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 :مقدمة .1

 المستدامة التنمية أهداف مؤشرات عن نبذة

والتي  2030، اعتمدت الجمعية العامة لألمم المتحدة خطة التنمية المستدامة لعام 2015أيلول في سبتمبر/

مؤشراً لرصد التقدم المحرز  232و مقصداً  169بها رتبط يهدفاً من أهداف التنمية المستدامة  17تضم 

مم المتحدة نحو تحقيق هذه األهداف. وتقع مسؤولية وضع المؤشرات على عاتق اللجنة اإلحصائية لأل

(UNSC ،)التي أنشأت فريق الخبراء المشترك بين الوكاالت المعني بمؤشرات أهداف التنمية و

 .اً دولة عضو 28من  يضمو( IAEG-SDGالمستدامة )

وفي حين أن النظام الدولي لإلحصاءات الرسمية يتجسد في اللجنة اإلحصائية لألمم المتحدة والدول 

العملية يتم تنسيق عمليات القياس واإلبالغ الدولية الخاصة بالمجموعة األعضاء، إال أنه من الناحية 

، بما في ذلك موضوعات أهداف التنمية المستدامة من خالل مجموعة من الوكاالت الدوليةلالشاملة 

منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة 

وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، ومنظمة العمل الدولية. وقد طورت هذه المنظمات الخبرة )الفاو(، 

اإلحصائية والقياسية في مجاالت معينة تقع ضمن أدوارها األوسع. تحت رعاية فريق الخبراء المشترك 

وصاية" لوضع ت منظمات مختلفة "الح  ن  بين الوكاالت المعني بمؤشرات أهداف التنمية المستدامة، م  

جمع  عملية التنمية المستدامة ولتنسيق أهداف لمختلف مقاصد اللمسات األخيرة على المؤشرات المناسبة

خرى. األدولية الوكاالت الالتنسيق مع  قيادة جهودالبيانات بعد المصادقة على المؤشرات، بما في ذلك 

 دامة. مؤشرا عبر ستة أهداف من أهداف التنمية المست 21وترعى الفاو 

والبيانات  المنهجياتمن بين العدد الكبير من مؤشرات أهداف التنمية المستدامة، يعتمد بعضها على و

 ةمحدود تظل جمع البياناتعملية ولكن  منهجياتالمعمول بها حالياً )المستوى األول(؛ البعض اآلخر لديه 

متفق عليها )المستوى  منهجيات و )المستوى الثاني(؛ وأخيراً، هناك مؤشرات تحتاج إلى تطوير تعاريف

 يقع المؤشر الخاص بالزراعة المنتجة والمستدامة تحت فئة المستوى الثاني. والثالث(. 

  المستدامة الزراعة: 4.2 المقصد

من  2تحت إطار الهدف المندرجة الثماني مقاصد أحد الوهو ، 4.2 المقصدتركز هذه الوثيقة على مؤشر 

: "القضاء على الجوع وتوفير األمن الغذائي والتغذية المّحسنة وتعزيز الزراعة أهداف التنمية المستدامة

تحديداً على "ضمان وجود نظم إنتاج غذائي مستدامة، وتنفيذ ممارسات  4.2 المقصدنص يوالمستدامة". 

زراعية متينة تؤدي إلى زيادة اإلنتاجية والمحاصيل، وتساعد على الحفاظ على النظم اإليكولوجية، 

تعزز القدرة على التكيّف مع تغير المناخ وعلى مواجهة أحوال الطقس الشديدة وحاالت الجفاف و

ن تدريجيا نوعية األراضي والتربة، بحلول عام   ".2030والفيضانات وغيرها من الكوارث، وتحّس 

 1.4.2المستدامة  التنمية هدفمؤشر  وضععملية  .2
، الجهود المبذولة لمية لتعزيز اإلحصاءات الزراعية والريفيةوبالتعاون مع االستراتيجية العا ،الفاوقادت 

وفي هذا  .2.4 المقصدالتقدم المحرز نحو تحقيق  مدى لوضع منهجية لقياس 2018-2015الفترة  خالل

من صفحتين، أقرها فريق الخبراء المشترك بين الوكاالت المعني  مذكرة منهجية اإلطار، وضعت

قياس للمنهجية المقترحة لالعريضة للخطوط وصفاً  ،2016دامة في مارس بمؤشرات أهداف التنمية المست

 هذا المؤشر، والذي يمثل فيه تعريف الزراعة المنتجة والمستدامة الجانب األكثر تحدياً. 

أطر وطرق مراجعة واسعة النطاق للدراسة السابقة حول "إجراء ركزت البحوث على  ،2016خالل عام 

 لتحسينالتي أجرتها االستراتيجية العالمية  (Hayati ،2017) لمستدامة"قياس ومراقبة الزراعة ا

قياس  منهجياتجميع  المشتركة بين يتمثل أحد الجوانب الرئيسيةواإلحصاءات الزراعية والريفية. 

أخذه بعين االعتبار عند  بأن االستدامة مفهوم متعدد األبعاد، وهذا ما يجبباإلقرار الزراعة المستدامة 

 المؤشر.  تصميم

شارك فيه عدد من الخبراء في  2016ع قد اجتماع فني في ديسمبر/ كانون األول وفي هذا الصدد، 

وتم خالل . 1.4.2المؤشر  في إطار لقياسا من ناحية الزراعة المستدامة لتحديد المجاالت ذات األولوية
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اجتماع  والتي تم عرضها الحقاً على ،النتائج معاً إلكمال المسودة األولى للورقة المنهجيةاالجتماع توليف 

في  المنعقد اللجنة االستشارية العلمية التابعة لالستراتيجية العالمية لتعزيز اإلحصاءات الزراعية والريفية

 . 2017فبراير/شباط 

مسودة لدعم نسخة محدثة من ال تم االنتهاء من إعداد دراسة وأخذ توصيات االجتماع بشأن الورقة،وبعد 

أبريل/نيسان  5-3اجتماع فريق الخبراء الذي عقد في روما في الفترة من خالل  التي أجريت اتالنقاش

عن إلى جانب ممثلين  ،من ثماني بلدان تغطي جميع المناطقموظفو إحصاء زراعي وشارك فيه  2017

فاو. المجتمع المدني والقطاع الخاص وخبراء من األوساط األكاديمية واألقسام الفنية لدى المؤسسات 

وتقديم إرشادات حول النهج واألبعاد الموضوعة  مراجعة المنهجيةفي الغرض من االجتماع وتمثل 

 . 1.4.2المؤشر أساليب تصميم والمواضيع والمؤشرات الفرعية المعروضة للمناقشة، باإلضافة إلى 

لمؤشرات ذات الصلة واالمحاور اختيار  فيعملية وضع األسلوب أحد الجوانب الرئيسية في تمثل 

 عمل ساليبالفرعية ومعايير االستدامة لكل مؤشر فرعي. وتم عقب االجتماع وضع أوصاف تفصيلية أل

وتم تحسين  -االقتصادية والبيئية واالجتماعية  -المؤشرات الفرعية عبر جميع األبعاد الثالثة لالستدامة

تم  ،الخبراء المتخصصين إشراك الوثيقة المنهجية. وباالعتماد على أساس البحث والمناقشة، وال سيما

 في بلدان مختارة. اختبار المؤشر في المكاتب  عملية مجموعة من الوثائق لدعم صياغة

وثائق المنهجية في مشاورة عالمية عبر اإلنترنت، ودعيت  عرض، تم 2017 األولتشرين /وفي أكتوبر

 ليقاتها. جميع المكاتب الوطنية المسؤولة عن اإلحصاءات الزراعية لتقديم تع

االجتماع السادس لفريق الخبراء المشترك  خاللالمنهجية  عرض، تم 2017تشرين الثاني في نوفمبر/

في البحرين. وأوصى الفريق  عقد الذيو ،بين الوكاالت المعني بمؤشرات أهداف التنمية المستدامة

العتبار. كما قدم الفريق المنهجية بعد أخذ نتائجها في ا عرضبانتظار نتائج التجارب القطرية وإعادة 

 سلسلة من التعليقات على النهج والمنهجية. 

بنغالديش وإكوادور وجمهورية قيرغيزستان ورواندا خالل  كل من وأجريت دراسات مكتبية تجريبية في

بهدف اختبار النهج المقترح  ،2018بلجيكا في أوائل عام باإلضافة إلى ، 2017الربع األخير من عام 

( تقييم 2( تقييم وضوحها واكتمالها؛ 1اق البيانات الوصفية للمؤشرات ذات الصلة من أجل: ومراجعة أور

( التحقق من إمكانية إنشاء المؤشر باستخدام المعلومات المتاحة 3البيانات المتاحة على مستوى الدولة؛ 

، 2018في أبريل ويتم عرض النتائج في تقارير منفصلة. يشار هنا إلى أنه وبالفعل على مستوى الدولة. 

المكتبية  ادراساتهاجرت الدول الخمس المشاركة في الدراسة التجريبية اجتماعاً فنياً في الفاو لتقديم نتائج 

. 1.4.2مؤشر ال وضعمع الفريق المسؤول عن بالتعاون على وثيقة المنهجية  الالزمة تعديالتإدخال الو

استحداثه االستقصائي المستقل الذي تم الستبيان ا استهدفتاختبارات معرفية  أجريت ،2018/2019في و

 2019بالتعاون مع مكتب بنغالديش لإلحصاءات، تم في وفي كينيا والمكسيك وبنغالديش.  1.4.2لمؤشر ل

جمع البيانات المتعلقة باالستبيان االستقصائي وحساب هدف إلى  كامل اختبار تجريبي إجراء االنتهاء من

 المؤشر.   

فريق الخبراء المشترك بين الوكاالت المعني  نظمهاالتي  حليل نتائج المشاورة العالميةمراجعة وت وجرى

المرصودة عبر بمؤشرات أهداف التنمية المستدامة، والتجارب القطرية، وتم تعديل النهج لمعالجة القضايا 

إرسال وعرض  تمالمراجعة األولى لوثيقة المنهجية. واالنتهاء من  2018مايو  22في ليتم ، هذه الجهود

ً لتقديم جرى أعضاء فريق الخبراء المشترك، و علىهذه النسخة  تنظيم ندوتين عبر اإلنترنت الحقا

على الوثيقة  دعيت البلدان األعضاء لتقديم تعليقاتهاوبعد ذلك،  المنهجية ومناقشة أسئلة وتعليقات الفريق.

ً خطي ر، تم تقديم المنهجية المنقحة في االجتماع بعين االعتباآراء ومالحظات هذه البلدان بعد أخذ و. ا

والذي هدف إلى رفع مستوى  2018في أكتوبر/تشرين األول والمنعقد في  الثامن لـلفريق المشترك

 المستوى الثاني.  المنهجية، وهو ما تم بالفعل حيث أعيد تصنيفها لتصبح في

من يناير/ كانون الثاني إلى مارس/آذار تم تلقي تعليقات ومالحظات إضافية من البلدان خالل الفترة كما 

المراجعة الشاملة وذلك ضمن البيولوجي  المعني بالتنوع تحسين المؤشر الفرعي مواصلة ، بهدف2019

، تم إنشاء مجموعة عمل غير رسمية 2019في مارس/آذار وإلطار المؤشرات العالمية.  2020لعام 

شيلي وفرنسا تمتحدة األمريكية واألرجنتين والبرازيل وكندا والواليات ال ضمت قطرية وتطوعية

ً وروسيا لالستدامة تكون  بديلة . وتم تكليف المجموعة بتحديد معايير، باإلضافة إلى الفاو بوصفها مراقبا
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 تشاوريةالبيولوجي. ونتيجة لعملية لتنوع با الخاص للمؤشر الفرعي صحيحة علمياً وعالمية وقابلة للقياس

. وبعد اإلجماع على 2019مقترحاً موحداً إلى الفاو لمراجعته في أغسطس/آب ، قدمت المجموعة منتظمة

المتفق عليه باإلجماع إلى  المقترح، قدمت المنظمة 2019التعديالت النهائية في أكتوبر/تشرين األول 

المعلن  صداراإليمثل وتشرين األول. أكتوبر/ 28-26اجتماعه في فريق العمل المشترك، الذي أقره في 

في المرحلة وخالل . 1.4.2مؤشر الالنسخة النهائية المعتمدة لنهج  2019نوفمبر/تشرين الثاني  07 يوم

واإلبالغ عنها، من أجل دعم  1.4.2الخاصة بالمؤشر  مع البلدان في جمع البيانات الفاوالقادمة، ستعمل 

لإلبالغ عن مستوى التقدم ذلك واستخدامها لتحليل السياسات الوطنية وك توفير هذه البيانات البلدان فيهذه 

 أهداف التنمية المستدامة. المحرز نحو تحقيق

 المؤشر بناءمنهجية  .3

 المصطلحات التالية في هذا المستند: تستخدممالحظة: 

  :المقياس الشامل للزراعة المستدامةالمؤشر 

 :أبعاد االستدامة: االقتصادية والبيئية واالجتماعية البعد 

 حددة ضمن البعد )مثل إنتاجية األرض، والتنوع البيولوجي، والعمالة المجاالت الم :المحاور

 .، وغيرها(الالئقة

 :في أحد المحاور المزرعةمتغير يستخدم لقياس أداء  المؤشر الفرعي. 

 :القيم /العتبات الحرجة التي يتم على أساسها تقييم أداء كل مؤشر فرعي  معايير االستدامة

 .االستدامةمن حيث مستوى  المزرعةلتصنيف 

 المؤشر بناء في المتبعة الخطوات

الخطوات التالية الشتقاق مؤشر الزراعة المستدامة. وعلى الرغم من أن هذه الخطوات تًعرض  ات ب عت

والبحوث  اتخالل المناقش درجة من التكرار بطريقة خطية، إال أنه من الناحية العملية، اقتضى األمر

أدناه التي يعتمد فيها وصف النهج ذي  6و 5و 3لخطوات ا علىوينطبق ذلك بصورة خاصة المكثفة. 

 اختيار المؤشر الفرعييظل ، نفسه داء االستدامة على المؤشر الفرعي، ولكن في الوقتالصلة لتقييم أ

 ً  :البياناتأداة جمع ببشكل وثيق  مرتبطا

 مساحة األرض، وبشكل أدق الزراعيةالملكيات  1.4.2نطاق المؤشر يشمل المؤشر:  نطاقتحديد  .1

. واشيالمستخدمة في المقام األول لزراعة المحاصيل وتربية الم ، أي األرضة في المزرعةالزراعي

المائية إلى الحد الذي تكون فيه الغابات ومصايد األسماك وتربية األحياء  اتطانشويمكن إدراج 

استزراع األسماك لمثال ، على سبيل االزراعية في المزرعة المساحةيتم إجراؤها في ثانوية  نشاطات

 غيرها من النظم الشبيهة.وفي حقول األرز 

األبعاد البيئية واالقتصادية واالجتماعية في  1.4.2المؤشر تغطيتها: يشمل  المفترض األبعادتحديد  .2

 .تقييم االستدامة

، ولكن يظل من الممكن مستوى المزرعةعلى  1.4.2المؤشر  قاسي   تقييم االستدامة: نطاقاختيار  .3

 .إلى مستويات أعلىالتجميع 

 مسحإجراء  طريقعن  1.4.2المؤشر بيانات جمع البيانات. ي وصى بجمع  أداة )أدوات(اختيار  .4

 .للمزارع

يجب أن تستوفي المؤشرات و. محورضمن كل ب عد واختيار مؤشر فرعي لكل  المحاور اختيار .5

 ي على التوالي(.لكل مؤشر فرع 1المعايير )الموضحة في الملحق  من عدداً الفرعية 

من  محددةاستدامة : يتم تطبيق معايير أداء االستدامة على مستوى المزرعة لكل مؤشر فرعيتقييم  .6

ً  محوراستدامة المزرعة لكل  أجل تقييم مستوى  .ذات الصلةللمؤشرات الفرعية  وفقا

 .كل ثالث سنوات على األقل بيانات المؤشر . يوصى بجمعرصد المؤشر دوريةتحديد  .7

 ، إذمعلوماتلوحة . يتم عرض مجموعة المؤشرات الفرعية في شكل ة اإلبالغ عن المؤشرطريق .8

قياس االستدامة على مستوى المزرعة وتجميعها على  إجابة فيما يخص المعلوماتنهج لوحة  يوفر

 .المستوى الوطني
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 1.4.2 المؤشر خصائص

التي يتم اعة المنتجة والمستدامة"، وبأنه "نسبة المساحة الزراعية المخصصة للزر 1.4.2ف المؤشر يعرّ 

 :التعبير عنها بالصيغة التالية

   = 

وهذا يعني الحاجة إلى قياس مساحة األرض المخصصة للزراعة المنتجة والمستدامة )البسط(، وكذلك 

حساباته في القسمين تم وصف ، ووالبسط هو موضوع هذه المذكرةمساحة األرض الزراعية )المقام(. 

لمقام، بدوره، او"اإلبالغ عن المؤشر على المستوى الوطني". شر فرعي" واء االستدامة لكل مؤ"تقييم أد

( التي تستخدمها الحيازات الزراعية المملوكة هو مجموع مساحة األرض الزراعية )بحسب تعريف الفاو

 .أو المستعارة المضّمنةأو  المؤجرة)باستثناء المستأجرة( أو المستأجرة أو 

 الشروط التالية: يراعيلمذكرة المنهجية إلى أن بناء المؤشر يجب أن كما تشير ا

o المقصد الرابع لهدف التنمية المستدامة الثاني  عنها فيالمعبر  يجب أن يعكس المؤشر األولويات

وبالتالي النظر في القضايا المتعلقة بالقدرة على الصمود واإلنتاجية والحفاظ على النظام البيئي  ،4.2

 والتربة. المتطرفة الجوية والظواهرمع تغير المناخ والتكيف 

o المزارع.مسح المفضل للبيانات هو مصدر ال 

o تخدام معايير للتمييز بين مساحة األراضيتقتضي الحاجة إلى تعريف الزراعة المنتجة والمستدامة اس 

 .المستدامة وغير المستدامة

  الزراعي اإلنتاج على التركيز: القياس نطاق

أي  ؛الزراعية في المزرعة رضاألالزراعية، وبشكل أدق مساحة  الملكيات 1.4.2المؤشر  يشمل نطاق

. ويتوافق اختيار هذا الثروة الحيوانيةاألراضي المستخدمة في المقام األول لزراعة المحاصيل وتربية 

للمؤشر اماً باعتبارها مق النطاق بشكل كامل مع االستخدام المقصود لمساحة األراضي الزراعية في البلد

 اإلجمالي.

 وبشكل أدق:

 المؤشر نطاق فيالمدرج 

  المكثفة والشاملة الثروة الحيوانيةونظم إنتاج المحاصيل 

 زراعة الكفاف 

  وإدارتها من قبل ً الملكية األراضي التابعة للدولة واألراضي المشتركة عند استخدامها حصريا

  الزراعية

 مثل التبغ والقطن وصوف األغنام( الثروة الحيوانيةت المحاصيل الغذائية وغير الغذائية ومنتجا( 

 المحاصيل المزروعة لألعالف أو ألغراض الطاقة 

 الزراعية )األشجار في مساحة األرض الزراعية في المزرعة( الغابات 

 إلى الحد الذي يحدث فيه ضمن مساحة األراضي الزراعية. على سبيل  ،االستزراع المائي

 غيرها من النظم الشبيهة.األرز وفي حقول ك سمااأل ، استزراعالمثال

 المؤشر مستبعد من نطاقال

  الملكية الزراعيةمن  بشكل غير حصريأراضي الدولة واألراضي المشتركة المستخدمة 

  المرتحلالرعي 

  1الهواةمزارع اإلنتاج من الحدائق واألفنية. اإلنتاج من 

 اً حصر تركز على تربية األحياء المائية التي الملكيات 

 حصراً  تركز على الغابات التي الملكيات 

                                                           
 تعريف دولي حتى يتوفر 1.4.2المؤشر وال تضعها في مجموعة األنشطة الواقعة في نطاق  معاييرها الوطنيةوفق  ةهواالمزارع  البلدانتعّرف  1
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 من البرية غذية المحصودةاأل 

 حدود القياس لإلنتاج الزراعي، يجب أيضاً مراعاة االعتبارات التالية: تحديدباإلضافة إلى 

المزرعة، أي التأثيرات  ضمن، يركز نطاق المؤشر على اآلثار البيئية للزراعة من منظور بيئيأوالً، 

على سبيل المثال، يقع ف ارسات الزراعة وخيارات المزارعين وأساليب الزراعة على البيئة.المباشرة لمم

اختالل التوازن الغذائي ضمن النطاق،  والناتج عن الملكيةالتدهور في صحة التربة أو تلوث المياه داخل 

لزراعية، يقع خارج إلى األراضي ا النباتات الطبيعيةولكن تغيير استخدام األراضي، وتحديداً التحول من 

 النطاق.

األثر  يقع، العيش. وبالتالي لكسببوصفها مصدراً ركز النهج على الزراعة ، يمن منظور اجتماعي

القدرة  قعتو. داخل النطاق الزراعية من حيث سبل العيش لألسر واألمن الغذائي اتطانشاالجتماعي لل

بشكل ؤثر ت األنهالمؤشر  نطاق ضمن ،الموارد اإلنتاجية، بما في ذلك األراضي الحصول علىعلى 

، على سبيل المثال )المياه الخدمات األساسيةالقدرة على االستفادة من  مباشر على أداء الزراعة، ولكن

 .خارج نطاق التقييم تعد ،2والتعليم والرعاية الصحية( لألسر الزراعية

الزراعية، ال يمتد المؤشر إلى  ملكيةالموجود داخل وبما أن النطاق  ،وفيما يخص سالسل القيمة الغذائية

 ، يعالج الهدفلمنتجات الزراعية. وبدالً من ذلكاستدامة النقل والتخزين والمعالجة والتوزيع والتسويق ل

، وتوجد ذيةمن أهداف التنمية المستدامة قضية االستهالك واإلنتاج المستدامين لألغ (12) الثاني عشر

 سلسلة القيمة. االستدامة في لقياسمؤشرات محددة 

إلنتاج االعتبار استدامة سالسل التوريد التي توفر مدخالت ل بعين ، فإن النهج المقترح ال يأخذوبالمثل

إال بقدر تأثيرها على ربحية  وتكلفتها األسمدة مدى توفر، لن يتم تسجيل الزراعي. على سبيل المثال

 المزرعة أو صحة التربة.

الغذائية )باستثناء  حة المستهلكين النهائيين ونتائج نظمهمذائية على صوأخيراً، فإن تأثيرات النظم الغ

 األسرة الزراعية نفسها( تقع خارج نطاق المؤشر.

 المقام: المكاني النطاق

ً قامم اتحديد إجمالي مساحة األراضي الزراعية في بلد ما الستخدامه كيفية يتمثل أحد الجوانب الهامة في  ا

ف و .1.4.2 للهدف ّ المستخدمة لزراعة  األراضي مساحات األراضي الزراعية بأنها مجموعلفاو ات عر 

محاصيل دائمة( والمروج ب األراضي المزروعة )األراضي الصالحة للزراعة باإلضافة إلى المحاصيل

راضي والري والممارسات األ : استبيان استخدامللفاو قاعدة البيانات اإلحصائيةوالمراعي الدائمة )

(. 2018، نظام المحاسبة البيئية واالقتصادية للزراعة والغابات ومصايد األسماك ،2018، الزراعية

األعضاء ونشرها في قاعدة  الدول فيالزراعية  الخاصة باألراضي حصاءاتاإلجمع على  الفاوتعمل و

 يجب مراعاة نقطتين عمليتين:وهنا (. FAOSTATالبيانات اإلحصائية )

  الزراعية. رضاألكامل مساحة طاق المؤشر وتصميمه في تغطية الذي يساهم فيه ن مدىالتحديد 

  الزراعية( الملكية ) التي يديرها المزارعون مساحة األراضي إجمالي بين ختالفاالتحديد مدى

الزراعية أكبر من مساحة  الملكيةقد تكون ومساحات األراضي الزراعية المرتبطة بها. وبين 

ً على سبيل المثال األرض الزراعية ألنها يمكن أن تشمل ، للحفظ المخصصة، المناطق ايضا

 .وغيرها، المزرعة ومباني

 هي األرض الزراعيةمن ا مساحة التي ترتبط به( المزرعةالزراعية ) ملكيةالتعد ولحساب المؤشر، 

 الزراعية رضاأل، يتم تقييم االستدامة لكل مؤشر فرعي على مستوى مساحة . وبالمثلالوحدة اإلحصائية

 .ملكية الزراعية )المزرعة(في ال

 فيومعينة. ملكية زراعية ألراضي المشتركة التي ال يمكن ربطها بوضوح ببايجب إيالء اهتمام خاص و

، قد تمثل هذه األراضي نسبة كبيرة من مساحات األراضي الزراعية. وهذا مهم في العديد بعض المناطق

                                                           
 (i4913a.pdf-http://www.fao.org/3/a) 2020 للزراعة العالمي التعداد إلى األسرية وغير األسرية القطاعات تعريفات تستند  2

http://www.fao.org/3/a-i4913a.pdf
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الثروة ، على تربية كانوا يمتلكون أراضي أم السواء  ،حيث يعتمد عدد كبير من المزارعينمن البلدان 

 (.المزراعونالرعاة و، ستخدام األراضي المشتركة )الرعاةبا الحيوانية

ً و مع أدوات مسح المزارع المختارة لقياس  وكذلك بما يتسق ،العالمي الزراعي اإلحصاءمع  تماشيا

بقدر ما  التقييم الخاضع للمؤشر نطاق األراضي المشتركة ضمن إدراج، يتم )القسم التالي( 1.4.2المؤشر 

التي ال مساحات األراضي  وتقعمعينة. ملكية زراعية تحت السيطرة الحصرية لوضعها يمكن ربطها و

خارج نطاق المؤشر  مختلفة دون أي ترتيب إداري ملكيات زراعية ولكنها تستخدم من قبل تخضع لإلدارة

1.4.2. 

 المزرعة ونطاق تصنيف

التي تزيد قيمة لمزارع ا على تغطيتها نطاق المسوحات الزراعية تقتصرالمتقدمة، في بعض البلدان 

تطبيق  غالباً ما يؤدي، وفي البلدان الناميةمعين من أجل استبعاد المزارعين الهواة. مالي  حد عملياتها عن

المساحة  التي قد تكون مساهمتها في إجمالي ومزارع الكفافإلى استبعاد المزارع الصغيرة  حدال اهذ

 بعينالزراعية  الملكياتتتطلب هذه المنهجية أن تؤخذ جميع أنواع والزراعية واالستدامة الشاملة كبيرة. 

 .، والنظر في النطاق كما هو موضح أعالههواةالاالعتبار، باستثناء مزارع 

 البيانات جمع أداة

ات لجميع المؤشرات الفرعية، يانأداة رئيسية لجمع الب بوصفه المسح الزراعيتعتمد هذه المنهجية على 

ً ولكنها تناقش أيض لبلدان ل بديالً  اً خيارباعتبارها  يانات المختلفةإمكانية استخدام مجموعة من مصادر الب ا

 الراغبة في ذلك.

، يوفر المسح الزراعي فرصة ومساحتها الزراعية الملكية الزراعية )المزرعة(من خالل التركيز على و

، الفاو، بدعم من ماشى هذا القرار مع جهود البلدانيت. و1.4.2الل أداة واحدة للمؤشر لجمع البيانات من خ

 اإلحصاءات الزراعية. إلنتاجلتطوير المسوحات الزراعية باعتبارها األداة األكثر مالءمة 

من أجل تغطية األبعاد  ممكن جمعهاعلى نوع المعلومات ال يؤثرإن قرار التركيز على المسح الزراعي 

ً  أن وبرغممختلفة لالستدامة. ال ، فقد ال لقياس البعد االقتصادي لالستدامة المسوحات الزراعية مناسبة تماما

 النتائج.ية واالجتماعية من حيث التأثير/البيئ من النواحي االستدامة مستوى تكون األداة المثالية لقياس

جمع اقبة مثل االستشعار عن بعد، أو يتم قياس اآلثار البيئية للزراعة من خالل أنظمة المر وعادة ما

زراعية واحدة.  ملكيةعينات التربة والمياه، أو غيرها من األدوات المرتبطة بمنطقة معينة، وليس داخل 

، من غير المحتمل أن يتمكن المزارعون من تقييم األثر البيئي البيئية المحاورنسبة للعديد من بالو

األسمدة أو مبيدات اآلفات.  الناجم عن استخدام تلوثالمثل  ،قضاياال بعض لممارساتهم الزراعية على

التأثير/النتائج وبالتالي فإن استخدام المسح الزراعي بدالً من أنظمة المراقبة البيئية يعني االنتقال من قياس 

كلما كان ذلك  التركيز على قياس النتائج عدلةتواصل المنهجية الم ،إلى تقييم سلوك المزارعين. ولكن

ً م  .مكنا

جمع المعلومات بشكل عام من يتم وكيفية قياس االستدامة في هذا المجال، فأما بالنسبة للبعد االجتماعي 

ً الملكيات الزراعية  على الرغم من أنو خالل المسوحات األسرية.  ترتبط في معظم الحاالت ارتباطاً وثيقا

ً بأسرة معينة عن طريق هذه المعلومات  بجمعاالهتمام الء إي، وبالتالي يجب ، إال أن هذا ليس الحال دائما

 .مخصصتصميم مسح 

 الفرعية والمؤشرات المحاور تحديد
 المحاوراختيار 

المحاور من في تحديد عدد كبير ( Hayati ،2017) للمنشورات والتقارير السابقة مراجعة ساهمت

من المؤشرات  ى عدد كبيرباإلضافة إل االستدامة عبر األبعاد الثالثة لالستدامة، المحتملة لموضوع

ما ه حاورالمفي اختيار ا ميجب مراعاته لذانال انالرئيسي ناالعتباراأما . محورالفرعية المحتملة لكل 

أن تكون العالقة بين بالنسبة للصلة أو مدى االرتباط فهو يعني  وقابلية القياس. )أي مدى االرتباط( الصلة

هذا تباع ا وعند وعليه لمستدامة على مستوى المزرعة قوية.ونتائج الزراعة ا ذي الصلةالمؤشر الفرعي 

 مستوى المزرعةعلى  التي تتوائم مع السياسات المطبقة ، يتم النظر فقط في المؤشرات الفرعيةالنهج
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يتم اختيار مجموعة ف، وفيما يتعلق بقابلية القياس. ستدامةمنتجة ومراعة ز والهادفة إلى الوصول إلى

 عنها في غالبية البلدان.اإلبالغ ، والتي ي توقع قياسها ووالمؤشرات الفرعية حاورمالط من "أساسية" فق

والمؤشرات الفرعية ذات  حاورالمأوالً، هناك العديد من  :ومن الجدير اإلشارة إلى النقطتين التاليتين

الوصول  الصلة، ولكن من وجهة نظر عملية، من غير المجدي النظر فيها كلها من أجل قياس التقدم نحو

الزراعة المنتجة والمستدامة. الموضوع معقد للغاية، والعوامل التي تؤثر على الزراعة المستدامة  إلى

البلدان، للوصول إلى توافق في اآلراء حول مؤشر يغطي جميع قضايا  باختالفمتنوعة بشكل كبير 

ً ويكون في الوقت نفسه  االستدامة . وبالتالي، يتم تفعيل قياس لعالمفي أي مكان في ا قابالً لإلدارة وصالحا

قد تنظر البلدان في والعالمية.  اإلبالغألغراض  محوراً  11من خالل مجموعة أساسية من  1.4.2المؤشر 

 بعملية وضع متصلللتأكد من أن مؤشرها الوطني للزراعة المنتجة والمستدامة  إضافية حاورمإدراج 

، ي طلب منها تقديم تقرير عالمي عن العالمي لمستوىعلى ا ، ولكن لضمان االتساقالسياسات الوطنية

ً فرعي اً مؤشر 11باستخدام المجموعة األساسية المكونة من  1.4.2المؤشر   .11الـ مرتبطاً بالمحاور  ا

هذا المؤشر في سياق مؤشرات أهداف التنمية المستدامة األخرى  محاورثانياً، يجب النظر إلى اختيار 

ملة من الموضوعات االقتصادية والبيئية واالجتماعية المرتبطة بالتنمية التي تغطي المجموعة الكا

، هو التركيز 1.4.2تذكير بأن الهدف، بالنسبة للمؤشر المستدامة. ويكتسي هذا األمر أهمية خاصة عند ال

حول  أعمتستخدم في نقاش توفير معلومات وليس ، على تقييم الزراعة المستدامة على مستوى المزرعة

 االجتماعية.واالقتصادية والبيئية النتائج ة النشاط الزراعي في مختلف مساهم

 الفرعيةاختيار المؤشرات  معايير
قد فمعين، محور ألي بالنسبة هو خطوة هامة في العملية.  حورمإن اختيار المؤشر الفرعي األنسب لكل 

عند اختيار المؤشرات الفرعية  يكون هناك مؤشرات فرعية متعددة ذات صلة و/أو قابلة للقياس. وبالتالي،

 :بعين االعتبار المعايير الرئيسية الستة التالية أخذتم ، 1.4.2للمؤشر 

 من  جه: يجب أن يكون من السهل فهم المؤشر )أسباب اختياره( وتفسير نتائاالرتباط بالسياسات

سياسات التي اإلنتاجية الزراعية واالستدامة ولماذا؟ ما هي ال زادت السياسات )هل واضعيقبل 

 يجب تنفيذها لمعالجة المشكلة؟(.

 يجب أن يكون المؤشر مناسباً لجميع دول العالم، النامية والمتقدمة على حد سواء.العالمية : 

 يجب أن تضمن الطريقة التي يتم بها حساب المؤشرات إمكانية المقارنة قابلية المقارنة الدولية :

بالضرورة  ومع ذلك، ال تعني المقارنة .متسقة لميةعملية إبالغ عا ضمانلالبلدان  بين مختلف

ة مع الحد األدنى لألجور ، يمكن مقارنة األجور الزراعيمعايير مطلقة. على سبيل المثالاستخدام 

، ه تختلف من بلد إلى آخر. وبالمثلكانت معدالت األجور هذ وإن، حتى على المستوى الوطني

على الصعيد الوطني  ية أو أنظمة االعتماد المعتمدةالوطنيمكن مراعاة االمتثال للمعايير البيئية 

 كانت المعايير الوطنية تختلف من بلد إلى آخر. وإن، حتى ي حساب المؤشرات الفرعية البيئيةف

 بةصعقياسها عملية قضايا إنتاجية واستدامة مهمة ولكن  المحاورالعديد من  يمثل :قابلية القياس 

ليف ال يمكن تحملها في إطار عملية رصد منتظمة. وبالحد على تكانطوي تأو قد  دةمعقأو 

المهمة وذات الصلة، وفي الوقت  المؤشراتلإلبقاء على  األقصى الممكن، تم اقتراح تدابير بديلة

 حلول قياس مجدية.توفير نفسه 

  وفي هذا اإلطار، بقابلية القياس.  الجدوى من حيث التكلفة : ترتبطمن حيث التكلفة الجدوى

ً على أخذ جرى  ً التكلفة المرتبطة بقياس المؤشر الحرص دائما فيما بعين االعتبار، وخصوصا

 .تقدمها مختلف أدوات وحلول القياسيتعلق بدقة وموثوقية النتائج التي 

 المحاورمجموعة ي توخى في  :بين المؤشرات الفرعية والتشابه التقاطع الحد األدنى من ضمان 

 قد يشيرو. مستوى التقاطع والتشابه بينها في حده األدنى يكون أن 11والمؤشرات الفرعية الـ 

قضية  حول يتمحورانإلى أن مؤشرين فرعيين أو أكثر  ارتفاع مستوى التقاطع والتشابه

، كافياً نفسها. في هذه الحالة، سيكون إدراج مؤشر فرعي واحد، بدالً من عدة مؤشرات االستدامة

 كل مناسب.لقياس أداء االستدامة الزراعية بش

 قد يكون للمؤشرات الفرعية خمسة أنواع أساسية:
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  في حالة العوامل البيئية  رالتغيأو  إلى رصد الحالة القائمة النتائج/األثرمؤشرات تهدف

 .من منافع أو تكاليفذلك  يترتب علىما واالقتصادية واالجتماعية و

  مقابلتهم فيما  رتجألشخاص الذين ومعرفة ا إدراكومستوى وعي  الوعيتسجل مؤشرات

ً عتوستدامة. اال معينة ذات صلة بموضوع يتعلق بقضية مسبقاً ينبغي  د المعرفة السابقة شرطا

 عالجة قضايا االستدامة.تلبيته قبل الشروع بم

  فيما يتعلق بقضية  وسلوكياتهم مواقف الناس على تسليط الضوء على السلوكمؤشرات تركز

كون مستوى وعي الشخص، إال أنه من الممكن أن يورغم تأثر السلوك ب استدامة معينة.

 األمران معزولين عن بعضهما بعضاً.

  المطبقة في  الموثقةوالزراعية المحددة  والممارسات األساليب الممارسةمؤشرات تقيس

 المزرعة.

  الناس حول قضية معينة. واعتقادات آراء التصوراتمؤشرات ترصد 

ضمان أن تكون عملية اإلبالغ أهداف التنمية المستدامة و حقيقمدى التقدم نحو ت وألغراض اإلبالغ عن

: إذا هي محور تركيز عملية القياسمؤشرات األثر/النتائج  تكون أن ي رى، هذه متسقة بين مختلف البلدان

كان من الممكن قياس النتيجة، فهي الطريقة األكثر موضوعية لقياس األداء فيما يتعلق بموضوع استدامة 

غياب إمكانية قياس النتائج، يمكن اعتبار توضيح سلوك المزرعة من خالل األسئلة المصممة معين. وفي 

 لتقييم أداء االستدامة. وسيلة مناسبةبعناية 

وغالباً التحديات.  جملة منقياس أداء االستدامة من خالل الممارسات الزراعية  يطرحولكن بشكل عام، 

ً ى آخر، ومن نوع مزرعة إلى آخرير ممارسة معينة من مكان إلما يختلف تأث  ، وما يمكن اعتباره مستداما

ً مكان ما قد ال يكون مناسبفي  ، يجب توخي الحذر عند اقتراح مؤشرات حول  في مكان آخر. لذلكا

 .أن تقيسها في المقام األول المفترضبقضية االستدامة صلة ومرتبطة  الممارسات للتأكد من أنها ذات

االستدامة  محاورالعديد من في ظل صعوبة قياسها تجاه  بعناية التصورات يجب استخدام مؤشراتكما 

 .1.4.2المؤشر ألنها تقدم مستوى من الذاتية ال يكاد يكون مقبوالً في حساب مؤشر مثل 

 قائمة المؤشرات الفرعية

. وراً مح 11 تم إدراج، ملالمجوفي . 1في الجدول  المختارةوالمؤشرات الفرعية  الموضوعاتترد قائمة 

معايير االستدامة المرتبطة بها بالتفصيل  تحديدوويرد وصف تفصيلي لمنهجية تجميع المؤشرات الفرعية 

ً  1يسرد الملحق و. 1في الملحق  الحد األدنى لمجموعة عناصر البيانات الالزمة إلنتاج المعلومات  أيضا

ان التي تحتوي على الحد األدنى ، تم تصميم وحدات االستبية بالمؤشر الفرعي. عالوة على ذلكذات الصل

من األسئلة المطلوبة لقياس كل مؤشر فرعي على مستوى المزرعة. يمكن دمج هذه األسئلة في 

 .1.4.2للمؤشر  المسوحات الزراعية الحالية لضمان إجراء تقييم شامل

ات والمؤشرات الفرعية )انظر التعاريف في الملحق والمستندحاور : قائمة منقحة للم1الجدول 

 الداعمة(

 المؤشرات الفرعية المحور الرقم

 قيمة إنتاج المزرعة لكل هكتار إنتاجية األرض 1

 صافي دخل المزرعة الربحية 2

 آليات تخفيف المخاطر الصمودالقدرة على  3

 انتشار تدهور التربة صحة التربة 4

 التباين في توافر المياه استخدام المياه 5

 إدارة األسمدة ةالتلوث باألسمدمخاطر  6

 إدارة المبيدات اآلفات مخاطر مبيدات 7

 استخدام الممارسات الداعمة للتنوع البيولوجي الزراعي التنوع البيولوجي 8

 معدل األجور في الزراعة العمل الالئق 9

 مقياس تجربة انعدام األمن الغذائي األمن الغذائي 10

 حقوق حيازة األرض ضمان حيازة األراضي 11
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أو، في بعض  بين المزارعين وسلوكياتهم، عندما تركز المسوحات الزراعية على فهم مستويات الوعي

على تبقي  صياغة األسئلة بطريقةفينبغي ، التي لديهم أو التصورات التي يتبعونها الحاالت، الممارسات

 ممكن.ال بالقدر، العالمية أهميتها

 ةفرعيال اتمؤشرال جميع في االستدامة وأداء اإلنتاجية تقييم

يتم وضع معايير لتقييم مستويات االستدامة لكل مؤشر فرعي. وينطوي مفهوم االستدامة على فكرة التقدم 

ستتفاوت فيما بينها من ناحية مستوى  ، والتيفي مختلف المحاورتحسين األداء  المستمر نحو طوروالت

، حيث المرور" رةإشاتم اقتراح نهج "، تدامةوم التقدم المستمر نحو االسمفه توضيحمن أجل و. االستدامة

 يتم النظر في ثالثة مستويات لالستدامة لكل مؤشر فرعي:

  :من االستدامة مرغوبيعكس هذا اللون مستوى أخضر 

  :من االستدامة مقبوليعكس هذا اللون مستوى أصفر 

 .أحمر: غير مستدام 

 ظروفال تحديد يمكن منهذا النهج  إال أن ،تجنب مستوى معين من الذاتيةوعلى الرغم من عدم إمكانية 

 ً التي يمكن اعتبارها "مثالية"  الحاالتو، حورم لكل ،)األحمر( التي يكون فيها مستوى االستدامة حرجا

 دراستهاالتي تعتبر "مقبولة" ولكن يجب و ،بينهما ،الظروف المتوسطةو، من ناحية االستدامة أخضر()

ً يقر هذا النهج أيضوأصفر(. ت الممكنة )التحسيناوالنظر في إمكانية إدخال  الموجودة بين  بالمفاضالت ا

 ا.فيما بينه، والحاجة إلى إيجاد توازن مقبول محاورهاوأبعاد االستدامة 

 ضاألرالزراعية. ثم يرتبط مستوى االستدامة بمساحة  الملكيةويتم تقييم كل مؤشر فرعي على مستوى 

زراعية معينة إلى مساحة األرض الخاصة بملكية  مؤشرات الفرعيةتشير جميع الو. في الملكية الزراعية

 .نفسها الزراعية األساسية

 الوتيرة

زراعة أكثر إنتاجية الوصول إلى نحو المحرز التقدم  1.4.2يقيس مؤشر أهداف التنمية المستدامة 

من عام آلخر.  فيفةط، من المحتمل أن تكون التغييرات نسبة للعديد من المؤشرات الفرعيةبالوواستدامة. 

البلدان من الثالث سنوات لا دوريةمكن ، ستسح كل ثالث سنوات. عالوة على ذلكلذلك يوصى بإجراء الم

اإلبالغ عن ، على افتراض أنها ستبدأ في 2030بيانات حول المؤشر قبل عام  الحصول على ثالث نقاط

 .2020في أوائل  المؤشر

 العينات تصميم

 الزراعية الملكيات ماطأنو يةهيكل توضيحلحاجة إلى ت المسح الزراعي اعيناتصميم  يلبييجب أن 

)أي المزارع  األسريالقطاع غير  لملكياتمن المهم وضع تصميم محدد  . وبشكل خاص،المختلفة

تقييم أخطاء التقديرات  للتمكن منأخذ العينات االحتمالية من  وال بد(. غيرها، والتجارية والشركات

لتحسين دقة لعينات ل بالتقسيم الطبقييوصى والعينات المناسبة. ءات باستخدام أوزان اء اإلحصاواستقر

زراعية ال ملكياتالالمحتملة أنواع  التقسيم الطبقي متغيراتوتشمل التقديرات وإلنتاج إحصاءات مفصلة. 

 أهداف االستدامة بين المفاضالتمع  التعاملالتقدم نحو الزراعة المنتجة والمستدامة: 

بين األهداف يجاد توزان تنطوي على إ عملية تدريجية الوصول إلى زراعة منتجة ومستدامة يعد

لدى المجتمع تطور المعرفة  مستوى االجتماعية واالقتصادية والبيئية للزراعة. وتعكس هذه العملية

على كيفية تحديد أهداف وأولويات االستدامة في الممارسات. ولذلك يجب النظر تؤثر ، والتي ككل

تخضع لمراجعات دورية. ويساعد ن يجب أ مستمرةعملية  اإلى تقييم االستدامة الزراعية على أنه

، محوردم االستدامة لكل عتبدأ عندها حالة  التيالمرور في تحديد "الحدود القصوى"  رةنهج إشا

االستدامة المختلفة.  محاور بين المفاضالتباإلضافة إلى الظروف المرغوبة، ما يساعد على تقييم 

رفة الحالي والتوافق الواسع في اآلراء حول وتعكس المعايير المقترحة في هذه المنهجية مستوى المع

شروط وممارسات االستدامة لكل مؤشر فرعي. ويجب مراجعتها بشكل دوري لعكس التغييرات 

 التدريجية في المعرفة.
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 ،(لطةالمختو الثروة الحيوانيةواإلنتاج الزراعي )مثل المحاصيل  (، ونظمسريةوغير األ األسرية)

غير /والعناصر الرئيسية األخرى التي يجب أخذها في االعتبار )مثل األراضي الزراعية المروية

اإلبالغ عن المؤشر على المستويين  من ذلك يمكنوسالوطنية.  الخصوصياتالمروية( مع مراعاة 

 .الوطني ودون الوطني وتقدير القياسات المقابلة

 المؤشر عن اإلبالغ

الوطني. دون الوطني واإلبالغ عن النتائج على المستوى  عملية تقييم االستدامة هي الخطوة األخيرة في

، يجب أن يكون مستوى التفصيل الجغرافي المحتمل يام بذلك على المستوى دون الوطنيمن أجل القو

، والتي يمكن استقراء بيانات المزرعة نطاقات أخذ العينات للمسوحات الزراعيةمستوى نفس هو 

 .ضمنها

 

 اإلبالغ عبر لوحة المعلومات

بحيث ، لوحة معلومات على المستوى الوطني عبر 1.4.2اإلبالغ عن المؤشر  1.4.2 تقترح منهجية

معلومات العديد من يقدم نهج لوحة الوولكن بشكل مستقل.  المختلفة معا  المؤشرات الفرعية  تعرض

 الحرجة ذات الصلة قضاياالة وتحديد ، بما في ذلك إمكانية دمج البيانات من مصادر مختلفالمزايا

التعبير  ما يسهل البحث عن التوازن بين أبعاد االستدامة الثالثة. ونتيجة لذلك، يمكن للبلداناالستدامة، ب

السياسات ، وفهم أين يمكن تركيز جهود االستدامة المختلفةومحاور بعاد أداءها من حيث أبسهولة عن 

.قبلفي المستالتحسينات  إدخال من أجل  

 1.4.2مثال على لوحة معلومات المؤشر 

 

لوحة المعلومات لكل مؤشر فرعي بشكل منفصل باستخدام نهج "إشارة المرور"  وت بنىالنتائج ت حسب 

ً المحدد  ، من الوطني لكل مؤشر فرعي بشكل مستقللكل مؤشر فرعي: يتم التجميع على المستوى  سابقا

، أصفر أو رأحمزراعية حسب فئة االستدامة ) ملكيةل ك في مساحة األراضي الزراعية حسابخالل 

ألراضي الزراعية نسبة مئوية من إجمالي مساحة ابوصفه  اإلجمالي الوطني ، واإلبالغ عن(أخضر

.الزراعية في البلد الملكياتالوطنية لجميع   

لمؤشر الفرعي األكثر من خالل نتائج ا 1.4.2من الناحية العملية، يتم تحديد القيمة المبلغ عنها للمؤشر 

تحديدًا من حيث أداء االستدامة )انظر المثال أعاله(. ومع ذلك، تجدر اإلشارة إلى أنه على الرغم من أن 

قابلة و، 1.4.2أداة سهلة لإلبالغ عن المؤشر  وفرالمقترحة على المستوى الوطني ت المعلوماتلوحة 

إال أنها ستبالغ بشكل منهجي في تقدير نسبة  ،اناتجمع البي أساليبللتنفيذ عبر مجموعة متنوعة من 



14 
 

على  معلومات، مقارنة بنهج لوحة الةالمستدامو المنتجة الزراعةالمصنفة ضمن  المساحة الزراعية

في مستدامة المختلفة على أنها غير  الملكياتمستوى المزرعة. والسبب أنه من المرجح أن يتم تصنيف 

دي على المستوى الوطني. التجميع الفر عندهذه المعلومات  ، ولكن يتم فقدانمؤشرات فرعية مختلفة

في  مما هي عليه ، من المرجح أن تكون المساحة اإلجمالية التي تعتبر "غير مستدامة" أعلىوبالتالي

 مجمعة على المستوى الوطني.ال قييدتالعوامل  مقارنة بتطبيق الواقع

 

 من لوحة المعلومات 1.4.2حساب المؤشر 

 على النحو التالي: 1.4.2مؤشر ال عنلإلبالغ  المطلوبة قيملايمكن حساب 

 

 حيث:

dSDG241 مرغوباعية التي حققت المستوى "= نسبة مساحة األراضي الزر" 

d nSI "نسبة المؤشر الفرعي المصنف على أنه "مرغوب = 

فرعية الـ على المستوى الوطني عبر جميع المؤشرات ال SId nمن  المستوى األدنى" إلى min شير "ي

11 

dSDG241  جميع المؤشرات الفرعية خضراء فيها نسبة المساحة الزراعية التي تكونهي 

 

 

 حيث:

نسبة مساحة األراضي الزراعية التي حققت على األقل المستوى "مقبول" )المقدر =  

 ، انظر المالحظة أدناه(بالزيادة

d nSI  نسبة المؤشر الفرعي(n) " مرغوبالمصنف" 

a nSI بة المؤشر الفرعي نس(n) "المصنف "مقبول 

( على المستوى الوطني عبر جميع المؤشرات a n+ SId n SI" إلى المستوى األدنى من ) minيشير "

 11الفرعية الـ 

نسبة المساحة الزراعية التي تكون جميع المؤشرات فيها إما خضراء أو صفراء، هي  

 وهو وضع مقبول، ولكن يمكن تحسينه.

 

 

 حيث:

 = النسبة المقدرة افتراضياً للمنطقة الزراعية "غير المستدامة" )انظر المالحظة أدناه( 

u nSI  نسبة المؤشر الفرعي =(n) "المصنف "غير مستدام 

 على المستوى الوطني 11عبر جميع المؤشرات الفرعية الـ  u nSIإلى القيمة األعلى لـ  maxيشير 

uSDG241 فرعي اً تتضمن مؤشرتي = نسبة المساحة الزراعية ال ً ، غير مستتدام على األقل اً واحد ا

 .على أنها غير مستدامة تصنف بالتاليو
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. وتشير a+dSDG241و  dSDG241يمكن قياس أداء البلدان بمرور الوقت من خالل التغيير في قيمة 

 الزيادة بمرور الوقت إلى التحسن، بينما يشير االنخفاض إلى التدهور.

 المؤشر لبناء بديلة اناتبي مصادر استخدام

، مثل االستشعار عن بعد ونظام للبيانات حالية أو بديلة اقترحت العديد من البلدان استخدام مصادر

من حيث التكلفة وتوفر  أفضل، على أساس أن هذه األدوات يمكن أن تكون (GISالمعلومات الجغرافية )

دوات/ مصادر األالجدول أدناه يوضح وعية. في بعض األحيان نتائج أكثر موثوقية من المسوحات الزرا

 .لكل مؤشر فرعي حتملةالمعلومات الم

 فرعي: أدوات جمع البيانات الممكنة لكل مؤشر 2الجدول 

 أدوات جمع البيانات الممكنة المؤشرات الفرعية الرقم

1 
، مسوحات السوق، جالت اإلداريةاألسرية المرتبطة بالس اتالمسوحالمسوحات الزراعية،   قيمة إنتاج المزرعة لكل هكتار

 والتعداد الزراعي والحيواني ،االستشعار عن بعد

2 

التعداد الزراعي ية المرتبطة بالسجالت اإلدارية، المسوحات الزراعية، المسوحات األسرع صافي دخل المزرعة

 والحيواني

 

 السجالت اإلداريةت المجتمعية، الزراعية، المسوحاالمسوحات األسرية مع المعلومات  آليات تخفيف المخاطر 3

4 

االستشعار عن بعد وتعديله وفقاً للمالحظات الميدانية، بة، أخذ عينات الترنظم الرصد البيئي،  انتشار تدهور التربة

ً للمالحظات الميدانية  بيانات / خرائط / نماذج نظم المعلومات الجغرافية وتعديلها وفقا

 المأخوذة والعينات

5 

، سجالت مستوى المياه، سجالت استجرار المياه، االستشعار عن بعد، سجالت تدفقات األنهار وافر المياهالتباين في ت

معلومات / خرائط نظم المعلومات الجغرافية ونماذجها الهيدروجيولوجية، المصادر اإلدارية، 

 المسوحات األسرية

6 
سوحات الزراعية، بيانات / خرائط ونماذج نظم )جودة المياه، التربة(، الم نظم الرصد البيئية إدارة األسمدة

  المعلومات الجغرافية المستندة إلى بيانات البيع والمسوحات الزراعية والمصادر اإلدارية

7 
بيانات  نماذج المستندة إلىالنظم الرصد البيئية )جودة المياه، التربة(، المسوحات الزراعية،  اآلفات إدارة مبيدات

 والمسوحات الزراعية والمصادر اإلدارية بيع المواد الفعلية،

8 
استخدام الممارسات الداعمة للتنوع 

 البيولوجي الزراعي

نظم الرصد البيئية بما في ذلك االستشعار عن بعد )استخدام األرض/تغطية األرض(، بيانات 

 خرائط نظم المعلومات الجغرافية /

 مسوحات األسرية مع النموذج الزراعي، البيانات اإلداريةمسوحات القوى العاملة، ال معدل األجور في الزراعة 9

 المسوحات األسرية، بيانات الصحة  مقياس تجربة انعدام األمن الغذائي 10

 المسوحات األسرية مع النموذج الزراعي، المصادر اإلدارية/القانونية تأمين حقوق حيازة األرض 11

 

جب مراعاة العديد من الجوانب قبل استخدام مصادر ، ولكن يكن النظر في استخدام هذه األدواتيم

 المسوحاتجودة على األقل تماثل ، يجب إثبات أن المصدر البديل يعطي نتائج في البدايةالبيانات البديلة. 

من أجل إنتاج بيانات متسقة وموثوقة حسب الفترات و. ليالدو على المستوى ويضمن قابلية المقارنة

عندما تستوفي مجموعات البيانات بيانات لل بديلة استخدام مصادرن النظر في يمك، دورية الموصى بهاال

 المتاحة المعايير التالية:

 زارع يمكن أن تنعكس أو تنسب إلى مساحة األراضي الزراعية في البلد، مع مراعاة أنواع الم

 ؛والمناطق الزراعية المختلفة

  وما هو المحاصيل والثروة الحيوانية  اال سيم، وبنظم اإلنتاج الزراعي في البلديمكن ربطها

 ؛مشترك بينهما

 كما هو الحال في المسح الزراعي المقترح )كما هو موضح في  نفسها الجانب/ الظاهرة توضح

على األقل، مع مراعاة المعايير  توثيق مماثلةبجودة ر الفرعي( للمؤش التفصيليةأوراق البيانات 

 ؛العلمية
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 ني )فيما يتعلق بمساحة األراضي الزراعية( مع األخذ بعين تمثل الوضع على المستوى الوط

 ؛االعتبار أنواع المناطق الزراعية الرئيسية

  ًتمتثل للمعايير وأنظمة التصنيفات الدولية/ الوطنية من أجل ضمان أن يكون المؤشر قابال

 ؛ًدولياللمقارنة 

 ؛الزراعي المسح المناطقي كما هو الحال معمستوى التفصيل بالبيانات  تتوفر 

  قتضاء( مع نقص التغطية وعدم التغطية )عند اال التعامل وأساليبطرق  ووصف إعداديجب

 ؛بشكل واضح

  المؤشرات الفرعية بين الوتيرة متسقةسنة جمع البيانات وأن تكون. 

عملية  بهدف تنسيق وضع آليات على مستوى الدولةبيانات متنوعة للاستخدام مصادر  يتطلبوأخيراً، 

 مختلف المؤسسات. المعدة من قبللمعلومات المطلوبة اتدفق 

هذا  ويوفرالستكمال و/أو التحقق من بيانات المسح الزراعي. بيانات لل بديلة كما يمكن استخدام مصادر

النتائج، ال سيما في البلدان التي لديها أنظمة مراقبة راسخة  وصالحيةإمكانية تحسين دقة النهج المشترك 

يمكن استخدام المعلومات من مصادر ومعلومات عالية الجودة باستمرار بمرور الوقت.  وقادرة على إنتاج

 :مثالً على جودة وانتظام تجميعها.  ستفادة منها بطرق مختلفة اعتماداً أخرى واال

  االستجابة إلى ومعلومات بديلة للمصادر  تتوفر عندما ل أسئلة المسح الزراعيااستبديمكن

 ه.لمعايير المذكورة أعالا

  من خالل توفير معلومات سياقية إضافية مفيدة لتفسير أسئلة المسح الزراعي الاستكميمكن ،

 النتائج.

 يمكن إجراء ولتحديد أي تضارب ولضمان قوة المؤشر. المسح الزراعي نتائج  ةراجعيمكن م

جية خار من مصادر جمع البيانات من خالل توفير بياناتعملية أو أثناء  بعدعملية التحقق هذه 

التحقق مما إذا  لهوالء الموظفين، يمكن ميدان. وبهذه الطريقةإلى ال الذهابقبل  لموظفي اإلحصاء

 .لديهم مع المعرفة الخارجية المسبقة قةً متسزراعي المسح ال اإلجابات علىكانت 

لبيئة المسح الزراعي بنظام رصد يمكنه قياس أثر الزراعة على ا إلى تعزيز البلدانأن تعمد لذلك يوصى 

)التربة والمياه والتلوث باألسمدة والمبيدات والتنوع البيولوجي( وعلى الصحة )بقايا مبيدات اآلفات في 

فيما  1.4.2 المؤشر كفاءة(. وسيوفر ذلك معلومات إضافية ويساعد في التحقق من وجسم اإلنساناألغذية 

 .يتعلق بالبعد البيئي لالستدامة
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 التفصيليةوالمؤشرات الفرعية وأوراق البيانات  المحاور: ملحق

 

 والمؤشرات الفرعية ذات الصلة بالمحاورقائمة 

 

 المؤشر الفرعي المحور الرقم.

 قيمة انتاج المزرعة لكل هكتار إنتاجية األرض 1

 صافي دخل المزرعة  الربحية 2

 المخاطر  من تخفيفالآليات  لى الصمودالقدرة ع 3

 انتشار تدهور التربة صحة التربة  4

 المياه توفرالتباين في  استخدام المياه  5

 إدارة األسمدة  مخاطر التلوث باألسمدة 6

 إدارة المبيدات   اآلفات مخاطر مبيدات 7

 الزراعي  استخدام الممارسات الداعمة للتنوع البيولوجي التنوع البيولوجي  8

 معدل األجور في الزراعة العمل الالئق  9

 مقياس تجربة انعدام األمن الغذائي  األمن الغذائي  10

 تأمين حقوق حيازة األرض حيازة األراضي  11
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 قيمة انتاج المزرعة لكل هكتار 1

  اقتصاديالبعد: 

 إنتاجية األرض : المحور

التي يتم الحصول عليها على مساحة  أو المخرجات للنواتجإنتاجية األرض هي مقياس للقيمة الزراعية 

يعد الحفاظ على الناتج أو تحسينه بمرور الوقت بالنسبة لمساحة األراضي المستخدمة جانباً وأرض معينة. 

ً في االستدامة لمجموعة من األسباب. على مستوى المزرعة، تعكس إنتاجية األراضي التكنولوجيا  مهما

ظروف بيئية زراعية معينة. وبمعنى أوسع، فإن زيادة مستوى إنتاجية األراضي تتيح وعمليات اإلنتاج ل

بشكل رئيسي نتيجة  ،بشكل متزايد بالتناقصواآلخذة زيادة اإلنتاج مع تقليل الضغط على موارد األراضي 

  إزالة الغابات وما يرتبط بها من خسائر في خدمات النظام اإليكولوجي والتنوع البيولوجي.

 : جميع أنواع المزارع غطيةالت

 الوصف: 

 (. الثروة الحيوانيةوقيمة انتاج المزرعة لكل هكتار )المحاصيل  على أنه المؤشر الفرعي يوصف

الزراعية معلومات قياسية متاحة من  مساحةواليجب أن تكون المعلومات المتعلقة بما تنتجه المزرعة 

 المسوحات الزراعية وبالتالي توفير أساس جيد للتقييم على مستوى المزرعة.

 إنتاج نواتج  حجم اإلنتاج الزراعي على مستوى المزرعة بشكل عاميراعي  :قيمة انتاج المزرعة

، إلخ. نظراً ألن وانيةالثروة الحيومتعددة، على سبيل المثال أنواع المحاصيل ومجموعات المحاصيل 

حجم النواتج الزراعية ال يتم قياسه بوحدات مناسبة )على سبيل المثال، ال يتم قياس جميع النواتج 

بالطن، وأطنان من نواتج مختلفة تمثل منتجات مختلفة(، فمن الضروري إنشاء وسيلة مناسبة 

للتمكن من إجراء الطرق البسيطة تتمثل إحدى ويتم استخدام وحدة نقدية.  ،في هذه الحالةوللتجميع، 

التجميع في عكس النواتج المتعددة التي تنتجها مزرعة واحدة من حيث القيم )أي الكمية ضرب  عملية

 األسعار(.

  ف على أنها مساحة األرض المستخدمة للزراعة داخل لمزرعة: تعرّ في االزراعية  األرضمساحة

 . 3المزرعة

 معايير االستدامة: 

 :4من التوزيع الوطني بة التسعين بالمائةنسالمسافة من 

  بالمائة التسعين نسبة 2/3 ≤أخضر )مرغوب(: قيمة المؤشر الفرعي هي  

 :)المقابلة بالمائة التسعين لنسبة 2/3> و 1/3 ≤قيمة المؤشر الفرعي هي  أصفر )مقبول  

 :)ابلةالمق بالمائة التسعين نسبة 1/3 ≤قيمة المؤشر الفرعي هي  أحمر )غير مستدام 

 بنود البيانات

 الفترة المرجعية: السنة التقويمية األخيرة

أنواع ماشية رئيسية ومنتجاتها ومنتجاتها الثانوية التي تنتجها  5محاصيل رئيسية أو  5كميات  1.1

 ( على حد سواء أو االستهالك الذاتيالمزرعة )للسوق و/

 أسعار بيع المزرعة للكميات المنتجة أعاله 2.1

                                                           
( وتصنيف البرنامج العالمي للتعداد الزراعي AFF-SEEAبحسب نظام المحاسبة البيئية واالقتصادية للزراعة والغابات ومصايد األسماك ) 3

2020 
حسب األنواع الرئيسية لنظام اإلنتاج )أي  2/3و 1/3من المستحسن أن يتم حساب نسبة التسعين بالمائة والحدود القصوى المقابلة لها من نسبة  4

والحيازات الزراعية المروية وغير  ،األسري وغير األسري ؛ والقطاعالثروة الحيوانيةمن خالل المحاصيل أو المواشي أو مزيج من المحاصيل و
 المزرعة بالمزارع المماثلة في نفس المنطقة الزراعية. حيازة المروية( والمناطق الزراعية الرئيسية في الدولة. ذلك لمقارنة إنتاجية



20 
 

نوية األخرى التي تتم في المزرعة أو السلع المنتجة في المزرعة مثل كميات األنشطة الثا 3.1

 جية وغيرهاااالستزراع المائي والزراعة الحر

 أسعار بيع المزرعة للكميات المنتجة أعاله 4.1

  في المزرعة مساحة األرض الزراعية 5.1
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 زرعةالمدخل صافي  2

 : اقتصاديالبعد

 : الربحيةالمحور

مدفوع إلى حد كبير وهذا الجزء راعة هو الجدوى االقتصادية للمزرعة، جزء مهم من االستدامة في الز

يتم قياس الربحية باستخدام صافي الدخل الذي يستطيع المزارع و. بقدرة المزرعة على تحقيق الربحية

توفر واستخدام المعلومات عن األداء االقتصادي للمزرعة،  كما سيساهم اكتسابه من العمليات الزراعية.

اتخاذ قرارات أفضل على مستوى االقتصاد الجزئي والكلي. في الربحية،  مستوى اعتمادا على المقاسة

عن األداء يمكن أن تغير السلوك ضل أفمعلومات  توفر ونظراً ألن مقاييس األداء تدفع السلوك، فإن

وزراعة من قبل الحكومة والمنتجين في كل من الزراعة التجارية واسعة النطاق،  ذةخالمت اتوالقرار

 الكفاف المتوسطة والصغيرة.

 : جميع أنواع المزارعالتغطية

 :الوصف

سنوات. ينصب تركيز  3يقيس المؤشر الفرعي ما إذا كانت المزرعة مربحة باستمرار على مدى فترة 

هذا المؤشر الفرعي على الدخل من العمليات الزراعية باعتباره مختلفاً عن إجمالي دخل األسرة 

ي قد يشمل مصادر أخرى للدخل مثل عمل أحد أفراد األسرة اآلخرين في األعمال الزراعية، والذ

 التجارية المحلية والنشاط السياحي وغيره. 

 : 5المعادلة

 

 NFI المزرعة: إجمالي صافي دخل 

 CRإجمالي النقد الذي تتسلمه المزرعة يما يشمل مدفوعات البرنامج المباشرة : 

 kY العيني: الدخل 

 Depاإلهالك : 

 VICقيمة تغيّر المخزون : 

 التعريفات: 

  يشير إجمالي صافي دخل المزرعة إلى العائد )النقدي وغير النقدي( على مشغلي المزارع مقابل

عملهم وإدارتهم ورأس مالهم، بعد دفع جميع نفقات اإلنتاج )أي إجمالي دخل المزرعة مطروحاً 

زرعة، وقيمة السلع المستهلكة في منه نفقات اإلنتاج(. ويشمل صافي الدخل من إنتاج الم

 المزرعة، واإلهالك، وتغيرات المخزون.

  يشير إجمالي دخل المزرعة إلى الدخل النقدي وغير النقدي الذي تتلقاه المزرعة. وتشمل مكوناته

الرئيسية المتحصالت النقدية من بيع المنتجات الزراعية، ومدفوعات البرنامج المباشرة 

ة اآلخر )مثل الدخل من العمل المخصص(، وقيمة الغذاء والوقود المنتج للمنتجين، ودخل المزرع

 في آخر العام. 6والمستهلك في نفس المزرعة، والتغير في قيمة مخزونات المحاصيل والماشية

                                                           
 الصيغة والتعاريف الواردة أعاله تم اعتمادها من هيئة اإلحصاء الكندية: انظر  5

eng.pdf-x2014001-010-x/21-010-http://www.statcan.gc.ca/pub/21 
 .من دخل المزرعة ا  جزءفي المزرعة  المسكنال تعتبر قيمة إيجار   6

about:blank
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  حلية التي تشمل ممن بيع السلع الزراعية بالعملة الاإليرادات يشمل النقد الذي تتلقاه المزرعة

 . الثانويةماشية ومنتجاتها مبيعات المحاصيل وال

  مزرعةالنقدية للمتحصالت ال المشمولة فيو ،البرنامج المباشرة للمزارعين مدفوعاتتمثل، 

المبالغ التي دفعت في إطار مختلف البرامج الحكومية والخاصة لألفراد المشاركين في اإلنتاج 

لتشجيع  المقدمة ماليةال وناتمعالالمتعلقة باإلنتاج الزراعي الحالي تشمل  المدفوعاتالزراعي. 

لضمان  فوعات المقدمةوالمدعن انخفاض العائدات من السوق،  المنتجيناإلنتاج أو لتعويض 

تعويض المنتجين عن خسائر المحاصيل أو الماشية الناجمة عن وتلك الهادفة إلى  استقرار الدخل

 ات التأمين. أو األمراض أو غير ذلك من األسباب ومدفوع الجوية القاسيةالظروف 

  الدخل العيني قيمة السلع الزراعية التي تنتجها المزارع وتستهلكها العائالت المشغلة يقيس

 . رعةللمزللزارعة. ويتم احتسابه لقيام اإلنتاج اإلجمالي 

  المستخدمة في عملية  دماتلسلع والخا تدفعها المزارع لقاءتكاليف التي التكاليف التشغيل تمثل

الممتلكات،  يبةضرالتكاليف البنود التي يتم شراؤها أو انتاجها ذاتيا وهي: اإلنتاج. وتشمل 

الجمارك، البذور، اإليجار، األسمدة والجير، المواد الكيميائية، اآلآلت وإصالح المباني، الري، 

 الفوائد وأقساط التأمين. مخصصاتالوقود للتدفئة ولتشغيل اآلآلت، األجور، 

  اق الناجم عن اإلهالك االقتصادي أو خسائر في القيمة السوقية العادلة تكاليف اإلهالك االنفتشمل

لألصول الرأسمالية ألعمال المزرعة. ويتم احتسابها على مباني المزرعة، وآالت المزرعة، 

وحصة أعمال المزرعة من العربات والشاحنات وبيت المزرعة، وينتج اإلهالك عادة بسبب القدم 

خدام، والتقادم. ويمثل انخفاضاً في الفوائد االقتصدية المحتملة التي يمكن أو التلف الناجم عن االست

 أن تولدها أصول رأس المال. 

  في المخزونات المملوكة  القيمة المالية للتغير المادي الحاصل المخزونفي تغير القيمة تقيس

تغير اللحساب قيمة ويستخدم هذا المفهوم لتقييم إجمالي اإلنتاج االقتصادي الزراعي. وللمنتجين. 

المخزون، يتم اشتقاق التغيير في المخزونات المملوكة للمنتجين )بين نهاية وبداية السنة في 

يختلف هذا والتقويمية( أوالً ثم ضربه في متوسط أسعار المحاصيل السنوية أو القيمة لكل حيوان. 

ألسهم األولية والنهائية، ثم الحساب عن نهج القيمة الدفترية المالية أو المحاسبية، الذي يقدر ا

 .رالتغي قيمة شتقت

   جميع السلع الرئيسية )اعتمادًا على بين المخزون بشكل كبير في تغير اليمكن أن تتفاوت قيمة

المخزون إما إيجابية في تغير اليمكن أن تكون قيمة وحجم التغير في المخزونات واألسعار(. 

( أو المسجلة في بداية العام مستوياتالام مقارنة ب)عندما تكون المخزونات أكبر في نهاية الع

إذا كانت وفي بداية العام(.  المسجلة )عندما تكون مخزونات نهاية العام أقل من المستويات ةً سلبي

المخزون صفراً في  يرتغالمستويات المخزون هي نفسها في بداية ونهاية العام، فستكون قيمة 

 على الرغم من تغيرات األسعار.

طلب تقدير الربحية على مستوى المزرعة عموما تجميع السجالت المالية األساسية للمزرعة، أي وسيت

بشكل عام، تحتفظ المزارع والمعامالت اليومية أو األسبوعية أو الشهرية أو الموسمية بطريقة منظمة. 

المزارع المتوسطة التجارية الكبيرة بسجالت مالية تفصيلية، ومع ذلك، فنادراً ما يتم حفظ السجالت في 

 ومزارع زراعة الكفاف الصغيرة، وفي معظم البلدان ال توجد سجالت على اإلطالق.

 إفصاحفي حالة عدم توفر بيانات تفصيلية على مستوى المزرعة، سيتم حساب التقديرات بناًء على 

اإلهالك،  في هذه الحاالت، قد يتم تجاهلوالمزارع لكل من كميات المخرجات والمدخالت واألسعار. 

ً مبسط اً خياربوصفه وفروق األسهم والضرائب. وهذا موضح أدناه   (.1) ا

ً مبسط اً كما نقدم خيار الزراعية خالل السنوات ملكية ربحية العن المزارع إفصاح (، يستند على 2) ا

ان يوصى باستخدام هذا الخيار المبسط فقط عندما ال يكون الخياران اآلخروالتقويمية الثالث الماضية. 

 مجديين.
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 :معايير االستدامة

 صافي دخل المزرعة فوق الصفر. إجمالي لكي تكون المزرعة مربحة، يجب أن يكون 

  فوق الصفر للسنوات الثالث الماضية على  المزرعةأخضر )مرغوب(: إجمالي صافي دخل

 التوالي.

 نوات الثالث فوق الصفر لعام على األقل خالل الس المزرعةصفر )مقبول(: إجمالي صافي دخل أ

 الماضية على التوالي.

  تحت الصفر للسنوات الثالث الماضية على  المزرعةأحمر )غير مستدام(: إجمالي صافي دخل

 .التوالي

 البيانات عناصر

 آخر ثالث سنوات تقويميةالفترة المرجعية: 

 خيار موصى به

ية أو الشهرية أو الموسمية بيانات من السجالت المالية للمزرعة، أي المعامالت اليومية أو األسبوع

بطريقة منظمة )بشكل عام، تحتفظ المزارع التجارية الكبيرة بسجالت مالية تفصيلية يمكن على أساسها 

 حساب إجمالي صافي الدخل وفقاً للمعادلة المذكورة أعاله(.

 (1الخيار المبسط )

زرعة )يناسب بشكل أفضل قطاع يتم استخدامه عندما ال تكون البيانات التفصيلية متاحة على مستوى الم

 أصحاب الحيازات الصغيرة واألسر(.

مواشي رئيسية ومنتجاتها ومنتجاتها الثانوية التي تنتجها  5محاصيل رئيسية و 5كميات من  1.2

 (على حد سواء أو االستهالك الذاتي)للسوق و/ة يعارزالالملكية 

 أسعار تسليم المزرعة للكميات المنتجة المذكورة أعاله 2.2

ف التشغيل بما في ذلك كميات المدخالت وأسعارها السوقية التي استخدمت إلنتاج مصاري 3.2

 المحاصيل والثروة الحيوانية

كميات األنشطة الثانوية األخرى داخل المزرعة المنفذة و/أو السلع المنتجة في المزرعة مثل:  4.2

 االستزراع المائي والزراعة الحرجية وغيرها

a.  /السلع األخرى في المزرعةأسعار تسليم المزرعة لألنشطة 

 كميات المدخالت واألسعار المستخدمة إلنتاج مخرجات أخرى في المزرعة 6.2

 في المزرعةساحة األرض الزراعية م 7.2

 (2مبسط )الخيار ال

ستطلع بشأن ربحية الحيازة الزراعية خالل  إفصاح 1.2  آخر ثالث سنوات تقويمية الم 

في المزرعةمساحة األرض الزراعية  2.2
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 المخاطر من ف تخفيالآليات  3

 اقتصادي البعد:

 الصمودالقدرة على  :المحور

القدرات االستيعابية واالستباقية والتكيفية، وتشير إلى خصائص  "الصمود"القدرة على  محور يشمل

النظام الذي يسمح للمزارع بالتعامل مع الصدمات والضغوط، واالستمرارية ومواصلة األداء الجيد 

 القواعد التي يمكن التنبؤ بها واألمن وغير ذلك فوائد ألعضائها(.)بمعنى توفير االستقرار و

 جميع أنواع المزارع التغطية:

 الوصف:

 آليات التخفيف التالية:إمكانية االستفادة من يقيس هذا المؤشر الفرعي 

 أو االستفادة منه بالفعل 7القدرة على الحصول على التمويل. 

 بالفعل ستفادة منهالتأمين أو اال القدرة على الحصول على. 

 من القيمة اإلجمالية إلنتاج % 66 التنويع داخل المزرعة )حصة سلعة زراعية واحدة ال تزيد عن

 (.الملكية

االئتمان و/أو التأمين هنا كما هو الحال عندما تتوفر خدمة معينة على  القدرة على الحصول يتم تعريف

تندات المطلوبة، الضمانات، سجل إئتماني إيجابي، ولدى المالك وسائل كافية للحصول على الخدمة )المس

عامل واحد أو أكثر من العوامل الثالثة المذكورة القدرة على االستفادة من وما إلى ذلك(. بشكل عام، فإن 

أعاله سيمكن المزرعة من منع الصدمات الخارجية ومقاومتها والتكيف معها والتعافي منها مثل 

 ق )مثل صدمة األسعار( وصدمة المناخ واآلفات/أمراض الحيوانات.الفيضانات والجفاف وفشل السو

 معايير االستدامة

المخاطر أو تيسرت لها طرق  من تخفيفالإذا استفادت من آليات  قادرة على الصمود المزرعةتعتبر 

 االستفادة منها كما يلي: 

  :)من  التخفيفأو االستفادة من آليتين على األقل من آليات الحصول على أخضر )مرغوب

 المذكورة أعاله. المخاطر

  :)المذكورة أعاله  من المخاطر واحدة على األقل من آليات التخفيف الحصول علىأصفر )مقبول

 أو االستفادة منها.

  المدرجة من المخاطر إلى آليات التخفيف الحصول علىأحمر )غير مستدام(: ال يمكن 

 عناصر البيانات

 يمية األخيرةالفترة المرجعية: السنة التقو

االئتمان أو التأمين أو األدوات المالية األخرى أو على الحصول على الوحدة الزراعية  ةقدر 1.3

 االستفادة منها:

 )االئتمان )رسمي، غير رسمي 

 لتأمينا 

                                                           
( فقط غيرها، ورع آخر وتسديدها مع حصة من الحصاد، والبذوالقروض النقدية والقروض العينية )مثل البذور المقدمة من مزار يتضمن 7

 لالستثمارات المتعلقة بالزراعة
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 قائمة األنشطة األخرى في المزرعة بصرف النظر عن المحاصيل والثروة الحيوانية 2.3

 رعة المدرجة على القائمةقيمة المخرجات لألنشطة/السلع في المز 3.3

في المزرعةمساحة األرض الزراعية  4.3
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 انتشار تدهور التربة 4

 : بيئيالبعد

 صحة التربة :المحور

إن العديد من العمليات التي تؤثر على صحة التربة سببها الممارسات الزراعية. حددت منظمة األغذية 

ولي المعني بالتربة، عشرة تهديدات رئيسية والزراعة لألمم المتحدة )الفاو( والفريق الفني الحكومي الد

اختالل المغذيات، وخسائر الكربون العضوي في التربة، وعلى وظائف التربة، وهي: تآكل التربة، 

ح وفقدان التنوع البيولوجي لالتغدق، وانضغاط وانسداد التربة، والتمووتحمض التربة، وتلوث التربة، 

 للتربة. 

 : جميع أنواع التربةالتغطية

 :الوصف

يقيس المؤشر الفرعي مدى تأثير األنشطة الزراعية على صحة التربة لتشكل بذلك قضية تتعلق 

أن جميعها باستثناء واحدة )انسداد لتربة ا التي تواجه لتهديدات العشرةل باالستدامة. ي ظهر استعراض

ر في المقام األول بالممارسات ( قد تتأثتمدد المدن/لبناءا لصالح عمليات أي فقدان التربة الطبيعية ؛التربة

الزراعية غير المالئمة. من الناحية المثالية، ينبغي أن تخضع جميع أنواع التربة الواقعة تحت مساحة 

إجراء يتطلب هذا األراضي الزراعية في بلد ما للرصد الدوري من أجل تقييم أثر الزراعة على التربة. و

ومن أجل اقتراح  يرافق ذلك من عمل فحوصات مخبرية.، وما مسوحات مفصلة، وحمالت ألخذ العينات

يركز المسح يجب أن حل ممكن وفي الوقت ذاته رصد التوجهات الرئيسية في بلد ما بشأن صحة التربة، 

الوطنية، يمكن لمراقبة لغايات االزراعي على التهديدات األربعة التي تشمل الخصائص األكثر انتشارا )

الت األخرى المذكورة أعاله اعتماداً على مدى الصلة بالموضوع(، واألسهل للبلدان إضافة أي من المجا

 للتقييم من خالل المسوحات الزراعية:

 تآكل التربة .1

 خصوبة التربة تراجع .2

 تملح األراضي المروية .3

 التغدق بالمياه .4

 حدد -خرى أ .5

فيها. وقد  الزراعية من حيث تدهور التربة الملكيةيعكس مسح المزرعة معرفة المزارع عن حالة 

أظهرت التجارب أن المزارعين على دراية كبيرة بحالة التربة في مزارعهم وصحتها ومستوى تدهورها. 

 تهديدات أخرى غير تلك المذكورة أعاله.أي ويمكن منح المزارعين كذلك فرصة ذكر 

من خالل  تم جمعهايمصادر البيانات األخرى بشأن صحة التربة يمكن أن تكون مكملة للمعلومات التي 

باعتبارها توفر فرصاً الستعراض استجابات المزارعين، أو يمكن استخدامها بحيث المسح الزراعي، 

جمع  يمكن من خاللها دراسة مكتبيةب مصادر بديلة للبيانات. وقبل إجراء المسح الزراعي، يمكن القيام

الرسمية الوطنية، أو  المعلومات المتاحة عن صحة التربة، بما في ذلك استخدام اإلحصاءات كافة

اإلحصاءات المتاحة من الوكاالت الدولية مثل منظمة الفاو. ويشمل هذا عادةً الخرائط والنماذج والنتائج 

من أخذ عينات التربة والتحليل المختبري والمسوحات الميدانية، وجميع التقارير المتوفرة حول تدهور 

هذه المعلومات، يمكن وضع خرائط أو جداول  التربة واألراضي على المستوى الوطني. وعلى أساس

)حسب الحدود اإلدارية أو التقسيمات األخرى للبلد(، تظهر التهديدات للتربة وفقاً فئات التهديدات األربع 

 المذكورة أعاله. 
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 معايير االستدامة:

 المتأثرة بتدهور التربة.ونسبة المساحة الزراعية للمزرعة 

 المختارة األربعة التهديدات من بأي والمتأثرة المزرعة في معةالمجت المساحةخضر )مرغوب(: أ 

في المائة من إجمالي مساحة الزراعة في  10)أقل من  تذكر تكاد ال التربة لصحة التالية

 المزرعة(.

  المتأثرة بأي من التهديدات األربعة المختارة لصحة وعة تمالمجأصفر )مقبول(: تتراوح المساحة

 في المائة من إجمالي المساحة الزراعية في المزرعة. 50إلى  10 منالتربة 

  أحمر )غير مستدام(: تزيد المساحة المجتمعة المتأثرة بأي من التهديدات األربعة المختارة على

 .٪ من إجمالي المساحة الزراعية في المزرعة50صحة التربة عن 

 عناصر البيانات

 سنوات تقويميةآخر ثالث  الفترة المرجعية:

 الملكيةتدهور التربة في  المؤدية إلى تهديداتال قائمة 1.4

 الرياح أو الماء( جراء التآكل الناجم عن التربة السطحية طبقة تآكل التربة )فقدان  ⃝

 التربة 8خصوبة تراجع  ⃝

 تملح األراضي المروية  ⃝

 التغدق بالمياه  ⃝

 أخرى )حدد(  ⃝

  شيء مما سبقال  ⃝

 في الملكية ات المتعلقة بتدهور التربةمساحة المتأثرة بالتهديدالإجمالي  2.4

في المزرعةمساحة األرض الزراعية  3.4

                                                           
تكون فيه  الذيلمغذيات لالسلبي توازن نتيجة للتدريجي في الغلة وسيكون النخفاض عبر اال خصوبة التربة بآثار تراجع المزارعون سيشعر  8

لسماد األخضر( أقل من الكمية التي يتم فقدانها األسمدة المعدنية والعضوية أو البقوليات أو ا الموفرة عن طريقكمية المغذيات )بما في ذلك 
 بواسطة المحاصيل. تصديرهاو
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 المياهر فتو فيالتباين  5

 بيئيالبعد: 

 : استخدام المياهالمحور

بشكل خاص الزراعة المروية، إلى حد بعيد القطاع االقتصادي الرئيسي الذي يستخدم والزراعة، تعد 

المياه الجوفية أبعد  طبقاتوالمياه من األنهار استجرار ن، يكون في كثير من األماكوموارد المياه العذبة. 

المياه الجوفية. لذلك  طبقاتويؤثر على كل من األنهار هذا بالتالي ومما يمكن اعتباره مستداًما بيئيًا. 

ضمن الحدود المقبولة. ري ال ألغراض تتطلب الزراعة المستدامة أن يبقى مستوى استخدام المياه العذبة

ً الرغم من عدم وجود معايير متفق عليها دولي علىو المياه، إال أن اإلشارات  اتالستدامة استخدام ا

المرتبطة باالستخدام غير المستدام للمياه تشمل عادةً االنخفاض التدريجي في مستوى المياه الجوفية، 

 الينابيع واألنهار، وزيادة النزاعات بين مستخدمي المياه. جفافو

 أنواع المزارع: جميع التغطية

 :الوصف

ناحية من الويوضح المؤشر الفرعي مدى مساهمة الزراعة في األنماط غير المستدامة الستخدام المياه. 

، المياه الجوفية طبقة، يتم قياس مستوى االستدامة في استخدام المياه على نطاق حوض النهر أو المثالية

التي تؤثر على استدامة نفسها الموارد يتشاركون ع المستخدمين الذين أنه التأثير المشترك لجميحيث 

، ويربطهم بثالثة مزارعين فيما يتعلق بندرة المياهوعي وسلوك ال زراعيمسح الاليجسد والمياه. 

 يتم التعبير عن هذه الوعي والسلوك من حيث:ومستويات من االستدامة. 

مساحة المن  %10 قل عنفي مساحة ال تع يستخدم المياه لري المحاصيل ما إذا كان المزار -

 ستطيع تحملي، ال يس هناك حاجة لذلكذا كانت اإلجابة سلبية )ل، إلمزرعة ولماذاالزراعية في ا

 (التكلفة

ً ضفي منطقة المزرعة ويالحظ انخفا المياه وفرةما إذا كان المزارع على دراية بقضايا  - ر فتوفي  ا

 المياه بمرور الوقت

غيرها( مسؤولة عن توزيع المياه بين  وأ، مستخدمي المياه ك منظمات )منظماتما إذا كانت هنا -

 عمل هذه المنظماتفعالية المستخدمين ومدى 

ً ي حول استخدام المياه وتوفر فرصمصادر البيانات األخرى المسح الزراع تستكملقد  للتحقق من  ا

، يجب المسح الزراعيقبل ومصادر بديلة للبيانات.  باعتبارها أو يمكن استخدامهان، استجابات المزارعي

، بما في ذلك اإلحصاءات الرسمية المائي الميزانعن  وفرةالمتالمعلومات  كافةأن تجمع الدراسة المكتبية 

لألمم المتحدة  من الوكاالت الدولية مثل منظمة األغذية والزراعةوفرة المتالوطنية أو اإلحصاءات 

ها من قبل الكيانات المسؤولة عن اتياه واستخدامعادة ما يتم جمع المعلومات حول موارد المو. )الفاو(

)حوض النهر أو  الكيان الهيدرولوجي المسؤولة عن الجهة إدارة المياه أو مراقبتها ويتم تنظيمها بواسطة

المياه الجوفية(. وعادة ما تتضمن السجالت الهيدرولوجية )تدفق األنهار ومستويات المياه الجوفية(  طبقة

 .التي توضح مدى استخدام المياه بواسطة الكيان الهيدرولوجيوالنماذج والخرائط 

 معايير االستدامة:

 فيما يتعلق باستخدام المياه على النحو التالي: المزرعةسيتم تقييم استدامة 

 على مر السنين، بالنسبة للمزارع التي تروي  اً المياه مستقرر فتو أخضر )مرغوب(: ال يزال

لمزرعة. النتيجة في امن المساحة الزراعية  %10 سبتهان مساحة تتجاوز على المحاصيل

 .من مساحتها الزراعية %10االفتراضية للمزارع التي تروي أقل من 

  :)من المساحة % 10مساحة ال تقل عن  لري المحاصيل على المياهستخدم تأصفر )مقبول

على مر السنين، أو  اً ا كان توفر المياه ال يزال مستقرعرف ما إذتال أو ية في المزرعة، الزراع
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ً واجه انخفاضت المياه بشكل  بتوزيعمر السنين، ولكن هناك منظمة تقوم  علىفي توافر المياه  ا

 فعال بين المستخدمين.

 .أحمر )غير مستدام(: في جميع الحاالت 

 عناصر البيانات

 سنوات تقويميةآخر ثالث الفترة المرجعية: 

 في الملكية المساحة الزراعية المروية 1.5

 الملكيةعاني منه تالمياه الذي توفر خفاض ان 2.5

 المياهتوزيع وجود منظمات تعمل على  3.5

 مساحة األرض الزراعية في المزرعة 4.5
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 إدارة األسمدة 6

 بيئيالبعد: 

 مخاطر التلوث باألسمدة: المحور

ة. يمكن أن تؤثر الزراعة على جودة البيئة من خالل االستخدام المفرط أو اإلدارة غير المالئمة لألسمد

مستوى المواد الكيميائية في التربة والمسطحات المائية ضمن  أن يكون الزراعة المستدامة وتقتضي

جميع مصادر المغذيات )المعدنية والعضوية( باإلدارة المتكاملة لمغذيات النباتات  وت عنىالمقبولة.  حدودال

، والمياه مدى التلوث وأسبابهتربة قياس جودة ال ويوضحلحصول على أفضل توازن للمغذيات. لوإدارتها 

ً لمياه أمر مكلف وليس ممكنًا دائمإنشاء أنظمة مراقبة للتربة وا على الرغم من أن  في البلدان. ا

مالحظة: تعالج إدارة المغذيات النباتية قضيتين لالستدامة: تجنب التلوث والحفاظ على مستوى جيد من 

 "صحة التربة" 4، بينما تناول المؤشر الفرعي األولىة قضيذا المؤشر الفرعي الخصوبة التربة. يعالج ه

 .القضية األخرى

 : جميع أنواع المزارعالتغطية

 :الوصف

ية األسمدة المعدن ال سيما، ولمزارعين حول استخدامهم لألسمدةلموجهة يستند النهج المقترح على أسئلة 

، روثاألسمدة و بتطبيقاتة لمخاطر البيئية المرتبطإدراكهم ل، وأو االصطناعية وروث الحيوانات

في تقليل المخاطر  التي تساعداإلدارة  إجراءاتوتتضمن المغذيات النباتية.  9هم فيما يتعلق بإدارةياتوسلوك

 ما يلي:

 المحلية، اللوائح أو البائع تعليمات أو الزراعي اإلرشاد خدمات عن الصادرة البروتوكوالت اتباع .1

 .بها الموصى الجرعات يتجاوز ال بما

 وحده،( يلصمخلفات المحا أو الحيوانات روث ذلك في بما) للمغذيات العضوي مصدر استخدام .2

 .المعدنية أو االصطناعية األسمدة مع باالشتراك أو

 لتقليل المراعي أو المحاصيل متعدد نظام من مكون أو غطاء، كمحصول البقوليات استخدام .3

 .األسمدة مدخالت

 فترة النمو على مداراعية أو المعدنية األسمدة االصطناستخدامات توزيع  .4

 واترهاعند تحديد جرعات تطبيق األسمدة وتبعين االعتبار  10نوع التربة والمناخ أخذ .5

 ميزانية المغذيات لحسابسنوات على األقل  5استخدم عينات التربة كل  .6

 11إدارة المغذيات الخاصة بالموقع أو الزراعة الدقيقة .7

 المائيةمجاري الرائط عازلة على طول استخدام ش .8

 معايير االستدامة:

 :سيتم تقييم استدامة المزارع فيما يتعلق بمخاطر تلوث األسمدة على النحو التالي

  :)إجراءاتللتخفيف من المخاطر البيئية )أربعة  معينة إجراءاتتتخذ المزرعة أخضر )مرغوب 

 .12التي ال تستخدم األسمدة أعاله(. النتيجة االفتراضية للمزارعالواردة على األقل من القائمة 

 صفر )مقبول(: تستخدم المزرعة األسمدة وتتخذ على األقل إجراءين من القائمة أعاله للتخفيف أ

 من المخاطر البيئية

                                                           
في . وبالتالي تفترض الطريقة أنه مختلفة من المحاصيل أو الممارسات ا  بعين االعتبار أنواعنموذج أخذ الي، ال االستبيان للحفاظ على قابلية إدارة 9

التي يتم بها تطبيق هذه الممارسات على المزرعة بأكملها. ولذلك قد تبالغ في تقدير المنطقة ، يتم تطبيق المزارع عن أفضل الممارساتحال إبالغ 
 .الممارسات الجيدة

ا عند تحديد جرعات تطبيق ميجب مراعاته ينمهم ينصر، عنت المطريةهطوالالتواتر وكثافة  بشكل خاص، وبالمناخ ا  ، مقترنيعتبر نوع التربة 10

 وتواترها.األسمدة 
 الحقول وداخلها فيما بينلتغيرات امراقبة أساس قوم على وتإدارة الزراعة م يهامف إحدى عة الدقيقة هيالزرا 11
 السماد الحيواني إلى جانباألسمدة المعدنية واالصطناعية  أخذها بعين االعتبارتشمل األسمدة التي يجب  12
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  :)المحددة  اإلجراءات أقّل من اثتين منتخذ تو  ةدسماألتستخدم المزرعة أحمر )غير مستدام

 .اهاتباستخدام أعاله للتخفيف من المخاطر البيئية المرتبطة

 عناصر البيانات

 تقويميةآخر سنة الفترة المرجعية: 

الزراعية  الملكياتمن قبل  الردغة /روث الحيواناتاستخدام السماد الصناعي أو المعدني أو  1.6

 )نعم/ال(

أو سوء  لألسمدة للتخفيف من المخاطر البيئية المرتبطة باالستخدام المفرطمحددة تدابير اتخاذ  2.6

 القائمة أدناهق ها وفاستخدام

فذ البيع أو اللوائح المحلية، امن توجيهاتأو  الزراعي اإلرشاد اتخدمالبروتوكوالت حسب  اتباع 1 ⃝

 بما ال يتجاوز الجرعات الموصى بها

 وحده،( مخلفات المحاصيل أوالحيوانات  روث ذلك في بما) للمغذيات عضوي مصدر استخدام 2 ⃝

 .المعدنية أو يةاالصطناع األسمدة مع باالشتراك أو

 لتقليل المراعي أو المحاصيل متعدد نظام من مكون أو غطاء، كمحصول البقوليات استخدام 3 ⃝

 .األسمدة مدخالت

 فترة النمو على مداراألسمدة االصطناعية أو المعدنية  استخداماتتوزيع  4 ⃝

 واترهاة وتعند تحديد جرعات تطبيق األسمدبعين االعتبار نوع التربة والمناخ  أخذ 5 ⃝

 ميزانية المغذيات لحسابسنوات على األقل  5استخدم عينات التربة كل  6       ⃝

 إدارة المغذيات الخاصة بالموقع أو الزراعة الدقيقة 7       ⃝

 المائيةمجاري الاستخدام شرائط عازلة على طول  8       ⃝

 مساحة األرض الزراعية في حيازة المزرعة 3.6
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 المبيداتإدارة  7

 بيئيبعد: ال

 المبيداتمخاطر : المحور

تعتبر مبيدات اآلفات مدخالت مهمة في الزراعة الحديثة )المحاصيل والثروة الحيوانية( ، ولكن إذا لم تتم 

باإلدارة تبطة ممارسات مر وهناكأو على البيئة.  انسنعلى صحة اإل اً ، فقد تسبب ضررجيداً إدارتها 

المخاطر المرتبطة باستخدام مبيدات اآلفات والحد من تأثيرها على  الحد منتساهم في  13المتكاملة لآلفات

الفضلى الممارسات مدونة السلوك الدولية بشأن إدارة مبيدات اآلفات تحدد والبيئة. وعلى صحة اإلنسان 

 في إدارة مبيدات اآلفات.

 : جميع أنواع المزارعالتغطية

استخدام مبيدات اآلفات في المزارع، ونوع  ولحيستند المؤشر الفرعي المقترح إلى معلومات  :الوصف

إمكانية  يراعي. والمرتبطة بها 14للتخفيف من المخاطر ةبير المتخذاونوع التد ،مبيدات اآلفات المستخدمة

للمساعدة في الحد من المخاطر المرتبطة باستخدام مبيدات اآلفات. قائمة  عينةم إجراءات الملكيةاعتماد 

 :الممكنةجراءات اإل

 حةالص

)بما في بطاقات المعلومات الواردة على استخدام مبيدات اآلفات الخاصة ب توجيهاتالااللتزام ب .1

 ذلك استخدام معدات الحماية أثناء استخدام مبيدات اآلفات(

 صيانة وتنظيف معدات الحماية بعد االستخدام .2

 كياس(األزجاجات والكرتون والالتخلص اآلمن من النفايات ) .3

 البيئة

 الواردة على الملصقاستخدام مبيدات اآلفات الخاصة ب توجيهاتالبااللتزام  .1

 ممارسات تطبيق وأ، : ضبط وقت الزراعةاعتماد أي من الممارسات الزراعية الجيدة المذكورة .2

 البينية زراعةأو ال ،المختلطة الزراعة وأ المحاصيلالمباعدة أو المناوبة بين 

 لمبيدات الحيويةالمكافحة البيولوجية لآلفات أو استخدام ا .3

 اآلفات الحيوانية لمكافحةاعتماد تناوب المراعي  .4

 اإلزالة المنهجية ألجزاء النبات التي هاجمتها اآلفات .5

 صيانة وتنظيف معدات الرش بعد االستخدام .6

 نشوء واحد لتجنبالموسم الفي من المبيدات  مزيج ضمنأو  فقط واحد مرتينالمبيد الاستخدام  .7

 تللمبيدا اآلفاتمقاومة 

 معايير االستدامة:

 على النحو التالي: بمبيدات اآلفاتسيتم تقييم استدامة المزارع فيما يتعلق 

  :)الفئةفقط ) 15الخطورة قليلةتستخدم المزرعة مبيدات اآلفات متوسطة أو أخضر )مرغوب 

لتزم بجميع ت ا، فإنهحالةفي هذه الو(. منظمة الصحة العالميةتصنيف وفق  الثانية أو الثالثة

                                                           
المحاصيل وحمايتها والتي تجمع بين استراتيجيات وممارسات اإلدارة  نهج النظام اإليكولوجي إلنتاجإحدى هي اإلدارة المتكاملة لآلفات  13

 الفاو(.استخدام مبيدات اآلفات ) والحد منالمختلفة لزراعة محاصيل صحية 
أفضل  طرقتتيمكن أن . وبالتالي الماشيةمختلفة من المحاصيل أو  ا  بعين االعتبار أنواعنموذج أخذ الي، ال االستبيان للحفاظ على قابلية إدارة 14

في حال إبالغ ، بينما قد تختلف الممارسات عن غيرها. وبالتالي تفترض الطريقة أنه ماشية واحدة فقطنوع محصول واحد أو إلى الممارسات 
 التي يتم بها تطبيق، يتم تطبيق هذه الممارسات على المزرعة بأكملها. ولذلك قد تبالغ في تقدير المنطقة المزارع عن أفضل الممارسات

 الممارسات الجيدة.
منظمة الصحة العالمية وفق تصنيف  IIIة أو الثالث IIة الثاني الفئةمبيدات اآلفات من 15

(dfhttps://www.who.int/ipcs/publications/pesticides_hazard_rev_3.p)أو تصنيف وطني مكافئ ، 

https://www.who.int/ipcs/publications/pesticides_hazard_rev_3.pdf
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المتعلقة بالبيئة. النتيجة  اءاترجالثالثة المتعلقة بالصحة وما ال يقل عن أربعة من اإل جراءاتاإل

 االفتراضية للمزارع التي ال تستخدم مبيدات اآلفات.

  :)الثانية فئةالالخطورة فقط ) قليلةتستخدم المزرعة مبيدات اآلفات متوسطة أو أصفر )مقبول II 

للتخفيف من  اإلجراءات( وتتخذ بعض منظمة الصحة العالميةوفق تصنيف  III أو الثالثة

 (.المخاطر البيئية والصحية )اثنان على األقل من كل قائمة من القوائم أعاله

  :)دة يشدالفئة أو شديدة الخطورة ) عاليةتستخدم المزرعة مبيدات اآلفات أحمر )غير مستدام

أو مبيدات اآلفات غير  ،(الصحة العالميةمنظمة وفق تصنيف  Ibأو عالية الخطورة  Iaالخطورة 

 حدمحددة لل إجراءاتدون اتخاذ الخطورة  قليلةأو  متوسطة، أو تستخدم مبيدات اآلفات 16القانونية

من بين اإلجراءات  إجرائينأقل من من المخاطر البيئية أو الصحية المرتبطة باستخدامها )

 (.الواردتين أعاله أي من القائمتين الواردة في

 )نعم/ال( الزراعية الملكياتتخدام مبيدات اآلفات للمحاصيل أو الثروة الحيوانية من قبل اس 1.7

 ال()نعم/ الخطورةشديدة عالية أو الزراعية للمبيدات الحشرية  الملكياتاستخدام  2.7

 اإلجراءات المتخذة لحماية السكان من المخاطر الصحية المتصلة بمبيدات اآلفات. 3.7

، بطاقة المعلوماتالواردة على استخدام مبيدات اآلفات صة بالخا توجيهاتالااللتزام ب .1

 )نعم/ال( اية أثناء استخدام مبيدات اآلفاتبما في ذلك استخدام معدات الحم

 )نعم/ال( صيانة وتنظيف معدات الحماية بعد االستخدام .2

 )نعم/ال( كياس(األزجاجات والكرتون والالتخلص اآلمن من النفايات ) .3

 لتجنب المخاطر البيئية المرتبطة بمبيدات اآلفات:اإلجراءات المتخذة  4.7

بطاقة المعلومات االلتزام بالتوجيهات الخاصة باستخدام مبيدات اآلفات الواردة على  .1

 )نعم/ال(

 ضبط وقت الزراعة )نعم/ال( .2

 تطبيق تباعد المحاصيل )نعم/ال( .3

 )نعم/ال(تطبيق تناوب المحاصيل  .4

 )نعم/ال( المختلطة الزراعةتطبيق  .5

 )نعم/ال( البينية الزراعة تطبيق .6

 )نعم/ال( المكافحة البيولوجية لآلفات .7

 )نعم/ال( البيولوجيةاآلفات مبيدات دام استخ .8

 )نعم/ال( اآلفات الحيوانية لمكافحةاعتماد تناوب المراعي  .9

 )نعم/ال( اإلزالة المنهجية ألجزاء النبات التي هاجمتها اآلفات .10

 )نعم/ال( صيانة وتنظيف معدات الرش بعد االستخدام .11

واحد لتجنب الموسم الفي من المبيدات  مزيج ضمنأو  فقط واحد مرتينالمبيد الاستخدام  .12

 )نعم/ال( اآلفات مبيداتمقاومة 

 مساحة األرض الزراعية في المزرعة5.7

 

                                                           
تجات ، مثل المنلوطنية بشأن إدارة مبيدات اآلفاتا تشريعات، تشير مبيدات اآلفات غير القانونية إلى أي منتجات ال تتوافق مع الحيث المبدأ من 16

غير المتوافقة مع تعليمات مات "االستخدا تشملالخاطئة أو المستوردة بشكل غير قانوني وما إلى ذلك. وال ات غير المسجلة أو ذات التسمي
 غير قانونية.استخدام طريقة " التي يمكن اعتبارها الملصق
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 للتنوع البيولوجي الزراعي الداعمةاستخدام الممارسات  8

  بيئيالبعد: 

  التنوع البيولوجي : المحور

اقية التنوع البيولوجي على العالقة الوثيقة بين األنشطة الزراعية والتنوع البيولوجي، مع مراعاة تؤكد اتف

ثالثة مستويات للتنوع البيولوجي: التنوع البيولوجي على مستوى الجينات؛ والتنوع البيولوجي الزراعي 

تؤثر الطريقة و)البري(. على مستوى نظام اإلنتاج؛ والتنوع البيولوجي على مستوى النظام اإليكولوجي 

مؤشرات التنوع البيولوجي  تصميممحاوالت  وتبحثالتي تمارس بها الزراعة على المستويات الثالثة. 

للزراعة بشكل منهجي في عدد كبير من المؤشرات الفرعية، دون وجود معايير استدامة متفق عليها 

، 1.4.2لتنوع البيولوجي في بناء المؤشر ا التطرق إلى محورعالمياً. بالنظر إلى هذه القيود، وأهمية 

زراعة أكثر استدامة تساهم بشكل إلى  الوصول ي قترح وضع مؤشر فرعي يجسد الجهود المبذولة نحو

أفضل في التنوع البيولوجي، من خالل تحديد قائمة محدودة من الممارسات التي تساعد على حفظ التنوع 

 البيولوجي.    

  ارعجميع أنواع المزالتغطية: 

 الوصف: 

يقيس هذا المؤشر الفرعي مستوى تبني المزرعة لممارسات زراعية أكثر استدامة تساهم بشكل أفضل في 

يهتم هذا المؤشر بكل من المحاصيل والتنوع البيولوجي على مستوى النظام البيئي واألنواع والجينات. 

للملكية التحديد هو المساحة الكلية  وجه. ويكون المرجع في هذا المؤشر الفرعي على والثروة الحيوانية

 الزراعية المستخدمة لبقية المؤشرات الفرعية العشرة. المساحةمقابل 

تم بالتحديد اقتراح نظامين منفصلين للتقييم يعتمدان على قابلية تطبيق معيار الزراعة العضوية. 

أم ال، ستختار البلدان إحدى  عالمنتجات العضوية للمزار العتماد نظام هناك وباالعتماد على ما إذا كان

مجموعتي المعايير المقترحة أدناه، وبالتالي سيتم تقييمها بشكل مختلف من حيث حالة االستدامة. وفقاً 

خضر(، سيتعين على المزارع في البلدان التي األضمان أن تكون في وضع االستدامة )لهذه الصياغة، ل

أما المزارع العاملة  معايير. 6من أصل  3، التحقق من عالمنتجات العضوية للمزارااعتماد آلية لديها 

فيتعين عليها التحقق من معيارين من  ،آلية العتماد المنتجات العضوية للمزارع في البلدان التي ليس لديها

 .)مرغوب( معايير للحصول على الوضع األخضر 5أصل 

 الصياغة التفصيلية لمعايير نظامي التقييم مذكورة ادناه:

 الزراعة العضوية: العتماد الدول التي تمتلك أنظمة/ برامج معيار .أ

% من مساحة األرض للنباتات الطبيعية والمتنوعة. يمكن أن يشمل ذلك 10ترك على األقل  .1

المراعي/ المراعي الطبيعية، والحفاظ على حقول من الزهور البرية، وأكوام الحجر 

 عية أو األراضي الرطبة. والخشب، واألشجار أو سياج األشجار، والبرك الطبي

 تنتج المزرعة منتجات زراعية عضوية معتمدة، أو تخضع منتجاتها لعملية االعتماد.  .2

 .مضادات الميكروبات ذات األهمية الطبية كمحفزات للنموال تستخدم المزرعة  .3

( 3( المراعي 2( المحاصيل المؤقتة 1يساهم اثنان على األقل مما يلي في إنتاج المزرعة:   .4

( تربية 6( الماشية أو المنتجات الحيوانية و 5( األشجار في المزرعة 4حاصيل الدائمة الم

 األحياء المائية.

وجود  ذلك يتضمنأو تناوب المحاصيل/ المراعي وتمارس المزرعة تناوب المحاصيل  .5

% من المساحة المزروعة بالمزرعة 80محصولين على األقل أو محاصيل ومراعي تغطي 

سنوات. في حال تناوب  3اصيل الدائمة والمراعي الدائمة( على مدى )باستثناء المح

 األعشابمحصولين، يجب أن يكون المحصوالن من جنس نباتي مختلف، على سبيل المثال 

  باإلضافة إلى الدرنات إلخ. عشابباإلضافة إلى البقوليات، أو األ

 تشمل الماشية السالالت المتكيفة محلياً. .6
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 معايير االستدامة:

 على األقل من المعايير ثالثة معايير  تستوفيالزراعية  الملكية)مرغوب(: مساحة  خضرأ

 المذكورة أعاله 

 من المعايير المذكورة  معيارينأو  معياًرا  تستوفيالزراعية  الملكية)مقبول(: مساحة  أصفر

 أعاله

  كورة أعالهي من المعايير المذا ستوفيالزراعية ال ت الملكيةأحمر )غير مستدام(: مساحة 

 

 معيار الدول التي ال تمتلك أنظمة/ برامج شهادات الزراعة العضوية: .ب

% من مساحة األرض للنباتات الطبيعية والمتنوعة. يمكن أن يشمل ذلك 10ترك على األقل  .1

المراعي/ المراعي الطبيعية، والحفاظ على حقول من الزهور البرية، وأكوام الحجر 

 شجار، والبرك الطبيعية أو األراضي الرطبة. والخشب، واألشجار أو سياج األ

 ال تستخدم المزرعة مضادات الميكروبات ذات األهمية الطبية كمحفزات للنمو. .2

( المراعي، 2( المحاصيل المؤقتة، 1اج الزراعي: يساهم اثنان على األقل مما يلي في اإلنت .3

( 6، و منتجات الحيوانية( الماشية أو ال5، ( األشجار في المزرعة4( المحاصيل الدائمة، 3

 تربية األحياء المائية

وجود ذلك يتضمن وتمارس المزرعة تناوب المحاصيل أو تناوب المحاصيل/ المراعي  .4

% من المساحة المزروعة بالمزرعة 80محصولين على األقل أو محاصيل ومراعي تغطي 

ال تناوب سنوات. في ح 3)باستثناء المحاصيل الدائمة والمراعي الدائمة( على مدى 

 األعشابمحصولين، يجب أن يكون المحصوالن من جنس نباتي مختلف، على سبيل المثال 

  باإلضافة إلى الدرنات إلخ. عشابباإلضافة إلى البقوليات، أو األ

5.  ً  .تشمل الثروة الحيوانية السالالت المتأقلمة محليا

 

 حالة االستدامة:

 على األقل من المعايير المذكورة نمعياريالزراعية تستوفي  الملكية(: مرغوب) أخضر 

 من المعايير المذكورة أعالهمعياراً واحداً على األقل  ستوفيالزراعية ت الملكية)مقبول(:  أصفر 

  :)ي من المعايير المذكورة أعالها ستوفيالزراعية ال ت الملكيةأحمر )غير مستدام 

 بنود البيانات

 تقويميةآخر سنة الفترة المرجعية: 

المغطاة بالنباتات الطبيعية أو المتنوعة )غير المزروعة(، بما في  لمساحة الحيازةئوية النسبة الم 1.8

 ،أكوام الحجر أو الخشب ،الزهور البرية حقول راضي العشبية،ذلك المراعي الطبيعية أو األ

 .البرك الطبيعية أو األراضي الرطبة ،سياج األشجاراألشجار أو 

ً )المحاصيل و/أو الماشية( والمعتمدة عضوي ةرعزفي الم التي يتم إنتاجهاالمنتجات  2.8  )نعم / ال( ا

 تخضع لعملية االعتماد)المحاصيل و/أو الماشية(  ةرعفي المز التي يتم إنتاجهاالمنتجات  3.8

 )نعم / ال( العضوي

 للملكية العضوي االعتماد رقم شهادة اإلبالغ عن 4.8

 عضويةالالمسؤولة عن اعتماد الزراعة  هيئةالعن اسم  اإلبالغ عن 5.8

 (الثروة الحيوانيةعليها )المحاصيل/ العضوية المعتمدة منتجاتالمنطقة التي تم إنتاج ال 6.8

 )نعم / ال( الثروة الحيوانيةاستخدام مضادات الميكروبات ذات األهمية الطبية كمحفز لنمو  7.8

 (1)المشمولة بالمؤشر الفرعي الملكية قيمة إنتاج  8.8

 المحاصيل المؤقتة 1 ⃝

 المراعي 2 ⃝

 المحاصيل الدائمة 3 ⃝

 األشجار في المزرعة 4 ⃝
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 الماشية والمنتجات الحيوانية 5 ⃝

 تربية األحياء المائية 6 ⃝

النسبة المئوية للمساحة المزروعة التي يمارس فيها تناوب المحاصيل أو تناوب المحاصيل/  9.8

ائمة( محصولين على األقل )باستثناء المحاصيل الدائمة والمراعي الدذلك  ويتضمنالمراعي 

 سنوات 3من جنس نباتي مختلف على مدى 

مدرجة للمؤشر ( 5)تصل إلى محاصيل رئيسية  غطيهاالتي تو في الملكية، الزراعيةمساحة ال 10.8

 )باستثناء المراعي( 1الفرعي 

والنسبة المئوية للحيوانات التي تمثلها لكل نوع  المهجنةالسالالت المختلفة والسالالت قائمة  11.8

 من أنواع الحيوانات

 مزرعةلل المساحة الكلية 12.8
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 معدل األجور في الزراعة 9

  اجتماعيالبعد: 

 العمل الالئق: المحور

 المهنمجموعة إلى  والمنتمينأجور الموظفين العاملين في المزرعة  حوليوفر الموضوع معلومات 

بلغ عن ي  (. و92 الرمز - ISCO-08المعياري الدولي )المهني ، على النحو المحدد في التصنيف األولية

وروتينية( من  المخاطر االقتصادية التي يواجهها العمال غير المهرة )أولئك الذين يؤدون مهام بسيطة

ً الحق ، والذي تم قياسهالمقبوض حيث األجر الحد األدنى لألجور المحدد على المستوى  بالمقارنة مع ا

عادلة  أجوراً  التي تدفع الملكياتالتمييز بين هذا المؤشر الفرعي  ويتيحالوطني في القطاع الزراعي. 

الدنيا لألجور الحدود أجوراً تقل عن ، والحيازات الزراعية التي لموظفيها ضمن مجموعة المهن األولية

الزراعية غير  الملكيات، تعتبر في الحالة األخيرةو .مجموعة المهنة األولية المنتمين إلىلموظفيها 

 ة لضمان مستوى معيشي الئق.المدفوعة ليست كافي جورمستدامة ألن األ

 ال ينطبق على المزارع التي تستخدم عمالة عائلية فقط: التغطية

 الوصف:

 العملة المحلية. باستخداميقيس المؤشر الفرعي معدل األجر اليومي للعمالة غير الماهرة 

 ساعات 8*  =  معدل األجر اليومي للعمالة غير الماهرة

 . لنقدية والعينية المعبر عنها بالعملة المحليةهو المدفوعات ا األجربحيث يكون 

 

 معايير االستدامة:

األجور في أو  على المستوى الوطني ر العمالة غير الماهرة فيما يتعلق بالحد األدنى لألجورومعدل أج

، يتم قطاع الزراعةفي أو  على المستوى الوطني وجود حد أدنى لألجورقطاع الزراعة. في حالة عدم 

 الفقر الوطني بدالً من ذلك: استخدام خط

  الوطني أخضر )مرغوب(: إذا كان معدل األجور المدفوعة للعمالة غير الماهرة أعلى من الحد

أو الحد األدنى لألجور في القطاع الزراعي )إن وجد(. النتيجة االفتراضية  األدنى لألجور

 العمالة. عدم توظيفللمزارع 

 األدنى  الوطني لمدفوع للعمالة غير الماهرة يساوي الحدر اوإذا كان معدل األج)مقبول(:  أصفر

 القطاع الزراعي )إن وجد(في ر وجاألر أو الحد األدنى لمعدل ولمعدل األج

  :)الوطني إذا كان معدل األجور المدفوعة للعمالة غير الماهرة أقل من الحدأحمر )غير مستدام 

 اع الزراعي )إن وجد(.ألجور في القطعدل اماألدنى لألجور أو الحد األدنى ل

 بنود البيانات

 سنة تقويميةآخر الفترة المرجعية: 

 الزراعية )نعم / ال( الملكيةفي  معينين مهرةعمال غير  1.9

 ساعات( 8) في اليوملعامل غير الماهر المستأجر المدفوع ل العينيأو و/ النقديمتوسط األجر  2.9

 األدنى لألجور  الوطني أو الحدمعدل الحد األدنى لألجور في القطاع الزراعي )إن وجد(  3.9

 لمزرعةفي ااألرض الزراعية  مساحة 4.9
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 تجربة انعدام األمن الغذائي مقياس 10

 اجتماعيالبعد: 

 األمن الغذائي: المحور

مقياس لشدة انعدام األمن الغذائي على مستوى األسرة ويعتمد على مقياس تجربة انعدام األمن الغذائي هو 

لى الغذاء الكافي. ال على ثمانية أسئلة بسيطة تتعلق بإمكانية حصولهم ع أو ردود األشخاص المباشرة بنعم

مصممة والنطاق واسع  يها علىعل المتفق خرىاألحصائية اإلمقاييس ال ويشبه هذا المقياس غيره من

ومجموعة واسعة من الحاالت  ،والشخصية ،مثل الكفاءة/ الذكاء القابلة للرصدلقياس السمات غير 

 والنفسية والصحية. االجتماعية

 : المزارع األسرية فقطالتغطية

 :الوصف

ً ياس تجربة انعدام األمن الغذائي مقياسمق ي نشىء لشدة انعدام األمن الغذائي التي يعاني منها األفراد أو  ا

 ، بناًء على المقابالت المباشرة.راألس

ستطلعإلى تجارب ياس تجربة انعدام األمن الغذائي مقتشير أسئلة  ستطلع الفرد أو أسرة  الم   ككل. الم 

يعتمدان على التجربة ويستخدمان من مقياسين لألمن الغذائي مشتق ياس تجربة انعدام األمن الغذائي مقو

مسح األمن الغذائي لألسر األمريكية ومقياس األمن الغذائي ألمريكا الالتينية  نموذجعلى نطاق واسع: 

ال تطرح  أونعم  تحتمل اإلجابة بـ موعة من ثمانية أسئلة قصيرةمن مجالمقياس يتألف الكاريبي. وومنطقة 

ً الصلة بالغذاء المبلغ عنها ذاتيتركز األسئلة على السلوكيات والخبرات ذات ومباشرة على الناس.   ا

المفروضة قيود الالغذاء بسبب  على القدرة على الحصول المرتبطة بالصعوبات المتزايدة في تجاربوال

متينة من تجربة انعدام األمن الغذائي  قاعدةإلى مقياس تجربة انعدام األمن الغذائي ستند يوالموارد. على 

 ، والتغيرات في كمية الغذاء.اليقين/القلق، والتغيرات في جودة الغذاءتتكون من ثالثة مجاالت: عدم 

 .زراعيالمسح الفي سياق  2.1.2 مؤشرالهذا المؤشر الفرعي هو 

 

 مستوى على مقياس تجربة انعدام األمن الغذائي: المعايير االستدامة

 17األمن الغذائي الخفيفانعدام )مرغوب(:  أخضر 

 )األمن الغذائي المعتدلانعدام : 18أصفر )مقبول 

  األمن الغذائي الحادانعدام مستدام(: أحمر )غير 

 

 عناصر البيانات

 األخيرة 12ـ األشهر الالفترة المرجعية: 

 ما وجود عدم بشأن قلقًا كان( األسرة في آخر بالغ شخص أي أو) أنها /أنه المستجيب يتذكر 1.10

 .األخرى الموارد أو المال نقص بسبب الطعام من يكفي

 تناول على قادر   غير كان( األسرة في آخر بالغ شخص أي أو) أنها /أنه المستجيب يتذكر 2.10

 .األخرى الموارد أو المال نقص بسبب ومغذي صحي غذاء

                                                           
 :2.1.2ة حول هدف التنمية المستدامة دورة اإللكترونياليتم وصف حساب مستوى انعدام األمن الغذائي بالتفصيل في  17

ao.org/elearning/#/elc/en/course/SDG212http://www.f 

 
اإلجراءات تستدعي حالة تستحق االهتمام و وينبغي تفسيره على أنه ،1.4.2هدف التنمية المستدامة  يجب قراءة المصطلح "مقبول" في سياق 18

 .نلتحسل هادفةال

about:blank#/elc/en/course/SDG212
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ً  تناول( األسرة في آخر بالغ شخص أي أو) أنها /أنه المستجيب يتذكر 3.10  الغذاء من قليلة أنواعا

 .األخرى الموارد أو المال نقص بسبب

 وجبة عن التخلي عليه توجب( األسرة في آخر بالغ شخص أي أو) أنها /أنه المستجيب يتذكر 4.10

 .األخرى المصادر أو الكافية النقود توفر عدم بسبب طعام

 من يجب مما أقل كمية تناول( األسرة في آخر بالغ شخص أي أو) هاأن /أنه المستجيب يتذكر 5.10

 .األخرى الموارد أو المال نقص بسبب الغذاء

 .األخرى الموارد أو المال نقص بسبب يهالد الغذاء نفد قدأسرته/ أسرتها  أن المستجيب يتذكر 6.10

ً  كان( األسرة في آخر بالغ شخص أي أو) أنها /أنه المستجيب يتذكر 7.10  بسبب يأكل مول جائعا

 .األخرى الموارد أو المال نقص

 بسبب كامل ليوم يأكل لم( األسرة في آخر بالغ شخص أي أو) أنها /أنه المستجيب يتذكر 8.10

 .األخرى الموارد أو المال نقص

 مساحة األرض الزراعية في حيازة المزرعة 9.10
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 حقوق حيازة األرض ضمان 11

 اجتماعيالبعد: 

 حيازة األراضي: المحور

 ونظراً ام مساحات األراضي الزراعية. استخد حولتقييم االستدامة من حيث الحقوق مؤشر الفرعي ال يتيح

، فإن امتالك حقوق مضمونة على األرض المدخل الرئيسي لإلنتاج الزراعي ألن األراضي الزراعية هي

التي يضمن أن الحيازة الزراعية تتحكم في مثل هذا األصل الرئيسي وال تخاطر بفقدان األراضي 

 تستخدمها الحيازة ألغراض الزراعة.

ت قدرتهم على الحصول أن المزارعين يميلون إلى أن يكونوا أقل إنتاجية إذا كان البينات المتوفرة وت بين

األراضي. إن التفاوتات الطويلة ال سيما ، ووالسيطرة عليها محدودة خدمات االقتصاديةالموارد والعلى

في  بغيرهممقارنة  غير مؤاتوالمالية قد جعلت بعض المزارعين في وضع األمد في الموارد االقتصادية 

 ً  .قدرتهم على المشاركة والمساهمة واالستفادة من عمليات التنمية األوسع نطاقا

على ضمان النمو ، يساعد للموارد االقتصادية، وال سيما األراضي مالئموعلى هذا النحو، فإن التوزيع ال

، على النتائج اإلنمائية الرئيسية الكفاءة االقتصادية وله تأثير إيجابي تعزيز في ، ويسهماالقتصادي العادل

 بما في ذلك الحد من الفقر واألمن الغذائي ورفاهية األسر.

 .1.4.2مؤشر لمخصص لال، 5.أ.1مؤشر التنمية المستدامة هذا المؤشر الفرعي هو 

 : جميع أنواع المزارعالتغطية

 : الوصف

 حقوق استخدام األراضي الزراعية باستخدام المعايير التالية: يضمنملكية أو الرعي يقيس المؤشر الف

  /المساحة هيئةوثيقة رسمية صادرة عن السجل العقاري 

  القانونيةفي المستندات ستخدام حق االمالك/ صاحب  بصفةالمدرج  المالكاسم 

 الملكيةبيع أي جزء من  وقحق 

 الملكيةتوريث أي جزء من وق حق 

 ير االستدامة:معاي

 مستوى أمن الوصول إلى األرض:

  :)بيع أي جزء من  حقيمتلك ، أو ملكيةال /مالكال تحمل اسملديه وثيقة رسمية أخضر )مرغوب

 ها، أو حق توريث أي جزء منالملكية

  :)تكن تحمل اسم المالك/ الملكيةرسمية حتى لو لم  وثيقة يمتلكأصفر )مقبول 

 ( غيرأحمر  :)أعالهالمذكورة على أي من األسئلة األربعة  باإليجابردود ال توجد مستدام 

 عناصر البيانات

 آخر سنة تقويميةالفترة المرجعية: 

أو ) يحوزهاالتي  الملكية / بالمالكالخاصة نوع الوثيقة الرسمية ألي من األراضي الزراعية  1.11

 ةالمساح هيئة( صادرة عن السجل العقاري/ يشغلهاأو  هامستخديأو  يمتلكهابدالً من ذلك 

 سند ملكية 1 ⃝

 شهادة حيازة عرفية ⃝

 شهادة إشغال ⃝

 وصية مسجلة أو شهادة مسجلة للتملك الوراثي ⃝

 شهادة مسجلة إليجار دائم/ طويل األجل ⃝

 مسجل استئجارعقد  ⃝
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 غير ذلك ⃝

من في أي استخدام حق صاحب مالك أو بصفة  الملكيةفي مسجل إدراج اسم أي عضو  2.11

ً ترف بها قانونالمستندات المع  ا

 الملكيةبيع أي جزء من  في الملكية /المالك حق  3.11

 الملكيةتوريث أي جزء من الملكية في  /المالك حق  4.11

 مساحة األرض الزراعية في المزرعة 5.11


