
معلومات االستبيان

:التاري    خسا

مقدمة حول أداة االستبيان وتحديد هوية الملكية ومالكها ": I"القسم 

1.Iسجل المعلومات التالية عن المستجيب

3.1.Iنوع الجنس

ذكر1⃝

أنثى2⃝

4.1.Iي الملكية الزراعية؟
 
ما دورك ف

(اختر اإلجابة األنسب بالتأشتر عىل الدائرة المقابلة)

 و )مالك 1⃝
ً
I.2االنتقال إىل السؤال←(أو اقتصادًيا عن الملكية/مسؤول قانونا

ي الملكية 2⃝
 
يك ف  و )شر

ً
اكة عن الملكية/مسؤول قانونا I.2االنتقال إىل السؤال←(أو اقتصادًيا بالشر

I.2االنتقال إىل السؤال   ←(المسؤول عن القرارات اليومية للعمليات الزراعية)مدير 3⃝

ي الملكية4⃝
 
I.5.1االنتقال إىل السؤال←فرد من األشة يعمل ف

I.5.1االنتقال إىل السؤال←موظف5⃝

ي الملكية6⃝
 
نهاية المقابلة←فرد من األشة ال يعمل ف

نهاية المقابلة←)يرجى التحديد)غتر ذلك 7⃝

5.1.Iهل تستطيع اإلجابة عىل األسئلة نيابة عن الملكية الزراعية؟

1.2االنتقال إىل السؤال ←نعم1⃝

نهاية المقابلة←ال2⃝

2.I ي لصاحب الملكية
؟(المالك)ما هو الوضع القانون 

(يرجى التأشتر عىل دائرة واحدة فقط)

ي1⃝
طبيعي/ شخص مدن 

الطبيعيير / مجموعة من األشخاص المدنيير  2⃝

ي3⃝
شخص قانون 

3.Iما نوع الملكية؟

(يرجى التأشتر عىل دائرة واحدة فقط)

أشية1⃝

غتر أشية2⃝

4.Iعنوان الملكية

اتيجية العالمية لإلحصاءات الزراعية والريفية/ الفاو  االستر

أداة االستبيان

1.4.2مؤشر مقصد هدف التنمية المستدامة 

نسبة المساحة الزراعية المخصصة للزراعة المنتجة والمستدامة
ية، المراجعة ) 2اإلصدار  ز  إىل النسخة اإلنجلت 

ً
(11استنادا

استبيان

1.1.Iاالسم األول

: مالحظة

، اسمي 
ً
ها من أصحاب العالقة ألغراض التخطيط،  وتهدف هذه الزيارة إىل جمع معلومات حول المزرعة---------------. ،  وأعمل لدى --------------مرحبا وهذا جزء من تمرين ينفذ عىل . نعمل عىل جمع بيانات تستخدمها الحكومة وغتر

ي الزراعة، حيث ينفذ هذا التمرين بالتعاون مع منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة
 
ي ستقدمها بشكل شي، وسيتم استخدامها فقط لألغراض . مستوى العالم يهدف إىل قياس مستوى التقدم ف

ونؤكد لكم أنه سيتم التعامل مع المعلومات الثر

امج والسياسات لتعزيز الزراعة األكتى إنتاجية واستدامة ي صياغة التى
 
ي اإلجابة عىل هذه األسئلة. اإلحصائية وسيتم تجميعها مع ردود المزارعير  اآلخرين الستخدامها ف

 
 مشاركتك ف

ً
.نتوقع أن تستغرق هذه المقابلة ساعة واحدة تقريًبا، ونقدر عاليا

.  إذا كان لديك أي أسئلة بخصوص هذا االستبيان، فتفضل باالتصال عىل الرقم المدرج عىل بطاقة الزيارة لمنظمتنا

ي هذا االستبيان
 
 عىل وقتك وعىل المشاركة ف

ً
 لك مجددا

ً
.شكرا

:االسم األختر
رقم الموظف القائم 

:عىل االستبيان

ي 
الرقم التعريف 

للملكية

اسم الموظف 

القائم عىل 

ي 
 
وع ف وقت الشر

دقائق/ دقيقة:إكمال االستبيان

/ ساعة

ساعات

2.4.Iالبلدة، القرية

3.4.Iالمنطقة

2.1.Iاالسم األختر

1.4.I (الشارع)العنوان



5.Iرقم هاتف الملكية

1.5.I (الهاتف الخليوي)رقم الهاتف.....

2.5.I ي)رقم الهاتف
.....(الهاتف األرض 

6.I إحداثيات الملكية عىل نظام تحديد المواقع العالمي(GPS)

1.6.Iخط الطول..........

2.6.Iخط العرض..........

مساحة الملكية": II"القسم 

1.IIي الملكية
 
نوع حيازة المساحة الزراعية ف

آخر سنة تقويمية:السنة المرجعية

(يرجى قراءة جميع الخيارات والتأشتر عىل الدوائر مقابل كل ما ينطبق)

وحدة القياسمساحة الملكية

...............................مملوكة ويتم تشغيلها1⃝

..................................مستأجرة2⃝

ي تديرها الملكية)أخرى 3⃝
كة الثر ي المشتر

ي ذلك األراض 
 
ا، بما ف

ً
.......(إشغال، مستعارة مجان

.إجماىلي مساحة الملكية

.....................(ال يتم إدارتها وتشغيلها من قبل الملكية)مملوكة ومؤجرة 4⃝

2.IIمساحة الملكية حسب نوع استخدام األرض

آخر سنة تقويمية:السنة المرجعية

(يرجى قراءة جميع الخيارات والتأشتر عىل الدوائر مقابل كل ما ينطبق)

وحدة القياسمساحة الملكية

ي البيوت البالستيكية أو المعلقة      (أقل من سنة واحدة أو حسب تعريف البلد)المحاصيل المؤقتة أ1⃝
 
....المزروعة ف

ي األرض المفتوحة أو داخل بيوت بالستيكية منخفضة االرتفاع     (أقل من سنة واحدة أو حسب تعريف البلد)المحاصيل المؤقتة ب1⃝
 
.المزروعة ف

⃝2         
ً
................................أرض مراحة مؤقتا

..............................المروج والمراعي المؤقتة       3⃝

لية      4⃝ ............................حدائق المطبخ والحدائق المت  

ي البيوت البالستيكية أو المعلقة    (أكتى من سنة واحدة أو حسب تعريف البلد)المحاصيل الدائمة أ5⃝
 
.........المزروعة ف

ي األرض المفتوحة أو داخل بيوت بالستيكية منخفضة االرتفاع      (أقل من سنة واحدة أو حسب تعريف البلد)المحاصيل الدائمة ب5⃝
 
.المزروعة ف

..............................المروج والمراعي الدائمة6⃝

.إجماىلي المساحة الزراعية للملكية

ي المزرعة وساحاتها 7⃝
...............................مبان 

ي المشجرة األخرى 8⃝
............................الغابات واألراض 

ي مكان آخر)تربية األحياء المائية 9⃝
 
......................(المساحة غتر محسوبة ف

ي ذلك النباتات الطبيعية)مساحة أخرى غتر مدرجة تحت أي تصنيف 10⃝
 
ي الرطبة، بما ف

......(غتر مستغلة، والصخور، واألراض 

.إجماىلي مساحة الملكية

3.II كة ال يديرها الملكية كة مع اآلخرين)اذكر ما إذا كانت الملكية تستخدم مساحة مشتر (أي أرض الرعي المشتر

آخر سنة تقويمية:السنة المرجعية

نعم1⃝

ال2⃝

4.IIهل تؤكد أن المساحة المحسوبة تقابل المساحة الكلية للملكية?(1.II = 2.II)

آخر سنة تقويمية:السنة المرجعية

(يرجى التأشتر عىل دائرة واحدة فقط)

نعم1⃝

II.1الرجوع إىل القسم ←ال2⃝

البعد االقتصادي للملكية: القسم أ

كتر  الزراعي الرئيسي للملكية؟1.أ
من وجهة نظر اقتصادية، ما هو التر

آخر سنة تقويمية:السنة المرجعية

(يرجى التأشتر عىل دائرة واحدة فقط)

ي) 2/3أكتى من )إنتاج المحاصيل بشكل رئيسي 1⃝
(إجماىلي قيمة اإلنتاج (ثلثى

وة الحيوانية بشكل رئيسي 2⃝ ي) 2/3أكتى من )إنتاج التى
3.االنتقال إىل السؤال أ←(إجماىلي قيمة اإلنتاج (ثلثى

وة الحيوانية وأنشطة اإلنتاج األخرى 3⃝ ي حير  يمثل كل منها ما يعادل أو يقل عن )مزي    ج من المحاصيل والتى
 
ي) 2/3ف

(إجماىلي قيمة اإلنتاج (ثلثى

ي تنتجها الملكية؟2.أ
ما هي القيمة اإلجمالية للمحاصيل ومنتجاتها الثانوية الثر

آخر سنة تقويمية:السنة المرجعية

(يرجى التأشتر عىل الدوائر مقابل كل ما ينطبق)

ي تنتجها الملكية وقيمتها اإلجمالية 5اذكر 
( بحد أقىص5) محاصيل رئيسية ومنتجاتها الثانوية الثر

إجماىليمتوسط أو آخروحدة الكميةالكميةوحدة

قيمة اإلنتاجسعر للوحدةالقياسالمنتجةالقياسالمساحةاسم المحصول

⃝1.........

⃝2.........

⃝3.........

⃝4.........

⃝5.........

إجماىليمتوسط أو آخروحدة الكميةالكمية

قيمة اإلنتاجسعر للوحدةالقياسالمنتجةاسم المنتج المحصوىلي الثانوي

⃝1.....................

⃝2.....................

⃝3.....................

⃝4.....................

⃝5.....................

3.4.Iالمنطقة



ي تنتجها الملكية؟3.أ
وة الحيوانية ومنتجاتها الثانوية الثر ما هي القيمة اإلجمالية للتى

آخر سنة تقويمية:السنة المرجعية

(يرجى التأشتر عىل الدوائر مقابل كل ما ينطبق)

ي تنتجها الملكية وقيمتها اإلجمالية 5اذكر 
وة الحيوانية ومنتجاتها الثانوية الثر ( بحد أقىص5) أنواع للتى

عدد الرؤوسعدد الرؤوس عدد الرؤوسعدد الرؤوس 

ي بداية 
 
اة أو المستلمةف  للعمال،المعطاة، الميتة،المشتر

ً
عدد الرؤوسالمباعة، المدفوعة أجرا

ي نهايةالمعارة أو المبدلةأو المذبوحة خالل العامالسنير  
 
إجماىلي متوسط أو آخرف

)اسم الحيوان الوالدات الحية+ الموجود  قيمة اإلنتاجسعر للوحدةالعامخالل العامخالل العام(

⃝1..

⃝2..

⃝3..

⃝4..

⃝5..

إجماىليمتوسط أو آخروحدة الكميةالكمية

ي
ز
قيمة اإلنتاجسعر للوحدةالقياسالمنتجةاسم المنتج الحيوان

⃝1....................

⃝2....................

⃝3....................

⃝4....................

⃝5....................

ي تمثلها كل ساللة (3بحد أقىص )لكل نوع من أنواع الحيوانات 4.أ
ي هذه الملكية الزراعية، قم بشد السالالت المختلفة وعدد الحيوانات الثر

 
يتم تربيتها ف

آخر سنة تقويمية:السنة المرجعية

ا إذا لم يكن هناك أي سالالت)
ً
(اتركه فارغ

عدد الحيواناتالحيوان المهجن/  اسم الساللةاسم النوع

......1

⃝1......2
......3

......1

⃝2......2
......3

......1

⃝3......2
......3

؟ 5.أ ي
ي المزرعة غتر المحاصيل واإلنتاج الحيوان 

 
(مثل تربية األحياء المائية والحراجة الزراعية وما إىل ذلك)هل نفذت الملكية أنشطة أخرى ف

آخر سنة تقويمية:السنة المرجعية

(يرجى التأشتر عىل دائرة واحدة فقط)

نعم1⃝

7.االنتقال إىل السؤال أ←ال2⃝

ما هي القيمة اإلجمالية لإلنتاج من األنشطة األخرى داخل المزرعة؟6.أ

آخر سنة تقويمية:السنة المرجعية

(يرجى التأشتر عىل الدوائر مقابل كل ما ينطبق)

ي المزرعة 
 
وة الحيوانية)قم بتسمية المنتجات الرئيسية الخمسة ف (مثل تربية األحياء المائية والحراجة الزراعية وما إىل ذلك)وقيمتها اإلجمالية  (بخالف المحاصيل والتى

إجماىليمتوسط أو آخروحدة الكميةالكمية

قيمة اإلنتاجسعر للوحدةالقياسالمنتجةالمنتجات الثانوية األخرى للمزرعة

⃝1....................

⃝2....................

⃝3....................

⃝4....................

⃝5....................

؟ 7.أ
ً
ة)كم مرة كانت الملكية مربحا ي أن قيمة اإلنتاج كانت أكتى من إجماىلي التكاليف الثابتة والمتغتر

(مربحة تعث 

آخر ثالث سنوات تقويمية:السنة المرجعية

(يرجى التأشتر عىل دائرة واحدة فقط)

ي جميع السنوات الثالث1⃝
 
غتر مربحة ف

ي سنة واحدة من أصل ثالث سنوات2⃝
 
مربحة ف

ي سنتير  اثنتير  من أصل ثالث سنوات3⃝
 
مربحة ف

ي جميع السنوات الثالث4⃝
 
مربحة ف

؟8.أ
ً
هل استطاعت هذه الملكية الحصول عىل أي من اآلليات التالية للحماية من الصدمات الخارجية أو االستفادة منها فعليا

آخر سنة تقويمية:السنة المرجعية

(يرجى قراءة جميع الخيارات والتأشتر عىل الدوائر مقابل كل ما ينطبق)

أو استفادت منه فعليا للحماية من الصدمات الخارجية (رسمي أو غتر رسمي)كانت هذه الملكية قادرة عىل الحصول عىل التمويل ⃝

.كانت هذه الملكية قادرة عىل الحصول عىل التأمير  أو استفادت منه فعليا للحماية من الصدمات الخارجية⃝

لم يكن بإمكان الملكية الحصول عىل إىل أي من اآلليات المذكورة أعاله منها للحماية من الصدمات الخارجية أو االستفادة منها⃝

ي للملكية: القسم ب
البعد البيئ 

2 = 1.، إذا كانت أ16. إىل ب1.انتقل من ب

ي ملكيتك؟1.ب
 
بة ف هل واجهت أًيا من التهديدات التالية الناجمة عن تدهور التر

آخر ثالث سنوات تقويمية:السنة المرجعية

(يرجى قراءة جميع الخيارات والتأشتر عىل الدوائر مقابل كل ما ينطبق)

بة 1⃝ بة السطحية نتيجة التآكل الناجم عن الرياح أو الماء)تآكل التر (فقدان التر

بة2⃝ تراجع خصوبة التر

ي ذلك الفيضانات3⃝
 
التغدق، بما ف

ي المروية4⃝
تملح األراض 

)يرجى التحديد)غتر ذلك 5⃝

ء مما سبق6⃝ ي
3.االنتقال إىل السؤال ب←ال شر

ما هي المساحة اإلجمالية للممتلكات المتأثرة بأي من التهديدات المحددة أعاله؟2.ب



آخر ثالث سنوات تقويمية:السنة المرجعية

وحدة القياسالمساحة 

...............................إجماىلي المساحة المتأثرة⃝

هل تستخدم هذه الملكية الزراعية المياه لري المحاصيل؟3.ب

آخر ثالث سنوات تقويمية:السنة المرجعية

وحدة القياسالمساحة(يرجى التأشتر عىل دائرة واحدة فقط)

ي تم ري  ها)نعم 1⃝
(يرجى اإلشارة إىل المساحة أو النسبة المئوية من المساحة الكلية للملكية الثر

5.االنتقال إىل السؤال ب←ال، لست بحاجة للري2⃝

5.االنتقال إىل السؤال ب←ال، ال استطيع تحمل تكلفة الري3⃝

5.االنتقال إىل السؤال ب←ال، ال يتوفر أي ماء4⃝

ة والقناة واألنهار؟4.ب  أو من مصادر أخرى، مثل البحتر
ي توفر المياه من البتر

 
هل تالحظ أي انخفاض ف

آخر ثالث سنوات تقويمية:السنة المرجعية

(يرجى التأشتر عىل دائرة واحدة فقط)

6.االنتقال إىل السؤال ب←ال، الماء متوفر دائًما بكمية كافية عندما أحتاج إليه1⃝

ي 2⃝ ي بتر
 
ي (آباري)نعم، ينخفض مستوى الماء ف بشكل تدريجى

ي الحصول عىل إمدادات موثوقة عندما أحتاج إليها3⃝
ة أو القناة أصبحت شحيحة وال يمكنث  ي النهر أو البحتر

 
نعم، المياه ف

ال أعرف4⃝



ي تقع فيها هذه الملكية؟5.ب
ي المنطقة الثر

 
هل هناك منظمات تختص بتوزي    ع المياه ف

آخر ثالث سنوات تقويمية:السنة المرجعية

(يرجى التأشتر عىل دائرة واحدة فقط)

نعم، وتعمل بشكل جيد1⃝

(يرجى تحديد األسباب)نعم، لكنها ال تعمل بشكل جيد 2⃝

ال، ال يوجد مثل هذه المنظمات3⃝

ال أعرف4⃝

ي 6.ب
ي أو سماد حيوان 

ردغة لتسميد للمحاصيل؟ / (روث)هل استخدمت هذه الملكية الزراعية أي سماد صناعي أو معدن 

آخر سنة تقويمية:السنة المرجعية

(يرجى التأشتر عىل دائرة واحدة فقط)

نعم1⃝

10.االنتقال إىل السؤال ب←ال2⃝

هل تدرك المخاطر البيئية المرتبطة باالستخدام المفرط لألسمدة أو سوء استخدامها؟7.ب

آخر سنة تقويمية:السنة المرجعية

(يرجى التأشتر عىل دائرة واحدة فقط)

نعم1⃝

ال2⃝

هل اتخذت هذه الملكية الزراعية تدابتر محددة للتخفيف من المخاطر البيئية المرتبطة باستخدام األسمدة االصطناعية والمعدنية؟8.ب

آخر سنة تقويمية:السنة المرجعية

(يرجى التأشتر عىل دائرة واحدة فقط)

نعم1⃝

10.االنتقال إىل السؤال ب←ال2⃝

ي اتخذتها الملكية الزراعية أو اعتمدتها؟9.ب
إذا كان األمر كذلك، فما هي التدابتر المحددة الثر

آخر سنة تقويمية:السنة المرجعية

(يرجى قراءة جميع الخيارات والتأشتر عىل الدوائر مقابل كل ما ينطبق)

وتوكوالت الصادرة عن خدمات اإلرشاد الزراعي أو تعليمات البائع أو اللوائح المحلية، بما ال يتجاوز الجرعات الموض بها1⃝ .اتباع التى

ي ذلك مخلفات الروث أو التسميد)استخدام مصدر العضوي للمغذيات 2⃝
 
اك مع األسمدة االصطناعية أو المعدنية (بما ف .وحده، أو باالشتر

.استخدام البقوليات كمحصول غطاء، أو مكون من نظام متعدد المحاصيل أو المراعي لتقليل مدخالت األسمدة3⃝

ة النمو4⃝ .توزي    ع األسمدة االصطناعية أو المعدنية خالل فتر

تها5⃝ ي االعتبار عند تحديد جرعات األسمدة ووتتر
 
بة والمناخ ف أخذ نوع التر

بة كل 6⃝ انية المغذيات5استخدام أخذ عينات التر  سنوات عىل األقل إلجراء حسابات متر 

االستخدام واإلدارة محددة الموقع للمغذيات أو الزراعة الدقيقة7⃝

.استخدام حواجز عازلة عىل طول مجاري المياه8⃝

وة الحيوانية؟10.ب ية إلنتاج المحاصيل أو التى هل استخدمت هذه الملكية الزراعية أي مبيدات حشر

آخر سنة تقويمية:السنة المرجعية

(يرجى التأشتر عىل دائرة واحدة فقط)

نعم1⃝

17.االنتقال إىل السؤال ب←ال2⃝

ي استخدمتها هذه الملكية الزراعية؟11.ب
ما نوع المبيدات الثر

آخر سنة تقويمية:السنة المرجعية

(يرجى التأشتر عىل دائرة واحدة فقط)

متوسطة أو بسيطة الخطورة1⃝

17.االنتقال إىل السؤال ب←(غتر قانونية)عالية أو شديدة الخطورة أو ممنوعة 2⃝

هل تدرك المخاطر البيئية والصحية المرتبطة باستخدام األسمدة؟12.ب

آخر سنة تقويمية:السنة المرجعية

(يرجى التأشتر عىل دائرة واحدة فقط)

نعم1⃝

ال2⃝

هل اتخذت هذه الملكية الزراعية تدابتر محددة لحماية الناس من المخاطر الصحية؟13.ب

آخر سنة تقويمية:السنة المرجعية

(يرجى التأشتر عىل دائرة واحدة فقط)

نعم1⃝

15.االنتقال إىل السؤال ب←ال2⃝

هل اتخذت هذه الملكية الزراعية تدابتر محددة لحماية الناس من المخاطر الصحية؟14.ب

آخر سنة تقويمية:السنة المرجعية

(يرجى قراءة جميع الخيارات والتأشتر عىل الدوائر مقابل كل ما ينطبق)

ام بالتوجيهات الموضوعة عىل بطاقات المعلومات عند استخدام مبيدات اآلفات 1⃝ ي ذلك استخدام معدات الحماية)االلتر 
 
(بما ف

صيانة وتنظيف معدات الحماية بعد االستخدام2⃝

ي واألكياس)التخلص اآلمن من النفايات 3⃝
(العبوات والقنان 

هل اعتمدت هذه الملكية الزراعية تدابتر محددة لتجنب المخاطر البيئية؟15.ب

آخر سنة تقويمية:السنة المرجعية

(يرجى التأشتر عىل دائرة واحدة فقط)

نعم1⃝

17.االنتقال إىل السؤال ب←ال2⃝

(آفات النبات واألمراض الحيوانية)أي من اإلجراءات التالية اعتمدته هذه الملكية الزراعية فيما يتعلق بمكافحة اآلفات؟ 16.ب

آخر سنة تقويمية:السنة المرجعية

(يرجى قراءة جميع الخيارات والتأشتر عىل الدوائر مقابل كل ما ينطبق)

ام بالتوجيهات الموضوعة عىل بطاقات المعلومات عند استخدام مبيدات اآلفات1⃝ االلتر 

تعديل مواعيد الزراعة2⃝

المباعدة بير  المحاصيل3⃝

المناوبة بير  المحاصيل4⃝

الزراعة المختلطة للمحاصيل5⃝

الزراعة البينية للمحاصيل6⃝



تنفيذ المكافحة البيولوجية لآلفات7⃝

استخدام المبيدات الحيوية8⃝

اعتماد ممارسات تغيتر المراعي للقضاء عىل اآلفات الحيوانية9⃝

ي هاجمتها اآلفات10⃝
اإلزالة المنهجية ألجزاء النبات الثر

صيانة وتنظيف معدات الرش بعد االستخدام11⃝

ية12⃝ ي الموسم الواحد لتجنب نشوء مقاومة المبيدات الحشر
 
. استخدم مبيد واحد لمرتير  فقط أو من خالل الخلط ف

ي ذلك واحد أو مجموعة مما يىلي17.ب
 
ي هذه الملكية الزراعية، هل هناك مناطق مغطاة بالنباتات الطبيعية أو المتنوعة؟ بما ف

 
:ف

آخر سنة تقويمية:السنة المرجعية

(يرجى قراءة جميع الخيارات والتأشتر عىل الدوائر مقابل كل ما ينطبق)

ي العشبية1⃝
المراعي الطبيعية أو األراض 

ية2⃝ فواصل الزهور التى

أكوام الحجر والخشب3⃝

األشجار أو أسيجة األشجار4⃝

ي الرطبة5⃝
ك الطبيعية أو األراض  التى

ء مما سبق6⃝ ي
19.االنتقال إىل السؤال ب←ال شر

ي تغطيها أي من النباتات الطبيعية أو المتنوعة المحددة أعاله؟18.ب
II.2يرجى التحقق بالرجوع إىل البند ما هي المساحة اإلجمالية للملكية الثر

آخر سنة تقويمية:السنة المرجعية

وحدة القياسالمساحة 

..............................إجماىلي المساحة المغطاة⃝

هل تستخدم مضادات الميكروبات المهمة من الناحية الطبية كمحفز لنمو لحيواناتك؟19.ب

آخر سنة تقويمية:السنة المرجعية

(يرجى التأشتر عىل دائرة واحدة فقط)

نعم1⃝

ال2⃝

ال أعرف3⃝

ي تطبق فيها فيها المناوبة بير  المحاصيل أو المناوبة بير  المحاصيل 20.ب
ي تنطوي عىل محاصيل / ما هي النسبة المئوية للمساحة الزراعية الثر

مراعي مختلفة من جنسير  نباتيير  مختلفير  عىل األقل؟/ المراعي والثر

آخر ثالث سنوات تقويمية:السنة المرجعية

 إذا كانت مثل هذه الممارسات ال تطبق)
ً
(يرجى تركه فارغا

النسبة المئوية للمساحة

..............................النسبة المئوية للمساحة الزراعية1⃝

ة المرجعية؟/ هل أنتجت الملكية محاصيل و 21.ب أو ثروة حيوانية معتمدة عضوًيا أو تخضع لعملية اعتماد عضوي خالل الفتر

نعم1⃝

1.االنتقال إىل السؤال ج←ال2⃝

.يرجى اإلجابة عن األسئلة التالية حول االعتماد العضوي للملكية22.ب

يرجى اإلشارة إىل رقم االعتماد العضوي للملكية⃝

يرجى اإلشارة إىل اسم الجهة المانحة لالعتماد⃝

البعد االجتماعي للملكية: القسم ج

هل وظفت هذه الملكية الزراعية أي عامل للقيام بمهام بسيطة وروتينية؟1.ج

آخر سنة تقويمية:السنة المرجعية

(يرجى التأشتر عىل دائرة واحدة فقط)

نعم1⃝

3.االنتقال إىل السؤال ج←ال2⃝

ا و 2.ج
ً
ي المتوسط نقد

 
؟( ساعات8)أو عينًيا للعامل الذي يؤدي مهام بسيطة وروتينية يومًيا / كم دفعت هذه الملكية الزراعية ف

آخر سنة تقويمية:السنة المرجعية

متوسط األجر اليومي(يرجى قراءة جميع الخيارات والتأشتر عىل الدوائر مقابل كل ما ينطبق)

...........................متوسط األجر اليومي بوحدات العملة المحلية1⃝

 إىل وحدات العملة المحلية2⃝
ً
 ومحوال

ً
....................متوسط األجر اليومي المدفوع عينيا

(  األسئلة من ج
َ
2  هو 1.3 إذا كان الجواب عن السؤال 10. إىل ج3.تخط )

 فيه 3.ج
ً
ي عشر شهًرا الماضية، هل كان هناك وقت كنت قلقا

ي األشة)خالل االثث 
 
ي من الطعام بسبب نقص المال (أو أي فرد آخر ف

من أنك لن تحصل عىل ما يكف 

أو الموارد األخرى؟

12آخر :السنة المرجعية
ً
 شهرا

(يرجى التأشتر عىل دائرة واحدة فقط)

نعم1⃝

ال2⃝

ال أعرف3⃝

ال أرغب باإلجابة4⃝

ي عشر شهًرا الماضية، هل كان هناك وقت كنت فيه 4.ج
ي األشة)خالل االثث 

 
غتر قادر عىل تناول طعام صجي ومغذي بسبب نقص المال (أو أي فرد آخر ف

أو الموارد األخرى؟

12آخر :السنة المرجعية
ً
 شهرا

(يرجى التأشتر عىل دائرة واحدة فقط)

نعم1⃝

ال2⃝

ال أعرف3⃝

ال أرغب باإلجابة4⃝

ي األشة)هل كان هناك وقت تناولت فيه 5.ج
 
بعض أنواع األطعمة فقط بسبب نقص المال أو الموارد األخرى؟ (أو أي فرد آخر ف

12آخر :السنة المرجعية
ً
 شهرا

(يرجى التأشتر عىل دائرة واحدة فقط)

نعم1⃝

ال2⃝

ال أعرف3⃝



ال أرغب باإلجابة4⃝

ي األشة)كان عليك أنت 6.ج
 
أن تتخلوا عن وجبة طعام بسبب عدم توفر النقود الكافية أو الموارد األخرى؟ (أو أي فرد آخر ف

12آخر :السنة المرجعية
ً
 شهرا

(يرجى التأشتر عىل دائرة واحدة فقط)

نعم1⃝

ال2⃝

ال أعرف3⃝

ال أرغب باإلجابة4⃝

ي عشر شهًرا الماضية، هل كان هناك وقت أكلت فيه 7.ج
ي األشة)خالل االثث 

 
أقل مما كنت تعتقد أنه يجب عليك أكله بسبب نقص المال (أو أي فرد آخر ف

أو الموارد األخرى؟

12آخر :السنة المرجعية
ً
 شهرا

(يرجى التأشتر عىل دائرة واحدة فقط)

نعم1⃝

ال2⃝

ال أعرف3⃝

ال أرغب باإلجابة4⃝

هل كان هناك وقت نفد فيه الطعام لدى أشتك بسبب نقص المال أو الموارد األخرى؟8.ج

12آخر :السنة المرجعية
ً
 شهرا

(يرجى التأشتر عىل دائرة واحدة فقط)

نعم1⃝

ال2⃝

ال أعرف3⃝

ال أرغب باإلجابة4⃝

ي األشة)هل كان هناك وقت كنت فيه 9.ج
 
ي من المال أو موارد أخرى لتأمير  الطعام؟ (أو أي فرد آخر ف

جائًعا ولكنك لم تأكل ألنه لم يكن هناك ما يكف 

12آخر :السنة المرجعية
ً
 شهرا

(يرجى التأشتر عىل دائرة واحدة فقط)

نعم1⃝

ال2⃝

ال أعرف3⃝

ال أرغب باإلجابة4⃝

ي عشر شهًرا الماضية ، هل مر عليك أنت 10.ج
ي األشة)خالل االثث 

 
يوم كامل دون تناول الطعام بسبب نقص المال أو الموارد األخرى؟ (أو أي فرد آخر ف

12آخر :السنة المرجعية
ً
 شهرا

(يرجى التأشتر عىل دائرة واحدة فقط)

نعم1⃝

ال2⃝

ال أعرف3⃝

ال أرغب باإلجابة4⃝

ي الزراعية لدى المالك 11.ج
دائرة المساحة؟/ والصادرة عن دائرة السجل العقاري  (أو ملكية، استخدام، إشغال )الملكية / هل هناك أي وثيقة رسمية ألي من األراض 

آخر سنة تقويمية:السنة المرجعية

(يرجى قراءة جميع الخيارات والتأشتر عىل الدوائر مقابل كل ما ينطبق)

نعم1⃝

ال2⃝

ال أعرف3⃝

ال إجابة4⃝

ا؟12.ج
ً
ف بها قانون ي أي من المستندات المعتر

 
 أو صاحب حق استخدام ف

ً
ي الملكية مدرج باعتباره مالكا

 
هل اسم المالك أو أي عضو ف

آخر سنة تقويمية:السنة المرجعية

(يرجى التأشتر عىل دائرة واحدة فقط)

نعم1⃝

ال2⃝

ال أعرف3⃝

ال إجابة4⃝

ي بيع أي جزء من الملكية / هل للملكية13.ج
 
؟(القطع المملوكة أو المستخدمة أو المشغولة)صاحب الملكية الحق ف

آخر سنة تقويمية:السنة المرجعية

(يرجى التأشتر عىل دائرة واحدة فقط)

نعم1⃝

ال2⃝

ال أعرف3⃝

ال إجابة4⃝

ي توريث أي جزء من الملكية / هل للملكية14.ج
 
؟(القطع المملوكة أو المستخدمة أو المشغولة)صاحب الملكية الحق ف

آخر سنة تقويمية:السنة المرجعية

(يرجى التأشتر عىل دائرة واحدة فقط)

نعم1⃝

ال2⃝

ال أعرف3⃝

ال إجابة4⃝

نهاية االستبيان

دقائق/ دقيقةساعات/ ساعة:وقت إكمال االستبيان


