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 شكر وتقدير
 

-2لهدف التنمية المستدامة الثانى  تم إعداد هذه المبادئ التوجيهية لدعم المذكرة المفاهيمية المنهجية للمؤشر األول للمقصد الرابع

، وال سيما جمع بيانات المؤشر من قبل منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة )الفاو( بالتعاون مع االستراتيجية العالمية 4-1

 (.GSARSلتحسين اإلحصاءات الزراعية والريفية )

 

ساهم في الجوانب المختلفة لهذه الوثيقة على وجه (، أن يشكر كل من Gianluigi Nicoيود المؤلف، جيانلويجي نيكو )

( من شعبة اإلحصاءات في منظمة األغذية والزراعة لألمم Arbab Asfandiyar Khanالخصوص؛ أرباب أسفنديار خان )

( من البرنامج االستراتيجي JeanMarc Faures( وجان مارك فوريس )Amy Heymanالمتحدة )الفاو(، وآمي هيمان )

مستدامة في منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة )الفاو( وذلك إلشرافهم واقتراحاتهم المستمرين فيما يتعلق بمحتوى للزراعة ال

 هذه الوثيقة وهيكلها وإدخال المزيد من التحسينات عليها.

 

 .قديمها في المراحل المختلفةكما يتوجه المؤلف بالشكر إلى جميع المراجعين األقران على مدخالتهم وتعليقاتهم القيمة التي تم ت
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 مقدمة:
 

لقياس "نسبة المساحة الزراعية الخاضعة للزراعة  2-4-1المؤشر األول للمقصد الرابع لهدف التنمية المستدامة الثانى تم تطوير 

في جمع  2-4-1لمؤشر األول للمقصد الرابع لهدف التنمية المستدامة الثانى لالمنتجة والمستدامة". يتمثل الهدف األساسي 

ً مختلفاً موضوًعا مختلفًا  11الزراعية حول الملكية المعلومات على مستوى  المؤشر يقابلها والتي تشكل إطار ومؤشراً فرعيا

أدناه(. لكل مؤشر فرعي، تم وضع معايير  1)التفاصيل في الجدول  2-4-1األول للمقصد الرابع لهدف التنمية المستدامة الثانى 

لتقييم مستويات االستدامة. ينطوي مفهوم االستدامة على فكرة التقدم والتحسين المستمر نحو أداء أفضل في جميع الموضوعات. 

حيث يتم النظر في ثالثة مستويات  من أجل التعرف على مفهوم التقدم المستمر نحو االستدامة، تم اقتراح نهج "إشارة المرور"،

 :وهى كما يلىلالستدامة لكل مؤشر فرعي. 

 : مرغوب األخضر -1

 : مقبولاألصفر -2

 : غير مستداماألحمر -3

 

، على حدة ، لكل موضوعبأن يتم تحديدهذا النهج يسمح إال أن أمر ال مفر منه، عدم الموضوعية مستوى من ثمة في حين أن 

ظروف عدم االستدامة الحرجة )األحمر(، والظروف التي يمكن اعتبارها "مثالية" )خضراء(، وفي ما بينهما، ظروف وسيطة 

يقر هذا النهج كما أن " مقبولة "ولكنها تحتاج إلى تمحيص من حيث التحسينات الممكنة. على أنها يتم أخذها في االعتبار 

من ناحية  ، والحاجة إلى إيجاد توازن مقبول فيما بينهامن ناحية هاوموضوعاتاالستدامة أبعاد ما بين فيالموجودة المقايضات ب

 .أخرى

 

للملكية مستوى االستدامة بمساحة األرض الزراعية يتم ربط الزراعية. ثم  الملكيةيتم تقييم كل مؤشر فرعي على مستوى 

 معينة تشير إلى نفس مساحة األرض الزراعية.زراعية لملكية الزراعية، وبالتالي فإن جميع المؤشرات الفرعية 

 

 قائمة المواضيع والمؤشرات الفرعية -1الجدول 
 

 المؤشرات الفرعية المواضيع الرقم

 المزرعة لكل هكتار ناتجقيمة  إنتاجية األرض 1

 صافي دخل المزرعة الربحية 2

 آليات التخفيف من المخاطر القدرة على الصمود 3

 انتشار تدهور التربة صحة التربة 4

 التباين في توافر المياه استخدام المياه 5

 استخدام األسمدة مخاطر تلوث األسمدة 6

 إدارة مبيدات اآلفات مخاطر المبيدات 7

 استخدام الممارسات الزراعية الداعمة للتنوع البيولوجي التنوع البيولوجي 8

 معدل األجور في الزراعة العمل الالئق 9

 (FIESمقياس تجربة انعدام األمن الغذائي ) األمن الغذائى 10

 المضمونة حقوق حيازة األرض حيازة األراضي 11

 

إلى  هيةداة التوجيهذه األ، تهدف 2-4-1المؤشر األول للمقصد الرابع لهدف التنمية المستدامة الثانى نظًرا للتعقيد الكامن وراء 

المؤشر األول للمقصد الرابع لهدف شرح الخطوات العملية نحو حساب المؤشرات الفرعية األحد عشر التي تشكل جزًءا من 

الخطوات الحاسمة التي يتم اتخاذها لتحليل وإدارة ونشر هذا الدليل يتناول ، ومن خالل قيامه بذلك. 4-2-1التنمية المستدامة الثانى 

 .2-4-1بالمؤشر األول للمقصد الرابع لهدف التنمية المستدامة الثانى لمتعلقة البيانات واإلحصاءات ا

 

. المؤشر األول للمقصد الرابع لهدف التنمية المستدامة الثانىواإلبالغ عن توفر هذه األداة بشكل خاص إرشادات حول التحليل 

الخاص اإلبالغ والرصد والتقييم جيدة لتحسين جودة البيانات واإلحصاءات في سياق الممارسات للتوجيهية تقترح أداة فهى  ،لذلك

 .بالمؤشر المذكور

 

 ؟هذه األداة التوجيهيةيمكنه استخدام الذى من 
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البيانات المعنية بلسلطات لالبيانات على حد سواء. من المفترض أن تكون أداة مفيدة  واالبيانات ومستخدم واهذه األداة منتجيستخدم 

والمنظمات األخرى التي تولد و/ أو تستخدم البيانات المنظمات البحثية واإلحصاءات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني و

. تتماشى هذه األداة مع المنهجية المعتمدة المؤشر األول للمقصد الرابع لهدف التنمية المستدامة الثانىليمكن حساب واإلحصاءات 

الحساب الصحيح للمؤشرات الفرعية األحد عشر التي تشكل كيفية القضايا الرئيسية نحو تناول ويهدف محتواها إلى لهذا المؤشر 

 .المؤشر األول للمقصد الرابع لهدف التنمية المستدامة الثانىجزًءا من 
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 إلى المؤشر النهائي: الخامأوالً: من البيانات 
 

يجب بعد ذلك تحويل المعلومات النوعية التي تم جمعها من خالل المسوحات )وتخزينها أيًضا على الكمبيوتر كجدول بيانات( إلى 

المؤشر األول للمقصد متغيرات أولية كمية مناسبة، تُستخدم في النهاية إلنشاء المؤشرات الفرعية النهائية التي تشكل جزًءا من 

لمؤشر األول للمقصد الرابع لهدف التنمية المستدامة ابناء ل. في حين تم بالفعل تطوير منهجية ستدامة الثانىالرابع لهدف التنمية الم

والموافقة عليه، فإن المعلومات النوعية التي تم جمعها من خالل المسوحات لديها القدرة على استنباط عدد من المتغيرات  الثانى

)انظر  المؤشر األول للمقصد الرابع لهدف التنمية المستدامة الثانىبمؤشًرا فرعيًا مرتبطة  11األولية التي، بدورها، تُستخدم لبناء 

 (.1الجدول 

 

يجب أن يعكس تحليل البيانات األهداف والغايات األصلية التي يتم جمع البيانات واإلحصاءات من أجلها. للمساعدة في هيكلة 

، مسبًقا على النحو المبين باألهداف األصلية للمسوحاتالتحليل، يجب تحديد مكونات المؤشرات الفرعية المختارة، أي المتغيرات، 

وعية من المسح بشكل صحيح إلى متغيرات كمية. يتم تنظيم حساب المتغيرات لبناء وقياس المؤشرات لضمان تحويل المعلومات الن

 الفرعية بشكل أفضل وفقًا لخطوتين، على النحو التالي:

 

أو  Stataكخطوة أولى، يتم تطبيق مجموعة من النصوص واإلجراءات، يتم إجراؤها عادةً باستخدام برنامج إحصائي مثل  -1

Rات المسح المنظمة في جدول بيانات ، على بيانExcel  بعد جمع البيانات للحصول على المتغيرات األولية. المتغيرات

الزراعية في العينة التي تم إنشاء المتغير من للملكية العدد اإلجمالي  nمن المالحظات، حيث تلتقط  nلـ نواقل األساسية هي 

أجلها. عادة ما يتم حساب المتغيرات األولية من خالل الجمع بين المعلومات النوعية التي تم جمعها من خالل األسئلة 

بحساب تم نه، لمؤشر األول للمقصد الرابع لهدف التنمية المستدامة الثانىا. على سبيل المثال، في سياق المسحالمطروحة في 

لمؤشر األول لالمزرعة لكل هكتار" )المؤشر الفرعي األول المرتبط بالبعد االقتصادي ناتج متغيرات أولية تمثل "قيمة 

(. لتحقيق هذا الهدف، يجب دمج المعلومات النوعية التي تم جمعها من األسئلة للمقصد الرابع لهدف التنمية المستدامة الثانى

عند المزرعة  أسعارمعًا. يتم حساب هذا المتغير األساسي من خالل استنتاج المعلومات حول أ( المسح المطروحة من خالل 

 ناتجأي قيمة ) غيرها من السلع الزراعية التي تنتجها المزرعةو الثروة الحيوانيةو كميات المحاصيلوباب المزرعة 
أدناه مثاالً على كيفية حساب المتغير  1(. يوضح الشكل هكتارالبكما تم قياسها ) للملكيةالمساحة الزراعية ب(  ( والمزرعة

 المزرعة"، باستخدام المعلومات التي تم جمعها من خالل المسح. ناتجاألساسي على "قيمة 
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 من صياغة المتغيرات إلى حسابها :1شكل ال

 
 

 .رصدهيجب أن يعكس حساب المتغيرات األولية المكونات المرتبطة بكل مؤشر فرعي يجب 

 

من خالل الجمع للمؤشر األول للمقصد الرابع لهدف التنمية المستدامة الثانى في الخطوة الثانية، تُحسب المؤشرات الفرعية  -2

والذى تسمح يعني أن مؤشًرا فرعيًا معينًا يتكون بشكل عام من أكثر من متغير أساسي واحد، وهو ما بين المتغيرات األولية. 

 مجموعته باشتقاق المؤشر الفرعي النهائي.تركيبة 

 

 (.2المفاهيمي لحساب المتغير األساسي والمؤشرات الفرعية النهائية في الرسم البياني أدناه )الشكل تم تلخيص اإلطار 

 

  

ة استخدم المعلومات النوعي•
التي تم جمعها من خالل 

أسئلة المسح

1ما مقدار المحصول رقم : 1السؤال 
الذي أنتجته؟

ما هو سعر بوابة المزرعة أو : 2السؤال 
أحدث سعر لبوابة المزرعة لكل وحدة 

؟1من المحصول رقم 

استخدم المعلومات من •
لحساب 2و1السؤالين رقم 

المتغير األساسي حول 
»قيمة ناتج المزرعة»

:  يقم بحساب المتغير األساس
»قيمة الناتج الزراعي»

•σ1
𝑛 𝑃𝑖 ∗ 𝑄𝑖

ى بحد أقص)أي جمع جميع المحاصيل •
مضروبة في السعر (محاصيل5

المقابل عند بوابة المزرعة لكل 
.محصول على حدة

تقط سيبدو المتغير األساسي الذي يل•
:الىقيمة إنتاج المزرعة على النحو الت

الرقم المتفرد  اسم المحصول

 للملكية الزراعية

المحصول المنتج 

 )بالكجم(

أو آخر سعر عند باب  متوسط

 المزرعة )لكل كجم(

قيمة إنتاج 

 المزرعة

 الذرة

 القمح

 األرز

 قصب السكر

 اإلجمالى
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 إجراء حساب المتغيرات األولية والمؤشرات الفرعية النهائية خطوة بخطوة :2الشكل 

 

 

  
حدد المؤشر الفرعي المراد 

 حسابه

اقرأ المنهجية والمعايير التي تسمح 

الملكيات الزراعية حسب بتصنيف 

 حالة االستدامة

 ال نعم

 انتقل مرة أخرى إلى المنهجية

 هل كانت المعايير المشمولة في المنهجية مفهومة بما فيه الكفاية؟

استكشاف المعلومات النوعية التي تم جمعها من خالل 

 المسح

 ما الذي أحتاجه لحساب المتغيرات األساسية؟

المتغيرات المطلوبة، بما في ذلك أقسام المسح التي يمكن من خاللها بناء دون جميع 

 هذه المتغيرات
على سبيل المثال: بالنسبة للمؤشر 

قيمة الناتج " 1الفرعي رقم 

 "، أحتاج إلىالزراعي لكل هكتار

 :على مستوى الملكية الزراعية
عند بوابة المزرعة  أسعار -1

لكل محصول والثروة 

  وحسب المنتج الحيوانية
كل محصول  كميات -2

والثروة الحيوانية والمنتجات 

  الثانوية والمحصول
 مساحة األراضي الزراعية -3

 )بالهكتار(

لتحويل  عوامل التحويل -4
مساحة األرض الممسوحة 

بوحدة قياس غير قياسية 

 .بالهكتار

قطاع الملكية الزراعية  -5

 .)قطاع أسري/ غير أسري(

المتغير الذي يطلعنا على  -6
ما إذا كانت الملكية الزراعية 

 أرضها. تروي

النشاط الزراعي الرئيسي  -7
أو  الثروة الحيوانيةللملكية: 

 .المختلطةأو  المحصولية

الملكية. على سبيل حساب جميع المتغيرات األولية الالزمة لبناء المؤشر الفرعي النهائي وتخزينها في مجموعة بيانات مخصصة على مستوى 

 :، احسب ما يلي1المثال، بالنسبة للمؤشر الفرعي رقم 

 
 = أسعار عند بوابة المزرعة * الكميات قيمة ناتج المزرعة -1

  = هكتار من األراضي الزراعية مساحة األراضي الزراعية -2

 = قطاع غير أسري2= قطاع أسري؛  1=  القطاع -3

 = إنتاج مختلط3= ثروة حيوانية؛  2= محصول؛  1=  نوع اإلنتاج -4

 =ال2=نعم و  1= الري -5

 "ثروة حيوانية، قطاع أسري، رى"  2"محاصيل، قطاع أسري ""، رى"  1=: فئة الملكية الزراعية -6

 "ثروة حيوانية، قطاع أسري، غير الري"،  5"محاصيل، قطاع أسري، غير الري"،  4"مختلط، قطاع أسري، ري"،  3
"مختلط، قطاع  9"ثروة حيوانية، قطاع غير أسري, ري"،  8"محاصيل, قطاع أسري، الري"،  7"مختلط, قطاع أسري، غير الري"،  6

"مختلط، قطاع غير  12ثروة حيوانية، قطاع غير أسري، غير الري"،  11"محاصيل، قطاع غير أسري, غير الري"،  10غير أسري، ري"، 

 أسري، غير الري"

 الخطوة التالية؟ما هى 

𝑖قيمة ناتج المزرعة لكل هكتار  احسب المؤشر الفرعي النهائي − 𝑡ℎ  قيمة انتاج =

 المزرعة مقسومة على مساحة األراضى الزراعية
 المدرجة في العينة i-th إلى الملكية الزراعية i-th حيث يرمز

 هل استكملت العملية؟

(، وفقا األحمرواألصفر و األخضر) الملكية حسب حالة االستدامةتصنيف ( 1اآلن، ال يزال يتعين علينا 

تصنيف المنطقة الزراعية الخاضعة للمزرعة وفقا لحالة االستدامة ( 2للمعايير المرتبطة بالمؤشر، وأخيرا، 

فئة ، ستكون حالة االستدامة حسب 1فعلى سبيل المثال، بالنسبة للمؤشر الفرعي رقم  للمزرعة نفسها.

 كما يلي: لزراعيةالملكية ا

 المقابلة 90من النسبة المئوية  2/3≤ أخضر )مرغوب(: قيمة المؤشر الفرعي هي  

 المقابلة 90من النسبة المئوية  2/3 و> 1/3 ≤األصفر )مقبول(: قيمة المؤشر الفرعي هي  

المقابلة 90من النسبة المئوية  1/3 > أحمر )غير مستدام(: تبلغ قيمة المؤشر الفرعي 

 

وأخيرا، يتم حساب نسبة المساحة الزراعية المستدامة حسب كل شريحة من الملكية الزراعية حسب حالة 
االستدامة عن طريق إضافة المساحة الزراعية تحت وضع استدامة معين في إجمالي المساحة الزراعية في 

 الدولة.
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من حساب المتغيرات األولية إلى تقييم مستوى االستدامة المرتبط بمساحة األرض  :ثانيًا

 للملكيةالزراعية 
 

إلنشاء التى ستستخدم بعد ذلك القسم األول أعاله إطار العمل النظري المرجعي الذي يسمح باستخدام المتغيرات األساسية يصف 

. تهدف األقسام الفرعية األول للمقصد الرابع لهدف التنمية المستدامة الثانىلمؤشر االنهائية في سياق  11المؤشرات الفرعية الـ 

حساب المتغيرات والمؤشرات الفرعية، بما في وحتى التالية إلى شرح الخطوات العملية التي تبدأ من صياغة المتغيرات األولية 

الرصد. من المهم التذكير بأنه قبل الشروع في  المؤشرات الفرعية األحد عشر ألغراضاإلبالغ عن ذلك الطريقة التي يجب بها 

حساب المتغيرات والمؤشرات الفرعية، يتم تنظيم المعلومات النوعية التي يتم جمعها من الميدان من خالل أداة المسح بشكل 

 حساب المتغيرات والمؤشرات الفرعية المقابلة.يجب أن تسبق الخطوات التالية فإن صحيح. لذلك 

 

والتحقق من هوية العينة . بمجرد جمع البيانات من الميدان وفحصها وتنظيفها وتنسيقها وإخفاء هاانات إلى تحليلمن تخزين البي

وما إلى ذلك(.  Rو Stataو Microsoft Excelو EPI Data و SPSSصحتها، يتم ترميزها وإدخالها في نظام بيانات )مثل 

تُستخدم أنظمة إدارة ومعالجة البيانات هذه أيًضا لتحليل البيانات وتقديمها بطرق يمكن فهمها بسهولة. غالبًا ما تمر البيانات بأربع 

 .3خطوات بعد جمعها من الميدان، كما هو موضح في الشكل 

 

 من تخزين البيانات إلى تحليلها. :3الشكل 

 

 
 

الميدان وتنظيمها وتحويلها ودمجها المجموعة من أوالً، بمجرد اكتمال أنشطة العمليات الميدانية، يجب التحقق من البيانات 

الستخدامها الحقًا. ثانيًا، يجب اختيار المتغيرات األولية وعناصر البيانات إلنشاء  ةواستخراجها في شكل مخرجات مناسب

. في الخطوة الثالثة، يتم حساب المتغيرات لمؤشر األول للمقصد الرابع لهدف التنمية المستدامة الثانىا المؤشرات الفرعية في سياق

في  1)انظر الخطوة محدد مخرجات ، ويتم تنظيمها في نموذج المجموعة من الميداناألساسية الرئيسية باستخدام البيانات األولية 

مستخدمي البيانات بمحتوياتها إلطالع البيانات الوصفية المناسبة للمؤشرات الفرعية المختارة إعداد (. أخيًرا، يجب 3الشكل 

 وتعريفاتها وقيودها.

 

مؤشًرا فرعيًا  11تم تصور ثالث خطوات من أجل حساب يبشكل عام، مؤشًرا فرعيًا:  11الخطوات التي يجب اتباعها لحساب 

 الزراعية. يتم تلخيص هذه الخطوات على النحو التالي: بالملكيةاعية المرتبطة تستخدم لتقييم استدامة مساحة األراضي الزر

الزراعية )المزارع( والمساحات الزراعية المرتبطة بها وفقًا لحالة استدامتها، وفقًا للمعايير الملكية أوالً، يتم تصنيف  -1

 الموضوعة لكل مؤشر فرعي.

الزراعية المرتبطة بها لمؤشر فرعي معين، يتم حساب إجمالي المساحة الزراعية ثانيًا، بمجرد تصنيف المزارع والمساحات  -2

 في البلد )على المستوى الوطني و/ أو دون الوطني( المرتبطة بحالة استدامة معينة .

 ةومقبول ةأخيًرا، يُشتق كل مؤشر فرعي عن طريق حساب نسبة المساحة الزراعية في ظل حالة استدامة معينة )أي مرغوب -3

 ( ، في إجمالي المساحة الزراعية.ةوغير مستدام

 

 بالتفصيل.األول للمقصد الرابع لهدف التنمية المستدامة الثانى للمؤشر سيوفر القسم التالي تفاصيل حول حساب كل مؤشر فرعي 

يتم تنظيم البيانات (1

فى شكل 

مخرجات مالئمة 

 ً  لالستخدام الحقا

يتم اختيار (1

المتغيرات 

الرئيسية لرصد 

 مؤشرات محددة

يتم تحويل (1

المعلومات 

النوعية إلى 

 متغيرات كمية،

يتم إجراء/ معالجة (2

النتائج بحسب 

البيانات التى تم 

تجميعها مقابل 

المتغيرات 

 المتنوعة

 -تثليث البيانات(3

 بين المتغيرات

البيانات إعداد (1

الوصفية 

 للمؤشرات

توصيف البيانات (2

على متغيرات 

 محددة

قابلية التشغيل (3

 البيني للبيانات

الخطوة األولى: تخزين 

 البيانات

الخطوة الثانية: اختيار 

 المتغيرات الرئيسية

الخطوة الثالثة: حساب 

 المتغيرات الرئيسية

الخطوة الرابعة: إعداد 

 الوثائق والتشغيل البيني
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II-1  المزرعة لكل هكتار: ناتجقيمة 

 

إجمالي المساحة الزراعية المرتبطة بالمزارع التي تفي قيمة المؤشر الفرعي هذا يقيس  مؤشر الفرعي.لهذا الاألساس المنطقى 

 إنتاجها )أي التي تنتج المحاصيل والماشية( لكل هكتار بالمعايير الواردة أدناه.

 

 معايير االستدامة.

 المقابلة 90من النسبة المئوية   2/3≤ انتاجية الملكية هى خضر )مرغوب(: قيمة األ  

  المقابلة 90من النسبة المئوية   2/3و >   1/3≤ هي انتاجية الملكية األصفر )مقبول(: قيمة  

  :)المقابلة 90من النسبة المئوية   1/3>فى جميع الحاالت األخرى، تكون قيمة انتاجية المزرعة أحمر )غير مستدام 

 

يتطلب بناء هذه المؤشرات الفرعية عددًا من المتغيرات األولية المشتقة من المعلومات  .بهاإلى حساالمتغيرات األولية من صياغة 

النوعية التي تم جمعها من خالل المسح. تصف المصفوفة أدناه كيفية دمج المعلومات من المسح )أي البيانات األولية( الشتقاق 

 المتغيرات األولية.

 
              

 

 متغيرات

 أولية

 األوليةالمتغيرات 

 ناتجقيمة 

 المحاصيل

 ناتجقيمة 

 الحيوانى

 ناتجقيمة 

أنشطة 

 المزرعة

إجمالي قيمة 

 المزرعة ناتج

مساحة 

األرض 

 *فئة المزرعة الزراعية

بحد أقصى أسعار بوابة المزرعة لكل محصول )

             ( لكل وحدةمحاصيل 5

              (UOM) محصول كمية كل 

بوابة المزرعة لكل منتج ثانوي للمحاصيل أسعار 

             ( لكل وحدةمنتجات 5بحد أقصى )

             (UOM) ثانوى كمية كل محصول منتج 

 5بحد أقصى أسعار بوابة المزرعة لكل ماشية )

             ( لكل وحدةأنواع ماشية

             كمية كل ثروة حيوانية

منتج ومنتج ثانوى من أسعار بوابة المزرعة لكل 

             ( لكل وحدة5)بحد أقصى الماشية 

             للماشيةمنتج ثانوى كمية كل 

أسعار بوابة المزرعة لكل منتج من منتجاتها 

             ( لكل وحدة5)بحد أقصى 

             كمية كل منتج من منتجات المزرعة

مساحة بها محاصيل مؤقتة تحت صوبة أو سقيفة 

             عالية 

محاصيل مؤقتة فى الهواء الطلق أو مساحة بها 

             تحت سقيفة منخفضة

             مساحة بور مؤقتاً 

             مروج ومراعي مؤقتةمساحة بها 

             مساحة بها حدائق مطبخ وساحات خلفية

بها محاصيل دائمة فى الهواء الطلق أو  مساحة

             تحت سقيفة عالية

مساحة بها محاصيل دائمة فى الهواء الطلق أو 

             تحت سقيفة منخفضة

             مساحة بها مروج ومراعى دائمة

             عوامل التحويل إلى هكتار

             (أسريأو غير  أسريقطاع الملكية )

             الرى )نعم/ ال(

النوع الرئيسي لإلنتاج )ثروة حيوانية، محاصيل، 

             مختلط(
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، قطاع أسري"الماشية،  2، الرى" قطاع أسري"محصول،  1مجموعة متاحة، كما يلى:  12" لوضع المزرعة ضمن فئة المزرعةيستخدم المتغير األولى "

، غير قطاع أسري"مختلط،  6، غير رى"، قطاع أسري"الماشية،  5، غير رى"، قطاع أسري"المحاصيل،  4، الرى" قطاع أسري"مختلط،  3الرى"، 

، قطاع غير أسري"محاصيل،  10، الرى"، قطاع غير أسري"مختلط،  9الرى"، ، قطاع غير أسري"ماشية،  8، الرى" أسري"محاصيل، غير  7رى"، 

 ، غير الرى"قطاع غير أسري"مختلط،  12، غير الرى"، ريقطاع غير أس"الماشية،  11غير الرى"، 

 

 ولية:األمتغيرات المحتوى 

 

 متغيرات أولية رئيسية. 3يتطلب هذا المؤشر الفرعي حساب 

 

  المزرعة: ناتجقيمة σ 𝒑𝒊,𝒄 ∗ 𝒒𝒊,𝒄
𝒄
𝒊 

 

من كل محصول، والمنتج الثانوي للمحصول، والماشية،   (𝒒𝒊,𝒄)يتم حساب قيمة إنتاج المزرعة على أنها مجموع الكمية 

الزراعية مضروبة في أسعار بوابة المزرعة للملكية   i-th، والسلع الموجودة في المزرعة الثانويةومنتجاتها ومنتجاتها 

أدناه  2بسط المؤشر الفرعي النهائي. يوضح الجدول تمثل ( وLCUالمقابلة. يتم التعبير عن المقياس بوحدة العملة المحلية )

 (2019-2018)بنجالديش مثاالً على كيفية حساب قيمة إنتاج المزرعة باستخدام بيانات حقيقية من المسح الذي تم إجراؤه في 

 

 المزرعة. إجراء الحساب ناتجقيمة  :2الجدول 

 

الملكية تحديد هوية 

 الزراعية

(AHID) 

 الثانوية، المحاصيل والمنتجات

الثروة الحيوانية والمنتجات و

والمشتقات الحيوانية الثانوية 

 والسلع في المزرعة

 المزرعة ناتجقيمة  أسعار بوابة المزرعة كميةال

 60,000 750 80 أمان )أرز( 001

 32,500 650 50 بورو )أرز( 001

 27,300 780 35 الذرة 001

 28,800 480 60 قش 001

 8,000 400 20 قشر 001

 156,600 المزرعةناتج إجمالي قيمة   

 .2019-2018الديش جالمصدر: دراسة تجريبية، بن

 

 .)مساحة األرض الزراعية )بالهكتار 
 

 :التى تكسوها الملكيةيقيس هذا المتغير مساحات األراضي الزراعية للمزرعة بالهكتار من األرض. يتم حسابه بجمع مساحة 

  منخفضةسقيفة محاصيل المؤقتة في الهواء الطلق أو تحت 

  سقيفة عاليةأو  ةصوبمحاصيل مؤقتة تحت 

  ًبور مؤقتا 

 مروج ومراعي مؤقتة 

 حدائق المطبخ والساحات الخلفية 

  سقيفة منخفضةمحاصيل دائمة في الهواء الطلق أو تحت 

  سقيفة عاليةأو  ةصوبمحاصيل دائمة تحت 

 المروج والمراعي الدائمة 

 

أدناه، وتم تنقيحه بشكل أكبر عن طريق تحويل مساحة  3تم تلخيص إجراء الحساب لهذا المتغير األساسي في الجدول 

 األراضي الزراعية إلى هكتارات.

 

 إجمالي المساحة الزراعية. إجراء الحساب. :3الجدول 

 
الملكية رقم 

 الزراعية

(AHID) 

 قياسالوحدة  مساحةال نوع استخدامات األرض

عامل 

التحويل 

 للهكتار

مساحة 

األرض 

 بالهكتار
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      0.000 سقيفة منخفضةمؤقتة في الهواء الطلق أو تحت محاصيل  001

 0.809 0.405 اكرات 2.000 محصول مؤقت تحت صوبة أو سقيفة عالية 001

      0.000 بؤر مؤقتة 001

        مروج ومراعي مؤقتة 001

 0.040 0.405 اكرات 0.100 الخلفيةحدائق المطبخ والساحات  001

      0.000 المحاصيل الدائمة في الهواء الطلق أو تحت سقيفة عالية 001

 0.040 0.405 اكرات 0.100 محصول دائم تحت صوبة أو سقيفة عالية 001

      0.000 المروج والمراعي الدائمة 001

 0.890 إجمالي المساحة الزراعية  

 .2019-2018الديش جتجريبية، بنالمصدر: دراسة 

 

 ب( قطاع غير أسريو قطاع أسريالزراعية حسب أ( الملكية . تم إنشاء هذا المتغير من أجل تجميع فئة المزرعة ،

المنطقة الزراعية أم ال. يتم عرض إجراء حساب هذا المتغير يقومون برى النوع الرئيسي لإلنتاج، ج( سواء كانوا 

 أدناه. 4األساسي في الجدول 

 

 الملكياتفئة المزرعة/  :4الجدول 

 

 الملكيةفئة  رى الملكية الملكيةنشاط  الملكيةقطاع  رقم الملكية الزراعية

 ، الريقطاع أسريمحاصيل،  نعم محصول أسري 001

 محاصيل، قطاع أسري، الري نعم محصول أسري 009

 مختلط، قطاع أسري، ري نعم مختلط أسري 013

 مختلط ، قطاع أسري، ري نعم مختلط أسري 019

 مختلط، قطاع أسري، ري نعم مختلط أسري 020

 ثروة حيوانية، قطاع أسري، الري نعم ماشية أسري 021

 الثروة الحيوانية، قطاع أسري، الري نعم ماشية أسري 022

 محاصيل ، قطاع أسري ، الري نعم محصول أسري 028

 قطاع أسري، الري الثروة الحيوانية، نعم الماشية أسري 029

 الثروة الحيوانية، قطاع أسري، الري نعم الماشية أسري 030

 ، الريقطاع غير أسريمحاصيل،  نعم محصول أسريغير  031

 محاصيل، قطاع غير أسري، الري نعم محصول غير أسري 032

 محاصيل ، قطاع غير أسري، الري نعم محصول غير أسري 033

 الثروة الحيوانية، قطاع غير أسري، الري نعم ماشية غير أسري 034

 الثروة الحيوانية ، قطاع غير أسري، الري نعم ماشية غير أسري 035

 مختلط، قطاع غير أسري، الري نعم مختلط غير أسري 101

 الثروة الحيوانية، قطاع غير أسري، الري نعم ماشية غير أسري 102

 أسري، الريمحاصيل، قطاع غير  نعم محصول غير أسري 103

 محاصيل، قطاع غير أسري، الري نعم محصول غير أسري 104

 محاصيل، قطاع غير أسري، الري نعم محصول غير أسري 105

 مختلط، قطاع أسري، غير الرى ال مختلط أسري 106

 المحاصيل، قطاع أسري، الري نعم محصول أسري 107

 مختلط، قطاع أسري، الري نعم مختلط أسري 108

 محاصيل، قطاع أسري، غير الرى ال محصول أسري 109

 محاصيل، قطاع أسري، غير الرى ال محصول أسري 110

 مختلط، قطاع أسري، غير الرى ال مختلط أسري 111

 قطاع مختلط، غير أسري، غير الرى ال مختلط غير أسري 112

 مختلط، قطاع غير أسري، الرى نعم مختلط غير أسري 113

 .2019-2018بنجالديش المصدر: دراسة تجريبية، 

 

 بمجرد حساب المتغيرات األساسية الثالثة، يتم حساب المؤشرات الفرعية وفقًا للصيغة التالية:حساب المؤشر الفرعي. 
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𝐹𝑎𝑟𝑚 𝑜𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 𝑝𝑒𝑟 ℎ𝑒𝑐𝑡𝑎𝑟𝑒𝑖,𝑓 =
𝐹𝑎𝑟𝑚 𝑜𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 𝑝𝑒𝑟 ℎ𝑒𝑐𝑡𝑎𝑟𝑒𝑖,𝑓

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑔𝑟𝑖𝑐𝑢𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙 𝑙𝑎𝑛𝑑 𝑎𝑟𝑒𝑎 (𝑖𝑛 ℎ𝑒𝑐𝑡𝑎𝑟𝑒𝑠)𝑖,𝑓
 

 

-i)لمزرعة إلنتاج اهي القيمة اإلجمالية 𝐹𝑎𝑟𝑚 𝑜𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 𝑝𝑒𝑟 ℎ𝑒𝑐𝑡𝑎𝑟𝑒𝑖,𝑓 〖المزرعة لكل هكتار ناتجقيمة 〗حيث 

th ) المزارع الزراعية التي تنتمي إلى فئة معينة من للملكية(" بالرمز ف" إلى فئة 𝑓 "  ؛ 12إلى  1تنتقل من)〖 مساحة األرض
هي مساحة األرض الزراعية، كما يتم التعبير  𝐴𝑔𝑟𝑖𝑐𝑢𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙 𝑙𝑎𝑛𝑑 𝑎𝑟𝑒𝑎 (𝑖𝑛 ℎ𝑒𝑐𝑡𝑎𝑟𝑒𝑠)𝑖,𝑓 〖(الزراعية )بالهكتار

 إلى 1" تنتقل من  𝑓 )بالرمز ف" إلى فئة "الزراعية التي تنتمي إلى فئة معينة من المزرعة )لملكية ل( i-th)عنها بالهكتار من 

 أدناه: 5وعرضها في الجدول للمزارع فئة  12تم حساب . ي(12

 

 فئة المزرعة :5الجدول 
 

الرقم 

 المسلسل
 فئة المزارع

 ، الريقطاع أسريالمحاصيل،  1

 ، الريقطاع أسري، الثروة الحيوانية 2

 الرى، قطاع أسريمختلط،  3

 ، غير الريقطاع أسريالمحاصيل،  4

 ، غير الريقطاع أسريالثروة الحيوانية،  5

 ريال، غير قطاع أسريمختلط،  6

 ، الريقطاع غير أسريالمحاصيل،  7

 ، الريقطاع غير أسريالثروة الحيوانية،  8

 ، ريقطاع غير أسريمختلط،  9

 ، غير الريقطاع غير أسريالمحاصيل،  10

 ، غير الريقطاع غير أسريالثروة الحيوانية،  11

 ريال، غير قطاع غير أسريمختلط،  12

 

الزراعية حسب فئة المزارع الحاجة إلى تقدير عتبات مختلفة لإلنتاجية حسب فئة  الملكيةيعكس األساس المنطقي وراء تجميع 

التي تنتمي إلى هذه الفئة. يتم تطبيق الملكيات التي تنتمي إلى فئة معينة يجب مقارنتها بإنتاجية الملكية ثم تقييم االستدامة )المزرعة 

المئوية التسعين حسب فئة المزرعة. بعبارة أخرى، يتم إجراء هذا على قيمة إنتاج المزرعة المشتقة للشريحة  2/3و 1/3عتبات 

الزراعية )حسب فئة المزرعة( من أجل التحكم في عدم التجانس الموجود بين فئات المزارع المختلفة؛ يتم تحديد للملكيات التجميع 

 عتبات االستدامة وفقًا لذلك.

 

الزراعية اعتمادًا على ما إذا كانت قيمة الملكيات بشكل عام ، يتم تحديد حالة استدامة الزراعية بحالة االستدامة.  الملكية توصيف

المقدرة لكل فئة من ( أقل باألحمر، أو أصفر ما بين، أخضر أعلى)إنتاج المزرعة لكل هكتار أعلى أو بين أو أقل من العتبات 

قيمة ناتج المزرعة المحسوبة لكل هكتار مقابل الحد التالي المزارع )أم ال(. هذا يعني أنه، لكل فئة من المزارع، يجب قياس 

 لالستدامة:

 :يمة إنتاج المزرعة لكل هكتار؛لقأعلى أو يساوي ثلثي النسبة المئوية التسعين المقابلة  األخضر 

 :ل من ثلثي أعلى من أو يساوي ثلث النسبة المئوية التسعين المقابلة من قيمة إنتاج المزرعة لكل هكتار ولكن أق األصفر

 النسبة المئوية التسعين المقابلة من قيمة إنتاج المزرعة لكل هكتار.

 أقل من ثلث النسبة المئوية التسعين المقابلة من قيمة إنتاج المزرعة لكل هكتار؛األحمر : 

 

 الديش.جمن المزارع في بن 12 الـ فئاتلأدناه عتبات االستدامة المحسوبة ل 6يوضح الجدول 

 

 عتبات االستدامة المحسوبة لكل فئة من المزارع :6الجدول 

 

الرقم 

التعريفى 

للملكية 

 األسرية

(HHID) 

 نوع_الملكية
 ةالمزرعقيمة ناتج 

 هكتارلكل 

 

النسبة المئوية 

 التسعون،

 بحسب نوع الملكية 

 بالمائة 90من  1/3 بالمائة 90من  2/3
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 203,159.22 406,318.44 615,634.00 387,112.94 المحاصيل، قطاع أسري، الري  001

 203,159.22 406,318.44 615,634.00 1,070,756.13 المحاصيل، قطاع أسري، الري 003

 203,159.22 406,318.44 615,634.00 854,911.19 المحاصيل، قطاع أسري، الري 004

 203,159.22 406,318.44 615,634.00 304,817.22 المحاصيل، قطاع أسري، الري 005

 203,159.22 406,318.44 615,634.00 155,771.80 المحاصيل، قطاع أسري، الري 053

 203,159.22 406,318.44 615,634.00 420,251.75 المحاصيل، قطاع أسري، الري 055

 117,109.64 234,219.27 354,877.69 215,275.67 المحاصيل، قطاع أسري، غير الري 162

 117,109.64 234,219.27 354,877.69 213,745.95 الريالمحاصيل، قطاع أسري، غير  166

 117,109.64 234,219.27 354,877.69 145,929.33 المحاصيل، قطاع أسري، غير الري 169

 117,109.64 234,219.27 354,877.69 195,130.70 المحاصيل، قطاع أسري، غير الري 194

 117,109.64 234,219.27 354,877.69 144,909.53 المحاصيل، قطاع أسري، غير الري 200

 117,109.64 234,219.27 354,877.69 229,872.84 المحاصيل، قطاع أسري، غير الري 205

 420,041.90 840,083.81 1,272,854.25 1,079,786.88 المحاصيل، قطاع غير أسري، الري 031

 420,041.90 840,083.81 1,272,854.25 342,525.66 المحاصيل، قطاع غير أسري، الري 032

 420,041.90 840,083.81 1,272,854.25 1,465,921.63 المحاصيل، قطاع غير أسري، الري 420

 163,412.99 326,825.98 495,190.88 205,033.92 المحاصيل، قطاع غير أسري، غير الري 120

 163,412.99 326,825.98 495,190.88 175,708.23 المحاصيل، قطاع غير أسري، غير الري 163

 163,412.99 326,825.98 495,190.88 163,041.58 المحاصيل، قطاع غير أسري، غير الري 173

 163,412.99 326,825.98 495,190.88 495,190.88 المحاصيل، قطاع غير أسري، غير الري 277

 809,566.40 1,619,132.79 2,453,231.50 518,660.41 الثروة الحيوانية، قطاع أسري، الري 021

 809,566.40 1,619,132.79 2,453,231.50 757,347.38 الثروة الحيوانية، قطاع أسري، الري 022

 809,566.40 1,619,132.79 2,453,231.50 1,164,078.88 الثروة الحيوانية، قطاع أسري، الري 023

 809,566.40 1,619,132.79 2,453,231.50 699,860.69 الثروة الحيوانية، قطاع أسري، الري 024

 809,566.40 1,619,132.79 2,453,231.50 569,367.75 الثروة الحيوانية، قطاع أسري، الري 027

 809,566.40 1,619,132.79 2,453,231.50 877,467.00 الثروة الحيوانية، قطاع أسري، الري 029

 809,566.40 1,619,132.79 2,453,231.50 2,453,231.50 الثروة الحيوانية، قطاع أسري، الري 030

 333,591.97 667,183.94 1,010,884.75 539,924.81 مختلط، قطاع أسري، الري 058

 333,591.97 667,183.94 1,010,884.75 1,504,570.25 مختلط، قطاع أسري، الري 059

 333,591.97 667,183.94 1,010,884.75 255,494.27 مختلط، قطاع أسري، الري 060

 333,591.97 667,183.94 1,010,884.75 686,325.94 مختلط، قطاع أسري، الري 061

 333,591.97 667,183.94 1,010,884.75 364,434.56 مختلط، قطاع أسري، الري 065

 333,591.97 667,183.94 1,010,884.75 346,599.97 مختلط، قطاع أسري، الري 067

 333,591.97 667,183.94 1,010,884.75 344,857.44 قطاع أسري، الريمختلط،  077

 333,591.97 667,183.94 1,010,884.75 211,876.84 مختلط، قطاع أسري، الري 078

 425,680.16 851,360.32 1,289,939.88 5,633,914.00 مختلط، قطاع غير أسري، الري 314

 425,680.16 851,360.32 1,289,939.88 838,355.75 مختلط، قطاع غير أسري، الري 350

 425,680.16 851,360.32 1,289,939.88 1,226,989.38 مختلط، قطاع غير أسري، الري 383

 425,680.16 851,360.32 1,289,939.88 471,020.75 مختلط، قطاع غير أسري، الري 418

 425,680.16 851,360.32 1,289,939.88 1,289,939.88 مختلط، قطاع غير أسري، الري 419

 2,187,261.95 4,374,523.89 6,628,066.50 407,167.53 مختلط، قطاع غير أسري، غير الري 112

 2,187,261.95 4,374,523.89 6,628,066.50 152,010.86 مختلط، قطاع غير أسري، غير الري 155

 2,187,261.95 4,374,523.89 6,628,066.50 198,653.17 مختلط، قطاع غير أسري، غير الري 170

 2,187,261.95 4,374,523.89 6,628,066.50 419,854.13 مختلط، قطاع غير أسري، غير الري 174

 2,187,261.95 4,374,523.89 6,628,066.50 6,628,066.50 مختلط، قطاع غير أسري، غير الري 209

 2,187,261.95 4,374,523.89 6,628,066.50 1,860,379.13 مختلط، قطاع غير أسري، غير الرى 210

 

 .2019-2018 بنجالديشالمصدر: دراسة تجريبية ، 

 

 اإلبالغ

 

 " على الخطوات التالية:1الخاصة بالمؤشر الفرعي "اإلبالغ تعتمد عملية 

 

 أعاله(. 6االستدامة )الجدول [ أعاله( مقابل عتبات 1المزرعة لكل هكتار )انظر الصيغة ]ناتج أوالً، يتم قياس قيم 
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 ناتجمن النسبة المئوية التسعين من قيم  2/3الزراعية التي تزيد قيمة إنتاجها الزراعي لكل هكتار عن  الملكياتسيتم تصنيف 

(. سيتم تصنيف 003الزراعية # الملكية المزرعة لكل هكتار لفئة معينة من المزرعة على أنها "مرغوبة" )على سبيل المثال، 

الزراعية الملكيات على أنها "غير مستدامة"، وأخيًرا،  1/3لكل هكتار عن المزرعة بها  ناتجالزراعية التي تقل قيم الملكيات 

المزرعة سيتم تصنيفها  ناتجمن النسبة المئوية التسعين من قيمة  1/3و  2/3المزرعة فيها للهكتار بين ناتج التي تتراوح قيمة 

 على أنها "مقبولة".

 

 استدامة المزرعة :7دول الج
 

الرقم التعريفى 

 للملكية األسرية
  نوع الملكية

 المزرعة  ناتجقيمة 

 لكل هكتار

النسبة المئوية 

 التسعون،

بحسب نوع 

 الملكية

 90من  2/3

 بالمائة

 90من  1/3

 بالمائة
   حالة االستدامة 

 مقبولة 203,159.22 406,318.44 615,634.00 387,112.94 المحاصيل، قطاع أسري، الري 001

 مرغوبة 203,159.22 406,318.44 615,634.00 1,070,756.13 المحاصيل، قطاع أسري، الري 003

 مرغوبة 203,159.22 406,318.44 615,634.00 854,911.19 المحاصيل، قطاع أسري، الري 004

 مقبولة 203,159.22 406,318.44 615,634.00 304,817.22 المحاصيل، قطاع أسري، الري 005

 غير مستدامة 203,159.22 406,318.44 615,634.00 155,771.80 المحاصيل، قطاع أسري، الري 053

 مرغوبة 203,159.22 406,318.44 615,634.00 420,251.75 المحاصيل، قطاع أسري، الري 055

 مقبولة 117,109.64 234,219.27 354,877.69 215,275.67 المحاصيل، قطاع أسري، غير الرى 162

 مقبولة 117,109.64 234,219.27 354,877.69 213,745.95 المحاصيل، قطاع أسري، غير الري 166

 مقبولة 117,109.64 234,219.27 354,877.69 145,929.33 المحاصيل، قطاع أسري، غير الري 169

 مقبولة 117,109.64 234,219.27 354,877.69 195,130.70  المحاصيل، قطاع أسري، غير الري 194

 مقبولة 117,109.64 234,219.27 354,877.69 144,909.53  المحاصيل، قطاع أسري، غير الري 200

 مقبولة 117,109.64 234,219.27 354,877.69 229,872.84  المحاصيل، قطاع أسري، غير الري 205

 مرغوبة 420,041.90 840,083.81 1,272,854.25 1,079,786.88 المحاصيل، قطاع غير أسري، الري 031

 غير مستدامة 420,041.90 840,083.81 1,272,854.25 342,525.66 المحاصيل، قطاع غير أسري، الري 032

 مرغوبة 420,041.90 840,083.81 1,272,854.25 1,465,921.63 المحاصيل، قطاع غير أسري، الري 420

 مقبولة 163,412.99 326,825.98 495,190.88 205,033.92 غير الريالمحاصيل، قطاع غير أسري،  120

 مقبولة 163,412.99 326,825.98 495,190.88 175,708.23 المحاصيل، قطاع غير أسري، غير الري  163

 غير مستدامة 163,412.99 326,825.98 495,190.88 163,041.58 المحاصيل، قطاع غير أسري، غير الرى 173

 مرغوبة 163,412.99 326,825.98 495,190.88 495,190.88 المحاصيل، قطاع غير أسري، غير الرى 277

 غير مستدامة 809,566.40 1,619,132.79 2,453,231.50 518,660.41 الثروة الحيوانية، قطاع أسري، الرى 021

 غير مستدامة 809,566.40 1,619,132.79 2,453,231.50 757,347.38  الثروة الحيوانية، قطاع أسري، الرى 022

 مقبولة 809,566.40 1,619,132.79 2,453,231.50 1,164,078.88 الثروة الحيوانية، قطاع أسري، الرى 023

 غير مستدامة 809,566.40 1,619,132.79 2,453,231.50 699,860.69 الثروة الحيوانية، قطاع أسري، الرى 024

 غير مستدامة 809,566.40 1,619,132.79 2,453,231.50 569,367.75 قطاع أسري، الرىالثروة الحيوانية،  027

 مقبولة 809,566.40 1,619,132.79 2,453,231.50 877,467.00 الثروة الحيوانية، قطاع أسري، الرى 029

 مرغوبة 809,566.40 1,619,132.79 2,453,231.50 2,453,231.50 الثروة الحيوانية، قطاع أسري، الرى 030

 مقبولة 333,591.97 667,183.94 1,010,884.75 539,924.81 مختلط، قطاع أسري، الرى 058

 مرغوبة 333,591.97 667,183.94 1,010,884.75 1,504,570.25 مختلط، قطاع أسري، الرى 059

 غير مستدامة 333,591.97 667,183.94 1,010,884.75 255,494.27 مختلط، قطاع أسري، الرى 060

 مرغوبة 333,591.97 667,183.94 1,010,884.75 686,325.94 مختلط، قطاع أسري، الرى 061

 مقبولة 333,591.97 667,183.94 1,010,884.75 364,434.56 مختلط، قطاع أسري، الرى 065

 مقبولة 333,591.97 667,183.94 1,010,884.75 346,599.97 مختلط، قطاع أسري، الرى 076

 مقبولة 333,591.97 667,183.94 1,010,884.75 344,857.44 مختلط، قطاع أسري، الرى 077

 غير مستدامة 333,591.97 667,183.94 1,010,884.75 211,876.84 مختلط، قطاع أسري، الرى 078

 مرغوبة 425,680.16 851,360.32 1,289,939.88 5,633,914.00 مختلط، قطاع غير أسري، الرى 314

 مقبولة 425,680.16 851,360.32 1,289,939.88 838,355.75 مختلط، قطاع غير أسري، الرى 350

 مرغوبة 425,680.16 851,360.32 1,289,939.88 1,226,989.38 مختلط، قطاع غير أسري، الرى 383

 مقبولة 425,680.16 851,360.32 1,289,939.88 471,020.75 مختلط، قطاع غير أسري، الرى 418

 مرغوبة 425,680.16 851,360.32 1,289,939.88 1,289,939.88 مختلط، قطاع غير أسري، الرى 419

 غير مستدامة 2,187,261.95 4,374,523.89 6,628,066.50 407,167.53  مختلط، قطاع غير أسري، غير الرى 112

 غير مستدامة 2,187,261.95 4,374,523.89 6,628,066.50 152,010.86 مختلط، قطاع غير أسري، غير الرى 155

 غير مستدامة 2,187,261.95 4,374,523.89 6,628,066.50 198,653.17 مختلط، قطاع غير أسري، غير الرى 170

 غير مستدامة 2,187,261.95 4,374,523.89 6,628,066.50 419,854.13 مختلط، قطاع غير أسري، غير الرى 174
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 مرغوبة 2,187,261.95 4,374,523.89 6,628,066.50 6,628,066.50 أسري، غير الرىمختلط، قطاع غير  209

 غير مستدامة 2,187,261.95 4,374,523.89 6,628,066.50 1,860,379.13  مختلط، قطاع غير أسري، غير الرى 210

 

 2019-2018الديش جالمصدر: دراسة تجريبية، بن

 

الزراعية وفقًا لحالة استدامتها، من المهم الحصول على المساحة الزراعية المقابلة لها )انظر  الملكيات، بمجرد تصنيف ثانيًا

 أدناه(. 8الجدول 

 

 حالة استدامة المزرعة :8الجدول 
 

الرقم التعريفى للملكية 

 األسرية
  المساحة الزراعية 

 حالة االستدامة

 المزرعة بالهكتار( ناتج)قيمة 

 مقبولة 0.90 001

 مرغوبة 0.20 003

 مرغوبة 0.28 004

 مقبولة 0.62 005

 غير مستدامة 6.07 053

 مرغوبة 0.81 055

 مقبولة 0.85 162

 مقبولة 1.58 166

 مقبولة 1.46 169

 مقبولة 0.61 194

 مقبولة 1.13 200

 مقبولة 0.77 205

 مرغوبة 23.63 031

 غير مستدامة 71.75 032

 مرغوبة 4.03 420

 مقبولة 0.79 120

 مقبولة 1.21 163

 غير مستدامة 6.27 173

 مرغوبة 1.02 277

 غير مستدامة 2.25 021

 غير مستدامة 0.67 022

 مقبولة 0.33 023

 غير مستدامة 1.70 024

 غير مستدامة 1.12 027

 مقبولة 0.57 029

 مرغوبة 0.21 030

 مقبولة 0.65 058

 مرغوبة 0.43 059

 مستدامةغير  0.96 060

 مرغوبة 0.57 061

 مقبولة 1.65 065

 مقبولة 0.21 076

 مقبولة 0.79 077

 غير مستدامة 0.47 078

 مرغوبة 1.78 314

 مقبولة 0.97 350

 مرغوبة 0.36 383

 مقبولة 1.62 418

 مرغوبة 0.39 419

 غير مستدامة 0.81 112

 غير مستدامة 2.43 155

 غير مستدامة 1.65 170
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 غير مستدامة 4.45 174

 مرغوبة 1.98 209

 غير مستدامة 8.98 210

 
 2019-2018الديش جالمصدر: دراسة تجريبية، بن

 

تتضمن الخطوة األخيرة إضافة وحساب إجمالي المساحة الزراعية في البلد في ظل حالة استدامة معينة وحساب النسبة المقابلة 

 :على النحو التالىعن هذا المؤشر  لإلبالغ)على إجمالي المساحة الزراعية(. سيبدو نهج لوحة القيادة 

 

 :1اإلبالغ عن المؤشر الفرعي رقم  :9الجدول 
 

 نسبة المساحة الزراعية المساحة الزراعية بالهكتار (#1حالة المؤشر الفرعى ) االستدامةحالة 

 %11 55.9 مرغوبة

 %18 93.7 مقبولة

 %71 360.1 غير مستدامة

 %100 509.8 اإلجمالى

 
 2019-2018الديش جالمصدر: دراسة تجريبية، بن
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II-2 :صافي دخل المزرعة 
 

المؤشر الفرعي نسبة المناطق الزراعية الصالحة اقتصاديًا أو المربحة بمرور هذا يقيس المؤشر الفرعي. لهذا  األساس المنطقى

معينة مربحة في السنوات ملكية الوقت حسب حالة االستدامة. يتم تصنيف حالة االستدامة على أساس عدد المرات التي كانت فيها 

 .المتعاقبة الثالث الماضية

 

 معايير االستدامة.

 ثالث سنوات ماضية متعاقبة(: أرباح أعلى من الصفر آلخر بةاألخضر )مرغو 

 المتعاقبة (: أرباح أعلى من الصفر لمدة سنة واحدة على األقل من السنوات الثالث الماضيةةاألصفر )مقبول 

 المتعاقبة الثالث الماضيةللسنوات (: أرباح أقل من الصفر ةاألحمر )غير مستدام 

 

بشكل عام، يتم حساب المعلومات حول ربحية المزرعة باستخدام المعلومات التفصيلية  .إلى حسابها المتغيرات األوليةمن صياغة 

 ؛التاليةالمتوفرة حول اإليرادات والتكاليف، باستخدام الصيغة 

 

𝑵𝑭𝑰 =  𝑪𝑹 + 𝒀𝒌 − 𝑶𝑬 − 𝑫𝒆𝒑 +  ∆𝑰𝒏      [2] 
 

 :حيث

 NFI  =إجمالي صافي دخل المزرعة 

  CR  =إجمالي المقبوضات النقدية للمزرعة بما في ذلك مدفوعات البرنامج المباشرة 

 𝒀𝒌  =الدخل العيني 

 OE  =)إجمالي نفقات التشغيل بعد الحسومات )بما في ذلك تكاليف العمالة 

 Dep  =رسوم اإلهالك 

 ΔInv =قيمة التغير فى المخزون. 

 

 جمعها من مسح المزرعة، كما في المصفوفة أدناه.يتم دمج المتغيرات األولية مع المعلومات التي تم 

 

 متغيرات خام

 متغيرات أساسية

قيمة ناتج 

من 

 المحاصيل

قيمة 

الناتج من 

 الماشية

قيمة الناتج 

من جميع 

منتجات 

 المزرعة

إجمالى 

قيمة ناتج 

 المزرعة

تكلفة 

 العمالة

تكاليف 

غير 

 عمالية

 اإلهالك
إجمالى 

 التكاليف

قيمة 

التغير فى 

 المخزون

 الربحية

 5بوابة المزرعة لكل محصول )بحد أقصى  سعر

 محاصيل( لكل وحدة
          

           )بالكيلوجرام( كمية كل محصول 

سعر بوابة المزرعة لكل منتج ثانوي للمحاصيل )بحد 

 منتجات( لكل وحدة 5أقصى 
          

           كمية كل محصول منتج ثانوى )بالكيلوجرام(

           ( لكل وحدة5سعر بوابة المزرعة لكل ماشية )بحد أقصى 

           كمية كل نوع من الماشية

)بحد  ى من الماشيةسعر بوابة المزرعة لكل منتج ثانو

 ( لكل وحدة5أقصى 
          

           نوع من الماشية ومنتجاتها الثانويةكمية كل 

منتجات المزرعة )بحد المزرعة لكل منتج من  سعر بوابة
 ( لكل وحدة5أقصى 

          

           كل منتج من منتجات المزرعةكمية 

           العمالةتكاليف 

           )تشغيلية( تكاليف غير عمالية

           اإلهالك

           التغير فى المخزون

 

يتطلب تقدير الربحية على مستوى المزرعة عموًما تجميع السجالت المالية األساسية للمزرعة، أي المعامالت اليومية أو 

األسبوعية أو الشهرية أو الموسمية بطريقة منظمة. بشكل عام، تحتفظ المزارع التجارية الكبيرة بسجالت مالية مفصلة، ومع ذلك، 

ة الكفاف الصغيرة، نادًرا ما تتم ممارسة حفظ السجالت المالية وال توجد على اإلطالق في في حالة المزارع المتوسطة وزراع

 معظم البلدان. 
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في حالة عدم توفر البيانات التفصيلية على مستوى المزرعة ، يمكن استخدام خيار ثاني حيث يتم حساب التقديرات بناًء على 

كمية المخرجات أو اإلنتاج وكمية المدخالت، وأسعار عند البوابة والقيم المختلفة. فى إعالن المزارع )اإلجابة المبلغ عنها ذاتيًا( ل

 والضرائب.إهمال اإلهالك وتباين المخزونات  يجوزهذه الحاالت، 

 

باإلضافة إلى ذلك، في حالة عدم توفر عناصر البيانات المطلوبة لحساب صافي دخل المزرعة على اإلطالق، يتم أيًضا تقديم 

الزراعية خالل السنوات التقويمية الثالثة الماضية. الحساب المقدم الملكية ثالث مبسط، بناًء على إعالن المزارع عن ربحية خيار 

 في هذه األداة هو للخيار الثالث. قد يتطلب إنشاء هذه المؤشرات الفرعية، لذلك متغيًرا أساسيًا واحدًا فقط يُشتق عادةً من المعلومات

جمعها من خالل مسح المزرعة. تصف المصفوفة أدناه كيفية دمج المعلومات من المسح )أي البيانات األولية(  النوعية التي تم

 الشتقاق المتغير األساسي.

 

 أوليةمتغيرات 
 متغيرات أساسية

 الدخل الصافى للمزرعة

كم مرة كانت الملكية الزراعية مربحة خالل 

 السنوات التقويمية الثالث الماضية؟
  

 

الزراعية مربحة )أو ال( على مدى السنوات الثالث الملكية يوضح المتغير األساسي ما إذا كانت . األساسيةمحتوى المتغيرات 

 الماضية.

 

الزراعية اعتمادًا على عدد الملكيات بشكل عام، يتم تحديد حالة استدامة حسب حالة االستدامة. بالزراعية  الملكياتتوصيف 

أدناه حالة  10مربحة خالل السنوات الثالث الماضية قبل تاريخ المقابلة. يوضح الجدول الملكية الزراعية المرات التي كانت فيها 

 الديش.جباستخدام بيانات حقيقية من دراسة تجريبية في بنالملكية استدامة 

 

 .2018الديش جعتبات االستدامة المحسوبة لكل فئة من المزارع. المصدر: مسح المزرعة )دراسة تجريبية(، بن :10الجدول 

 
الرقم التعريفى 

 للملكية األسرية
 حالة االستدامة عدد المرات التى كانت فيها الملكية الزراعية مربحة

 مقبولة مربحة في سنتين من أصل ثالث سنوات 001

 مرغوبة ثالث سنوات من أصل ثالث سنواتفي مربحة  002

 مقبولة ربحة فى إحدى السنوات الثالث فقط 013

 غير مستدامة غير مربحة لجميع السنوات الثالث 181

 غير مستدامة غير مربحة لجميع السنوات الثالث 186

 مرغوبة مربحة في ثالث سنوات من أصل ثالث سنوات 414

  غير مستدامة الثالثغير مربحة لجميع السنوات  416

 مرغوبة مربحة في ثالث سنوات من أصل ثالث سنوات 418

 مرغوبة مربحة في ثالث سنوات من أصل ثالث سنوات 419

 

 اإلبالغ

 

 الخطوات التالية: إلى" 2الخاصة بالمؤشر الفرعي "اإلبالغ تستند عملية 

 

 10خالل السنوات الثالث الماضية مقابل عتبات االستدامة )الجدول مربحة الملكية أوالً، تم قياس عدد المرات التي كان فيها 

 أعاله(.

 

تتضمن الخطوة األخيرة حساب إجمالي المساحة الزراعية في البلد في ظل حالة استدامة معينة وحساب النسبة المقابلة )على 

 :على النحو التالىإجمالي المساحة الزراعية(. سيبدو نهج لوحة القيادة لإلبالغ 
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 2المؤشر الفرعي رقم اإلبالغ عن  :11الجدول 
 

 (2حالة االستدامة )المؤشر الفرعى رقم 
المساحة المزروعة 

 بالهكتار

نسبة المساحة 

 المزروعة

 %47 237.5 مرغوبة

 %49 250.0 مقبولة

 %4 22.3  غير مستدامة

 %100 509.8 اإلجمالى
 

 2019-2018الديش جالمصدر: دراسة تجريبية، بن
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II-3 :آليات تخفيف المخاطر 
 

ليات الملكية الزراعية آلاستخدام مدى أو إمكانية النفاذ إلى يقيس هذا المؤشر الفرعي المؤشر الفرعي. هذا لاألساس المنطقى 

 التخفيف من المخاطر التالية في حالة حدوث صدمة خارجية:

  الرسمي على حد سواء(.االئتمان )الرسمي وغير االستفادة من إلى أو إمكانية الوصول 

 .الوصول إلى التأمين أو االستفادة منه 

  (.الملكية٪ من إجمالي قيمة إنتاج 66في التنويع الزراعي )حصة سلعة زراعية واحدة ال تزيد عن 

 

 معايير االستدامة.

  المذكورة أعاله.األخضر )مرغوب(: الوصول إلى أو االستفادة من اثنتين على األقل من آليات التخفيف الثالثة 

 .أصفر )مقبول(: الوصول إلى واحدة على األقل من آليات التخفيف الثالثة المذكورة أعاله أو االستفادة منها 

 .األحمر )غير مستدام(: ال يمكن الوصول إلى آليات التخفيف الثالثة المذكورة أعاله 

 

بشكل عام، تتطلب المعلومات المتعلقة بآليات تخفيف المخاطر التي تغذي هذه . هامن صياغة المتغيرات األولية إلى حساب

التي تم جمعها من خالل المسح. األساسية متغيرات أولية يمكن اشتقاقها من عدد من المتغيرات  3المؤشرات الفرعية حساب 

التأمين. االستفادة من ( الوصول/ 3و ( الوصول/ الحصول على االئتمان 2( التنويع في المزرعة. 1المتغيرات األساسية هي 

 لهذا المؤشر الفرعي.األساسية توضح المصفوفة أدناه البيانات األولية الالزمة لحساب المتغيرات 

 

 األوليةالمتغيرات 

 المتغيرات األساسية

 ناتجقيمة  ناتجقيمة  ناتجقيمة 
إجمالى 
 المزرعة

 بالمزرعة

إمكانية 

الحصول 
على/ 

 استفادت من

إمكانية 

الحصول 
على/ 

 استفادت من

 التأمين  االئتمان التنويع  قيمة اإلنتاج المزرعة المواشى المحاصيل

محاصيل( لكل  5سعر بوابة المزرعة لكل محصول )بحد أقصى 
 وحدة

              

               (UOMكمية كل محصول على حدة )
المحاصيل )بحد أسعار بوابة المزرعة لكل منتج ثانوى من 

 ( لكل وحدة5أقصى 
              

               (UOMكمية كل منتج ثانوى لكل محصول )
( لكل 5أسعار بوابة المزرعة لكل نوع من الماشية )بحد أقصى 

 وحدة
              

               كمية كل نوع من الماشية
)بحد أقصى أسعار بوابة المزرعة لكل منتج ثانوى من الماشية 

 ( لكل وحدة5
              

               كمية كل منتج من المنتجات الثانوية للماشية
أسعار بوابة المزرعة لكل منتج من منتجات المزرعة )بحد 

 ( لكل وحدة5أقصى 
              

               كمية كل منتج من منتجات المزرعة
إمكانية الحصول على االئتمان أو أقرت المزرعة أنه كان لديها 

 أنها استفادت من تلك اإلمكانية
              

أقرت المزرعة أنه كان لديها إمكانية الحصول على التأمين أو 
 أنها استفادت من تلك اإلمكانية
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 .األساسيةمحتوى المتغيرات 
 

الزراعية. يتم حساب الملكية سجل نصيب قيمة إنتاج سلعة زراعية واحدة من إجمالي قيمة إنتاج يالتنويع في المزرعة.  -1

 هذا المتغير وفقًا للصيغة أدناه:

𝑂𝑛 − 𝑓𝑎𝑟𝑚 𝑑𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 =
𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒 𝑜𝑓 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑖,𝑐

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 𝑜𝑓 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑜𝑓 𝑡ℎ𝑒 ℎ𝑜𝑙𝑑𝑖𝑛𝑔𝑖
                                    [3] 

 

 التنويع بالمزرعة يساوى قيمة اإلنتاج مقسومة على إجمالى قيمة إنتاج الملكية

 

-i)الزراعية بالملكية المتعلقة ( c-th)هي قيمة إنتاج السلعة الزراعية (𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒 𝑜𝑓 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑖,𝑐) 〖قيمة اإلنتاج〗حيث 

th ) الملكيةوالقيمة اإلجمالية إلنتاج〗  𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 𝑜𝑓 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑜𝑓 𝑡ℎ𝑒 ℎ𝑜𝑙𝑑𝑖𝑛𝑔𝑖  هي القيمة اإلجمالية إلنتاج

 .(i-th) الزراعية الملكية

 

أو كان لديها  االئتمانمن الزراعية التي استفادت الملكيات يلتقط هذا المتغير تلك االئتمان. استفادت من الوصول إلى/  -2

 .إمكانية للحصول عليه

 

لديها إمكانية كان أو من التأمين الزراعية التي استفادت  الملكياتهذا المتغير يلتقط . استفادت من التأمينالوصول إلى /  -3

 .للحصول عليه

 

الزراعية اعتمادًا على عدد آليات الملكيات بشكل عام، يتم تحديد حالة استدامة االستدامة. بحسب حالة الزراعية توصيف الملكية 

باستخدام بيانات حقيقية من دراسة الملكية أدناه حالة استدامة  12الزراعية. يوضح الجدول تبنتها الملكية تخفيف المخاطر التي 

 (.2019-2018)الديش جتجريبية في بن

 

االئتمان  آليات لتخفيف المخاطر )الوصول إلى 3آليتين من أصل باتخاذ  001الزراعية رقم قامت الملكية على سبيل المثال، 

٪ من إجمالي قيمة 76الخاصة: إنتاج مزرعتها من (، على الرغم من أنها ال تنوع أو االستفادة من أحدهما أو كالهما والتأمين

لمؤشر ا"، وفقًا لمنهجية ةالزراعية "مرغوبالملكية . ومع ذلك، فإن حالة االستدامة لهذه فقط يأتي من سلعة واحدةاإلنتاج الزراعي 

 .األول للمقصد الرابع لهدف التنمية المستدامة الثانى

 

 حالة االستدامة على أساس عدد آليات التخفيف من المخاطر المعتمدة. :12الجدول 

 
الرقم 

التعريفى 

للملكية 

 األسرية

حصة اإلنتاج 

 ةللسلع
 1الزراعية #

حصة اإلنتاج 

للسلعة 
 2الزراعية #

حصة اإلنتاج 

للسلعة 
 3الزراعية #

التنويع 

 بالمزرعة

إمكانية الحصول على/ 

 االستفادة من االئتمان

إمكانية الحصول على/ 

 االستفادة من التأمين

إجمالى عدد آليات 

تخفيف المخاطر 
 المعتمدة

المؤشر الفرعى 

 لالستدامة 3

 مرغوب 2 1 1 0 0% 24% 76% 001

 مرغوب 2 1 1 0 0% 32% 68% 002

 مقبول 1 0 0 1 34% 33% 33% 003

 غير مستدام 0 0 0 0 0% 0% 100% 004

 2019 -2018الديش جالمصدر: دراسة تجريبية ، بن

 

 اإلبالغ

 

 التالية:الخطوات إلى " 3الخاصة بالمؤشر الفرعي "اإلبالغ تستند عملية 

 

 أعاله(. 12الزراعية مقابل معايير االستدامة )الجدول الملكيات أوالً، يتم قياس عدد آليات التخفيف من المخاطر التي تتبناها 

 

تتضمن الخطوة األخيرة إضافة وحساب إجمالي المساحة الزراعية في البلد نظًرا لحالة االستدامة وحساب النسبة المقابلة )على 

 :على النحو التالىإجمالي المساحة الزراعية(. سيبدو نهج لوحة القيادة لإلبالغ عن هذا المؤشر 

 

 3اإلبالغ عن المؤشر الفرعي رقم  :13الجدول 
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 المساحة الزراعية بالهكتار (3االستدامة )المؤشر الفرعى رقم حالة 
نسبة المساحة 

 الزراعية

 %56 286.3 مرغوبة

 %29 148.9 مقبولة

 %15 74.6 غير مستدامة

 %100 509.8 اإلجمالى

 

 .2019-2018الديش جالمصدر: دراسة تجريبية، بن
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II-4 :انتشار تدهور التربة 
 

الزراعية والمناطق الزراعية  الملكياتالمؤشر الفرعي حالة استدامة هذا يقيس المؤشر الفرعي. هذا وراء  األساس المنطقى

التهديدات عرض المرتبطة بها على أساس أربعة تهديدات على صحة التربة قد تواجهها خالل السنوات الثالث الماضية، ويتم 

 على النحو التالي:

  (المياهالرياح أو بفعل تآكل )فقدان التربة السطحية 

 انخفاض خصوبة التربة 

 التشبع بالمياه 

 التملح 

 ... أي نوع آخر، حدد 

 

 معايير االستدامة.

  المتأثرة بأي من التهديدات األربعة المختارة لصحة التربة ال تذكر )أقل من  المجتمعةاألخضر )مرغوب(: المساحة

 ٪ من إجمالي مساحة الزراعة بالمزرعة(.10

  50٪ و 10المتأثرة بأي من التهديدات األربعة المختارة لصحة التربة تتراوح بين  المجتمعةأصفر )مقبول(: المساحة ٪

 من إجمالي مساحة الزراعة بالمزرعة.

  من 50المتأثرة بأي من التهديدات األربعة المختارة لصحة التربة تزيد عن المجتمعة األحمر )غير مستدام(: المساحة ٪

 مساحة الزراعة بالمزرعة.إجمالي 

 

بشكل عام، تتطلب المعلومات المتعلقة بانتشار تدهور التربة حساب عدد من المتغيرات . حسابهامن صياغة المتغيرات األولية إلى 

تأثرت  الزراعية قدت الملكية ( ما إذا كان1التي يمكن اشتقاقها من خالل استنتاج المعلومات من المسح المتعلق بما يلي: األساسية 

التي للملكية ، وكذلك المساحة الزراعية للملكية( إجمالي المساحة الزراعية 2أعاله أم ال؛  ةتدهور التربة المذكورتهديدات  بأي من

المتأثرة بأي من التهديدات األربعة المختارة. تسمح المصفوفة أدناه المساحة المجتمعة ( حصة 3تأثرت بهذه التهديدات. وأخيًرا 

 المستخدمة لبناء المؤشر الفرعي النهائي.األساسية يع المتغيرات بتحديد جم

 

 األوليةالمتغيرات 

 المتغيرات األساسية

 أخرى 4التهديد رقم  3التهديد رقم  2التهديد رقم  1التهديد رقم 

المزرعة 

المتأثرة بأى 

من تلك 

 التهديدات

المساحة 

 الزراعية

المساحة 

الزراعية 

 المتأثرة

حصة المساحة 

الزراعية 

المتأثرة بأى 

من تلك 

 التهديدات

                  تآكل التربة

                  انخفاض خصوبة التربة

                  التشبع بالمياه

                  التملح

          أى تهديد آخر )حدد(

                  المساحة التى تكسوها محاصيل تحت صوبة أو سقيفة مرتفعة

                  المساحة التى تكسوها محاصيل خارجية أو سقيفة منخفضة

                  المساحة البور مؤقتاً 

                  المساحة التى تكسوها مروج ومراعى مؤقتة

                  المساحة التى تكسوها حدائق مطبخ وساحات خلفية

محاصيل دائمة تحت صوبة أو سقيفة المساحة التى تكسوها 

           عالية

 

      

تحت صوبة أو سقيفة المساحة التى تكسوها محاصيل دائمة 

           منخفضة

 

      

                  المساحة التى تكسوها مروج أو مراعى دائمة

                  المساحة المتأثرة

                  عوامل التحويل إلى هكتار

 

 .األساسيةمحتوى المتغيرات 
 

الزراعية بتعرية التربة )فقدان التربة السطحية  الملكيةإذا تأثرت مساحة  1. متغير وهمي يأخذ القيمة 1التهديد رقم  -1

 الرياح أو التعرية المائية(بفعل 

 

 بانخفاض خصوبة التربة.الزراعية الملكية إذا تأثرت مساحة  1متغير وهمي يأخذ القيمة . 2التهديد رقم  -2

 

 الزراعية بالتشبع بالمياه، بما في ذلك الفيضانات.الملكية إذا تأثرت منطقة  1متغير وهمي يأخذ القيمة . 3التهديد رقم  -3
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 الزراعية بتمليح األرض المروية.الملكية إذا تأثرت مساحة  1متغير وهمي يأخذ القيمة . 4التهديد رقم  -4

 

 الزراعية بأي من مخاطر تدهور التربة.الملكية إذا تأثرت مساحة  1متغير وهمي يأخذ القيمة  المزرعة تتأثر بأي تهديد. -5

 

يقيس هذا المتغير مساحات األراضي الزراعية للمزرعة بالهكتار من األرض. يتم حسابه . للملكيةالمساحة الزراعية  -6

 :الملكية التى تكسوهابجمع مساحة 

  سقيفة مرتفعةأو صوبة المحاصيل المؤقتة تحت 

  سقيفة منخفضة المحاصيل المؤقتة في الهواء الطلق أو تحت 

  اً مؤقتبور 

 مروج ومراعي مؤقتة 

 حدائق المطبخ والساحات الخلفية 

  سقيفة مرتفعةأو صوبة محاصيل دائمة تحت 

  سقيفة منخفضةمحاصيل دائمة في الهواء الطلق أو تحت 

 مروج ومراعي دائمة 

 

يقيس هذا المتغير مساحات األراضي الزراعية للمزرعة التي تأثرت بأي من تهديدات المنطقة الزراعية المتضررة.  -7

 كتارات من األرض.بهتدهور التربة المذكورة أعاله، 

 

 〖المساحة الزراعية المتأثرة〗حصة المساحة الزراعية المتأثرة بأي تهديد =  -8
(𝐴𝑔𝑟𝑖𝑐𝑢𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙 𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑎𝑓𝑓𝑒𝑐𝑡𝑒𝑑𝑖) المساحة الزراعية للحيازة مقسومة على 

(𝐴𝑔𝑟𝑖𝑐𝑢𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙 𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑜𝑓 𝑡ℎ𝑒 ℎ𝑜𝑙𝑑𝑖𝑛𝑔𝑖 ) التي للملكية يقيس هذا المتغير نسبة إجمالي المساحة الزراعية

 الزراعية حسب حالة االستدامة المقابلة.الملكية تأثرت بمخاطر تدهور التربة. يمثل المتغير الرئيسي لتصنيف 

 

الزراعية اعتمادًا على نسبة الملكيات بشكل عام، يتم تحديد حالة استدامة حالة االستدامة. حسب الزراعية بالملكية  توصيف

باستخدام بيانات حقيقية من الملكية أدناه حالة استدامة  14أي تهديدات. يوضح الجدول إجمالي المساحة الزراعية التي تأثرت ب

 (.2019-2018)بنجالديش دراسة تجريبية في 

 

في  45تهديدات تدهور التربة، مما أثر بشكل عام على من أربعة من اثنين ب 001الزراعية رقم الملكية  تعلى سبيل المثال، تأثر

الزراعية "مقبولة". الملكية المائة من المساحة اإلجمالية. بالنظر إلى المعايير الموضوعة في المنهجية، فإن حالة االستدامة لهذه 

ا لم تتأثر بأي تهديدات تتعلق " ، حيث إنهةمرغوب( "3( و)2رقمى )وعلى نفس المنوال، فإن حالة استدامة الحيازات الزراعية 

 بتدهور التربة.

 

 المتأثرة بمخاطر تدهور التربة.للملكية حالة االستدامة على أساس نسبة المساحة اإلجمالية  :14الجدول 
 

الرقم 

التعريفى 

للملكية 

 األسرية

 تآكل التربة
انخفاض 

 خصوبة التربة

التشبع بالمياه، بما 

 فى ذلك الفيضانات

تملح األراضى 

 المروية

المساحة المزروعة 

 للملكية

المساحة الزراعية 

 المتأثرة

المساحة 

 المتأثرة

ار تدهور التربة: حالة انتش

 االستدامة

 ال 001
انخفاض 

 خصوبة التربة
 مقبولة %45 0.40 0.90 ال التشبع بالمياه

 مرغوبة %0 - 0.28 ال ال ال ال 002

 مرغوبة %0 - 0.20 ال ال ال ال 003

 التربة تآكل 004
انخفاض 

 خصوبة التربة
 غير مستدامة %74 0.20 0.28 ال ال

 ال 005
انخفاض 

 خصوبة التربة
 غير مستدامة %58 0.36 0.62 ال التشبع بالمياه

 تآكل التربة 006
انخفاض 

 خصوبة التربة
 غير مستدامة %64 0.51 0.79 ال ال

 مستدامة غير %75 1.62 2.15 ال التشبع بالمياه ال تآكل التربة 007

 .2019-2018الديش جالمصدر: دراسة تجريبية ، بن
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 الخطوات التالية:إلى " 4الخاصة بالمؤشر الفرعي "اإلبالغ تستند عملية 

 

التي تأثرت بأي من تهديدات تدهور التربة المذكورة أعاله مقابل معايير  للملكيةأوالً، يتم قياس نسبة المساحة الزراعية اإلجمالية 

 االستدامة )الجدول أعاله(.

 

تتضمن الخطوة األخيرة حساب إجمالي المساحة الزراعية في البلد في ظل حالة استدامة معينة وحساب النسبة المقابلة )على 

 :على النحو التالىإلبالغ عن هذا المؤشر إجمالي المساحة الزراعية(. سيبدو نهج لوحة القيادة ل

 

 4، المؤشر الفرعي رقم المؤشر األول للمقصد الثانى لهدف التنمية المستدامة الرابعاإلبالغ عن  :15الجدول 
 

 نسبة المساحة الزراعية المساحة الزراعية بالهكتار (4حالة االستدامة )المؤشر الفرعى رقم 

 %51 259.8 مرغوبة

 %29 147.0 مقبولة 

 %20 103.0  غير مستدامة

 %100 509.8 الهكتار(ب)إجمالى المساحة الزراعية 

 

 .2019-2018الديش جالمصدر: دراسة تجريبية، بن
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II-5 :التباين في توافر المياه 
 

االستدامة المرتبطة المؤشر الفرعي نسبة المساحات الزراعية حسب حالة هذا يلتقط المؤشر الفرعي. هذا وراء  األساس المنطقى

 بالمزارع التي تستخدم المياه للري:

  على األقل من المساحة الزراعية؛ و10استخدام المياه لري المحاصيل في ٪ 

 )انخفاض توافر المياه بمرور الوقت؛ و )أو 

 عدم كفاءة عمل المنظمات المسؤولة عن تخصيص المياه 

 

 معايير االستدامة

 

 من 10على مر السنين، للمزارع التي تروي المحاصيل على أكثر من  مستقراً (: يظل توافر المياه ةاألخضر )مرغوب ٪

 ٪ من مساحتها الزراعية10المساحة الزراعية بالمزرعة. النتيجة االفتراضية للمزارع التي تروى أقل من 

  :)راعية للمزرعة، وال يعرف ما إذا ٪ على األقل من المساحة الز10ستخدم المياه لري المحاصيل في تأصفر )مقبول

تعمل انخفاًضا في توافر المياه على مر السنين، ولكن هناك منظمة تواجه على مر السنين، أو  مستقراً كان توافر المياه 

 المياه بشكل فعال بين المستخدمين.على تخصيص 

 .األحمر )غير مستدام(: في جميع الحاالت األخرى 

 

في توافر المياه حساب أربعة بالتباين بشكل عام، تتطلب المعلومات المتعلقة . بهاإلى حسااألساسية من صياغة المتغيرات 

الزراعية الملكية ( ما إذا كانت 1متغيرات أولية رئيسية يمكن اشتقاقها من خالل استنتاج المعلومات من المسح المتعلق بما يلي: 

( ما إذا كانت المياه )أم ال( تظل 3التي استخدمت فيها المياه لري المحاصيل. الملكية ( نسبة مساحة 2تروى أراضيها أم ال؛ 

( إذا كانت هناك منظمات تقوم بتخصيص المياه بشكل فعال بين المستخدمين. يتم سرد قائمة 4مستقرة على مر السنين؛ وأخيًرا 

 المتغيرات األولية في المصفوفة أدناه.

 

 المتغيرات األولية

 اسيةالمتغيرات األس

استخدام 

المياه لرى 

 المحاصيل

إجمالى 

المساحة 

 المروية

نقص فى 

 توافر المياه
المنظمات المعنية 

 بتخصيص المياه
إجمالى المساحة 

 المزروعة للملكية

النسبة المئوية 

إلجمالى المساحة 

 المروية

       الملكية الزراعية تستخدم المياه لرى المحاصيل

اإلفادة بها ذاتياً إلجمالى المساحة المروية من النسبة المئوية التى تمت 

 الملكية
      

       انخفاض ملحوظ فى توافر المياه

       منظمات تعمل على تخصيص المياه فى المنطقة التى تقع بها هذه الملكية

       محاصيل مؤقتة فى الهواء الطلق أو تحت سقيفة منخفضة

       مرتفعةمحاصيل مؤقتة تحت صوبة أو سقيفة 

 ً        منطقة بور مؤقتا

       منطقة تكسوها مروج ومراعى مؤقتة

       منطقة تكسوها حدائق المطبخ والساحات الخلفية

       منطقة تكسوها محاصيل دائمة فى الهواء الطلق أو تحت سقيفة منخفضة

       منطقة تكسوها محاصيل دائمة تحت صوبة أو سقيفة مرتفعة

       دائمةمنطقة تكسوها مروج ومراعى 

       عوامل التحويل إلى هكتار

 

 .األساسيةمحتوى المتغيرات 
 

 الزراعية تستخدم المياه لري المحاصيل.الملكية إذا كانت  1متغير وهمي يأخذ القيمة استخدام المياه لري المحاصيل.  -1

 حيث كانت المياه تستخدم لري المحاصيل.للملكية يقيس هذا المتغير المساحة الزراعية إجمالي المساحة المروية.  -2

 الزراعية أي انخفاض في توافر المياه.الملكية إذا الحظت  1متغير وهمي يأخذ القيمة توافر المياه. انخفاض  -3

هذه فيها تقع إذا كانت هناك منظمات تتعامل مع تخصيص المياه في المنطقة التي  1متغير وهمي يأخذ القيمة المنظمات.  -4

 .الملكية

يقيس هذا المتغير مساحات األراضي الزراعية للمزرعة بالهكتار من األرض. يتم حسابه . للملكيةالمساحة الزراعية  -5

 :الملكية التى تكسوهابجمع مساحة 

 السقيفة العاليةأو الصوبة ت محصول مؤقت تح 

  منخفضةسقيفة مؤقتة في الهواء الطلق أو تحت محاصيل 
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  اً مؤقتبور 

 مروج ومراعي مؤقتة 

 حدائق المطبخ والساحات الخلفية 

  سقيفة عالية أو صوبة محصول دائم تحت 

  منخفضةسقيفة في الهواء الطلق أو تحت محصول دائم 

  مراعي دائمةومروج 

 

Percentage of total area irrigated = 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑖𝑟𝑟𝑖𝑔𝑎𝑡𝑒𝑑𝑖

𝐴𝑔𝑟𝑖𝑐𝑢𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙 𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑜𝑓 𝑡ℎ𝑒 ℎ𝑜𝑙𝑑𝑖𝑛𝑔𝑖
 ;  

 مقسومة( 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑖𝑟𝑟𝑖𝑔𝑎𝑡𝑒𝑑𝑖) = إجمالي المساحة المرويةالنسبة المئوية من إجمالي المساحة المروية  -6

؛ يقيس هذا المتغير نسبة المساحة (𝐴𝑔𝑟𝑖𝑐𝑢𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙 𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑜𝑓 𝑡ℎ𝑒 ℎ𝑜𝑙𝑑𝑖𝑛𝑔𝑖) على المساحة الزراعية للملكية

 حيث تم استخدام المياه لري المحاصيل؛للملكية الزراعية اإلجمالية 

 

الزراعية وفقًا للمعايير المحددة الملكيات بشكل عام، يتم تحديد حالة استدامة حالة االستدامة. حسب الزراعية ب توصيف الملكية

 .بنجالديشمن االختبار باستخدام بيانات للملكية أدناه حالة االستدامة  16في المنهجية. يوضح الجدول 

 

٪( ولكن 90الزراعية تقريبًا ) المياه لري المحاصيل على جميع األراضي 001الزراعية رقم الملكية على سبيل المثال، استخدمت 

أبلغت ذاتيًا أن المياه متوفرة دائًما بكميات كافية، مما أدى إلى حالة استدامة "مرغوبة". على النقيض من ذلك، فإن حالة االستدامة 

( نسبة المساحة الزراعية حيث تم استخدام المياه لري المحاصيل أكبر بكثير 1"غير مستدامة" ألن:  036الزراعية رقم للملكية 

دائًما بكميات كافية. أخيًرا، نظًرا لوجود منظمة تتعامل مع متاحة ( اإلفادة الذاتية بأن المياه غير مستدامة ليس 2٪ و10من 

 "مقبولة".تعد  002الزراعية # للملكية  تخصيص المياه، فإن حالة االستدامة

 

 حالة االستدامة على أساس التباين في توافر المياه. :16الجدول 

 
الرقم 

التعريفى 

للملكية 

 األسرية

 االنخفاض فى توافر المياه
المنظمة تتعامل مع 

 تخصيص المياه
 المساحة المروية

التباين فى توافر 

 المياه: حالة االستدامة

 مرغوبة %89.7  المياه متوفرة دائما بكمية كافيةال،  001

002 
)آبار( بلدي ينخفض بئر نعم، مستوى المياه في 

 تدريجيا

نعم، وهم يعملون 

 جيداً 
 مقبولة 71.4%

 مرغوبة %100.0  ال، المياه متوفرة دائما بكمية كافية 003

 مرغوبة %74.3  ال، المياه متوفرة دائما بكمية كافية 034

 مرغوبة %88.8  المياه متوفرة دائما بكمية كافية ال، 035

036 
نعم، مستوى المياه في بئر )آبار( بلدي ينخفض 

 تدريجيا
 غير مستدامة %74.0 ال، ال يوجد

 مرغوبة %0.0  ال أعلم 037
 .2019-2018الديش جالمصدر: دراسة تجريبية، بن
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 :اإلبالغ

 

الزراعية وفقًا لحالة االستدامة الملكية الخطوات التالية. بمجرد تصنيف إلى " 5الفرعي "الخاصة بالمؤشر اإلبالغ تستند عملية 

الخاصة بها، فإن الخطوة األخيرة تتضمن حساب إجمالي المساحة الزراعية في الدولة في ظل حالة استدامة معينة وحساب النسبة 

 :على النحو التالىادة لإلبالغ عن هذا المؤشر المقابلة )على إجمالي المساحة الزراعية(. سيبدو نهج لوحة القي

 

 :5اإلبالغ عن المؤشر الفرعي رقم  :17الجدول 

 

  نسبة المساحة الزراعية المساحة الزراعية بالهكتار (5حالة االستدامة )المؤشر الفرعى رقم 

 %87 443.0 مرغوبة

 %2 %11.3 مقبولة

 %11 55.5  غير مستدامة

 %100 509.8 اإلجمالى

 

 .2019-2018الديش جالمصدر: دراسة تجريبية، بن
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II-6 :إدارة األسمدة 
 

حسب حالة االستدامة، وفقًا إلدارة بالمؤشر الفرعي المناطق الزراعية هذا يلتقط  المؤشر الفرعي.هذا وراء  األساس المنطقى

 المزارع لألسمدة.

 

 معايير االستدامة.
 

 محددة للتخفيف من المخاطر البيئية )أربعة على األقل من القائمة أعاله(. (: تتخذ المزرعة تدابير ةاألخضر )مرغوب

  .1النتيجة االفتراضية للمزارع التي ال تستخدم األسمدة

 على األقل من القائمة أعاله للتخفيف من المخاطر البيئية تدبيرين  (: تستخدم المزرعة األسمدة وتتخذةأصفر )مقبول 

 المحددة المذكورة أعاله للتخفيف من التدابير (: تستخدم المزرعة األسمدة وتتخذ أقل من اثنين من ةاألحمر )غير مستدام

 المخاطر البيئية المرتبطة باستخدامها.

 

بشكل عام، تتطلب المعلومات حول التباين في إدارة األسمدة استكشاف ما إذا كانت . األساسية إلى حسابهامن صياغة المتغيرات 

، عدد التدابير المحددة المعتمدة، إن وجدت، اإلجابات بنعم( في حالة 2( وها)أو ال تستخدماألسمدة ( تستخدم 1الزراعية الملكية 

في المصفوفة أدناه ويتم دمجها مع المتغيرات األولية األساسية من أجل التخفيف من المخاطر البيئية . يتم سرد قائمة المتغيرات 

 من مسح المزرعة.

 

 األولية المتغيرات

 المتغيرات األساسية

استخدام 

  األسمدة
#1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 

إجمالى عدد 

  التدابير

الزراعية أي سماد صناعي أو  الملكيةهل استخدمت هذه 

                     للمحاصيل؟سماد الحمأة  /الزبل معدني أو

أو الزراعى البروتوكوالت وفقا لخدمة اإلرشاد  اتباع

منفذ البيع بالتجزئة أو اللوائح المحلية، بما ال  توصيات

                     يتجاوز الجرعة الموصى بها

أو  الزبلاستخدام المصدر العضوي للمغذيات )بما في ذلك 

بقايا السماد العضوي( بمفرده، أو باالشتراك مع األسمدة 

                     االصطناعية أو المعدنية

، أو مكون من نظام تغطيةاستخدام البقوليات كمحصول 

                     مراعي لتقليل مدخالت األسمدةنظام المحاصيل أو المتعدد/ 

توزيع استخدام األسمدة االصطناعية أو المعدنية على مدى 

                     فترة النمو

عدد النظر في نوع التربة والمناخ عند تحديد جرعات و

                     استخدام األسمدةمرات )تردد( 

سنوات على األقل  5اللجوء إلى أخذ عينات التربة كل 

                     إلجراء حسابات ميزانية المغذيات

                     إدارة المغذيات الخاصة بالموقع أو الزراعة الدقيقة ممارسة

                     .طول المجاري المائيةاستخدم شرائط عازلة على 

 

 محتوى المتغيرات األولية.
 

 الزراعية تستخدم األسمدة.الملكية إذا كانت  1متغير وهمي يأخذ القيمة استخدام األسمدة.  -1

 الزراعية الزراعية تتبع بروتوكوالت حسب خدمة اإلرشادالملكية إذا كانت  1متغير وهمي يأخذ القيمة . 1التدابير رقم  -2

 أو توصيات منافذ البيع بالتجزئة أو اللوائح المحلية، وال تتجاوز الجرعة الموصى بها.

الزراعية تستخدم مصدًرا عضويًا للمغذيات )بما في ذلك الملكية إذا كانت  1متغير وهمي يأخذ القيمة  .2التدابير رقم  -3

 أو مع األسمدة االصطناعية أو المعدنية. ( وحدها،التسميد العضوىأو مخلفات الزبل أو السماد الطبيعى 

مكون كالزراعية تستخدم البقوليات كمحصول تغطية، أو الملكية إذا كانت  1متغير وهمي يأخذ القيمة . 3التدابير رقم  -4

 األسمدة. ها منأو نظام مراعي لتقليل مدخالتمحاصيل متعددة من نظام متعدد/ 

                                                           
 واالصطناعية أو المركبة وكذلك روث الحيوانات.تشمل األسمدة التي يجب أخذها في االعتبار األسمدة المعدنية  1
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أو المعدني االطصناعى الزراعية توزع استخدام السماد الملكية إذا كانت  1متغير وهمي يأخذ القيمة . 4التدابير رقم  -5

 خالل فترة النمو.

الزراعية تأخذ في االعتبار نوع التربة والمناخ في تحديد الملكية إذا كانت  1متغير وهمي يأخذ القيمة . 5التدابير رقم  -6

 جرعات وتواتر تطبيق السماد.

سنوات على  5أخذ عينات من التربة كل تلجأ إلى الزراعية الملكية إذا كان  1متغير وهمي يأخذ القيمة . 6التدابير رقم  -7

 األقل إلجراء حسابات ميزانية المغذيات.

إدارة مغذيات خاصة بالموقع أو الزراعة تمارس الزراعية الملكية إذا كانت  1متغير وهمي يأخذ القيمة . 7التدابير رقم  -8

 الدقيقة.

 الزراعية شرائط عازلة على طول مجاري المياه.للملكية إذا كان  1متغير وهمي يأخذ القيمة . 8التدابير رقم  -9

للتخفيف من الملكية الزراعية متغير يلتقط العدد اإلجمالي للتدابير التي اتخذتها العدد اإلجمالي للتدابير المعتمدة.  -10

 المخاطر البيئية.

 

ما إذا كانت بناًء على الزراعية الملكيات بشكل عام، يتم تحديد حالة استدامة حالة االستدامة. حسب الزراعية بتوصيف الملكية 

 للتخفيف من المخاطر المتعلقة بالبيئة.التى تتبناها الملكية الزراعية الزراعية تستخدم األسمدة وعلى العدد اإلجمالي للتدابير الملكية 

 

-2018الديش )جباستخدام بيانات اختبار من دراسة تجريبية في بن للملكية الزراعيةة أدناه حالة االستدام 18يوضح الجدول 

تدابير محتملة للتخفيف من  8فقط من  2وقد قامت بتبنى تستخدم األسمدة  001الزراعية رقم الملكية (. على سبيل المثال، 2019

على ف، 002الزراعية رقم أما الملكية ابلة للزراعة "مقبولة". المخاطر المتعلقة بالبيئة. على هذا النحو، فإن حالة االستدامة المق

ال تتبنى أيًا من اإلجراءات الثمانية المحتملة للتخفيف من المخاطر البيئية، مما يؤدي بشكل فهى سمدة، لأل هاالرغم من استخدام

"مرغوب الـحالة االستدامة  037الزراعية رقم الملكية أخيًرا، تمتلك و"غير مستدامة". االستدامة بها إلى حالة وصول عام إلى 

 فيها" ألنها ال تستخدم أسمدة.

 

 على إدارة األسمدة.بناء حالة االستدامة  :18الجدول 

 

الرقم التعريفى 

 للملكية األسرية

استخدام األسمدة 

االصطناعية أو 

 المعدنية

التدبير رقم 

1 

التدبير رقم 

2 

التدبير رقم 

3 

التدبير رقم 

4 

رقم  التدبير

5 

التدبير رقم 

6 

التدبير رقم 

7 

التدبير رقم 

8 

إجمالى عدد 

التدابير 

 المتبناة

 إدارة األسمدة:

 حالة االستدامة

 مقبولة 2 0 0 0 0 1 0 1 0 نعم 001

  غير مستدامة 0 0 0 0 0 0 0 0 0 نعم 002

 مقبولة 2 0 1 0 0 0 0 0 1 نعم 003

 مقبولة 2 0 0 0 0 0 1 1 0 نعم 004

 مقبولة 2 0 0 0 0 0 1 1 0 نعم 005

 مقبولة 3 1 0 0 0 1 1 0 0 نعم 006

 مقبولة 2 0 0 0 1 0 0 1 0 نعم 007

 مقبولة 3 1 0 0 0 0 1 0 1 نعم 008

 مقبولة 2 0 0 0 0 0 1 0 1 نعم 009

 مرغوبة 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ال 037

 غير مستدامة 1 0 0 0 1 0 0 0 0 نعم 038

 مرغوبة 4 0 1 0 1 0 0 1 1 نعم 039

 مرغوبة 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ال 040

 2018الديش جالمصدر: دراسة تجريبية، بن

 

 اإلبالغ

 

الزراعية وفقًا لحالة االستدامة الملكيات الخطوات التالية: بمجرد تصنيف إلى " 6الخاصة بالمؤشر الفرعي "اإلبالغ عملية  تستند

الخاصة بها، فإن الخطوة األخيرة تتضمن حساب إجمالي المساحة الزراعية في الدولة في ظل حالة استدامة معينة وحساب النسبة 

 :على النحو التالىالمقابلة )على إجمالي المساحة الزراعية(. سيبدو نهج لوحة القيادة لإلبالغ عن هذا المؤشر الفرعي 

 

 :6عن المؤشر الفرعي رقم اإلبالغ  :19الجدول 

 

 المساحة الزراعية بالهكتار (6حالة االستدامة )المؤشر الفرعى رقم 
نسبة المساحة 

 الزراعية

 %47 240.0 مرغوبة

 %21 108.7 مقبولة
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 %32 161.0 غير مستدامة

 %100 509.8 إجمالى المساحة الزراعية )بالهكتار(

 2018الديش جتجريبية، بنالمصدر: دراسة 
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II-7 :إدارة المبيدات 
 

المؤشر الفرعي نسبة المناطق الزراعية حسب حالة االستدامة، على هذا يلتقط  المؤشر الفرعي.هذا وراء األساس المنطقى 

التدبير أساس المعلومات المتعلقة باستخدام مبيدات اآلفات في المزارع، ووعي المزارع بالمخاطر المرتبطة بمبيدات اآلفات ونوع 

 للتخفيف من تلك المخاطر. ة( المتخذالتدابير)أو اإلجراء 

 

 معايير االستدامة.
 

 منظمة الصحة  2مبيدات اآلفات ذات الخطورة المتوسطة أو الخفيفةسوى تستخدم المزرعة ال (: بةضر )مرغواألخ(

العالمية من الدرجة الثانية أو الثالثة(. في هذه الحالة، تلتزم بجميع التدابير الثالثة المتعلقة بالصحة وأربعة على األقل 

 من التدابير المتعلقة بالبيئة. النتيجة االفتراضية للمزارع التي ال تستخدم المبيدات.

 اآلفات ذات الخطورة المتوسطة أو الخفيفة )منظمة الصحة العالمية  مبيداتسوى تستخدم المزرعة ال (: ةأصفر )مقبول

 الفئة الثانية أو الثالثة( وتتخذ بعض التدابير للتخفيف من المخاطر البيئية والصحية )اثنان على األقل من القوائم أعاله(

 غير مستدام( (: تستخدم المزرعة مبيدات اآلفات شديدة الخطورة )منظمة الصحة العالمية الفئة ةاألحمرIa  أوIb أو ،)

تخاذ تدابير محددة للتخفيف ولكن دون امبيدات آفات غير قانونية، أو تستخدم مبيدات اآلفات متوسطة أو قليلة الخطورة 

 نين من أي من القائمتين أعاله(.من المخاطر البيئية أو الصحية المرتبطة باستخدامها )أقل من اث

 

بشكل عام، تتطلب المعلومات حول التباين في إدارة األسمدة استكشاف ما إذا كانت . بهاإلى حساالمتغيرات األساسية من صياغة 

، نوع المبيد المستخدم )معتدل أو قليل اإلجابة بنعم( في حالة 2( وها)أو ال تستخدممبيدات اآلفات ( تستخدم 1الزراعية الملكية 

( 4الخاصة بالصحة، وأخيراً، المتبناة ( عدد التدابير 3، شديد الخطورة أو مبيدات آفات غير قانونية(، الخطورةالخطورة؛ مرتفع 

 في المصفوفة أدناه.األساسية سرد قائمة المتغيرات يرد عدد التدابير البيئية المحددة المعتمدة. 

 

 األولية المتغيرات
استخدام 

 المبيدات

نوع 

 المبيدات

 التدابير الصحية

1 2 3 T 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 T. 

الزراعية أي مبيدات حشرية  الملكيةستخدمت هذه هل ا

         إلنتاج المحاصيل أو الثروة الحيوانية؟

 

                          

  

  

                                      الزراعية؟الملكية المبيدات التي استخدمتها هذه ما نوع 

م بتوجيهات الملصقات الخاصة باستخدام مبيدات االلتزا

         اآلفات )بما في ذلك استخدام معدات الحماية(

 

                          

  

  

                    معدات الحماية بعد االستخدام تنظيفوصيانة 

)الكرتون والزجاجات  المخلفاتالتخلص اآلمن من 

         واألكياس(

 

                          

  

  

مبيدات باستخدام االلتزام بتوجيهات الملصقات الخاصة 

         اآلفات

 

                          

  

  

                                       تعديل وقت الزراعة

                                      التباعد بين المحاصيلتطبيق 

                                      المحاصيل تناوبتطبيق 

                                     تطبيق المحاصيل المختلطة

                                     زراعة البينية تحميل أو الالتطبيق 

                                     كافحة اآلفات البيولوجيةإجراء م

                                     المبيدات الحيوية استخدام

                                     تناوب المراعي لقمع تجمعات اآلفات الحيوانيةاعتماد 

مبيد واحد ال يزيد عن مرتين أو في خليط في  استخدام

     موسم واحد لتجنب مقاومة المبيدات

 

              

                                     اإلزالة المنهجية لألجزاء النباتية التي تهاجمها اآلفات

                                     معدات الرش بعد االستخدامنظيف تصيانة 

 

 .األساسيةالمتغيرات محتوى 
 

 الزراعية تستخدم مبيدات.الملكية إذا كانت  1متغير وهمي يأخذ القيمة استخدام المبيدات.  -1

الزراعية تستخدم مبيدات اآلفات متوسطة أو قليلة الخطورة الملكية إذا كانت  1المتغيرات تأخذ القيمة  A نوع المبيدات. -2

 مبيدات آفات شديدة الخطورة أو غير قانونية.الزراعية تستخدم الملكية إذا كانت  0و

الزراعية بالتوصيات الخاصة باستخدام مبيدات الملكية إذا التزمت  1متغير وهمي يأخذ القيمة . 1التدابير الصحية #  -3

 اآلفات.

                                                           
منظمة الصحة العالمية لمبيدات اآلفات من الفئة الثانية أو الثالثة على النحو المحدد في تصنيف منظمة الصحة العالمية  2

(ipcs/publications/pesticides_hazard_2009.pdf/http://www.who.intأو ما يعادلها من التصنيفات الوطنية ،) 

http://www.who.int/ipcs/publications/pesticides_hazard_2009.pdf
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حماية بعد الزراعية تقوم بصيانة وتنظيف معدات الالملكية إذا كانت  1متغير وهمي يأخذ القيمة . 2التدابير الصحية #  -4

 االستخدام.

المخلفات الزراعية تلتزم بالتخلص اآلمن من الملكية إذا كانت  1متغير وهمي يأخذ القيمة . 3التدابير الصحية #  -5

 )الكراتين والزجاجات واألكياس(.

 الزراعية.تبنتها الملكية متغير يلتقط العدد اإلجمالي للتدابير المتعلقة بالصحة التي . عدد التدابير الصحية# إجمالي  -6

الزراعية بالتوصيات الخاصة باستخدام مبيدات الملكية إذا التزمت  1متغير وهمي يأخذ القيمة . 1التدبير البيئي #  -7

 اآلفات

 الزراعية بإجراء تعديالت على وقت الزراعةقامت الملكية إذا  1متغير وهمي يأخذ القيمة  2البيئي رقم التدبير  -8

 الزراعية تطبق التباعد بين المحاصيلالملكية إذا كانت  1متغير وهمي يأخذ القيمة  3البيئي رقم التدبير  -9

 الزراعية تطبق تناوب المحاصيلالملكية إذا كانت  1متغير وهمي يأخذ القيمة  4البيئي رقم التدبير  -10

 ةمختلط محاصيلالزراعية تستخدم الملكية إذا كانت  1متغير وهمي يأخذ القيمة  5التدبير البيئي رقم  -11

 التحميل أو الزراعة البينيةالزراعية تطبق الملكية إذا كان  1متغير وهمي يأخذ القيمة  6البيئي رقم  التدبير -12

 الزراعية تقوم بمكافحة بيولوجية لآلفاتالملكية إذا كانت  1متغير وهمي يأخذ القيمة  7البيئي رقم التدبير  -13

 لمبيدات الحيويةتستخدم االزراعية المكلية  تإذا كان 1متغير وهمي يأخذ القيمة  8البيئي رقم  التدبير -14

آفات  تجمعاتالزراعية تناوب المراعي لقمع الملكية إذا اعتمدت  1متغير وهمي يأخذ القيمة  9البيئي رقم  التدبير -15

 الماشية

الزراعية تستخدم مبيدًا واحدًا ال يزيد عن مرتين أو الملكية إذا كانت  1متغير وهمي يأخذ القيمة  10التدبير البيئي رقم  -16

 في خليط في موسم واحد لتجنب مقاومة مبيدات اآلفات

أجزاء النبات التي الملكية الزراعية تقوم بانتظام بإزالة  تإذا كان 1وهمي يأخذ القيمة متغير  11البيئي رقم  التدبير -17

 تعرضت للهجوم من قبل اآلفات

ف معدات الرش يوتنظتعمل على صيانة الزراعية الملكية إذا كانت  1متغير وهمي يأخذ القيمة  12البيئي رقم التدبير  -18

 بعد االستخدام.

 الزراعيةالملكية متغير يلتقط العدد اإلجمالي للتدابير البيئية التي تتبناها . التدابير البيئية# إجمالى عدد  -19

 

الزراعية اعتمادًا على ما إذا كانت الملكيات بشكل عام، يتم تحديد حالة استدامة  حالة االستدامة.حسب الزراعية بتوصيف الملكية 

للتخفيف من الملكية التى تتبناها الزراعية تستخدم مبيدات اآلفات، ونوع المبيدات المستخدمة، والعدد اإلجمالي للتدابير الملكية 

باستخدام للملكية أدناه حالة االستدامة  20(. يوضح الجدول أعالهالمخاطر البيئية والصحية، وفقًا للمعايير المعمول بها )انظر 

 الديش، والتي تم التعليق عليها بشكل أكبر.جبيانات االختبار من بن

 

متعلقين تدبيرين تستخدم مبيدات آفات شديدة الخطورة؛ على الرغم من اعتماد  001الزراعية رقم الملكية على سبيل المثال، 

فهى تستخدم ، 002الزراعية رقم أما الملكية "غير مستدامة"، وفقًا للمنهجية. حالة استدامتها هى تدابير بيئية، فإن  3بالصحة و

تعتمد تدبيرين متعلقين بالصحة وتدبيرين بيئيين، مما يؤدي بشكل عام إلى ومبيدات اآلفات متوسطة الخطورة أو قليلة الخطورة، 

على الرغم من وحالة استدامة "مرغوبة" ألنه،  014الزراعية رقم لدى الملكية أخيًرا، واستدامة "مقبولة". حالة أن تكون ب

 تدابير متعلقة بالصحة. 3تدابير بيئية و 4مبيدات اآلفات متوسطة أو منخفضة الخطورة، إال أنها تتبنى ل هااستخدام

 

 .اآلفاتإدارة مبيدات على  بناءحالة االستدامة  :20الجدول 

 
الرقم التعريفى 

للملكية 

 األسرية

تستخدم 

 مبيدات
 نوع المبيدات المستخدمة

 التدابير

 البيئية

التدابير 

 الصحية
 إدارة المبيدات: حالة االستدامة

  غير مستدامة 2 3 عالية أو شديدة الخطورة، أو غير قانونية  نعم 001

 مقبولة 2 2 متوسطة أو خفيفة الخطورة نعم 002

 غير مستدامة 0 0 عالية أو شديدة الخطورة، أو غير قانونية نعم 003

 غير مستدامة 3 1 متوسطة أو خفيفة الخطورة نعم 004

 غير مستدامة 3 2 عالية أو شديدة الخطورة، أو غير قانونية نعم 005

 غير مستدامة 2 2 عالية أو شديدة الخطورة، أو غير قانونية نعم 006

 غير مستدامة 3 3 شديدة الخطورة، أو غير قانونيةعالية أو  نعم 007

 غير مستدامة 0 3 عالية أو شديدة الخطورة، أو غير قانونية نعم 008

 مقبولة 3 2 متوسطة أو خفيفة الخطورة نعم 009

 مقبولة 2 2 متوسطة أو خفيفة الخطورة نعم 010

 مقبولة 2 4 متوسطة أو خفيفة الخطورة نعم 011

 مرغوبة 3 3 متوسطة أو خفيفة الخطورة نعم 012



36 

 غير مستدامة 2 4 عالية أو شديدة الخطورة، أو غير قانونية نعم 013

 مرغوبة 3 4 متوسطة أو خفيفة الخطورة نعم 014

 

 .2018الديش جالمصدر: دراسة تجريبية، بن

 

 :اإلبالغ

 

الزراعية وفقًا لحالة االستدامة الملكية " إلى الخطوات التالية: بمجرد تصنيف 7الخاصة بالمؤشر الفرعي "اإلبالغ تستند عملية 

الخاصة بها، فإن الخطوة األخيرة تتضمن حساب إجمالي المساحة الزراعية في الدولة في ظل حالة استدامة معينة وحساب النسبة 

 :على النحو التالىغ عن هذا المؤشر الفرعي المقابلة )على إجمالي المساحة الزراعية(. سيبدو نهج لوحة القيادة لإلبال

 

 7اإلبالغ عن المؤشر الفرعي رقم  :21الجدول 
 

 نسبة المساحة الزراعية المساحة الزراعية بالهكتار (7حالة االستدامة )المؤشر الفرعى رقم 

 %20 102.9 مرغوبة

 %24 123.6 مقبولة

 %56 283.2 غير مستدامة

 %100 509.8 اإلجمالى
 .2018الديش جالمصدر: دراسة تجريبية، بن
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II-8 :استخدام الممارسات الداعمة للتنوع البيولوجي الزراعي 
 

لممارسات الصديقة للتنوع المزرعة ليقيس هذا المؤشر الفرعي مستوى تبني المؤشر الفرعي. هذا وراء  ىالمنطقاألساس 

الجينية. يتناول هذا المؤشر الفرعي كالً من المحاصيل والثروة الحيوانية.  البيولوجي على المستويات البيئية واألنواع والمستويات

 يتم تقسيم الممارسات على النحو التالي:

المراعي الطبيعية/ األراضي قد تشمل تلك للنباتات الطبيعية أو المتنوعة. الملكية ٪ من مساحة 10ترك ما ال يقل عن ت -1

ة، وأكوام الحجر والخشب، واألشجار أو الشجيرات، والبرك الطبيعية أو شرائط الزهور البريوالحفاظ على العشبية، 

 األراضي الرطبة.

تنتج المزرعة منتجات زراعية معتمدة عضويًا، أو تخضع منتجاتها لعملية التصديق )ينطبق فقط على البلدان الحاصلة  -2

 على شهادة(

 كمحفزات للنمو.ال تستخدم المزرعة مضادات الميكروبات ذات األهمية الطبية  -3

( 4( المحاصيل الدائمة، 3( المراعي، 2( المحاصيل المؤقتة، 1يساهم اثنان على األقل مما يلي في اإلنتاج الزراعي:  -4

 ( تربية األحياء المائية.6( المواشي أو المنتجات الحيوانية، 5األشجار في المزرعة، 

٪ على األقل من 80صولين أو محصولين ومراعي في بما ال يقل عن محتناوب المراعى يمارس تناوب المحاصيل أو  -5

سنوات. في حالة تناوب  3مساحة المزرعة المزروعة )باستثناء المحاصيل الدائمة والمراعي الدائمة( على مدى 

محصولين، يجب أن يكون المحصوالن من جنس نباتي مختلف، على سبيل المثال عشب باإلضافة إلى بقوليات، أو 

 درنة، إلخ.عشب باإلضافة إلى 

 تشمل الثروة الحيوانية السالالت المكيفة محليًا. -6

 

 معايير االستدامة.
 

 3/6التي ال تحمل شهادة عضوية[ أو ] حيازاتلل - 2/5الزراعية على األقل ]الملكية  يتستوف(: بةأخضر )مرغو - 

 الحاصلة على شهادة عضوية[ للمعايير المذكورة أعاله. حيازاتلل

 2/6التي ليس لديها شهادة عضوية[ أو ] الحيازاتبالنسبة  - 1/5الزراعية على األقل ]تستوفى الملكية (: ةأصفر )مقبول 

 الحاصلة على شهادة عضوية[ للمعايير المذكورة أعاله. لحيازاتل -

 لحيازاتل - 1/6التي ال تحمل شهادة عضوية[ أو ] لحيازاتل - 0/5ة الزراعية تستوفي ](: الحيازةاألحمر )غير مستدام 

 الحاصلة على شهادة عضوية[ للمعايير المعنية المذكورة أعاله.

 

يعد المؤشر الفرعي الخاص باستخدام الممارسات الداعمة للتنوع البيولوجي من . هاإلى حسابالمتغيرات األساسية من صياغة 

. يتطلب الرابع لهدف التنمية المستدامة الثانىللمؤشر األول للمقصد مؤشًرا فرعيًا  11أكثر المؤشرات الفرعية تعقيدًا من بين 

بنائه ستة معايير رئيسية تشمل عددًا من المتغيرات األولية المشتقة من المعلومات النوعية التي تم جمعها من خالل المسح. توضح 

باستخدام المعايير الستة، يتم  ثماألساسية ( الشتقاق المتغيرات الخامالمصفوفة أدناه كيفية دمج المعلومات من المسح )أي البيانات 

 .الملكيةالزراعية من أجل حالة االستدامة، بما في ذلك حالة االستدامة للمنطقة الزراعية في الملكيات تقييم 

 

 :واألساسية األوليةالمتغيرات  :22الجدول 

 

 بيانات أولية

 متغيرات أساسية
معيار رقم 

1 

معيار رقم 

2 

معيار رقم 

3 

معيار رقم 

4 

معيار رقم 

5 

معيار رقم 

6 

             سقيفة منخفضةالمساحة التى يكسوها محصول مؤقت فى الهواء الطلق أو 
             مساحة يكسوها محصول مؤقتة تحت صوبة أو سقيفة مرتفعة

             مساحة تحت بور مؤقت
             مساحة تحت مروج ومراعى مؤقتة

             المطبخ أو ساحات خلفيةمساحة تكسوها حدائق 
                  مساحة يكسوها محصول دائم فى الهواء الطلق أو تحت سقيفة منخفضة

             مساحة يكسوها محصول دائم تحت صوبة أو سقيفة عالية
             مساحة تكسوها مراعى ومروج دائمة

             مبانى مزرعة وساحات زراعية

       غابة أو أرضى حرجية أخرى

       استزراع مائى/ تربية أحياء مائية على الملكية

       مساحة أخرى لم يتم تصنيفها فى موضعٍ آخر، تتضمن:
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             ;مرعى طبيعى/ أرض حشائشية -1
             ;الحفاظ على شرائط الزهور البرية -2

             أو خشبيةحجرية أكوام  -3
             ؛األسوار الشجرية األشجار أو -4

             .البرك الطبيعية أو األراضي الرطبة -5
             للنمو كمحفزاستخدام مضادات الميكروبات المهمة طبيا 

       االعتمادالمحاصيل والثروة الحيوانية المنتجة معتمدة عضويا أو تخضع لعملية 
             ( لكل وحدة5 بحد أقصىأسعار بوابة المزرعة لكل محصول )

             ( لكل وحدة5 بحد أقصىكمية كل محصول )
             ( لكل وحدة5بحد أقصى أسعار بوابة المزرعة لكل منتج ثانوي من المحاصيل )

             ( لكل وحدة5 بحد أقصىكمية كل منتج ثانوي من المحاصيل )
             ( ومنتجاتها لكل وحدة5بحد أقصى أسعار بوابة المزرعة لكل ماشية )

             ( لكل ماشية ومنتجها5 بحد أقصىالكمية/العدد )
             ( لكل وحدة5بحد أقصى أسعار بوابة المزرعة لكل منتج داخل المزرعة )

             كمية كل منتج من منتجات المزرعة
             إجمالى قيمة إنتاج المزرعة

             (.qtقيمة الناتج من المحاصيل المؤقتة )سعر المنتجات *
             قيمة الناتج من المراعي

       من المحاصيل الدائمة الناتجقيمة 
             من األشجار في المزرعة الناتجقيمة 
             الحيوانية ومنتجاتهامن الثروة الناتج قيمة 
             من االستزراع المائيالناتج قيمة 

على األقل محصولين/ مراعي  المراعىالنسبة المئوية للمساحة الزراعية التي يتضمن فيها تناوب المحاصيل أو 

             مختلفة من جنسين نباتيين مختلفين
             سالالت مكيفة محليا: تتكون من 1أنواع حيوانية رقم 
             : تتكون من سالالت مكيفة محليا2أنواع حيوانية رقم 
             : تتكون من سالالت مكيفة محليا3أنواع حيوانية رقم 

 

 :المتغيرات األساسيةمحتوى 

 

الزراعية مستدامة الملكية يعتمد هذا المؤشر الفرعي على حساب ستة معايير رئيسية، يجب استيفاء أربعة منها حتى تكون مساحة 

 من حيث التنوع البيولوجي.

 

النحو على للملكية الزراعية تستوفي المعيار األول، يجب حساب المساحة اإلجمالية  الملكيةللتحقق مما إذا كانت  .1المعيار رقم 

 التالي:

  سقيفة منخفضةالمحاصيل المؤقتة في الهواء الطلق أو تحت 

  سقيفة مرتفعةأو صوبة محصول مؤقت تحت 

  ًبور مؤقتا 

 مروج ومراعي مؤقتة 

 حدائق المطبخ والساحات الخلفية 

  سقيفة منخفضةالمحاصيل الدائمة في الهواء الطلق أو تحت 

  سقيفة مرتفعةأو صوبة محصول دائم تحت 

 المروج والمراعي الدائمة 

  وساحات المزارعمباني المزارع 

 الغابات واألراضي الحرجية األخرى 

  آخر( موضع)المساحة غير محسوبة في الملكية تربية األحياء المائية في 

  الغطائى النباتى آخر )غير مستخدمة، صخور، أراضي رطبة، بما في ذلك موضع منطقة أخرى غير مصنفة في

 (الطبيعى

 

تلخيص إجراء الحساب لهذا المتغير األساسي في الجدول أدناه، وتم تنقيحه بشكل أكبر عن طريق تحويل مساحة األرض إلى تم 

 هكتارات.

 

 .للملكيةالمساحة اإلجمالية  :23الجدول 
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الرقم 

التعريفى 

للملكية 

 األسرية

 المساحة نوع استخدام األراضى
وحدة 

 القياس

عوامل التحويل 

 إلى هكتار

المساحة 

 بالهكتار

          محصول مؤقت بالهواء الطلق أو تحت سقيفة منخفضة 001
 0.81 0.40 اكرات 2 محصول مؤقت تحت صوبة أو سقيفة مرتفعة 001

001  ً      بور مؤقتا
     مروج ومراعى مؤقتة 001
 0.04 0.40 اكرات 0.1 حدائق المطابخ وساحات خلفية 001

     الهواء الطلق أو تحت سقيفة منخفضةمحصول دائم فى  001
 0.04 0.40 اكرات 0.1 محصول دائم تحت صوبة أو سقيفة مرتفعة 001

     مروج ومراعى دائمة 001
    × مبانى مزرعة وساحات مزرعة 001

    × غابة وأراضى حراجية أخرى 001

001 

لم يتم حسابها فى االستزراع المائى/ تربية أحياء مائية على الملكية )المساحة 

    × موضع آخر(

001 

مناطق أخرى غير مصنفة في موضع آخر )غير مستخدمة، صخور، 

    × أراضي رطبة، بما في ذلك مع النباتات الطبيعية(

 0.89 إجمالى مساحة الملكية  

 .2019-2018الديش جالمصدر: دراسة تجريبية، بن

 

الزراعية التي تُركت تحت الغطاء النباتي الطبيعي أو للملكية المتغير األساسي الثاني الذي يجب حسابه يتعلق بالمساحة اإلجمالية 

على األساسية المتنوع، وفقًا للفئات المدرجة للنباتات الطبيعية أو المتنوعة )انظر المصفوفة أعاله(. يعتمد حساب هذه المتغيرات 

السؤال التالي )الذي ُطرح في القسم ب من االستبيان( ويتطلب التحويل إلى هكتارات، كما تم ذلك لحساب إجمالي المساحة 

 :للملكيةالزراعية 

 

 
 

 غطاء نباتى طبيعى أو متنوعالتى يكسوها  الملكيةمساحة  :24الجدول 

 
الرقم التعريفى 

 للملكية األسرية

غطاء  يكسوهامساحة الملكية التى 

 نباتى طبيعى أو متنوع 
 مساحة األرض بالهكتار عامل التحويل إلى الهكتار وحدة القياس

 0.024 0.40 هكتار 0.06 085

 0.020 0.40 هكتار 0.05 106

 0.020 0.40 هكتار 0.05 107

 0.020 0.40 هكتار 0.05 108

 0.020 0.40 هكتار 0.05 109

 0.040 0.40 هكتار 0.10 111

 0.081 0.40 هكتار 0.20 112

 .2019-2018الديش جالمصدر: دراسة تجريبية، بن

 

التي تقع تحت غطاء نباتي طبيعي أو متنوع ونتحقق مما إذا كانت الحصة المحسوبة للملكية أخيًرا، نحسب حصة المساحة اإلجمالية 

 وفقًا للصيغة أدناه.الملكية ٪ من إجمالي مساحة 10أكبر أو أقل من 

 

Holding area for natural or diverse vegetation =
𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑜𝑓 𝑡ℎ𝑒 ℎ𝑜𝑙𝑑𝑖𝑛𝑔 𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟 𝑛𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙 𝑜𝑟 𝑑𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑒 𝑣𝑒𝑔𝑒𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛

𝑖

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑜𝑓 𝑡ℎ𝑒 ℎ𝑜𝑙𝑑𝑖𝑛𝑔 
𝑖
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( Holding area for natural or diverse vegetation)مساحة الملكية التى يكسوها غطاء نباتى طبيعى أو متنوع 

مساحة الملكية التى يكسوها غطاء طبيعى أو نباتى تساوى 

(𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑜𝑓 𝑡ℎ𝑒 ℎ𝑜𝑙𝑑𝑖𝑛𝑔 𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟 𝑛𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙 𝑜𝑟 𝑑𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑒 𝑣𝑒𝑔𝑒𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑖 ) .مقسومة على إجمالى مساحة الملكية

(𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑜𝑓 𝑡ℎ𝑒 ℎ𝑜𝑙𝑑𝑖𝑛𝑔 𝑖) 

 

 اإلجراء في الجدول أدناه:هذا تم تلخيص 

 

 الملكية التى يكسوها غطاء نباتى طبيعى أو متتنوعمساحة  :25الجدول 

 
الرقم التعريفى 

 إجمالى مساحة الملكية للملكية األسرية 

إجمالى نسبة الملكية التى يكسوها غطاء 

 متنوع نباتى طبيعى/

النسبة المئوية التى يكسوها 

 1 يار رقممع غطاء نباتى طبيعى/ متنوع

124 1.214 0.041 3.33% 0 

137 6.070 0.041 0.67% 0 

138 2.109 1.214 57.57% 1 

139 5.868 0.041 0.69% 0 

 .2019-2018الديش جالمصدر: دراسة تجريبية، بن

 

لديها ( 138زراعية واحدة فقط )تحمل رقم تعريف ملكية نجد أن ، 1على أساس النتائج المستمدة من إجراء الحساب للمعيار رقم 

 تحت غطاء نباتي طبيعي أو متنوع.لها ٪ من المساحة اإلجمالية 10على أكثر من أو تحتوى 

 

 .عملية االعتماد العضوىصيل أو ماشية معتمدة عضويًا أو تخضع لالزراعية تنتج محاالملكية للتحقق مما إذا كانت . 2المعيار رقم 

 

 خالل الفترة المرجعية؟ اعتماد عضويمعتمدة عضويًا أو تخضع لعملية ثروة حيوانية أو محاصيل و/الملكية  تهل أنتج 21-ب

 

 آخر سنة تقويمية  السنة المرجعية:

 واحدة فقط(يرجى التأشير على دائرة )     

 1 نعم 

 2 ال 

 

إذا كانت  1. يأخذ المتغير الوهمي القيمة 2كخطوة تالية، يجب حساب المتغير الوهمي وفقًا للسؤال أعاله لحساب المعيار رقم 

 بخالف ذلك. 0، ولالعتماد العضوىالزراعية تنتج محاصيل وماشية تم اعتمادها عضوياً أو تخضع الملكية 

 

 :على النحو التالىلمعيار الثاني ستبدو مجموعة البيانات الخاصة بالحساب النهائي ل
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 االعتمادلمنتجات المعتمدة عضويا أو التي تخضع لعملية الملكية لاستخدام  :26الجدول 

 

 الرقم التعريفى للملكية األسرية 

محاصيل تنتج : وهمى

وماشية معتمدة عضويا أو 

االعتماد تخضع لعملية 

 العضوى

 )ال( 0 057

 )ال( 0 058

 )ال( 0 059

 )ال( 0 060

 )ال( 0 061

 )ال( 0 062

 المصدر: مثال مختلق

 

، كما هو 1ما إذا كان يأخذ القيمة مالتحقق، بالنسبة للمتغير الوهمي المحسوب،  2النهائي لبناء المعيار رقم  الحسابيتضمن 

 موضح في الجدول أعاله.

 

 المعيار الثالث، يتم طرح السؤال التالي.الزراعية تستوفي الملكية للتحقق مما إذا كانت  .3المعيار رقم 

 

 ؟حيواناتككمحفز لنمو من الناحية الطبية هل تستخدم مضادات الميكروبات المهمة  19-ب

 

 آخر سنة تقويمية  السنة المرجعية:

 واحدة فقط(يرجى التأشير على دائرة )     

 1 نعم 

 2 ال 

 3 أعرف ال 

 

الملكية إذا كانت  1. يأخذ المتغير الوهمي القيمة 3كخطوة تالية، يجب حساب متغير وهمي وفقًا للسؤال أعاله لحساب المعيار رقم 

 .بخالف ذلك 0الزراعية ال تستخدم مضادات الميكروبات المهمة طبيًا كمحفزات للنمو، و

 

 :على النحو التالىستبدو مجموعة البيانات الخاصة بالحساب النهائي للمعيار الثالث 

 

 مضادات الميكروبات الهامة طبيااستخدام الملكية ل :27الجدول 

 

 الرقم التعريفى للملكية األسرية 

تستخدم مضادات وهمى: 

الميكروبات الهامة طبياً 

 كمحفزات للنمو

 )نعم( 0 057

 )ال( 1 058

 )نعم( 0 059

 )نعم( 0 060

 )ال( 1 061

 )ال( 1 062

 المصدر: مثال مختلق

 

، كما هو موضح 1التحقق، بالنسبة للمتغير الوهمي المحسوب، ما إذا كان يأخذ القيمة  3النهائي لبناء المعيار رقم الحساب يتضمن 

 في الجدول أعاله.

 

 061و 058الزراعية رقم الملكيات زراعية تفي بالمعيار الثالث )ملكيات  3على أساس النتائج المعروضة في الجدول أعاله، فقط 

 (، مما يعني أنها ال تستخدم مضادات الميكروبات المهمة طبيًا كمحفزات للنمو.062و
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التالى  نالزراعية تستوفي المعيار الرابع، نحتاج أوالً إلى حساب ما إذا كاالملكية من أجل التحقق مما إذا كانت . 4المعيار رقم 

( المواشي أو 5( األشجار في المزرعة، 4( المحاصيل الدائمة، 3( المراعي، 2( المحاصيل المؤقتة، 1إنتاج المزرعة في يساهم 

 ( تربية األحياء المائية.6المنتجات الحيوانية و 

 

. يتم تنفيذ الملكية٪ على األقل من قيمة إنتاج 10يمثل منها إجمالي قيمة إنتاج المزرعة، وثانيًا، التحقق مما إذا كان كل من 

 الخطوات الثالث التالية وفقًا لذلك.

 

  على النحو التالي.إنتاج المزرعةإجمالي قيمة  حساب .1الخطوة ، 

 

منتج ولكل: محصول، ومحصول منتج ثانوي، وثروة حيوانية، ( 𝒒𝒊,𝒄)تُحسب قيمة إنتاج المزرعة على أنها مجموع الكميات 

بوابة المزرعة. عند المقابلة لها سعار األالزراعية األولى مضروبة في الملكية ، وسلع المزرعة من من الثروة الحيوانيةثانوي 

أدناه مثاالً على كيفية حساب قيمة  28( ويمثل بسط المعادلة. يوضح الجدول LCUيتم التعبير عن المقياس بوحدة العملة المحلية )

 (2019-2018الديش )جباستخدام بيانات االختبار من المسح التجريبي الذي تم إجراؤه في بنإنتاج المزرعة 

 

 المزرعة ناتجقيمة  :28الجدول 

 
الرقم التعريفى 

 للملكية األسرية 
 الوصف

الكمية المنتجة )بالوحدات 

 المناسبة(

السعر عند بوابة المزرعة 

 لكل وحدة
 قيمة ناتج المزرعة

 60,000.00 750 80 أشجار )منتجات( 001

 32,500.00 650 50 سمك 001

 27,300.00 780 35 ذرة صفراء 001

 28,800.00 480 60 قش 001

 8,000.00 400 20 قشور 001
 156,600.00 إجمالى ناتج المزرعة 

 .2019-2018الديش جالمصدر: دراسة تجريبية ، بن

 

  المزرعة من:إنتاج احسب إجمالي قيمة  .2الخطوة 

 

 المحاصيل ومنتجاتها الثانوية. ناتجقيمة  (1

 المراعي.ناتج قيمة  (2

 منتجات األشجار؛ناتج قيمة  (3

 الحيوانية.الثرة وناتج الماشية قيمة  (4

 االستزراع المائي ناتجقيمة  (5

 

ولكنه ال يأخذ في الحسبان جميع السلع غير  1يتماشى إجراء الحساب مع إجمالي إنتاج المزرعة المحسوب للمؤشر الفرعي 

( األشجار أو منتجات األشجار )بما في ذلك المحاصيل 2( المحاصيل/ المراعي، 1المدرجة ضمن األربعة المذكورة أعاله )أي 

 ( األسماك(.4( المواشي أو المنتجات الحيوانية و3الدائمة مثل البساتين أو الكروم(، 

 

  األشجار أو 2( المحاصيل/ المراعي، 1من الناتج وقيمة المزرعة بمجرد حساب القيمة اإلجمالية إلنتاج  .3الخطوة )

( األسماك/ تربية األحياء المائية، يتم حساب المساهمة 4( الثروة الحيوانية أو المنتجات الحيوانية، 3منتجات األشجار، 

 على النحو التالي:لكل منها المقابلة 

 

% 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑓𝑟𝑜𝑚 𝑐𝑟𝑜𝑝 =
 𝑓𝑎𝑟𝑚 𝑜𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 𝑓𝑟𝑜𝑚 𝑐𝑟𝑜𝑝/𝑏𝑦 − 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑠𝑖

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑓𝑎𝑟𝑚 𝑜𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒𝑖

 

الثانوية ه تساوى قيمة ناتج المزرعة من المحصول ومنتجات( 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑓𝑟𝑜𝑚 𝑐𝑟𝑜𝑝 %)النسبة المئوية للمساهمة من المحاصيل 

( 𝑓𝑎𝑟𝑚 𝑜𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 𝑓𝑟𝑜𝑚 𝑐𝑟𝑜𝑝/𝑏𝑦 − 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑠𝑖 )مقسومة على إجمالى قيمة ناتج المزرعة (𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑓𝑎𝑟𝑚 𝑜𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒𝑖) 

 

% 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑓𝑟𝑜𝑚 𝑝𝑎𝑠𝑡𝑢𝑟𝑒 =
 𝑓𝑎𝑟𝑚 𝑜𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 𝑓𝑟𝑜𝑚 𝑝𝑎𝑠𝑡𝑢𝑟𝑒𝑖

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑓𝑎𝑟𝑚 𝑜𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒𝑖

 

  قيمة ناتج المزرعة من المراعىتساوى ( 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑓𝑟𝑜𝑚 𝑝𝑎𝑠𝑡𝑢𝑟𝑒 %)لمساهمة من المراعى المئوية لنسبة ال

( 𝑓𝑎𝑟𝑚 𝑜𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 𝑓𝑟𝑜𝑚 𝑝𝑎𝑠𝑡𝑢𝑟𝑒𝑖) ( مقسومة على إجمالى قيمة ناتج المزرعة𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑓𝑎𝑟𝑚 𝑜𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒𝑖) 
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% 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑓𝑟𝑜𝑚 𝑡𝑟𝑒𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑠 =
 𝑓𝑎𝑟𝑚 𝑜𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 𝑓𝑟𝑜𝑚 𝑡𝑟𝑒𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑠 𝑖

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑓𝑎𝑟𝑚 𝑜𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒𝑖

 

قيمة ناتج المزرعة من منتجات األشجار ( تساوى 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑓𝑟𝑜𝑚 𝑡𝑟𝑒𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑠 %النسبة المئوية للمساهمة من منتجات األشجار )

( 𝑓𝑎𝑟𝑚 𝑜𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 𝑓𝑟𝑜𝑚 𝑡𝑟𝑒𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑠 𝑖( مقسومة على إجمالى قيمة ناتج المزرعة )𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑓𝑎𝑟𝑚 𝑜𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒𝑖 ) 

 

% 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑓𝑟𝑜𝑚 𝑙𝑖𝑣𝑒𝑠𝑡𝑜𝑐𝑘 /𝑙𝑖𝑣𝑒𝑠𝑡𝑜𝑐𝑘 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑠 =
 𝑓𝑎𝑟𝑚 𝑜𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 𝑓𝑟𝑜𝑚 𝑙𝑖𝑣𝑒𝑠𝑡𝑜𝑐𝑘/𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑠 𝑖

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑓𝑎𝑟𝑚 𝑜𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒𝑖

 

النسبة المئوية للمساهمة من الماشية/ منتجات الماشية تساوى قيمة ناتج المزرعة من الماشية/ منتجات الماشية 

( 𝑓𝑎𝑟𝑚 𝑜𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 𝑓𝑟𝑜𝑚 𝑙𝑖𝑣𝑒𝑠𝑡𝑜𝑐𝑘/𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑠 𝑖 ) المزرعة ناتج مقسومة على إجمالى قيمة(𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑓𝑎𝑟𝑚 𝑜𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒𝑖) 

 

% 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑓𝑟𝑜𝑚 𝑓𝑖𝑠ℎ/𝑎𝑞𝑢𝑎𝑐𝑢𝑙𝑡𝑢𝑟𝑒 =
 𝑓𝑎𝑟𝑚 𝑜𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 𝑓𝑟𝑜𝑚 𝑓𝑖𝑠ℎ/𝑎𝑞𝑢𝑎𝑐𝑢𝑙𝑡𝑢𝑟𝑒𝑖

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑓𝑎𝑟𝑚 𝑜𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒𝑖

 

من األسماك/ االستزراع المائى تساوى قيمة ناتج المزرعة من األسماك/ االستزراع السمكى النسبة المئوية للمساهمة 

( 𝑓𝑎𝑟𝑚 𝑜𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 𝑓𝑟𝑜𝑚 𝑓𝑖𝑠ℎ/𝑎𝑞𝑢𝑎𝑐𝑢𝑙𝑡𝑢𝑟𝑒𝑖( مقسومة على إجمالى قيمة ناتج المزرعة )𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑓𝑎𝑟𝑚 𝑜𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒𝑖) 

 

 على النحو التالى: 4ستبدو مجموعة البيانات النهائية للحساب النهائي للمعيار رقم 

 

 4المعيار  حساب :29الجدول 
 

الرقم 

التعريفى 

للملكية 

 األسرية 

المساهمة من 

المحاصيل/ منتجاتها 

 الثانوية

 

 

المساهمة من 

 المراعى

المساهمة من الماشية/ 

 منتجات الثروة الحيوانية

المساهمة من 

األشجار/ منتجات 

 األشجار

المساهمة من 

األسماك/ 

االستزراع 

 المائى

المساهمة من 

 أخرى

المعيار رقم 

4 

001 11% 0% 8% 12% 13% 56% 1 

056 35% 0% 14% 21% 0% 30% 1 

078 80% 0% 0% 0% 0% 20% 0 

112 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0 

201 12% 0% 45% 21% 0% 22% 1 

 .2019-2018الديش جالمصدر: دراسة تجريبية، بن

 

. على وجه 4زراعية فقط تفي بالمعيار رقم ملكيات  3وفقًا للنتائج التي تم الحصول عليها من إجراء الحساب الموضح أعاله، فإن 

األشجار/ ناتج الثروة الحيوانية والمنتجات الحيوانية، وقيمة ناتج المحاصيل/ المراعي، وقيمة ناتج الخصوص، المساهمة من قيمة 

٪ على 13٪ و12٪ و8٪ و11هي  001الزراعية رقم للملكية األسماك/ تربية األحياء المائية ناتج المنتجات الشجرية وقيمة 

الزراعية الملكيات الزراعية تستوفي المعيار الرابع للتنوع البيولوجي. وينطبق الشيء نفسه على الملكية التوالي. ومن ثم، فإن 

( 3والثروة الحيوانية/ المنتجات الحيوانية ناتج ( قيمة 2المحاصيل والمراعي، ناتج ( قيمة 1ا يساهم في ، وكالهم201و 056رقم 

 إنتاج٪ من إجمالي قيمة 10قيمة ناتج األشجار أو منتجات األشجار. تمثل المساهمة المقابلة للسلع الثالثة المذكورة أعاله أكثر من 

 تستوفي المعيار الرابع.زراعية ملكيات  فهى. وبالتالي، الملكية

 

الزراعية تفي بالمعيار الخامس، يجب حساب متغيرات وهمية واحدة. يعتمد الملكية من أجل التحقق مما إذا كانت . 5المعيار رقم 

الخاص بالمؤشر األول للمقصد  على السؤال التالي )المطروح في القسم ب من استبيان المسحاألساسية حساب هذه المتغيرات 

 (:لهدف التنمية المستدامة الثانى الرابع

 

المراعي /و المناوبة بين المحاصيلالمحاصيألالمناوبة بين فيها تطبق : ما هي النسبة المئوية للمساحة الزراعية التي 20-ب

 ؟على األقل جنسين نباتيين مختلفينمن مختلفة تنطوي على محاصيل/مراعى التي و
 

 
 

، إذا كانت النسبة المئوية للمساحة الزراعية التي يتم فيها ممارسة تناوب المحاصيل/ المراعي التي 1يأخذ المتغير الوهمي القيمة 

. مجموعة البيانات التي سيتم للملكية٪ من المساحة الزراعية 80تشمل محصولين مختلفين على األقل ومن ثم تقدر بأكثر من 
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الموجودة في الجدول أدناه، والتي يكون كالزراعية تفي بالمعيار الرابع ستبدو الملكية إنشاؤها من أجل التحقق مما إذا كانت 

 :على النحو التالى تفسيرها مباشًرا

 

 5حساب المعيار  :30الجدول 

 

الرقم التعريفى 

 للملكية األسرية

النسبة المئوية للمساحة الزراعة التى يتم عليها ممارسة تناوب 

المحاصيل/ المراعى وتشمل على األقل محصولين/ مرعيين 

 مختلفين؟عائلتى نباتين مختلفين من 

النسبة المئوية أعلى من 

80% 
 5المعيار رقم 

 0 )ال( 0 55% 001

 0 )ال( 0 50% 002

 0 )ال( 0 50% 003

 1 )نعم( 1 100% 004

 1 )نعم( 1 88% 005

 1 )نعم( 1 90% 006

 1 )نعم( 1 100% 007

 1 )نعم( 1 80% 008

 0 )ال( 0 60% 009

 0 )ال( 0 50% 010

 1 )نعم( 1 80% 011

 0 )ال( 0 60% 012

 1 )نعم( 1 100% 013

 0 )ال( 0 48% 014

 1 )نعم( 1 100% 015

 0 )ال( 0 48% 016

 .2019-2018الديش جالمصدر: دراسة تجريبية، بن

 

الزراعية تفي )أم ال( بمعيار التنوع البيولوجي السادس، فإن الخطوة األولى الملكية من أجل التأكد مما إذا كانت . 6المعيار رقم 

محليًا من تتمثل في تحديد السالالت المتكيفة محليًا. تتمثل الخطوة التالية في التحقق مما إذا كان عدد السالالت الحيوانية المعتمدة 

 وفقًا للمثال الموضح أدناه. 6. يمكن إجراء حساب المعيار رقم 1إجمالي السالالت )المحلية واألجنبية( أكبر من 

 

 6حساب المعيار  :31الجدول 

 
الرقم التعريفى 

للملكية 

 األسرية

 نوع الماشية

إجمالى عدد الحيوانات 

تحت كل نوع من هذا 

 النوع من الماشية

 الساللة الحيوانية )رقم( الحيوانيةالساللة 
الحيوانية المكيفة حصة السالالت 

 محلياً أو المهددة باالنقراض

 50 بقرة 001
 %50 25 ساحيوال

 %50 25  الفريزيان )المحلى(

 5 دجاجة 002
 %20 1 دجاجة )محلية(

 %80 4 (مخلطةدجاجة )ساللة 

 .2019-2018الديش جالمصدر: دراسة تجريبية، بن

 

الزراعية اعتمادًا على عدد معايير الملكيات بشكل عام، يتم تحديد حالة استدامة حالة االستدامة. حسب الزراعية ب توصيف الملكية

الزراعية، تستوفيها الملكية الزراعية. وهذا يعني حساب العدد اإلجمالي للمعايير التي تستوفيها الملكية التنوع البيولوجي الستة التي 

وأخيراً، قياس العدد اإلجمالي للمعايير المستوفاة مقابل عتبات االستدامة التي حددتها المنهجية والتي، لسهولة الرجوع إليها، تم 

 إدراجها مرة أخرى أدناه:

 3/6شهادة عضوية[ أو ] التي ال تحمل حيازاتلل - 2/5الزراعية تستوفي على األقل ]الملكية (: بةأخضر )مرغو – 

 الحاصلة على شهادة عضوية[ للمعايير المذكورة أعاله.لحيازات ل

 2/6شهادة عضوية[ أو ]ال تحمل التي  لحيازاتبالنسبة ل - 1/5الزراعية تستوفي على األقل ] الملكية(: ةأصفر )مقبول 

 الحاصلة على شهادة عضوية[ للمعايير المذكورة أعاله. لحيازاتل -

 حيازاتلل - 1/6ا شهادة عضوية[ أو ]التي ليس لديه لحيازاتل - 0/5الزراعية تستوفي ] الملكية(: ةاألحمر )غير مستدام 

 الحاصلة على شهادة عضوية[ للمعايير المعنية المذكورة أعاله.

 

 الجدول أدناه:كالموضح بيمكن حساب حالة االستدامة لكل ملكية زراعية بسهولة، 
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 حساب المؤشر الفرعي :32الجدول 

 
التعريفى الرقم 

للملكية 

 األسرية

المعيار 

 1رقم 

المعيار 

 2رقم 

المعيار 

 3رقم 

المعيار 

 4رقم 

المعيار 

 5رقم 

المعيار 

 6رقم 

إجمالى عدد الممارسات 

للتنوع البيولوجى  الداعمة

 المستوفاة

ممارسات  استخدام

 للتنوع البيولوجى داعمة

 مستدامة 4 1 1 0 1 0 1 001

 مقبولة 3 1 1 0 1 0 0 002

 غير مستدامة 1 0 0 0 1 0 0 003

 غير مستدامة 1 0 0 0 1 0 0 004

 مقبولة 3 1 1 0 1 0 0 005

 غير مستدامة 1 0 0 0 1 0 0 006

 غير مستدامة 1 0 0 0 1 0 0 007

 مقبولة 3 1 1 0 1 0 0 008

 غير مستدامة 1 0 0 0 1 0 0 009

 مقبولة 3 1 1 0 1 0 0 010

 مقبولة 3 1 1 0 1 0 0 011

 غير مستدامة 1 0 0 0 1 0 0 012

 مقبولة 3 1 1 0 1 0 0 013

 مقبولة 3 1 1 0 1 0 0 014

 غير مستدامة 1 0 0 0 1 0 0 015

 مقبولة 3 1 1 0 1 0 0 016

 غير مستدامة 1 0 0 0 1 0 0 017

 مقبولة 3 1 1 0 1 0 0 018

  غير مستدامة 1 0 0 0 1 0 0 019

 غير مستدامة 1 0 0 0 1 0 0 020

 مقبولة 2 1 0 0 1 0 0 021

 .2019-2018الديش جالمصدر: دراسة تجريبية، بن

 

معايير تتعلق باستخدام الممارسات الداعمة للتنوع البيولوجي، والتي  أربعة 001الزراعية رقم الملكية في المثال أعاله، استوفت 

 على أنها "مستدامة".الزراعية الملكية تمثل الحد األدنى من المتطلبات لتصنيف 

 

 اإلبالغ

 

 الخطوات التالية:إلى " 8الخاصة بالمؤشر الفرعي "اإلبالغ تستند عملية 

 

الزراعية مقابل معايير االستدامة )الجدول الملكيات أوالً، يتم قياس عدد الممارسات الداعمة للتنوع البيولوجي الزراعي التي تتبناها 

 أعاله(.

 

تتضمن الخطوة األخيرة حساب إجمالي المساحة الزراعية في البلد في ظل حالة استدامة معينة وحساب النسبة المقابلة )على 

 :على النحو التالىإجمالي المساحة الزراعية(. سيبدو نهج لوحة القيادة لإلبالغ عن هذا المؤشر 
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 8اإلبالغ عن المؤشر الفرعي رقم  :33الجدول 
 

 نسبة المساحة الزراعية المساحة الزراعية (8االستدامة )المؤشر الفرعى رقم حالة 

 %0.2 0.9 مرغوبة

 %84 425.8 مقبولة

 %16 83.0 غير مستدامة

 %100 509.8 اإلجمالى
 .2019-2018الديش جالمصدر: دراسة تجريبية، بن
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II-9 :معدل األجور في الزراعة 
 

المؤشر الفرعي نسبة المساحة الزراعية حسب حالة االستدامة. يتم تعيين هذا يقيس المؤشر الفرعي. هذا وراء األساس المنطقى 

حالة االستدامة على أساس معدل األجر اليومي )بوحدة العملة المحلية( الذي تدفعه المزرعة للعمال الزراعيين غير المهرة، بمجرد 

 لزراعي.قياسه مقابل معدل الحد األدنى لألجور الوطني أو ا

 

 معايير االستدامة.
 

 (: إذا كان معدل األجور المدفوع للعمالة غير الماهرة أعلى من الحد األدنى لمعدل األجر الوطني أو ةاألخضر )مرغوب

 معدل الحد األدنى ألجور القطاع الزراعي )إن وجد(. نتيجة افتراضية للمزارع التي ال توظف العمالة.

 األجر المدفوع للعمالة غير الماهرة يساوي الحد األدنى لمعدل األجر الوطني أو معدل (: إذا كان معدل ةأصفر )مقبول

 الحد األدنى لألجور في القطاع الزراعي )إن وجد(.

 (: إذا كان معدل األجور المدفوع للعمالة غير الماهرة أقل من الحد األدنى لمعدل األجر الوطني ةاألحمر )غير مستدام

 جور في القطاع الزراعي )إن وجد(.أو معدل الحد األدنى لأل

 

بشكل عام، يتم جمع المعلومات حول معدل األجور المدفوعة للعمال غير المهرة . هاإلى حسابالمتغيرات األساسية من صياغة 

الزراعية من مسح المزرعة من حيث معدل األجر اليومي الذي يتم دفعه نقدًا وعينيًا. يتم دمج الملكية الذين تم تعيينهم من قبل 

 مع المعلومات التي تم جمعها من مسح المزرعة، كما في المصفوفة أدناه.االساسية المتغيرات 

 

 المتغيرات األولية

 المتغير األساسى

 األجر 

 )نقدا(

 األجر 

 )العينى(

إجمالى األجر 

 اليومى

العاملين فى 

 المزرعة

     األجر اليومى )بوحدة العملة المحلية( المدفوعة نقداً 

     عينياً األجر اليومى )بوحدة العملة المحلية( المدفوعة 

     العمالة األجيرة غير الماهرة

 

 .األساسيةمحتوى المتغيرات 
 

األجر اليومي النقدي والعيني. في حالة تقديم المسح معلومات يتم الحصول على هذا المتغير بجمع إجمالي األجر اليومي.  -1

 ، أي أيام العمل في الشهر.22على ها عن األجور على أساس شهري، يجب تقسيم

 0الزراعية تستأجر موظفين والملكية إذا كانت  1هذا المتغير هو متغير وهمي يأخذ القيمة العاملين في المزرعة.  -2

 بخالف ذلك.

 

الزراعية من خالل قياس األجر اليومي الملكيات يتم تحديد حالة استدامة االستدامة. حسب حالة الزراعية ب توصيف الملكية

المدفوع لكل موظف مقابل الحد األدنى الوطني لألجور. ويفضل بشدة قياس األجر اليومي مقابل الحد األدنى لألجور الزراعية، 

مات حول الحد األدنى لألجور من قبل مكاتب اإلحصاء الوطنية أو الحصول عليها إذا كان ذلك متاًحا. عادة ما يتم توفير المعلو

باستخدام بيانات حقيقية للملكية أدناه حالة االستدامة  35(. يوضح الجدول 3من قبل المصادر الرسمية )مثل منظمة العمل الدولية

 الديش.جمن بن

 

  

                                                           
3https://www.ilo.org/ilostat/faces/oracle/webcenter/portalapp/pagehierarchy/Page27.jspx?subject=EAR&indicator=EAR_INEE_

NOC_NB&datasetCode=A&collectionCode=YI&_afrLoop=1399681730372273&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=13wn9

g34if_1#!%40%40%3Findicator%3DEAR_INEE_NOC_NB%26_afrWindowId%3D13wn9g34if_1%26subject%3DEAR%26_af

rLoop%3D1399681730372273%26datasetCode%3DA%26collectionCode%3DYI%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-

state%3D13wn9g34if_57 

https://www.ilo.org/ilostat/faces/oracle/webcenter/portalapp/pagehierarchy/Page27.jspx?subject=EAR&indicator=EAR_INEE_NOC_NB&datasetCode=A&collectionCode=YI&_afrLoop=1399681730372273&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=13wn9g34if_1#!%40%40%3Findicator%3DEAR_INEE_NOC_NB%26_afrWindowId%3D13wn9g34if_1%26subject%3DEAR%26_afrLoop%3D1399681730372273%26datasetCode%3DA%26collectionCode%3DYI%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3D13wn9g34if_57
https://www.ilo.org/ilostat/faces/oracle/webcenter/portalapp/pagehierarchy/Page27.jspx?subject=EAR&indicator=EAR_INEE_NOC_NB&datasetCode=A&collectionCode=YI&_afrLoop=1399681730372273&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=13wn9g34if_1#!%40%40%3Findicator%3DEAR_INEE_NOC_NB%26_afrWindowId%3D13wn9g34if_1%26subject%3DEAR%26_afrLoop%3D1399681730372273%26datasetCode%3DA%26collectionCode%3DYI%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3D13wn9g34if_57
https://www.ilo.org/ilostat/faces/oracle/webcenter/portalapp/pagehierarchy/Page27.jspx?subject=EAR&indicator=EAR_INEE_NOC_NB&datasetCode=A&collectionCode=YI&_afrLoop=1399681730372273&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=13wn9g34if_1#!%40%40%3Findicator%3DEAR_INEE_NOC_NB%26_afrWindowId%3D13wn9g34if_1%26subject%3DEAR%26_afrLoop%3D1399681730372273%26datasetCode%3DA%26collectionCode%3DYI%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3D13wn9g34if_57
https://www.ilo.org/ilostat/faces/oracle/webcenter/portalapp/pagehierarchy/Page27.jspx?subject=EAR&indicator=EAR_INEE_NOC_NB&datasetCode=A&collectionCode=YI&_afrLoop=1399681730372273&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=13wn9g34if_1#!%40%40%3Findicator%3DEAR_INEE_NOC_NB%26_afrWindowId%3D13wn9g34if_1%26subject%3DEAR%26_afrLoop%3D1399681730372273%26datasetCode%3DA%26collectionCode%3DYI%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3D13wn9g34if_57
https://www.ilo.org/ilostat/faces/oracle/webcenter/portalapp/pagehierarchy/Page27.jspx?subject=EAR&indicator=EAR_INEE_NOC_NB&datasetCode=A&collectionCode=YI&_afrLoop=1399681730372273&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=13wn9g34if_1#!%40%40%3Findicator%3DEAR_INEE_NOC_NB%26_afrWindowId%3D13wn9g34if_1%26subject%3DEAR%26_afrLoop%3D1399681730372273%26datasetCode%3DA%26collectionCode%3DYI%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3D13wn9g34if_57
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 ..لألجورامة على أساس الحد األدنى حالة االستد :34الجدول 

 
الرقم التعريفى 

 للملكية األسرية
 األجر اليومى العمالة المؤجرة

 الحد األدنى لألجر 

 بنجالديش
 حالة االستدامة

 مرغوبة 265 359.1 نعم 001

 غير مستدامة 265 179.5 نعم 101

 غير مستدامة 265 224.4 نعم 102

 مرغوبة 265 0.0 ال 280

 مرغوبة 265 0.0 ال 399

 مرغوبة 265 448.9 نعم 400

 مرغوبة 265 448.9 نعم 401
 2019-2018الديش جالمصدر: دراسة تجريبية، بن

 

 اإلبالغ

 

 هي كما يلي: "9"عملية اإلبالغ عن المؤشر الفرعي 

 

يتم حساب إجمالي المساحة الزراعية في الدولة في ظل حالة استدامة معينة جنبًا إلى جنب مع النسبة المقابلة لها )على إجمالي 

 :على النحو التالىالمساحة الزراعية(. سيبدو نهج لوحة القيادة لإلبالغ عن هذا المؤشر 

 

 9اإلبالغ عن المؤشر الفرعي رقم  :35الجدول 
 

 نسبة المساحة الزراعية المساحة الزراعية بالهكتار (9االستدامة )المؤشر الفرعى رقم حالة 

 %98 501.3 مرغوبة

 %0 0.0 مقبولة

 %2 8.5 غير مستدامة

 %100 509.8 اإلجمالى
 2019-2018الديش جالمصدر: دراسة تجريبية، بن
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II-10 :مقياس تجربة انعدام األمن الغذائي 
 

تهدف هذه المؤشرات الفرعية إلى قياس شدة انعدام األمن الغذائي الذي تعاني منه  المؤشر الفرعي.هذا وراء  ىالمنطقاألساس 

 ، بناًء على المقابالت المباشرة.األسر المعيشية لصاحب الملكية الزراعية

 

المؤشر األول (، الذي تم وضعه في سياق FIESيعتمد المؤشر الفرعي لمقياس تجربة انعدام األمن الغذائي )معايير االستدامة. 

الزراعية الملكيات ، على معايير االستدامة التالية، والتي تنطبق فقط على 1-4-2 الثانى لهدف التنمية المستدامة الرابعللمقصد 

 :سرياألالتي تنتمي إلى القطاع 

 4طفيف (: انعدام أمن غذائيةاألخضر )مرغوب •

 معتدل غذائي: انعدام أمن 5(ةأصفر )مقبول •

 (: انعدام أمن غذائي شديدةاألحمر )غير مستدام •

 

بشكل عام، يتم جمع المعلومات حول شدة انعدام األمن الغذائي الذي تعاني منه . األساسية إلى حسابهامن صياغة المتغيرات 

أسئلة موحدة عن حالة انعدام األمن الغذائي. تستخدم  8التي تحتوي على  سريالقطاع األالزراعية من المسوحات المعيشية األسر 

 في المصفوفة أدناه.يرد ، كما أساسيةمتغيرات  8هذه األسئلة لحساب 

 

 أسئلة: متغيرات أولية 8

 متغيرات أساسية

 القلق

طعام صحى 

 قلة الطعام ومفيد

تجاوز 

 الجوع نفذ الطعام أكل أقل وجبة

يوم كامل 

 دون طعام

خالل االثني عشر شهًرا الماضية، هل كان هناك وقت شعرت فيه )أو 
شعر فيه أي فرد آخر في األسرة( بالقلق من أنه لن يكون لديكم ما يكفي 

                 من الطعام لتناوله بسبب نقصاً فى المال؟

الماضية، هل كان هناك وقت لم تتمكن  12ما زلنا نفكر في األشهر الـ 

أي فرد آخر في أسرتك( من تناول طعام صحي ومغذي بسبب فيه )أو 
                  نقص فى المال؟

هل مر وقت كنت )أو أي فرد آخر في األسرة( تأكل فيه أنواًعا قليلة فقط 

                 من األطعمة بسبب نقص فى المال أو الموارد األخرى؟

في األسرة( إلى هل كان هناك وقت اضطررت فيه )أو أي فرد آخر 
تخطي وجبة ألنه لم يكن هناك ما يكفي من المال أو موارد أخرى 

                 م؟للحصول على الطعا

شهًرا الماضية، هل كان هناك وقت تأكل فيه )أو  12ما زلنا نفكر في ال
أي فرد آخر في األسرة( أقل مما كنت تعتقد أنه يجب عليك أن تستهلك 

                 بسبب نقص فى المال؟

هل مر وقت نفد فيه طعامك )أو أي فرد آخر في األسرة( بسبب نقص 

                 فى المال أو الموارد األخرى؟

هل مر وقت كنت تشعر فيه )أو أي فرد آخر في األسرة( بالجوع ولكنك 

                 لم تأكل بسبب عدم وجود ما يكفي من المال أو الموارد األخرى للطعام؟

شهًرا الماضية، هل كان هناك وقت قضيت فيه أنت )أو أي  12خالل الـ 

فرد آخر في األسرة( يوم كامل دون تناول طعام بسبب نقص فى المال 
                 أو الموارد األخرى؟

 

بالتقاط عنصر معين، والذي يرتبط الثمانية ( FIES) مقياس تجربة انعدام األمن الغذائىيسمح كل متغير أساسي مشتق من أسئلة 

 أخيًرا بدرجة معينة من شدة انعدام األمن الغذائي.

 

إذا واجهت األسرة أي مجال من مجاالت  1تم إنشاء كل متغير أساسي كمتغير وهمي يأخذ القيمة  .األساسيةمحتوى المتغيرات 

 أدناه. 37انعدام األمن الغذائي، كما هو موضح في الجدول 

 

  

                                                           
 من أهداف التنمية المستدامة: 2.1.2تم وصف حساب مستوى انعدام األمن الغذائي بالتفصيل في دورة التعلم اإللكتروني الخاصة  4

https://elearning.fao.org/course/view.php?id=360 
مع ذلك  يجب قراءة المصطلح "مقبولة" في سياق المؤشر األول للمقصد الرابع لهدف التنمية المسستدامة الثانى؛ ينبغي تفسيره على أنه موقف يستحق 5

 واإلجراءات الهادفة إلى التحسين.االهتمام 

https://elearning.fao.org/course/view.php?id=360
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 الغذائى ومجاالته وحدته المفترضةانعدام األمن بنود  :36الجدول 

 
ترتيب مقياس 

تجربة انعدام 

 األمن الغذائى

 وصف المتغير المتغيرات
 مجاالت

 انعدام األمن الغذائي

الحدة المفترضة 

 النعدام األمن الغذائي

 قلق 1
شعر بالقلق بشأن الحصول على ما يكفي من الطعام في أي وقت 

 السابقة 12ال خالل األشهر 
 خفيف عدم اليقين والقلق بشأن الطعام

 صحى 2
غير قادر على تناول طعام صحي ومغذي بسبب نقص المال أو 

 الموارد األخرى للحصول على الطعام
 خفيف عدم كفاية جودة الغذاء

 قلة الطعام 3
استهلك نظاما غذائيا يعتمد على أنواع قليلة فقط من األطعمة بسبب 

 الموارد األخرى للحصول على الطعام نقص المال أو
 خفيف عدم كفاية جودة الغذاء

 تجاوز وجبة 4

لم يأكل وجبة اإلفطار أو الغداء أو العشاء ]أو تخطى وجبة[ ألنه لم 

يكن هناك ما يكفي من المال أو الموارد األخرى للحصول على 

 الطعام

 متوسط عدم كفاية كمية الغذاء

 أكل أقل 5
اعتقد أنه ينبغي بسبب نقص فى المال أو الموارد أكل أقل مما 

 األخرى للحصول على الطعام
 متوسط عدم كفاية كمية الغذاء

 نفاذ الطعام 6
نفاد الطعام من األسر المعيشية بسبب نقص المال أو الموارد األخرى 

 للحصول على الغذاء
 متوسط عدم كفاية كمية الغذاء

 الجوع 7
ألنه لم يكن هناك ما يكفي من المال أو شعر بالجوع ولكن لم يأكل 

 الموارد األخرى للطعام
 حاد عدم كفاية كمية الغذاء

 حاد عدم كفاية كمية الغذاء ذهب دون تناول الطعام لمدة يوم كامل يوم كامل 8

 

 سرياألالزراعية التي تنتمي إلى القطاع الملكيات يتم احتساب حالة استدامة  االستدامة.بحسب حالة الزراعية  الملكية توصيف

 أدناه.يأتى التلخيص خطوات، كما  3بناًء على شدة انعدام األمن الغذائي وفقًا إلجراء من 

 الثمانية.مقياس تجربة انعدام األمن الغذائى إلضافة تسمية ألسئلة إعداد البيانات للتحليل.  -1

( وكل مستجيب )درجات بارامترات البندالغذائي المرتبط بكل سؤال )لحساب مستوى شدة انعدام األمن : البارامترتقدير  -2

 المستجيب(.خام وبارامترات 

بمجرد استخالص مقياس شدة حالة انعدام األمن الغذائي التي يعاني منها كل الزراعية: الملكية حساب حالة استدامة  -3

الثمانية لمقياس انعدام تجربة سئلة األتهم على الزراعية(، بناًء على إجاباالملكية مستجيب )األسرة المعيشية لصاحب 

المؤشر األول  منهجيةتباعاً وفق ( ةغير مستدامأو  ةمقبولة، )مرغوبالملكية ، يمكن اشتقاق حالة استدامة األمن الغذائى

 .لهدف التنمية المستدامة الثانىالرابع للمقصد 

 

لتحليلها، يجب ترميز كل مقياس تجربة انعدام األمن الغذائى إلعداد البيانات التي تم جمعها من خالل وحدة استبيان  .1الخطوة 

إلجابة بـ "نعم". تتمثل الخطوة الحاسمة في إضافة تسميات قياسية لألسئلة  1ولإلجابة بـ "ال"؛  0عنصر، بحيث: يتم استخدام 

(. قبل وضع 2018-2018الديش، دراسة تجريبية ج، كما في المثال أدناه )بن2.4.1ستطالع الثمانية التي تم جمعها في وحدة اال

: يتم لمقياس تجربة انعدام األمن الغذائى ألسئلة الثمانيةلالعالمات والترميز، تحتوي مجموعة البيانات على أكواد غير معيارية 

". توضح مجموعات البيانات أدناه )الجدوالن 0بـ "ال" على أنها " "، بينما يتم ترميز الردود1ترميز اإلجابات "نعم" على أنها "

 مقياس تجربة انعدام األمن الغذائى.( الطريقة التي تبدو بها مجموعة البيانات قبل وبعد توحيد المتغيرات لتحليل 39و 38

 

 العالمات والتشفير: قبل وبعد وضع مقياس تجربة انعدام األمن الغذائىمجموعة البيانات لتحليل  :37الجدول 
 

الرقم التعريفى 

 C_C03000 C_C04000 C_C05000 C_C06000 C_C07000 C_C08000 C_C09000 C_C10000 للملكية األسرية

001 1 1 1 0 1 0 0 0 

002 0 0 0 0 0 0 0 0 

003 1 0 0 0 0 0 0 0 

004 0 0 0 0 0 0 0 0 

005 1 1 1 0 0 0 0 0 

006 0 0 0 0 0 0 0 0 

007 0 0 0 0 0 0 0 0 

008 0 0 0 0 0 0 0 0 

009 0 0 0 0 0 0 0 0 

010 0 0 0 0 0 0 0 0 

011 1 1 1 0 1 1 0 0 

012 1 0 0 0 0 0 0 0 

013 1 1 0 0 0 0 0 1 

014 1 0 0 0 0 0 0 0 

015 1 1 1 1 1 1 1 1 
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016 1 1 0 0 0 0 0 0 

017 1 1 0 0 0 0 0 0 

018 1 0 0 0 0 0 0 0 

 

 والترميز: قبل وبعد وضع العالمات مقياس تجربة انعدام األمن الغذائىمجموعة البيانات لتحليل  :38الجدول 

 
الرقم التعريفى 

 للملكية األسرية
 يوم كامل الجوع نفاذ الطعام أكل أقل تجاوز وجبة طعام قليل طعام صحى قلق

 ال ال ال نعم ال نعم نعم نعم 001

 ال ال ال ال ال ال ال ال 002

 ال ال ال ال ال ال ال نعم 003

 ال ال ال ال ال ال ال ال 004

 ال ال ال ال ال نعم نعم نعم 005

 ال ال ال ال ال ال ال ال 006

 ال ال ال ال ال ال ال ال 007

 ال ال ال ال ال ال ال ال 008

 ال ال ال ال ال ال ال ال 009

 ال ال ال ال ال ال ال ال 010

 ال ال نعم نعم ال نعم نعم نعم 011

 ال ال ال ال ال ال ال نعم 012

 نعم ال ال ال ال ال نعم نعم 013

 ال ال ال ال ال ال ال نعم 014

 نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم 015

 ال ال ال ال ال ال نعم نعم 016

 ال ال ال ال ال ال نعم نعم 017

 ال ال ال ال ال ال ال نعم 018

 2019-2018الديش جبنالمصدر: دراسة تجريبية، 

 

الزراعية من خالل شدة انعدام األمن الغذائي الملكيات من أجل تحديد حالة استدامة الزراعية بحالة االستدامة. الملكية  توصيف

، لمقياس تجربة انعدام األمن الغذائىسئلة الثمانية وضع العالمات إلى األالبيانات بشكل صحيح وترميز ، بمجرد مروا بهالذي 

 .لمقياس تجربة انعدام األمن الغذائى عناصر الثمانيةالالمرتبطة بالبارامترات تتضمن الخطوة الثانية تقدير 

 

، المستخدمة 6(IRTانتشار انعدام األمن الغذائي على نظرية االستجابة للعنصر ) بارامتراتتعتمد المنهجية التي يقوم عليها تقدير 

يمكن اشتقاقها من مجموعة من  -سمة صريحة -للمالحظةقابل غير  هو مقياس كمي لبناءٍ ولتحليل الردود على أسئلة المسح. 

 Raschالمعروف باسم نموذج  IRT(. يوفر نموذج قياس 0القيمة أو  1المتغيرات ثنائية التفرع )أي أنها يمكن أن تأخذ فقط القيمة 

 قاعدة نظرية ومجموعة من األدوات اإلحصائية من أجل:

 المقياسلبناء ما ءمة مجموعة من عناصر مسح تقييم مدى مال. 

  تجميعات بيانات وسياقات مسح مختلفةفي مقياس معين إنشاء مقياس من العناصر، ومقارنة أداء. 

 

طول المقياس بتعتمد على المسافة تجربته عن باإلفادة  المستجيبهو أن احتمالية قيام ( Rasch)المنطق الكامن وراء نموذج راش 

، مقارنةً المستجيبكلما زادت حدة انعدام األمن الغذائي لدى فالعنصر المرتبط بتلك التجربة. المستجيب وحدة بين شدة ذلك 

"نعم" إجابة المستجيب بـ(. بعبارة أخرى، كلما زادت احتمالية توكيديةبالعنصر، زادت احتمالية إجابته بـ "نعم" )أعط إجابة 

مقارنةً بهذا العنصر، مما يعني أنه كلما زادت حدة انعدام األمن الغذائي لديه زادت حدة انعدام األمن الغذائي  لسؤال معين، كلما

 :كما يلى( Rasch)راش "نعم". يمكن إضفاء الطابع الرسمي على نموذج بـ إجابته معين، زادت احتماليةمستجيب لدى 

 

𝑷𝒓𝒊,𝒉 = 𝟏/𝛉𝒉, 𝛃𝒊   
 

عينة به أفادت أعاله( من التكرار الذي المعادلة في  𝛽𝑖البارامترات الشدة النسبية المرتبطة بكل تجربة )يمكن االستدالل على 

. بمجرد حدةتجارب أكثر ب ينعدد أقل من المستجيبقد أفاد مع تساوي كل شيء آخر،  ،كبيرة من المستجيبين، على افتراض أنه

أجاب عليها ( من خالل مالحظة عدد العناصر التي 𝜃ℎالبارامتر )المستجيب أو حالة حدة كل تجربة، يمكن حساب حدة تقدير 

على جميع األسئلة التي تشير إلى ، في المتوسط، المستجيب بنعم، أن يجيب من المتوقع األساس المنطقي لذلك هو أنهو. بنعم

 )انظرحدة على األسئلة التي تشير إلى المواقف األكثر بال أن يجيب ومن حالة انعدام األمن الغذائي، حدة التجارب األقل 

i4830e.pdf-http://www.fao.org/3/c .) 

                                                           
لمزيد من التفاصيل، اقرأ منشور منظمة األغذية والزراعة "مقدمة إلى نظرية االستجابة للعناصر المطبقة على قياسات األمن الغذائي  6

i3946e.pdf-www.fao.org/3/a 

http://www.fao.org/3/c-i4830e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i3946e.pdf
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باستخدام بيانات حقيقية من المسح التجريبي الذي تم إجراؤه ( Raschراش )من نموذج البارمترات يُظهر الناتج أدناه تقديرات 

 بمزيد من التفصيل. اويتم شرحهبنجالديش  في

 

 العناصر ونتائج اختبار النموذجبارمترات  :39الجدول 

 

 العنصر

بارامترات 

 R1c df p-value الخطأ المقياسى الصعوبة

Standarized 

U Outfit Infit 

 0.986 1.410 0.265 0.4102 6 6.117 0.32598 3.44452- قلق

 5.100 0.351- 2.945 0.0000 6 74.523 0.32482 3.15808- طعام صحى

 3.088 0.737 2.380 0.1098 6 10.372 0.32558 2.58639- طعام قليل

 0.763- 0.872- 1.179- 0.0018 6 21.018 0.41843 1.31492 تجاوز وجبة

 1.669- 3.218- 2.991- 0.0180 6 15.308 0.34940 0.30206- أكل أقل

 0.306- 0.789- 1.421- 0.0262 6 14.326 0.45995 1.88428 نفاذ الطعام

 0.101- 1.067- 1.488- 0.0264 6 14.307 0.53205 2.60101 الجوع

 1.261- 0.340 0.865- 0.0000 6 39.276 0.71339 3.69083 يوم كامل

R1c test R1c = 216.118 42 0.0000    

Andersen LR test Z = 54.889 42 0.0877    

 

 2019-2018الديش نجدراسة تجريبية، بالمصدر: 

 

". يتعلق أحد المخرجات األخرى من يوم كامل"، في حين أن أشدها هو "قلقاألقل خطورة هي "البارامتر في الجدول أعاله، 

ألسئلة الثمانية لالمعطاة بنعم هي عدد الردود الدرجة الخام . الخام أو األوليةبارمترات الدرجة بتقديرات ( Raschراش )نموذج 

المستجيبين بارمترات بين صفر وثمانية. هذا هو السبب في أن ما ، أي رقم صحيح بقيمة تتراوح لمقياس تجربة انعدام األمن الغذائى

 .بارمتر المستجيبهي األساس لحساب للمستجيب أو األولية الدرجة الخام تسعة. 

 

ل مستجيب يجيب بـ "نعم" على نفس العدد من األسئلة )بغض النظر هناك نقطة أساسية يجب فهمها وهي أن كمالحظة مهمة: 

إال كمقياس ترتيبي النعدام األمن الغذائي، مما يعني الخام . ال يمكن استخدام الدرجات البارامترعن أي منها( سيخصص له نفس 

، لكننا 2شخص حصل على درجة أولية  يعاني من انعدام األمن الغذائي أكثر من 4أننا نعلم أن شخًصا حصل على الدرجة األولية 

المعادلة في  𝜃ℎوالتى تمثل المستجيب، بارمتر ال نعرف الفرق الدقيق في شدة انعدام األمن الغذائي بين هذين المستجيبين. فقط 

 يمكن أن تخبرنا بذلك، ألنه مقياس فاصل النعدام األمن الغذائي. 1

 

 المستجيب وبارامتراتالدرجات الخام  :40الجدول 

 
 11 الدرجة المتوقعة التكرار الخطأ المقياسى بارمترات القدرة الدرجة المجموعة

0 0 -5.093 1.750 292 0.37  

1 1 -3.628 1.175 57 1.15 -58.6220 

2 2 -2.586 1.110 32 1.97 -30.8169 

3 3 -1.272 1.192 14 2.97 -15.4243 

4 4 0.271 1.134 9 4.08 -7.5744 

5 5 1.411 1.046 6 5.05 -6.0684 

6 6 2.385 1.046 4 5.95 -7.8792 

7 7 3.442 1.176 2 6.83 0.0000 

8 8 5.024 1.799 4 7.64  
 2019-2018بنجالديس المصدر: دراسة تجريبية، 

 

انعدام األمن تجربة ، يمكن اشتقاق المقياس القياسي الشتقاق معدالت انتشار وبارامترات الدرجات الخامبمجرد تقدير شدة العنصر 

مقياس تجربة انعدام األمن الغذائى فريق أعده للبارامترات المقدرة الذي  Excelالغذائي القابلة للمقارنة عن طريق ملء ملف 

 على النحو التالي:اإلكسل (. يجب تعبئة ملف هنا)لألمم المتحدة منظمة األغذية والزراعة التابع ل

 

 تقدير االحتماالت :41الجدول 

 

http://www.fao.org/in-action/voices-of-the-hungry/using-fies/en/
http://www.fao.org/in-action/voices-of-the-hungry/using-fies/en/
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 تقدير االحتماالت :42الجدول 
 

 
 

 :المخرجات التالية، نحصل على جدول Excelإلى ورقة البارامترات أخيًرا، بمجرد إضافة 

 

  

                                                                             

     Andersen LR test            Z=  54.889   42  0.0877

     R1c test                  R1c= 216.118   42  0.0000

                                                                             

        Whlday    3.69083   0.71339  39.276    6  0.0000 -0.865  0.340 -1.261

        Hungry    2.60101   0.53205  14.307    6  0.0264 -1.488 -1.067 -0.101

        Runout    1.88428   0.45995  14.326    6  0.0262 -1.421 -0.789 -0.306

       Ateless   -0.30206   0.34940  15.308    6  0.0180 -2.991 -3.218 -1.669

       Skipped    1.31492   0.41843  21.018    6  0.0018 -1.179 -0.872 -0.763

       Fewfood   -2.58639   0.32558  10.372    6  0.1098  2.380  0.737  3.088

       Healthy   -3.15808   0.32482  74.523    6  0.0000  2.945 -0.351  5.100

       Worried   -3.44452   0.32598   6.117    6  0.4102  0.265  1.410  0.986

                                                                             

        Items  parameters  std Err.     R1c   df p-value Outfit  Infit      U

               Difficulty                                Standardized بارامترات

 الصعوبة

الخطأ 

 العناصر المقياسى
 (1الغذائى )البلد بارامترات العناصر وإحصاءات األسئلة الثمانية لمقياس تجربة انعدام األمن 

 العنصر

 قلق

 طعام صحى

 طعام قليل

 تجاوز وجبة

 أكل أقل

 نفاذ الطعام

 الجوع

 يوم كامل

 الحدة

 قلق

 طعام صحى

 طعام قليل

 تجاوز وجبة

 أكل أقل

 نفاذ الطعام

 الجوع

 يوم كامل

                                                                              

                    8     8       5.024     1.799        4     7.64

                --------------------------------------------------------------

                    7     7       3.442     1.176        2     6.83     0.0000

                --------------------------------------------------------------

                    6     6       2.385     1.046        4     5.95    -7.8792

                --------------------------------------------------------------

                    5     5       1.411     1.046        6     5.05    -6.0684

                --------------------------------------------------------------

                    4     4       0.271     1.134        9     4.08    -7.5744

                --------------------------------------------------------------

                    3     3      -1.272     1.192       14     2.97   -15.4243

                --------------------------------------------------------------

                    2     2      -2.586     1.110       32     1.97   -30.8169

                --------------------------------------------------------------

                    1     1      -3.628     1.175       57     1.15   -58.6220

                --------------------------------------------------------------

                    0     0      -5.093     1.750      292     0.37

                                                                              

                Group Score  parameters  std Err.    Freq.    Score       ll

                                Ability                    Expected
بارمترات 

 القدرة

الخطأ 

 (1بارمترات الدرجة الخام وأخطاؤها )الدولة  المجموعة المقياسى

 ***** الحاالت ث **** الخطأ *** الحدة الدرجة الخام

 التكرار الدرجة

الدرجة 

 المتوقعة
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 وشديد(متوسط تقدير االحتماالت ) :43الجدول 

 

 االحتمالية )حاد( االحتمالية )معتد+حاد( نسبة األفراد الدرجة الخام

0 69.5% 0 0 

1 13.6% 0.008278 0.000000 

2 7.6% 0.055022 0.000000 

3 3.3% 0.349852 0.000000 

4 2.1% 0.830267 0.000024 

5 1.4% 0.983226 0.000447 

6 1.0% 0.998881 0.008408 

7 0.5% 0.999851 0.109798 

8 1.0% 0.999411 0.530647 
 2019-2018الديش نجالمصدر: دراسة تجريبية، ب

 

 ".شديدكون "يواحتمال أن " شديد+  معتدل"كون انعدام األمن الغذائي ييعطي الجدول أعاله، لكل درجة خام، احتمال أن 

 

حسب حالة االستدامة وفقًا لالحتماالت بالزراعية المعيشية تتضمن الخطوة األخيرة جدًا من إجراء الحساب هذا توصيف األسر 

 المقدرة. تم اختيار العتبات التالية من أجل تصنيف األسر حسب حالة االستدامة النعدام األمن الغذائي:

 

FIES_Sub_indicator_10 ( خفيف)انعدام أمن غذائي  ة= مرغوب( 10ربة انعدام األمن الغذائى )المؤشر الفرعى لمقياس تج

أن يكون  يةواحتمال 0.5+ شديد أقل من انعدام أمن غذائى معتدل  تعانى منالملكية أن تكون أسرة مالك  يةاحتمال تإذا كان

 .0.5أقل من  تكان فى حالةشديد ى انعدام األمن الغذائ

 

FIES_Sub_indicator_10  ( متوسط )انعدام أمن غذائي ة= مقبول( 10)المؤشر الفرعى لمقياس تجربة انعدام األمن الغذائى

 0.5أكبر من  تإذا كان معتدل + شديدانعدام أمن غذائي الملكية الزراعية تعانى من أن تكون أسرة مالك  يةاحتمال تإذا كان

 .0.5أقل من  تفى حالة كانأن يكون انعدام األمن الغذائي شديد  يةواحتمال

 

FIES_Sub_indicator_10  غير مستدام )انعدام أمن غذائي ( 10)المؤشر الفرعى لمقياس تجربة انعدام األمن الغذائى =

 .0.5أكبر من  تفى حالة كانتعاني من انعدام أمن غذائي شديد  الملكيةأن تكون أسرة مالك  يةاحتمال تحاد( إذا كان

 

« = حاد+  متوسط»انعدام األمن الغذائى احتمالية ألن يكون لديها ( 0001المعيشية بالرقم التعريفى )األسرة على سبيل المثال: 

 "المرغوبة< حالة االستدامة "- 0"شديدة" = تكون التجربة أن واحتمالية   0

 

" تقريبًا حادكون "يأن  احتمالية٪ 70= (متوسط + حادلديها احتمالية ألن يكون )( 0004)أما  األسرة المعيشية بالرقم التعريفى 

 < حالة االستدامة "مقبولة"- 0= 

 

٪ 99.6« = + شديدمعتدل»تكون حالة انعدام األمن الغذائى أن فلديها احتمالية  ( 0013األسرة المعيشية بالرقم التعريفى )

 < حالة االستدامة هي "غير مستدامة"-بالمائة  70.1كون "شديد" = يأن واحتمالية 
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 تقدير االحتماالت )متوسطة وشديدة( :44الجدول 
 

الرقم 

التعريفى 

للملكية 
 األسرية

 صحى قلق
طعام 

 قليل

تجاوز 

 وجبة
 أكل أقل

نفاذ 

 الطعام
 الجوع

يوم 

 كامل
 الدرجات

 .االحتمالية

 حادة_+_متوسطة

احتمالية 

 شديدة
  حالة االستدامة

 مقبولة 0.000024 0.830260 4 ال ال ال نعم ال نعم نعم نعم 001

 مرغوبة 0.000000 0.000000 0 ال ال ال ال ال ال ال ال 002

 مرغوبة 0.000000 0.349852 3 نعم ال ال ال ال ال نعم نعم 013

 مرغوبة 0.000000 0.008278 1 ال ال ال ال ال ال ال نعم 014

 غير مستدامة 0.530647 0.999411 8 نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم 015

 مرغوبة 0.000000 0.055021 2 ال ال ال ال ال ال نعم نعم 016

 مرغوبة 0.000000 0.055021 2 ال ال ال ال ال ال نعم نعم 017

 مرغوبة 0.000000 0.000000 0 ال ال ال ال ال ال ال ال 033

 غير مستدامة 0.530647 0.999411 8 نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم 034

 غير مستدامة 0.530647 0.999411 8 نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم 035

 مرغوبة 0.000000 0.000000 0 ال ال ال ال ال ال ال ال 036

 مرغوبة 0.000000 0.000000 0 ال ال ال ال ال ال ال ال 037

 مقبولة 0.000024 0.830260 4 ال ال ال نعم ال نعم نعم نعم 118

 مرغوبة 0.000000 0.008278 1 ال ال ال ال ال نعم ال ال 119

 مرغوبة 0.000000 0.349852 3 ال ال ال ال ال نعم نعم نعم 120

 مرغوبة 0.000000 0.055021 2 ال ال ال ال ال نعم نعم ال 128

 مقبولة 0.000024 0.830260 4 ال ال ال نعم ال نعم نعم نعم 129

 مقبولة 0.000024 0.830260 4 ال ال ال نعم ال نعم نعم نعم 130

 مرغوبة 0.000000 0.055021 2 ال ال ال ال ال نعم نعم ال 131

 مرغوبة 0.000000 0.008278 1 ال ال ال ال ال نعم ال ال 132

 2019-2018الديش جالمصدر: دراسة تجريبية، بن

 

 اإلبالغ

 

 :على النحو التالى" 10الخاصة بالمؤشر الفرعي "بالغ اإلتكون عملية 

 

يتم حساب إجمالي المساحة الزراعية في الدولة في ظل حالة استدامة معينة جنبًا إلى جنب مع النسبة المقابلة لها )على إجمالي 

 :على النحو التالىالمساحة الزراعية(. سيبدو نهج لوحة القيادة لإلبالغ عن هذا المؤشر 

 

 10اإلبالغ عن المؤشر الفرعي رقم : 45الجدول 
 

 (10الستدامة )المؤشر الفرعى رقم حالة ا
المساحة الزراعية 

 بالهكتار
 نسبة المساحة الزراعية

 %95 486.8 مرغوبة

 %3 17.2 مقبولة

 %1 5.8 غير مستدامة

 %100 509.8 اإلجمالى
 2019-2018الديش جالمصدر: دراسة تجريبية، بن
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II-11  ألرضل المضمونةحيازة الحقوق 
 

هى حسب حالة االستدامة، وبالمؤشر الفرعي نسبة المساحة الزراعية هذا يقيس المؤشر الفرعي. هذا وراء  األساسى المنطقى

 .الملكيةباإلشارة إلى الملكية أو الحقوق المضمونة على استخدام مناطق األراضي الزراعية التي تديرها  هايتم تحديدما 

 

 معايير االستدامة.
 

 أو له الحق في بيع أي جزء من الحيازة ، أو لديه الملكيةرسمي باسم المالك/ عليه (: لديه مستند ةاألخضر )مرغوب ،

 الحق في توريث أي جزء من الحيازة

 الملكيةاسم المالك/ عليه (: لديه مستند رسمي حتى لو لم يكن ةأصفر )مقبول. 

 على أي من األسئلة األربعة المطروحة حول  بنعم(: في جميع الحاالت األخرى، ال توجد ردود ةاألحمر )غير مستدام

 لألراضي )انظر أدناه(. المضمونةحقوق الحيازة 

 

الستخدام  المضمونةبشكل عام، يتم جمع المعلومات المتعلقة بالملكية أو الحقوق  .هاإلى حساباألساسية من صياغة المتغيرات 

األراضي الزراعية باستخدام المسوحات المنزلية والزراعية من خالل مجموعة من األسئلة الموحدة. تُستخدم مثل هذه األسئلة 

الزراعية من خالل حالة االستدامة المقابلة لها، كما ورد في الملكية ، والتي بدورها تسمح بتوصيف أساسيةمتغيرات  4لحساب 

 المصفوفة أدناه.

 

 غيرات أوليةمت
 المتغيرات األساسية

 حق التوريث حق البيع مستند رسمى باسم المالك اسم المالك مستند رسمى

رسمية ألي مستند أو وثيقة  الملكيةهل لدى صاحب 

من األراضي الزراعية التي يمتلكها )بدال من ذلك 

( صادرة عن السجل إشغالهاأو االستخدام أو بالملكية "

           ؟المساحةهيئة العقاري/ 

 الملكيةهل اسم صاحب الملكية أو أي عضو آخر في 

مدرج كمالك أو صاحب حق استخدام في أي من 

           المستندات المعترف بها قانونا؟

قطعة من الملكية الحق في بيع أي الملكية /للمالكهل 

القطعة مملوكة، مستخدمة، )بدال من ذلك "

           مشغولة"(؟

قطع أراضى توريث أي من  الملكية/للمالكهل يحق 

قطعة مملوكة، مستخدمة أو )بدال من ذلك "الملكية 

           "(؟مشغولة

 

( وثيقة 1المعيشية  إذا كان لدى األسرة  1تم إنشاء كل متغير أساسي كمتغير وهمي يأخذ القيمة  .األساسيةمحتوى المتغيرات 

( له الحق في 4( له الحق في بيع أي قطعة أرض و3؛ هاحق استخدامله كمالك أو عليها مدرج الملكية ( اسم المالك/ 2رسمية؛ 

 . ستبدو مجموعة البيانات التي سيتم إعدادها للتحليل مثل تلك المذكورة في الجدول أدناه:التوريث

 

 11حالة االستدامة، المؤشر الفرعي رقم  :46الجدول 

 
الرقم التعريفى 

 حالة االستدامة حق التوريث حق البيع عليها االسم مستند أو وثيقة رسمية للملكية األسرية

 مرغوبة نعم نعم نعم نعم 001

 مقبولة ال ال ال نعم 002

 مرغوبة نعم نعم نعم نعم 050

 غير مستدامة ال ال ال ال 051

 2019-2018الديش جالمصدر: دراسة تجريبية، بن

 

الحق في  ماعليه، ولهالملكية مستندًا رسميًا يحمل اسم المالك/  050و#  001الزراعية # الملكيات وفقًا لمعايير االستدامة، تمتلك 

". مرغوبة. على هذا النحو يتم تصنيفها على أنها "الملكيةا الحق في توريث أي قطعة من م، وأخيراً، لهالملكيةبيع أي قطعة من 

. أراضى الملكيةحمل اسم مالكها، وال أي حقوق لبيع أو توريث أي قطعة من يال  همستند رسمي ولكن 002الزراعية # لدى الملكية 
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بحالة بأي من المتطلبات لتصنيفها على أنها  051رقم األسرة المعيشية أخيًرا، ال تفي وعلى هذا النحو تصنف على أنها "مقبولة". 

 امة"." أو "مقبولة"، وبالتالي يتم تصنيفها على أنها "غير مستدة"مرغوباستدامة 

 

 اإلبالغ

 

" على النحو التالي: يتم حساب إجمالي المساحة الزراعية في الدولة في ظل 11الخاصة بالمؤشر الفرعي "اإلبالغ تكون عملية 

 عن لإلبالغحالة استدامة معينة جنبًا إلى جنب مع النسبة المقابلة لها )على إجمالي المساحة الزراعية(. سيبدو نهج لوحة القيادة 

 :على النحو التالىالمؤشر هذا 

 

، المؤشر 1-4-2لهدف التنمية المستدامة الثانى  المؤشر األول للمقصد الرابع: اإلبالغ عن هدف التنمية المستدامة 47الجدول 

 11الفرعي رقم 

 

 11حالة االستدامة، المؤشر الفرعي رقم : 47الجدول 

 

 المزروعة بالهكتارالمساحة  (11حالة االستدامة )المؤشر الفرعى رقم 
نسبة المساحة 

  المزروعة

 %86 437.0 مرغوبة

 %11 58.0 مقبولة

 %3 14.7 غير مستدامة

 %100 509.8 إجمالى
 2019-2018بنجالديش المصدر: دراسة تجريبية، 
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 ً  اإلبالغ النهائي: لوحة القيادة :ثالثا
 

الفرعية في شكل لوحة معلومات. تقدم لوحة القيادة استجابة من حيث يتم تقديم مجموعة المؤشرات طريقة اإلبالغ عن المؤشر. 

 قياس االستدامة على مستوى المزرعة وتجميعها على المستوى الوطني.

 

تم اشتقاق مجموعتي بيانات. تحتوي مجموعة البيانات األولى يمن أجل إنشاء لوحة القيادة النهائية، مجموعات البيانات النهائية. 

األرض الزراعية، كما يتم التعبير عنها بالهكتار وعلى المستوى الوطني، والتي تخضع لحالة استدامة معينة. بالنسبة على مساحة 

لكل مؤشر فرعي، يتم تجميع المنطقة الزراعية المرغوبة والمقبولة وغير المستدامة على المستوى الوطني، كما هو مذكور في 

 (.2019-2018الديش )جبنالجدول أدناه لالختبارات التجريبية في 

 

 اشتقاق لوحة القيادة :48الجدول 

 

حالة استدامة 

 الملكية 

المساحة 

المرتبطة 

ناتج بقيمة 

المزرعة 

 لكل هكتار

المساحة 

المرتبطة 

بصافي 

دخل 

 المزرعة

المساحة 

المرتبطة 

بآليات 

تخفيف 

 المخاطر

المساحة 

المرتبطة 

بانتشار 

تدهور 

 التربة

المساحة 

المرتبطة 

بالتباين في 

توافر 

 المياه

 المساحة

 ةالمرتبط

بإدارة 

 األسمدة

 المساحة

 ةالمرتبط

بإدارة 

مبيدات 

 اآلفات

المساحة 

المرتبطة 

باستخدام 

الممارسات 

الداعمة 

للتنوع 

 البيولوجي

المساحة 

المرتبطة 

بمعدل 

األجور في 

 الزراعة

المساحة 

المرتبطة 

بمقياس 

تجربة 

انعدام 

األمن 

 الغذائى

المساحة 

المرتبطة 

بحقوق 

الحيازة 

المضمونة 

 لألرض

 437.0 486.8 501.3 0.0 102.9 240.0 443.0 259.8 286.3 237.5 55.9 مرغوبة

 58.0 17.2 0.0 425.8 123.6 108.7 11.3 147.0 148.9 250.0 93.7 مقبولة

 14.7 5.8 8.5 83.9 283.2 161.0 55.5 103.0 74.6 22.3 360.1 غير مستدامة

المساحة إجمالى 

 *الزراعية
509.8 509.8 509.8 509.8 509.8 509.8 509.8 509.8 509.8 509.8 509.8 

 2019-2018الديش جالمصدر: دراسة تجريبية، بن

 

تحتوي مجموعة البيانات الثانية، لكل مؤشر فرعي، على نسبة المساحات الزراعية في إجمالي المساحة الزراعية المرغوبة 

 المستدامة. يتم عرض مجموعة البيانات هذه في الجدول أدناه.والمقبولة وغير 

 

 اشتقاق لوحة القيادة :49الجدول 

 

حالة استدامة 

 الملكية 

المساحة 

المرتبطة 

بقيمة 

ناتج 

المزرعة 

لكل 

 هكتار

المساحة 

المرتبطة 

بصافي 

دخل 

 المزرعة

المساحة 

المرتبطة 

بآليات 

تخفيف 

 المخاطر

المساحة 

المرتبطة 

بانتشار 

تدهور 

 التربة

المساحة 

المرتبطة 

بالتباين 

في 

توافر 

 المياه

المساحة 

المرتبطة 

بإدارة 

 األسمدة

المساحة 

المرتبطة 

بإدارة 

مبيدات 

 اآلفات

المساحة 

المرتبطة 

باستخدام 

الممارسات 

الداعمة للتنوع 

 البيولوجي

المساحة 

المرتبطة 

بمعدل 

األجور في 

 الزراعة

المساحة 

المرتبطة 

بمقياس 

انعدام  تجربة

األمن 

 الغذائى

المساحة 

المرتبطة 

بحقوق 

الحيازة 

المضمونة 

 لألرض

 %86 %95 %98 %0.00 %20 %47 %87 %51 %56 %47 %11 مرغوبة

 %11 %3 %0 %84 %24 %21 %2 %29 %29 %49 %18 مقبولة

 %3 %1 %2 %16 %56 %32 %11 %20 %15 %4 %71 غير مستدامة

 2019-2018 الديشجالمصدر: دراسة تجريبية، بن

 

يتم إجراء حساب النتائج وإنشاء لوحة القيادة لكل مؤشر فرعي على حدة: لكل مؤشر فرعي، يتم التجميع على المستوى الوطني 

تم يالزراعية حسب فئة االستدامة )أحمر أو أصفر أو أخضر(، والملكيات عن طريق جمع مساحة األراضي الزراعية لجميع 

 ، كما تمت مناقشته سابقًا(.المشاعن إجمالي مساحة األراضي الزراعية للبلد )مطروًحا منها األرض اإلبالغ عنها كنسبة مئوية م
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 تقديمي للوحة العدادات النهائية عرض :4الشكل 

 

 
 (2019-2018) بنجالديشالمسح التجريبي في  :مصدر

 

  

 مرغوبة مقبولة غير مستدامة

ر
تا
هك

ل 
لك

ة 
ع

ر
ز
لم

 ا
ج

ات
 ن
مة

قي
 ب
طة

تب
ر
لم

ة ا
ح

سا
لم

ا
 

عة
ر
ز
لم

 ا
ل

خ
 د

ي
اف
ص

 ب
طة

تب
ر
لم

ة ا
ح

سا
لم

ا
ر 

ط
خا

لم
ف ا

في
خ

 ت
ت

يا
بآل

ة 
ط

تب
ر
لم

ة ا
ح

سا
لم

ا
 

بة
ر
الت

ر 
هو

تد
ر 

شا
نت
با
ة 

ط
تب
ر
لم

ة ا
ح

سا
لم

ا
اه 

مي
 ال

ر
اف
تو

ي 
 ف

ن
اي
تب
بال

ة 
ط

تب
ر
لم

ة ا
ح

سا
لم

ا
 

دة
سم

أل
 ا
رة

دا
بإ
ة 

ط
تب
ر
لم

ة ا
ح

سا
لم

ا
 

ت
فا
آل

 ا
ت

دا
بي
 م

رة
دا

بإ
ة 

ط
تب
ر
لم

ة ا
ح

سا
لم

ا
 

ة 
عم

دا
 ال

ت
سا

ر
ما

لم
 ا
ام

خد
ست

با
ة 

ط
تب
ر
لم

ة ا
ح

سا
لم

ا

بي
 ال

ع
نو

للت
ي

ج
لو

و
 

عة
را

ز
 ال

ي
 ف

ر
جو

أل
 ا
ل

عد
بم

ة 
ط

تب
ر
لم

ة ا
ح

سا
لم

ا
ن  

ألم
 ا
ام

عد
 ان

بة
ر
ج

 ت
س

يا
مق

 ب
طة

تب
ر
لم

ة ا
ح

سا
لم

ا

ى
ذائ

لغ
ا

 

ة 
ون

ضم
لم

 ا
زة

يا
ح

 ال
ق

قو
ح

 ب
طة

تب
ر
لم

ة ا
ح

سا
لم

ا

ض
ر
أل

ل
 



60 

 ً  اإلبالغ عنهوبناء المؤشر الكلي  :رابعا
 

حالة االستدامة لمن أجل الحصول على نسبة المساحة الزراعية المستدامة على المستوى الوطني أو دون الوطني، يجب إجراء تقييم 

نتائج األكثر تقييدًا عبر العبر جميع المؤشرات الفرعية. يتم تحديد االستدامة على المستوى الوطني أو دون الوطني بناًء على 

الفرعية الخاصة كما هو موضح في القسم الثالث أعاله، فإن القيمة الوطنية أو دون الوطنية للمؤشرات جميع المؤشرات الفرعية. 

مشتقة من لوحة القيادة، وترتبط بنتيجة المؤشر الفرعي الذي يتمتع بالمؤشر األول للمقصد الرابع لهدف التنمية المستدامة الثانى 

"، أو ة+ مقبولةحققت أقل مستوى استدامة "مرغوبالتى المؤشرات التحقق من اً ضمنيعنى  وهو مابأداء استدامة محدود للغاية. 

 .من بين جميع المؤشرات الفرعية عدم االستدامةمن أعلى مستوى 

 

الذى سجل أعلى ، من السهل مالحظة أن المؤشر الفرعي بنجالديشباستخدام البيانات من االختبارات التجريبية التي أجريت في 

في المائة على األقل من المساحة الزراعية المصنفة على  71المزرعة لكل هكتار، مع تج نامستوى من عدم االستدامة هو قيمة 

 أنها غير مستدامة. يمكن حساب النسبة النهائية للمساحة الزراعية في إطار الزراعة المنتجة والمستدامة على النحو التالي:

 

𝑺𝑫𝑮𝟐.𝟒.𝟏𝒅
= 𝐦𝐢𝐧

𝒏:𝟏−𝟏𝟏
𝑺𝑰𝒅 𝒏 

 حيث:
 

𝑆𝐷𝐺2.4.1𝑑
 هي نسبة مساحة األراضي الزراعية التي حققت "المستوى المرغوب". 

 

𝑆𝐼𝑑 𝑛  هي نسبة المؤشر الفرعيn  مرغوبال"بالمستوى المصنف على أنه" 

 

 .الفرعية األحد عشرعلى المستوى الوطني عبر جميع المؤشرات 𝑆𝐼𝑑 𝑛الحد األدنى إلى المستوى األدنى من يشير 

 

𝑺𝑫𝑮𝟐.𝟒.𝟏𝒅+𝒂
= 𝐦𝐢𝐧

𝒏:𝟏−𝟏𝟏
(𝑺𝑰𝒅 + 𝑺𝑰𝒂 )𝒏 

 :حيث

 

𝑺𝑫𝑮𝟐.𝟒.𝟏𝒅+𝒂
 هي نسبة مساحة األراضي الزراعية التي حققت "المستوى المرغوب + المقبول". 

 

𝑆𝐼𝑑 𝑛  هي نسبة المؤشر الفرعيn "المصنف على أنه "مرغوب 

 

𝑆𝐼𝑎 𝑛  هي نسبة المؤشر الفرعيn "المصنف على أنه "مقبول 

 

+ 𝑆𝐼𝑑)الحد األدنى إلى المستوى األدنى من يشير  𝑆𝐼𝑎 )𝑛  المستوى الوطني عبر جميع المؤشرات الفرعية األحد عشرعلى. 

 

𝑺𝑫𝑮𝟐.𝟒.𝟏𝒖
= 𝟏 − 𝑺𝑫𝑮𝟐.𝟒.𝟏𝒅+𝒂

= 𝐦𝐚𝐱
𝒏:𝟏−𝟏𝟏

𝑺𝑰𝒖 𝒏 

 :حيث

 

𝑆𝐷𝐺2.4.1𝑢
 "مستوى غير المستدام".الـ هي نسبة مساحة األراضي الزراعية التي حققت 

 

𝑆𝐼𝑢 𝑛  هي نسبة المؤشر الفرعيn "المصنف على أنه "غير مستدام 

 

𝑆𝐼𝑑 𝑛 هي نسبة المؤشر الفرعيn "المصنف على أنه "مرغوب 

 

𝑆𝐼𝑎 𝑛 هي نسبة المؤشر الفرعيn "المصنف على أنه "مقبول 

 

 .على المستوى الوطني عبر جميع المؤشرات الفرعية األحد عشر𝑆𝐼𝑢 𝑛يشير الحد األقصى إلى أعلى مستوى 
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𝑆𝐷𝐺2.4.1𝑢
إلى المستوى األقصى للمساحة الزراعية التي بها مؤشر فرعي واحد على األقل يحتوي على أعلى مساحة تشير  

 زراعية غير مستدامة.

 

𝑺𝑫𝑮𝟐.𝟒.𝟏𝒖)أعاله  تسمح الصيغة األخيرة الموضحة
أدناه.  5المؤشر اإلجمالي، الذي ينعكس بشكل أكبر في الشكل باستنباط   (

المزرعة لكل هكتار( هو المؤشر الذي يحتوي على أعلى نسبة من ناتج )قيمة  1بناًء على نتائج التحليل، فإن المؤشر الفرعي رقم 

 ٪( باعتبارها غير مستدامة.71المساحة الزراعية )

 

 عرض لوحة العدادات النهائية :5الشكل 

 

 
 (2019-2018الديش )جمسح تجريبي في بن :مصدرال
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المؤشر الفرعي الذى 

يشير إلى أعلى نسبة من 

 "عدم االستدامة"


