة، يهدف اإلحصاء الزراعي إلى قياس هيكل صناعة اإلنتاج الزراعي وميكن ترجمة مجال صناعة اإلنتاج 22.6 
الزراعي بشكل موسع جداً ليغطي ليس فقط أنشطة اإلنتاج احملصولي وتربية املاشية فقط، ولكن أيضاً أنشطة إنتاج 
الغابات ومصائد األسماك، وكذلك األنشطة الغذائية واملتعلقة بالزراعة. لقد نظرت برامج اإلحصاء السابقة نظرة 
يتّم  ولم  املاشية.  ومنتجات  املنتجات احملصولية  إنتاج  الداخلة في  الوحدات  تلك  بتركيزها فقط على  للزراعة،  ضيقة 
أو  احملصولي  اإلنتاج  أنشطة  بعض  أيضاً  لها  إذا كان  إاّل  األسماك  الغابات ومصائد  تعمل في  التي  الوحدات  تغطية 

أنشطة تربية املاشية. 

البرامج 23.6  الزراعي كما هو في  يبقى مجال اإلحصاء  أن  2020، من األفضل  الزراعية جلولة  بالنسبة لإلحصاءات 
تأخذ  أصبحت  املائية،  األحياء  تربية  مثل  الزراعي،  اإلنتاج  صناعة  خارج  األخرى  األنشطة  أّن  لوحظ  أّنه  إال  السابقة. 
أهمية متزايدة في كثير من أجزاء العالم. في البرنامج العاملي لإلحصاء الزراعي 2010، مّت حث الدول على إجراء إحصاء 
لالستزراع املائي مع اإلحصاء الزراعي، في حاالت كان فيها احتياج ملثل تلك البيانات. ويواصل اإلحصاء املشترك كونه 
2020. وميكن االطالع على مزيد من املعلومات عن إحصاء االستزراع  الزراعي  العاملي لإلحصاء  البرنامج  أحد معالم 

املائي في الباب اخلامس. 
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التصنيف 24.6  بواسطة  االقتصادية  األنشطة  لتعريف مجاالت  الدولية  اإلحصائية  القياسية  املعايير  مّت وضع  وقد 
الصناعي الدولي املوحد جلميع األنشطة االقتصادية )األمم املتحدة، 2008(. وملزيد من املعلومات عن ذلك التصنيف، انظر 
امللحق 2 وامللحق 3. وميكن تعريف مجال اإلحصاء الزراعي في التصنيف )املراجعة 4( )انظر امللحق 2( على الوجه التالي: 

u  اجملموعة 011: زراعة احملاصيل غير املعمرة
u  اجملموعة 012: زراعة احملاصيل املعمرة
u النباتات انتشار   :013 اجملموعة 
u اجملموعة 014: اإلنتاج احليواني
u .الزراعة اخملتلطة اجملموعة 015: 

يجب ذكر اجملال بوضوح في منتجات نشر اإلحصاء للمساعدة في توضيح تفسير البيانات )انظر الفقرة 10.6(.25.6 

تغطية اإلحصاء الزراعي

بصورة مثالية، يجب أن يغطي اإلحصاء الزراعي النشاط الزراعي بالكامل في دولة ما طبقاً جملموعات التصنيف 26.6 
السابق ذكرها. إال أّنه في بعض األحيان، ألسباب عملية، تستبعد بعض الدول مناطق معينة من الدولة، مثل املناطق 
احلضرية، أو املناطق النائية، أو املناطق التي بها مشاكل أمنية. يجب على الدول حتديد املناطق التي تكون خارج التغطية 
املناطق  استبعاد  يؤدي  قد  املثال،  على سبيل  اإلحصاء.  فائدة  على  التأثير  عدم  التأكد من  مع  احمللية،  للظروف  طبقاً 
الصحراوية النائية إلى افتقاد املوارد احليوانية، مثل املناطق البدوية. وفي بعض األحيان يتّم استبعاد املناطق العسكرية، 

كما تُستبعد أيضاً املدارس واملنظمات الدينية. 

وفي العادة يكون من غير املمكن تغطية النشاط الزراعي متاماً في إحصاء زراعي لسبب أو آلخر. عند التخطيط 27.6 
البشرية  واملوارد  املتاحة  امليزانيات  ما ميكن عمله في حدود  واقعية بخصوص  الدول  تكون  أن  يجب  الزراعي،  لإلحصاء 

املتوفرة، والتأكد أن ما يتّم القيام به يتّم بصورة جيدة.

والبد من إدراك أن أي استبعاد، في نظام متكامل لإلحصائيات الزراعية، من اإلحصاء الزراعي يؤثر ليس فقط على 28.6 
الزراعي. وعلى ذلك، لن  يتّم إجرائها على أساس اإلحصاء  التي  الزراعي وإمنا أيضاً على االستقصاءات  نتائج اإلحصاء 
يغطي استقصاء لإلنتاج الزراعي قائم على أساس إطار إحصاء زراعي وحدات اإلحصاء التي خارج التغطية، وسوف تتأثر 

تقديرات اإلنتاج الزراعي من االستقصاء تبعاً لذلك.

استبعاد مناطق جغرافية 29.6  وعند  الزراعي.  اإلحصاء  نتائج  بوضوح عند عرض  التغطية  الدول حتديد  ويكون على 
معينة، يلزم إبراز ذلك في منتجات نشر اإلحصاء ملساعدة املستخدمني في تفسير وحتليل النتائج.

نقطة االنتهاء

أساس 30.6  على  مبرراً  ذلك  ويكون  اإلحصاء.  في  الوحدات  لشمول  احلجم  في  األدنى  احلد  الدول  من  كثير  تطبق 
أنه يوجد عادة عدد ضخم من امللكيات الصغيرة جداً وال تسهم إال بقدر يسير في اإلنتاج الزراعي الكلي وليست 
تسهم  النامية،  الدول  من  كثير  في  أّنه  إال  الزراعي.  اإلحصاء  في  إدخالها  ليتّم  التكاليف  ناحية  من  اقتصادية 
التكميلي  للدخل  مهماً  مصدرا  غالباً  وتكون  العائلة  أغذية  إمدادات  في  كبيراً  إسهاماً  احلجم  صغيرة  الزراعة 
اخلاصة،  للحسابات  الزراعية  اإلنتاجية  األنشطة  بعض  تقريباً  امللكيات  جلميع  تكون  الدول،  بعض  وفي  للعائلة. 
الصغيرة  امللكيات  إدخال  أيضاً  املهم  من  صغيرة.  مطبخ  حديقة  امتالك  أو  الدجاج  من  قليل  عدد  امتالك  مثل 

 .)25.3 - 22.3 إلظهار متثيل املرأة في العمل الزراعي )انظر 

البور، 31.6  األرض  مساحة  امللكية،  مساحة  مثل  للحجم،  الدنيا  احلدود  لوضع  مختلفة  معايير  استخدام  وميكن 
اإلنتاج  قيمة  اإلنتاج،  كمية  معني،  سن  فوق  املاشية  رؤوس  عدد  املاشية،  رؤوس  عدد  املؤقتة،  احملاصيل  مساحة 
اإلحصاء  مجال  يقتصر  األحيان،  بعض  وفي  اإلنتاج.  من  املباعة  والكمية  املستخدمة،  العمالة  حجم  الزراعي، 
املستخدمة  الصغيرة  احملاصيل  مساحات  ذات  العائالت  استبعاد  مع  التجارية،  الزراعية  األنشطة  على  الزراعي 
جزءاً  يكون  عندما  التطبيق، خاصة  الزراعي صعب  اإلنتاج  لقيمة  أدنى  إّن وضع حد  املنزلي.  االستهالك  في  فقط 
كبيراً من الناجت الزراعي الستهالك العائلة اخلاص. كما أّن احلدود الدنيا للحجم صعبة التطبيق أيضاً، عندما تكون 
هناك حاجة ملعايير متعددة تشمل أعداد كل نوع من املاشية. وفي أي األحوال، يجب أن تكون املعايير احلدية مبينة 

النتائج. وحتليل  تفسير  املستخدمني في  اإلحصاء ملساعدة  تقرير  بوضوح في 
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إن أحد بدائل وضع حدود دنيا للحجم هو تغطية كافة الوحدات بصرف النظر عن احلجم، ولكن مع طرح بعض 32.6 
األسئلة احملدودة جداً على الوحدات الصغيرة. إّن هذا من السهل عمله، حيث يكون إطار اإلحصاء الزراعي في غالب األمر 
قائمة بالعائالت، وتكون هناك حاجة لبعض األسئلة األولية الستبعاد تلك التي ال تكون ملكيات زراعية. وهنا، ميكن 

استخدام األسلوب اآلتي:

u  النظر الزراعية، بصرف  اإلنتاجية  الوحدات  واملاشية املطلوبة لتحديد جميع  أوالً، طرح أسئلة عن احملاصيل 
عن احلجم. جمع بعض املعلومات األساسية لتلك الوحدات.

u  األدنى احلد  فوق  املوجودة  الزراعية  اإلنتاجية  الوحدات  تلك  لتحديد  اإلضافية  األسئلة  بعض  طرح  ثانياً، 
الوحدات. املواصلة لطرح األسئلة األكثر تفصيالً لتلك  للحجم. 

الفترة الزمنية املرجعية لإلحصاء الزراعي

مدة 33.6  وتكون  لإلحصاء.  املرجعي  واليوم  لإلحصاء  املرجعية  السنة  وهما  مرجعيتني  بفترتني  اإلحصاء  يتمتع 
تواريخ  عامة  بصورة  وتتضمن  زراعية  سنة  أو  تقوميية  سنة  تكون  ما  وعادة  شهراً   12 لإلحصاء  املرجعية  السنة 
مرجعية مختلفة أو فترات جمع البيانات اخلاصة بكل بند من بنود اإلحصاء. إّن السنة املرجعية لإلحصاء هي فترة 
التواريخ  عامة  بصورة  وتشمل  زراعية،  سنة  أو  تقوميية  سنة  إما  تكون  ما  عادة  وهي  شهراً،  عشر  اثني  من  تتكّون 
أن  الزراعية مّيزة  السنة  إن الستخدام  املنفردة.  لبنود اإلحصاء  البيانات  اخملتلفة جلمع  املرجعية  الزمنية  الفترات  أو 
بالنسبة لهذه  التذكر أسهل  ما يفكرون في أنشطتهم مبصطلحات موسمية، ومن ثم يجدون  املستجيبني غالباً 
الفترة املرجعية. أّما اليوم املرجعي لإلحصاء فهو نقطة زمنية تستخدم بالنسبة ألعداد رؤوس املاشية وبنود اجلرد. 
قطعان  أنواع  بعض  توطني  ديناميكيات  في  كما  املرجعية،  الفترات  لهذه  بالنسبة  االستثناءات  بعض  توجد  وقد 

12 شهراً. 0507 - 0511( حيث ميكن أن تكون فترة مرجعية مالئمة مدتها أقل من  املاشية )البنود 

لإلحصاء 34.6  ثابت  مرجعي  يوم  من  بدالً  للحصر"  "يوم  استخدام  في  الدول  ترغب  قد  العملي،  الواقع  وفي 
لفترة  املتوسطة  النقطة  باعتباره  لإلحصاء  املرجعي  اليوم  حتديد  يتّم  أن  يجب  وبذلك  احلصر.  عملية  لتسهيل 
ثابتة  مرجعية  سنة  من  بدالً  عامة  بصورة  األخيرة"  عشر  االثني  "الشهور  تستخدم  وباملثل،  األساسي.  احلصر 
12 شهراً تؤدي إلى النقطة  لإلحصاء، وهنا مرة أخرى، يجب أن يتّم حتديد السنة املرجعية لإلحصاء باعتبارها فترة 
بسبب  ممتدة،  زمنية  فترة  على  الزراعي  اإلحصاء  إجراء  يتّم  األحيان  بعض  وفي  األساسي.  لإلحصاء  املتوسطة 
نقص القائمني باحلصر أو غيرهم من العاملني امليدانيني. وميكن أن يتّم حصر مناطق معينة من الدولة في أوقات 
مناسبة  مرجعية  فترات  وضع  إلى  حاجة  في  الدول  إن  والزراعية.  املوسمية  األحوال  بسبب  السنة  من  مختلقة 
اإلحصاء  نشر  منتجات  في  املستخدمة  املرجعية  الفترات  إبراز  يتّم  أن  يجب  األمور.  هذه  مع  للتعامل  لإلحصاء 

النتائج. وحتليل  تفسير  في  املستخدمني  ملساعدة 

توقيت اإلحصاء الزراعي

يغطي البرنامج العاملي لإلحصاء الزراعي 2020 فترة العشر سنوات 2016 - 2025. والدول مدعوة إلجراء إحصاءاتها 35.6 
أقرب ما ميكن لسنة 2020، من أجل عقد مقارنات عاملية أكثر داللة، إال أنه من املالحظ أن عوامل كثيرة تدخل في حتديد 

توقيت إجراء اإلحصاء بالدولة، مبا في ذلك االعتبارات اإلدارية واملالية. 

على وجه اخلصوص، يجب على الدول أن تأخذ في االعتبار املقتضيات الزمنية املفروضة بواسطة إحصاء السكان 36.6 
واإلسكان، خاصة عندما يتّم التنسيق بني نوعني من اإلحصاء معاً. في برنامج إحصاء السكان واإلسكان، من املفضل 
أن تقوم الدول بإجراء اإلحصاءات اخلاصة بها في السنوات التي تنتهي بالرقم "صفر" أو أقرب ما ميكن لتلك السنوات. إن 

كثيراً من الدول تلتزم بهذه التوصية.

وهناك الكثير من املزايا إلجراء اإلحصاء الزراعي في أسرع وقت بعد إحصاء السكان واإلسكان، خاصة وإن البيانات 37.6 
املتعلقة بالزراعة واملواد امليدانية سوف تكون حديثة. وإذا ما مّتّ استخدام إحصاء السكان واإلسكان لوضع إطار لإلحصاء 
الزراعي، فإن احلاجة إلى إجراء اإلحصاء الزراعي في أسرع وقت بعد اإلحصاء السكاني واإلسكاني تكون أكثر أهمية، من 

أجل التأكد من بقاء اإلطار حديثاً قدر اإلمكان. 
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خطوات إعداد اإلحصاء الزراعي

واالستقصاءات 38.6  اإلحصاءات  إجراء  في  الزراعي  اإلحصاء  وإجراء  إعداد  كيفية  عن  معلومات  على  االطالع  ميكن 
الزراعية )الفاو، 1996أ( والبرنامج العاملي لإلحصاء الزراعي 2020، اجمللد 2 )انظر الفقرة 16.1(. واخلطوات األساسية هي:

u  حتديد اإلستراتيجية الكلية لإلحصاء الزراعي كجزء من نظام اإلحصاءات واالستقصاءات الزراعية املتكاملة؛
u  حتديد أهداف اإلحصاء الزراعي؛
u وضع خطة عمل وميزانية إلعداد وإجراء اإلحصاء؛
u  حتضير تشريع اإلحصاء، إذا لزم األمر؛
u  تشكيل جلنة إحصاء قومية لإلشراف على اإلحصاء؛
u الدعائية لإلحصاء؛ احلملة  وتنفيذ  وضع 
u إنشاء مكتب اإلحصاء الزراعي لتوظيف طاقم العمل الالزم؛
u البيانات؛ تصميم إطار عمل لتأكيد جودة 
u األطر؛ جتهيز 
u امليدانية؛ اخلرائط لعمليات اإلحصاء  إعداد 
u التبويب؛ وضع خطة 
u االستبيانات؛ واختبار  تصميم 
u اآللي؛ البيانات للحاسب  واختبار نظام معاجلة  تصميم 
u امليدانية؛ التعليمات  كتيبات  جتهيز 
u وضع النظام امليداني، وتوظيف وتدريب الطاقم امليداني؛
u إجراء حصر اإلحصاء؛
u إجراء استقصاء ما بعد احلصر؛
u البيانات؛ معاجلة 
u وحتليلها؛ البيانات  تبويب 
u النتائج؛ تقارير اإلحصاء ونشر  جتهيز 
u  .البيانات من نظام اإلحصائيات احلالية مع بيانات اإلحصاء توفيق 
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الباب السابع: 
قائمة بنود اإلحصاء الزراعي

يحتوي هذا الباب على قائمة البنود التي يلزم بحث إدخالها في اإلحصاء الزراعي ويتّم 
التمييز بني البنود األساسية واإلطارية واإلضافية. كما يتّم تقدمي البنود طبقاً خلمسة 
عشر موضوعاً، تقابل مجاالت االهتمام بالنسبة لإلحصاء الزراعي. ويتّم تقدمي اجملموعة 
املرجعية لكل موضوع، مع مرجعية مزدوجة لوصف املوضوعات والبنود في الباب الثامن. 

مقدمة وتغييرات عن البرنامج السابق 

يدرج هذا الباب البنود بالنسبة لإلحصاء الزراعي. لقد مّت إعداد القائمة بواسطة منظمة األغذية والزراعة، على 1.7 
أساس خبرات الدول التي سبق لها وأجرت إحصاءات زراعية مع األخذ في االعتبار احتياجات املستخدم الناشئة وكذلك 
القضايا واملشاكل الزراعية التي تواجهها الدول. ويتناول الباب فقط البنود التي ميكن التوّصل إليها من امللكية الزراعية؛ 

أما بنود االستقصاء االجتماعي فيتّم مناقشتها في الباب التاسع.

الزراعي 2.7  لإلحصاء  العاملي  البرنامج  قدم  أوسع،  بيانات  إلى مجال  احلاجة  تلبية  على  الدول  أجل مساعدة  ومن 
مطّبقة  محورية"،  إحصاء  "وحدة  األسلوب  لهذا  كان  وقد  الزراعي.  لإلحصاء  التركيبي  األسلوب  مفهوم   2010

وقد  العينات.  أساس  على  مطّبقة  التكميلية"،  اإلحصاء  "وحدات  من  أكثر  أو  وواحدة  كامل،  حصر  أساس  على 
األغذية  منظمة  توصيات  من  أيضاً  البنود  هذه  وكانت  احملورية،  للوحدة  بنداً   16 من  بها  موصى  قائمة  اقتراح  مّت 
 .2010 الزراعي  لإلحصاء  العاملي  للبرنامج  الزراعية  اإلحصاءات  جولة  بيانات  جملموعة  األدنى  للحد  )الفاو(  والزراعة 
اختلف هذا األسلوب عن جوالت اإلحصاء السابقة التي كان فيها األسلوب التقليدي هو النهج، ومّت تصنيف فئة 
مّت   2000 الزراعي  لإلحصاء  العاملي  البرنامج  في  وعاملية.  وطنية  مقارنة  ألغراض  "أساسية"  باعتبارها  فرعية  بنود 

أساسية. بنوداً  باعتبارهم  بنداً   26 تصنيف 

وبينما متّ استخدام األسلوب التركيبي بواسطة عدد من الدول في جولة البرنامج العاملي لإلحصاء الزراعي 2010، 3.7 
ظل األسلوب التقليدي هو األسلوب األكثر شيوعاً. كما وجدت الدول أيضاً أن البنود احملورية الستة عشر، بنوداً مقيدة 
بشكل كبير باعتبارها حد أدنى جملموعة البيانات. ومتّت اإلشارة إلى غياب بيانات مناطق احملاصيل التي متّ حصادها وبيانات 
االستخدام، بوجه خاص. وقد توصلت مراجعة للبنود احملورية إلى أنها مناسبة بصورة خاصة إلنشاء إطار لوحدات اإلحصاء 

التكميلية، إال أن بعض البنود كانت مناسبة كبنود أساسية. 

لهذا السبب مييز البرنامج العاملي لإلحصاء الزراعي 2020 اآلن بني البنود "األساسية" والبنود "اإلطارية". فالبنود األساسية 4.7 
هي تلك البنود التي يكون على كل دولة القيام بجمعها، بصرف النظر عن األسلوب املنهجي املستخدم في اإلحصاء الزراعي، 
حيث أّنها مطلوبة ألغراض قومية ومقارنات عاملية، بينما تستخدم البنود اإلطارية مبدئياً في بناء اإلطار للوحدات التكميلية 
أو االستقصاءات التالية وترتبط بصورة خاصة باإلحصاءات التي تستخدم األسلوب التركيبي. كما تكون بعض البنود اإلطارية 
أيضاً أساسية )مثل، البند 0107 "الغرض األساسي من إنتاج امللكية"(، مبعنى أّنها مفيدة لكال الغرضني، إاّل أّن الكثير من 

البنود اإلطارية ليست مصنفة كبنود أساسية. 

أّما البنود األخرى في البرنامج اإلحصائي فهي بنود إضافية دون متييز فيما يتعلق مبالئمتها لألسلوب التقليدي أو 5.7 
األسلوب التركيبي. 

يقدم البرنامج العاملي لإلحصاء الزراعي 2020 عدداً من البنود اجلديدة. بعض من هذه البنود جديد متاماً )مثل، البند 6.7 
0901 "ما إذا كان العمل في امللكية هو النشاط األساسي"(. وبعض من البنود اجلديدة يعاد تقدميه مرة أخرى )مثل، البند 

0111 "وجود مدير أجير"(. كما أّن هناك أيضاً بنود جديدة وهي عبارة عن مكونات أكثر تفصيالً لبنود قائمة. إن هذه البنود 

بنود أساسية وبنود إطارية )مثل، البند اإلطاري 0602 "استخدام البذور املعدلة وراثياً" وهو مكون من مكونات البند 0603 
"استخدام البذور املعدلة وراثياً طبقا لنوع احملصول"(. 

واملعايير 7.7  التصنيفات  مع   2020 الزراعي  لإلحصاء  العاملي  البرنامج  في  والتعريفات  املفاهيم  توفيق  عملية  وفي 
القياسية العاملية، مّت تعديل بعض البنود التي قدمت في البرنامج العاملي لإلحصاء الزراعي 2010 )مثل، البند 1301 
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"وجود أرض كثيفة األشجار في امللكية" حّل محل البند 0015 بالبرنامج العاملي لإلحصاء الزراعي 2010 "وجود غابات 
وأرض شجرية أخرى في امللكية"( ولكنها ال تعتبر بنوداً جديدة. 

بنداً 8.7  و96  إطارياً  بنداً  و15  بنود أساسية،  23 منها  بنداً،   128 2020 يحتوي على  الزراعي  العاملي لإلحصاء  البرنامج 
إضافياً. مع العلم أن بعض البنود بنود أساسية وإطارية معاً. ويتّم جتميع البنود طبقاً خلمسة عشر موضوعاً. وجلميع 
البنود رقم متفرد مكّون من 4 أرقام مفردة. يشير الرقمني املفردين األولني منهم لرقم املوضوع حيث يتّم وصفهم، ويشير 
الرقمني املفردين التاليني إلى تسلسل البنود داخل املوضوع، بدءاً من 01 لكل موضوع. على سبيل املثال، يتكون رقم 
البند 0107 "الغرض األساسي من إنتاج امللكية" من "01" وهو ميثل رقم املوضوع 1 "التعريف واخلصائص العامة" و"07" 

وهو ميثل البند السابع في هذا املوضوع.

البنود األساسية

يوجد هناك 23 بنداً أساسياً. وتعتبر هذه البنود احلد األدنى جملموعة البيانات التي يجب على كافة الدول جمعها، 9.7 
الوطنية  املؤشرات  من  أدنى  حد  مجموعة  لتجميع  هامة  وهي  املستخدم.  املنهجي  األسلوب  عن  النظر  بصرف 
للوحدات  مطلوبة  البنود  هذه  بيانات  إّن  الزراعي.  والتخطيط  الزراعية  السياسة  لصناعة  املطلوبة  الزراعي   للقطاع 
ألغراض  مطلوبة  البنود  هذه  تكون  كما  متقاطعة؛  تبويبات  شكل  على  أو  القرى،  أو  األقاليم  مثل  الصغيرة   اإلدارية 

املقارنة العاملية.

قائمة. 10.7  لبنود  عبارة عن مكونات  اجلديدة  األساسية  البنود  بعض  أن  إال   ."+" بالعالمة  اجلديدة  البنود  تعليم  يتّم 
فعلى سبيل املثال، البند 0503 "عدد اإلناث الواّلدة للحيوانات" عبارة عن مكون من مكونات بندين إضافيني - 0504 "عدد 

احليوانات: اجلنس والسن" و0505 "عدد احليوانات حسب الغرض". 

قائمة بالبنود األساسية املوصى بها
 )تشير العالمة + إلى بند جديد(   

حتديد امللكية الزراعية وموقعها 0101
الوضع القانوني للمالك الزراعي )نوع املالك(0103
جنس املالك الزراعي0104
سن املالك الزراعي0105
الغرض األساسي من إنتاج امللكية0107
األنشطة االقتصادية األخرى للعائلة0108
املساحة الكلية للملكية0201
مساحة امللكية طبقاً ألنواع استخدامات األرض 0202

مساحة امللكية طبقاً ألنواع حيازة األرض0203+
مساحة األرض املروية بالفعل: الرّي املتحكم فيه كلياً وجزئيا0302ً+

مساحة احملاصيل املؤقتة التي متّ حصدها0402
مساحة احملاصيل الدائمة املنتجة وغير املنتجة في زراعات مجّمعة )لكل نوع من احملاصيل الدائمة(0406
عدد أشجار احملصول الدائم في زراعات متفرقة )لكل محصول شجرة(0407
استخدام كل نوع من األسمدة0411
نوع نظام املاشية0501
عدد احليوانات0502

عدد اإلناث الواّلدة للحيوانات 0503+
استخدام املبيدات الزراعية0601
حجم العائلة وفقاً جملموعات اجلنس والسن0801

ما إذا كان العمل في امللكية هو النشاط األساسي0901+
وقت العمل في امللكية0902
عدد املستخدمني ووقت عملهم في امللكية بالنوع 0903
وجود استزراع مائي في امللكية1201

البرنامج العاملي لإلحصاء الزراعي 2020
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البنود اإلطارية

بإنشاء 11.7  مباشراً  ارتباطاً  ترتبط  اإلطارية  البنود  إّن  أساسية.  منها  بنود  ستة  إطارياً،  بنداً   15 هناك  يوجد 
التالية.  لالستقصاءات  وبالنسبة  التركيبي  األسلوب  تستخدم  التي  للدول  بالنسبة  التكميلية  للوحدات  اإلطار 
تكميلية  لوحدة  امللكية"  في  املؤقتة  احملاصيل  "أنواع   0401 اإلطاري  البند  استخدام  ميكن  املثال،  سبيل   على 
احملاصيل  "أنواع   0405 اإلطاري  البند  استخدام  وميكن  املؤقتة"؛  احملاصيل  "إنتاج  عن  استقصاء سنوي متخصص  أو 
عن  متخصص  سنوي  استقصاء  أو  تكميلية  لوحدة  مجمعة"  زراعات  في  كانت  إذا  وما  امللكية  في   الدائمة 
أو  تكميلية  لوحدة  للملكية"  الكلية  "املساحة   0201 اإلطاري  البند  استخدام  وميكن  الدائمة"،  احملاصيل  "إنتاج 
إدخال  للدول  وميكن  أرض.  بها  التي  امللكيات  على  املطبقة  الزراعية  األساليب  عن  متخصص  سنوي  استقصاء 
الزراعية،  االستقصاءات  برنامج  أو  التكميلية  اإلحصائية  للوحدات  عينات  أطر  إضافية لالستخدام في وضع  بنود 

حاجاتها. حسب 

إن بعض البنود اإلطارية تكون مكوناً لبنود قائمة بغرض إنشاء إطار ما )مثل، البند 0413 "وجود حضانات"(. ويتّم 12.7 
اإلشارة إليها باعتبارها بنوداً جديدة. البنود احملددة بصورة خاصة إلنشاء اإلطار هي:

قائمة بالبنود اإلطارية املوصى بها 
)يشير احلرف "E" إلى بنود إطارية وتعتبر أيضاً أساسية وتشير العالمة "+" إلى بنود جديدة(

 E0101حتديد امللكية الزراعية وموقعها
 E0107الغرض األساسي من إنتاج امللكية
 E0108األنشطة االقتصادية األخرى للعائلة
E0201املساحة الكلية للملكية

استخدام الرّي في امللكية: الري املتحكم فيه كلياً وجزئيا0301ً
أنواع احملاصيل املؤقتة في امللكية0401
أنواع احملاصيل الدائمة في امللكية وما إذا كانت في زراعات مجمعة 0405

وجود حضانات0413+
وجود أرض مزروعة حتت غطاء واقي0415+
 E0502عدد احليوانات
استخدام بذور معدلة وراثياً 0602+
 E1201وجود استزراع مائي في امللكية

وجود مساحة كثيفة األشجار في امللكية1301
إن كانت احلراجة الزراعية ممارسة أم ال1304

انخراط أعضاء العائلة في نشاط صيد األسماك* 1401+
 * انتبه إلى أن مصائد األسماك تقع خارج مجال اإلحصاء الزراعي ولكن البند 1401 "انخراط أعضاء العائلة في نشاط صيد األسماك" مّت ذكره في الئحة البنود 

اإلطارية وبالطريقة التي تتناسب مع الدول التي تأخذ اجملال املوّسع باحلسبان.

البنود التي يتّم البحث بها حسب املوضوع

يقدم البرنامج العاملي لإلحصاء الزراعي 2020 بنوداً مجّمعة في موضوعات. يركز كل موضوع على مجال اهتمام 13.7 
معني لبرنامج اإلحصاء الزراعي. جلميع البنود رقم متفرد من 4 أرقام مفردة؛ يشير الرقمني املفردين األولني منهم لرقم 
املوضوع حيث يتّم وصفهم، ويشير الرقمني املفردين التاليني إلى تسلسل البنود داخل املوضوع، بدءاً من 1 لكل موضوع. 
للبند. على  دون وصف كامل  الثاني،  املوضوع  البند في  إلى  فإّنه يشار فقط  آخر،  بند مرتبط مبوضوع  وإذا كان هناك 
سبيل املثال، يتّم وصف البند 1304 "ما إذا كانت احلراجة الزراعية ممارسة" حتت املوضوع 13 "الغابات" إاّل أّنه مرتبط أيضاً 
باملوضوع 6 "األساليب الزراعية". وعلى ذلك، يتّم اإلشارة في املوضوع 6 "األساليب الزراعية" إلى البند 1304 "ما إذا كانت 

احلراجة الزراعية ممارسة".

البنود 14.7  إلى  البنود اإلطارية؛ بينما تشير العالمة "+"  إلى   "F" البنود األساسية؛ ويشير احلرف  إلى   "E" يشير احلرف 
اجلديدة. وال يتّم تعليم البنود اإلضافية بأّي رمز معني إاّل إذا كانت جديدة للبرنامج العاملي لإلحصاء الزراعي 2020 )ويتّم 

تعليمها في هذه احلالة بالعالمة "+"(

ويتّم بيان مجال كل موضوع بني أقواس حتت كل عنوان رئيسي. كما يتّم بيان اإلشارات إلى املفاهيم والتعريفات 15.7 
املطّبقة في الباب الثامن بني أقواس بعد كل بند. 

الباب السابع: قائمة بنود اإلحصاء الزراعي
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املوضوع 1 - التعريف واخلصائص العامة 

بالنسبة للملكيات
F E0101)1.1.8 - 4.1.8 حتديد امللكية الزراعية وموقعها )الفقرات

املستجيب بالنسبة للملكية الزراعية )الفقرة 5.1.8(0102+
E0103)6.1.8 - 9.1.8 الوضع القانوني للمالك الزراعي )نوع املالك( )الفقرات
E0104)10.1.8 - 11.1.8 جنس املالك الزراعي )الفقرتني
E0105)12.1.8 - 15.1.8 سن املالك الزراعي )الفقرات

اجملموعة القومية/العرقية لرأس العائلة أو املالك الزراعي )الفقرة 16.1.8(0106
F E0107)17.1.8 - 20.1.8 الغرض األساسي من إنتاج امللكية )الفقرات
F E0108)21.1.8 - 23.1.8 األنشطة االقتصادية األخرى للعائلة )الفقرات

حصة الدخل من اإلنتاج الزراعي للملكية بالنسبة للدخل الكلي للعائلة )الفقرتني 25.1.8 - 24.1.8(0109+
النشاط الزراعي األساسي للملكية )الفقرات 28.1.8 - 26.1.8(0110+
وجود مدير أجير للملكية الزراعية )الفقرة 29.1.8(0111+
جنس املدير األجير للملكية الزراعية )الفقرة 30.1.8(0112+
سن املدير األجير للملكية الزراعية )الفقرة 31.1.8(0113+

املوضوع 2 - األرض

بالنسبة للملكيات 
F E0201 )1.2.8 - 6.2.8 املساحة الكلية للملكية )الفقرات

E0202)7.2.8 - 35.2.8 مساحة امللكية حسب نوع استخدامات األرض )الفقرات
 E0203)36.2.8 - 40.2.8 مساحة امللكية حسب أنواع حيازة األرض )الفقرات

بالنسبة لكل رقعة 
املوقع )الفقرات 43.2.8 - 41.2.8(0204
املساحة )الفقرة 44.2.8(0205

استخدام األرض )الفقرة 45.2.8(0206+
حيازة األرض )الفقرتني 47.2.8 - 46.2.8(0207
فترات إيجار األرض )بالنسبة للرقع املؤجرة( )الفقرة 48.2.8(0208
استخدام الزراعة املتنقلة )الفقرتني 50.2.8 - 49.2.8(0209
عدد السنوات منذ إخالء األرض )الفقرتني 52.2.8 - 51.2.8(0210

بالنسبة للملكيات 
وجود تآكل في التربة: النوع والدرجة )الفقرات 56.2.8 - 53.2.8(0211

املوضوع 3 - الرّي

بالنسبة للملكيات
F 0301)5.3.8 استخدام الرّي في امللكية: الرّي املتحكم فيه كلياً وجزئياً )الفقرة

+ E0302)6.3.8 - 7.3.8 مساحة األرض املروّية بالفعل: الرّي املتحكم فيه كلياً واملتحكم فيه جزئياً )الفقرتني
مساحة األرض املروية بالفعل طبقاً لنوع استخدام األرض: الرّي املتحكم فيه كلياً واملتحكم فيه جزئياً )الفقرات 0303

)8.3.8 - 10.3.8
مساحة األرض املروية بالفعل حسب طريقة الري: الرّي املتحكم فيه كلياً )الفقرات 14.3.8 - 11.3.8(0304
مساحة احملاصيل املروية بالفعل لكل نوع محصول: الرّي املتحكم فيه كلياً )الفقرتني 16.3.8 - 15.3.8(0305
مصادر مياه الرّي: الرّي املتحكم فيه كلياً )الفقرات 19.3.8 - 17.3.8(0306

زراعة األرز: الرّي ونظم املياه )انظر البند 1506(+
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فترات الدفع ملياه الرّي: الرّي املتحكم فيه كلياً وجزئياً )الفقرة 20.3.8(0307
استخدام أنواع أخرى من الرّي: الرّي املتحكم فيه كلياً واملتحكم فيه جزئياً )الفقرات 24.3.8 - 21.3.8(0308

املساحة اجملهزة للرّي في حالة صاحلة للعمل: الرّي املتحكم فيه كلياً وجزئياً )الفقرات 27.3.8 - 25.3.8(0309+
وجود معدات للصرف )الفقرتني 29.3.8 - 28.3.8(0310

املوضوع 4 - احملاصيل

احملاصيل املؤقتة 
 F0401)1.4.8 - 4.4.8 أنواع احملاصيل املؤقتة في امللكية )الفقرات
E0402 )5.4.8 - 17.4.8 مساحة احملاصيل املؤقتة احملصودة )لكل نوع من أنواع احملاصيل( )الفقرات

مساحة احملاصيل املؤقتة احملصودة حسب االستخدام النهائي )الفقرات 20.4.8 - 18.4.8(0403
مساحة احملاصيل املؤقتة احملصودة )لكل نوع مختار من احملاصيل( )الفقرتني 22.4.8 - 21.4.8(0404

احملاصيل الدائمة 
 F0405)23.4.8 - 25.4.8 أنواع احملاصيل الدائمة في امللكية وما إذا كانت في زراعات مجمعة )الفقرات
E0406)26.4.8 - 30.4.8 مساحة احملاصيل الدائمة املنتجة وغير املنتجة في زراعات مجمعة )الفقرات
E0407)31.4.8 - 32.4.8 عدد أشجار احملصول الدائم في زراعات متفرقة )لكل محصول شجري( )الفقرتني

مساحة احملاصيل الدائمة املنتجة في زراعات مجمعة حسب االستخدام النهائي )الفقرتني 34.4.8 - 33.4.8(0408
إنتاج احملاصيل الدائمة )لكل نوع محصول دائم مختار( )الفقرة 35.4.8(0409

بالنسبة للملكيات 
مساحة األرض املستخدمة في زراعة احملاصيل املؤقتة كاستخدام ثانوي لألرض )الفقرات 38.4.8 - 36.4.8( 0410

E0411)39.4.8 - 45.4.8 استخدام كل نوع من األسمدة )الفقرات
املساحة املسمدة لكل نوع من أنواع األسمدة ونوع احملصول الرئيسي )الفقرة 46.4.8(0412

+ F0413)46.4.8 - 48.4.8 وجود حضانات )الفقرات
مساحة احلضانات )الفقرة 49.4.8(0414

+ F0415)50.4.8 - 51.4.8 وجود أرض مزروعة حتت غطاء واقي )الفقرتني
مساحة األرض املزروعة حتت غطاء واقي )الفقرة 52.4.8(0416

املوضوع 5 - املاشية

بالنسبة للملكيات 
E0501)3.5.8 - 4.5.8 نوع نظام تربية املاشية )الفقرتني

لكل نوع من أنواع املاشية
F E0502)5.5.8 - 7.5.8 عدد احليوانات )الفقرات
+ E0503)8.5.8 عدد اإلناث الواّلدة للحيوانات )الفقرة

عدد احليوانات: السن والنوع )الفقرتني 10.5.8 - 9.5.8(0504
عدد احليوانات حسب الغرض )الفقرتني 12.5.8 - 11.5.8(0505
عدد حيوانات احللب حسب حالة اللنب )الفقرة 13.5.8(0506
عدد احليوانات املولودة )الفقرات 16.5.8 - 14.5.8(0507
عدد احليوانات املقتناة )الفقرات 17.5.8 ،15.5.8 - 14.5.8(0508
عدد احليوانات املذبوحة )الفقرات 18.5.8 ،15.5.8 - 14.5.8(0509
عدد احليوانات التي متّ التخلص منها )الفقرات 19.5.8 ،15.5.8 - 14.5.8(0510
عدد احليوانات التي ماتت ألسباب طبيعية )الفقرات 20.5.8 ،15.5.8 - 14.5.8(0511
أنواع العلف )الفقرتني 22.5.8 - 21.5.8(0512
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بالنسبة للملكيات 
استخدام اخلدمات البيطرية )الفقرتني 24.5.8 - 23.5.8(0513

املوضوع 6 - األساليب الزراعية

بالنسبة للملكيات
E0601)2.6.8 - 3.6.8 استخدام األساليب الزراعية )الفقرتني

+ F0602)4.6.8 استخدام بذور معّدلة وراثياً )الفقرة
استخدام بذور معّدلة وراثياً حسب نوع احملصول )الفقرة 5.6.8(0603
املاكينات واملعدات اخملتارة املستخدمة في امللكية باملصدر )الفقرات 8.6.8 - 6.6.8(0604
املباني غير السكنية )الفقرات 11.6.8 - 9.6.8(0605
النسبة املئوية لكل منتج زراعي رئيسي مباع )الفقرة 12.6.8(0606
استخدام األساليب الزراعية العضوية )الفقرات 18.6.8 - 13.6.8(0607
نوع البذور لكل نوع من أنواع احملاصيل الرئيسية )الفقرات 22.6.8 - 19.6.8(0608
مصدر البذور لكل نوع من أنواع احملاصيل الرئيسية )الفقرتني 24.6.8 - 23.6.8(0609

F  )1304 ممارسة احلراجة الزراعية أم ال )انظر البند
أنواع ممارسات احلرث )الفقرات 32.6.8 - 26.6.8(0610+
وجود زراعة تراعي حفظ املوارد )الفقرة 33.6.8(0611+
وجود ممارسات احلفاظ على التربة )الفقرات 36.6.8 - 34.6.8(0612+
نوع ممارسات رعي احليوانات )انظر البند 1501( +
E )0411 استخدام كل نوع من أنواع األسمدة )انظر البند

املساحة املسمدة لكل نوع من أنواع األسمدة ونوع احملصول الرئيسي )انظر البند 0412(
الرّي )انظر املوضوع 3(

املوضوع 7 - اخلدمات الزراعية 

بالنسبة للملكيات 
استالم االئتمان ألغراض زراعية )الفقرات 3.7.8 - 1.7.8(0701
مصدر االئتمان )الفقرة 4.7.8(0702
نوع ضمان االئتمان )الفقرتني 6.7.8 - 5.7.8(0703
فترة القرض أو االئتمان )الفقرة 7.7.8(0704
مصادر املعلومات الزراعية )الفقرتني 9.7.8 - 8.7.8(0705
مصادر خدمات االمتداد الزراعية املستخدمة )الفقرات 14.7.8 - 10.7.8(0706
زمن االنتقال إلى أقرب سوق دوري أو دائم للمنتجات الزراعية لبيع املنتجات )الفقرات 17.7.8 - 15.7.8(0707

 

املوضوع 8 - اخلصائص الدميوغرافية واالجتماعية

بالنسبة للملكيات في القطاع العائلي
E0801)1.8.8 - 3.8.8 حجم العائلة حسب مجموعات اجلنس والسن )الفقرات

لكل عضو من أعضاء العائلة
اجلنس 0802
السن )الفقرة 4.8.8(0803
العالقة برأس العائلة أو شخص مرجعي آخر )الفقرات 7.8.8 - 5.8.8(0804
احلالة االجتماعية )الفقرات 10.8.8 - 8.8.8(0805
املستوى التعليمي )الفقرتني 12.8.8 - 11.8.8(0806
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بالنسبة للمالك
التدريب/التعليم الزراعي للمالك )الفقرتني 14.8.8 - 13.8.8(0807+

املوضوع 9 - العمل في امللكية

بالنسبة لكل عضو من أعضاء العائلة في سن العمل، مع تعريف اجلنس 
+E0901)21.9.8 إن كان العمل في امللكية هو النشاط األساسي )الفقرة

E0902)22.9.8 - 26.9.8 زمن العمل في امللكية )الفقرات

بالنسبة للملكيات
E0903)27.9.8 - 32.9.8 عدد وزمن عمل املستخدمني في امللكية حسب اجلنس )الفقرات

بالنسبة لكل عضو من أعضاء العائلة في سن العمل، مع تعريف اجلنس 
وضع القوى العاملة )الفقرتني 34.9.8 - 33.9.8(0904

بالنسبة لكل عضو من أعضاء العائلة مستخدم، مع تعريف اجلنس
وضع املستخدمني في الوظائف األساسية )الفقرات 46.9.8 - 35.9.8(0905

بالنسبة للملكيات 
شكل مدفوعات املستخدمني )الفقرة 47.9.8(0906
استخدام املقاولني للعمل في امللكية حسب النوع )الفقرات 50.9.8 - 48.9.8(0907

املوضوع 10 - توزيع القرارات اإلدارية وامللكية داخل العائلة الواحدة في امللكية 

بالنسبة للملكيات في القطاع العائلي
جنس أعضاء العائلة الذين يتخذون قرارات إدارية )الفقرتني 8.10.8 - 7.10.8(1001+
مساحة احملاصيل حسب جنس الشخص القائم بإدارتها )الفقرتني 10.10.8 - 9.10.8(1002+
عدد رؤوس املاشية حسب جنس الشخص القائم بإدارتها )الفقرتني 12.10.8 - 11.10.8(1003+
مساحة األرض اململوكة حسب جنس املالك )الفقرات 16.10.8 - 14.10.8(1004+
عدد رؤوس املاشية اململوكة حسب جنس املالك )الفقرات 19.10.8 - 17.10.8(1005+

املوضوع 11 - األمن الغذائي العائلي

بالنسبة للملكيات في القطاع العائلي أو جميع العائالت
مقياس جتربة عدم األمن الغذائي )الفقرات 30.11.8 - 12.11.8(1101+

تأثيرات الكوارث الطبيعية )الفقرات 33.11.8 - 31.11.8(1102
درجة فقدان الناجت الزراعي نتيجة الكوارث الطبيعية )الفقرات 35.11.8 - 34.11.8 ،31.11.8(1103

املوضوع 12 - تربية األحياء املائية 

بالنسبة للملكيات الزراعية أو ملكيات تربية األحياء املائية 
F E1201)2.12.8 - 6.12.8 وجود لالستزراع املائي في امللكية )الفقرات

مساحة تربية األحياء املائية حسب نوع املوقع )الفقرات 10.12.8 - 7.12.8(1202
مساحة تربية األحياء املائية حسب نوع املرفق اإلنتاجي )الفقرات 16.12.8 - 11.12.8(1203
نوع املياه )الفقرتني 18.12.8 - 17.12.8(1204
مصادر املياه لالستزراع املائي )الفقرة 19.12.8(1205
نوع الكائنات املائية املستزرعة )الفقرتني 21.12.8 - 20.12.8(1206

بالنسبة لألسلوب التركيبي، اجملموعة املرجعية هي امللكيات ذات أنشطة إنتاج االستزراع السمكي في البند اإلطاري 1201.
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املوضوع 13 - الغابات

بالنسبة للملكيات 
F 1301)1.13.8 - 4.13.8 وجود أرض كثيفة األشجار في امللكية )الفقرات

مساحة األرض كثيفة األشجار )الفقرة 5.13.8(1302
أغراض األرض كثيفة األشجار )الفقرات 11.13.8 - 6.13.8(1303

F 1304)12.13.8 - 13.13.8 إن كان احلراج الزراعي ممارساً )الفقرتني
بالنسبة لألسلوب التركيبي، اجملموعة املرجعية هي امللكيات ذات األرض كثيفة األشجار في البند اإلطاري 1301. 

املوضوع 14 - مصائد األسماك

بالنسبة للملكيات في القطاع العائلي أو جميع العائالت 
+ F1401)4.14.8 - 8.14.8 انخراط أعضاء العائلة في نشاط صيد أسماك )الفقرات

انخراط أعضاء العائلة في نشاط صيد أسماك بالنوع/اجلنس )الفقرات 12.14.8 - 9.14.8(1402+
عدد مصائد األسماك حسب اجلنس املستخدمني بواسطة العائلة )الفقرة 13.14.8(1403 +
ترتيبات الوصول لصيد األسماك )الفقرتني 15.14.8 - 14.14.8(1404+
الغرض األساسي لنشاط العائلة في صيد األسماك )الفقرتني 17.14.8 - 16.14.8(1405+
نوع قوارب الصيد املستخدمة باملصدر )الفقرة 18.14.8(1406+
نوع معدات الصيد املستخدمة )الفقرات 21.14.8 - 19.14.8(1407+

بالنسبة لألسلوب التركيبي، اجملموعة املرجعية هي امللكيات ذات أنشطة صيد أسماك في البند اإلطاري 1401.

املوضوع 15 - البيئة/انبعاثات غازات الدفيئة  

بالنسبة للملكيات
E )0501 نوع نظام تربية املواشي )انظر البند

عدد احليوانات: السن اجلنس )انظر البند 0504( 
عدد احليوانات حسب الغرض )انظر البند 0505( 

نوع ممارسات رعي احليوانات )الفقرات 15.15.8 - 8.15.8(1501+
التسميد )الفقرة 16.15.8(1502+
نظام إدارة التسميد )الفقرات 19.15.8 - 17.15.8(1503+
االستخدام النهائي للسماد املعالج )الفقرتني 21.15.8 - 20.15.8(1504+
E )0411 استخدام كل نوع من أنواع األسمدة )انظر البند

املساحة املسمدة لكل نوع من أنواع األسمدة ونوع احملصول الرئيسي )انظر البند 0412(
طول فترة النمو لزراعة األرز )الفقرة 25.15.8(1505+
زراعة األرز: نظم الري واملياه )الفقرات 31.15.8 - 26.15.8(1506+
التعديالت العضوية للتربة املستخدمة لزراعة األرز )الفقرات 37.15.8 - 32.15.8(1507+
بواقي احملصول)الفقرات 43.15.8 - 38.15.8(1508+
احملاصيل الدائمة: عمر املزروعات )الفقرتني 45.15.8 - 44.15.8(1509+
أنواع ممارسات احلرث )انظر البند 0610( +

الرموز املستخدمة يشير احلرف "E" إلى البنود األساسية؛ ويشير احلرف "F" إلى البنود اإلطارية؛ بينما تشير العالمة "+" إلى البنود 
اجلديدة. 

بنود املستوى االجتماعي

 16.7 2020 الزراعي  العاملي لإلحصاء  البرنامج  لدى  توجد  امللكية،  مّت جمعها على مستوى  التي  البنود  إلى  باإلضافة 
امللكيات  عن  البيانات  لتكميل  تستخدم  قد  وهي  التاسع(.  الباب  )انظر  االجتماعي  املستوى  على  جمعها  يلزم  بنود 
املناطق  تنمية  برامج  وتخطيط  الالمركزي،  للتخطيط  بالنسبة  أهمية خاصة  البنود  لهذه  إّن  الزراعي.  اإلحصاء  في 
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املستهدفة، وفحص البنية األساسية واخلدمات املتاحة للملكيات الزراعية. ويوصي البرنامج العاملي لإلحصاء الزراعي 
2020 بالبنود التالية: 

اجلغرافيا
املوقع )الفقرة 22.9(2101
البيئة الزراعية، املناخ، الطبوغرافيا، أو أنواع التربة )الفقرة 23.9(2102
استخدام األرض )الفقرة 24.9(2103
مساحة أرض الرعي اجلماعي )الفقرتني 26.9 - 25.9(2104
مساحة أرض الغابات اجلماعية )الفقرتني 26.9 - 25.9(2105

املساحة اجلماعية مع مياه مستخدمة في الزراعة )الفقرتني 26.9 - 25.9(2106+
زمن االنتقال وأوضاع االنتقال إلى أقرب مركز حضري رئيسي )الفقرة 27.9(2107
مدى توفر للمجتمع سبل الوصول طوال السنة إلى أقرب مركز حضري على طريق سيارات )الفقرة 27.9(2108
إن كان اجملتمع معرضاً لكوارث طبيعية، مثل اجلفاف والفيضانات )إذا كان ذلك وارداً( )الفقرة 28.9(2109

األحوال االقتصادية االجتماعية
التعداد السكاني حسب اجملموعات السكانية )الفقرة 29.9(2201
عدد العائالت )الفقرة 29.9(2202
الوضع االقتصادي )الفقرة 30.9(2203
األنشطة االقتصادية األساسية )الفقرة 31.9(2204
إن كانت هناك حاالت عجز موسمية في الغذاء )وإذا كان ذلك وارداً( )الفقرة 32.9(2205

البنية األساسية واخلدمات االجتماعية
لبيع 2301 مركز  أقرب  إلى  االنتقال  زمن  كيماوية،  أسمدة  موزع  وجود  عدم  حالة  وفي  كيماوية؛  أسمدة  موزع  وجود 

األسمدة الكيماوية )باملوسم، إن أمكن( )الفقرة 33.9(
لبيع 2302 أقرب مركز  إلى  االنتقال  زمن  وجود موزع مبيدات كيماوية،  وفي حالة عدم  وجود موزع مبيدات كيماوية؛ 

املبيدات الكيماوية )باملوسم، إن أمكن( )الفقرة 33.9(
وجود موزع بذور؛ وفي حالة عدم وجود موزع بذور، زمن االنتقال إلى أقرب مركز لبيع البذور )باملوسم، إن أمكن( 2303

)الفقرة 33.9(
ائتمانية، 2304 مؤسسة  أقرب  إلى  االنتقال  زمن  ائتمانية،  مؤسسة  وجود  عدم  حالة  وفي  ائتمانية؛  مؤسسة  وجود 

)باملوسم، إن أمكن( )الفقرة 33.9(
وجود وسائل رّي )الفقرة 33.9(2305
املساحة اجملهزة للرّي )الفقرة 33.9(2306
توفر اخلدمات البيطرية )إذا كانت هناك حاجة لها، مع تفاصيل ذلك باألنواع احملددة: صحة حيوانية موقع/عيادة، 2307

طبيب بيطري، مساعد للصحة احليوانية، خزان استحمام(؛ وفي حالة عدم التوفر، زمن االنتقال إلى أقرب خدمات 
بيطرية )باملوسم، إن أمكن( )الفقرة 33.9(

وجود سوق إنتاج زراعي دوري أو دائم؛ وفي حالة عدم الوجود، زمن االنتقال ألقرب سوق إنتاج زراعي )باملوسم، إن 2308
أمكن( )الفقرة 33.9(

ما إذا كان اجملتمع مغطاً بشبكة جتميع إنتاج زراعي )الفقرة 33.9(2309
أمكن( 2310 إن  )باملوسم،  أغذية  تخزين  مرفق  أقرب  إلى  االنتقال  زمن  الوجود،  عدم  حالة  وفي  أغذية؛  مخازن   وجود 

)الفقرة 33.9(
وجود مرافق معاجلة زراعية؛ وفي حالة عدم الوجود، زمن االنتقال إلى أقرب مرفق معاجلة زراعية )باملوسم، إن أمكن( 2311

)الفقرة 33.9(
وجود مرافق لصيانة املاكينات الزراعية )الفقرة 33.9(2312
وجود احتادات مزارعني، جمعيات تعاونية، واجلهات األخرى التي تقدم الدعم واخلدمات للمزارعني )الفقرة 33.9(2313
توفر خدمة التمديد الزراعي )الفقرة 33.9(2314
ما إذا كانت الكهرباء موصلة )الفقرة 33.9(2315
أمكن( 2316 إن  )باملوسم،  ابتدائية  مدرسة  ألقرب  االنتقال  زمن  الوجود،  عدم  حالة  وفي  ابتدائية؛  مدرسة   وجود 

)الفقرة 33.9(
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وجود مرافق صحية؛ وفي حالة عدم الوجود، زمن االنتقال إلى أقرب مرفق صحي )باملوسم، إن أمكن( )الفقرة 33.9(2317
وجود خدمات الراديو، الهاتف )مبا في ذلك تغطية الهاتف اجلوال(، واإلنترنت )الفقرة 33.9(2318
االنتقال ألقرب محطة حافالت، 2319 زمن  التوفر،  القارب؛ وفي حالة عدم  القطار،  احلافلة،  العام:  النقل  توفر وسائل 

محطة قطارات، مرفأ قوارب إلخ. )باملوسم، إن أمكن( )الفقرة 33.9(

برامج التنمية
وجود مشروعات تنموية محددة في اجملتمع )الفقرة 34.9(2401
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الباب الثامن: 
وصف موضوعات وبنود اإلحصاء الزراعي

الزراعي  اإلحصاء  بنود  وتعريفات  ومفاهيم  ملوضوعات  وصف  على  الباب  هذا  يحتوي 
املّبينة في الباب السابع. وقد متّ وضع املفاهيم والتعريفات مع األخذ في االعتبار املعايير 
القياسية العاملية واحلاجة لعمل مقارنات مع اإلحصاءات الزراعية السابقة ومع مصادر 
البيانات األخرى. وقد متّ تسليط الضوء على أية تغييرات عن البرامج السابقة. وسوف 
يكون على الدول تكييف املفاهيم والتعريفات املشار إليها حتى تتالءم مع احتياجاتها 

وظروفها اخلاصة. 

مقدمة

وتقوم 1.8  السابع.  الباب  في  املبينة  الزراعي  اإلحصاء  بنود  وتعريفات  ومفاهيم  ملوضوعات  الباب وصفاً  يقدم هذا 
نتائج  أّن  من  التأّكد  أجل  من  مطبقة،  تكون  حيثما  العاملية،  القياسية  املعايير  أساس  على  والتعريفات  املفاهيم 
زراعية سابقة، فإن  برامج إحصائية  أدخلت في  البنود قد  أّن  البيانات األخرى. وحيث  الزراعي مماثلة ملصادر  اإلحصاء 
قياسي  معيار  اتخاذ  مّت  إذا  إاّل  السابق،  في  استخدمت  التي  لتلك  مماثلة  عامة  بصورة  تكون  والتعريفات  املفاهيم 

عاملي جديد. 

وفي نظام إحصائيات زراعية متكامل، من املهم أيضاً وجود توحيد في املفاهيم والتعريفات بني اإلحصاء الزراعي 2.8 
سبيل  على  احلالية،  الزراعية  لإلحصائيات  ثابتة  قياسية  معايير  هناك  تكون  ما  وغالباً  األخرى.  الزراعية  واإلحصائيات 
املثال، لدي كثير من الدول بالفعل معايير قياسية بالنسبة لتقارير احملاصيل واملواسم، والتي يجب أن تكون متوافقة مع 

اإلحصاء الزراعي. 

تتالءم 3.8  حتى  الباب  هذا  في  املبينة  والتعريفات  املفاهيم  تكييف  الدول  على  يكون  سوف  أّنه  الواضح  ومن 
املعايير  مع  متوافقة  اإلحصاء  بيانات  يجعل  بشكل  يتّم  أن  يجب  ذلك  أّن  إاّل  اخلاصة،  وظروفها  احتياجاتها  مع 
فإن  الباب،  هذا  في  املبينة  والتعريفات  املفاهيم  عن  االبتعاد  الضروري  من  يكون  وحيثما  العاملية.  القياسية 
تلك  مع  القومية  البيانات  مقارنة  كيفية  شرح  مع  اإلحصاء،  نتائج  عرض  في  إظهارها  يتّم  أن  يجب  االختالفات 

أخرى.  ببلدان  اخلاصة 

بها. 4.8  املوصى  املرجعية  الفترة  تقدمي  يتّم  الباب  هذا  في  موضح  الزراعي  اإلحصاء  بنود  من  بند  لكل  بالنسبة 
اإلحصائي  املرجعي  واليوم  اإلحصائية  املرجعية  السنة  حتديداً،  بهما،  موصى  أساسيتان  مرجعيتان  فترتان  توجد 
)انظر الباب السادس، الفقرتان 33.6 - 34.6(. إن السنة املرجعية لإلحصاء هي فترة من اثني عشر شهراً، وهي عادًة 
ما تكون إّما سنة تقوميية أو سنة زراعية، وتشمل بصورة عامة التواريخ أو الفترات الزمنية املرجعية اخملتلفة جلمع 
رؤوس  ألعداد  بالنسبة  تستخدم  زمنية  نقطة  فهو  لإلحصاء  املرجعي  اليوم  أّما  املنفردة.  اإلحصاء  لبنود  البيانات 

املاشية وبنود اجلرد. 

املوضوع 1: التعريف واخلصائص العامة

0101 حتديد امللكية الزراعية وموقعها

البند األساسي واإلطاري. الفترة املرجعية: اليوم املرجعي اإلحصائي
)رقم 1.1.8  أخرى  اتصال  ومعلومات  املالك،  عنوان  املالك،  اسم  امللكية،  اسم  عادًة  الزراعية  امللكية  تعريف  يتضمن 

الهاتف، عنوان البريد اإللكتروني، إلخ( وموقع امللكية. مع العلم أّن موقع امللكية قد يختلف عن عنوان املالك في حالة 
جمع املعلومتني.
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يكون موقع امللكية الزراعية مطلوباً لتخصيص الوحدات اإلدارية أو النطاقات الزراعية البيئية للملكيات الزراعية، 2.1.8 
وهي بنود تصنيف رئيسية في تبويب نتائج اإلحصاء الزراعي. وعادًة، يعّرف موقع امللكية بأّنه املكان الذي يحدث فيه كل 
أو معظم اإلنتاج الزراعي - وحيث توجد املباني اإلدارية أو مباني املزرعة، واملاكينات الزراعية أو، حيث ال توجد مباني إدارية 
أو مباني مزرعة، حيث توجد معظم األرض. وفي بعض األحيان، يتّم أيضاً حتديد موقع كل رقعة أرض )انظر الباب الثامن، 

املوضوع 2 األرض، الفقرة 43.2.8(. 

ويتّم حتديد املوقع في العادة من خالل نظام الترميز اجلغرافي، على أساس الهيكل اإلداري للدولة. ويتّم وضع 3.1.8 
إدارية.  أدنى وحدة  إلى  امللكية  ذلك يحدد موقع  إّن  القرية.  و/أو  املقاطعة  أو  اإلقليم،  إدارية، مثل  شفرات لكل وحدة 
وحيث يوجد نظام ترميز جغرافي قومي مقياسي، فإّنه يجب استخدامه لإلحصاء الزراعي لتسهيل ربط البيانات بني 

املصادر اخملتلفة. 

كما ميكن أيضاً استخدام أنواع أخرى من الترميز اجلغرافي، مثل املرجعية اجلغرافية املباشرة للملكيات باستخدام 4.1.8 
النظام العاملي لتحديد املواقع أو بواسطة استخدام اخلرائط املساحية. ميكن أن يحّسن نظام الترميز اجلغرافي تقدمي 
نتائج اإلحصاء الزراعي من خالل نظام املعلومات اجلغرافية وميّكن من ربط بيانات اإلحصاء الزراعي مبجموعات البيانات 

األخرى. والدول مدعّوة للتحرك في هذا االجتاه. 

0102 املستجيب بالنسبة للملكية الزراعية 

الفترة املرجعية: اليوم املرجعي اإلحصائي
البند 5.1.8  الوحدة اإلحصائية. وميكن استخدام هذا  البيانات منه عن  يتّم جمع  الذي  إّن املستجيب هو الشخص 

اإلجابة  املعرفة متكنه من  درجة من  على  أن يكون املستجيب شخصاً  واملراجعات. ويجب  اجلودة  تقييم  في عمليات 
في  املستجيب  اسم  عن  يسأل  ما  وعادة  األجير.  املدير  أو  املالك  هو  يكون  العادة  وفي  بدقة،  اإلحصاء  أسئلة  على 

الزراعية. امللكية 

0103 الوضع القانوني للمالك الزراعي )نوع املالك(

u شخص مدني
u املدنيني مجموعة من األشخاص 
u قضائي شخص 

البند األساسي. الفترة املرجعية: اليوم املرجعي اإلحصائي
القانونية؛ 6.1.8  اخلصائص  على  بالضرورة  تقتصر  ال  املالك"  "نوعية  أو  للمالك"  القانوني  "الوضع  مصطلح  إّن 

القضائية، ميكن تشغيل ملكية  النظر  املالك. ومن وجهة  نوعيات معينة من  أخرى لتحديد  ولكنها تهتم بجوانب 
املدنيني(  األشخاص  من  )مجموعة  أفراد  عدة  باشتراك  أو  واحد،  فرد  بواسطة  إّما  مدنيني،  أشخاص  بواسطة  ما 
أيضاً تشغيل ملكية  اتفاق تعاقدي. كما ميكن  أو بدون  باتفاق تعاقدي  أو مللكيات مختلفة،  امللكية  ينتمون لنفس 
مؤسسة  تعاونية،  جمعية  شركة،  مثل  األفراد،  من  مجموعة  وليس  فرداً  ليس  قضائي،  شخص  بواسطة  ما 
مع  باشتراكها  خاصة  هاماً،  تصنيفياً  بنداً  تعد  املالك  بنوعية  تتعّلق  التي  املعلومات  إّن  إلخ.  كنيسة،  حكومية، 

 .)1 العاشر، اجلدول  الباب  )انظر  بنود تصنيفية أساسية أخرى 

والدول 7.1.8  عائلي".  غير  "قطاعاً  أو  عائلياً"  "قطاعاً  باعتباره  امللكية  إليه  تنتمي  الذي  القطاع  تصنيف  وميكن 
هي  العائلي  القطاع  في  املوجودة  امللكيات  إّن  اإلحصائي.  التبويب  في  القطاعني  هذين  بني  ما  للتمييز  مدعوة 
)عائلة  ما  عائلة  في  فقط  واحدة  ملكية  هناك  تكون  ما  وعادة  العائلة.  أعضاء  بواسطة  تشغيلها  يتّم  ملكيات 
ميكن  كما  امللكيات(.  متعددة  )عائلة  ما  عائلة  في  أكثر  أو  ملكيتان  هناك  تكون  أن  ميكن  أّنه  إاّل  امللكية(  أحادية 
امللكيات  معظم  توجد  النامية،  الدول  من  كثير  وفي  أكثر.  أو  عائلتني  بني  شراكة  من  امللكية  تتكون  أن  أيضاً 

العائلي.  القطاع  في  الزراعية 

ويتّم 8.1.8  العائلي.  القطاع  غير  قطاعات  في  توجد  التي  امللكيات  تلك  هي  العائلي  غير  القطاع  ملكيات  إّن 
اجلمعيات  تشتمل  الوطنية.  واألعراف  القومية  القوانني  سياق  في  التعاونية  واجلمعيات  الشركات  تعريف 
املستأجرة  واألرض  وامللكية املشتركة  الفردية  امللكية  املنظمات جتتمع فيها مبادئ  أنواع من  التعاونية على عدة 
واملؤسسات  اخلاصة  واملدارس  واجلماعات  القبائل  األخرى  العائلية  غير  القطاعات  تتضمن  بدرجات مختلفة. كما 
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أو من  أو محلية، مباشرة  بواسطة حكومة مركزية  تدار  زراعي  إنتاج  احلكومية هي كيانات  امللكيات  إّن  الدينية. 
خاصة. جهة  خالل 

إّن التوافق بني الوضع القانوني للمالك )نوعية املالك( والقطاع الذي تنتمي إليه امللكية ليس توافقاً في خط 9.1.8 
مستقيم، وهو يعتمد بدرجة كبيرة على النظام القانوني للدولة وسياق تطبيق القانون بها. على سبيل املثال، ميكن 
تسجيل ملكية ما ككيان قانوني، ولكّنها تعمل كملكية عائلية. إّن مثل تلك امللكيات تعتبر عادة جزءاً من القطاع 

العائلي، إاّل أّن بعض الدول قد تصنفها ضمن القطاع غير العائلي.

0104 جنس املالك الزراعي 

u ذكر
u أنثى

البند األساسي. الفترة املرجعية: اليوم املرجعي اإلحصائي
إن البند 0104 بند هام في حتليل جوانب النوع/ اجلنس اخلاصة باإلنتاج الزراعي، وبوجه خاص من أجل دراسة دور 10.1.8 

املرأة في إدارة امللكيات الزراعية. وميكن أن يكون هذا البند مفيداً أيضاً كأساس إلطار عينات الستقصاءات خاصة عن 
النوع.

ويتّم جمع البيانات عن جنس املالك الزراعي فقط بالنسبة للملكيات التي في القطاع العائلي. أّما بالنسبة 11.1.8 
للقطاع غير العائلي )الشركات، املؤسسات احلكومية، إلخ( فإّنه يتّم جمع بيانات جنس املدير املأجور )انظر البند 0112( 
وحيثما يكون هناك مالك مشتركون في ملكية ما في القطاع العائلي، فإنه يلزم اإلفادة بجنس كل شخص منهم. 
وبالنسبة لتعريف املالك الزراعي، انظر الفقرات 17.6 - 19.6. انظر الباب العاشر، اجلدول 1 لالطالع على معلومات عن 

كيفية تبويب بيانات جنس املالك.

0105 سن املالك الزراعي

البند األساسي. الفترة املرجعية: اليوم املرجعي اإلحصائي
إّن لسن املالك أهمية في دراسة العالقة بني السن وخصائص امللكية الزراعية، وبوجه خاص، من أجل مقارنة 12.1.8 

صغار وكبار املزارعني. كما أن له فائدة في حتليل قضايا السن. 

في 13.1.8  مشتركون  مالك  هناك  يكون  وحيثما  اإلحصاء.  وقت  في  الكاملة  بالسنني  العمر  إلى  السن   ويشير 
انظر  الزراعي،  املالك  لتعريف  وبالنسبة  منهم.  شخص  كل  بسن  اإلفادة  يلزم  فإّنه  العائلي،  القطاع  في  ما  ملكية 

الفقرات 17.6 - 19.6. انظر الباب العاشر، اجلدول 1 لالطالع على معلومات عن كيفية تبويب بيانات سن املالك.

ويتّم جمع هذا البند فقط للملكيات التي في القطاع العائلي. أّما بالنسبة للقطاع غير العائلي )الشركات، 14.1.8 
املؤسسات احلكومية، إلخ( فإّنه يتّم جمع بيانات سن املدير املأجور )انظر البند 0113( وحيثما يكون هناك ماّلك مشتركون 
في ملكية ما في القطاع العائلي، فإّنه يلزم اإلفادة بسن كل شخص منهم. انظر الشكل 1 لالطالع على معلومات 

عن كيفية تبويب بيانات سن املالك. 

وبالنسبة لتعريف املالك الزراعي، انظر الفقرات 17.6 - 19.6. 15.1.8 

0106 اجملموعة القومية/العرقية لرأس العائلة أو املالك الزراعي 

الفترة املرجعية: اليوم املرجعي اإلحصائي
في كثير من الدول، توجد اختالفات جوهرية في املمارسات الزراعية بني اجملموعات القومية أو العرقية اخملتلفة، 16.1.8 

واحد  مؤشر  تخصيص  يتّم  أن  يجب  الزراعي،  اإلحصاء  لتحليل  وبالنسبة  الزراعي.  اإلحصاء  في  قياسها  املهم  ومن 
أّن  إال  الزراعي.  املالك  أو  العائلة  رأس  إلى  الرجوع  طريق  عن  عادة  ذلك  ويتّم  للملكية،  القومية/العرقية  للمجموعة 
هذه الطريقة ال تكون مناسبة دائماً. ويجب أن تكون اجملموعات القومية/العرقية املستخدمة متوافقة مع اإلحصاء 

السكاني واإلحصائيات القومية األخرى.

الباب الثامن: وصف موضوعات وبنود اإلحصاء الزراعي
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0107 الغرض األساسي من إنتاج امللكية 

u اإلنتاج بهدف االستهالك الشخصي
u البيع اإلنتاج بهدف 

البند األساسي واإلطاري. الفترة املرجعية: أي فترة مرجعية مناسبة، مثل احلصاد األساسي أو 
اإلحصائية.  املرجعية  السنة 

في 17.1.8  الزراعية  امللكيات  بها  تساهم  التي  للدرجة  واسع  مؤشر  على  احلصول  هو  البند  هذا  من  الغرض  إن 
اقتصاد السوق. ويتّم عادة جمع البيانات عن الغرض من اإلنتاج للملكيات الزراعية التي في القطاع العائلي. إال أن 
بعض الدول قد ترغب أيضاً في جمع هذه املعلومات ألنواع معينة من امللكيات في القطاع غير العائلي )املدارس، 

إلخ(. الدينية،  املؤسسات 

يجب 18.1.8  الشخصي،  االستهالك  في  الباقي  واستخدام  امللكية  إنتاج  بعض  بيع  فيها  يتّم  التي  احلاالت  وفي 
اإلنتاج  من  األكبر  القيمة  ميثل   - البيع  أو  الشخصي  االستهالك   - االثنني  من  أي  هو  األساسي  الغرض  يكون  أن 
الزراعي. ويشمل البيع بيع اإلنتاج نقداً أو االستبدال مبنتجات أخرى )مقايضة(. يجب عدم أخذ التصرف في اإلنتاج 
أو لدفع  العائلة، كهدايا  املثال، مدفوعات العمالة، اإلرسال ألعضاء  الزراعي بطرق أخرى في االعتبار - على سبيل 
الضرائب - عند تقدير الغرض األساسي لإلنتاج. قد تكون هناك حاجة إلى عدة أسئلة من أجل احلصول على بيانات 

البند. لهذا 

في بعض احلاالت، ميكن أن تكون هناك حاجة إلى حتديد أكثر تفصيالً ملشاركة صغار املنتجني في اقتصاد السوق 19.1.8 
- على سبيل املثال، حتديد امللكيات التي يكون الغرض األساسي لإلنتاج فيها هو االستهالك الشخصي إاّل أّنه قد يبيع 

كّميات قليلة في حالة وجود فائض في اإلنتاج. وفيما يلي الفئات التي تسمح بذلك:

u للبيع فقط اإلنتاج 
u البعض لالستهالك الشخصي للبيع مع  اإلنتاج أساساً 
u اإلنتاج أساساً لالستهالك الشخصي مع حدوث بعض عمليات بيع
u الشخصي فقط اإلنتاج لالستهالك 

الفترة املرجعية: استخدام امللكيات الفعلي لإلنتاج على مدى السنة املرجعية اإلحصائية. 
أحد االستخدامات هو وضع إطار الستقصاء مخزون الغذاء باملزرعة املعد للبيع، وهي احلالة التي يجب أن يتّم 20.1.8 

فيها جمع البند مع البند 0605. ويجب استخدام املباني غير السكنية والفئات املبينة فيما سبق. 

0108 األنشطة االقتصادية األخرى للعائلة 

u  أنشطة دعم لألنشطة الزراعية واألنشطة اخلاصة مبحاصيل ما بعد احلصاد
u خدمات صيد املطاردة وصيد الشراك واألنشطة املرتبطة بها
u  ونقلها الغابات وقطع األشجار 
u  صيد األسماك والزراعة
u لتصنيع ا

l )الزراعي )التصنيع  الزراعية  املنتجات  معاجلة 
l اليدوية احلرف 
u جتارة اجلملة وجتارة التجزئة، وإصالح السيارات والدرجات النارية
u )الزراعية السياحة  واملطاعم )مع استبعاد  الفنادق 
u الزراعية السياحة 

l أخرى

البند األساسي واإلطاري. الفترة املرجعية: السنة املرجعية اإلحصائية
الزراعية ملشروع ما، حيث يكون املشروع 21.1.8  الزراعية في القطاع العائلي من األنشطة اإلنتاجية  تتكون امللكية 

مشروعاً عائلياً. وميكن أن تكون عائلة ما بها ملكية زراعية منخرطة في أنشطة اقتصادية خالف اإلنتاج الزراعي. على 
سبيل املثال، قد تقوم عائلة بتشغيل متجر أو مطعم، باإلضافة إلى إدارة امللكية الزراعية. وقد مّت إدخال البند 0108 في 
هذا املوضوع للمساعدة على فهم العالقة بني أنشطة اإلنتاج الزراعي واألنشطة االقتصادية األخرى، واكتشاف املزيد 

عن احلياة واألمور االقتصادية في املناطق الريفية. 
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إّن األنشطة االقتصادية األخرى هي أنشطة اقتصادية تقوم بها العائلة املرتبطة باألماكن احمليطة بامللكية 22.1.8 
منتجات  جتميع  األسماك،  صيد  ذلك  يتضمن  قد  امللكية.  في  الزراعي  اإلنتاج  خالف  لها،  متاخمة  أماكن  أو  الزراعية، 
الغابات، أنشطة حرفية، وإدارة أعمال جتارية عائلية. وال يتضمن ذلك العمل مدفوع األجر كمستخدم في مرفق زراعي أو 

غير زراعي في امللكية نفسها أو بأعمال ال ترتبط بامللكية. 

تقوم فئات األنشطة املدرجة فيما سبق على أساس شفرات التصنيف الصناعي الدولي املوحد جلميع األنشطة 23.1.8 
االقتصادية "ISIC" )املراجعة 4( )األمم املتحدة، 2008(، فيما عدا فئة السياحة الزراعية. وقد ترغب الدول في استخدام 
جتزيئيات تفصيلية ألنشطة التصنيف الصناعي الدولي جلميع األنشطة االقتصادية - على سبيل املثال، مجموعات أو 
درجات ISIC )ملزيد من املعلومات، انظر امللحق 2( ألغراضها القومية. وتعني السياحة الزراعية: كافة األنشطة في مجال 
السياحة وخدمات اإلقامة واإلعاشة، وعرض امللكية على اجملموعات السياحية أو اجملموعات األخرى، واألنشطة الرياضية 
والترفيهية، إلخ، حيث ال يتّم استخدام أي من أرض امللكية أو مبانيها أو مواردها. إّن السياحة الزراعية ليست مجموعة 
منفصلة في ISIC. إال أّنه مّت إدخال السياحة الزراعية، باعتبار األهمية املتزايدة لهذا النشاط، كفئة منفصلة في القائمة 
السابق ذكرها. أما الفئة األخيرة، أخرى، فتغطي كافة أنشطة اإلنتاج االقتصادي األخرى في ISIC )املراجعة 4(، مبا في 

ذلك أنشطة تتعلق باإلنشاء والنقل واملواصالت.

0109 حصة الدخل من اإلنتاج الزراعي للملكية بالنسبة للدخل الكلي للعائلة 

u أقل من الربع
u الربع إلى أقل من النصف
u النصف إلى أقل من ثالثة أرباع
u ثالثة أرباع إلى أقل من الكل
u بالكامل الدخل 

الفترة املرجعية: السنة املرجعية اإلحصائية
إن الغرض من هذا البند هو احلصول على مؤشر واسع للدرجة التي تعتمد بها امللكيات الزراعية على اإلنتاج 24.1.8 

الزراعية التي في القطاع العائلي.  اخلاص بها بالنسبة إلجمالي دخل العائلة. ويتّم جمع هذا البند فقط للملكيات 
ومع بيانات البند 0108، ميكن احلصول على مؤشر لتنوع امللكية. ويعطي هذا البند معلومات مطلوبة للتمييز بني زراعة 

الكفاف واإلنتاج الزراعي كأنشطة ترفيهية أو ترويحية.

ويتّم حساب الدخل من اإلنتاج الزراعي للملكية باعتباره القيمة اإلجمالية لإلنتاج املتاح من السنة املرجعية 25.1.8 
اإلحصائية، الذي سوف يتّم بيعه أو استخدامه كوسيلة إنتاج، أو معاجلته بواسطة العائلة، أو استهالكه في العائلة، 

أو تخزينه، أو استخدامه كسلعة رأسمالية ثابتة منتجة للحسابات اخلاصة. 

0110 النشاط الزراعي األساسي للملكية

u إنتاج احملصول بصورة أساسية
u املاشية بصورة أساسية تربية 
u )وماشية )محصول  مختلط 

الفترة املرجعية: السنة املرجعية اإلحصائية
إن الغرض من هذا البند هو احلصول على مؤشر لنشاط اإلنتاج الزراعي األساسي للملكية. وميكن استخدامه 26.1.8 

مع بيانات أخرى لتشكيل سياسات القطاع الزراعي.

يتّم توجيه امللكية الزراعية إلى فئة واحدة فقط من الفئات املذكورة أعاله. وهي تقع حتت فئة "اإلنتاج احملصولي" 27.1.8 
عندما يأتي ثلثا القيمة اإلجمالية إلنتاج امللكية في السنة املرجعية اإلحصائية على األقل من اإلنتاج احملصولي. وهي 
املرجعية اإلحصائية على  امللكية في السنة  القيمة اإلجمالية إلنتاج  ثلثا  يأتي  املاشية" عندما  "تربية  تقع حتت فئة 
األقل من اإلنتاج احليواني. وإذا لم يصل أي من اإلنتاج احملصولي أو احليواني إلى ثلثي القيمة اإلجمالية من إنتاج امللكية 
على األقل، فإنه يتّم تصنيف امللكية باعتبارها مختلطة )محصول ومواشي(. ويتّم حساب الدخل من اإلنتاج الزراعي 
للملكية باعتباره القيمة اإلجمالية لإلنتاج املتاح من السنة املرجعية اإلحصائية، الذي سوف يتّم بيعه أو استخدامه 
كوسيلة إنتاج، أو معاجلته بواسطة العائلة، أو استهالكه في العائلة، أو تخزينه، أو استخدامه كسلعة رأسمالية ثابتة 

منتجة للحسابات اخلاصة. 
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وعند حساب القيمة اإلجمالية لإلنتاج، غالباً ما ال تدخل امللكيات الزراعية اإلنتاج لالستهالك الشخصي في 28.1.8 
احلساب. ومن األهمية السؤال عن كافة املنتجات الزراعية املنتجة في السنة املرجعية اإلحصائية، بصرف النظر عن 
وجهتها؛ وإاّل فإن املعلومات سوف تكون غير مكتملة وميكن تصنيف امللكية الزراعية بصورة خاطئة. قد تكون هناك 

حاجة إلى عدة أسئلة من أجل احلصول على بيانات لهذا البند. 

0111 وجود مدير أجير للملكية الزراعية

الفترة املرجعية: اليوم املرجعي اإلحصائي
إّن املدير األجير للملكية هو الشخص الذي يدير ملكية زراعية نيابة عن املالك الزراعي، وهو مسئول األعمال 29.1.8 

الروتينية اليومية املالية واإلنتاجية اخلاصة بإدارة امللكية. إّن املدير األجير هو موظف له راتب. 

0112 جنس املدير األجير للملكية الزراعية 

u ذكر
u أنثى

الفترة املرجعية: اليوم املرجعي اإلحصائي 
إن هذا البند بند هام لتحليل جوانب النوع/اجلنس لإلنتاج الزراعي. وميكن أن يكون هذا البند مفيداً أيضاً كأساس 30.1.8 

إلطار عينات الستقصاءات خاصة عن النوع.

0113 سن املدير األجير للملكية الزراعية

الفترة املرجعية: اليوم املرجعي اإلحصائي
إن لسن املالك أهمية في دراسة العالقة بني السن وخصائص امللكية الزراعية، وبوجه خاص، من أجل مقارنة 31.1.8 

املمارسات الزراعية املستخدمة من قبل املديرين صغار السن وكبار السن. ويشير السن إلى العمر بالسنني الكاملة في 
وقت اإلحصاء. 

 املوضوع 2: األرض 

0201 املساحة الكلية للملكية

البند األساسي واإلطاري. الفترة املرجعية: اليوم املرجعي اإلحصائي
حلجم 1.2.8  قياساً  تعطي  وهي  الزراعية.  امللكية  التي تشكل  األرض  للملكية هي مساحة كل  الكلية  املساحة  إّن 

امللكية، وهي عنصر هام من عناصر حتليل اإلحصاء الزراعي. وهي تشمل كل األرض املدارة بواسطة امللكية دون النظر 
إلى كبرها أو صغرها. وعلى ذلك، يتوجب عدم إدخال أرض مملوكة ألعضاء عائلة ما ولكنها مؤجرة آلخرين في مساحة 
امللكية. وعلى العكس، يجب إدخال األرض غير اململوكة ألعضاء عائلة ما ولكّنها مستأجرة من آخرين ألغراض اإلنتاج 

الزراعي في مساحة امللكية. 

وميكن أن تكون مساحة أرض ملكية ما، حسب الظروف الوطنية، صغيرة جداً، أو حتى صفر، وبالرغم من ذلك، 2.2.8 
ميكن أن يكون للملكية نشاط زراعي. على سبيل املثال، ميكن أن تقوم بعض امللكيات التي ليس بها أي أرض مستخدمة 
في اإلنتاج الزراعي بتربية املاشية اخلاصة بها على أرض جماعية. في هذه احلالة ميكن اعتبار امللكية الزراعية ملكية 

بدون أرض. 

وميكن أن تتكون أرض امللكية من رقعة أرض أو أكثر، تقع في منطقة واحدة أو أكثر من منطقة منفصلة 3.2.8 
اإلنتاجية االقتصادية  الوحدة  رقع األرض جزءاً من نفس  أن تكون  أكثر، على  أو  إداري واحد  أو  أراضي  في تقسيم 
املعلومات  من  املزيد  وهناك  اجلر.  وحيوانات  واملاكينات  واملباني  العمالة  مثل  اإلنتاج،  وسائل  نفس  في  وتشترك 
وفي   .12.6 الفقرة  في  مقدمة  واحدة  إدارية  وحدة  من  أكثر  في  األرض  تقع  عندما  امللكية  وحدات  تعريف  عن 
جمع  طريق  عن  الكلية  األرض  مساحة  على  احلصول  ويتّم  رقعة  رقعة  األرض  بيانات  جمع  يتّم  األمر،  غالب 

الرقع. مساحات 
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وعند حتديد مساحة امللكية، يجب إدخال أنواع األرض التالية:4.2.8 

u  األرض املستخدمة في زراعة احملاصيل )مؤقتة ودائمة، مبا في ذلك األرض التي حتت غطاء واِق، انظر الفقرة
50.4.8(، واملروج واملراعي، واألرض البور؛

u الزراعية غير املستغلة؛ األرض 
u الغابات واألراضي األخرى كثيفة األشجار؛
u املائية؛ املسطحات 
u أفنية املزارع واألرض احملتلة مبباني املزارع؛
u  األرض التي ليس للملكية عليها أية حقوق في االستخدام الزراعي، فيما عدا ما يخص منتجات األشجار

فيها. املزروعة 

يجب اإلشارة إلى احلاالت اخلاصة التالية: 5.2.8 

u  عندما يتّم إدارة ملكية زراعية بواسطة عائلة، يجب إدخال مساحة أرض منزل العائلة، على أن يكون املنزل
في  أساساً  مستخدماً  يكون  وأن  مجاورة(  مدينة  أو  قرية  في  املثال،  سبيل  على  )وليس،  امللكية  في  واقعاً 

سكنية.  أغراض 
u  وعند وجود زراعة متنقلة، يجب أن تتضمن مساحة امللكية مساحة احملاصيل واألرض اجملهزة للزراعة ولكنها

اليوم  اليوم املرجعي اإلحصائي. كما يجب استبعاد األرض التي ُهجرت قبل  أو مزروعة في  ليست محروثة 
اإلحصائي.  املرجعي 

u  التي للملكيات  وبالنسبة  امللكية.  من  للرعي اجلماعي، جزءاً  أرض مفتوحة  املفتوحة، مثل  املراعي  تعتبر  ال 
قد  كان  إذا  إال  امللكية  مساحة  في  األرض  تلك  في  حصتها  تدخل  ال  أن  يجب  جماعي،  رعي  بأرض  تتصل 
احلدود.  تعليم  أشكال  من  آخر  بشكل  أو  بأسوار  محددة  معينة  مساحة  خاص  بشكل  للملكية  خصص 
زراعية،  ملكية  ألية  مباشرة  بصورة  تنتمي  ال  التي  الزراعية،  األرض  تلك  مثل  تغطى  قد  حال،  أية  وعلى 

باإلحصاء من خالل جمع البيانات على مستوى اجملتمع السكاني، كما متّت التوصية في الباب التاسع.

ويجب أن تشير البيانات عن مساحة امللكية إلى نقطة زمنية، أي إلى اليوم املرجعي اإلحصائي. وفي احلاالت التي 6.2.8 
يشتري فيها املالك األرض قبل اليوم املرجعي اإلحصائي، فإن مساحة األرض املشتراة يجب أن تدخل في مساحة امللكية؛ 
وفي احلاالت التي يبيع فيها املالك األرض قبل اليوم املرجعي اإلحصائي، فإّن مساحة األرض املباعة يجب أن تستبعد. 

ملزيد من املعلومات، انظر الفقرة 14.6.

0202 مساحة امللكية طبقاً ألنواع استخدامات األرض

البند األساسي. الفترة املرجعية: السنة املرجعية اإلحصائية
يقدم هذا البند تفصيالً ألجزاء مساحة امللكية الكلية اجملمعة في البند 0201 طبقاً الستخدام األرض. وبينما 7.2.8 

تقوم البيانات عن مساحة امللكية الكلية على أساس اليوم املرجعي اإلحصائي )انظر الفقرة 6.2.8(، فإنه عند حتديد 
استخدام األرض، يتّم اإلشارة إلى األنشطة التي تتّم خالل السنة املرجعية اإلحصائية.

عندما نُشر البرنامج العاملي لإلحصاء الزراعي 2010، لم يكن هناك تصنيف قياسي الستخدام األرض مقبول عاملياً. 8.2.8 
إال أن املوقف تغير منذ ذلك احلني. في سنة 2012، اتخذت اللجنة اإلحصائية لألمم املتحدة، في جلستها الثالثة واألربعني، 
اإلطار املركزي لنظام احملاسبة البيئية االقتصادية كمعيار قياسي إحصائي عاملي. إّن تصنيف استخدام األرض هو جزء من 
هذا املعيار القياسي لإلطار املركزي لنظام احملاسبة البيئية االقتصادية. لذلك، يتّم توفيق درجات استخدام األرض التي 

أوصى بها البرنامج العاملي لإلحصاء الزراعي2020 مع تصنيف استخدام األرض لنظام احملاسبة البيئية االقتصادية.

مبعنى 9.2.8  األرض  يغطي  األساسي،  شكله  في  االقتصادية،  البيئية  احملاسبة  لنظام  األرض  استخدام  تصنيف  إن 
واملناطق  الشاطئية  املياه  أيضاً  يغطي  قد  املمتد  شكله  في  أنه  إال  الداخلية،  املياه  ومسطحات  البرية  املساحات 
االقتصادية اخلالصة بالدولة. وطبقاً لنظام احملاسبة البيئية االقتصادية، يعكس استخدام األرض: )i(األنشطة اجلارية؛ 
البيئية.  الوظائف  وجتديد  صيانة  أو  االقتصادي  اإلنتاج  ألغراض  معينة  ملساحة  املوضوعة  املؤسسية  الترتيبات   )ii(و
ويقتضي استخدام مساحة ما وجود بعض التدخل البشري أو اإلدارة البشرية. لذلك فإن األراضي املستخدمة تشمل، 
النشاط  استبعاد  بغرض  بالدولة  لوحدات مؤسسية  الفعلية  اإلدارة  املوجودة حتت  احملمية  املناطق  املثال،  على سبيل 
االقتصادي أو البشري من تلك املنطقة. كما يغطي تصنيف استخدام األرض لنظام احملاسبة البيئية االقتصادية أيضاً 

مناطق ليست مستخدمة من أجل تأمني محاسبة كاملة لألرض داخل الدولة.

الباب الثامن: وصف موضوعات وبنود اإلحصاء الزراعي



68

مثل 10.2.8  لألرض،  الطبيعية  اخلصائص  تصف  التي  األرض"،  و"تغطية  األرض  استخدام  بني  التمييز   ويجب 
املراعي والغابات. 

درجاته 11.2.8  ليست جميع  لذلك  الدولة.  أراضي  لتغطية كافة  االقتصادية  البيئية  احملاسبة  نظام  مّت تصميم  لقد 
درجات  املفضل حتديد تسع  الزراعي، من  اإلحصاء  وألغراض  الزراعية.  امللكية  لوصف مساحة  مالئمة بصورة مباشرة 

الستخدام األرض على الوجه التالي: 

u أرض ذات محاصيل مؤقتة؛
u أرض ذات مروج ومراعي مؤقتة؛
u أرض بور بصورة مؤقتة؛
u أرض ذات محاصيل دائمة؛
u أرض ذات مروج ومراعي دائمة؛
u أرض ذات أفنية مزارع ومباني مزارع؛
u غابات وأراضي أخرى كثيفة األشجار؛
u أرض مستخدمة في الزراعة )شاملة املياه الداخلية والشاطئية إذا كانت جزءاً من امللكية(؛
u .مساحة أخرى لم تصنف في موضع آخر

امللكية 12.2.8  مساحة  تصنيف  ويتّم  الفقرات  18.2.8 - 35.2.8.  في  هذه  األرض  استخدام  لدرجات  تعريفات  وتوجد 
حسب االستخدام األساسي لألرض. ملزيد من املعلومات عن االستخدام األساسي لألرض، انظر الفقرة  17.2.8.

مناسبة. 13.2.8  بطريقة  مجموعات  في  التسع  األرض  استخدام  درجات  وضع  يجب  الزراعي،  اإلحصاء  نتائج  لتقدمي 
وهناك الكثير من الطرق للقيام بذلك، باستخدام مصطلحات مثل أرض زراعية، أرض مزروعة، أرض ذات محاصيل وأرض 
الدول األرض  املثال، تعرف بعض  للزراعة. ال توجد تعريفات قياسية لكثير من هذه املصطلحات. فعلى سبيل  صاحلة 
الصاحلة للزراعة باألرض احملتمل زراعتها، بينما تعتبرها دول أخرى أرض ذات محاصيل أو مراعي مؤقتة. يبني الشكل 1.2.8 
درجات استخدام األرض األساسية واجملّمعة التي يوصي بها البرنامج العاملي لإلحصاء الزراعي 2020. وفي امللحق 8 يوجد 
بيان بعالقة درجات استخدام األرض التي يوصي بها البرنامج العاملي لإلحصاء الزراعي 2020 بالدرجات/الفئات املناظرة 

لتصنيف استخدام األرض في نظام احملاسبة البيئية واالقتصادية.

الشكل 1: تصنيف استخدام األرض )LU( لإلحصاء الزراعي

إن االختالفات األساسية عن برنامج 2010 هي نتائج جهود التوفيق مع تصنيف استخدام األرض. وهي كما يلي: 14.2.8 

u  أرض" الفئة  من  الزراعة"  في  مستخدمة  و"أرض  مزارع"  ومباني  مزارع  أفنية  ذات  "أرض  فصل  ومّت  فئتان: 
أخرى". "أرض مستخدمة في الزراعة" ميكن أن تشمل املياه الداخلية والشاطئية إذا كانت جزءاً من امللكية. 

u  استخدام لتصنيف  "الزراعة"  فئة  مع  التوافق  أجل  من  الزراعة"  في  مستخدمة  "أرض  مفهوم  تقدمي  ومّت 
األرض. وهي متثل إجمالي "األرض الزراعية" و"أرض مبني عليها أفنية مزارع ومباني مزارع".

u  ومّت تقدمي احلد األدنى للحجم 0.5 هكتار بالنسبة للفئة "أرض غابات" و"أراضي أخرى كثيفة األشجار" )انظر
الفقرتني 28.2.8 - 29.2.8(

درجات استخدام األرض األساسية
LU1

LU2

LU3

LU4

LU5
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LU8

LU9

LU4 - LU1

أرض بها 
محاصيل

LU3 - LU1

أرض صاحلة 
LU5 - LU1للزراعة

LU6 - LU1أرض زراعية

أرض مستخدمة 
في الزراعة

.

.

.

.

.

.

.

.

.

أرض ذات محاصيل مؤقتة
أرض ذات مروج ومراعي مؤقتة

أرض بور بصورة مؤقتة
أرض ذات محاصيل دائمة

أرض ذات مروج ومراعي دائمة
أرض ذات أفنية مزارع ومباني مزارع

غابات وأراضي أخرى كثيفة األشجار
ً من امللكية) أرض مستخدمة في الزراعة (شاملة املياه الداخلية والشاطئية إذا كانت جزءا

مساحة أخرى لم تصنف في موضع آخر

درجات استخدام األرض امعة
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وقد تفضل إحدى الدول استخدام درجات استخدام األرض اخلاصة بها ألنها جيدة اإلعداد وتفي باالحتياجات 15.2.8 
القومية. وعلى وجه اخلصوص، قد ترغب إحدى الدول في القيام مبزيد من التجميع لدرجات استخدام األرض األساسية 
املقترحة، متشياً مع تصنيف استخدام األرض SEEA )انظر امللحق 8(. على سبيل املثال: وميكن إجراء مزيد من تقسيم 
"أرض ذات مروج ومراعي دائمة" إلى أرض مزروعة وأرض حرجية؛ كما ميكن إجراء مزيد من تقسيم "غابات وأراضي أخرى 
إلى  غابات"  "أرض  تقسيم  مزيد من  إجراء  وميكن  األشجار"؛  أخرى كثيفة  و"أراضي  غابات"  "أرض  إلى  األشجار"  كثيفة 
حرجية ومزروعة. ويكون على الدول التي تستخدم درجات استخدام األرض اخلاصة بها التأكد من أن درجات استخدام 
األرض ميكن جتميعها في أنواع استخدام األرض األساسية التسعة. كما يجب أيضاً تقدمي بيانات استخدام األرض طبقاً 

لتوصيات منظمة األغذية والزراعة )الفاو( من أجل متكني عمل املقارنات العاملية.

ويتّم جمع بيانات استخدام األرض غالباً على مستوى الرقعة. وميكن أن يكون للرقعة أكثر من استخدام أرض 16.2.8 
واحد، وعادة ما يتّم العمل على تقسيم مساحة الرقعة في االستبيان إلى أكثر من نوع من أنواع استخدام األرض. على 
سبيل املثال، إذا ما كانت هناك بعض احلقول في رقعة ما مستخدمة في زراعة محاصيل مؤقتة واحلقول األخرى أرض 
بور، فإنه يتّم تسجيل مساحات احملاصيل املؤقتة واألرض البور تبعاً لذلك. ويجب أن تضاف املساحات التي حتت درجات 
استخدام مختلفة إلى مساحة الرقعة. وإجماالً، يجب أن تكون املساحة الكلية للملكية مساوية جملموع املساحات التي 

حتت جميع درجات استخدام األرض األساسية املوجودة في امللكية. 

إلى أكثر 17.2.8  أو حقل ال ميكن تقسيمها  في بعض األحيان، يكون هناك خليط من استخدامات األرض في رقعة 
من قسم - على سبيل املثال، عندما تنمو احملاصيل املؤقتة والدائمة معاً كمحاصيل مرتبطة )انظر الفقرة 15.4.8(، أو 
عندما يتّم استخدام نفس األرض لتربية األحياء املائية في موسم واحد وفي زراعة األرز في موسم آخر. في مثل تلك 
احلاالت، يجب أن يتّم حتديد استخدام األرض على أساس االستخدام األساسي. ويحدد االستخدام األساسي على أساس 
املائية/ تربية األحياء  أو  املرتبطة،  الدائمة/املؤقتة  قيمة اإلنتاج من كل نشاط من األنشطة، مثل تركيبات احملاصيل 
األرض  نفس  على  الغابات  أو  املائية  األحياء  تربية  أو  الزراعة  بأنشطة  القيام  يتّم  وعندما  الزراعة/الغابات.  أو  الزراعة، 
كأنشطة أخرى، عادة ما تأخذ األنشطة املتعلقة بالزراعة أو تربية األحياء املائية أو الغابات أولوية في حتديد استخدام 
األرض. وإذا تغير استخدام األرض خالل السنة، على سبيل املثال، مّت زرع أشجار فاكهة على أرض زرعت أرز في السابق - 

فإن األرض يجب أن تخصص لالستخدام القائم.

وتشمل األرض ذات احملاصيل املؤقتة كل األرض املستخدمة للمحاصيل بدورة منو أقل من سنة واحدة؛ أي أنها 18.2.8 
يجب أن تكون حديثة احلرث أو مزروعة ملزيد من اإلنتاج بعد احلصاد. وميكن أيضاً اعتبار بعض احملاصيل التي تبقى في احلقل 
ألكثر من سنة واحدة محاصيل مؤقتة. على سبيل املثال، تعتبر محاصيل الفراولة، واألناناس واملوز محاصيل سنوية في 
بعض املناطق. وميكن تصنيف مثل تلك احملاصيل باعتبارها مؤقتة أو دائمة طبقاً ملا جرى عليه العرف في الدولة. وتشمل 

األرض ذات احملاصيل املؤقتة أيضاً أرضاً استخدمت في زراعة محاصيل مؤقتة حتت غطاء واق.

4 التصنيف البياني للمحاصيل املوصى باستخدامه بواسطة الدول، مبا في ذلك حتديد أنواع 19.2.8  يقدم امللحق 
احملاصيل، أي محاصيل مؤقتة أو دائمة. وإذا كانت هناك دولة تستخدم تقسيماً قومياً للمحاصيل باألنواع الدائمة 
ICC، فإنه يجب حتديد االختالفات في  واملؤقتة، يختلف عن التقسيم الذي أوصى به التصنيف البياني للمحاصيل 

اإلحصاء. تقرير 

فيها محاصيل 20.2.8  تزرع  التي  األرض  الطبيعية من  املساحات  إلى  املؤقتة  احملاصيل  ذات  األرض  وتشير مساحة 
املؤقتة  احملاصيل  يكون مجموع مساحات  أن  وميكن  الصافية(.  احملصول  مساحة  باسم  غالباً  إليها  )ويشار  مؤقتة 
الفقرتني  )انظر  املتتالية  احملاصيل  بسبب  الصافية  احملصول  مساحة  من  أكبر  الكلية(  احملصول  )مساحة  املزروعة 
لقياس كثافة  أساساً  الكلية  احملصول  الصافية ومساحة  احملصول  بني مساحة  املقارنة  وتعطي   .)11.4.8 - 10.4.8
في  املستخدمة  الصافية  واملساحة  الكلية  املساحة  حتديداً،   - مماثلة  مصطلحات  مع  اللبس  ولتجنب  الزراعة. 
منشورات منظمة األغذية والزراعة - والقارئ مدعو إلى الرجوع إلى الفقرتني 35 و58 من املنشور تقدير مساحات 

الزراعية )الفاو، 1982(.  وعوائد احملاصيل في اإلحصاءات 

تشمل األراضي ذات املروج واملراعي املؤقتة تلك األراضي التي تتّم زراعتها بصورة مؤقتة مبحاصيل أعالف عشبية 21.2.8 
خضراء من أجل اجلز أو الرعي. ويتّم استخدام فترة زمنية أقل من خمس سنوات للتفرقة بني املروج واملراعي املؤقتة والدائمة. 

وإذا ما اختلفت ممارسات دولة ما عن ذلك، فإن تعريف الدولة يجب أن يتّم بيانه بوضوح في التقارير اإلحصائية.

وتشير األرض البور بصورة مؤقتة إلى أرض صاحلة للزراعة في فترة راحة مطولة قبل إعادة زراعتها. قد يكون هذا 22.2.8 
جزءاً من نظام الدورة احملصولية للملكية أو ألن احملصول العادي ال ميكن زراعته بسبب أضرار الفيضان، أو لنقص املياه، أو 

عدم توفر املدخالت أو غير ذلك من األسباب. 
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تقل عن سنة 23.2.8  ملدة ال  راحة  أن تظل، في حالة  أو يحتمل  إذا ظلت،  إال  بور بصورة مؤقتة  األرض  اعتبار  يتّم  وال 
زراعية. وإذا ما مّت إجراء اإلحصاء قبل إمتام احلرث أو الزرع، فإنه يجب أن يتّم تصنيف املساحة التي مازالت بور في ذلك 
الوقت، والتي سوف يتّم زراعتها باحملاصيل عاجالً بعد ذلك، باعتبارها ذات محاصيل مؤقتة، وليس كأرض بور. ويجب أن 
يتّم تصنيف األرض البور املستخدمة في الرعي بصورة مؤقتة كأرض بور إذا كانت األرض مستخدمة في الوضع العادي 

لزراعة محاصيل مؤقتة. 

أما األرض التي تظل بور ملدة طويلة فإنها قد تكتسب خصائص تتطلب إعادة تصنيفها، مثل "املروج واملراعي 24.2.8 
الدائمة" )إذا ما استخدمت في الرعي(، أو "الغابات واألراضي األخرى كثيفة األشجار" )إذا ما كانت مغطاة باألشجار(، أو 
"أراضي أخرى" )إذا أصبحت أرض قاحلة(. ويجب أن يتّم حتديد احلد األقصى لفترة اخلمول - تعتبر مدة خمس سنوات مدة 
مناسبة. وتعتبر األرض التي يتّم زراعتها في دورات مدتها سنتني أو ثالث سنوات بور إذا ما لم يتّم زراعتها خالل السنة 
املرجعية. ويجب أن يتّم التمييز بني األرض البور بصورة مؤقتة واألرض املهجورة بالزراعة املتنقلة؛ فاألولى جزء من امللكية، 

بينما األخيرة ليست جزءاً من امللكية.

تشير األرض ذات احملاصيل الدائمة إلى: أرض مزروعة مبحاصيل طويلة األجل وليست في حاجة إلى إعادة زراعتها 25.2.8 
لعدة سنوات؛ وأرض بها أشجار وشجيرات منتجة للزهور، مثل الورد والياسمني؛ وحضانات زراعية )فيما عدا تلك التي 
بها أشجار غابات، والتي يجب تصنيفها باعتبارها "غابات وأراضي أخرى كثيفة األشجار"(. وتشمل األرض ذات احملاصيل 
الدائمة أيضاً أرضاً استخدمت في زراعة محاصيل دائمة حتت غطاء واق. يتّم استبعاد األرض ذات املروج واملراعي الدائمة 
من األرض ذات احملاصيل الدائمة. ويوجد في امللحق 4 للتصنيف البياني للمحاصيل، مواصفات احملاصيل الدائمة )انظر 

أيضاً الفقرتني 18.2.8 - 19.2.8(.

وتشمل األراضي ذات املروج واملراعي الدائمة تلك األراضي التي تستخدم بصورة دائمة )ملدة خمس سنوات أو 26.2.8 
أكثر ( في إنبات محاصيل أعالف عشبية خضراء، من خالل زراعتها أو منوها بصورة طبيعية )كبراري أو أرض مخصصة 
للرعي(. إن تقسيم األراضي ذات املروج واملراعي الدائمة إلى أراضي تتّم زراعتها أو تنمو بصورة طبيعية له تبعات بيئية 

مهمة. لذلك يتّم تشجيع الدول على القيام بتقسيمها وفقاً لتلك اخلاصية.

وتشير األرض ذات أفنية املزارع ومباني املزارع إلى املسطحات احملتلة مبباني إدارة املزرعة )هناجر، حظائر، سراديب، 27.2.8 
صوامع(، ومباني للمنتجات احليوانية )إسطبالت، مظالت للبقر، حظائر أغنام، وحظائر دواجن( وأفنية املزارع. ومساحة 
منزل املالك )شاملة الفناء احمليط بها( مصنفة أيضاً هنا إذا كانت تشكل جزءاُ من امللكية الزراعية )انظر الفقرة 5.2.8(

الغابات واألراضي األخرى كثيفة األشجار هي أراضي لم تصنف باعتبارها "أرضاً زراعية" بصورة أساسية وحتقق 28.2.8 
التعريفات التالية: 

u  أرض غابات هي أرض ممتدة ألكثر من 0.5 هكتار وذات أشجار أعلى من 5 أمتار )م( وغطاء تظليل ألكثر من
الطبيعية  الغابات  تغطي  وهي  الطبيعة.  في  احلدية،  الصفات  لهذه  تصل  أن  ميكن  أشجار  أو  باملائة،   10

واملزروعة. وهي تشمل طرق غابات، ومناطق حرائق وغيرها من املناطق املفتوحة الصغيرة األخرى، باإلضافة 
إدارة  ممارسات  من  جزءاً  تعد  التي  القطع  عمليات  )بسبب  مؤقتة  بصورة  األشجار  من  خالية  مناطق  إلى 
الغابات، أو هجرة األرض للزراعة املتنقلة أو الكوارث الطبيعية( إال أّنه يتوقع حتولها إلى غابات خالل خمس 
يدخل  كما  أطول(.  زمني  إطار  في  االستخدام  احمللية  األحوال  تبرر  أن  ميكن  استثنائية  أحوال  )في  سنوات 
فيها مصدات الرياح واألحزمة الشجرية احمليطة وممرات األشجار مبساحة تزيد عن 0.5 هكتار وعرض يزيد عن 

20 متراً. ويجب ضم حضانات أشجار الغابات التي تشكل جزءاً ال يتجزأ من الغابة. 

u  أمتار  5 أعلى من  )i( أشجار  0.5 هكتار² مع:  أرض متتد ألكثر من  األخرى كثيفة األشجار فهي  األراضي  أما 
أو )ii( أشجار ال ميكن أن تصل  وعريشة تظليل 5-10%، أو أشجار ميكن أن تصل لهذه احلدود في الطبيعة، 
بعض  ذلك،  على  األمثلة  من   (  %10 من  أكثر  تغطي  عريشة  مع  ولكن  الطبيعة  في  أمتار   5 ارتفاع  إلى 
الشجيرات  )iii( غطاء مركب من  أو  إلخ(  أجدب،  أو نطاق شجر منجروف  ألبية،  ذات أشجار  أنواع خضروات 

واألشجار يزيد عن %10. 

إن احلد األدنى هذا استحدث من أجل التوافق مع تعريف "أرض الغابة" و"أراضي حراجية أخرى" في تصنيف استخدام األرض.  2
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يجب تصنيف الغابات واألراضي األخرى كثيفة األشجار التي متتد ألقل من 0.5 هكتار حتت "مساحة أخرى لم 29.2.8 
تصنف في أي موضع آخر". وقد ترغب بعض البلدان، خاصة تلك التي تكون أراضيها صغيرة املساحة، مثل بعض الدول 
املكونة من جزر، في استخدام حد مساحة أقل أو عدم استخدام أي حدود في تصنيفها املساحة باعتبارها "أراضي أخرى 
كثيفة األشجار". وحال القيام بذلك، يكون على الدولة بيان ذلك بوضوح في تقرير اإلحصاء وجتنب التبويبات املنفصلة 

للملكيات التي بها غابات أو أرض كثيفة األشجار تزيد عن 0.5 هكتار لضمان القابلية للمقارنة عاملياً.

كما يجب التفرقة بصورة ال لبس فيها بني "الغابات واألراضي األخرى كثيفة األشجار" و"أراضي ذات محاصيل 30.2.8 
دائمة". وتعتبر زراعة املطاط أو أشجار عيد امليالد، وكذا النخيل ومحاصيل األشجار الغذائية املزروعة، بصفة عامة، محاصيل 
دائمة، بينما تعتبر زراعة التبغ، أو البلوط الفليني، أو شجر الكافور الذي يستخرج منه الزيت، أو أي محاصيل أشجار أخرى 
مزروعة غير غذائية، محاصيل "غابات وأراضي أخرى كثيفة األشجار". إال أّن هناك بعض احلاالت اخلاصة التي يجب تناولها 
تبعاً لألحوال واملمارسات القومية. ويجب أن تكون معاجلة حاالت اخلطوط احلدودية مبينة بوضوح في تقدمي نتائج اإلحصاء.

الرعي 31.2.8  زراعية )مثل،  األولى ألغراض  بالدرجة  األراضي املستخدمة  يتّم استبعاد  الزراعية،  احلراجة  أنظمة  وفي 
في املناطق كثيفة األشجار ونطاقات الشجيرات( من "الغابات واألراضي األخرى كثيفة األشجار" حتى إذا كانت حتقق 
الزراعي، مثل نظام  أّنه يجب التصنيف، في بعض أنظمة احلراج  معايير االرتفاع وغطاء العريشة املوضحة أعاله. إال 

"توجنيا"، حيث يتّم زراعة احملاصيل فقط خالل السنوات األولى لدورة الغابات، باعتبارها غابات.

تشمل األرض املستخدمة في تربية األحياء املائية مساحة )أرض، مسطحات مياه داخلية، أو مياه شاطئية( 32.2.8 
ملرافق تربية األحياء املائية، مبا في ذلك وسائل الدعم. وتشير تربية األحياء املائية إلى تربية كائنات مائية مثل السمك 
والرخويات والقشريات والنباتات والتماسيح والبرمائيات. وتقتضي التربية شكل من أشكال التدخل في عملية احلضانة 

والتنشئة لتعزيز اإلنتاج، مثل االنتظام في التزويد باألسماك والتغذية والوقاية من احليوانات املفترسة، إلخ.

وطبقاً للظروف الوطنية، قد ترغب الدول في إجراء مزيد من التقسيم الفرعي إلى ثالث درجات فرعية متشياً مع 33.2.8 
تصنيف استخدام األرض )انظر امللحق 8(، وبشكل محدد "األرض املستخدمة في تربية األحياء املائية"، و"مسطحات 
وميكن  املائية".  األحياء  تربية  في  املستخدمة  الشاطئية  و"املياه  املائية"،  األحياء  تربية  في  املستخدمة  الداخلية  املياه 
االطالع على أبعاد هذه الدرجات الفرعية وكذا مزيد من املعلومات عن تربية األحياء املائية في الفقرتني 8.12.8 - 9.12.8 

في املوضوع 12 تربية األحياء املائية.

آخر كافة املساحات األخرى في امللكية التي لم يتّم 34.2.8  التي لم تصنف في موضع  األخرى  املساحة  وتشمل 
ميكن  التي  النباتية  املنتجات  أنواع  من  ما  نوع  تنتج  التي  املزروعة  غير  األرض  تشمل  وهي  آخر.  موضع  في  تصنيفها 
النباتات والفواكه. كما  أو  البرية  أو األعناب  تزاوج املواشي،  استخدامها، مثل القصب واخلوص لعمل احلصير وأماكن 
أنها تشمل أيضاً أرضاً ميكن حتويلها إلى أرض منتجة للمحاصيل مبجهود أكبر قليالً من ذلك املطلوب ملمارسات الزراعة 
والطرق  اجلمالية،  واحلدائق  واملتنزهات  املزارع،  مباني  غير  مبباني  احملتلة  األرض  أيضاً:  الفئة  هذه  حتت  ويندرج  الشائعة. 
املعدات  الالزمة لتخزين  املفتوحة  واألماكن  28.2.8(؛  الفقرة  انظر  الغابات،  التي تشملها  الغابات  احلارات )عدا طرق  أو 
واملنتجات؛ واألرض القاحلة؛ واألرض ذات مياه غير مستخدمة في تربية األحياء املائية؛ وأّية مساحة أخرى لم تندرج حتت 

درجات سابقة )مثل املستنقعات واألراضي الرطبة، إلخ(. 

الدرجات 35.2.8   1 الشكل  في  )الفاو(  والزراعة  األغذية  منظمة  به  أوصت  الذي  األرض  استخدام  تصنيف  يتضمن 
اجملمعة اآلتية: 

u  األرض الصاحلة للزراعة هي أرض تستخدم في معظم السنوات في زراعة احملاصيل املؤقتة. وتشمل األرض
التي  األرض  وكذلك  شهراً،  عشر  اثنا  مدتها  مرجعية  فترة  خالل  املؤقتة  احملاصيل  زراعة  في  املستخدمة 
يتّم حرثها بسبب ظروف  أو لم  بور  أنها متروكة  إال  الغرض  العادي في نفس  الوقت  أن تستخدم في  ميكن 
غير متوقعة. وال تشمل األرض الصاحلة للزراعة األرض ذات احملاصيل الدائمة أو األرض احملتمل زراعتها ولكن 
إذا ما  ال يتّم زراعتها في الظروف العادية. يجب تصنيف مثل تلك األرض باعتبارها "مروجاً ومراعي دائمة" 
استخدمت في الرعي أو زراعة محصول علفي لتجفيفه، أو "غابات أو أراضي أخرى كثيفة األشجار" إذا ما 
لم  أخرى  أو "مساحة  لتجفيفها،  زراعة محاصيل علفية  أو  الرعي  وال تستخدم في  باألشجار  ممتلئة  كانت 

يتّم تصنيفها في موضع آخر" إذا ما أصبحت أرضاً قاحلة.
u .األرض ذات احملاصيل هي إجمالي األرض الصاحلة للزراعة واألرض ذات احملاصيل الدائمة
u .األرض الزراعية هي إجمالي األرض ذات احملاصيل واملروج واملراعي الدائمة
u ."األرض املستخدمة في الزراعة هي إجمالي "األرض الزراعية" و"األرض ذات أفنية املزارع ومباني املزارع
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0203 مساحة امللكية طبًقا ألنواع حيازة األرض

u القانونية بامللكية  أو حيازة شبيهة  قانونية  ملكية 
u القانونية بامللكية غير  أو حيازة شبيهة  ملكية غير قانونية 
u مؤجرة من شخص آخر
u أنواع أخرى من حيازة األرض

البند األساسي. الفترة املرجعية: اليوم املرجعي اإلحصائي 
يشير البند 0203 إلى التفصيل اجلزئي للمساحة الكلية للملكية طبقاً ألنواع حيازة معينة. ميكن أن يكون 36.2.8 

 . )41.2.8 في امللكية نوع أو أكثر من أنواع احليازة تتعلق بكل رقعة أرض )لالطالع على تعريف الرقعة انظر الفقرة 
تشير حيازة األرض إلى الترتيبات أو احلقوق التي مبوجبها يدير املالك األرض التي تشكل امللكية. وكما في البرنامج 
أمن  مفاتيح  أحد  ذلك  أن  حيث  القانونية،  وغير  القانونية  امللكية  بني  التمييز  مّت   ،2010 الزراعي  لإلحصاء  العاملي 
التمييز  يكون  ما  وغالباً  العالم،  لألرض حول  الرسمية  وغير  الرسمية  للحيازة  أنظمة كثيرة مختلفة  احليازة. هناك 
بني امللكية القانونية وغير القانونية متييزاً غير واضح وضبابي. في الفقرات التالية توجد بعض اخلطوط اإلرشادية، 

إال أّنه من املعلوم أّن على الدول تعريف أنواع حيازة األرض حسب الظروف القومية. 

األمن 37.2.8  توفر  التي  األرض  حقوق  القانونية  امللكية  شبه  احليازة  أو  القانونية  امللكية  تصف  أوسع،  ومبعنى 
القانوني للحيازة. إن ألمن احليازة جوانب مختلفة. ومن األهمية مبكان، وجوب أن تكون امللكية معترفاً بها من قبل 
اجلبرية  بالقوة  تسري  حقوقاً  امللكية  حقوق  أن  ضمان  أجل  من  مطبقة  اإلدارية  الهياكل  تكون  أن  ويجب  الدولة، 
للقانون. وميكن أن يتّم ذلك من خالل نظام ملكية رسمية، إال أّنه ميكن أن يتضمن أيضاً أشكاالً معينة من أشكال 
املعتاد، تقتضي  وفي  ما.  ترخيصها بطريقة  أو  األرض  بها تسجيل حقوق  يتّم  التي  األرض  العرفية حليازة  الترتيبات 
تقرير كيفية استخدام األرض )في حدود قيود معينة(، وقد يكون  أن يكون من حق مالك األرض  القانونية  امللكية 
األرض  باستخدام  ائتمان  على  للحصول  السعي  للمالك  يكون  أن  أيضاً  تقتضي  كما  األرض.  تأجير  أو  بيع  حق  له 

كضمانة. وحتت هذا العنوان ميكن إدراج األنواع التالية لترتيبات احليازة: 

u  .يحوز املالك أو أعضاء عائلة املالك سند امللكية، الذي يعطي املالك حق تقرير طبيعة ومدى استخدام األرض
u  أعضاء أو  للمالك  قانونية  مملوكة ملكية  لو كانت  تدار كما  أن  أحوال متكنها من  احليازة مبوجب  األرض في 

مبوجب  األرض  إدارة  يتّم  عندما  هو  القانونية  امللكية  شبه  للحيازة  الشائعة  األنواع  أحد  إّن  املالك.  عائلة 
حيازة وراثية، أو إيجار مدى احلياة، أو إيجار طويل األجل، مبقابل رمزي أو بدون إيجار. 

u  عادة الترتيبات  تلك  مثل  إّن  قانوناً.  الدولة  به  تعترف  تقليدي،  أو  قبلي  حيازة  حق  مبوجب  احليازة  في  األرض 
ما تشتمل على حيازة األرض على أساس القبيلة أو القرية أو العشيرة أو اجلماعة، مع كون األرض ملكية 
صياغة  وميكن  االجتماعية.  الوحدة  في  العضوية  بقوة  مكتسبة  معينة  فردية  حقوق  مع  ولكن  جماعية 
اخلاصة  األرض  حقوق  وإلدارة  اجلماعية  األرض  لتحديد  قانونية  إجراءات  وضع  خالل  من  الترتيبات  تلك  مثل 

اجملتمع.  بأعضاء 

تصف امللكية غير القانونية أو احليازة غير القانونية الشبيهة بامللكية مجموعة منوعة من ترتيبات حيازة 38.2.8 
األرض غير الرسمية، والتي ال توفر أمن احليازة، وحيث ميكن أن تنشأ ظروف ميكن أن يفقد فيها املالك حيازته لألرض. وحتت 

هذا العنوان ميكن إدراج األنواع التالية لترتيبات احليازة: 

u  ،قيام املالك أو أعضاء من عائلة املالك بتشغيل األرض ملدة طويلة دون أي شكل من أشكال امللكية القانونية
أو سند قانوني، أو إيجار طويل األجل أو دائم. 

u  أرض أو  لقبيلة  وتنتمي  مؤجرة  ليست  أرض  قطعة  على  اليد  وضع  فيه  يتّم  نظام  في  األرض  إدارة  يتّم 
يده عليها  الذي وضع  للشخص  يتبعون  أفراد  بواسطة  بزراعتها  القيام  يتّم  بها طاملا  واالحتفاظ  جماعية 

أو عمالة العائلة، ولكن ال ميكن بيعها أو رهنها.
u  .يقوم املالك بتشغيل أرض مملوكة للدولة، دون أي حقوق قانونية
u  .حيازة األرض التي تدار بواسطة املالك بالشكل القبلي أو التقليدي، ال تعترف به الدولة وخارج هيمنة القانون

تعني األرض املؤجرة من شخص آخر األرض التي مّت استئجارها بواسطة امللكية من أشخاص آخرين، وهي عادة 39.2.8 
ما تكون لفترة زمنية محدودة. وميكن أن تأخذ ترتيبات اإليجار أشكاالً مختلفة. ميكن استئجار األرض مقابل مبلغ من املال 
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متفق عليه و/أو غلة أو مقابل حصة من الغلة أو مقابل خدمات. كما ميكن أن متنح األرض دون إيجار. ملزيد من املعلومات 
عن أوضاع االستئجار اخملتلفة، انظر الفقرة 48.2.8. 

هناك أنواع أخرى مختلفة من حيازة األرض. من أمثلتها أرض تدار بوضع اليد - أي أرض عامة أو خاصة تدار 40.2.8 
بدون سند ملكية وبدون موافقة املالك. وتشمل أنواع احليازة األخرى ما يلي: أرض تدار بأشكال من احليازة العابرة، مثل 
أو الوصاية؛ وأرض حتت يد أعضاء ملكيات مجمعة لالستخدام الفردي؛ وأرض بها إجراءات وراثة. وميكن للدول  األمانة 

إضافة درجات جديدة ملواءمة األحوال احمللية.

0204 املوقع )لكل رقعة أرض(

الفترة املرجعية: اليوم املرجعي اإلحصائي
كما هو مبني في الفقرة 15.6، وألغراض اإلحصاء الزراعي، تقّسم امللكية الزراعية إلى رقع، بحيث تكون الرقعة 41.2.8 

هي أي قطعة من األرض تنتمي 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 جزءاً من امللكية حتت نوع آخر من حيازة األرض. وميكن أن تتكون الرقعة 
من حقل واحد أو أكثر أو قطعة واحدة أو أكثر متاخمني لبعضهما البعض. وقد ال يتوافق مفهوم الرقعة في اإلحصاء 
الزراعي بذلك املستخدم في العمل املساحي. إّن الفترة املرجعية هي نقطة زمنية، وتكون عادة اليوم املرجعي لإلحصاء. 

يجب أن يكون هناك متييز بني الرقعة واحلقل والقطعة. واحلقل هو قطعة من األرض في رقعة، ومنفصلة عن 42.2.8 
باقي الرقعة بخطوط حتديد يسهل متييزها، مثل املمرات، احلدود املساحية، األسوار، املمرات املائية، أو سياج من شجيرات. 
وميكن أن يتكون احلقل من قطعة أو أكثر، حيث تكون القطعة جزءاً من حقل كامل يتّم فيها زراعة محصول أو خليط 

من احملاصيل. 

الزراعي، 43.2.8  األرض. في اإلحصاء  بيانات  بتقسيم  اإلدارية  الوحدات  أهمية عند قيام  األرض  رقعة  ملوقع  ويكون 
2.1.8(. وإذا لم يكن  يتّم حتديد موقع ملكية ما عادة بأماكن وجود مباني املزارع أو املاكينات الزراعية )انظر الفقرة 
بيانات  مع  التوافق  عدم  إلى  يؤدي  قد  ما  وهو  امللكية،  موقع  الرقع  جلميع  يخصص  فإنه  محدداً،  رقعة  كل  موقع 
املصادر األخرى. ويشير موقع الرقعة إلى الوحدة اإلدارية التي توجد بها الرقعة. ملزيد من املعلومات عن جمع بيانات 

 .4.1.8 - 2.1.8 املوقع، انظر الفقرات 

0205 املساحة )لكل رقعة أرض(

الفترة املرجعية: اليوم املرجعي اإلحصائي
مستوى 44.2.8  على  امللكية  مساحة  عن  بيانات  جمع  إلى  تهدف  التي  اإلحصاءات  بتلك  يتعلق  البند  هذا  إن 

حتديد  كيفية  عن  معلومات  على  لالطالع   .42.2.8 - 41.2.8 الفقرتني  انظر  الرقعة،  لتعريف  وبالنسبة  الرقعة. 
مساحة ملكية ما، انظر الفقرات 1.2.8 - 6.2.8. يرجى العلم أن مجموع مساحات الرقع يجب أن يساوي املساحة 

للملكية. الكلية 

0206 استخدام األرض )لكل رقعة أرض(

الفترة املرجعية: السنة املرجعية اإلحصائية
وكما سبق النص في الفقرة 16.2.8، يتّم جمع بيانات استخدام األرض غالباً على مستوى الرقعة. هذا البند 45.2.8 

يخدم هذا الغرض. يجب استخدام درجات استخدام األرض، طبقاً ملا مّت التوصية به وتعريفه في البند 0202. وباالشتراك 
مع مساحة الرقعة، ميكن استخدام املعلومات التي مّت جمعها في هذا البند في تقدير املساحة في درجات استخدام 

األرض اخملتلفة.

0207 حيازة األرض )لكل رقعة أرض(

u القانونية بامللكية  أو حيازة شبيهة  قانونية  ملكية 
u بامللكية أو حيازة قانونية شبيهة  ملكية غير قانونية 
u مؤجرة من شخص آخر
u أنواع أخرى من حيازة األرض
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الفترة املرجعية: اليوم املرجعي اإلحصائي
مت التوصية أعاله بأن يكون البند 0203 "مساحة امللكية حسب أنواع حيازة األرض" بنداً أساسياً. إاّل أن الدول 46.2.8 

ميكن أن ترغب في جمع بيانات حيازة األرض على مستوى رقعة أكثر تفصيالً. هذا البند يخدم هذا الغرض. يشير إلى نوع 
حيازة كل رقعة أرض. وميكن استخدام هذه املعلومات باالشتراك مع مساحة الرقعة لتقدير املساحة بالنسبة ألنواع 

حيازة األرض اخملتلفة.

41.2.8(. رجاء الرجوع إلى الفقرات 47.2.8  يرجى العلم أن الرقعة يجب أن تكون من نوع حيازة واحد )انظر الفقرة 
36.2.8 - 40.2.8 بالنسبة إلى تعريفات حيازة األرض ووصف ألنواع حيازة األرض اخملتلفة. 

0208 فترات إيجار األرض )بالنسبة للرقع املؤجرة(

u مقابل مبلغ مالي متفق عليه و/أو غلة
u مقابل حصة من الغلة
u خدمات مقابل 
u  أخرى إيجار  بترتيبات 

الفترة املرجعية: اليوم املرجعي اإلحصائي
الرقع "املستأجرة من 48.2.8  يتّم فيها استئجار األرض من آخرين. وينطبق ذلك على  التي  البند باألحوال  يتعلق هذا 

شخص آخر" في البند 0207، ويشير إلى ترتيبات اإليجار احلالية )من اليوم املرجعي اإلحصائي(. وميكن أن تأخذ ترتيبات 
اإليجار أشكاالً مختلفة. 

u  املال و/أو قدر من احملصول ويتّم ذلك عادة نتيجة مبلغ متفق عليه من  يتّم تأجير بعض األراضي مقابل 
ملعاملة مباشرة بني مالك األرض وحائزها الذي يقوم بتحمل مسؤولية إدارة وتشغيل األرض. 

u  بني حصة  على  االتفاق  فيه  يتّم  الذي  املوقف  معادل،  مالي  مببلغ  أو  عيناً  سواء  الغلة،  من  حّصة  تغطي 
مالك األرض ومالك امللكية حسب األحوال احمللية ونوع الزراعة املستخدمة. وتكون املسئولية الفنية لإلدارة 
عادًة مع املالك بصورة حصرية، إاّل أنها في بعض األحيان تكون مشتركة، بدرجة محدودة، مع مالك األرض. 
وهنا، ميكن أن يساهم مالك األرض باألدوات واألسمدة الكيماوية أو الوسائل األخرى املعاونة، كما ميكن أن 

يشترك أيضاً في اخملاطر االقتصادية.
u  .التي مينح فيها املالك حق استخدام األرض مقابل خدمات الترتيبات  مقابل خدمات إلى  ويشير مصطلح 

بال  يعمل  أن  مقابل  أرض  قطعة  بتشغيل  زراعي  عامل  يقوم  عندما  مثل  األجور،  من  بدالً  تكون  ما  وغالباً 
أجر لدى صاحب األرض عدد معني من األيام. ومثال آخر لذلك، عندما مينح املالك حق استخدام األرض بدفع 

جزئي ملؤسسة حكومية أو منظمة دينية أو مؤسسة أخرى، مقابل خدمات. 
u  شروط مبوجب  ذلك  يكون  أن  احتمال  مع  أجر،  بدون  ممنوحة  أرض  أخرى  إيجارية  ترتيبات  مصطلح  ويشمل 

زراعة محاصيل معينة.  مفروضة مثل 

0209 استخدام الزراعة املتنقلة )لكل رقعة(

الفترة املرجعية: السنة املرجعية اإلحصائية
 إّن الزراعة املتنقلة هي ممارسة يتّم فيها زراعة قطعة معينة من األرض لبضع سنوات ثم هجرها ملدة تكفي 49.2.8 

الستعادة خصوبتها بنمو اخلضروات الطبيعية قبل إعادة زراعتها. وغالباً ال تُسخدم أسمدة كيماوية. ونتيجة لذلك، 
تتدهور إنتاجية األرض املزروعة بسرعة يتّم هجر األرض ألنها أصبحت غير صاحلة الستمرار زراعتها. إن األرض املهجورة 
عادة ما حتتاج إلى فترة زمنية طويلة الستعادة خصوبتها بعمليات طبيعية. وفي بعض األحيان، يقوم املزارعون بزراعة 
األرض على دورات. كما أّن بعض املالك يقومون بنقل مساكنهم عند االنتقال ألرض أخرى، وال يقوم آخرون بذلك. كما 

تُعرف الزراعة املتنقلة أيضاً باملصطلح "الزراعة بالقطع واحلرق". 

ويتّم جمع بيانات عّما إذا كان قد مّت زراعة الرقعة باستخدام الزراعة املتنقلة خالل السنة املرجعية اإلحصائية. 50.2.8 

البرنامج العاملي لإلحصاء الزراعي 2020



75

0210 عدد السنوات منذ اإلخالء )لكل رقعة(

الفترة املرجعية: اليوم املرجعي اإلحصائي
إّن الغرض من هذا البند هو فهم درجة إخالء األرض األخيرة، خاصة إذا ما وجدت زراعة انتقالية أو حينما تكون 51.2.8 

السنة  في   )i( مثل:  واسعة،  مجاالت  في  البيانات  جمع  الضروري  من  فقط  يكون  وعادًة،  اهتمام.  محل  الغابات  إزالة 
املاضية؛ )ii( منذ سنة إلى 3 سنوات؛ )iii( منذ 4 سنوات أو أكثر. 

الرقعة في أوقات مختلفة، يجب أن يتّم اإلفادة بتقرير حاملا يتّم إخالء 52.2.8   وعندما يتّم إخالء أجزاء مختلفة من 
معظم األرض. وإذا أعيد إخالء األرض بعد تركها دون زراعة لفترة طويلة، فإنه يجب تسجيل أحدث إخالء لألرض. 

0211 وجود تدهور في التربة: النوع والدرجة )للملكية(

u )يوجد/بسيط/متوسط/شديد )ال  التربة  تآكل 
u )يوجد/بسيط/متوسط/شديد )ال  الكيماوي  التدهور 
u )يوجد/بسيط/متوسط/شديد )ال  الطبيعي  التدهور 

الفترة املرجعية: اليوم املرجعي اإلحصائي
يشير تدهور التربة إلى الهبوط في نوعية التربة بسبب عمليات طبيعية أو بصورة أكثر شيوعاً، االستخدام 53.2.8 

احلالة  تدهور  التربة؛  خصوبة  انخفاض  العضوية؛  املادة  فقدان  يلي:  ما  العواقب  وتشمل  لها.  السليم  غير  البشري 
اإلنشائية؛ التآكل؛ حدوث تغييرات ضارة في امللوحة، أو احلموضة، أو القلوية؛ وتأثيرات املواد الكيماوية السامة، أو امللوثات، 

أو الغمر الزائد باملياه.

أو 54.2.8  التربة هو تزحزح مادة التربة بواسطة املياه اجلارية، أو املطر،  تآكل  وهناك ثالث فئات محددة لتدهور التربة. 
الرياح وعوامل أخرى، مما يؤدي إلى هبوط الطبقات الصاحلة للزراعة. ويشير التدهور الكيماوي إلى حدوث تدهور في البنية 
الكيماوية للتربة بسبب فقدان املادة املغذية واملادة العضوية، أو بسبب امللوحة، أو احلموضة، أو التلوث. ويشير التدهور 

املادي إلى التدهور الطبيعي، مثل الدمج، والتفتت وانسداد املسام، وقرب املياه اجلوفية وهبوط التربة. 
وتشير الدرجة إلى مدى نوع التدهور املعني، كما يلي: 55.2.8 

u .ال يوجد: ال يوجد تدهور للنوع احملدد بامللكية
u  بسيط: انخفضت إنتاجية األرض في امللكية بدرجة بسيطة ومن املمكن استعادتها بإدخال تعديالت على

نظام إدارة املزرعة.
u  متوسط: قلت إنتاجية بعض أراضي امللكية بدرجة كبيرة، وهناك حاجة لعمل حتسينات جوهرية الستعادة

الكاملة. الزراعية  الطاقة 
u  في الزراعي ممكناً  اإلنتاج  يعد  ولم  امللكية ال ميكن إصالحه،  أراضي  تدهور شديد في معظم  شديد: حدث 

كثير من أرضي امللكية. ويعتبر "التصّحر" أحد أنواع األرض شديدة التدهور.

إّن الغرض من البند 0211 ليس احلصول على تقييم فني لوضع أرض امللكية، وإمّنا احلصول على انطباعات املالك 56.2.8 
الكلية عن الدرجة التي وصل إليها تدهور األرض في امللكية وأثر ذلك على الناجت الزراعي. وعادة ال يستحق األمر جمع 
هذه البيانات رقعة برقعة؛ وعادة يكون التقييم الواسع للملكية ككل كافياً. ميكن أن يكون جمع بيانات تدهور التربة أمراً 
صعباً، ويجب أن تكون االستبيانات مصممة بعناية. وقد يلزم توجيه أسئلة معينة عن أكثر أنواع تدهور التربة شيوعاً، 

وتوفير مساعدات احلصر من أجل مساعدة القائمني باحلصر في تقدير درجة التدهور.

املوضوع 3: الرّي

يشير الرّي إلى إمداد األرض باملياه عن قصد، خالف األمطار، لتحسني إنتاج العشب أو احملاصيل. ويقتضي الرّي عادة 1.3.8 
وجود بنية أساسية ومعدات لتزويد احملاصيل باملياه، مثل قنوات الري واملضخات والرشاشات أو أنظمة املياه املوضعية. إاّل 
أّنه يشمل أيضاً الرّي اليدوي للنباتات باستخدام الدالء والصفائح واألدوات األخرى. وال يعتبر الغمر باملياه من فيضانات 

األنهار أو الترع من أنواع الري. 
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تأتي مياه 2.3.8  وقد  زراعي.  إلى محصول  للوصول  املياه  املياه من مصدر  فيها  تنتقل  أية عملية  الري  كما يشمل 
رئيسية  ري  نتاج منظومة  الري  مياه  تكون  أن  وميكن  واآلبار.  والسدود  األنهار  ذلك  مبا في  الري من مصادر مختلفة، 
املزارعني. كما ميكن  من  تخدم مجموعة صغيرة  أو منظومة محلية  كبيرة،  على مساحة  املزارعني  من  كثير  تخدم 
البرك  أو  اآلبار  أو  الترع  أو  األنهار  املياه من  للحصول على  باستخدام وسائل عامية  الفردي،  بالري  املزارعني  يقوم  أن 
الرّي  بعمليات  القيام  ميكن  احلضرية،  وشبه  احلضرية  املناطق  في  الدالء.  مثل  يدوية  بطرق  أو  مضخة  مثل  مبعدات 

بواسطة اخلراطيم والدالء، وفي بعض األحيان باستخدام مصدر املياه من البلدية. 

والرّي 3.3.8  السطحي  الرّي  طرق  إلى  كلياً"  فيه  "املتحكم  الرّي  ويشير  وجزئياً.  كلياً  فيه  املتحكم  الري  ويغطي 
إلى  املوجهة  الفيضان  مياه  في  التحكم  إلى  فيشير  جزئياً"  فيه  املتحكم  "الرّي  أّما  املوضعي.  والرّي  بالرشاشات 
أو قيعان  الرطبة  املناطق  املياه في  التحكم في  ذلك طرق  )مبا في  اجملّهزة  السهول  إلى  أو  بالتدفق(  )الرّي  احملاصيل 
الرّي املتحكم فيه كلياً  0301، 0302، 0303، 0307، 0309، على  البنود  والزراعة على مياه الفيضان(. تطبق  األودية، 
0308 بطرق  0304، 0305، 0306، فتتعلق بطرق الري املتحكم فيه كلياً، والبند  والرّي املتحكم فيه جزئياً، أّما البنود 

جزئياً.  فيه  املتحكم  الرّي 

وقد 4.3.8  للري.  امللكية  جتهيز  مدى  إلى  وليس  للري،  الفعلي  االستخدام  إلى   0308 إلى   0301 من  البنود  وتشير 
هذه  أن  إاّل   - والرشاشات  القنوات  أنظمة  مثل  الرّي  وسائل  توفر  أّي   - امللكية  في  للرّي  األساسية  البنية  توجد 
عدم  أو  الوقود  نقص  أو  املياه،  في  العجز  بسبب  املرجعية  الفترة  خالل  امللكية  بواسطة  تستخدم  ال  قد  الوسائل 
القدرة على دفع رسوم احلصول على املياه أو عدم وجود حاجة للمياه لتحسن األحوال اجلوية، إلخ. ويشير الرّي إلى 
مدى  عن  النظر  بصرف  اإلحصائية،  املرجعية  السنة  خالل  األقل  على  واحدة  مّرة  باملياه  اإلمداد  مّت  قد  كان  إذا  ما 
وجود معّدات صرف  إلى   0310 البند  يشير  بينما  للري،  اجملهزة  املساحة  إلى   0309 البند  ويشير  املياه.  كفاية كمية 

امللكية.  في 

0301 استخدام الرّي في امللكية: الري املتحكم فيه كلياً وجزئياً

البند اإلطاري. الفترة املرجعية: السنة املرجعية اإلحصائية 
عينات 5.3.8  إطار  توفير  أجل  من  التركيبي،  األسلوب  استخدام  عند  احملورية  الوحدة  في  البند  هذا  بإدخال  يوصى 

لالستقصاء اإلحصائي التكميلي والستقصاءات الرّي األخرى. ويوجد تعريف الرّي في الفقرات من 1.3.8 إلى 3.3.8 ويشير 
البند إلى طرق الرّي املتحكم فيها متاماً وجزئياً. كما يساعد هذا البند أيضاً على فهم أفضل للممارسات احملصولية 

وقيود حتسني اإلنتاجية الزراعية.

0302 مساحة األرض املروّية بالفعل: الرّي املتحكم فيه كلياً وجزئياً

u ًاملتحكم فيه كليا الرّي 
u ًاملتحكم فيه جزئيا الرّي 

البند األساسي. الفترة املرجعية: السنة املرجعية اإلحصائية
بالنسبة لتعريف الرّي، انظر الفقرات 1.3.8 - 3.3.8. يشمل هذا البند املساحات التي يتّم رّيها بالفعل بواسطة 6.3.8 

الرّي املتحكم فيه كلياً والرّي املتحكم فيه جزئياً. مع العلم أّن املساحة التي يتّم رّيها في هذا البند تشير إلى املساحة 
الطبيعية لألرض املروية، وليس املساحة الكلية للمحاصيل املروية. لذلك فإّنه إذا كانت نفس املساحة تزرع باحملاصيل، 
وتروى وحتصد مرتني في السنة، فإنه يتّم حصرها مرة واحدة. ويتعامل البند 0305 مع مساحة احملاصيل التي يتّم رّيها 

بالفعل. 

وهذا البند يُعتبر بنداً على مستوى امللكية. إال أّنه ألسباب تشغيلية، قد جتد الدول أّنه من األسهل جمع البيانات 7.3.8 
على مستوى الرقعة ثم التجميع إلى مستوى امللكية. 
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0303 مساحة األرض املروية بالفعل طبقاً لنوع استخدام األرض: الري املتحكم فيه كلياً وجزئياً )للملكية(

u أرض ذات محاصيل دائمة
u أرض ذات محاصيل مؤقتة

l محصول واحد مروي
l مروية متعددة  محاصيل 
u أرض ذات مروج ومراعي مؤقتة
u أرض ذات مروج ومراعي دائمة

الفترة املرجعية: السنة املرجعية اإلحصائية
بالنسبة لتعريف الرّي، انظر الفقرات 1.3.8 - 3.3.8، والفقرة 6.3.8 لتعريف مساحة األرض املروّية. يشمل هذا 8.3.8 

الفقرة  انظر  جزئياً.  فيه  املتحكم  والرّي  كلياً  فيه  املتحكم  الرّي  بواسطة  بالفعل  رّيها  يتّم  التي  املساحات  البند 
25.2.8 بالنسبة لتعريف "أرض ذات محاصيل دائمة"، والفقرة 18.2.8 بالنسبة لتعريف "أرض ذات محاصيل مؤقتة"، 
ذات  "أرض  لتعريف  بالنسبة   26.2.8 والفقرة  مؤقتة"،  ومراعي  مروج  ذات  "أرض  لتعريف  بالنسبة   21.2.8 والفقرة 
إّما "أرض ذات  مروج ومراعي دائمة". ويجب إدخال احملاصيل التي يتّم زراعتها حتت غطاء واِق حتت الفئة املناسبة - 

أو "أرض ذات محاصيل دائمة"، كما هو مبني في التعريف.  محاصيل مؤقتة" 

مع العلم بأن املساحة املروية في هذا البند تشير إلى املساحة الطبيعية لألرض املروية، وليس املساحة الكلية 9.3.8 
املروية حملاصيل متعاقبة في مواسم مختلفة  يتّم حساب األرض  0305(. وعلى ذلك،  البند  )انظر  املروية  للمحاصيل 
الرّي. وتشير  واملبينة كمحاصيل متعددة  املروية،  املرجعية، مّرة واحدة فقط عند جتميع مساحة األرض  السنة  خالل 
األرض ذات احملاصيل املؤقتة واحملصول أحادي الرّي إلى األرض ذات محصول أحادي الرّي خالل السنة املرجعية، أو أرض ذات 

محاصيل متعاقبة باستخدام الرّي مع واحد فقط من احملاصيل خالل السنة املرجعية. 

وهذا البند بند على مستوى امللكية. إال أّنه ألسباب تشغيلية، قد جتد الدول أنه من األسهل جمع البيانات على 10.3.8 
مستوى الرقعة ثم التجميع إلى مستوى امللكية. وقد ترغب الدول في إدخال هذا البند في الوحدة احملورية إذا لم يتّم 

اتخاذ وحدة رّي تكميلية.

0304 مساحة األرض املروية بالفعل حسب طريقة الرّي: الرّي املتحكم فيه كلياً )للملكية(

u السطحي الرّي 
u الرشاشات
u املوضعي الرّي 

الفترة املرجعية: السنة املرجعية اإلحصائية
ملزيد من املعلومات عن رّي األرض، انظر الفقرتني 8.3.8 - 9.3.8. 11.3.8 

إلى 12.3.8  السطحي  الرّي  ويشير  املتحكم فيه كلياً.  الرّي  املروية بطرق  األرض  البند فقط مساحات  يشمل هذا 
نظام يتّم فيه تغطية األرض باملياه بصورة جزئية أو كاملة بغرض الرّي. هناك أنواع مختلفة من الرّي، مبا في ذلك 
الرّي باألخاديد والشريط احلدودي، وري احلياض. ويشمل رّي احلياض الرّي بغمر األرز باملياه. كما يتّم أيضاً إدخال الرّي 
اليدوي باستخدام الدالء أو صفائح املياه. ويتّم إدخال استخدام املياه من مرافق جتميع، مثل جتميع مياه األسطح، 
إذا ما كان اإلمداد باملياه موثوق منه. ال يشير الرّي السطحي إلى طريقة نقل املياه من املصدر حتى احلقل، وهو ما 

أو باستخدام مضخات.  باجلاذبية األرضية  أن يحدث  ميكن 

ويشير الرّي بالرشاشات إلى شبكة األنابيب التي جتري بها املياه حتت ضغط قبل وصولها إلى احملصول عن طريق 13.3.8 
فوهات الرشاشات. ويشبه النظام أساساً هطول األمطار في أّن املياه تتدفق من خالل انهمار علوي. وتعرف أنظمة الرّي 

بالرشاشات في بعض األحيان بأنظمة الرّي العلوية.

أنابيب، في منظومة 14.3.8  املياه حتت ضغط منخفض خالل شبكة  توزيع  يتّم فيه  املوضعي فهو نظام  الرّي  أّما 
محددة مسبقاً، وتنفذ بتفريغ كمية مياه قليلة لكل نبات من النباتات. هناك عدة أنواع: الرّي بالتنقيط )حيث يتّم 
التربة  على  املياه  بخ  يتّم  )حيث  املصغرة  بالرشاشات  الرّي  أو  بالبخ  والرّي  التربة(؛  سطح  على  ببطء  املياه  تنقيط 
التربة  أو  أحواض صغيرة،  تيار مياه صغير لغمر  بالفقاعات )حيث مير  والرّي  املنفردة(؛  النباتات واألشجار  بالقرب من 
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املالصقة لألشجار املنفردة(. أّما املصطلحات األخرى املستخدمة في اإلشارة إلى الرّي املوضعي فهي الرّي املصّغر، 
)الراحة(، والرّي بالتساقط، والرّي اليومي. بالتنقيط، والرّي باجلاذبية  والرّي 

0305 مساحة احملاصيل املروية بالفعل لكل نوع محصول: الرّي املتحكم فيه كلياً )للملكية(

الفترة املرجعية: السنة املرجعية اإلحصائية 
إلى مساحة 15.3.8  البند  املتحكم فيه كلياً. يشير هذا  الرّي  املروية بطرق  األرض  البند فقط مساحات  يشمل هذا 

احملاصيل املروية، بعكس مساحة األرض املروية املذكورة في البنود 0302 و0303 و0304 )انظر الفقرة 9.3.8(. على سبيل 
املثال، يتّم تسجيل قطعة أرض 0.4 هكتار ذات محاصيل تروى في موسمني خالل السنة املرجعية باعتبارها 0.4 هكتار 
من األرض املروية في البند 0302 و0.8 هكتار من احملاصيل في هذا البند. ويعطي حتليل مساحة احملاصيل املروية بالنسبة 

لألرض املروية معلومات عن كثافة احملاصيل التي يتّم رّيها. 

الفقرات 16.3.8  )انظر  احملصودة  املساحة  من  القسم  ذلك  إلى  البند  هذا  يشير  املؤقتة،  للمحاصيل  وبالنسبة 
5.4.8 - 17.4.8( املروي في وقت ما خالل الفترة املرجعية. وبالنسبة للمحاصيل الدائمة، يشير هذا البند إلى ذلك 
27.4.8( والذي مّت رّيه في وقت ما خالل  القسم من مساحة احملاصيل الدائمة املوجود في يوم احلصر )انظر الفقرة 

 .3.3.8 - 1.3.8 الفقرات  انظر  الرّي،  لتعريف  بالنسبة  املرجعية.  الفترة 

0306 مصادر مياه الري: الري املتحكم فيه كلياً )للملكية(

u السطحية املياه 
u اجلوفية املياه 
u اخملتلطة واجلوفية  السطحية  املياه 
u مصدر اإلمداد باملياه من البلدية
u املعاجلة مياه الصرف 
u  مصادر أخرى

الفترة املرجعية: السنة املرجعية اإلحصائية
يشمل هذا البند فقط مساحات األرض املروية بطرق الرّي املتحكم فيه كلياً. يشير هذا البند إلى ما إذا كان قد 17.3.8 

مّت احلصول على مياه الرّي املستخدمة في امللكية من املصادر احملددة. وقد حتصل امللكية على املياه من أكثر من مصدر. 
بالنسبة لتعريف الرّي، انظر الفقرات 1.3.8 - 3.3.8. 

ويشير مصدر مياه الرّي إلى الفئات املبينة في ما سبق. املياه السطحية هي مياه توجد على سطح األرض 18.3.8 
وتكون بطبيعتها مفتوحة على األجواء اخلارجية، أو في الترع، األنهار، البرك، البحيرات، األراضي الرطبة، أو احمليطات. أّما 
املياه اجلوفية فهي مياه مخزنة حتت األرض في الطبقات الصخرية املائية أي املياه املوجودة في التربة في النطاق املشبع 
أسفل سطح املياه اجلوفية، حيث تكون فراغات التربة مملوءة باملياه. وهي تضخ عادًة من آبار. مصدر اإلمداد باملياه من 
البلدية هو مصدر مياه متاح احلصول عليه مللكيتني على األقل. وهو يشير إلى املياه املسحوبة من شبكة مواسير التوزيع 
العمومية. وعادة ما تفرض رسوم على التوصيل بهذا املصدر. مياه الصرف املعاجلة هي مياه ليس لها أية قيمة فورية 
)أّي مياه عادمة(، وخضعت ملراحل معاجلة مياه الصرف  أو أنتجت من أجله بسبب نوعيتها  للغرض الذي استخدمت 

وتوصيلها إلى املستخدم. ملزيد من املعلومات انظر النظام العاملي للمعلومات بشأن املياه والزراعة )للفاو 2015(.

وفي بعض األحيان يتّم استخدام مصادر وسيطة؛ وفي هذه احلالة يجب أن يتّم اختيار املصدر األكثر أهمية من 19.3.8 
املصادر املدرجة أعاله. وعلى ذلك، إذا ما مّت استخدام شبكة قنوات لتوزيع املياه من سد مياه إلى املزارعني، فإّن مصدر املياه 
يكون املياه السطحية. وإذا مّت أخذ املياه من صنبور في منزل أو في قرية، فإّن املصدر يكون املياه املوصلة من البلدية، إلخ. 

وقد يكون على الدول تكييف الدرجات احملددة لتلبية احتياجاتها أو إدخال مزيد من التوسع فيها. 
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1506 زراعة األرز - أنظمة الرّي واملياه

إّن ذلك يشير إلى املوضوع 15: البيئة/غازات الدفيئة، البند 1506 
الفترة املرجعية: السنة املرجعية اإلحصائية

0307 فترات الدفع ملياه الرّي: الرّي املتحكم فيه كلياً وجزئياً )للملكية(

u لم يتّم الدفع مقابل املياه
u املياه دفع مقابل 

l الرسم املفروض على مساحة األرض املروية
l الرسم املفروض على حجم املياه
l أخرى

الفترة املرجعية: السنة املرجعية اإلحصائية
يشير هذا البند إلى ما إذا كان قد مّت دفع مقابل مياه الرّي املستخدمة في امللكية. إذا كان قد مّت دفع املقابل - 20.3.8 

مثل حالة الدفع على أساس املساحة وعلى أساس احلجم - فإّنه يجب وضعه في الفئة "أخرى". بالنسبة لتعريف الرّي، 
انظر الفقرات 1.3.8 - 3.3.8. 

0308 استخدام أنواع أخرى من الرّي: الرّي املتحكم فيه كلياً وجزئياً )للملكية(

u  األراضي الرطبة وقيعان األودية اجملهزة
u الزراعة على مياه الفيضان اجملهزة
u بالتدفق الرّي 
u أخرى

البيانات  أّن  إال  اإلحصائية،  املرجعية  للسنة  جزئياً  فيه  املتحكم  الرّي  بيانات  جمع  يتّم  املعتاد  في  املرجعية:  الفترة 
زراعة على مياه  إذا لم تكن هناك  املثال،  املرجعية - على سبيل  العادية في السنة  باألحوال اجلوية غير  قد تتشوه 
الفيضان بسبب انخفاض مستويات الفيضان. وميكن النظر في فترة مرجعية أطول، مثل فترة مّدتها ثالث سنوات، 
بالنسبة لبعض الدول، على أن يتّم اإلفادة على هذا األساس، إذا ما استخدمت، في تقارير النتائج للسماح باخلروج 

صحيحة.  بتفسيرات 

يشير هذا البند إلى ما إذا كان قد مّت استخدام طرق الرّي املتحكم فيه جزئياً في امللكية. يغطي الرّي املتحكم 21.3.8 
فيه جزئياً الطرق احملددة املدرجة أعاله. وقد يكون للملكية أكثر من نوع واحد من أنواع نشاط الرّي املتحكم فيه جزئياً. 

إّن األرض الرطبة وقيعان الوديان الداخلية هي مساحات أرض منخفضة معّرضة لفيضانات موسمية تستخدم 22.3.8 
زراعة  للمساعدة في  القنوات،  املياه، مثل  التحكم في  بناء منشآت  يتّم  باملياه. قد  احملاصيل عندما تغطى  زراعة  في 

احملاصيل، وفي هذه احلالة يقع ذلك في فئة الرّي املتحكم فيه جزئياً. 

الزراعة، 23.3.8  تتّم  حيث  األخرى  املائية  املسطحات  أو  األنهار  حواف  بطول  مساحات  إلى  الفيضان  انحسار  ويشير 
منشآت  بناء  يتّم  وقد  الفيضان.  مياه  محاصيل  ضمن  الطافي  األرز  ويدخل  املنحسرة.  الفيضانات  مياه  باستغالل 

لالحتفاظ باملياه املنحسرة، وفي هذه احلالة يقع ذلك في فئة الرّي املتحكم فيه جزئياً. 

أّما الرّي بالتدفق فهو طريقة للري العشوائي باستخدام مياه الفيضان في مجرى مائي أو وادي جاف في الوقت 24.3.8 
العادي. ويشار إلى الرّي بالتدفق أيضاً باعتباره جتميع ملياه الفياضان. يوجد هناك نوعان للرّي بالتدفق. أحدهما عندما يتّم 
جتميع مياه الفيضان في مجاري مائية واالنتشار خالل الوادي حيث يتّم زراعة احملاصيل. ويتّم إنشاء السدود عبر الوادي 
يتّم حتويل مياه الفيضان من  الثاني هو عندما  والنوع  ما يقّوى بجزيئات صخرية.  أو الطني، وغالباً  باستخدام احلجارة 
األنهار املوسمية إلى حقول متاخمة لها ضفاف لالستخدام املباشر. هنا، يتّم عمل منشأة من احلجارة أو اخلرسانة على 

رفع مستوى املياه داخل الوادي للتمكني من حتويل املياه. ويقع الرّي بالتدفق ضمن فئة الرّي املتحكم فيه جزئياً.
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0309 املساحة اجملهّزة للرّي كما أّنها في حالة صاحلة للعمل: الرّي املتحكم فيه كلياً وجزئياً

الفترة املرجعية: اليوم املرجعي اإلحصائي
بالنسبة لتعريف الرّي، انظر الفقرات 1.3.8 - 3.3.8. يشير هذا البند إلى وجود البنية األساسية واملعدات لالزمة 25.3.8 

لتوصيل املياه إلى احملاصيل، والتي تكون جاهزة للعمل. وال يغطي هذا البند رّي النباتات يدوياً باستخدام الدالء وصفائح 
املياه أو غيرها من الوسائل. 

امللكية 26.3.8  إذا كانت  إلى ما  البند فقط  بالفعل، يشير هذا  املروية  إلى املساحة  الذي يشير   ،0302 البند  وبعكس 
مجهزة للرّي واملعدات في حالة تشغيلية جيدة في اليوم املرجعي اإلحصائي. وال يكون من الضروري استخدام املعدات 

خالل السنة املرجعية. 

الرّي 27.3.8  أو  السطحي  الرّي  بأّي من طرق  كلياً  فيه  املتحكم  للرّي  اجملهزة  املساحات  للرّي  اجملهزة  املساحة  وتغطي 
بالتدفق  للرّي  جزئياً  فيه  املتحكم  الرّي  بطرق  تروى  التي  املساحات  أيضاً  تشمل  كما  املوضعي.  الرّي  أو  بالرشاشات 
)التحكم في وصول مياه الفيضان للمحاصيل(، واألراضي الرطبة وأراضي قيعان الوديان اجملهزة، وأراضي انحسار مياه 

الفيضان اجملهزة. 

0310 وجود معدات صرف املياه )للملكية(

الفترة املرجعية: اليوم املرجعي اإلحصائي
لغرض اإلحصاء الزراعي، يعني الصرف اإلزالة االصطناعية للمياه السطحية واملياه األرضية الزائدة - مع املواد 28.3.8 

املذابة - من سطح األرض بواسطة مجاري سطحية أو حتت سطحية، من أجل رفع كفاءة اإلنتاج الزراعي. وهو ال يشمل 
الصرف الطبيعي للمياه الزائدة في البحيرات واملستنقعات واألنهار. 

أنواع 29.3.8  وهناك  اإلحصائي.  املرجعي  اليوم  في  امللكية  في  موجودة  املعّدات  أّن  الصرف  معدات  وجود  ويعني 
منطقة  عن  بعيداً  الزائدة  السطحية  املياه  حتويل  على  السطحي  الصرف  يعمل  الصرف.  وسائل  من  مختلفة 
آبار  إلى  التربة  خالل  املذابة  واملواد  الزائدة  املياه  بتدفق  السطحي  الصرف  ويسمح  باملياه.  غمر  حدوث  ملنع  زراعية 
أنابيب صرف و/أو مصارف مفتوحة. وفي األرض املروية، ميكن أن يتحكم الصرف في امللوحة  أو  مفتوحة، أو حواجز 
رّياً متحكماً   )0308 )البند  املنحسرة  الفيضانات  لزراعة احملاصيل على مياه  املياه  إدارة  وتعتبر  املياه اجلوفية.  أو قرب 

وليس صرفاً.  فيه جزئياً، 

املوضوع 4: احملاصيل

0401 أنواع احملاصيل املؤقتة في امللكية

البند اإلطاري. الفترة املرجعية: السنة املرجعية اإلحصائية
إّن املعلومات عن احملاصيل املؤقتة محدودة في ما إذا كانت امللكية تزرع كل نوع معني من احملاصيل، كما هو وارد في 1.4.8 

البند 0401. وهذا البند يفيد في وضع إطار عينات لالستقصاءات احملصولية. ومن املقترح أن يتّم جمع بيانات املساحة 
بالنسبة للمحاصيل املؤقتة كما في البند 0402. 

)انظر2.4.8  واحدة  سنة  من  أقّل  الزراعية  دورتها  تكون  التي  احملاصيل  تلك  هي  املؤقتة  احملاصيل   إّن 
املزروعة،  احملاصيل  كافة  عن  معلومات  جلمع  فريدة  فرصة  كامل  حصر  إحصاء  ويتيح   .)19.2.8 - 18.2.8 الفقرتني   
البيانات عن  أن تكون  املرجح  العينات، من  إجرائه على أساس حصر  يتّم  مبا في ذلك احملاصيل الصغيرة. في إحصاء 

احملاصيل الصغيرة أقّل صالحية لذلك يلزم االستبيان عن احملاصيل الكبيرة فقط. 

في 3.4.8  يوجد  كما  احملاصيل.  بيانات  وتبويب  جمع  في  املساعدة  أجل  من  للمحاصيل  تصنيف  يوجد   4 امللحق  في 
5 قائمة بأسماء احملاصيل مرتبة باحلروف األبجدية. ال يُعتبر تصنيف احملاصيل تصنيفاً شامالً، حيث أنه كافة  امللحق 
احملاصيل املدرجة غير موجودة في دولة واحدة. على الدول أن تقوم بتوسعة قائمة احملاصيل أو اختصارها حسب اللزوم، 
مع األخذ في االعتبار بأهمية محاصيل معينة في كل دولة من الدول. وبالنسبة حملصول سائد، قد ترغب دولة ما في 
نوع  أو  أو رطب/جاف(،  الصيف/الشتاء  املثال،  )على سبيل  باملوسم  ذلك  يكون  أن  أكثر، مثل  تفاصيل  احلصول على 
األرض )على سبيل املثال، أراض منخفضة/أراض مرتفعة( أو مجموعة متنوعة )على سبيل املثال، محلي/محسن(. 
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كما قد ترغب دول أيضاً في جتميع البيانات باالستخدام النهائي، مثل ما إذا كان يلزم استخدامها لألغذية أو علف 
املاشية أو الوقود احليوي أو الستخدامات أخرى. يتّم الرجوع إلى امللحق 4 ملزيد من املعلومات عن املبادئ التي يشملها 

تصنيف احملاصيل ومشاكل احلصول على مزيد من التفاصيل. 

ويتّم جمع البيانات عن احملاصيل املؤقتة بالنسبة للسنة املرجعية اإلحصائية لبيان احملاصيل املزروعة في جميع 4.4.8 
مواسم السنة. إّن السنة الزراعية هي عادًة أكثر الفترات املرجعية مالءمة بسبب أّن القائمني باحلصر واملزارعني ميكنهم 
في العادة اإلسناد بسهولة لهذه الفترة عند اإلفادة ببيانات احملاصيل. ويتّم في املعتاد اإلفادة عن احملاصيل حسب السنة 
التي مّت حصادها فيها )انظر الفقرتني 8.4.8 - 9.4.8(. وملزيد من املعلومات عن كيفية اإلفادة عن احملاصيل عند شراء األرض 

انظر الفقرة 14.6.

0402 مساحة احملاصيل املؤقتة التي متّ حصدها )لكل نوع من احملاصيل املؤقتة(

البند األساسي. الفترة املرجعية: السنة املرجعية اإلحصائية 
إّن احملاصيل املؤقتة هي محاصيل ذات دورة زراعية أقل من سنة واحدة )انظر الفقرتني 18.2.8 - 19.2.8(. وللمساعدة 5.4.8 

في حتديد احملاصيل، يتّم الرجوع للتصنيف البياني للمحاصيل في امللحق 4 وللقائمة األبجدية للمحاصيل في امللحق 
5. وانظر أيضاً الفقرة 3.4.8. 

تشير املساحة احملصودة إلى املساحة الكلّية التي مّت جني احملصول منها. وعلى ذلك، يتّم استبعاد املساحة املدمرة 6.4.8 
مئوية  نسبة  معيار  استخدام  يتّم  اخلصوص،  هذا  وفي  آخر.  أي سبب  أو  اآلفات  أو هجوم  الفيضان  أو  اجلفاف  بسبب 
للفاقد - على سبيل املثال، الغّلة تقل عن 20% عن املعتاد - لتحديد ما إذا كان احملصول قد دّمر. أّما احملصول الذي أصيب 
بأضرار ولم يدمر فيدخل في املساحة احملصودة. وإذا أمكن، يجب أن يتّم استبعاد األجزاء غير املزروعة وممرات املشاة واحلفر 

واملرتفعات وأطراف الطرق وأحزمة األشجار، من املساحة احملصودة.

وتغطي املساحة احملصودة فقط احملاصيل التي منت إلى عمر الذروة. وال تشمل احلضانات، حيث يتّم إنتاج مواد تكاثر 7.4.8 
النباتات للبيع أو االستخدام في امللكية )انظر الفقرتني 47.4.8 - 48.4.8(. وإذا ما كان يتّم زراعة شتالت األرز، على سبيل 
املثال، للتشتيل في امللكية، فإن مساحة حضانة الشتالت ال تدخل في املساحة احملصودة، ولكن يدخل ناجت التشتيل. 
وتشمل املساحة احملصودة كل احملصول الذي مّت حصاده بصرف النظر عن استخدامه النهائي؛ ومن ثم تشمل املساحة 
احملصودة احملصول احملصود لالستهالك اآلدمي أو األغذية احليوانية أو الوقود احليوي أو ألي سبب آخر. ويجب إدخال احملاصيل 

التي منت إلى عمر الذروة بالنسبة للحصاد، خاصة إلنتاج البذور )"حقول البذور"(. 

وعادة، يكون من السهل تخصيص محاصيل للسنة املرجعية. إاّل أّنه ميكن زراعة محصول ما في سنة زراعية ومّت 8.4.8 
حصاده في السنة الزراعية التالية. وفي بعض األحيان، ميتد موسم احملصول لفترة طويلة، وهو ما ينجم عنه حصد جزء 
من احملصول في سنة زراعية والباقي في السنة الزراعية التالية. وحتدث مشاكل أيضاً في احلاالت التي تختلف فيها 
املواسم في مناطق مختلفة من الدولة، وعلى سبيل املثال، ينمو محصول موسمي معني في وقت متأّخر من السنة 

الزراعية في إحدى املناطق وفي وقت مبكر في السنة الزراعية التالية في منطقة أخرى. 

السنة 9.4.8  خالل  محصودة  كانت  إذا  ملا  طبقاً  اإلحصاء  يغطيها  التي  احملاصيل  حتديد  هو  به  املوصى  األسلوب  إّن 
املرجعية، مع استثناءات خاصة مبحاصيل نهاية السنة. وهناك أسلوب بديل تستخدمه بعض الدول وهو حتديد احملصول 
نهاية  على معاملة محاصيل  واعتماداً  الزراعية.  للسنة  الرجوع بصورة خاصة  وليس  فيه،  يُزرع  الذي  للموسم  طبقاً 
السنة وتوقيت جمع البيانات، قد تكون بعض احملاصيل لم حتصد بعد وقت اإلحصاء، ويجب اإلفادة ببيانات "املساحة 

احملصودة املتوقعة". 

وتعرف 10.4.8  الزراعية.  السنة  نفس  في  األرض  نفس  في  واحدة  مرة  من  أكثر  املؤقتة  احملاصيل  زراعة  يتّم  وقد 
احملاصيل املتتالية. وهي قد تشمل نفس احملصول أو محاصيل مختلفة، وتكون ذات أهمية في  هذه احملاصيل باسم 
لكل  املساحة  اإلفادة عن  يتّم  أن  املتتالية، يجب  للمحاصيل  وبالنسبة  واحد.  أكثر من موسم محاصيل  بها  بلدان 
محصول وفي كل مرة يتّم فيها حرث األرض خالل السنة. وعلى ذلك، إذا ما استخدم حقل مساحته هكتار واحد 
أرز وهكتار واحد  زراعة األرز في الصيف والذرة في الشتاء، تكون بيانات مساحة احملصول الظاهرة هكتار واحد  في 
خالل  واحد  هكتار  مساحته  حقل  في  مزروعان   - شتوي  ومحصول  صيفي  محصول   - أرز  محصوال  ُوجد  وإن  ذرة. 
ويتّم  مختلفتني  ملكيتني  بواسطة  املتتالية  احملاصيل  زراعة  وميكن  هكتار.   2 مبقدار  األرز  مساحة  تظهر  السنة، 

حسابها على هذا األساس. 

أو 11.4.8  السكر  قصب  حالة  مثل  القائم،  احملصول  لنفس  املتتالي  احلصاد  من  املتتالية  احملاصيل  متييز  ويجب 
أكثر  احملصول  ينتج نفس  الشيء عندما  وينطبق نفس  واحدة فقط.  مرة  املساحة  أن حتسب  احلشائش، حيث يجب 
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املساحة  عن  اإلفادة  يجب  وهنا،  والبذور.  األلياف  ينتج  الذي  القطن  مثل  الزراعية،  السنة  خالل  واحد  منتج  من 
الرئيسي. املنتج  احملصودة بحسب 

ويشار إلى القطعة أو احلقل الذي يتّم فيه زراعة محصول واحد بني صفني من محصول آخر - على سبيل املثال، 12.4.8 
البينية  الزراعة  يتّم تخصيص مساحة  وهنا،  بينية.  زراعة  به  أن  باعتبار   - القطن  والفول بني صفوف  البيضاء  الذرة 
للقطعة أو احلقل كمساحة محاصيل منفردة بالنسبة للمساحة احملتلة بكل محصول من احملاصيل. ويجب أن يساوي 

مجموع مساحات محاصيل الزراعة البينية املنفردة مساحة القطعة أو احلقل. 

غير 13.4.8  بصورة  الكثير(  )غالباً  واحد  أكثر من محصول  زراعة  عند  اخملتلطة،  احملاصيل  على  الشيء  نفس  وينطبق 
نظامية في قطعة أو حقل. وهنا، يكون حساب املساحات أكثر صعوبة وتوجد حاجة لبعض التقدير. وميكن أن يقوم 
ذلك على أساس كميات البذور املستخدمة للمحاصيل في اخلليط، أو الكثافة النباتية في خليط احملصول، أو التقديرات 
مجموع  يساوي  أن  ويجب  مساحة.  وحدة  لكل  النباتات  عدد  أو  اجلزئية،  باحملاصيل  احملتلة  املساحات  لنسب  الظاهرية 

مساحات احملاصيل اخملتلطة املنفردة مساحة القطعة أو احلقل. 

وفي بعض األحيان، قد ترغب دول في اإلفادة عن خليط محصولي أو زراعة بينية كوحدة محصولية مفردة، وليس 14.4.8 
كمحاصيل منفردة، بسبب أنه نظام إنتاجي هام. وفي بعض األحيان، يتّم زراعة محاصيل بصورة محددة كخليط، خاصة 
احلبوب، وميكن أن يكون من الصعب حتصيص املساحة على احملاصيل املنفردة. وقد تعالج دول مثل تلك احلاالت كمحصول 
مفرد حتت مسمى محصولي مناسب، مثل "احلبوب اخمللوطة للبقول" ويوصى بضرورة تقسيم مساحة مثل ذلك اخلليط 
احملصولي إلى احملاصيل اجلزئية له، كلما أمكن ذلك، من أجل متكني إجراء املقارنات العاملية. وغالباً ما يكون هناك خلطات 

محصولية قياسية، ميكن أن تساعد في هذا اخلصوص.

ويجب متييز محصول مؤقت يتّم زراعته في جتميع زراعي حملاصيل دائمة - وهو ما يسمى احملصول املرتبط - من 15.4.8 
محصول مختلط. ومن املعتاد أن يتّم تقدير مساحة احملصول املؤقت بواسطة حتصيص األرض بشكل مناسب. ملزيد من 

املعلومات، انظر الفقرة 30.4.8 . 

وفي بعض األحيان يتّم زراعة احملاصيل املؤقتة بصورة متفرقة حول امللكية ويكون من الصعب قياس املساحة. إاّل 16.4.8 
أّنه يكون من املمكن عادة إجراء بعض عمليات التقدير عند زراعة احملاصيل في نوع من األشكال النظامية، مثل احلواجز 
في حقل أرز. وإذا لم يتّم زراعة احملصول بأسلوب نظامي أو بكثافة كافية تسمح بقياس املساحة، فإن احملاصيل عادة ما 
تسقط من احلساب. وفي بعض األحيان، تفرض الدول معيار للحد األدنى للحجم بالنسبة جلمع بيانات املساحة - على 

سبيل املثال، 100 متر مربع. 

وعادة، يجمع اإلحصاء الزراعي البيانات عن مساحة احملاصيل احملصودة، وليس املساحة املزروعة. إاّل أنه من املالحظ 17.4.8 
أن بعض الدول قد ترغب أيضاً في جمع البيانات عن املساحة املزروعة لتقدير الفقد في احملصول. 

0403 مساحة احملاصيل املؤقتة احملصودة حسب االستخدام النهائي )لكل نوع مختار من أنواع احملاصيل(

الفترة املرجعية: السنة املرجعية اإلحصائية 
 يجب على الدول جمع البيانات عن االستخدام النهائي حسب األحوال الوطنية ومتطلبات البيانات، مع التركيز 18.4.8 

على احملاصيل ذات االستخدامات املتعددة. وكحد أدنى، يجب حتديد أنواع االستخدام النهائي التالية:

u أغذية االستهالك اآلدمي
u احليوانات أغذية 
u  احليوي الوقود 
u أخرى استخدامات 

محاصيل 19.4.8  وإنتاج  الغذائية  اإلمدادات  تقدير  في  املساعدة  أجل  من  النهائي  االستخدام  مفهوم  تقدمي  مّت  وقد 
العلف. 

االستهالك 20.4.8  في  الستخدامه  احملصول  زراعة  يتّم  وقد  احملصول.  من  الغرض  إلى  النهائي  االستخدام  ويشير 
يكون  أن  وميكن  والزهور.  التبغ  مثل  الغذائية،  غير  املنتجات  أو  احليوي  الوقود  إلنتاج  أو  حيواني،  كغذاء  أو  اآلدمي 
للمحصول الواحد أكثر من استخدام، مثل زراعة الذرة جزئياً لالستهالك اآلدمي، وحزئياً كمحصول أعالف، وجزئياً 
ما  مثل  زراعي،  محصول  من  عليه  احلصول  يتّم  الذي  املنتج  بنوع  الدول  بعض  تهتم  وقد  احليوي.  الوقود  إلنتاج 
للحصول  القطن  حصاد  مّت  قد  كان  إذا  ما  أو  مجفف،  أو  طازج  كمنتج  لالستخدام  التوابل  حصاد  مّت  قد  كان  إذا 
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احملاصيل  إّن  احليوي.  الوقود  إنتاج  في  املستخدمة  باحملاصيل  األخرى  الدول  بعض  تهتم  وقد  البذور.  أو  األلياف  على 
والكسافا  الشمس  وعباد  اللفت  وبذور  الصويا  وفول  الذرة  هي  احليوي  الوقود  على  للحصول  الرئيسية  املؤقتة 
للمحاصيل  البياني  التصنيف  إلى  الرجوع  يتّم  احملاصيل،  حتديد  في  للمساعدة  السكرية.  والذرة  السكر  وقصب 
5. ودول أخرى ميكن أن ترغب في حتديد استخدامات  4 والقائمة األبجدية للمحاصيل في امللحق  "ICC" في امللحق 
املرجعية  الفترة  أن تكون  ويجب  إلخ.  البذور"(، كألياف ألغراض طبية،  )"حقول  البذور  إنتاج  للمحاصيل، مثل  أخرى 

املرجعية اإلحصائية. 0402، وهي عادة ما تكون السنة  البند  متوافقة مع 

0404 إنتاج احملاصيل املؤقتة احملصودة )لكل نوع مختار من احملاصيل(

الفترة املرجعية: السنة املرجعية اإلحصائية
يفضل أن يتّم جمع إنتاج احملاصيل اخملتارة. ويكون على الدول اختيار احملاصيل حسب احتياجاتها. إّن بيانات اإلنتاج 21.4.8 

في اإلحصاء الزراعي بيانات مفيدة كأساس قياس لإلحصائيات اإلنتاجية احلالية للمحاصيل. 

ويشير اإلنتاج إلى الكمية الفعلية للغلة بعد التجفيف واملعاجلة، جاهزة للبيع أو االستهالك وبعد استقطاع 22.4.8 
فاقد احلصاد األولي، واحلصاد وما بعد احلصاد )الفاو، 1982، الفقرات 61 - 68( 

0405 أنواع احملاصيل الدائمة في امللكية وما إذا كانت في زراعات مجمعة 

البند اإلطاري. الفترة املرجعية: اليوم املرجعي اإلحصائي 
ويشير هذا البند املتعلق باحملاصيل الدائمة إلى ما إذا كان كل نوع معني من احملاصيل موجوداً في امللكية، وأي 23.4.8 

من احملاصيل يتّم زراعته في زراعات مجّمعة. ويعّد هذا البند مفيداً ألطر العينات بالنسبة الستقصاءات احملاصيل. ومن 
املقترح أن يتّم جمع بيانات أكثر تفصيالً عن احملاصيل الدائمة في البنود 0406 - 0409. وقد ترغب بعض الدول في إدخال 

بيانات أكثر تفصيالً بحسب االحتياجات القومية. 

وميكن 24.4.8   .)25.2.8 الفقرة  )انظر  الواحدة  السنة  تزيد عن  زراعية  دورة  ذات  الدائمة هي محاصيل  احملاصيل  إّن   
وتشمل  كليهما.  إدخال  ويجب  متفرقة،  كأشجار/نباتات  أو  مجمعة  زراعة  في  الدائمة  احملاصيل  زراعة  يتّم  أن 
النباتات  أّما  البستان.  مثل  ونظامي،  منتظم  بشكل  املزروعة  والشجيرات  واألشجار  النباتات  اجملمعة  الزراعة 
أيضاً  تعتبر  فإّنها  بستاناً،  العتباره  كافية  بكثافة  ولكن  منتظم،  غير  منطاً  تشكل  التي  والشجيرات  واألشجار 

مجمعة.  زراعة 

ويكون على الدول الرجوع إلى امللحقني 4 و5 لالطالع على قائمة احملاصيل. كما يكون على الدول توسعة قائمة 25.4.8 
احملاصيل أو اختصارها حسب اللزوم، مع األخذ في االعتبار بظروفها واحتياجاتها من البيانات )انظر الفقرة 3.4.8(. 

0406 مساحة احملاصيل الدائمة املنتجة وغير املنتجة في زراعات مجمعة )لكل نوع من احملاصيل الدائمة(

البند األساسي. الفترة املرجعية: اليوم املرجعي اإلحصائي
إّن احملاصيل الدائمة هي محاصيل ذات دورة زراعية أطول من سنة واحدة )انظر الفقرة 25.2.8(. وللمساعدة في 26.4.8 

حتديد احملاصيل، انظر امللحق 4 وامللحق 5. ولتعريف الزراعة اجملمعة، انظر الفقرة 24.2.8.

تُشير مساحة احملاصيل الدائمة إلى مساحة احملصول عند نقطة زمنية واحدة. ويجب إدخال احملاصيل الدائمة 27.4.8 
فقط إذا مّت زراعتها بغرض إنتاج محاصيل. وال تشمل هذه الفئة احلضانات، حيث يتّم إنتاج مواد تكاثر النباتات للبيع أو 
االستخدام في امللكية )انظر الفقرتني 47.4.8 - 48.4.8(. وباإلضافة للمساحة، قد ترغب بعض الدول أيضاً في جمع 

البيانات عن عدد أشجار احملصول الدائم في الزراعات اجملمعة. 

تشير احملاصيل الدائمة في العمر اإلنتاجي إلى احملاصيل الدائمة التي حتمل بالفعل ثماراً أو تكون منتجة بأية 28.4.8 
صورة أخرى. وتصبح معظم احملاصيل الشجرية وبعض احملاصيل الدائمة منتجة بعد عمر معني. يجب حصر احملاصيل في 
تلك املرحلة باعتبارها "في عمر منتج" حتى لو لم تثمر في املوسم األخير. ويجب أن ال تعتبر األشجار املعمرة أو األشجار 

األخرى املنتجة، ولكّنها لم تعد منتجة، أشجاراً منتجة. 

ويجب معاملة محصولني مّت زراعتهما معاً في زراعة مجّمعة بنفس معاملة الزراعة البينية أو احملاصيل املؤقتة 29.4.8 
اخملتلطة )انظر الفقرات 12.4.8 - 14.4.8(. 
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مع 30.4.8  مجّمعة  زراعة  في  دائمة  محاصيل  زراعة  يتّم  عندما  املساحات  لقياس  مطلوبة  خاصة  إجراءات  وهناك 
محاصيل مؤقتة )انظر الفقرة 15.4.8(. وإذا لم تتأثر كثافة األشجار/النباتات في محصول دائم بوجود احملاصيل املؤقتة، 
املواقف  وهذا موقف من  اجملّمعة.  للزراعة  الكلية  املساحة  باعتبارها  املعتاد  في  تقاس  الدائمة  احملاصيل  فإن مساحة 
الشائعة، خاصة عندما يتّم زراعة محاصيل مؤقتة بني صفوف أشجار/نباتات موجودة. وفي بعض األحيان، قد يكون 
خضروات  مع  مجمعة  بن  زراعة  من  واحد  هكتار  قياس  يتّم  املثال،  سبيل  على  وبذلك،  الدائم.  احملصول  لفائدة   هذا 
املرتبطة أكبر من  0.5 هكتار خضروات. مبعنى آخر، تكون املساحة الكلية للمحاصيل  باعتبارها هكتار واحد بن، ومثالً 
املساحة الطبيعية لقطعة األرض. وهذا يختلف متاماً عن معاملة الزراعة البينية أو احملاصيل اخملتلطة )انظر الفقرات 
12.4.8 - 14.4.8(. وفي الغالب، يكون ارتباط احملاصيل املؤقتة واحملاصيل الدائمة ارتباطاً معقداً، مع زراعة عدة محاصيل 

مؤقتة ودائمة معاً في زراعة مجمعة واحدة.

0407 عدد أشجار احملصول الدائم في زراعات متفرقة )لكل محصول شجرة(

البند األساسي. الفترة املرجعية: اليوم املرجعي اإلحصائي 
يشير البند 0407 إلى عدد األشجار في محاصيل دائمة متفرقة بالنسبة للمحاصيل الشجرية. وتعرف احملاصيل 31.4.8 

الشجرية بأّنها محاصيل دائمة في اجملموعة 3، الدرجة 4.04 أو الدرجة 9.04 لتصنيف احملاصيل )انظر امللحق 4(. وقد ترغب 
دول في إدخال محاصيل دائمة أخرى، إذا كان ذلك مناسباً. وتستبعد احلضانات )انظر الفقرتني  47.4.8 - 48.4.8(. 

وبالنسبة لتعريف احملاصيل الدائمة، انظر الفقرة 24.4.8. وللمساعدة في حتديد احملاصيل، انظر امللحق 4 وامللحق 5. 32.4.8 
إن النباتات املتفرقة هي تلك املزروعة بشكل ال ميكن معه تقدير املساحة. وغالباً ما تكون منتشرة حول امللكية.

0408 مساحة احملاصيل الدائمة املنتجة في زراعات مجمعة حسب االستخدام النهائي )لكل نوع مختار 
من احملاصيل الدائمة(

الفترة املرجعية: اليوم املرجعي اإلحصائي 
يشير مصطلح االستخدام النهائي إلى الغرض من احملصول )انظر الفقرة 20.4.8(. يجب على الدول جمع البيانات 33.4.8 

االستخدامات  ذات  احملاصيل  على  التركيز  مع  البيانات،  ومتطلبات  الوطنية  األحوال  حسب  النهائي  االستخدام  عن 
املتعددة. وكحد أدنى، يجب حتديد أنواع االستخدام النهائي التالية: 

u أغذية االستهالك اآلدمي
u احليوانات أغذية 
u احليوي الوقود 
u أخرى استخدامات 

انظر 34.4.8  اجملمعة،  الزراعة  تعريف  على  ولالطالع   24.4.8 الفقرة  انظر  الدائمة،  احملاصيل  تعريف  على  لالطالع 
تعريف  على  لالطالع   .27.4.8 الفقرة  انظر  الدائمة،  احملاصيل  مساحة  عن  معلومات  على  ولالطالع   .24.4.8 الفقرة 
احملاصيل الدائمة في العمر اإلنتاجي، انظر الفقرة 28.4.8 إن احملاصيل الدائمة املستخدمة في احلصول على الوقود 
التقدم  مع  احليوي  الوقود  الستخراج  جديدة  دائمة  محاصيل  استخدام  وميكن  الهند.  وجوز  الزيت  نخيل  هي  احليوي 
األبجدية  والقائمة   4 امللحق  في  احملاصيل  تصنيف  إلى  الرجوع  يتّم  احملاصيل،  حتديد  في  وللمساعدة  التكنولوجي. 

للمحاصيل في امللحق 5. 

0409 إنتاج احملاصيل الدائمة )لكل نوع محصول دائم مختار(

الفترة املرجعية: السنة املرجعية اإلحصائية
أنظر الفقرة رقم 21.4.8 للحصول على مزيد من املعلومات حول بيانات اإلنتاج في اإلحصاء الزراعي. يشير اإلنتاج 35.4.8 

إلى الكمية الفعلية من الغلة واجلاهزة للبيع أو االستهالك )انظر الفقرة 22.4.8(. 
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0410 مساحة األرض املستخدمة في زراعة احملاصيل املؤقتة كاستخدام ثانوي لألرض )للملكية( 

الفترة املرجعية: السنة املرجعية اإلحصائية
يتّم زراعة معظم احملاصيل املؤقتة في أرض مصّنفة باعتبارها "أرضاً ذات محاصيل مؤقتة" كاستخدام أساسي 36.4.8 

في تصنيف استخدام األرض )انظر الفقرة 18.2.8(. إاّل أّنه ميكن زراعة احملاصيل املؤقتة أيضاً في أنواع استخدام أرض 
أخرى. فيمكن زراعتها باالرتباط مع محاصيل دائمة في أرض مصنفة باعتبارها "أرضاً ذات محاصيل دائمة" أو في أرض 
مصنفة باعتبارها "الغابات واألراضي األخرى كثيفة األشجار". كما أّن األرض املستخدمة أساساً لالستزراع املائي ميكن 

زراعتها خالل جزء من السنة. 

زراعة 37.4.8  وللحصول على الصورة الكاملة للمحاصيل املؤقتة، من الضروري البحث في األرض املستخدمة في 
الغابات  زراعتها في  يتّم  التي  واحملاصيل  املرتبطة  وبالنسبة للمحاصيل  ثانوي لألرض.  محاصيل مؤقتة كاستخدام 
 - املؤقتة  للمحاصيل  املستخدمة  الّرقعة/احلقل/القطعة  حّصة  تقدير  يجب  األشجار،  كثيفة  األخرى  واألراضي 
والذي  املائية،  األحياء  تربية  مثل  أساسي،  استخدام  أرض  لقطعة  يكون  وعندما  و30.4.8(.   15.4.8 الفقرتني  انظر 

لزراعتها باحملاصيل جلزء من السنة، يجب اإلفادة عن املساحة املزروعة باحملاصيل.  يُتيح اجملال أيضاً 

املرجعي 38.4.8  اليوم  في  املساحة  حتديداً،   - األرض  استخدام  تصنيف  في  تقاس  كما  باألرض  البند  هذا  ويتعلق 
اإلحصائي طبقاً لالستخدام األساسي خالل السنة املرجعية اإلحصائية. ويتعّلق االستخدام الثانوي لألرض باألنشطة 

الثانوية في األرض. 

0411 استخدام كل نوع من أنواع األسمدة )للملكية(

u الكيماوية األسمدة 
l املعدنية األسمدة 
l املعدنية العضوية  األسمدة 
l العضوية األسمدة 
l احليوية األسمدة 
l  الطبيعي السماد 
u  النباتات املواد العضوية األخرى لتحسني منو 

البند األساسي. الفترة املرجعية: السنة املرجعية اإلحصائية
على 39.4.8  باملائة   5 على  حتتوي  التي  الغذائية  املكمالت  مصادر  على  املعتاد  في  "األسمدة"  املصطلح  ويطبق   

5 باملائة من املغذيات  P2O5 وK20(. أّما املنتجات التي تقل عن   ،N( األقل من تركيبة من ثالث مواد مغذية أساسية
النباتية املدمجة فإنها تدرج حتت عنوان مواد حيوية أخرى لتحسني منو النباتات. وقد تستخدم امللكية نوعاً أو أكثر 

من أنواع األسمدة.

إّن األسمدة املعدنية هي أسمدة معّدة من مواد غير حيوية مصّنعة من خالل عملية صناعية. ويتطّلب التصنيع 40.4.8 
وجود الدعم امليكانيكي، مثل عملية سحق بسيطة أو عملية حتويل كيميائي كبيرة ملادة خام أو أكثر. وتعرف األسمدة 

املعدنية أيضاً باسم "األسمدة الكيماوية"، و"األسمدة الصناعية"، و"األسمدة غير العضوية". 

أما األسمدة العضوية املعدنية فإّنها مواد يتّم احلصول عليها من خالل خلط أو معاجلة مواد حيوية مع أسمدة 41.4.8 
املغذّيات  حماية  يتّم  األسمدة  من  النوع  هذا  في  التخصيبية.  وقيمتها  الغذائي  محتواها  حتسني  أجل  من  معدنية 
خفض  وإلى  التربة  في  للمغذيات  التدريجي  االنتشار  إلى  يؤدي  مما  احليوي،  املكون  وامتصاص  ربط  بواسطة  املعدنية 

الفاقد الغذائي. 

أما األسمدة العضوية فهي أسمدة معدة من مادة نباتية أو حيوانية معاجلة و/أو مواد معدنية غير معاجلة 42.4.8 
5 باملائة على األقل من املغذيات النباتية املركبة. وتتضمن األسمدة  )مثل اجلير أو الصخر أو الفوسفات( حتتوي على 
اجللد  وطحني  السمك  وطحني  العظام  وطحني  الطيور  ذرق  مثل  حيواني،  أصل  من  العضوية  املواد  بعض  العضوية 
والدماء. وحتتوي املواد العضوية األخرى، مثل الروث وخبث اجملاري، وكما حتتوي على محتوى غذائي أقل من املطلوب ويجب 

اعتبارها "مواداً حيوية أخرى لتحسني منو النباتات". 
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أّما األسمدة احليوية فهي منتجات حتتوي على كائنات دقيقة حّية أو خاملة، مثل البكتريا والفطريات، والتي 43.4.8 
بأّنها  امليكروبية بصورة عامة  أو  احليوية  تعريف لقيحات األسمدة  النباتات. وميكن  منو  التي حتّسن  املغّذية  املواد  تقدم 
حتضيرات حتتوي على خاليا حّية أو كامنة من سالالت فّعالة من مثبتات النيتروجني، أو مذيبات الفوسفات، أو كائنات 

دقيقة سليولوزية. )الفاو، 2008(. 

الطبيعي هو سماد يعّد من مواد عضوية. ويسهم السماد الطبيعي في خصوبة التربة عن طريق 44.4.8  والسماد 
إضافة مادة عضوية ومواد مغذية، مثل النيتروجني، حتتجزها البكتريا في التربة. للسماد الطبيعي )السماد احليواني( 
ثالثة أشكال أساسية: سماد صلب/سماد مزارع، وسائل، ومعجون. أّما السماد الصلب/سماد املزارع فهو خليط من 
روث احليوانات األليفة مع أو بدون غطاء من التنب أو القش املستخدم لفرشه، مع احتمال أن يوجد به كمية صغيرة من 
أّما  أّما السماد السائل فهو بول احليوانات األليفة، مع احتمال أن يوجد به كمية صغيرة من الروث و/أو املياه.  البول. 
السماد املعجون فهو سماد في شكل سائل، وخليط من فضالت احليوانات الصلبة والسائلة، مع أو بدون تخفيف باملياه 

و/أو كمية صغيرة من التنب أو القش. 

مواد معدنية 45.4.8  أو  حيوانية  أو  نباتية  أخرى  مواد  أي  إلى  النباتات  منو  لتحسني  األخرى  العضوية  املواد  وتشير 
ويتضمن  أخرى.  أي مشكلة  أو  املنخفض  التغذية  التربة لتصحيح محتوى  بها  تغّذى  األسمدة،  غير معاجلة خالف 
الصناعية  واملواد  احملاصيل،  وبقايا  اخلشب،  ونشارة  واجلبس،  واجلير  اجملاري،  وخبث  والروث  اخلضراء،  األسمدة  ذلك 
حتتوي  وقد  واسعاً.  اختالفاً  مختلفة  تكوينات  املواد  لهذه  تكون  أن  وميكن  التربة.  نوعية  حتسني  في  املستخدمة 
التربة  بنية  مثل  التربة،  خصائص  لتحسني  أيضاً  تستخدم  أّنها  إاّل  للتربة،  مخّصبة  عناصر  على  العضوية  املواد 
عبارة  األخضر  احليوي  السماد  محاصيل  أّما  احلرارة.  درجة  في  والتحكم  والتهوية،  املياه،  حمل  وسعة  ومساميتها، 
والبيولوجية  والكيميائية  الطبيعية  اخلصائص  ولتحسني  للتربة  غطاء  إنتاج  أجل  من  زراعتها  يتّم  نباتات  عن 
اجملاري فهو  أما خبث   .)2011 )الفاو،  أخرى  باالشتراك مع محاصيل  أو  احملاصيل بصورة مستقلة  للتربة. وميكن حرث 

اجملاري.  املستخرجة من  الباقية  العضوية  املادة 

0412 املساحة املسمدة لكل نوع من أنواع األسمدة ونوع احملصول الرئيسي )للملكية(

الفترة املرجعية: السنة املرجعية اإلحصائية
وبالنسبة 46.4.8   .0411 البند  في  األسمدة  لتعريف  طبقاً  املسمدة،  احملاصيل  مساحة  إلى  البند  هذا  يشير 

في  فيها  األسمدة  وضع  مّت  والتي  احملصودة  املساحة  من  اجلزء  إلى  املسمدة  املساحة  تشير  املؤقتة،  للمحاصيل 
من  اجلزء  إلى  املسمدة  املساحة  تشير  الدائمة،  للمحاصيل  وبالنسبة  اإلحصائية.  املرجعية  السنة  خالل  ما  وقت 
تكون  أن  وميكن  اإلحصائية.  املرجعية  السنة  خالل  ما  وقت  في  املسّمدة  الدائمة  للمحاصيل  احلالية  املساحة 
مساحة احملصول املسمدة هي كل أو جزء من املساحة الكلية للمحصول. مع العلم أن هذا البند يتعلق باحملاصيل 
األرض  نفس  في  بالتتالي  زراعتهما  مّت  حملصولني  السماد  اسُتخدم  إذا  وبالتالي  املسّمدة؛  األرض  وليس  املسمدة 
احملاصيل  على  البند  هذا  يتقصر  أن  في  دول  وسترغب  مرتني.  حسابها  يجب  املسّمدة  املساحة  فإن  موسمني،  في 

أهمية.  األكثر  القومية 

0413 وجود حضانات )للملكية(

البند اإلطاري. الفترة املرجعية: السنة املرجعية اإلحصائية
تكون 47.4.8  أن  وميكن  الشتل.  بغرض  الصغيرة  الكرمات  أو  األشجار  أو  النباتات  بها  تتكاثر  احلضانة هي مساحة  إّن 

تشمل  وال  للبيع.  أو  نفسها  للملكية  الزراعة  مواد  تطوير  تستخدم  أن  وميكن  واِق.  غطاء  حتت  أو  العراء  في  احلضانة 
احلضانات حقول البذور )انظر الفقرة 7.4.8(. 

ويشير هذا البند إلى ما إذا كان بعض من مساحة امللكية قد مّت استخدامها كحضانة خالل فترة االثني عشر 48.4.8 
شهراً، وهي عادة السنة املرجعية اإلحصائية. 

0414 وجود حضانات )للملكية(

الفترة املرجعية: السنة املرجعية اإلحصائية
احلضانة 49.4.8  في  التي  النباتات  حصاد  يتّم  ال   .47.4.8 الفقرة  إلى  الرجوع  رجاء  احلضانة،  لتعريف  وبالنسبة 

)"احملاصيل  احلالية  املساحة  أو   )0402 البند  في  املؤقتة"  )"احملاصيل  احملصودة  املساحة  في  تدخل  ال  لذلك  وهي 
املساحة  وليس  للحضانات،  املستخدمة  األرض  مساحة  إلى  البند  هذا  ويشير   .)0406 البند  في   الدائمة" 
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حلضانات  السنة  خالل  استخدامها  مّت  األرض  من  قطعة  حساب  يجب  ذلك،  وعلى  احلضانات.  حملاصيل  الكلية 
واحدة فقط. محصولني، مرة 

0415 وجود أرض مزروعة حتت غطاء واقي )للملكية(

البند اإلطاري. الفترة املرجعية: السنة املرجعية اإلحصائية  
إن األرض املزروعة باحملاصيل حتت غطاء واِق هي أرض حتت منشأ دائم له سطح من الزجاج أو البالستيك أو 50.4.8 

ذلك  مثل  استخدام  وميكن  واألمراض.  واحلشرات  اجلوية  األحوال  احملاصيل ضد  وقاية  في  أخرى، مستخدم  مادة  من 
واألعشاب  اخلضروات  واِق هي  زراعتها حتت غطاء  املعتاد  احملاصيل  ومن  واملؤقتة.  الدائمة  احملاصيل  زراعة  املنشأ في 
الدفيئة،  الزجاجي،  "البيت  اجلوية مبا يسمى  الوقاية ضد األحوال  توفير  اإلنشاءات املستخدمة في  وتعرف  والزهور. 
أو الصوب". يجب أن ال تدخل الوسائل املؤقتة للوقاية قصيرة األجل، مثل األغطية البالستيكية للوقاية من البرد 
ويجب  األخرى.  احليوانات  أو  احلشرات  ضد  الوقاية  في  املستخدمة  الشباك  استبعاد  أيضاً  يجب  كما  والصقيع. 

أيضاً. احلضانات  استبعاد 

ويشير هذا البند إلى إذا ما مّت استخدام بعض من مساحة امللكية في زراعة احملاصيل حتت غطاء واِق خالل السنة 51.4.8 
املرجعية اإلحصائية. 

0416 مساحة األرض املزروعة باحملاصيل حتت غطاء واقي )للملكية(

الفترة املرجعية: السنة املرجعية اإلحصائية  
البند 52.4.8  هذا  ويشير   .50.4.8 للفقرة  الرجوع  يتّم  واقي،  غطاء  حتت  باحملاصيل  املزروعة  األرض  لتعريف  بالنسبة 

فإذا  اإلحصائية.  املرجعية  السنة  واِق خالل  احملاصيل حتت غطاء  زراعة  في  استخدامها  مّت  التي  األرض  إلى مساحة 
ما مّت استخدام قطعة أرض في زراعة محاصيل مختلفة خالل السنة املرجعية اإلحصائية، فإّنه يتّم حسابها مرة 

واحدة فقط.  

املوضوع 5: املاشية

يشير مصطلح املاشية إلى جميع احليوانات والطيور واحلشرات التي يتّم االحتفاظ بها أو حجزها في حظائر أو 1.5.8 
أماكن احتجاز ألغراض زراعية بصورة أساسية. ويشمل ذلك البقر واجلاموس، واخليول وحيوانات الركوب األخرى، واجلمال 
والغنم واملاعز واخلنازير، وكذلك الدواجن والنحل ودود القز، إلخ. - فيما عدا احليوانات املائية )انظر امللحق 6(. ويتّم استبعاد 
احليوانات األليفة مثل القطط والكالب، إاّل إذا كان يتّم تربيتهم للغذاء أو ألغراض زراعية أخرى. ملزيد من التفاصيل عن 

املواشي رجاًء الرجوع إلى املالحظات التفسيرية للتصنيف املركزي للمنتجات، النسخة 1.2. 

1.5.8 التي يتّم تربيتها في امللكية. 2.5.8  يجب أن يغطي هذا املوضوع كافة املواشي كما هي موصوفة في الفقرة 
يجب الرجوع إلى قائمة أنواع املاشية املدرجة في امللحق 6. وفي بعد األحيان قد ترغب دول في تقسيم نوع هام من أنواع 
املاشية بطريقة التربية أو التنشئة، على سبيل املثال، ميكن تقسيم الدجاج إلى بلدي ومستورد، أو تقسيمها بحسب 

ما إذا كان قد مّت تربيتها "في العراء" أو بالطريقة التجارية. 

0501 نوع نظام املاشية )للملكية(

u الرعي نظام 
l ًبدوي أو رعوي متاما
l شبه بدوي، أو شبه رعوي، أو منتجعي
l رعوي متوطن أو انتشاري
u  مختلط نظام 
u الصناعي النظام 

البند األساسي. الفترة املرجعية: اليوم املرجعي اإلحصائي
يشير نظام املاشية إلى اخلصائص العامة وممارسات تربية املاشية في امللكية. إّن هناك تغيرات كبيرة في حجم 3.5.8 

وكثافة أنظمة املاشية )الفاو، 2009( وألغراض اإلحصاء الزراعي يتّم حتديد أنظمة املاشية التالية:
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u  والنباتات احلشائش  في  أساساً  ترعى  التي  واجلمال(  واملاعز  والغنم  البقر  )مثل  باجملترات  الرعّي  نظام  يتميز 
تأتي %90  النظام  أو مفتوحة وغالباً بصورة متنقلة. في هذا  العشبية األخرى، غالباً في مناطق مجّمعة 
أخذ  وميكن  األخرى.  العشبية  والنباتات  املراعي  حشائش  من  احليوانات  عليها  تتغذى  التي  اجلافة  املادة  من 

االعتبار:  التالية في  الفئات 
l  يشير مصطلح بدوي أو رعوي متاماً إلى املاشية التي يتّم تربيتها في وضع ال يكون فيه للمالك الزراعي

مكان إقامة دائم وال ميارس الزراعة بانتظام. تتحرك املاشية من مكان آلخر مع املالك الزراعي وعائلته، 
بحسب املوسم وتوفر الغذاء واملياه.

l  املالك بواسطة  تربيتها  مّت  التي  املاشية  إلى  منتجعي  أو  رعوي،  شبه  أو  بدوي،  شبه  مصطلح  يشير 
الذي يعيش حياة شبه بدوية. وفي العادة، يكون للمالك إقامة دائمة يعود إليها لعدة شهور من السنة 
شبه  بيتاً  املالك  يشيد  الرعوية،  وشبه  البدوية  شبه  لألنظمة  وبالنسبة  املوسمية.  العوامل  حسب 
دائم لعدة شهور أو سنني، وقد يزرع محاصيل كمصدر غذائي تكميلي. ويتّم حتريك القطعان بحثاُ عن 

واملياه. العلف 
l  إقامة لديه  الذي  املالك  بواسطة  تربيتها  يتّم  التي  املاشية  إلى  املتوطن  الرعوي  مصطلح  ويشير 

األرض  التي جتري في مساحات متسعة من  للماشية  الكبيرة  األنشطة  إلى  االنتشاري  ويشير  دائمة. 
وفي  األخرى.  العشبية  والنباتات  احلشائش  على  أساساً  املاشية  ترعى  املّتسع، حيث  للرعي  مخصصة 
امللكيات  غالبية  وأصبحت  تراجع،  في  البدوية  وشبه  البدوية  امللكيات  أعداد  كانت  األخيرة،  السنوات 
عدد  على  مقصوراً  االنتشاري  الرعي  يكون  وغالباً،  متوطنة.  رعوية  ملكيات  الرعوي  النظام  نطاق  في 
صغير من امللكيات في القطاع غير العائلي )شركات أو ملكيات حكومية(، وهي ما ميكن حتديدها من 

املالك(". )نوع  الزراعي  القانوني للمالك  "الوضع   0103 البند  خالل 
u  أنشطة املاشية  وتربية  الزراعة  فيه  وتكون  اختالفاً،  واألكثر  األكبر  املاشية  نظام  اخملتلط  النظام  يصف 

مترابطة. وهو يعرف بأنه نظام ميكن أن يكون الرعي فيه ممارساً بصورة كبيرة مع كون أكثر من 10 باملائة من 
املادة اجلافة التي تعلف بها احليوانات تأتي من احملصول أو من منتجات فرعية للمحصول أو بقايا املزروعات؛ 

وأقل من 90 باملائة من املادة اجلافة للعلف احليواني منتجات تأتي من خارج املزرعة.
u  يشير النظام الصناعي إلى طرق واسعة لتربية املاشية بها )90 باملائة على األقل من املادة اجلافة( للعلف

أو  خنازير،  أو  اللحوم،  )بقر  واحد  نوع  من  الغالب  في  يتكون  وهو  املزرعة.  خارج  من  تأتي  منتجات  احليواني 
دواجن( يتّم تغذيته في زريبة تسمني أو بواسطة أنظمة تسمني داخلية أخرى. 

الزراعية بشكل مباشر. في هذه 4.5.8  في بعض احلاالت قد يكون من الصعب حتديد نوع نظام املاشية للملكية 
احليواني  الرعي  وجود  عن  أسئلة  مثل  البند،  هذا  بيانات  على  للحصول  نفسها  تطرح  أسئلة  عدة  هناك  احلاالت 
"أنواع   0512 البند  )انظر  املستخدم  العلف  وأنواع  احليواني"(،  الرعي  ممارسات  "نوع   1501 البند  )انظر  وفترته 

إلخ. العلف"(، 

0502 عدد احليوانات )لكل نوع من أنواع املاشية(

البند األساسي واإلطاري. الفترة املرجعية: اليوم املرجعي اإلحصائي
إّن عدد رؤوس املاشية هو أحد البنود األساسية في اإلحصاء الزراعي، وهو مفيد بصورة خاصة كوسيلة لوضع أطر 5.5.8 

العينات الستقصاءات املاشية.

عدد احليوانات هو تعدادهم في امللكية في نقطة زمنية معينة، وهي عادة ما تكون اليوم املرجعي اإلحصائي. 6.5.8 
النظر  بصرف  املرجعي،  التاريخ  في  امللكية  بواسطة  تربيتها  يجري  التي  احليوانات  عدد  إلى  احليوانات  تعداد  ويشير 
أراضي  يتّم رعيها في  التي  تلك  امللكية، وكذلك  املوجودة في  تلك  تربيتها  يتّم  التي  احليوانات  امللكية. وتشمل  عن 
وحتركت بصورة مؤقتة  أخرى  التي تخص ملكية  املاشية  ما عدا  احلصر،  وقت  انتقالية في  أو بصورة  رعي مجمعة 
ألسباب صحية )التنظيف الصحي، إلخ(. ويجب أن يتّم اإلفادة باألعداد في احلالة الثانية بواسطة امللكية األخرى. 
ويتّم حساب النحل على أساس عدد خاليا النحل. وإذا مّت استخدام وحدات أخرى فإّنه يجب حتديد ذلك في التقارير 

النشر ومنتجات 

أساس 7.5.8  على  احليوان  رعاية  جتاه  أساسية  مسئولية  لديها  كانت  إذا  حيوان  بتربية  قائمة  ما  ملكية  وتكون   
اخلاصة  احليوانات  ويرّبون  املالك ميتلكون  إّن معظم  باستخدامه.  يتعلق  اليومية فيما  القرارات  واتخاذ  األجل  طويل 
بهم، إال أّنهم في بعض األحيان يرّبون حيوانات مملوكة لشخص آخر، وذلك مبوجب نوع من أنواع االتفاقات التأجيرية. 
أو بأشكال أخرى، مثل حصة في ناجت املاشية. ويجب التمييز بني تربية حيوان ما  وقد يشتمل ذلك على الدفع نقداً 
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والعمل لدى مالك حليوان لرعاية احليوان، حيث يكون مالك احليوان هو صانع القرار. وغالباً ما تكون هذه الترتيبات 
بها  يعتني  التي  املاشية  من  نتاج  أي  يكون  أن  بشرط  كمستخدم  شخص  يعمل  قد  املثال،  سبيل  على  معقدة؛ 
للماشية  بالنسبة  كمستخدم  يعمل  أّنه  إال  املاشية،  لبعض  بالنسبة  زراعيا  مالكاً  يكون  قد  وهنا،  له.  ملكاً 
في  العمل   :9 املوضوع  من   1005 والبند   0905 بالبند  يتعلق  فيما  هذه  التمييز  حاالت  في  اإلشارة  يجب  األخرى. 

التوالي.  امللكية، على  العائلة ومتلك  اإلدارية داخل  القرارات  توزيع   :10 امللكية واملوضوع 

0503 عدد اإلناث الواّلدة للحيوانات )لكل نوع من أنواع املاشية( 

البند األساسي. الفترة املرجعية: اليوم املرجعي اإلحصائي
يشير مصطلح اإلناث الواّلدة للحيوانات إلى عدد إناث احليوانات التي يحتفظ بها أساساً ألغراض التكاثر وليس 8.5.8 

اإلنتاج الغذائي. 

 0504 عدد احليوانات: السن واجلنس )لكل نوع من أنواع املاشية(
الفترة املرجعية: اليوم املرجعي اإلحصائي

يتّم جمع بيانات سن املاشية في مجموعات سن مناسبة، حسب نوع املاشية وفي بعض األحيان مرعى احليوان. 9.5.8 
ومن أمثلة اجملموعات السنية ما يلي:

u /البقر واجلاموس: العجل )أقل من سنة واحدة(؛ صغار املاشية )سنة واحدة أو أكبر إلى أقل من سنتني(؛ بقر
جاموس يافع )سنتان أو أكبر(.

u .)غنم، ماعز: صغار اخلراف )أقل من سنة واحدة(؛ غنم/ماعز يافع )سنة واحدة أو أكبر
u .)اخلنازير: اخلنوص )أصغر من 3 أشهر(؛ صغار اخلنازير )3 أشهر إلى 9 أشهر(، خنازير يافعة )أكبر من 9 أشهر
u  اخليول، اجلمال، البغال/النغال، احلمير: املهر )أقل من سنة واحدة(؛ احلولي )سنة واحدة أو أكبر إلى أقل من

سنتني(؛ ماشية صغيرة )سنتان أو أكبر إلى أقل م 4 سنوات(؛ ماشية يافعة )أكبر من 4 سنوات(.
u .الدواجن: الطيور الصغيرة )على سبيل املثال، سن أقل من ثالثة أسابيع(؛ طيور يافعة
u .حيوانات أخرى: حسب الظروف

غالباً ما تقوم الدول بجمع بيانات السن واجلنس فقط لألنواع الرئيسية من املاشية. وبالنسبة ملزيد من أنواع 10.5.8 
وبالنسبة  )الوزن مثالً( عند حتديد السن.  الدول بإضافة اخلصائص الطبيعية  أن تقوم  املاشية، قد يكون من األنسب 
للدواجن، في الغالب ال يكون من الضروري التفرقة بني إناث وذكور صغار الطيور؛ على سبيل املثال، ميكن تقسيم الدجاج 

إلى: ذكور يافعة؛ إناث يافعة؛ فراريج.

0505 عدد احليوانات حسب الغرض ) لكل نوع من أنواع املاشية(

الفترة املرجعية: اليوم املرجعي اإلحصائي
يشير الغرض إلى السبب الرئيسي لالحتفاظ باحليوان. ويكون ذلك عادًة بصورة مباشرة في املزارع التجارية، حيث 11.5.8 

تستخدم أنواع معينة من احليوانات في أغراض خاصة. وتعتمد األغراض احملددة التي يتّم تسجيلها على نوع املاشية 
واألحوال احمللية. وفي املعتاد، يتّم حتديد األغراض الرئيسية التالية. وقد ترغب دول في إيجاد مزيد من الفئات أو دمج بعض 

الفئات أدناه:

u .البقر واجلاموس: اللنب؛ اللحوم؛ طاقة اجلر؛ الواّلدة
u .غنم، ماعز: اللنب؛ اللحوم؛ الصوف؛ الواّلدة
u .الواّلدة اللحوم؛  اخلنازير: 
u .اخليول، اجلمال، البغال/النغال، احلمير: اللنب؛ اللحوم؛ طاقة اجلر؛ الواّلدة
u .الواّلدة الدواجن: اللحوم؛ البيض؛ 
u .حيوانات أخرى: حسب الظروف

لتقدير الغرض الرئيسي، يجب اإلشارة إلى االستخدام األساسي للحيوانات خالل السنة املرجعية اإلحصائية 12.5.8 
املاشية  ألنواع  بالنسبة  الغرض  عن  بيانات  بجمع  عادة  الدول  وتقوم  مستقبالً.  اخملطط  األساسي  االستخدام  أو 

الرئيسية فقط.
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0506 عدد حيوانات األلبان بحسب وضع اللنب )لكل نوع من املاشية يربى إلنتاج األلبان(

u اللنب
u اجلاف

الفترة املرجعية: اليوم املرجعي اإلحصائي
وألغراض 13.5.8   .0505 البند  في  محدد  هو  كما  األلبان،  أجل  من  تربيتها  يتّم  التي  املاشية  بأنواع  البند  هذا  يتعلق 

اإلحصاء الزراعي، يعّرف حيوانات األلبان بأنها حيوانات موجودة في يوم احلصر ومّت استخراج اللنب منها في وقت ما خالل 
السنة املرجعية اإلحصائية. ويشير وضع اللنب إن كان احليوان املدر للنب لديه لنب أم جاف في يوم احلصر.

0507 عدد احليوانات املولودة )لكل نوع من أنواع املاشية(

0508 عدد احليوانات اجملتلبة )لكل نوع من أنواع املاشية(

0509 عدد احليوانات املذبوحة )لكل نوع من أنواع املاشية(

0510 عدد احليوانات التي متّ التخلص منها )لكل نوع من أنواع املاشية(

u مّت بيعها أو التخلص منها بشكل آخر للذبح
u طرق أخرى للتخلص منها

0511 عدد احليوانات التي ماتت ألسباب طبيعية )لكل نوع من أنواع املاشية(

تؤخذ  األخرى،  الكبيرة  واحليوانات  واجلاموس،  للبقر،  بالنسبة  ذكرها:  السابق  اخلمسة  للبنود  املرجعية  الفترة 
ما  غالباً  واخلنازير،  واملاعز،  األغنام،  مثل  األصغر،  للحيوانات  وبالنسبة  اإلحصائية.  املرجعية  السنة  املعتاد  في 
واحد  شهر  مّدتها  التي  املرجعية  الفترة  تكون  للدواجن،  وبالنسبة  أشهر.  ستة  مدتها  مرجعية  فترة  تستخدم 

األنسب. غالباً  هي 

تعطي هذه البنود اخلمسة معلومات عن ديناميكيات تعداد قطعان املاشية، مثل قياسات معدالت التكاثر 14.5.8 
حسب  البيانات،  هذه  تغطيها  التي  املاشية  بأنواع  يتعلق  فيما  القرارات  اتخاذ  الدول  على  ويكون  الزوال.  ومعدالت 

األحوال القومية.

إّن البنود اخلمسة تشير إلى عدد األحداث )مثل حاالت الوالدة وحاالت املوت( التي وقعت خالل الفترة املرجعية 15.5.8 
الكبيرة  واحليوانات  واجلاموس،  للبقر،  بالنسبة  التشغيلية.  والعوامل  املاشية  نوع  املرجعية على  الفترة  تعتمد  احملددة. 
للحيوانات  وبالنسبة  اإلحصائية.  املرجعية  السنة  املعتاد  في  وهي   - واحدة  مرجعية مدتها سنة  فترة  تؤخذ  األخرى، 
للدواجن، تكون  وبالنسبة  ما تستخدم فترة مرجعية مدتها ستة أشهر.  واخلنازير، غالباً  واملاعز،  األصغر، مثل األغنام، 

الفترة املرجعية التي مدتها شهر واحد هي غالباً األنسب.

من 16.5.8  جزءاً  التي كانت  للحيوانات  املرجعية  الفترة  احلّية خالل  الوالدة  إلى حاالت  املولودة  احليوانات  عدد  ويشير 
امللكية في وقت الوالدة. وال يتّم إدخال حاالت الوالدة للحيوانات املنتمية مللكية أخرى وتوجد في امللكية بصورة مؤقتة.

ويشير عدد احليوانات اجملتلبة إلى شراء احليوانات أو الطرق األخرى للحصول عليها بواسطة امللكية خالل الفترة 17.5.8 
املرجعية. ويتضمن ذلك احليوانات التي مّت احلصول عليها كمنح أو كمقابل لعمل.

ويشير عدد احليوانات املذبوحة إلى عدد حاالت الذبح خالل الفترة املرجعية للحيوانات التي مّت تربيتها في امللكية. 18.5.8 
ويشمل ذلك حاالت الذبح التي متّت في امللكية، وكذلك حاالت الذبح التي متّت بواسطة آخرين نيابة عن امللكية. فمثالً 
عمليات بيع احليوانات احلية للذبح ألحد اجلزارين يجب أن تظهر كحاالت تخلص من احليوانات مبوجب البند 0510. ويجب 

أن ال يضّم إدخال حاالت الذبح حليوانات تخص آخرين في امللكية.

كما يشير عدد احليوانات التي متّ التخلص منها إلى املبيعات أو طرق التخلص األخرى خالل السنة املرجعية 19.5.8 
أو  كهبات،  للغير  املمنوحة  احليوانات  وكذلك  املباعة،  احليوانات  يشمل  وهو  امللكية.  في  تربيتها  مّت  التي  للحيوانات 
التخلص  أو متّ  مباعة  احليوانات.  التخلص من  أنواع  لنوعني من  بيان  يلي  أخرى. وفيما  أو ألسباب  كمقابل خلدمات 
العادة من  الذبح. ويكون ذلك في  منها بشكل أو بآخر وهو ما يشمل كافة حاالت التخلص من احليوانات بغرض 
خالل البيع للمذابح أو املسالخ، أو مصانع تعبئة اللحوم، أو محالت اجلزارة، إال أّن ذلك يشمل أيضاً هبات احليوانات 
أتعاب،  تتّم مقابل  التي  الذبح  أما حاالت  االجتماعية.  املناسبات  وغيرها من  واملواسم،  األعياد  الذبح في  أجل  من 
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0509. وتغطي حاالت  على سبيل املثال، بواسطة جّزار نيابة عن امللكية، فيجب إدخالها في حاالت الذبح في البند 
التخلص األخرى من احليوانات مثل البيع وغيرها من احلاالت كاملنح أو كمقابل خلدمات ال تشمل حاالت الذبح. 

ماتت ألسباب طبيعية إلى حاالت املوت من خالل أسباب طبيعية خالل السنة 20.5.8  التي  احليوانات  عدد  ويشير 
املرجعية للحيوانات التي مّت تربيتها في امللكية في وقت موتها.

0512 نوع املرعى )لكل نوع ماشية(

u العلف/احلشائش
u املكونات، مبا في ذلك احملاصيل باملنتج/تركيز  الزراعية  الصناعية  املنتجات 
u املنزلية البقايا/الفضالت 
u  الغذائية الغذائية/اإلضافات  املكّمالت 

الفترة املرجعية: السنة املرجعية اإلحصائية
على الدول اتخاذ القرارات فيما يتعلق بأنواع املاشية التي يغطيها هذا البند، حسب األحوال القومية. ويشير نوع 21.5.8 

املرعى إلى مصدر غذاء نوع املاشية لفترة مرجعية محددة، عادة السنة املرجعية اإلحصائية. ملزيد من املعلومات، انظر 
"جلبر وآخرون" )الفاو، 2013(. وميكن استخدام أكثر من نوع واحد من املرعى لنوع ماشية معني خالل السنة املرجعية. 
وقد ترغب دول في التمييز بني املواسم الرطبة واجلافة. وفي بعض الدول، على سبيل املثال، ميكن أن ترعى احليوانات خالل 
الصيف ولكنها تكون في حاجة إلى أغذية مجهزة خالل الشتاء. ملعلومات عن املمارسات الرعوية للحيوانات انظر البند 

1501 "نوع املمارسات الرعوية للحيوانات" )الفقرات 8.15.8 - 15.15.8(. 

ويوزع؛ 22.5.8  يقطع  أو  يرعى  الذي  اخلضروات،  مع  احلشائش  خليط  أو  الطازج  احلشيش  العلف/احلشائش  ويشمل 
علف محفوظ من حشائش أو خليط احلشائش مع اخلضروات؛ حشائش العلف )حشيش جاف أو خليط من احلشائش 
الذرة،  )علف  احملاصيل  بواقي  إلخ(؛  الشيلم،  )ذرة، قمح، شعير، شوفان،  كاملة  نباتات  واخلضروات(؛ علف محفوظ من 
الزراعية باملنتج/تركيز  قش احملاصيل، بقايا قصب السكر، أوراق املوز، إلخ(؛ أوراق األشجار. تشمل املنتجات الصناعية 
املكونات، )مبا في ذلك احملاصيل( احلبوب الكاملة )ذرة، قمح، شعير، شوفان، شيلم، الذرة السكرية، إلخ(؛ البقول )مبا في 
ذلك فول الصويا(؛ طحني وعلف الذرة اجللوتيني؛ بذور الزيت؛ فطائر بذور الزيت وبذور القطن؛ النخالة والطحني؛ منتجات 
البقايا/ املوز. تشير  ثمار  الكسافا؛  السمك؛  السكر؛ طحني  دبس  التقطير؛  اجلّعة ومحطات  ثانوية من حبوب مصانع 

الفضالت املنزلية إلى البقايا العضوية املنزلية املستخدمة كعلف. كما تشير املكمالت الغذائية/اإلضافات الغذائية 
إلى الفيتامينات، واألحماض األمينية، والعناصر املعدنية. 

0513 استخدام اخلدمات البيطرية )للملكية(

u  البيطري زيارات موظف اإلرشاد/الطبيب  عدد 
u  نوع اخلدمة التي مّت استخدامها

الفترة املرجعية: السنة املرجعية اإلحصائية
بالنسبة 23.5.8  احليوانات  صحة  حلماية  املستخدمة  املهنية  البيطرية  اخلدمات  كافة  البيطرية  اخلدمات  تغطي 

اجلراحية،  والعمليات  األمراض،  عالج  املتلقاة  اخلدمة  نوع  ويشمل  امللكية.  في  عليها  احلفاظ  يتّم  التي  للماشية 
النصائح  اخلارجية،  الطفيليات  ضد  املعاجلة  الديدان،  على  والقضاء  واللقاح،  والتوليد،  االصطناعي،  والتخصيب 
العامة، إلخ. كما يشمل اخلدمات املقدمة من قبل منظمات حكومية، مثل خدمات العمال البيطريني في احلقول، 

وكذا خدمات القطاع اخلاص.

وميكن جمع بيانات عن اخلدمات البيطرية بطريقتني. ميكن أن تكون بيانات امللكية ككل مفيدة كمؤشر ملا إذا 24.5.8 
أنواع املاشية في تقييم  البيانات عن كل نوع من  كانت تلك اخلدمة متاحة بصورة عامة للملكية. وميكن أن تساعد 

املوقف الصحي للحيوانات لكل نوع من املاشية. وتقوم الدول بجمع البيانات بالشكل األنسب الحتياجاتها.

املوضوع 6: املمارسات الزراعية

أنظمة 1.6.8  في  لالستدامة  احليوية  العناصر  بعض  ليشمل  الزراعية  باملمارسات  اخلاص  القسم  توسعة  مّت  لقد 
ولذلك ال يقدم  الزراعي،  املناسبة لعملية اجلمع في اإلحصاء  البنود  تلك  اإلنتاج بصورة أفضل. فهو يغطي فقط 
البنود  بعض  تتضمن  التالية  املناقشة  إّن  الزراعية.  املمارسات  استدامة  لقياس  مطلوبة  شاملة  بنود  مجموعة 
إّن  املستدامة.  املمارسات  في  لبيان مساهمتها  إدراجها  أعيد  ثم  أخرى  في موضوعات  بالفعل  مناقشتها  مّت  التي 
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التغييرات  إليها، وكذلك  والتحول  احملسنة،  الزراعية  باملمارسات  العمل  قياس مدى  البنود سوف تساعد على  هذه 
أن  أيضاً  للبيانات  ميكن  كما  مستدامة.  بصورة  الزراعي  اجملال  في  واخلدمات  السلع  تقدمي  من  تزيد  التي  الهيكلية 

املوارد. الرئيسية لكفاءة ومرونة استخدام  املؤشرات  تسهم في حتديد وقياس 

0601 استخدام مبيدات اآلفات الزراعية )للملكية(

u احلشرية املبيدات 
u العشبية املبيدات 
u الفطريات مبيدات 
u القوارض مبيدات 
u أخرى

البند األساسي. الفترة املرجعية: السنة املرجعية اإلحصائية
إّن مبيدات اآلفات الزراعية )تسمى في بعض األحيان "الكيماويات الزراعية"( هي مواد يراد بها احلد من اآلفات 2.6.8 

احملاصيل خالل  أو  احلشرات  وفسيولوجية  مراقبة سلوك  أو  عليها،  القضاء  أو  مراقبتها  أو  احليوانات،  أو  النباتات  في 
أو  تخفيفها  ويتّم  مركز،  شكل  في  تنتج  صناعية  كيماويات  األحوال  معظم  في  وهي  التخزين.  أو  اإلنتاج  مرحلة 
هو  كما  فئات  في  تصنيفها  وميكن  الكيروسني.  أو  الطني  أو  التلك  أو  كاملياه  مختلفة،  أخرى  مواد  مع  استخدامها 

مبني فيما سبق.

أما املبيدات احلشرية فهي مواد تستخدم في قتل أو طرد احلشرات. واملبيدات العشبية عبارة عن مواد تستخدم 3.6.8 
للقضاء على النباتات أو إعاقة منوها، مثل األعشاب الضارة. أما مبيدات الفطريات فهي مواد تقضي على الفطريات أو 

تعوق منوها. وأخيرا مبيدات القوارض وهي مواد تقتل أو تطرد أو تراقب القوارض.

0602 استخدام بذور معدلة وراثياً )للملكية(

البند اإلطاري. الفترة املرجعية: السنة املرجعية اإلحصائية
يتعلق البند 0602 مبا إذا كان قد مّت استخدام البذور املعدلة وراثياً في امللكية. يتّم زراعة احملاصيل املعدلة وراثياً 4.6.8 

باستخدام بذور معدلة وراثياً، وهي ملكية خاصة بالقطاع اخلاص الذي يقوم بإعدادها والذي لديه مجموعة مبتكرة من 
املواد الوراثية التي مّت احلصول عليها من خالل استخدام التكنولوجيا البيولوجية احلديثة. 

0603 استخدام بذور معدلة وراثياً حسب نوع احملصول )للملكية(

الفترة املرجعية: السنة املرجعية اإلحصائية
يتعلق هذا البند مباهية البذور املعدلة وراثياً التي مّت استخدامها في امللكية. وهو يحدد األنواع املعينة من احملاصيل 5.6.8 

التي يتّم زراعتها باستخدام البذور املعدلة وراثياً. 

0604 اآلالت واملعدات اخملتارة املستخدمة في امللكية باملصدر )للملكية(

الفترة املرجعية: السنة املرجعية اإلحصائية
يحدد هذا البند اآلالت واملعدات املستخدمة في امللكية، في اإلنتاج الزراعي، بصورة كلية أو جزئية. ويجب استبعاد 6.6.8 

اآلالت املستخدمة حصرياً في أغراض خالف اإلنتاج الزراعي. كما يجب أيضاً استبعاد اآلالت أو املعدات اململوكة للمالك 
ولكنها غير مستخدمة.

يستخدم مفهوم واسع لآلالت واملعدات في اإلحصاء الزراعي، يغطي جميع اآلالت واملعدات واألدوات املستخدمة 7.6.8 
كمدخالت في اإلنتاج الزراعي. ويشمل ذلك كل شيء من األدوات اليدوية البسيطة، مثل اجلاروف، إلى اآلالت املعقدة، 
املتقدمة على آالت  الدول  تركز  آلية. كما  الزراعة  يركز على جعل  أن االهتمام األساسي  إال  املركبة.  آلة احلصد  مثل 
مثل اجلرارات وآالت احلصد واملعدات املكتبية. غير أن الدول األقل تقدماً ميكن أن تكون مهتمة ببنود من املعدات تعمل 
فاملذراة،  بوضوح؛  واملعدات  اآلالت  بنود  وصف  يتّم  أن  ويجب  اآلالت.  بجانب  باليد،  تعمل  حتى  أو  احليوانات  باستخدام 
على سبيل املثال ميكن أن تكون أي شيء من أداة يدوية لنثر البذور إلى آلة متطورة لنثر البذور. وللمساعدة في حتديد 
بنود اآلالت واملعدات بالنسبة لإلحصاء الزراعي، يوجد في امللحق 7 تصنيف لآلالت/املعدات، مع قائمة لبعض البنود 
الرئيسية حتت كل عنوان من العناوين الرئيسية. وقد تختار دول مزيد من التقسيم الفرعي للبنود - على سبيل املثال، 

بالسعة/القدرة.
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البند احملدد. ويوصى 8.6.8  املالك على احلق في استخدام  التي حصل بها  الوسائل  إلى  مصدر اآلالت/املعدات  ويشير 
بفئات الرد اآلتية:

u  مملوكة ملكية خالصة للمالك أو ألعضاء من عائلة املالك
u أخرى باالشتراك مع ملكيات  للملكية  مملوكة 
u مقدمة من مالك األرض
u )مقدمة من مالك خاصني آخرين )مع استبعاد التعاونيات
u تعاونية مقدمة من جمعية 
u مقدمة من مؤسسة خدمات زراعية خاصة
u مقدمة من وكالة حكومية

0605 املباني غير السكنية )للملكية(

نوع املبنى غير السكني
u )املساحة( الدواجن  باملاشية خالف  لالحتفاظ 
u )املساحة( بالدواجن  لالحتفاظ 
u )أو احلجم الزراعية )املساحة  املنتجات  لتخزين 
u )ألغراض مختلطة أو غيرها من األغراض )املساحة

احليازة
u مملوكة
u مستأجرة
u أخرى

الفترة املرجعية: السنة املرجعية اإلحصائية
الطبيعي، 9.6.8  النظر عن موقعها  امللكية بصرف  املباني غير السكنية املستخدمة بواسطة  البند جميع   يغطي 

حيث أن املباني اململوكة أو املستأجرة تعتبر جزءاً من امللكية. يجب أن يتّم إدخال استخدام مبان مثل مرافق التخزين 
اجلماعية حتت فئة احليازة "أخرى". إال أّنه يجب استبعاد املباني غير السكنية املستخدمة حصرياً في أغراض غير زراعية. 

وبالنسبة لكل نوع من أنواع املباني غير السكنية يجب جمع بيانات عن العدد واحليازة واحلجم. 

وميكن استخدام التعريف في الفئة "لتخزين املنتجات الزراعية )املساحة أو احلجم(" مع الفئات التفصيلية للبند 10.6.8 
الغذائي  للمخزون  امللكية" في وضع إطار للملكيات من أجل استقصاء أكثر تفصيالً  الرئيسي إلنتاج  "الغرض   0107

للمزرعة املعروض البيع. على سبيل املثال، إّنه ميكن أن يسمح بوضع إطار ملنتجي احلبوب الذين يدخلون السوق - مبعنى، 
امللكيات التي بها مرافق تخزين تنتج للبيع بصورة رئيسية أو لالستهالك اخلاص مع بعض البيع، بينما يتّم حتديد سعة 

مرفق التخزين. 

وعندما يكون املقصد هو وضع إطار الستقصاء تفصيلي عن اخملزون، فإنه يوصى بالفئات اآلتية األكثر تفصيالً 11.6.8 
بالنسبة للفئة "لتخزين املنتجات الزراعية )املساحة واحلجم(" من أجل حتديد أنواع مرافق التخزين املالئمة املستخدمة 

بواسطة امللكية. 

u )حملاصيل احلبوب )املساحة أو احلجم
u )حملاصيل اجلذور )املساحة أو احلجم
u  )حملاصيل الفواكه واخلضروات )املساحة أو احلجم
u )أو احلجم ملنتجات املاشية )املساحة 
u )أو احلجم الزراعية األخرى )املساحة  للمنتجات 
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0606 النسبة املئوية لكل منتج زراعي رئيسي مباع )للملكية(

الفترة املرجعية: أي فترة مرجعية مناسبة، مثل احلصاد األساسي أو السنة املرجعية اإلحصائية
إّن هذا البند هام بالنسبة للدول التي تستهلك جانباً كبيراً من الناجت الزراعي. ويجب إدخال احملاصيل الغذائية 12.6.8 

األساسية األكثر أهمية فقط، مثل األرز والقمح والذرة والكسافا. كما يجب ربط نسبة مئوية بكمية اإلنتاج. وعادة ما 
يتّم جمع هذا البند في مجاالت، مثل 0-19 باملائة، 20-49 باملائة، 50 باملائة أو أعلى. 

0607 استخدام املمارسات الزراعية العضوية )للملكية(

الفترة املرجعية: يوم احلصر
الزراعة العضوية "إّن الزراعة العضوية هي نظام شمولي إلدارة اإلنتاج يعمل على تطوير وتعزيز سالمة النظام 13.6.8 

البيئي الزراعي، ويشمل التنوع البيولوجي والدورات البيولوجية والنشاط البيولوجي للتربة. وهو يركز على استخدام 
ممارسات اإلدارة في تفضيل استخدام املدخالت التي من خارج املزارع، مع األخذ في االعتبار بأن األحوال اإلقليمية تتطلب 
زراعية وبيولوجية وميكانيكية، كلما أمكن ذلك،  وجود أنظمة محلية متوائمة. ويتّم حتقيق ذلك باستخدام أساليب 
بعكس استخدام املواد الصناعية، ألداء أية وظيفة معينة في النظام. ")هيئة الدستور الغذائي املشتركة بني منظمة 

الصحة العاملية ومنظمة األغذية والزراعة، 1999(.

الزراعة العضوية تشتمل على مجموعة من املمارسات. تهدف بعض املمارسات األكثر متيزاً إلى تعزيز سالمة 14.6.8 
للتربة. ويشمل ذلك  البيولوجي  والنشاط  البيولوجية  والدورات  البيولوجي  التنوع  الزراعي، مبا في ذلك  البيئي  النظام 
العمل على حتقيق النظم البيئية الزراعية املستدامة من الناحية االجتماعية والبيئية واالقتصادية، كعدم استخدام 

األسمدة أو املبيدات الكيماوية وعدم استخدام احملاصيل املعدلة وراثياً.

وفي سبيل التعريف باستخدام املمارسات الزراعية العضوية، يجب مالحظة اآلتي: 15.6.8 

u  إلى حتقيق أفضل إلى معايير قياسية محددة ودقيقة لإلنتاج، تهدف  الزراعة العضوية يشير  أن مصطلح 
واقتصادياً.  وبيئياً  اجتماعياً  زراعية مستدامة  بيئية  أنظمة 

u  ."العضوية املمارسة  "مببادئ  تتقيد عملياته  أن  يجب  زراعياً عضوياً،  إنتاجاً  الزراعي  اإلنتاج  اعتبار  أجل  ومن 
وبالرغم من عدم حتديد أية معايير قياسية متفردة بعد للزراعة العضوية، فإن هناك معياران قياسيان من 
أوسع املعايير القياسية استخداماً، مّت وضعهما على املستوى الدولي، وهما الدستور الغذائي وكود املعايير 

القياسية الذي وضعه االحتاد الدولي حلركات الزراعة العضوية. 
u  كما ميكن أن يكون للدول معايير قياسية قومية خاصة بها؛ إال أن الزراعة العضوية يجب أن تكون عضوية

مدخالت  تستخدم  ال  التي  املستدامة  غير  اإلنتاجية  األنظمة  تعتبر  ال  لذلك،  افتراضياً.  وليس  قصداً 
القيود االقتصادية( أنظمة عضوية. املثال، ألسباب مثل  صناعية )على سبيل 

ويجب أن يتضمن جمع البيانات بالنسبة لهذا البند ما يلي:16.6.8 

مجاز عضوي - وهذا يقر بأن مزرعة ما تقوم بإنتاج منتجات زراعية مّت جنيها وتخزينها ومعاجلتها وتداولها وتسويقها 
طبقاً للمواصفات الفنية الدقيقة )املعايير القياسية( ومّت إجازتها بأّنها "عضوية" من قبل هيئة للتوثيق. وتسمح بعض 
الهيئات باإلجازة جلزء من املزرعة طاملا ال يتّم خلط املنتجات العضوية وغير العضوية، بينما تتطلب هيئات أخرى أن تكون 

اإلجازة للمزرعة بالكامل. 

كما ميكن أن تكون اإلجازة من خالل جهات أخرى متثل جهة أو سلطة توثيق، أو من خالل أنظمة ضمان اجلودة احمللية. 
إّن جهات اإلجازة األخرى تكون معتمدة لسوق بعينه )أي، تضمن اإلجازة أن أنظمة اإلنتاج تلبي القواعد التنظيمية 
املطبقة على سوق بعينه( ومتكن اإلجازة بواسطة جهة توثيق املنتجني من تصدير منتجات عليها ما يشير إلى كونها 
عضوية في هذا السوق )إّن اإلجازة ال تسمح بالدخول في جميع األسواق(. إّن أنظمة ضمان اجلودة احمللية تقوم على 
املشاركة الفّعالة ألصحاب املنفعة ويعترف بها فقط داخل دولة ما. وبذلك فهي تؤمن إجازة لإلنتاج العضوي فقط 

لألسواق احمللية، وليس للتصدير. 

ذلك  إجازتها، هل كان  مّت  وإذا كان قد  إجازتها كمنتج عضوي،  مّت  امللكية قد  إذا كانت  بنود اإلحصاء ما  أن حتدد  ويجب 
بالنسبة لألسواق احمللية فقط أم ألسواق التصدير. وميكن تطلب دول سوق التصدير املعني الذي تسمح اإلجازة بدخوله، 

إذا كان مهماً لها. 
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مرحلة التحول إلى اجملاز العضوي - يغطي هذا املنتجني الذين يقوموا بعملية حتول إلى األنظمة الزراعية العضوية 
اجملازة من قبل جهات توثيق معتمدة. وميكن تسويق املنتجات على أساس أنها في مرحلة التحول. ويجب أن يكون املنتج 
زمنية  فترة  تكون هناك  وعادًة  اإلجازة.  ملتطلبات جهة  التحول طبقاً  وبدأ مرحلة  اإلجازة  بالتسجيل مع جهة  قام  قد 

محددة للتحول، من بدء التحول إلى اكتمال عملية التحول. 

كما أّنه من املمكن االعتراف بزراعة عضوية أو منتجات عضوية غير مجازة )في الواقع(، تشتمل على أنظمة 17.6.8 
إنتاج زراعي تتبع مبادئ اإلنتاج العضوي إال أنها غير مجازة من قبل جهة توثيق معتمدة أو أنظمة ضمان جودة محلية. 
وتستبعد عملية التخصيص األنظمة الزراعية التي ال تستخدم مدخالت صناعية بشكل افتراضي )على سبيل املثال، 

األنظمة التي تفتقر إلى ممارسات بناء التربة وانحالل األرض(. 

ومن املالحظ أن حتديد األنظمة العضوية غير اجملازة ميكن أن يكون من الصعب التأكد منه دون البحث تفصيالً 18.6.8 
في عدة ممارسات لإلنتاج الزراعي. وليس هناك أيضاً معيار قياسي واحد متفق عليه يكون على املمارسات اتباعه. لذلك 

ميكن أن يكون من الصعب جمع وحتليل هذه الفئة، وال يوصى باستخدامها في اإلحصاءات. 

0608 نوع البذور لكل نوع رئيسي من أنواع احملاصيل )للملكية(

u بذور مجازة من صنف حديث
u بذور غير مجازة من صنف حديث
u بذور غير مجازة من صنف مزارعني
u أخرى

الفترة املرجعية: السنة املرجعية اإلحصائية
يشير هذا البند إلى ما إذا كانت البذور املستخدمة قد مّت إجازتها طبقاً لنظام اإلجازة القومي، وإن كانت تنتمي 19.6.8 

املرجعية هي  الفترة   .23.6.8 الفقرة  يتّم مراجعة  البذور،  املعلومات عن  ملزيد من  أم صنف مزارعني.  إلى صنف حديث 
السنة املرجعية اإلحصائية. 

البذور اجملازة هي تلك التي ميكن إجازتها لتحقيقها معايير قياسية قومية معينة فيما يتعلق بنقائها الطبيعي 20.6.8 
والوراثي. وتختلف أنظمة إجازة البذور من دولة ألخرى. فلدى بعض الدول نظام تنظيمي ذاتي في صناعة إنتاج البذور. 
ذات  البذور  أّن  وإجازة  البذور  إنتاج  اإلشراف على عملية  تنظيمية مسئولة عن  وكالة حكومية  تكون  أخرى،  دول  وفي 
مستوى مقبول. وعادًة ما يتّم تعليم البذور اجملازة بطريقة ما. وبالنسبة لإلحصاء الزراعي، يجب إظهار البذور على أّنها 
"مجازة" فقط إذا كانت البذور املستخدمة خالل السنة املرجعية قد مّت شرائها من السوق باعتبارها بذوراً مجازة أو مّت 
احلصول عليها بأية طريقة على أساس أنها بذور مجازة. ويجب أن يتّم إدخال فقط البذور التي مّت احلصول عليها حديثاً؛ 
وال يتّم اعتبار البذور التي جمعت من محصول من احملاصيل التي مّت زراعتها ببذور مجازة في سنة سابقة كبذور مجازة.

والبذور غير اجملازة تعني البذور غير احلاصلة على إجازة وفقاً للمعايير الوطنية. ويتّم توريد تلك البذور في أغلب 21.6.8 
األحوال من خالل القطاع غير الرسمي. أما األصناف احلديثة فهي نواجت املزروعات التي منت في النظام الرسمي بواسطة 
محترفي اإلمناء الزراعي. كما تسّمى أيضاً هذه األصناف "األصناف عالية اإلنتاج" أو "األصناف عالية االستجابة". تضع 
والتي ميكن  املعروضة،  احلديثة  أو كتالوجات لألصناف  قوائم  املزروعة  األصناف  بها نظام لتسجيل وعرض  التي  الدول 

استخدامها في جمع هذه البيانات في اإلحصاء الزراعي.

يقوم 22.6.8  الذي  االختيار  أو  اإلمناء  نتاج  فهي  التقليدية،  أو  األصلية  باألصناف  أيضاً  وتعرف  املزارعني،  أصناف  أما 
األصناف  هذه  وتكون  كثيرة.  أجيال  مدى  على  مستمر  بشكل  متعمدة،  غير  أو  متعمدة  بصورة  سواء  املزارعون،  به 
التقليدية عادًة عبارة عن بذور متأقلمة يتّم أقلمتها مع األحوال والضغوط احمللية. ويتّم حتديد هذه األصناف بوضوح 

بواسطة املزارعني. 

0609 مصدر مدخالت البذور لكل نوع رئيسي من أنواع احملاصيل )للملكية(

u الذاتي اإلنتاج 
u اجملتمعات داخل  التبادل  عمليات 
u احمللي السوق 
u البذور شركة 
u التبرع
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الفترة املرجعية: السنة املرجعية اإلحصائية
يشير هذا البند إلى كيفية احلصول على البذور. ولغرض اإلحصاء الزراعي، يشير بند "البذور" إلى أّي مادة زراعية، 23.6.8 

املرجعية  السنة  هي  املرجعية  الفترة  الصغيرة.  األشجار  أو  والنباتات  والعقل،  والشتالت،  نفسها،  البذور  ذلك  في  مبا 
اإلحصائية. وقد يكون هناك مصدر أو أكثر من مصدر لبذور محصول معني. ويتوجب على الدول جعل هذا البند يقتصر 

احملاصيل القومية األكثر أهمية.

محصول 24.6.8  من  قسم  تخصيص  طريق  عن  عليها  احلصول  يتّم  التي  البذور  إلى  الذاتي"  "اإلنتاج  ويشير 
التي  البذور  إلى  اجملتمعات"  داخل  التبادل  "عمليات  وتشير  احلالي.  للمحصول  كبذور  لالستخدام  السابقة  السنة 
تبادل  عمليات  ذلك  في  مبا  املتبادلة،  املساعدة  من  أخرى  بأشكال  أو  املنح،  أو  القروض،  خالل  من  عليها  احلصول  مّت 
بسلع  مقايضة  أو  نقداً  إما  شرائها،  مّت  التي  البذور  إلى  احمللي"  "السوق  ويشير  املزارعني.  بني  البذور  مقابل  البذور 
أخرى، من خالل األسواق، أو الباعة املتجولني، أو شبكات التجارة املركزية. وتشير "شركة البذور "إلى البذور التي مّت 
التبرع بها من مؤسسات  مّت  التي  البذور  "التبرع"  ترتيبات جتارية. ويعني  أو مورد للبذور من خالل  شرائها من منتج 

دولية.  أو  قومية 

1304 ما إذا كانت احلراجة الزراعية ممارسة )للملكية(

البند اإلطاري. الفترة املرجعية: السنة املرجعية اإلحصائية
إّن هذا البند معّرف في املوضوع 13 الغابات: البند 1304. يشكل وجود احلراجة الزراعية في امللكية ممارسة زراعية 25.6.8 

مستدامة من خالل تأثيرها على عالقات التربة، واملياه، والنباتات، واحليوانات، واألحوال اجلوية. 

0610 نوع ممارسات احلرث )للملكية(

u التقليدي احلرث 
u احلفيظ احلرث 
u حرث الصفر أو الال حرث

الفترة املرجعية: السنة املرجعية اإلحصائية
)انظر 26.6.8  اإلحصائية  املرجعية  السنة  في  املبذورة/املزروعة  بامللكية  للزراعة  الصاحلة  األرض  إلى  احلرث  يشير 

من  عدد  في  يتّم  للتربة  طبيعي  تفكيك  أي  بأّنه  تعريفه  وميكن   .)"LU3-LU1" الفئة   ،1 الشكل  األرض،   2 املوضوع 
الزراعيني  العلماء  ويتّم مناقشة ممارسات احلرث بصورة جدلية بني  آلة.  أو بواسطة  باليد  الزراعية، سواء  العمليات 
والعاملني في اجملال الزراعي. وبينما كان يُرى احلرث التقليدي على أّنه ممارسة زراعية مفيدة وضرورية، مّت أيضاً حتديد 
ممارسات  بأّن  عام  تفّهم  وهناك  التربة.  وتدهور  لتآكل  الرئيسية  األسباب  أحد  السليمة هي  غير  احلرث  ممارسات  أن 

احلرث يجب أن تكون في حدها األدنى من أجل حتقيق التكثيف الزراعي املستدام. 

إّن ممارسات احلرث ميكن أن توضع على سلسلة متصلة من غطاء تربة ثابت يقلل اجملهود املبذول باحلرث، وذلك 27.6.8 
باستخدام أكثر املمارسات استدامة واملعّرفة على أّنها طرق زراعة احملافظة )البند 0611(. وألغراض اإلحصاء الزراعي، مّت 

التوصل إلى اجملموعات التالية لتعكس هذه االستمرارية.

التقليدي على تقليب التربة في املساحة بالكامل مع شمول عمليات احلرث حرث التقليب/28.6.8  احلرث  ويشتمل 
فالحة األرض باستخدام أدوات أو معدات حرث، مثل محراث الدجر أو احملراث القرصي أو معدات احلرث امليكانيكية، مثل 

احملراث الدوار. وفي حاالت أخرى، ميكن استخدام احملراث التقليدي، من اخلشب أو احلديد، الذي يجره حيوان.

على 29.6.8  باملائة   30-35( النباتات  مخلفات  ترك  فيها  يتّم  ممارسات  على  )املنخفض(  احلفيظ  احلرث  ويشتمل 
وإمّنا فقط  التربة  تقليب  العادة  يتوّجب في  وال  الرطوبة.  واحلفاظ على  التآكل  للحد من  التربة  األقل( على سطح 

وشّقها. تفتيحها 

وميكن أن يشمل احلرث احلفيظ األنظمة التالية على أن يشير تعريف البند إلى تلك املوجودة في الدولة:30.6.8 

u  تقوم وإمنا  التربة  تقلب  ال  مبعدات  للزراعة  الصاحلة  األرض  إعداد  يتّم   - للحرث  األدنى  اخملفض/احلد  احلرث 
بدك خفيف مع ترك بعض خطوط التفتيح والتشقق. ويتّم إجراء احلرث اخملفض عادة بأداة ذات سنون، مثل 

التربة. جرافة 

البرنامج العاملي لإلحصاء الزراعي 2020



97

u  احلرث القطاعي - في هذه احلالة يتّم حرث نطاقات طولية في التربة الستقبال البذور، بينما ال يحدث أي
تغيير في التربة بني النطاقات وتبقى مغطاة مبخلفات مثل التنب أو النشارة. 

u  تكون أن  وميكن  عريضة،  أو  ضّيقة  احلواف  تكون  أن  وميكن  واألخاديد.  احلواف  من  نظام  هو   - احلواف  حرث 
األخاديد موازية خلطوط التضاريس األرضية أو ذات انحدار خفيف، حسب ما إذا كان الغرض هو االحتفاظ 
احملاصيل في قمم  زراعة  احلافة، مع  السطح بكشط قمة  ويتّم جتهيز  الزائدة.  الرطوبة  أم صرف  بالرطوبة 
عملية  حتى  الصفوف  بني  باخمللفات  مغطاة  التربة  وتكون  السابق.  احملصول  زراعة  خالل  املشكلة  احلواف 
الزراعة. وميكن أن تكون احلواف شبه دائمة وميكن إنشائها كل سنة، وهو ما سوف ينظم حجم مادة اخمللفات 

التي تبقى على السطح. 

اّلال حرث أي عمليات حرث في األرض الصاحلة للزراعة. وبعد عملية نثر البذور، ال 31.6.8  أو  الصفر  حرث  ال يشتمل 
يسمح بأي أعمال تربة فيما يزيد عن 25 باملائة من سطح التربة. وتكون التربة دائماً مغطاة، حتى في الفترة بني احلصاد 

ونثر البذور. ويتّم احلفاظ على اخمللفات الزراعية وعلى التربة مغطاة باخمللفات من التنب أو املزروعات للحد من التآكل. 

ويتّم القيام بنثر البذور/الغرس بواسطة مذرات خاصة دون حرث/مباشرة، قادرة على فتح شق ضيق في التربة 32.6.8 
)خالل غطاء التربة(، ثم وضع البذور وإعادة سد الشق. ويتّم إجراء احلرث صفر بأدوات مثل أدوات الغرس املباشر أو الغرس 
اليدوي. كما ميكن أيضاً غرس البذور عن طريق النثر الواسع في املزروعات القائمة أو في فتحات صغيرة في األرض معدة 

لغرس البذور. 

0611 وجود الزراعة احملافظة )للملكية(

الفترة املرجعية: السنة املرجعية اإلحصائية
إبقاء التربة مغطاة حلمايتها من تأثير الشمس 33.6.8  باإلضافة إلى ممارسات احلرث املستدامة، من األهمية أيضاً 

على  احملافظة  تراعي  التي  الزراعة  وتهدف  املستدام.  الزراعي  التكثيف  حتقيق  أجل  من  الغزيرة  واألمطار  والرياح 
)البند  املفيدة  احملاصيل  دورات  مع  تتّم  التي   )0610 )البند  للحرث صفر  احملافظة  الزراعة  ممارسات  إلى حتقيق  املوارد 
وقد  والغرس.  احلصاد  بني  الفترة  في  حتى  دائمة،  بصورة  مغطاة  التربة  تكون  حيث  الدائم،  التربة  وغطاء   )0612

عرفت منظمة األغذية والزراعة )الفاو( هذه التركيبة لدورات احملاصيل، واحلرث صفر أو الال حرث، ووجود غطاء دائم 
للتربة بأّنها الزراعة احملافظة على املوارد. في نظام للزراعة احملافظة يتّم ضّم جميع هذه املكونات والعمل بها في 
الزراعة احملافظة يكون عليها  التي ترغب في السؤال عن وجود  أّما الدول  الرقعة.  نفس الوقت في امللكية ولنفس 

الثالث.  املمارسات  مراجعة هذه 

0612 وجود ممارسات محافظة على التربة )للملكية(

u دوران احملاصيل
u الشرفات أو وسائل احلد من تآكل املنحدرات األخرى

الفترة املرجعية: السنة املرجعية اإلحصائية
إّن احملافظة على التربة هي ممارسة مستدامة ملنع تدهور التربة وعكسه، من خالل ممارسات االستخدام اليدوي 34.6.8 

واإلدارة. وهي تعرف بأّنها أنشطة حتافظ على وتعزز القدرة اإلنتاجية لألرض في مناطق متأثرة بتدهور األرض أو معرضة 
له، مبا في ذلك مع تآكل التربة أو احلد منه، والدك وامللوحة، واحملافظة على مياه التربة أو صرفها، واحملافظة على خصوبة 
أنواع ممارسة احلفاظ على  املئوية ملساحة األرض لكل نوع من  النسبة  أو حتسينها. ويجب طلب معلومات عن  التربة 
التربة، كلما كان ذلك ممكناً من الناحية العملية. وتطبق األنشطة األخرى املتعلقة بغطاء احملاصيل على احملافظة على 

التربة، إاّل أّنه ال يوصى بجمعها خالل اإلحصاء.

 املصاطب - تستخدم املصاطب في األرض املنحدرة. وعادًة ما تستخدم للحد من اجنراف التربة ولزراعة احملاصيل 35.6.8 
النطاقات  من  سلسلة  هيئة  على  املصاطب  وتكون  عامة.  بصورة  مستمرة  املصاطب  وتكون  املنحدرة.  األرض  على 
املستوية التي متر عبر املنحدر على مسافات رأسية متساوية، مدّعمة بجوانب شديدة االنحدار أو بقوائم. وميكن أن تأخذ 
املصاطب غير املستمرة عدة أشكال، من بينها: خنادق على جوانب التالل، وهي أنواع غير مستمرة للمصاطب الضيقة 
املقامة عبر منحدرات التالل؛ أو مصاطب البساتني التي تكون عبارة عن مصاطب مقامة عبر منحدرات حيث يتّم زراعة 
أشجار الفاكهة أو األغذية؛ أو املصاطب املتحولة التي تكون على هيئة مصاطب وتتحول مع امليل األصلي وتستخدم 

في الزراعة اخملتلطة للمحاصيل السنوية ومحاصيل األشجار.
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الدوران احملصولي - الدوران احملصولي هو زراعة أنواع محاصيل أو سالالت محاصيل تبادلية في حقل معني في 36.6.8 
منط مخطط أو تسلسل يؤدي إلى قطع دورات األعشاب، واحلشرات، واألمراض الضارة، واحلفاظ على خصوبة التربة أو 

حتسينها، وعلى محتوى املادة العضوية بها.

1501 أنواع ممارسات الرعي للحيوانات )للملكية(

إن هذا البند مغطى في املوضوع 15: البيئة/انبعاثات غازات الدفيئة، البند 37.6.8.1501 

0411 استخدام كل نوع من أنواع األسمدة )للملكية(

البند األساسي. الفترة املرجعية: السنة املرجعية اإلحصائية
إّن هذا البند مغطى في املوضوع 4: احملاصيل. ويتناول استخدام األسمدة وإن كانت املمارسات املّتبعة عضوية 38.6.8 

أو غير عضوية وهي مهمة بالنسبة للممارسات الزراعية املستدامة. 

0412 املساحة املسّمدة لكل نوع من أنواع األسمدة ونوع احملصول الرئيسي )للملكية(

 إّن هذا البند مغطى في املوضوع 4: احملاصيل. ويتناول استخدام األسمدة وإن كانت املمارسات املّتبعة عضوية 39.6.8 
أو غير عضوية وهي مهمة بالنسبة للممارسات الزراعية املستدامة.

املوضوع 3: الرّي

إّن ممارسات الري ّهامة لفهم املمارسات الزراعية املستدامة. وتوجد بنود ذات صلة مغطاة في املوضوع 3: الرّي.40.6.8 

املوضوع 7: اخلدمات الزراعية 

0701 احلصول على ائتمان ألغراض زراعية )للملكية(

الفترة املرجعية: السنة املرجعية اإلحصائية
0702 مصدر االئتمان )للملكية(

الفترة املرجعية: السنة املرجعية اإلحصائية
0703 نوع ضمان االئتمان )للملكية(

u أرض املالك
u أصول أخرى
u نوع آخر من الضمان

الفترة املرجعية: السنة املرجعية اإلحصائية
0704 فترة القرض أو االئتمان )للملكية(

يشير االئتمان ألغراض زراعية إلى أي نوع معتمد من أنواع االئتمان متاح ألغراض تتعلق بعمليات امللكية الزراعية. 1.7.8 
ويشتمل ذلك على االئتمان لشراء مدخالت احملاصيل واملاشية، وإنشاء مباني املزارع وشراء آالت املزارع. أما االئتمان الذي 
ال يتعلق بالعمليات الزراعية، مثل االئتمان لبناء منزل املالك، أو ألعمال العائلة األخرى، أو لإلنفاق االستهالكي، فيجب 

أن يتّم استبعاده. 

ويشير احلصول على االئتمان إلى ما إذا كان املالك الزراعي قد استخدم قرضاً في أغراض زراعية خالل السنة 2.7.8 
املرجعية، وليس وجود قروض لم حتسم بعد في وقت اإلحصاء. وميكن أن يكون املالك قد استفاد من االئتمان في أكثر 
من موقف خالل السنة، لذا يجب اإلفادة عن أكثر من مصدر أو نوع لضمانات االئتمان. ويجب إدخال االئتمان الذي مّت 

احلصول عليه بواسطة املالك وكذلك أعضاء عائلته.

شراء 3.7.8  وكذلك  مباشرة،  املال  اقتراض  على  املعتمدة  املقدرة  ليغطي  بتوسع  "ائتمان"  مصطلح  ويستخدم 
أو  أخرى،  منظمات  أو  إقراض،  مؤسسات  خالل  من  املال  اقتراض  يتّم  أن  وميكن  االئتمان.  طريق  عن  وخدمات  سلع 
السلع  ترتيب لشراء  إلى  االئتمان  واخلدمات عن طريق  السلع  أشخاص لغرض معني مثل شراء جرار. ويشير شراء 
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حصد  بعد  بالدفع  القيام  أساس  على  السماد  شراء  حالة  مثل  التوريد،  بعد  الدفع  تأجيل  يتّم  حيث  اخلدمات  أو 
احملصول. إّن القرض هو فئة فرعية لالئتمان ويعني املوارد املالية النقدية التي تقدم من قبل مصادر رسمية أو غير 
رسمية. ويشتمل االئتمان أيضاً، إضافًة إلى القروض النقدية، على أي قرض يتّم تقدميه عيناً في شكل مدخالت، 

أو معّدات، أو آالت، على سبيل املثال.

احملدد على 4.7.8  املصدر  درجات  تعتمد  االئتمان. وسوف  قّدم  الذي  الشخص  إلى  ويشير  االئتمان  مصدر   ،0702 البند 
الترتيبات املؤسسية لالئتمان في الدولة. واجملموعات املعتادة هي:

u مصرف جتاري
u زراعية تنمية  مصرف 
u ائتمانية تعاونية  جمعية 
u للمال مقرض 
u مورد مدخالت
u ذاتية مجموعة مساعدة 
u أو األصدقاء العائلة 
u احلكومة
u مصادر أخرى

تخلف 5.7.8  إذا  أّنه  يعني  ما  وهو  مالي،  لقرض  كتأمني  املقدمة  األصول  باعتباره  الضمان  حتديد  مّت   ،0703 البند  في 
املقترض عن سداد القرض، فإنه ميكن بيع الضمان واستخدام العائد لسداد القرض. ويتعلق ذلك عادة بإنتاج السلع 

الزراعية، إاّل أّنه ميكن أن يقوم أيضاً على األصول. 

يوجد نظام جيد 6.7.8  املالك. ويسود ذلك حيث  أرض  األمر هو  للملكيات األكبر في غالب  بالنسبة  الضمان  ويكون 
اإلعداد حليازة األرض مع ملكية قانونية لألرض. وفي غير تلك األحوال، ميكن استخدام أصول أخرى كضمان. وبالنسبة 
لقرض من أجل شراء آليات زراعية، على سبيل املثال، ميكن استخدام اآلليات املشتراة كضمان. ويغطي نوع آخر من 
الضمان شراء سلع وخدمات بطريق االئتمان على أساس اتفاقات بالدفع في تاريخ الحق، أو يتّم احلصول على ائتمان دون 

أي ضمان على أساس الضمان الشخصي. 

وتشير فترة القرض أو االئتمان إلى الفترة التي يسدد فيها القرض أو االئتمان، حسب ما مّت االتفاق عليه في وقت 7.7.8 
احلصول على القرض. وعندما يتّم احلصول على ائتمان أكثر من مرة خالل السنة املرجعية، فإّنه يلزم اإلفادة عن الفترة 
للقرض أو االئتمان األعلى قيمة. في املعتاد يتّم اإلفادة عن فترة القرض أو االئتمان في مجاالت زمنية لتعكس األسباب 
املرجحة الستخدام االئتمان، مثل األجل القصير )للمحصول احلالي( أو األجل الطويل )للمصروفات األولية الرأسمالية 

الرئيسية(. اجملموعات املعتادة هي: 

u ً أقل من 12 شهرا
u ً 12-35 شهرا

u 36 شهراً أو أكثر

0705 مصادر املعلومات الزراعية )للملكية(

u اإلرشادية اخلدمات 
u الراديو
u التلفزيون
u اجلرائد
u الزراعية اجلرائد 
u وكاالت املدخالت
u اإلنترنت شبكة 
u مزارعون آخرون
u أخرى
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الفترة املرجعية: السنة املرجعية اإلحصائية
تشير مصادر املعلومات الزراعية إلى اجلهة التي حصل منها املالك على معلومات ملساعدته في إدارة امللكية 8.7.8 

الزراعية. يشمل ذلك معلومات عن األحوال اجلوية، اختيار أصناف احملاصيل، املمارسات الزراعية اجلديدة، اآلالت الزراعية، 
التسهيالت االئتمانية، أمراض وحشرات النباتات، التسويق، والبضائع أو أصناف احملاصيل التي ترّوج لها احلكومة. الفترة 

املرجعية هي السنة املرجعية اإلحصائية.

معظم املزارعني يستخدمون العديد من مصادر املعلومات. وتفضل الدول عادة جمع البيانات عن كافة املصادر. 9.7.8 
وتشير اخلدمات اإلرشادية إلى النصائح املقدمة من خالل اخلدمات اإلرشادية احلكومية وغير احلكومية، وهي مغطاة في 

البند 0706.

0706 مصادر اخلدمات اإلرشادية الزراعية املستخدمة )للملكية(

الفترة املرجعية: السنة املرجعية اإلحصائية
يعني اإلرشاد الزراعي توفير النصائح واملعلومات الزراعية ملنتجي احملاصيل واملاشية. وميكن تقدمي اخلدمات اإلرشادية 10.7.8 

بواسطة مؤسسات حكومية ومنظمات غير حكومية ومنظمات املزارعني ومؤسسات تعليمية ومنظمات أهلية غير 
رسمية وآخرين. وقد تغطي اخلدمات اإلرشادية النصائح املقدمة للمزارعني في مجاالت مثل: إدارة املزارع؛ اختيار أصناف 
احملاصيل؛ استخدام املدخالت مثل األسمدة واالئتمان؛ الصحة احليوانية؛ وقاية النباتات؛ التنمية املستدامة؛ والتسويق. 
كما ميكن أن تستخدم اخلدمات اإلرشادية أيضاً بواسطة احلكومات لتوزيع املدخالت، ونشر املعلومات السوقية، وتشجيع 

إنتاج سلع معينة أو أصناف محاصيل معينة.

في 11.7.8  العاملني  من  شبكتها  خالل  من  اإلرشادية  للخدمات  الرئيسي  املقدم  هي  احلكومة  الدول،  معظم  وفي 
اخلدمات  تتركز  األحيان  بعض  ففي  ألخرى.  دولة  من  احلكومية  اإلرشادية  اخلدمات  منظمة  وتختلف  الزراعية.  احلقول 
اإلرشادية في وزارة واحدة بها موظفون إرشاديون عموميون يقدمون النصائح في كافة األنظمة. وفي دول أخرى، توجد 

خدمات إرشادية متخصصة في احملاصيل واملاشية ورمبا في مجاالت أخرى. 

بزيارة 12.7.8  اإلرشاد  العاملون في  يقوم  وغالباً  اإلرشادية.  اخلدمات  توجد طرق مختلفة كثيرة في مجال تقدمي  كما 
املزراعني لتقدمي النصائح في موقع العمل. ويتّم في بعض األحيان تقدمي عروض للممارسات الزراعية اجلديدة أو التقنيات 
اجلديدة جملموعات صغيرة من املزراعني، أو ميكن تنظيم برامج تدريبية رسمية بدرجة أكبر جملموعات أكبر من املزراعني. 
وفي بعض األحيان يتّم تنظيم جواالت دراسية للمزراعني ملشاهدة املمارسات الزراعية في أماكن أخرى. وعادة ما تكون 

اإلرشادات الزراعية مجانية بالنسبة للمزارعني، وفي بعض األحيان ال تكون مجانية.

السنة 13.7.8  خالل  امللكية  في  املستخدمة  الزراعي  اإلرشاد  خدمات  مقدم  أو  مصدر  إلى   0706 البند  ويشير 
اخلدمات  ذلك  في  )مبا  اإلرشاد  ألفراد  الشخصية  االتصال  معلومات  إلى  يشير  كما  اإلحصائية.  املرجعية 
مثل  اإلرشادية،  األنشطة  في  املباشرة  املشاركة  أو  اإلرشاد(  بوكيل  املباشر  االتصال  إمكانية  مع  الهاتفية 
التلفزيون  أو  اإلذاعة  أو  الكتيبات  إرشادية من خالل  مادة  احلصول على  أّنه ال يشتمل على  إاّل  الزراعية.  العروض 
أن  يجب  املستخدمة  اإلرشادية  اخلدمات  أّن  كما  اإلنترنت.  شبكة  أو  املسجلة  الهاتفية  واخلدمات  الرسائل  أو 
يتّم  وال  املهمة؛  لتلك  خصيصاً  املستخدمني  اإلرشاد  موظفي  مع  الرسمية  االتصاالت  على  مقصورة  تكون 
إرشادية  خدمات  املزارعني  من  مزارع  يتلقى  أن  وميكن  الرسمية.  غير  األخرى  املصادر  من  املقدمة  النصائح  إدخال 

واحد. أكثر من مصدر  من 

وتعتمد فئات مصادر اإلرشاد الزراعي على الطريقة التي تنظم بها اخلدمات اإلرشادية في الدولة. وقد ترغب دول 14.7.8 
بتحديد نظام )مثل احملاصيل أو املاشية( ونوع املنظمة التي تقدم اخلدمة )مثل مؤسسة حكومية أو منظمة مزارعني(. 

وتكون فئات املصدر املعتادة على الوجه التالي:

u حكومية منظمة 
l احملصولي لإلنتاج 
l املاشية إلنتاج 
u رابطة مزارعني
u أخرى

البرنامج العاملي لإلحصاء الزراعي 2020



101

0707 زمن االنتقال إلى أقرب سوق دوري أو دائم للمنتجات الزراعية لبيع املنتجات )للملكية(

الفترة املرجعية: السنة املرجعية اإلحصائية
يتّم 15.7.8  بالنسبة للمزارعني. وعادًة ما  البند للمساعدة في تقدير مدى سهولة دخول األسواق  إدخال هذا  مّت  لقد 

التعبير عن زمن االنتقال في مجاالت زمنية، مثل: 

u حتى 30 دقيقة
u أكثر من 30-60 دقيقة
u أكثر من 60-120 دقيقة
u  أكثر من ساعتني

ترغب بعض 16.7.8  وقد  املثال.  واجلافة على سبيل  الرطبة  املواسم  االنتقال حسب،  أزمنة  تتغير  األحيان  وفي بعض 
الدول في جمع هذه البيانات ملواسم مختلفة.

الزراعية الدورية أو الدائمة إلى السوق التي ميكن للمزارعني طرح غلتهم بها للبيع. وقد 17.7.8  تشير سوق الغلة 
تعمل األسواق كل يوم أو في أيام محددة من األسبوع. 

املوضوع 8: اخلصائص الدميوغرافية واالجتماعية

0801 حجم العائلة مبجموعات اجلنس والسن

البند األساسي. الفترة املرجعية: طبقاً ملبدأ حكم القانون، وهي البيانات التي تتناول حجم العائلة وفقاً لعدد األشخاص 
املقيمني في امللكية، في وقت اإلحصاء.

والسن. 1.8.8  اجلنس  مبجموعات  مصنفني  املالك،  عائلة  أفراد  عدد  إلى  واجلنس  للسن  وفقاً  العائلة  حجم  ويشير 
ثم  وسنه  نوعه  عن  منهم  كل  وسؤال  العائلة،  أعضاء  جميع  إدراج  بواسطة  املعلومات  هذه  على  احلصول  وميكن 
في  وتوزيعهم  العائلة  أعضاء  عدد  عن  مباشراً  سؤاالً  سؤالهم  أو  واجلنس،  للسن  مجموعات  في  املعلومات  جتميع 
وميكن  النوع.  إلحصائيات  جوهرياً  مطلباً  اجلنس  حسب  البيانات  تفصيل  ويعد  والسن.  اجلنس  حسب  مجموعات 
العائلة، يجب  أّنه عند حتديد فئات مجموعات السن ألعضاء  إاّل  القومية.  الظروف  حتديد مجموعات السن حسب 
أن تكون الدول قادرة على التفرقة بني فئات العاملني من األطفال والبالغني واألشخاص األكبر سناً. إّن ذلك أمر هام 
لتحديد نسبة االعتمادية )نسبة أولئك الذين ال يتكسبون من عمل ما إلى الذين يتكسبون من عمل ما في داخل 
العائلة( والتحليالت اخلاصة بالفقر. إّن العائلة هي شخص واحد أو أكثر من شخص يعيشون معاً ويوفرون الطعام 

 .)5.6 أو األساسيات األخرى بصورة مشتركة من أجل املعيشة )انظر الفقرة 

ويُستحسن أن يتّم جمع بيانات العائلة فقط بالنسبة للملكيات الزراعية في القطاع العائلي التي تدار بواسطة 2.8.8 
عائالت ذات ملكية واحدة. ويكون من الصعب ترجمة بيانات العائلة بالنسبة ألنواع أخرى من امللكيات، ويؤدي ذلك إلى 
العائلي  القطاع  امللكيات في  أخرى من  العائلة ألنواع  بيانات  توفير  يتّم  املعتاد ال  العائلة. في  أعضاء  تعداد  ازدواجية 
في البند 0103؛ وتقوم بعض الدول بجمع بيانات العائلة بالنسبة "للعائالت متعددة امللكيات" عن طريق اإلشارة إلى 

مجموعة األشخاص داخل العائلة الذين يديرون امللكية.

وميكن قياس حجم العائلة بطريقتني: )i( األشخاص املوجودون في يوم احلصر؛ أو )ii( األشخاص الذين يقيمون عادًة 3.8.8 
في منزل العائلة. أسلوب اإلقامة العادية - ويعرف مبفهوم سلطة القانون - موصى به لإلحصاء الزراعي، وهو أسلوب 
عمل تقديرات التعداد الرسمية. وعادة ال يكون من الصعب حتديد مكان اإلقامة العادية لشخص ما. إاّل أّنه في بعض 
األحيان يدرس أو يعمل أعضاء من العائلة بعيداً عن منزل العائلة الذي يعودون إليه بصورة منتظمة. ويجب أن يتّم ذكر 

ذلك في النص بوضوح ملعاجلة هذه احلاالت )انظر األمم املتحدة، 2015ب، الفقرة 128.4(.

0802 اجلنس )لكل عضو من أعضاء العائلة(

u ذكر
u أنثى
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الفترة املرجعية: اليوم املرجعي اإلحصائي 
0803 السن )لكل عضو من أعضاء العائلة(

الفترة املرجعية: اليوم املرجعي اإلحصائي
السن عن طريق 4.8.8  البيانات عن  يتّم جمع  أن  اإلحصاء. ميكن  الكاملة في وقت  بالسنني  العمر  إلى  السن  ويشير 

السؤال املباشر عن السن أو احلصول على بيانات شهادة ميالد الشخص. وفي بعض األحيان يكون من الصعب جمع 
البيانات عن السن. وفي بعض الدول، يكون للناس طرق مختلفة حلساب السن، مثل السن من يوم امليالد التالي. كما أّن 
هناك أيضاً اجتاه لقيام الناس بتقريب السن ألقرب خمس أو عشر سنوات. كما ميكن أن يكون من الصعب جمع تواريخ 
امليالد. وغالباً ما يكون معلوماً فقط بأسلوب تقومي بديل مثل التقومي القمري. وفي بعض األحيان يكون في إمكان الناس 
حتديد تاريخ امليالد فقط بعالقته بأحداث ذات أهمية، أو معرفة املوسم فقط، وليس التاريخ. هناك أدوات جمع بيانات 

مختلفة متاحة للمساعدة في التغلب على هذه املصاعب.

0804 العالقة برأس العائلة أو شخص مرجعي آخر )لكل عضو في العائلة( 

الفترة املرجعية: اليوم املرجعي اإلحصائي
يتّم جمع البيانات عن العالقة بالقيام أوالً بتحديد رأس العائلة )أو أي شخص مرجعي آخر( ثم تسجيل عالقته 5.8.8 

بكل عضو آخر من أعضاء العائلة. في اإلحصاء الزراعي، يتّم جمع بيانات العالقة فقط لتحديد تركيب العائلة واألسرة. 
لذلك، ال يهم من هو الشخص املرجعي أو ما إذا كان ذلك اللقب يعكس دور الشخص، في حال كونه رأس العائلة. وقد 
تستخدم دول أي شخص مرجعي يعتبر األكثر مالءمة للظروف القومية. وليس من املقصود أن يتّم حتليل بيانات رأس 
املتعلقة  بيانات اإلحصاء  يتّم حتليل  الزراعي. وبدالً من ذلك،  للجنس- في اإلحصاء  املثال، وفقاً  العائلة - على سبيل 

بأنواع تركيبات العائلة اخملتلفة، مثل زوجان معهما أطفال أو عائلة ممتدة.

ويجب أن تقوم فئات العالقة على أساس املعايير القياسية الدولية املستخدمة في برنامج تعداد السكان )األمم 6.8.8 
املتحدة، 2015ب، الفقرة 136.4(، من أجل ضمان التوافق مع اإلحصائيات القومية األخرى. وفيما يلي الفئات املوصى بها. 
وقد ترغب بعض الدول في حتديد هياكل عالقات أكثر تعقيداً، مثل عالقات األطفال/الوالدين لوحدات أسرية مختلفة 

في العائلة.

u العائلة رأس 
u الزوج/الزوجة
u  ًالتوافقي )شريك املعاشرة(، حيثما يكون مطبقا الشريك في االحتاد 
u الطفل
u زوج لطفلة
u احلفيد أو ابن احلفيد
u الوالدين أو والدي الزوج
u قريب آخر
u شخص آخر ليس من األقرباء

يجب تقسيم العائلة إلى أنواع التركيب العائلي على أساس نواة األسرة. وعادًة تعد اجملموعات اآلتية املستخدمة 7.8.8 
في تعداد السكان )األمم املتحدة، 2015ب، الفقرة 146.4( مناسبة.

u عائلة من شخص واحد
u نووية عائلة 

l أسرة من زوجني وأطفال
l أسرة من زوجني بدون أطفال
l الشريك في االحتاد التوافقي )شريك املعاشرة( مع أطفال
l الشريك في االحتاد التوافقي )شريك املعاشرة( بدون أطفال
l أب وأطفاله
l وأطفالها أم 
u ممتدة عائلة 
u مركبة عائلة 
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0805 احلالة االجتماعية )لكل عضو من العائلة(

الفترة املرجعية: اليوم املرجعي اإلحصائي
تشير احلالة االجتماعية إلى وضع عضو العائلة فيما يتعلق بقوانني أو أعراف الزواج في الدولة. ويجب أن تقوم 8.8.8 

املتحدة،  برنامج تعداد السكان )األمم  الدولية املستخدمة في  فئات احلالة االجتماعية على أساس املعايير القياسية 
2015ب، الفقرة 164.4(، من أجل ضمان التوافق مع اإلحصائيات القومية األخرى. ويوصى باجملموعات اآلتية:

u لم يتزوج من قبل
u متزوج
u ولكن منفصل متزوج 
u  الشريك في االحتاد التوافقي )شريك املعاشرة(، حيث يكون قابالً للتطبيق
u أرمل وغير متزوج
u مطلق وغير متزوج

وقد ترغب دول في أن تأخذ في احلسبان باألحوال احمللية عند حتديد فئات احلالة االجتماعية. في بعض الدول، قد 9.8.8 
تكون هناك حاجة للفئة "االحتاد التوافقي" لعكس حاالت االحتاد خارج قوانني أو أعراف الزواج. كما قد حتتاج دول أخرى إلى 

أن تأخذ في اعتبارها ممارسات اجلواري واحملظيات، أو تعدد الزوجات، أو تعدد األزواج.

ويتّم في بعض األحيان جمع البيانات عن احلالة الجتماعية جلميع األشخاص، بصرف النظر عن السن، إال أّنه 10.8.8 
غالباً ما تقتصر الفئة على من هم فوق سن الزواج القانوني. وأّياً ما كان األسلوب املتبع، على الدول أن تظهر بيانات 

احلالة االجتماعية في اجلداول اإلحصائية ملن هم في سن 15 فأكبر، من أجل إتاحة إجراء املقارنات الدولية. 

0806 املستوى التعليمي )لكل عضو في العائلة(

الفترة املرجعية: اليوم املرجعي اإلحصائي 
إّن بيانات املستوى التعليمي مفيدة في اإلحصاء الزراعي من أجل فحص تأثير التعليم على خواص كأنظمة 11.8.8 

احملاصيل، واملمارسات الزراعية، واألمن الغذائي العائلي. ويشير املستوى التعليمي إلى أعلى درجة في التعليم الرسمي 
مّت اكتمالها أو الوصول إليها من قبل شخص ما. وفي اإلحصاء الزراعي يجب أن تتضمن بيانات املستوى التعليمي كل 
من املالك الزراعي وزوجة املالك الزراعي، إذا وجدت، حيث أن املستوى التعليمي لكليهما ميكن أن يكونا عاملني هامني في 

األنشطة الزراعية والعائلية. 

املعلومات 12.8.8  تكون  بأن  االهتمام  يجب  كما  مناسبة.  فئات  في  التعليمي  املستوى  عن  البيانات  تسجيل  ويجب 
املوحد  الدولي  والتصنيف  السكاني،  التعداد  خاصة  األخرى،  القومية  اإلحصائية  اجملموعات  مع  ومتوافقة  متطابقة 
ثالثة  إلى  التعليمي  املستوى  تصنيف  يتّم  أن  يجب  الدولية،  املقارنات  وألغراض   .)2011 )اليونسكو   )ISCED( للتعليم 
مستويات تعليمية على األقل. األساسي، الثانوي، وما بعد الثانوي. كما ميكن تقسيم كل مستوى إلى مستويات فرعية 

لتلبية االحتياجات القومية.

0807 التدريب/التعليم الزراعي للمالك

الفترة املرجعية: اليوم املرجعي اإلحصائي
يهدف هذا البند إلى جمع املعلومات عن التدريب/التعليم الذي تلقاه املالك في مجال معنّي أو مهام معينة في 13.8.8 

الزراعة. وميكن احلصول على هذه البيانات عن طريق سؤال املالك عّما تلقاه من تعليم/تدريب زراعي. 

القومية. 14.8.8  الظروف  بحسب  مناسبة  فئات  في  للمالك  الزراعي  التدريب/التعليم  عن  البيانات  تسجيل  ويجب 
ويجب االهتمام بتوافق تلك الفئات مع الفئات املوصى بها من قبل التصنيف الدولي املوحد للتعليم )ISCED( )اليونسكو 
2011(. وقد ترغب دول في دراسة الفئات اآلتية، التي تناظر التصنيف ISCED 2011. وميكن االطالع على التعريفات اخلاصة 

.ISCED 2011 بكل فئة في
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u  التعليم الزراعي غير الرسمي باخلبرة - يشير إلى التدريب/التعليم الزراعي العملي، مبعنى، اخلبرة املكتسبة
؛ خالل العمل التطبيقي )جوالت ميدانية، إلخ( 

u  أو في  متّت  التي  األجل،  قصيرة  املتخصصة  الزراعية  املناهج  إلى  يشير   - الرسمي  غير  الزراعي  التعليم 
؛ قدمت بواسطة مؤسسة حكومية، أو منظمة دولية، أو أي مؤسسة متخصصة في الزراعة 

u التعليم الزراعي الثانوي - يشير إلى أي تعليم زراعي مّت استكماله في املستوى الثانوي ؛
u  التعليم الزراعي العالي - يشير إلى التدريب التعليمي عالي املستوى، الذي مّت تلقيه في املستوى التعليمي

الثانوي(. العالي )ما بعد 

املوضوع 9: العمل في امللكية

املبادئ املرجعية للعمل وأشكال العمل في إحصائيات العمالة
البنود 1.9.8  ويغطي   2010 الزراعي  لإلحصاء  العاملي  البرنامج  في  الزراعية"  "العمالة  احلالي موضوع  املوضوع  يناظر 

الزراعية. )i( العمل املقّدم بواسطة أعضاء العائلة؛ و)ii( العمل املقّدم  املتعلقة بنوعي مدخالت العمل في امللكيات 
بواسطة عّمال من خارج العائلة.

يجب أن يكون جمع البيانات عن العمل في امللكية في اإلحصاء الزراعي متماشياً مع التوصيات املقدمة من قرار 2.9.8 
بشأن إحصاءات التشغيل، ونقص العمالة واليد العاملة )منظمة العمل الدولية، 2013( واملتخذ من قبل املؤمتر الدولي 
التاسع عشر إلحصائيات العمالة )ICLS( في 2013 )ويشار إليه في هذه الوثيقة "القرار"(. ويضع القرار إطار عمل جديد 
إلحصائيات العمل يستخدم فترات مرجعية قصيرة )مثل أسبوع أو شهر واحد( بالنسبة للتعريفات العملية ألشكال 
مبادئ العمل. إال أنه بالنسبة لإلحصاء الزراعي تكون فترة مالحظة أطول، سنة مثالً، أكثر مالءمة بسبب الطبيعة 

املوسمية للكثير من األنشطة الزراعية. 

 ويعرف "القرار" املفهوم األساسي للعمل بأنه يشمل "أي نشاط يقوم به أشخاص من أي نوع وسن إلنتاج سلع 3.9.8 
أو تقدمي خدمات الستخدامها بواسطة آخرين أو لالستخدام الشخصي" ولهذا السبب مّت تغيير عنوان هذا املوضوع إلى 

"العمل في امللكية".

إّن تعريف العمل ال عالقة له بصفته الرسمية أو غير الرسمية أو بقانونية النشاط. ويستبعد األنشطة التي ال 4.9.8 
تشتمل على إنتاج سلع أو خدمات )على سبيل املثال، التسّول والسرقة(، وأنشطة العناية الشخصية )التزين والنظافة 
الشخصية(، واألنشطة التي ال ميكن القيام بها بواسطة شخص آخر بالنيابة عن الشخص املعني )على سبيل املثال، 
النوم، والتعلم، وأنشطة الترفيه اخلاص(. ووفقاً للقرار، يغطي مفهوم العمل كافة األنشطة في نطاق احلدود العامة 

. "2008 ،SNA" لإلنتاج كما هو محدد في نظام احملاسبة الوطني

وميكن أداء العمل، كما هو معرف في "القرار"، وفي أي نوع من أنواع الوحدة االقتصادية كما هو مبني من قبل 5.9.8 
نظام احملاسبة الوطني "SNA، 2008"، حتديداً: )i الوحدات السوقية )أّي الشركات، أشباه الشركات واملشروعات السوقية 
)أّي  السوقية  غير  الوحدات   )ii( الرسمي(؛  غير  القطاع  وحدات  فرعية،  كفئة  األخيرة،  وتضم  املسجلة،  غير  العائلية 
أو خدمات  التي تنتج سلعاً  العائالت   )iii(؛ و)التي تقدم خدمات للعائالت املؤسسات احلكومية والتي ال تسعى للربح 

لالستخدام النهائي اخلاص. 

أساس 6.9.8  على  بينها  القرار  ومييز  العمل،  أشكال  أو  العمل  متنافية ألنشطة  فرعية  فئات  "القرار" خمس  ويحدد 
مقصد اإلنتاج )لالستخدام النهائي اخلاص أم الستخدام اآلخرين، أي وحدات اقتصادية أخرى( وطبيعة التعامل التجاري 

)أي تعامل وحتويل نقدي أم غير نقدي(. هذه األشكال هي:

u  الشخصي النهائي  لالستخدام  واخلدمات  السلع  إنتاج  ويشمل  اخلاص،  لالستخدام  اإلنتاج  بهدف  عمل 
)شكل غير مدفوع األجر من أشكال العمل(؛ 

u عمل بهدف االستخدام، ويشمل العمل الذي يتّم أداؤه لآلخرين مقابل دفع نقدي أو ربح؛
u  عمل تدريبي غير مدفوع األجر، ويشمل العمل الذي يتّم أداؤه آلخرين دون أجر من أجل اكتساب خبرة عملية

أو مهارات؛ 
u  عمل تطوّعي، ويشمل العمل غير القسري الذي يتّم أداؤه آلخرين دون أجر؛
u  أنشطة العمل األخرى )وتشمل األنشطة غير مدفوعة األجر مثل خدمة اجملتمع والعمل غير املدفوع الذي

األجر  املدفوع  غير  العسكري  العمل  مشابهة،  أخرى  سلطة  أو  احملكمة  به  حتكم  والذي  السجناء  به  يقوم 
البديلة(.  املدنية  واخلدمة 
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إن إنتاج السلع لالستخدام اخلاص، واالستخدام، والعمل التدريبي غير املدفوع األجر، وجزء من العمل التطوعي 7.9.8 
اخلدمات  إنتاج  يقع  بينما   ،"2008 ،SNA" الوطني  احملاسبة  لنظام  اإلنتاج  حدود  في  موجودة  األخرى"  العمل  و"أنشطة 
في  ولكن   ،"SNA" الوطني  احملاسبة  لنظام  اإلنتاج  حدود  خارج  التطوعي،  العمل  من  الباقي  واجلزء  اخلاص  لالستخدام 
حدود اإلنتاج العام لنظام احملاسبة الوطني "SNA". يقدم الشكل 2 إطار العمل التصوري إلحصائيات العمل، الذي يحدد 
أشكال فئات العمل في حدود اإلنتاج لنظام احملاسبة الوطني "SNA، 2008"، ذات الصلة مبجال هذا املوضوع، ومن ثم يجب 

تغطيتها حسب السياق الوطني واالحتياجات املعلوماتية للدولة. 

الشكل 2: إطار العمل التصوري إلحصائيات العمل

لالستخدام الشخصيمقصد اإلنتاج 
لالستخدام بواسطة آخرين النهائي

أشكال 
العمل

العمل اإلنتاجي 
االستخدام لالستخدام الشخصي

)مقابل أجر 
أو ربح(

العمل 
التدريبي
 بدون أجر

أنشطة 
العمل األخرى

العمل التطوعي

للسلعللخدمات
في الوحدات 

السوقية وغير 
السوقية

في العائالت املنتجة

اخلدماتالسلع

العالقة بالنظام 
 SNA 2008

* SNA األنشطة في حدود إنتاج النظام

SNA األنشطة في حدود اإلنتاج العام للنظام

."SNA" إن نطاق املوضوع احلالي يناظر أشكال فئات العمل في حدود إنتاج النظام الوطني للمحاسبة *

العمل، 8.9.8  أشكال  من  شكل  كل  عن  اإلحصائيات  إلنتاج  مالئمة  اخملتلفة  والتحليلية  اإلحصائية  الوحدات  إن 
الوحدة األساسية إلنتاج  األشخاص هم  الزمنية.  أو أنشطة العمل والوحدات  الوظائف،  أو  مبا في ذلك األشخاص، 
بأنه  العمل  نشاط  أو  الوظيفة  وتعرف  العمل.  أشكال  من  شكل  كل  في  املنخرطني  السكان  عن  اإلحصائيات 
واحدة".  اقتصادية  لوحدة  واحد  شخص  بواسطة  أداؤها،  يقصد  أو  أداؤها،  يتّم  والواجبات  املهام  من  "مجموعة 
يتعلق  فيما  العمل"  "نشاط  مصطلح  يستخدم  بينما  باالستخدام،  يتعلق  فيما  "الوظيفة"  مصطلح  ويستخدم 
الوظيفة األساسية هي الوظيفة ذات الوقت األطول  أشكال العمل األخرى. في حاالت امللكية متعددة الوظائف، 
زمن  قياس  بشأن  العمالة  إلحصائيات  األول  الدولي  املؤمتر  قرار  في  معرفة  هي  كما  العادة،  في  ينجز  الذي  للعمل 
قد  العمل.  بحجم  خاصة  إحصائيات  إلنتاج  الزمنية  الوحدات  وتستخدم   .)2009 الدولية،  العمل  )منظمة  العمل 
عدد  ويعرف  الشهور.  او  األسابيع  أو  األيام  مثل  طويلة،  أو  الساعات،  أو  الدقائق  مثل  قصيرة،  الوحدات  هذه  تكون 
ما  وظيفة  في  الفعلي  العمل  ساعات  من  التحجيم(  )قيمة  املعتاد  القدر  بأنه  العادة  في  املنجز  العمل  ساعات 
ويشمل  ثالثة أشهر، موسم، سنة(،  فترة مالحظة طويلة )شهر،  )أسبوع، مثالً( على مدى  لفترة مرجعية قصيرة 

ساعات العمل اإلضافي الذي يتّم بانتظام، سواء مدفوعة األجر أم غير مدفوعة األجر. 

يجمع املوضوع معلومات عن السكان في سن العمل. ومن أجل حتديد عدد السكان في سن العمل، يوصي 9.9.8 
واالستثناءات  االستخدام  لسن  األدنى  احلد  باالعتبار  األخذ  مع  للسن  األدنى  احلد  وضع  "يجب   )i( باآلتي:  "القرار" 
أعلى  حد  يوضع  ال  أن  "يجب   )ii(و اإلجبارية"؛  الدراسة  استكمال  سن  أو  الوطنية،  واللوائح  القوانني  في  املقررة 
االنتقال  والبحث في حاالت  البالغني  السكان  بتغطية شاملة ألنشطة عمل  بأن يسمح  والذي من شأنه  للسن، 
عدد  حتديد  في  املستخدم  ذلك  من  أقل  للسن  األدنى  احلد  يكون  بأن  مالئماً  يعتبر  وقد  والتقاعد".  االستخدام  بني 
السكان في سن العمل، وذلك في الدول التي يشارك فيها األطفال في العمل الزراعي. ومن أجل تسهيل املقارنات 
أكبر.  أو  سنة   15 سن  في  الذين  وأولئك  سنة   15 من  أقل  سنهم  أشخاص  بني  التبويبات  مُتّيز  أن  يجب  الدولية، 
وعندما تضع الدول حد أدنى للسن أقل من عشر سنوات، فإن التبويبات يجب أن متيز أيضاً بني األطفال الذين يقل 

سنهم عن عشر سنوات.
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التعريفات العملية ألشكال العمل ذات الصلة 
هو 10.9.8  الزراعي  بالقطاع  خاصة  بصفة  املتعلق  اإلحصائيات  عمل  إلطار  اجلديدة  األساسية  املالمح  أحد  إن    

املعاملة املميزة لألشخاص املستخدمني واألشخاص املنخرطني في عمل إنتاجي لالستخدام اخلاص )على سبيل املثال، 
للسلع الزراعية(. 

 ويعّرف األشخاص املستخدمني بأنهم جميع األشخاص في سن العمل وانخرطوا في أي نشاط، خالل فترة 11.9.8 
مرجعية قصيرة )مثل سبعة أيام أو أسبوع واحد(، إلنتاج سلع أو تقدمي خدمات مقابل أجر أو ربح. ويضمون األشخاص 
املستخدمني  األقل، وكذا األشخاص  واحدة على  الذين عملوا في وظيفة ملدة ساعة  أي  العمل"،  "في  املستخدمني 
والدوام  باملناوبة،  العمل  )مثل  العمل  بوقت  خاصة  ترتيبات  أو  العمل  عن  مؤقت  غياب  بسبب  العمل"  في  "ليسو 
املرن، وإجازات التعويض عن الوقت اإلضافي(. ويشير "مقابل أجر أو ربح" إلى العمل الذي يتّم كجزء من عملية جتارية 
في مقابل مستحقات في شكل أجور أو مرتبات لفترة عمل أو عمل مّت إجنازه، أو في شكل أرباح مكتسبة من سلع 
وخدمات ناجتة من خالل عمليات جتارية سوقية. ويشمل "مقابل أجر أو ربح" الدفع نقداً أو عيناً. ويدخل في املستخدمني 
أشخاص عملوا في وحدات اقتصادية خاصة بهم إلنتاج سلع بقصد البيع أو املقايضة بصورة أساسية، حتى إذا مّت 
استهالك جزء من الناجت بواسطة العائلة أو األسرة، وكذا أعضاء العائلة أو األسرة من األشخاص الذين يعملون في 
لديهم وظائف موسمية خالل  الذين  األشخاص  أيضاً  االستخدام  السوقي. كما يشمل  التوجه  ذات  الوحدات  تلك 
الفترات بني املواسم، إذا ما واصلوا أداء بعض مهام وواجبات الوظيفة؛ إّن مثل ذلك االستخدام ميكن أن يكون ذا صلة 

خاصة بهذا املوضوع. 

 لهذا التعريف انعكاسات هامة بالنسبة لتعريف االستخدام ألغراض املوضوع 9. فبالنسبة للملكيات الزراعية 12.9.8 
في القطاع العائلي، سوف يعتبر أعضاء عائلة املالك الذين في سن العمل وعملوا في امللكية من العاملني فقط إذا ما 
كان مقصد اإلنتاج خالل السنة املرجعية اإلحصائية في غالبيتها للبيع أو املقايضة، ويحقق الشخص حد أدنى معني 

لساعات العمل املنجز، حتدده الدول حسب الظروف القومية. 

 يعرف األشخاص الذين يعملون في إنتاج السلع لالستخدام اخلاص )شكل من أشكال العمل غير مدفوع 13.9.8 
األجر والذي سبق تغطيته حتت عنوان االستخدام في البرنامج العاملي لإلحصاء الزراعي 2010(، في "القرار" أّنهم جميع 
أولئك الذين في سن العمل وقاموا بأداء أي نشاط، خالل فترة مرجعية قصيرة )مثل، أربعة أسابيع أو شهر تقوميي( إلنتاج 
سلع لالستخدام النهائي اخلاص لفترة كلية متراكمة ال تقل عن ساعة. وألغراض هذا املوضوع، سوف يعتبر أعضاء 
عائلة املالك الذين في سن العمل وعملوا في امللكية من العاملني فقط إذا ما كان مقصد اإلنتاج خالل السنة املرجعية 
اإلحصائية في غالبيتها للبيع أو املقايضة، ويحقق الشخص حد أدنى معني لساعات العمل املنجز، حتدده الدول حسب 

الظروف القومية.

الناجت 14.9.8  مقصد  فيه  يكون  الذي  اإلنتاج  بأّنه  اخلاص"  النهائي  "لالستخدام  تفسير  يتّم  أّنه  إلى  "القرار"  ويشير   
أساساً لالستخدام النهائي بواسطة املنتج في شكل تكوين لرأسمال أو استهالك نهائي بواسطة أعضاء العائلة، أو 
بواسطة أعضاء األسرة الذين يعيشون في منازل أخرى. وفي حالة إنتاج منتجات زراعية على أن يكون القصد من هذه 

املنتجات هو االستخدام الشخصي وقد يُباع بعضها أو تتّم مقايضته.

التعريفات العملية املتعلقة بوضع القوة العاملة
العاملة لشخص في سن العمل في واحدة من ثالث فئات متنافية، حتديداً: في 15.9.8  القوة  وضع   ميكن أن يكون 

االستخدام، أو في البطالة، أو خارج القوة العاملة. وفي سبيل تعريف وضع القوة العاملة، تعطى األولوية )i( لالستخدام، 
تليه الفئتان )ii( البطالة و)iii( خارج القوة العاملة. إّن مجموع األشخاص الذين في االستخدام وفي البطالة يساوي 

القوة العاملة. 

يعانون من 16.9.8  الذين  األشخاص  ويعرف  فيما سبق.   11.9.8 الفقرة  العمالة في  في  الذين  األشخاص  ويعرف   
للسعي  بأنشطة  قاموا   )ii( االستخدام؛  في  يكونوا  لم   )i( و:  العمل  سن  في  الذين  أولئك  جميع  بأنهم  البطالة 
وظيفية.  فرصة  في  لالستخدام  الراهن  الوقت  في  متاحني  كانوا   )iii(و أخيراً؛  معينة  فترة  خالل  االستخدام  إلى 
أما األشخاص خارج القوة العاملة فهم أولئك الذين في سن العمل وليسوا في االستخدام أو في البطالة خالل 

املرجعية.  الفترة 
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وملزيد من التفاصيل اخلاصة باملبادئ والتعريفات العملية املتعلقة بأشكال العمل ووضع القوة العاملة، على 17.9.8 
القارئ الرجوع إلى "القرار".

قضايا استخدام السنة املرجعية اإلحصائية الزراعية وتصميم االستبيانات 
 يستخدم إطار العمل اجلديد إلحصائيات العمل فترات مرجعية قصيرة )مثل أسبوع أو شهر واحد( بالنسبة 18.9.8 

للتعريفات العملية ألشكال مفاهيم العمل. إاّل أّنه بالنسبة لإلحصاء الزراعي تكون فترة مالحظة أطول، سنة مثالً، 
أكثر مالءمة للحصول على مدخالت العمل خالل السنة بالكامل، مع األخذ في االعتبار الطبيعة املوسمية للكثير من 
األنشطة الزراعية. وبالنسبة جلميع البنود في املوضوع احلالي، تكون الفترة املرجعية هي السنة املرجعية اإلحصائية. 
وألغراض هذا املوضوع، يتّم مواءمة بعض املفاهيم لتناسب الفترة املرجعية الطويلة )انظر تعريف "النشاط األساسي" 
في البند 0901، وتعريف "وضع القوة العاملة" على مدار السنة في البند 0904، وتعريف "الوظيفة الرئيسية" في البند 
0905(، وعلى ذلك، تعمل بيانات اإلحصاء الزراعي على تكميل إحصائيات العمل القائمة على أساس استقصاءات القوة 

العاملة، التي توفر البيانات باستخدام فترة مرجعية قصيرة، أو في حالة غياب مثل تلك االستقصاءات، تعمل على ملء 
الفجوات املوجودة في اإلحصائيات القومية للعمل.

استبيانات 19.9.8  تصميم  عند  احلرص  توخي  الدول  على  يكون  الزراعي،  اإلحصاء  في  املوجودة  للبنود  وبالنسبة   
القوة  وضع  عن  بيانات  جمع  وميكن  القومية.  الظروف  مع  يتناسب  مبا  امللكية،  في  بالعمل  تتعلق  بيانات  جلمع 
العمل من أجل حتديد  الذين في سن  العاملة فقط عن طريق طرح سلسلة من األسئلة اخلاصة على األشخاص 
ما إذا كان يجب تصنيفهم ضمن "فئة االستخدام" أم ال، وإذا كانت اإلجابة ال، عن اخلطوات املمكن اتخاذها للعثور 
على استخدام، ومدى توفرهم في الوقت احلالي لبدء العمل في وظيفة. من الصعب قياس األنشطة بدقة خالل 
عملية  ضمان  أجل  من  خاصة  بيانات  جمع  إلجراءات  حاجة  هناك  وتكون  شهراً،  عشر  إثنا  مدتها  مرجعية  فترة 
متحيزة  ليست  البيانات  أن  لضمان  اجلهد  بذل  يلزم  كما  والدقة.  االكتمال  من  درجة  أعلى  على  بالتقارير  اإلفادة 
األسرة  وأعضاء  النساء  بني  خاصة  العمل،  سن  في  الذين  للسكان  العاملة  القوة  وضع  تصنيف  سوء  نتيجة 

بامللكية.  العمل  في  املساهمون 

 وكما سبق اإلشارة في الفقرة 7.9.8، أّنه فقط أنشطة العمل التي في حدود اإلنتاج في نظام احملاسبة الوطني 20.9.8 
"SNA" مغطاة في بنود املوضوع احلالي. 

البنود
0901 ما إذا كان العمل في امللكية هو النشاط األساسي )لكل عضو من أعضاء العائلة في سن العمل، 

مع حتديد اجلنس( 
البند األساسي. الفترة املرجعية: السنة املرجعية اإلحصائية

 إن الغرض من هذا البند هو حتديد ما إذا كان عضو العائلة، خالل السنة املرجعية اإلحصائية، قد أمضى وقتاً 21.9.8 
أطول في العمل في امللكية الزراعية من العمل خارج امللكية )مع اعتبار األنشطة املوجودة في حدود اإلنتاج في نظام 

احملاسبة الوطني(.

0902 زمن العمل في امللكية )لكل عضو من أعضاء العائلة في سن العمل، مع حتديد اجلنس(

البند األساسي. الفترة املرجعية: السنة املرجعية اإلحصائية
العائلة في تشغيل 22.9.8  أعضاء  به  الذي ساهم  العمل  البند هو جمع معلومات عن حجم  املقصود من هذا  إّن   

امللكية، في كال شكلي العمل مدفوع األجر وغير مدفوع األجر، حسب الظروف القومية، وكذلك احلصول على بيانات 
عن عدد أعضاء العائلة العاملني في امللكية، مصنفني بالنوع. 

املتبع 23.9.8  األسلوب  بنفس   ،2020 الزراعي  لإلحصاء  العاملي  البرنامج  يوصي  العمل،  حجم  قياس  أجل  ومن 
األول  الدولي  املؤمتر  قرار  توصية  حسب  العمل  زمن  قياس  استخدام  مع   ،2010 العاملي  اإلحصائي  البرنامج  في 
2009(. وكما هو محدد في ذلك القرار، إّن زمن العمل "يضم الزمن  إلحصائيات العمالة )منظمة العمل الدولية، 
زمن  يغطي  البند،  هذا  ألغراض  احملددة".  املرجعية  الفترة  خالل  الزمن  هذا  وترتيب  اإلنتاجية  باألنشطة  املرتبط 
املرجعية  الفترة  الزراعية خالل  امللكية  الوظائف وأنشطة العمل في  العائلة في  الذي قضاه أعضاء  الزمن  العمل 

اثنا عشر شهراً.  التي مدتها 
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امللكية، 24.9.8  في  فيها  العمل  مّت  التي  األيام  أو  الساعات  تقدير  أساس  على  العمل  زمن  قياس  يتّم  أن  وميكن   
أو دوام كامل/دوام جزئي، حسبما كان ذلك عملياً  أو باستخدام فئات واسعة مثل سنة كاملة/جزء من السنة 
يتّم  التي  األسابيع  أو  الشهور  الكاملة/جزء من السنة عدد  السنة  وتقيس  القومية.  للظروف  بالنسبة  ومالئماً 
أو  يوم  كل  فيها  العمل  مّت  التي  الساعات  عدد  اجلزئي  الكامل/الدوام  الدوام  ويقيس  السنة.  خالل  العمل  فيها 
في  عمل  ساعة   40 أو  اليوم  في  عمل  ساعات  ثمان  مثل  ما  معيار  مقابل  التقدير  يكون  حسبما  أسبوع،  كل 

األسبوع. 

 وعلى الدول أن تبحث بعناية في زمن العمل، آخذة في اعتبارها الظروف القومية والطريقة التي يلزم أن يتّم 25.9.8 
بها عرض البيانات في التبويبات اإلحصائية. وعلى أساس أسلوب الفئات الواسعة، فإّن من أحد اخليارات تقدمي البيانات 
طبقاً جملموعات محددة مثل أسابيع/أشهر في السنة وساعات في اليوم/األسبوع. وهناك خيار آخر وهو تلخيص زمن 

العمل حسب الفئات الست التالية: 

u العمل دوام كامل خالل 1-3 شهور في السنة
u العمل دوام كامل خالل 4-6 أشهر في السنة
u العمل دوام كامل خالل 7 أشهر أو أكثر في السنة
u العمل دوام جزئي خالل 1-3 شهور في السنة
u العمل دوام جزئي خالل 4-6 أشهر في السنة
u العمل دوام جزئي خالل 7 أشهر أو أكثر في السنة

امللكية خالل 26.9.8  في  عملوا  الذين  األشخاص  لعدد  املزدوج  بالتبويب  يوصى  القومية،  الظروف  يالئم   وحسبما 
أو  األجر  مدفوع  امللكية عمالً  وعملوا في  العمل  الذين في سن  العائلة  أعضاء  )أي عدد  اإلحصائية  املرجعية  السنة 
غير مدفوع األجر(، وكذلك زمن العمل ألولئك األشخاص، بحسب ما إذا كان العمل في االستخدام أم عمل إنتاجي 
لالستخدام اخلاص، وكذلك حسب اجلنس. ويجب حساب الشخص الذي عمل في امللكية وحصل على فترات راحة خالل 
أن تقوم  بديلة لشكل عمله األساسي. ويفضل  لقياسات  أي، طبقاً  واحدة فقط -  املرجعية اإلحصائية مرة  السنة 
اإلنتاجي  العمل  أو  بالشكل األساسي للعمل )االستخدام  يتعلق  0902 فيما  البند  نتائج اإلحصاء عن  بتقدمي  الدول 
لالستخدام اخلاص(، ومتغير مّت التوصل إليه على أساس مقصد ناجت امللكية )أي للبيع/للمقايضة أو لالستخدام اخلاص(، 
وحد مناسب لزمن العمل على مدى الفترة املرجعية الطويلة. وعلى ذلك، يشكل عدد أعضاء العائلة الذين في سن 

العمل وقاموا بأداء العمل في امللكية )البند 0902( خالل السنة املرجعية اإلحصائية قياساً بديالً لآلتي:

عدد األشخاص الذين يعملون في امللكيات التي يكون فيها مقصد اإلنتاج للبيع أو للمقايضة )بديالً عن أ( 
املقايضة  أو  للبيع  أساساً  اإلحصائية  املرجعية  السنة  امللكية خالل  إنتاج  كان مقصد  ما  إذا  االستخدام( 
ويتّم حتديد  األقل؛  األدنى على  احلد  امللكية لعدد ساعات ضمن  الوظائف في  في  الشخص منخرطاً  وكان 

احلد األدنى حسب الظروف القومية. 
عدد األشخاص الذين يعملون في امللكيات التي يكون فيها مقصد اإلنتاج االستخدام النهائي اخلاص )بديالً ب( 

عن العمل اإلنتاجي لالستخدام اخلاص( إذا ما كان مقصد إنتاج امللكية خالل السنة املرجعية اإلحصائية 
االستخدام النهائي اخلاص وكان الشخص منخرطاً في نشاط )أنشطة( العمل في امللكية لعدد ساعات 

حد أدنى على األقل؛ ويتّم حتديد احلد األدنى حسب الظروف القومية. 

0903 عدد املستخدمني ووقت عملهم في امللكية بالنوع )للملكية(

u الذكور املستخدمني 
u اإلناث املستخدمني 

البند األساسي. الفترة املرجعية: السنة املرجعية اإلحصائية 
البند 27.9.8  احلالي،  البند  ويشير  للملكية.  العائلة  أعضاء  يقّدمه  الذي  العمل  إلى   0902 - 0901 البنود  تشير   

يشير  العائلي  غير  القطاع  في  التي  للملكيات  وبالنسبة  امللكية.  في  األجر  مدفوع  العمال  استخدام  إلى   ،0903

أعضاء في  ليسوا  الذين  املستخدمني  إلى  العائلي  القطاع  بينما يشير فقط في  امللكية،  العاملني في  إلى كافة 
امللكية. عائلة 

 إن املستخدم في امللكية هو شخص له وظيفة في امللكية في وقت ما خالل السنة املرجعية، وكان وضعه 28.9.8 
38.9.8(. ويشمل ذلك املستخدمني املنتظمني، وكذلك العّمال املوسميني،  في االستخدام "مستخدم" )انظر الفقرة 
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أّنه  في عمل قصير األجل أو عرضي. وعادة ما يتّم دفع أجر العاملني نقداً، أو في شكل غذاء أو منتج زراعي آخر، إال 
ويتّم  األجر.  مدفوع  االستخدام  أشكال  من  كشكل  العمالة  تبادل  يعامل  أن  ويجب  أخرى.  تعويضية  ترتيبات  توجد 
استبعاد األشخاص املستخدمني من قبل العائلة ولكّنهم ال يعملون في امللكية الزراعية. كما يتّم استبعاد أعضاء 
)انظر  األجير  املدير  ويعتبر   .0902 البند  في  امللكية مغطاة  في  أّن مدخالت عملهم  بسبب   0903 البند  من  العائلة 

الفقرة 29.1.8( جزءاً من املستخدمني في امللكية. 

لتقدمي 29.9.8  مقاول  مع  والتعاقد  محدد  تعويض  مقابل  امللكية  في  للعمل  مستخدم  توظيف  بني  التمييز  ويتّم   
خدمات زراعية معينة مقابل أتعاب متفق عليها. يغطي البند 0903 املستخدمني فقط. أّما العمل املتعاقد عليه فإّنه 

مغطى في البند 0907. وملزيد من املعلومات عن الفرق بني املستخدمني واملقاولني، انظر الفقرة 49.9.8.

ويشير عدد املستخدمني في امللكية إلى حساب تعداد األشخاص الذين مّت تصنيفهم كمستخدمني في امللكية 30.9.8 
السنة  امللكية عدة مّرات خالل  الذي عمل في  الشخص  يتّم حساب  ذلك،  املرجعية. وعلى  السنة  في وقت ما خالل 

املرجعية مرة واحدة فقط. 

 ويجب أن تكون بيانات زمن العمل للمستخدمني متوافقة مع البيانات املماثلة ألعضاء العائلة )انظر الفقرات 31.9.8 
22.9.8 - 25.9.8(. وفي هذا اخلصوص، يجب أن تكون مجموعات/فئات زمن العمل املبينة في الفقرة 25.9.8 مناسبة. 
وميكن جتميع املستخدمني معاً حسب قصر أو طول مدة عقودهم الضمنية أو الصريحة )على سبيل املثال، املستخدمني 

املنتظمني، واملوسميني، وقصيري األجل والَعرَضيني(. 

أما بالنسبة لكافة بيانات زمن العمل، هناك حاجة لالهتمام بتصميم استبيانات وإجراءات جمع بيانات مناسبة. 32.9.8 
)انظر الفقرة 19.9.8(.

0904 وضع القوة العاملة )بالنسبة لكل عضو من أعضاء العائلة في سن العمل، مع حتديد اجلنس(  

u  من ضمن القوة العاملة
l االستخدام في 
l البطالة في 
u العاملة القوة  خارج 

الفترة املرجعية: السنة املرجعية اإلحصائية
العاملة إلى ما إذا كان الوضع األساسي لشخص ما ضمن القوة العاملة أم خارج القوة 33.9.8  القوة   يشير وضع 

العاملة خالل السنة املرجعية اإلحصائية )انظر الفقرة 15.9.8(. 

األساسي 34.9.8  وضعه  كان  شخص  العاملة،  القوة  ضمن  من  هو  الذي  الشخص  يكون  البند،  هذا  وألغراض    
املرجعية  السنة  خالل  و16.9.8   11.9.8 الفقرتني  في  التعريفات  بحسب  البطالة  في  أو  االستخدام  في  إّما 
في  أساساً  العاملة  القوة  ضمن  هو  الذي  الشخص  ويعتبر  العاملة.  القوة  خارج  الشخص  اعتبر  وإاّل  اإلحصائية؛ 
أو أكبر من الزمن الذي كان فيه في البطالة خالل  االستخدام إذا كان الزمن الذي أمضاه في االستخدام مساوياً 

اإلحصائية. املرجعية  السنة 

0905 وضع في االستخدام للوظيفة الرئيسية )بالنسبة لكل عضو من أعضاء العائلة مستخدم، مع 
تعريف اجلنس( 

u مستخدم
u ذو مهنة حرة

l صاحب عمل
l  يعمل حلسابه اخلاص
l العائلة يعمل حلساب 
l تعاونية عضو في جمعية 
u  شخص غير مصنف بالوضع 

الفترة املرجعية: السنة املرجعية اإلحصائية
 وألغراض هذا البند، تعرف الوظيفة الرئيسية على مدى السنة املرجعية اإلحصائية بأّنها الوظيفة التي أمضى 35.9.8 
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بها الشخص معظم وقته خالل فترة استخدامه في السنة املرجعية )قد يكون الشخص مصنفاً في البطالة بحسب 
البند 0904 إال أّنه ما زال من املمكن استخدامه لفترة معينة خالل السنة املرجعية(. إّن ذلك يختلف عن أسلوب حتديد 

الوظيفة الرئيسية باستخدام فترة مرجعية قصيرة.

في 36.9.8  الذين  األشخاص  أو  األشخاص،  يشغلها  التي  الوظائف  تصنيف  إلى  االستخدام  في  الوضع  ويشير   
االستخدام، ويستخدم معيارين أساسيني في حتديد اجملموعات. )i( نوع اخملاطرة االقتصادية املرتبطة بالوظيفة، مبا في 
ذلك قوة االرتباط بني الشخص والوظيفة، و)ii( نوع السلطة التي ميارسها الشخص املستخدم جتاه املؤسسات والعمال 
اآلخرين. مع مالحظة أّن وضع القوة العاملة في البند 0904 يتعلق مبا إذا كان الشخص أساساً في االستخدام أم في 
البطالة أم خارج القوة العاملة خالل السنة املرجعية، بينما وضع في االستخدام في البند 0905 يشير إلى تصنيف قائم 

على أساس خصائص وظيفة معينة لشخص مستخدم. 

املستخدمني( 37.9.8  بواسطة  تؤدى  التي  الوظائف  )أي  األجر  استخدام مدفوع  وظائف  الوظائف:  نوعان من   هناك 
ووظائف األعمال احلّرة. أما وظائف االستخدام مدفوع األجر فهي تلك التي يحمل فيها الشخص عقداً صريحاً )مكتوباً 
أو شفهياً( أو ضمنياً، يشمل مقابل مستحق في صورة أجور ومرتبات للزمن الذي يقضيه في العمل أو العمل املنجز - 
أي ال يعتمد مباشرة على إيرادات الوحدة التي يعمل بها الشخص. في حالة وظيفة املهنة احلرة، يعتمد املقابل مباشرة 

على أرباح السلع واخلدمات الناجتة من خالل معامالت السوق التجارية. 

على 38.9.8  مباشرة  يعتمد  ال  مقابل  ضمني  أو  صريح  عقد  لها  يؤمن  وظيفة  في  يعمل  شخص  هو  واملستخدم   
إيرادات الوحدة التي يعمل بها الشخص. بعبارة أخرى، يعمل املستخدمني في وظائف استخدام مدفوعة األجر. ويتلقى 
املستخدمون في املعتاد أجوراً ومرتبات مقابل الفترات الزمنية التي قضوها في العمل. إاّل أّنه ميكن أن يكون املقابل أيضاً 

في صورة مدفوعات عينية، مثل الغذاء، أو على أساس العمولة أو العمل بالقطعة.

لها 39.9.8  يدفع  الذي  املقابل  يعتمد  وظيفة  في  يعمل  الذي  فهو  حرة  مهنة  في  يعمل  الذي  الشخص  أما   
مباشرة على األرباح )أو احتمال احلصول على ربح( التي تنتج عن املعامالت التجارية في السوق من السلع واخلدمات 
 41.9.8 - 40.9.8 الفقرات  في  احملددة  الفرعية  الفئات  كل  إلى  حرة"  مهنة  في  "يعمل  املصطلح  ويشير   املنتجة. 

و43.9.8 - 44.9.8.

العمل هو شخص يعمل حلسابه اخلاص أو مع شريك أو عدد قليل من الشركاء، ولديه مهنة حرة، 40.9.8  وصاحب   
وبهذه الصفة استخدم بصورة مستمرة )مبا في ذلك الفترة املرجعية( شخص واحد أو أكثر من شخص للعمل لديه 
حتمل  مع  آلخرين  القرارات  تلك  مثل  يحيل  أو  املشروع،  على  املؤثرة  العملية  القرارات  باتخاذ  يقوم  وهو  كمستخدم. 

مسئولية سالمة وجناح املشروع. 

 أما العامل حلسابه الشخصي فهو شخص يعمل حلسابه الشخصي أو مع شريك واحد أو أكثر من شريك، 41.9.8 
ولديه مهنة حرة في منشأة ذات توجه سوقي وال يستخدم أي عمال بصورة مستمرة خالل الفترة املرجعية. إاّل أّنه 
وبصورة  قصيرة  لفترات  أكثر  او  عامل  استخدم  قد  يكون  أن  اخلاص  حلسابه  يعمل  ملن  ميكن  املرجعية  الفترة  خالل 

مستمرة.  غير 

ما 42.9.8  إذا  عمل  أصحاب  يعتبرون  سوقي  توجه  ذات  ملكيات  في  املستخدمني  الزراعيني  املالك  أن  مالحظة  مع   
استخدموا عّماالً بصورة مستمرة، وعّماالً يعملون حلسابهم اخلاص إذا لم يستخدموا عّماالً بصورة مستمرة. 

 والعامل الذي يعمل حلساب العائلة هو شخص لديه مهنة حرة في منشأة ذات توجه سوقي تدار بواسطة 43.9.8 
شخص قريب يعيش في نفس املنزل، وال ميكن اعتباره شريكاً )أي صاحب عمل أو يعمل حلسابه الشخصي( بسبب 
درجة التزاماته في إدارة املنشأة، فيما يتعلق بزمن العمل أو العوامل األخرى التي تفرضها الظروف القومية، وأّنه 
بدون  توجه سوقي  ذات  الزراعي في ملكية  املالك  يكون  ذلك،  وعلى  املنشأة.  رأس  يقارن مبستوى  ليس في مستوى 
اآلخرين  العائلة  أعضاء  من  عضو  أي  ويعتبر  اخلاص،  حلسابه  يعمل  عامالً  مستمرة،  بصورة  يعملون  مستخدمني 
الذي يكسب رزقه من خالل العمل في امللكية عامالً عائلياً مساهماً. حيث يجري العرف بأن يعمل األفراد بدون أجر 
املسكن  نفس  في  العيش  فإن متطلب  املنزل،  نفس  في  يعيش  ال  الذي  األقرباء  أحد  بواسطة  يدار  جتاري  في عمل 

تخفيفه.  ميكن 
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 أما العضو في جمعية تعاونية فهو شخص لديه مهنة حرة في منشأة في هيئة جمعية تعاونية، يشارك 44.9.8 
فيها كل عضو، على قدم املساواة، األعضاء اآلخرين في تقرير إنتاج اجلمعية واملبيعات و/أو األعمال األخرى، واالستثمارات 

وتوزيع العائد بني األعضاء.

 ويضم األشخاص غير املصنفني بالوضع أولئك األشخاص الذين لديهم وظائف ال توجد عنها معلومات كافية 45.9.8 
و/أو ال ميكن إدخالهم في أية فئة من الفئات السابقة.

 46.9.8 ،)1993 الدولية،  العمل  )منظمة   )ICSE-93( االستخدام  لوضع  الدولي  للتصنيف  طبقاً   0905 البند  ويقدم   
لإلحصاء  العاملي  البرنامج  إعداد  وقت  في   ."ICLS" العمالة  إلحصائيات  عشر  اخلامس  الدولي  املؤمتر  بواسطة  واملتخذ 
الزراعي "WCA" 2020، كان يتّم التخطيط ملراجعة التصنيف الدولي لوضع االستخدام ICSE-93، متشياً مع إطار العمل 
اجلديد إلحصائيات العمل الذي وضعه املؤمتر الدولي التاسع عشر إلحصائيات العمالة، ويتوقع استكماله بحلول سنة 
2018 عندما يتّم تقدمي قرار جديد في هذا اخلصوص للمؤمتر الدولي العشرين إلحصائيات العمالة. وألغراض املقارنات 

االستخدام(  لعمل  )بالنسبة  وظائف  في  املنخرطني  األشخاص  أوضاع  تقدير  الدول  تتولى  أن  األفضل  من  الدولية، 
الدولي  املؤمتر  العمل خالف االستخدام( طبقاً ألحدث معايير  )بالنسبة ألشكال  العمل  بأداء أنشطة  الذين قاموا  أو 

إلحصائيات العمالة.

0906 شكل مدفوعات املستخدمني )للملكية(

الفترة املرجعية: السنة املرجعية اإلحصائية
إلى شكل 47.9.8  ويشير  املستخدمني.  أجور  بها أشكال مختلفة من  يوجد  التي  الدول  بند هام في   0906 البند  إن   

بالنسبة لكل  الدفع  اإلفادة عن شكل  يتّم  وعادة ال  املرجعية.  السنة  امللكية خالل  املستخدمة في  الدفع  أو أشكال 
مستخدم من املستخدمني. وميكن أن تختلف طرق الدفع من دولة ألخرى، ويكون على كل دولة حتديد فئات مناسبة 

لألحوال القومية. وأشكال مجموعات الدفع املعتادة هي: 

u ً نقدا
u  زراعي منتج 
u  العمالة تبادل 
u ًأشكال أخرى من الدفع عينا

وإذا ما مّت استخدام أكثر من شكل من أشكال الدفع في امللكية، فإنه يجب اإلفادة عن كافة أشكال الدفع املمارسة من 
قبل امللكيات.

0907 استخدام املقاولني للعمل في امللكية حسب النوع )للملكية(

الفترة املرجعية: السنة املرجعية اإلحصائية
السنة 48.9.8  خالل  امللكية  في  للعمل  الزراعية  اخلدمات  مقاولي  استخدام  مّت  قد  كان  إذا  ما  إلى  البند  هذا  ويشير 

املرجعية اإلحصائية. 

يجب مراعاة التمييز بني مقاول خدمات زراعية وبني موظف في احليازة، وهو أمر متّت تغطيته في البند 0903. 49.9.8 
ووفقاً لـ ICSE-93 )منظمة العمل الدولية، 1993(، فإن املقاولني هم عمال )أ( مّت تسجيلهم لدى سلطات الضرائب )و/
أو لدى الهيئات املعنية األخرى( كوحدات عمل منفصلة مسؤولة عن أشكال الضرائب ذات الصلة، و/أو قامت بعمل 
ترتيبات جتعل الهيئات التي تقوم بتوظيفهم غير مسؤولة عن أي مدفوعات تأمني اجتماعي ذات صلة، و/أو متتلك عالقة 
تعاقدية ال تخضع لقوانني العمل الوطنية املطبقة على "املوظفني املنتظمني" على سبيل املثال، و)ب( لديهم عقود 
صريحة أو ضمنية تتعلق بالعاملني في"عمل مقابل أجر". وحسب الظروف القومية واالحتياجات الوطنية، قد ترغب دول 
في التفرقة بني املقاولني بحسب نوع اخلدمة املقدمة منهم، مثل وقاية احملاصيل أو تقليم األشجار أو حصاد احملاصيل أو 

جّز الغنم أو إدارة املزارع.
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املوضوع 10: توزيع القرارات اإلدارية وامللكية داخل العائلة الواحدة في امللكية

مقدمة
يحل هذا املوضوع محل موضوع "إدارة امللكية" واملفاهيم الضمنية للملكية الفرعية واملالك الثانوي التي 1.10.8 

القرارات  توزيع  تقدير  أسلوب  املعّدل  املوضوع  ويحسن   .2010 الزراعي  لإلحصاء  العاملي  البرنامج  في  تقدميها  مّت 
الرئيسي  القرار  صانع  هو  الزراعي  املالك  أن  مبدأ  يؤمن  ال  وقد  العائلة.  داخل  للملكية  تعريفاً  ويقدم  اإلدارية 
تكون  ما  غالباً  والتي  العائلي  القطاع  في  امللكية  في  القرار  صناعة  لعملية  واقعية  صورة  امللكية  في  الوحيد 
توزع  أو  اخملتلفة،  امللكية  أوجه تشغيل  إدارة  للعائلة مسئولية  اخملتلفني  األعضاء  يتحمل  ما  وغالباً  عملية معقدة. 
القرار  النوع/اجلنس في صناعة  دور  املوضوع هو تقييم  الغرض األساسي لهذا  إّن  العائلة.  املسئوليات بني أعضاء 
البنود  بإدخال  امللكية  في  األصول  ملكية  توزيع  تغطية  في  الراغبة  الدول  تقوم  قد  ذلك،  على  وعالوة  امللكية.  في 

الثاني من هذا املوضوع.  املوضحة في القسم 

ويلتقط البند 0103 عن حيازة األرض فقط أوضاع ملكية كل رقعة على مستوى امللكية، ولكنه ال يحدد أي من 2.10.8 
أعضاء العائلة يدير/ميتلك الرقعة. ونفس الشيء بالنسبة للماشية، ال حتدد البنود املقترحة في املوضوع 5 مالك املاشية 

التي تكون مملوكة أو محتفظ بها بأية صورة من الصور.

أكثر حتديداً، خاصة من أجل فحص 3.10.8  امللكية بصورة  القرار في  توزيع صناعة  الدول في عرض  وقد ترغب بعض 
الفروق القائمة على أساس نوعي في عملية صناعة القرار وملكية األصول الزراعية الرئيسية، مثل األرض واملاشية. 

ويجب أن يؤدي مثل ذلك التفهم إلى حتسني احلساسية بالنسبة للنوع في السياسات والبرامج.

البيانات عن هذه 4.10.8  الدول بجمع  أن تقوم  امللكية، من املفضل  القرار في  النوع في صناعة  دور  ومن أجل تقييم 
البنود لكل عضو منفرد من أعضاء العائلة. قد يتطلب ذلك بعض اجلهد لتطبيقه إال أّنه يسمح بإمكان حتليل القرارات 
اإلدارية ليس فقط بالنوع ولكن أيضاً بخصائص أخرى مثل السن والتعليم. وبديالً لذلك، ميكن للدول التي ترغب في 

اتخاذ أسلوب أسهل من ناحية التطبيق جمع معلومات تصنيف النوع األساسي للقرارات اإلدارية. 

توزيع القرارات اإلدارية 
بوجه عام، ميكن متييز مستويني مختلفني في امللكية. فهناك قرارات إدارية - على سبيل املثال "نزرع هذه السنة 5.10.8 

ذرة" أو "نسّوق هذه السنة لكل إنتاجنا من البقول" - والقرارات التشغيلية اليومية، مثل حتديد موعد إزالة األعشاب 
الضارة أو رش احملصول أو رعي املاشية. وعند القيام بجمع البيانات للبنود 1001 - 1003 املقترحة أدناه، يكون على الدول 

التركيز على القرارات اإلدارية. 

وكما هو محدد في الفقرة 18.6، يكون املالك أو املالك املشتركني مسئولني عن القرارات الرئيسية التي تتخذ في 6.10.8 
امللكية. وتهدف البنود 1001 - 1003 إلى تناول ليس فقط القرارات اإلدارية التي يتخذها املالك واملالك املشتركني ولكن 

أيضاً التي يتخذها أعضاء العائلة اآلخرون. 

1001 جنس أعضاء العائلة الذين يتخذون قرارات إدارية

الفترة املرجعية: السنة املرجعية اإلحصائية 
الذين 7.10.8  املشترك(  املالك  أو  املالك  )ليس فقط  العائلة  أي عضو من أعضاء  نوع  البند معلومات عن  يجمع هذا 

يتخذون قرارات إدارية في امللكية. تعتمد قائمة القرارات اإلدارية التي يلزم القيام ببحثها على مواصفات الدولة. وفيما 
يلي قائمة بيانية لفئات القرارات اإلدارية احملتملة:

u مساحة األرض املزروعة ومساحة األرض املتروكة بور
u املزروعة أنواع احملاصيل 
u تربيتها يتّم  التي  املاشية  أنواع 
u  زراعي ائتمان  طلب 
u  )البحث في األصول الرأسمالية )حتسني األرض الزراعية، إنشاء املباني الزراعية، امتالك ماكينات زراعية، إلخ
u  املاشية الزراعية و/أو  املنتجات  تسويق 
u )إلخ العمالة املستخدمة،  الرّي،  املبيدات،  أنواع املدخالت املستخدمة )األسمدة الكيماوية، 
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العائلة، 8.10.8  أعضاء  بالنسبة لكل عضو من  البند عن طريق حتديد،  لهذا  البيانات  بجمع  الدول  تقوم  أن  ويفضل 
القرارات اإلدارية التي يتخذها. وبدالً من ذلك، ميكن للدول أن تقوم بجمع البيانات لهذا البند عن طريق حتديد، بالنسبة 
لكل قرار إداري، ما إذا كان قد مّت اتخاذه بواسطة عضو عائلة من الذكور أم من اإلناث، أو بصورة مشتركة بواسطة عضو 

عائلة ذكر وعضو عائلة أنثى )انظر الفقرة 4.10.8(. 

1002 مساحة احملاصيل حسب جنس الشخص القائم بإدارتها 

الفترة املرجعية: السنة املرجعية اإلحصائية 
يفضل أن تقوم الدول بجمع البيانات لهذا البند عن طريق حتديد مساحات احملاصيل املوجودة حتت اإلدارة املنفردة 9.10.8 

أو املشتركة لكل عضو من أعضاء العائلة. )انظر الفقرة 4.10.8( وقد يكون من املناسب جتميع احملاصيل في فئات واسعة 
على أساس التصنيف البياني للمحاصيل املدرج في امللحق 4. ويجب أن تأخذ مجموعات احملاصيل مواصفات الدولة في 

احلسبان، وتسمح بإجراء التحليالت مبجموعات النوع. وإحدى اجملموعات احملتملة هي:

u  احلبوب
u  والشمام والبطيخ  اخلضروات 
u أخرى محاصيل مؤقتة 
u دائمة محاصيل 

وبدالً من ذلك، ميكن أن تقوم الدول بجمع البيانات لهذا البند لبيان أّي من مساحات احملاصيل التي يتّم جمع 10.10.8 
معلومات عنها في البندين 0402 و0406 حتت إدارة عضو ذكر أو أنثى من أعضاء العائلة، أو مدار بصورة مشتركة بواسطة 

عضوي عائلة ذكر وأنثى، وليس فقط بواسطة املالك أو املالك املشتركني )انظر الفقرة 4.10.8(. 

1003 عدد رؤوس املاشية حسب جنس الشخص القائم بإدارتها 

الفترة املرجعية: اليوم املرجعي اإلحصائي 
تنصح البلدان بجمع بيانات من هذا البند من خالل حتديد أعداد وأنواع املاشية التي يقوم بإدارتها املستقلة 11.10.8 

أو املشتركة كل فرد من أفراد األسرة )أنظر الفقرة 4.10.8(. قد يكون من املالئم جتميع املاشية في فئات كبيرة بناًء على 
تصنيف املاشية الوارد في امللحق 6. ويجب أن تأخذ عملية جتميع املاشية في احلسبان خصوصيات كل دولة والسماح 

بإجراء حتليل مفيد من قبل اجملموعات املعنية بالنوع االجتماعي. وإحدى اجملموعات احملتملة هي:

u  البقر
u واملاعز الغنم 
u  اخلنازير
u واإلبليات اجلمال 
u والطيور الدواجن 
u أخرى حيوانات 

وبدالً من ذلك، ميكن أن تقوم الدول بجمع البيانات لهذا البند من خالل العدد اإلجمالي لكل نوع من املاشية 12.10.8 
والذي يتّم جمع معلومات عنه في البند 0501، والعدد املوجود حتت إدارة عضو ذكر أو أنثى من أعضاء العائلة، أو مدار 
)انظر  املالك املشتركني  أو  املالك  وأنثى، وليس فقط بواسطة  اثنني من أعضاء عائلة، ذكر  بصورة مشتركة بواسطة 

الفقرة 4.10.8(.

 توزيع ملكية األرض واملاشية
الراغبة13.10.8  للدول  ميكن  أّنه  إاّل  امللكية.  في  اإلدارية  القرارات  تغطية  أساساً  هو   10 املوضوع  من  الغرض   إن 

 في تغطية توزيع ملكية األرض واملاشية في امللكية إدخال البندين 1004 و1005 املوضحني فيما يلي. ويتعلق البندان 
1004- 1005 بجميع أعضاء العائلة، مبا في ذلك املالك أو املالك املشتركني.
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1004 مساحة األرض اململوكة بنوع/جنس املالك

الفترة املرجعية: السنة املرجعية اإلحصائية 
األصول 14.10.8  على  التي  واحلقوق  املوثقة؛  وامللكية  عنها؛  املبلغ  امللكية  امللكية:  ألشكال  أمثلة  بعض  يلي  وفيما   

القائمة من خالل اإلدارة والرقابة. ويفضل أن تستخدم الدول أشكال امللكية األكثر مالءمة لظروفها ولكنها تقع في 
فئة من فئات حيازة األرض الواسعة، "امللكية القانونية أو احليازة القانونية األشبه بامللكية" و"امللكية غير القانونية أو 

احليازة غير القانونية األشبه بامللكية"، املبينة في البند 0203. 

البيانات لهذا البند عن طريق حتديد، لكل عضو من أعضاء العائلة، املساحة 15.10.8  ويفضل أن تقوم الدول بجمع 
اململوكة له بصورة منفردة أو مشتركة. وإذا كانت إحدى املساحات مملوكة ملكية مشتركة ألكثر من عضو من أعضاء 

العائلة، فإنه يجب تسجيلها على أّنها مملوكة لكل واحد منهم. 

وبدالً من ذلك، ميكن أن تقوم الدول بجمع البيانات لهذا البند عن طريق تقسيم األرض اململوكة التي مّت جمع 16.10.8 
معلومات عنها في البندين 0205 و0207، إلى مساحات مملوكة لعضو عائلة ذكر أو أنثى، أو مملوكة ملكية مشتركة بني 

اثنني من أعضاء العائلة ذكر وأنثى. 

1005 عدد رؤوس املاشية اململوكة حسب جنس املالك 

الفترة املرجعية: اليوم املرجعي اإلحصائي 
 ينطبق هذا البند على عدد رؤوس املاشية املوجودة في امللكية واململوكة ألفراد العائلة مبا فيها املالك. وكما 17.10.8 

في حالة األرض، يجب أن تقرر الدول أشكال امللكية التي سيرتكز عليها البحث.

العائلة، 18.10.8  أعضاء  من  عضو  لكل  حتديد،  طريق  عن  البند  لهذا  البيانات  بجمع  الدول  تقوم  أن  ويفضل 
أعداد وأنواع رؤوس املاشية اململوكة له بصورة منفردة أو مشتركة. وفي هذا اخليار قد يكون من املناسب جتميع 
بند  هناك  كان  وإذا  املاشية.  إدارة  ملسألة  بالنسبة   11.10.8 الفقرة  في  مبني  هو  كما  واسعة،  فئات  في  املاشية 
مملوك  أّنه  فإّنه يجب تسجيله على  العائلة،  أعضاء  مملوك ملكية مشتركة ألكثر من عضو من  املاشية  بنود  من 

منهم. واحد  لكل 

وبدالً من ذلك، ميكن أن تقوم الدول بجمع البيانات لهذا البند، من العدد اإلجمالي لكل نوع من املاشية )يتّم 19.10.8 
جمع معلومات عنه في البند 0502(، األعداد اململوكة لعضو ذكر أو أنثى من أعضاء العائلة، أو مملوكة ملكية مشتركة 

الثنني من أعضاء العائلة، ذكر وأنثى، مبا في ذلك املالك. 

 املوضوع 11: األمن الغذائي العائلي

املفاهيم األساسية لألمن الغذائي العائلي
األوقات 1.11.8  جميع  في  العائلة  أعضاء  جميع  فيه  يستهلك  الذي  املوقف  إلى  العائلي  الغذائي  األمن  يشير 

غذائياً  مؤمنة  غير  العائلة  وتعتبر  واحليوية.  بالصحة  مفعمة  وحلياة  الطبيعي  والتطور  للنمو  وآمناً  مفيداً  غذاءاً 
إذا كان أعضاؤها غير قادرين على تناول طعام آمن ومفيد بصورة  أو  إذا كانت غير قادرة على تدبير الغذاء الكافي 
وليس  الكافي  الغذاء  تنتج  ال  بعائلة  تتعلق  أحوال  إلى  الغذائي  األمن  انعدام  ويشير  احملدودة.  املوارد  نتيجة  كافية 
لديها املوارد التي تكفي لشراء الغذاء؛ وال يشير إلى األسباب األخرى للجوع، مثل النظام الغذائي أو عدم القدرة 

الغذاء. الطهي/شراء  على  اجلسدية 

إّن األمن الغذائي العائلي قضية معقدة ومتعددة األبعاد. ومفاهيم مثل األمن الغذائي وانعدام األمن الغذائي 2.11.8 
واجلوع وقلة املناعة، مفاهيم يصعب قياسها. وقد يشتمل األمن الغذائي العائلي على عناصر مثل األزمات الغذائية، 
واخلوف من األزمات الغذائية، اخملاوف املتعلقة بنوعية أو كمية الطعام الذي يتّم تناوله، وكيفية تعامل الناس مع األزمات 
األمن  على موقف  أيضاً  تؤثر  اخلدمات  من  وغيرها  والنظافة  الصحة  إلى خدمات  الوصول  أّن سهولة  الغذائية. كما 

الغذائي العائلي )الفاو 2000(. 

وقد مّت استخدام أساليب مختلفة لقياس األمن الغذائي العائلي. لقد قامت بعض الدول بوضع مقياس لألمن 3.11.8 
وغير مؤمنة  أن تكون مؤمنة غذائياً  القياس بني  ملوضع كل عائلة على مجال  تقييماً شامالً  العائلي، يقدم  الغذائي 
غذائياً بدرجة شديدة، على أساس سلسلة من األسئلة املتعلقة باألمن الغذائي. وتقوم دول أخرى بعمل استقصاءات 
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متعمقة الستكشاف العناصر اخملتلفة لألمن الغذائي العائلي - مبا في ذلك قياسات للوضع املادي للنساء واألطفال 
في العائلة - وهو ما يتطلب تدريباً خاصاً ومهارات معينة للقائمني باحلصر. 

أّن 4.11.8  بحقيقة  محدودة  قدرة  كافية،  بدّقة  املعتاد  العائلي  الغذائي  االستهالك  أمناط  تقدير  على  القدرة  إّن 
 24 آخر  املثال  سبيل  )على  وحديثة  قصيرة  زمنية  فترات  إلى  بالرجوع  يكون  الغذائي  لالستهالك  تسجيل  أفضل 
أكثر  املعلومات  جمع  يلزم  فإّنه  اليومي،  الغذاء  استهالك  في  الطبيعي  التقلب  مراقبة  من  وللتمكن  ساعة(. 
الصحيحة  املنهجية  تطوير  يلزم  وأيضاً،  الصلة.  ذات  التكلفة  ومقتضيات  للعائلة  متكررة  زيارات  مع  مرة،  من 
أو  عائلية  مجموعات  وعبر  الوقت  مبرور  مقارنته  ميكن  داللة  ذي  قياس  إلى  جمعها  مّت  التي  املعلومات  لتحويل 

مختلفة.  سكانية 

الدول 5.11.8  لتلك  وبالنسبة  الزراعي.  اإلحصاء  في  الغذائي  األمن  إدخال  مبكان  األهمية  يكون من  السبب،  لهذا 
العاملي  البرنامج  أوصى  الزراعي،  اإلحصاء  في  تكميلية  وحدة  خالل  من  الغذائي  األمن  تقييم  في  ترغب  التي 
لإلحصاء الزراعي 2010 مبؤشرين واسعني لألمن الغذائي: )i( األزمات الغذائية التي حدثت في فترة مرجعية مّدتها 
اثني عشر شهراً و)ii( اخلوف من حدوث أزمة غذائية في االثني عشر شهراً القادمة. إاّل أّن التجربة قد أظهرت وجود 

املناطق. أو في مختلف  إلى مقياس معياري متماثل في كل األوقات  البيانات وترجمتها  إشكالية في حتليل هذه 

مبتكراً 6.11.8  منهجاً   ،)VoH( اجلياع  أصوات  )الفاو(  والزراعة  األغذية  منظمة  مشروع  طّور   ،2013 سنة  في 
أفراد من  منه  يعاني  الغذائي كما  األمن  انعدام  املناسب عن شّدة  الوقت  في  الصحيحة  املعلومات  إلى  للوصول 
خالل  من  نسبياً  مكلفة  وغير  فيها  موثوق  بطريقة  العائلي  الغذائي  األمن  قياس  إلى  املنهج  ويهدف  السكان. 
مقاييس لألمن الغذائي قائمة على التجربة. ويتّم إعداد هذه املقاييس على فرضية أّنه ميكن االستدالل على شدة 
بانعدام األمن  املرتبطة  أو للعائلة من مالحظة السلوكيات والتجارب املعتادة  موقف انعدام األمن الغذائي للفرد 
للمواءمة  الغذاء، واالضطرار  تدبير  التمكن من  القلق من عدم  املثال، حالة  إّن ذلك يتضمن، على سبيل  الغذائي. 

أو ترك وجبة.  من حيث نوعية وجودة الغذاء املستهلك، واالضطرار القتطاع حصة 

أو أسئلة ترمي 7.11.8  ومن خالل هذا املنهج، يتّم قياس جتربة انعدام األمن الغذائي بواسطة ثمانية بنود فرعية 
مواءمات  استكشاف  وميكن  محددة.  عائلة  أعضاء  أو  محدد  شخص  بواسطة  بالفعل  جتربته  مّت  ما  كشف  إلى 
أو  أرخص"  "تناول طعام  إلى  املستجيب قد اضطر  إذا كان  السؤال عّما  املستهلك عن طريق  الغذاء  لنوعية/تنوع 
طريق  عن  املثال،  سبيل  على  الغذائية"  "األزمة  مفهوم  تناول  وميكن  إلخ.  متنوع"،  غذاء  تناول  على  "قادراً  يكن  لم 
السؤال عن "نفاذ الغذاء من املنزل قبل وجود ما يكفي من املال لشراء املزيد"، أو االضطرار إلى "تفويت وجبات"، أو 

أو "عدم تناول طعام ليوم كامل". "تقليل حجم الوجبات" 

املعاناة 8.11.8  مقياس  جديداً،  معياراً  )الفاو(  والزراعة  األغذية  منظمة  وضعت  الثمانية،  األسئلة  أساس  وعلى 
كان  التي  األخرى  األدوات  عن  كبيراً  حتسناً  ميثل  املقياس  هذا  أّن  املعتقد  ومن   .)FIES( الغذائي  األمن  انعدام  من 
املواجهة(  إستراتيجية  مؤشر  أو  الغذائي،  االستهالك  نقاط  )مثل  املاضي  في  واستخدامها  اقتراحها  مّت  قد 
بأسباب  املتعلقة  واآلراء  غذائية،  أزمات  حدوث  عن  املعلومات  جلمع  املصّممة  اخملتلفة  البنود  استخدام  وعن 
مصمم  الغذائي  األمن  انعدام  من  املعاناة  مقياس  إّن  املواجهة.  سلوكيات  عن  ومعلومات  األزمات،  تلك  مثل 
التأثير  وصف  الثاني  املصطلح  من  ويقصد  للعائلة،  الغذائي  األمن  انعدام  حالة  لشدة  كمياً  قياساً  ليعطي 
الناجتة  املؤشرات  مقارنة  وميكن  الغذاء.  على  حصولهم  سبيل  في  الناس  يواجهها  التي  املوارد  حملددات  املرّكب 
السبب،  لهذا  الوقت.  مبرور  الدول  كافة  في  الغذائي  األمن  انعدام  من  املعاناة  مقياس  معايير  استخدام  عن 
من  بدالً  الغذائي  األمن  انعدام  لقياس   )FIES( منهج  باتخاذ   2020 الزراعي  لإلحصاء  العاملي  البرنامج  يوصي 
وليس  العائالت  بجميع  معني  املوضوع  هذا  أّن  مالحظة  أيضاً  يجب  كما   ."WCA 2010" في  به  املوصى  املنهج 

زراعية. ملكيات  لديها  التي  العائالت  فقط 

وتوجه األسئلة الثمانية للمقياس )FIES( إلى البالغني في العائلة وهي مصممة للحصول على معلومات 9.11.8 
يتّم حتلياها بصورة مستقلة عن  أن ال  األبعاد. ويجب  أحادي  الغذائي مقاسة على مقياس  انعدام األمن  عن شدة 
ملعاناة  فيه  موثوق  قياس  لتأمني  مشتركة  بصورة  ال"  أو  "نعم  الثمان  اإلجابات  حتليل  يجب  بل  البعض.  بعضها 
انعدام  ملوقف  قياساً  يعطي  واحد  كبند  جميعها  الثمانية  األسئلة  على  اإلجابات  تعامل  أن  يجب  كما  العائلة. 
أمن  انعدام  إلى  غذائياً  مؤمن  بني  ما  يتراوح  الذي  املعاناة  شدة  مقياس  على  للفرد(  )أو  للعائلة  الغذائي  األمن 

غذائي بسيط إلى انعدام أمن غذائي متوسط وحتى انعدام أمن غذائي شديد. 
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العاملي قدر اإلمكان. 10.11.8  أدناه بحيث تكون صاحلة على املستوى  املدرجة   )FIES( لقد مّت صياغة كلمات أسئلة 
يؤثر  قد  مما  واللغوية  الثقافية  االختالفات  ذات  األوضاع  من  واسعة  مجموعة  في  يستخدم  سوف  املقياس  أن  إاّل 
في  بصياغتها  األسئلة،  أّن  من  التأكد  مبكان  األهمية  من  فإّنه  لذلك  عليها.  واإلجابة  األسئلة  فهم  كيفية  على 
لغة اإلدارة، صاحلة للسكان محل االستقصاءات. ومن أجل املعاونة في هذا األمر، قامت منظمة األغذية والزراعة 
أسئلة  لغرض  والثقافية  اللغوية  الوجهتني  من  وآمن  مناسب  وطنية  لغات  عدة  في  لغوي  تطويع  بعمل  )الفاو( 
الغذائي: دليل املستخدم  انعدام األمن  الرجوع إلى منشور مقياس جتربة  )FIES(. وملزيد من املعلومات ميكن للقارئ 

.)2013 )الفاو، 

وفي الفقرة التالية بيان باخلطوط اإلرشادية ألسئلة )FIES(. وعالوة على ذلك، ميكن البحث في بنود تكميلية 11.11.8 
أخرى جلمع معلومات عن تبعات الكوارث الطبيعية، في الدول التي حدثت بها مثل تلك الكوارث في املاضي القريب. 

البنود 
)FIES( 1101 مقياس جتربة عدم األمن الغذائي

)خالل االثني عشر شهراً املاضية، هل حدث( أّنك )أو أي شخص بالغ آخر في عائلتك( شعرت بالقلق ألن ال 1101 )أ(
يكون لديك ما يكفي من الطعام لتناوله بسبب نقص املال أو املوارد األخرى؟

)خالل االثني عشر شهراً املاضية، هل حدث( أنك )أو أي شخص بالغ آخر في عائلتك( كنت غير قادر على 1101 )ب(
تناول طعام صحي ومغذي بسبب نقص املال أو املوارد األخرى؟

)خالل االثني عشر شهراً املاضية، هل حدث( أنك )أو أي شخص بالغ آخر في عائلتك( تناولت فقط أنواعاً 1101 )ج(
قليلة من األطعمة بسبب نقص املال أو املوارد األخرى؟

)خالل االثني عشر شهراً املاضية، هل حدث( أّنك )أو أي شخص بالغ آخر في عائلتك( اضطررت إلى تفويت 1101 )د(
وجبة بسبب نقص املال أو املوارد األخرى للحصول على الطعام؟

)خالل االثني عشر شهراً املاضية، هل حدث( أّنك )أو أي شخص بالغ آخر في عائلتك( تناولت من الطعام أقل 1101 )هـ(
مما يجب بسبب نقص املال أو املوارد األخرى؟

)خالل االثني عشر شهراً املاضية، هل حدث( أن نفذ الطعام من عائلتك بسبب نقص املال أو املوارد األخرى؟1101 )و(

)خالل االثني عشر شهراً املاضية، هل حدث( أنك )أو أي شخص بالغ آخر في عائلتك( كنت جائعاً إاّل أنك لم 1101 )ز(
تتناول أي طعام بسبب عدم وجود ما يكفي من املال أو املوارد األخرى للحصول على الطعام؟

)خالل االثني عشر شهراً املاضية، هل حدث( أّنك )أو أي شخص بالغ آخر في عائلتك( لم تتناول طعاماً ليوم 1101 )ح(
كامل بسبب نقص املال أو املوارد األخرى؟

الفترة املرجعية: السنة املرجعية اإلحصائية
1101 )أ( إن كنت )أو أي شخص بالغ آخر في عائلتك( قلقاً أال يكون لديك ما يكفي من الطعام لتناوله بسبب 12.11.8 

نقص املال أو املوارد األخرى.  

احتمال عدم وجود ما يكفي من 13.11.8  الهّم من  أو  واخلوف  والتوّجس،  والتوتر،  القلق،  إلى حالة  السؤال  يشير هذا 
الطعام أو من أن املستجيب سوف ينفذ لديه الطعام بسبب عدم وجود ما يكفي من املال أو املوارد األخرى للحصول على 
الطعام. ويرجع القلق والتوتر إلى ظروف تؤثر على قدرة املستجيب على تدبير الطعام، مثل: فقدان الوظيفة أو مصدر 
دخل آخر، أو أسباب أخرى لعدم امتالك ما يكفي من املال؛ أو عدم وجود إنتاج كافي من الطعام لالستهالك الشخصي؛ أو 
عدم وجود ما يكفي من الطعام للصيد أو اجلمع؛ أو العالقات االجتماعية املضطربة؛ فقدان املزايا العرفية أو مساعدات 
الطعام؛ األزمات البيئية أو السياسية. وليس من الضروري أن يكون املستجيب قد مر فعلياً بتجربة عدم وجود ما يكفي 

من الطعام أو نفاذ الطعام لإلجابة بنعم على هذا السؤال.

1101 )ب( إن كنت )أو أي شخص بالغ آخر في عائلتك( غير قادر على تناول طعام صّحي ومغذي بسبب نقص 14.11.8 

املال أو املوارد األخرى.  

إذا لم يكن قادراً على احلصول على األطعمة التي يعتبرها صحّية وجيدة 15.11.8  يسأل هذا السؤال املستجيب ما 
بالنسبة له، أو األطعمة التي جتعله يتمتع بصّحة جّيدة، أو تلك التي تشكل نظاماً عذائياً صحياً أو متوازناً بسبب نقص 
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املال أو املوارد األخرى للحصول على الطعام. تعتمد اإلجابة على الرأي الشخصي للمستجيب عّما يعتبره طعاماً صحياً 
ومغذياً. ويشير هذا السؤال إلى نوعية النظام الغذائي وليس كمية الطعام الذي يتّم تناوله.

1102 )ج( إن كنت )أو أي شخص بالغ آخر في عائلتك( تناولت فقط أنواعاً قليلة من األطعمة بسبب نقص 16.11.8 

املال أو املوارد األخرى. 

ويسأل السؤال املستجيب إذا كان قد اضطر إلى تناول أطعمة محدودة التنوع، أو نفس الطعام، أو مجرد أنواع 17.11.8 
قليلة من األطعمة كل يوم بسبب عدم وجود ما يكفي من املال أو املوارد األخرى للحصول على الطعام. وتكون النتيجة 

أّنه من املرجح زيادة تنوع األطعمة املستهلكة إذا متكنت العائلة من الوصول إلى األطعمة بصورة أفضل.  

وهناك عبارات بديلة ميكن استخدامها لنقل نفس املعنى، وهي:18.11.8 

u  تتناولك ألطعمة ذات تنوع محدود؛
u  تتناولك نفس األطعمة أو أنوعاً قليلة من األطعمة كل يوم؛
u  اضطرارك إلى تناول أطعمة محدودة التنوع؛
u اضطرارك إلى تناول نفس األطعمة كل يوم؛
u اضطرارك إلى تناول أنواع قليلة من األطعمة

ويشير هذا السؤال إلى نوعية النظام الغذائي وليس كمية الطعام الذي يتّم تناوله. وهو يعكس نقص املال/19.11.8 
املوارد وليس العادات العرفية أو الظروف األخرى )أي الصّحة أو الدين( باعتباره سبب محدودية تنوع الطعام. 

1102 )د( إن كنت )أو أي شخص بالغ آخر في عائلتك( اضطررت إلى تفويت وجبة بسبب نقص املال أو املوارد 20.11.8 

األخرى للحصول على الطعام. 

أو 21.11.8  الغداء  أو  اإلفطار  املثال،  سبيل  )على  رئيسية  وجبة  لتفويت  االضطرار  جتربة  عن  السؤال  هذا  استفسر   
العشاء، حسب معيار عدد وأوقات الوجبات في الثقافة( التي يتّم تناولها في العادة بسبب عدم وجود ما يكفي من املال 

أو املوارد األخرى للحصول على الطعام. يشير هذا السؤال إلى كمية طعام غير كافية.

1102 )هـ( إن كنت )أو أي شخص بالغ آخر في عائلتك( تناولت من الطعام أقل مما يجب بسبب نقص املال أو 22.11.8 

املوارد األخرى. 

يستفسر هذا السؤال عن تناول طعام أقل مما يعتبره املستجيب كافياً، حتى عندما ال يقوم بتفويت وجبة، 23.11.8 
الرأي  على  اإلجابة  تتوقف  الطعام.  على  للحصول  األخرى  املوارد  أو  املال  من  يكفي  ما  العائلة  لدى  ليس  أنه  بسبب 
الشخصي للمستجيب عن كمية الطعام التي يعتقد أّنه يجب أن يتناولها. ويشير هذا السؤال إلى كمية األطعمة 
وليس نوعية النظام الغذائي. يجب أن ال تتّم اإلشارة إلى أنظمة غذائية خاصة خلفض الوزن أو للصحة أو ألسباب دينية.

1102 )و( نفذ الطعام من عائلتك بسبب نقص املال أو املوارد األخرى. 24.11.8 

يجب اإلشارة إلى أي وقت لم يتوفر فيه بالفعل طعام لدي العائلة بسبب عدم امتالك أعضائها املال، أو مصادر 25.11.8 
أخرى أو أي وسيلة أخرى للحصول على الطعام.

1102 )ز( إن كنت )أو أي شخص بالغ آخر في عائلتك( جائعاً إاّل أّنك لم تتناول أي طعام بسبب عدم وجود ما 26.11.8 

يكفي من املال أو املوارد األخرى للحصول على الطعام.

يسأل هذا السؤال عن التجربة املادية للشعور باجلوع، وبالتحديد، الشعور باجلوع وعدم القدرة على تناول ما 27.11.8 
التبعات  إلى  الطعام. وال يشير  أو املصادر من أجل احلصول على ما يكفي من  املال  يكفي من الطعام بسبب نقص 

احملتملة لألنظمة الغذائية اخلاصة خلفض الوزن أو الصيام للصحة أو ألسباب دينية.

1102 )ح( إن كنت )أو أي شخص بالغ آخر في عائلتك( لم تتناول طعاماً ليوم كامل بسبب نقص املال أو املوارد 28.11.8 

األخرى. 

األخرى 29.11.8  واملوارد  املال  نقص  بسبب  اليوم  طوال  طعام  أي  تناول  عدم   - معني  سلوك  عن  السؤال  هذا  يسأل 
للحصول على الطعام. وال يشير إلى األنظمة الغذائية اخلاصة خلفض الوزن أو الصيام للصحة أو ألسباب دينية.
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ورغم أن املقياس مصمم بطريقة مثالية لقياس التجربة الفردية النعدام األمن الغذائي، فإّنه ميكن مواءمة 30.11.8 
األسئلة من أجل قياس شدة انعدام األمن الغذائي للعائلة، عن طريق إضافة العبارة "أو أي شخص بالغ آخر في عائلتك" 

حيثما يكون ذلك مناسباً، كما هو موضح بني األقواس.

1102 تأثيرات الكوارث الطبيعية )للعائلة(

الفترة املرجعية: السنة املرجعية اإلحصائية
1103 درجة فقدان الناجت الزراعي الناجم عن الكوارث الطبيعية )للعائلة(

الفترة املرجعية: السنة املرجعية اإلحصائية
البندان 1102 و1103 مناسبان للدول التي تنتشر بها الكوارث الطبيعية ويكون لها، عند حدوثها، آثار كبيرة 31.11.8 

على وضع األمن الغذائي لألفراد املتضررين. وعادة ما يتّم اعتبار السنة املرجعية اإلحصائية مرجعاً زميناً. 

ويشير البند 1102 إلى ما إذا كان موقف األمن الغذائي العائلي قد تأثر بالكوارث الطبيعية احملددة. وألغراض 32.11.8 
اإلحصاء الزراعي، تشتمل الكوارث الطبيعية على األحداث املناخية واملادية الهامة، وكذلك الهجمات الضخمة لآلفات. 

وسوف تعتمد أنواع الكوارث الطبيعية احملددة على الظروف القومية. وقد تكون فئات الردود التالية مناسبة: 

u الفيضانات أو موجات املد واجلزر
u اجلفاف
u العنيفة والزوابع  األعاصير 
u اآلفات
u أخرى

قد تكون العائلة قد عانت من أكثر من كارثة وهو مايجب اإلفادة به حسب احلالة.33.11.8 

ويغطي البند 1103 درجة الفقد كنتيجة للكوارث املبلغ عنها في البند 1104. كما يجب قياس مقدار الفقد 34.11.8 
في الناجت الزراعي طبقاً ملعايير مناسبة، مثل:

u ال يوجد
u بسيط
u متوسط
u شديد

على 35.11.8  التأثير  أو  معينة  كوارث  تأثيرات  وليس  الطبيعية،  للكوارث  اإلجمالي  باألثر   1103 البند  يتعلق  وعادة 
محاصيل أو ماشية معينة. وبالنسبة للمحاصيل، يتّم عادة تقدير الفقد من حيث التأثير على إنتاج احملصول مقارنة 
بالسنة العادية، مثل: بسيط - انخفاض بنسبة أقل من 20 باملائة؛ متوسط - انخفاض بنسبة 20-40 باملائة؛ شديد- 

انخفاض بنسبة أعلى من 40 باملائة. كما ميكن استخدام معايير مماثلة بالنسبة للماشية. 

املوضوع 12: تربية األحياء املائية

 1.12.8 .)9.2.8 - 8.2.8 الفقرتني  )انظر  األرض  استخدام  تصنيف  مع  يتوافق  حتى  املوضوع  هذا  محتوى  تعديل  مت 
إلى  الرجوع  للقارئ  ميكن  املعلومات  من  وملزيد  للزراعة.  بالنسبة  املقترحة  األساسية  البنود  احلالي  املوضوع   ويصف 
)اإلستراتيجية  إحصائي  إطار  خالل  من  املائية  األحياء  وتربية  األسماك  مصائد  إحصائيات  لتعزيز  توجيهات  املنشور 

العاملية، 2015(. 

1201 وجود تربية أحياء مائية في امللكية

البند األساسي واإلطاري. الفترة املرجعية: السنة املرجعية اإلحصائية 
لغرض اإلحصاء الزراعي، يشير وجود استزراع مائي إلى أنشطة إنتاج تربية األحياء املائية التي تتّم باالشتراك 2.12.8 

مع اإلنتاج الزراعي. وهذا يعني أن أنشطة تربية األحياء املائية متكاملة مع اإلنتاج الزراعي، مثل االستزراع السمكي 
في حقول األرز، أو أّن تربية األحياء املائية والزراعة يتشاركان في نفس املدخالت، مثل اآلالت والعمالة. وللصورة الكاملة 
املائية على املستويني  تربية األحياء  املائية في دولة ما، يجب أن يتضمن اإلطار كافة ملكيات  تربية األحياء  ألنشطة 
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العائلي وغير العائلي، وليس فقط تلك املرتبطة مبلكية زراعية. وملزيد من املعلومات عن معاجلة تربية األحياء املائية في 
سياق إطار عمل احلسابات الوطنية، انظر امللحق 1. 

إن تربية األحياء املائية هو زرع أوتربية كائنات مائية مثل السمك والرخويات والقشريات والنباتات والتماسيح 3.12.8 
 "ISIC" االقتصادية  األنشطة  املوحد جلميع  الدولي  الصناعي  التصنيف  032 من  اجملموعة  ويقع ضمن  والبرمائيات، 
التزويد  اإلنتاج، مثل  التربية لتحسني  التداخل في عملية  إلى بعض  الزراعة  4(. وفي هذا السياق، تشير  )املراجعة 
على  عادًة  املائية  األحياء  تربية  ويشتمل  املفترسة.  احليوانات  من  والوقاية  والتغذية  منتظمة  بصورة  باألسماك 
أو  أرز  حقول  أو  برك  في  املائية  األحياء  بتربية  القيام  وميكن  األسماك.  وصغار  اليرقات  وحضانة  من  كائنات  تربية 
ذلك  يتّم  أن  واخلزانات. وميكن  األقفاص  باستخدام جتهيزات مثل  البحر،  أو في  رّي  أو قنوات  األنهار  بحيرات مصبات 

في املياه العذبة أو املاحلة. 

ويجب التمييز بني تربية األحياء املائية واألشكال األخرى من االستثمار املائي، مثل مصائد السمك الطبيعية. 4.12.8 
فمصائد السمك الطبيعية تشمل صيد احليوانات املائية أو جتميع النباتات املائية "في البرية". ومن اخلصائص الهامة 
ملصائد السمك الطبيعية أّن الكائنات املائية املستثمرة من امللكيات العامة، بعكس أن تكون مملوكة للملكية كما هو 

احلال بالنسبة لالستزراع املائي. 

صيد 5.12.8  فعند  واضح.  غير  الطبيعية  السمك  ومصائد  املائية  األحياء  تربية  بني  الفاصل  احلد  يكون  وقد 
أعمال  تُعتبر  أن ال  ويجب  التسمني عملية استزراع مائي.  اعتبار عملية  للبيع، يجب  البرية وتسمينه  السمك في 
أعمال  من  املائية،  املوائل  على  تعديالت  إدخال  مثل  السمكي،  اإلنتاج  زيادة  أجل  من  تتّم  التي  احملدودة  التحسني 

املائية. األحياء  تربية 

العادة 6.12.8  إثني عشر شهراً، وتكون في  تتّم على مدار فترة  التي  بالزراعة عادًة باألنشطة  البيانات اخلاصة  تتعلق 
السنة املرجعية اإلحصائية.

1202 مساحة تربية األحياء املائية طبقاً لنوع املوقع )للملكية(

u استخدام األرض
l أرض صاحلة للزراعة
l أرض ال تصلح للزراعة
u الداخلية املياه 
u الشاطئية املياه 

الفترة املرجعية: السنة املرجعية اإلحصائية
تشير مساحة تربية األحياء املائية إلى املساحة التي حتت املاء وتستخدم في تربية األحياء املائية في امللكية 7.12.8 

وتنقسم املساحة إلى ثالثة أنواع: نوع أرضي؛ ونوع يقوم على املياه الداخلية؛ ونوع يقوم على املياه الشاطئية. إن النوعني 
األخيرين من املساحة هما جزئني من املسطحات املائية، وعادة ما تستأجر من الغير لالستخدام في أغراض تربية األحياء 
املائية. وميكن أن تشتمل مثل تلك املسطحات املائية على أجزاء من أنهار أو بحيرات أو خزانات مائية أو سدود أو قنوات أو 
مصبات أنهار أو خلجان/اخليران أو البحر املفتوح. ويجب أن يشمل تكوين املساحة على منشآت داعمة مثل جوانب البرك 

وجتهيزات طافية من األقفاص. 

املائية 8.12.8  األرضية فهي استزراع مائي ميارس في حقول األرز، والبرك، واخلزانات، واجملاري  املائية  تربية األحياء  أما 
تربية  بني  للتفرقة  معايير  وضع  الدول  على  يكون  قد  البرك،  حالة  وفي  امللكية.  في  األخرى  األرضية  واملساحات 
البركة،  حجم  على  املعايير  تلك  تشتمل  أن  وميكن  الداخلية.  املياه  على  تقوم  التي  وتلك  األرضية  املائية  األحياء 
 ،)12.12.8 الفقرة  )انظر  السمكية  والهابات  األقفاص  تستخدم  كانت  إذا  وما  طبيعية،  أم  صناعية  كانت  إذا  وما 
إلخ. ويجب إدخال مساحة املفرخات األرضية، بينما يجب أن ال يتّم إدخال مساحة املرافق األرضية املتعلقة بتربية 
الصاحلة  األرض  بني  الفصل  إن  واملكاتب.  واملعامل  األسماك  معاجلة  وأماكن  التخزين  مباني  مثل  املائية،  األحياء 
والذي  األرض  على  ميارس  والذي  األرضية  املائية  األحياء  تربية  جزء  حتديد  به  يقصد  للزراعة  الصاحلة  وغير  للزراعة 
واألراضي  القلوية  املاحلة  األراضي  للزراعة  تصلح  ال  التي  األرض  على  أمثلة  ومن  احملاصيل.  إلنتاج  أيضاً  يستخدم 
استخدام  نظر  وجهة  ومن  للزراعة.  الصاحلة  األرض  تعريف  على  لالطالع   35.2.8 الفقرة  إلى  الرجوع  يتّم  الرطبة. 
في  للزراعة،  صاحلة  كأرض  املصنفة  تلك  عدا  املائية،  األحياء  تربية  أرض  مساحات  جميع  تصنيف  يجب  األرض، 
الدرجة LU8 "مساحة مستخدمة في تربية األحياء املائية" )انظر الشكل 1( أو أكثر حتديداً "األرض املستخدمة في 
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إلى فئات فرعية متاشياً مع تصنيف استخدام   LU8 الدرجة  إذا ما رغبت دولة ما في تقسيم  املائية"  تربية األحياء 
 SEEA 3.1 األرض  )انظر تصنيف استخدام   "SEEA" للزراعة  املتكاملة  واالقتصادية  البيئية  احلسابات  لنظام  األرض 

.)8 في امللحق 

البحيرات 9.12.8  الشاطئية  املياه  وتشمل  واألنهار.  والبحيرات  األرضية  واخلزانات  السدود  الداخلية  املياه  وتشمل 
ويجب  اجلزر.  مبناطق  الطينية  الشواطئ  ذلك  في  مبا  واخليران،  اخللجان  واملفتوحة  الضحلة  والبحار  األنهار  ومصّبات 
على   - املائية  األحياء  تربية  مرافق  حتتله  الذي  املائي  املسطح  اجلزء من  إلى  املائية  األحياء  تربية  تشير مساحة  أن 
سبيل املثال، املساحة الكلية حلظيرة أو شبكة األقفاص. ويجب تصنيف مساحة تربية األحياء املائية القائم على 
املياه الداخلية واملياه الشاطئية في الدرجة LU8 "مساحة مستخدمة في تربية األحياء املائية" )انظر الشكل 1( أو 
الشاطئية املستخدمة  و"املياه  امللكية"  أو مرافق  املائية  تربية األحياء  الداخلية املستخدمة في  "املياه  أكثر حتديداً 
متشياً  فرعية  فئات  إلى   LU8 الدرجة  تقسيم  في  ما  دولة  رغبت  ما  إذا  امللكية"،  مرافق  أو  املائية  األحياء  تربية  في 
تصنيف  )انظر   "SEEA" للزراعة  املتكاملة  واالقتصادية  البيئية  احلسابات  لنظام  األرض  استخدام  تصنيف  مع 

.)8 SEEA 1.2 و1.3 في امللحق  استخدام األرض 

الفترة املرجعية لبيانات تربية األحياء املائية هي السنة املرجعية اإلحصائية. 10.12.8 

1203 مساحة تربية األحياء املائية طبقاً لنوع املرفق اإلنتاجي )للملكية(

u االستزراع السمكي في حقول األرز
u البرك
u السمكية والهابات  واألقفاص  احلظائر 
u املائية اخلزانات واجملاري 
u األطواف واألسالك واحلبال واألجولة واألوتاد

الفترة املرجعية: السنة املرجعية اإلحصائية
أشكال 11.12.8  وأحد  املائية.  والكائنات  األرز  زراعة  في  األرض  استخدام  هو  األرز  حقول  في  السمكي  االستزراع  إّن 

تكون  ما  وعادًة  باملياه،  أرز مغمورة  في حقول  الزريعة  أو  التفريخ  وضع قطيع  هو  األرز  في حقول  السمكي  االستزراع 
مجّهزة ألغراض تربية األحياء املائية. وهناك شكل آخر من أشكال االستزراع السمكي في حقول األرز وهو باستنبات األرز 
واألسماك على نفس األرض في مواسم مختلفة. وال تدخل في ذلك عمليات صيد األسماك املرتبطة بأسماك البرية 

التي تدخل حقول األرز أثناء الفيضانات.

أو احليوانات املائية في حظائر طبيعية أو صناعية. ويتّم 12.12.8  أو تربية النباتات  البرك هو استنبات  واالستزراع في 
االستزراع في البرك عادة في املياه الراكدة مع استبدال املياه بصورة منتظمة أو تدفق املياه من خالل مداخل ومخارج. 
وفي بعض األحيان، تستخدم برك كبيرة مع وضع أقفاص أو هابات سمكية. وغالباً ما يكون هناك بعض الدمج بني 
احملاصيل واملاشية وتربية األحياء املائية في البرك، كما في زراعة اخلضروات في املزارع السمكية أو تربية احليوانات في 

مزارع سمكية. 

أما احلظائر واألقفاص والهابات السمكية فهي حظائر شبكية تستخدم في تربية احليوانات املائية أو النباتات 13.12.8 
في البحيرات أو األنهار أو اخلزانات األرضية أو البحر املفتوح. ويتّم تثبيت احلظائر بهياكل معدنية أو بالستيكية أو من 
اخليزران أو اخلشب. والهابات السمكية عبارة عن حظائر شبكية معلقة بواسطة أوتاد في األركان األربعة في مسطحات 

مائية مفتوحة.

فوق 14.12.8  عادة  وتقام  املائية.  النباتات  أو  احليوانات  ثابتة تستخدم الستنبات  املائية هي جتهيزات  واجملاري  اخلزانات 
سطح األرض وميكن أن تكون من الطوب أو اخلرسانة أو البالستيك. أما اخلزانات فهي منشآت دائرية أو مستطيلة، بينما 

تكون اجملاري املائية منشآت طويلة وضيقة. 

وتشير األطواف واألسالك واحلبال واألجولة واألوتاد إلى ممارسة تربية األحياء املائية القائمة على هذه املرافق، 15.12.8 
وتستخدم بشكل عام لزراعة احملار واألعشاب البحرية. 

الفترة املرجعية لبيانات مساحة تربية األحياء املائية هي السنة املرجعية اإلحصائية.16.12.8 
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1204 نوع املياه )للملكية(

u مياه عذبة
u للملوحة مائلة  مياه 
u مياه ماحلة

الفترة املرجعية: السنة املرجعية اإلحصائية
يشير هذا البند إلى ما إذا كان تربية األحياء املائية في امللكية قد مّت خالل السنة املرجعية باستخدام مياه من 17.12.8 

األنواع املدرجة فيما سبق. وقد يكون هناك أكثر من نوع واحد من املياه مستخدم في امللكية. ويرتبط نوع املياه ارتباطاً 
وثيقاً بنوع املوقع املدرج بالبند 1202.

وتشير املياه العذبة إلى اخلزانات األرضية واألنهار والبحيرات والقنوات، مع ملوحة ال تذكر بصورة ثابتة. وتشير 18.12.8 
املياه املائلة للملوحة إلى مياه ذات ملوحة ملحوظة ولكن ليست في مستوى عاٍل وثابت. وهي تتسم بحدوث تقلبات 
في درجة امللوحة نتيجة الدفعات املنتظمة من املياه العذبة، ومياه البحر مثل مصبات األنهار واخليران واخللجان واملضائق. 
كما تعتبر أيضاً املسطحات املائية املغلقة التي تكون فيها امللوحة أكبر من املياه العذبة ولكن أقل من مياه البحر مياه 
مائلة للملوحة. وتشير املياه املاحلة )مياه البحر( إلى املياه الشاطئية ومياه البحار حيث تكون درجة امللوحة عالية وغير 

معرضة لتغير يومي أو موسمي كبير. 

1205 مصادر املياه لالستزراع املائي )للملكية(

u األمطار مياه 
u اجلوفية املياه 
u األنهار/القنوات
u األرضية البحيرات/اخلزانات 
u السدود
u األنهار مصبات 
u اخليران/اخللجان/البحر

الفترة املرجعية: السنة املرجعية اإلحصائية
وقد يكون هناك أكثر من مصدر مياه واحد مستخدم لالستزراع املائي في امللكية. ويرتبط مصدر املياه ارتباطاً 19.12.8 

وثيقاً بنوع املوقع املدرج بالبند 1202. وقد ترغب دول في توفيق هذه الفئات لتناسب األحوال احمللية. 

1206 نوع الكائن املائي املستنبت في تربية األحياء املائية )للملكية(

u العذبة املياه  أسماك 
u املهاجرة األسماك 
u البحرية األسماك 
u القشريات
u الرخويات
u املائية األخرى احليوانات 
u املائية النباتات 

الفترة املرجعية: السنة املرجعية اإلحصائية 
يشير هذا البند إلى أي نوع من أنواع الكائنات املائية السابق ذكرها قد مّت استزراعها في امللكية خالل السنة 20.12.8 

املرجعية اإلحصائية. وميكن استزراع أكثر من نوع واحد من الكائنات املائية في امللكية. ويشير التصنيف إلى نوع احليوان 
أو النبات املائي املستزرع، وليس نوع منتج تربية األحياء املائية. وعلى ذلك، يظهر إنتاج اللؤلؤ حتت نوع "الرخويات".

املهاجرة فهي أسماك تعيش في املياه 21.12.8  األسماك  أّما  العذبة هي الشبوط والبلطي.  املياه  أسماك  إّن أنواع 
البحرية  األسماك  وتشمل  احلفش.  وسمك  الثعبان  وسمك  والسلمون  املرقط  السلمون  مثل  البحار،  ومياه  العذبة 
سمك موسى والقد والتونة. أما القشريات فهي حيوانات مائية لها أصداف صلبة مثل الشبوط واإلستاكوزا واجلمبري. 
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واجلاندوفلي  الصدفية  واحملارات  البحر  وبلح  واحملار  البحر  آذان  وتشمل  الرخوية،  الساللة  إلى  تنتمي  والرخويات حيوانات 
تتضمن  املائية  النباتات  البحر.  وزقاق  البحر  والتماسيح وسالحف  الضفادع  األخرى  املائية  احليوانات  واحلبار. وتشمل 

األعشاب البحرية وورد النيل.

املوضوع 13 :الغابات

1301 وجود مساحة كثيفة األشجار في امللكية

البند اإلطاري. الفترة املرجعية: يوم احلصر
أنواع 1.13.8  حسب  امللكية  "مساحة   0202 البند  خالل  من  األشجار  كثيفة  املساحات  ذات  امللكيات  حتديد  ميكن 

)يتّم  األشجار"  كثيفة  أخرى  وأراضي  "غابات  باعتباره  امللكية  مساحة  من  بعض  تصنيف  مّت  إذا  األرض".  استخدامات 
الرجوع إلى الفقرتني 28.2.8 - 29.2.8 بالنسبة لتعريف هذه الفئة الستخدام األرض(، فاملكية إذاً حتتوي بالتأكيد على 
كثيفة  مساحات  بها  التي  امللكيات  جميع  لتحديد  كافياً  يكون  ال  قد  ذلك  أّن  إال  األشجار.  كثيفة  املساحات  بعض 

األشجار مع إمكانية استخدامها في أنشطة تتعلق بالغابات أو في أغراض أخرى. 

بعض 2.13.8  تضم  وقد  لألرض.  األساسي  االستخدام  مفهوم  أساس  على  األرض  استخدام  تصنيف  يقوم  أوالً، 
حتتوي  أّنها  إاّل  األشجار"  كثيفة  األخرى  واألراضي  "الغابات  األرض  استخدام  بحسب  مصنفة  غير  أراض  امللكيات 
"الغابات واألراضي األخرى كثيفة  النباتات الشجرية األخرى مبا يحقق معايير  أو  الغابات  على مجموعات من أشجار 
األشجار". على سبيل املثال، قد متتد "أرض ذات مروج ومراعي دائمة" ألكبر من 0.5 هكتار وحتتوي على أشجار ونباتات 
جميع  حتديد  يتّم  وكي  باملائة.   10 من  أكبر  بنسبة  علوي  غطاء  مع  أمتار  خمسة  من  ألكثر  مرتفعة  أخرى  شجرية 

امللكيات التي بها غابات وأراضي أخرى كثيفة األشجار، هناك حاجة لبيانات عن استخدام ثانوي لألرض. 

جميع 3.13.8  لتحديد  بالنسبة  األرض  استخدام  منهج  سعة  هكتار   0.5 من  ألكبر  االمتداد  معيار  يحدد  وثانياً، 
أخرى. وفي بعض  أغراض  أو  الغابات  أنشطة  إمكانية االستخدام في  املساحات كثيفة األشجار مع  ذات  امللكيات 
عيش  سبل  استدامة  في  هاماً  دوراً  امللكيات  في  األشجار  كثيفة  الصغيرة  املساحات  تلعب  أن  ميكن  البلدان، 
0.5 هكتار، ميكن تصنيف مثل تلك املساحات باعتبارها "مساحة أخرى" )درجة  امللكيات التي تديرها. وبسبب معيار 

 .)34.2.8 1، انظر أيضاً الفقرة  LU9 في الشكل  استخدام األرض 

احلالي. 4.13.8  املوضوع  ألغراض  األشجار  كثيفة  األرض  مفهوم  تقدمي  يتّم  ذكرها،  سبق  التي  االعتبارات  وبسبب 
)انظر  األشجار  كثيفة  أرض  من  غيرها  أو  غابات  أرض  إّما  معايير  كل  حتقق  التي  األرض  مساحة  إلى  تشير  وهي 
إذا كانت  ما  إلى  األشجار  أرض كثيفة  وجود  ويشير  0.5 هكتار.  االمتداد ألكبر من  فيما عدا معيار   )28.2.8 الفقرة 

املرجعية هي يوم احلصر. الفترة  الزراعية. وتكون  امللكية  التي تشكل  تلك املساحات موجودة على األرض 

1302 مساحة األرض كثيفة األشجار )للملكية(

u أرض الغابات كاستخدام أساسي لألرض
u األرض األخرى كثيفة األشجار كاستخدام أساسي لألرض
u أرض الغابات كاستخدام ثانوي لألرض على أرض زراعية
u األرض األخرى كثيفة األشجار كاستخدام ثانوي لألرض على أرض زراعية
u   األرض األخرى كثيفة األشجار

الفترة املرجعية: يوم احلصر 
يجمع هذا البند البيانات عن املساحة الكلية لألرض كثيفة األشجار في امللكية كما هي محددة في الفقرة 5.13.8 

4.13.8، ومقسمة فرعياً إلى مكونات مختلفة. إّن املساحة الكلية للغابات واألرض األخرى كثيفة األشجار كاستخدام 
أساسي لألرض، مبينة في تصنيف استخدام األرض في البند 0202 )انظر الفقرة 28.2.8(. ويقّسمها البندان الفرعيان 
أ وب إلى مكونيها الفرعيني. ويشير البند الفرعي ج والبند الفرعي د إلى تلك املساحات في امللكية التي حتقق معايير 
طبقاً  زراعية  كأرض  مصنفة  أّنها  إال  التوالي،  على   ،)28.2.8 الفقرة  )انظر  األشجار  كثيفة  األخرى  واألرض  الغابات 
الستخدامها األساسي لألرض. وتغطي األرض الزراعية األرض الصاحلة للزراعة، واألرض ذات احملاصيل الدائمة واألرض 
ذات املروج واملراعي الدائمة )انظر الفقرة 35.2.8(. ويغطي البند الفرعي ج تلك املساحات التي متتد ألقل من 0.5 هكتار 

وحتقق كافة املعايير األخرى إّما ألرض الغابات أو األرض األخرى كثيفة األشجار.
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1303 أغراض األرض كثيفة األشجار )للملكية(

u اإلنتاج
u واملياه التربة  حماية 
u الزراعي حتسني اإلنتاج 
u والثقافية االجتماعية  القيم 
u البيئية والسياحة  الترفيه 
u أخرى

الفترة املرجعية: السنة املرجعية اإلحصائية
يتعلق هذا البند بكل األراضي كثيفة األشجار في امللكية، مبا في ذلك جميع الفئات املدرجة في البند 1302. 6.13.8 

إنتاج  إلى  اإلنتاج  ويشير  اإلحصائية.  املرجعية  السنة  تكون  ما  عادة  التي  ممتدة،  لفترة  بالنسبة  األغراض  تقييم  ويتّم 
واستخراج سلع الغابات، مبا في ذلك منتجات الغابات اخلشبية )اخلشب، احلطب، رقائق اخلشب( وغير اخلشبية )الفطر 

البري، األعناب واملكسرات، الزيوت، األوراق، اللحاء(. 

وتشير حماية التربة واملياه إلى حماية التربة من الرياح وجتريف املياه. حتافظ الغابات على املياه عن طريق زيادة 7.13.8 
االرتشاح، وتقليل سرعة اجلريان السطحي والتآكل السطحي، وخفض الترسب. وتلعب الغابات دوراً في تصفية ملوثات 

املياه، وتنظيم ناجت وتدفق املياه، والتقليل من تأثير الفيضانات وتعزز الترسيب وتخفف امللوحة.

يشير حتسني اإلنتاج الزراعي إلى املواقف اخملتلفة التي تكون فيها األشجار متكاملة في األنظمة الزراعية، مبا 8.13.8 
يوفر مجاالً من املزايا من حيث استعادة واستدامة خصوبة التربة ورفع اإلنتاج الغذائي. على سبيل املثال، في املناطق 
املرتفعة، حيث تتسبب امليول احلادة وغزارة األمطار في مخاطر عالية للتآكل، تساعد األشجار في ثبات التربة العلوية 
ومتنع فقدان املغذيات الهامة، مما يساعد على احلفاظ على اإلنتاج الزراعي. وفي األراضي اجلافة واملناطق شبه القاحلة، 
توفر األشجار واألراضي كثيفة األشجار الظالل للمحاصيل املزروعة وحتميها من درجات احلرارة شديدة االرتفاع. كما 
التربة العلوية نتيجة  الرياح وفقد  التبخر والرشح، وتقلل من سرعة  التربة نتيجة  حتد األشجار من الفاقد من مياه 
التعرية بفعل الرياح. وتعمل األشجار املزروعة كمصدات الرياح وأحزمة األشجار على حماية األرض الزراعية والبنية 

األساسية الزراعية.

إن القيم االجتماعية والثقافية باعتبارها أحد األغراض تشير إلى املوقف الذي تخصص أو تدار فيه مساحة 9.13.8 
الغابات بصورة أساسية من أجل قيم روحية أو ثقافية أو للترفيه العام - على سبيل املثال، الغابات أو املناطق الدينية 
األخرى، الغابات الروحانية، املناطق املقدسة، املدافن، مناطق التلقني، املناطق احملرمة أو مناطق تتعلق بأشكال أخرى من 

املمارسات االجتماعية الروحية أو الثقافية.

التوسع 10.13.8  عن  ناشئ  الغابات،  على  القائمة  البيئية  والسياحة  الترفيه  مناطق  بتنمية  زائد  اهتمام  وهناك 
الشامل للقطاع السياحي، مبا في ذلك السياحة الزراعية، واإلمكانات اخلاصة للغابات في حتسني البيئة املعيشية 
وتدفع  عمل  فرص  وتوفر  الطبيعية،  املوارد  على  البيئية  السياحة  حتافظ  أن  وميكن  اخملتلفة.  الراحة  وسائل  وتوفير 

الريفي.  االقتصاد 

تشمل بنود أخرى األرض كثيفة األشجار بدون صفة محددة.11.13.8 

1304 ما إذا كانت احلراجة الزراعية ممارسة )للملكية(

البند اإلطاري. الفترة املرجعية: السنة املرجعية اإلحصائية
النباتات 12.13.8  أنواع شجر الغابات وغيرها من  زراعة  الزراعية هي نظام مستدام إلدارة األرض يتّم فيه  احلراجة  إن 

الشجرية على نفس األرض كاحملاصيل الزراعية أو املاشية، سواء في نفس الوقت أو في ترتيب دوراني. وتتصف احلراجة 
الزراعة  أنظمة  على  الزراعية  احلراجة  وتشتمل  اخملتلفة.  املكونات  بني  واالقتصادية  البيئية  التفاعالت  بوجود  الزراعية 
اخملتلطة بالغابات )أشجار ومحاصيل(، واحلرجية الرعوية )أشجار وماشية(، والزراعة اخملتلطة بالغابات واملراعي )أشجار 

ومحاصيل وماشية(.

حتسني 13.13.8  أنشطة  مثل  الزراعية،  األنشطة  تكّمل  الغابات  في  معينة  ممارسات  إلى  الزراعية  احلراجة  وتشير 
ويكون  للماشية.  والغذاء  الظالل  توفير  أو  املياه،  مساقط  إدارة  حتسني  أو  التربة،  تآكل  من  احلد  أو  التربة،  خصوبة 
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على الدول وضع إجراءاتها اخلاصة جلمع البيانات عن أنظمة احلراجة الزراعية. وقد يرغب بعضها في جمع البيانات 
اإلحصائية.  املرجعية  السنة  الزراعية هي  احلراجة  لبيانات  املرجعية  الفترة  زراعية معينة.  أنشطة حراجة  عن 

املوضوع 14 :مصائد األسماك

توفر هذه الوحدة بنوداً ألنشطة مصائد األسماك الطبيعية التي تتّم على مستوى العائلة. وليس املقصود 1.14.8 
منها تغطية أنشطة املشروعات السمكية التجارية الضخمة. وتبقى أنشطة مصائد األسماك الطبيعية العائلية 
خارج نطاق اإلحصاء الزراعي مبوجب التصنيف الصناعي الدولي املوحد جلميع األنشطة االقتصادية )املراجعة 4( )كما 

هو موصوف في الفقرة 24.6(. إال أن املوضوع محل اهتمام الكثير من الدول.

إجراء 2.14.8  األخرى كذلك عند  للعائالت  أو  زراعية،  ملكيات  أيضاً  لديهم  الذين  للصيادين  إّما  البنود  وميكن جمع 
الذين  للصيادين  فقط  البنود  جمع  يتّم  الزراعي،  اإلحصاء  نطاق  داخل  بذلك  القيام  وعند  أوسع.  زراعي  إحصاء 
كامالً ألنشطة مصائد األسماك  إطاراً  مّت جمعها  التي  البيانات  توفر  احلالة، قد ال  ملكيات. في هذه  أيضاً  لديهم 
الطبيعية العائلية أو صورة كاملة ملصائد األسماك العائلية في الدولة؛ وميكن أن تسمح فقط بالتحليل املترافق 

الزراعية.  البنود  مع 

األخرى، 3.14.8  للعائالت  بالزراعة  تتعلق  إضافية  بيانات  فيه جمع  يتّم  أوسع  زراعي  إحصاء  إجراء  في  دول  ترغب  وقد 
باإلضافة إلى تلك التي لديها ملكيات )كما متّت املناقشة في الباب اخلامس(. وفي هذه احلالة ميكن تطبيق البنود على 
املوجودة خارج نطاق  للوحدات  بالنسبة  ويتّم مناقشة مناهج احلصر  الزراعية.  أو غير  الزراعية  املنتجة سواء  العائالت 
اإلحصاء الزراعي في الباب اخلامس. كما ميكن أن توفر هذه البيانات حساباً أكثر اكتماالً ألنشطة الصيد العائلي. وملزيد 
من املعلومات ميكن للقارئ الرجوع إلى املنشور توجيهات لتعزيز إحصائيات مصائد األسماك وتربية األحياء املائية من 

خالل إطار إحصائي )اإلستراتيجية العاملية، 2015(. 

1401 انخراط أعضاء العائلة في نشاط صيد األسماك 

u  العائلة في 
u  في وحدات اقتصادية أخرى

البند اإلطاري. الفترة املرجعية: السنة املرجعية اإلحصائية
إن عضو العائلة هو شخص يشكل جزءاً من العائلة. ويوجد تعريف للعائلة في الفقرة 4.14.8.5.6 

ويشير البند إلى العائالت التي ينخرط أّي عضو فيها إّما في أنشطة صيد األسماك في البحر أو في أنشطة 5.14.8 
صيد األسماك في املياه العذبة، بصرف النظر عن الكّم الزمني لهذا االنخراط. ويتعلق االنخراط في صيد األسماك 
العائلي بنشاط صيد األسماك للحساب اخلاص للعائلة - مبعنى، لالستخدام النهائي اخلاص أو للبيع/املقايضة. أما 
االنخراط "في وحدات اقتصادية أخرى" فيشير إلى أعضاء العائلة املنخرطني في نشاط صيد األسماك الطبيعي خارج 

العائلة، أي في عائلة أخرى، أو مشروع صيد أسماك أو في وحدة اقتصادية أخرى.

 6.14.8 ISIC وال يغطي البند العائالت التي يعمل أعضاؤها فقط في معاجلة منتجات مصائد األسماك )محددة في
املراجعة 4 الدرجة 1020( أو فقط في جتارة منتجات صيد األسماك. وتشير التجارة إلى تبادل املنتجات عيناً )مبا في ذلك 

املقايضة( أو مقابل دفع نقدي.

والصيد 7.14.8  البحري  الصيد  وتغطي   )4 )املراجعة   ISIC 031 من  اجملموعة  الطبيعية في  وتقع مصائد األسماك 
احلّية  املائية  الكائنات  جمع  أو  نزع  نحو  املوجهة  والتجميع  واجلمع  الصيد  "أنشطة  وتشمل  العذبة.  املياه  في 
املياه الشاطئية  أو  النباتات من مياه احمليطات  والقشريات( مبا في ذلك  والرخويات  بالدرجة األولى األسماك،  )وهي 
مثل  األسماك  صيد  معدات  مبختلف  اعتياداً،  أكثر  أو  يدوياً،  األخرى،  واألغراض  اآلدمي  لالستهالك  الداخلية  أو 
)على سبيل  البحري  للمد  الساحلي  اخلط  األنشطة على  بهذه  القيام  وميكن  الثابتة.  والفخاخ  واألسالك  الشباك 
أكثر شيوعاً  أو  أو من مخابئ منزلية  )باستخدام( شباك شاطئية،  أو  واحملار(  البحر  بلح  الرخويات مثل  املثال، جمع 
)اجملموعة  املائية  األحياء  تربية  عكس  وعلى  البحرية.  أو  الشاطئية  أو  الساحلية  املياه  في  جتارية  قوارب  استخدام 
إذا كان  النظر عما  يتّم احلصول عليه عادة ملكية عامة بصرف  الذي  املائي  املورد  4(، يكون  املراجعة   ISIC 032 من، 

في  الصيد  على  األنشطة  تلك  تشتمل  كما  استغالل.  حقوق  بدون  أم  استغالل  بحقوق  مّت  قد  املورد  هذا  حصاد 
تربية  والقشريات  والرخويات  األسماك  تربية  األسماك  صيد  نشاط  ويستبعد  الغرس".  مجددة  املائية  املسطحات 

املائية.  األحياء  تربية   :12 املوضوع  الذي يغطيه  مغلقة، 
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أما صيد األسماك فيتضمن أّي نشاط - خالف األبحاث العلمية التي جتريها سفينة أبحاث علمية - يشتمل 8.14.8 
على اصطياد أو أخذ أو حصاد األسماك، أو أية محاولة في هذا السبيل، أو أي نشاط يتوقع منه بصورة منطقية التوصل 

إلى اصطياد أو أخذ أو حصاد األسماك، وأية عمليات بحرية لدعم ذلك. 

1402 عدد أعضاء العائلة املنخرطني في نشاط صيد األسماك بالنوع

العدد اإلجمالي املنخرط في:
u العائلي نشاط صيد األسماك 
u  وحدات اقتصادية أخرى

الفترة املرجعية: السنة املرجعية اإلحصائية
الغرض من هذا البند هو احلصول على املعلومات املتعلقة بعدد أعضاء العائلة العاملني في:9.14.8 

نشاط صيد األسماك العائلي - أي مصائد األسماك الطبيعية العائلية؛ و/أو أ( 
نشاط صيد األسماك خارج العائلة - أي في عائالت أخرى أو مشروعات صيد األسماك التجارية أو الوحدات ب( 

األخرى. االقتصادية 

وإذا كان أحد أعضاء العائلة قد شارك في نشاط الصيد الطبيعي في العائلة وفي وحدة اقتصادية أخرى 10.14.8 
خالل  الوقت  معظم  فيها  أمضى  التي  للنشاط/الوحدة  ويخصص  فقط  واحدة  مّرة  يحسب  أن  يجب  فإّنه  معاً، 

املرجعية.  السنة 

وقد ترغب دول في حتديد حجم العمل الذي ساهم به أعضاء العائلة املشاركون في نشاط صيد األسماك 11.14.8 
العائلي. وميكن أن يتّم قياس زمن العمل املتعلق بنشاط صيد األسماك ألعضاء العائلة على أساس تقدير الساعات 
أو األيام التي مّت العمل فيها في امللكية، أو باستخدام فئات واسعة مثل سنة كاملة/جزء من السنة أو دوام كامل/
دوام جزئي، حسبما كان ذلك عملياً ومالئماً بالنسبة للظروف القومية. وتقيس السنة الكاملة/جزء من السنة عدد 
الشهور أو األسابيع التي يتّم فيها العمل خالل السنة. ويقيس الدوام الكامل/الدوام اجلزئي عدد الساعات التي مّت 
 40 أو  اليوم  العمل فيها كل يوم أو كل أسبوع، حسبما يكون التقدير مقابل معيار ما مثل ثمان ساعات عمل في 

ساعة عمل في األسبوع. 

املرأة في مجال 12.14.8  أنشطة  دقيقة عن  للحصول على معلومات  بيانات هامة  بالنوع  املتعلقة  البيانات  وتعتبر 
صيد األسماك.

1403 عدد مصائد األسماك حسب اجلنس واملستخدمة بواسطة العائلة 

الفترة املرجعية: السنة املرجعية اإلحصائية
صيد 13.14.8  في  تعمل  التي  العائالت  من  األسماك  صيد  أنشطة  في  باألجر  العاملني  إلى  البند  هذا  يشير 

مصائد  أنشطة  في  وظيفة  لديهم  أشخاص  هؤالء  العائلة.  أعضاء  من  ليسو  الذين  العاملني  أي   - األسماك 
لتلك  بالنسبة  استخدامهم  ووضع  املرجعية،  السنة  خالل  ما  وقت  في  عائلي  أسماك  صيد  ملشروع  األسماك 
في  السنة  خالل  ما  وقت  في  العائلي  األسماك  صيد  مشروع  في  عملوا  أّنهم  مبعنى  "مستخدمني"،  الوظيفة 
لفترات  والعاملني  املوسميني  العمال  جانب  إلى  املنتظمني  املستخدمني  ذلك  ويتضمن  األجر.  مدفوعة  وظيفة 
توجد  أّنه  إال  آخر،  زراعي  منتج  أو  غذاء  شكل  في  أو  نقداً،  العاملني  أجر  دفع  وميكن  العرضيني.  والعّمال  قصيرة 
ويتّم  األجر.  مدفوع  االستخدام  أشكال  من  كشكل  العمالة  تبادل  يعامل  أن  ويجب  أخرى.  تعويضية  ترتيبات 
بيانات  تكون  أن  ويجب  األسماك.  في صيد  يعملون  ال  ولكنهم  العائلة  قبل  من  املستخدمني  األشخاص  استبعاد 

.)11.14.8 الفقرة  )انظر  العائلة  املماثلة ألعضاء  البيانات  للمستخدمني متوافقة مع  العمل  زمن 

الباب الثامن: وصف موضوعات وبنود اإلحصاء الزراعي



126

1404 ترتيبات الوصول لصيد األسماك 

u البحرية الوصول لصيد األسماك  ترتيبات 
u ترتيبات الوصول لصيد األسماك في املياه العذبة
u البحرية ترتيبات مطلوبة للوصول لصيد األسماك  ال توجد 
u ال توجد ترتيبات مطلوبة للوصول لصيد األسماك في املياه العذبة

الفترة املرجعية: السنة املرجعية اإلحصائية
يشير هذا البند إلى ترتيبات دخول األفراد في مجال استخدام املوارد املائية لغرض صيد األسماك. وتشتمل 14.14.8 

الرسمية لكل من األفراد واجلمعيات. كما تستخدم  التراخيص( وغير  الرسمية )مثل  ترتيبات دخول اجملال على احليازة 
أنظمة احليازة لتنظيم الوصول إلى املوارد الطبيعية مثل اخملزون السمكي، كما ميكن أن تكون في صورة غير رسمية أو 

تؤسس بصورة رسمية من خالل القوانني أو األعراف اجملتمعية. 

واملناطق 15.14.8  املتاخمة  املاحلة  املياه  ذلك  في  مبا  واحمليطات،  البحار  في  الصيد  إلى  البحري  األسماك  صيد  ويشير 
واألنهار  البحيرات  الداخلية، مبا في ذلك  املياه  الصيد في  إلى  العذبة  املياه  الشاطئية؛ كما يشير صيد األسماك في 
عن  النظر  بصرف  باألرض،  احملاطة  للمياه  األخرى  واملناطق  والسدود  الداخلية  والقنوات  والبرك  املائية  واجملاري  واجلداول 

ملوحة املياه. 

1405 الغرض األساسي لنشاط العائلة في صيد األسماك

u الشخصي لالستهالك  اإلنتاج أساساً 
u للبيع أساساً  اإلنتاج 

الفترة املرجعية: السنة املرجعية اإلحصائية
إن الغرض من هذا البند هو احلصول على مؤشر واسع لدرجة املساهمة في اقتصاد السوق. وفي احلاالت التي 16.14.8 

يكون فيها الصيد العائلي ألكثر من غرض واحد، فإن الغرض األساسي يجب أن يكون هو الغرض الذي ميثل القيمة 
األكبر ملنتجات صيد األسماك.

ويشمل البيع بيع اإلنتاج نقداً أو االستبدال مبنتجات أخرى )مقايضة(. يجب أن ال يتّم أخذ التصرف في اإلنتاج 17.14.8 
الزراعي بطرق أخرى - على سبيل املثال، مدفوعات العمالة، اإلرسال ألعضاء العائلة، كهدايا أو لدفع الضرائب - في 

االعتبار عند تقدير الغرض األساسي.

1406 نوع قوارب الصيد املستخدمة باملصدر

أ( قوارب ذات محّركات:
u  العائلة فقط مملوكة ألعضاء 
u مملوكة ملكية مشتركة للعائلة مع عائالت أخرى
u )ُمعار من آخرين )مبقابل أو بدون مقابل

ب( قوارب بدون محركات:
u  العائلة فقط مملوكة ألعضاء 
u مملوكة ملكية مشتركة للعائلة مع عائالت أخرى
u )ُمعار من آخرين )مبقابل أو بدون مقابل

ج( ال توجد قوارب مستخدمة

الفترة املرجعية: السنة املرجعية اإلحصائية
يشير هذا البند إلى استخدام قارب لصيد األسماك. ويشير القارب الذي يعمل مبحرك إلى استخدام محركات، 18.14.8 

سواء داخلية أو خارجية، في الدفع امليكانيكي. وال يشمل القوارب/السفن التي على سطحها محّركات تستخدم فقط 
في تشغيل الرافعات أو املعدات. وفي بعض احلاالت يتّم صيد األسماك من الشاطئ أو على الشاطئ، وفي هذه احلالة 

ال يتّم استخدام أي قارب.
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1407 نوع معدات صيد األسماك املستخدمة

الفترة املرجعية: السنة املرجعية اإلحصائية
 يوصى باستخدام اخلصائص التالية، على أساس التصنيف اإلحصائي الدولي املوحد ملعدات صيد األسماك، 19.14.8 

"ISSCFG" )الفاو، 1990(، جلمع املعلومات عن معدات صيد األسماك:

u شباك دوارة
u شباك جرافة
u شباك جرارة
u  كراكات
u شباك رفع
u متدلية شباك 
u واملعقدة اخليشومية  الشباك 
u الفخاخ
u واألسالك اخلطاطيف 
u احلربون
u احلصد ماكينات 
u )معدات منّوعة )مبا في ذلك التجميع باليد بوسائل يدوية بسيطة

صيد 20.14.8  معدات  فئات  وتصنيف  تعريف  في  الفئات  من  فئة  لكل  للمعدات  التفصيلية  األوصاف  وتوجد 
الوخز،  وشباك  املناولة،  وشبكات  اليدوية  الشباك  على  املنّوعة  املعدات  فئة  وتشتمل   .)1990 )الفاو،  األسماك 
احليوانات  واملفرقعات،  السموم  غطس،  معدات  بدون  أو  مع  بسيطة،  يدوية  وسائل  باستخدام  اليدوي  والتجميع 

إلخ. الكهربائي،  الصيد  املدربة، 

التصنيف 21.14.8  مراجعة  في  العمل  يجرى  كان   ،2020 الزراعي  لإلحصاء  العاملي  البرنامج  إعداد  يتّم  كان  وبينما 
اإلحصائي الدولي املوحد ملعدات صيد األسماك. وألغراض املقارنات الدولية، من املفّضل أن تستخدم الدول فئات معدات 

صيد األسماك طبقاً ألحدث تصنيفات ذلك التصنيف. 

املوضوع 15 :البيئة/انبعاثات غازات الدفيئة 

استجابة للطلب املتزايد على البيانات البيئية الزراعية عن انبعاثات غازات الدفيئة وانبعاثات األمونيا، باإلضافة 1.15.8 
إلى حساب كميات غاز النيتروجني، يتضمن البرنامج العاملي لإلحصاء الزراعي 2020 موضوعاً جديداً مع مجموعة من 
البنود التي ميكنها مساعدة الدول على تقييم االنبعاثات التي حتدث عندها، وذلك بقصد حتسني احلصر الوطني لغازات 

الدفيئة، ومن ثم متكني التخطيط إليجاد استجابات فّعالة للتغيرات املناخية وتسهيل الوصول إلى التمويل الدولي. 

التزامات الدول املتفق عليها عاملياً بشأن اإلفادة املنتظمة عن احلصر الوطني 2.15.8  ويتناول املوضوع بصورة خاصة 
الكربون عن  وإزالة  "UNFCCC" حول املصادر  املناخ  الدفيئة، التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغير  النبعاثات غازات 
طريق مصارف الكربون من كافة القطاعات، مبا فيها القطاع الزراعي. وتغطي بنود املوضوع القطاعات اإلنتاجية ذات 
الصلة للمحاصيل واملواشي، مع التركيز على البنود الهامة اجلديدة التي حتتاجها الدول من أجل عمليات حصر أكثر 
اكتماالً ودقة لغازات الدفيئة، متشياً مع اخلطوط اإلرشادية العاملية للفريق احلكومي الدولي املعني بتغير املناخ، املعتمد 
أخرى  موضوعات  في  بالفعل  مغطاة  املقترحة  البنود  بعض  إّن  املناخ.  تغير  بشأن  اإلطارية  املتحدة  األمم  اتفاقية  من 
بالبرنامج العاملي لإلحصاء الزراعي 2020، ولذلك يتّم اإلشارة إليها فقط في هذا املوضوع. وملزيد من املعلومات، ميكن 
للقارئ الرجوع إلى املنشور تقدير انبعاثات غازات الدفيئة في الزراعة - دليل لتناول متطلبات البيانات للدول النامية 

)اإلستراتيجية العاملية، 2014أ(.

إّن إنتاج املاشية مسئول عاملياً عن أكثر من 40 باملائة من انبعاثات غازات الدفيئة مباشرة من خالل التخمر املعوي، 3.15.8 
الزراعة، من خالل التخمر املعوي وخزين السماد العضوي واستخداماته.  انبعاثات غاز األمونيا من  وعن أكثر من ثلثي 
وتوجد تلك الصلة بانبعاثات غازات الدفيئة أيضاً على املستوى الوطني في كثير من البلدان. وعلى ذلك، يكون التقسيم 
األكثر تفصيالً للماشية في امللكية ضرورياً من أجل حتسني عمليات احلصر وقياس التأثير على البيئة بصورة أكثر فاعلية. 

الباب الثامن: وصف موضوعات وبنود اإلحصاء الزراعي



128

وحيثما تغلب األبقار على فئات املاشية في دولة من الدول، فإّن احلد األدنى للتقسيم يجب أن يشتمل على متييز 4.15.8 
بني أعداد رؤوس البقر املنتجة أللبان وغير املنتجة لأللبان )أي بقر اللحوم(. وعالوة على ذلك، تعد البنود الثالثة املغطاة 

في املوضوع 5: املاشية، ذات صلة بحسابات االنبعاثات. 

0501 نوع نظام املاشية

إّن هذا البند محدد في املوضوع 5 املاشية. 5.15.8 

0504 عدد احليوانات: السن واجلنس )لكل نوع من أنواع املاشية(

إن هذا البند محدد في املوضوع 5 املاشية. 6.15.8 

0505 عدد احليوانات حسب الغرض )لكل نوع من أنواع املاشية(

إن هذا البند محدد في املوضوع 5 املاشية. 7.15.8 

1501 نوع ممارسات الرعي احليواني

الفترة املرجعية: السنة املرجعية اإلحصائية
إّن رعي املاشية هو مصدر التغذية الوحيد للماشية التي يتّم تربيتها في النظام الرعوي )انظر البند 0501 "نوع 8.15.8 

نظام املاشية"(. إال أّن هذا البند غير مطلوب لفئة املاشية البدوية. ويعتبر الرعي أيضاً ممارسة شائعة في النظام اخملتلط 
إال أّنه ال يطبق في النظام الصناعي. 

فئات 9.15.8  مع  املاشية  وحدة  من  املستقاة  املعلومات  جمع  إّن  املراعي.  نوعية  على  كبير  تأثير  احليواني  وللرعي 
أّن  واألهم هو  التدهور.  أو شديدة  التدهور  أو متوسطة  املراعي -غير متدهورة  تقدير وضع  أدناه يحسن من  الرعي 
هذا البند يسمح بعملية تقدير أكثر دّقة للمساحة التي يترك فيها السماد العضوي على املرعى. ومتثل العملية 
الثانية ثاني أكبر مصدر النبعاثات غازات الدفيئة عاملياً، وكذلك في كثير من البلدان التي يكون فيها نشاط تربية 

سائداً.  نشاطاً  املاشية 

وميّيز اإلحصاء الزراعي بني نوعني من أنواع الرعّي احليواني:10.15.8 

u  :الرعي في امللكية 
l  مساحة املرعى خالل السنة
l احليوانات عدد 
l جزء السنة الذي يتّم فيه رعي احليوانات
u  :العامة املراعي 

l  احليوانات عدد 
l جزء السنة الذي يتّم فيه رعي احليوانات

يشير املرعى العام إلى أرض ال تتبع امللكية الزراعية بصورة مباشرة، ولكن تطبق عليها حقوق عامة. وبشكل 11.15.8 
حقوق  ممارسة  آخر  لشخص  يحق  إلخ.(  أبرشية،  )والية،  عامة  لسلطة  مملوكة  زراعية  مساحة  هو  العام  املرعى  عام، 
مشتركة عليها، وتكون هذه احلقوق ممارسة بصورة مشتركة مع آخرين. وال تدخل هنا املراعي املستأجرة أو يتمتع املالك 
بحقوق عليها مخصصة من قبل األبرشية أو منظمة أخرى -على سبيل املثال، أرض الرعي املشترك احملصصة على 

أساس الفدان.

وتعني املساحة التي متّ الرعي فيها خالل السنة املساحة الكلية للمراعي اململوكة أو املستأجرة أو اخملصصة 12.15.8 
بأي شكل آخر للملكية الزراعية والتي ترّبى أو ترعى فيها احليوانات خالل السنة املرجعية. كما ميكن أيضاً حصد املساحة 

التي مّت فيها الرعي عن طريق اجلز واحلصاد أو باستخدام وسائل أخرى.

ويعني عدد احليوانات العدد الكلي للحيوانات التابعة للملكية ورعت في العراء. أّما إذا رعت احليوانات أكثر من 13.15.8 
مرة واحدة خالل السنة املرجعية، فإنها حتسب مرة واحدة فقط.

أما جزء السنة الذي يتّم فيه رعي احليوانات فيعني طول املّدة الزمنية التي قضتها احليوانات في املرعى العام 14.15.8 
)وقد يكون املرعى مملوكاً أو ُمستأجراً أو مخصصاً كملكية زراعية أو كمرعى عام( ويتّم حتديد جزء السنة بغض النظر 
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عن تواجد احليوانت في املرعى في أثناء الليل أو في أماكن مغلقة. وميكن السؤال عن اجلزء كعدد تقريبي من الشهور أو 
في فئة زمنية: 

u حتى 3 أشهر
u من 3 أشهر إلى أقل من 6 أشهر
u من 6 أشهر إلى أقل من 9 أشهر
u أكثر من 9 أشهر

الرعي 15.15.8  متارس  التي  امللكيات  لكل  بالنسبة  نفسه  باملراعي هو  العراء  احليوانات في  وجود  زمن  يكون  ما  وعادة 
احليواني في مساحة معينة. ومن ثم ميكن لتقدير خبراء أو عينة صغيرة من امللكيات توفير املعلومات الالزمة. 

1502 استخدام السماد العضوي

الفترة املرجعية: السنة املرجعية اإلحصائية
الدفيئة 16.15.8  غازات  انبعاثات  اخلصوص  وجه  وعلى  الزراعية  البيئية  املؤشرات  حلساب  مناسباً  البند  هذا  يعتبر 

واألمونيا. وال يطبق على امللكيات التي بها نظام تربية ماشية بدوي )انظر البند 0501 "نوع نظام تربية املاشية"(. 

u  النسبة املئوية من مراعي امللكية التي يتّم ترك السماد العضوي املتخلف من احليوانات عليها )هذه الفئة
غير ضرورية إذا مّت إدخال بنود الرعي احليواني( 

u  اجلزء من السماد العضوي املتروك على املرعى والذي يزال لالستخدام كوقود
l ال يتّم إزالة أي شيء
l %50 يتّم إزالة حتى
l يتّم إزالة أكثر من 50% ولكن ليس الكل
l  يتّم إزالة كل السماد العضوي
u )املزارع عليها )منتشر التي يتّم وضع السماد العضوي الصلب/سماد  الزراعية  املساحة 
u )التي يتّم وضع السماد املعجون عليها )منتشر الزراعية  املساحة 
u  السماد العضوي الذي ينشر يومياً في احلقول

)انظر التعريفات في الفقرة 19.15.8(

1503 نظام إدارة السماد العضوي

الفترة املرجعية: السنة املرجعية اإلحصائية
الدفيئة 17.15.8  غازات  انبعاثات  اخلصوص  وجه  وعلى  الزراعية  البيئية  املؤشرات  حلساب  مناسباً  البند  هذا  يعتبر 

واألمونيا. وال يطبق على امللكيات التي بها نظام إنتاج ماشية بدوي )انظر البند 0501 "نوع نظام تربية املاشية"(. 

u :توفر مرافق تخزين
l  املزارع الصلب/سماد  العضوي  السماد 
l السائل العضوي  السماد 
l املعجون السماد 
u :املستخدمة التخزين  نوع مرافق 

لكافة أشكال السماد العضوي:
l )هاضمات الغاز احليوي )مفاعالت الغاز احليوي

بالنسبة للمعجون:
l املعجون خزان السماد 
l الالهوائي حوض السماد العضوي 
l  احليهوائية املعاجلة 
u أو املفتوحة التخزين املغطاة  مرافق 

l املزارع الصلب/سماد  العضوي  للسماد 
l السائل العضوي  للسماد 
l ن للمعجو
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قد توجد حاالت بها كال مرافق التخزين املغطاة واملفتوحة من نفس النوع مللكية واحدة. وميكن السؤال عن 18.15.8 
معلومات تتعلق بالنسبة املئوية لسعة املرافق املغطاة، كلما كان ذلك ممكناً.

ولغرض اإلحصاء الزراعي، يتّم استخدام التعريفات التالية: 19.15.8 

u  مع لفرشه(،  املستخدم  التنب  غطاء  بدون  أو  )مع  أليفة  حيوانات  روث  هو  املزارع  الصلب/سماد  السماد 
احتمال أن يوجد به كمية صغيرة من البول.

u .السماد السائل هو بول احليوانات األليفة، مع احتمال أن يوجد به كمية صغيرة من الروث و/أو املياه
u  السماد املعجون هو سماد عضوي في الشكل السائل، أو خليط من روث وبول احليوانات األليفة، مع احتمال

وجود مياه و/أو كمية صغيرة من التنب
u  .السماد العضوي املزال لالستخدام كوقود عبارة عن أقراص روث مجفف يتّم حرقها كوقود
u  على ووضعه  احلجز  مرافق  من  روتيني  بشكل  العضوي  السماد  إزالة  يتّم  أنه  تعني  مباشرة  يومياً  ينشر 

أراضي احملاصيل أو املرعى في غضون 24 ساعة من إفرازه؛ وال توجد حاجة ملكان تخزين.
u  ويعني مرفق التخزين للسماد العضوي الصلب/سماد املزارع عادة منشأ ثالثي األضالع أو مستطيل أو مربع

اجلانب  بها ميل جتاه  األرضية  أن تكون  أو اخلشب. وميكن  املسلحة  اخلرسانة  أرضية خرسانية وجدران من  ذا 
ويخزن  مزراب  في  العضوية  السماد  رصات  من  السائل(  )اجلزء  التسرب/الصرف  جتميع  يتّم  حيث  املفتوح 

بشكل منفصل. ويتّم استبعاد كومة أو رصة السماد العضوي الصلب اخملزن في احلقل قبل نشره.
u  ويعني مرفق تخزين السماد العضوي السائل/املعجون عادًة خزان غير مسرب للمياه، مفتوح أو مغطى، أو

السائل/املعجون. العضوي  السماد  لتخزين  حوض مبطن 
u  يتّم املعجون. كما  السماد  نفاذة، يستخدم في تخزين  املعجون هو خزان، عادة مصنوع من مادة غير  خزان 

إدخال احلفر أو األقبية غير املسربة للمياه أسفل/ضمن حظائر املاشية.
u  وتكون املعجون.  السماد  تخزين  في  تستخدم  عادة،  تبطن  التربة،  في  حفرة  فهو  الالهوائي  احلوض  أما 

التخزين، حسب الطقس السائد في املنطقة، ومعدل  الالهوائية مصممة ألطوال مختلفة من  األحواض 
حتميل األجزاء الصلبة املتطايرة وعوامل التشغيل األخرى. وميكن إعادة تدوير املياه اخلارجة من احلوض كمياه 

غسيل أو تستخدم في ري وتسميد احلقول.
u  أو صناعية  إّما  تهوية  مع  كسائل  اجملمع  العضوي  للسماد  العضوية  األكسدة  هي  الالهوائية  املعاجلة 

وترجع  الرطبة،  واألراضي  والطفيلية  احليهوائية  البرك  أنظمة  على  الطبيعية  التهوية  وتقتصر  طبيعية. 
خالل  باألكسجني  فقيرة  األنظمة  هذه  تصبح  املعتاد  وفي  ثم،  ومن  الضوئي.  التمثيل  لعملية  أساساً 

الشمس. اختفاء أشعة 
u  وتعتبر مرافق تخزين السماد العضوي مغطاة )بأغطية خرسانية، خيام، مشمع، إلخ( عندما تكون محمية

من األمطار أو عوامل التعرية األخرى وميكن للغطاء أن يحد من انبعاث غاز النشادر.
u  أو احليوانات ال هوائياً، مع  روث  احليوي( هي مفاعالت جمع وهضم  الغاز  )مفاعالت  احليوي  الغاز  هاضمات 

بدون قش و/أو مواد أخرى مثل براية اخلشب أو نشارة اخلشب، إلخ، في حاوية ضخمة أو حوض مغطى. ويتّم 
تصميم وتشغيل الهاضمات الستقرار الفضالت عن طريق اخلفض امليكروبي للمركبات العضوية املعقدة 

إلى "CO2 وCH4"، وهو ما ميكن احلصول عليه وإشعاله أو استخدامه في إنتاج الطاقة. 

1504 االستخدام النهائي للسماد العضوي املعالج 

الفترة املرجعية: السنة املرجعية اإلحصائية
يشير هذا البند إلى النسبة املئوية الستخدام السماد العضوي الذي يخرج من نظام إدارة السماد العضوي، 20.15.8 

ويطبق على كافة امللكيات التي بها أراضي وامللكيات التي ليس بها أراضي ذات النوعية غير البدوية لنظام تربية املاشية 
)انظر البند 0501 "نوع تربية املاشية"(. وهو يشير إلى السماد العضوي:

u مخصبة كمادة  املستخدم 
u كوقود املستخدم 
u البناء املستخدم في 
u غذائية املستخدم كمادة 
u أخرى استخدامات 

إنتاج 21.15.8  في  املستخدم  العضوي  السماد  إلى  كوقود  النهائي  االستخدام  يشير  الزراعي،  اإلحصاء  ولغرض 
حرقها  يتّم  الروث  من  أقراص  في  وجتفيفه  جمعه  يتّم  الذي  أو  املرعى،  في  املتروك  العضوي  السماد  إن  الطاقة. 
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االستخدام  ويعني  العضوي".  السماد  1502 "استخدام  البند  به هنا، ولكن حتت  اإلفادة  يتّم  لالستخدام كوقود، ال 
النهائي في البناء أّن السماد العضوي يستخدم كمركب إلعداد مواد البناء. وتصف أخرى تلك االستخدامات التي 
أو مينح  العضوي  السماد  يباع  وغالباً  امللكيات.  املستورد من  العضوي  السماد  السابقة، مثل  الفئات  تذكر في  لم 

مخصب. كسماد  ليستخدم  آلخرين  مجاناً 

0411 استخدام كل نوع من األسمدة 

إّن هذا البند مغطى في املوضوع 4: احملاصيل. تعتبر بيانات استخدام األسمدة وأنواعها بيانات مناسبة حلساب 22.15.8 
انبعاثات غازات الدفيئة وغاز النشادر. 

0412 املساحة املسمدة لكل نوع من أنواع األسمدة ونوع احملصول الرئيسي 

إّن هذا البند مغطى في املوضوع 4: احملاصيل. تعتبر بيانات استخدام األسمدة وأنواعها بيانات هامة حلساب 23.15.8 
انبعاثات غازات الدفيئة وغاز النشادر. 

وحدة ثانوية لزراعة األرز
إّن زراعة األرز مسئولة عن 10 باملائة من انبعاثات غازات الدفيئة على مستوى العالم في الزراعة، إال أن النسبة 24.15.8 

أعلى من ذلك كثيراً في البلدان املنتجة لألرز. وتعتبر البنود التالية بنوداً مناسبة لتحسني دقة تقديرات انبعاثات غازات 
الدفيئة من زراعة األرز. 

1505 طول فترة النمو لزراعة األرز

الفترة املرجعية: السنة املرجعية اإلحصائية
ويعني طول فترة النمو عدد األشهر بني زراعة احملصول واحلصاد. 25.15.8 

1506 زراعة األرز - أنظمة الرّي واملياه

الفترة املرجعية: السنة املرجعية اإلحصائية
في 26.15.8  واحملددة  محصول"  نوع  لكل  "املساحة   0305 البند  في  جمعها  يتّم  التي  املعلومات  البند  هذا  يكّمل 

على  بند  إنه  املياه.  استخدام  ونظم  األرز  بري  يتعلق  ما  خاصة   ،)16.3.8 -15.3.8 الفقرتني  )انظر  الرّي   :3 املوضوع 
البيانات على مستوى احلقل/قطعة  أّنه من األسهل جمع  أنه ألسباب تشغيلية، قد جتد دول  مستوى امللكية. إال 

الواحدة ميكن أن يكون بها نظم استخدام مياه مختلفة حلقول اخملتلفة. أّن امللكية  األرض، حيث 

u :نظم استخدام املياه قبل فترة النمو
l  الغمر السابق على بداية املوسم
l  عدم الغمر السابق على بداية املوسم

ويعني الغمر السابق على بداية املوسم أن األرض قد مّت غمرها باملياه ملدة 30 يوم متواصلة على األقل أو أكثر 27.15.8 
قبيل الزراعة. 

ويعني عدم الغمر السابق على بداية املوسم أن األرض قد مّت غمرها باملياه ألقل من مدة 30 يوم متواصلة أو لم 28.15.8 
يتّم غمرها باملياه قبيل الزراعة. 

u :نظم استخدام املياه خالل فترة النمو
l  الرّي - الغمر املتواصل
l  الرّي - الغمر املتقطع
l  زراعة األرز مبياه األمطار وفي مناطق املياه العميقة

يعني الرّي - الغمر املتواصل حقل به مياه مستمرة طوال فترة منو األرز وميكن أن يجف فقط للحصاد )جفاف 29.15.8 
نهاية املوسم(.

يعني الري - الغمر املتقطع حقل به فترة تهوية واحدة على األقل ملدة تزيد عن ثالثة أيام خالل فترة منو األرز.30.15.8 

وتعني زراعة األرز مبياه األمطار وفي مناطق املياه العميقة األرز املزروع في حقول مرتفعة ذات جدران واقية 31.15.8 
األمطار كمصدر  على  متاماً  تعتمد  الغزيرة، في مناطق  األمطار  السطح خالل  الفيضان على  مياه  بتراكم  للسماح 
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لإلمداد باملياه. وتغمر مناطق املياه العميقة لزراعة األرز عادة بعمق يزيد عن 50 سم ملدة شهر واحد أو ملدة أطول خالل 
موسم الزراعة. 

1507 التعديالت العضوية للتربة املستخدمة لزراعة األرز

الفترة املرجعية: السنة املرجعية اإلحصائية
وباإلضافة إلى املعلومات التي مّت السؤال عنها بالفعل في البند 0412 "املساحة املسّمدة لكل نوع من أنواع 32.15.8 

التالي  اإلضافي  التقسيم  يعطي   ،)46.4.8 الفقرة  )انظر  احملاصيل   :4 املوضوع  في  الرئيسي"  احملصول  ونوع  األسمدة 
لألسمدة العضوية املستخدمة معلومات هامة عن ممارسات زراعة األرز.

u )أو أقل القش املستخدم قبيل الزرعة بفترة وجيزة )30 يوماً 
u )ًالقش املستخدم قبل الزراعة بفترة طويلة )أكثر من 30 يوما
u  اخملتلط العضوي  السماد 
u  املزارع العضوي سماد 
u  األخضر العضوي  السماد 

ويعني القش املستخدم قبيل الزرعة بفترة وجيزة )30 يوماً أو أقل( أّنه يتّم إدخال القش بالتربة قبل زراعة 33.15.8 
األرز مبا ال يزيد عن 30 يوماً.

ويعني القش املستخدم قبل الزرعة بفترة طويلة )أكثر من 30 يوماً( أّنه يتّم إدخال القش بالتربة قبل زراعة 34.15.8 
األرز بفترة تزيد عن 30 يوماً.

السماد العضوي اخملتلط هو خليط من الركائز العضوية املتحللة، مثل أوراق األشجار والسماد العضوي، يستخدم 35.15.8 
لتحسني بنية التربة ويوفر مواداً للتغذية. وبدالً من ذلك، يشير إلى الركائز العضوية التي حدث لها حتلل حيوي وتثبيت 

وحتولت إلى منتج نهائي مستقر وخالي من مسببات املرض وبذور النباتات، وميكن االستفادة به في األرض )هوج، 1993(.

السماد العضوي الصلب/سماد املزارع- انظر الفقرة 19.15.8. 36.15.8 
أّما محاصيل السماد العضوي األخضر فهي عبارة عن نباتات يتّم زراعتها من أجل إنتاج غطاء للتربة ولتحسني 37.15.8 

اخلصائص الطبيعية والكيميائية والبيولوجية للتربة. وميكن حرث محاصيل السماد العضوي األخضر باالشتراك مع 
احملاصيل )الفاو 2011( 

1508 بقايا احملاصيل

الفترة املرجعية: السنة املرجعية اإلحصائية
ميكن أن تؤثر إدارة واستخدام بقايا احملاصيل على البيئة. هذا البند مطبق على كافة املزارع. ويشتمل تداول بقايا 38.15.8 

احملاصيل على ما يلي:

u  امللكية احملترق في  مساحة احملصول/املرعى 
u بقايا احملاصيل املزالة من احلقول
u  مراعي امللكية اجملددة خالل سنة احملصول

وتشير مساحة احملصول/املرعى احملروقة إلى مساحة احملصول/املرعى حيث مّت حرق بواقي احملاصيل/احلشائش 39.15.8 
خالل سنة احملصول. وتدخل هنا أيضاً احلاالت التي يتّم فيها جتميع البواقي وحرقها في كومة، في احلقول التي جمعت 

منها أو خارجها.

ميكن أن تتكون بواقي/مخلفات احملاصيل من قش أو التنب أو أجزاء النباتات األخرى مع ترك غطاء عضوي جيد 40.15.8 
من بواقي احلصاد السابق.

وتصف بواقي احملصول املزالة من احلقل اجلزء املتخلف من احملصول وال يترك في احلقل. وتشير هذه املعلومات 41.15.8 
فقط إلى حقول احملاصيل التي ال يتّم حرقها. 

وتشير مراعي امللكية اجملددة خالل سنة احملصول إلى مساحة املرعى احملروث واملبذور إلخراج غطاء جديد من 42.15.8 
احلشائش. ال تشمل هذه املعلومات مساحة املرعى اجملدد باحلرائق، والتي يتّم اإلفادة عنها باعتبارها "مساحة احملصول/

املرعى احملروقة في امللكية". 

البرنامج العاملي لإلحصاء الزراعي 2020
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ويجب أن يتّم جمع معلومات عن املساحات، كلما كان ذلك ممكناً. 43.15.8 

1509 احملاصيل الدائمة - عمر املزروعات

الفترة املرجعية: يوم احلصر
يسأل البند 0406 "مساحة احملاصيل الدائمة املنتجة وغير املنتجة في الزراعات اجملمعة" )لكل نوع من احملاصيل 44.15.8 

الدائمة( في املوضوع 4: احملاصيل )انظر الفقرات 26.4.8 - 30.4.8( عن املساحة بنوع احملصول الدائم.

وباإلضافة إلى البند 0406، ولغرض حتسني تقديرات انبعاثات غازات الدفيئة باملصدر، أو اإلزاالت باملصرف، تكون 45.15.8 
هناك حاجة ملعلومات من املزارع ذات البساتني التجارية.

u )املنتجة )املنتجة وغير  املزروعات  عمر 
u العمر الذي يتّم عنده جتديد احملاصيل الدائمة

0610 أنواع ممارسات احلرث

الفقرات 46.15.8  )انظر  احلرث"  ممارسات  "أنواع   0610 والبند  الزراعية،  املمارسات   :6 املوضوع  في  مبني  البند  هذا 
.)32.6.8 - 26.6.8
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الباب التاسع: 
البيانات اجملتمعية

العاملي  البرنامج  البرنامج جلولة  اجملتمعية ألول مرة في  البيانات  تقدمي جمع  لقد متّ 
هذا  يوضح  اخلاصية.  هذه  على  احلالي  البرنامج  حافظ  وقد   .2010 الزراعي  لإلحصاء 
الباب اخلطوط العريضة للغرض من جمع البيانات اجملتمعية ومناقشة البنود املناسبة 
لوضعها في االستقصاء اجملتمعي. كما يتّم أيضاً مناقشة بعض القضايا املنهجية. 

مقدمة

مستوى 1.9  على  جمعها  مّت  التي  الهيكيلية  البيانات  على  عادة  يكون  زراعي  إحصاء  ألي  الرئيسي  التركيز  إّن 
يتّم  التي  احملاصيل  ماهية  مثل  امللكية،  قبل  من  حتديدها  يتّم  بأمور  الهيكلية  البيانات  هذه  وتختص  امللكية. 
وليس  نفسها،  امللكية  بواسطة  فقط  بها  اإلفادة  ميكن  ولذلك  املستخدمة،  الزراعية  املدخالت  وماهية  زراعتها 

العامة.  اإلدارات  بواسطة 

أّن بعض أنواع البيانات اجملتمعية ذات أهمية بالنسبة لصناعة السياسات، خاصة بالنسبة لتخطيط برامج 2.9  إال 
التنمية املستهدفة. على سبيل املثال، ميكن أن تكون البيانات عن البنية األساسية واخلدمات املتاحة للملكيات مفيدة 
لتخطيط السياسات التي تهدف إلى حتسني البنية األساسية واخلدمات الريفية؛ وميكن أن تكون البيانات عّما إذا كان 
أنه  بالرغم من  أو األزمات الغذائية ذات أهمية بالنسبة لتحليالت األمن الغذائي.  للكوارث الطبيعية  اجملتمع معرضاً 
ميكن من الناحية النظرية جمع هذه األنواع وغيرها من األنواع األخرى من البيانات اجملتمعية من امللكيات أيضاً، فإّنه 
من الوجهة العملية يكون من األفضل جمعها على املستوى اجملتمعي. وفضالً عن ذلك، هناك بعض البيانات اجملتمعية، 
مثل مساحة أرض الرعي اجلماعي، ومساحة الغابات اجلماعية، واملساحة اجملهزة للرّي، إلخ، التي ميكن جمعها بصورة ذات 

داللة فقط على املستوى اجملتمعي.

ومن أجل تلبية الطلب الكبيرعلى البيانات اجملتمعية، مّت إدخال مكون مجتمعي بصورة أولّية في البرنامج العاملي 3.9 
الدول  فإّن  ثم  ومن  احلالي.  البرنامج  في  به  االحتفاظ  مّت  لذا  مفيداً  كان  ذلك  أّن  ثبت  وقد   .2010 الزراعي   لإلحصاء 
البيانات اجملتمعية ذات أهمية إحصائية  إّن  البيانات.  القومية ومتطلبات  العنصر حسب الظروف  مدعّوة إلدخال هذا 

ألسباب عدة.

أوالً، البيانات ذات أهمية في حد ذاتها في حتليل خصائص اجملتمعات. على سبيل املثال، ميكن أن تكون املعلومات عن 4.9 
مجتمعات لديها أو ليس لديها مورد للمدخالت الزراعية في اجملتمع، مفيدة في فهم القيود التي يواجهها املزارعون في 
االستعانة باملمارسات الزراعية احملّسنة. كما ميكن أيضاً تقدير اخلصائص السكانية أو العائلية، مثل عدد السكان الذين 

يعيشون في مجتمعات معرضة للكوارث الطبيعية. 

املثال، يكون 5.9  بالبيانات اجملتمعية. على سبيل  املتعلق  للتحليل  بالنسبة  ذات فائدة  البيانات  أن تكون  ثانياً، ميكن 
أم  اجملتمع  في  الزراعية  للمنتجات  سوق  وجود  مقابل  جتارية  محاصيل  تزرع  التي  العائالت  عدد  تبويب  املمكن  من 
أن  وباملثل، ميكن  األسواق.  إلى  الوصول  بإمكانية  الزراع  أمناط محاصيل  تأّثر  املساعدة في فهم كيفية  أجل  ال، من 
في  املنظمات،  تلك  مثل  فيها  توجد  التي  اجملتمعات  في  الزراع،  احتادات  في  املشاركة  امللكيات  عدد  تبويب  يساعد 

املنظمات.  إظهار فاعلية هذه 

ثالثاً، ميكن استخدام البيانات اجملتمعية في تكميل البيانات التي مّت جمعها على مستوى امللكية، خاصة مساحة 6.9 
األرض الزراعية. على سبيل املثال، قد ال متثل األرض في امللكيات إجمالي األرض املستخدمة ألغراض الزراعة بسبب 
وجود أرض زراعية ال تنتمي ألية ملكية زراعية بصورة مباشرة - مثل األرض الزراعية املشتركة املستخدمة في الرعّي 
مساحات  تقع  حيث  البدوية،  للمناطق  بالنسبة  خاصة  األهمية  من  درجة  على  ذلك  ويعد  التجارية(.  املراعي  )أرض 
مستوى  على  األرض  الستخدام  التكميلية  البيانات  فإّن  ذلك،  وعلى  اجملتمعية.  السيطرة  حتت  واألراضي  شاسعة 
امللكية مع بيانات استخدام األرض اجملتمعية توفر صورة كاملة عن استخدام األرض لألغراض الزراعية على املستويني 

الوطني واحمللي.
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ومن العوامل الهامة لصالح جمع البيانات اجملتمعية في اإلحصاء الزراعي التكلفة اإلضافية املنخفضة إلجراء 7.9 
األعمال امليدانية اإلحصائية. وفي بعض األحيان، تدخل اإلدارة اجملتمعية في عملية جمع البيانات اإلحصائية نفسها أو 

في عملية إدراج العائالت أو امللكيات. وفي هذه الظروف، ميكن أن يتّم جمع البيانات اجملتمعية بتكلفة بسيطة. 

االعتبارات املنهجية

تعريف اجملتمع السكاني كوحدة إحصائية بالنسبة جلمع البيانات اجملتمعية
وميكن تعريف اجملتمع السكاني على أنه وحدة قائمة بذاتها تقوم بأنشطة اجتماعية واقتصادية )منظمة األغذية 8.9 

والزراعة 1983(. ويستخدم اإلحصاء السكاني والسكني مفهوماً مماثالً بالنسبة للوحدة احمللية، وهو "جتمع سكاني محدد 
)يتّم حتديده أيضاً على أنه مكان مأهول، ومركز سكني، ومستوطنة الخ( يعيش به سكان في مجموعات متجاورة من 
األحياء املعيشية التي حتمل اسم أو وضع معترف به على املستوى احمللي" )األمم املتحدة، 2015ب الفقرات 89.4 - 91.4(. 

وفي ظل تلك التعريفات، قد ال يعتبر اجملتمع السكاني والوحدة احمللية أصغر وحدات إدارية. 

وألغراض إحصائية، يجب أن تأخذ الوحدة اخملتارة لالستقصاء اجملتمعي في احلسبان العوامل التشغيلية وظروف 9.9 
الدولة:

u  البيانات اجملّمعة. كثيراً ما تتطلب البيانات من اجملتمع االحتفاظ بسجالت إدارية معينة وعادًة ما تكون في
حوزة وحدات إدارية بعينها مثل القرية أو مجلسها. وفي بعض األحيان، ال تكون ألدنى وحدة إدارية وظيفة 

إدارية ذات أهمية، وقد تكون هناك حاجة إلى تعريف الوحدة اجملتمعية عند مستوى أعلى. 
u  التكلفة. يجب أن تكون مهمة جمع ومعاجلة البيانات حتت السيطرة وهو ما قد يؤثر على حتديد ما إذا كانت

البيانات سوف جتمع على مستوى، على سبيل املثال، البلدية أو القرية. 
u  تعريف الوحدات اجملتمعية. حتتفظ معظم الدول بقوائم للوحدات اجملتمعية نزوالً إلى مستوى معني. وتكون

هناك حاجة للوصول السريع إلى تلك املعلومات إلجراء استقصاء مجتمعي. 
u  وليست اإلدارية  الوحدات  في  تغييرات  حدوث  الشائع  من  الدول،  من  كثير  في  اجملتمعية.  الوحدات  ثبات 

منّسقة بصورة جيدة، وهو ما يجعل من الصعوبة إجراء استقصاء مجتمعي. 

كما أّن هناك قضية أخرى وهي اتخاذ القرار بخصوص تغطية االستقصاء اجملتمعي. ومن املعتاد أاّل تغطي الدول 10.9 
كافة اجملتمعات السكانية املوجودة بها كجزء من اإلحصاء الزراعي، ولكّنها تكتفي بأن تقتصر عملية جمع البيانات 
تلك  تغطية  املناسب  من  يكون  التشغيلية  الوجهة  من  فإّنه  لذلك،  زراعية.  ملكيات  بها  توجد  التي  اجملتمعات  على 
أّن  وحيث  للملكيات.  لعمل حصر  زيارتها  إلى  امليداني  العمل  يحتاج طاقم  استقصاء مجتمعي حيث  اجملتمعات في 
بعض امللكيات الزراعية موجودة في مناطق حضرية، فإّن ذلك سوف يشمل أيضاً مجتمعات حضرية. إاّل أّنه قد يثبت 
صعوبة بل وحتى عدم مالءمة إدارة االستبيان اجملتمعي في بعض اجملتمعات احلضرية. ويكون على الدول أن تسعى إلى 

تغطية جميع اجملتمعات الريفية على األقل حيث توجد الزراعة اجملتمعية.

وتطبق االستقصاءات اجملتمعية فقط في البلدان ذات التنظيم اجملتمعي املناسب. ففي بعض األحيان، ال تكون 11.9 
للمجتمعات  تكون  إذا كانت منظّمة في مجتمعات، قد ال  وحتى  الريفية منظمة في مجتمعات سكانية.  املناطق 
حدود مادية واضحة املعالم أو تكون اإلدارة اجملتمعية إدارة ضعيفة. وعند إقامة إطار الوحدات اجملتمعية، ومن أجل جتّنب 

ازدواجية التعداد، فإّنه من األهمية التأكد من عدم تداخل مساحات الوحدات اجملتمعية.

جمع البيانات
سوف يعتمد منهج جمع البيانات اجملتمعية في اإلحصاء الزراعي على تنظيم العمل امليداني جلمع البيانات على 12.9 

مستوى امللكية. إّن العمل امليداني في اإلحصاء الزراعي ينظم عادة بواسطة تقسيم الدولة إلى مساحات حصر )انظر 
الفقرتني 26.4 - 27.4(. وغالباً ما يتّم تقسيم الوحدات اجملتمعية احملددة بالنسبة لالستقصاء اجملتمعي إلى وحدات ذات 
مساحة حصر مناسبة. وفي مثل تلك احلاالت، ميكن تعيني األفراد األكثر خبرة من املشرفني والقائمني باحلصر املكلفني 

بجمع البيانات مقدماً إلدارة االستبيان اجملتمعي. 

وعند قيام إدارة اجملتمع بإعداد قائمة بالعائالت أو امللكيات لإلحصاء الزراعي، قد يكون من املمكن طلب استكمال 13.9 
بزيارة كل مجتمع  امليداني لإلحصاء  الطاقم  ما يقوم أعضاء  اجملتمع. وغالباً  إدارة  أيضاً من ممثلي  االستبيان اجملتمعي 
أن يتيح فرصة جيدة ملقابلة  العائالت/امللكيات، وهو ما ميكن  سكاني بصورة شخصية من أجل احلصول على قائمة 

األشخاص املناسبني في اجملتمع السكاني وجمع البيانات اجملتمعية. 
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كما ميكن مشاركة إدارة اجملتمع في عملية استقصاء امللكية نفسها. وغالباً ما يستخدم املسؤولون في اجملتمع 14.9 
السكاني للمساعدة في حتديد مكان كل عائلة. وفي بعض األحيان، يساعدون في إجراء مقابالت مع العائالت - على 
سبيل املثال، كمترجمني. في هذه الظروف، يكون من املمكن جمع البيانات لالستبيان اجملتمعي من األشخاص املالئمني 

في الوقت املناسب.

ويجب دراسة مدى مالءمة جمع البيانات اجملتمعية بواسطة البريد، بدالً من املقابالت الشخصية. كما يجب أن 15.9 
تكون البيانات التي يتّم جمعها بسيطة بدرجة تسمح ملسئولي إدارة اجملتمع مبلء مناذج االستبيان بأنفسهم. وميكن أن 

تكون التكلفة عامالً مهماً في هذا اخلصوص.

استخدام أساليب جمع العينات
إذا مّت إجراء اإلحصاء على أساس حصر كامل، فإّنه يجب أن يتّم إجراء االستقصاء اجملتمعي على نفس األساس؛ 16.9 

إن القيام باستقصاء عينة فقط من اجملتمعات السكانية باالشتراك مع إحصاء حصري تام للملكيات، يستتبع مجرد 
توفير هامشي في التكاليف، وقد يجعل من املستحيل ربط البيانات على مستوى امللكية بالبيانات اجملتمعية في جميع 

احلاالت. وذلك قد يحد من فائدة البيانات اجملتمعية ألغراض التحليالت اإلحصائية. 

إاّل أّن أساليب العينات قد تكون مناسبة عند القيام بإجراء اإلحصاء على أساس العينات. ففي إحصاء قياسي 17.9 
قائم على استخدام العينات، يتّم اختيار عينات ملساحات احلصر، وإعداد قوائم العائالت/امللكيات لكل عينة مساحة 
اجملتمعات  استخدام  ميكن  فإّنه  اجملتمعي  لالستقصاء  وبالنسبة  لإلحصاء.  عائلة/ملكية  عينة  حصر  يتّم  ثم  حصر، 
السكانية التي حتتوي على عينات مساحات حصر، على أساس أن تلك املساحات التي لم يتّم اختيارها في العينة ال 
يتّم االتصال بها على اإلطالق خالل عملية جمع البيانات على مستوى امللكية، وقد حتتاج إلى زيارة خاصة جلمع البيانات 
اجملتمعية. ميكن أن يكون استقصاء مجتمعي منظم بهذا األسلوب مناسباً لتحليل بيانات على مستوى امللكية، حيث 
أّن مثل تلك البيانات تتطلب فقط بيانات مجتمعية من اجملتمعات السكانية التي تضم امللكيات العينة. إال أّنه قد 
ال يكون مثل ذلك املنهج مناسباً لتلخيص البيانات اجملتمعية ألّن عينة اجملتمعات السكانية الناجتة عن هذا املنهج ال 
اجملتمعات  اجملتمعي جلميع  بيانات االستقصاء  السكانية. ومن أجل ضمان متثيل  اجملتمعات  اعتبارها ممثلة جلميع  ميكن 
السكانية، ميكن اختيار عينة مساحات احلصر لإلحصاء الزراعي من خالل إجراء مرحلتني: بدايًة يتّم اختيار عينة عشوائية 
للمجتمعات السكانية )لالستخدام في االستقصاء اجملتمعي( من جميع اجملتمعات املوجودة داخل نطاق البحث، ثم 

اختيار مساحات احلصر عشوائياً في كل عينة مجتمعية )جلمع البيانات على مستوى امللكية(. 

بنود املستوى اجملتمعي 

يوجد الكثير من أنواع البيانات ذات األهمية احملتملة لالستقصاء اجملتمعي. ويجب أن يتّم حتديد محتوى االستقصاء 18.9 
اجملتمعي عن طريق األخذ في احلسبان احتياجات البيانات وتوفر البيانات اجملتمعية من مصادر أخرى. وليس من املمكن 
وضع توصيات محددة على البنود اجملتمعية التي يجب أن تقوم الدولة بإدخالها في اإلحصاء اخلاص بها، ولذا يتّم في هذا 

القسم تقدمي فقط بعض اخلطوط اإلرشادية العامة. 

كما يكون على الدول بذل قصارى جهدها لتنسيق البيانات اجملتمعية التي مّت احلصول عليها من املصادر اخملتلفة. 19.9 
التعداد  أساس  على  األحيان  بعض  في  تقوم  والتي  مجتمعية،  بيانات  قواعد  أو  بسجالت  الدول  من  كثير  حتتفظ 
اإلحصاء  فإّن  الدولة،  في  املوجودة  السكانية  للمجتمعات  عام  جغرافي  ترميز  نظام  الدولة  في  وجد  وإذا  السكاني. 
الزراعي يجب أن يستخدم هذا النظام في وسائل حتديد نوعية امللكيات الزراعية خالل عملية جمع البيانات اجملتمعية، 
بحيث ميكن ربط بياناته مع السجالت اجملتمعية أو قواعد البيانات املوجودة ومن ثم منع ازدواجية جمع بيانات متاحة 

بالفعل. حينئذ ميكن أن يركز اإلحصاء الزراعي على البيانات املتعلقة بالزراعة فحسب. 

 ومن القضايا األخرى التي يلزم أن تكون محالً للبحث عند اتخاذ القرارات املتعلقة باالستقصاء اجملتمعي، ما يلي: 20.9 

u  يجب أن ال يتّم استخدام االستقصاء اجملتمعي للحصول على البيانات التي يكون من األفضل جمعها مباشرة 
تربيتها  يتّم  التي  واملاشية  املزروعة  احملاصيل  البيانات عن  يتّم جمع  أن  يجب  املثال،  امللكيات. على سبيل  من 

مباشرة من امللكيات، وليس عن طريق سؤال مسئول باجملتمع السكاني من أجل تقدمي التقديرات.
u  االستثناء يكون  أن  ميكن  كامللكيات.  البيانات  بنفس  اإلفادة  السكانية  اجملتمعات  من  يُطلب  ال  أن  يجب 

الوحيد هو بيانات استخدام األرض من التسجيالت اجملتمعية. وإذا اعتبرت من نوعية جيدة وأن مفاهيمها 
بيانات  توفير  في  استخدامها  ميكن  فإنه  الزراعي،  اإلحصاء  إلجراء  املتخذة  تلك  مع  متوافقة  وتعريفاتها 

استخدام األرض على املستوى اجلمع والتي مّت اإلفادة بها من قبل امللكيات. 
u .يجب أن ال يُستخدم االستقصاء اجملتمعي جلمع بيانات متاحة من مصادر بيانات إدارية وإحصائية أخرى موثوق فيها
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u  التركيز إحصائية. يجب  تقدميها في ملخصات  اإلمكان  إذا كان في  اجملتمعية مفيدة فقط  البيانات  تكون 
على احتياجات التبويب في تصميم االستقصاء اجملتمعي. يوجد املزيد من املعلومات عن التبويب بالنسبة 

للبيانات اجملتمعية في الفقرات 28.10 - 32.10.
u  يجب أن تكون البنود اجملتمعية مقصورة على املعلومات اإلدارية الرئيسية أو اجلوانب األساسية عن اجملتمع

االقتصادية،  واألنشطة  اجلوية  األحوال  مثل  السكاني،  اجملتمع  أفراد  لدى  معروفة  تكون  التي  السكاني 
ووجود بنية أساسية وخدمات معينة من عدمه. 

u  .ًيجب أن يتّم احلفاظ على عدد البنود اجملتمعية في حده األدنى - في املعتاد 10- 20 بندا

وفيما يلي قائمة بالبنود احملتملة في االستقصاء اجملتمعي. وهذه القائمة ليست حصرية. كما ميكن أن تكون بعض 21.9 
البنود متاحة في السجالت أو قواعد البيانات املوجودة وقد ال تكون هناك حاجة جلمعها مرة أخرى في اإلحصاء الزراعي. 

اجلغرافيا
املوقع 2101
البيئة الزراعية، املناخية، الطبوغرافية، أو أنواع التربة 2102
استخدام األرض2103
مساحة أرض املراعي اجملمعة2104
مساحة الغابات اجملمعة2105
املساحة اجلماعية مع وجود مياه مستخدمة في الزراعة2106
زمن االنتقال وأوضاع االنتقال إلى أقرب مركز حضري رئيسي )باملوسم، إذا كان وارداً(2107
إن كان للمجتمع سبل الوصول طوال السنة إلى أقرب مركز حضري من خالل طريق للسيارات2108
ما إذا كان اجملتمع معرضاً لكوارث طبيعية، مثل اجلفاف والفيضانات )إذا كان ذلك وارداً( 2109

األحوال االقتصادية-االجتماعية

التعداد السكاني حسب اجملموعات السكانية2201
عدد العائالت2202
الوضع االقتصادي )إذا كان وارداً(2203
األنشطة االقتصادية األساسية2204
ما إذا كانت هناك أزمات غذائية موسمية )إذا كان ذلك وارداً( 2205

البنية األساسية واخلدمات االجتماعية
وجود موزع أسمدة كيماوية، وفي حالة عدم وجود موزع أسمدة كيماوية، زمن االنتقال إلى أقرب مركز لبيع األسمدة 2301

الكيماوية )باملوسم، إذا كان ذلك وارداً(
وجود موزع مبيدات كيماوية؛ وفي حالة عدم وجود موزع مبيدات كيماوية، زمن االنتقال إلى أقرب مركز لبيع املبيدات 2302

الكيماوية )باملوسم، إذا كان ذلك وارداً(
وجود موزع بذور، وفي حالة عدم وجود موزع بذور، زمن االنتقال إلى أقرب مركز لبيع البذور )باملوسم، إذا كان ذلك وارداً( 2303
ائتمانية 2304 مؤسسة  أقرب  إلى  االنتقال  زمن  ائتمانية،  مؤسسة  وجود  عدم  حالة  وفي  ائتمانية؛  مؤسسة  وجود 

)باملوسم، إذا كان ذلك وارداً( 
وجود وسائل رّي 2305
املساحة اجملهزة للرّي2306
باألنواع احملددة: صحة حيوانية موقع/عيادة، 2307 إذا كان هناك حاجة لها، مع تفاصيل ذلك  البيطرية  توفر اخلدمات 

طبيب بيطري، مساعد للصحة احليوانية، خزان استحمام(؛ وفي حالة عدم التوفر، زمن االنتقال إلى أقرب خدمات 
بيطرية )باملوسم، إذا كان ذلك وارداً( 

وجود سوق إنتاج زراعي دوري أو دائم؛ وفي حالة عدم الوجود، زمن االنتقال ألقرب سوق إنتاج زراعي )باملوسم، إذا كان 2308
ذلك وارداً( 
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ما إذا كان اجملتمع مغطاً بشبكة جتميع إنتاج زراعي 2309
وجود مخازن أغذية؛ وفي حالة عدم الوجود، زمن االنتقال إلى أقرب مرفق تخزين أغذية )باملوسم، إذا كان ذلك وارداً( 2310
وجود مرافق معاجلة زراعية؛ وفي حالة عدم الوجود، زمن االنتقال إلى أقرب مرفق معاجلة زراعية )باملوسم، إذا كان 2311

ذلك وارداً( 
وجود مرافق لصيانة املاكينات الزراعية 2312
وجود احتادات مزارعني، وجمعيات تعاونية، وجهات أخرى تقدم الدعم واخلدمات للمزارعني 2313
توفر خدمة التمديد الزراعي 2314
ما إذا كانت الكهرباء موصلة2315
وجود مدرسة ابتدائية؛ وفي حالة عدم وجودها، زمن االنتقال ألقرب مدرسة ابتدائية )باملوسم، إذا كان ذلك وارداً( 2316
وجود مرافق صحية؛ وفي حالة عدم الوجود، زمن االنتقال إلى أقرب مرفق صحي )باملوسم، إذا كان ذلك هو الوضع( 2317
وجود خدمات الراديو، الهاتف )مبا في ذلك تغطية الهاتف اجلوال( واإلنترنت 2318
توفر وسائل النقل العام: احلافلة، القطار، القارب؛ وفي حالة عدم التوفر، زمن االنتقال ألقرب محطة حافالت، محطة 2319

قطارات، مرفأ قوارب إلخ. )باملوسم، إذا كان ذلك وارداً( 

برامج التنمية
وجود مشروعات تنموية محددة في اجملتمع السكاني2401

املفاهيم والتعريفات للبنود اجملتمعية 

 املوقع )البند 2101( والذي يعتمد عادًة على نظام الترميز اجلغرافي )انظر إلى الفقرات التالية 2.1.8 - 4.1.8(. هناك 22.9 
حاجة إلى هذا البند وذلك لنتمّكن من تلخيص البيانات وفقاً للمجموعات اجلغرافية، وذلك لربط البيانات مع بيانات 

مستوى امللكية، وربطها أيضاً بقاعدة بيانات مجتمعية.

 البنود البيئية الزراعية، املناخية، الطبوغرافية، أو بنود أنواع التربة )البند 2102(. قد يكون لدى الدول مجموعة 23.9 
زراعية مختلفة، وأحواالً مناخية مختلفة، أو حتى مستويات  قياسية أو أكثر من املساحات، وهو ما قد يعكس أحواالً 

معيشة ومجموعات عرقية مختلفة. 

 يوفر استخدام األرض )البند 2103( على املستوى اجملتمعي صورة شاملة جلميع األراضي اجملتمعية باإلضافة إلى 24.9 
األراضي التي تديرها امللكيات حسب ما مّت احلصول عليه في عملية اجلمع على مستوى امللكية. يجب أن تكون درجات 
 .)35.2.8 - 7.2.8 الفقرات  )انظر  امللكية  اجلمع على مستوى  املستخدم في  التصنيف  متوافقة مع  األرض  استخدام 
كما ميكن إظهار بيانات استخدام األرض اجملتمعية بصورة أكثر تفصيالً، مثل إظهار األراضي املوجودة حتت املياه أو حتديد 

األنواع اخملتلفة للغابات. 

اجلماعية 25.9  واملساحة   )2105 )البند  اجملّمعة  الغابات  ومساحة   ،)2104 )البند  اجلماعي  الرعّي  أرض  مساحة  إّن 
أّنه  إاّل   )2103 )البند  الشاملة  بيانات استخدام األرض  2106( هي جزء من  )البند  الزراعة  في  مستخدمة  مياه  حتت 
ميكن جمعها بصورة مستقلة إذا لم يدخل البند 2103 في االستبيان اجملتمعي. وتساعد البنود 2104 - 2106 في ملء 

الفجوات الناجتة عن عملية اجلمع على مستوى امللكية.

عند جمع البيانات اجملتمعية عن البنود 2103 - 2106 الستكمال البيانات املنفردة التي مّت جمعها من امللكيات، من 26.9 
األهمية التأكد من أنه قد مّت جتنب ازدواجية التعداد. في هذا اخلصوص، يجب أن حتدد البيانات اجملتمعية مساحة األرض 
اجملتمعية املؤجرة مللكيات منفردة. ومن أجل إقامة جتميعات ملساحة األرض الكلية بأنواع استخدام األرض، يجب تطبيق 

تصنيف استخدام األرض املوصى به في الباب الثامن، املوضوع 2 )انظر الفقرة 13.2.8(. 

زمن االنتقال وأوضاع االنتقال إلى أقرب مركز حضري رئيسي )البند 2107(. توفر بيانات زمن االنتقال صورة جيدة 27.9 
النعزالية اجملتمع السكاني وتأثير ذلك على املمارسات الزراعية لألفراد وعلى مستويات املعيشة. ميكن أن يختلف زمن 
االنتقال بني املواسم، مثل خالل املوسمني الرطب واجلاف. كما قد تختلف وسائل النقل كاملشي أو استخدام مركبة 
ذات محّرك أو عربة جتّرها احليوانات أو التنقل باستخدام احلافالت أو الدراجات الهوائية، إلخ. الئحة وسائل النقل حتددها 
الظروف السائدة في الدولة. وإذا توفر أكثر من وسيلة واحدة لالنتقال، فإّنه يجب اإلفادة عن أكثر الوسائل املستخدمة 
إذا كان للمجتمع سبل الوصول طوال السنة إلى  في العادة وزمن االنتقال املرتبط بها. ويساعد البند املرتبط ما 

الباب التاسع: البيانات اجملتمعية
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أقرب مركز حضري عن طريق سيارات )البند 2108( على إبراز أمناط املواصالت التي تواجه األفراد في اجملتمع السكاني.
إن )البند 2109( والذي ينص على"إن كان اجملتمع معرضاً لكوارث طبيعية" على درجة من األهمية بالنسبة للدول 28.9 

ذلك سبباً  يعتبر  ما  غالباً  األخرى.  الطبيعية  الكوارث  أو  اجلفاف  أو حاالت  الفيضانات  دورية بسبب  أزمات  تواجه  التي 
رئيسياً النعدام األمن الغذائي وميكن أن يؤثر على املمارسات الزراعية للمزارعني. ميكن جمع املعلومات الكّمية عن عدد 

مرات حدوث األنواع اخملتلفة من الكوارث الطبيعية في فترة آخر خمس سنوات أو عشر سنوات على سبيل املثال.

وميكن أن يكون التعداد السكاني حسب اجملموعات السكانية )البند 2201( مفيداً في تصنيف اجملتمع السكاني 29.9 
بالنوع، طبقاً للمجموعة العرقية مثالً. كما ميكن أن تكون البيانات السكانية مفيدة أيضاً في وضع تقديرات سكانية 
للبيانات  عائلي  أساس  على  تقديرات  لتوفير   )2202 )البند  العائالت  عدد  ويستخدم  اجملتمعية.  البيانات  أساس  على 

اجملتمعية.

الوضع االقتصادي )البند 2203(. في بعض الدول، يخصص لكل مجتمع سّكاني قياس للوضع االقتصادي، وهو ما 30.9 
ميكن أن يكون مفيداً في حتليل اخلصائص العائلية فيما يتعلق باجملتمع السكاني إن كان "غنياً" أم "فقيراً".

املوّحد 31.9  الدولي  الصناعي  التصنيف  2204( على أساس  )البند  األساسية  االقتصادية  األنشطة  أن تكون   يجب 
جلميع األنشطة االقتصادية املراجعة 4 )األمم املتحدة 2008(.

إن كان هناك أزمات غذائية موسمية )البند 2205(. إّن هذا البند مناسب للدول التي تؤثر بها العوامل املوسمية 32.9 
في اإلمدادات الغذائية.

البنية األساسية واخلدمات االجتماعية )البنود 2301 - 2319(. يكون على الدول اختيار البنود التي تناسب األحوال 33.9 
القومية. إّن مفتاح هذه البنود هو ما إذا كان في إمكان األفراد الوصول إلى مرافق وخدمات معينة بسهولة في اجملتمع 
السكاني نفسه أو من مركز مجاور - وبالتالي، مكّون زمن االنتقال في الكثير من البنود. وكما في حالة البند 2107، إذا 

كان هناك أحوال انتقال مختلفة، فإنه يتّم اإلفادة بزمن االنتقال في أكثر األحوال اعتياداً. 

 وجود مشروعات تنموية محددة في اجملتمع السكاني )البند 2401(. يكون هذا البند ذا أهمية في األماكن التي 34.9 
يتّم فيها تطبيق برامج تنمية حكومية أو برامج تنمية أخرى لرفع مستويات املعيشة أو للتنمية الزراعية. وميكن إدارة 
البيانات  ثنائي. وتكون  أو على أساس  الدولية  الوكاالت  أو  أو املنظمات غير احلكومية  البرامج بواسطة احلكومة  هذه 

املقدمة ذات أهمية في تقييم فوائد تلك البرامج. 

البرنامج العاملي لإلحصاء الزراعي 2020
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الباب العاشر: 
التبويب والنشر واألرشفة

لتحقيق الفائدة املرجوة، يجب أن يتّم تقدمي البيانات التي جمعت في إحصاء زراعي في 
شكل مجّمع وعلى وجه اخلصوص في جداول إحصائية. هذا الباب مقسم إلى جزئني. 
ميثل اجلزء األول اجلداول املوصى بها لتبويب النتائج، وحتديد بنود التصنيف اإلحصائي 
التبويب املتقاطع األساسي للبنود األساسية، وتقدمي القضايا  األكثر أهمية، واقتراح 
وتربية  الزراعة  إلحصاء  وكذلك  اجملتمعي  لالستقصاء  التبويب  برنامج  في  الرئيسية 
األحياء املائية. ويركز اجلزء الثاني من الباب على النشر واألرشفة وإبراز قضية الوصول 
إلى البيانات كمكّون هام من مكونات البرنامج اإلحصائي الزراعي. كما يناقش طرق 
احلاسوبية  لبيانات اإلحصاء  اآلمن  والوصول  والبيانات اجملمعة  الدليلية،  البيانات  نشر 

)ميكروداتا( وإظهار فوائد أرشفة وحفظ البيانات اإلحصائية. 

أ. التبويب
مقدمة

تكون البيانات التي يتّم جمعها في إحصاء زراعي ذات أهمية إحصائية إذا أمكن عرضها في شكل مجمع. إن 1.10 
الزراعي هو مجموعة  التبويب لإلحصاء  البيانات اإلحصائية هو اجلدول اإلحصائي. وبرنامج  الشكل األساسي لعرض 
من اجلداول اإلحصائية معدة لتقدمي النتائج اإلحصائية األساسية ويجب أن تعد على أساس االحتياجات األساسية 
للمستخدمني. وبسبب ظهور تقنيات املعلومات واالتصاالت اجلديدة، تتغير طريقة عرض البيانات اإلحصائية بسرعة. 
على  القائمة  البيانات  وتسمح  متزايدة،  بصورة  االستخدام  في  سهولة  أكثر  اإلحصائية  البيانات  جتميع  أصبح  وقد 
أّنه  إاّل  املطبوعة.  التقارير  أهمية  من  يقلل  مما  بهم،  اخلاصة  اجلداول  بإعداد  للمستخدمني  اإلنترنت  استخدام شبكة 
تبقى ثالثة اعتبارات وهي: أ( إن وجود برنامج للتبويب أمر بالغ األهمية لوضع االستبيان اإلحصائي والتأكد من أّن كافة 
املعلومات اإلحصائية ذات الصلة قد مّت إدخالها؛ ب( يجب أن تضع الدول بعض التقارير األساسية املعيارية باستخدام 
مجموعة كبيرة من أساليب النشر واإلعالم )املطبوعة، على أقراص مدمجة، في أقالم للتخزين اإللكتروني أو شبكة 
اإلنترنت( من أجل ضمان أوسع انتشار للنتائج اإلحصائية؛ ج( إن املقارنات الدولية تتطلب جداول قياسية جلميع البلدان، 

مبا في ذلك تلك التي ال توجد لها قواعد بيانات إحصائية على شبكة اإلنترنت. 

يجب أن يتّم حتديد برنامج التبويب لإلحصاء الزراعي قبل تصميم االستبيانات اإلحصائية. إّن ذلك سوف يضمن أّن 2.10 
البيانات التي مّت جمعها تلبي متطلبات برنامج التبويب. كما قد يكون لبرنامج التبويب مقتضيات مباشرة للتصميم 
اإلحصائي؛ على سبيل املثال، ميكن أن يكون مستوى الوحدات اإلدارية التي يلزم عرضها في اجلداول عامالً حاسماً في 

االختيار ما بني احلصر الكامل واحلصر بالعينة، أو في تقرير حجم العينة املطلوب. 

تقّدم اجلداول اإلحصائية في تقرير قياسي )التبويب املتقاطع األساسي( أنواعاً مختلفة لقياسات موجزة. وميكن 3.10 
أن تشتمل على:

u إجماليات البنود التي مّت جمعها، مثل املساحة الكلية لقصب السكر الذي مّت حصاده؛
u إجمالي عدد وحدات ذات خصائص معينة، مثل عدد امللكيات التي حتتوي على خنازير؛
u للملكية؛ املتوسطة  املساحة  مثل  البنود،  متوسطات 
u  املئوية النسبة  أو  العضوية  األسمدة  تستخدم  التي  للملكيات  املئوية  النسبة  مثل  املئوية،  النسب 

بها كهرباء. املوصل  السكانية  للمجتمعات 

يجب أن يتّم عرض كافة البنود التي مّت جمعها في اإلحصاء في جدول واحد على األقل مّت عمل تبويب متقاطع له 4.10 
مع اإلقليم اإلداري أو النطاق البيئي الزراعي.
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إن إحدى خصائص اجلداول اإلحصائية هي أّنها تقدم بيانات مصّنفة طبقاً خلصائص مختلفة. على سبيل املثال، 5.10 
قد يرغب املرء في أن يعرف احلجم املتوسط للعائلة بالنسبة ملساحات امللكيات اخملتلفة، أو النسبة املئوية للملكيات 
متغيرات  التي تستخدم أسمدة عضوية ملاّلك من مختلف األعمار. وهنا، تكون "مساحة امللكية" و"سن املالك" هي 
في  املستخدمة  الرئيسية  التصنيف  متغيرات  بعض  على  واالستقصاءات  اإلحصاءات  معظم  وحتتوي  التصنيف. 
الكثير من اجلداول. وغالباً ما تكون هناك حاجة إلى تشكيل متغيرات التصنيف في درجات مناسبة للعرض باجلداول. 
وبناًء على ذلك، في األمثلة سابقة الذكر، يجب أن يتّم جتميع سن املالك في درجات سن مناسبة ومساحة امللكية 
مثل  عام  متغير  مقابل  بند  كل  بيانات  األساسية  اإلحصاء  جداول  مجموعة  وتعرض  مناسبة.  مساحة  درجات  في 
البنود اإلحصائية؛ وإاّل سوف يسأل املستخدم عن سبب  بيانات جميع  األقاليم اإلدارية للدولة. ومن األهمية تبويب 

جمع البيانات. 

وغالباً ما يتّم إعداد مزيد من التبويبات املتقاطعة، التي تظهر البيانات اإلحصائية مصّنفة في بندين مختلفني 6.10 
في نفس الوقت. ومن أمثلة التبويب املتقاطع جدول يظهر عدد امللكيات مصنفة بسن املالك ومساحة امللكية. سوف 
يكون ذلك اجلدول جدوالً مزدوجاً يظهر عدد امللكيات في كل درجة سن/مساحة؛ وميكن أن تظهر خانة من خانات اجلدول 
عدد امللكيات التي يكون بها: )i( سن املالك في اجملال 25-34 سنة؛ )ii( مساحة امللكية في اجملال 1.00-1.99 هكتار. ويوجد 
امللكيات مصّنفة  الثالثية، مثل عدد  التبويبات  أكبر من  املتقاطعة احملتملة وكذلك عدد  التبويبات  عدد كبير من من 
بسن املالك، ومساحة امللكية، واإلقليم. وبالنسبة لتقرير اإلحصاء األساسي، يجب بحث التبويبات املتقاطعة فقط 
بصفة خاصة  مفيدة  الثالثية  والتبويبات  املتقاطعة  التبويبات  وتكون  الثالثية.  اجلداول  وجتنب  جداً  حاالت خاصة  في 
في الدراسات املتعّمقة وهنا يجب أن يكون للمحللني سبيل للوصول إلى قاعدة البيانات العامة بحيث ميكنهم إخراج 

مجموعة جداولهم اخلاصة.

ومن العناصر الهامة في إعداد برنامج تبويب اإلحصاء الزراعي اتخاذ القرارات املتعلقة بدرجات التبويب. وغالباً 7.10 
ما تكون هناك معايير قياسية عاملية، ويكون على الدول االلتزام بها كلما كان ذلك ممكناً من أجل املساعدة في عمل 
املثال،  الدولة؛ على سبيل  في  اإلحصائي  اجلمع  بني عمليات  بالتوافق  االهتمام  أيضاً  يجب  الدول. كما  بني  مقارنات 
واحدة  جمع  عملية  في  مستخدمة  إلخ   ،44-35  ،34-25 السن  مجموعات  كانت  إذا  البيانات  مقارنة  الصعب  من 
التصنيفات  تقدمي  يتّم  الباب  هذا  وفي  أخرى.  جمع  عملية  في  مستخدمًة  إلخ   ،40-31  ،30-20 السن  ومجموعات 
املوصى بها لالستخدام في برنامج تبويب اإلحصاء الزراعي. ومن أجل تلبية احتياجات اإلفادة القومية بالتقارير التي 
ال تتطابق مع درجات التبويب املدرجة، يفّضل القيام باملزيد من تصنيف الدرجات. وسوف يسمح ذلك بإعادة التجميع 
القياس، وفي  القومية في  الوحدات  املقارنة. وفي بعض احلاالت، قد تطبق دول  العاملية ألغراض  القياسية  للمعايير 
التبويب في  ودرجات  القياس  العاملية في  الوحدات  باستخدام  إضافية  لتبويبات  أيضاً  تكون هناك حاجة  احلالة  هذه 
في  مختلفة  درجة  مجموعات  استخدام  في  دول  ترغب  وعندما  العاملية.  املقارنة  بعمل  السماح  أجل  من   ،1 اجلدول 
تقاريرها القياسية، فإّنه يتوّجب عليها أيضاً اإلفادة بالنتائج طبقاً للخطوط اإلرشادية املنصوص عليها هنا ألغراض 

املقارنة العاملية.

البنود األساسية التي يلزم تبويبها في التقارير القياسية

املستخدم، 8.10  املنهج  النظر عن  بصرف  دولة جمعها،  على كل  يكون  التي  البنود  تلك  األساسية هي  البنود  إّن 
درجات  حجمية  مجموعات  في  األساسية  البنود  جتزئة  وتشكل  والعاملية.  القومية  لألغراض  حتمية  تعد  والتي 
التبويب. في بعض احلاالت، يستخدم مكّون من مكونات البند في تكوين الدرجات؛ ويطلق على هذا املكون متغير 
اجملموعة  وتشير  متغير.  أو  أساسي  بند  لكل  املرجعية  واجملموعة  التبويب  لدرجات  تلخيص   1 اجلدول  وفي  تصنيف. 
داللة  املروية"  "املساحة  للبند  يكون  املثال،  سبيل  على  للبند؛  تبويبها  يتّم  التي  امللكيات  مجموعة  إلى  املرجعية 
على  املاشية،  رؤوس  لعدد  فبالنسبة  البنود؛  بعض  لتبويب  أكثر من طريقة  وهناك  األرض.  مللكيات  بالنسبة  فقط 
املاشية  نوع معني من  بعدد  أو  املاشية  أنواع  نوع من  بها كل  إذا كان  ملا  امللكيات طبقاً  تبويب  املثال، ميكن  سبيل 

لديها. التي 

إذا مّت إجراء استقصاء مجتمعي كجزء من اإلحصاء الزراعي، يجب االهتمام أيضاً باستخدام البيانات اجملتمعية 9.10 
يتّم   32.10 - 28.10 الفقرات  في  امللكيات.  عدد  مثل  األساسية  البنود  بعض  مقابل  للتبويبات  تصنيف  كمتغيرات 

مناقشة هذا األمر.

أو مناذج 10.10  الرئيسي في امللكية  الزراعي  الدول، يكون من املطلوب وجود مناذج اقتصادية، مثل النشاط  في بعض 
املزارع األسرية. وليست النماذج محددة كجزء من أجزاء البرنامج العاملي لإلحصاء الزراعي ولكن يجب مالحظة أن البنود 

األساسية لإلحصاء تعد مصدراً هاما للبيانات املطلوبة الستنتاج هذه النماذج. 
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اجملموعة املرجعيةدرجات التبويبالبنود األساسية/متغيرات التصنيف

الوحدة اإلدارية أو النطاق البيئي الزراعي
)من 0101 حتديد امللكية الزراعية وموقعها( 

جميع امللكياتعلى أساس اجملموعات الوطنية 

شخص مدني 0103الوضع القانوني للمالك الزراعي )نوع املالك(
مجموعة من األشخاص املدنيني

شخص قضائي

جميع امللكيات

املالك شخص مدني  0104جنس املالك الزراعي
ذكر

أنثى
مالك مشتركني

املالك ذكور فقط
املالك إناث فقط
املالك ذكور وإناث

امللكيات في القطاع العائلي

املالك شخص مدني  0105سن املالك الزراعي
حتت 25 سنة
34-25 سنة
44-35 سنة
54-45 سنة
64-55 سنة

65 سنة فأكثر
مالك مشتركني

امللكيات في القطاع العائلي

اإلنتاج أساساً لالستهالك املنزلي  0107الغرض األساسي من إنتاج امللكية
اإلنتاج أساساً للبيع

امللكيات في القطاع العائلي

أنشطة دعم لألنشطة الزراعية واألنشطة اخلاصة مبحاصيل ما بعد  0108أنشطة اقتصادية أخرى في العائلة
احلصاد. 

صيد املطاردة وصيد الشراك وأنشطة اخلدمات املرتبطة بها 
الغابات وقطع األشجار ونقلها

صيد األسماك والزراعة 
التصنيع

جتارة اجلملة وجتارة التجزئة، وإصالح السيارات والدراجات النارية 
الفنادق واملطاعم )مع استبعاد السياحة الزراعية( 

السياحة الزراعية
أخرى

امللكيات في القطاع العائلي

)ملكية واحدة ممكن أن تنتمي ألكثر 
من درجة(

ملكيات بدون أرض  0201املساحة الكلية للملكية
ملكيات لها أرض
أقل من 1 هكتار

1.99-1 هكتار
4.99-2 هكتار
9.99-5 هكتار

ً 19.99-10 هكتارا

ً 49.99-20 هكتارا

ً 99-50 هكتارا

ً 199-100 هكتارا

ً 499-200 هكتارا

ً 999-500 هكتارا
1 هكتار فأكثر  000

جميع امللكيات

أنواع استخدام األرض
)من 0202 مساحة امللكية طبقاً ألنواع استخدامات 

األرض(

أرض ذات محاصيل مؤقتة
أرض ذات مروج ومراعي مؤقتة

أرض بور بصورة مؤقتة
أرض ذات محاصيل دائمة

أرض ذات مروج ومراعي دائمة
أرض ذات أفنية مزارع ومباني مزارع

غابات وأراضي أخرى كثيفة األشجار
أرض مستخدمة في الزراعة )شاملة املياه الداخلية والشاطئية إذا 

كانت جزءاً من امللكية(
أرض أخرى لم تصنف في موضع آخر.

جميع امللكيات

مساحة األرض الزراعية
)من 0202 مساحة امللكية طبقاً ألنواع استخدامات 

األرض(

ملكيات بدون أرض زراعية
ملكيات بأرض زراعية

)مجموعات املساحة كما في مساحة امللكية(

جميع امللكيات
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 اجلدول 1: البنود األساسية لإلحصاء الزراعي: درجات التبويب

اجملموعة املرجعيةدرجات التبويبالبنود األساسية/متغيرات التصنيف

أنواع حيازة األرض
)من 0203 مساحة امللكية طبقاً ألنواع حيازة األرض(

ملكيات بدون أرض
ملكيات تدار في شكل حيازة واحد

ملكية قانونية أو حيازة شبيهه بامللكية 
ملكية غير قانونية أو حيازة شبيهه بامللكية

مؤجرة من شخص آخر
أخرى

ملكيات تدار في شكل حيازة واحد أو أكثر

جميع امللكيات

 0302مساحة األرض املروية بالفعل: الرّي املتحكم فيه 

كلياً وجزئياً
ملكيات بدون أرض مروية

ملكيات بأرض مروية بالفعل 
الرّي املتحكم فيه كلياً

الرّي املتحكم فيه جزئياً
)مجموعات املساحة كما في مساحة امللكية(

ملكيات لها أرض

نوع احملاصيل املؤقتة 
)من 0402 مساحة احملاصيل املؤقتة التي متّ حصادها(

ملكيات بدون محاصيل مؤقتة
ملكيات مبحاصيل مؤقتة

على أساس التصنيف احملصولي في امللحق 4

ملكيات لها أرض
)ملكية واحدة ممكن أن تنتمي ألكثر 

من درجة(

نوع احملاصيل الدائمة 
)من 0406 مساحة احملاصيل الدائمة املنتجة وغير 

املنتجة في زراعات مجمعة(

ملكيات بدون محاصيل دائمة
ملكيات مبحاصيل دائمة

على أساس التصنيف احملصولي في امللحق 4
 أيضاً تصنف على الوجه التالي:

وجود زراعات مجّمعة
عدم وجود زراعات مجّمعة

ملكيات لها أرض

)في حالة التصنيف األول، ميكن أن 
تنتمي ملكية واحدة ألكثر من درجة 

واحدة(

وجود أشجار محاصيل دائمة متفرقة
)من 0407 عدد أشجار احملصول الدائم في زراعات 

متفرقة(

ملكيات لها أرضعلى أساس التصنيف احملصولي في امللحق 4
)ملكية واحدة ممكن أن تنتمي ألكثر 

من درجة(

ال تستخدم األسمدة 0411استخدام كل نوع من األسمدة
استخدام األسمدة

األسمدة املعدنية
األسمدة العضوية املعدنية

األسمدة العضوية
األسمدة احليوية

السماد الطبيعي
املواد احليوية األخرى لتحسني منو النباتات 

ملكيات لها أرض

)ملكية واحدة ممكن أن تنتمي ألكثر 
من درجة(

ملكيات بدون ماشية 0501نوع نظام تربية املاشية
ملكيات بها ماشية

نظام الرعي
نظام مختلط 

النظام الصناعي 

جميع امللكيات 

أنواع املاشية 
)من 0502 عدد احليوانات(

ملكيات بدون ماشية
ملكيات بها ماشية

على أساس تصنيف املاشية في امللحق 6 

جميع امللكيات
)ملكية واحدة ممكن أن تنتمي ألكثر 

من درجة(
امللكيات التي بدون أبقار 0502عدد األبقار

امللكيات التي بها أبقار
 2-1 رؤؤس
 4-3 رؤؤس

 9-5 رأس
 19-10 رأساً
 49-20 رأساً
 99-50 رأساً

 199-100 رأساً
 499-200 رأساً
 500 رأساً فأكثر

جميع امللكيات

جميع امللكياتكما في "عدد األبقار"0502 ب عدد اجلواميس
 امللكيات التي بدون أغنام0502 ج عدد األغنام

 امللكيات التي بها أغنام
4-1 رؤؤس

9-5 رأس

19-10 رأساً

49-20 رأساً

99-50 رأساً

119-100 رأساً

499-200 رأساً
500 رأساً فأكثر

 جميع امللكيات
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 اجلدول 1: البنود األساسية لإلحصاء الزراعي: درجات التبويب

اجملموعة املرجعيةدرجات التبويبالبنود األساسية/متغيرات التصنيف

 جميع امللكياتكما في "عدد األغنام"0502 د عدد املاعز
 جميع امللكياتكما في "عدد األغنام"0502 هـ عدد اخلنازير
امللكيات التي بدون دواجن0502 و عدد الدواجن

امللكيات التي بها دواجن
9-1 دواجن

49-10 دواجن 
99-50 دواجن

199-100 دواجن
499-200 دواجن
999-500 دواجن

4-1000 دواجن 999
9-5000 دواجن 999

10 دواجن أو أكثر 000

 جميع امللكيات

ملكيات بدون ماشية 0503عدد اإلناث الواّلدة للحيوانات 
ملكيات بها ماشية

نفس درجات عدد رؤوس املاشية بالنوع )0502 أ-و(

جميع امللكيات

ال تستخدم مبيدات زراعية 0601استخدام املبيدات الزراعية
استخدام املبيدات

املبيدات احلشرية
املبيدات العشبية
مبيدات الفطريات
مبيدات القوارض

أخرى

 جميع امللكيات

)ملكية واحدة ممكن أن تنتمي ألكثر 
من درجة(

 حجم العائلة 
)من 0801 حجم العائلة مبجموعات النوع والسن(

شخص واحد
3-2 أشخاص 
5-4 أشخاص 
9-6 أشخاص 

10 أشخاص فأكثر

امللكيات في القطاع العائلي

عدد أعضاء العائلة الذين يكون عملهم بامللكية هو 
النشاط األساسي

)من 0901 ما إذا كان العمل في امللكية هو النشاط 
األساسي(

شخص واحد
3-2 أشخاص 
5-4 أشخاص 
9-6 أشخاص 

10 أشخاص فأكثر

امللكيات في القطاع العائلي

وقت العمل في امللكية بأعضاء العائلة
)من 0902 وقت العمل في امللكية(

ذكر 
ليس هناك عمل

العمل
العمل دوام كامل خالل 3-1 أشهر في السنة
العمل دوام كامل خالل 6-4 أشهر في السنة

العمل دوام كامل خالل 7 أشهر أو أكثر في السنة
العمل دوام جزئي خالل 3-1 أشهر في السنة
العمل دوام جزئي خالل 6-4 أشهر في السنة

العمل دوام جزئي خالل 7 أشهر في السنة أو أكثر
أنثى 

اجملموعات كما سبق

جميع أعضاء العائلة في القطاع 
العائلي

وقت عمل املستخدمني في امللكية
)من 0903 عدد املستخدمني ووقت عملهم في امللكية 

بالنوع(

ذكر 
العمل دوام كامل خالل 3-1 أشهر في السنة
العمل دوام كامل خالل 6-4 أشهر في السنة

العمل دوام كامل خالل 7 أشهر أو أكثر في السنة
العمل دوام جزئي خالل 3-1 أشهر في السنة
العمل دوام جزئي خالل 6-4 أشهر في السنة

العمل دوام جزئي خالل 7 أشهر في السنة أو أكثر
أنثى 

اجملموعات كما سبق 

جميع املستخدمني في جميع 
امللكيات

توجد تربية لألحياء املائية  1201وجود تربية لألحياء املائية في امللكية
ال توجد تربية لألحياء املائية 

جميع امللكيات
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متغيرات التصنيف األساسية

مت حتديد تسعة متغيرات تصنيف أساسية لتبويبات البنود األساسية عند إعداد التقارير. وفي الفقرات التالية 11.10 
يتّم مناقشة املتغيرات التسعة. اجلدول 1 يشير إلى البنود األساسية. إّن الدرجات املقترحة أوسع من تلك التي كانت 
في البرامج السابقة وهي تستجيب للحاجة إلى املقارنات الدولية. إال أن الدول حرة في تقدمي تصنيفات أدق في حدود 

الدرجات املبينة هنا.

البيئي 12.10  النطاق  أو  اإلدارية  الوحدة  امللكية  يحدد موقع   )0101 )من  الزراعي  البيئي  النطاق  أو  اإلدارية  الوحدة 
الزراعي. وتقدم التبويبات املتقاطعة عادة املتغيرات التي مّت جمعها بالوحدة اإلدارية أو النطاق البيئي الزراعي.

الزراعي )نوع املالك( )البند 0103(. يقدم هذا أساساً لتحليل مقارن للملكيات التي 13.10  القانوني للمالك  الوضع 
تديرها عائالت، جمعيات تعاونية، شركات، إلخ.

في 14.10  استخداماً  التصنيف  متغيرات  أوسع  هي  امللكية  مساحة  إّن   .)0201 )البند  للملكية  الكلية  املساحة 
جداول اإلحصاء الزراعي حيث أّنها توفر قياساً جيداً حلجم امللكية، خاصة بالنسبة للمناطق ذات األرض املتجانسة. 
إاّل أّنه من املمكن أن تكون هناك قيود على مساحة امللكية كمقياس للحجم. فهي قد تضم غابات، أو أرض كثيفة 
األشجار أو أراضي أخرى ال تستخدم ألغراض زراعية. كما أّنها تتجاهل نوعية األرض؛ على سبيل املثال، قد تكون األرض 
غير املروّية في منطقة قاحلة أو شبه قاحلة أقل إنتاجية كثيراً عن األرض املروية في مواقع أخرى، كما ميكن أن تكون 
إّن  انخفاضاً.  املنسوب األكثر  ذات  إنتاجية مختلفة متاماً عن نفس مساحة األرض  املرتفع قدرة  املنسوب  ذات  لألرض 
قياس مساحة امللكية يهمل أيضاً كثافة استخدام األرض. فقطعة واحدة من األرض ميكن أن تنتج محصولني أو أكثر 
في السنة، بينما بالنسبة ألرض غيرها ميكن إنتاج محصول واحد فقط كل سنتني أو ثالث سنوات. وإذا ما مّت استخدام 
وحدة أخرى خالف الهكتار، فإن الدول يجب أن حتول كافة املساحات إلى الهكتار ألغراض التبويب من أجل احلفاظ على 

عمل املقارنات الدولية.

مساحة األرض الزراعية )من البند 0202(. قد يكون هذا قياساً للحجم مناسباً أكثر لبعض األغراض حيث أنه 15.10 
يقيس مباشرة األرض املستخدمة بصورة أساسية إلنتاج احملاصيل والرعي. كما ميكن أن تكون قياسات األرض األخرى، 
السابقة عن  الفقرة  في  هنا كما  التعليق  نفس  وينطبق  الدائمة، متغيرات تصنيف مفيدة.  احملاصيل  مثل مساحة 

استخدام الهكتار كوحدة. 

عدد رؤوس املاشية )لنوع معني من أنواع املاشية( )البنود 0502 أ - 0502 و(. يعّد عدد رؤوس املاشية لنوع معني 16.10 
قياساً مناسباً لنشاط تربية املاشية حيثما يوجد نوع واحد غالب من املاشية في الدولة وحيثما تكون تربية املاشية 
نشاطاً رئيسياً. على سبيل املثال، في دولة هامة في تربية األغنام، قد يكون من املفيد تصنيف بيانات اإلحصاء الزراعي 
حسب الدرجات القائمة على أساس عدد رؤوس األغنام، مثل 1-4 رؤوس، 5-9 رؤوس، إلخ. وفي املعتاد يكون من املمكن 
فقط تصنيف بيانات اإلحصاء الزراعي على أساس نوع معني من أنواع املاشية، بدالً من جميع املاشية أو مجموعات 
من أنواع املاشية، حيث أّنه من الصعب عمل مجموعات للماشية التي من أنواع مختلفة. وفي بعض األحيان، ميكن 
استخدام مجموعات مثل "احليوانات الكبيرة" و"الدواجن" لوصف األبقار/اجلاموس، الغنم/املاعز/اخلنازير والدجاج/البط، 

على التوالي.

الغرض األساسي من إنتاج امللكية )البند 0107(. يعد الغرض من اإلنتاج قياساً صاحلاً لتحليل امللكيات تبعاً 17.10 
للتوجهات السوقية اخلاصة بها. 

حجم العائلة مبجموعة النوع والسن )البند 0801(. يعد حجم العائلة متغير تصنيف نافع لفهم اعتماد سكان 18.10 
العائلة،  حجم  لتبويب  وبالنسبة  للملكية.  العمالة  مصادر  من  كمصدر  العائلة  أعضاء  ولتقييم  األرض  على  الريف 
من  ملزيد  للعائالت.  الدميوغرافية  اخلصائص  احلسبان  في  تأخذ  تكافؤ،  مقاييس  استخدام  في  الدول  بعض  ترغب  قد 

املعلومات، انظر دليل إحصائيات دخل العائلة )اللجنة االقتصادية ألوروبا 2011(.

الزراعي )البند 0104(. تعتبر معرفة جنس صاحب احليازة أمراً مفيداً في حتليل الدور الذي تلعبه 19.10  املالك  جنس 
النساء في مجال الزراعة. تعتبر عملية إعداد جداول حتدد جنس صاحب احليازة الزراعية من األمور املعقدة بسبب وجود 

حيازات ميتلكها أكثر من شخص.
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البنود األساسية/متغيرات التصنيف
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        .0101 موقع امللكية الزراعية

    0103N, A, L.N, A N, L الوضع القانوني )نوع املالك(

 .      0104N جنس املالك الزراعي

.       0105N سن املالك الزراعي

  0107N, A, L  .N الغرض األساسي من إنتاج امللكية

 0108N N N N األنشطة االقتصادية األخرى للعائلة

0201N, AN, A.  N, A N, AN, AN, A املساحة الكلية للملكية

0202 مساحة امللكية طبقاً لنوع 
   N, AN, AN, A. N, A N, Aاستخدام األرض

0203 مساحة امللكية طبقاً ألنواع 
  N, AN, AN, A  N, AN, Aحيازة األرض

0302 مساحة األرض املروية بالفعل: الرّي 

     N, A N, AN, Aاملتحكم فيه كلياً وجزئياً

0402 مساحة احملاصيل املؤقتة التي مّت 
  N, AN, AN, AN, A N, AN, Aحصادها 

0406 مساحة احملاصيل الدائمة املنتجة 
  N, AN, AN, AN, A N, AN, Aوغير املنتجة في زراعات مجمعة

NNNNNوجود أشجار محاصيل دائمة متفرقة

 )من0407 عدد أشجار احملصول الدائم في 
   N, AN, AN, AN, A Nزراعات متفرقة(

  0411N, LN, L  N, LN, LN, L استخدام كل نوع من األسمدة

  0501N, LN, L N, L N, L نوع نظام تربية املاشية

  0502N, LN, L N, LN, L عدد احليوانات

    0503N, AN, AN, AN, A N, A عدد إناث حيوانات التربية

0601NN, AN, L استخدام املبيدات الزراعية

  N, A, L N, AN, AN, LNNحجم العائلة 

0801 حجم العائلة مبجموعات النوع 
      N Nوالسن

عدد أعضاء العائلة الذين يكون عملهم 
في امللكية هو النشاط األساسي )من 
0901 ما إذا كان العمل في امللكية هو 

النشاط األساسي(

N, A, L N, AN, AN, LNN  

      1201N N وجود استزراع مائي

N= عدد امللكيات؛ A= املساحة؛ L= عدد رؤوس املاشية.

اجلدول 2: البنود األساسية لإلحصاء الزراعي: التبويبات املتقاطعة املوصى بها
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سن املالك الزراعي )البند 0105(. يعطي متغير التصنيف هذا طريقة لعمل مقارنات بني كبار وصغار املزارعني، 20.10 
ودراسة تأثيرات الهجرة من املناطق الريفية. يجب أن يتّم عمل هذا التبويب فقط للملكيات التي يكون على رأسها 

شخص واحد.

وقت العمل في امللكية
0902 و0903( صاحلة بصورة خاصة لفهم كم 21.10  البيانات عن وقت العمل على مستوى امللكية )البندان  تعد 

ذات  امللكيات  أو  املاشية  تربية  على  القائمة  امللكيات  املثال،  سبيل  على   - امللكيات  أنواع  خملتلف  املطلوب  العمل 
تتطلب  العمل.  وقت  بفئات  العمال  عدد  بتبويب  فقط   1 اجلدول  في  التبويب  درجات  وتسمح  الدائمة.  احملاصيل 
امللكية.  في  العمال  جميع  بواسطة  الكلي  العمل  لوقت  جتميعاً  للملكيات  الكلي  العمالة  مدخل  عن  اإلفادة 
إلى  بيانات قطعية  األساسي من  البند  واملستخدمني في  العائلة  العمل ألعضاء  وقت  فئات  يتّم حتويل  أن  ويجب 
أساليب مختلفة ميكن  توجد  اجملّمع.  العمل  أجل حساب وقت  التناسب( من  بيانات  أيضاً  )تسمى  بيانات مستمرة 
واملستخدمني  العائلة  بأعضاء  العمل  وقت  وميكن حينئذ جتميع كمية  الفئات.  العمل من  وقت  بها حساب كمية 
إلعطاء إجمالي كمّية وقت العمل في امللكية. إن بعض الدول تستنبط وحدات خاصة لوقت العمل - على سبيل 
املثال، وحدة تناظر العمل املنجز بواسطة شخص واحد يعمل في ملكية زراعية على أساس دوام كامل. إال أّنه يتّم 
وقت  كمية  هو  التبويب  ويكون  احلاجة.  حسب  دولة  كل  بواسطة  استخدامها  يجب  التي  الوحدات  تعريف  حتديد 
العمل اجملمعة )أو عدد وحدات الوقت اخلاصة( باخلصائص اخملتلفة مثل جنس العمال، والوضع القانوني للملكيات، 

امللكيات. وحجم 

البنود األساسية: التبويبات املترافقة 

يوجد عدد كبير من اجلداول احملتملة التي ميكن إعدادها من إحصاء زراعي عادي، حتى بالنسبة لعدد محدود 22.10 
حتى  أو  أساسي  تصنيف  متغير  كل  مقابل  األساسية  البنود  من  بند  لكل  مترافق  تبويب  عمل  وميكن  البنود.  من 
عدة متغيرات تصنيف أساسية في نفس الوقت. على سبيل املثال، ميكن تبويب وجود تربية لألحياء املائية بالوحدة 
ومساحة  املائية  األحياء  تربية  بني  العالقة  لتحليل  امللكية  مبساحة  أو  للزراعة،  اجلغرافي  التوزيع  لتحليل  اإلدارية 
لتحليل  معاً  امللكية  ومساحة  اإلدارية  بالوحدة  املائية  األحياء  تربية  وجود  تبويب  ميكن  ذلك،  من  وبدالً  امللكية. 
العالقة بني تربية األحياء املائية ومساحة امللكية في أجزاء مختلفة من الدولة. يقدم هذا القسم أكثر التبويبات 
بتبويبات  القيام  وميكن  عديدة  املترافقة  التبويبات  ذات  املتغيرات  أّن  إاّل  األساسية.  للبنود  شيوعاً  املتقاطعة 

الوطنية. احلاجة  أخرى حسب  متقاطعة 

الدول 23.10  لدى  يكون  أن  ويجب  متخصصاً،  تقنياً  مدخالً  يتطلب  زراعي  إحصاء  من  إحصائي  جدول  إخراج  إن 
معّد  جدول  بكل  املدرجة  املعلومات  وأهمية  املتاحة  املوارد  االعتبار  في  يأخذ  اإلحصائي،  للتبويب  عملي  برنامج 
ولكن  املالك  بسن  امللكية  تبويب مساحة  األهمية  يكون من  أن  املثال، ميكن  قياسي. على سبيل  تقرير  في  للنشر 
بصورة  البيانات  تصنيف  من  الدول  حتترس  أن  ويجب  املالك؟  بسن  الدائم  احملصول  نوع  تبويب  الضروري  من  هل 
أو ملكيتني، مما قد  املترافقة، ألّن خانات اجلدول ميكن أن تكون معدة على أساس ملكية واحدة  التبويبات  زائدة في 
احتياطات  إذا لم تتخذ  اإلنترنت ألّنه  بيانات عبر شبكة  عند تقدمي  أمراً حيوياً  إّن ذلك يعد  املعلومات.  يخل بسرّية 
إذا مّت إجراء  50.10(. وأيضاً  مناسبة، فإنه يكون في إمكان املستخدمني الوصول إلى معلومات فردية )انظر الفقرة 
سوف  امللكيات  عينات  من  القليل  أساس  على  القائمة  اإلحصائية  التقديرات  فإّن  العينة،  أساس  على  اإلحصاء 

عالية غير مقبولة.  أخطاء عينات  حتتوي على 

صفوف 24.10  وتظهر   .2 اجلدول  في  األساسية  للبنود  شيوعاً  األكثر  املتقاطعة  التبويبات  تلخيص  مّت   وقد 
التسعة  التصنيف  متغيرات  األعمدة  وتظهر  قياسي.  تقرير  في  تبويبها  يلزم  التي  األساسية  البنود   2 اجلدول 
ويظهر  واألعمدة.  الصفوف  في  التصنيف  متغيرات  وتظهر   .19.10 - 11.10 الفقرات  في  املذكورة  األساسية 
L = عدد رؤوس  A = املساحة؛  N = عدد امللكيات؛  2 اخلصائص التي يتّم قياسها في التبويب املتقاطع:  منت اجلدول 
تدخل  ال  و0903(   0902 )البندان  امللكية  مستوى  على  العمل  وقت  عن  األساسية  البنود  أن  العلم  مع  املاشية. 
 .)21.10 الفقرة  )انظر  بيانات مستمرة  إلى  بيانات قطعية  التحويل من  إلى  أّنها حتتاج  2 حيث  في صفوف اجلدول 
)الصف( يظهر وكأّنه مصّنف مقابل متغير  الكلية للملكية"  "املساحة   2 بند اجلدول  التالي استخدام  املثال  يوضح 
أّنه يجب إعداد جدولني اثنني.  التصنيف "حجم العائلة" )العمود( باخلصائص "عدد امللكيات" و"املساحة". وذلك يعني 
واحد منهما يظهر عدد امللكيات لكل مساحة ملكية ودرجة حجم العائلة كما هو مبني في الفقرتني 14.10 و18.10؛ 

ويظهر اآلخر مساحة امللكية لكل مساحة ملكية ودرجة حجم العائلة.
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وعند القيام بتبويب "عدد امللكيات"، قد تكون خانات اجلدول أو ال تكون متعارضة. ومن أمثلة الدرجات املتعارضة 25.10 
أن يصنف عدد امللكيات بحجم العائلة؛ وهنا، ميكن أن تنتمي كل ملكية لدرجة واحدة فقط من درجات حجم عائلة. 
ومن أمثلة جدول به درجات غير متعارضة، هو عندما يكون عدد امللكيات مصنفاً باستخدام األرض؛ وميكن إظهار ملكية 
محددة من امللكيات أكثر من مرة في تصنيف استخدام األرض - على سبيل املثال، قد تكون للملكية أرض ذات محاصيل 

دائمة، وكذلك غابات وأراضي أخرى كثيفة األشجار.

التي يتّم جمعها في اإلحصاء يجب أن تبوب في جدول أساسي واحد على 26.10  البيانات  أّن جميع بنود  إلى  ونظراً 
األقل باإلقليم اإلداري أو النطاق البيئي الزراعي، فإن عدد التبويبات املتقاطعة اإلضافية لتقرير اإلحصاء الرئيسي يكون 
عدداً محدوداً. إاّل أّنه يجب أخذ التقارير املوضوعية التكميلية في االعتبار، وكذلك نشر تبويبات متقاطعة إضافية على 
للبنود  بالنسبة  البيانات حتى  بالضرورة كافة احتياجات  يلبي  2 لن  التبويب في اجلدول  برنامج  إن  املواقع اإللكترونية. 

األساسية. ويكون على الدول إعداد جداول إضافية حسب احلاجة.

البيانات اجملتمعية

مكن تبويب البيانات اجملتمعية في إحصاء زراعي بطريقتني: أوالً، تلخيص خصائص اجملتمعات السكانية؛ وثانياً، 27.10 
االستخدام كمتغيرات تصنيف لتبويبات البيانات اإلحصائية على مستوى امللكية. والغرض الثاني هو املساعدة على 
ربط كل ملكية مبجتمعها السكاني من األمور احليوية. وال يكون ذلك في كثير من الدول أمراً سهالً ألن نفس اجملتمع 
السكاني ميكن أن يكون معروفاً بأسماء مختلفة أو تكون حدود اجملتمع السكاني غير واضحة. ويجب أن توضح أعمال 
املساحة املبدئية بالنسبة لكل مساحة حصر إحصائية اجملتمع أو اجملتمعات التي تنتمي إليها مساحة احلصر. كما تكون 
للتبويب املتقاطع اجملتمعي وبيانات امللكية أهمية كبيرة بالنسبة لتقدير جودة املعلومات املقدمة ميدانياً. على سبيل 
املثال، إذا ما بدا في استبيان إحصائي أن املالك عضو في احتاد للمزارعني وأنه ال يوجد في اجملتمع السكاني احتاد للمزارعني، 
فإّنه يجب إيضاح هذه النقطة، أو إذا بدا أن للمالك حيوانات ترعى في أرض جماعية وال توجد أرض رعي جماعية في 

اجملتمع السكاني، فال بد من اإليضاح. 

تقرير قياسي. 28.10  التبويب في  اجملتمعية في مجموعات مناسبة حتى ميكن تقدمي  البيانات  ويجب تشكيل بعض 
ويطبق هذا بصورة خاصة على البيانات عن زمن االنتقال، حيث يجب استخدام اجملموعات املناسبة - على سبيل املثال: 
أقل من ساعة واحدة؛ 1-2 ساعة؛ 2 ساعة أو أكثر - لبيان سهولة وصول األفراد في اجملتمع السكاني إلى خدمة معينة.

موجز خصائص اجملتمعات السكانية

إّن مطلب التبويب املبدئي في أي تقرير قياسي هو البيانات التي تتناول العدد، أو النسبة املئوية، جملتمعات سكانية 29.10 
الطبيعية.  للكوارث  التعرض  أو  املوسمية،  الغذائية  األزمات  أو  الكهرباء،  توفر  مثل   ذات خصائص مجتمعية معينة، 
خصائص  لديهم  الذين  السكان  ألعداد  املئوية  النسبة  أو  العائالت  عدد  تظهر  كي  التبويبات  إعداد  أيضاً  ميكن  كما 

مجتمعية معينة.

وتشمل التبويبات أساساً البيانات اجملتمعية التصنيفية بالوحدة اإلدارية أو النطاق البيئي الزراعي. كما ميكن أن 30.10 
تكون هناك متغيرات تصنيف أخرى ذات فائدة، حسب البيانات التي يتّم جمعها.

البيانات اجملتمعية كمتغيرات تصنيف للبيانات على مستوى امللكية

االستقصاء 31.10  محتوى  على  امللكية  مستوى  على  البيانات  لتبويب  اجملتمعية  التصنيف  متغيرات  اختيار  يعتمد 
اجملتمعي. إّن البيانات على مستوى امللكية األكثر شيوعاً املستخدمة في تلك التبويبات هي عدد ومساحة امللكيات، 
وعدد العائالت، والتعداد السكاني. كما ميكن أيضاً عمل تبويب متقاطع للبيانات املستقاة من تعداد سكاني حديث 
وإحصاء إسكاني بصورة مفيدة مع بيانات االستقصاء اجملتمعي إذا كانت متاحة في صورة عامة. ومتغيرات التصنيف 

اجملتمعي املعتادة هي:
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u  الذين للسكان  الزراعية  املمارسات  لتحليل  أيضاً  فائدة  ذا  البند  هذا  ويعد  حضري.  مركز  إلى  الوصول 
أقرب  إلى  السكاني  اجملتمع  االنتقال من  زمن  الوصول من حيث  تعريف  يعيشون في مواقع منعزلة وميكن 
مركز حضري، أو حسب ما إذا كان اجملتمع السكاني متصالً باملركز احلضري طوال السنة بطريق للسيارات 

من عدمه.
u  ممارساتهم مبواءمة  املزارعني  قيام  البند في حتليل كيفية  استخدام هذا  الطبيعية. ميكن  الكوارث  مخاطر 

نوع  التصنيف  يظهر  األحيان،  بعض  وفي  الغذائي.  واألمن  الطبيعية،  الكوارث  تبعات  ملواجهة  الزراعية 
أو عاصفة. الطبيعية، مثل فيضان  الكارثة 

u  بعد فإنه ميكن استخدامه إلعطاء  اجملتمعي،  من االستقصاء  البند متاحاً  إذا كان هذا  االقتصادي.  الوضع 
للفقر لتحليل البيانات اإلحصائية. وفي بعض األحيان، يقسم "فقير" إلى مجموعتني "جائع" و"غير جائع".

u  الغذائي األمن  جوانب  لتحليل  مفيداً  متغيراً  هذا  التصنيف  متغّير  يعد  موسمية.  غذائية  أزمات  حدوث 
الزراعية.  للملكية 

u  وجود سوق لإلنتاج الزراعي منتظم أو دائم. ميكن حتديد هذا البند حسب ما إذا كان اجملتمع السكاني لديه
أقرب  إلى  أو من حيث زمن االنتقال من اجملتمع السكاني  دائم من عدمه،  أو  الزراعي منتظم  سوق لإلنتاج 

لتحليل أنشطة احملاصيل واملاشية بالنسبة لتوفر األسواق. الزراعي. ويعد هذا البند مفيداً  سوق لإلنتاج 
u  الوصول إلى اخلدمات البيطرية. ميكن تقسيم هذا البند حسب ما إذا كانت اخلدمات البيطرية متاحة في

بيطرية.  أقرب خدمات  إلى  السكاني  اجملتمع  االنتقال من  زمن  أساس  على  أو  السكاني من عدمه،  اجملتمع 
وميكن أن يكون هذا متغير تصنيف مفيد لتحليل بيانات املاشية، مثل حاالت املوت أو النفوق بني املاشية. 

u  الوصول إلى مركز لبيع املدخالت الزراعية. يحدد هذا البند حسب ما إذا كان يوجد مركز بيع مدخالت زراعية
في اجملتمع السكاني من عدمه، أو على أساس زمن االنتقال من اجملتمع السكاني إلى أقرب مورد للمدخالت 
الزراعية. وفي بعض األحيان، يقدم الوصول بالنسبة لكل نوع من أنواع املدخالت الزراعية. وميكن استخدام 
إلى  الوصول  في  صعوبات  وجود  نتيجة  الزراعية  اإلنتاجية  حتسني  قيود  بحث  في  هذا  التصنيف  متغير 

الزراعية. املدخالت 
u  من غيره  أو  ريفي  مصرف  يوجد  كان  إذا  ما  حسب  البند  هذا  يحدد  االئتمانية.  املؤسسات  إلى  الوصول 

إلى  االنتقال من اجملتمع السكاني  أو من حيث زمن  االئتمانية في اجملتمع السكاني من عدمه،  املؤسسات 
أقرب مؤسسة مالية ريفية. وميكن أن يكون متغير التصنيف هذا مفيداً بصفة خاصة في حتليل البيانات 

املرفق االئتماني. إلى  الوصول  بالنسبة ملدة سهولة  االئتمانية 
u  اجملتمع في  مزارعني  احتادات  يوجد  كان  إذا  ما  حسب  عادة  البند  هذا  يحدد  للمزارعني.  احتاد  إلى  الوصول 

البند  أن يساعد هذا  وميكن  لالحتادات.  اخملتلفة  األنواع  يتّم حتديد  األحيان،  وفي بعض  السكاني من عدمه. 
في دراسة املزايا التي تعود على املزارعني من تلك االحتادات. 

u  االستفادة مدى  لبحث  مفيد  تصنيف  متغير  البند  هذا  يكون  أن  ميكن  محددة.  تنموية  مشروعات  وجود 
العائدة على املزارعني من تلك املشروعات.

تبويبات أخرى

 تربية األحياء املائية
كما هو احلال بالنسبة لإلحصاء الزراعي، يجب أن يتّم أوالً تبويب كل بند يتعلق بتربية األحياء املائية بالوحدة 32.10 

اإلدارية أو النطاق البيئي الزراعي.

ويوصى باستخدام سبعة متغيرات تصنيف أساسية في التبويب املتعلق بتربية األحياء املائية، وهي عبارة عن 33.10 
ستة بنود من تبويبات اإلحصاء الزراعي وبند واحد خاص بتربية األحياء املائية. وهي مبينة أدناه، مع اجملموعة املرجعية 

ذات الصلة.

u  الوحدة اإلدارية أو النطاق البيئي الزراعي )اجملموعة املرجعية: جميع ملكيات تربية األحياء املائية(: كما في
جداول امللكية الزراعية )انظر الفقرة 12.10(.

u  امللكية املائية(: كما في جداول  األحياء  تربية  املرجعية: جميع ملكيات  )اجملموعة  للمالك  القانوني  الوضع 
الزراعية )انظر الفقرة 13.10(.

u  الزراعية امللكية  املائية(: كما في جداول  تربية األحياء  املرجعية: جميع ملكيات  )اجملموعة  امللكية  مساحة 
)انظر الفقرة 14.10(.
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u  مساحة تربية األحياء املائية )اجملموعة املرجعية: جميع ملكيات تربية األحياء املائية(. يقوم هذا على أساس
امللكية  ملساحة  التي  نفسها  هي  املساحة  مجموعات  تكون  أن  يجب   .)7.12.8 الفقرة  )انظر   1202 البند 

)انظر اجلدول 1(. وهو مفيد كقياس حجم أنشطة تربية األحياء املائية. 
u  القطاع في  "امللكيات  قطاع  في  املائية  األحياء  تربية  ملكيات  جميع  املرجعية:  )اجملموعة  العائلة  حجم 

العائلي" في البند 0103(: كما في جداول امللكية الزراعية )انظر الفقرة 18.10(.
u  القطاع في  "امللكيات  قطاع  في  املائية  األحياء  تربية  ملكيات  جميع  املرجعية:  )اجملموعة  املالك  جنس 

العائلي" في البند 0103(: كما في جداول امللكية الزراعية )انظر الفقرة 19.10(.
u  "سن املالك )اجملموعة املرجعية: جميع ملكيات تربية األحياء املائية في قطاع "امللكيات في القطاع العائلي

في البند 0103(: كما في جداول امللكية الزراعية )انظر الفقرة 20.10(.

وميكن اعتماد عدد من التبويبات املتقاطعة لالستزراع املائي، من بني بنود تربية األحياء املائية نفسها ومع بنود 34.10 
احتياجات  على  املعتمدة  املتقاطعة  للتبويبات  اخلاصة  أولوياتها  مجموعة  حتديد  الدول  على  ويكون  الزراعية.  امللكية 

املستخدمني.

ب. النشر واألرشفة
إّن النشر واألرشفة هي مراحل العملية اإلحصائية التي يتّم فيها إتاحة البيانات اإلحصائية للمستخدمني 35.10 

تقدمي  خالل  من  للبيانات  املستخدمني  احتياجات  تلبية  رؤية  يتّم  أن  ويجب  لها.  األجل  طويلة  احملافظة  ضمان  مع 
قدر  أكبر  إلى  الوصول  أّن  على  التأكيد  مع  اإلحصاء،  من  االساسي  الغرض  باعتبارها  الزراعية  الهيكلية  البيانات 
أّن الطلب  ممكن من البيانات هو مكّون هام يجب التخطيط له. ويساعد االستخدام املتزايد للبيانات على ضمان 
 ،2011 على اإلحصاء يظل عالياً، ويحث على دعم اإلحصاءات في املستقبل. وتضع خطة عمل بوزان لإلحصائيات 
اإلحصائيات  جعل  "..إن  على  ونّصت  األساسية،  أهدافها  كأحد  لإلحصائيات،  املفتوح  للوصول  الترويج  موضوع 
وأصحاب  القرار  لصناع  وكذلك  للعامة  موسع  بشكل  متاحة  املناسب  الوقت  في  جترى  والتي  فيها  املوثوق 
العام  بالتوصل  التي تسمح  األعمال  ذلك  مبا في  العامة"،  الثقة  ومن  احلكومة  فاعلية  يزيد من  اآلخرين  املصلحة 

لإلحصائيات.  التام 

توفر البيانات الدليلية معلومات عن جانب أو أكثر من جوانب البيانات. وتساعد البيانات الدليلية املستخدمني 36.10 
على فهم ما الذي تقيسه البيانات وكيف مّت إيجادها. إّن هذه املعلومات تساعد على منع املستخدمني من إساءة فهم 
البيانات وعلى تشجيع استخدام البيانات. كما ميكن أن تساعد البيانات الدليلية املستخدمني أيضاً على فهم نوعية 
القياسية،  الدليلية  البيانات  بنود  على  وعالوًة  البيانات.  عملية جمع  عن  من معلومات  توفره  ما  عن طريق  البيانات 
على  املستخدمني  تساعد  أن  ميكن  التي  مناسبة  جودة  بقياسات  مصحوبة  الصادرة  البيانات  جميع  تكون  أن  يجب 
تفسير نتائج اإلحصاء بصورة أفضل. وميكن إدخال قياسات اجلودة كجزء من البيانات الدليلية أو في أّي موضع آخر، 

مثالً، في تقرير فني. 

الدليلية، 37.10  للبيانات  مالئمة  هياكل  تضع  وهي  الدليلية.  البيانات  لوثائق  مختلفة  وإجراءات  معايير  توجد 
هو  املستخدمة  املعايير  أحد  إّن  الدليلية.  البيانات  تتضمنها  أن  يجب  التي  األوصاف  عن  معلومات  وكذلك 
املعلومات  تبادل  مبادرة  مثل  أخرى  معايير  أيضاً  تستخدم  كما   .)DDI( البيانات  وثائق  مبادرة  مشروع  معيار 

 .)SDMX( اإلحصائية 

ويجب إدماج نشر وأرشفة البيانات اإلحصائية، من الناحية النموذجية، في ممارسات النشر واألرشفة للمؤسسة. 38.10 
كما يجب تطبيق سياسات املؤسسة لنشر البيانات، وممارسات اإلصدار، ومنهج دعم املستخدمني، واملعايير املستخدمة 

في توثيق وأرشفة البيانات. 

نشر النتائج اجملمعة

ال يكون اإلحصاء كامالً حتى يتّم جعل املعلومات التي مّت جمعها متاحة للمستخدمني احملتملني في شكل 39.10 
املنتجات  من  تشكيلة  نشر  وميكن  املستخدمني.  من  كبيرة  أعداداً  تهم  اإلحصاء  نتائج  إّن  احتياجاتهم.  يناسب 
اإلحصائية التي تكون معدة خصيصاً لتلبية احتياجات النوع احملدد من املستخدمني. على سبيل املثال، قد يتطلب 
الرئيسية  للتغييرات  أساسية  مركزة  ملخصات  وإدخال  النتائج  حتليل  يتّم  أن  احلكومة  في  السياسة  مستخدمو 
ومجاالت املشاكل املتعلقة بالسياسة الزراعية محل االهتمام، مع اخملططات البيانية الالزمة والتحليالت املناسبة. 
عدد  أكبر  إلى  للوصول  وسيلة  توفير  طريق  عن  كالباحثني  مستخدمني  احتياجات  تلبية  يتّم  قد  أخرى،  ناحية  ومن 
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ممكن من جداول البيانات التفصيلية في صيغة إلكترونية. وميكن للباحثني بعد ذلك القيام بالتحليل حسب احلاجة. 
الداخلي للوكاالت. العام وكذلك منتجات معينة لالستخدام  النواجت منتجات لالستخدام  ويجب أن تتضمن 

وبالنسبة 40.10  الرئيسية.  للنتائج  موجز  وتقرير  األساسية  النتائج  عن  نهائي  تقرير  هي  العامة  النشر  ومنتجات 
للدول التي تعمل باألسلوب التركيبي يجب أن يكون هناك: تقرير عن الوحدة احملورية وتقارير لكل وحدة تكميلية؛ وتقرير 
على  وعالوة  النوع.  تقارير عن  ذلك  في  مبا  وتقارير موضوعية مختلفة،  الريفي؛  اجملتمع  وتقرير عن  التجارية؛  للملكيات 
ذلك، وكجزء من الدعوة، ميكن إصدار كتّيب أو نشرة تقدم فيه النتائج الرئيسية. كما يجب أن تتضمن خطة النشر 
أيضاً تقريراً فنياً مرجعياً يحتوي على البيانات الدليلية واألعمال املطّبقة، واالستبيانات اإلحصائية، وكتيّبات اإلحصاء 
األساسية. ويجب أيضاً االهتمام بوضع صيغة موّحدة للتقارير اإلقليمية إلتاحة القيام مبقارنة ومشاركة معلوماتية 

أكثر سهولة بني بلدان املنطقة. 

 وميكن االستعانة مبجموعة من الوسائط للنشر )مبا في ذلك الطباعة، وعبر املواقع اإللكترونية والوسائط 41.10 
لدى  البيانات  احتياجات  تلبية  يتّم  فلكي  تستخدم،  ما  غالباً  املطبوعة  املنشورات  أّن  من  وبالرغم  الضوئية(. 
من  مزيد  عمل  إمكانية  إلتاحة  اإللكتروني  الشكل  في  البيانات  إنتاج  يتّم  أن  يجب  أفضل،  بصورة  املستخدمني 
وصول  إلتاحة  اإلنترنت  شبكة  عبر  النشر  تشجيع  أيضاً  ويجب  املستخدمني.  مع  اتساعاً  أكثر  وتواصل  التحليالت 

املستخدمني.  قبل  أسهل من 

قبل 42.10  من  اخلاصة  الطلبات  بإتاحة  أو  كجداول،  أو  قياسية(،  )تقارير  العام  للتوزيع  كتقارير  النتائج  نشر  وميكن 
املستخدمني للدخول على قاعدة بيانات أو تقدمي جداول. وفي حالة إمكانية إعداد جداول بواسطة املستخدمني، يجب 
توخي احلرص للتأكد من أن اخملرجات الناجتة قد مّت اختبارها بالنسبة للصالحية والسرية اإلحصائية. وميكن لذلك وضع 
حد للمتغيرات التي ميكن تبويبها أو املستويات اجلغرافية لها. وبالرغم من أّنه تبقى املنشورات املطبوعة هي األسلوب 
التقارير  أو  التبويبات  مثل  األساليب،  من  أكبر  مجموعة  إيجاد  تشجيع  يجب  فإّنه  األساسية،  النتائج  لنشر  الشائع 
في الصيغة اإللكترونية مع التوزيع من على املواقع اإللكترونية، مما يتيح النشر بصورة أوسع ومجاالً أكبر الستخدام 
التحليالت بواسطة  البيانات ومزيد من  إن استخدام الصيغ اإللكترونية يشّجع على فرص أكبر الستخدام  البيانات. 

املستخدمني، وهذا هو املطلوب، كلما أمكن ذلك. 

زراعي. 43.10  أطلس  إنتاج  الدول  على  أيضاً  يكون  اإلحصائية،  والتقارير  للجداول  اخلرائط  إعداد  إلى  وباإلضافة   
تتيح  التقنيات  هذه  إّن   ."GIS" اجلغرافية  املعلومات  ونظم  اإللكترونية  اخلرائط  إلى  للوصول  األخرى  األشكال  ومن 
التي  اخملتلفة،  اإلحصائية  املوضوعات  على  تركز  خرائط  عمل  للمستخدمني  ميكن  بحيث  التفاعلية،  اخلرائط  إعداد 
والرسومات  واخملططات،  واجلداول،  اخلرائط،  بني  بالربط  وتسمح  االهتمام،  ذات  اجلغرافية  املوضوعات  تستهدف 
إلى  اإلدارية،  اخلرائط على مستويات متداخلة من اجلغرافيا  إعداد  للبيانات. ويجب  البيانية من أجل تفسير أسهل 

أصغر وحدة إدارية ميكن إصدارها بأمن. 

إّن عرض نتائج اإلحصاء يجب أن يكون حدثاً قومياً هاماً. ونؤّيد بشّدة اقتراح تنظيم ندوة قومية لنشر نتائج 44.10 
اإلحصاء األساسية، مع تنظيم ندوات نشر في األقاليم، من أجل وضع اإلحصاء التجاري في جدول األعمال القومي من 
خالل مشاركة أصحاب املصلحة والرأي العام. كذلك يُعتبر عقد مؤمتر صحفي بوجود السلطات الرئيسية املسؤولة عن 

نتائج اإلحصاء من األدوات اجلّيدة للوصول إلى نشر واسع لنتائج اإلحصاء.

وباإلضافة إلى تقدمي املنتجات اإلحصائية، يشتمل النشر على الترويج ملنتجات البيانات وإدارة دعم املستخدمني 45.10 
يلزم  أنشطة  عدة  النشر  إدارة  وتشمل  واستخدامها.  اإلحصائية  املنتجات  إلى  الوصول  في  املستخدمني  ملساعدة 
التخطيط لها، مبا في ذلك إعداد وحتديث قواعد البيانات، وإعداد منتجات النشر اإلحصائي، وإدارة إصدار النشر اإلحصائي، 

والترويج ملنتجات النشر اإلحصائي، وإدارة دعم املستخدمني. 

الوصول اآلمن للبيانات اإلحصائية احلاسوبية )امليكروداتا(

إّن البيانات احلاسوبية هي بيانات مسجلة عن وحدة احلصر - امللكية أو العائلة - عند إجراء إحصاء زراعي. ومتثل 46.10 
كل مجموعة معلومات عن وحدة سجالت للبيانات احلاسوبية. 

وتسمح البيانات احلاسوبية للمستخدمني بعمل الكثير من التحليالت عّما هو ممكن بالبيانات اجملّمعة. ومن أجل 47.10 
القيام بهذا العمل يحتاج الباحثون إلى الوصول لبيانات إحصائية ذات نوعية جّيدة. فإذا كان لدى املنظمات اإلحصائية 
مثل تلك البيانات، فإّن عليها أن تبحث عن طرق لتلبية متطلبات الباحثني. وبدون ذلك قد يكون هناك توجه من الباحثني 

حملاولة جمع البيانات التي تخّصهم من خالل الدراسات واالستقصاءات.
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إّن تسهيل الوصول إلى البيانات احلاسوبية يتطلب أن توازن املؤسسات بني الطلبات الناشئة من اجملتمع البحثي 48.10 
التي قاموا بجمعها من املستجيبني ومن أجل ضمان الوصول  مع مطلبهم الشرعي باحلفاظ على سرّية املعلومات 
اآلمن للبيانات احلاسوبية يلزم االهتمام بخصوصية املستجيبني ومتطلبات السرية ملنتجي البيانات. وقد ال يكون من 
البيانات  إلى  الوصول  توفير  يلزم  قد  احلاالت،  بعض  ففي  الباحثني.  ألماكن  نقله  ميكن  عام  ملف  إعداد  دائماً  املمكن 
احلاسوبية للباحثني بواسطة منتجي البيانات عن طريق خدمة وسيطة. وإذا لم يكن ذلك ممكناً، فإّن التبويبات اخملّصصة 

ميكن أن تكون االختيار الوحيد الباقي للباحث. 

يلزم 49.10  التي  البيانات احلاسوبية للمستخدمني واالعتبارات  وميكن االطالع على مزيد من اإلرشادات عن تقدمي 
الزراعية: دليل إرشادي )اإلستراتيجية  األخذ بها من قبل املكتب اإلحصائي، في توفير الوصول للبيانات احلاسوبية 

2014 ب(.  العاملية 

هناك أساليب مختلفة محتملة للوصول إلى البيانات احلاسوبية، تعرض مميزات وعيوب مختلفة بني مستوى 50.10 
اإلصدار التفصيلي وحماية السرية. ومن املسائل األخرى التي يجب أن تكون محل بحث تكاليف ومستوى التنظيم 

الالزم إلنشاء وإدارة األساليب اخملتلفة.

األنواع الشائعة ألساليب الوصول اآلمن: 51.10 

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 فرصة تكرار هوية املستجيب. 

امللفات املرّخصة: كما تكون امللفات املرّخصة أيضاً غير مخّصصة ولكن مع احتمال تطبيق إجراءات أقّل للرقابة على 
أكثر.  املنتج؛ وعلى ذلك، فإّنها قد تتضمن تفاصيل  امللف وسياسات  اإلفصاح اإلحصائي. ويعتمد هذا على طبيعة 
وسوف يطلب منتجو البيانات من الباحثني التعريف بأنفسهم وأن يكونوا واضحني بخصوص البحث الذي يقومون 
به. كما سوف يطلب منهم التوقيع على شهادة حتدد من الذي له حق االطالع على امللف وماهية شروط االستخدام.

للباحثني  البيانات وتسمح  يقدمها منتجو  نافذة خدمات  بعد  الوصول عن  تشمل مرافق  بعد:  عن  الوصول  مرافق 
بعرض املنهج العلمي الذي سوف يستخدمونه في حتليالتهم. ويتّم تزويد الباحث مبلف صناعي مياثل في البنية واحملتوى 
 ،SPSS ،SAS أدوات مثل  وإجراءات باستخدام  برامج  الباحث وضع  الفعلية. حينئٍذ يكون في إمكان  البيانات  مجموعات 
أو R. وميكن نقل البرامج ملنتج البيانات، الذي ميكنه القيام بالعمل مقابل مجموعة البيانات الفعلية وتدقيق   STATA

صّحة النتائج لعملية اإلفصاح قبل إعادة الناجت إلى املستخدم. 

مراكز البيانات: يتكون مركز البيانات من مرفق داخل موقع املنظمة اإلحصائية حيث ميكن للباحثني الدخول إلجراء 
الرئيسي  امللف  خالف  للباحثني،  متاحة  تفصيالً  األكثر  امللفات  هي  امللفات  هذه  إن  تفصيلية.  مبلفات  أبحاثهم 
هذه  إتاحة  ويتّم  اهتمامهم  محل  البيانات  مجموعة  من  اجلزء  بتحديد  الباحثون  يقوم  أن  املتوقع  ومن  الفعلي. 
أعضاء  أحد  بواسطة  الباحثون  قّدمها  التي  النتائج  صحة  تدقيق  يتّم  أن  ويجب  لهم.  فقط  الفرعية  اجملموعة 
بإجراء  السماح لهم  يتّم  أن  أهداف محددة قبل  للباحثني  أن تكون  املوقع. يجب  إزالتها من  منظمة إحصائية قبل 

البيانات. البحث في مركز 

املستخدم: النموذج األخير محل البحث هو "توظيف" الباحث للعمل مع الوكالة كعضو مؤقت في اجلهاز الوظيفي. 
في هذه احلالة قد يخضع الباحث لنفس أحكام السرية واألخالقيات كأعضاء اجلهاز الوظيفي املنتظمني. ويكون ذلك 
بشكل عام محدوداً باملشاريع التي تعاون منتج البيانات في حتقيق أهداف املنظمة، والتي ال ميتلكون املهارات الالزمة لها.

األرشفة 

إّن أرشفة البيانات وسيلة لضمان احلفاظ على البيانات ملّدة طويلة ويساعد املستخدمني على فهم البيانات 52.10 
وتفسيرها. وهي تتعلق مبدئياً بالبيانات الرقمية. إّن البيانات الرقمية ميكن أن تكون عرضة لتقادم التقنيات التي متكّنها 
من أداء وظيفتها، من األجهزة واألدوات والبرامج احلاسوبية املستخدمة في تخزين وتناول البيانات إلى التلف املادي الذي 
يجعل التقنيات غير صاحلة لالستخدام وإلى اخلسارة بسبب مرور الوقت. يقدم هذا القسم ملخصاً لألساس املنطقي 
والتكنولوجية  التنظيمية  واالعتبارات  البيانات  أرشفة  لسياسة  الصحيحة  االعتبارات  إّن  وعملها.  البيانات  ألرشفة 
إلقامة أرشيف للبيانات، مبينة في الشبكة العاملية لالستقصاء العائلي)IHSN( ورقة العمل 3: املبادئ واملمارسات اجليدة 

 .)IHSN 2009( حلفظ البيانات

الباب العاشر: التبويب والنشر واألرشفة
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ألرشفة البيانات عّدة مزايا. فهي تتيح للمؤسسة اإلحصائية تلبية املتطلبات التشريعية حلفظ البيانات. وميكنها 53.10 
املساعدة في زيادة االستثمار في جمع البيانات اإلحصائية عن طريق ضمان أن تكون البيانات متاحة في املستقبل، ومن 
ثم استغالل املوارد التي تنفق على اإلحصاء بصورة تاّمة. وهي تضمن الوصول املستمر إلى البيانات اإلحصائية بواسطة 

املستخدمني لفترات زمنية طويلة. 

وتشمل أرشفة البيانات التعريف الصريح للبيانات اإلحصائية املراد حفظها، والتخزين اآلمن للبيانات في بيئة 54.10 
مستدامة مع سياسات سليمة وإجراءات صحيحة، وضمان أن البيانات اإلحصائية املؤرشفة ميكن أن تكون متاحة طوال 
الوقت للمستخدمني املرخص لهم. ويجب أن يتضمن أرشيف البيانات اإلحصائية بيانات حاسوبية وبيانات عادية أصلية 
ومحررة، مع البيانات الدليلية املناسبة، ومنتجات النشر اإلحصائي واألدوات اإلحصائية مثل البرامج احلسابية، وجداول 

التحويل، وكتيبات احلصر، وكتيبات التدريب، وكتيبات اإلشراف واملراقبة، واالستبيانات، واخلرائط، إلخ. 
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امللحق 1 
اإلحصاء الزراعي في إطار عمل نظام 

احملاسبة الوطني

SNA/ التصنيف الصناعي الدولي املوحد جلميع األنشطة  إطار عمل نظام احملاسبة الوطني 
ISIC االقتصادية 

وإحصائيات  القومي  الدخل  بالتقارير عن  لإلفادة  قياسياً  وطنياً  )SNA( نظاما محاسبياً  الوطني  احملاسبة  يقدم نظام 
إّن املعايير الدولية للمفاهيم والتعريفات والتصنيفات مقدمة بواسطة األمم املتحدة )EC et al., 2009(. ومّت  املنتجات. 

 ."SNA" إصدار نظام يغطي القطاع الغذائي والزراعي بواسطة الفاو )الفاو، 1996ب( لتكميل نظام احملاسبة الوطني

ويحدد نظام احملاسبة الوطني نوعني أساسيني من الوحدات اإلنتاجية االقتصادية: املشروعات واملؤسسات. 

u  باألنشطة للقيام  الالزمة  الوظائف  كافة  وتدير  توجه  واحدة،  إدارة  حتت  لإلنتاج،  اقتصادية  وحدة  هو  املشروع 
اإلنتاجية. وقد يدخل املشروع في أكثر من نوع واحد من األنشطة، وميكن أن تنفذ أعماله في أكثر من موقع 
واحد. وميكن أن تكون املشروعات عبارة عن شركات، أو مؤسسات حكومية، أو وحدات أخرى، مبا في ذلك العائالت. 

u  واملؤسسة هي مشروع أو جزء من مشروع مقام في موقع واحد ويعمل أساساً في نوع واحد من األنشطة
احملاصيل وكذلك  زراعة  الذي يعمل في  املشروع  ويعتبر  ثانوي له صغير احلجم.  أي نشاط  ويكون  اإلنتاجية. 

في معاجلة احملاصيل بحجم كبير، كأنه مؤسستان، مؤسسة لكل نوع من نوعي األنشطة. 

اخلطوط  عرض  ويتّم  للصناعات.  املؤسسات  تخصص  مماثلة،  أنشطة  لها  مجموعات  في  الوحدات  وضع  أجل  ومن 
اإلرشادية لتحديد الصناعات في التصنيف الدولي الصناعي املوحد جلميع األنشطة االقتصادية )ISIC(، الصادر عن األمم 
املتحدة. والنسخة احلالية من التصنيف الدولي الصناعي املوحد جلميع األنشطة االقتصادية )ISIC( هي املراجعة 4 )األمم 

املتحدة 2008(. 

ويعرض التصنيف الدولي الصناعي املوحد جلميع األنشطة االقتصادية )ISIC( تصنيفاً هرمياً لألنشطة. وبالتالي، في 
التصنيف الدولي الصناعي املوحد جلميع األنشطة االقتصادية )ISIC(، )املراجعة 4( املستوى األول )القسم أ: الزراعة، 
الغابات، وصيد األسماك( مقّسم إلى ثالثة أقسام فرعية: )01( اإلنتاج احملصولي واحليواني، والصيد، وأنشطة اخلدمات 
املتعلقة به؛ )02( الغابات وقطع األشجار ونقلها؛ و)03( صيد األسماك وتربية األحياء املائية. ثم ُقّسمت هذه األقسام 

مرة أخرى إلى مجموعات ودرجات تناظر أنشطة أكثر حتديداً، مثل زراعة احملاصيل وتربية احليوانات. 

مجال اإلحصاء الزراعي

يهدف اإلحصاء الزراعي إلى تغطية املؤسسات التي تعمل في األنشطة اإلنتاجية الزراعية. وفي املعتاد يقتصر ذلك 
على الوحدات العاملة في إنتاج السلع الزراعية - حتديداً، منتجات احملاصيل واملاشية. وهذا يناظر مجموعات التصنيف 

الدولي الصناعي املوحد جلميع األنشطة االقتصادية )ISIC( )املراجعة 4(: 

u اجملموعة 011: زراعة احملاصيل غير املعمرة
u  اجملموعة 012: زراعة احملاصيل املعمرة
u  النباتات انتشار   :013 اجملموعة 
u  اجملموعة 014: اإلنتاج احليواني
u  الزراعة اخملتلطة اجملموعة 015: 

عمالً مببادئ نظام احملاسبة الوطني "SNA"، يتّم إدخال نوع آخر من الوحدات في األنشطة اإلنتاجية الزراعية - حتديداً، 
الوحدات التي تقدم اخلدمات الزراعية. وهي محددة في ISIC )املراجعة 4(:

u اجملموعة 016: أنشطة دعم لألنشطة الزراعية واألنشطة اخلاصة مبحاصيل ما بعد احلصاد

تشتمل هذه اجملموعة على أنشطة عارضة بالنسبة لإلنتاج الزراعي وأنشطة مماثلة للزراعة لم يتّم القيام بها ألغراض 
اإلنتاج )كما في حصاد املنتجات الزراعية(، والتي تتّم بأجر أو بعقد. كما يدخل فيها أيضاً أنشطة ما بعد مرحلة احلصاد، 
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الوقت، ولكّنها ال  تزداد أهميتها مع  إن أنشطة اخلدمات هذه  الزراعية للسوق األساسي.  املنتجات  وتهدف إلى جتهيز 
تدخل بصفة عامة في نطاق اإلحصاء الزراعي. 

امللكية الزراعية كمؤسسة

هي  و015(  و013و014  و012   011  "ISIC" )مجموعات  الزراعية  الصناعة  في  املؤسسة  فإن  الوطني،  احملاسبة  نظام  وفي 
مؤسسة يوجد نشاطها الرئيسي في مجموعة من مجموعات "ISIC". كما ميكن أن يكون ملثل تلك املؤسسة نشاط 
ثانوي ال عالقة له بالزراعة. وباملثل، ميكن أن يكون ملؤسسة في صناعة غير زراعية نشاط ثانوي في الزراعة. وبالتالي، ال 

توفر املؤسسات التي توجد في مجموعات ISIC اخلمس تغطية كاملة لكافة أنشطة اإلنتاج الزراعي.

امللكية الزراعية هي وحدة اقتصادية لإلنتاج الزراعي حتت إدارة واحدة. وإذا كان النشاط اإلنتاجي االقتصادي الرئيسي 
للملكية الزراعية هو اإلنتاج الزراعي، فإّن امللكية الزراعية تعتبر مؤسسة في الصناعة الزراعية. إال أّن الوحدة ال تكون 
لها نفس الصفة إذا كان نشاط اإلنتاج الزراعي للملكية الزراعية نشاطاً ثانوياً ملؤسسة غير زراعية. في هذه احلالة، ميكن 
اعتبار امللكية الزراعية وحدة شبيهة باملؤسسة في الصناعة الزراعية. وألغراض اإلحصاء الزراعي، يتّم معاملة امللكية 

 ."SNA" الزراعية كمكافئ لوحدة مؤسسة في إطار عمل

إّن معظم أنشطة اإلنتاج الزراعي يتّم القيام بها بواسطة عائالت. وبالنسبة للقطاع العائلي، يكون املشروع هو وحدة 
إدارة اإلنتاج الزراعي في العائلة، وامللكية الزراعية )املؤسسة( هي وحدة اإلنتاج الزراعي في وحدة اإلدارة. وبناًء على ذلك، 

عادًة يكون اآلتي: 

u ,توجد وحدة إدارة واحدة في العائلة، ولذا تكون العائلة نفسها هي املشروع
u  توجد مؤسسة إنتاج زراعي واحدة في العائلة، ولذا تكون امللكية الزراعية مكافئة ألنشطة اإلنتاج الزراعي

للعائلة. 

إاّل أّنه توجد بعض احلاالت اخلاصة:

u  إذا كانت هناك وحدتان أسريتان في عائلة تديران أنشطة إنتاج زراعي بصورة مستقلة، فإّن كل وحدة أسرّية
تقابل مشروعاً )ألنهما وحدتان منفصلتان لإلدارة الزراعية(. وحتتوي كل وحدة أسرة )مشروع( وحدة ملكية 

زراعية واحدة )مؤسسة(. 
u  هناك تكون  فإّنه  أخرى،  عائالت  مع  وباملشاركة  لنفسها  زراعي  إنتاج  بأنشطة  تقوم  ما  عائلة  كانت  وإذا 

أسرة  وحدة  كل  وحتتوي  مشروعني.  بالتالي  تقابل  التي  العائلة،  مع  ومشتركتان  منفصلتان  إدارة  وحدتا 
)مشروع( وحدة ملكية زراعية واحدة )مؤسسة(. 

الزراعي  اإلنتاج  أنشطة  من  مؤسسة،  كوحدة  العائلي،  القطاع  في  الزراعية  امللكية  تتكون   ،"SNA"مبصطلحات
في  كبيرة  اقتصادية  أنشطة  أي  تعتبر  احلجم.  صغيرة  ثانوية  أنشطة  أّي  إلى  باإلضافة  العائلي،  املشروع  لوحدة 
الزراعية، أنشطة ملؤسسات أخرى.  التي تغطيها اإلحصاءات  "SNA" اخلمس  وحدة مشروع عائلي خارج مجموعات 
وحدتي  من  األساسي  الزراعي  نشاطها  بجانب  كبير  غابات  نشاط  في  تعمل  التي  العائلة  تتكون  ذلك،  وعلى 
في  جمعها  مّت  التي  احلراجة  عن  البيانات  تتعلق  ال  ذلك،  وعلى  حراجية.  ومؤسسة  زراعية  مؤسسة  مؤسستني: 
إحصاءات زراعية، من الناحية الفنية، بامللكية الزراعية على هذا األساس، ولكن بوحدة املشروع التي تكون امللكية 
جزءاً منه. إن ذلك يساعد على إيضاح تفسير البيانات غير الزراعية التي يتّم جمعها في اإلحصاء الزراعي؛ وبعبارة 
بيانات   )ii(و )املؤسسة(؛  امللكية  عن  بالزراعة  تتعلق  بيانات   )i( البيانات:  من  نوعني  الزراعي  اإلحصاء  يجمع  أخرى، 

العائلة )املشروع(.  أخرى عن وحدة 

وتوجد مشكلة واحدة في ربط وحدة امللكية الزراعية بوحدة املنشأة وهي مفهوم املوقع الواحد في تعريف املنشأة. 
غالباً ما تتكون األرض التي تدار بواسطة ملكية زراعية حتت إدارة واحدة من أكثر من رقعة واحدة. ومن التعريف، عادًة 
ما تكون كل رقعة في موقع مختلف )الرقعة هي قطعة أرض بنوع حيازة واحد، محاطة متاماً بأرض بنوع حيازة آخر أو 
 ،"SNA" أرض ال تدار بواسطة امللكية(. وعلى ذلك، من حيث املبدأ، ميكن اعتبار كل رقعة أرض أّنها تقابل منشأة. أّما في
أساس  أوسع على  بصورة  تفسيره  الزراعية، ميكن  للملكيات  بالنسبة  الواحد؛  املوقع  تفسير  في  املرونة  بعض  هناك 
أنه يغطي األنشطة في وحدة إدارية معينة مثل اإلقليم أو املقاطعة. ويشير تعريف امللكية الزراعية إلى رقع األرض 
التي تشترك في نفس املدخالت مثل العمالة؛ وهذا يحدد مدى التشتت اجلغرافي ألرض في ملكية واحدة، ويتسق مع 

."SNA" مفهوم املنشأة في
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تربية األحياء املائية

تتعلق بيانات تربية األحياء املائية التي يتّم جمعها في اإلحصاء الزراعي بأنشطة تربية األحياء املائية التي تتّم باالشتراك 
مع أنشطة اإلنتاج الزراعي للملكية الزراعية، باستخدام نفس املدخالت. ومبصطلحات "SNA"، تقع األنشطة الزراعية 
وأنشطة تربية األحياء املائية في قسمني مختلفني من أقسام "ISIC"، وبالتالي، يجب اعتبار هذين النوعني من األنشطة 
كوحدتي منشأة مختلفتني، بالرغم من ارتباطهما الوثيق. إال أّنه إذا كان نشاط تربية األحياء املائية صغير احلجم مقارنة 
بنشاط اإلنتاج الزراعي الرئيسي للملكية، فإّنه قد يعتبر نشاطاً ثانوياً للملكية الزراعية كجزء من الصناعة الزراعية. 

يغطي إحصاء تربية األحياء املائية أنشطة إنتاج تربية األحياء املائية، احملددة بواسطة "ISIC" )املراجعة 4(: 

u .اجملموعة 032: تربية األحياء املائية

تربية  املائية، احملددة كوحدة اقتصادية إلنتاج  األحياء  تربية  ملكية  الوحدة اإلحصائية إلحصاء استزراع مائي هي  إّن 
إدارة واحدة. ومبصطلحات "SNA"، ملكية تربية األحياء املائية هي منشأة في صناعة تربية األحياء  األحياء املائية حتت 

املائية؛ أي في"ISIC ")املراجعة 4( اجملموعة 032. وهذا يناظر مفهوم امللكية الزراعية في الصناعة الزراعية. 

وبالتالي، فإّن اإلحصاء الزراعي وإحصاء تربية األحياء املائية هما نوعان منفصالن من اإلحصاء لصناعتني مختلفتني. إاّل 
أّنه ميكن ضّمهما معاً في نظام حصر ميداني واحد كجزء من إحصاء للزراعة وتربية األحياء املائية.

األنشطة االقتصادية األخرى )البند 0108( 

يشير البند 0108 في قائمة البنود إلى األنشطة، خالف أنشطة اإلنتاج الزراعي في امللكية، التي تتّم بواسطة املشروع 
محدد  موقع  في  االقتصادية  األنشطة  من  نوع  بكل  القيام  يتّم   ،"SNA" ملبادئ  وطبقاً  منه.  جزءاً  امللكية  تكون  التي 
بواسطة منشأة منفصلة. وعلى ذلك، إذا ما كانت العائلة مشاركة أيضاً في جمع منتجات الغابات وتدير متجر، فإّن كال 
هذين النشاطني ميثالن منشأتني. كما ميكن أيضاً أن متارس العائلة أنشطة إنتاج زراعي خارج امللكية؛ على سبيل املثال، 

إذا كانت هناك ملكيتان في عائلة أو إذا كانت العائلة مرتبطة باتفاقية شراكة. 

إّن جميع األنشطة مصّنفة بحسب "ISIC" )املراجعة 4( على الوجه التالي: 

u  .015 - 011 "ISIC" أنشطة إنتاج زراعي أخرى: مجموعات
u  .016 "ISIC" أنشطة دعم لألنشطة الزراعية واألنشطة اخلاصة مبحاصيل ما بعد احلصاد: مجموعة
u  017. تغطي هذه اجملموعة، مع "ISIC" صيد املطاردة وصيد الشراك وأنشطة اخلدمات املرتبطة بها: مجموعة

اخلدمات الزراعية )مجموعة "ISIC" 016( باقي قسم "ISIC" 01 )اإلنتاج احملصولي واحليواني، والصيد، وأنشطة 
اخلدمات املتعلقة به( الذي ال يدخل في نطاق اإلحصاء الزراعي. 

u  .02 "ISIC" احلراجة وقطع األشجار ونقلها قسم
u  .03 "ISIC" صيد األسماك وتربية األحياء املائية: قسم
u  .33 - 10 "ISIC" التصنيع: أقسام
u  .47 - 45 "ISIC" جتارة اجلملة وجتارة التجزئة، وإصالح السيارات والدرجات النارية: أقسام
u  .56 - 55 "ISIC" أنشطة خدمات اإلعاشة والغذاء: أقسام
u .األخرى التي لم تغطى في الفئات املذكورة فيما سبق "ISIC" أخرى: جميع درجات
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امللحق 2
التصنيف الصناعي الدولي املوحد جلميع 

:)3ISIC( األنشطة االقتصادية
مجال اإلحصاء الزراعي

اجملموعة 011: زراعة احملاصيل غير املعمرة 

تشمل هذه اجملموعة نشاط زراعة احملاصيل غير املعمرة - أّي النباتات التي ال تدوم أكثر من موسمني زراعيني. ويدخل فيها 
 :"ISIC" زراعة هذه النباتات بغرض إنتاج الشتالت. وتتكون من سبع درجات

u 0111: زراعة احلبوب )عدا األرز(، واحملاصيل البقلية وبذور الزيوت ISIC الدرجة
u  0112: زراعة األرز ISIC الدرجة
u  0113: زراعة اخلضروات والبطيخ والشمام، واجلذور والدرنات ISIC الدرجة
u  0114: زراعة قصب السكر ISIC الدرجة
u 0115: زراعة التبغ ISIC الدرجة
u 0116: زراعة محاصيل األلياف ISIC الدرجة
u  0119: زراعة احملاصيل غير املعمرة األخرى ISIC الدرجة

ويدخل فيها ما يلي: 

u  زراعة احلبوب مثل: القمح والذرة الصفراء والذرة البيضاء والشوفان والشيلم والدخن، واحلبوب األخرى غير
املصنفة في أي موضع آخر 

u  واحملاصيل والبازالء،  والترمس،  والعدس،  واللوبيا،  واحلمص،  والفول،  البقول،  مثل:  البقلية  احملاصيل  زراعة 
األخرى البقلية 

u  وبذور السوداء،  واحلبة  اخلردل،  وبذر  الكتان،  وبذور  اخلروع،  وفول  والفول،  الصويا،  الزيوت مثل: فول  بذور  زراعة 
اللفت، وبذور القرطم، وبذور السمسم، وبذور زهرة عباد الشمس، وبذور الزيوت األخرى

u )ًزراعة األرز )مبا في ذلك الزراعة احليوية وزراعة األرز املعدل وراثيا
u  ،والبروكلي، والشيكوريا والقرنبيط،  والكرنب،  والهليون،  والساقية مثل: اخلرشوف،  الورقية  زراعة اخلضروات 

والسبانخ، واخلضروات الورقية أو الساقية األخرى
u زراعة اخلضروات املثمرة مثل: اخليار، والباذجنان، والطماطم، والبطيخ، والكنتالوب، واخلضروات املثمرة األخرى
u  ،الثومية األخرى أو الدرنية مثل: اجلزر، واللفت، والثوم، والبصل، والكرات، واخلضروات  زراعة اخلضروات اجلذرية 

واخلضروات اجلذرية أو البصلية أوالدرنية األخرى 
u والكمأة الفطر  زراعة 
u زراعة بذور اخلضروات، عدا بذور البنجر
u بنجر السكر زراعة 
u زراعة اخلضروات األخرى
u زراعة اجلذور والدرنات مثل: البطاطا، والبطاطا احللوة، والكسافا، والنباتات املتسلقة واجلذور والدرنات األخرى
u زراعة قصب السكر
u التبغ غير املصنع زراعة 
u القطن زراعة 
u زراعة اجلوت، وتيل القناف، وألياف اللحاء األخرى للنسيج
u والقنب الكتان  زراعة 
u زراعة السيزال وألياف النسيج األخرى من األجاف اجلنس
u زراعة القنب، والرامي، وألياف النسيج األخرى من اخلضروات

التصنيف الصناعي الدولي املوحد جلميع األنشطة االقتصادية ISIC، اإلصدار الرابع 3
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u الليفية األخرى زراعة احملاصيل 
u  واحلشائش الذرة  وحشائش  والسنفوان،  والبرسيم،  األعالف،  وجذور  العلف،  وشمندر  اللفتي،  الكرنب  زراعة 

األخرى، وكالي األعالف ومنتجات األعالف املماثلة األخرى
u زراعة بذور البنجر )ما عدا بذور بنجر السكر( وبذور نباتات األعالف
u زراعة الزهور، مبا في ذلك إنتاج زهور الزينة وبراعم الزهور
u زراعة بذور الزهور

وال يدخل فيها ما يلي: 

u 0130 زراعة نتاج الفطر، انظر
u 0128 زراعة األنواع غير املعمرة، واحملاصيل العطرية، والعالجية، والدوائية، انظر

اجملموعة 012: زراعة احملاصيل املعمرة

تشتمل اجملموعة على زراعة احملاصيل املعّمرة - أي التي تدوم ألكثر من موسمني زراعيني، إّما بأن متوت السيقان وتبقى 
اجلذور بعد كل موسم أو تنمو بشكل متواصل. ويدخل فيها زراعة هذه النباتات بغرض إنتاج الشتالت. وتتكون اجملموعة 

 :ISIC من تسع درجات

u 0121: زراعة العنب ISIC الدرجة
u 0122: زراعة الفواكه االستوائية وشبة االستوائية ISIC الدرجة
u 0123: زراعة الفواكه احلمضية ISIC الدرجة
u 0124: زراعة الفواكه التفاحية والفواكه اللوزية ISIC الدرجة
u 0125: زراعة أشجار وشجيرات الفواكه والبندق األخرى ISIC الدرجة
u  0126: زراعة الفواكه الزيتية ISIC الدرجة
u  0127: زراعة محاصيل املشروبات ISIC الدرجة
u  0128: زراعة التوابل واحملاصيل العطرية، والعالجية، والدوائية ISIC الدرجة
u 0129: زراعة احملاصيل املعمرة األخرى ISIC الدرجة

ويدخل فيها ما يلي:

u زراعة عنب النبيذ وعنب املائدة في تكعيبات
u  ،الباباس املاجنو،  التني،  التمور،  اجلّنة،  وموز  املوز  األفوكادو،  االستوائية:  وشبة  االستوائية  الفواكه  زراعة 

األناناس، والفواكه االستوائية وشبة االستوائية األخرى
u  املندرين اليوسفي،  البرتقال،  املوالح،  والليمون  الليمون  البوميلو،  فروت،  اجلريب  احلمضية:  الفواكه  زراعة 

األخرى احلمضية  والفواكه  والكلمنتني، 
u  ،والنكتارين اخلوخ  احلامض،  والكرز  الكرز  املشمش،  التفاح،  اللوزية:  والفواكه  التفاحية  الفواكه  زراعة 

األخرى اللوزية  والفواكه  التفاحية  والفواكه  البرقوق،  والسفرجل،  الكمثرى 
u الفراولة، والعنبيات األخرى العليق،  الزبيب، فاكهة الكيوي، توت  التوت، الكشمش،  العنبيات:  زراعة 
u زراعة بذور الفواكه
u زراعة مكسرات األكل: اللوز، والكاشو، الكستناء، البندق، الفستق، اجلوز، واملكسرات األخرى
u زراعة فواكه األشجار والشجيرات األخرى: حبوب اخلرنوب
u زراعة فواكه الزيوت: جوز الهند، الزيتون، نخيل الزيوت، وفواكه الزيوت األخرى
u زراعة محاصيل الشراب: النب، الشاي، املته، الكاكاو، ومحاصيل الشراب األخرى
u  ،زراعة محاصيل األنواع املعمرة وغير املعمرة واحملاصيل العطرية: الفلفل، الفلفل احلار، جوزة الطيب، احلبهان

الينسون، البديان والشمر، الكمون، القرنفل، الزجنبيل، الفانيليا، حشيشة الدينار، ومحاصيل التوابل والعطور
u واخملدرات العقاقير  زراعة محاصيل 
u  في أو  الفطريات،  مضادات  أو  احلشرية  املبيدات  األدوية،  العطور،  في  أساساً  املستخدمة  النباتات  زراعة 

أغراض أخرى
u زراعة أشجار املطاط
u زراعة أشجار عيد امليالد
u  زراعة األشجار التي تستخرج منها العصارة
u زراعة مواد اخلضروات من النوع املستخدم أساساً في الزراعة
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وال يدخل فيها ما يلي: 

u 1102 النبيذ، انظر صناعة 
u 0111 زراعة فول الصويا، أو الفول، أو بذور الزيوت األخرى، انظر
u 0230 جتميع عصارة األشجار أو الصمغ املطاطي في البرية، انظر

 اجملموعة 013: انتشار النباتات 

تستخدم  التي  والشتالت  اجلذرية  والبراعم  الُعقالت  ذلك  في  مبا  اخلضراء  النباتات  كافة  إنتاج  اجملموعة  تلك  تتضمن 
في التكاثر النباتي املباشر أو للقيام بتطعيم فسائل النباتات والتي يتّم تطعيم جزء يتّم اختياره فيها بهدف الزراعة 

النهائية إلنتاج محاصيل. 

ويتكون من درجة ISIC التالية: 

u النباتات انتشار   :0130 اجملموعة 

ويدخل فيها ما يلي:

u للزراعة النباتات  زراعة 
u زراعة النباتات ألغراض الزينة، مبا في ذلك عشب التشتيل
u زراعة نباتات البويصالت، الدرنات واجلذور، القصاصات والفسل، ونتاج الفطر
u الغابات تشغيل حضانات األشجار، عدا حضانات 

وال يدخل فيها ما يلي:

u 012زراعة النباتات بغرض إنتاج الشتالت، انظر 011 و 
u 0210 تشغيل حضانات أشجار الغابات، انظر

اجملموعة 014: اإلنتاج احليواني 

:"ISIC" تشتمل هذه اجملموعة على تنشئة وتربية جميع احليوانات، عدا احليوانات املائية. وتتكون من ثمان درجات

u  0141: تربية البقر واجلاموس ISIC الدرجة
u 0142: تربية اخليول وأشبه اخليول ISIC الدرجة
u  0143: تربية اجلمال اإلبليات ISIC الدرجة
u 0144: تربية األغنام واملاعز ISIC الدرجة
u  0145: اخلنازير ISIC الدرجة
u  0146: تربية الدواجن ISIC الدرجة
u  0149: تربية احليوانات األخرى ISIC الدرجة

ويدخل فيها ما يلي:

u واجلاموس البقر  تربية 
u  البقر واجلاموس البقري الطبيعي من  إنتاج احلليب 
u البقر إنتاج منى 
u تنشئة وتربية اخليول )مبا في ذلك خيول السباق(، احلمير، البغال أو النغال
u واإلبليات العربية(  )اجلمال  وتربية اجلمال  تنشئة 
u واملاعز األغنام  وتربية  تنشئة 
u إنتاج لنب األغنام واملاعز الطبيعي
u إنتاج الصوف اخلام
u  اخلنازير وتربية  تنشئة 
u  الفراريج وديوك التسمني(، البط، األوز، الديوك( "Gallus domesticus" تنشئة وتربية الدواجن: دجاج من النوع

السوداني والدجاج  الرومي 
u البيض إنتاج 
u الدواجن تشغيل مفارخ 
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u  ،)تنشئة وتربية احليوانات شبة األليفة واحليوانات احلية األخرى: النعام واألمو، والطيور األخرى )عدا الدواجن
احلشرات، األرانب، وحيوانات الفرو األخرى

u  إنتاج جلود الفرو، جلود الزواحف أو الطيور من تشغيل مزارع التربية
u تشغيل مزارع الديدان، مزارع الرخويات األرضية، املزارع الصغيرة، إلخ
u تربية دود القز، إنتاج شرانق دود القز
u  تربية النحل وإنتاج عسل النحل وشمع النحل
u تنشئة وتربية احليوانات األليفة )عدا األسماك(: القطط والكالب، الطيور مثل الببغاوات، األقداد، إلخ
u متنوعة حيوانات  تربية 

وال يدخل فيها ما يلي:

u 1050 معاجلة األلبان، انظر
u 0162 اخلدمات الداعمة للتربية مثل خدمات االستيالد، انظر
u 0162 تربية ورعاية حيوانات املزارع، انظر
u 1010 إنتاج اجللود اخلام من اجملازر، انظر
u 9319 تشغيل اسطبالت خيول السباق والركوب، انظر
u 0162 جز فرو األغنام مقابل أجر أو بالتعاقد، انظر
u 1010 إنتاج الصوف اجملزوز، انظر
u 1010 إنتاج الريش أو الوبر، انظر
u 0170 إنتاج اجللود اخلام املأخوذة عن أعمال الصيد والفخاخ، انظر
u 0322، 0321 تشغيل مزارع الضفادع، مزارع التماسيح، مزارع الديدان البحرية، انظر
u 0322، 0321 تشغيل املزارع السمكية، انظر
u 9609 تدريب احليوانات األليفة، انظر

اجملموعة 015: الزراعة اخملتلطة

تشتمل هذه اجملموعة على اإلنتاج املشترك للمحاصيل واحليوانات بدون إنتاج متخصص للمحاصيل أو احليوانات. ليس 
حجم العملية الزراعية اإلجمالي عامالً حاسماً. وإذا ما جتاوز إنتاج احملاصيل أو احليوانات في وحدة معينة 66 باملائة من 
احلدود الكلية املعيارية، فإن النشاط املشترك يجب أن ال يدخل هنا، ولكن يخصص ملزارع احملاصيل أو احليوانات. وتتكون 

هذه اجملموعة من درجة ISIC التالية:

u  الدرجة 0150 : الزراعة املشتركة

وال يدخل فيها ما يلي:

u 012زراعة احملاصيل اخملتلطة، انظر إلى اجملموعات 011 و
u 014 مزارع احليوانات اخملتلطة، انظر اجملموعة
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امللحق 3 
التصنيف الدولي الصناعي املوحد جلميع األنشطة 

االقتصادية4: تربية األحياء املائية

يتعلق هذا امللحق بالبرنامج العاملي لإلحصاء الزراعي 2020 إذا ما مّت إدخال إّما وحدة استزراع مائي في اإلحصاء الزراعي 
أو مّت إجراء اإلحصاء الزراعي وإحصاء تربية األحياء املائية بصورة مشتركة. 

اجملموعة 032: تربية األحياء املائية 

تشتمل هذه اجملموعة على تربية األحياء املائية )أو الزراعة املائية( - أي العملية اإلنتاجية التي تشمل االستزراع أو الزراعة 
باستخدام  والبرمائيات(  التماسيح،  النباتات،  القشريات،  الرخويات،  )األسماك،  املائية  للكائنات  احلصاد(  ذلك  في  )مبا 
التزويد  املثال،  )على سبيل  للبيئة  الطبيعية  اإلمكانيات  الدراسة خارج  الكائنات محل  إنتاج  لزيادة  تقنيات مصّممة 

باألسماك بصورة منتظمة والتغذية والوقاية من احليوانات املفترسة(.

وتشير الزراعة/االستزراع إلى تربية الكائنات السابق ذكرها إلى مرحلة الصغر و/أو النضج في ظروف األسر والتقييد. 
أو الدولة للكائنات املنفردة في  امللكية الفردية أو ملكية الشركة  وعالوًة على ذلك، يشمل تربية األحياء املائية أيضاً 

مرحلة التنشئة أو االستزراع، حتى، وشامالً احلصاد.

ويتكون من درجات ISIC التالية:

u .0321: تربية األحياء املائية البحري ISIC الدرجة
u .0322: تربية األحياء املائية في املياه العذبة ISIC الدرجة

ويدخل فيها ما يلي:

u االستزراع السمكي في مياه البحار أو املياه العذبة، مبا في ذلك استزراع أسماك الزينة البحرية
u االستزراع السمكي في املياه العذبة، مبا في ذلك استزراع أسماك الزينة في املياه العذبة
u  إنتاج اليرقات الصدفية )احملار، بلح البحر، إلخ(، صغار االستاكوزا، صغار اجلمبري، صغار األسماك وأصبعيات

األسماك
u زراعة أعشاب البحر واألعشاب البحرية الصاحلة لألكل األخرى
u استزراع القشريات، الصدفيات، والرخويات األخرى واحليوانات املائية األخرى في مياه البحر
u املائلة للملوحة املياه  املائية في  تربية األحياء  أنشطة 
u  أنشطة تربية األحياء املائية في خزانات أو صهاريج املياه املاحلة
u )البحرية( تشغيل مفارخ األسماك 
u )تشغيل مفارخ األسماك )في املياه العذبة
u البحرية الديدان  تشغيل مزارع 
u استزراع قشريات املياه العذبة، الصدفيات، والرخويات األخرى واحليوانات املائية األخرى في املياه العذبة
u الضفادع تربية 

وال يدخل فيها ما يلي:

u  9319 تشغيل محميات صيد األسماك الرياضي، انظر

 

التصنيف الصناعي الدولي املوحد جلميع األنشطة االقتصادية ISIC، اإلصدار الرابع 4
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امللحق 4
تصنيف احلاصالت

لقد متّت مراجعة التصنيف البياني للحاصالت )ICC 1.0( الذي وضع في جولة البرنامج العاملي لإلحصاء الزراعي 2010، 
جلولة 2020 لإلحصاءات الزراعية، وهي مدرجة في نهاية هذا امللحق باعتبارها النسخة 1.1.

أظهر التصنيف البياني ICC املستخدم في برنامج اإلحصاء الزراعي 2010 عناصر مختلفة تتعلق باحملاصيل، مبا في ذلك 
الدورة الزراعية )املؤقتة/الدائمة(، واألنواع )ميكن وصف كل محصول( ونوع املنتج )املدرج في هيكل التصنيف املركزي 

للمنتجات النسخة 2.1(.

أ(.   2015 املتحدة  )األمم   2.1 النسخة  للمنتجات  املركزي  التصنيف  أساس  على   ICC البياني  التصنيف  مراجعة  مّت  وقد 
ويصنف "التصنيف املركزي للمنتجات" السلع واخلدمات في فئات قائمة على أساس طبيعة املنتج والصناعة األصلية. 
ويتّم تصنيف منتجات احملاصيل أساساً طبقاً لنوع احملصول. كما يقوم التصنيف املركزي للمنتجات نفسه على أساس 
أيضاً  يتوافق   CPC أّن  العاملية". كما  اجلمارك  "منظمة  وهو تصنيف من  التوافقي"،  السلعي  والترميز  الوصف  "نظام 
مع  أيضاً   ICC يتوافق  كما   .ISIC االقتصادية"  األنشطة  جلميع  املوحد  الدولي  الصناعي  "التصنيف  مع  كبير  بشكل 

."FAOSTAT" ،تصنيف السلع املستخدم في قاعدة بيانات الفاو على شبكة اإلنترنت

بتصنيف  ما  وبدرجة  املنتجات،  بتصنيف  وثيقاً  ارتباطاً  احملاصيل  تصنيف  يرتبط  أن  يجب  إحصائية،  نظر  وجهة  ومن 
األنشطة االقتصادية. ويشير تصنيف احملاصيل إلى احملصول الذي يتّم زراعته، بينما يشير تصنيف املنتجات إلى املنتجات 
من  منتج  اخلردل"  "بذور  تعد  بينما  الزيوت،  بذور  محاصيل  من  محصول  "اخلردل"  فإن  ذلك،  وعلى  احملاصيل.  عن  الناجتة 
منتجات بذور الزيوت. وال يوجد دائماً تناظر واحد لواحد بني احملصول واملنتج. فاحملصول الواحد ميكن أن يخرج منتجني اثنني 

- على سبيل املثال، قد يخرج القطن ألياف القطن وبذور القطن. 

إّن النسخة احلالية من التصنيف CPC، النسخة 2.1، جاري مراجعتها في الوقت الراهن. ويقوم التصنيف ICC على أساس 
أّما التصنيف ICC النسخة 1.1 فيصنف  مسودة مراجعة التصنيف CPC، الذي أضافت إليه منظمة الفاو مدخالت. 

احملاصيل في فئات قائمة على أساس ثالثة عناصر أساسية: 

u  خاصة على مستوى اجملموعة والدرجة. وبذلك فإّنه ،CPC نوع املنتج. وقد ورد نوع املنتج في هيكل التصنيف
مبوجب التصنيف ICC النسخة 1.1، تقسم احملاصيل أوالً إلى مجموعات مثل احلبوب، اخلضروات، الفاكهة، إلخ، 

ثم يتّم إعادة تقسيم مجموعة بنوع احملصول، مثل اخلضروات الورقية/الساقية، واخلضروات املثمرة، إلخ. 
u  النباتي: ومن نوع أو جنس احملصول في املستوى األدنى من التصنيف، ميكن وصف كل محصول باسمه 

ليس   ICC التصنيف  أّن  إلى  اإلشارة  جتدر  أّنه  إال   ."Lens culinaris" بالنوع   )7.05 )الدرجة  العدس  يعرف  ثم 
النباتي  التماثل  أكثر من  الزراعي للمحصول  اجملموعات على أساس االستخدام  تقوم  نباتياً، حيث  تصنيفاً 
4( مجموعة محاصيل  )اجملموعة  الزيتية"  والفواكه  الزيوت  بذور  "محاصيل  تكون  ذلك،  وعلى  احملاصيل.  بني 

من أنواع نباتية كثيرة ومختلفة تعطي نفس نوع املنتج: الزيت. 
u  بالتقسيم مؤقت/دائم، ألّن ذلك بينما يكون احملصول إما مؤقت أو دائم. وال يسمح التصنيف CPC دائماً 

ليس مهماً في تصنيف املنتجات. غير أّن هذا التمييز يعد أمراً جوهرياً في تصنيف احملاصيل. ولهذا السبب، 
يتّم تقسيم بعض درجات التصنيف CPC إلى قسمني فرعيني مؤقتة ودائمة. وفي التصنيف ICC النسخة 

1.1، مّت وضع ترميز منفصل لبيان ما إذا كان احملصول مؤقتاً أم دائماً. 

وجتدر اإلشارة إلى أّنه، كمبدأ عام، في ICC يصنف محصول محدد مرة واحدة فقط في عملية التصنيف، بصرف النظر 
عن كيفية استخدام احملصول. 

وإذا رغبت دولة ما في حتديد االستخدامات اخملتلفة للمحصول بصورة منفصلة - مثل غذاء أو علف، طازج أو مجفف، 
فاكهة أو زيت، وصناعي أو غير صناعي - فإّن لديها خيارين: 

u  احملاصيل عن  مطلوبة  بيانات  هناك  كانت  وإذا  احلاجة،  حسب  احملاصيل  تصنيفات  إلى  احملصول  تقسيم 
إلى  بند  ضّم  يتّم  الصلة.  ذات  األعالف  محاصيل  لرموز  مجموعات  وضع  ميكن  فإّنه  الزراعي،  اإلحصاء  من 

للمحصول.  النهائي  االستخدام  الزراعي عن  اإلحصاء 
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u  على للمحاصيل  االستخدامات عند وضع تصنيف  احملاصيل متعددة  تناول  التالية كيفية  األمثلة  وتوضح 
أساس التصنيف ICC النسخة 1.1:

u  أو 2، بصرف النظر عن ما إذا كانت تستخدم يجب وضع كافة محاصيل احلبوب واخلضروات في اجملموعة 1 
لالستهالك اآلدمي أو كغذاء للحيوانات. مع مالحظة أن الدرجة 9.01 )احلشائش ومحاصيل األعالف األخرى( 

تشير إلى احملاصيل التي هي محاصيل أعالف فقط. 
u  ويطبق نفس املبدأ على احملاصيل السكرية. ويجب أن يصنف الذرة كمحصول حبوب )الدرجة 1.02(، حتى إذا

السكر،  بنجر  إلى  السكرية( تشير  )احملاصيل   8 أن اجملموعة  كان يستخدم كمحصول سكري. مع مالحظة 
وقصب السكر، واحملاصيل السكرية احملددة األخرى. 

u  ًطبقا تصنيفها  فيجب  زيوت  كمحاصيل  أو  فاكهة  كمحاصيل  إما  تزرع  التي  الهند  كجوز  محاصيل  أما 
زيوت  1.1 كمحصول  النسخة   ICC التصنيف  الهند في  الدولة. وقد ظهر جوز  الستخدامها األساسي في 

)الدرجة الفرعية 4.04.01(. 
u  وتنشأ مشاكل عند استخدام نفس احملصول في حصاد منتجني اثنني. فاستخدام القطن إلنتاج بذور القطن

املساحة  بيانات  في  فقط  واحدة  مرة  احملصول  ذلك  مثل  يظهر  أن  ويجب  لذلك.  مثاالً  يعد  القطن  وألياف 
11.4.8(، ولكن  الفقرة  انظر  الذي مّت حصاده -  الرئيسي  )تتعلق املساحة احملصودة مبساحة احملصول  احملصودة 
األساسي  احملصول طبقاً الستخدامه  ويجب تصنيف  اإلنتاج.  بيانات  ثانوي في  استخدام  له  يكون  أن  ميكن 
)الترتيب  ألياف  القطن كمحصول  مّت حتديد   ،1.1 النسخة   ICC التصنيف  املثال، في  الدولة. على سبيل  في 

 .)9.02.01.01

إّن التصنيف ICC يقدم فقط بنية واسعة لتصنيف احملاصيل. وبالنسبة للمجموعات 18، يكون التصنيف ICC متوافقاً 
الدرجة  مستوى  على  أّما  الدرجة.  مستوى  على  عامة  بصفة  ومتوافقاً  اجملموعة،  مستوى  على   CPC التصنيف  مع 

الفرعية، يكون التصنيفان متماثلني.

ورموز  النباتية  باألسماء  للمحاصيل  أبجدية  قائمة  بيان  يتّم   ،ICC التصنيف  استخدام  الدول في  أجل مساعدة  ومن 
احملاصيل في امللحق 5. 

مع مالحظة أّن املستويات اخملتلفة للتصنيف ICC - حتديداً، اجملموعات، الدرجات، الدرجات الفرعية، والترتيب - ال تتعلق 
بأي شكل من األشكال بنفس املصطلحات املستخدمة في البنية الهرمية التصنيفية للنباتات.

احملاصيل  كل  فليست  القومية.  األحوال  العتبارات  الدول  بواسطة  احملصول  تصنيف  مواءمة  يجب  املاضي،  في  وكما 
مطّبقة في كافة الدول. كما قد ترغب دول أيضاً في حتديد احملاصيل التي ال تظهر في التصنيف ICC بصورة منفصلة، 
أو في إظهار احملاصيل بشكل أكثر تفصيالً عنها في التصنيف ICC. وعلى وجه اخلصوص، ميكن أن ترغب دول في تقدمي 
تفاصيل أكثر للمحاصيل القومية الهامة؛ على سبيل املثال، قد ترغب دولة منتجة لألرز في إظهار األرز مصنفاً بالصنف، 

أو املوسم، أو نوع األرض. 
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نوع احملصولالوصفالترتيب الدرجة الفرعيةالدرجةاجملموعة

Tاحلبوب1

Tالقمح1.01

Tالذرة 1.02

Tاألرز1.03

Tالذرة البيضاء1.04

Tالشوفان1.05

Tالشيلم1.06

Tالدخن1.07

Tذرة عويجة1.08

Tالتريتيكال )جنيليات(1.09

Tحنطة سوداء1.10

Tديجيتاريا معتربة1.11

Tكينوا1.12

Tبذرة الكناريا1.13

Tاحلبوب اخملتلطة1.14

Tحبوب أخرى 1.90

Tاخلضروات والبطيخ والشمام2

Tاخلضروات الورقية والساقية2.01

Tاخلرشوف2.01.01

Tالهليون2.01.02

Tالكرنب2.01.03

Tالقرنبيط والبروكلي2.01.04

Tاخلس2.01.05

Tالسبانخ2.01.06

Tالشيكوريا2.01.07

Tاخلضروات الورقية والسوقية األخرى2.01.90

Tاخلضروات املثمرة2.02

Tاخليار2.02.01

Tالباذجنان )أوبرجينس(2.02.02

Tالطماطم2.02.03

Tاليقطني، هريس وقرع2.02.04

Tالبامية2.02.05

Tاخلضروات املثمرة األخرى2.02.90

Tاخلضروات اجلذرية والبصلية والدرنية2.03

Tاجلزر2.03.01

Tاللفت 2.03.02

Tالثوم2.03.03

Tالبصليات )مبا في ذلك الكرات(2.03.04

Tالكرات واخلضروات الثومية األخرى2.03.05

Tاخلضروات اجلذرية أو البصلية أو الدرنية األخرى2.03.90

Tالفطر والكمأة2.04

Tالبطيخ والشمام2.05

Tالبطيخ2.05.01

Tالكنتالوب وانواع البطيخ األخرى2.05.02

Tاخلضروات األخرى2.90

 )ICC( 1.1 التصنيف البياني للحاصالت النسخة
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نوع احملصولالوصفالترتيب الدرجة الفرعيةالدرجةاجملموعة

Pالفواكه واملكسرات3

Pالفواكه االستوائية وشبة االستوائية3.01

Pاألفوكادو3.01.01

Pاملوز 3.01.02

Pموز اجلنة 3.01.03

Pالتمور3.01.04

Pالتني3.01.05

Pاملاجنة واجلوافة وجوز جندم 3.01.06

Pالبابايا3.01.07

Pاألناناس3.01.08

Pالفواكه االستوائية وشبه االستوائية3.01.90

Pالفواكه احلمضية3.02

Pاجلريب فروت والبوميلو3.02.01

Pالليمون والليمون املالح3.02.02

Pالبرتقال3.02.03

Pاليوسفي واملندرين والكليمنتني 3.02.04

Pالفواكه احلمضية األخرى3.02.90

Pاألعناب3.03

Pالعنبيات 3.04

Pالكشمش3.04.01

Pالزبيب3.04.02

Pفاكهة الكيوي3.04.03

Pتوت العليق3.04.04

Pالفراولة3.04.05

Pالتوت3.04.06

Pالتوت البري3.04.07

Pالعنبيات األخرى3.04.90

Pالفواكه التفاحية والفواكه اللوزية 3.05

Pالتفاح3.05.01

Pاملشمش3.05.02

Pالكرز والكرز احلامض3.05.03

Pاخلوخ والنكتارين3.05.05

Pالكمثري والسفرجل3.05.06

Pالبرقوق واخلوخ الشوكي3.05.08

Pالفواكه التفاحية واللوزية األخرى3.05.90

Pاملكسرات3.06

Pاللوز3.06.01

Pالكاشو3.06.02

P الكستناء3.06.03

Pالبندق3.06.04

Pالفستق3.06.05

Pاجلوز3.06.06

Pاجلوز البرازيلي3.06.07

Pجوز األريكا3.06.08

Pجوز الكوال 3.06.09

Pاملكسرات األخرى3.06.90

Pالفواكه األخرى3.90

)ICC( 1.1 التصنيف البياني للحاصالت النسخة 
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نوع احملصولالوصفالترتيب الدرجة الفرعيةالدرجةاجملموعة

محاصيل بذور الزيوت والفواكه الزيتية4

Tفول الصويا4.01

Tالفول4.02

Tمحاصيل بذور زيوت مؤقتة أخرى4.03

Tفول اخلروع4.03.01

Tبذور الكتان4.03.02

Tاخلردل4.03.03

Tاحلبة السوداء4.03.04

Tبذور اللفت4.03.05

Tالقرطم4.03.06

Tالسمسم4.03.07

Tعباد الشمس4.03.08

Tكريتة )زبدة الشي أو جوز الكاريت(4.03.09

Tشجرة التوجن4.03.10

Tجوجوبا 4.03.11

Tاخلشخاش 4.03.12

Tشجرة التالو 4.03.13

Tمحاصيل بذور زيوت مؤقتة أخرى4.03.90

Pمحاصيل بذور الزيوت الدائمة 4.04

Pجوز الهند4.04.01

Pالزيتون4.04.02

Pنخيل الزيوت4.04.03

Pالفواكه الزيتية األخرى4.04.90

Tمحاصيل اجلذرية/الدرنية ذات مستوى عالي من النشويات أو اإلنولني5

Tالبطاطا5.01

Tالبطاطا احللوة5.02

Tالكاسافا5.03

Tالنباتات املتسلقة5.04

Tالقلقاس5.05

Tاليوتيا5.06

Tاجلذور والدرنات األخرى5.90

احملاصيل املنشطة واحلريفة والعطرية6

Pاحملاصيل املنشطة6.01

Pالنب6.01.01

Pالشاي6.01.02

Pشاي البراجواي6.01.03

Pالكاكاو6.01.04

Pجذور الهندباء البرية6.01.05

Pمحاصيل منشطة أخرى6.01.90

التوابل واحملاصيل العطرية 6.02
Tالتوابل واحملاصيل العطرية املؤقتة6.02.01

6.02.01.01)capsicum spp( الفلفل احلريف والعاديT

Tالينسون والبديان والشمر6.02.01.02

Tمحاصيل توابل مؤقتة أخرى6.02.01.90

Pالتوابل واحملاصيل العطرية الدائمة6.02.02

6.02.02.01)piper spp( الفلفلP

)ICC( 1.1 التصنيف البياني للحاصالت النسخة 
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نوع احملصولالوصفالترتيب الدرجة الفرعيةالدرجةاجملموعة
Pجوزة الطيب واحلبهان وحب الهال6.02.02.02

6.02.02.03)canella( القرفةP

Pالقرنفل6.02.02.04

Pالزجنبيل6.02.02.05

Pالفانيليا6.02.02.06

Pحشيشة الدينار6.02.02.07

Pالتوابل واحملاصيل العطرية الدائمة األخرى6.02.02.90

Tمحاصيل البقوليات7

Tالبقول7.01

Tالفول7.02

Tاحلمص7.03

Tاللوبيا7.04

Tالعدس7.05

Tالترمس7.06

Tالبازالء7.07

Tبسلة هندية7.08

Tفول البامبارا 7.09

Tالقطاني7.10

Tاحملاصيل البقولية7.90

Tاحملاصيل السكرية8

Tبنجر السكر8.01

Tقصب السكر8.02

Tالذرة السكرية8.03

Tاحملاصيل السكرية األخرى8.90

محاصيل أخرى9

احلشائش ومحاصيل األعالف األخرى9.01
Tمحاصيل احلشائش واألعالف املؤقتة9.01.01

Pمحاصيل احلشائش واألعالف الدائمة9.01.02

محاصيل األلياف9.02
Tمحاصيل األلياف املؤقتة9.02.01

T القطن9.02.01.01

T اجلوت والكتان واحملاصيل املماثلة األخرى9.02.01.02

T الكتان 9.02.01.04

T القنب9.02.01.05

T محاصيل ألياف مؤقتة أخرى9.02.01.90

Pمحاصيل األلياف الدائمة9.02.02

Pالرامي9.02.02.01

Pالسيزال9.02.02.02

Pمحاصيل ألياف دائمة أخرى9.02.02.90

احملاصيل الدوائية ومحاصيل املبيدات أو ما شابه9.03
Tاحملاصيل الدوائية ومحاصيل املبيدات املؤقتة أو ما شابه9.03.01

Tالنعناع9.03.01.01

Tالريحان9.03.01.02

Tاحملاصيل الدوائية ومحاصيل املبيدات املؤقتة األخرى أو ما شابه9.03.01.90

Pاحملاصيل الدوائية ومحاصيل املبيدات الدائمة أو ما شابه9.03.02

Pاجلنسنج9.03.02.01

)ICC( 1.1 التصنيف البياني للحاصالت النسخة 
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نوع احملصولالوصفالترتيب الدرجة الفرعيةالدرجةاجملموعة
Pالكوكا9.03.02.02

Pالكافا9.03.02.03

Pجوارانة9.03.02.04

P احملاصيل الدوائية ومحاصيل املبيدات الدائمة األخرى أو ما شابه9.03.02.90

Pاملطاط9.04

احملاصيل الزهرية9.05
Tاحملاصيل الزهرية املؤقتة9.05.01

Pاحملاصيل الزهرية الدائمة9.05.02

Tالتبغ9.06

محاصيل أخرى9.90
Tمحاصيل أخرى مؤقتة9.90.01

Pمحاصيل أخرى دائمة9.90.02

* T = مؤقتة، P = دائمة

)ICC( 1.1 التصنيف البياني للحاصالت النسخة 
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امللحق 5
الرمز 1.0 اإلسم النباتيإسم احملصول

 ICC

الرمز 1.1 
 ICC

 CPC 2.1 الرمز

Musa textilis92139.02.01.0401929.07القنب )قنب مانيال(

Medicago sativa9119.01.01*01912البرسيم احلجازي كعلف

Medicago sativa9119.01.01*01912البرسيم احلجازي كشتالت

Prunus dulcis3613.06.0101371اللوز

Angelica archangelica62296.02.02.90*01699سيقان حشيشة املالك

Pimpinella anisum62126.02.01.02*01654بذور الينسون

Malus sylvestris3513.05.0101341التفاح

Prunus armeniaca3523.05.0201343املشمش

Areca catechu3693.06.0801379.01الفوفل )جوز التنبول(

Arracacia xanthorrhiza595.90*01599أراشا

Maranta arundinacea595.90*01599حشيشة السهام 

Cynara scolymus2112.01.0101216اخلرشوف

Asparagus officinalis2122.01.0201211الهليون

Persea americana3113.01.0101311األفوكادو

Pennisetum americanum181.08*01182 ,*01181باجرا )ثيوم أغبر(

Vigna subterranea797.0901708 أو Voandzeia subterraneaفول البامبارا

Musa sapientum, M. cavendishii, M.nana3123.01.0201312.02 ,01312.01املوز 

Hordeum vulgare151.0501152 ,01151الشوفان

Laurus nobilis,62296.02.02.90*01699 أوراق الغار 

Ocimum basilicum9319.03.01.02*01930.90الريحان

Phaseolus vulgaris717.01 ,*01701البقول، جافة، صاحلة لألكل، بالنسبة للحبوب
*01241.90,*01241.01

Vigna spp.717.01 ,*01241.01 ,*01701و Phaseolus البقول، محصودة خضراء
*01241.90

Beta vulgaris818.01*01919.90البنجر، علف )شوندر(

Beta vulgaris818.01*01259البنجر، أحمر

Beta vulgaris818.0101801بنجر، السكر

Beta vulgaris818.01*01919.90البنجر، السكر لألعالف

Beta vulgaris818.0101803البنجر، السكر للشتالت

Citrus bergamia3293.02.9001329البرغموت

Areca catechu3693.06.0801379.01جوز التنبول

Piper nigrum62216.02.02.0101651الفلفل األسود

Acacia mearnsii9929.90.0203250)حلاء( أكاسيا قنفاء

Rubus spp.3493.04.90*01353.02التوت األسود من مختلف األنواع

Vaccinium myrtillus; V. corymbosum3463.04.0601355.01التوت

Bertholletia excelsa3693.06.0701377اجلوز البرازيلي

Artocarpus altilis3193.01.90*01319شجرة اخلبز

Vicia faba727.02*01243 ,*01702الفول، جاف

Vicia faba727.02*01243 ,*01702البقول، محصودة خضراء 

Brassica oleracea var. botrytis2142.01.04*01213البروكلي

Sorghum bicolor181.08 ,*01142 ,*01141شجرة الدخن
*01919.01

 )CPCو ICC( قائمة أبجدية للمحاصيل باألسماء النباتية ورموز احملاصيل
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الرمز 1.0 اإلسم النباتيإسم احملصول
 ICC

الرمز 1.1 
 ICC

 CPC 2.1 الرمز

Sorghum bicolor141.04 ,*01142 ,*01141الذرة البيضاء
*01919.01

Brassica oleracea var. gemmifera2192.01.90*01212الكرنب

Fagopyrum esculentum1921.1001192حنطة سوداء

Brassica oleracea var. capitata2132.01.03*01212كرنب )أحمر، أبيض، سافوي(

Brassica chinensis2132.01.03*01212كرنب، صيني

Brassica spp.2132.01.03*01919.90كرنب، لألعالف

Theobroma cacao6146.01.0401640الكاكاو )كاكاو(

Cucumis melo2252.05.0201229الكنتالوب

Carum carvi62196.02.01.90*01654يذور الكاراويا

Elettaria cardamomum62226.02.02.02*01653الهيل

Cynara cardunculus2192.01.90*01219.90احلرفش البري

Ceratonia siliqua393.90 ,01356اخلروب

Daucus carota ssp. sativa2312.03.01*01251اجلزر، قابل لألكل

Daucus carota ssp. sativa2312.03.01*01919.90اجلزر، لألعالف

Anacardium occidentale3623.06.0201372الكاشو

Manihot esculenta535.03 ,*01520.01الكاسافا )منهوت(
*01219.01 ,*01520.02

Ricinus communis4314.03.0101447فول اخلروع

Brassica oleracea var. botrytis2142.01.0401213القرنبيط

Apium graveolens var. rapaceum2392.03.90 *01259كرفس لفتي

Apium graveolens2192.01.90*01290.90كرفس

Sechium edule2292.02.90*01239.90شيوت

Prunus avium, cerasus avium3533.05.0301344.02الكرز 

Castanea sativa3633.06.0301373اجلوز

Cicer arietinum737.0301703احلمص )حمص جرامي(

Cichorium intybus2172.01.07*01214الشيكوريا )الهندباء(

Cichorium intybus2172.01.0701214الشيكوريا )الهندباء( البّرية

Capsicum spp. (annuum)62116.02.01.01*01231 ,*01652 الفلفل احلار، جاف )جميع األصناف(

Capsicum spp. (annuum)62116.02.01.01*01231 ,*01652 الفلفل احلار، ريان )جميع األصناف(

Cinnamomum verum62236.02.02.0301655القرفة

Citrus medica3293.02.9001329أترج

Cymbopogon citrates/ Cymbopogon nardus9929.02.02.90*01930.90 ,*01699 طيب العرب

Citrus reticulata3243.02.04*01324.02الكليمنتني

Eugenia aromatica (Syzygium aromaticum)62246.02.02.0401656القرنفل 

Trifolium spp.9119.01.01*01919.07برسيم لألعالف )جميع األصناف(

Trifolium spp.9119.01.0101919برسيم للبذور )جميع األصناف(

Erythroxypum novogranatense, E. coca9329.03.02.02*01990 الكوكا 

Theobroma cacao6146.01.0401640الكاكاو )كاكاو(

Cocos nucifera4414.04.0101460جوز الهند

Colocasia esculenta595.90*01599لوف أصفر

Coffea spp.6116.01.0101610النب

Cola acuminata; C. nitida; C.vera3693.06.0901379.02جوز الكوال )جميع األصناف(

Brassica napus4354.03.0501443 الشلجم )بذور اللفت(

Zea mays121.02 ,*01122 ,*01121الذرة )الصفراء( للحبوب
*01290.01

)CPCو ICC( قائمة أبجدية للمحاصيل باألسماء النباتية ورموز احملاصيل 
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الرمز 1.0 اإلسم النباتيإسم احملصول
 ICC

الرمز 1.1 
 ICC

 CPC 2.1 الرمز

Zea mays121.02 ,*01911الذرة )الصفراء( لألعالف

Zea mays121.02*01290.01ذرة )حلوة( للخضروات

Valerianella locusta2192.01.90*01219.90الذرة للسلطة

Gossypium spp.92119.02.01.0101921.02 ,01921.01القطن )جميع األصناف(

Gossypium spp.92119.02.01.01 01432, 01431بذور القطن )جميع األصناف(
 ,01921.01,

Vigna unguiculata747.04*01706لوبيا بعني سوداء، للحبوب

Vigna unguiculata747.04*01706لوبيا، محصودة خضراء 

Vaccinium macrocarpon; V. oxycoccus3493.04.0701355.02التوت البري

Lepidium sativum2192.01.90*01219.90اجلرجير

Cucumis sativus2212.02.0101232اخليار

Ribes spp.3413.04.0101351.01الكشمش )جميع األصناف(

Annona reticulate3193.01.90*01319القشطة

Colocasia esculenta595.90*01599القلقاس

Phoenix dactylifera3133.01.0401314التمر

Anethum graveoles62296.02.02.90*01699الشبت وبذور الشبت

Moringa oleifera62296.02.02.90*01699شجرة الرواق

Sorghum bicolor141.04 ,*01142 ,*01141ذرة الدرا )الذرة البيضاء(
*01919.01

Triticum durum111.01*01112 ,*01111قمح يابس

Vigna subterranea797.90*01249,*01709.90بازالء

Xanthosoma spp.; Colocasia spp.595.90*01599قلقاس إدو

Solanum melongena2222.02.0201233باذجنان

Cichorium endivia2192.01.90*01214شيكوريا )أنديف(

Foeniculum vulgare2196.02.01.02*01654الشمر

Trigonella foenum-graecum797.90*01699حلبة مزروعة

Ficus carica3143.01.0501315التني

Corylus avellana3643.06.0401374البندق العمالق )بندق(

Furcraea macrophylla92199.02.01.90*01929.90سيزال أبيض

Linum usitatissimum92139.02.01.03*01929.01الكتان لأللياف

Linum usitatissimum92139.02.01.03*01929.01الكتان للبذور الزيتية )بذور الكتان(

Digitaria exilis; D. iburua1921.1101193ديجيتاريا معتربة

Phormium tenax92149.02.01.03*01929.90كتان نيوزيلندا

Allium sativum2332.03.03*01252الثوم، جاف

Allium sativum2332.03.03*01252الثوم، أخضر

Pelargonium spp.; Geranium spp.9319.03.01*01930.90جيرانيوم

Zingiber officinale62256.02.02.0501657اجلنزبيل

Panax spp.9329.03.02.01*01930.90اجلنسنج

Ribes spp.3423.04.0201351.02كشمش شائك )جميع األصناف(

Lagenaria spp; Cucurbita spp.2262.02.0401235 القرع

Cicer arietinum737.0301703حمص جرامي )حمص(

Vitis vinifera333.03*01330األعناب

Citrus paradisi3213.02.0101321جريب فروت

)CPCو ICC( قائمة أبجدية للمحاصيل باألسماء النباتية ورموز احملاصيل 
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الرمز 1.0 اإلسم النباتيإسم احملصول
 ICC

الرمز 1.1 
 ICC

 CPC 2.1 الرمز

Vitis vinifera333.03*01330أعناب للزبيب

Vitis vinifera333.03*01330أعناب املائدة 

Vitis vinifera333.03*01330أعناب النبيذ 

Lygeum spartum9919.90.01*01929.90حشيشة األسبرتو

Dactylis glomerata9119.01.01*01919.90جنيلة، البساتني

Sorghum bicolour var. Sudanense9119.01.01*01919.90جنيلة، سوداني

Arachis hypogaea424.02*01422 ,*01421فول )فول سوداني(

Paulinia cupana9329.03.02.04*01930.90جوارانة

Psidium guajava3193.01.0601316.02اجلوافة

Sorghum bicolor141.04 ,*01142 ,*01141ذرة غينيا )ذرة بيضاء(
*01919.01

Afframomum melegueta, piper guineense, xylopia فلفل غينيا 
aethiopica

62296.02.02.90*01653

Corylus avellana3643.06.0401374البندق

Cannabis sativa ssp. Indica92139.02.01.04, ,01929.02ألياف القنب

Musa textilis9229.02.01.0401929.07قنب مانيال

Crotalaria juncea92139.02.01.04*01922.02قنب، الشمس

Cannabis sativa (marijuana)4394.03.9001449.02بذر القنب

Agave fourcroydes9229.02.02.90*01929.06سيزال

Lawsonia inermis9119.01.01 ,01919.03 ,01912احلناء
*01919.90

Humulus lupulus6196.02.02.0701659حشيشة الدينار

Vicia faba727.02*01243 ,*01702فول اخليل

Armoracia rusticana2392.03.90*01259فجل اخليل

Zea mays121.02 ,*01122 ,*01121ذرة مهجن
*01290.01 ,01911

Indigofera tinctoria9919.90.01*01990 ,*01930.90النيلة

Jasminum spp.9529.05.02*01930.90 الياسمني

Helianthus tuberosus2112.01.01*01599خرشوف القدس

Simmondsia californica4494.03.1101499.03 أو S. chinensisجوجوبا

Sorghum bicolor141.04 ,*01142 ,*01141الذرة البيضاء احللوة
*01919.01

Corchorus spp.92129.02.01.02*01922.01 )أكثر من 30 إس بي(اجلوت

Brassica oleracea var. Acephala2192.01.90*01919.90 ,*01219.90كالي

Ceiba pentandra9229.02.0201929.03 ,01499.05كابوك

Piper methysticum9329.03.02.03*01930.90 الكافا

Hibiscus cannabinus92129.02.01.02*01922.02الكناف

Actinidia deliciosa3433.04.0301352فاكهة الكيوي

Brassica oleracea var. gongylodes2392.03.90*01919.90 ,*01219.90أبو ركبة

3693.06.0901379.02انظر جوز الكوالجوز الكوال

Lavandula spp.9319.03.01*01930.90 )أكثر من 15 إس بي(اخلزامي

Allium ampeloprasum; Allium porrum2352.03.0501254الكرات

)CPCو ICC( قائمة أبجدية للمحاصيل باألسماء النباتية ورموز احملاصيل 
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الرمز 1.0 اإلسم النباتيإسم احملصول
 ICC

الرمز 1.1 
 ICC

 CPC 2.1 الرمز

Citrus limon3223.02.02*01322الليمون

Cymbopogon citratus9229.02.02.90*01930.90 ,*01699حشيشة الليمون

Lens culinaris757.0501704العدس

Lespedeza spp.9119.01.01*01919.90ليسبيديزا )جميع األصناف(

Lactuca sativa var. capitata2152.01.05*01214اخلس 

Citrus aurantifolia3223.02.02*01322املوالح، احلمضية

Citrus limetta3223.02.02*01322املوالح، احللوة

Linum usitatissimum4324.03.02*01929.01 ,01441بذور الكتان )كتان للبذور الزيتية(

Glycyrrhiza glabra9319.03.01*01930.90العرقسوس

Litchi chinensis3193.01.90*01319الليتشي

Eriobotrya japonica3593.05.9001349.20 ,01349.10البشملة

Lupinus spp.767.0601709.02الترمس )جميع األصناف(

Macadamia spp. ternifolia3693.06.90*01379.90مكادميا )جوز املاكادميا(

Myristica fragrans62226.02.02.02*01653احلبهان

Agave atrovirens9229.02.02*01929.06املاجوي

Zea mays121.02 ,*01122 ,*01121الذرة )الذرة الصفراء(
*01290.01

Zea mays121.02 ,*01911الذرة )الصفراء( لألعالف 

Zea mays121.02 ,*01122 ,*01121ذرة )مهجن( 
*01290.01 ,*01911

Zea mays121.02 ,*01122 ,*01121ذرة، عادية 
*01290.01 ,*01911

Citrus reticulata3243.02.04*01324.01املندرين

Beta vulgaris818.01*01919.90شمندر )بنجر أعالف(

Mangifera indica3153.01.0601316.01املاجنو

Garcinia mangostana3153.01.0601316.03جوز جندم/املاجنوستانو

Manihot esculenta535.03 ,*01520.01املنيهوت )كسافا(
*01219.01 ,*01520.02

Mixture of Triticum spp.; Secale cereale1911.1401199.02ماسلني )خليط حبوب(

Mespilus germanica3593.05.90 01349.20البشملة

Cucumis melo2252.05.0201449.01 ,01229الشمام )عدا البطيخ(

Sorghum bicolor181.08 ,*01142 ,*01141شجرة الدخن
*01919.01

Pennisetum americanum181.08*01182 ,*01181دخن، باجرا

Pennisetum americanum181.08*01182 ,*01181دخن، أغبرة

Eleusine coracana181.08*01182 ,*01181راجي، دخن أصبعي

Setaria italica181.08*01182 ,*01181دخن إيطالي

Echinochloa esculenta181.08*01182 ,*01181دخن ياباني

Pennisetum americanum181.08*01182 ,*01181دخن أغبر )باجرا(

Panicum miliaceum181.08*01182 ,*01181دخن بروسو

Mentha spp.62199.03.01.0101930.01نعناع )جميع األصناف(

Morus spp.393.90*01353.02توت، للفاكهة )جميع األصناف(

Morus alba393.90*01353.02توت لدود الفز

Agaricus spp.; Pleurotus spp.; Volvariella242.0401270الفطر

Brassica nigra; Sinapis alba4334.03.0301442اخلردل

)CPCو ICC( قائمة أبجدية للمحاصيل باألسماء النباتية ورموز احملاصيل 
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الرمز 1.0 اإلسم النباتيإسم احملصول
 ICC

الرمز 1.1 
 ICC

 CPC 2.1 الرمز

Prunus persica var. nectarina3543.05.04*01345النكتارين

Phormium tenax9229.02.01.03*01929.90كتان نيوزيلندا

Guizotia abyssinica4344.03.04*01449.90احلبة السوداء

Myristica fragrans62226.02.02.02*01653جوزة الطيب

Avena spp.171.07*01919.90 )حوالي 30 إس بي(الدخن، لألعالف

Avena spp.171.0701172 ,01171 )حوالي 30 إس بي(الدخن، للحبوب 

Elaeis guineensis4434.04.0301491.02 ,01491.01نخيل الزيوت

Abelmoschus esculentus; Hibiscus esculentus2292.02.0501239.01البامية

Olea europaea4424.04.0201450الزيتون

Allium cepa2342.03.04 01253.01بذور البصل 

Allium cepa2342.03.0401253.02البصل، اجلاف 

Allium cepa2342.03.04 01253.01البصل، األخضر 

Papaver somniferum9319.03.0101448األفيون

Citrus sinensis3233.02.03*01323البرتقال

Citrus aurantium3233.02.03*01323البرتقال، املر

Various9519.05.01*01962 ,*01961نباتات الزينة

Borassus flabellifer9929.09.02*01809 ,*01929.90نخل البامليرا

Elaeis guineensis4434.04.0301491.02النخيل، زيت البذرة

Elaeis guineensis4434.04.03 01491.01نخيل الزيوت

Metroxylon sagu9929.09.02*01599نخل الساجو

Carica papaya3163.01.0701317بابايا

Pastinaca sativa2392.03.90*01259اجلزر األبيض

Pisum sativum777.07 01705البازالء، صاحلة لألكل، للحبوب

Pisum sativum777.0701242بازالء، محصودة خضراء 

Prunus persica3543.05.04*01345اخلوخ

Arachis hypogaea424.02*01422 ,*01421الفول السوداني )الفول(

Pyrus communis3553.05.0501342.01الكمثري

Carya illinoensis3693.06.90*01379.90جوز البكان

Piper nigrum62216.02.02.0101651الفلفل األسود

Capsicum spp.62116.02.01.0101652 )أكثر من 30 إس بي(الفلفل، اجلاف 

Diospyros kaki; Diospyros virginiana3193.01.9001359.01كاكي فروراثيا

Cajanus cajan787.0801707بازالء هندية

Ananas comosus3173.01.0801318األناناس

Pistacia vera3653.06.0501375فستق حلبي

Musa paradisiaca3123.01.0301313.02 ,01313.01موز اجلنة

Prunus domestica3563.05.0601346 البرقوق

Punica granatum393.90*01359.90الرمان

Citrus grandis3213.02.0101321بوميلو

Papaver somniferum4394.03.1201448بذرة اخلشخاش

Papaver somniferum9319.03.01.9003249 *01930.90قش اخلشخاش

Solamum tuberosum515.0101510البطاطا

Ipomoea batatas525.02*01530البطاطا، احللوة

Prunus domestica3563.05.0601346 قراصيا

)CPCو ICC( قائمة أبجدية للمحاصيل باألسماء النباتية ورموز احملاصيل 
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الرمز 1.0 اإلسم النباتيإسم احملصول
 ICC

الرمز 1.1 
 ICC

 CPC 2.1 الرمز

Cucurbita spp.2262.02.0401235 )أكثر من 25 إس بي(اليقطني، صالح لألكل 

Cucurbita spp.2262.02.04*01919.90 )أكثر من 25 إس بي(اليقطني، لألعالف 

Chrysanthemum cinerariaefolium9919.90.01 ,01930.03 ,01930.02بايرثيم

Aspidosperma spp.9929.90.0203250 )اكثر من 3 إس بي(شجر الكبراش

See Macadamia3693.06.90*01379.90جوز كوينزالند 

Cydonia oblonga3553.05.0501342.02السفرجل

Cinchona spp.9329.03.02*01930.90 )أكثر من 6 إس بي( الكينني

Chenopodium quinoa1921.1201194كينوا

Raphanus sativus (inc. Cochlearia armoracia)2392.03.90*01259الفجل

Boehmeria nivea9229.02.02.01*01929.04الرامي

Brassica napus4354.03.0501443 بذور اللفت )الشلجم(

Rubus spp.3443.04.0401353.01 )أكثر من 360 إس بي(التوت )جميع األصناف(

Beta vulgaris818.01*01259البنجر األحمر

Agrostis spp.9119.01.01*01919.90ريد توب

Boehmeria nivea9229.02.02*01929.04ري

Rheum spp.2192.01.90*01219.90الروبارب

Oryza sativa; Oryza glaberrima131.0301132 ,01131األرز 

Rose spp.9529.05.02*01930.90 ,*01962الورد

Hevea brasiliensis949.0401950.02 ,01950.01املطاط

Brassica napus var. napobrassica2392.03.90*01919.90 ,*01259لفت سويدي

Secale cereale161.06 01162 ,01161الشيلم

Lolium spp9919.90.0101919.02. )حوالي 20 إس بي(بذور الزوان

Carthamus tinctorius4364.03.0601446القرطم

Crocus savitus62296.02.02.90*01699 زعفران مزروع 

Onobrychis viciifolia9119.01.01*01919.90قطب مزروع

Tragopogon porrifolius2392.03.90*01259السلسفي

Achras sapota393.9001319صابوطة

Citrus reticulata3243.02.04*01324.02 ,*01324.01ساستوما )ماندرين/تاجنرين(

Scorzonera hispanica2392.03.90*01259السلسفي األسود

Sesamum indicum4374.03.0701444السمسم

Vitellaria paradoxa4494.03.0901499.01 أو Butyrospermum parkiiشجرة الشي )زبدة الشي أو جوز الكاريت(

Agave sisalana9229.02.02.0201929.05السيزال

Sorghum bicolor141.04 ,*01142 ,*01141الذرة البيضاء
*01919.01

Sorghum bicolor141.04 ,*01142 ,*01141الذرة البيضاء 
*01919.01

Sorghum bicolor141.04 ,*01142 ,*01141ذرة الدرا )الذرة البيضاء( 
*01919.01

Sorghum bicolor141.04 ,*01142 ,*01141ذرة غينيا )ذرة بيضاء( 
*01919.01

Sorghum bicolor141.04 ,*01142 ,*01141الذرة البيضاء احللوة 
*01919.01

Sorghum bicolor1838.03*01919.01الذرة السكرية 

Prunus cerasus, cerasus acida3533.05.0301344.01الكرز احلامض 

)CPCو ICC( قائمة أبجدية للمحاصيل باألسماء النباتية ورموز احملاصيل 
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الرمز 1.1 
 ICC

 CPC 2.1 الرمز

Glycine max414.01*01412 ,*01411فول الصويا 

Glycine max414.01*01412 ,*01411حشائش فول الصويا 

Triticum spelta1921.01*01112 ,*01111احلنطة

Spinacia oleracea2162.01.0601215السبانخ

Cucurbita spp.2262.02.0401235 )أكثر من 25 إس بي(القرع

Fragaria spp.3453.04.0501354 )أكثر من 30 إس بي(الفراولة

Beta vulgaris818.0101801بنجر السكر 

Beta vulgaris818.01*01919.90بنجر السكر لألعالف 

Beta vulgaris818.0101803بنجر السكر للشتالت 

Saccharum officinarum828.02*01919.90قصب السكر لألعالف 

Saccharum officinarum828.02*01802قصب السكر للسكر أو للكحول

Saccharum officinarum828.02*01802قصب السكر للتسقيف 

Helianthus annuus4384.03.08*01919.90عباد الشمس لألعالف 

Helianthus annuus4384.03.0801445عباد الشمس لبذور الزيت 

Crotalaria juncea92139.02.01.04*01922.02القنب الهندي

Brassica napus var. napobrassica2392.03.90*01259كرنب لفتي

Brassica napus var. napobrassica2392.03.90*01919.90كرنب لفتي لألعالف 

Zea mays121.02*01290.01الذرة السكرية

Citrus limetta3223.02.02*01322املوالح، احللوة

Capsicum annuum62116.02.02.01*01652 ,*01231الفلفل احللو

Lopmoea batatas525.0201530البطاطا احللوة

Sorghum bicolor1838.03*01919.01الذرة السكرية

;Shorea aptera; S. stenocarpa; Sapium sebiferum شجرة التالو
Stillingia sebifera

4494.03.1301499.04

Citrus reticulata3243.02.04*01324.01تنجرين

Xanthosoma sagittifolium595.90*01591التانيا

Manihot esculenta535.03 ,*01520.01نشا املانيهوت )الكسافا(
*01219.01 ,*01520.02

Colocasia esculenta595.0501550القلقاس

Camellia sinensis6126.01.02 ,01620.02 ,01620.01الشاي
01930.04

Eragrostis abyssinica1921.9001199.01 التيف

Thymus vulgaris62296.02.02.90*01699الزعتر

Phleum pratense9119.01.01*01919.90حشيشة التيموثي

Nicotiana tabacum969.0601970التبغ

Lycopersicon esculentum2232.02.0301234الطماطم

Lotus spp.9919.90.01*01919.90 )حوالي 100 إس بي(قرن الغزال

Hybrid of Triticum aestivum and Secale cereale171.0901191التريتيكال 

Aleurites spp.; Fordii4494.03.1001499.02 شجرة التوجن

Curcuma longa62296.02.02.90*01699 الكركم

Brassica rapa2322.03.02*01251لفت، صالح لألكل 

Brassica rapa2322.03.02*01919.90لفت، لألعالف 

Urena lobata92149.02.01.02*01922.02اليورينا )جوت الكونغو(

)CPCو ICC( قائمة أبجدية للمحاصيل باألسماء النباتية ورموز احملاصيل 
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الرمز 1.0 اإلسم النباتيإسم احملصول
 ICC

الرمز 1.1 
 ICC

 CPC 2.1 الرمز

Vanilla planifolia62266.02.02.0601658الفانيليا

Vicia sativa797.1001709.01القطاني 

Juglans spp3663.06.0601376. )أكثر من 20 إس بي(، ep. regia اجلوز

Citrullus lanatus2242.05.0101221البطيخ

Triticum aestivum111.01*01112 ,*01111القمح

Dioscorea spp.545.0401540 )أكثر من 120 إس بي(النباتات املتسلقة

Xanthosoma sagittifolium595.06*01591اليوتيا

Ilex paraguariensis6136.01.0301630املاتيه

الهدف الرئيسي من هذا املرفق هو توفير التوجيه للبلدان لتحديد الصالت بني ICC و CPC النسخة 2.1.
يشير الرمز ICC 1.0 إلى رموز احملاصيل املستخدمة في البرنامج العاملي لإلحصاء الزراعي 2010

يشير الرمز ICC 1.1 إلى رموز احملاصيل املستخدمة في البرنامج العاملي احلالي لإلحصاء الزراعي 2020.
يشير الرمز CPC 2.1 إلى الرموز املناظرة في تصنيف املنتجات املركزي النسخة 2.1.

.CPC إلى نفس رمز ICC تشير عندما يرتبط أكثر من رمز واحد من *

)CPCو ICC( قائمة أبجدية للمحاصيل باألسماء النباتية ورموز احملاصيل 
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امللحق 6
الرابط بالتصنيف CPC النسخة 2.1  الوصفالدرجةاجملموعة

1

0211احليوانات الزراعية1

02111البقر11

02112اجلاموس12

02119احليوانات الزراعية األخرى19

2

02122-02123الغنم واملاعز2

02122األغنام21

02123املاعز22

02140اخلنازير33

4

02131-02133أشباه اخليول4

02131اخليول41

02132احلمير42

02133البغال والنغال43

5

02121اجلمال واإلبليات5

02121*اجلمال51

02121*الالما والبكة52

02121*اإلبليات األخرى59

6

0215 الدواجن 6

02151الفراريج61

02152الديوك الرومية62

02153األوز63

02154البط64

02155الدجاج السوداني65

7

02129, 02191-02195, 02199*حيوانات أخرى 7

02129الغزالن، الظبيان، الرنة، واحليوانات اجملترة األخرى71

02191األرانب واألرانب البرية72

02192*حيوانات الفراء مثل الثعالب واملينك73

02192*الكالب والقطط74

02193النعام واألمو75

02194الطيور األخرى )مثل احلمام(76

02192*, 02195, 02199*احليوانات األخرى )مثل الثدييات العليا، األفيال، الزواحف، احلمير الوحشية(79

8

02196, 02199*احلشرات والديدان8

02196النحل81

02199*ديدان احلرير82

02199*احلشرات والديدان األخرى 89

تصنيف املاشية

* تبني رابط جزئي بني التصنيف اإلحصائي ورموز التصنيف - أي أن الكثير من فئات املاشية في اإلحصاء مرتبطة بفئة واحدة في التصنيف 

املالحق
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امللحق 7

الرمز  HS 2012 نوع املاكينات واملعدات املستخدمةالوصف الدرجة الفرعيةالدرجةاجملموعة

8432.30بذارة مسمدةاملعدات التي تعمل يدويا1ً

8432.30آلة التشتيل

8433.52آلة درس

8437.10مذراة

8424.81بخاخة

8424.81عفارة

8413.20مضخة يدوية أو معدات الري اليدوية األخرى

8432.10محراث خشبيمعدات تعمل باستخدام احليوانات2

8432.10محراث من الصلب

8432.20احملراث

8432.21مشط قرصي

8432.30بذارة مسمدة

8429.20آلة تسوية

8716.10عربة مجرورة بحيوان

84.24معدات ري تعمل باستخدام احليوانات

 ماكينات تعمل باستخدام احليوانات3
8407آالت االحتراق الداخليماكينات االستخدام الزراعي العام31

8412.80آالت االحتراق اخلارجي

85.01مولد كهربائي 

85.01محرك كهربائي

84.70كمبيوتر مستخدم في اإلدارة الزراعية

معدات إلكترونية أخرى مستخدمة في 
8470.90اإلدارة الزراعية

8701.30جرار جنزيراجلرارات والبلدوزرات واملركبات األخرى32

8701.90جرار دفع رباعي

8701.10جرار أحادي احملور

8429.11بلدوزر

مركبة حتميل
90.-8704.10لوري/شاحنة

8902 ;90.-8901.20قارب

8701.90مركبات أخرى

8716.20مقطورة

 ماكينات ومعدات احملاصيل33

تصنيف املاكينات واملعدات 
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 تصنيف املاكينات واملعدات

الرمز  HS 2012 نوع املاكينات واملعدات املستخدمةالوصف الدرجة الفرعيةالدرجةاجملموعة

8432.10عزاقة آلية ماكينات ومعدات جتهيز وزراعة األرض331

8432.10محراث

8432.10عزاقة دوارة

8432.29مشط دوار 

8432.21مشط قرصي

8432.80بذارة حبوب

8432.30مبذر ناثر

8432.30بذارة مسمدة

8432.29محراث

8432.30غراسات

8429.20آالت تسوية

59.-8429.51حفارات

8432.80ممهدة سطحية

8432.30آلة التشتيل

8432.40مفرشة األسمدة العضوية ماكينات ومعدات صيانة احملاصيل332

8432.40ناثرة سماد كيماوي 

8424.81بخاخة

8424.81عفارة

8424.81مضخة مياه

8424.81الري بالتنقيط 

8424.81الري بالرشاشات

8424.81البخاخات ومعدات الري املوضعي األخرى

8424.81معدات الري األخرى

8433.10جزازة للمحاصيل النجيليةماكينات ومعدات حصد احملاصيل333

8433.30ميبسة الكأل

8433.40حازمة باالت الدريس

8433.59حصادة كأل

8433.59مروحة نفخ للكأل

8433.51حصادة دراسة 

8433.59آلة جمع الذرة

8433.53قالعة البطاطا

8433.59حصادة بنجر السكر

حصادة رابطة

8433.52آلة درسماكينات ومعدات ما بعد حصد احملاصيل334

8437.10آلة تنظيف احلبوب

8437.10معدات الفرز والتسوية

8434.10ماكينات احللبماكينات ومعدات املاشية34

8434.20ماكينة األلبان

8419.89مبرد األلبان

8421.11آلة فصل القشدة

8436.20آلة تفريخ

8436.80ماكينة تربية النحل

8438.80 ماكينات ومعدات تربية األحياء املائية35

املالحق
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امللحق 8

درجات استخدام األرض األساسية التي أوصى بها درجات استخدام األرض للنظام  
البرنامج العاملي لإلحصاء الزراعي 2020  

1.1.1 أرض ذات محاصيل مؤقتة

2.1.1 أرض ذات مروج ومراعي مؤقتة

3.1.1 أرض بور بصورة مؤقتة

4.1.1 أرض ذات محاصيل دائمة

1.5.1.1  مزروعة

2.5.1.1  تنمو بصورة طبيعية

5.1.1 أرض ذات مروج 
ومراعي دائمة

2.1  الغابات 

1.1 الزراعة

6.1.1  أرض حتت غطاء واقي

1.2.1  أرض غابات

2.2.1  األرض األخرى كثيفة األشجار

3.1 أرض مستخدمة في  تربية األحياء املائية

1.2  مياه داخلية مستخدمة في  تربية األحياء املائية أو مرافق امللكية

1.3 مياه شاطئية مستخدمة في  تربية األحياء املائية أو مرافق امللكية

4.1  استخدام التجمعات السكنية واملساحات املتعلقة بها

5.1  األرض املستخدمة في صيانة وإصالح الوظائف البيئية

2.2 املياه الداخلية املستخدمة في صيانة وإصالح الوظائف البيئية

2.3 املياه الشاطئية املستخدمة في صيانة وإصالح الوظائف البيئية

6.1  االستخدامات األخرى لألرض

3.2  االستخدامات األخرى للمياه الداخلية

3.3 االستخدامات األخرى للمياه الشاطئية

7.1  األرض غير املستخدمة

4.2  املياه الداخلية غير املستخدمة

4.3  املياه الشاطئية غير املستخدمة

LU1 أرض ذات محاصيل مؤقتة*

LU2 أرض ذات مروج ومراعي مؤقتة

LU3 أرض بور بصورة مؤقتة

LU4 أرض ذات محاصيل دائمة**

LU5 أرض ذات مروج ومراعي دائمة

LU9 مساحة أخرى لم تصنف في 
موضع آخر

LU8 أرض مستخدمة في  تربية األحياء 
املائية (شاملة املياه الداخلية والشاطئية 

ً من امللكية) إذا كانت جزءا

LU7 غابات وأراضي أخرى كثيفة األشجار

LU6 أرض ذات أفنية مزارع ومباني مزارع***

التناظر بني درجات استخدام األرض األساسية التي أوصى بها البرنامج العاملي لإلحصاء الزراعي 2020 ودرجات 
استخدام األرض األساسية لنظام احملاسبة البيئية واالقتصادية

* يشمل LU1 الصوب وأرض حدائق العائالت بينما ال يشمل 1.1.1 ذلك.
 ** يشمل LU4 الصوب وأرض حدائق العائالت بينما ال يشمل 4.1.1 ذلك.
*** يشمل 6.1.1 الصوب وأرض حدائق العائالت بينما ال يشمل LU6 ذلك.
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مسرد املصطلحات

البنود اإلضافية: إحدى الفئات الثالث لبنود اإلحصاء املقدمة للدول التي ترغب في جمع مزيد من البيانات املتعمقة 
)الفقرة  التركيبي  أو األسلوب  التقليدي  إّما األسلوب  )تكميلية( عن موضوعات معينة. وميكن جمعها باستخدام 

.)19.1

ملعايير تصنيف معينة. يتّم جتميعها في درجات طبقاً  التي  البيانات  النتائج اجملّمعة: 
القرارات  صناعة  يتوّلى  معنوي  شخص  أو  املدنيني  األشخاص  من  مجموعة  أو  مدني  شخص  الزراعي:  املالك 

 .)17.6 )الفقرة  الزراعية  امللكية  أعمال  اإلدارية على  الرقابة  وميارس  املوارد  باستخدام  املتعلقة  الرئيسية 

امللكية الزراعية: وحدة اقتصادية لإلنتاج الزراعي حتت إدارة واحدة وتشمل جميع رؤوس املاشية املوجودة فيها وكل 
الشكل  أو  املسّمى  عن  النظر  بصرف  جزئية،  أو  كلية  بصورة  سواء  الزراعي  اإلنتاج  ألغراض  املستخدمة  األرض 

.)14.6 - 2.6 القانوني أو احلجم )الفقرات 

األرض الزراعية: إجمالي أرض احملاصيل واملروج واملراعي الدائمة )الفقرة  35.2.8(.
النباتات الشجرية على  الغابات وغيرها من  أنواع شجر  زراعة  يتّم فيه  الزراعي: نظام مستدام إلدارة األرض  احلراج 

.)13.13.8 - 12.13.8 نفس األرض كاحملاصيل الزراعية أو املاشية )الفقرتني 

املائية  األحياء  تربية  إلنتاجية  الوحدات  جميع  من  الهيكلية  البيانات  من  تشكيلة  املائية:  األحياء  تربية  إحصاء 
.)29.5 -15.5 )الفقرات 

بصرف  املائية  املرافق  كافة  وتشمل  واحدة،  إدارة  حتت  املائي  لإلنتاج  اقتصادية  وحدة  املائية:  األحياء  تربية  ملكية 
.)19.5 -18.5 النظر عن املسمى أو الشكل القانوني أو احلجم )الفقرتني 

تربية األحياء املائية: زراعة الكائنات املائية مثل األسماك والقشريات والرخويات والنباتات، بعكس األشكال األخرى 
 .)4.12.8 - 3.12.8 ،17.5 من االستثمار املائي مثل مصايد األسماك الطبيعية )الفقرات 

.)35.2.8 أرض صاحلة للزراعة: األرض املستخدمة في معظم السنوات لزراعة احملاصيل املؤقتة )الفقرة 
املستخدمني  قبل  من  للفهم  قابليتها  ضمان  ذلك  في  مبا  طويلة  ملدة  البيانات  حفظ  لضمان  وسيلة  األرشفة: 

.)53.10 )الفقرة 

.)15.4.8 احملصول املرتبط: محصول مؤقت يتّم زراعته في جتميع زراعي حملاصيل دائمة )الفقرة 
األسمدة العضوية: منتجات حتتوي على كائنات دقيقة حية أو خاملة، مثل البكتريا والفطريات، والتي تقدم املواد 

.)43.4.8 )الفقرة  النباتات  التي حتسن منو  املغذية 

أو  النباتية،  الكتلة احليوية  املتجددة، خاصة  املوارد  ينتج من  الديزل احليوي،  أو  الغاز احليوي  الوقود احليوي: وقود مثل 
املعاجلة. والصناعية  البلدية  اخمللفات  أو  النباتية،  الزيوت 

أساس  على  القائمة  الكبيرة  للتجميعات  أيضاً  يشار  )كما  الوحدات  كافة  حصر  يشمل  إحصائي  جتميع  اإلحصاء: 
إحصاءات(. أّنها  على  العينات 

اإلحصاء  فيها تسجيل جميع معلومات  يتّم  واحدة  ملرة  إجراؤه كعملية  يتّم  إحصاء  لإلحصاء:  التقليدي  األسلوب 
.)4.4 )الفقرة 

أساس  على  يتّم  الذي  التركيبي،  األسلوب  في  األساسي  الزراعي  اإلحصائي  التجميع  لإلحصاء:  احملورية  الوحدة 
.)8.4 - 6.4 )الفقرات  رئيسية  بيانات هيكلية  لتوفير  الكامل  احلصر 

ألسباب  األحيان،  بعض  في  اإلحصاء.  أنشطة  تغطيها  التي  الدولة  في  اجلغرافية  املناطق  اإلحصائية:  التغطية 
أو املناطق التي  النائية،  أو املناطق  عملية، تستبعد بعض الدول مناطق معينة من الدولة، مثل املناطق احلضرية، 

.)26.6 )الفقرة  أمنية  بها مشاكل 

مسرد املصطلحات
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ووحدات  التمييز  واضحة  وحدة محورية  اإلحصاء مكّون من  بيانات  لتجميع  أسلوب  لإلحصاء:  التركيبي  األسلوب 
تكميلية تقوم على أساس العينات، ويستخدم معلومات مّت جمعها في الوحدة احملورية كإطار الوحدات التكميلية 

.)6.4 )الفقرة 

إجراؤهما كنظام حصر ميداني  يتّم  املائي  زراعي وإحصاء لالستزراع  املائية: إحصاء  وتربية األحياء  الزراعة  إحصاء 
.)19.5 واحد )الفقرة 

جزءاً  أو  بالكامل  الدولة  تغطي  الزراعة،  بنية  عن  بيانات  ونشر  ومعاجلة  جلمع  إحصائية  عملية  الزراعي:  اإلحصاء 
.)1.1 )الفقرة  منها  كبيراً 

.)33.6 اليوم املرجعي اإلحصائي: نقطة زمنية تستخدم بالنسبة ألعداد رؤوس املاشية وبنود اجلرد )الفقرة 
عامة  بصورة  وتشمل  زراعية،  سنة  أو  تقوميية  سنة  إّما  شهراً،  عشر  إثني  من  فترة  اإلحصائية:  املرجعية  السنة 

.)33.6 )الفقرة  املنفردة  بنود اإلحصاء  بيانات  اخملتلفة جلمع  املرجعية  الزمنية  الفترات  أو  التواريخ 

مجال اإلحصاء: أنواع األنشطة اإلنتاجية الزراعية في اإلحصاء الزراعي. وميكن ترجمة مجال صناعة اإلنتاج الزراعي 
إنتاج  أنشطة  أيضاً  ولكن  املاشية فقط،  وتربية  احملصولي  اإلنتاج  أنشطة  ليس فقط  ليغطي  بشكل موسع جداً 

.)22.6 )الفقرة  بالزراعة  واملتعلقة  الغذائية  األنشطة  وكذلك  األسماك،  الغابات ومصائد 

بالتزامن  التركيبي  الوحدة اإلحصائية التكميلية: وتعني وحدة مبنية على أساس العينة وتستخدم في األسلوب 
.)8.1 )الفقرة  الوحدة احملورية لإلحصاء لتوفير معلومات ذات عمق أكبر  مع 

.)5.10 )الفقرة  البيانات  متغيرات التصنيف: خصائص تستخدم لتصنيف 
املرعى  عام،  وبشكل  عامة.  حقوق  عليها  تطّبق  ولكن  مباشرة،  بصورة  الزراعية  امللكية  تتبع  ال  أرض  العام:  املرعى 
مشتركة  حقوق  ممارسة  آخر  لشخص  يحق  إلخ.(  أبرشية،  )والية،  عامة  لسلطة  مملوكة  زراعية  مساحة  هو  العام 

)11.15.8 )الفقرة  عليها، وتكون هذه احلقوق ممارسة بصورة مشتركة مع آخرين 

بيانات على املستوى اجملتمعي: بيانات يتّم جمعها على املستوى اجملتمعي، مثل البنية األساسية واخلدمات اخلاصة 
 .)2.9 )الفقرة  إلخ  للري،  واملساحة اجملهزة  الغابات اجملتمعية،  العامة، ومساحة  الرعي  وأرض  السكاني،  باجملتمع 

البساتني  في  احلال  هو  كما  وممنهج،  منتظم  بشكل  املزروعة  والشجيرات  واألشجار  النباتات  اجملمعة:  الزراعة 
.)25.4.8 - 24.4.8 )الفقرتني 

احلصر الكامل: جمع البيانات من جميع الوحدات، وليس فقط من عينة من الوحدات.
السماد العضوي اخملتلط: مواد عضوية من أصل حيواني أو نباتي أو آدمي، محللة جزئياً من خالل التخمر، تستخدم 

 .)45.4.8 ،35.15.8 التربة واإلمداد مبواد التغذية )الفقرتني  في حتسني بنية 

باستخدام  الردود  باحلصر  القائم  فيها  يسجل  املقابالت  إلجراء  طريقة  الكمبيوتر:  مبعاونة  الشخصية  املقابالت 
احلاسب  أجهزة  أو  اللوحية  األجهزة  أو  الرقمية  الشخصية  كاملساعدات  احملمولة  األجهزة  على  إلكتروني  استبيان 

.)41.4 )الفقرة  الذكية  والهواتف  الشخصي 

شبكة  على  املوجودة  املسوحات  باستخدام  املعلومات  جلمع  طريقة  وهي  الكمبيوتر:  مبساعدة  الذاتية  املقابالت 
.)42.4 ُمّطلع )فقرة  آمنة للمعلومات ويقوم بها مستجيب  اإلنترنت من خالل طرق 

املقابالت الهاتفية مبساعدة الكمبيوتر: جمع بيانات امللكيات بالهاتف، مع وجود عامل التحويل في مستوى مركزي 
.)41.4( الكمبيوتر  على  االستبيان  ويستكمل  يقرأ 

التربة  من  غطاء  ووجود  حرث،  بدون  أو  صفري  بحرث  احملصولية،  الدورات  استخدام  من  تركيبة  احملافظة:  الزراعة 
 .)33.6.8 )الفقرة 

)الفقرة  السابق  احلصاد  من  متبقياً  جيداً،  تبناً  النباتات  أجزاء  أو  الزراعة،  مخلفات  أو  القش،  يترك  احملاصيل:  بقايا 
 .)40.15.8

تسلسل  أو  منط  في  معني  حقل  في  تبادلية  محاصيل  سالالت  أو  محاصيل  أنواع  لزراعة  تقنية  احملاصيل:  دوران 
)36.6.8 )الفقرة  مخطط 
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.)35.2.8 أرض ذات محاصيل: إجمالي األرض الصاحلة للزراعة واألرض ذات احملاصيل الدائمة )الفقرة 
.)6.10 )الفقرة  الوقت  البيانات اإلحصائية مصنفة ببندين مختلفني في نفس  التبويبات املتقاطعة: جداول تبني 

اإلحصائيات الزراعية احلالية: اإلحصائيات الزراعية املستمرة على أمور كاإلنتاج واألسعار، بعكس البيانات الهيكلية 
الزراعي. يتّم جمعها في اإلحصاء  التي 

.)30.6 احلد احلرج لالستقطاع: احلد األدنى للحجم إلدخال الوحدات الزراعية في اإلحصاء )الفقرة 
هاضمات الغاز احليوي )مفاعالت الغاز احليوي(: مفاعل جمع وهضم روث احليوانات ال هوائياً، مع أو بدون قش و/أو 

مواد أخرى مثل براية اخلشب أو نشارة اخلشب، إلخ، في حاوية ضخمة أو حوض مغطى )19.15.8(.

ثنائية احملصول: انظر احملاصيل املتتالية.
الصرف: اإلزالة الصناعية للمياه السطحية الزائدة أو للمياه األرضية، بواسطة مواد مذابة، من أجل تعزيز اإلنتاج 

.)29.8.8 - 28.8.8 الزراعي )الفقرتني 

.)11.8.8 املستوى التعليمي: أعلى درجة من التعليم الرسمي مّت احلصول عليها بواسطة الشخص )الفقرة 
 .)38.9.8 املستخدم: شخص حاصل على وظيفة مدفوعة األجر )الفقرة 

وبهذه  حرة،  مهنة  ولديه  الشركاء،  من  قليل  عدد  أو  شريك  مع  أو  اخلاص  حلسابه  يعمل  شخص  عمل:  صاحب 
لديه  للعمل  شخص  من  أكثر  أو  واحد  شخص  املرجعية(  الفترة  ذلك  في  )مبا  مستمرة  بصورة  استخدم  الصفة 

.)40.9.8 )الفقرة  كمستخدمني 

املشروع: وحدة اقتصادية لإلنتاج، حتت إدارة واحدة، توجه وتدير كافة الوظائف الالزمة للقيام باألنشطة اإلنتاجية 
.)1 )امللحق 

 .)26.4 منطقة احلصر: وحدة جغرافية صغيرة محددة ألغراض احلصر اإلحصائي )الفقرة 
الدول بجمعها،  ويتّم توصية جميع  العاملية،  واملقارنات  القومية  بالنسبة لألغراض  إيجابية  بنود  البنود األساسية: 

.)26.1 )الفقرة  النظر عن أسلوبها املستخدم في اإلحصاء  بصرف 

اإلنتاجية  األنشطة  من  واحد  نوع  في  أساساً  ويعمل  واحد  موقع  في  مقام  مشروع  من  جزء  أو  مشروع  املنشأ: 
.)1 )امللحق 

األسمدة الكيماوية: مواد حيوية أو معدنية، طبيعية أو صناعية، تضاف إلى التربة، أو مياه الري أو الوسط الزراعي 
.)39.4.8 )الفقرة  النباتات  أو لتحسني منو  الغذائية  باملكمالت  النباتات  املائي، إلمداد 

احلقل: قطعة من األرض في رقعة، ومنفصلة عن باقي الرقعة بخطوط حتديد يسهل متييزها، مثل املمرات، احلدود 
.)16.6 املساحية، األسوار، املمرات املائية، أو سياج من شجيرات )الفقرة 

مقياس جتربة عدم األمن الغذائي: مقياس مصمم ليعطي قياساً كمياً لشدة حالة انعدام األمن الغذائي للعائلة، 
على  حصولهم  سبيل  في  الناس  يواجهها  التي  املوارد  حملددات  املركب  التأثير  وصف  الثاني  املصطلح  من  ويقصد 
)FIES( في  الغذائي  انعدام األمن  املعاناة من  الناجتة عن استخدام معايير مقياس  املؤشرات  الغذاء. وميكن مقارنة 

.)8.11.8 كافة الدول مبرور الوقت )الفقرة 

األمن الغذائي: انظر األمن الغذائي لألسرة.
10 باملائة، أو  5 أمتار وعريشة بنسبة تزيد على  0.5 هكتار وذات أشجار ترتفع ألكثر من  الغابات: أرض متتد ألكثر من 

.)28.2.8 أشجار ميكن أن متتد إلى تلك احلدود في الطبيعة )الفقرة 

البنود اإلطارية: بنود تتعلق أساساً باألسلوب التركيبي وهي تلك البنود التي يتّم جمعها في الوحدة احملورية وتعد 
.)26.1 ،19.1 )الفقرة  املتابعة  الالزمة لالستقصاءات  التكميلية  لوحدات اإلحصاء  أطر  بالنسبة إلقامة  ضرورية 

التي يلزم حصرها في جتميع إحصائي. الوحدات اإلحصائية  اإلطار: األساس املستخدم في حتديد كافة 
التكنولوجيا  استخدام  عليها من خالل  احلصول  مّت  وراثية  مادة  من  تركيبة  على  بذور حتتكم  وراثياً:  املعدلة  البذور 

.)4.6.8 )الفقرة  احلديثة  احليوية 
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النظام العاملي لتحديد املواقع: نظام يجعل من املمكن حتديد املوضع اجلغرافي لنقطة على سطح الكرة األرضية 
واألرض  والعائلة،  للملكية،  جغرافية  مرجعية  بوضع  املواقع  حتديد  نظام  ويسمح  والعرض.  الطول  بخطوط 
كثيراً  أسرع  بصورة  املساحات  قياس  من  النظام  أجهزة  ومتكن   .)43.4 )الفقرة  املناسبة  اإلدارية  للمناطق  بالنسبة 

 .)45.4 )الفقرة  املساحات  لقياس  املوضوعية  التقليدية  األساليب  عن 

.)20.2.8 مساحة احملصول الكلية: مجموع مساحات جميع احملاصيل املزروعة )الفقرة 
.)19.6 املدير املأجور: شخص يتولى إدارة ملكية زراعية نيابة عن املالك الزراعي )الفقرة 

املالك: انظر املالك الزراعي.
الزراعية.  امللكية  امللكية: انظر 

.)7.1.8 امللكيات في القطاع العائلي: امللكيات التي تدار بواسطة أفراد العائلة )الفقرة 
امللكيات في القطاع غير العائلي: امللكيات التي في قطاعات خالف القطاع العائلي، مثل الشركات والتعاونيات 

.)8.1.8 )الفقرة 

وآمناً  مفيداً  غذاءاً  األوقات  جميع  في  العائلة  أعضاء  جميع  فيه  يستهلك  الذي  املوقف  لألسرة:  الغذائي  األمن 
.)11.11.8 - 1.11.8 )الفقرات  واحليوية  بالصحة  الطبيعي وحلياة مفعمة  والتطور  للنمو 

العائلة: الترتيبات التي وضعها أشخاص، سواء بصورة فردية أو في جماعات، حلصولهم على الغذاء أو األساسيات 
.)6.6 - 5.6 املعيشية األخرى )الفقرتني 

احملاصيل املزروعة زراعة بينية: قطعة أرض أو حقل يتّم فيه زراعة محصول واحد بني صفوف محصول آخر )الفقرة 
 .)12.4.8

.)3.3.8 - 1.3.8 الري: إمداد األرض باملياه عن قصد، خالف األمطار، لتحسني إنتاج العشب أو احملاصيل )الفقرات 
على  اإلدارية  الرقابة  وميارس  املوارد  باستخدام  يتعلق  فيماً  الرئيسية  القرارات  يتخذ  شخص  مشتركني:  مالك 

.)18.6 )الفقرة  آخر  الزراعية، مبشاركة شخص  امللكية  عمليات 

في  أو  االستخدام؛  في  ما:  شخص  فيها  يظهر  أن  ميكن  متعارضة  فئات  ثالث  من  واحدة  العاملة:  القوة  وضع 
.)15.9.8 )الفقرة  العاملة  القوة  أو خارج  البطالة؛ 

.)40.2.8 - 36.2.8 حيازة األرض: الترتيبات أو احلقوق التي مبوجبها يدير املالك األرض التي تشكل امللكية )الفقرات 
وأفنية مزارع  املزرعة، ومباني لإلنتاج احليواني،  أرض ذات أفنية مزارع ومباني مزارع: أسطح محتلة مبباني تشغيل 

.)27.2.8 )الفقرة 

.)35.2.8 - 9.2.8 تصنيف استخدام األرض: تصنيف لألرض بحسب النشاط الذي يتّم على األرض )الفقرات 
.)35.2.8 األرض املستخدمة في الزراعة: إجمالي "األرض الزراعية" و "أرض ذات أفنية مزارع ومباني مزارع" )الفقرة 

.)6.1.8 الوضع القانوني للمالك: األوجه القانونية التي تدار مبوجبها امللكية الزراعية )الفقرة 
املياه  و/أو  الروث  من  صغيرة  كمية  به  يوجد  أن  احتمال  مع  األليفة،  احليوانات  بول  السائل:  العضوي   السماد 

.)19.15.8 )الفقرة 

املاشية: جميع احليوانات والطيور واحلشرات التي يتّم االحتفاظ بها أو حجزها في حظائر أو أماكن احتجاز ألغراض 
.)2.5.8 - 1.5.8 زراعية بصورة أساسية )الفقرتني 

.)44.4.8 السماد العضوي/الطبيعي: سماد يعد من مواد عضوية )الفقرة 
هذه  إعدادها.  مّت  وكيف  البيانات  تقيسه  الذي  ما  فهم  على  املستخدمني  تساعد  معلومات  الدليلية:  البيانات 
تساعد  البيانات.  استخدام  تشجيع  وعلى  البيانات  فهم  إساءة  من  املستخدمني  منع  على  تساعد  املعلومات 
توفره من معلومات عن عملية جمع  البيانات عن طريق ما  نوعية  على فهم  أيضاً  املستخدمني  الدليلية  البيانات 

.)37.10 )الفقرة  البيانات 
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كل  متثل  زراعي.  إحصاء  إجراء  عند   - العائلة  أو  امللكية   - احلصر  وحدة  عن  مسجلة  بيانات  احلاسوبية:  البيانات 
.)47.10 )الفقرة  احلاسوبية  للبيانات  مجموعة معلومات عن وحدة سجالً 

.)40.4.8 األسمدة املعدنية: أسمدة معدة من مواد غير حيوية مصنعة من خالل عملية صناعية )الفقرة 
.)13.4.8 احملاصيل اخملتلطة: زراعة أكثر من محصول واحد بشكل غير متماثل في قطعة أرض أو حقل )الفقرة 

.)20.2.8 مساحة احملصول الكلية: مساحة األرض الطبيعية التي يتّم زراعة احملصول عليها )الفقرة 
.)47.4.8 )الفقرة  التشتيل  الكرمات الصغيرة بغرض  أو  أو األشجار  النباتات  احلضانة: مساحة تتكاثر بها 

الزراعة العضوية: نظام شمولي إلدارة اإلنتاج يعمل على تطوير وتعزيز الصحة في النظام البيئي الزراعي، ويشمل 
.)15.6.8 - 13.6.8 )الفقرات  للتربة  البيولوجي  والنشاط  البيولوجية  والدورات  البيولوجي  التنوع 

أو  اجلير  و/أو مواد معدنية غير معاجلة )مثل  أو حيوانية معاجلة  نباتية  العضوية: أسمدة معدة من مادة  األسمدة 
.)42.4.8 النباتية املركبة )الفقرة  باملائة على األقل من املغذيات   5 أو الفوسفات( حتتوي على  الصخر 

األسمدة العضوية املعدنية: مواد يتّم احلصول عليها من خالل خلط أو معاجلة مواد حيوية مع أسمدة معدنية من 
.)41.4.8 )الفقرة  التخصيبية  وقيمتها  الغذائي  أجل حتسني محتواها 

وعريشة  أمتار   5 من  أعلى  أشجار   )i( مع:  هكتار   0.5 من  ألكثر  متتد  التي  األرض  األشجار:  كثيفة  األخرى  األراضي 
 5 ارتفاع  إلى  تصل  أن  ميكن  ال  أشجار   )ii( أو  الطبيعة،  في  احلدود  لهذه  تصل  أن  ميكن  أشجار  أو   ،%10-5 تظليل 
أنواع اخلضروات ذات األشجار  10% ) على سبيل املثال، بعض  متر في الطبيعة ولكن مع عريشة تغطي أكثر من 
باملائة   10 عن  يزيد  واألشجار  الشجيرات  من  مركب  غطاء   )iii( أو  إلخ(  أجدب،  منجروف  شجر  نطاق  أو  األلبية، 

.)28.2.8 )الفقرة 

عامل حلسابه اخلاص: شخص يعمل حلسابه اخلاص أو مع شريك أو عدد قليل من الشركاء، ولديه مهنة حرة، ولم 
.)41.9.8 )الفقرة  املرجعية  الفترة  أي مستخدمني بصورة مستمرة خالل  يستخدم 

لالستخدام  واخلدمات  السلع  إنتاج  يشمل  العمل  أشكال  من  شكل  الشخصي:  لالستخدام  اإلنتاجي  العمل 
.)6.9.8 )الفقرة  النهائي الشخصي )شكل غير مدفوع األجر من أشكال العمل( 

بواسطة  البيانات  جمع  ويتّم  املستجيبني  باحلصر  القائمون  فيها  يقابل  تقليدية  طريقة  والقلم:  بالورقة  املقابلة 
.)40.4 )الفقرة  ورقية  استبيانات  باستخدام  باحلصر  القائمني 

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 جزءاً من امللكية حتت نوع آخر من حيازة األرض )الفقرتني 15.6، 

.)41.2.8

.)24.2.8 احملاصيل الدائمة: محاصيل ذات دورة زراعية تزيد عن السنة الواحدة )الفقرة 
أشخاص في االستخدام: أشخاص في سن العمل كانوا مشاركني، خالل الفترة املرجعية، في أي نشاط إلنتاج سلع 

.)11.9.8 أو تقدمي خدمات مقابل أجر أو ربح )الفقرة 

أشخاص يعملون في إنتاج السلع لالستخدام اخلاص: أشخاص في سن العمل قاموا، خالل فترة مرجعية قصيرة، 
)الفقرة  واحدة  ساعة  عن  يقل  ال  بإجمالي  متراكمة  ملدة  الشخصي  النهائي  لالستخدام  سلع  إلنتاج  نشاط  بأي 

.)13.9.8

إلى  للسعي  بأنشطة  قاموا   )ii( االستخدام؛  في  يكونوا  لم   )i( العمل:  سن  في  أشخاص  البطالة:  في  أشخاص 
االستخدام خالل فترة معينة أخيراً؛ و)iii( كانوا متاحني في الوقت الراهن لالستخدام في فرصة وظيفية )الفقرة 

.)16.9.8

الفترة  البطالة خالل  ولم يكونوا في االستخدام وال في  العمل  العاملة: أشخاص في سن  القوة  أشخاص خارج 
.)16.9.8 )الفقرة  املرجعية 
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مراقبة  أو  عليها،  القضاء  أو  مراقبتها  أو  احليوانات،  أو  النباتات  في  اآلفات  من  احلد  بها  يراد  مواد  اآلفات:  مبيدات 
.)2.6.8 )الفقرة  التخزين  أو  أو احملاصيل خالل مرحلة اإلنتاج  سلوك وفسيولوجية احلشرات 

.)16.6 قطعة األرض: جزء أو كل من حقل مي فيه زراعة محصول معني أو خليط من احملاصيل )الفقرة 
السكانية  البيانات  وحتليل  ونشر  وتقييم  وجتميع  وجمع  تخطيط  من  اإلجمالية  العملية  السكاني:  اإلحصاء 
من  دولة  في  األشخاص  بجميع  محدد،  وقت  في  يتعلق،  جغرافي  مستوى  أدنى  على  واالجتماعية  واالقتصادية 

.)4.1 الدول أو جلزء واضح التحديد من دولة من الدول )P&R، الفقرة 

.)22.4.8 )الفقرة  أو االستهالك  للبيع  اجلاهزة  واملعاجلة،  التجفيف  الناجت، بعد  الفعلية من  الكمية  اإلنتاج: 
دائم، مستخدم في وقاية احملاصيل  أو من مادة أخرى، على منشأ  البالستيك  أو  الزجاج  الواقي: سطح من  الغطاء 

.)50.4.8 من األحوال اجلوية واحلشرات واألمراض )الفقرة 

وقابليتها  البيانات  وتوافق  استخدام  ووضوح  وسهولة  وانتظام  وصالحية  ودقة  مالءمة  مقياس  اجلودة:  تأكيد 
.)36.4 )الفقرة  للمقارنة 

اجملموعة املرجعية: مجموعة من امللكيات يتّم تبويبها للبند الذي في تبويب ما؛ على سبيل املثال، البند "املساحة 
.)8.10 )الفقرة  بالنسبة مللكيات األراضي  املروية" تكون له داللة فقط 

بواسطة  حتديدها  يتّم  ما  وعادة  ريفية،  كمناطق  مخصصة  مناطق  في  تعيش  التي  العائالت  الريفية:  العائالت 
.)46.5 )الفقرة  السكاني  اإلحصاء 

.)32.4 - 29.4 احلصر بالعينة: أخذ عينات من كل أو جزء من السكان املستهدفني بالنسبة لإلحصاء )الفقرات 
االستقصاء بالعينة: جمع البيانات عن عينة من الوحدات، وليس جميع الوحدات، كما في اإلحصاء.

جمع  يتّم  ألنه  بالعينة  استقصاء  من  عليها  املتحصل  اإلحصائيات  في  أخطاء  توجد  بالعينات:  العمل  أخطاء 
العينة فقط.  الوحدات  البيانات من 

.)38.3 إطار العينات: قائمة بالوحدات التي يلزم أخذ عينات منها )الفقرة 
.)32.4.8 النباتات املتناثرة: نباتات أو أشجار تزرع بشكل ال ميكن معه تقدير املساحة )غالباً حول امللكية( )الفقرة 

تكفي  ملدة  هجرها  ثم  سنوات  لبضع  األرض  من  معينة  قطعة  زراعة  فيها  يتّم  زراعية  ممارسة  املتنقلة:  الزراعة 
.)49.2.8 )الفقرة  زراعتها  إعادة  قبل  الطبيعية  اخلضروات  بنمو  الستعادة خصوبتها 

قائمة  من  مباشرة  العينة  اختيار  فيه  يتّم  العينات  ألخذ  مخطط  الواحدة:  املرحلة  ذات  العينات  أخذ  عملية 
االستقصاء. يغطيها  التي  الوحدات 

األليفة، مع احتمال وجود مياه و/أو  وبول احليوانات  روث  أو خليط من  السائل،  املعجون: سماد عضوي في الشكل 
.)19.15.8 )الفقرة  التنب  كمية صغيرة من 

اليدوي  االستخدام  ممارسات  وعكسه، من خالل  التربة  تدهور  ملنع  ممارسة مستدامة  التربة:  على  احلفاظ  ممارسات 
.)43.6.8 واإلدارة )الفقرة 

غير  البشري  االستخدام  شيوعاً،  أكثر  بصورة  أو،  طبيعية  عمليات  بسبب  التربة  نوعية  في  هبوط  التربة:  تدهور 
.)56.8 - 53.8 السليم لها )الفقرات 

كمية  به  يوجد  أن  احتمال  مع  األليفة،  احليوانات  تنب(  بدون  أو  )مع  روث  املزارع:  الصلب/سماد  العضوي  السماد 
.)19.15.8 البول )الفقرة  صغيرة من 

الوحدة اإلحصائية: الوحدة األساسية التي يتّم جمع البيانات لها. وتكون الوحدة اإلحصائية لإلحصاء الزراعي هي 
.)1.6 )الفقرة  الزراعية  امللكية 

الوضع في االستخدام: تصنيف للوظائف التي يحصل عليها األشخاص، أو لألشخاص الذين في وضع االستخدام 
.)36.9.8 )الفقرة 
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بسرعة  تتغير  ال  التي  الزراعية  للملكيات  األساسية  التنظيمية  البنيات  تتناول  التي  البيانات  الهيكلية:  البيانات 
مبرور الوقت، مثل حجم املزرعة واستخدام األرض. 

)الفقرتني الزراعية  السنة  نفس  في  األرض  نفس  في  واحدة  مرة  من  أكثر  املؤقتة  احملاصيل  املتتالية:   احملاصيل 
.)11.4.8 - 10.4.8 

املمارسات الزراعية املستدامة: املمارسات الزراعية احملسنة، والتحول إليها، وكذلك التغييرات الهيكلية التي تزيد 
.)1.6.8 الزراعي بصورة مستدامة )الفقرة  من تقدمي السلع واخلدمات في اجملال 

.)1.10 )الفقرة  للنتائج  البيانات اإلحصائية، ويشتمل على موجز  الشكل األساس لعرض  اجلدول: 
الرئيسية  النتائج  لتقدمي  معدة  اإلحصائية  اجلداول  من  مجموعة  الزراعي،  لإلحصاء  بالنسبة  اجلدولة:  برنامج 

.)1.10 )الفقرة  لإلحصاء 

.)5.4.8 احملاصيل املؤقتة: محاصيل ذات دورة زراعية تقل عن السنة الواحدة )الفقرة 
املوضوع: رأس املوضوع الذي يصف محتوى وحدة تكميلية إحصائية أو استقصاء زراعي.

 احلرث: أي تفكيك طبيعي للتربة يتّم في مجموعة من العمليات الزراعية، إما يدوياً أو باستخدام املعدات )الفقرة
.)26.6.8 

زراعية عندما  التي ليس لها ملكيات  العائالت  بيانات إضافية محدودة عن  املوسع: إحصاء جلمع  الزراعي  اإلحصاء 
تتّم  التي  املاشية  إنتاج  وأنشطة  احملصولية  البنية  على  يقتصر  ال  وهو  قليلة.  البيانات  األخرى جلمع  الفرص  تكون 

.)40.5 )الفقرة  الزراعية  امللكية  بواسطة 
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 يتّم تقدمي اإلرشاد للدول إلجراء إحصاء زراعي وطني من خالل برامج عقدية منذ عام 1930. يُفترض في 
عن  والتوجيه  اإلرشاد  يُقّدم  أن   ،)WCA 2020(  2020 الزراعي  لإلحصاء  العاملي  البرنامج  املنشور،  هذا 

اإلحصاءات الزراعية التي تقوم بها الدول في الفترة الواقعة بني 2016 و2025. 

يلعب اإلحصاء الزراعي دوراً أساسياً في جمع البيانات الهيكلية عن القطاع الزراعي. سيضمن البرنامج 
العاملي لإلحصاء الزراعي إمكانية مقارنة املعلومات التي مّت جمعها على مستوى عاملي باإلضافة إلى 

تلبية احلاجة املتزايدة للمعلومات في القرن 21.

مّت مناقشة أربع طرق إلجراء املسح الزراعي وهي: النهج التقليدي )مرة واحدة(، والذي ال يزال يستخدم 
على نطاق واسع. النهج التركيبي، الذي مّت عرضه في البرنامج العاملي لإلحصاء الزراعي 2010؛ وطريقة 
التعداد / املسح املتكاملة، التي تنطوي على دورية وحدات املسح على مر السنني بني عمليتي إحصاء. 
وطريقة التعداد املدمجة، والتي تستخدم البيانات اإلدارية. كما قد مّت إعادة مفهوم البنود "األساسية"، 
التي  الدول  العملية على  "اإلطار" وذلك سيسّهل  "األساسية" وعناصر  العناصر  الواضح بني  والتمييز 
ترغب باتباع النهج التركيبي أو مسوحات املتابعة. يرّكز هذا املنشور على فوائد التطّور في استخدام 

تكنولوجيا املعلومات أثناء عممليات جمع املعلومات، معاجلتها ونشرها. 

يحافظ هذا البرنامج على السمات الرئيسية التي أُدخلت في البرنامج السابق وهي: العالقة الوثيقة 
بني التعداد العام للسكان واملساكن والتعدادات الزراعية، وإمكانية جمع البيانات على مستوى اجملتمع 
احمللي عن البنية التحتية واخلدمات املتاحة للحيازات الزراعية، وجمع بيانات مصنفة حسب اجلنس في 
التعداد الزراعي. كما يوفر البرنامج اجلديد أيضاً قائمة منّقحة من املوضوعات وعناصر البيانات من أجل 
"مصائد  الناشئة:  اجلديدة  املوضوعات  من  اثنني  ذلك  في  مبا  للبيانات،  االحتياجات  مع  أفضل  تعامل 
األسماك" و"البيئة/ غازات الدفيئة". كما يحّث الدول على تقييم استخدام التكنولوجيا املتقدمة في 
التخطيط إلحصاءاتها مع التركيز على املشاكل في نوعية املعلومات واستمراريتها وسهولة استخدام 

نتائج اإلحصاء املنشورة.

سيتّم استعراض البرنامج العاملي اإلحصاء الزراعي 2020 في مجّلدين منفصلني للتمييز بني محورين 
اإلحصاء  برنامج  وصف  على  يركز  األول،  اجملّلد  وهو  اآلن  يديك  بني  املوجود  اجملّلد  لإلحصاء.  منفصلني 

ومفاهيمه وتعريفاته. وسيرّكز اجملّلد الثاني على احملاور التشغيلية والتنفيذية إلجراء إحصاء زراعي.


