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متهيد

تن��درج ه��ذه الدرا�س��ة يف اط��ار اهتم��ام املعه��د العرب��ي للتدري��ب والبح��وث االح�صائي��ة بتج��اوز اال�ش��كاليات االح�صائي��ة
عن��د معاجل��ة البيان��ات املت�أتي��ة م��ن خمتل��ف امل�ص��ادر االح�صائي��ة وا�س��تغاللها لإع��داد امل�ؤ�ش��رات االح�صائي��ة وتوفريه��ا
للم�س��تخدمني ب��كل �أطيافه��م واهتماماته��م .وت�أت��ي يف مقدم��ة ه��ذه اال�ش��كاليات التي برزت وال تزال عن��د تبادل البيانات
الزراعية بني وزارات الزراعة والهيئات الزراعية واالجهزة االح�صائية لإحت�س��اب احل�س��ابات القومية لقطاع الزراعة.
ان تع��دد اجله��ات الت��ي تق��وم بجم��ع البيان��ات الزراعي��ة �أدى اىل تباينه��ا نتيج��ة اخت�لاف املنهجي��ات املتبع��ة يف جم��ع
وحتليل ون�ش��ر هذه البيانات مما �أدى اىل حدوث م�ش��كالت بني اجلهات التي تقوم بجمعها .و�س��نحاول يف هذه الدرا�س��ة
تفكيك هذه اال�شكالية والتعمق فيها وحتليلها من خالل ت�سليط ال�ضوء على املمار�سات الف�ضلى وعلى طرق جمع وحتليل
البيانات املتعلقة بالإح�صاءات الزراعية .كما �سيتم تقدمي امثلة من الأجهزة الإح�صائية ووزارات الزراعة يف البلدان
العربية وذلك ح�س��ب اجلهة امل�س���ؤولة على جمع البيانات الزراعية ومعاجلتها ون�ش��رها.
وتق��ع ه��ذه الدرا�س��ة يف اربع��ة ف�ص��ول ،يتعل��ق الف�ص��ل االول ب�ش��رح ملنهجي��ة الدرا�س��ة ومفرداتها العلمي��ة ،ويهتم الف�صل
الثاين بتقدمي ملحة عن م�صادر االبيانات الزراعية وكيفية ادارتها .ويتعلق الف�صل الثالث با�ستغالل البيانات الزراعية
يف احل�سابات القومية الحت�ساب امل�ؤ�شرات ذات العالقة ،و�سيتعر�ض الف�صل الأخري من الدرا�سة اىل تقدمي اال�شكاليات
االح�صائي��ة املتعلق��ة بالبيان��ات واملعلوم��ات الزراعية املمكن ح�صولها .وتنتهي الدرا�س��ة بعر�ض جمموعة من املقرتحات
واحلل��ول املمك��ن ان ت�س��اهم يف حلحل��ة اال�ش��كاليات االح�صائي��ة عن��د معاجلة البيان��ات الزراعية .ويتق��دم املعهد العربي
للتدري��ب والبح��وث االح�صائي��ة ب�أ�ص��دق عب��ارات ال�ش��كر والتقدي��ر ل��كل م��ن �س��اهم يف اعداد هذه الدرا�س��ة م��ن قريب �أو
م��ن بعي��د ،ونخ���ص بالذك��ر خ�براء املنظم��ة العربي��ة للتنمي��ة الزراعي��ة ,وال�س��يد ب�س��ام الزي��ن اخلب�ير يف االح�صائي��ات
الزراعي��ة ال��ذي اع��د الدرا�س��ة ،والدكت��ور حمم��د ح�س�ين عل��ي ح�س�ين ,والدكتور �س��عد ح��امت حممد على مراجع��ة وتنقيح
الدرا�سة.
نرج��و ان ت�س��اهم ه��ذه الدرا�س��ة يف تعمي��م الفائ��دة وت�س��اعد املهتم�ين باالح�صائي��ات الزراعية عل��ى ادارة ومعاجلة هذه
البيانات وجتاوز اال�شكاليات املمكن ان تعرت�ضهم يف اعمالهم.
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املقدمة

يعت�بر القط��اع الزراع��ي م��ن القطاع��ات الهام��ة الت��ي ت�س��اهم يف دع��م امل�س��توى االقت�ص��ادي متمثل��ة يف �إنتاج امل�س��تهلكات
الأ�سا�س��ية للمواطن ،وت�ش��غيل الأيدي العاملة لأعداد كبرية من العاملني واالداريني الزراعيني و�أ�س��رهم.
كم��ا تعت�بر االح�ص��اءات الدقيق��ة واحلديث��ة ويف وقته��ا �ضروري��ة لو�ض��ع ال�سيا�س��ات املختلف��ة على كافة امل�س��تويات ،وذلك
بتحدي��د ومعرف��ة االلت��زام باملعاي�ير واملفاهي��م املعتم��دة دوليا يف جم��ال انتاج البيانات االح�صائي��ة الزراعية املبنية على
ا�س�س مهنية قادرة على اال�ستجابة وتلبية حاجات امل�ستخدمني� ،أذ تكون هذه البيانات دقيقة وغري منحازة ذات جودة
عالية واي�ضا مت�س��قة مع املعايري الدولية.
ان تع��دد اجله��ات الت��ي تق��وم بجم��ع البيان��ات الزراعي��ة �أدى اىل تباينه��ا نتيج��ة الخت�لاف املنهجي��ات املتبع��ة يف جم��ع
وحتلي��ل ون�ش��ر ه��ذه البيان��ات مم��ا �أدى اىل ح��دوث م�ش��كالت ب�ين اجلهات التي تقوم بجمعها .ويف هذه الدرا�س��ة ،ن�س��لط
ال�ضوء على املمار�س��ات الف�ضلى يف عملية جمع وحتليل البيانات املتعلقة بالإح�صاءات الزراعية من خالل تقدمي امثلة
على بع�ض من الأجهزة الإح�صائية يف البلدان العربية وكذلك على بع�ض الدول العربية التي متار�س العمل االح�صائي
الزراع��ي م��ن خالل بع�ض الهيئات وال��وزارات الزراعية.
وب�ش��كل ع��ام� ،س��تعتمد منهجي��ة اع��داد الدرا�س��ة عل��ى ت�ش��خي�ص الواق��ع احلايل وحتديد نق��اط ال�ضعف واخلل��ل املوجودة
حاليا يف العمل ،ودرا�سة التجارب الرائدة واملمار�سات الف�ضلى يف الدول العربية يف ن�شاطها الإح�صائي من �أجل تلبية
احلاجي��ات الوطني��ة واملنظم��ات الدولي��ة والإقليمي��ة .ا�ضاف��ة اىل تعري��ف وحتدي��د مفهوم امل�صطلحات التي ت�س��تخدم يف
الإح�ص��اءات الزراعي��ة وف��ق الأدلة املعتمدة بع��د مراجعة تلك امل�صطلحات وترجمتها.
وملعرف��ة اه��م الإ�ش��كاليات الت��ي تواج��ه العم��ل االح�صائ��ي يف القط��اع الزراع��ي ،اع��د ا�س��تبيان ق�ص�ير ومت ار�س��اله اىل
وزارات الزراع��ة والأجه��زة الإح�صائي��ة يف ال��دول العربي��ة وال��ذي يتوق��ع م��ن خ�لال الإجاب��ة علي��ه معرف��ة �أ�س��لوب العم��ل
وامل�ش��كالت الت��ي تراف��ق جم��ع و�إنت��اج البيان��ات الزراعية.
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الف�صل الأول
منهجية الدرا�سة ومفرداتها العلمية
�أوال :مربرات واهداف الدرا�سة:

ان اهم املربرات واالهداف لإعداد الدرا�سة تتمثل فيما يلي:
● بي��ان كيفي��ة �إع��داد احل�س��ابات القومي��ة لقط��اع الزراعة وامل�ؤ�ش��رات الزراعية الف�صلية الت��ي تعتمد بياناتها على ما
تنتجه وزارات وهيئات الزراعة.
● تع��دد م�ص��ادر البيان��ات امل�س��تخدمة م��ن قب��ل الأجه��زة االح�صائي��ة لغاي��ات اع��داد احل�س��ابات القومي��ة ،وم��ا
ت�صاح��ب ه��ذه العملي��ة م��ن ا�ش��كاليات عن��د معاجل��ة البيان��ات.
● ت�أخ�ير تزوي��د االجه��زة االح�صائي��ة بالبيان��ات الزراعي��ة م��ن قب��ل اجله��ات الزراعي��ة يف الوق��ت املنا�س��ب ي�ؤدي اىل
الت�أثري ال�س��لبي على توقيتات الن�ش��ر.
● ت�ش��كيك متب��ادل بخ�صو���ص ج��ودة البيان��ات الزراعي��ة املعاجل��ة اح�صائي��ا نتيج��ة لع��دم توحي��د ا�س��تخدام اجله��ات
الزراعي��ة املنهجي��ات العلمي��ة يف جم��ع البيان��ات وكذل��ك امل�صطلح��ات واملفاهي��م الدولي��ة للإح�ص��اءات الزراعي��ة.
ف�ض�لا ع��ن �ضع��ف ا�س��تخدام املعاي�ير والت�صاني��ف الدولي��ة لبع�ض اجله��ات اجلامعة واملنتج��ة للبيانات.
�إن الغر���ض الرئي�س��ي م��ن الدرا�س��ة ه��و ت�س��هيل تب��ادل البيان��ات الإح�صائي��ة الزراعي��ة ب�ين وزارات وهيئ��ات الزراع��ة
واالجه��زة االح�صائي��ة العربي��ة والتواف��ق حوله��ا يف الوط��ن العرب��ي لإع��داد احل�س��ابات القومي��ة وامل�ؤ�ش��رات الزراعي��ة
املختلف��ة .وم��ن ه��ذه االه��داف:
● اع��داد تو�صي��ات ومقرتح��ات ار�ش��ادية تت�ضم��ن اخلط��وات ال�ضروري��ة لتقلي���ص الفج��وة وتعزي��ز التكام��ل م��ا ب�ين
االجه��زة االح�صائي��ة ووزارات الزراع��ة يف الوط��ن العرب��ي.
● حتديد م�س�ؤولية كل طرف يف العمل �ضمن فريق وطني خمت�ص يف �إح�صاءات الزراعة.
● و�ضع خريطة طريق وا�ضحة لتجاوز اال�شكاالت املطروحة.

ثانيا :منهجية عمل الدرا�سة

تعتمد الدرا�سة املنهجية الآتية لتحقيق االهداف املر�سومة:
● ت�شخي�ص الواقع احلايل وحتديد نقاط ال�ضعف واخللل املوجودة حاليا يف العمل.
● درا�سة التجارب الرائدة يف الدول العربية التي ت�ستخدم املمار�سات الف�ضلى يف عملها،
● معرفة االحتياجات الوطنية والدولية والإقليمية من البيانات الزراعية للعمل على تلبيتها.
● تعري��ف وحتدي��د مفه��وم امل�صطلح��ات التي ت�س��تخدم يف الإح�صاءات الزراعية وف��ق الت�صنيفات املعتمدة من قبل
منظمة االغذية والزراعة الدولية املن�شورة يف برنامج االح�صاء والتعدادات الزراعية بعد مراجعتها وترجمتها.
● اع��داد ا�س��تبيان ق�ص�ير ير�س��ل اىل وزارات الزراع��ة والأجه��زة الإح�صائي��ة لتبي��ان اه��م امل�ش��كالت الت��ي تراف��ق
جم��ع البيان��ات الزراعي��ة.
● العم��ل عل��ى حتلي��ل بيان��ات اال�س��تبيان با�س��تخدام ادوات التحلي��ل االح�صائي��ة ملعرف��ة �أ�س��لوب العم��ل وامل�ش��كالت
التي ترافق جمع و�إنتاج البيانات الزراعية ،و�س��وف ت�س��تخدم نتائج حتليل اال�س��تبيان ك�أحد املدخالت الرئي�س��ة
لتحدي��د الإ�ش��كاليات وفهمه��ا وتقدمي احلل��ول ال�ضرورية.
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ثالثا :حمتوى الدرا�سة

تت�ضمن الدرا�سة �شرحا مف�صال الهم املربرات واالهداف واملنهجية التي اتبعت يف تنفيذ هذه الدرا�سة ،كما �ستت�ضمن
ف�ص�لا ح��ول امل�صطلح��ات واملفاهي��م والتعاري��ف الت��ي ته��دف اىل توحي��د الق��راءات وت�س��هيل فه��م حمت��وى الدرا�س��ة وفق
التو�صيات الدولية واالقليمية ،ف�ضال عن ف�صل يبني م�صادر البيانات الإح�صائية الزراعية وهي امل�سوحات والتعدادات
الزراعي��ة وامل�ص��ادر الإداري��ة م��ع بي��ان جت��ارب بع�ض ال��دول العربية يف احل�صول على البيانات با�س��تخدام هذه امل�صادر
و�ش��رح مف�صل حول �أهمية جمع البيانات الإح�صائية وفق برتوكوالت اجلودة املتبعة.
كم��ا وحتت��وي الدرا�س��ة ف�ص�لا ح��ول اع��داد احل�س��ابات القومي��ة يف القط��اع الزراع��ي م��ع الرتكي��ز عل��ى االحتياج��ات
املت�أك��دة م��ن البيان��ات الإح�صائي��ة م��ن خمتل��ف امل�ص��ادر ،و�أي�ض��ا هن��اك ف�ص��ل �آخ��ر يف ه��ذه الدرا�س��ة يبني الإ�ش��كاليات
االح�صائي��ة املطروح��ة م��ن خ�لال ا�س��تنتاجات اال�س��تبيان والور�ش��ة التدريبي��ة الإقليمي��ة الت��ي نفذته��ا املنظم��ة العربي��ة
للتنمية الزراعية ملديري االح�صاء يف الدول العربية حول احكام التن�س��يق والتوا�صل بني الأجهزة الإح�صائية العربية.
و�س��يت�ضمن الف�ص��ل الأخ�ير م��ن ه��ذه الدرا�س��ة مقرتح��ات حل��ل ه��ذه الإ�ش��كاليات ب�ين الهيئ��ات والوزرات الزراعي��ة وبني
االجهزة الإح�صائي��ة.

رابعا :امل�صطلحات والتعاريف الإح�صائية الزراعية

ته��دف امل�صطلح��ات واملفاهي��م والتعاري��ف االح�صائي��ة الزراعي��ة اىل توحي��د الق��راءات وت�س��هيل فه��م حمت��وى الدرا�س��ة
باالعتم��اد عل��ى املب��ادئ التوجيهي��ة واملفاهي��م والتعاري��ف املدرج��ة يف الربنام��ج العامل��ي للتع��داد الزراع��ي ( )2020املع��د
م��ن قب��ل منظم��ة االغذي��ة والزراع��ة الدولي��ة لهيئ��ة االمم املتحدة (ملحق رق��م  )1الذي ي�ضمن �إمكاني��ة املقارنة الدولية
للبيان��ات الزراعي��ة ،وكذل��ك �إمكاني��ة قي��ام البل��دان بتطوي��ر برامج متكاملة جلم��ع البيانات الزراعية �س��نويا.
وق��د ا�ش��ارت تو�صي��ات ور�ش��ة العم��ل بال��دول العربي��ة الت��ي عق��دت �إ�س��فريي ًا (�أي عن بع��د) ما بني  29 - 28مار���س  2021م
باخلرطوم من قبل املنظمة العربية للتنمية الزراعية اىل �ضرورة مراجعة امل�صطلحات والتعاريف امل�ستعملة يف �إعداد
البيان��ات واالح�ص��اءات الزراعي��ة وتوحيده��ا عل��ى م�س��توى جمي��ع اجله��ات اجلامع��ة وامل�س��تخدمة للبيان��ات االح�صائي��ة
الزراعي��ة وف��ق املعاي�ير الدولي��ة املعتم��دة م��ن قبل اجله��ات الدولية كمنظمة االغذي��ة والزراعة الدولي��ة و�إدارة االح�صاء
لهيئ��ة االمم املتح��دة .كم��ا ا�ش��ارت التو�صي��ات اىل �ض��رورة االلت��زام باملعاي�ير واملفاهي��م املعتم��دة دولي��ا يف جم��ال انت��اج
البيانات االح�صائية الزراعية املبنية على ا�س�س مهنية قادرة على اال�ستجابة وتلبية حاجات امل�ستخدمني� ،أذ تكون هذه
البيان��ات دقيق��ة وغ�ير منحازة وذات جودة عالية مت�س��قة مع املعايري الدولية.
م��ن ناحي��ة �أخ��رى ،ا�ش��ارت التو�صي��ات ال�ص��ادرة ع��ن الهيئ��ات واملنظم��ات الدولي��ة اىل �ض��رورة رب��ط التع��داد الزراع��ي
بالتعدادات الأخرى التي جتريها الدولة ،وخ�صو�صا التعداد املتعلق بال�سكان وامل�ساكن �أذ او�صت ب�ضرورة اجراء تعداد
زراعي مبا�ش��رة بعد التعداد العام لل�س��كان وامل�س��اكن وهذا ما �أقدمت عليه ونفذته دائرة الإح�صاءات العامة باالردن،
حي��ث نف��ذت اخ��ر تع��داد زراع��ي يف ع��ام  2017معتم��دا عل��ى البيان��ات املتوافرة من تعداد ال�س��كان وامل�س��اكن الذي نفذتة
يف �أواخ��ر ع��ام  .2015وبالت��ايل ت�صب��ح عملي��ة رب��ط اخلا�صي��ات اجلغرافي��ة والدميوغرافي��ة املتعلق��ة باحلائ��ز واحلي��ازة
الزراعية ممكنة.
وله��ذا مت �أختي��ار بع���ض امل�صطلح��ات واملفاهي��م والتعاري��ف املتعلق��ة بال�س��كان وامل�س��اكن �ضم��ن امل�صطلح��ات
والتعاري��ف الإح�صائي��ة الزراعي��ة ،لت�س��هيل عملي��ة الرب��ط م��ن اج��ل التحك��م يف كلف��ة التع��داد الباهظ��ة .ويعت�بر االلت��زام
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باملعاي�ير واملفاهي��م وامل�صطلح��ات الت��ي ت�س��تخدم يف الإح�ص��اءات الزراعي��ة وف��ق الأدل��ة املعتم��دة بع��د مراجع��ة ترجم��ة
تل��ك امل�صطلح��ات املعتم��دة دولي��ا يف جم��ال انت��اج البيان��ات االح�صائي��ة الزراعي��ة املبني��ة عل��ى ا�س���س مهني��ة ق��ادرة على
اال�ستجابة وتلبية حاجات امل�ستخدمني هو ال�ضمانة لإمكانية املقارنة الدولية للبيانات الزراعية ،و�إمكانية قيام البلدان
بتطوي��ر برام��ج متكامل��ة جلم��ع البيان��ات الزراعي��ة �س��نويا.
وفيما يلي اهم امل�صطلحات والتعاريف امل�ستخدمة يف الإح�صاءات الزراعية وهي موجودة بالتف�صيل يف امللحق رقم ()1
التجم��ع ال�س��كاين :ه��و امل��كان ال��ذي يقي��م في��ه ال�س��كان ك�أف��راد �أو جماع��ات يف مب��ان وم�س��اكن ثابت��ة �أو متحرك��ة .وق��د
يك��ون التجم��ع مرك��زا ملمار�س��ة ن�ش��اط اقت�ص��ادي واح��د �أو �أك�ثر ،وتختل��ف التجمع��ات ال�س��كانية اختالف��ا كب�ير ًا م��ن حيث
حجم ال�سكان فيها .وعادة ما يحمل التجمع ال�سكاين ا�سما مييزه عن التجمعات الأخرى ويتكون التجمع ال�سكاين من
بل��وك واحد �أو �أكرث.
منطق��ة العد/البلوك:جمموع��ة م��ن املب��اين تك��ون جتمع��ا �س��كانيا حم��ددا �أو ج��زءا م��ن جتم��ع �س��كاين ،ل��ه ح��دود
ا�صطناعي��ة كال�ش��وارع املعب��دة وغ�ير املعب��دة ،املداخ��ل واملم��رات ،ال�س�لامل والأدراج� ،أعم��دة الكهرب��اء ،الهات��ف و�س��كة
احلدي��د ...ال��خ� ،أو ح��دود طبيعي��ة كاجلب��ال ،الأنهـ��ار والأوديـ��ة ميك��ن التع��رف عليه��ا عل��ى الطبيع��ة ب�س��هولة .وق��د و�ض��ع
ح��ول ح��دود كل بل��وك عالم��ات ممي��زة ذات �أ�ش��كال م�س��تطيلة تب�ين حدوده اخلارجي��ة وحتمل رقما ميي��زه عن املجمعات
املجاورة.
ال�ش��ارع (الطري��ق) :مم��ر ع��ام �أو خا���ص ي���ؤدي �إىل مداخ��ل مبن��ى �أو �أكرث ،وقد يكون ال�ش��ارع مر�صوف�� ًا (معبد ًا) �أو غري
مر�ص��وف (تراب��ي) ،وق��د يك��ون م�س��تقيما �أو متعرج�� ًا ،وق��د يك��ون مفتوح��ا من طرفني �أو م�س��دودا من طرف واحـ��د .وقد
يكون لل�ش��ارع ا�س��م مييزه عن غريه من ال�ش��وارع املجاورة �أو القريبة منه ،وقد ال يكون له ا�س��م ،وقد يكون اال�س��م الذي
يعرف به ال�ش��ارع له �صفة ر�س��مية �أو انه بدون �أي �صفة ر�س��مية.
املبن��ى :ه��و كل م�ش��يد قائ��م بذات��ه مثب��ت عل��ى الياب�س��ة �أو امل��اء ب�صف��ة دائم��ة �أو م�ؤقت��ة مك��ون م��ن �أي م��ادة كان��ت ،يتكون
من طابق واحد �أو �أكرث ولـ��ه �س��قف ،ي�س��تخدم ل�س��كن الآدميني �أو ملمار�س��ة العمل �أو العبادة �أو الت�س��لية ،له باب (مدخل)
�أو �أك�ثر ي���ؤدي م��ن طري��ق ع��ام �أو خا���ص �إىل جمي��ع �أو غالبي��ة م�ش��تمالته .تعت�بر ملحق��ات املبن��ى مث��ل (الك��راج ،دكان،
دورة املي��اه ،املخ��زن) م��ن تواب��ع املبن��ى الأ�سا�س��ية ولي�س��ت مب��اين م�س��تقلة ،ال تعترب مباين كذلك كل م��ن مظالت مواقف
البا�ص��ات ،اجل�س��ور و�أك�ش��اك وحم��والت الكهرباء واملب��اين املهجورة.
املدخ��ل الرئي�س��ي للمبن��ى :ه��و املدخ��ل �أو الب��اب ال��ذي يط��ل عل��ى ال�ش��ارع �أو املم��ر �أو املدخ��ل �أو ال��درج وي���ؤدي �إىل
م�ش��تمالت املبن��ى وطوابق��ه ،وق��د يك��ون للمبن��ى �أكرث من مدخل له نف���س ال�صف��ات� ،إال انه يتم اختيار �أكرثها ا�س��تخداما
واعتب��اره مدخال رئي�س�� ًا.
املدخ��ل الفرع��ي للمبن��ى :ه��و كل مدخ��ل (�أو ب��اب) ي���ؤدي �إىل م�ش��تمالت املبن��ى ومل يت��م اعتب��اره مدخ�لا رئي�س��ا لع��دم
انطباق ال�ش��روط ال�س��ابقة الذكر عليه.
امل�سكن :هو عبارة عن مبنى ب�أكمله (�أو جزء من مبنى) له جدران و�سقف ،اعد �أ�صال ل�سكن �أ�سرة معي�شية واحدة �أو
�أك�ثر مهم��ا كان��ت �صف��ة �إ�ش��غاله حت��ى وان كان خالي��ا �أو مغلق��ا �أو حت��ت الت�ش��ييد وقت امل�س��ح .يتكون امل�س��كن من غرفة �أو
�أكرث مع منافعها ولـ��ه باب م�س��تقل عن امل�س��اكن الأخرى ي�ؤدي مبا�ش��رة (�أو عن طريق ممر �أو درج) �إىل الطريق العام
دون املرور مب�ساكن �أخرى .وال تعترب م�سكنا املباين املهجورة التي ال ت�صلح لل�سكن الب�شري.
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املن�ش��أة :ه��ي م��كان ثاب��ت ي��زاول في��ه ن�ش��اط اقت�ص��ادي واح��د �أو �أن�ش��طة متكامل��ة �أو متماثل��ة ،يف التع��داد .ولأغرا���ض
التع��داد الزراع��ي الب��د م��ن حتدي��د ن��وع املن�ش���أة فيما �إذا كان��ت مزرعة منظمة ويجب حتديد ن��وع املزرعة ك�أن تكون مثال
مزرع��ة دج��اج بيا���ض �أو الحم �أو مزرع��ة �أبقار.
الأ�سرة :هي عبارة عن فرد �أو �أكرث ي�شغلون وحدة �سكنية م�ستقلة (�أو جزءا منها) .ولغايات التعداد هناك نوعان من
الأ�س��ر هما الأ�س��رة اخلا�صة والأ�س��رة اجلماعية .الأ�س��رة اخلا�صة فهي التي لها رئي���س (رب الأ�س��رة) وي�ساهم �أفرادها
يف الإنف��اق م��ن دخ��ل رب الأ�س��رة �أو بع���ض �أفراده��ا ،وم��ن ال�ش��ائع وج��ود �صلة قرب��ى تربط معظم �أفراد الأ�س��رة الواحدة
بع�ضهم ببع�ض .ومن ال�شائع �أي�ضا ا�شرتاكهم يف جميع وجبات الطعام �أو بع�ضها� .أما الأ�سرة اجلماعية فلي�س لها رب
�أ�س��رة وتتك��ون م��ن جمموع��ة �أف��راد ولكنه��م ال ي�ش�تركون مع��ا يف ترتيبات الدخ��ل والإنفاق مثل م�س��اكن العمال اجلماعية
وم�ساكن املمر�ضني واملمر�ضات خارج امل�ست�شفى وم�ساكن املعلمني واملعلمات ونزالء الفنادق وال�سجون وم�ساكن العجزة
والأيتام وامل�صحات العقلية وي�س��تثنى من ه�ؤالء مع�س��كرات اجلي���ش والأمن بكافة فروعها .ولإغرا�ض التعداد الزراعي
فان رب الأ�س��رة يف الأ�س��ر اجلماعية والتي تتعلق مب�س��اكن العمال اجلماعية هو الأكرب �س��نا.
احلدائ��ق املنزلي��ة :ه��ي ج��زء م��ن م�س��احة الأر���ض املحيط��ة باملن��زل خم�ص�ص��ة لزراع��ة اخل�ض��راوات �أو املحا�صي��ل
احلقلي��ة �أو الأ�ش��جار املثم��رة �أو �أ�ش��جار و�ش��جريات الزين��ة �أو الزه��ور وال��ورود �أو امل�س��طحات اخل�ض��راء.
احلي��ازة الزراعي��ة :ه��ي وح��دة اقت�صادي��ة للإنت��اج الزراع��ي تخ�ض��ع لإدارة واح��دة ،وت�ش��مل رعاي��ة جمي��ع احليوان��ات
املوجودة وكل الأرا�ضي امل�ستعملة كليا �أو جزيئا لأغرا�ض الإنتاج الزراعي بغ�ض النظر عن امللكية �أو ال�شكل القانوين �أو
امل�ساحة .وقد تكون �إدارة احليازة الواحدة بيد �شخ�ص واحد �أو �أ�سرة ،وقد ي�شرتك فيها �شخ�صان �أو �أ�سرتان �أو �أكرث،
وقد تتوالها ع�ش�يرة �أو قبيلة �أو قد تدار من قبل �ش��خ�صية اعتبارية مثل �ش��ركة �أو جمعية تعاونية �أو جهة حكومية .وقد
تتك��ون ار���ض احلي��ازة م��ن ج��زء واح��د �أو �أك�ثر ،تقع يف منطق��ة واحدة �أو �أكرث من املناطق املنف�صل��ة �أو يف واحدة �أو �أكرث
م��ن الأق�س��ام الإقليمي��ة والإداري��ة ب�ش��رط �أن ي�ش�ترك جمي��ع �أج��زاء احليازة يف و�س��ائل �إنتاج واحدة مث��ل العمالة واملباين
الزراعي��ة والآالت الزراعي��ة وحيوان��ات اجل��ر .وال تعت�بر كال م��ن الن�ش��اطات االقت�صادي��ة التالية حي��ازات زراعية كون
ن�شاطاتها تقع خارج نطاق الزراعة :ال�صيد والقن�ص وتربية حيوانات ال�صيد .وا�ستغالل الغابات �أو قطع الأخ�شاب
و�صيد الأ�س��ماك ،واخلدمات الزراعية ،وامل�ش��اتل اخلا�صة واحلكومية.
احلي��ازة النباتي��ة :ه��ي احلي��ازة الت��ي ت�ش��مل م�س��احتها كل الأرا�ض��ي امل�س��تعملة كلي��ا �أو جزيئ��ا لأغرا���ض الإنت��اج م��ن
حما�صي��ل خ�ض��راوات �أو املحا�صي��ل احلقلي��ة �أو الأ�ش��جار الثمري��ة بغ���ض النظ��ر ع��ن امللكي��ة �أو ال�ش��كل القان��وين.
احلي��ازة احليواني��ة :ت�صن��ف احلي��ازة عل��ى �أنه��ا حيواني��ة �إذا احت��وت عل��ى حيوان��ات فق��ط (كالأبق��ار وجم��ال وماع��ز
و�ض���أن والدواج��ن والنح��ل واال�س��ماك).
وب�ش��كل ع��ام تطب��ق كث�ير م��ن ال��دول ح��د �أدن��ى حلج��م احلي��ازات الزراعي��ة .ويك��ون ذل��ك م�بررا عل��ى �أ�سا���س �أن��ه يوج��د
ع��ادة ع��دد �ضخ��م م��ن امللكي��ات ال�صغ�يرة ج��دا وال ت�س��هم �إال بق��در ي�س�ير يف الإنت��اج الزراع��ي الكل��ي ولي�س��ت اقت�صادي��ة
م��ن ناحي��ة التكالي��ف ليت��م �إدخاله��ا يف الإح�ص��اء الزراع��ي� .إال �أن��ه يف كث�ير من الدول النامية ،ت�س��هم الزراعة �صغرية
احلج��م �إ�س��هاما كب�يرا يف �إم��دادات �أغذي��ة العائل��ة وتك��ون غالب��ا م�ص��درا مهم��ا للدخ��ل التكميل��ي للعائل��ة .ويف بع���ض
ال��دول ،تك��ون جلمي��ع امللكي��ات تقريب��ا بع���ض الأن�ش��طة الإنتاجي��ة الزراعي��ة للح�س��ابات اخلا�ص��ة ،مث��ل احلف��اظ عل��ى
قلي��ل م��ن الدج��اج �أو امت�لاك حديق��ة مطب��خ �صغرية.
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وميك��ن ا�س��تخدام معاي�ير خمتلف��ة لو�ض��ع احل��دود الدني��ا للحج��م ،مث��ل م�س��احة امللكي��ة ،م�س��احة املحا�صي��ل ،ع��دد
ر�ؤو���س املا�ش��ية� .إن �أح��د بدائ��ل و�ض��ع ح��دود دني��ا للحي��ازات الزراعيةه��و تغطي��ة كاف��ة احلي��ازات الزراعي��ة ب�ص��رف
النظ��ر ع��ن حج��م احلي��ازة.
احلي��ازة املختلط��ة :ت�صن��ف احلي��ازة عل��ى �أنه��ا حي��ازة خمتلط��ة يف ح��ال �ش��مولها عل��ى �أرا���ض ت�س��تغل لغاي��ات الإنت��اج
النباتي وكذلك تربية احليوانات .وعليه ف�أن احليازة النباتية التي ت�ش��مل على اي نوع من احليوانات ت�صنف على �أنها
حي��ازة خمتلطة.
احلائ��ز الزراع��ي :ه��و �ش��خ�ص م��دين �أو �ش��خ�صيه اعتباري��ة ميار���س �س��يطرة �إداري��ة عل��ى ت�ش��غيل احلي��ازة الزراعي��ة
ويتخ��ذ ق��رارات رئي�س��ة فيم��ا يتعل��ق با�س��تخدام امل��وارد املتاح��ة .وتق��ع عل��ى عات��ق احلائ��ز م�س���ؤوليات فني��ة واقت�صادي��ة
خا�ص��ة باحلي��ازة وق��د يت��وىل جمي��ع امل�س���ؤوليات مبا�ش��رة �أو ي��وكل م�س���ؤوليات الإدارة اليومي��ة �إىل مدي��ر ب�أج��ر .ويف حالة
قيام ع�ضوين �أو �أكرث من �أع�ضاء الأ�س��رة ب�إدارة نف���س احليازة ف�أن رب الأ�س��رة هو الذي يعترب احلائز .ويف حالة قيام
فردي��ن �أو �أك�ثر ب���إدارة م�ش�تركة للحي��ازة وينتمي��ان لأ�س��ر خمتلف��ة يج��ب ت�س��جيل كل واح��د منه��م عل��ى انه حائز �ش��ريك.
نظ��ام حي��ازة الأر���ض (ح��ق اال�س��تغالل) :ه��ي الرتتيب��ات �أو احلق��وق الت��ي يتمك��ن احلائ��ز مبقت�ضاه��ا حي��ازة �أر���ض
احليازة وا�ستغاللها .وعليه ف�أن نظام حيازة الأر�ض قد يرجع �إىل ملكيتها (مملوكة �أو يف حكم اململوكة) �أو و�ضع اليد
�أو م�س��ت�أجرة مقاب��ل م��ال �أو م�س��ت�أجرة مقاب��ل ح�صة م��ن الأنتاج.
�إدارة احلي��ازة :ويق�ص��د به��ا ال�ش��خ�ص املعن��ي ب���إدارة ن�ش��اطات احلي��ازة الزراعي��ة وا�س��تخدام مكوناته��ا ومتابع��ة تنفي��ذ
ه��ذه الأعم��ال ،وق��د يك��ون ال�ش��خ�ص املعن��ي ب���إدارة احلي��ازة:
● احلائز نف�سه حيث يتوىل املهام الإدارية املطلوبة وال يوجد �شخ�ص �أو �أ�شخا�ص �آخرين يقومون بهذا الدور.
● �أحد �أفراد الأ�سرة وقد يكون االبن �أو الزوجة مثال ،ويجب هنا حتديد جن�س ال�شخ�ص الذي يدير احليازة.
● مدير م�أجور وهو �شخ�ص �آخر يكلف ب�إدارة ن�شاطات احليازة اليومية لقاء اجر مادي �أو عيني.
الكيان القانوين للحائز :الكيان القانوين �أو الو�ضع القانوين للحائز يعني طبيعة احلائز والذي قد يكون:
● ف��رد :ه��و �ش��خ�ص م��دين (ذك��ر �أو �أنث��ى) وال��ذي ق��د يك��ون وحي��دا �أو رئي�س��ا للأ�س��رة �أو ان�ش��ط �أف��راد الأ�س��رة
و�أكرثه��م اهتمام��ا وان�ش��غاال ب���إدارة احلي��ازة.
● �أ�س��رة� :أي �أن �أك�ثر م��ن ف��رد يف الأ�س��رة الواح��دة م�س���ؤولني ع��ن احلي��ازة وي�ش�تركون يف اتخ��اذ الق��رارات اخلا�ص��ة
ب�إدارة احليازة.
● �أف��راد �ش��ركاء :ه��م �أ�ش��خا�ص ينتم��ون �إىل �أ�س��ر خمتلف��ة وي�ش�تركون يف اتخ��اذ الق��رارات اخلا�ص��ة ب���إدارة احلي��ازة
الزراعي��ة ويتحملون التبعات لت�ش��غيل احليازة.
● �ش��ركة م�س��جلة وف��ق قان��ون ال�ش��ركات :متث��ل احلال��ة الت��ي ي�س��هم عدد من الأ�ش��خا�ص �أو اجله��ات يف حيازة الأر�ض
وتتوىل �إدارة ال�شركة م�س�ؤولية الت�صرف مبواردها و�إدارتها ب�شكل مبا�شر �أو من خالل مدير ب�أجر.
● هيئ��ة حكومي��ة :يف حال��ة �أن تع��ود احلي��ازة �إىل هيئ��ة حكومي��ة تت��وىل الت�صرف مبواردها وتديرها ب�ش��كل مبا�ش��ر �أو
من خالل مدير ب�أجر �أو م�ؤ�س�سة ف�أن احلائز يعترب هيئة حكومية.
م�ص��ادر متوي��ل احلي��ازة (م�ص��در القرو���ض) :يق�ص��د به��ا االلي��ة الت��ي مبوجبه��ا يت��م متويل احليازة وهي ام��ا عن طريق
املدخرات ال�شخ�صية للحائز او من القرو�ض املتعددة امل�صادر لتمويل م�شاريع خا�صة باحليازة .وال بد من الت�أكيد على
�أن هذه القرو�ض هي لغايات متويل امل�شاريع الزراعية داخل نف�س احليازة ولي�ست خارجها �أو على جماالت �أخرى.
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رب الأ�س��رة :ه��و ال�ش��خ�ص ال��ذي يع�ترف ب��ه الأع�ض��اء الآخ��رون ب�أن��ه الرئي���س ول��ه �س��لطة وم�س���ؤولية �أ�سا�س��ية يف تدب�ير
�ش���ؤون الأ�سرة.
امل��دىل (امل��زود) باملعلوم��ات :ه��و ال�ش��خ�ص ال��ذي جتم��ع من��ه البيانات اخلا�ص��ة باحليازة الزراعية ويج��ب �أن يكون قادر
وم�ؤهل لإعطاء تلك البيانات.
العم��ر :ه��و الف�ترة الزمني��ة الت��ي تف�ص��ل ما بني تاريخ امليالد وتاريخ املرجع الزمني جلمع البيانات حم�س��وبة بال�س��نوات
التقوميي��ة الكامل��ة� ،أي ب�إهم��ال ال�ش��هور والأي��ام مهم��ا كان عدده��ا ،مث�لا يعت�بر عم��ر ال�ش��خ�ص � 12س��نة �إذا كان عم��ره
� 12س��نه و� 9شهور.
العامل الزراعي الدائم :هو ال�شخ�ص الذي يعمل ب�شكل منتظم وم�ستمر يف احليازة خالل ال�سنة الزراعية.
العام��ل الزراع��ي امل�ؤق��ت (العر�ض��ي) :ه��و العام��ل ال��ذي يعمل ب�ش��كل غري منتظم وغري م�س��تمر يف احليازة خالل ال�س��نة
الزراعي��ة وغالب��ا م��ا ت�س��تخدم العمال��ة امل�ؤقت��ة (العر�ضي��ة) لف�ترات ق�ص�يرة لإجن��از مه��ام حمدودة كاحل�ص��اد وقطاف
الثمار......وغريه��ا ،بحي��ث تنتهي خدماته��م بانتهاء املهمة املحددة.
املهن��ة الرئي�س��ة :ه��ي العم��ل الرئي�س��ي ال��ذي ميار�س��ه املعن��ي ويق�ض��ي في��ه معظ��م الوقت املعت��اد للعمل .ف���إذا كان يق�ضي
�أك�ثر م��ن ( )% 50م��ن وق��ت عمل��ه خ�لال ال�س��نة يف العم��ل الزراع��ي ف���أن مهنت��ه الرئي�س��ية تعت�بر الزراع��ة� ،أم��ا �إذا كان
يق�ض��ي �أك�ثر م��ن ( )% 50م��ن وق��ت عمل��ه خ�لال ال�س��نة يف عم��ل غ�ير زراع��ي ف���أن مهنت��ه الرئي�س��ية تعترب غ�ير زراعية.
املهن��ة الثانوي��ة :ه��ي العم��ل الثان��وي ال��ذي ميار�س��ه ال�ش��خ�ص املعن��ي ويق�ض��ي في��ه اقل م��ن ( )% 50من الوق��ت املخ�ص�ص
للعم��ل (اق��ل م��ن  % 50م��ن وق��ت عمله خالل ال�س��نة)
العام��ل الزراع��ي :ه��و ذل��ك ال�ش��خ�ص ال��ذي كان لدي��ه عم��ل يف وق��ت م��ا داخ��ل احلي��ازة الزراعية خالل ال�س��نة املرجعية
للتعداد وكانت حالة العمالة له ت�صنف ب�أنه عامل ،وعمل مقابل �أجر �أو يف �شكل غذاء �أو �أي منتج من منتجات املزرعة
ورمب��ا يح�ص��ل عل��ى مكاف���آت �أو تعوي�ض��ات متف��ق عليه��ا يف وق��ت م��ا خ�لال ال�س��نة ،وهذا ي�ش��مل العمال الدائم�ين والعمال
امل�ؤقتني ،وال�شخ�ص الذي عمل يف احليازة مرات عديدة خالل الفرتة املرجعية يعد مرة واحدة فقط من �ضمن العمالة
الزراعية.
امل�س��احة اململوك��ة :ه��ي م�س��احة احلي��ازة الت��ي ميل��ك حائزه��ا �س��ند ملكيته��ا وله احلق يف تقدي��ر طبيعة ا�س��تخدامها ،مع
مالحظ��ة �أن امل�س��احة اململوك��ة وامل�ؤج��رة للغ�ير ال تدخ��ل �ضم��ن حي��ازة الأر���ض.
امل�س��احة امل�س��ت�أجرة :ه��ي جمم��وع م�س��احة الأر���ض الت��ي ي�س��ت�أجرها احلائ��ز م��ن �أ�ش��خا�ص �آخري��ن خ�لال ف�ترة حم��دودة
م��ن الزم��ن .وق��د تك��ون مقاب��ل مبل��غ م��ن امل��ال متف��ق علي��ه �أو ح�ص��ة م��ن الإنت��اج �أو االثن�ين مع��ا .وتك��ون م�س���ؤولية �إدارة
احلي��ازة م��ن قبل احلائز.
امل�س��احة امل�س��تغلة عل��ى �أ�سا���س و�ض��ع الي��د :ه��ي جمم��وع م�س��احة الأر���ض الت��ي ي�س��تغلها احلائ��ز دون �س��ند ملكي��ة ودون
نظام ا�ستئجار .وقد تكون الأر�ض التي ي�ستغلها وا�ضعوا اليد �أر�ضا خا�صة �أو �أر�ضا عامة ت�ستغل دون معرفة �أو موافقة
املالك.
امل�ساحة الكلية للحيازة :هي م�ساحة كل �أجزاء احليازة جمتمعة ،مبا يف ذلك امل�سـاحة اململوكة �أو امل�ساحة امل�ست�أجرة
م��ن �آخري��ن و�أي��ة م�س��احات يحوزه��ا احلائ��ز وف��ق حق��وق ا�س��تغالل �أخ��رى مث��ل و�ض��ع الي��د ،وي�س��تبعد منه��ا امل�س��احة الت��ي
ميلكها احلائز �إذا كان قد �أجرها اىل �آخرين ،وتتكون احليازة من الأرا�ضي املزروعة والأرا�ضي امل�شغولة ببيت املزرعة
وحظائر احليوانات وال�س��احات والطرق.
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اجل��زء م��ن احلي��ازة :ه��و �أي��ة ار���ض منف�صل��ة ع��ن بقي��ة �أج��زاء احلي��ازة �س��واء كان ذل��ك ب�أر���ض لي�س��ت حت��ت ت�ص��رف
احلائز �أو ب�سكة حديد �أو بطريق عـام� ،أو بغابات �أو ما �شابه ذلك ،وقد تتكون احليازة من جزء واحد �أو �أكرث� ،شريطة
�أن تك��ون جمي��ع �أج��زاء احليازة حت��ت �إدارة واحدة.
امل�س��احة ال�صاحل��ة للزراع��ة :ه��ي ج��زء م��ن امل�س��احة الكلي��ة للحي��ازة ،وت�ش��مل جمي��ع م�س��احات الأر���ض حت��ت خمتل��ف
�أ�س��اليب اال�س��تغالل مب��ا فيه��ا الأرا�ض��ي املزروع��ة والأرا�ض��ي الب��ور (للراح��ة).
امل�س��احة غ�ير ال�صاحل��ة للزراع��ة :ه��ي ج��زء م��ن امل�س��احة الكلي��ة ،وال ت�صل��ح لزراع��ة �أي حم�ص��ول نبات��ي ل�س��بب دائم �أو
م�ؤق��ت مث��ل الأرا�ضي امللحية والأرا�ضي ال�صخرية والأرا�ضي �ش��ديدة االنحدار.
ار���ض املحا�صي��ل امل�ؤقت��ة املك�ش��وفة (خ�ض��راوات وحما�صي��ل حقلي��ة و�أزه��ار قط��ف مك�ش��وفة) :وه��ي جمي��ع الأرا�ض��ي
املزروع��ة ب�أ�س��لوب الزراع��ة املك�ش��وفة (غ�ير املحمي��ة) والت��ي ا�س��تخدمت لزراع��ة حما�صي��ل دورة حياته��ا اق��ل م��ن �س��نة
واحدة ،فهي تزرع وحت�صد ويجمع �إنتاجها يف اقل من �سنة ،وت�شمل املحا�صيل احلقلية واخل�ضراوات املك�شوفة ،و�أزهار
القطف املك�ش��وفة.
ار�ض حتت املراعي امل�ؤقتة :وهي الأرا�ضي التي تزرع ب�أع�ش��اب رعوية ،ت�س��تخدم لتغذية احليوانات وتكون دورة حياتها
اقل من خم�س �سنوات.
ار�ض مرتوكة بور للراحة :هي م�س��احة من ار�ض الزراعة امل�ؤقتة ،والتي ت�س��تغل عادة لغايات الإنتاج الزراعي� ،ضمن
دورة زراعية تتبع يف احليازة ،وتكون مرتوكة بور للراحة يف املو�سم الزراعي املتعلق بالتعداد.
ار���ض املحا�صي��ل امل�ؤقت��ة املحمي��ة (خ�ض��راوات و�أزه��ار قط��ف حممي��ة) :وه��ي الأر���ض املغط��اة بغط��اء واق��ي من الزجاج
�أو البال�ستيك �أو �أي مادة �أخرى وذلك بهدف حماية النباتات من العوامل اخلارجية ،وي�ستخدم هذا الأ�سلوب غالبا يف
زراعة اخل�ضراوات و�أزهار القطف املحمية.
ار���ض حت��ت املحا�صي��ل الدائم��ة (الأ�ش��جار الدائم��ة) :وه��ي م�س��احة م��ن الأر���ض املزروع��ة مبحا�صي��ل دائم��ة ال حتت��اج
لإع��ادة زراعته��ا بع��د كل مو�س��م قط��اف مثل الأ�ش��جار الثمري��ة والتي تعمر لعدة �س��نوات.
�أرا���ض حت��ت املراع��ي وامل��روج الدائم��ة (مراع��ي دائم��ة) :وه��ي الأر���ض داخ��ل احلي��ازة امل�س��تغلة ب�ص��ورة دائم��ة (مل��دة
خم���س �س��نوات ف�أك�ثر) مبحا�صي��ل العل��ف الع�ش��بية �س��واء كان��ت تب��ذر با�س��تمرار �أو تنب��ت ب�ص��ورة طبيعي��ة.
ار���ض الغاب��ات (�أ�ش��جار حرجي��ة) :وه��ي الأر���ض الت��ي حتت��وي عل��ى �أ�ش��جار حرجي��ة ب�ش��كل كثي��ف ،وج��دت بالطبيع��ة �أو
بفع��ل الإن�س��ان ،وله��ا �أو �س��يكون له��ا قيم��ة ك�أخ�ش��اب �أو منتج��ات �أخ��رى للغاب��ات �أو ت�س��تخدم كم�ص��دات رياح.
م�س��احة امل�ش��اتل :وهي جزء من م�س��احة احليازة ت�س��تخدم لإنتاج الأ�ش��تال� ،س��واء كانت �أ�شتال خ�ضراوات مثل البندورة
�أو �أ�شتال حما�صيل حقلية مثل التبغ �أو �أ�شتال �أ�شجار ثمريه مثل احلم�ضيات.
ار���ض غ�ير م�س��تغلة وله��ا ق��درة كامن��ة عل��ى الإنت��اج (ب��ور بالإهم��ال) :ه��ي م�س��احة م��ن الأر���ض مرتوكة بدون ا�س��تغالل
ع��دة موا�س��م زراعي��ة تزي��د ع��ن ثالث��ة موا�س��م وبحاج��ة �إىل عملي��ات ا�س��ت�صالح لت�صبح قادرة عل��ى الإنتاج.
الع��روة ال�ش��توية :ه��ي الف�ترة الزمني��ة الت��ي تت��م خالله��ا عملية زراعة املحا�صي��ل الزراعية وتقع ما بني �ش��هر �آب ونهاية
�شهر كانون الثاين.
الع��روة ال�صيفي��ة :ه��ي الف�ترة الزمني��ة الت��ي تت��م خالله��ا عملي��ة زراع��ة املحا�صي��ل الزراعي��ة امل�ؤقت��ة والت��ي تق��ع م��ا ب�ين
�ش��هر �ش��باط ونهاية �ش��هر متوز.
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املح�صول املنفرد :هو حم�صول من نوع واحد مزروع يف م�س��احة معينة ب�ش��كل م�س��تقل (�أي مبفرده دون وجود حما�صيل
من �أنواع �أخرى خمتلطة معه يف نف�س امل�ساحة ك�أن يكون احلقل مزروع زيتونا فقط �أو بندورة فقط �أو قمح فقط).
املحا�صي��ل املتعاقب��ة :ه��ي املحا�صي��ل الت��ي دورة منوه��ا اق��ل م��ن �س��نه و�أحيان��ا ب�ضع��ة �ش��هور حي��ث تعاد زراعتها يف نف���س
امل�س��احة �أو جزء منها خالل ال�س��نة الزراعية مثل اخل�ضراوات واحلبوب (مبعنى �أن نف���س امل�س��احة تزرع �أكرث من مرة
خالل ال�س��نة الزراعية).
امل�س��احة املقرتن��ة :ه��ي كل م�س��احة مزروع��ة مبح�ص��ول م�ؤق��ت مت��ت زراعت��ه م��ع حم�ص��ول �آخ��ر م��ن جمموع��ة �أخرى من
املحا�صي��ل الزراعية �س��واء كان��ت م�ؤقتة �أو دائمة.
امل�س��احة املح�صولي��ة :ه��ي جمم��وع م�س��احات املحا�صي��ل املختلف��ة الت��ي زرع��ت خ�لال الع��ام الزراع��ي �س��واء زرع��ت
بالتعاق��ب �أو باالق�تران.
الأ�ش��جار املبع�ثرة :ه��ي �أع��داد الأ�ش��جار الثمري��ة (�س��واء م��ن ن��وع واحد �أو �أك�ثر) واملزروعة يف م�س��احة �أر�ض احليازة /
اجلزء ب�شكل مبعرث �أو مزروعة على اجلوانب واملمرات وت�شكل �سياج �أو م�صدات رياح.
امل�س��احة املروي��ة :ه��ي امل�س��احة م��ن الأر���ض الت��ي ت��زود ع��ادة وب�ش��كل متعم��د بامل��اء م��ن غ�ير املط��ر وذلك بهدف حت�س�ين
�إنت��اج املحا�صيل واملراعي.
حيوان��ات املزرع��ة :ت�ش��مل جمي��ع احليوان��ات املحتف��ظ به��ا واملرباة ب�ش��كل رئي�س��ي لأغرا���ض الإنتاج احلي��واين واخلدمات
املزرعية وت�ش��مل الأبقار واجلامو���س وال�ض�أن واملاعز واخليول والبغال واحلمري واجلمال والدواجن والنحل.
ال�ضــ�أن :عبارة عن الأغنام التي يغطي ج�سمها ال�صوف وغالب ًا ما يكون لها ليه وتت�ضمن عدة �سالالت.
املاعـــز :عبارة عن الأغنام التي يغطي ج�سمها �شعر ولي�س لها ليه وتت�ضمن عدة �سالالت.
م��زارع ال�ثرة احليواني��ة :ه��ي جمي��ع امل��زارع املتخ�ص�ص��ة ب�إنت��اج ن��وع �أو �أك�ثر م��ن �أن��واع ال�ثروة احليواني��ة ،وتتوف��ر فيه��ا
الأبنية والأدوات الالزمة لرتبية احليوانات وتعمل ب�أ�سلوب جتاري ،ويتطلب �إن�شا�ؤها احل�صول على ترخي�ص م�سبق من
قبل اجلهات الر�س��مية وفق �ش��روط معينة ومنها:
�أ -م��زارع الأبق��ار :ه��ي م��زارع تخت���ص برتبي��ة الأبق��ار لأغرا�ض جتارية ،وحتتوي على مرابط وبرك�س��ات للرتبية وحملب
�آيل وغرف��ة م�بردة �أو خ��زان م�برد وم�س��تودع للأع�لاف ...وغريها.
ب -مزارع الدواجن واملزارع الأخرى ومنها:
● الدج��اج اللح��م :وه��ي امل��زارع املخ�ص�ص��ة لرتبي��ة الدج��اج بغر���ض �إنت��اج اللح��وم وترب��ى فيه��ا �س�لاالت له��ا ق��درة
عالي��ة عل��ى حتويل العل��ف �إىل حلم.
● الدجاج البيا�ض :وهي املزارع املخ�ص�صة لإنتاج البي�ض ولها قدرة عالية على حتويل العلف �إىل بي�ض.
مزارع منظمة �أخرى :مثل مزارع النعام والفري ومزارع الغزالن واخلنازير وغريها.
الدواج��ن املنزلي��ة :ت�ش��مل جمي��ع الدواج��ن الت��ي ترب��ى يف البي��وت (احلي��ازات غ�ير املنظم��ة) لأغرا�ض الإنت��اج الزراعي
وي�س��تثنى من ذلك الدواجن والطيور التي ت�س��تخدم لأغرا�ض الزينة مثل الع�صافري والطيور.
م��زارع الأ�ســ��ماك :وه��ي ب��رك خم�ص�ص��ة لغاي��ات تربي��ة الأ�س��ماك �س��واء كان��ت ت�س��تخدم فيه��ا مي��اه عذب��ة �أو مياه ماحلة
و�س��واء كان الهدف من الرتبية هو التكثري �أو �إنتاج الأ�س��ماك.
الآب��ار :يق�ص��د به��ا كل بئ��ر ت�س��تخدم مياهه��ا يف الإنت��اج الزراع��ي �س��واء كان ارت��وازي �أو جتميعي��ا �أو للتخزين ،وال ي�ش��مل
ذلك الآبار التي ت�س��تخدم يف غري الأغرا�ض الزراعية مثل �آبار ال�ش��رب وغريها.
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الآالت واملع��دات :يق�ص��د به��ا الآالت واملع��دات الزراعي��ة التي ميلكها حائزون زراعيون فقط ،وال ت�ش��مل الآالت الزراعية
التي ميلكها القطاع العام واجلمعيات التعاونية وال�شركات التي ت�ؤجر الآالت للحائزين الزراعيني.
الأ�س��عار الزراعي��ة :ه��ي القيم��ة التبادلي��ة للمنتج��ات الزراعي��ة مع�برا عنه��ا بوح��دات النق��ود (فل���س  /كغ��م) والأ�س��عار
الزراعية امل�س��تعملة يف هذا امل�س��ح هي �أ�س��عار الأ�س��واق املركزية و�س��عر باب املزرعة وال�س��عر بالقرب من �أر�ض املزرعة.
ال�س��عر عل��ى ب��اب املزرع��ة :عب��ارة ع��ن ال�س��عر ال��ذي يح�ص��ل علي��ه امل��زارع مقاب��ل م��ا ينتج��ه م��ن �س��لع زراعية ت�س��ليم باب
املزرع��ة �س��واء كان ه��ذا ال�س��عر فعلي�� ًا (�أي �أن امل��زارع ق��د ق��ام فع�لا ببي��ع منتوجات��ه عل��ى �أر���ض املزرعة) �أو �س��عر ًا نظري ًا
(مت احل�ص��ول علي��ة ع��ن طري��ق ح��ذف جمي��ع التكالي��ف الت�س��ويقية املرتتب��ة على عملي��ة انتقالها �إىل �أول نقط��ة بيع خارج
�أر�ض املزرعة).
ال�س��عر بالق��رب م��ن �أر���ض املزرع��ة :ق��د يك��ون هن��اك مبيع��ات يف م��كان قري��ب م��ن �أر���ض املزرع��ة كالبي��ع عل��ى ال�ش��ارع
الع��ام ،وق��د �أطل��ق عل��ى �أ�س��عار ه��ذه املبيعات �أ�س��عار بالق��رب من �أر�ض املزرعة وميك��ن اعتبار هذا النوع من الأ�س��عار �أنه
�أ�سعار باب املزرعة نظرا لقلة �أو انعدام التكاليف التي يتحملها املزارع جراء نقل منتجاته �إىل ال�شارع العام (�أو مكان
قري��ب من املزرعة).
�أ�س��عار اجلمــلــ��ة :ه��ي �أ�س��عار املنتج��ات الزراعي��ة الت��ي يت��م �إع��ادة بيعه��ا �س��واء �إىل جت��ار جملـ��ة �آخري��ن �أو �إىل جت��ار
التجزئ��ة.
الأ�س��واق املركزيــ��ة :ه��ي امل��كان �أو املج��ال ال��ذي يلتق��ي في��ه املنتج��ون الزراعي��ون (�أو البائع��ون) م��ع امل�شـ�ترين لإمت��ام
عملي��ات البي��ع وال�ش��راء وتب��اع معظ��م الكمي��ات يف ه��ذه الأ�س��واق �إىل جت��ار التجزئ��ة� .إال �أن بع�ضه��ا الآخ��ر يب��اع �إىل جتار
جمل��ة وخا�ص��ة يف �س��وق العار�ض��ة .وق��د �أعت�بر �س��وق العار�ض��ة م��ن الأ�س��واق املركزي��ة لأغرا�ض هذا امل�س��ح.
ر�ســ��م ال�ســ��وق :ه��و قيم��ة م��ا يتحمل��ه امل��زارع (احلائ��ز الزراع��ي) نظري بي��ع منتوجاته داخل الأ�س��واق املركزية �أو �أ�س��واق
اجلملة لإدارة ال�سوق.
الو�س��يط :وهو ال�ش��خ�ص �أو اجلهة املخت�صة ب�إجراء وت�س��هيل عمليات البيع وال�ش��راء داخل الأ�س��واق املركزية �أو �أ�س��واق
اجلملة.
ر�س��م الو�س��يط :ه��و القيم��ة الت��ي يح�ص��ل عليه��ا الو�س��يط م��ن امل��زارع مقاب��ل تنظي��م واج��راء عملي��ات البي��ع يف الأ�س��واق
املركزي��ة و�أ�س��واق اجلملة.
كلفة ال�س��وق :عبارة عن التكاليف التي يتحملها املزارع يف الأ�س��واق املركزية (وت�ش��مل البيع بالتجزئة واجلملة) نتيجة
قيامه ببيع منتوجاتـه يف هذه الأ�سواق وت�شمل ر�سم الو�سـيط ور�سـم الـ�سوق.
(وهم��ا ن�س��بة مئوي��ة م��ن �س��عر البي��ع يف الأ�س��واق املركزي��ة وغالب��ا م��ا تك��ون ثابت��ة) و�أيـ��ة تكالـ��يف ق��د تن�ش���أ خ�لال ه��ذه
املرحلة.
التكالي��ف الت�ســ��ويقية :ه��ي التكالي��ف الت��ي يتكبده��ا امل��زارع نظ�ير قيام��ة بت�س��ويق منتوجات��ه �إىل �أول نقط��ة بي��ع (�س��واء
الأ�س��واق املركزي��ة �أو �أ�س��واق اجلمل��ة �أو عل��ى �أر�ض املزرعة �أو بالق��رب منها) وتتكون من:
�أ -كلف��ة العب��وات :متث��ل كلف��ة العب��وات اجل��زء الأه��م م��ن الكلف��ة الت�س��ويقية للمنتوج��ات الزراعي��ة وخا�ص��ة اخل�ض��روات
فه��ي متث��ل الكلف��ة الأعل��ى .وتتباي��ن كلف��ة العب��وات للكيلوغ��رام (الوح��دة) م��ن املحا�صي��ل الزراعي��ة املختلف��ة ويعود ذلك
الخت�لاف الكثاف��ة الن�س��بية له��ذه املحا�صي��ل وبالت��ايل اخت�لاف حج��م الوح��دة الواح��دة .وكذل��ك تختل��ف كلف��ة العب��وات
للوح��دة الواح��دة الخت�لاف �أ�ش��كال العب��وات امل�س��تخدمة يف تعبئ��ة ه��ذه املحا�صيل.
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ب -كلف��ة النق��ل :متث��ل كلف��ة النق��ل التكالي��ف الت��ي يتكبده��ا املنت��ج نتيج��ة ا�س��تخدامه و�س��ائط النق��ل يف نق��ل منتوجات��ه
لأماك��ن الت�س��ويق املختلف��ة ،وت�أت��ي كلف��ة النق��ل بالأهمي��ة بع��د كلف��ة العبوات حي��ث متثل جزء كب�يرا من الكلفة الت�س��ويقية
للخ�ض��روات .وتعتم��د كلف��ة النق��ل للوح��دة الواح��دة (الكيلوغ��رام) عل��ى بع��د امل�س��افة ب�ين الأ�س��واق والأماك��ن الإنتاجي��ة
والخت�لاف حج��م الوح��دة الواح��دة (ب�س��بب اخت�لاف كثاف��ة املنتوج).
ج -كلفة التحميل :متثل كلفة التحميل جز�أ �ضئيال من الكلفة الت�سويقية.
د -كلف��ة ال�س��وق :ت�ش��مل ر�س��م ال�س��وق ور�س��م الو�س��يط ،ر�س��م ال�س��وق ميث��ل املبال��غ الت��ي يدفعه��ا املنت��ج للأ�س��واق ب�س��بب
قيامه با�ستخدام هذه الأ�سواق لت�سويق منتوجاته� .أما ر�سم الو�سيط فهو املبالغ التي يتقا�ضاها الو�سطاء من املنتجني
يف �أ�سواق اجلملة مقابل اخلدمات التي ي�ؤدونها لهم (ت�سهيل عملية البيع) .وكلفة ال�سوق عبارة عن ن�سبة ثابتة من �سعر
اجلملة حيث ترتبط مع �أ�س��عار اجلملة بعالقة طردية من �س��عر اجلملة.
عوائد العاملني :تق�سم عوائد العاملني اىل ما يلي:
● الروات��ب والأج��ور النقدي��ة :وه��ي جمل��ة الروات��ب املدفوع��ة للعم��ال مبـ��ا فيهـ��ا الع�لاوات واملكاف���آت و�أج��ور العم��ل
الإ�ضايف قبل ح�س��م �أية اقتطاعات منـ��ة.
ً
● املزاي��ا العيني��ة :وه��ي قيم��ة م��ا تتحمل��ه احلي��ازة الزراعي��ة م��ن �س��لع وخدمـ��ات تقدم جمان��ا او مقاب��ل تكلفة رمزية
للعاملني لديها مثل الطعـ��ام وال�شـ��راب وامل�سكن واملالب�س واملوا�صالت والتنقالت  ...الخ.
● م�س��اهمة املن�ش��أة يف ال�ضمان االجتماعي :وهي قيمة ما تتحمله املن�شـ���أة عـ��ن العاملني لديها كم�س��اهمة لل�ضمان
االجتماعي ،وال ي�شمل هذا ما يقتطع من العامل كا�شرتاك من ال�ضمان االجتماعي.
● مزايا �أخري :وتتمثل يف قيمة م�ساهمة احليازة الزراعية يف �أق�ساط الت�أمينـات االجتماعية وبرامج التقاعد.
م�س��تلزمات الإنت��اج ال�س��لعية :وه��ي كمي��ة وقيم��ة م�س��تلزمات االنت��اج ال�س��لعية امل�س��تخدمة يف احلي��ازة الزراعي��ة مث��ل
(ب��ذور ،ا�ش��تال ،تق��اوي ،مل���ش ،ا�س��مدة ،مبيـ��دات ،معقم��ات ترب��ة ،عالج��ات متع��دد الأغرا���ض ...ال��خ).
م�صاريف الإنتاج :وهي م�صروفات االنتاج االخرى التي تكبدها احلائز الزراعي خالل العام الزراعي .وت�شمل:
● �أيجار املزرعة امل�س��ت�أجرة :وهي القيمة امل�س��تحقة الدفع للغري مقابل ا�س��تئجار املزرعة يف حالة ان املزرعة كانت
م�ست�أجرة.
● �إيجارات املباين :وهي القيمة امل�ستحقة الدفع للغري مقابل ا�ستئجار املباين داخل احليازة.
● �أج��ور النق��ل :وه��ي القيم��ة امل�س��تحقة الدف��ع عل��ى احلي��ازة ب��دل �أج��ور نق��ل و�ش��حن امل��واد االولي��ة �إذا مل تك��ن ق��د
احت�س��بت م��ع قيمة ه��ذه املواد.
● اج��ور الآالت :وه��ي القيم��ة امل�س��تحقة الدف��ع عل��ى احلي��ازة للغ�ير خ�لال ع��ام الدرا�س��ة مقاب��ل ا�س��تئجار الآالت
واملع��دات امل�س��تخدمة يف احلي��ازة.
● ا�ش��راف طـ��بي :وه��ي القيم��ة امل�س��تحقة الدف��ع عل��ى احلي��ازة للغ�ير مقاب��ل ا�ش��راف الطبي��ب البيط��ري عل��ى ه��ذه
احليوان��ات ب�ش��رط ان يك��ون الطبي��ب البيط��ري عام�لا يف احلي��ازة ويتقا�ض��ى رات��ب �ش��هري.
● خدم��ات فني��ة وا�ست�ش��ارية :وه��ي القيم��ة امل�س��تحقة الدف��ع عل��ى احلي��ازة للغ�ير خ�لال ع��ام الدرا�س��ة مقاب��ل تقدمي
خدمات فنية وا�ست�ش��ارية تتعلق باحليازة.
● تنقـ�لات :وه��ي القيم��ة امل�س��تحقة الدف��ع للعامل�ين مقاب��ل ما يتكبدونه من نفقات ال�س��فر واالقامة اثناء قيامهم يف
مهام ر�س��مية متعلقة ب�إعمال احليازة ،او ما يدفع لقاء هذه االعمال التي يقومون بها مثل تذاكر الطريان ،فواتري
الطعام ،وغريها.
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● بري��د وهات��ف :ه��ي قيم��ة الفوات�ير امل�س��تحقة الدف��ع عل��ى احلي��ازة خ�لال ع��ام الدرا�س��ة ل��وزارة ،او م�ؤ�س�س��ة او �أي��ة
جهات �أخرى تقدم خدمة م�ش��ابهة مثل ناقل الربيد ال�سريـ��ع فـ��ي القطاع اخلا�ص.
● �صيان��ة وا�ص�لاح للموج��ودات الثابت��ة (ا�صالح��ات جاري��ة) :تتمث��ل يف امل�صروف��ات امل�س��تحقة الدفـ��ع لإ�ص�لاح
و�صيانة العدد والآالت وو�س��ائل النقل و�إ�صالح الأبنية واالن�ش��اءات ب�ش��رط ان تكون هذه الإ�صالحات جارية (تعمر
اقل من �س��نة).
● تكالي��ف نق��ل وتخزي��ن و�ش��حن :القيم��ة امل�س��تحقة الدف��ع عل��ى املن�ش���أة خ�لال ع��ام الدرا�س��ة وذل��ك مقاب��ل نق��ل
وتخزي��ن و�ش��حن االنت��اج او م�س��تلزماته.
● عموالت بنكية :القيمة امل�ستحقة الدفع على املن�ش�أة خالل عام الدرا�سة وذلك مقابل العموالت البنكية.
● عموالت وكالء ت�أمني :القيمة امل�ستحقة الدفع على املن�ش�أة خالل عام الدرا�سة وذلـك كعمـوالت وكالء ت�أمني.
● تدقي��ق ح�س��ابات وحما�س��بة و�أتع��اب حمام��اة :القيم��ة امل�س��تحقة الدف��ع عل��ى احلي��ازة الزراعي��ة مقاب��ل تدقي��ق
ح�س��ابات احلي��ازة و�أتع��اب حمام��اة للحي��ازة ب�ش��رط ان تك��ون �ضم��ن العمال��ة يف احلي��ازة الزراعي��ة.
● �إعالنات :هي القيمة امل�ستحقة الدفع على احليازة الزراعية وذلك لقاء االعالن يف و�سائل الأعالم املختلفة.
● ر�س��وم ا�ش�تراك يف اجلمعي��ات التعاوني��ة والنقاب��ات واالحت��ادات :وه��ي القيم��ة امل�س��تحقة الدفـ��ع علـ��ى احلي��ازة
الزراعي��ة وذل��ك لق��اء م��ا يت��م دفع��ة كر�س��وم ا�شتـ��راك فـ��ي اجلمعي��ات التعاوني��ة والنقاب��ات واالحت��ادات.
● مدفوع��ات حق��وق امللكي��ة :وتتمث��ل هـ��ذه املدفوع��ات يف قيم��ة الدخ��ول الت��ي تق��وم احلي��ازة الزراعي��ة بدفعه��ا
مل�س��تحقيها وه��ي كم��ا يل��ي:
 .1ايجار االرا�ضي :وهي القيمة االيجارية امل�ستحقة الدفع مقابل ا�ستخدام االر�ض.
 .2فوائ��د عل��ى القرو���ض املحلي��ة .ه��ي املبال��غ امل�س��تحقة الدف��ع عل��ى قرو���ض البن��ك وال�س��ندات والكمبي��االت
واحل�س��ابات اجلاري��ة ،واي��ة معام�لات مالي��ة اخ��رى حملي��ة.
 .3فوائ��د عل��ى القرو���ض االجنبي��ة .ه��ي املبال��غ امل�س��تحقة الدف��ع عل��ى قرو���ض البن��ك وال�س��ندات والكمبي��االت
واحل�س��ابات اجلاري��ة ،واي��ة معام�لات مالي��ة اخ��رى اجنبي��ة.
 .4اق�س��اط الت�أمني :وهي جملة االق�س��اط امل�س��تحقة الدفع وال ت�ش��مل اق�س��اط الت�أمني املدفوعة عن العاملني حيث
اعتربت من �ضمن تعوي�ضات العاملني (مزايا نقدية).
 .5من��ح وتربع��ات :وه��ي قيم��ة املبال��غ الت��ي دفعته��ا احلي��ازة خ�لال الع��ام مث��ل الهب��ات والتربع��ات اجلاري��ة ب��دون
مقاب��ل �إذا كان��ت للعامل�ين او غريهم.
 .6التعوي�ضات :هي كافة التعوي�ضات التي قامت احليازة بدفعها خالل عام الزراعي.
 .7غرام��ات وخمالف��ات :ه��ي كاف��ة الغرام��ات واملخالف��ات الت��ي قام��ت احلي��ازة بدفعه��ا خ�لال الع��ام الزراع��ي
كغرام��ات الت�أخ�ير وغريه��ا �س��واء للحكوم��ة او لغ�ير احلكوم��ة.
 .8حتويالت من ارباح احليازة اىل اخلارج :وهي املبالغ التي حولتها احليازة من ارباحها الـى اخلـارج.
 .9االربـ��اح املوزع��ة عل��ى امل�س��اهمني :ه��ي املبال��غ الت��ي دفعته��ا احلي��ازة م��ن ارباحه��ا اىل امل�س��اهمني �س��واء م��ن
القط��اع الع��ام او قط��اع العائ�لات او �أي قط��اع اخ��ر.
● ر�سوم الرخ�ص املهنية :وتتمثل يف ر�سوم ت�سجيل وترخي�ص مزاولة الن�شاط الزراعي خالل العام الزراعي
● �ضريب��ة االبني��ة (امل�س��قفات) :وه��ي القيم��ة امل�س��تحقة الدف��ع خ�لال الع��ام الزراع��ي ك�ضريب��ة االبني��ة الت��ي متلكه��ا
احليازة لأغرا���ض الإنتاج الزراعي.
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● ر�سوم ترخي�ص املركبات :وهي ر�سوم الرتخي�ص امل�ستحقة على احليازة مقابل ترخي�ص املركبات التي متلكها.
● ر�سـوم ق�ضـائيـة :وهـي الـر�سـوم الق�ضـائيـة امل�ستـحقـة علـى احليــازة.
● طوابـع واردات :وهي القيمة امل�ستحقة الدفع على احليازة خالل العام كطوابـع واردات.
● الر�س��وم اجلمركي��ة عل��ى امل�س��توردات املبا�ش��رة :وت�ش��مل ر�س��وم التعرف��ة اجلمركي��ة عل��ى م�س��تلزمات االنت��اج
وال�س��لع التجاري��ة والآالت واملع��دات وو�س��ائط النق��ل يف حال��ة قي��ام احلي��ازة بعملي��ة اال�س��ترياد.
اي��رادات احلي��ازة الزراعي��ة الإنت��اج :وه��ي مبال��غ املبيع��ات الت��ي مت��ت داخل احليازة اثناء ممار�س��تها للأن�ش��طة الزراعة
يف احليازة الزراعية واي�ضا االيرادات االخرى التي حققتها احليازة الزراعية خالل العام الزراعي .وت�ش��مل:
● ايجارات الآالت واملعدات :وهي قيمة االيرادات امل�ستحقة التح�صيل جراء ت�أجري الآالت ومعدات احليازة.
● ايجارات االبنية :وهي قيمة االيرادات امل�ستحقة التح�صيل من ت�أجري االبنية.
● خدم��ات فني��ة مقدم��ة للغ�ير :وه��ي قيم��ة اي��رادات احلي��ازة مقاب��ل تق��دمي خدم��ات فني��ة مب��ا فيه��ا اال�ست�ش��ارات
واال�ش��راف لأخري��ن.
● خدم��ات زراعي��ة مقدم��ة للغ�ير :وه��ي قيم��ة اي��رادات خدم��ات زراعي��ة قدم��ت الـ��ى حي��ازة اخ��رى به��دف اج��راء
عملي��ات زراعي��ة خ�لال الع��ام.
● خدمات نقل :وهي قيمة ايرادات خدمات نقل قدمت لأخرين خالل العـام.
● ايجارات االرا�ضي :وهي املبالغ امل�ستحقة التح�صيل مقابل ت�أجري ارا�ض متلكها احليازة للغري.
● الفوائد :وهي املبالغ امل�ستحقة التح�صيل مقابل مبالغ مودعة لدى البنوك وامل�ؤ�س�سات املالية.
● ارباح �أ�سهم و�سندات :وهي املبالغ امل�ستحقة التح�صيل مقابل �أ�سهم و�سندات متلكها احليازة.
● من��ح وتربع��ات :وت�ش��مل كاف��ة االعان��ات واملن��ح الت��ي تق��دم للحي��ازة م��ن م�ص��ادر اخ��رى غ�ير الدول��ة به��دف �ش��راء
ا�ص��ول جدي��دة او لتحوي��ل نفقات ا�س��تثمارية خ�لال العام.
● تعوي�ض��ات الت�أم�ين �ض��د احل��وادث :وه��ي جمل��ة التعوي�ض��ات امل�س��تحقة التح�صي��ل م��ن �شركـ��ات الت�أم�ين مقاب��ل
اال�ض��رار الت��ي حلق��ت ب�أ�ص��ول احلي��ازة خ�لال الع��ام بحي��ث ال تت�ضم��ن اي��ة تعوي�ض��ات يح�ص��ل عليه��ا العامل��ون.
● تعوي�ضات وغرامات :وهي جملة التعوي�ضات والغرامات التي دفعت للحيازة من الغري خـالل العام الزراعي.
● االعان��ات (الدع��م) االنتاجي��ة /حكومي��ة :وه��ي االعان��ات الت��ي تت�س��لمها احلي��ازة م��ن الدول��ة ك�إ�ضاف��ة اىل الدخ��ل
من الإنتاج اجلاري حيث تتم على ا�سا���س احلجم او القيمة لل�س��لع املنتجة او امل�صدرة او امل�ستهلكـ��ة وال ي�ش��مل هذا
البن��د التحوي�لات او امل�س��اعدات املالي��ة م��ن الدول��ة او اجله��ات االخرى بهدف تغطية اخل�س��ائر الناجمة عن الدمار
او االهتالك لأ�صول احليازة والتي تعترب حتويـالت ر�أ�سمالية .مع مالحظة انه يجب حتديد ال�سلع املدعومة وقيمة
الدعم لكل منها.
● حتوي�لات ارب��اح احلي��ازة م��ن فروعه��ا املقيم��ة يف اخل��ارج :وه��ي املبال��غ الت��ي تقب�ضه��ا احلي��ازة م��ن فروعه��ا خارج
االردن.
● ايرادات املياه :وهي ايرادات احليازة مقابل ما تبيعه من مياه منتجة داخل احليازة للغري.
● ايرادات الكهرباء :وهي ايرادات احليازة مقابل ما تبيعه من كهرباء منتجة داخل احليازة للغري.
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الف�صل الثاين
م�صادر البيانات الإح�صائية و�أدارتها
او ًال :امل�سوحات الزراعية

ه��ي االعم��ال الإح�صائي��ة الزراعي��ة املنظم��ة املبني��ة عل��ى �أ�س���س علمي��ة معتم��دة عل��ى �أ�س��لوب املعاين��ة والت��ي تق��وم عل��ى
مب��د�أ �ش��مول ج��زء م��ن املجتم��ع الإح�صائ��ي الزراعي وتختار مف��ردات العينة (يف الغالب) باعتماد �أحد �أ�س��اليب املعاينة
االحتمالية �أو �شمول جميع وحدات املجتمع و�إخ�ضاعها للم�شاهدة للم�سح ال�شامل .ومبعنى اخر هو �أ�سلوب احل�صول على
معلومات عن جمموعة كبرية من املجتمع عن طريق اخذ جمموعة قليلة من مفردات املجتمع يف حالة ا�ستخدام العينة،
�أو اخ��ذ جمي��ع مف��ردات املجتم��ع للم�س��ح ال�ش��امل .وت�س��تخدم امل�س��وح الزراعي��ة ع��ادة لع��دة �أ�س��باب منه��ا :احل�ص��ول على
نتائج ب�أعلى دقة ممكنة بتكاليف حمددة �أو احل�صول على م�س��تويات دقة معينة ب�أقل عدد ممكن من مفردات املجتمع
(ب�أق��ل تكالي��ف ممكن��ة) ،و�أي�ض��ا عندم��ا يك��ون الوق��ت والأم��وال وامل�ص��ادر الأخ��رى حم��دودة .ا ّم��ا حم��ددات ا�س��تخدام
�أ�سلوب املعاينة فهو ال يغطى املجتمع بالكامل وال يعطي نف�س النتائج التي يعطيها امل�سح ال�شامل واي�ضا نظريات املعاينة
حتت��اج يف تطبيقها �إىل �أ�ش��خا�ص مدرب�ين تدريبا جيدا وم�ؤهلني.
وته��دف امل�س��وح والدرا�س��ات الإح�صائي��ة الزراعي��ة الت��ي تنفذه��ا الأجه��زة الإح�صائي��ة والهيئ��ات وال��وزرات الزراعية يف
الوط��ن العرب��ي �إىل توف�ير بيان��ات وم�ؤ�ش��رات زراعي��ة موث��وق به��ا يف الوق��ت املنا�س��ب ،نظ��را لأهميته��ا الكب�يرة يف عملي��ة
اتخ��اذ الق��رار عل��ى امل�س��تويني املحل��ي وال��دويل يف ظ��ل التح��ول العامل��ي نح��و اقت�صادي��ات ال�س��وق .ويج��ري احل�ص��ول
عل��ى كث�ير م��ن املعلوم��ات الالزم��ة للأن�ش��طة الزراعي��ة مث��ل :تقدي��رات امل�س��احة املزروع��ة للمحا�صي��ل� ،إنت��اج املحا�صيل،
ح�صر �أعداد الرثوة احليوانية ،والبيانات االجتماعية واالقت�صادية الأ�سا�سية ذات ال�صلة بالقطاع الزراعي ،وذلك من
خالل امل�سوح الزراعية اجلارية تكون عادة برامج دورية �سنوية �أو مو�سمية �أو �شهرية متعددة الأغرا�ض جلمع البيانات
واملعلوم��ات الإح�صائي��ة الزراعية.
وب�شكل عام تهدف امل�سوح والدرا�سات الإح�صائية الزراعية اىل ما يلي:
● تقدي��ر امل�س��احة املزروع��ة والإنت��اج ل��كل م��ن املحا�صي��ل احلقلي��ة والأ�ش��جار املثم��رة واخل�ض��راوات ح�س��ب ن��وع
املح�ص��ول والع��روة الزراعي��ة.
● تقدي��ر �أع��داد الأ�ش��جار املثم��رة الكلي��ة والأ�ش��جار املثم��رة فع�لا والأ�ش��جار يف �س��ن الإثم��ار والأ�ش��جار دون �س��ن
االثم��ار ح�س��ب ن��وع املح�ص��ول.
● تقدير كمية وقيمة م�ستلزمات الإنتاج الزراعي النباتي واحليواين امل�ستخدمة خالل العام الزراعي.
● تقدير حجم العمالة الزراعية ح�سب نوع العمالة واجلن�س واجلن�سية وفئة العمر وعوائد وتعوي�ضات العاملني الزراعية.
● تقدير م�ساهمة القطاع الزراعي يف الناجت املحلي الإجمايل.
● توفري بيانات دقيقة و�شاملة عن �أعداد وخ�صائ�ص الرثوة احليوانية من حيث النوع واجلن�س وال�ساللة وفئة العمر.
● تقدير �أ�سعار اجلملة و�أ�سعار الأ�سواق املركزية و�أ�سعار �أر�ض املزرعة (باب املزرعة) للمنتجات الزراعية املختلفة.
● تقدي��ر التكالي��ف الت�س��ويقية الت��ي يتحمله��ا امل��زارع ج��راء بي��ع منتجات��ه يف �أ�س��واق اجلمل��ة �أو الأ�س��واق املركزي��ة �أو
على �أر�ض.
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● املزرعة �إ�ضافة �إىل تقدير الوزن الن�سبي الذي متثله مكونات هذه التكاليف.
● تقدير متو�سط �أ�سعار م�ستلزمات الإنتاج.
● تقدي��ر ح�ص��ة �أماك��ن الت�س��ويق املختلف��ة (�س��واء كان��ت �أ�س��واق اجلمل��ة �أو الأ�س��واق املركزي��ة �أو �أر���ض املزرع��ة �أو
بالق��رب منه��ا) م��ن �إجم��ايل الكمي��ات املباعة.
وفيما يلي نبذة خمت�صرة الهم امل�سوح والدرا�سات الزراعية التي حتقق الغر�ض والهدف من تنفيذ امل�سوح الزراعية:

م�سح امل�ساحات الزراعية:

يه��دف ه��ذا امل�س��ح �إىل تقدي��ر امل�س��احة املزروع��ة ح�س��ب املح�ص��ول وا�س��لوب الزراع��ة ونظ��ام ال��ري ل��كل م��ن املحا�صي��ل
احلقلي��ة ،واخل�ض��راوات ،واال�ش��جار املثم��رة ،وكذل��ك ح�س��ب الع��روة الزراعي��ة .جتم��ع بيان��ات امل�س��ح ب�أ�س��لوب املقابل��ة
ال�ش��خ�صية للحائ��ز م��ن خ�لال عين��ة م��ن احلي��ازات الزراعي��ة م�صمم��ة خ�صي�ص��ا له��ذا امل�س��ح بحي��ث متث��ل احلي��ازات
الزراعي��ة م��ن حي��ث امل�س��احة املزروع��ة وين�ص��ح بجم��ع بيان��ات ه��ذا امل�س��ح عل��ى ع��دة ج��والت ميداني��ة للتغل��ب عل��ى حتي��ز
ذاك��رة امل��زارع الن معظ��م العامل�ين يف الزراع��ة ال مي�س��كون دفات��ر حما�س��بية قانوني��ة وامنا يعتمدون عل��ى ذاكرتهم عند
االدالء ببياناته��م ع��ن احلي��ازات الزراعي��ة الت��ي يحوزونه��ا.

م�سح الإنتاج النباتي ومدخالته:

يه��دف اىل تقديـ��ر كمي��ة وقيم��ة االنت��اج وم�س��تلزمات الإنت��اج الزراعي النباتية امل�س��تخدمة خالل الع��ام الزراعي .واي�ضا
تقديـ��ر حجم العمالـ��ة الزراعيـ��ة ح�سـ��ب نوع العمالـ��ة واجلن�س واجلن�سية وفئة العمر ،وذلك ب�أ�سلوب املقابلة ال�شخ�صية
للحائز .وتكمن �أهمية هذا امل�س��ح بانه �أحد �أدوات تقدير القيمة امل�ضافة لقطاع الإنتاج النباتي عند اعداد احل�س��ابات
القومي��ة االقت�صادية لقطاع الزراعة.

درا�سة امل�ؤ�شرات االقت�صادية الربعية للإنتاج النباتي:

ته��دف ه��ذه الدرا�س��ة �إىل توف�ير م�ؤ�ش��رات رب��ع �س��نوية ح��ول النم��و يف الإنت��اج الزراع��ي والتغ�ير يف �أ�س��عار املنتج��ات
الزراعي��ة ،وذل��ك ع��ن طري��ق جم��ع بيان��ات ح��ول كمي��ات الإنت��اج ال��واردة للأ�س��واق املركزي��ة ح�س��ب نوعه��ا ،وبيانات حول
�أ�س��عار هذه املنتجات عند باب املزرعة .ت�س��تخدم ال�س��جالت االدارية (الكميات الواردة اىل اال�س��واق املركزية) ونتائج
م�س��ح اال�س��عار الزراعي��ة يف توف�ير بيان��ات ه��ذه الدرا�س��ة حيث تعتري هذه البيانات امل�صدر الرئي�س��ي العداد احل�س��ابات
الربعي��ة للنت��اج املحل��ي الإجمايل لقط��اع الزراعة.

م�سح �إنتاج معا�صر زيت الزيتون:

يه��دف امل�س��ح �إىل تقدي��ر كل م��ن كمي��ة زي��ت الزيت��ون املنتج��ة ،وكمي��ة خملف��ات زي��ت الزيت��ون م��ن جف��ت وزيب��ار ومي��اه
عادم��ة ،واي�ض��ا تقدي��ر كمي��ة الزيت��ون امل�س��تخدم يف الإنت��اج ،وكذلك تقدي��ر كمية الوقود امل�س��تخدم يف الإنتاج ،بالإ�ضافة
اىل تقدير قيمة الكهرباء امل�ستخدمة يف الإنتاج .ين�صح بجمع بيانات امل�سح من خالل عدة جوالت ميدانية (ا�سبوعيا
خ�لال ف�ترة عم��ل املعا�صر) وب�أ�س��لوب املقابلة ال�ش��خ�صية ل�صاحب املع�ص��رة او مدير املع�صرة.

م�سح امل�شاتل الزراعية:

يه��دف امل�س��ح �إىل تقدي��ر �أع��داد الغرا���س املنتج��ة يف امل�ش��اتل ح�س��ب الن��وع ،اي�ض��ا تقدي��ر كمي��ة وقيم��ة م�س��تلزمات �إنت��اج
اال�ش��تال ،بالإ�ضاف��ة اىل تقدي��ر �أع��داد العامل�ين يف امل�ش��اتل الزراعي��ة وتعوي�ضاته��م.

م�سح مزارع الرثوة احليوانية:

يغط��ي ه��ذا امل�س��ح جمي��ع امل��زارع املتخ�ص�ص��ة يف تربي��ة ن��وع �أو �أك�ثر م��ن �أن��واع ال�ثروة احليواني��ة وت�ش��مل م��زارع الأبق��ار
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وم��زارع الدواج��ن ب�أنواعه��ا الالح��م والبيا���ض والأمه��ات ...الخ.

م�سح اعداد الرثوة احليوانية:

يه��دف امل�س��ح ب�ش��كل رئي�س��ي �إىل توف�ير بيان��ات ع��ن �أع��داد ال�ض���أن واملاعز والأبقار ح�س��ب اجلن���س وال�س�لالة وفئة العمر
و�أعداد املواليد والنافق من املواليد .ي�ش��مل هذا امل�س��ح حيازات قطعان ال�ض�أن واملاعز والأبقار التي تربى خارج نطاق
املزارع.

م�سح �إنتاج الرثوة احليوانية ومدخالت الإنتاج:

يه��دف �إىل تقدي��ر كمي��ة وقيم��ة املنتج��ات احليواني��ة وتقدي��ر كمي��ة وقيمة خمتلف مدخ�لات الإنتاج احلي��واين ،باال�ضافة
�إىل وتقدي��ر حج��م العمال��ة وتوزيعه��ا ح�س��ب مدة العمل واجلن���س واجلن�س��ية وتقدير تعوي�ضات العامل�ين يف هذا القطاع.
وتعترب بيانات هذا امل�س��ح من امل�صادر الرئي�س��ية للح�س��ابات االقت�صادية الزراعية.

م�سح امل�ؤ�شرات االقت�صادية الف�صلية لقطاع الرثوة احليوانية:

ته��دف ه��ذه الدرا�س��ة �إىل توف�ير م�ؤ�ش��رات رب��ع �س��نوية (ف�ص��ل) ح��ول النم��و يف الإنت��اج الزراع��ي والتغ�ير يف �أ�س��عار
املنتجات الزراعية ،وذلك عن طريق جمع بيانات حول كميات الإنتاج الواردة للأ�سواق املركزية ح�سب نوعها ،وبيانات
ح��ول �أ�س��عار ه��ذه املنتجات عند ب��اب املزرعة.

م�سح الرثوة ال�سمكية:

يه��دف م�س��ح ال�ثروة ال�س��مكية �إىل تقدي��ر كمي��ة وقيم��ة الإنت��اج ،وتقدي��ر كمية وقيمة م�س��تلزمات الإنت��اج .وحجم العمالة
وتوزيعها ح�س��ب مدة العمل واجلن���س واجلن�س��ية وتقدير عوائد العاملني لهذا القطاع.

م�سح خاليا النحل و�إنتاج الع�سل:

يه��دف امل�س��ح �إىل تقدي��ر �أع��داد خالي��ا النحل ح�س��ب النوع وال�س�لالة ،وتقدير كمي��ة وقيمة الإنتاج .وم�س��تلزماته وكذلك
تقدير حجم العمالة وتوزيعها ح�سب مدة العمل واجلن�س واجلن�سية وتقدير عوائد العاملني لهذا القطاع.

م�سح الأ�سعار الزراعية:

يه��دف اىل تقدي��ر �أر���ض املزرع��ة (ب��اب املزرع��ة) للمنتج��ات الزراعي��ة املختلف��ة وكذل��ك تقدي��ر التكالي��ف الت�س��ويقية،
وتقدي��ر مع��دل �أ�س��عار م�س��تلزمات الإنتاج.

درا�سة تركيب الأرقام القيا�سية الزراعية:

تت�ضم��ن ه��ذه الدرا�س��ة ا�س��تخراج الرق��م القيا�س��ي ال�ش��هري لأ�س��عار املنتج�ين الزراعي�ين والرق��م القيا�س��ي ال�س��نوي
لكمي��ات الإنت��اج النبات��ي.

التكوين الر�أ�سمايل للقطاع الزراعي:

جتم��ع بيان��ات التكوي��ن الر�أ�س��مايل ل��كل م��ن قطاع��ي ال�ثروة احليواني��ة والإنت��اج النبات��ي وذل��ك لتوف�ير بيان��ات عن حجم
اال�س��تثمار يف القطاع الزراعي.

درا�سة امليزانية الغذائية:

تعط��ي امليزاني��ة الغذائي��ة ت�ص��ورا ع��ن الو�ض��ع الغذائ��ي وكمي��ة الغ��ذاء املت��اح لال�س��تهالك وكمي��ة ال�س��عرات احلراري��ة
والربوتين��ات والده��ون املتح�صل��ة من��ه ومن��ط الغ��ذاء ال�س��ائد ،وبالت��ايل تعك���س امليزاني��ة الغذائي��ة م��دى اعتم��اد منطق��ة
البحث على امل�صادر النباتية واحليوانية يف منط اال�س��تهالك الغذائي ،وكذلك تقييم الو�ضع الغذائي يف اململكة ون�س��ب
االكتف��اء الذات��ي وب�ش��كل مف�صل.
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وب�شكل عام تهدف امليزانية الغذائية اىل:
● �إعطاء �صورة عن معدل ن�صيب الفرد اليومي من ال�سعرات احلرارية والربوتينات والدهون.
● �إعط��اء �ص��ورة وا�ضح��ة و�ش��املة لوا�ضع��ي ال�سيا�س��ات الغذائي��ة وم��ا يت�ص��ل به��ا م��ن �سيا�س��ات زراعي��ة ع��ن حال��ة
ومن��ط الغ��ذاء يف اململك��ة لف�ترة زمني��ة حم��ددة.
● تو�ضح امليزانية كميات الإنتاج املحلي من الأغذية ومنتجاتها وكميات امل�ستوردات وال�صادرات.
● �إعطاء �صورة وا�ضحة حلالة الغذاء والزراعة والكميات امل�ستخدمة لغايات الأعالف والبذور.
● بيان ن�سبة االكتفاء الذاتي من املنتجات الغذائية.
هذا باال�ضافة اىل كثري من امل�س��وح الزراعية التي تنفذها الأجهزة الإح�صائية يف الوطن العربي ح�س��ب احتياجات كل
قطر اىل هذه امل�سوح على �سبيل املثال ال احل�صر م�سح تقدير الإنتاج لبع�ض املحا�صيل الزراعية املهمة يف القطر الذي
يجري هذه امل�سوح عن طريق القطاف الفعلي مثل تقدير انتاج القمح وال�شعري والزيتون واملحم�ضيات والبطاطا ...الخ.
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 .1منهجية تنفيذ امل�سوح الإح�صائية الزراعية

� 1.1إطار امل�سوح الزراعية

التعداد الزراعي ميثل �إطارا �شامال يتم ا�ستخدامه يف امل�سوح الزراعية لت�صميم العينات وح�ساب معامالت الرفع.
ويع��رف �إط��ار املعاين��ة للم�س��وح الزراعي��ة ب�أن��ه القائمة التي ت�ش��مل جميع وحدات املعاينة وميك��ن �أن تكون وحدات معرفة
�أو خريطة تو�ضح وحدات املعاينة ،وهو القاعدة التي ت�سحب منها يوفر العينات.
ان �إعداد �إطار املعاينة من امل�شاكل العملية وذلك لل�صعوبات التي تواجه معدي الإطار ،ويعترب الإطار ف ّعاال �إذا كان:
� .1شامال م�ستوعبا جميع وحدات املعاينة املوجودة يف جمتمع الدرا�سة.
 .2حديث �ضمن مدة �صالحيته ،بالن�سبة لوحدات املعاينة وال�صفة املدرو�سة.
 .3يجب �أن تكون وحدات املعاينة من نف�س النوع.
 .4يج��ب �أن يك��ون خ��ايل م��ن الأخط��اء مث��ل احل��ذف والتك��رار .او �س��جالت دائ��رة الأرا�ض��ي او �س��جالت الدع��م
واالعان��ات للجائزي��ن الزراعي�ين
ام��ا يف ح��ال ع��دم توف��ر �إط��ار باحلي��ازات الزراعي��ة ب�س��بب ع��دم وج��ود تع��داد حدي��ث لل�س��كان وامل�س��اكن فان��ه يو�ص��ى
اال�س��تعانة بال�س��جالت الإداري��ة كم�ص��در بيان��ات الع��داد قائمة باحلي��ازات الزراعية والتي تعترب �إط��ار اح�صائيا زراعيا
لت�صمي��م العين��ات الزراعي��ة واج��راء التعدادات وامل�س��وح والدرا�س��ات الزراعية املختلفة مثل ال�س��جل الزراعي للحائزين
الزراعي�ين او �س��جالت الأرا�ض��ي وغريه��ا م��ن ال�س��جالت لزراعية.

 2.1ت�صميم العينات للم�سوح الزراعية

ت�س��تخدم الأ�س��اليب الإح�صائي��ة العلمي��ة وف��ق املعاي�ير الدولية لت�صميم عينات خمتلف امل�س��وح مب��ا يتالئم مع طبيعة كل
منها .ان اختيار ت�صميم املعاينة املنا�سب يعترب من �أهم و�أ�صعب الأعمال التي يقوم بها م�صمم العينة ،حيث ان �أف�ضل
الت�صامي��م ه��و الت�صمي��م ال��ذي يعط��ي �أعل��ى دق��ة ب�أق��ل كلف��ة ممكن��ة ،ه��ذا بالإ�ضاف��ة �إىل �ض��رورة ان يت�س��م الت�صمي��م
مبي��زة ال�س��هولة والب�س��اطة والقابلي��ة للتطبي��ق ،بالإ�ضاف��ة �إىل املرون��ة و�إمكاني��ة �إج��راء تعدي�لات علي��ه� ،أو �س��حب عينات
جزئي��ة م��ن العين��ة الرئي�س��ية ،كم��ا ان الت�صميم الفعال يتميز ب�إمكانية التحليل ل�سل�س��لة زمنية.

 .2مراحل تنفيذ امل�سوح الزراعية

 1.2مرحلة التح�ضري للم�سوح الزراعية

تت�ضمن �إعداد الوثائق الرئي�ســية للم�سـوح وهي ما يلي:
● ا�س��تمارات امل�س��وح :جتم��ع بيان��ات امل�س��وح الزراعي��ة م��ن خ�لال العدي��د من اال�س��تمارات اخلا�صة بكل م�س��ح ،حيث
تت�ضم��ن تل��ك اال�س��تمارات كاف��ة املتغ�يرات الكفيل��ة باحل�ص��ول عل��ى النتائ��ج الت��ي حتق��ق �أه��داف امل�س��وح .وب�ش��كل
ع��ام يعت�بر ت�صمي��م اال�س��تمارة م��ن �أه��م مراح��ل تنفيذ العم��ل الإح�صائي ،فم��ن املهم و�ضع �أ�س���س وا�ضحة ملكونات
اال�س��تمارة واملوا�ضي��ع الت��ي ي�ش��ملها امل�س��ح وذل��ك بو�ض��ع املفاهي��م واملحتوي��ات واملوا�ضي��ع واملحاور التي �س��تت�ضمنها
اال�س��تمارة بالإ�ضاف��ة �إىل مراع��اة و�ض��ع �أ�س��ئلة اال�س��تمارة ب�ش��كل وا�ض��ح وب�س��يط ،واختي��ار كلم��ات منا�س��بة و�س��هلة
وتكت��ب ب�أ�س��لوب منطق��ي وبات�س��اق وذل��ك للح�ص��ول عل��ى �إجاب��ات �صحيح��ة ودقيق��ة ،م��ع الأخ��ذ بع�ين االعتب��ار طول
اال�س��تمارة وك�ثرة الأ�س��ئلة حي��ث ل��ه �أث��ر كبري على نوعي��ة البيانات التي جتمع وعلى معدل اال�س��تجابة .ويجب الأخذ
بعني االعتبار �أن تكون اال�س��تمارة مت�س��قة ب�ش��كل ت�ضمن ك�ش��ف �أخطاء امل�س��تجيب مبا�ش��رة �أثناء جمع البيانات و�أن
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تك��ون هن��اك �أ�س��ئلة تق�ص��ي �أو م��ا ت�س��مى (�أ�س��ئلة ك�ش��ف اخلط���أ �أو تدقي��ق املعلوم��ة) خا�ص��ة يف درا�س��ات �أو م�س��وح
الت��ي جتم��ع البيان��ات ع��ن موا�ضي��ع وح��وادث �س��ابقة مم��ا حتت��اج �إىل �إع��ادة ت�أكي��د عل��ى امل�س��تجيب لإعط��اء املعلومة
ال�صحيح��ة �أو بع���ض البيان��ات الت��ي جتمع من كبار ال�س��ن وكذلك �أال تكون الأ�س��ئلة فيه��ا بع�ض التحيز لإجابة معينة
�أو يك��ون هن��اك حتي��ز ع��ن طري��ق الأ�س��ئلة من قبل جام��ع البيانات.
● تعليمات جمع بيانات امل�سوح
● قواعد تدقيق اال�ستمارات
● كتيب ادارة امل�سوح الزراعية وتت�ضمن مهام وواجبات العاملني يف امل�سوح
● دليل ترميز املحا�صيل الزراعية املعتمد دوليا من قبل منظمة الأغذية والزراعة التابعة لهيئة الأمم املتحدة
● دليل ترميز التجمعات ال�سكانية املعتمد من قبل ق�سم الإح�صاءات ال�سكانية
● تنظيم كوادر امل�سوح:
تت�ألف �إدارة امل�سوح الزراعية من
● مدي��ر امل�س��وح الزراعي��ة :ه��و ال�ش��خ�ص امل�س���ؤول الإداري والفن��ي الرئي�س��ي ع��ن ه��ذه امل�س��وح وع��ادة م��ا يكون مدير
مديري��ة الإح�صاءات الزراعية
● م�شرف فني :هو ال�شخ�ص امل�س�ؤول فنيا عن بيانات امل�سح م�شاركة مع مدير امل�سوح الزراعية
● م�شرف ميداين :ال�شخ�ص امل�س�ؤول �إداريا عن تنفيذ امل�سح م�شاركة مع مدير امل�سوح الزراعية
● مراق��ب :ه��و امل�س���ؤول الفن��ي والإداري لتنفي��ذ امل�س��ح وف��ق اخلط��ة امليداني��ة املو�ضوع��ة للم�س��ح ملنطق��ة جغرافي��ة
حمددة
● مدقق ميداين :هو ال�شخ�ص امل�سئول فنيا عن دقة ومو�ضوعية البيانات التي يتم جمعها ميدانيا
● ع��داد (جام��ع البيان��ات) :ه��و ال�ش��خ�ص ال��ذي يق��وم بجم��ع البيان��ات للم�س��ح وف��ق ا�س��تمارة ه��ذا امل�س��ح م��ن خالل
املقابلة ال�ش��خ�صية م��ع احلائزين الزراعيني.
● جمهز بيانات :هو الفني امل�س�ؤول عن ادخال البيانات اىل احلا�سب االيل ومعاجلة هذه البيانات فنيا.
وجت��در اال�ش��ارة �إىل ان م��ن ال�ض��روري �ضم��ان ج��ودة البيان��ات م��ن خ�لال مراع��اة تدري��ب العامل�ين تدريب�� ًا جي��د ًا عل��ى
كيفي��ة اال�س��تدالل عل��ى وح��دة املعاين��ة املختارة وطرق جمع البيان��ات قبل بدء العمل امليداين بالإ�ضافة �إىل التدريب على
�أ�س��لوب املقابل��ة واحل�ص��ول على املعلوم��ات بطريقة �صحيحة.
م��ن املعل��وم �أن هن��اك ع��دة ط��رق جلم��ع البيان��ات منه��ا املقاب�لات ال�ش��خ�صية �أو جم��ع البيان��ات ع�بر الهات��ف �أو ع�بر
الربي��د ،ل��ذا يج��ب احل��ذر وتدري��ب العامل�ين يف جم��ع البيان��ات ب�ش��كل جي��د ك ًال ح�س��ب الأ�س��لوب الذي �س��يتم ا�س��تخدامه
حيث �أن املقابلة ال�شخ�صية حتتاج �إىل فن ومهارة يف عمل حوار والبدء بك�سب ثقة امل�ستجيب من خالل �ضمان الراحة
والطم�أنين��ة لدي��ه ع��ن جام��ع البيان��ات ،كذل��ك يج��ب تدري��ب العامل�ين على �أ�س��لوب طرح الأ�س��ئلة وعدم التحي��ز والإيحاء
لإجاب��ة معين��ة ممك��ن �أن تت�أث��ر به��ا �إجاب��ة امل�س��تجيب .ويج��ب تدري��ب العامل�ين على كيفي��ة الت�صرف يف حال��ة كان هناك
رف���ض م��ن قب��ل امل�س��تجيب �أو �أي��ة م�ش��كلة �أخ��رى .ويو�ص��ى باحلر�ص على ان يت��م اختيار العدادين او جامع��ي البيانات يف
امل�س��وح الزراعي��ة م��ن ذوي الكف��اءات واخل�برة ،ويق�ض��ل من �ش��ارك �س��ابقا يف تنفيذ امل�س��وح يف ال�س��نوات ال�س��ابقة ،ويتم
تدريبه��م تدريب��ا جي��دا م��ن قب��ل امل�ش��رفني الفني�ين م��ن خ�لال عق��د دورة تدريبي��ة ل�ش��رح �أه��داف امل�س��وح و�أ�س��لوب جم��ع
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البيان��ات و�س��رية املعلوم��ات ،وكيفي��ة التعام��ل م��ع احلائزي��ن ،كم��ا تت�ضم��ن ال��دورة �ش��رحا مف�ص�لا ملكون��ات اال�س��تمارات
واملفاهي��م امل�س��تخدمة فيه��ا والتعليم��ات املتعلق��ة بجم��ع املعلوم��ات وتدقيقه��ا يف املي��دان .ويف نهاي��ة التدري��ب يت��م توجي��ه
العدادي��ن او جامع��ي البيان��ات اىل كيفي��ة التعام��ل م��ع �أي م�ش��اكل ق��د تواجهه��م �أثن��اء العمل.

 2.2مرحلة جمع بيانات امل�سوح الزراعية وتت�ضمن

● تنظي��م العم��ل املي��داين :وه��ي م�س���ؤولية امل�ش��رف املي��داين ،وذل��ك م��ن خالل��ه بالتن�س��يق م��ع امل�ش��رفني الفني�ين
ب���إدارة وتنظي��م عم��ل العدادي��ن او جامع��ي بيان��ات امل�س��وح الزراعي��ة يف املي��دان م��ن خ�لال الف��رق امليداني��ة.
● �أ�س��لوب جم��ع البيان��ات :يت��م جم��ع البيان��ات ب�أ�س��لوب املقابل��ة ال�ش��خ�صية للحائزي��ن الزراعي�ين م��ن خ�لال ع��دة
ج��والت ميداني��ة ح�س��ب م��ا تق�ضيه طبيعة امل�س��ح.
● التدقي��ق املي��داين :تدق��ق جمي��ع اال�س��تمارات يف املي��دان م��ن قب��ل املدقق�ين امليداني�ين وذل��ك لت�صحي��ح ما قد يرد
به��ا م��ن �أخط��اء الن اله��دف ه��و ج��ودة البيان��ات� .إن ج��ودة ودقة عالية لأي بيانات عم��ل �إح�صائي تعني تدقيق لكل
مرحل��ة م��ن مراح��ل العم��ل الإح�صائ��ي وذل��ك ل�ضم��ان �أن جم��ع البيان��ات وتدقيقه��ا وترميزها و�إدخاله��ا �آلي ًا قد مت
ب�شكل �صحيح جلميع وحدات املعاينة املختارة .حيث من ال�ضروري �أن يتم �ضبط مرحلة العمل امليداين وذلك من
خالل ح�ضور مقابالت جلمع البيانات� ،إعادة �إجراء بع�ض املقابالت للت�أكد من جمع البيانات بال�شكل ال�صحيح،
وتدقي��ق جمي��ع اال�س��تمارات �أو ًال ب���أول خ�لال مرحل��ة العمل امليداين ل�س��هولة ت�صحيح البيانات م��رة �أخرى .كما �أن
�إع��داد اجل��داول الإح�صائي��ة واجل��داول املتقاطع��ة اخلا�ص��ة بالنتائج ت�س��اعد يف عملية التدقيق على بيانات امل�س��ح
ومقارن��ات البيان��ات غري املوزونة مع البيانات املوزونة.
● التدقي��ق النوع��ي :يق��وم امل�ش��رفون الفني��ون ب�إج��راء تدقي��ق نوع��ي لعين��ة م��ن ا�س��تمارات العدادي��ن للت�أك��د م��ن
قيامه��م بزي��ارة احلائزي��ن الزراعي�ين وت�س��جيل البيان��ات ب�ش��كلها ال�صحي��ح.

 3.2مرحلة معاجلة البيانات وا�ستخراج وحتليل النتائج

● التجهي��ز املكتب��ي :بع��د ا�س��تالم اال�س��تمارات املنج��زة ميداني��ا م��ن امل�ش��رف املي��داين ومطابقته��ا م��ع العين��ة يت��م
توزيعه��ا عل��ى موظف��ي جتهي��ز البيانات لتدقيقها وترميزها ح�س��ب تعليمات قواع��د التدقيق ودليل الرتميز الواردة
يف الكتيب��ات املع��دة لذل��ك .ويف ح��ال اكت�ش��اف �أي��ة �أخط��اء يف اال�س��تمارات ف�إنه��ا تع��اد �إىل املي��دان لت�صويبه��ا م��ن
خالل امل�ش��رف امليداين.
● التجهي��ز الإلك�تروين :تت��م عملي��ة �إدخ��ال البيان��ات يف جه��از احلا�س��ب الآيل ح�س��ب برام��ج الإدخ��ال املع��دة �س��لفا،
وبعد االنتهاء من عملية الإدخال يقوم املربجمون املخت�صون با�ستخراج ك�شوف ب�أخطاء الإدخال بهدف تدقيقها
وتنظيف البيانات.
● تبوي��ب النتائ��ج :بع��د االنته��اء م��ن ت�صحي��ح ك�ش��وف �أخط��اء ال�ش��مول واملدى واالت�س��اق يقوم املربجمون با�س��تخراج
ج��داول بالنتائ��ج املطلوب��ة م��ن خالل برامج ت�صمم م�س��بقا بتعاون املربجمني مع فنني امل�س��وح وبا�س��تخدام معامل
الرف��ع املنا�س��ب .ويق��وم الفني��ون بتدقي��ق ج��داول املخرج��ات م��ن حيث ات�س��اق النتائج ومنطقيتها ،كم��ا يتم تدقيق
اجلداول من الناحية ال�شكلية واللغوية قبل اعتمادها للن�شر .تعترب مقارنة البيانات من املراحل املهمة والأ�سا�سية
يف تقييم وحت�سني جودة البيانات .حيث �أن مقارنة البيانات مع بيانات من م�صادر �أخرى خارجية �أو داخلية من
�أه��م اخلط��وات التي يج��ب العمل عليها �أثناء مرحلة فح�ص وتقييم البيانات.
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● ن�ش��ر النتائ��ج :ان عملي��ة ن�ش��ر البيان��ات ب�ص��ورة �ش��املة ودقيق��ة و�س��ريعة م��ن اخلط��وات املهم��ة يف ج��ودة البيانات،
حي��ث �أن البيان��ات الإح�صائي��ة تفق��د �أهميته��ا وجودته��ا �إذا مل ت�ص��ل �إىل متخذي القرارات وخمططي ال�سيا�س��ات
وم�س��تخدمي البيانات يف الوقت املنا�س��ب .يحتاج م�س��تخدم البيانات �إىل معلومات عن جودة البيانات التي �س��وف
ي�س��تخدمها لي�س��تطيع الو�ص��ول �إىل ق��رارات ونتائ��ج موثوق��ة ،وكذل��ك يج��ب ن�ش��ر املنهجي��ة الكامل��ة لتنفي��ذ العم��ل
الإح�صائ��ي بجمي��ع مراحل��ه ،ون�ش��ر النتائ��ج والتحلي��ل له��ذه البيانات بكل مو�ضوعية و�ش��فافية .وم��ن الأمور الهامة
الت��ي يج��ب الت�أكي��د عليه��ا ه��و �ضمان ال�س��رية ،حيث يجب الت�أكد من عدم �إعطاء �أي معلومات عن امل�س��تجيب التي
تزيد من ثقة امل�س��تجيب يف العمل الإح�صائي .بعد اعتماد اجلداول النهائية للن�ش��ر يتم كتابة ان�ش��ائيات الن�ش��رة
والتي تت�ضمن التعريف ب�أهداف امل�س��وح و�أ�س��لوب املعاينة امل�س��تخدم واهم امل�صطلحات والتعاريف .بعد ذلك يتم
�إر�س��ال الن�ش��رة �إىل املطبعة ال�س��تخراج ن�س��خ كافية منه.
وتتمثل و�سائل ن�شر النتائج �أ�سا�سا يف:
●	�إعداد (طباعة) ن�ش��رة تت�ضمن النتائج النهائية التف�صيلية للم�س��وح وهي :ن�ش��رة ورقية تت�ضمن جداول بالبيانات
الإح�صاءات الزراعية املتعلقة بكل م�سح وكذلك منهجية جمع البيانات و�أرقام �إح�صائية �أخرى بغر�ض املقارنة.
وت�صدر وفق رزنامة الن�شر املتعلقة بامل�سوح.
● ن�ش��ر النتائ��ج عل��ى املوق��ع االلك�تروين ،بالإ�ضاف��ة ايل ت�صمي��م �أقرا���ص مدجم��ة تو�ض��ع عليه��ا ن�ش��رات الزراع��ة
املختلف��ة.
● ا�س��تخدام تقني��ات الكرتوني��ة حديث��ة ت�س��مح با�س��تخال�ص ج��داول �إ�ضافية من قاع��دة البيانات الرئي�س��ية غري تلك
املتاحة يف الو�س��ائل ال�س��ابقة ،والتي متكن امل�س��تخدم من ا�س��تخراج خمرجات جديدة وبناء املخرجات والتقارير
اخلا�ص��ة بدون احلاج��ة �إىل معرفة لغات الربجمة.
مثال رقم ()1
م�صادر البيانات الإح�صائية الزراعية
امل�سوحات الزراعية :مثال من اململكة الأردنية الها�شمية
ته��دف امل�س��وح الإح�صائي��ة الزراعي��ة الت��ي تنفذه��ا دائ��رة الإح�ص��اءات العام��ة االردني��ة �إىل توف�ير بيان��ات ومعلوم��ات
زراعي��ة موث��وق به��ا يف الوق��ت املنا�س��ب ،نظ��را لأهميته��ا الكب�يرة يف عملي��ة اتخ��اذ القرار على امل�س��تويني املحل��ي والدويل
يف ظل التحول العاملي نحو اقت�صاديات ال�س��وق .ويجري احل�صول على كثري من املعلومات الالزمة للأن�ش��طة الزراعية
مث��ل :تقدي��رات امل�س��احة املزروع��ة للمحا�صي��ل� ،إنتاج املحا�صيل ،ح�ص��ر �أعداد الرثوة احليواني��ة ،والبيانات االجتماعية
واالقت�صادي��ة الأ�سا�س��ية ذات ال�صل��ة بالقط��اع الزراع��ي .وذلك من خالل امل�س��وح الزراعي��ة اجلارية التي هي عبارة عن
برام��ج دوري��ة �س��نوية �أو مو�س��مية �أو �ش��هرية متع��ددة الأغرا�ض جلم��ع البيانات الزراعية.
تعت�بر دائ��رة الإح�ص��اءات العام��ة يف اململك��ة الأردني��ة الها�ش��مية امل�ص��در الوحي��د للمعلوم��ات الإح�صائي��ة الزراعي��ة
مبوج��ب القان��ون.
تنف��ذ دائ��رة الإح�ص��اءات العام��ة ع��دد ًا م��ن امل�س��وح الزراعي��ة الت��ي جتريه��ا �س��نوي ًا �أو مو�س��مي ًا �أو �ش��هري ًا .وتغط��ي ه��ذه
امل�س��وح قطاع��ات الإنت��اج النبات��ي و�إنت��اج ال�ثروة احليوانية و�أ�س��عار املنتج��ات الزراعية.
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وق��د د�أب��ت دائ��رة االح�ص��اءات العام��ة يف الأردن ومن��ذ عام  1953على توفري بيان��ات اح�صائية زراعية من خالل اجراء
م�س��وح �س��نوية بالعينة .تقوم دائرة االح�صاءات العامة بتنفيذ عدد من امل�س��وح والدرا�س��ات الإح�صائية الزراعية وفيما
يلي اهم تلك امل�سوح:
● م�س��وح الأن�ش��طة املتعلق��ة بالإنت��اج النبات��ي حي��ث تق��وم �س��نويا وم��ن خ�لال ع��دة ج��والت ميداني��ة بتنفي��ذ م�س��ح
امل�س��احات الزراعي��ة وم�س��ح الإنت��اج النبات��ي ومدخالت��ة وغريها من امل�س��وحات املتعلقة بهذا القطاع ،اما الأن�ش��طة
املتعلق��ة بالقط��اع احلي��واين فتق��وم الدائرة بتنفيذ عدة م�س��وح �أهمها م�س��ح مزارع واعداد الرثوة احليوانية وم�س��ح
الإنت��اج ومدخ�لات الإنت��اج لل�ثروة احليواني��ة.
● امل�س��وح االقت�صادي��ة الت��ي تعت�بر م�ص��درا مهم��ا ورئي�س��يا للح�س��ابات القومي��ة� ،أهمه��ا م�س��ح الأ�س��عار الزراعي��ة،
ودرا�س��ة تركي��ب الأرق��ام القيا�س��ية الزراعي��ة والتكوي��ن الر�أ�س��مايل للقط��اع الزراع��ي ودرا�س��ة امليزاني��ة الغذائي��ة
مثال رقم ()2

م�صادر البيانات الإح�صائية الزراعية
امل�سوحات الزراعية :مثال من اجلمهورية التون�سية
من��ذ ع��ام  ،1975تعت�بر وزارة الفالح��ة امل�ص��در الوحي��د للمعلوم��ات الإح�صائي��ة ع��ن الزراع��ة وال�صي��د البح��ري ،بعدم��ا
تكف��ل به��ذا املو�ضوع طيلة الفرتة ال�س��ابقة املعه��د الوطني للإح�صاء.
�إن الإدارة العام��ة للدرا�س��ات والتنمي��ة الفالحي��ة يف وزارة الفالح��ة التون�س��ية ه��ي امل�س���ؤولة ع��ن �إج��راء امل�س��وحات
الزراعي��ة وتوف�ير البيان��ات الإح�صائي��ة الزراعي��ة .وت�س��اهم ع��دة هي��اكل وادارات �أخرى تابعة لل��وزارة يف �إنتاج البيانات
الزراعي��ة وه��ي( :الإدارة العام��ة للإنت��اج الفالح��ي ،دي��وان تربية املا�ش��ية ،املجامع املهنية وكالة النهو�ض باال�س��تثمارات
الفالحية...ال��خ ،).وت�ؤم��ن الإدارة العام��ة للدرا�س��ات والتنمي��ة الفالحي��ة عملي��ة التن�س��يق ب�ين ه��ذه الهي��اكل والإدارات.
ويق��ع التن�س��يق م��ع املعه��د الوطن��ي للإح�ص��اء فيم��ا يخ���ص �أ�س��عار املنتج��ات الزراعي��ة ،م�ؤ�ش��رات اال�س��تهالك املن��زيل،
البيان��ات الزراعي��ة ع��ن ال��واردات وال�ص��ادرات ،وح�س��ابات ال�س��لع واخلدم��ات وح�س��ابات القط��اع الزراع��ي.
وتق��وم ع��دة هي��اكل وادارات عمومي��ة تابع��ة لل��وزارة ب�إنت��اج البيان��ات الزراعي��ة .ولك��ن امل�س���ؤولية الك�برى تق��ع عل��ى عات��ق
�إدارة الإح�ص��اء والظ��رف االقت�ص��ادي الفالح��ي والدوائر اجلهوي��ة للإح�صاء.
ام��ا عل��ى النط��اق املرك��زي تتمث��ل املهم��ة يف ت�صمي��م امل�س��وحات ،ت�أط�ير الف��رق اجلهوي��ة ،حتلي��ل ون�ش��ر النتائ��ج ،وجم��ع
املعطي��ات م��ن الهي��اكل الأخ��رى .وعل��ى امل�س��توى اجله��وي ،فه��ي م�س���ؤولة ع��ن جم��ع املعلوم��ات عل��ى م�س��توى العين��ة م��ن
مناطقه��ا ،و�إدخ��ال البيان��ات الت��ي مت جمعه��ا ،والتحقق من �س�لامة البيانات املدخلة واالت�س��اق وال�ش��مول لهذه البيانات.
�أه��م امل�س��وحات الزراعي��ة الت��ي تنفذه��ا وزارة الفالح��ة التون�س��ية ت�ش��مل امل�س��ح الهيكل��ي للم�س��تغالت الزراعي��ة ،وم�س��ح
ح��ول متابع��ة املوا�س��م الزراعي��ة (املرحل��ة الأوىل :ا�س��تخدام الأرا�ض��ي) وم�س��ح ح��ول متابعة املوا�س��م الزراعي��ة (املرحلة
الثانية :تعداد القطيع) وم�س��ح حول متابعة املوا�س��م الزراعية (املرحلة الثالثة :حتيني امل�س��احات والت�ش��غيل الفالحي)،
وم�س��ح ح��ول زيت��ون الزي��ت ،والتقدي��ر ع��ن طري��ق القيا���س املو�ضع��ي امل�س��ح ح��ول احلب��وب ،والتقدي��ر ع��ن طري��ق القيا���س
املو�ضعي امل�س��ح حول املناطق ال�س��قوية ،وم�س��ح حول الواحات وم�س��ح حول البطاطا الآخر ف�صلية وم�س��ح حول البطاطا
الف�صلي��ة وم�س��ح حول الطماط��م الف�صلية.
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ثانياُ :التعدادات الزراعية

التعداد الزراعي هو عملية اح�صائية ت�شارك بها معظم �أجهزة الدولة تهدف �إىل جمع بيانات كمية عن تركيب القطاع
الزراع��ي (هي��كل القط��اع الزراع��ي) با�س��تخدام احليازة الزراعية كوحدة للعد .وتغطي عملي��ة العد البيانات التعريفية
املتعلق��ة باحلائ��ز الزراع��ي واحلي��ازة الزراعي��ة ،وم�صادر مياه الري والعمالة الزراعية ،وا�س��تخدام الأر�ض ،واملحا�صيل
الزراعي��ة ،وال�ثروة احليواني��ة ،والآالت واملع��دات الزراعي��ة اململوك��ة للحائز ،واملباين والإن�ش��اءات غري ال�س��كنية� ،إ�ضافة
�إىل التطبيق��ات الزراعي��ة امل�س��تخدمة يف احلي��ازة الزراعي��ة .كم��ا يه��دف التع��داد الزراع��ي �إىل توف�ير �إط��ار حدي��ث
و�ش��امل تبنى على �أ�سا�س��ه امل�س��وح الإح�صائية الزراعية الربعية وال�س��نوية التي ت�س��بق التعداد الالحق الذي ينفذ عادة
بع��د ع�ش��ر �س��نوات .ويه��دف التع��داد ب�ش��كل ع��ام اىل :توف�ير بيان��ات ومعلوم��ات �إح�صائي��ة �ش��املة ومف�صل��ة ح��ول البن��ى
الأ�سا�سية للقطاع الزراعي لت�سهيل مهمة املخططني يف الدولة �سواء �أولئك املعنيني بالتخطيط العام للتنمية االقت�صادية
واالجتماعية �أو املعنيني بر�سم ال�سيا�سات الزراعية وكذلك م�ستخدمي البيانات يف القطاع اخلا�ص .وكذلك توفري �إطار
حديث و�شامل تبنى على �أ�سا�سه امل�سوح الإح�صائية الزراعية ال�سنوية والربعية التي تتخذ من احليازة الزراعية وحدة
للمعاين��ة كم�س��وحات امل�س��احة والإنت��اج الزراع��ي والتكوي��ن الر�أ�س��مايل يف القط��اع الزراع��ي والأ�س��عار الزراعي��ة وغريها
وتعتم��د منهجي��ة تنفي��ذ التع��داد الزراعي على العديد من املراحل و اال�س��اليب تتمثل ا�سا�س�� ًا يف:

�أ -مرحلة التخطيط والتح�ضري
● 	�إ�صدار قرار ب�إجراء التعداد الزراعي
● حتديد الأهداف وميكن تلخي�صها ب�آالتي:

■ جم��ع بيان��ات تف�صيلي��ة ح��ول البن��ى الأ�سا�س��ية للقط��اع الزراع��ي ب�ش��قية النبات��ي واحلي��واين ح�س��ب الوح��دات
الإدارية.
■ تقييم نتائج الإح�صاءات الزراعية اجلارية
■ تقييم كفاءة تنفيذ امل�شاريع اال�سرتاتيجية الوطنية
■ توفري �إطار حمدث و�شامل للم�سوحات الإح�صائية الزراعية املختلفة
■ توفري بيانات تف�صيلية حول امل�س��احات املروية وم�صادر ريها و�أعداد الرثوة احليوانية على م�س��توى الوحدات
الإدارية
■ توفري بيانات ذات �أهمية ق�صوى للقطاع اخلا�ص
■ رفع كفاءة الكوادر العاملة يف جمال الإح�صاءات الزراعية.

●

●

�إع��داد الهي��كل التنظيم��ي للتع��داد :ميث��ل الهي��كل التنظيم��ي امله��ام وامل�س��ئوليات املختلف��ة وم�س��ار
وعالق��ة العم��ل ب�ين اجله��ات العامل��ة يف التعداد.
ت�شكيل جلان التعداد الزراعي :من الأف�ضل ت�شكيل اللجان التالية كحد �أدنى:
■

اللجن��ة الوزاري��ة العلي��ا :ميك��ن تلخي���ص مهامه��ا بالإ�ش��راف الع��ام عل��ى �س�ير عملي��ة التع��داد واعتم��اد اخلط��ة
واال�س��تمارة وخمرج��ات التع��داد بالإ�ضاف��ة �إىل ت�س��هيل مهم��ة القائم�ين عل��ى عملي��ة التنفي��ذ.

اللجنة الفنية للتعداد :ير�أ�سها املدير التنفيذي للتعداد ،وتتوىل املهام الرئي�سية التالية:
و�ضع اخلطة العامة للتعداد ورفعها �إىل املدير التنفيذي لالعتماد.

■

●
●
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�إعداد اال�ستمارة وجداول خمرجات التعداد ورفعها لالعتماد.

● تهيئ��ة امل��ادة الفني��ة للجن��ة الإعالمي��ة م��ن خ�لال �إع��داد كتي��ب خا���ص به��ذه الأم��ور ت�س��تعني ب��ه اجله��ات الإعالمي��ة
والإداري��ة يف املناط��ق لتوعي��ة املزارع�ين حول طبيعة ومتطلب��ات التعداد.
● مراجعة وثائق التعداد.
● متابعة �سري العمل يف التعداد ورفع تقارير دورية للمدير التنفيذي للتعداد.
● اللجنة الإدارية واملالية :تتوىل هذه اللجنة املهام الرئي�سية التالية:
■ حتديد �أ�س�س الإنفاق واخت�صا�صات ال�صرف.
■ حتديد �أ�س�س اختيار وتعني العاملني يف التعداد.
■ متابعة توفري م�ستلزمات تنفيذ عملية التعداد.
● اللجنة الإعالمية :تتوىل هذه اللجنة املهام الرئي�سية التالية:
■ �إعداد اخلطة الإعالمية للتعداد ورفعها للمدير التنفيذي للتعداد لالعتماد.
■ متابعة تنفيذ اخلطة الإعالمية.

● �إدارة التعداد الزراعي:تت�شكل �إدارة التعداد من الآتي وفقا للهيكل التنظيمي:
املدير الوطني للتعداد :يتوىل املدير الوطني للتعداد املهام التالية:
■

 الإ�شراف العام على �سري العمل يف التعداد. تعيني املدير التنفيذي للتعداد. رف��ع اخلط��ة العام��ة لتنفي��ذ التع��داد واخلط��ة الإعالمي��ة وا�س��تمارات التع��داد وج��داول املخرج��ات �إىل اللجنةالوزاري��ة لغر�ض االعتماد.
 رفع تقارير دورية حول �سري العمل �إىل اللجنة الوزارية العليا. �إقرار الهيكل التنظيمي للتعداد. اعتماد �أ�س�س جلنة تن�سيب الإنفاق واملتعلقة مب�ستويات الأجور واملكاف�آت للعاملني يف م�شروع التعداد. التوجي��ه بتعي�ين �أع�ض��اء جل��ان التع��داد و�إق��رار تن�س��يبات املدي��ر التنفي��ذي للتع��داد واخلا�ص��ة بالك��وادرالب�ش��رية.

■

املدير التنفيذي للتعداد :يقوم املدير التنفيذي بالتعاون مع م�ساعديه القيام باملهام التالية:
 متابعة �سري العمل بالتعداد. تن�سيب امل�ساعدين الفنيني بالتعاون مع املدير الوطني للتعداد وحتديد مهام كل منهم. تن�سيب الكوادر الب�شرية. رفع تقارير دورية حول �سري العمل �إىل املدير الوطني للتعداد. امل�ساهمة يف احلملة الإعالمية. -الإ�شراف على غرفة العمليات وتن�سيب رئي�سها و�أع�ضائها.

■

غرف��ة العملي��ات :ترتب��ط غرف��ة العملي��ات باملدي��ر التنفي��ذي للتع��داد وت�ش��مل بالإ�ضاف��ة �إىل
رئي�س��هاع��ددم��ناملخت�ص�ينيفال�ش���ؤونالفني��ةوالإداري��ةواحلا�س��بالآيل.وتت��وىلامله��امالتالي��ة:
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 الرد على ا�ستف�سارات العاملني يف تنفيذ التعداد الزراعي. الرد على ا�ستف�سارات املواطنني اخلا�صة بالتعداد الزراعي. م�ساعدة املدير التنفيذي للتعداد يف تهيئة التقارير الدورية التي ترفع �إىل املدير الوطني للتعداد. تهيئة و�إر�سال التعاميم اخلا�صة بامل�ستجدات الفنية والإدارية �إىل مناطق العد.■

املن�سق :يرتبط �إداريا باملدير التنفيذي للتعداد ويتوىل املهام التالية:
 توزيع العمل امليداين بني املفت�شني التابعني ملنطقته. مراقبة �سري العمل يف التعداد يف منطقته. رفع تقارير دورية حول �سري العمل للمدير التنفيذي للتعداد. ا�ستالم م�ستلزمات تنفيذ التعداد وتوزيعها على املفت�شني يف منطقته. ت�سهيل مهمة الكوادر امليدانية العاملة يف منطقته. ا�ستالم اال�ستمارات املنجزة و�إر�سالها �إىل املدير التنفيذي للتعداد. امل�ساهمة يف احلملة الإعالمية. -اال�ستفادة من �ضابط االرتباط يف املحافظة يف ت�سهيل مهمة تنفيذ التعداد.

■

املفت�ش :ويتوىل املهام الرئي�سية التالية:
-

توزيع العمل امليداين بني املراقبني التابعني له.
ا�ستالم م�ستلزمات تنفيذ التعداد اخلا�صة به وتوزيعها على املراقبني.
مراقبة العمل امليداين لفرق العمل التابعة له.
ت�سهيل مهمة املواطنني والباحثني امليدانيني.
ا�ستالم اال�ستمارات املنجزة و�إر�سالها �إىل املن�سق
العمل على �سالمة املعدات والأجهزة امليدانية واال�ستمارات.
مراقبة دوام العاملني ورفع تقارير منتظمة �إىل املن�سق
امل�شاركة يف تدريب املراقبني والعدادين.
�إعداد تقارير دورية ورفعها اىل املن�سق
اال�ستفادة من �ضابط االرتباط يف املحافظة يف ت�سهيل مهمة تنفيذ التعداد.

■

املراقب :ويتوىل املراقب املهام الرئي�سية التالية:

■

العداد :يتوىل العداد املهام الرئي�سية التالية:

 توزيع العمل امليداين بني العدادين. مراقبة العمل اليومي. ت�سهيل مهمة العدادبن. ا�ستالم م�ستلزمات التنفيذ وتوزيعها على العدادين. �إعداد تقارير دورية حول �سري العمل ورفعها للمفت�ش. العمل على �سالمة املعدات والأجهزة امليدانية واال�ستمارات. املحافظة على �سرية البيانات. -جمع البيانات من احليازات املوكلة اليه من قبل املراقب.
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 الت�أكد من �سالمة البيانات وتدوينها بال�شكل ال�صحيح. املحافظة على �سرية البيانات.● حتدي��د بن��ود (بيان��ات) اال�س��تمارة :تت�ضم��ن بن��ود اال�س��تمارة بيان��ات ح��ول املوا�ضي��ع التالي��ة بحده��ا الأدن��ى
واملو�صى بها من قبل منظمة الأغذية والزراعة الدولية للأمم املتحده ح�سب �إ�صدارها ل�سل�سة التنمية الإح�صائية
 15و  /16الربنام��ج العامل��ي لالح�ص��اء الزراع��ي  2020املجل��د الأول واملجل��د الث��اين .
■ احلي��ازة :بيان��ات ح��ول املوق��ع اجلغ��رايف للحي��ازة /اجل��زء ،والغر���ض م��ن الإنت��اج ،و�أ�س��لوب �إدارة احلي��ازة،
ونظ��ام حي��ازة الأر�ض.
■ احلائ��ز :بيان��ات ع��ن ا�س��م احلائ��ز ،واجلن���س ،والعم��ر ،واجلن�س��ية ،والكي��ان القان��وين ،وع��دد �أف��راد الأ�س��رة،
وامل�س��توى التعليم��ي واملهن��ة الرئي�س��ية ،واملهن��ة الثانوي��ة ،وا�س��م مال��ك احليازة.
■ العمال��ة الزراعي��ة :العم��ال الزراعي��ون الدائم��ون ح�س��ب امل�ص��در (م��ن �أ�س��رة احلائ��ز �أو خارجه��ا) وح�س��ب
اجلن�س��ية واجلن���س واحلال��ة التعليمي��ة �أم��ا بالن�س��بة للعمال��ة امل�ؤقت��ة فيت��م اال�ستف�س��ار ع��ن ا�س��تخدام �أو ع��دم
ا�س��تخدام العمال��ة امل�ؤقت��ة.
■ املياه :م�صدر مياه الري (هل هي �سطحية �أم جوفية).
■ احليوان��ات الزراعي��ة (جم��ال� ،أبق��ار ،ماع��ز� ،ض���أن ،جامو���س) :ح�س��ب ن��وع احلي��وان والع��دد ح�س��ب اجلن���س
والعمر وال�ساللة ونوع الرتبية والغر�ض من الرتبية .والبد من الت�أكيد على �ضرورة حتديد مرجع زمني حمدد
حل�ص��ر الأع��داد ك�أن يك��ون الي��وم الأول م��ن بدء جمع البيانات لتحا�ش��ي احل��ذف او التكرار.
■ حيوانات �أخرى (خيول ،حمري ،بغال ،غزالن� ،أخرى) يكتفى بالعدد فقط
■ الدواجن وت�شمل :اعداد الدجاج �سواء كانت بلدية  /منزلية او الحم اوبيا�ض
■ الدواجن الأخرى (ح�سب النوع والعدد) :بط واوز وارانب وفري ونعام وحب�ش...والخ.
■ املحا�صي��ل :ا�س��م املح�ص��ول و�أ�س��لوب الزراع��ة (منف��رد ،مغط��ى ،مق�ترن ،متعاق��ب) وع��دد الأ�ش��جار املزروع��ة
بكثاف��ة ل��كل حم�ص��ول �ش��جري و�أ�س��لوب ال��ري (تقلي��دي �أو �س��طحي ،ري حدي��ث) وامل�س��احة املزروع��ة ب��كل
حم�ص��ول وع��دد الأ�ش��جار املبع�ثرة ح�س��ب الن��وع وع��دد الأ�ش��جار احلرجي��ة وع��دد خالي��ا النح��ل ح�س��ب الن��وع
وال�س�لالة (حملي��ة او م�س��توردة).
■ الآالت واملعدات الزراعية اململوكة للحائز :نوع الآالت واملعدات الزراعية اململوكة للحائز
■ املباين والإن�شاءات غري ال�سكنية :ح�سب النوع والعدد وامل�ساحة.
■ تطبيق��ات زراعي��ة عام��ة :ح��ول ا�س��تخدام الأ�س��مدة وا�س��تخدام املبي��دات وا�س��تخدام الب��ذور وال�ش��تول املح�س��نة
وا�س��تخدام العالج��ات البيطري��ة وا�س��تخدام الوقاي��ة الطبيعية و�إج��راء حتليل للرتبة.
■ تطبيق��ات زراعي��ة �أخ��رى ميار�س��ها احلائ��ز الزراع��ي :م�ص��ادر الإر�ش��اد الزراع��ي وم�ص��ادر التموي��ل ون�ش��اطات
اقت�صادي��ة غ�ير زراعي��ة وزراعة الأع�ش��اب الطبية والعطرية.
م��ن الأف�ض��ل و�ض��ع ح��دود دني��ا للحي��ازات النباتي��ة ك�أن تك��ون (اق��ل م��ن دومن) وو�ض��ع ح��دود دني��ا لع��دد احليوان��ات يف
احلي��ازة احليواني��ة ك�أن يك��ون ر�أ���س واح��د م��ن الأبق��ار �أو اجلم��ال �أو اجلامو���س �أو خم�س��ة ر�ؤو���س م��ن املاع��ز �أو ال�ض�أن �أو
االثنني معا.
جت��در اال�ش��ارة �إىل �أن احلدائ��ق املنزلي��ة وحمط��ات البح��وث واملراع��ي الطبيعية وامل�ؤ�س�س��ات واملن�ش���آت العاملة يف جمال
توف�ير م�س��تلزمات الإنت��اج الزراع��ي كالب��ذور والأ�س��مدة واملبي��دات وال�ش��تالت واللقاح��ات والأدوي��ة البيطري��ة ال تعت�بر
(((

((( منظم��ة الأغذي��ة والزراع��ة الدولي��ة ل�ل�أمم املتح��ده �سل�س��ة التنمي��ة الإح�صائي��ة  15و  / 16الربنام��ج العامل��ي لالح�ص��اء الزراع��ي  2020املجل��د الأول-الربنام��ج
واملفاهي��م والتعريف��ات واملجل��د الثاين_ املب��ادئ التوجيهيية العملية
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حي��ازات زراعي��ة ،كم��ا �أن امل�ش��اتل الواقع��ة خ��ارج احلي��ازات الزراعي��ة ال تعت�بر حي��ازات زراعي��ة .و�إذا وج��دت داخ��ل
احلي��ازات الزراعي��ة يكتف��ي ب�ش��مول م�س��احاتها �ضم��ن املب��اين واملن�ش���آت غري ال�س��كنية.

● اال�ستمارة (امل�سودة) الأولية للتعداد

يت��م �إع��داد م�س��ودة �أولي��ة ال�س��تمارة التع��داد الزراعي��ة مت�ضمن��ة البن��ود املذك��ورة اع�لاة به��دف توزيعه��ا عل��ى
اجلهات ذات العالقة لإبداء الر�أي حولها متهيدا لو�ضع ال�صيغة �شبة النهائية التي �ستكون �أ�سا�س العد التجريبي
(القبل��ي) .وع��ادة م��ا يلج���أ بع���ض الفني�ين �إىل مفاحتة اجلهات امل�س��تفيدة حول احتياجاتها من البيانات ك�أ�سا���س
لو�ض��ع م�س��ودة اال�س��تمارة .والب��د م��ن مراع��اة �أ�س���س �إع��داد اال�س��تبيانات م��ن حي��ث �سال�س��ة اللغ��ة وجتمي��ع البن��ود
املتماثل��ة والت�سل�س��ل املنطق��ي للبن��ود وغريه��ا .وكذل��ك يت��م و�ض��ع ال�صيغ��ة الأولي��ة ملخرج��ات التعداد يف ه��ذه املرحلة.

●

�أ�سلوب جمع البيانات

●

�إعداد الإطار

�أ�س��لوب اال�ستف�س��ار املبا�ش��ر م��ن احلائ��ز ه��و �أ�س��لوب متب��ع على نطاق وا�س��ع ويتنا�س��ب م��ع ظروف ال��دول التي تنفذ
تع��دادات �س��كانية حي��ث يتوف��ر الإط��ار م��ن التع��داد ال�س��كاين ،ال��ذي يتي��ح مقابل��ة جمي��ع املواطن�ين دون ا�س��تثناء.
ويعت�بر ه��ذا الأ�س��لوب م��ن الأ�س��اليب الأق��ل كلفة من الأ�س��اليب الأخرى وخا�ص��ة املو�ضوعية منها.
�إذا كان التع��داد ال�س��كاين ق��د نف��ذ حديث��ا ف��ان �إع��داد �إطار التع��داد الزراعي بناءا على �إطار التعداد ال�س��كاين هو
�إجراء منطقي ومقبول و�سوف ي�ؤدي اىل تقلي�ص تكاليف التعداد ب�شكل عام.
وم��ن خ�لال الو�ص��ول �إىل امل�س��اكن وط��رح الأ�س��ئلة ذات العالق��ة عل��ى املواطن�ين يق�ترح تدوي��ن املعلوم��ات اخلا�ص��ة
ب��كل ج��زء م��ن �أج��زاء احليازة ونوع احليازة (اجلزء) وا�س��م املالك واحلائ��ز وعدد احليوانات �إن وجدت (لغر�ض
�ش��مول �أو ع��دم �ش��مول احلي��ازة ح�س��ب احل��دود الدني��ا املتف��ق عليه��ا م��ن قب��ل �إدارة التع��داد) بالإ�ضاف��ة �إىل كل
البيان��ات الت��ي ت�س��هل الو�ص��ول �إىل م�س��كن احلائ��ز يف مرحل��ة الع��د التجريب��ي �أو الع��د الفعل��ي.
كما يتوقع �أن تتم اال�ستفادة الق�صوى من اخلرائط التي �أعدت �أثناء تهيئة �إطار التعداد العام لل�سكان وامل�ساكن،
والت�أك��د م��ن تدري��ب امل�س��ئولني ع��ن �إع��داد �إط��ار التع��داد الزراع��ي ح��ول تق�ص��ي وج��ود �أك�ثر م��ن حي��ازة زراعي��ة
ل�ش��اغلي امل�س��كن.
�أم��ا بالن�س��بة للم�س��اكن املتنقل��ة كاخلي��م وبي��وت ال�ش��عر فيق�ترح �إع��داد الإط��ار بن��اءا عل��ى ج��والت ميداني��ة هدفه��ا
معرفة منط حترك هذه الوحدات وحتديد املواقع املحتمل تواجدهم فيها خالل فرتة العد وذلك من خالل القيام
به��ذه اجلوالت خالل الفرتة العد.

● �إعداد ال�صيغة الأولية للنظام الآيل لإدخال ومعاجلة البيانات

يت��م �إع��داد النظ��ام الآيل لإدخ��ال ومعاجل��ة البيان��ات حاملا تو�ضع ال�صيغة ال�ش��بة نهائية لال�س��تمارة على �أن يراعى
يف النظ��ام قابلي��ة التعدي��ل يف �ض��وء اال�س��تمارة النهائي��ة ،وذل��ك ع��ن طريق اال�س��تفادة من النظم ال�س��ابقة �ش��ريطة
�إع��ادة النظ��ر يف البنود امل�ش��مولة و�ضوابط الت�صويب.

● �إعداد م�س��تلزمات تنفيذ العد التجريبي (العد القبلي) من خالل تهيئة امل�س��ائل التالية اخلا�صة
بتنفيذ العد التجريبي:
■	�إعداد دليل تدريبي متكامل ميثل ال�صيغة الأولية لدليل تدريب الكوادر يف املراحل املقبلة.
■ حتديد الكوادر الب�شرية املطلوبة لتنفيذ العمل.
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■ تدريب املراقبني وجامعي البيانات.
■ تهيئة و�سائط النقل.
■ تهيئة اال�ستمارات والقرطا�سية وغريها من م�ستلزمات العمل امليداين.
■ القيام بحملة �إعالمية حمدودة لتنفيذ العد التجريبي.
وال بد من الإ�ش��ارة �إىل �ضرورة �إجراء العد التجريبي وك�أنه تعداد فعلي م�صغر بهدف تقييم اال�س��تمارة والنظام
الآيل و�إعادة النظر يف تقدير م�ستلزمات تنفيذ التعداد الزراعي.
● ت�صمي��م �ش��عار التع��داد :م��ن االف�ض��ل �أن يت�ضم��ن ال�ش��عار كح��د �أدن��ى :ا�س��م اجله��ة املنف��ذة للتع��داد و�أي�ضا ما يرمز
للنب��ات واحلي��وان والطبيع��ة الإح�صائي��ة للتع��داد ،و�س��نة التع��داد .وجتدر الإ�ش��ارة �إىل �ضرورة و�ضع هذا ال�ش��عار على
جميع وثائق التعداد الزراعي واملخاطبات الر�سمية واحلمالت الإعالمية املتعلقة بالتعداد.
● �إعداد اخلطة الإعالمية للتعداد :تت�ضمن اخلطة الإعالمية على ما يلي كحد �أدنى:
■ الو�سائل املقروءة والو�سائل املرئية والو�سائل امل�سموعة ومطويات وكتيبات ومل�صقات خا�صة بالتعداد
■ �شمول طالب املدار�س يف املراحل املنا�سبة للحملة الإعالمية
■ اال�ستفادة من خطباء امل�ساجد
■ عقد ندوات ولقاءات تلفزيونية و�إذاعية
■ لقاءات ميدانية مبا�شرة مع املواطنني
■ اال�س��تفادة م��ن رعاي��ة ع��دد م��ن ال�ش��ركات وم�ؤ�س�س��ات القط��اع اخلا���ص يف دع��م احلمل��ة الإعالمي��ة وغريه��ا م��ن
الن�ش��اطات ومتطلب��ات التعداد
■ �شرح اال�ستمارة على التلفزيون ون�شرها يف ال�صحف
● �إجراء العد التجريبي (العد القبلي) :يجب مراعاة الأمور التالية عند �إجراء العد التجريبي:
■ النظ��ر �إىل الع��د التجريب��ي عل��ى ان��ه تع��داد متكام��ل م�صغ��ر جت��رب فيه الإج��راءات الأ�سا�س��ية املطلوب��ة للتعداد
الفعلي.
■ العم��ل عل��ى اال�س��تفادة م��ن الع��د التجريب��ي يف تقيي��م اال�س��تمارة والنظ��ام الآيل وكف��اءة �أدل��ة التدري��ب وفاعلي��ة
التدريب ذاته.
■ �ضب��ط متو�س��ط (مع��دل) االجن��از اليوم��ي للع��داد عل��ى م�س��توى الدول��ة لي�ش��كل الأ�سا���س لإع��ادة النظ��ر يف
م�س��تلزمات تنفي��ذ التع��داد يف �ض��وء نتائ��ج الع��د التجريب��ي.
■ اال�ستفادة من العد التجريبي يف تقييم �سال�سة العمل امليداين ومالئمة �إجراءات تداول اال�ستمارات.
● و�ض��ع ال�صيغ��ة النهائي��ة لال�س��تمارة :يت��م �إع��داد ال�صيغ��ة النهائي��ة لال�س��تمارة يف �ض��وء نتائ��ج الع��د البع��دي
متهيدا العتمادها وا�س��تخدامها ك�أ�سا���س لو�ضع ال�صيغة النهائية للنظام الآيل.
● �إع��داد ال�صيغ��ة النهائي��ة جل��داول خمرج��ات التع��داد :ع��ادة م��ا تت�ص��ف ه��ذه اجلداول ب�أنها متثل جماميع
م�ساحات �أو �أعداد وحدات معينة �أو متو�سطات ح�سابية �أو ن�سب مئوية.
وي�ش��مل التبوي��ب عل��ى ج��داول مب�س��طة ت�ش��مل توزي��ع عام��ل واحد عل��ى مكوناته ح�س��ب الوح��دات الإداري��ة بالإ�ضافة
�إىل ج��داول متقاطع��ة �ش��ريطة حتدي��د البنود الأ�سا�س��ية والبنود الثانوي��ة يف مثل هذه احلالة.
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يف�ض��ل اال�س��تفادة م��ن املقرتح��ات املبين��ة يف الربنام��ج العامل��ي للتع��داد الزراع��ي  2020اجل��زء الث��اين املع��د م��ن
قبل منظمة الأغذية والزراعة الدولية الختيار اجلداول والتبويبات املطلوبة .كما ميكن اال�ستئنا�س ب�آراء اجلهات
امل�ستفيدة من البيانات يف هذة املرحلة ب�سبب �إمكانية تقدم بع�ض هذه اجلهات بجداول حمددة تلبي احتياجاتهم
من بيانات التعداد .وال بد من الت�أكيد من �ضرورة �شمول كل بند من البنود املوجودة يف اال�ستمارة يف جدول واحد
على الأقل .ومن الأف�ضل �شمول بع�ض الن�سب املئوية يف بع�ض اجلداول لت�سهيل اال�ستفادة من بيانات هذه اجلداول
ب�سهولة وي�سر.
● �إع��داد ال�صيغ��ة النهائي��ة للنظ��ام الآيل لإدخ��ال ومعاجل��ة البيان��ات :تت��م اال�س��تفادة م��ن نتائ��ج الع��د التجريب��ي
وال�صيغ��ة النهائي��ة لال�س��تمارة وج��داول املخرج��ات يف �إع��داد ال�صيغ��ة النهائي��ة للنظ��ام الآيل اخلا���ص ب�إدخ��ال
البيان��ات ومعاجلته��ا ون�ش��ر نتائجه��ا .وال ب��د م��ن الت�أكي��د عل��ى �ض��رورة �إمت��ام ه��ذه املهم��ة قب��ل مرحلة تدري��ب الكوادر.
● �إع��ادة النظ��ر يف حتدي��د م�س��تلزمات التنفي��ذ :يت��م ذل��ك يف �ض��وء نتائ��ج الع��د التجريب��ي و�إدخ��ال التعدي�لات
املطلوب��ة واحلر���ص عل��ى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوفري امل�س��تلزمات املنا�س��بة قب��ل بدء مرحلة التدريب ومرحلة
الع��د الفعل��ي .ويالح��ظ ب��ان بن��ود الإنفاق و�إمكانية التنقالت بينها واال�س��تثناءات املالية املمنوحة للتنفيذ �ست�س��مح
ب�إع��ادة النظ��ر يف امل�س��تلزمات.
● �أعداد �أدلة التعداد :يجب �إعداد الأدلة التالية كحد �أدنى:
■ دلي��ل موج��ز تنفي��ذي ي�ش��مل عل��ى تو�ضي��ح طبيع��ة التع��داد و�أهداف��ه ومراحل��ه وبيانات��ه ودور امل�س���ؤولني يف �إجن��اح
التع��داد ومتكينه��م من امل�س��اهمة بفاعلي��ة يف احلملة الإعالمية.
■ دلي��ل املراق��ب وجام��ع البيان��ات :وي�ش��مل ه��ذا الدلي��ل عل��ى �ش��رح مف�ص��ل ح��ول طبيع��ة و�أه��داف التع��داد وتعريف
م�صطلحات��ه ومفاهيم��ه وبيانات��ه وكيفي��ة ط��رح الأ�س��ئلة وتدوي��ن البيان��ات والتقي��د ب�ضواب��ط الت�صوي��ب املثبتة يف
الدليل واالن�ضباط يف ال�سلوك واحرتام املواعيد بالإ�ضافة �إىل مهام كل من املراقب وجامع البيانات وعالقتهم
الإدارية والفنية مع امل�س���ؤولني الآخرين عن تنفيذ التعداد .وعادة ما يحتوي هذا الدليل على الهيكل التنظيمي
للتعداد واال�ستمارة.
■ الدليل اخلا�ص بالرتميز وقواعد التدقيق والت�صويب.
● و�ضع خطة التدريب :يراعى يف خطة التدريب الأمور التالية:
■ برنامج زمني حمدد لدورات التدريب ومواقعها.
■ حتديد عدد املتدربني يف الدفعة الواحدة.
■ اختيار املدربني وتدريبهم.
■ تزوي��د املدرب�ين بقر���ص م��رن يت�ضم��ن منهجي��ة التدري��ب والأم��ور الواج��ب تغطيته��ا واملفاهي��م وامل�صطلح��ات
و�أ�س��لوب جم��ع البيان��ات ...ال��خ .به��دف توحي��د �أ�س��لوب التدري��ب �ش��ريطة الت�أك��د م��ن �إمكاني��ة توف�ير م�س��تلزمات
العر�ض.
■ توفري م�ستلزمات التدريب ومن ثم تنفيذ التدريب.
يو�ص��ى ب���أن تك��ون ف�ترة التدري��ب �أق��رب م��ا تك��ون ملرحل��ة التنفي��ذ ،وكذل��ك �أن يك��ون تدري��ب املراق��ب تدريب��ا متمي��زا
ومرك��زا ك��ي ي�س��اهم يف تذلي��ل ال�صعوب��ات الت��ي تواج��ه جامع��ي البيان��ات او العدادي��ن.
(((

ب .مرحلة التنفيذ :الت�أكد من اخلطوات التالية:

● توزي��ع ا�س��تبيان تذك�يري عل��ى �أك�بر عدد م��ن احلائزين الزراعيني بالو�س��ائل املتاحة لتمكينهم من معرفة الأ�س��ئلة

(((
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التي �س��تطرح عليهم وتهيئة املعلومات املطلوبة وذلك قبل فرتة منا�س��بة من موعد العد الفعلي.
● الب��دء بجم��ع البيان��ات ح�س��ب اال�س��تمارة املع��دة لذلك .مع تكثي��ف املراقبة امليدانية خالل الأ�س��ابيع الأوىل للتعداد
ب�ش��كل خا�ص مع ا�س��تمرار املراقبة حتى نهاية العد الفعلي.
● التقيد ب�ضوابط وتعليمات تداول اال�ستمارات بني اجلهات املختلفة.
● �ض��رورة توف�ير امل�س��اعدة الفني��ة للمراقب�ين وجامع��ي البيان��ات �س��واء م��ن غرف��ة العملي��ات املركزي��ة �أو املخت�ص�ين
امل�س���ؤولني ع��ن املحافظات.
● تكثيف احلملة الإعالمية طيلة فرتة مرحلة تنفيذ التعداد.

ج� .إجراء العد البعدي

يج��ب حتدي��د عين��ة متث��ل مناط��ق الع��د ويف موع��د �س��ابق لب��دء جم��ع البيان��ات ويك��ون اله��دف منه��ا ح�س��اب معام�لات
الت�صحي��ح �أو التعدي��ل .كم��ا يق�ترح تخ�صي���ص فري��ق له��ذه املهم��ة يدرب ب�ش��كل دقيق وكف�ؤ ويتوىل جم��ع البيانات من
احليازات امل�شمولة بالعينة بعد انتهاء العدادين من جمع بياناتها على �أن تتم هذه املهمة خالل فرتة جمع البيانات
�أو �أق��رب موع��د بعد ذلك.
�أم��ا كيفي��ة اال�س��تفادة م��ن نتائ��ج الع��د البع��دي فق��د ت�أخ��ذ �ش��كل معام�لات ت�صحي��ح يف مرحل��ة معاجل��ة البيان��ات �أو
�إع��داد تقري��ر داخل��ي يت�ضم��ن ه��ذه املعام�لات لال�س��تفادة منه��ا الحق��ا �س��واء يف التقيي��م �أو التوثيق.

د .مرحلة معاجلة البيانات وا�ستخراج النتائج

وت�شمل هذة املرحلة على املهام التالية:
● التدقي��ق والرتمي��ز وف��ق ال�ضواب��ط والرم��وز املع��دة �س��لفا له��ذه املهم��ة .ويق�ترح �أن يتدرب امل�س���ؤولون ع��ن تنفيذها
م��ن قب��ل خمت�ص�ين يف اجله��ة املوكلة له��ا تنفيذ التعداد ،مع �ضرورة مراجعة التدقيق والرتميز من قبل خمت�صني
وب�ش��كل متوا�صل ولكل مدقق �أو مرمز بهدف ت�صحيح الأخطاء �إن وجدت.
● وال ب��د م��ن الت�أكي��د عل��ى �ض��رورة الب��دء يف تدقي��ق وترمي��ز و�إدخ��ال البيان��ات ف��ور و�صوله��ا �إىل مواق��ع التدقي��ق
والرتمي��ز والإدخ��ال .وال حاج��ة �إىل االنتظ��ار حت��ى االنته��اء كلي��ا م��ن مرحل��ة جم��ع البيان��ات .وميك��ن اال�س��تعانة
بالباحث�ين لت�صحي��ح الأخط��اء م��ا دام��وا يعمل��وا يف املي��دان وتكلي��ف بع���ض العامل�ين للقي��ام بهذه املهمة بع��د انتهاء
مرحل��ة الع��د الفعلي.
● ال ب��د م��ن جل��ب االنتب��اه �إىل الأ�س��لوب احلدي��ث يف �إدخ��ال البيان��ات واملتمث��ل ب�إع��داد ا�س��تمارة الكرتوني��ة تخ��زن
عل��ى جه��از حمم��ول وف��ق نظ��ام �آيل ي�س��مح ب�إدخ��ال البيان��ات عل��ى ه��ذا اجله��از يف املي��دان .وق��د �أثبت��ت جت��ارب
ا�س��تخدام ه��ذا الأ�س��لوب اخت�ص��ار الوق��ت ويعال��ج الأخط��اء ف��ور وقوعه��ا يف املي��دان ويراق��ب عم��ل الباحث�ين بدق��ة
وبا�س��تمرار وي�س��تخرج تقارير االجناز واال�س��تكمال يوميا وي�س��مح با�س��تخراج النتائج الأولية والنتائج النهائية يف
�أوقاته��ا املح��ددة ويتج��اوز اخط��اء ادخ��ال البيان��ات وام��ور كث�يرة جدا .اما تكاليف �ش��راء االجه��زة وتكاليف و�ضع
النظ��ام فانه��ا ال تتج��اوز التكالي��ف املخ�ص�ص��ة لرتمي��ز وتدقي��ق وادخ��ال البيان��ات او م��ا �ش��ابهها.
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مثال رقم ()3
م�صادر البيانات الإح�صائية الزراعية
التعدادات الزراعية :مثال من اململكة الأردنية الها�شمية
لق��د متي��ز التع��داد الزراع��ي لع��ام  2017ع��ن غ�يرة م��ن التع��دادات الزراعي��ة ال�س��ابقة ب�أ�س��لوب جم��ع البيان��ات ،حي��ث
ا�س��تخدمت دائرة الإح�صاءات العامة وهي اجلهة املخولة وامل�س���ؤولة قانونيا عن تنفيذ التعدادات بكافة �أنواعها �أحدث
و�س��ائل التكنولوجي��ا يف جم��ال جم��ع البيان��ات م��ن خ�لال ا�س��تخدام جه��از احلا�س��وب اللوحي ال��ذي تخزن عليه ا�س��تمارة
الكرتوني��ة وف��ق نظ��ام �آيل ي�س��مح ب�إدخ��ال البيان��ات عل��ى ه��ذا اجله��از مبا�ش��رة يف املي��دان .وميت��از ه��ذا النظ��ام بدق��ة
البيانات املدخلة نظر ًا ل�ضوابط التدقيق الآلية التي ُغذي بها اجلهاز ،كما تخت�صر هذه الآلية عمليات التدقيق والرتميز
والإدخ��ال املتبع��ة يف الأ�س��لوب التقلي��دي� ،إذ �أن ه��ذه العملي��ات تت��م �آلي�� ًا كجزء م��ن نظام �إعداد اال�س��تمارة االلكرتونية.
مت تنفي��ذ التع��داد م��ن خ�لال �إج��راء املقابل��ة ال�ش��خ�صية ،حي��ث وظف��ت الدائ��رة �أح��دث و�س��ائل التكنولوجي��ا م�س��تفيدة
م��ن البني��ة التحتي��ة ،واخل�برات الذاتي��ة لك��وادر الدائ��ر والت��ي اكت�س��ابها من التجرب��ة الناجحة للدائ��رة يف تنفيذ التعداد
ال�سكاين  2015الكرتونيا وبكافة مراحله ،اي�ضا ولهذا الغر�ض مت تطوير عدة انظمة برجمية متعلقة بالتعداد الزراعي
منها نظام جمع البيانات حيث مت تطوير ا�ستمارة عد الكرتونية مت من خاللها ادخال البيانات مبا�شرة من قبل جامع
البيانات على الأجهزة اللوحية من امليدان ،حيث �ضمن هذا النظام �آلية التدقيق مبا�شرة اثناء عملية االدخال وبذلك
مت اخت�صار عمليات التدقيق والرتميز واالدخال املتبعة يف حال ا�س��تخدام الأ�س��لوب الورقي �إ�ضافة ان هذه االلية تعزز
احلف��اظ عل��ى �س��رية البيان��ات .ونف��ذت الدائ��رة التع��داد الزراع��ي  2017بن��اءا عل��ى التو�صي��ات ال��واردة م��ن قب��ل منظمة
الأغذي��ة والزراع��ة الدولي��ة ل�ل�أمم املتح��دة يف كتاب الربنامج العاملي للإح�صاء الزراع��ي بجزئية الأول والثاين
(((

ثالثاً :ال�سجالت االدارية

ي�ؤك��د الإح�صائي��ون عل��ى وج��ود م�صدري��ن رئي�س��يني جلم��ع البيان��ات الإح�صائي��ة الزراعي��ة �أحدهم��ا امل�ص��در املي��داين،
وال��ذي يت��م م��ن خالل��ه جم��ع البيان��ات ع��ن طريق التع��دادات والبحوث وامل�س��وح الإح�صائي��ة الزراعية با�س��تخدام �إحدى
و�س��ائل جم��ع البيان��ات والت��ي ي�أت��ي م��ن اهمه��ا طريق��ة املقابل��ة ال�ش��خ�صية .يف ح�ين تعت�بر ال�س��جالت الإداري��ة م�ص��درا
مهم��ا �آخ��ر للبيان��ات الإح�صائي��ة الزراعية ،وهذا الأ�س��لوب يتم من خالله احل�ص��ول على البيانات الإح�صائية الزراعية
م��ن واق��ع ال�س��جالت املحفوظ��ة يف الهيئ��ات وامل�ؤ�س�س��ات وال��وزارات ذات عالق��ة بالقط��اع الزراع��ي ،حي��ث تق��وم ه��ذه
اجلهات بحفظ بياناتها املتعلقة ب�أن�ش��طتها املختلفة يف �س��جالت خا�صة .وعادة تكون عملية الت�س��جيل واحلفظ لأهداف
لي�س��ت �إح�صائي��ة ،وبالت��ايل يتطل��ب الأم��ر �إج��راء عملي��ات جتهيز وتبويب له��ذه البيانات �إىل �أن يت��م حتويلها �إىل معلومة
�إح�صائي��ة مفي��دة .وتعن�بر ال�س��جالت الإداري��ة اق��ل كلف��ة و�أكرث �ش��موال وتغطية من امل�س��وح بالعينية.
تع��رف امل�ص��ادر الإداري��ة للبيان��ات تقليدي��ا بانها جمموع��ات من البيانات التي حتتفظ بها اجله��ات احلكومية والتي يتم
جمعه��ا وا�س��تخدامها لفر���ض ال�ضرائ��ب وتق��دمي املزاي��ا واخلدم��ات .وهو ما يعني انها عر�ضة للتغيري ح�س��ب ال�سيا�س��ات
والتغطي��ة والتعريف��ات واحل��دود وما اىل ذلك او المكانية حذفها كليا.
يجب االنتباة اىل اعتبارات جودة البيانات عند ا�س��تخدام ال�س��جالت الإدارية يف الإح�صاء الزراعي من حيث املالئمة
والدق��ة واملوثوقي��ة والتغطي��ة واالكتم��ال واالت�س��اق وقابلي��ة البيان��ات للمقارن��ة و�أي�ض��ا توقي��ت �إ�صداره��ا وان تك��ون متاح��ة
و�س��هلة الو�صول اليها.
((( منظم��ة الأغذي��ة والزراع��ة الدولي��ة ل�ل�أمم املتح��ده �سل�س��ة التنمي��ة الإح�صائي��ة 15و  / 16الربنام��ج العامل��ي لالح�ص��اء الزراع��ي  2020املجل��د الأول الربنام��ج
واملفاهي��م والتعريف��ات واملجل��د الثاين املب��ادئ التوجيهيية العملية

38

ام��ا اه��م البيان��ات الزراعي��ة الت��ي م�صدرها ال�س��جالت الإدارية هي البيانات املنتجة من قب��ل وزارات الزراعة والهيئات
الزراعي��ة الأخ��رى مث��ل البن��وك الزراعي��ة واجلمعي��ات التعاوني��ة الزراعي��ة والغ��رف الزراعي��ة وغريه��ا م��ن ال��وزارات
والهيئ��ات الت��ي لديه��ا �س��جالت �إداري��ة تت�ضمن بيان��ات زراعية.
ومتتل��ك وزارات الزراع��ة مث�لا �س��جالت �إداري��ة تت�ضم��ن بيان��ات ع��ن اع��داد وانت��اج البي��وت البال�س��تيكية للزراعة االوىل
وع��دد الآلي��ات الزراعي��ة ,و توزي��ع ع��دد الآلي��ات الزراعية بح�س��ب انواعها وا�س��تخداماتها على املناط��ق الإدارية وكميات
وا�سعار الفاكهة واخل�ضار يف ا�سواق اجلملة ,وكميات وقيم ال�صادرات والواردات من املنتجات الزراعية وعدد امل�شاتل
للأ�ش��جار املثم��رة واخل�ض��راوات وع��دد ومواق��ع معا�ص��ر الزيت��ون وكمي��ات الب��ذور املنتج��ة او امل�س��توردة وع��دد املتاج��ر
املتخ�ص�صة باملواد الزراعية وانواع وكميات املبيدات (املنتجة او امل�س��توردة) والأدوية الزراعية وعدد مزارع الدواجن
وع��دد م��زارع اال�س��ماك وع��دد خالي��ا النحل وعدد امل�س��الخ والذبائح ومعلومات عن �صحة احليوانات وم�س��احة االرا�ضي
احلرجي��ة وع��دد وانت��اج امل�ش��اتل احلرجية وعدد االعت��داءات على الغابات .
ومتتل��ك دائ��رة الأر�ص��اد اجلوي��ة �س��جالت �إداري��ة تخ��دم قط��اع الزراع��ة ممثل��ة مبع��دالت هط��ول االمط��ار اليومي��ة
وال�ش��هرية ،وهناك �أي�ضا �س��جالت �إدارية لدى البنوك الزراعية وم�ؤ�س�س��ات الإقرا�ض الزراعي ممثلة بعدد املقرت�ضني
الزراعي�ين والقرو���ض بح�س��ب اله��دف منه��ا والف�ترة الزمني��ة ,وكذل��ك متل��ك وزارات املي��اة وال��ري �س��جالت �إدارية حول
كمي��ات وا�س��تخدامات املي��اه ال�س��طحية واجلوفي��ة وتوزيعاته��ا وع��دد وا�س��تخدامات الآب��ار االرتوازي��ة وامليزاني��ة املائي��ة
ال�س��نوية وع��دد وتوزي��ع حمط��ات معاجل��ة املي��اه العادم��ة وكمي��ة وا�س��تخدامات املي��اه املنتج��ة.
ان املعلوم��ات الت��ي توفره��ا ال�س��جالت الإداري��ة الزراعي��ة �ضروري��ة مل�س��تخدمي البيان��ات الإح�صائي��ة الزراعية والبد من
حت�س�ين جودته��ا وحتويله��ا اىل �س��جالت �إح�صائي��ة حت��وي بيان��ات �إح�صائية تتمتع مب�صداقية وثق��ة عالية النها اقل كلفة
و�أكرث �ش��موال من التعدادات وامل�س��وحات الزراعية امليدانية.
بالإ�ضاف��ة اىل ذل��ك ,ف��ان منظم��ة الأغذي��ة والزراع��ة الدولي��ة او�ص��ت ال��دول الت��ي لي���س لديه��ا �إط��ار زراع��ي ب�س��بب
ع��دم وج��ود تع��داد �س��كاين حدي��ث يف ا�س��تخدام ال�س��جالت الإداري��ة مث��ل ال�س��جل الزراع��ي وال�س��جل املزرع��ي و�س��جالت
�إداري��ة متوف��رة يف دائ��رة الأرا�ض��ي وامل�س��احة بتكوي��ن �إط��ار زراع��ي يح��وي �أ�س��ماء احلائزي��ن الزراعي�ين وبالت��ايل القيام
باالح�ص��اءات الزراعي��ة املتع��ددة �س��واء التع��دادات الزراعي��ة او امل�س��وح الزراعي��ة ال�س��نوية.
وميك��ن �أي�ض��ا اال�س��فادة م��ن ال�ص��ور اجلغرافي��ة يف ان�ش��اء �إط��ار م�س��احي وبالتايل بالإم��كان دمج الإطار امل�س��احي و�أطار
القائم��ة للحائزي��ن الزراعي�ين الج��راء الإح�ص��اءات الزراعي��ة املختلف��ة �س��واء كان تع��دادا زراعي��ا او م�س��وح �إح�صائي��ة
زراعية �سنوية.
(((

((( منظمة الأغذية والزراعة الدولية للأمم املتحده �سل�سة التنمية الإح�صائية  / 16املجلد الثاين_ املبادئ التوجيهيية العملية
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مثال رقم (
م�صادر البيانات الإح�صائية الزراعية
ال�سجالت االدارية :مثال من اململكة الأردنية الها�شمية
)4

ت�س��تخدم دائ��رة الإح�ص��اءات العام��ة ال�س��جالت الإداري��ة بع��د ان يت��م معاجلتها لكي تف��ي باالغرا���ض الإح�صائية ،حيث
ت�س��تفيد الدائ��رة م��ن ال�س��جالت الإداري��ة الت��ي تنظمه��ا وزارة الزراع��ة يف جم��ال اع��داد مرب��ي الرثوة احليواني��ة واعداد
امل��زارع لل�ثروة احليواني��ة حي��ث ت�س��تخدمها الدائ��رة كاط��ر ل�س��حب عين��ة امل�س��وح الزراعية .كما ت�س��تخدم الدائ��رة �أي�ضا
ال�سجالت الإدارية الواردة من الأ�سواق املركزية التابعة للبلديات حول �أ�سعار وكميات املنتجات الزراعية بالإ�ضافة اىل
ال�سجالت الإدارية التي ت�صدرها دائرة الأر�صاد اجلوية حول كميات االمطار ودرجات احلارارة وغريها من البيانات
املناخي��ة وغريه��ا من ال�س��جالت التي تخدم العم��ل االح�صائي الزراعي.

رابعاً:جودة البيانات االح�صائية

تنبع �أهمية جودة البيانات يف العمل الإح�صائي من �أهمية ا�س��تخدام البيانات الإح�صائية يف جماالت خمتلفة ووا�س��عة
م��ن خ�لال الدرا�س��ات والبح��وث ،ل��ذا برزت احلاجة �إىل الرتكي��ز على �ضبط اجلودة يف �إنتاج الرقم الإح�صائي.
�إن ج��ودة البيان��ات يف العم��ل الإح�صائ��ي ت�ش�ير �إىل جمي��ع املج��االت والنواح��ي املتعلق��ة مبدى تلبية ه��ذه البيانات حلاجة
امل�س��تخدم وا�س��تجابتها لتوقعاته من حيث الأداء وامل�س��توى وال�ش��كل وامل�ضمون ،بالإ�ضافة �إىل الدرجة العالية من الدقة
للمعلومات يف جميع مراحلها والتي تن�سجم مع متطلبات م�ستخدمي البيانات ومتخذي القرارات.
تك��ون ج��ودة البيان��ات يف العم��ل الإح�صائ��ي بالو�ص��ول �إىل العنا�ص��ر الهام��ة التالي��ة :ال�صل��ة بالواق��ع ،ال�س��رية والدق��ة،
والوق��ت والتوقي��ت ال�صحي��ح� ،إمكاني��ة الو�ص��ول ب�س��هولة ،والقابلي��ة للمقارنة ،واالت�س��اق ،والكمال.
يراع��ي �أي�ض�� ًا ل�ضم��ان ج��ودة البيان��ات تدري��ب العامل��ون تدريب�� ًا جي��د ًا على كيفية اال�س��تدالل على وح��دة املعاينة املختارة
وط��رق جم��ع البيان��ات قب��ل ب��دء العم��ل املي��داين بالإ�ضاف��ة �إىل التدري��ب عل��ى �أ�س��لوب املقابل��ة واحل�ص��ول عل��ى املعلوم��ات
بطريق��ة �صحيح��ة .م��ن املعل��وم �أن هن��اك ع��دة ط��رق جلم��ع البيان��ات منه��ا املقاب�لات ال�ش��خ�صية �أو جم��ع البيان��ات ع�بر
الهات��ف �أو ع�بر الربي��د ،ل��ذا يج��ب احل��ذر وتدري��ب العامل�ين يف جم��ع البيان��ات ب�ش��كل جي��د ح�س��ب الأ�س��لوب ال��ذي �س��يتم
ا�س��تخدامه حي��ث �أن املقابل��ة ال�ش��خ�صية حتت��اج �إىل ف��ن ومه��ارة يف عم��ل ح��وار والب��دء بك�س��ب ثق��ة امل�س��تجيب م��ن خالل
فر���ض الراح��ة والطم�أنين��ة لدي��ه ع��ن جام��ع البيان��ات ،كذل��ك يج��ب تدري��ب العامل�ين عل��ى �أ�س��لوب ط��رح الأ�س��ئلة وع��دم
التحي��ز والإيح��اء لإجاب��ة معين��ة ممك��ن �أن تت�أث��ر به��ا �إجاب��ة امل�س��تجيب .ويجب تدري��ب العاملني على كيفي��ة الت�صرف يف
حال��ة كان هن��اك رف���ض م��ن قب��ل امل�س��تجيب �أو �أية م�ش��كلة �أخرى.
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مثال رقم
م�صادر البيانات الإح�صائية الزراعية
جودة البيانات االح�صائية :مثال من اململكة الأردنية الها�شمية
()5

تعت�بر دائ��رة الإح�ص��اءات العام��ة امل�ص��در الرئي�س��ي للرق��م الإح�صائ��ي يف الأردن ،حي��ث ت�ص��در العدي��د م��ن البيان��ات
منه��ا التع��دادات ال�س��كانية ،االقت�صادي��ة والزراعي��ة ،ومب��رور الزم��ن تط��ور جمع البيان��ات الإح�صائية يف الأردن لي�ش��مل
العدي��د م��ن املوا�ضي��ع املهم��ة والت��ي يعتم��د عل��ى ه��ذه البيان��ات متخ��ذي الق��رارات ووا�ضع��ي ال�سيا�س��ات ،ومنه��ا املوا�ضيع
االقت�صادي��ة (الن��اجت املحل��ي الإجم��ايل والأرقام القيا�س��ية).
وق��د نف��ذت دائ��رة الإح�ص��اءات العام��ة يف ع��ام  2017التع��داد الع��ام الزراع��ي ،ومت جم��ع البيان��ات با�س��تخدام الأجه��زة
اللوحي��ة ،حي��ث مت جم��ع البيان��ات اخلا�ص��ة باحلائزين الزراعيني �آليا يف مرحلة العمل امليداين .وتوفر هذه الآلية الوقت
والكلفة بتوفري كادر تدقيق اال�ستمارات الورقية وترميزها و�إدخالها ومن املفرو�ض �أن ت�ضمن الدقة .وقد قامت الدائرة
بو�ض��ع كاف��ة الإج��راءات والقواع��د الت��ي تدع��م عملي��ة اجلم��ع الآيل لإجن��از التع��داد يف الوق��ت املح��دد له وبج��ودة بيانات
عالي��ة .وق��د مت العمل على النحو التايل:
■ القي��ام بزي��ارات ا�س��تطالعية لع��دة دول مم��ن كان��ت له��م جترب��ة با�س��تخدام الأجه��زة اللوحي��ة يف م�س��وحاتها
وتعداداته��ا ،لال�س��تفادة م��ن جمي��ع الأخط��اء وال�س��لبيات الت��ي واجهته��م.
■ جتهيز قواعد التدقيق وقواعد ال�شمول واالت�ساق وتطبيقها على جميع الأجهزة اللوحية.
■ تدريب جامعي البيانات على اال�ستمارة وعلى �آلية ا�ستخدام الأجهزة اللوحية.
■ تنفي��ذ زي��ارات ميداني��ة مرافق��ة جلامع��ي البيان��ات م��ن قب��ل املراق��ب للتدقيق حول �أ�س��لوب جم��ع البيان��ات والت�أكد
م��ن ا�س��تخدامه للجه��از ب�ش��كل �صحي��ح.
■ تنفيذ زيارات ميدانية من قبل مفت�شي املناطق لتفقد �سري العمل يف مناطق العد.
■ يق��وم املراق��ب بتدقي��ق ج��زء م��ن اال�س��تمارات الت��ي مت جمعه��ا بنف���س الي��وم للت�أك��د م��ن �أن اال�س��تمارة خالي��ة م��ن
الأخط��اء وتت��م ه��ذه العملي��ة عل��ى جه��از اللوح��ي.
■ لغاي��ات عملي��ة التدقي��ق ب�س��هولة و�سال�س��ة مت �إن�ش��اء �شا�ش��ات تعر���ض بيان��ات اال�س��تمارات اخلا�ص��ة بحائ��ز مع�ين،
حي��ث تتي��ح ه��ذه ال�شا�ش��ات التدقي��ق عل��ى البيان��ات دون ت�صحي��ح �أي�� ًا م��ن هذه الأخط��اء من قبل املدق��ق ،وامنا يتم
ت�س��جيل جمي��ع ه��ذه الأخط��اء وتزوي��د مراك��ز الع��د املعني��ة بذل��ك.
■ هن��اك �شا�ش��ات معين��ة عل��ى احلا�س��ب ال�ش��خ�صي ميك��ن للمفت���ش وموظ��ف احلا�س��ب الآيل فق��ط الدخ��ول �إليه��ا
وت�صوي��ب بع���ض الأخط��اء (الأخط��اء الت��ي ميك��ن ت�صويبه��ا مكتبي�� ًا دون الرج��وع �إىل املي��دان).
■ يقوم مفت�ش مركز العد مبراجعة جميع البيانات.

41

الف�صل الثالث

احل�سابات القومية يف قطاع الزراعة

ت�س��تخدم تقدي��رات الن��اجت املحل��ي الإجم��ايل يف قيا���س الأداء االقت�ص��ادي ور�س��م ال�سيا�س��ات املالي��ة والنقدي��ة باعتبارها
من �أهم امل�ؤ�ش��رات االقت�صادية املعتمدة يف هذا املجال .وتزداد الفائدة من هذه التقديرات عندما تتوفر على م�س��توى
الأن�ش��طة االقت�صادي��ة خ�لال ف�ترة زمني��ة قريب��ة م��ن الف�ترة احلالي��ة بحي��ث ميك��ن ا�س��تخدامها يف حتدي��د اخلط��ط
وال�سيا�س��ات االقت�صادي��ة ق�ص�يرة امل��دى ،املمك��ن �إتباعه��ا م��ن قب��ل اجله��ات احلكومية امل�س���ؤولة عن ال�سيا�س��ات النقدية
واملالية.
يت��م تقدي��ر الن��اجت املحل��ي الإجم��ايل بن��اء عل��ى طريق��ة الإنت��اج لإع��داد احل�س��ابات ال�س��نوية والرب��ع �س��نوية املتعلق��ة
بالن��اجت املحل��ي الإجم��ايل ،وفق��ا لأح��دث املنهجي��ات املتف��ق عليه��ا دولي��ا عل��ى م�س��تويات خمتلفة م��ن التف�صيل للأن�ش��طة
االقت�صادية ،وبنف���س املنهجية املتبعة يف �إعداد التقديرات ال�س��نوية .وتتطلب هذه املنهجية �إعداد تقديرات ربع �س��نوية
للإنت��اج واال�س��تهالك الو�س��يط لكاف��ة الأن�ش��طة االقت�صادي��ة للو�ص��ول �إىل القيم��ة امل�ضاف��ة ل��كل قط��اع ح�س��ب الت�صني��ف
ال�صناع��ي ال��دويل املوح��د جلمي��ع الأن�ش��طة االقت�صادي��ة الت��ي ت�ش��كل مبجموعه��ا الن��اجت املحل��ي الإجم��ايل.
وعل��ى �س��بيل املث��ال ال احل�ص��ر يت��م احل�ص��ول عل��ى غالبي��ة البيان��ات امل�س��تخدمة يف تركي��ب احل�س��ابات القومي��ة الأردني��ة
من امل�س��وح الربعية وال�س��نوية التي جتريها دائرة االح�صاءات العامة  ،ويتم كذلك احل�صول على الرواتب والأجور يف
القطاع الزراعي الغري منظم من امل�سوح الزراعية التي تنفيذها دائرة االح�صاءات العامة �سنويا .بينما يتم احل�صول
عل��ى البيان��ات املتعلق��ة با�س��تخدامات املي��اه م��ن وزارة املي��اه وال��ري .كم��ا توف��ر امل�س��وح الت��ي جتريه��ا دائ��رة االح�ص��اءات
العامة البيانات اخلا�صة ب�أ�سعار باب املزرعة ،كميات انتاج املحا�صيل ،عدد املوا�شي يف كل من القطاعني املنظم وغري
املنظ��م وقيم��ة املوا�ش��ي .تق��وم دائ��رة االح�ص��اءات العام��ة بن�ش��ر �أرق��ام الن��اجت املحل��ي االجم��ايل بع��د  80يوم��ا م��ن نهاي��ة
الرب��ع اىل جان��ب الن��اجت املحل��ي االجم��ايل الزراع��ي ،ولكن ال يتم اجراء �أي جتزي��ئ تف�صيلي للناجت املحلي االجمايل.
تعت�بر البيان��ات الت��ي تنتجه��ا مديري��ة االح�ص��اءات الزراعية يف دائرة االح�صاءات العامة ،ب�ش��كل ع��ام ،كافية لأغرا�ض
احل�س��ابات القومي��ة مقارن��ة م��ع اجله��ود املبذول��ة حت��ى الآن ،وم��ع ذل��ك ،ف��ان ح�ص��ة م�س��اهمة الزراع��ة يف الن��اجت املحلي
االجم��ايل ال زال ام��را خمتلف��ا علي��ه يف الأردن ،حي��ث ت��رى وزارة الزراع��ة ان هذه احل�ص��ة منخف�ضة جدا.
بالإم��كان ح��ل ه��ذا اخل�لاف م��ن خ�لال تنظي��م ح��وار ب�ين وزارة الزراع��ة ودائ��رة االح�ص��اءات العام��ة واي�ض��ا كذلك من
خالل حت�س�ين م�صداقية االح�ص��اءات الزراعية.
يتطل��ب �إع��داد احل�س��ابات الفرعي��ة للزراع��ة جمموعة وا�س��عة من االح�صاءات الزراعية وكذل��ك توثيق التعاون مع وزارة
الزراعة .حيث تغطي االح�صاءات املتوفرة املوا�ضيع التالية:
● االنتاج الزراعي لغالبية املحا�صيل واملوا�شي تقريبا.
● ا�ستخدامات املدخالت ملنتجات املوا�شي (العلف ،املياه ،الطاقة.)...
● العمالة امل�ستخدمة للن�شاطات املتعلقة باملحا�صيل.
● ا�سعار باب املزرعة وا�سعار اجلملة للخ�ضراوات الرئي�سة والفاكهة وانتاج حما�صيل احلقول.
(((

(((

((( منظم��ة الأغذي��ة والزراع��ة الدولي��ة ل�ل�أمم املتح��ده �سل�س��ة التنمي��ة الإح�صائي��ة  / 15الربنام��ج العامل��ي لالح�ص��اء الزراع��ي  2020املجل��د الأول-الربنام��ج واملفاهيم
والتعريفات
((( موقع الكرتوين لدائرة الإح�صاءات العامة الأردنية http://dosweb.dos.gov.jo/ar
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● ا�سعار املدخالت من البذور واال�سمدة والكيماويات الزراعية.
وتعتم��د الي��ة ا�س��تخراج التقدي��رات الربعي��ة م��ن �أج��ل موائم��ة التقدي��رات رب��ع ال�س��نوية م��ع مثيالته��ا م��ن التقدي��رات
ال�س��نوية بحي��ث يك��ون جمم��وع قيم��ة التقدي��رات لأرب��اع ال�س��نة م�س��اوي ًا للتقدي��رات ال�س��نوية.

متطلبات اعداد احل�سابات القومية للقطاع الزراعي

يت��م حتدي��د امل�ؤ�ش��رات املمثل��ة للمتغ�يرات امل��راد تقديره��ا لإع��داد احل�س��ابات القومي��ة للقط��اع الزراع��ي وتتمث��ل يف كمية
وقيمة الإنتاج للقطاع الزراعي واي�ضا كمية وقيمة اال�س��تهالك الو�س��يط ،التي قد تختلف من ن�ش��اط �إىل �أخر ،فمنها ما
يجم��ع ميداني��ا بوا�س��طة امل�س��وح امليداني��ة ال�س��نوية والرب��ع �س��نوية ومنه��ا م�ؤ�ش��رات كمي��ة �أو �س��عرية �أو بيان��ات �إح�صائي��ة
كبيانات امل�س��توردات �أو ال�صادرات .وحتتاج عملية التقدير �أي�ضا �إىل توفر �أرقام قيا�س��ية �س��نوية وربع �س��نوية للأ�س��عار
م��ن �أج��ل تثبي��ت التقديرات بالأ�س��عار اجلارية للح�صول على تقديرات بالأ�س��عار الثابتة.

�آلية اعداد احل�سابات القومية لقطاع الزراعة وامل�ؤ�شرات الزراعية الربعية

ي�ش��تمل قط��اع الزراع��ة عل��ى جانب�ين :اجلان��ب االول ه��و الإنت��اج النبات��ي ويت�ضم��ن �إنت��اج املحا�صي��ل احلقلي��ة و�إنت��اج
حما�صي��ل اخل�ض��راوات و�إنت��اج الأ�ش��جار املثم��رة ومنتج��ات الغابات واحل��راج و�أي�ضا �إيرادات انتاج الأن�ش��طة الثانوية يف
القط��اع النباتي.
ام��ا اجلان��ب االخ��ر فه��و �إنت��اج ال�ثروة احليوانية وي�ش��تمل على الإنتاج من موالي��د ال�ض�أن واملاعز والأبق��ار و�إنتاج احلليب
و�إنتاج الدجاج البيا�ض والأمهات و�إنتاج الع�سل و�إنتاج الأ�سماك و�أي�ضا �إيرادات انتاج الأن�شطة الثانوية يف هذه القطاع.

اوالً :الإنتاج النباتي

الحت�س��اب القيمة امل�ضافة لهذا الن�ش��اط (الإنتاج النباتي) ،يجب توفري بيانات عن كل من الإنتاج القائم واال�س��تهالك
الو�سيط .وفيما يلي تعريف بهذين البندين املفهومني وتو�ضيح لكيفية وم�صادر احت�سابهما:
الإنت��اج القائ��م :عب��ارة ع��ن قيم��ة ال�س��لع واخلدم��ات امل�س��وقة املنتجة خالل الفرتة احل�س��ابية (�س��نة) �إ�ضاف��ة للمنتجات
املعدة لال�ستخدام الذاتي .يتم احت�ساب الإنتاج القائم من حما�صيل اخل�ضراوات والأ�شجار املثمرة واملحا�صيل احلقلية
م��ن خ�لال حا�ص��ل �ض��رب كمي��ة الإنت��اج ل��كل حم�ص��ول ب�س��عر باب املزرعة (ال�س��عر غري م�ش��تمل عل��ى تكاليف الت�س��ويق)
ويت��م احل�ص��ول عل��ى كمي��ات الإنت��اج والأ�س��عار م��ن خ�لال البيان��ات الزراعي��ة الت��ي جتمع �س��نويا .كما يت��م احل�صول على
قيمة الإنتاج الثانوي والذي ي�شمل ت�أجري الآالت واملعدات و�إيرادات بيع املياه وغريها من الإيرادات من خالل البيانات
الزراعية التي جتمع �س��نويا.
اال�ستهالك الو�سيط :هو عبارة عن قيمة ال�سلع واخلدمات التي يتم ا�ستخدامها يف عملية الإنتاج وتنق�سم �إىل
● م�ستلزمات الإنتاج ال�سلعية وت�شمل بذار ومواد مكافحة احل�شرات والأ�سمدة وغريها
● م�صروف��ات الإنت��اج الأخ��رى وت�ش��مل �إيج��ارات الأبني��ة وال�برق والربي��د والهات��ف وم�صاريف نق��ل وتخزين وغريها
من امل�صاريف.
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ويتم احت�ساب القيمة امل�ضافة لالنتاج النباتي كالتايل:
القيمة امل�ضافة = الإنتاج القائم – اال�ستهالك الو�سيط

ثانياً :الإنتاج احليواين

ينق�سم قطاع الرثوة احليوانية �إىل قطاع منظم وقطاع غري منظم:
القط��اع املنظ��م وي�ش��تمل عل��ى انت��اج م��زارع الدج��اج اللح��ام والدج��اج البيا���ض ودج��اج الأمه��ات والفقا�س��ات وم��زارع
الأبق��ار حي��ث جتم��ع له��ا بيان��ات الإنت��اج ب�ش��كل ربع��ي  /كل ث�لاث �أ�ش��هر وت�ش��مل كمي��ة وقيم��ة الإنت��اج
● القط��اع غ�ير املنظ��م وال��ذي ي�ش��مل عل��ى الإ�ضاف��ات م��ن املوالي��د واملاع��ز والرتبي��ة الفردي��ة للأبق��ار والدواج��ن
املنزلي��ة .فيت��م جم��ع بيان��ات ع��ن الأع��داد والإ�ضاف��ات م��ن املوالي��د والتغ�ير يف �أع��داد احليوان��ات �س��نويا.
وحتت�س��ب اال�س��تهالك الو�س��يط للقط��اع املنظ��م يت��م م��ن خ�لال جم��ع بيانات كل ثالث �أ�ش��هر عن كمية وقيمة م�س��تلزمات
الإنتاج ال�سلعية من الأعالف والعالجات وغريها� ،أما بالن�سبة �إىل القطاع غري املنظم فيتم جمع بيانات تف�صيلية عن
كمية وقيمة م�ستلزمات الإنتاج �سنويا.
ويتم احت�ساب القيمة امل�ضافة لالنتاج احليواين كالتايل:
القيمة امل�ضافة = الإنتاج القائم – اال�ستهالك الو�سيط

ثالثاً:منهجية اعداد تقديرات القيمة امل�ضافة للقطاع الزراعي

يعت�بر القط��اع الزراع��ي م��ن القطاع��ات املهم��ة يف ال��دول العربي��ة ،وتلع��ب الزراع��ة دورا هام��ا يف املنظوم��ة االقت�صادي��ة
واالجتماعية للمجتمعات الريفية كما ترتبط ارتباطا وثيقا بجهود املحافظة على البيئة الطبيعية وا�ستمراريتها ،وتعتمد
القطاع��ات االقت�صادي��ة الأخ��رى ب�ش��كل مبا�ش��ر او غ�ير مبا�ش��ر عل��ى القط��اع الزراع��ي .كما ي�س��اهم القط��اع الزراعي يف
ت�ش��غيل الأي��دي العامل��ة لأع��داد كب�يره م��ن املزارع�ين و�أ�س��رهم بالإ�ضاف��ة مل��ا يقدم��ه ه��ذا القط��اع م��ن منتج��ات ا�سا�س��ية
ال�س��تهالك املواطنني.
ويت�ص��ف القط��اع الزراع��ي ب�ص��ورة عام��ة بتنوع �أ�س��اليب الإنتاج وتقنيات��ه وذلك ملحاولة خف�ض التكالي��ف الزراعية ورفع
االنت��اج الزراع��ي .ويواج��ه القط��اع الزراع��ي يف الغال��ب ع��دة م�ش��اكل وحتدي��ات منه��ا قل��ة وتذب��ذب الأمط��ار والتغ�يرات
مما ي�ستوجب القيام بعدة �أن�شطة �إح�صائية
البيئية واملخاطر املختلفة بالإ�ضافة اىل ارتفاع التكاليف الزراعية املختلفة ّ
جلمع البيانات والتحقق من متوليتها وجودتها لترتجم واقع القطاع وتقدير م�س��اهمة يف الناجت االجمايل ب�أكرث دقة.
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القيمة امل�ضافة يف القطاع الزراعي ( %من اجمايل الناجت املحلي)
احدث قيمة
احدث �سنة
ا�سم الدولة

امل�صدر:
والتعمري
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الأردن

2020

5.2

االمارات

2019

0.7

البحرين

2020

0.3

اجلزائر

2020

14.2

�سوريا

2007

19.5

اليمن

2018

5.0

ال�سودان

2020

20.9

ال�صومال

1990

62.7

فل�سطني

2019

7.1

العراق

2020

6.1

الكويت

2019

0.4

املغرب

2020

12.2

ال�سعودية

2020

2.6

تون�س

2020

11.7

م�صر

2020

11.5

جيبوتي

2020

1.3

عمان

2019

2.4

قطر

2020

0.3

لبنان

2020

2.5

موريتانيا

2020

3.4

العامل

2019

3.5

https://data.albankaldawli.org/indicator/NV.AGR.TOTL.ZS?end=2020&start=2020&view=map

موقع الكرتوين للبنك الدويل لالن�شاء

ونظر ًا لهذه االهمية تقوم اجلهات امل�س���ؤولة بتنفيذ العديد من امل�س��وح الزراعية والتي ت�ش��مل الن�ش��اط النباتي والن�ش��اط
احلي��واين وم�س��وح االقت�ص��اد الزراع��ي ،حي��ث يت��م جم��ع بيان��ات االنت��اج واالي��رادات وامل�صاري��ف وم�س��تلزمات االنت��اج
وتعوي�ض��ات العامل�ين والتكوي��ن الر�أ�س��مايل وغريه��ا بالإ�ضاف��ة اىل بيان��ات وزارة الزراع��ة ووزارة ال�صناع��ة والتج��ارة
وغريه��ا م��ن امل�ص��ادر االداري��ة املتوف��رة وم��ن ث��م تنظي��ف ه��ذه البيان��ات وادخاله��ا وجتهيزه��ا ال�س��تخدام احل�س��ابات
القومي��ة ،والت��ي بدوره��ا تق��وم بالعم��ل عل��ى �إع��داد تقدي��رات القيم��ة امل�ضاف��ة للقط��اع الزراع��ي ون�س��بة م�س��اهمة القط��اع
الزراع��ي يف الن��اجت املحل��ي االجم��ايل.
ونظر ًا خل�صو�صية القطاع الزراعي ف�إن عدد احليازات الزراعية او املن�ش���آت الزراعية تختلف ح�س��ب طبيعة كل م�س��ح،
ويختلف حجم العينة ح�سب نوع امل�سح.
تعتم��د منهجي��ة اع��داد تقدي��رات القيم��ة امل�ضافة للقط��اع الزراعي بالأ�س��عار اجلارية والثابتة عل��ى الت�صنيف ال�صناعي
ال��دويل املوح��د للأن�ش��طة االقت�صادي��ة اخلا�ص��ة بالأن�ش��طة الزراعي��ة التنقي��ح  4ال�صادر من قبل هيئ��ة الأمم املتحدة ،
وعل��ى الت�صني��ف املرك��زي للمنتج��ات ال�ص��ادر م��ن قبل منظمة الأغذية والزراعة الدولية التابع��ة لهيئة الأمم املتحدة ،
حي��ث مت اف��راد ب��اب كام��ل للزراع��ة يف ه��ذا الت�صني��ف وه��و الباب �ألف (ان�ش��طة الزراع��ة واحلراجة و�صيد اال�س��ماك).
وي�شمل هذا الباب على ثالثة اق�سام رئي�سية وعدد الأن�شطة يف القطاع ح�سب الأن�شطة الفعلية يف القطاع  ،وفيما يخ�ص
�أعلى ن�س��بة م�س��اهمة للأن�ش��طة من الناجت الزراعي فهي �أن�ش��طة زراعة اخل�ضر والبطيخيات واجلذور والدرنات ،تربية
ال�ض���أن واملاع��ز ،تربية الدواجن على التوايل.
� 01أن�شطة زراعة املحا�صيل والإنتاج احليواين وال�صيد واخلدمات املت�صلة:
ي�ش��مل ه��ذا الق�س��م ن�ش��اطني �أ�سا�س��يني هم��ا �إنت��اج املحا�صي��ل و�إنت��اج املنتج��ات احليوانية ،ويغط��ي �أي�ضا �أ�ش��كال الزراعة
الع�ضوية وزراعة املحا�صيل املعدلة جينيا وتربية احليوانات املعدلة جينيا ،وي�ش��مل هذا الق�س��م اي�ضا �أن�ش��طة اخلدمات
املت�صلة بالزراعة ،وكذلك ال�صيد والقن�ص والأن�ش��طة ذات ال�صلة.
وال ي�ش��مل ه��ذا الق�س��م عملي��ات التجهي��ز الالحق��ة للمنتج��ات الزراعي��ة مث��ل �صن��ع املنتج��ات الغذائي��ة و�صن��ع امل�ش��روبات
و�صن��ع منتج��ات التب��غ واي�ض��ا ال ي�ش��مل ه��ذا الق�س��م الإن�ش��اءات احلقلي��ة مث��ل م�س��اطب االرا�ض��ي الزراعي��ة وامل�ص��ارف
واعداد احوا�ض الزراعة ،كما ال ي�شتمل على احتادات امل�شرتين واجلمعيات التعاونية ،وتق�سم هذه الأن�شطة اىل ما يلي:
 011زراعة املحا�صيل غري الدائمة
وت�ش��مل ه��ذه املجموع��ة زراع��ة املحا�صي��ل غ�ير الدائم��ة �أي النبات��ات التي ال ت�س��تمر �أك�ثر من مو�س��مني زراعيني (ويدخل
يف ه��ذه املجموع��ة زراع��ة النبات��ات بغر���ض انت��اج البذور) ،ويوفر م�س��ح االنتاج النباتي (ق�س��م االنت��اج النباتي /مديرية
االح�صاءات الزراعية) بيانات تف�صيلية وهامة حول االنتاج النباتي يف القطاع الزراعي حيث يوفر بيانات حول االنتاج
من حيث النوع والكمية واي�ضا بيانات حول م�س��تلزمات االنتاج وتعوي�ضات العاملني وااليرادات وامل�صاريف وال�ضرائب
وتن�ش��ر يف ن�ش��رة االح�ص��اءات الزراعي��ة ويت��م ن�ش��ر بيان��ات االنتاج على م�س��توى نوع املنتج وكميته وبن��اء ًا على ت�صنيفات
االمم املتح��دة (املرف��ق رق��م  2واملرف��ق رق��م  )5يق��وم ق�س��م احل�س��ابات ال�س��نوية ب�إع��ادة توزي��ع وت�صني��ف ه��ذه املنتجات
ح�س��ب الت�صني��ف ال�صناع��ي ال��دويل جلمي��ع االن�ش��طة االقت�صادي��ة (( )ISIC4مرف��ق رق��م  )5بحي��ث تت��م �إع��ادة وتوزي��ع
كل منتج ح�س��ب الن�ش��اط اخلا�ص به ،وللح�صول على قيمة الإنتاج القائم من زراعة املحا�صيل غري الدائمة تتم �ضرب
(((
(((

(((
(((

امللحق رقم  :5الت�صنيف ال�صناعي الدويل املوحد جلميع الأن�شطة االقت�صادية ( )ISICجمال الإح�صاء الزراعي
امللحق رقم  :2ت�صنيف املحا�صيل الزراعية على وفق الت�صنيف املركزي للمنتجات CPC
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كميات االنتاج لكل نوع من هذه املحا�صيل ب�أ�سعارها ح�سب �أ�سعار باب املزرعة( �أ�سعار املنتجني الزراعيني) لكل منها
وم��ن ث��م احل�ص��ول عل��ى االنت��اج القائ��م ل��كل حم�ص��ول بالأ�س��عار اجلاري��ة بالإ�ضاف��ة اىل ذل��ك وفر م�س��ح االنت��اج النباتي
بيانات حول االيرادات من االنتاج النباتي ومتت ا�ضافتها اىل قيمة االنتاج القائم ،وللح�صول على قيمة الإنتاج القائم
بالأ�س��عار الثابت��ة فق��د مت التثبي��ت م��ن خ�لال �ض��رب كمي��ات االنت��اج ل��كل حم�ص��ول من املحا�صي��ل غري الدائمة يف ال�س��نة
احلالي��ة (�س��نة املقارن��ة) ب�أ�س��عارها يف �س��نة الأ�سا���س.
 012زراعة املحا�صيل الدائمة (الأ�شجار املثمرة)
ت�ش��تمل ه��ذه املجموع��ة عل��ى زراع��ة املحا�صي��ل الدائم��ة وه��ي النبات��ات الت��ي ت�س��تمر لأك�ثر م��ن مو�س��مني زراعي�ين �س��واء
كان��ت تذب��ل بع��د كل مو�س��م او تنم��و ب�ص��ورة م�س��تمرة ويدخ��ل يف ذلك زراعة ه��ذه النباتات لأغرا�ض �إنت��اج البذور ويوفر
م�س��ح االنت��اج النبات��ي (ق�س��م االنت��اج النبات��ي /مديري��ة االح�ص��اءات الزراعي��ة) بيان��ات تف�صيلي��ة وهام��ة ح��ول االنت��اج
النبات��ي يف القط��اع الزراع��ي حي��ث يوف��ر بيان��ات ح��ول االنت��اج م��ن حي��ث الن��وع والكمي��ة واي�ض��ا بيان��ات ح��ول م�س��تلزمات
االنتاج وتعوي�ضات العاملني وااليرادات وامل�صاريف وال�ضرائب وتن�شر يف ن�شرة االح�صاءات الزراعية ويتم ن�شر بيانات
االنت��اج عل��ى م�س��توى ن��وع املنت��ج وكميت��ه وبن��اء ًا عل��ى ت�صنيف��ات االمم املتح��دة يق��وم ق�س��م احل�س��ابات ال�س��نوية ب�إع��ادة
توزي��ع وت�صني��ف ه��ذه املنتج��ات ح�س��ب الت�صني��ف ال�صناع��ي ال��دويل جلمي��ع االن�ش��طة االقت�صادي��ة ( )ISIC4بحي��ث تتم
�إع��ادة وتوزي��ع كل منت��ج ح�س��ب الن�ش��اط اخلا���ص ب��ه ،وللح�ص��ول على قيم��ة الإنتاج القائم م��ن زراعة املحا�صي��ل الدائمة
تتم �ضرب كميات االنتاج لكل نوع من هذه املحا�صيل ب�أ�سعارها ح�سب �أ�سعار باب املزرعة( �أ�سعار املنتجني الزراعيني)
ل��كل منه��ا وم��ن ث��م احل�ص��ول عل��ى االنت��اج القائم لكل حم�صول بالأ�س��عار اجلاري��ة بالإ�ضافة اىل ذلك وفر م�س��ح االنتاج
النباتي بيانات حول االيرادات من االنتاج النباتي ومتت ا�ضافتها اىل قيمة االنتاج القائم ،وللح�صول على قيمة الإنتاج
القائم بالأ�س��عار الثابتة فقد مت التثبيت من خالل �ضرب كميات االنتاج لكل حم�صول من املحا�صيل الدائمة يف ال�س��نة
احلالية (�س��نة املقارنة) ب�أ�س��عارها يف �س��نة الأ�سا���س .
وفيم��ا يخ���ص اال�س��تهالك الو�س��يط اي�ض��ا وف��ر م�س��ح االنت��اج النبات��ي بيان��ات هام��ه وتف�صيلي��ة ح��ول م�س��تلزمات االنت��اج
ال�سلعية واخلدمية ح�سب القيمة وللح�صول على قيمة اال�ستهالك الو�سيط بالأ�سعار اجلارية توزع امل�ستلزمات ال�سلعية
واخلدمية ح�س��ب نوعها وقيمتها بالإ�ضافة اىل امل�صاريف الأخرى والتي ت�ضاف اىل اال�س��تهالك الو�س��يط ح�س��ب نوعها
وقيمتها وذلك للح�صول على قيمة اال�س��تهالك الو�س��يط بالأ�س��عار اجلارية ،وللح�صول على قيمة اال�س��تهالك الو�س��يط
بالأ�سعار الثابتة مت ق�سمة قيمة كل نوع من اال�ستهالك الو�سيط بالأ�سعار اجلارية على الرقم القيا�سي املنا�سب له حيث
ا�س��تخدمت الأرق��ام القيا�س��ية التالي��ة يف عملي��ة التثبي��ت ،الرق��م القيا�س��ي لأ�س��عار امل�س��تهلك  ،الرق��م القيا�س��ي لأ�س��عار
املنتج�ين ال�صناعي�ين  ،الرق��م القيا�س��ي لأ�س��عار جت��ارة اجلمل��ة � ،أي�ض��ا يوف��ر م�س��ح االنت��اج النبات��ي بيانات ح��ول العمالة
الزراعي��ة ح�س��ب نوعها واجلن���س واجلن�س��ية وفئ��ة العمر بالإ�ضاف��ة اىل تعوي�ضات العاملني
 014الإنتاج احليواين
وت�ش��مل ه��ذه املجموع��ة تربي��ة وا�س��تيالد جمي��ع احليوان��ات با�س��تثناء احليوان��ات املائي��ة ،وتعت�بر ال�ثروة احليواني��ة �أح��د
اه��م الأن�ش��طة الفرعي��ة لقط��اع الزراعة ،وتوفر م�س��وح االنتاج احليواين (ق�س��م االنتاج احلي��واين /مديرية االح�صاءات
الزراعية) بيانات تف�صيلية حول االنتاج احليواين يف القطاع الزراعي حيث يوفر بيانات حول االنتاج من حيث الكمية
والقيم��ة واي�ض��ا بيان��ات ح��ول م�س��تلزمات االنت��اج وتعوي�ض��ات العامل�ين واالي��رادات وامل�صاري��ف وال�ضرائ��ب وتن�ش��ر يف
ن�ش��رة االح�ص��اءات الزراعي��ة ويت��م ن�ش��ر بيان��ات االنت��اج عل��ى م�س��توى ن��وع املنت��ج وكميت��ه وقيمت��ه وبن��اء ًا عل��ى ت�صنيف��ات
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االمم املتحدة يقوم ق�سم احل�سابات ال�سنوية ب�إعادة توزيع وت�صنيف هذه املنتجات ح�سب الت�صنيف ال�صناعي الدويل
جلمي��ع االن�ش��طة االقت�صادي��ة ( )ISIC4بحي��ث تت��م �إع��ادة وتوزي��ع كل منت��ج ح�س��ب الن�ش��اط اخلا���ص ب��ه ،وللح�ص��ول على
قيم��ة الإنت��اج القائ��م بالأ�س��عار اجلاري��ة م��ن االنت��اج احلي��واين يت��م �أخ��ذ قيم��ة االنت��اج ل��كل ن��وع م��ن بيانات م�س��ح االنتاج
احلي��واين ،وللح�ص��ول عل��ى قيم��ة الإنتاج القائم بالأ�س��عار الثابتة فقد مت التثبيت من خالل ا�س��تخدام الأرقام القيا�س��ية
ومت ا�ستخدام الرقم القيا�سي لأ�سعار اجلملة للح�صول على الإنتاج القائم بالأ�سعار الثابتة بحيث مت ق�سمة قيمة االنتاج
بالأ�س��عار اجلارية لكل نوع على الرقم القيا�س��ي امل�س��تخدم يف التثبيت.
وفيم��ا يخ���ص اال�س��تهالك الو�س��يط اي�ض��ا وف��ر م�س��ح االنت��اج احلي��واين بيانات هام��ه وتف�صيلية حول م�س��تلزمات االنتاج
ال�سلعية واخلدمية ح�سب القيمة وللح�صول على قيمة اال�ستهالك الو�سيط بالأ�سعار اجلارية توزع امل�ستلزمات ال�سلعية
واخلدمية ح�س��ب نوعها وقيمتها بالإ�ضافة اىل امل�صاريف الأخرى والتي ت�ضاف اىل اال�س��تهالك الو�س��يط ح�س��ب نوعها
وقيمتها وذلك للح�صول على قيمة اال�س��تهالك الو�س��يط بالأ�س��عار اجلارية ،وللح�صول على قيمة اال�س��تهالك الو�س��يط
بالأ�س��عار الثابتة مت ق�س��مة قيمة اال�س��تهالك الو�س��يط لكل نوع بالأ�س��عار اجلارية على الرقم القيا�س��ي املنا�س��ب له حيث
ا�س��تخدمت الأرق��ام القيا�س��ية التالي��ة يف عملي��ة التثبي��ت ،الرق��م القيا�س��ي لأ�س��عار امل�س��تهلك  ،الرق��م القيا�س��ي لأ�س��عار
املنتجني ال�صناعيني  ،الرقم القيا�س��ي لأ�س��عار جتارة اجلملة � ،أي�ضا يوفر م�س��ح االنتاج احليواين بيانات حول العمالة
الزراعية ح�سب نوعها واجلن�س واجلن�سية وفئة العمر بالإ�ضافة اىل تعوي�ضات العاملني ،بالإ�ضافة اىل اعداد حيوانات
املزرعة ح�س��ب النوع واجلن���س وال�س�لالة بالإ�ضافة اىل �أعدد املواليد والنافق
 02احلراجة وقطع الأخ�شاب:
وي�ش��مل ه��ذا الق�س��م زراع��ة االح��راج وان�ش��طة احل��راج االخ��رى (زراع��ة ا�ش��جار االخ�ش��اب ،وزراع��ة ا�ش��جار االح��راج،
وت�شغيل م�شاتل االحراج) وي�شمل اي�ضا قطع االخ�شاب (انتاج االخ�شاب ،جمع وانتاج احلطب ،انتاج الفحم بالأحراج)
واي�ضا جمع منتجات االحراج غري اخل�شبية (مثل الفطر والكم�أة ،التوت ،اجلوزيات ،ال�صمغ ،وغريها) بالإ�ضافة اىل
خدم��ات الدع��م للحراج��ة (ج��رد االح��راج ،خدم��ات اال�ست�ش��ارية للأح��راج ،تقيي��م االح��راج ،وغريه��ا) ،وتوف��ر مديرية
احل��راج /وزارة الزراع��ة بيان��ات �س��نوية ع��ن انت��اج احلراج��ة حي��ث توف��ر كميات االحط��اب املنتجة يف االرا�ض��ي اململوكة
واالرا�ض��ي االمريي��ة واي�ض��ا كمي��ات الفح��م املنتج��ة بالإ�ضاف��ة اىل كمي��ات ع��ود الق�صيب ،ويتم ن�ش��ر بيان��ات االنتاج على
م�س��توى نوع املنتج وكميته وبناء ًا على ت�صنيفات االمم املتحدة يقوم ق�س��م احل�س��ابات ال�س��نوية ب�إعادة توزيع وت�صنيف
ه��ذه املنتج��ات ح�س��ب الت�صني��ف ال�صناع��ي ال��دويل جلمي��ع االن�ش��طة االقت�صادي��ة ( )ISIC4بحيث تتم �إع��ادة وتوزيع كل
منتج ح�سب الن�شاط اخلا�ص به ،وحل�ساب االنتاج القائم للحراجة وقطع االخ�شاب بالأ�سعار اجلارية تتم �ضرب كميات
االنت��اج ال��واردة م��ن مديري��ة احل��راج يف وزارة الزراع��ة يف �أ�س��عارها (�س��عر الأ�س��واق املركزي��ة) (يف ح��ال توفره��ا) ويف
حامل عدم توفر هذه الأ�سعار ف�إنه يتم اللجوء اىل تقدير �أ�سعار من خالل الرقم القيا�سي لأ�سعار امل�ستهلك  ،وللح�صول
على االنتاج القائم للحراجة بالأ�سعار الثابتة نقوم ب�ضرب الكميات املنتجة يف �سنة املقارنة (احلالية) ب�أ�سعارها (�سعر
اال�س��واق املركزية) يف �س��نة اال�سا�س .
وفيم��ا يخ���ص اال�س��تهالك الو�س��يط اي�ض��ا مت تقدي��ر م�س��تلزمات االنت��اج ال�س��لعية واخلدمي��ة بالتن�س��يق م��ع مديري��ة
احل��راج ،وت��وزع امل�س��تلزمات ال�س��لعية واخلدمي��ة ح�س��ب نوعه��ا وقيمته��ا وذل��ك للح�صول على قيمة اال�س��تهالك الو�س��يط
بالأ�س��عار اجلارية ،وللح�صول على قيمة اال�س��تهالك الو�س��يط بالأ�س��عار الثابتة مت ق�س��مة قيمة اال�س��تهالك الو�س��يط لكل
ن��وع بالأ�س��عار اجلاري��ة عل��ى الرق��م القيا�س��ي املنا�س��ب ل��ه حي��ث ا�س��تخدمت الأرق��ام القيا�س��ية التالية يف عملي��ة التثبيت،
الرقم القيا�سي لأ�سعار امل�ستهلك  ،الرقم القيا�سي لأ�سعار املنتجني ال�صناعيني ،الرقم القيا�سي لأ�سعار جتارة اجلملة .
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� 03صيد الأ�سماك وتربية املائيات:
وي�ش��مل ه��ذا الق�س��م حما�صي��ل م�صائ��د الأ�س��ماك وم��زارع تربي��ة املائي��ات ،وتوف��ر م�س��وح اال�س�تراتيجية الزراعي��ة
(مديرية االح�صاءات الزراعية) بيانات تف�صيلية عن قطاع اال�سماك حيث يوفر بيانات حول االنتاج من حيث الكمية
والقيمة واي�ضا بيانات حول م�ستلزمات االنتاج وتعوي�ضات العاملني وااليرادات وامل�صاريف وال�ضرائب وتن�شر يف ن�شرة
اال�س�تراتيجية الزراعي��ة ويت��م ن�ش��ر بيان��ات االنت��اج عل��ى م�س��توى ن��وع املنت��ج وكميته وقيمت��ه وبناء ًا عل��ى ت�صنيفات االمم
املتحدة يقوم ق�سم احل�سابات ال�سنوية ب�إعادة توزيع وت�صنيف هذه املنتجات ح�سب الت�صنيف ال�صناعي الدويل جلميع
االن�ش��طة االقت�صادي��ة ( )ISIC4بحي��ث تت��م �إع��ادة وتوزي��ع كل منت��ج ح�س��ب الن�ش��اط اخلا���ص ب��ه ،وللح�ص��ول عل��ى قيم��ة
الإنت��اج القائ��م م��ن �صي��د اال�س��ماك وتربي��ة املائي��ات بالأ�س��عار اجلاري��ة توف��ر ن�ش��رة الإح�ص��اءات الزراعي��ة قيم��ة االنتاج
لل�صي��د البح��ري ومل��زارع اال�س��ماك بالأ�س��عار اجلاري��ة ،وللح�ص��ول عل��ى قيم��ة االنت��اج القائم م��ن �صيد اال�س��ماك وتربية
املائيات بالأ�سعار الثابتة مت ق�سمة قيمة االنتاج القائم من �صيد اال�سماك وتربية املائيات بالأ�سعار اجلارية على الرقم
القيا�س��ي حيث ا�س��تخدم الرقم القيا�س��ي لأ�س��عار اجلملة.
وفيم��ا يخ���ص اال�س��تهالك الو�س��يط اي�ض��ا وف��ر م�س��ح اال�س��ماك بيان��ات تف�صيلي��ة ح��ول م�س��تلزمات االنت��اج ال�س��لعية
واخلدمي��ة ح�س��ب الن��وع م��ن حي��ث الكمي��ة والقيم��ة وللح�ص��ول عل��ى قيم��ة اال�س��تهالك الو�س��يط ل�صي��د اال�س��ماك وتربي��ة
املائي��ات بالأ�س��عار اجلاري��ة مت ا�س��تخدام القي��م املذك��ورة ،وللح�ص��ول عل��ى قيم��ة اال�س��تهالك الو�س��يط ل�صي��د اال�س��ماك
وتربي��ة املائي��ات بالأ�س��عار الثابت��ة ف�إن��ه مت ق�س��مة كل ن��وع عل��ى الرق��م القيا�س��ي املنا�س��ب ل��ه ،حي��ث ا�س��تخدمت االرق��ام
القيا�سية التالية يف عملية التثبيت الرقم القيا�سي لأ�سعار اجلملة  ،الرقم القيا�سي لأ�سعار امل�ستهلك  ،والرقم القيا�سي
لأ�س��عار املنتج�ين ال�صناعي�ين.
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الف�صل الرابع

اال�شكاليات االح�صائية يف البيانات واملعلومات الزراعية
او ًال :ا�ستنتاجات اال�ستبيان

لغر���ض معرف��ة وحتدي��د نق��اط ال�ضع��ف واخلل��ل يف البيان��ات واملعلوم��ات الزراعي��ة الت��ي يع��اين منه��ا نظ��ام االح�ص��اءات
الزراعية يف البلدان العربية ،مت اعداد ا�ستبيان للغر�ض كما هو مبني يف امللحق رقم  5و�صمم من قبل خرباء خمت�صون
يف املعهد العربي للتدريب والبحوث الإح�صائية وار�س��اله اىل كل الوزرات والهيئات الزراعية واالجهزة االح�صائية.
كان م��ن امل�ؤم��ل ان يوف��ر ه��ذا اال�س��تبيان ح�ين تعبئت��ه م��ن قب��ل ال��وزرات والهيئ��ات الزراعي��ة واالجه��زة االح�صائي��ة
املعلوم��ات املطلوب��ة لتحدي��د امل�ش��اكل ومعرف��ة اماك��ن اخلل��ل ان �أمك��ن وبالت��ايل �إيج��اد احلل��ول املنا�س��بة له��ا ،وذل��ك م��ن
خالل اجراء حتليل وتقييم لنقاط القوة وال�ضعف يف نظام االح�صاء الزراعي والذي ي�شمل التقييم على جمع ،ومعاجلة
ون�ش��ر الإح�صاءات التي يتم جمعها من خالل امل�س��وح والتعدادات وامل�صادر االخرى امل�س��تخدمة يف الدولة ومن �ضمنها
ال�س��جالت الإدارية.
لقد مت ت�صميم هذا اال�س��تبيان الق�صري بهدف ت�ش��خي�ص الواقع احلايل وحتديد نقاط ال�ضعف واخللل املوجودة حاليا
يف العم��ل ،ودرا�س��ة التج��ارب الرائ��دة يف ال��دول العربي��ة الت��ي ت�س��تخدم املمار�س��ات الف�ضل��ى يف عمله��ا ،وتلبي��ة احلاج��ة
الوطنية وحاجة املنظمات الدولية والإقليمية .واي�ضا يهدف اىل التعرف على كيفية تبادل البيانات والتوافق حولها بني
الأجه��زة الإح�صائي��ة ووزارات وهيئ��ات الزراع��ة بالوطن العربي واهم ال�صعوبات وامل�ش��اكل التي تعرت�ض هذه اجلهات،
بالإ�ضاف��ة اىل اق�تراح بع���ض احلل��ول الت��ي م��ن �ش��انها ان توف��ق ب�ين اجله��ات م��ن حي��ث �س��رعة تب��ادل املعلوم��ات و�ضم��ان
جودته��ا واختي��ار التوقي��ت املنا�س��ب لذل��ك و�ضم��ان دميوم��ة الإنت��اج االح�صائ��ي خا�ص��ة فيم��ا يتعل��ق باحل�س��ابات القومي��ة
�س��واء الربعية او ال�س��نوية.
وبل��غ جمم��وع ا�س��تمارات اال�س��تبيان املوزع��ة عل��ى جمتم��ع الدرا�س��ة  44جه��ة موزع��ة ب�ين وزارات زراع��ة وهيئ��ات زراعي��ة
(عدده��ا  ،)22و�أجه��زة �إح�صائي��ة (عدده��ا  )22يف كام��ل الوط��ن العرب��ي.
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قائمة بالدول التي مت ار�سال اال�ستبيانات اليها والدول التي قمت بار�سال اال�ستبيانات معب�أة
الدول التي قامت بار�سال اال�ستبيانات
الدول التي مت ار�سال اال�ستبيانات اليها
معب�أة
ا�سم الدولة
الأجهزة
وزارات الزراعة
وزارات الزراعة
الأجهزة االح�صائية
االح�صائية
الأردن
×
×
االمارات
×
×
×
البحرين
×
×
اجلزائر
×
×
×
�سوريا
×
×
اليمن
×
×
×
ال�سودان
×
×
ال�صومال
×
×
فل�سطني
×
×
×
العراق
×
×
×
×
الكويت
×
×
×
املغرب
×
×
×
ال�سعودية
×
×
×
تون�س
×
×
م�صر
×
×
×
جيبوتي
×
×
عمان
×
×
قطر
×
×
×
لبنان
×
×
موريتانيا
×
×
جزر القمر
×
×
املجموع
22
2
9
22
وق��د بل��غ ع��دد ال��وزارات والهيئ��ات الزراعية التي ا�س��تجابت وار�س��لت اال�س��تبيان دولتان فقط �أي بن�س��بة ا�س��تجابة حوايل
 .% 9ام��ا الأجه��زة الإح�صائي��ة ،ف��كان ع��دد الأجه��زة الت��ي �أر�س��لت اال�س��تبيان ه��و  8اجه��زة �أي بن�س��بة ا�س��تجابة بلغ��ت
ح��وايل  .% 40وب�ش��كل اجم��ايل ن�س��بة اال�س��تجابة العام��ة ملجتم��ع الدرا�س��ة بلغ��ت .% 25
وبغ���ض النظ��ر ع��ن �ضع��ف اال�س��تجابة اال ان��ه بع��د االط�لاع عل��ى اال�س��تبيانات التي مت تعبئته��ا والبالغ عدده��ا  11وبتحليل
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ال�س���ؤال حول املقرتحات ب�ش���أن معاجلة م�ش��كلة التباين بني البيانات وحتقيق االت�س��اق بينها مرتبه ح�س��ب الأولوية تبني
مايلي:
 - 1املق�ترح الأول ح��ول توحي��د املفاهي��م والتعاري��ف امل�س��تخدمة حي��ث اعتربت��ه خم�س��ة �أجه��زة �إح�صائي��ة �أولوي��ة
واعطت��ه رق��م واح��د وجه��ازان اح�صائي��ان اعت�برا يف املرتب��ة الثاني��ة وجه��از واح��د اعت�بره يف املرك��ز الرابع اما
وزارة واح��دة اعطت��ه مرتب��ة ثالث��ة �ضم��ن الأولي��ات ووزارة اخ��رى مل جت��ب عل��ى ه��ا املقرتح.
 - 2املق�ترح الث��اين ح��ول توحي��د الأدل��ة والت�صاني��ف الإح�صائي��ة امل�س��تخدمة :وزارة زراع��ة واح��دة اعتربت��ه �أولوي��ة
واعطته رقم واحد و�أربعة �أجهزة �إح�صائية اعتربتة باملرتبة الثانية �ضمن �أولوياتها وخم�سة �أجهزة �إح�صائية
اعتربت��ه باملرتب��ة الثالث��ة �ضم��ن �أولوياتها ووزارة زراعة واحدة مل جتب على هذا املقرتح.
 - 3املق�ترح الثال��ث ح��ول تدري��ب وت�أهي��ل الك��وادر الوطنية يف املجاالت الإح�صائية املختلفة :ثالث �أجهزة �إح�صائية
اعتربت��ه �أولوي��ة رق��م واح��د �ضم��ن اولياتها ملعاجلة م�ش��كلة التباين بني البيانات وحتقيق االت�س��اق ووزارة زراعة
واح��دة اعتربت��ه يف املرتب��ة الثاني��ة وث�لاث �أجه��زة �إح�صائي��ة اعتربت��ة يف املرتب��ة الثالث��ة وجه��ازان اح�صائي��ان
اعت�براه يف املرتب��ة الرابع��ة وهن��اك جه��از اح�صائ��ي واح��د وكذلك وزارة زراعة واحدة مل جت��ب على هذا املقرتح.
 - 4املق�ترح الراب��ع ح��ول اال�س��تعانة بالتقني��ات احلديث��ة يف املج��االت الإح�صائي��ة مب��ا ي���ؤدي �إىل توف�ير وتدف��ق
البيانات الإح�صائية بال�س��رعة والدقة املطلوبة :جهازان اح�صائيان اعتربا هذا املقرتح الأولوية الثانية و�س��تة
�أجه��زة �إح�صائي��ة ووزارة زراع��ة واح��دة اعت�بروه يف املرتب��ة الرابع��ة �ضم��ن اولوياته��م وهن��اك جه��از اح�صائ��ي
واح��د وكذل��ك وزارة زراع��ة واح��دة مل جت��ب عل��ى ه��ذا املق�ترح.

ثانياً :ا�ستنتاجات الور�شة االقليمية

عقدت املنظمة العربية للتنمية الزراعية بالتعاون مع املعهد العربي للتدريب والبحوث الإح�صائية ور�ش��ة عمل عن بعد
ح��ول اح��كام التن�س��يق والتوا�ص��ل ب�ين الأجه��زة الإح�صائي��ة القطرية ووزارة الزراعه خالل الفرتة  29 - 28اذار /مار���س
 ،2021حي��ث هدف��ت بالأ�سا���س �إىل العم��ل عل��ى �إيج��اد حل��ول للتن�س��يق والتوا�ص��ل ب�ين الأجه��زة الإح�صائي��ة يف ال��دول
العربي��ة والتواف��ق ح��ول �أه��م �آلي��ات التن�س��يق والتوا�ص��ل بحي��ث �أن��ه يف النهاي��ة تتمك��ن املنظم��ة العربي��ة للتنمي��ة الزراعية
م��ن احل�ص��ول عل��ى البيان��ات الالزم��ة م��ن م�ص��در واح��د ،وتك��ون لديه��ا جمي��ع البيان��ات يف الوق��ت املنا�س��ب .وق��د ح�ض��ر
ه��ذه الور�ش��ة  41م�ش��ارك ًا م��ن خمتل��ف ال��دول العربي��ة واملنظم��ات االقليمي��ة وق��د مت تق��دمي جمل��ة م��ن اوراق عم��ل رك��زت
بالأ�سا���س عل��ى التن�س��يق والتوا�ص��ل وتب��ادل البيان��ات م��ا ب�ين الأجه��زة الإح�صائية وال��وزارات وهيئات الزراع��ة يف الدول
العربي��ة واملنظم��ة العربي��ة للتنمي��ة الزراعي��ة بهدف تذلي��ل ال�صعوبات بخ�صو�ص تبادل البيان��ات الزراعية .وقد تركزت
ال�صعوب��ات والتحديات �أ�سا�س��ا ح��ول النقاط التالية:
 - 1التن�سيق بني اجلهات املعنية يف االح�صاءات الزراعية
 - 2توثي��ق الإج��راءات والأ�س��اليب والت�س��ميات واملعاي�ير لر�ص��د ومراقب��ة ج��ودة جم��ع الإح�ص��اءات ومعاجلته��ا
ون�ش��رها ،و�صياغ��ة تقاري��ر ع��ن ج��ودة العملي��ات الإح�صائي��ة املختلف��ة املنف��ذة عل��ى جميع امل�س��تويات وا�س��تعمال
التقني��ات احلديث��ة .يف جم��ال جم��ع البيان��ات الزراعي��ة.
 - 3احلاجة لتطوير متزايد للتن�سيق والتوا�صل بني خمتلف الأنظمة املعلوماتية للم�ساهمة يف تقريب املعلومات.
 - 4العمل على توفري النق�ص احلا�صل بالبيانات من خالل ا�س��تخدام نظم املعلومات اجلغرافية يف جمع البيانات
االح�صائية بالتن�سيق بني املنظمة واالجهزة االح�صائية يف الدول العربية.
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 - 5يف �ض��وء تف�ش��ي جائح��ة كورون��ا �أ�صبح��ت احلل��ول الرقمي��ة �أك�ثر �أهمي��ة م��ن �أي وق��ت م�ض��ى لل�س��ماح من ت�س��خري
الق��وة الرقمي��ة لأجراء االح�ص��اءات املطلوبة.
يتب�ين م��ن اوراق عم��ل امل�ش��اركني الت��ي ت�ضمن��ت امل�ش��اكل الت��ي يع��اين منها االح�ص��اء الزراعي واقرتاح حل��ول لها وكذلك
التو�صي��ات الت��ي انبثق��ت ع��ن ه��ذه الور�ش��ة انه��ا مكن��ت م��ن التع��رف ودرا�س��ة �آلي��ات التن�س��يق وتب��ادل البيان��ات الزراعي��ة
والتواف��ق حوله��ا ب�ين ال��وزارات والهيئ��ات الزراعي��ة والأجه��زة الإح�صائي��ة باك�ثر عم��ق وق��د ات�ض��ح �أن املعلوم��ات
والإح�صاءات املوثقة والدقيقة واحلديثة ويف وقتها �ضرورية وهي حجر الأ�سا�س لو�ضع ال�سيا�سات املختلفة املرتبطة بها
عل��ى كاف��ة امل�س��تويات ،وذل��ك م��ن خالل االلت��زام باملعايري واملفاهيم املعتمدة دولي ًا يف جمال �إنت��اج البيانات الإح�صائية
الزراعية املبنية على �أ�س�س مهنية قادرة على اال�ستجابة وعلى تلبية حاجات امل�ستخدمني و�أن تكون دقيقة وغري منحازة
وذو ج��ودة عالي��ة مت�س��قة م��ع املعايري الدولية.
وميكن تلخي�ص الإ�شكاليات بني امل�ؤ�س�سات التي تقوم بجمع البيانات عن القطاع الزراعي مبا يلي:
 - 1اختالف املنهجيات جمع البيانات واملعلومات الزراعية وعدم توفرها يف الوقت املنا�سب.
 - 2ت�ض��ارب يف املعلوم��ات الإح�صائي��ة لتع��دد اجله��ات الت��ي تق��وم بجم��ع البيان��ات الزراعي��ة مم��ا ي���ؤدي اىل ع��دم
موثوقيتها.
 - 3احلد من فر�ص التخطيط ال�سليم للتنمية الزراعية ب�سبب عدم توفرها بالوقت املنا�سب.
 - 4ت�أخ�ير تزوي��د الأجه��زة الإح�صائي��ة بالبيان��ات الزراعي��ة يف الوق��ت املنا�س��ب مما ي�ؤثر �س��لب ًا على رزنامة الن�ش��ر
وخا�صة البيانات املتعلقة باحل�سابات القومية ال�سنوية والربعية.
 - 5ت�ش��كيك متب��ادل بخ�صو���ص ج��ودة البيان��ات الزراعي��ة املعاجل��ة اح�صائي��ا لع��دم وج��ود برتوك��ول وحدود ل�ضبط
جودة البيانات التي يتم جمعها.
� - 6ضع��ف ا�س��تخدام املعاي�ير الدولي��ة لبع���ض اجله��ات اجلامع��ة واملنتج��ة للبيان��ات الإح�صائي��ة وبالت��ايل هن��اك
�صعوب��ة كب�يرة يف عملي��ة املقارن��ة ب�ين القطاع��ات االقت�صادي��ة الأخ��رى املكون��ة للن��اجت الإجمايل القوم��ي او على
�صعي��د املقارن��ة بني ال��دول املختلفة.

ثالثاً :احللول املقرتحة

لتوف�ير اح�ص��اءات زراعي��ة ومعلوم��ات موثوق��ة ودقيق��ة ف�إن��ه يق�ترح ت�ش��كيل «جلن��ة للإح�ص��اءات الزراعي��ة» مكون��ة م��ن
مندوب�ين ع��ن االجه��زة االح�صائي��ة يف الوط��ن العرب��ي ووزارات الزراع��ة والهيئ��ات الزراعي��ة وكذل��ك م��ن م�س��تخدمي
البيان��ات والإح�ص��اءات الزراعي��ة يف القطاع�ين اخلا���ص والع��ام تن��اط به��ا مهم��ة حتدي��د البيان��ات واملعلوم��ات املطلوب��ة
وال�ضروري��ة ومراجع��ة منهجي��ة جم��ع ه��ذه املعلوم��ات مب��ا يف ذل��ك ت�صمي��م العين��ة واال�س��تمارات امل�س��تخدمة واجله��ة �أو
اجله��ات الت��ي تت��وىل �أو ت�ش��ارك يف جمعه��ا كل ح�س��ب اخت�صا�صه��ا ،ومراجع��ة البيان��ات االح�صائي��ة وتوفريه��ا للجه��ات
املعني��ة عل��ى �أن ت�أخ��ذ اللجن��ة بع�ين االعتب��ار م��ا يلي:
 - 1تو�س��يع قاع��دة املعلوم��ات والبيان��ات لت�ش��مل توف�ير جمي��ع البيان��ات ال�ضروري��ة ملتابع��ة التط��ورات يف القط��اع
الزراع��ي ا�س��تنادا �إىل معلوم��ات دقيق��ة وم�ؤك��دة.
 - 2مراجع��ة منهجي��ة جم��ع البيان��ات الت��ي تق��وم اجله��ات املختلف��ة بجمعه��ا بحي��ث تعك���س ه��ذه البيان��ات �ش��موليتها
ودقته��ا وتفا�صيله��ا ،الأهمي��ة االقت�صادي��ة واالجتماعي��ة والبيئي��ة للم��وارد �أو املحا�صي��ل �أو الن�ش��اطات الزراعي��ة
54

-3

-4

-5

-6

الت��ي يت��م �إع��داد البيان��ات ب�ش���أنها و�أن تف��ي املعلوم��ات االح�صائية مبتطلبات م�س��تخدميها.
�إع��ادة النظ��ر يف امل�صطلح��ات والتعاري��ف امل�س��تعملة يف �إع��داد البيان��ات واالح�ص��اءات الزراعية وتوحيدها على
م�ستوى كافة اجلهات املنتجة للإح�صاءات الزراعية وفق املعايري الدولية.
قي��ام االجه��زة االح�صائي��ة يف الوط��ن العرب��ي بالتع��اون م��ع اجلهات املكلفة بجمع البيان��ات واملعلومات الزراعية
بو�ض��ع برنام��ج متكام��ل لتدري��ب الك��وادر االح�صائية وفق املعاي�ير املتبعة دوليا.
قي��ام كل جه��ة جامع��ه للمعلوم��ات بجم��ع البيان��ات وفق��ا للمنهجي��ة املح��ددة م��ن قبل اللجنة والنم��وذج املعد لهذه
الغاي��ة وتزوي��د االجه��زة االح�صائي��ة به��ا يف الوق��ت املح��دد.
االلت��زام باعتم��اد جه��ة معين��ة تك��ون ه��ي الوحي��دة كم�ص��در للإح�ص��اءات الزراعي��ة الوطني��ة لغاي��ات توحي��د
الرق��م الزراع��ي ولتف��ادي االزدواجي��ة والت�ض��ارب.

جلنة الإح�صاءات الزراعية ومهامها

رابعاً :تو�صيات الدرا�سة

 - 1التن�س��يق الت��ام ب�ين اجله��ات اجلامع��ة للبيان��ات االح�صائي��ة �س��واء كان��ت اجه��زة اح�صائي��ة او وزارات وهيئ��ات
زراعي��ة ،وذل��ك ع��ن طري��ق ت�ش��كيل جلن��ة للإح�ص��اءات الزراعي��ة مكونة م��ن مندوبني عن االجه��زة االح�صائية
واجلهات االخرى اجلامعة للبيانات الزراعية وكذلك اهم اجلهات يف القطاع اخلا�ص من م�ستخدمي البيانات
واملعلوم��ات الزراعي��ة م��ن اج��ل من��ع االزدواجي��ة والت�ض��ارب يف البيان��ات و�إه��دار اجله��ود و�ضم��ان اال�س��تخدام
االمث��ل للموارد.
 - 2مراجع��ة امل�صطلح��ات والتعاري��ف امل�س��تعملة يف �إع��داد البيان��ات واالح�ص��اءات الزراعي��ة وتوحيده��ا عل��ى م�س��توى
جمي��ع اجله��ات اجلامع��ة وامل�س��تخدمة للبيان��ات االح�صائي��ة الزراعي��ة وف��ق املعاي�ير الدولي��ة املعتم��دة م��ن قب��ل
املنظم��ات الدولي��ة كمنظم��ة االغذي��ة والزراع��ة الدولي��ة واملكت��ب االح�صائي لهيئ��ة االمم املتحدة.
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 - 3قي��ام كل جه��ة جامع��ه للمعلوم��ات بجم��ع البيان��ات وفق��ا للمنهجي��ة املحددة من قبل جلن��ة الإح�صاءات الزراعية
والنموذج املعد لهذه الغاية وتزويد االجهزة االح�صائية بها يف الوقت املحدد.
 - 4العم��ل عل��ى توف�ير البيان��ات م��ن خ�لال ا�س��تخدام نظ��م املعلوم��ات اجلغرافي��ة يف جم��ع البيان��ات االح�صائي��ة
بالتن�س��يق ب�ين املنظم��ة واالجه��زة االح�صائي��ة يف ال��دول العربي��ة (اجله��از املرك��زي للإح�ص��اء ووزارات
الزراع��ة).
 - 5العم��ل عل��ى توحي��د �إط��ار جم��ع وحتلي��ل ون�ش��ر الإح�ص��اءات ل�ضم��ان االت�س��اق يف اجل��ودة وموثوقي��ة املعلوم��ات
االح�صائي��ة.
 - 6االلت��زام باعتم��اد الإح�ص��اء الزراع��ي او م��ن مياثل��ه م��ن �أجه��زة كم�صدر وحيد للإح�ص��اءات الزراعية الوطنية
لغايات توحيد الرقم الزراعي الوطني ولتفادي االزدواجية والت�ضارب يف البيانات.
 - 7االلت��زام باملعاي�ير واملفاهي��م املعتم��دة دولي��ا يف جم��ال انت��اج البيان��ات االح�صائي��ة الزراعي��ة املبني��ة عل��ى ا�س���س
مهنية قادرة على اال�س��تجابة وتلبية حاجات امل�س��تخدمني ،بحيث تكون هذه البيانات دقيقة وغري منحازة وذو
جودة عالية مت�س��قة مع املعايري الدولية.
 - 8تنمي��ة الق��وي الب�ش��رية و�إدارته��ا ،وتطوي��ر الق��درات للك��وادر االح�صائي��ة يف ال��دول العربي��ة م��ن حي��ث تن��وع
التخ�ص�ص��ات والع��دد ،وامله��ارات الالزم��ة لإنت��اج وتزوي��د وا�س��تخدام الإح�ص��اءات عل��ى ح��د �س��واء ،وبكف��اءة
وفعالي��ة وذل��ك ب�أ�ش��راكهم يف دورات تدريبي��ة تخ�ص�صي��ة.
 - 9تطوي��ر ال ُبن��ى التحتي��ة يف جم��ال البيان��ات واملعلوم��ات االح�صائي��ة الزراعي��ة وذل��ك بتوف�ير نظ��م املعلوم��ات
اجلغرافي��ة لبع���ض ال��دول العربي��ة بالإ�ضاف��ة اىل الرب��ط ال�ش��بكي.
 - 10حتدي��د امل��دى الزمن��ي لإج��راءات �إع��داد وكتاب��ة البيان��ات وعم��ل املراجع��ات النهائي��ة ويف�ض��ل ان يت��م التوا�ص��ل
ح��ول البيان��ات املطلوب��ة وتق�س��يمها �إىل جمامي��ع يف بداي��ة الع��ام حي��ث يت��م جتهي��ز البي��ان مبج��رد االنته��اء من��ه
و�إع��داده ومراجعت��ه وبالت��ايل يوف��ر الوقت ويتالفى �أ�س��باب الت�أخري.
 - 11توثي��ق الإج��راءات والأ�س��اليب والت�س��ميات واملعاي�ير لر�ص��د ومراقب��ة ج��ودة جم��ع الإح�ص��اءات ومعاجلته��ا
ون�ش��رها ،و�صياغ��ة تقاري��ر ع��ن ج��ودة العملي��ات الإح�صائي��ة املختلف��ة املنف��ذة عل��ى جمي��ع امل�س��تويات،
 - 12ا�س��تعمال التقني��ات احلديث��ة املتعلق��ة خا�ص��ة بنظ��م املعلوم��ات اجلغرافي��ة بجم��ع وحتلي��ل ون�ش��ر البيان��ات
الإح�صائي��ة.
 - 13يف �ض��وء تف�ش��ي جائح��ة كورون��ا� ,أ�صبح��ت احلل��ول الرقمي��ة �أك�ثر �أهمي��ة م��ن �أي وقت م�ضى لل�س��ماح بت�س��خري ما
تتيح��ه الرقمنة الجناز االح�صاءات املطلوبة.
 - 14تدعي��م النهو���ض مبكان��ة الإح�صائي��ات الزراعي��ة �ضم��ن الإح�صائي��ات العام��ة( ،عل��ى امل�س��توى القطري وكذلك
على امل�ستوى العربي).
 - 15تنفيذ ور�ش عمل وطنية لإحكام التن�سيق بنب الأجهزة والوحدات الإح�صائية القطرية
� - 16إن�ش��اء من�ص��ات للتوا�ص��ل ب�ين م��دراء الإح�ص��اء الزراع��ي بال��دول العربي��ة لتب��ادل املع��ارف واخل�برات يف جمال
الإح�صاءات الزراعية.
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امللحق رقم ()1

التعاريف وامل�صطلحات الإح�صائية الزراعية

التجم��ع ال�س��كاين :ه��و امل��كان ال��ذي يقي��م في��ه ال�س��كان ك�أف��راد �أو جماع��ات يف مب��ان وم�س��اكن ثابت��ة �أو متحرك��ة .وق��د
يك��ون التجم��ع مرك��زا ملمار�س��ة ن�ش��اط اقت�ص��ادي واح��د �أو �أك�ثر ،وتختل��ف التجمع��ات ال�س��كانية اختالف��ا كب�ير ًا م��ن حيث
حجم ال�سكان فيها .وعادة ما يحمل التجمع ال�سكاين ا�سما مييزه عن التجمعات الأخرى ويتكون التجمع ال�سكاين من
بل��وك واحد �أو �أكرث.
البل��وك :جمموع��ة م��ن املب��اين تك��ون جتمع��ا �س��كانيا �أو ج��زءا م��ن جتم��ع �س��كاين ،ل��ه ح��دود ا�صطناعي��ة كال�ش��وارع
املعب��دة وغ�ير املعب��دة ،الدخ�لات واملم��رات ،الأدراج� ،أعم��دة الكهرب��اء ،الهاتف و�س��كة احلديد ...ال��خ� ،أو حدود طبيعية
كاجلبال ،الأنهـار والأوديـة ميكن التعرف عليها على الطبيعة ب�سهولة .وقد و�ضع حول حدود كل بلوك عالمات مميزة
ذات �أ�ش��كال م�س��تطيلة تب�ين ح��دوده اخلارجي��ة وحتم��ل رقم��ا مييزه عن البل��وكات املجاورة.
ال�ش��ارع (الطري��ق) :مم��ر ع��ام �أو خا���ص ي���ؤدي �إىل مداخ��ل مبن��ى �أو �أك�ثر ،وق��د يكون ال�ش��ارع مر�صوف ًا (معب��د ًا) �أو غري
مر�ص��وف (تراب��ي) ،وق��د يك��ون م�س��تقيما �أو متعرج�� ًا ،وق��د يك��ون مفتوح��ا من طرفني �أو م�س��دودا من طرف واحـ��د .وقد
يك��ون لل�ش��ارع ا�س��م ميي��زه ع��ن غ�يره م��ن ال�ش��وارع املج��اورة �أو القريب��ة منه وق��د ال يكون له ا�س��م ،وقد يكون اال�س��م الذي
يعرف به ال�ش��ارع له �صفة ر�س��مية �أو انه بدون �أي �صفة ر�س��مية.
املبن��ى :ه��و كل م�ش��يد قائ��م بذات��ه مثب��ت عل��ى الياب�س��ة �أو امل��اء ب�صف��ة دائم��ة �أو م�ؤقت��ة مك��ون م��ن �أي م��ادة كان��ت ،يتكون
من طابق واحد �أو �أكرث ولـ��ه �س��قف ،ي�س��تخدم ل�س��كن الآدميني �أو ملمار�س��ة العمل �أو العبادة �أو الت�س��لية ،له باب (مدخل)
�أو �أك�ثر ي���ؤدي م��ن طري��ق ع��ام �أو خا���ص �إىل جمي��ع �أو غالبي��ة م�ش��تمالته .تعت�بر ملحق��ات املبن��ى مث��ل (الك��راج ،دكان،
دورة املي��اه ،املخ��زن) م��ن تواب��ع املبن��ى الأ�سا�س��ية ولي�س��ت مب��اين م�س��تقلة ،ال تعترب مباين كذلك كل م��ن مظالت مواقف
البا�ص��ات ،اجل�س��ور و�أك�ش��اك وحم��والت الكهرباء واملب��اين املهجورة.
امل�س��كن :هو عبارة عن مبنى ب�أكمله (�أو جزء من مبنى) له جدران و�س��قف ،اعد �أ�صال ل�س��كن �أ�س��رة معي�ش��ية واحدة �أو
�أك�ثر مهم��ا كان��ت �صف��ة �إ�ش��غاله حت��ى وان كان خالي��ا �أو مغلق��ا �أو حت��ت الت�ش��ييد وقت امل�س��ح .يتكون امل�س��كن من غرفة �أو
�أكرث مع منافعها ولـ��ه باب م�س��تقل عن امل�س��اكن الأخرى ي�ؤدي مبا�ش��رة (�أو عن طريق ممر �أو درج) �إىل الطريق العام
دون املرور مب�ساكن �أخرى .وال تعترب م�سكنا املباين املهجورة التي ال ت�صلح لل�سكن الآدمي.
املن�ش��أة :ه��ي م��كان ثاب��ت ي��زاول في��ه ن�ش��اط اقت�ص��ادي واح��د �أو �أن�ش��طة متكامل��ة �أو متماثل��ة ،وميل��ك هذه املن�ش��اة مالك
واح��د ،ف��ردا كان �أو �ش��ركة� ،أي �أن املال��ك ق��د يك��ون �ش��خ�صا طبيعي��ا �أو اعتباري��ا .وتعت�بر جمي��ع الأماك��ن املوجودة داخل
مبن��ى واح��د �أو جمموع��ة مب��اين داخ��ل �س��ور من�ش��اة واح��دة طامل��ا ميلكه��ا �ش��خ�ص طبيع��ي �أو اعتب��اري واحد ،ي��زاول فيها
ن�ش��اط اقت�ص��ادي واح��د �أو متكام��ل �أو متماث��ل .ولأغرا���ض التع��داد الزراع��ي الب��د من حتديد نوع املن�ش���أة فيما �إذا كانت
مزرع��ة منظم��ة ويج��ب حتدي��د ن��وع املزرع��ة ك�أن تك��ون مث�لا مزرعة دج��اج بيا�ض �أو الح��م �أو مزرعة �أبقار.
وب�إيجاز فان املن�ش��أة هي م�ش��روع �أو جزء من م�ش��روع مقام يف موقع واحد ويعمل �أ�سا�س��ا يف نوع واحد من الأن�ش��طة
الإنتاجية.
الأ�سرة :هي عبارة عن فرد �أو �أكرث ي�شغلون وحدة �سكنية م�ستقلة (�أو جزءا منها) .ولغايات التعداد هناك نوعان من
الأ�س��ر هما الأ�س��رة اخلا�صة والأ�س��رة اجلماعية .الأ�س��رة اخلا�صة فهي التي لها رئي���س (رب الأ�سرة) وي�ساهم �أفرادها
يف الإنف��اق م��ن دخ��ل رب الأ�س��رة �أو بع���ض �أفراده��ا ،وم��ن ال�ش��ائع وج��ود �صلة قرب��ى تربط معظم �أفراد الأ�س��رة الواحدة
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بع�ضهم ببع�ض .ومن ال�شائع �أي�ضا ا�شرتاكهم يف جميع وجبات الطعام �أو بع�ضها� .أما الأ�سرة اجلماعية فلي�س لها رب
�أ�س��رة وتتك��ون م��ن جمموع��ة �أف��راد ولكنه��م ال ي�ش�تركون مع��ا يف ترتيبات الدخ��ل والإنفاق مثل م�س��اكن العمال اجلماعية
وم�ساكن املمر�ضني واملمر�ضات خارج امل�ست�شفى وم�ساكن املعلمني واملعلمات ونزالء الفنادق وال�سجون وم�ساكن العجزة
والأيتام وامل�صحات العقلية وي�س��تثنى من ه�ؤالء مع�س��كرات اجلي���ش والأمن بكافة فروعها .ولأغرا�ض التعداد الزراعي
فان رب الأ�س��رة يف الأ�س��ر اجلماعية والتي تتعلق مب�س��اكن العمال اجلماعية هو الأكرب �س��نا.
احلدائ��ق املنزلي��ة :ه��ي ج��زء م��ن م�س��احة الأر���ض املحيط��ة باملن��زل خم�ص�ص��ة لزراع��ة اخل�ض��راوات �أو املحا�صي��ل
احلقلي��ة �أو الأ�ش��جار املثم��رة �أو �أ�ش��جار و�ش��جريات الزين��ة �أو الزه��ور وال��ورود �أو امل�س��طحات اخل�ض��راء.
احلي��ازة الزراعي��ة :ه��ي وح��دة اقت�صادي��ة للإنت��اج الزراع��ي تخ�ض��ع لإدارة واح��دة ،وت�ش��مل جمي��ع احليوان��ات املوج��ودة
وكل الأرا�ضي امل�ستعملة كليا �أو جزيئا لأغرا�ض الإنتاج الزراعي بغ�ض النظر عن امللكية �أو ال�شكل القانوين �أو امل�ساحة.
وق��د تك��ون �إدارة احلي��ازة الواح��دة بي��د �ش��خ�ص واح��د �أو �أ�س��رة ،وق��د ي�ش�ترك فيه��ا �ش��خ�صان �أو �أ�س��رتان �أو �أك�ثر ،وق��د
تتواله��ا ع�ش�يرة �أو قبيل��ة �أو ق��د ت��دار م��ن قب��ل �ش��خ�صية اعتباري��ة مث��ل �ش��ركة �أو جمعي��ة تعاوني��ة �أو جه��ة حكومي��ة .وق��د
تتك��ون ار���ض احلي��ازة م��ن ج��زء واح��د �أو �أك�ثر ،تقع يف منطق��ة واحدة �أو �أكرث من املناطق املنف�صل��ة �أو يف واحدة �أو �أكرث
م��ن الأق�س��ام الإقليمي��ة والإداري��ة ب�ش��رط �أن ي�ش�ترك جمي��ع �أج��زاء احليازة يف و�س��ائل �إنتاج واحدة مث��ل العمالة واملباين
الزراعي��ة والآالت الزراعي��ة وحيوان��ات اجل��ر .وال تعت�بر كال م��ن الن�ش��اطات االقت�صادي��ة التالي��ة حي��ازات زراعي��ة ك��ون
ن�ش��اطاتها تق��ع خ��ارج نط��اق الزراع��ة :ال�صي��د والقن���ص وتربي��ة حيوان��ات ال�صيد .وا�س��تغالل الغابات �أو قطع الأخ�ش��اب
و�صي��د الأ�س��ماك ،واخلدم��ات الزراعية ،وامل�ش��اتل اخلا�ص��ة واحلكومية.
وب�ش��كل خمت�ص��ر تع��رف احلي��ازة الزراعي��ة :عل��ى انه��ا وح��دة اقت�صادي��ة للإنت��اج الزراع��ي حت��ت �إدارة واح��دة وت�ش��مل
جميع ر�ؤو���س املا�ش��ية املوجودة فيها وكل الأر�ض امل�س��تخدمة لأغرا�ض الإنتاج الزراعي �س��واء ب�صورة كلية �أو جزئية،
ب�صرف النظر عن امل�س��مى �أو ال�ش��كل القانوين �أو احلجم
احلي��ازة النباتي��ة :ه��ي احلي��ازة الت��ي ت�ش��مل م�س��احتها كل الأرا�ض��ي امل�س��تعملة كلي��ا �أو جزيئ��ا لأغرا���ض الإنت��اج م��ن
حما�صي��ل خ�ض��راوات �أو املحا�صي��ل احلقلي��ة �أو الأ�ش��جار الثمري��ة بغ���ض النظ��ر ع��ن امللكي��ة �أو ال�ش��كل القان��وين.
احلي��ازة احليواني��ة :ت�صن��ف احلي��ازة عل��ى �أنه��ا حيواني��ة �إذا احت��وت عل��ى حيوان��ات فق��ط (كالأبق��ار وجم��ال وماع��ز
و�ض���أن والدواج��ن والنح��ل واال�س��ماك
وب�ش��كل عام تطبق كثري من الدول حد �أدنى حلجم احليازات الزراعية .ويكون ذلك مربرا على �أ�سا���س �أنه يوجد عادة
ع��دد �ضخ��م م��ن امللكي��ات ال�صغ�يرة ج��دا وال ت�س��هم �إال بق��در ي�س�ير يف الإنت��اج الزراع��ي الكل��ي ولي�س��ت اقت�صادي��ة م��ن
ناحية التكاليف ليتم �إدخالها يف الإح�صاء الزراعي� .إال �أنه يف كثري من الدول النامية ،ت�سهم الزراعة �صغرية احلجم
�إ�س��هاما كب�يرا يف �إم��دادات �أغذي��ة العائل��ة وتك��ون غالب��ا م�ص��درا مهما للدخل التكميل��ي للعائلة .ويف بع���ض الدول ،تكون
جلمي��ع امللكي��ات تقريب��ا بع���ض الأن�ش��طة الإنتاجي��ة الزراعية للح�س��ابات اخلا�صة ،مثل احلفاظ على قلي��ل من الدجاج �أو
امت�لاك حديقة مطبخ �صغرية.
وميكن ا�س��تخدام معايري خمتلفة لو�ضع احلدود الدنيا للحجم ،مثل م�س��احة احليازة ،م�س��احة املحا�صيل ،عدد ر�ؤو���س
املا�ش��ية� .إن �أح��د بدائ��ل و�ض��ع ح��دود دني��ا للحي��ازات الزراعي��ة ه��و تغطي��ة كاف��ة احلي��ازات الزراعية ب�ص��رف النظر عن
حجم احلازة.
احلي��ازة املختلط��ة :ت�صن��ف احلي��ازة عل��ى �أنه��ا حي��ازة خمتلط��ة يف ح��ال �ش��مولها عل��ى �أرا���ض ت�س��تغل لغاي��ات الإنت��اج
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النباتي وكذلك تربية احليوانات .وعليه ف�أن احليازة النباتية التي ت�ش��مل على اي نوع من احليوانات ت�صنف على �أنها
حي��ازة خمتلطة.
احلائ��ز الزراع��ي :ه��و �ش��خ�ص م��دين �أو �ش��خ�صيه اعتباري��ة ميار���س �س��يطرة �إداري��ة عل��ى ت�ش��غيل احلي��ازة الزراعي��ة
ويتخ��ذ ق��رارات رئي�س��ية فيم��ا يتعل��ق با�س��تخدام امل��وارد املتاح��ة .وتق��ع عل��ى عات��ق احلائ��ز م�س���ؤوليات فني��ة واقت�صادي��ة
خا�ص��ة باحلي��ازة وق��د يت��وىل جمي��ع امل�س���ؤوليات مبا�ش��رة �أو ي��وكل م�س���ؤوليات الإدارة اليومي��ة �إىل مدي��ر ب�أج��ر .ويف حالة
قيام ع�ضوين �أو �أكرث من �أع�ضاء الأ�س��رة ب�إدارة نف���س احليازة ف�أن رب الأ�س��رة هو الذي يعترب احلائز .ويف حالة قيام
فردي��ن �أو �أك�ثر ب���إدارة م�ش�تركة للحي��ازة وينتمي��ان لأ�س��ر خمتلف��ة يج��ب ت�س��جيل كل واح��د منه��م عل��ى انه حائز �ش��ريك.
ومبعن��ى اخ��ر احلائ��ز الزراع��ي ه��و �ش��خ�ص م��دين �أو جمموع��ة م��ن الأ�ش��خا�ص املدني�ين �أو �ش��خ�ص معن��وي يت��وىل
�صناع��ة الق��رارات الرئي�س��ية املتعلق��ة با�س��تخدام امل��وارد وميار���س الرقاب��ة الإداري��ة عل��ى �أعم��ال احلي��ازة الزراعي��ة.
نظ��ام حي��ازة الأر���ض (ح��ق اال�س��تغالل) :ه��ي الرتتيب��ات �أو احلق��وق الت��ي يتمك��ن احلائ��ز مبقت�ضاه��ا حي��ازة �أر���ض
احليازة وا�ستغاللها .وعليه ف�أن نظام حيازة الأر�ض قد يرجع �إىل ملكيتها (مملوكة �أو يف حكم اململوكة) �أو و�ضع اليد
�أو م�س��ت�أجرة مقاب��ل م��ال �أو م�س��ت�أجرة مقاب��ل ح�ص��ة م��ن الناجت.
�إدارة احلي��ازة :ويق�ص��د به��ا ال�ش��خ�ص املعن��ي ب���إدارة ن�ش��اطات احلي��ازة الزراعي��ة وا�س��تخدام مكوناته��ا ومتابع��ة تنفي��ذ
ه��ذه الأعم��ال ،وق��د يك��ون ال�ش��خ�ص املعن��ي ب���إدارة احلي��ازة:
● احلائز نف�سه حيث يتوىل املهام الإدارية املطلوبة وال يوجد �شخ�ص �أو �أ�شخا�ص �آخرين يقومون بهذا الدور.
● �أحد �أفراد الأ�سرة وقد يكون االبن �أو الزوجة مثال ،ويجب هنا حتديد جن�س ال�شخ�ص الذي يدير احليازة.
● مدير م�أجور وهو �شخ�ص �آخر يكلف ب�إدارة ن�شاطات احليازة اليومية لقاء اجر مادي �أو عيني.
الكيان القانوين للحائز :الكيان القانوين �أو الو�ضع القانوين للحائز يعني طبيعة احلائز والذي قد يكون:
● ف��رد :ه��و �ش��خ�ص م��دين (ذك��ر �أو �أنث��ى) وال��ذي ق��د يك��ون وحي��دا �أو رئي�س��ا للأ�س��رة �أو ان�ش��ط �أف��راد الأ�س��رة
و�أكرثه��م اهتمام��ا وان�ش��غاال ب���إدارة احلي��ازة.
● �أ�س��رة� :أي �أن �أك�ثر م��ن ف��رد يف الأ�س��رة الواح��دة م�س���ؤولني ع��ن احلي��ازة وي�ش�تركون يف اتخ��اذ الق��رارات اخلا�ص��ة
ب�إدارة احليازة.
● �أف��راد �ش��ركاء :ه��م �أ�ش��خا�ص ينتم��ون �إىل �أ�س��ر خمتلف��ة وي�ش�تركون يف اتخ��اذ الق��رارات اخلا�ص��ة ب���إدارة احلي��ازة
الزراعي��ة ويتحملون التبعات لت�ش��غيل احليازة.
● �ش��ركة م�س��جلة وفق قانون ال�ش��ركات :متثل احلالة التي ي�س��هم عدد من الأ�ش��خا�ص �أو اجلهات يف حيازة الأر�ض
وتتوىل �إدارة ال�شركة م�س�ؤولية الت�صرف مبواردها و�إدارتها ب�شكل مبا�شر �أو من خالل مدير ب�أجر.
● هيئ��ة حكومي��ة :يف حال��ة �أن تع��ود احلي��ازة �إىل هيئ��ة حكومي��ة تتوىل الت�صرف مبواردها وتديرها ب�ش��كل مبا�ش��ر �أو
من خالل مدير ب�أجر �أو م�ؤ�س�سة ف�أن احلائز يعترب هيئة حكومية.
م�ص��ادر متوي��ل احلي��ازة (م�ص��در القرو���ض) :يق�ص��د به��ا االلي��ة الت��ي مبوجبه��ا يت��م متويل احليازة وهي ام��ا عن طريق
املدخ��رات ال�ش��خ�صية للحائ��ز او م��ن خ�لال القرو���ض املتع��ددة امل�ص��ادر لتموي��ل م�ش��اريع خا�ص��ة باحلي��ازة .وال ب��د م��ن
الت�أكيد على �أن هذه القرو�ض هي لغايات متويل امل�شاريع الزراعية داخل نف�س احليازة ولي�ست خارجها �أو على جماالت
�أخرى.
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رب الأ�س��رة :ه��و ال�ش��خ�ص ال��ذي يع�ترف ب��ه الأع�ض��اء الآخ��رون ب�أن��ه الرئي���س ول��ه �س��لطة وم�س���ؤولية �أ�سا�س��ية يف تدب�ير
�ش���ؤون الأ�سرة.
امل��دىل باملعلوم��ات :ه��و ال�ش��خ�ص ال��ذي جتم��ع من��ه البيان��ات اخلا�ص��ة باحلي��ازة الزراعي��ة ويج��ب �أن يكون ق��ادر وم�ؤهل
لإعطاء تلك البيانات.
العم��ر :ه��و الف�ترة الزمني��ة الت��ي تف�ص��ل ما بني تاريخ امليالد وتاريخ املرجع الزمني جلمع البيانات حم�س��وبة بال�س��نوات
التقوميي��ة الكامل��ة� ،أي ب�إهم��ال ال�ش��هور والأي��ام مهم��ا كان عدده��ا ،مث�لا يعت�بر عم��ر ال�ش��خ�ص � 12س��نة �إذا كان عم��ره
� 12س��نه و� 9شهور.
العامل الزراعي الدائم :هو ال�شخ�ص الذي يعمل ب�شكل منتظم وم�ستمر يف احليازة خالل ال�سنة الزراعية.
العام��ل الزراع��ي امل�ؤق��ت (العر�ض��ي) :ه��و العام��ل الذي يعمل ب�ش��كل غري منتظم وغري م�س��تمر يف احليازة خالل ال�س��نة
الزراعي��ة وغالب��ا م��ا ت�س��تخدم العمال��ة امل�ؤقت��ة (العر�ضي��ة) لف�ترات ق�ص�يرة لإجن��از مه��ام حمدودة كاحل�ص��اد وقطاف
الثمار......وغريه��ا ،بحي��ث تنته��ي خدماتهم بانتهاء املهمة.
املهن��ة الرئي�س��ية :ه��ي العم��ل الرئي�س��ي ال��ذي ميار�س��ه املعن��ي ويق�ض��ي في��ه معظ��م الوق��ت املعت��اد للعم��ل .ف���إذا كان
يق�ض��ي �أك�ثر م��ن  % 50م��ن وق��ت عمل��ه خ�لال ال�س��نة يف العم��ل الزراع��ي ف���أن مهنت��ه الرئي�س��ية تعت�بر الزراع��ة� ،أم��ا �إذا
كان يق�ض��ي �أك�ثر م��ن  % 50م��ن وق��ت عمل��ه خ�لال ال�س��نة يف عم��ل غ�ير زراع��ي ف���أن مهنته الرئي�س��ية تعترب غ�ير زراعية.
املهن��ة الثانوي��ة :ه��ي العم��ل الثان��وي ال��ذي ميار�س��ه ال�ش��خ�ص املعن��ي ويق�ض��ي في��ه اق��ل م��ن  % 50م��ن الوق��ت املخ�ص�ص
للعم��ل (اق��ل م��ن  % 50م��ن وق��ت عمل��ه خالل ال�س��نة)
العام��ل الزراع��ي :ه��و ذل��ك ال�ش��خ�ص ال��ذي كان لدي��ه عم��ل يف وق��ت م��ا داخ��ل احلي��ازة الزراعية خالل ال�س��نة املرجعية
للتعداد وكانت حالة العمالة له ت�صنف ب�أنه عامل ،وعمل مقابل �أجر �أو يف �شكل غذاء �أو �أي منتج من منتجات املزرعة
ورمب��ا يك��ون هنال��ك مكاف���آت �أو تعوي�ض��ات متف��ق عليه��ا يف وق��ت م��ا خالل ال�س��نة ،وهذا ي�ش��مل العمال الدائم�ين والعمال
امل�ؤقتني ،وال�شخ�ص الذي عمل يف احليازة مرات عديدة خالل الفرتة املرجعية يعد مرة واحدة فقط من �ضمن العمالة
الزراعية
امل�س��احة اململوك��ة :ه��ي م�س��احة احلي��ازة الت��ي ميل��ك حائزه��ا �س��ند ملكيته��ا وله احلق يف تقدي��ر طبيعة ا�س��تخدامها ،مع
مالحظ��ة �أن امل�س��احة اململوك��ة وامل�ؤج��رة للغ�ير ال تدخ��ل �ضم��ن حي��ازة الأر���ض.
امل�س��احة امل�س��ت�أجرة :ه��ي جمم��وع م�س��احة الأر���ض الت��ي ي�س��ت�أجرها احلائ��ز من �آخرين خالل فرتة حم��دودة من الزمن.
وق��د تك��ون مقاب��ل مبل��غ م��ن امل��ال متف��ق عليه �أو ح�صة من الإنتاج �أو االثنني معا .وتكون م�س���ؤولية �إدارة احليازة من قبل
احلائز.
امل�س��احة امل�س��تغلة عل��ى �أ�سا���س و�ض��ع الي��د :ه��ي جمم��وع م�س��احة الأر���ض الت��ي ي�س��تغلها احلائ��ز دون �س��ند ملكي��ة ودون
نظام ا�س��تئجار .وقد تكون الأر�ض التي ي�س��تغلها وا�ضعو اليد �أر�ضا خا�صة �أو �أر�ضا عامة ت�س��تغل دون معرفة �أو موافقة
املالك.
امل�س��احة الكلي��ة للحي��ازة :ه��ي م�س��احة كل �أج��زاء احلي��ازة جمتمع��ة ،مب��ا يف ذل��ك امل�سـ��احة اململوك��ة �أو امل�س��احة
امل�ست�أجرة من �آخرين و�أية م�ساحات يحوزها احلائز وفق حقوق ا�ستغالل �أخرى مثل و�ضع اليد ،وي�ستبعد منها امل�ساحة
الت��ي ميلكه��ا احلائ��ز �إذا كان ق��د �أجره��ا لآخري��ن ،وتتك��ون احلي��ازة م��ن الأرا�ض��ي املزروع��ة والأرا�ض��ي امل�ش��غولة ببي��ت
املزرع��ة وحظائ��ر احليوان��ات وال�س��احات والط��رق.
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اجل��زء م��ن احلي��ازة :ه��و �أي��ة ار���ض منف�صل��ة ع��ن بقي��ة �أج��زاء احلي��ازة �س��واء كان ذل��ك ب�أر���ض لي�س��ت حت��ت ت�ص��رف
احلائز �أو ب�سكة حديد �أو بطريق عـام� ،أو بغابات �أو ما �شابه ذلك ،وقد تتكون احليازة من جزء واحد �أو �أكرث� ،شريطة
�أن تك��ون جمي��ع �أج��زاء احليازة حت��ت �إدارة واحدة.
امل�س��احة ال�صاحل��ة للزراع��ة :ه��ي ج��زء م��ن امل�س��احة الكلي��ة للحي��ازة ،وت�ش��مل جمي��ع م�س��احات الأر���ض حت��ت خمتل��ف
�أ�س��اليب اال�س��تغالل مب��ا فيه��ا الأرا�ض��ي املزروع��ة والأرا�ض��ي الب��ور (للراح��ة).
امل�س��احة غ�ير ال�صاحل��ة للزراع��ة :ه��ي ج��زء م��ن امل�س��احة الكلي��ة ،وال ت�صل��ح لزراع��ة �أي حم�ص��ول نبات��ي ل�س��بب دائم �أو
م�ؤق��ت مث��ل الأرا�ضي امللحية والأرا�ضي ال�صخرية والأرا�ضي �ش��ديدة االنحدار.
ار���ض املحا�صي��ل امل�ؤقت��ة املك�ش��وفة (خ�ض��راوات وحما�صي��ل حقلي��ة و�أزه��ار قط��ف مك�ش��وفة) :وه��ي جمي��ع الأرا�ض��ي
املزروع��ة ب�أ�س��لوب الزراع��ة املك�ش��وفة (غ�ير املحمي��ة) والت��ي ا�س��تخدمت لزراع��ة حما�صي��ل دورة حياته��ا اق��ل م��ن �س��نة
واحدة ،فهي تزرع وحت�صد ويجمع �إنتاجها يف اقل من �سنة ،وت�شمل املحا�صيل احلقلية واخل�ضراوات املك�شوفة ،و�أزهار
القطف املك�ش��وفة.
ار�ض حتت املراعي امل�ؤقتة :وهي الأرا�ضي التي تزرع ب�أع�ش��اب رعوية ،ت�س��تخدم لتغذية احليوانات وتكون دورة حياتها
اقل من خم�س �سنوات.
ار�ض مرتوكة بور للراحة :هي م�س��احة من ار�ض الزراعة امل�ؤقتة ،والتي ت�س��تغل عادة لغايات الإنتاج الزراعي� ،ضمن
دورة زراعية تتبع يف احليازة ،وتكون مرتوكة بور للراحة يف املو�سم الزراعي املتعلق بالتعداد.
ار���ض املحا�صي��ل امل�ؤقت��ة املحمي��ة (خ�ض��راوات و�أزه��ار قط��ف حممي��ة) :وه��ي الأر���ض املغط��اة بغط��اء واق��ي من الزجاج
�أو البال�ستيك �أو �أي مادة �أخرى وذلك بهدف حماية النباتات من العوامل اخلارجية ،وي�ستخدم هذا الأ�سلوب غالبا يف
زراعة اخل�ضراوات و�أزهار القطف املحمية.
ار���ض حت��ت املحا�صي��ل الدائم��ة (الأ�ش��جار الدائم��ة) :وه��ي م�س��احة م��ن الأر���ض املزروع��ة مبحا�صي��ل دائم��ة ال حتت��اج
لإع��ادة زراعته��ا بع��د كل مو�س��م قط��اف مثل الأ�ش��جار الثمري��ة والتي تعمر لعدة �س��نوات.
�أرا���ض حت��ت املراع��ي وامل��روج الدائم��ة (مراع��ي دائم��ة) :وه��ي الأر���ض داخ��ل احلي��ازة امل�س��تغلة ب�ص��ورة دائم��ة (مل��دة
خم���س �س��نوات ف�أك�ثر) مبحا�صي��ل العل��ف الع�ش��بية �س��واء كان��ت تب��ذر با�س��تمرار �أو تنب��ت ب�ص��ورة طبيعي��ة.
ار���ض الغاب��ات (�أ�ش��جار حرجي��ة) :وه��ي الأر���ض الت��ي حتت��وي عل��ى �أ�ش��جار حرجي��ة ب�ش��كل كثي��ف ،وج��دت بالطبيع��ة �أو
بفع��ل الإن�س��ان ،وله��ا �أو �س��يكون له��ا قيم��ة ك�أخ�ش��اب �أو منتج��ات �أخ��رى للغاب��ات �أو ت�س��تخدم كم�ص��دات رياح.
م�س��احة امل�ش��اتل :وهي جزء من م�س��احة احليازة ت�س��تخدم لإنتاج الأ�ش��تال� ،س��واء كانت �أ�شتال خ�ضراوات مثل البندورة
�أو �أ�شتال حما�صيل حقلية مثل التبغ �أو �أ�شتال �أ�شجار ثمريه مثل احلم�ضيات.
ار���ض غ�ير م�س��تغلة وله��ا ق��درة كامن��ة عل��ى الإنت��اج (ب��ور بالإهم��ال) :ه��ي م�س��احة م��ن الأر���ض مرتوكة بدون ا�س��تغالل
ع��دة موا�س��م زراعي��ة تزي��د ع��ن ثالث��ة موا�س��م وبحاج��ة �إىل عملي��ات ا�س��ت�صالح لت�صبح قادرة عل��ى الإنتاج.
الع��روة ال�ش��توية :ه��ي الف�ترة الزمني��ة الت��ي تت��م خالله��ا عملية زراعة املحا�صي��ل الزراعية وتقع ما بني �ش��هر �آب ونهاية
�شهر كانون الثاين.
الع��روة ال�صيفي��ة :ه��ي الف�ترة الزمني��ة الت��ي تت��م خالله��ا عملي��ة زراع��ة املحا�صي��ل الزراعي��ة امل�ؤقت��ة والت��ي تق��ع م��ا ب�ين
�ش��هر �ش��باط ونهاية �ش��هر متوز.
املح�صول املنفرد :هو حم�صول من نوع واحد مزروع يف م�س��احة معينة ب�ش��كل م�س��تقل (�أي مبفرده دون وجود حما�صيل
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من �أنواع �أخرى خمتلطة معه يف نف�س امل�ساحة ك�أن يكون احلقل مزروع زيتونا فقط �أو بندورة فقط �أو قمح فقط).
املحا�صي��ل املتعاقب��ة :ه��ي املحا�صي��ل الت��ي دورة منوه��ا اق��ل م��ن �س��نه و�أحيان��ا ب�ضع��ة �ش��هور حي��ث تعاد زراعتها يف نف���س
امل�س��احة �أو جزء منها خالل ال�س��نة الزراعية مثل اخل�ضراوات واحلبوب (مبعنى �أن نف���س امل�س��احة تزرع �أكرث من مرة
خالل ال�س��نة الزراعية).
امل�س��احة املقرتن��ة :ه��ي كل م�س��احة مزروع��ة مبح�ص��ول م�ؤق��ت مت��ت زراعت��ه م��ع حم�ص��ول �آخ��ر م��ن جمموع��ة �أخرى من
املحا�صي��ل الزراعية �س��واء كان��ت م�ؤقتة �أو دائمة.
امل�س��احة املح�صولي��ة :ه��ي جمم��وع م�س��احات املحا�صي��ل املختلف��ة الت��ي زرع��ت خ�لال الع��ام الزراع��ي �س��واء زرع��ت
بالتعاق��ب �أو باالق�تران.
الأ�ش��جار املبع�ثرة :ه��ي �أع��داد الأ�ش��جار الثمري��ة (�س��واء م��ن ن��وع واح��د �أو �أكرث) واملزروعة يف م�س��احة �أر���ض احليازة/
اجلزء ب�ش��كل مبعرث �أو مزروعة على اجلوانب واملمرات وت�ش��كل �س��ياج �أو م�صدات رياح.
امل�س��احة املروي��ة :ه��ي امل�س��احة م��ن الأر���ض الت��ي ت��زود ع��ادة وب�ش��كل متعم��د بامل��اء م��ن غ�ير املط��ر وذلك بهدف حت�س�ين
�إنت��اج املحا�صيل واملراعي.
حيوان��ات املزرع��ة :ت�ش��مل جمي��ع احليوان��ات املحتف��ظ به��ا واملرباة ب�ش��كل رئي�س��ي لأغرا���ض الإنتاج احلي��واين واخلدمات
املزرعية
وت�شمل الأبقار واجلامو�س وال�ض�أن واملاعز واخليول والبغال واحلمري واجلمال والدواجن والنحل.
ال�ضــ�أن :عبارة عن الأغنام التي يغطي ج�سمها ال�صوف وغالب ًا ما يكون لها ليه وتت�ضمن عدة �سالالت
املاعـــز :عبارة عن الأغنام التي يغطي ج�سمها �شعر ولي�س لها ليه وتت�ضمن عدة �سالالت
م��زارع ال�ثرة احليواني��ة :ه��ي جمي��ع امل��زارع املتخ�ص�ص��ة ب�إنت��اج ن��وع �أو �أك�ثر م��ن �أن��واع ال�ثروة احليواني��ة ،وتتوف��ر فيه��ا
الأبنية والأدوات الالزمة لرتبية احليوانات وتعمل ب�أ�سلوب جتاري ،ويتطلب �إن�شا�ؤها احل�صول على ترخي�ص م�سبق من
قبل اجلهات الر�س��مية وفق �ش��روط معينة ومنها:
�أ -م��زارع الأبق��ار :ه��ي م��زارع تخت���ص برتبي��ة الأبق��ار لأغرا�ض جتارية ،وحتتوي على مرابط وبرك�س��ات للرتبية وحملب
�آيل وغرف��ة م�بردة �أو خ��زان م�برد وم�س��تودع للأع�لاف ...وغريها.
ب -مزارع الدواجن واملزارع الأخرى ومنها:
الدج��اج الالح��م :وه��ي امل��زارع املخ�ص�ص��ة لرتبي��ة الدج��اج بغر���ض �إنت��اج اللح��وم وترب��ى فيه��ا �س�لاالت لها ق��درة عالية
عل��ى حتوي��ل العلف �إىل حلم.
الدجاج البيا�ض :وهي املزارع املخ�ص�صة لإنتاج البي�ض ولها قدرة عالية على حتويل العلف �إىل بي�ض.
مزارع منظمة �أخرى :مثل مزارع النعام والفري ومزارع الغزالن واخلنازير وغريها.
الدواج��ن املنزلي��ة :ت�ش��مل جمي��ع الدواج��ن الت��ي ترب��ى يف البي��وت (احلي��ازات غ�ير املنظم��ة) لأغرا�ض الإنت��اج الزراعي
وي�س��تثنى من ذلك الدواجن والطيور التي ت�س��تخدم لأغرا�ض الزينة مثل الع�صافري والطيور.
م��زارع الأ�ســ��ماك :وه��ي ب��رك خم�ص�ص��ة لغاي��ات تربي��ة الأ�س��ماك �س��واء كان��ت ت�س��تخدم فيه��ا مياه عذب��ة �أو مياه ماحلة
و�س��واء كان الهدف من الرتبية هو التكثري �أو �إنتاج الأ�س��ماك.
الآب��ار :يق�ص��د به��ا كل بئ��ر ت�س��تخدم مياهه��ا يف الإنت��اج الزراع��ي �س��واء كان ارت��وازي �أو جتميعي��ا �أو للتخزين ،وال ي�ش��مل
ذلك الآبار التي ت�س��تخدم يف غري الأغرا�ض الزراعية مثل �آبار ال�ش��رب وغريها.
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الآالت واملع��دات :يق�ص��د به��ا الآالت واملع��دات الزراعي��ة التي ميلكها حائزون زراعيون فقط ،وال ت�ش��مل الآالت الزراعية
التي ميلكها القطاع العام واجلمعيات التعاونية وال�شركات التي ت�ؤجر الآالت للحائزين الزراعيني.
الأ�س��عار الزراعي��ة :ه��ي القيم��ة التبادلي��ة للمنتج��ات الزراعي��ة مع�برا عنه��ا بوح��دات النق��ود (فل���س  /كغ��م) والأ�س��عار
الزراعية امل�س��تعملة يف هذا امل�س��ح هي �أ�س��عار الأ�س��واق املركزية و�س��عر باب املزرعة وال�س��عر بالقرب من �أر�ض املزرعة.
ال�س��عر عل��ى ب��اب املزرع��ة :عب��ارة ع��ن ال�س��عر ال��ذي يح�ص��ل علي��ه امل��زارع مقاب��ل م��ا ينتج��ه م��ن �س��لع زراعية ت�س��ليم باب
املزرع��ة �س��واء كان ه��ذا ال�س��عر فعلي�� ًا (�أي �أن امل��زارع ق��د ق��ام فع�لا ببي��ع منتوجات��ه عل��ى �أر���ض املزرعة) �أو �س��عر ًا نظري ًا
(مت احل�ص��ول علي��ة ع��ن طري��ق ح��ذف جمي��ع التكالي��ف الت�س��ويقية املرتتب��ة على عملي��ة انتقالها �إىل �أول نقط��ة بيع خارج
�أر�ض املزرعة).
ال�س��عر بالق��رب م��ن �أر���ض املزرع��ة :ق��د يك��ون هن��اك مبيع��ات يف م��كان قري��ب م��ن �أر���ض املزرع��ة كالبي��ع عل��ى ال�ش��ارع
الع��ام ،وق��د �أطل��ق عل��ى �أ�س��عار ه��ذه املبيعات �أ�س��عار بالق��رب من �أر�ض املزرعة وميك��ن اعتبار هذا النوع من الأ�س��عار �أنه
�أ�سعار باب املزرعة نظرا لقلة �أو انعدام التكاليف التي يتحملها املزارع جراء نقل منتجاته �إىل ال�شارع العام (�أو مكان
قري��ب من املزرعة).
�أ�س��عار اجلمــلــ��ة :ه��ي �أ�س��عار املنتج��ات الزراعي��ة الت��ي يت��م �إع��ادة بيعه��ا �س��واء �إىل جت��ار جملـ��ة �آخري��ن �أو �إىل جت��ار
التجزئ��ة.
الأ�س��واق املركزيــ��ة :ه��ي امل��كان �أو املج��ال ال��ذي يلتق��ي في��ه املنتج��ون الزراعي��ون (�أو البائع��ون) م��ع امل�شـ�ترين لإمت��ام
عملي��ات البي��ع وال�ش��راء وتب��اع معظ��م الكمي��ات يف ه��ذه الأ�س��واق �إىل جت��ار التجزئ��ة� .إال �أن بع�ضه��ا الآخ��ر يب��اع �إىل جتار
جمل��ة وخا�ص��ة يف �س��وق العار�ض��ة .وق��د �أعت�بر �س��وق العار�ض��ة م��ن الأ�س��واق املركزي��ة لأغرا�ض هذا امل�س��ح.
ر�ســ��م ال�ســ��وق :ه��و قيم��ة م��ا يتحمل��ه امل��زارع (احلائ��ز الزراع��ي) نظري بي��ع منتوجاته داخل الأ�س��واق املركزية �أو �أ�س��واق
اجلملة لإدارة ال�سوق.
الو�س��يط :وهو ال�ش��خ�ص �أو اجلهة املخت�صة ب�إجراء وت�س��هيل عمليات البيع وال�ش��راء داخل الأ�س��واق املركزية �أو �أ�س��واق
اجلملة.
ر�س��م الو�س��يط :ه��و القيم��ة الت��ي يح�ص��ل عليه��ا الو�س��يط م��ن امل��زارع مقاب��ل تنظي��م واج��راء عملي��ات البي��ع يف الأ�س��واق
املركزي��ة و�أ�س��واق اجلملة.
كلفة ال�س��وق :عبارة عن التكاليف التي يتحملها املزارع يف الأ�س��واق املركزية (وت�ش��مل البيع بالتجزئة واجلملة) نتيجة
قيامه ببيع منتوجاتـه يف هذه الأ�سواق وت�شمل ر�سم الو�سـيط ور�سـم الـ�سوق.
(وهم��ا ن�س��بة مئوي��ة م��ن �س��عر البي��ع يف الأ�س��واق املركزي��ة وغالب��ا م��ا تك��ون ثابت��ة) و�أيـ��ة تكالـ��يف ق��د تن�ش���أ خ�لال ه��ذه
املرحلة.
التكالي��ف الت�ســ��ويقية :ه��ي التكالي��ف الت��ي يتكبده��ا امل��زارع نظ�ير قيام��ة بت�س��ويق منتوجات��ه �إىل �أول نقط��ة بي��ع (�س��واء
الأ�س��واق املركزي��ة �أو �أ�س��واق اجلمل��ة �أو عل��ى �أر�ض املزرعة �أو بالق��رب منها) وتتكون من:
كلف��ة العب��وات :متث��ل كلف��ة العب��وات اجل��زء الأه��م م��ن الكلفة الت�س��ويقية للمنتوج��ات الزراعية وخا�ص��ة اخل�ضروات فهي
متثل الكلفة الأعلى .وتتباين كلفة العبوات للكيلوغرام (الوحدة) من املحا�صيل الزراعية املختلفة ويعود ذلك الختالف
الكثافة الن�سبية لهذه املحا�صيل وبالتايل اختالف حجم الوحدة الواحدة .وكذلك تختلف كلفة العبوات للوحدة الواحدة
الختالف �أ�شكال العبوات امل�ستخدمة يف تعبئة هذه املحا�صيل.
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كلف��ة النق��ل :متث��ل كلف��ة النق��ل التكاليف التي يتكبدها املنتج نتيجة ا�س��تخدامه و�س��ائط النق��ل يف نقل منتوجاته لأماكن
الت�سويق املختلفة ،وت�أتي كلفة النقل بالأهمية بعد كلفة العبوات حيث متثل جزء كبريا من الكلفة الت�سويقية للخ�ضروات.
وتعتم��د كلف��ة النق��ل للوح��دة الواحدة (الكيلوغرام) على بعد امل�س��افة بني الأ�س��واق والأماك��ن الإنتاجية والختالف حجم
الوحدة الواحدة (ب�سبب اختالف كثافة املنتوج).
كلف��ة التحمي��ل :كلف��ة التحمي��ل :متث��ل كلف��ة التحمي��ل التكالي��ف الت��ي يتكبده��ا املنت��ج نتيجة ا�س��تخدامه عمال��ة لتحميل
املنتج��ات الزراعية من ار�ض املزرعة.
عوائد العاملني :تق�سم عوائد العاملني اىل ما يلي:
● الروات��ب والأج��ور النقدي��ة :وه��ي جمل��ة الروات��ب املدفوع��ة للعم��ال مبـ��ا فيهـ��ا الع�لاوات واملكاف���آت و�أج��ور العم��ل
الإ�ض��ايف قب��ل ح�س��م �أية اقتطاعات منـ��ة.
● املزاي��ا العيني��ة :وه��ي قيم��ة م��ا تتحمل��ه احلي��ازة الزراعي��ة م��ن �س��لع وخدمـ��ات تق��دم جمان�� ًا او مقاب��ل تكلفة رمزية
للعاملني لديها مثل الطعـ��ام وال�شـ��راب وامل�س��كن واملالب���س واملوا�صالت والتنقالت  ...الخ.
م�س��تلزمات الإنت��اج ال�س��لعية :وه��ي كمي��ة وقيم��ة م�س��تلزمات االنت��اج ال�س��لعية امل�س��تخدمة يف احلي��ازة الزراعي��ة مث��ل
(ب��ذور ،ا�ش��تال ،تق��اوي ،مل���ش ،ا�س��مدة ،مبيـ��دات ،معقم��ات ترب��ة ،عالج��ات متع��دد الأغرا���ض ...ال��خ).
م�صاريف الإنتاج :وهي م�صروفات االنتاج االخرى التي تكبدها احلائز الزراعي خالل العام الزراعي .وت�شمل:
● �أيجار املزرعة امل�س��ت�أجرة :وهي القيمة امل�س��تحقة الدفع للغري مقابل ا�س��تئجار املزرعة يف حالة ان املزرعة كانت
م�ست�أجرة.
● �إيجارات املباين :وهي القيمة امل�ستحقة الدفع للغري مقابل ا�ستئجار املباين داخل احليازة
● �أج��ور النق��ل :وه��ي القيم��ة امل�س��تحقة الدف��ع عل��ى احلي��ازة ب��دل �أج��ور نق��ل و�ش��حن امل��واد االولي��ة �إذا مل تك��ن ق��د
احت�س��بت م��ع قيم��ة ه��ذه املواد.
● اج��ور الآالت :وه��ي القيم��ة امل�س��تحقة الدف��ع عل��ى احلي��ازة للغ�ير خ�لال ع��ام الدرا�س��ة مقاب��ل ا�س��تئجار الآالت
واملع��دات امل�س��تخدمة يف احلي��ازة.
● ا�ش��راف طـ��بي :وه��ي القيم��ة امل�س��تحقة الدف��ع عل��ى احلي��ازة للغ�ير مقاب��ل ا�ش��راف الطبي��ب البيط��ري عل��ى ه��ذه
احليوان��ات ب�ش��رط ان يك��ون الطبي��ب البيط��ري عام�لا يف احلي��ازة ويتقا�ض��ى رات��ب �ش��هري.
● خدم��ات فني��ة وا�ست�ش��ارية :وه��ي القيم��ة امل�س��تحقة الدف��ع عل��ى احلي��ازة للغ�ير خ�لال ع��ام الدرا�س��ة مقاب��ل تق��دمي
خدم��ات فنية وا�ست�ش��ارية تتعلق باحليازة.
● تنقـ�لات :وه��ي القيم��ة امل�س��تحقة الدف��ع للعامل�ين مقاب��ل ما يتكبدونه من نفقات ال�س��فر واالقام��ة اثناء قيامهم يف
مهام ر�س��مية متعلقة ب�إعمال احليازة ،او ما يدفع لقاء هذه االعمال التي يقومون بها مثل تذاكر الطريان ،فواتري
الطعام ،وغريها.
● بري��د وهات��ف :ه��ي قيم��ة الفوات�ير امل�س��تحقة الدف��ع عل��ى احلي��ازة خ�لال ع��ام الدرا�س��ة ل��وزارة ،او م�ؤ�س�س��ة او �أي��ة
جه��ات �أخ��رى تق��دم خدم��ة م�ش��ابهة مثل ناقل الربيد ال�سريـ��ع فـ��ي القطاع اخلا�ص.
● �صيان��ة وا�ص�لاح للموج��ودات الثابت��ة (ا�صالح��ات جاري��ة) :تتمث��ل يف امل�صروف��ات امل�س��تحقة الدفـ��ع لإ�ص�لاح
و�صيانة العدد والآالت وو�س��ائل النقل و�إ�صالح الأبنية واالن�ش��اءات ب�ش��رط ان تكون هذه الإ�صالحات جارية (تعمر
اقل من �س��نة).
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● تكالي��ف نق��ل وتخزي��ن و�ش��حن :القيم��ة امل�س��تحقة الدف��ع عل��ى املن�ش���أة خ�لال ع��ام الدرا�س��ة وذل��ك مقاب��ل نق��ل
وتخزي��ن و�ش��حن االنت��اج او م�س��تلزماته.
● عموالت بنكية :القيمة امل�ستحقة الدفع على املن�ش�أة خالل عام الدرا�سة وذلك مقابل العموالت البنكية.
● عموالت وكالء ت�أمني :القيمة امل�ستحقة الدفع على املن�ش�أة خالل عام الدرا�سة وذلـك كعمـوالت وكالء ت�أمني.
● تدقي��ق ح�س��ابات وحما�س��بة و�أتع��اب حمام��اة :القيم��ة امل�س��تحقة الدف��ع عل��ى احلي��ازة الزراعي��ة مقاب��ل تدقي��ق
ح�س��ابات احلي��ازة و�أتع��اب حمام��اة للحي��ازة ب�ش��رط ان تك��ون �ضم��ن العمال��ة يف احلي��ازة الزراعي��ة.
● �إعالنات :هي القيمة امل�ستحقة الدفع على احليازة الزراعية وذلك لقاء االعالن يف و�سائل الأعالم املختلفة.
● ر�س��وم ا�ش�تراك يف اجلمعي��ات التعاوني��ة والنقاب��ات واالحت��ادات :وه��ي القيم��ة امل�س��تحقة الدفـ��ع علـ��ى احلي��ازة
الزراعي��ة وذل��ك لق��اء م��ا يت��م دفع��ة كر�س��وم ا�شتـ��راك فـ��ي اجلمعي��ات التعاوني��ة والنقاب��ات واالحت��ادات.
● مدفوع��ات حق��وق امللكي��ة :وتتمث��ل هـ��ذه املدفوع��ات يف قيم��ة الدخ��ول الت��ي تق��وم احلي��ازة الزراعي��ة بدفعه��ا
مل�س��تحقيها وه��ي كم��ا يل��ي:
 .10ايجار االرا�ضي :وهي القيمة االيجارية امل�ستحقة الدفع مقابل ا�ستخدام االر�ض.
 .11فوائ��د عل��ى القرو���ض املحلي��ة .ه��ي املبال��غ امل�س��تحقة الدف��ع عل��ى قرو���ض البن��ك وال�س��ندات والكمبي��االت
واحل�س��ابات اجلاري��ة ،واي��ة معام�لات مالي��ة اخ��رى حملي��ة.
 .12فوائ��د عل��ى القرو���ض االجنبي��ة .ه��ي املبال��غ امل�س��تحقة الدف��ع عل��ى قرو���ض البن��ك وال�س��ندات والكمبي��االت
واحل�س��ابات اجلاري��ة ،واي��ة معام�لات مالي��ة اخ��رى اجنبي��ة.
 .13اق�س��اط الت�أم�ين :وه��ي جمل��ة االق�س��اط امل�س��تحقة الدف��ع وال ت�ش��مل اق�س��اط الت�أم�ين املدفوعة ع��ن العاملني حيث
اعت�برت م��ن �ضمن تعوي�ضات العامل�ين (مزايا نقدية).
 .14من��ح وتربع��ات :وه��ي قيم��ة املبال��غ الت��ي دفعته��ا احلي��ازة خ�لال الع��ام مث��ل الهب��ات والتربع��ات اجلاري��ة ب��دون
مقاب��ل �إذا كان��ت للعامل�ين او غريه��م.
 .15التعوي�ضات :هي كافة التعوي�ضات التي قامت احليازة بدفعها خالل عام الزراعي.
 .16غرام��ات وخمالف��ات :ه��ي كاف��ة الغرام��ات واملخالف��ات الت��ي قام��ت احلي��ازة بدفعه��ا خ�لال الع��ام الزراع��ي
كغرام��ات الت�أخ�ير وغريه��ا �س��واء للحكوم��ة او لغ�ير احلكوم��ة.
 .17حتويالت من ارباح احليازة اىل اخلارج :وهي املبالغ التي حولتها احليازة من ارباحها الـى اخلـارج.
 .18االربـ��اح املوزعة على امل�س��اهمني :هي املبالغ التي دفعتها احليازة من ارباحها اىل امل�س��اهمني �س��واء من القطاع
العام او قطاع العائالت او �أي قطاع اخر.
● ر�سوم الرخ�ص املهنية :وتتمثل يف ر�سوم ت�سجيل وترخي�ص مزاولة الن�شاط الزراعي خالل العام الزراعي
● �ضريب��ة االبني��ة (امل�س��قفات) :وه��ي القيم��ة امل�س��تحقة الدف��ع خ�لال الع��ام الزراع��ي ك�ضريب��ة االبني��ة الت��ي متلكه��ا
احلي��ازة لأغرا�ض الإنت��اج الزراعي.
● ر�سوم ترخي�ص املركبات :وهي ر�سوم الرتخي�ص امل�ستحقة على احليازة مقابل ترخي�ص املركبات التي متلكها.
● ر�سـوم ق�ضـائيـة :وهـي الـر�سـوم الق�ضـائيـة امل�ستـحقـة علـى احليــازة.
● طوابـع واردات :وهي القيمة امل�ستحقة الدفع على احليازة خالل العام كطوابـع واردات.
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● الر�س��وم اجلمركية على امل�س��توردات املبا�ش��رة :وت�ش��مل ر�س��وم التعرفة اجلمركية على م�س��تلزمات االنتاج وال�س��لع
التجارية والآالت واملعدات وو�س��ائط النقل يف حالة قيام احليازة بعملية اال�س��ترياد.
اي��رادات احلي��ازة الزراعي��ة الإنت��اج :وه��ي املبيع��ات الت��ي مت��ت داخ��ل احلي��ازة اثن��اء ممار�س��تها للأن�ش��طة الزراع��ة يف
احلي��ازة الزراعي��ة واي�ض��ا االي��رادات االخ��رى الت��ي حققته��ا احلي��ازة الزراعي��ة خ�لال العام الزراعي .وت�ش��مل:
● ايجارات الآالت واملعدات :وهي قيمة االيرادات امل�ستحقة التح�صيل جراء ت�أجري الآالت ومعدات احليازة.
● ايجارات االبنية :وهي قيمة االيرادات امل�ستحقة التح�صيل من ت�أجري االبنية.
● خدم��ات فني��ة مقدم��ة للغ�ير :وه��ي قيم��ة اي��رادات احلي��ازة مقاب��ل تق��دمي خدم��ات فني��ة مب��ا فيه��ا اال�ست�ش��ارات
واال�ش��راف لأخري��ن.
● خدم��ات زراعي��ة مقدم��ة للغ�ير :وه��ي قيم��ة اي��رادات خدم��ات زراعي��ة قدم��ت الـ��ى حي��ازة اخ��رى به��دف اج��راء
عملي��ات زراعي��ة خ�لال الع��ام.
● خدمات نقل :وهي قيمة ايرادات خدمات نقل قدمت لأخرين خالل العـام.
● ايجارات االرا�ضي :وهي املبالغ امل�ستحقة التح�صيل مقابل ت�أجري ارا�ض متلكها احليازة للغري.
● الفوائد :وهي املبالغ امل�ستحقة التح�صيل مقابل مبالغ مودعة لدى البنوك وامل�ؤ�س�سات املالية.
● ارباح �أ�سهم و�سندات :وهي املبالغ امل�ستحقة التح�صيل مقابل �أ�سهم و�سندات متلكها احليازة.
● من��ح وتربع��ات :وت�ش��مل كاف��ة االعان��ات واملن��ح الت��ي تق��دم للحي��ازة م��ن م�ص��ادر اخ��رى غ�ير الدول��ة به��دف �ش��راء
ا�ص��ول جدي��دة او لتحوي��ل نفقات ا�س��تثمارية خ�لال العام.
الأر�ض الزراعية� :إجمايل �أر�ض املحا�صيل واملروج واملراعي الدائمة.
احل��راج الزراع��ي :نظ��ام ُم�س��تدام لإدارة الأر���ض يت��م في��ه زراع��ة �أن��واع �ش��جر الغاب��ات وغريه��ا م��ن النبات��ات ال�ش��جرية
عل��ى نف���س الأر���ض وكاملحا�صيل الزراعية �أو املا�ش��ية.
�إح�صاء تربية الأحياء املائية :ت�شكيلة من البيانات الهيكلية من جميع الوحدات لإنتاجية تربية الأحياء املائية.
حي��ازة تربي��ة الأحي��اء املائي��ة :وح��دة اقت�صادي��ة للإنت��اج املائي حتت �إدارة واحدة ،وت�ش��مل كاف��ة املرافق املائية ب�صرف
النظ��ر ع��ن امل�س��مى �أو ال�ش��كل القان��وين �أو احلج��م.
تربي��ة الأحي��اء املائي��ة :زراع��ة الكائن��ات املائي��ة مث��ل الأ�س��ماك والق�ش��ريات والرخوي��ات والنبات��ات ،بعك���س الأ�ش��كال
الأخرى من اال�ستثمار املائي مثل م�صائد الأ�سماك الطبيعية.
�أر�ض �صاحلة للزراعة :الأر�ض امل�ستخدمة يف معظم ال�سنوات لزراعة املحا�صيل امل�ؤقتة.
الأ�س��مدة الع�ضوي��ة :منتج��ات حتت��وي عل��ى كائن��ات دقيق��ة حية �أو خامل��ة ،مثل البكترييا والفطري��ات ،والتي تقدم املواد
املغذية التي ُت ّ�سن منو النباتات.
الإح�ص��اء :جتمي��ع �إح�صائ��ي ي�ش��مل ح�ص��ر كاف��ة الوح��دات (كم��ا ي�ش��ار �أي�ض��ا للتجميع��ات الكب�يرة القائم��ة عل��ى �أ�سا���س
العين��ات على �أنه��ا �إح�صاءات).
الأ�سلوب التقليدي للإح�صاء� :إح�صاء يتم �إجرائه كعملية ملرة واحدة يتم فيها ت�سجيل جميع معلومات الإح�صاء.
الوح��دة املحوري��ة للإح�ص��اء :التجمي��ع الإح�صائ��ي الزراع��ي الأ�سا�س��ي يف الأ�س��لوب الرتكيب��ي ،ال��ذي يت��م عل��ى �أ�سا���س
احل�ص��ر الكام��ل لتوفري بيانات هيكلية رئي�س��ية.
التغطي��ة الإح�صائي��ة :املناط��ق اجلغرافي��ة يف الدول��ة الت��ي تغطيه��ا �أن�ش��طة الإح�ص��اء .يف بع���ض الأحي��ان ،لأ�س��باب
عملي��ة ،ت�س��تبعد بع���ض ال��دول مناط��ق معين��ة م��ن الدولة ،مثل املناطق احل�ضرية� ،أو املناطق النائي��ة� ،أو املناطق التي بها
م�ش��اكل �أمنية.
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الأ�س��لوب الرتكيب��ي للإح�ص��اء� :أ�س��لوب لتجمي��ع بيان��ات الإح�ص��اء مك��ون م��ن وح��دة حمورية وا�ضح��ة التمييز ووحدات
تكميلي��ة تق��وم عل��ى �أ�سا���س العين��ات ،وي�س��تخدم معلوم��ات مت جمعه��ا يف الوح��دة املحوري��ة ك�إطار الوح��دات التكميلية.
�إح�صاء زراعة وتربية الأحياء املائية� :إح�صاء لال�ستزراع املائي يتم �إجرائهما كنظام ح�صر ميداين واحد.
التع��داد الزراع��ي :عملي��ة �إح�صائي��ة جلم��ع ومعاجل��ة ون�ش��ر بيان��ات ع��ن بني��ة الزراع��ة ،تغط��ي الدول��ة بالكام��ل �أو ج��زءا
كبريا منها.
اليوم املرجعي للتعداد :نقطة زمنية ت�ستخدم بالن�سبة لأعداد ر�ؤو�س املا�شية وبنود اجلرد.
ال�س��نة املرجعي��ة الإح�صائي��ة :ف�ترة م��ن �إثن��ي ع�ش��ر �ش��هرا� ،إم��ا �س��نة تقوميي��ة �أو �س��نة زراعي��ة ،وت�ش��مل ب�ص��ورة عام��ة
التواري��خ �أو الف�ترات الزمني��ة املرجعي��ة املختلف��ة جلم��ع بيان��ات بن��ود الإح�ص��اء املنف��ردة.
جم��ال الإح�ص��اء الزراع��ي� :أن��واع الأن�ش��طة الإنتاجي��ة الزراعي��ة يف الإح�ص��اء الزراع��ي .وميك��ن ترجم��ة جم��ال �صناع��ة
الإنتاج الزراعي ب�شكل مو�سع جدا ليغطي لي�س فقط �أن�شطة الإنتاج املح�صولية وتربية املا�شية فقط ،ولكن �أي�ضا �أن�شطة
�إنتاج الغابات وم�صائد الأ�سماك ،وكذا الأن�شطة الغذائية واملتعلقة بالزراعة.
املرع��ى الع��ام� :أر���ض ال تتب��ع امللكي��ة الزراعي��ة ب�ص��ورة مبا�ش��رة ،ولك��ن تُط ّب��ق عليه��ا حق��وق عام��ة .وب�ش��كل ع��ام ،املرع��ى
العام هو م�ساحة زراعية مملوكة ل�سلطة عامة (والية� ،إبرية� ،إلخ ).يحق ل�شخ�ص �آخر ممار�سة حقوق م�شرتكة عليها،
وتكون هذه احلقوق ممار�س��ة ب�صورة م�ش�تركة مع �آخرين.
بيان��ات عل��ى امل�س��توى املجتمع��ي :بيان��ات يت��م جمعها على امل�س��توى املجتمعي ،مثل البنية الأ�سا�س��ية واخلدمات اخلا�صة
باملجتمع ال�سكاين ،و�أر�ض الرعي العامة ،وم�ساحة الغابات املجتمعية ،وامل�ساحة املجهزة للري� ،إلخ.
الزراعة املجمعة :النباتات والأ�شجار وال�شجريات املزروعة ب�شكل منتظم وممنهج ،كما هو احلال يف الب�ساتني.
احل�صر الكامل :جمع البيانات من جميع الوحدات ،ولي�س فقط من عينة من الوحدات.
ال�س��ماد الع�ض��وي املختل��ط :م��واد ع�ضوي��ة م��ن �أ�ص��ل حي��واين �أو نبات��ي �أو �آدم��ي ،حملل��ة جزئي��ا م��ن خ�لال التخم��ر،
تُ�س��تخدَ م يف حت�س�ين بني��ة الرتب��ة والإم��داد مب��واد التغذي��ة.
املقاب�لات ال�ش��خ�صية مبعاون��ة الكمبيوت��ر :طريق��ة لإج��راء املقاب�لات ي�س��جل فيه��ا القائم باحل�صر الردود با�س��تخدام
ا�س��تبيان �إلك�تروين عل��ى الأجه��زة املحمول��ة كامل�س��اعدات ال�ش��خ�صية الرقمي��ة �أو الأجه��زة اللوحي��ة �أو �أجه��زة احلا�س��ب
ال�ش��خ�صي الهواتف الذكية.
الزراع��ة املحافظ��ة :تركيب��ة م��ن ا�س��تخدام ال��دورات املح�صولي��ة ،بح��رث �صف��ري �أو ب��دون ح��رث ،ووج��ود غط��اء م��ن
الرتبة.
بقايا املحا�صيل :يرتك الق�ش� ،أو خملفات الزراعة� ،أو �أجزاء النباتات تبنا جيدا ،متبقيا من احل�صاد ال�سابق.
دوران املحا�صي��ل :ه��ي تقني��ة لزراع��ة �أن��واع حما�صي��ل �أو �س�لاالت حما�صي��ل تبادلي��ة يف حق��ل مع�ين يف من��ط �أو ت�سل�س��ل
خمطط.
�أر�ض ذات حما�صيل زراعية� :إجمايل الأر�ض ال�صاحلة للزراعة والأر�ض ذات املحا�صيل الدائمة.
الإح�صائيات(امل�س��وح) الزراعي��ة احلالي��ة (اجلاري��ة) :الإح�صائي��ات الزراعي��ة امل�س��تمرة عل��ى �أم��ور كالإنتاج والأ�س��عار،
بعك���س البيان��ات الهيكلي��ة الت��ي يت��م جمعه��ا يف الإح�ص��اء الزراع��ي.
احلد احلرج لال�ستقطاع :احلد الأدنى للحجم لإدخال الوحدات الزراعية يف الإح�صاء.
ال�ص��رف :الإزال��ة ال�صناعي��ة للمي��اه ال�س��طحية الزائدة �أو للمياه الأر�ضية ،بوا�س��طة مواد مذاب��ة ،من �أجل تعزيز الإنتاج
الزراعي.
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امل�ستوى التعليمي� :أعلى درجة من التعليم الر�سمي مت احل�صول عليها ح�ضورها بوا�سطة ال�شخ�ص.
العامل الزراعي� :شخ�ص حا�صل على وظيفة مدفوعة الأجر.
�صاحب عمل� :شخ�ص يعمل حل�سابه اخلا�ص �أو مع �شريك �أو عدد قليل من ال�شركاء ،ولديه مهنة حرة ،وبهذه ال�صفة
�ستخدمني.
ا�ستخدم ب�صورة م�ستمرة (مبا يف ذلك الفرتة املرجعية) �شخ�ص واحد �أو �أكرث من �شخ�ص للعمل لديه ك ُم ِ
امل�ش��روع :وح��دة اقت�صادي��ة للإنت��اج ،حت��ت �إدارة واح��دة ،توج��ه وتدي��ر كاف��ة الوظائ��ف الالزم��ة للقي��ام بالأن�ش��طة
الإنتاجي��ة.
البن��ود الأ�سا�س��ية :بن��ود �إيجابي��ة بالن�س��بة للأغرا���ض القومي��ة واملقارن��ات العاملي��ة ،ويت��م تو�صي��ة جمي��ع ال��دول بجمعه��ا،
ب�صرف النظر عن �أ�س��لوبها املُ�س��تخدَ م يف الإح�صاء.
الأ�س��مدة الكيماوية :مواد حيوية �أو معدنية ،طبيعية �أو �صناعية ،ت�ضاف �إىل الرتبة� ،أو مياه الري �أو الو�س��ط الزراعي
املائي ،لإمداد النباتات باملكمالت الغذائية �أو لتح�سني منو النباتات.
احلقل :قطعة من الأر�ض يف رقعة ،ومنف�صلة عن باقي الرقعة بخطوط حتديد ي�س��هل متييزها ،مثل املمرات ،احلدود
امل�ساحية ،الأ�سوار ،املمرات املائية� ،أو �سياج من �شجريات.
الغاب��ات� :أر���ض متت��د لأك�ثر م��ن  0,5هكت��ار وذات �أ�ش��جار ترتف��ع لأكرث من � 5أمتار وعري�ش��ة بن�س��بة تزيد عل��ى  10باملائة،
�أو �أ�ش��جار ميك��ن �أن متت��د �إىل تل��ك احل��دود يف الطبيعة.
البن��ود الإطاري��ة :بن��ود تتعل��ق �أ�سا�س��ا بالأ�س��لوب الرتكيب��ي وه��ي تل��ك البن��ود الت��ي يت��م جمعه��ا يف الوح��دة املحورية وتعد
�ضروري��ة بالن�س��بة لإقام��ة �أُطر لوح��دات الإح�صاء التكميلية الالزمة للم�س��وح الإح�صائية اجلارية.
الإطار :الأ�سا�س املُ�ستخدَ م يف حتديد كافة الوحدات الإح�صائية التي يلزم ح�صرها يف جتميع �إح�صائي.
النظ��ام العامل��ي لتحدي��د املواق��ع :نظ��ام يجع��ل م��ن املمك��ن حتدي��د املو�ض��ع اجلغ��رايف لنقط��ة على �س��طح الك��رة الأر�ضية
بخط��وط الط��ول والعر���ض .وي�س��مح نظ��ام حتديد املواق��ع بو�ضع مرجعية جغرافي��ة للحيازة الزراعي��ة ،والعائلة ،والأر�ض
بالن�س��بة للمناط��ق الإداري��ة املنا�س��بة ومتك��ن �أجه��زة النظ��ام م��ن قيا���س امل�س��احات ب�ص��ورة �أ�س��رع كث�يرا ع��ن الأ�س��اليب
التقليدي��ة املو�ضوعية لقيا���س امل�س��احات
م�ساحة املح�صول الكلية :جمموع م�ساحات جميع املحا�صيل املزروعة.
املدير امل�أجور� :شخ�ص يتوىل �إدارة احليازة الزراعية نيابة عن احلائز الزراعي.
احليازات الزراعية يف القطاع العائلي :احليازات الزراعية التي تدار بوا�سطة �أفراد العائلة.
احلي��ازات الزراعي��ة يف القط��اع غ�ير العائل��ي :احلي��ازات الزراعي��ة الت��ي يف قطاع��ات خ�لاف القط��اع العائل��ي ،مث��ل
ال�ش��ركات والتعاوني��ات.
العائلة :الرتتيبات التي و�ضعها �أ�ش��خا�ص� ،س��واء ب�صورة فردية �أو يف جماعات ،حل�صولهم على الغذاء �أو الأ�سا�س��يات
املعي�شية الأخرى.
املحا�صيل املزروعة زراعة بينية :قطعة �أر�ض �أو حقل يتم فيه زراعة حم�صول واحد بني �صفوف حم�صول �آخر.
الري� :إمداد الأر�ض باملياه عن ق�صد ،خالف الأمطار ،لتح�سني �إنتاج املحا�صيل الزراعية.
حائزي��ن زراعي�ين م�ش�تركني� :ش��خ�ص يتخ��ذ الق��رارات الرئي�س��ية فيم��ا يتعل��ق با�س��تخدام امل��وارد وميار���س الرقاب��ة
الإداري��ة عل��ى عملي��ات احلي��ازة الزراعي��ة ،مب�ش��اركة �ش��خ�ص �آخ��ر
و�ضع القوة العاملة :واحدة من ثالث فئات متعار�ضة ميكن �أن يظهر فيها �شخ�ص ما :يف اال�ستخدام؛ �أو يف البطالة؛
�أو خارج القوة العاملة.
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الو�ض��ع القان��وين حلي��ازة الأر���ض :الرتتيب��ات �أو احلق��وق الت��ي مبوجبه��ا يدي��ر احلائ��ز الزراع��ي الأر���ض الت��ي ت�ش��كل
احلي��ازة الزراعي��ة.
�أر���ض ذات �أفني��ة م��زارع ومب��اين م��زارع� :أ�س��طح حمتل��ة مبب��اين ت�ش��غيل املزرع��ة ،ومب��اين للإنت��اج احلي��واين ،و�أفني��ة
مزارع.
ت�صنيف ا�ستخدام الأر�ض :ت�صنيف للأر�ض بح�سب الن�شاط الذي يتم على الأر�ض.
الأر�ض املُ�ستخدَمة يف الزراعة� :إجمايل «الأر�ض الزراعية» و�أر�ض ذات �أفنية مزارع ومباين مزارع.
الو�ضع القانوين للحائز :الأوجه القانونية التي تدار مبوجبها احليازة الزراعية.
ال�سماد الع�ضوي ال�سائل :بول احليوانات الأليفة ،مع احتمال �أن يوجد به كمية �صغرية من الروث و�/أو املياه.
املا�ش��ية :جمي��ع احليوان��ات والطي��ور واحل�ش��رات الت��ي يت��م االحتف��اظ به��ا �أو حجزه��ا يف حظائ��ر �أو �أماك��ن احتج��از
لأغرا���ض زراعي��ة ب�ص��ورة �أ�سا�س��ية.
ال�سماد الع�ضوي/الطبيعي� :سماد يعد من مواد ع�ضوية.
البيان��ات الدليلي��ة :معلوم��ات ت�س��اعد امل�س��تخدمني عل��ى فه��م م��ا ال��ذي تقي�س��ه البيان��ات وكي��ف مت �إعداده��ا .ه��ذه
��تخدمني م��ن �إ�س��اءة فه��م البيان��ات وعلى ت�ش��جيع ا�س��تخدام البيانات .ت�س��اعد البيانات
املعلوم��ات ت�س��اعد عل��ى من��ع املُ�س ِ
��تخدمني �أي�ض��ا عل��ى فه��م نوعي��ة البيان��ات ع��ن طري��ق م��ا توف��ره م��ن معلوم��ات ع��ن عملي��ة جم��ع البيان��ات.
الدليلي��ة املُ�س ِ
البيان��ات احلا�س��وبية :بيان��ات م�س��جلة ع��ن وح��دة احل�ص��ر – احلي��ازة الزراعي��ة �أو العائل��ة – عن��د �إج��راء �إح�ص��اء
زراع��ي .متث��ل كل جمموع��ة معلوم��ات عن وحدة �س��جل للبيانات احلا�س��وبية.
الأ�سمدة املعدنية� :أ�سمدة ُمعدة من مواد غري حيوية م�صنعة من خالل عملية �صناعية.
املحا�صيل املختلطة :زراعة �أكرث من حم�صول واحد ب�شكل غري متماثل يف قطعة �أر�ض �أو حقل.
م�ساحة املح�صول الكلية :م�ساحة الأر�ض الطبيعية التي يتم زراعة املح�صول عليها.
امل�شتل او احل�ضانة :م�ساحة تتكاثر بها النباتات �أو الأ�شجار �أو الكرمات ال�صغرية بغر�ض الت�شتيل.
الزراع��ة الع�ضوي��ة :نظ��ام �ش��مويل لإدارة الإنت��اج يعم��ل على تطوير وتعزيز ال�صحة يف النظام البيئي الزراعي ،وي�ش��مل
التنوع البيولوجي والدورات البيولوجية والن�شاط البيولوجي للرتبة.
الأ�س��مدة الع�ضوي��ة� :أ�س��مدة ُمع��دة م��ن م��ادة نباتي��ة �أو حيواني��ة معاجل��ة و�/أو م��واد معدنية غري معاجل��ة (مثل اجلري �أو
ال�صخر �أو الفو�سفات) حتتوي على  5باملائة على الأقل من املغذيات النباتية املركبة.
الأ�س��مدة الع�ضوي��ة املعدني��ة :م��واد يت��م احل�ص��ول عليه��ا م��ن خ�لال خلط �أو معاجلة مواد حيوية مع �أ�س��مدة معدنية من
�أجل حت�سني حمتواها الغذائي وقيمتها التخ�صيبية.
الأرا�ض��ي الأخ��رى كثيف��ة الأ�ش��جار :الأر���ض الت��ي متت��د لأك�ثر م��ن  0,5هكت��ار م��ع� )I( :أ�ش��جار �أعل��ى م��ن � 5أمت��ار
وعري�ش��ة تظلي��ل � ،% 10 - 5أو �أ�ش��جار ميك��ن �أن ت�ص��ل له��ذه احل��دود يف الطبيع��ة� ،أو (� )iiأ�ش��جار ال ميك��ن �أن ت�ص��ل �إىل
ارتف��اع  5م�تر يف الطبيع��ة ولك��ن م��ع عري�ش��ة تغط��ي �أك�ثر م��ن ( % 10عل��ى �س��بيل املث��ال ،بع���ض �أن��واع اخل�ض��روات ذات
الأ�ش��جار الألبي��ة� ،أو نط��اق �ش��جر منج��روف �أج��دب� ،إل��خ) �أو ( )iiiغط��اء مرك��ب م��ن ال�ش��جريات والأ�ش��جار يزي��د ع��ن 10
باملائة.
عام��ل زراع��ي حل�س��ابه اخلا���ص� :ش��خ�ص يعم��ل حل�س��ابه اخلا���ص �أو م��ع �ش��ريك �أو ع��دد قلي��ل م��ن ال�ش��ركاء ،ولديه مهنة
��تخدمني ب�صورة م�س��تمرة خالل الفرتة املرجعية.
��تخدم �أي ُم�س ِ
حرة ،ومل ي�س ِ
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العمل الإنتاجي لال�س��تخدام ال�ش��خ�صي� :ش��كل من �أ�ش��كال العمل ي�ش��مل �إنتاج ال�س��لع واخلدمات لال�س��تخدام النهائي
ال�ش��خ�صي (�ش��كل غري مدفوع الأجر من �أ�شكال العمل).
املقابل��ة بالورق��ة والقل��م ( :)PAPIطريق��ة تقليدي��ة يقاب��ل فيه��ا القائم��ون باحل�ص��ر امل�س��تجيبني ويت��م جم��ع البيان��ات
بوا�س��طة القائم�ين باحل�ص��ر با�س��تخدام ا�س��تبيانات ورقي��ة.
الرقعة� :أي قطعة من الأر�ض لنوع واحد من حيازة الأر�ض حماطة ب�ش��كل كامل ب�أر�ض �أخرى �أو مياه �أو طريق �أو غابة
�أو مبالمح �أخرى ال ت�شكل جزءا من املِلكية� ،أو ت�شكل جزءا من املِلكية حتت نوع �آخر من حيازة الأر�ض.
املحا�صيل الدائمة :حما�صيل ذات دورة زراعية تزيد عن ال�سنة الواحدة.
�أ�ش��خا�ص يف اال�س��تخدام� :أ�ش��خا�ص يف �س��ن العمل كانوا م�ش��اركني ،خالل الفرتة املرجعية ،يف �أي ن�ش��اط لإنتاج �س��لع �أو
تقدمي خدمات مقابل �أجر �أو ربح.
�أ�ش��خا�ص يعملون يف �إنتاج ال�س��لع لال�س��تخدام اخلا�ص� :أ�ش��خا�ص يف �س��ن العمل قاموا ،خالل فرتة مرجعية ق�صرية،
ب�أي ن�شاط لإنتاج �سلع لال�ستخدام النهائي ال�شخ�صي ملدة مرتاكمة ب�إجمايل ال يقل عن �ساعة واحدة.
�أ�ش��خا�ص يف البطالة� :أ�ش��خا�ص يف �س��ن العمل )i( :مل يكونوا يف اال�س��تخدام؛ ( )iiقاموا ب�أن�ش��طة لل�س��عي �إىل اال�س��تخدام
خ�لال ف�ترة معين��ة �أخ�يرا؛ و( )iiiكان��وا متاح�ين يف الوق��ت الراهن لال�س��تخدام يف فر�ص��ة وظيفية.
�أ�ش��خا�ص خ��ارج الق��وة العامل��ة� :أ�ش��خا�ص يف �س��ن العم��ل ومل يكون��وا يف اال�س��تخدام وال يف البطال��ة خ�لال الف�ترة
املرجعي��ة.
مبي��دات الآف��ات :م��واد ي��راد به��ا احل��د م��ن الآف��ات يف النبات��ات �أو احليوان��ات� ،أو مراقبتها �أو الق�ضاء عليه��ا� ،أو مراقبة
�سلوك وف�سيولوجية احل�شرات �أو املحا�صيل خالل مرحلة الإنتاج �أو التخزين.
قطعة الأر�ض :جزء �أو كل من حقل يتم فيه زراعة حم�صول معني �أو خليط من املحا�صيل.
الإح�صاء(التع��داد) ال�س��كاين :العملي��ة الإجمالي��ة م��ن تخطي��ط وجم��ع وجتميع وتقييم ون�ش��ر وحتليل البيانات ال�س��كانية
واالقت�صادي��ة واالجتماعي��ة عل��ى �أدن��ى م�س��توى جغ��رايف يتعل��ق ،يف وق��ت حم��دد ،بجميع الأ�ش��خا�ص يف دولة م��ن الدول �أو
بج��زء وا�ض��ح التحديد من دولة من الدول.
الإنتاج :الكمية الفعلية من الناجت ،بعد التجفيف واملعاجلة ،اجلاهزة للبيع �أو اال�ستهالك.
الزراع��ات املحمي��ة الغط��اء الواق��ي� :س��طح م��ن الزج��اج �أو البال�س��تيك �أو م��ن م��ادة �أخ��رى ،عل��ى ُمن�ش���أ دائم ،م�س��تخدم
يف وقاي��ة املحا�صي��ل من الأحوال اجلوية واحل�ش��رات والأمرا�ض.
ج��ودة البيان��ات :مقيا���س مالءم��ة ودق��ة و�صالحي��ة وانتظ��ام و�س��هولة وو�ض��وح ا�س��تخدام وات�س��اق البيان��ات وقابليته��ا
للمقارن��ة.
املجموع��ة املرجعي��ة :جمموع��ة م��ن احلي��ازات الزراعي��ة يت��م تبويبه��ا للبن��د ال��ذي يف تبويب ما؛ على �س��بيل املث��ال ،البند
«امل�س��احة املروية» تكون له داللة فقط بالن�س��بة حليازات الأرا�ضي املروية.
العائ�لات الريفي��ة :العائ�لات الت��ي تعي���ش يف مناط��ق خم�ص�ص��ة كمناط��ق ريفي��ة ،وع��ادة م��ا يت��م حتديده��ا بوا�س��طة
الإح�ص��اء ال�س��كاين.
العد بالعينة� :أخذ عينات من كل �أو جزء من ال�سكان امل�ستهدفني بالن�سبة للتعداد
امل�سوح بالعينة :جمع البيانات عن عينة من الوحدات ،ولي�س جميع الوحدات ،كما يف التعداد.
�أخط��اء العم��ل بالعين��ات :توج��د �أخط��اء يف الإح�صائي��ات املتح�ص��ل عليه��ا م��ن امل�س��وح بالعين��ة لأن��ه يت��م جم��ع البيان��ات
م��ن وح��دات العينة فقط.
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�إطار العينات :قائمة بالوحدات التي يلزم �أخذ عينات منها.
النبات��ات املتناثرة(املبع�ثرة) :نبات��ات �أو �أ�ش��جار تُ��زرع ب�ش��كل ال ميك��ن مع��ه تقدي��ر امل�س��احة (غالب��ا ح��ول احلي��ازة
الزراعي��ة).
الزراع��ة املتنقل��ة :ممار�س��ة زراعي��ة يت��م فيه��ا زراع��ة قطع��ة معين��ة م��ن الأر���ض لب�ض��ع �س��نوات ث��م هجره��ا مل��دة تكف��ي
ال�س��تعادة خ�صوبته��ا بنم��و النبات��ات الطبيعي��ة قب��ل �إع��ادة زراعته��ا.
عملي��ة �أخ��ذ العين��ات ذات املرحل��ة الواح��دة :خمط��ط لأخ��ذ العين��ات يتم فيه اختيار العينة مبا�ش��رة من قائمة الوحدات
التي يغطيها امل�سح.
املعج��ون� :س��ماد ع�ض��وي يف ال�ش��كل ال�س��ائل� ،أو خلي��ط م��ن روث وب��ول احليوان��ات الأليف��ة ،م��ع احتم��ال وج��ود مي��اه و/او
كمي��ة �صغ�يرة من التنب.
ممار�س��ات احلف��اظ عل��ى الرتب��ة :ممار�س��ة م�س��تدامة ملن��ع تده��ور الرتب��ة وتعك�س��ه ،م��ن خ�لال ممار�س��ات اال�س��تخدام
الي��دوي والإدارة.
تدهور الرتبة :هبوط يف نوعية الرتبة ب�س��بب عمليات طبيعية �أو ،ب�صورة �أكرث �ش��يوعا ،اال�س��تخدام الب�ش��ري غري ال�س��ليم
لها.
ال�س��ماد الع�ض��وي ال�صلب�/س��ماد امل��زارع :روث (م��ع �أو ب��دون ت�بن) احليوان��ات الأليف��ة ،م��ع احتم��ال �أن يوج��د ب��ه كمي��ة
�صغ�يرة من البول.
الوح��دة الإح�صائي��ة :الوح��دة الأ�سا�س��ية الت��ي يت��م جم��ع البيان��ات له��ا .وتك��ون الوح��دة الإح�صائي��ة للإح�ص��اء الزراعي
ه��ي احليازة الزراعية.
الو�ضع يف اال�ستخدام :ت�صنيف للوظائف التي يح�صل عليها الأ�شخا�ص� ،أو للأ�شخا�ص الذين يف و�ضع اال�ستخدام.
البيان��ات الهيكلي��ة :ه��ي البني��ات التنظيمي��ة الأ�سا�س��ية للملكي��ات الزراعي��ة الت��ي ال تتغ�ير ب�س��رعة مب��رور الوق��ت ،مث��ل
حج��م املزرع��ة وا�س��تخدام الأر�ض.
املحا�صيل املتعاقبة :املحا�صيل امل�ؤقتة �أكرث من مرة واحدة يف نف�س الأر�ض يف نف�س ال�سنة الزراعية.
املمار�س��ات الزراعية امل�س��تدامة :املمار�س��ات الزراعية املح�س��نة ،والتحول �إليها ،وكذا التغيريات الهيكلية التي تزيد من
تقدمي ال�سلع واخلدمات يف املجال الزراعي ب�صورة م�ستدامة.
املحا�صيل امل�ؤقتة :حما�صيل ذات دورة زراعية تقل عن ال�سنة الواحدة.
احلرث� :أي تفكيك طبيعي للرتبة يتم يف جمموعة من العمليات الزراعية� ،إما يدويا �أو با�ستخدام املعدات.
التع��داد الزراع��ي املو�س��ع :تع��داد جلم��ع بيان��ات �إ�ضافي��ة حم��دودة ع��ن العائ�لات الت��ي لي���س له��ا ِملكي��ات زراعي��ة عندم��ا
تك��ون الفر���ص الأخ��رى جلم��ع البيان��ات قليل��ة .وه��و ال يقت�ص��ر عل��ى البني��ة املح�صولي��ة و�أن�ش��طة �إنت��اج املا�ش��ية الت��ي تت��م
بوا�س��طة احلي��ازة الزراعية.
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)2( الـملحق رقم

ت�صنيف املحا�صيل الزراعية
CPC وفق الت�صنيف املركزي للمنتجات
CPC 2.1 الرمز

الإ�سم النباتي

�إ�سم املح�صول

01929.05

Musa textilis

)القنب (قنب مانيال

01912

Medicago sativa

الرب�سيم احلجازي كعلف

01940

Medicago sativa

الرب�سيم احلجازي ك�شتالت

01371

Prunus dulcis

اللوز

01690

Angelica archangelica

�سيقان ح�شي�شة املالك

01654

Pimpinella anisum

بذور الين�سون

01351

Malus sylvestris

التفاح

01343

Prunus armeniaca

امل�شم�ش

01379.01

Areca catechu

)الفوفل (جوز التنبول

01599

Arracacia xanthorrhiza

�أرا�شا

01599

Maranta arundinacea

ح�شي�شة ال�سهام

01216

Cynara scolymus

اخلر�شوف

01211

Asparagus officinalis

الهليون

01311

Persea Americana

الأفوكادو

0118

Pennisetum americanum

)باجرا (ثيوم �أغرب

01708

Voandzeia subterranea  أوVigna
subterranea

فول البامبارا

01312

Musa sapientum, M. cavendishii,
M.nana

املوز

0115

Hordeum vulgare

ال�شوفان

01690

Laurus nobilis,

�أوراق الغار

01690

Ocimum basilicum

01701

Phaseolus vulgaris

الريحان
، �صاحلة للأكل، جافة،البقول
بالن�سبة للحبوب
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CPC 2.1 الرمز

الإ�سم النباتي

�إ�سم املح�صول

01701

Phaseolus  وVigna spp.

 حم�صودة خ�ضراء،البقول

01919.01

Beta vulgaris

) علف (�شوندر،البنجر

01801

Beta vulgaris

 �أحمر،البنجر

01801

Beta vulgaris

 ال�سكر،بنجر

01919.01

Beta vulgaris

 ال�سكر للأعالف،البنجر

01803

Beta vulgaris

 ال�سكر لل�شتالت،البنجر

01329

Citrus bergamia

الربغموت

01379

Areca catechu

جوز التنبول

01651

Piper nigrum

الفلفل الأ�سود

03250

Acacia mearnsii

)غبب �أ�سود (حلاء

01353.02

Rubus spp.

التوت الأ�سود من خمتلف الأنواع

01355.01

Vaccinium myrtillus; V. corymbosum

التوت

01377

Bertholletia excelsa

اجلوز الربازيلي

01319

Artocarpus altilis

�شجرة اخلبز

01702

Vicia faba

 جاف،الفول

01702

Vicia faba

 حم�صودة خ�ضراء،البقول

01213

Brassica oleracea var. botrytis

الربوكلي

0118

Sorghum bicolor

�شجرة الدخن

0114

Sorghum bicolor

الذرة البي�ضاء

01212

Brassica oleracea var. gemmifera

الكرنب

01192

Fagopyrum esculentum

حنطة �سوداء

01212

Brassica oleracea var. capitata

) �سافوي، �أبي�ض،كرنب (�أحمر

01212

Brassica chinensis

 �صيني،كرنب

01919.10

Brassica spp.

 للأعالف،كرنب
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CPC 2.1 الرمز

الإ�سم النباتي

�إ�سم املح�صول

0164

Theobroma cacao

)الكاكاو (كاكاو

01229

Cucumis melo

الكنتالوب

01654

Carum carvi

يذور الكاراويا

01653

Elettaria cardamomum

الهيل

01219

Cynara cardunculus

احلرف�ش الربي

01391

Ceratonia siliqua

اخلروب

01251

Daucus carota ssp. sativa

 قابل للأكل،اجلزر

01919.13

Daucus carota ssp. sativa

 للأعالف،اجلزر

01372

Anacardium occidentale

الكا�شو

01592

Manihot esculenta

)الكا�سافا (منهوت

01449

Ricinus communis

فول اخلروع

01213

Brassica oleracea var. botrytis

القرنبيط

01259

Apium graveolens var. rapaceum

كرف�س لفتي

01290

Apium graveolens

كرف�س

01239.90

Sechium edule

�شيوت

01344.02

Prunus avium,, cerasus avium

ال�شري

01373

Castanea sativa

اجلوز

01703

Cicer arietinum

)احلم�ص (حم�ص جرامي

01214

Cichorium intybus

ال�شيكوريا

01214

Cichorium intybus

01652

Capsicum spp. (annuum)

01652

Capsicum spp. (annuum)

01655

Cinnamomum verum

�شيكوريا للنباتات
 جاف (جميع،الفلفل احلار
)الأ�صناف
 ريان (جميع،الفلفل احلار
)الأ�صناف
الكمون

01329

Citrus medica

�أترج
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CPC 2.1 الرمز

الإ�سم النباتي

�إ�سم املح�صول

35410.01

Cymbopogon citrates/ Cymbopogon
nardus

طيب العرب

01324.02

Citrus reticulata

الكليمنتني

01656

Eugenia aromatica (Syzygium
aromaticum)

القرنفل

01919.07

Trifolium spp.

)بر�سيم للأعالف (جميع الأ�صناف

01919

Trifolium spp.

)بر�سيم لل�شتالت (جميع الأ�صناف

01930

Erythroxypum novogranatense, E.
coca

الكوكا

0164

Theobroma cacao

)الكاكاو (كاكاو

0146

Cocos nucifera

جوز الهند

01599

Colocasia esculenta

لوف �أ�صفر

0161

Coffea spp.

النب

03230

Cola acuminata; C. nitida; C.vera

)جوز الكوال (جميع الأ�صناف

01443

Brassica napus

)ال�شلجم (بذور اللفت

01121

Zea mays

الذرة (ال�صفراء) للحبوب

01121

Zea mays

الذرة (ال�صفراء) للأعالف

01290

Zea mays

ذرة (حلوة) للخ�ضروات

01219

Valerianella locusta

الذرة لل�سلطة

01921

Gossypium spp.

)القطن (جميع الأ�صناف

01921

Gossypium spp.

)بذور القطن (جميع الأ�صناف

01706

Vigna unguiculata

 للحبوب،لوبيا بعني �سوداء

01706

Vigna unguiculata

 حم�صودة خ�ضراء،لوبيا

01355.02

Vaccinium macrocarpon; V. oxycoccus

التوت الربي

01219

Lepidium sativum

اجلرجري

01232

Cucumis sativus

اخليار

01351.02

Ribes spp.

)الك�شم�ش (جميع الأ�صناف
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CPC 2.1 الرمز

الإ�سم النباتي

�إ�سم املح�صول

01319

Annona reticulate

الق�شطة

01599

Colocasia esculenta

القلقا�س

01314

Phoenix dactylifera

التمر

01690

Anethum graveoles

ال�شبت وبذور ال�شبت

01690

Moringa oleifera

�شجرة الرواق

01142

Sorghum bicolor

)ذرة الدرا (الذرة البي�ضاء

01111

Triticum durum

قمح ياب�س

01709

Vigna subterranea

بازالء

01599

Xanthosoma spp.; Colocasia spp.

قلقا�س �إدو

01233

Solanum melongena

باذجنان

01214

Cichorium endivia

)�شيكوريا (�أنديف

01290

Foeniculum vulgare

ال�شمر

01690

Trigonella foenum-graecum

حلبة مزروعة

01315

Ficus carica

التني

01374

Corylus avellana

)البندق العمالق (بندق

01929

Furcraea macrophylla

�سيزال �أبي�ض

01929.01

Linum usitatissimum

الكتان للألياف

01929.01

Linum usitatissimum

)الكتان للبذور الزيتية (بذور الكتان

01193

Digitaria exilis; D. iburua

ديجيتاريا معرتبة

01929

Phormium tenax

كتان نيوزيلندا

01252

Allium sativum

 جاف،الثوم

01252

Allium sativum

 �أخ�ضر،الثوم

01930

Pelargonium spp.; Geranium spp.

جريانيوم

01657

Zingiber officinale

اجلنزبيل
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CPC 2.1 الرمز

الإ�سم النباتي

�إ�سم املح�صول

01930

Panax spp.

اجلن�سنج

01351.01

Ribes spp.

)ك�شم�ش �شائك (جميع الأ�صناف

01235

Lagenaria spp; Cucurbita spp.

كو�سى

01703

Cicer arietinum

)حم�ص جرامي (حم�ص

0133

Vitis vinifera

الأعناب

01321

Citrus paradisi

جريب فروت

01330

Vitis vinifera

�أعناب للزبيب

01330

Vitis vinifera

�أعناب املائدة

01330

Vitis vinifera

�أعناب النبيذ

01929

Lygeum spartum

ح�شي�شة الأ�سربتو

01919

Dactylis glomerata

 الب�ساتني،جنيلة

01919

Sorghum bicolour var. Sudanense

 �سوداين،جنيلة

0142

Arachis hypogaea

)فول (فول �سوداين

01690

Paulinia cupana

جوارانة

01316.02

Psidium guajava

اجلوافة

0114

Sorghum bicolor

)ذرة غينيا (ذرة بي�ضاء

01690

Afframomum melegueta, piper
guineense, xylopia aethiopica)

فلفل غينيا

01374

Corylus avellana

البندق

01929.02

Cannabis sativa ssp. Indica

�ألياف القنب

01929.05

Musa textilis

قنب مانيال

01922

Crotalaria juncea

 ال�شم�س،قنب

01449

Cannabis sativa (marijuana)

بذر القنب

01929

Agave fourcroydes

�سيزال

03250

Lawsonia inermis

احلناء
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CPC 2.1 الرمز

الإ�سم النباتي

�إ�سم املح�صول

01659

Humulus lupulus

ح�شي�شة الدينار

01702

Vicia faba

فول اخليل

01259

Armoracia rusticana

فجل اخليل

01121

Zea mays

ذرة مهجن

03250

Indigofera tinctoria

النيلة

01620

Jasminum spp.

اليا�سمني

01599

Helianthus tuberosus

خر�شوف القد�س

01499.03

Simmondsia californica  أوS.
chinensis

جوجوبا

0114

Sorghum bicolor

الذرة البي�ضاء احللوة

01922

) �إ�س بي30 (�أكرث من

Corchorus spp.

اجلوت

01212

Brassica oleracea var. Acephala

كايل

01929.07

Ceiba pentandra

كابوك

01690

Piper methysticum

الكافا

01922

Hibiscus cannabinus

الكناف

01352

Actinidia deliciosa

فاكهة الكيوي

01212

Brassica oleracea var. gongylodes

�أبو ركبة

01379.02

�أنظر جوز الكوال

جوز الكوال

01930

79

Lavandula spp.

) �إ�س بي15 (�أكرث من

اخلزامي

01254

Allium ampeloprasum; Allium porrum

الكرات

01322

Citrus limon

الليمون

35410

Cymbopogon citratus

ح�شي�شة الليمون

01704

Lens culinaris

العد�س

01919

Lespedeza spp.

)لي�سبيديزا (جميع الأ�صناف

01214

Lactuca sativa var. capitata

اخل�س

CPC 2.1 الرمز

الإ�سم النباتي

�إ�سم املح�صول

01322

Citrus aurantifolia

 حم�ضية،املوالح

01322

Citrus limetta

 احللوة،املوالح

01441

Linum usitatissimum

)بذور الكتان (كتان للبذور الزيتية

01930

Glycyrrhiza glabra

العرق�سو�س

01319

Litchi chinensis

الليت�شي

01359

Eriobotrya japonica

الب�شملة

01709.02

Lupinus spp.

)الرتم�س (جميع الأ�صناف

01379

Macadamia spp. ternifolia

)مكادميا (جوز املاكادميا

01653

Myristica fragrans

احلبهان

01929

Agave atrovirens

املاجوي

0112

Zea mays

)الذرة (الذرة ال�صفراء

0112

Zea mays

الذرة (ال�صفراء) للأعالف

0112

Zea mays

)ذرة (مهجن

0112

Zea mays

 عادية،ذرة

01324

Citrus reticulata

املندرين

01919.01

Beta vulgaris

)�شمندر (بنجر �أعالف

01316.01

Mangifera indica

املاجنو

01316.03

Garcinia mangostana

املاجنو�ستانو/جوز جندم

01592

Manihot esculenta

)املنيهوت (ك�سافا

01199.02

Mixture of Triticum spp.; Secale cereale

)ما�سلني (خليط حبوب

01359

Mespilus germanica

الب�شملة

01229

Cucumis melo

)ال�شمام (عدا البطيخ

0118

Sorghum bicolor

�شجرة الدخن

0118

Pennisetum americanum

 باجرا،دخن
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CPC 2.1 الرمز

الإ�سم النباتي

�إ�سم املح�صول

0118

Pennisetum americanum

دخن �أغربة

0118

Eleusine coracana

 دخن �أ�صبعي،راجي

0118

Setaria italica

دخن �إيطايل

0118

Echinochloa esculenta

دخن ياباين

0118

Pennisetum americanum

)دخن �أغرب (باجرا

0118

Panicum miliaceum

دخن برو�سو

01930

Mentha spp.

)نعناع (جميع الأ�صناف

01343

Morus spp.

) للفاكهة (جميع الأ�صناف،توت

01343

Morus alba

توت لدود الفز

0127

Agaricus spp.; Pleurotus spp.; Volvariella

امل�شروم

01442

Brassica nigra; Sinapis alba

اخلردل

01355

Prunus persica var. nectarina

النكتارين

01929

Phormium tenax

كتان نيوزيلندا

01929

Guizotia abyssinica

احلبة ال�سوداء

01653

Myristica fragrans

جوزة الطيب

01919.92

) �إ�س بي30 (حوايل

Avena spp.

 للأعالف،الدخن

0117

) �إ�س بي30 (حوايل

Avena spp.

 للحبوب،الدخن

01491

Elaeis guineensis

نخيل الزيوت

01239.01

Abelmoschus esculentus; Hibiscus
esculentus

البامية

0145

Olea europaea

الزيتون

01253

Allium cepa

بذور الب�صل

01253

Allium cepa

 اجلاف، الب�صل

01253

Allium cepa

 الأخ�ضر،الب�صل

01930

Papaver somniferum

الأفيون
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CPC 2.1 الرمز

الإ�سم النباتي

�إ�سم املح�صول

01323

Citrus sinensis

الربتقال

01323

Citrus aurantium

 املر،الربتقال

0196

Various

نباتات الزينة

03250

Borassus flabellifer

نخل الباملريا

01491.02

Elaeis guineensis

 زيت البذرة،النخيل

01491.01

Elaeis guineensis

نخيل الزيوت

23230

Metroxylon sagu

نخل ال�ساجو

01317

Carica papaya

بابايا

01259

Pastinaca sativa

اجلزر الأبي�ض

01705

Pisum sativum

 للحبوب، �صاحلة للأكل،البازالء

01705

Pisum sativum

 حم�صودة خ�ضراء،بازالء

01355

Prunus persica

اخلوخ

0142

Arachis hypogaea

)الفول ال�سوداين (الفول

01342.01

Pyrus communis

الكمرثى

01379

Carya illinoensis

جوز البكان

01651

Piper nigrum

الفلفل الأ�سود

01652

) �إ�س بي30 (�أكرث من

Capsicum spp.

 اجلاف،الفلفل

01359.01

Diospyros kaki; Diospyros virginiana

كاكي فروراثيا

01707

Cajanus cajan

بازالء هندية

01318

Ananas comosus

الأنانا�س

01375

Pistacia vera

ف�ستق حلبي

01313.01

Musa paradisiaca

موز اجلنة

01356

Prunus domestica

الربقوق

01399

Punica granatum

الرمان
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CPC 2.1 الرمز

الإ�سم النباتي

�إ�سم املح�صول

01321

Citrus grandis

بوميلو

01448

Papaver somniferum

بذرة اخل�شخا�ش

01930

Papaver somniferum

ق�ش اخل�شخا�ش

0151

Solamum tuberosum

البطاط�س

01591

Ipomoea batatas

البطاطا

21412

Prunus domestica

قرا�صيا

01235

) �إ�س بي25 (�أكرث من

Cucurbita spp.

 �صالح للأكل،الياقطني

01919.11

) �إ�س بي25 (�أكرث من

Cucurbita spp.

 للأعالف،الياقطني

01930.02

Chrysanthemum cinerariaefolium

بايرثيم

03250

Aspidosperma spp.
) �إ�س بي3 (�أكرث من

كويرباكو

01379

See Macadamia

جوز كوينزالند

01342.02

Cydonia oblonga

ال�سفرجل

01930

) �إ�س بي6 (�أكرث من

Cinchona spp.

الكينني

01194

Chenopodium quinoa

كينوا

01259

Raphanus sativus (inc. Cochlearia
armoracia)

الفجل

01929.03

Boehmeria nivea

الرامي

01443

Brassica napus

)بذور اللفت (ال�شلجم

01353.01

) �إ�س بي360 (�أكرث من

Rubus spp.

)الرا�سربي (جميع الأ�صناف

01801

Beta vulgaris

البنجر الأحمر

01919

Agrostis spp.

ريد توب

26190

Boehmeria nivea

ري

01219

Rheum spp.

الروبارب

0113

Oryza sativa; Oryza glaberrima

الأرز

01930

Rose spp.

الورد
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CPC 2.1 الرمز

الإ�سم النباتي

�إ�سم املح�صول

01950

Hevea brasiliensis

املطاط

01919

Brassica napus var. napobrassica

لفت �سويدي

0116

Secale cereale

ال�شيلم

01919.05

) �إ�س بي20 (حوايل

Lolium spp.

بذور الزوان

01446

Carthamus tinctorius

القرطم

01690

Crocus savitus

زعفران مزروع

01919

Onobrychis viciifolia

قطب مزروع

01259

Tragopogon porrifolius

ال�سل�سفي

01319

Achras sapota

�صابوطة

01324

Citrus reticulata

)تاجنرين/�سا�ستوما (ماندرين

01259

Scorzonera hispanica

ال�سل�سفي الأ�سود

01444

Sesamum indicum

01499.01

Vitellaria paradoxa  أوButyrospermum
parkii

01929.04

Agave sisalana

ال�سم�سم
�شجرة ال�شي (زبدة ال�شي �أو جوز
)الكاريت
ال�سيزال

0114

Sorghum bicolor

الذرة البي�ضاء

0114

Sorghum bicolor

الذرة البي�ضاء

0114

Sorghum bicolor

)ذرة الدرا (الذرة البي�ضاء

0114

Sorghum bicolor

)ذرة غينيا (ذرة بي�ضاء

0114

Sorghum bicolor

الذرة البي�ضاء احللوة

01809

Sorghum bicolor

الذرة ال�سكرية

01344.01

Prunus cerasus, cerasus acida

ال�شري احلام�ض

0141

Glycine max

فول ال�صويا

0141

Glycine max

ح�شائ�ش فول ال�صويا

01112

Triticum spelta

احلنطة
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CPC 2.1 الرمز

الإ�سم النباتي

�إ�سم املح�صول

01215

Spinacia oleracea

ال�سبانخ

01235

) �إ�س بي25 (�أكرث من

Cucurbita spp.

القرع

01344

) �إ�س بي30 (�أكرث من

Fragaria spp.

الفراولة

01801

Beta vulgaris

بنجر ال�سكر

01919.01

Beta vulgaris

بنجر ال�سكر للأعالف

01801

Beta vulgaris

بنجر ال�سكر لل�شتالت

01919.92

Saccharum officinarum

ق�صب ال�سكر للأعالف

01802

Saccharum officinarum

ق�صب ال�سكر لل�سكر �أو للكحول

01802

Saccharum officinarum

ق�صب ال�سكر للت�سقيف

01919.92

Helianthus annuus

عباد ال�شم�س للأعالف

01445

Helianthus annuus

عباد ال�شم�س لبذور الزيت

01922

Crotalaria juncea

القنب الهندي

01919

Brassica napus var. napobrassica

كرنب لفتي

01919.02

Brassica napus var. napobrassica

كرنب لفتي للأعالف

01290

Zea mays

الذرة ال�سكرية

01322

Citrus limetta

 احللوة،املوالح

01231

Capsicum annuum

الفلفل احللو

01591

Lopmoea batatas

البطاطا

01809

Sorghum bicolor

الذرة ال�سكرية

01499.04

Shorea aptera; S. stenocarpa; Sapium
sebiferum; Stillingia sebifera

�شجرة التالو

01324.01

Citrus reticulata

تنجرين

01599

Xanthosoma sagittifolium

التانيا

01592

Manihot esculenta

)ن�شا املانيهوت (الك�سافا

01599

Colocasia esculenta

القلقا�س
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CPC 2.1 الرمز

الإ�سم النباتي

�إ�سم املح�صول

0162

Camellia sinensis

ال�شاي

01199.01

Eragrostis abyssinica

التيف

01690

Thymus vulgaris

الزعرت

01940

Phleum pratense

ح�شي�شة التيموثي

0197

Nicotiana tabacum

التبغ

01234

Lycopersicon esculentum

الطماطم

01929

) �إ�س بي100 (حوايل

Lotus spp.

قرن الغزال

01191

Hybrid of Triticum aestivum and Secale
cereale

الرتيتيكال

01499.02

Aleurites spp.; Fordii

�شجرة التوجن

01690

Curcuma longa

الكركم

01251

Brassica rapa

 �صالح للأكل،لفت

01919.12

Brassica rapa

 للأعالف،لفت

01922

Urena lobata

)اليورينا (جوت الكونغو

01709.01

Vicia sativa

القطاين

01376

Juglans spp. ، ep. regia

) �إ�س بي20 (�أكرث من

اجلوز

01221

Citrullus lanatus

البطيخ

0111

Triticum aestivum

القمح

01593

Dioscorea spp.

) �إ�س بي120 (�أكرث من

النباتات املت�سلقة

01599

Xanthosoma sagittifolium

اليوتيا

01630

Ilex paraguariensis

املاتيه
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الـمـلحق رقم ()3

ت�صنيف املا�شية وفق الت�صنيف املركزي للمنتجات
املجموعة

1

2

3

4

5

6

الو�صف

الدرجة

CPC

الرابط بالت�صنيف  CPCالن�سخة 2.1

1

احليوانات الزراعية

0211

11

البقر

02111

12

اجلامو�س

02112

19

احليوانات الزراعية الأخرى

02119

2

الغنم واملاعز

21

الأغنام

02122

22

املاعز

02123

3

اخلنازير

02140

4

�أ�شباه اخليول

41

اخليول

02131

42

احلمري

02132

43

البغال والنغال

02133

5

اجلمال والإبليات

02121

51

اجلمال

*02121

52

الالما والألبكة

*02121

59

الإبليات الأخرى

*02121

6

الدواجن

0215

61

الفراريج

02151

62

الديوك الرومية

02152

63

الأوز

02153

64

البط

02154

65

الدجاج ال�سوداين

02155

02122-02123

02131- 02133
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71

حيوانات �أخرى
الغزالن ،الظبيان ،الرنة ،واحليوانات املجرتة
الأخرى
الأرانب والأرانب الربية

02191

73

حيوانات الفراء مثل الثعالب واملينك

*02192

74

الكالب والقطط

*02192

75

النعام والأمو

02193

76

الطيور الأخرى (مثل احلمام)
احليوانات الأخرى (مثل الثدييات العليا،
الأفيال ،الزواحف ،احلمري الوح�شية)
احل�شرات والديدان

02194

81

النحل

02196

82

ديدان احلرير

*02199

89

احل�شرات والديدان الأخرى

*02199

7

72
7

79
8
8

88

02129, 02191-02195,
*02199
02129

*02192*, 02195, 02199
*02196, 02199

الـملحق رقم ()4

ت�صنيف املاكينات (االالت) واملعدات الزراعية
الدرجة
املجموعة الدرجة
الفرعية

الو�صف

1

11

111

املعدات التي
تعمل يدويا

2

21

211

معدات تعمل
با�ستخدام
احليوانات

31

ماكينات تعمل
با�ستخدام
احليوانات

3
331

32

ماكينات
اال�ستخدام
الزراعي العام

نوع املاكينات واملعدات امل�ستخدمة

الرمز HS
2012

ب ّذارة مُ�سمِ دة

8432.30

�آلة الت�شتيل

8432.30

�آلة در�س

8433.52

مذراة

8437.10

بخاخة

8424.81

ع ّفارة

8424.81

م�ضخة يدوية �أو معدات الري اليدوية الأخرى

8413.20

حمراث خ�شبي

8432.10

حمراث من ال�صلب

8432.10

املحراث

8432.20

م�شط قر�صي

8432.21

ب ّذارة مُ�سمِ دة

8432.30

�آلة ت�سوية

8429.20

عربة جمرورة بحيوان

8716.10

معدات ري تعمل با�ستخدام احليوانات

84.24

�آالت االحرتاق الداخلي

8407

�آالت االحرتاق اخلارجي

8412.80

مولد كهربائي

85.01

حمرك كهربائي

85.01

كمبيوتر مُ�ستخدَ م يف الإدارة الزراعية
معدات �إلكرتونية �أخرى مُ�ستخدَ مة يف
الإدارة الزراعية

84.70
8470.90

89

الدرجة
املجموعة الدرجة
الفرعية

الو�صف

اجلرارات
والبلدوزرات
الرافعات
الأخرى

33

332

90

نوع املاكينات واملعدات امل�ستخدمة
جرار جنزير
جرار دفع رباعي
جرار �أحادي املحور
بلدوزر
مركبة حتميل

الرمز HS
2012
8701.30
8701.90
8701.10
8429.11

لوري�/شاحنة

8704.10.90

قارب

8901.20.90; 8902

مركبات �أخرى
مقطورة

8701.90
8716.20

عزاقة �آلية

8432.10

حمراث
عزاقة دوارة
ماكينات
م�شط دوار
ومعدات
م�شط قر�صي
بذارة حبوب
املحا�صيل
مبذر ناثر
ماكينات
ب ّذارة مُ�سمِ دة
ومعدات
حمراث
جتهيز وزراعة
غرا�سات
�آالت ت�سوية
الأر�ض
حفارات
ممهدة �سطحية
�آلة الت�شتيل
مفر�شة الأ�سمدة الع�ضوية
ناثرة �سماد كيماوي
بخاخة
ماكينات
ع ّفارة
ومعدات
م�ضخة مياه
�صيانة
الري بالتنقيط
املحا�صيل
الري بالر�شا�شات
البخاخات ومعدات الري املو�ضعي الأخرى
معدات الري الأخرى

8432.10
8432.10
8432.29
8432.21
8432.80
8432.30
8432.30
8432.29
8432.30
8429.20
8429.51.59
8432.80
8432.30
8432.40
8432.40
8424.81
8424.81
8424.81
8424.81
8424.81
8424.81
8424.81

الدرجة
املجموعة الدرجة
الفرعية

333

ماكينات
ومعدات
ح�صد
املحا�صيل

جزازة للمحا�صيل النجيلية
ميب�سة الكلأ
حازمة باالت الدري�س
ح�صادة كلأ
مروحة نفخ للكلأ
ح�صادة درا�سة
�آلة جمع الذرة
قالعة البطاط�س
ح�صادة بنجر ال�سكر
ح�صادة رابطة

ماكينات
ومعدات ما
بعد ح�صد
املحا�صيل

34

334

35

الو�صف

نوع املاكينات واملعدات امل�ستخدمة

ماكينات
ومعدات
املا�شية

ماكينات
ومعدات تربية
الأحياء املائية

الرمز HS
2012
8433.10
8433.30
8433.40
8433.59
8433.59
8433.51
8433.59
8433.53
8433.59

�آلة در�س

8433.52

�آلة تنظيف احلبوب
معدات الفرز والت�سوية
ماكينات احللب
ماكينة الألبان
ُمربد الألبان
�آلة ف�صل الق�شدة
�آلة تفريخ
ماكينة تربية النحل

8437.10
8437.10
8434.10
8434.20
8419.89
8421.11
8436.20
8436.80
8438.80
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الـملحق رقم ()5

الت�صنيف ال�صناعي الدويل املوحد جلميع الأن�شطة االقت�صادية
( )ISICجمال الإح�صاء الزراعي
املجموعة  :11زراعة املحا�صيل غري املعمرة

ت�ش��مل ه��ذه املجموع��ة ن�ش��اط زراع��ة املحا�صي��ل غ�ير املعم��رة – �أي النبات��ات الت��ي ال ت��دوم �أك�ثر م��ن مو�س��مني زراعي�ين.
ويدخل فيها زراعة هذه النباتات بغر�ض �إنتاج ال�ش��تالت .وتتكون من �س��بع درجات «:»ISIC
الدرجة  :ISIC 0111زراعة احلبوب (عدا الأرز) ،واملحا�صيل البقولية وبذور الزيوت
الدرجة  :0112زراعة الأرز
الدرجة  :ISIC 0113زراعة اخل�ضروات والبطيخ وال�شمام ،واجلذور والدرنات
الدرجة  :ISIC 0114زراعة ق�صب ال�سكر
الدرجة  :ISIC 0115زراعة التبغ
الدرجة  :ISIC 0116زراعة حما�صيل الألياف
الدرجة  :ISIC 0119زراعة املحا�صيل غري املعمرة الأخرى
ويدخل فيها ما يلي:
زراع��ة احلب��وب مث��ل :القم��ح وال��ذرة ال�صف��راء وال��ذرة البي�ض��اء وال�ش��وفان وال�ش��يلم والدخ��ن ،واحلب��وب الأخ��رى غ�ير
امل�صنف��ة يف �أي مو�ض��ع �آخ��ر.
زراع��ة املحا�صي��ل البقولي��ة مث��ل :البق��ول ،والف��ول ،واحلم���ص ،واللوبي��ا ،والعد���س ،والرتم���س ،والب��ازالء ،واملحا�صي��ل
البقولي��ة الأخ��رى.
زراع��ة ب��ذور الزي��وت مث��ل :ف��ول ال�صوي��ا ،والف��ول ،وف��ول اخلروع ،وب��ذور الكتان ،وب��ذر اخلردل ،واحلبة ال�س��وداء ،وبذور
اللفت ،وبذور القرطم ،وبذور ال�سم�س��م ،وبذور زهرة عباد ال�شم���س ،وبذور الزيوت الأخرى.
زراعة الأرز (مبا يف ذلك الزراعة احليوية وزراعة الأرز املعدل وراثيا).
زراع��ة اخل�ض��روات الورقي��ة وال�س��اقية مث��ل :اخلر�ش��وف ،والهلي��ون ،والكرن��ب ،والقرنبي��ط ،والربوكل��ي ،وال�ش��يكوريا،
وال�س��بانخ ،واخل�ض��روات الورقي��ة �أو ال�س��اقية الأخ��رى.
زراع��ة اخل�ض��روات املثم��رة مث��ل :اخلي��ار ،والباذجن��ان ،والطماط��م ،والبطي��خ ،والكنتال��وب ،واخل�ض��روات املثم��رة
الأخ��رى.
زراع��ة اخل�ض��روات اجلذري��ة �أو الدرني��ة مث��ل :اجل��زر ،واللف��ت ،والث��وم ،والب�ص��ل ،والك��رات ،واخل�ض��روات الثومي��ة
الأخ��رى ،واخل�ض��روات اجلذري��ة �أو الب�صلي��ة �أو الدرني��ة الأخ��رى.
زراعة عي�ش الغراب (امل�شروم) والكم�أة.
زراعة بذور اخل�ضروات ،عدا بذور البنجر.
زراعة بنجر ال�سكر.
زراعة اخل�ضروات الأخرى.
زراعة اجلذور والدرنات مثل :البطاط�س ،والبطاطا ،والك�سافا ،والنباتات املت�سلقة واجلذور والدرنات الأخرى.
زراعة ق�صب ال�سكر.
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زراعة التبغ غري امل�صنع.
زراعة القطن.
زراعة اجلوت ،وتيل القناف ،و�ألياف اللحاء الأخرى للن�سيج.
زراعة الكتان والقنب.
زراعة ال�سيزال و�ألياف الن�سيج الأخرى من الأجاف اجلن�س.
زراعة القنب ،والرامي ،والياف الن�سيج الأخرى من اخل�ضروات.
زراعة املحا�صيل الليفية الأخرى.
زراع��ة الكرن��ب اللفت��ي ،و�ش��مندر العل��ف ،وج��ذور الأع�لاف ،والرب�س��يم ،وال�س��نفوان ،وح�شائ���ش ال��ذرة واحل�شائ���ش
الأخ��رى ،وكايل الأع�لاف ومنتج��ات الأع�لاف املماثل��ة الأخ��رى.
زراعة بذور البنجر (ما عدا بذور بنجر ال�سكر) وبذور نباتات الأعالف.
زراعة الزهور ،مبا يف ذلك �إنتاج زهور الزينة وبراعم الزهور.
زراعة بذور الزهور.
وال يدخل فيها ما يلي:
زراعة نتاج امل�شروم� ،أنظر .0130
زراعة الأنواع غري املعمرة ،واملحا�صيل العطرية ،والعالجية ،والدوائية� ،أنظر .0128
املجموعة  :012زراعة املحا�صيل املعمرة
ت�ش��تمل املجموع��ة عل��ى زراع��ة املحا�صي��ل املعم��رة – �أي الت��ي ت��دوم لأك�ثر من مو�س��مني زراعي�ين� ،إما ب�أن متوت ال�س��يقان
وتبقى اجلذور بعد كل مو�سم �أو تنمو ب�شكل متوا�صل .ويدخل فيها زراعة هذه النباتات بغر�ض �إنتاج ال�شتالت .وتتكون
املجموعة من ت�سع درجات :ISIC
الدرجة  :ISIC 0121زراعة العنب
الدرجة  :ISIC 0122زراعة الفواكه اال�ستوائية و�شبة اال�ستوائية
الدرجة  :ISIC 0123زراعة الفواكه احلم�ضية
الدرجة  :ISIC 0124زراعة الفواكه التفاحية والفواكه اللوزية
الدرجة  :ISIC 0125زراعة �أ�شجار و�شجريات الفواكه والبندق الأخرى
الدرجة  :ISIC 0126زراعة الفواكه الزيتية
الدرجة  :ISIC 0127زراعة حما�صيل امل�شروبات
الدرجة  :ISIC 0128زراعة التوابل واملحا�صيل العطرية ،والعالجية ،والدوائية
الدرجة  :ISIC 0129زراعة املحا�صيل املعمرة الأخرى
ويدخل فيها ما يلي:
زراعة عنب النبيذ وعنب املائدة يف تكعيبات
زراعة الفواكه اال�س��توائية و�ش��بة اال�س��توائية :الأفوكادو ،املوز وموز اجلنة ،التمور ،التني ،املاجنو ،البابا���س ،الأنانا���س،
والفواكه اال�ستوائية و�شبة اال�ستوائية الأخرى
زراع��ة الفواك��ه احلم�ضي��ة :اجلري��ب ف��روت ،البوميل��و ،الليم��ون واملوال��ح ،الربتق��ال ،اليو�س��في ،املندري��ن والكلينانت�ين،
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والفواك��ه احلم�ضي��ة الأخرى
زراع��ة الفواك��ه التفاحي��ة والفواك��ه اللوزي��ة :التفاح ،امل�شم���ش ،ال�ش��ري وال�ش��ري احلام���ض ،اخلوخ والنكتاري��ن ،الكمرثى
وال�س��فرجل ،الربقوق ،والفواكه التفاحية والفواكه اللوزية الأخرى
زراعة العنبيات :التوت ،الك�شم�ش ،الزبيب ،فاكهة الكيوي ،توت العليق ،الفراولة ،والعنبيات الأخرى
زراعة بذور الفواكه
زراعة مك�سرات الأكل :اللوز ،والكا�شو� ،أبو فروة ،البندق ،الف�ستق ،اجلوز ،واملك�سرات الأخرى
زراعة فواكه الأ�شجار وال�شجريات الأخرى :حبوب اخلرنوب
زراعة فواكه الزيوت :جوز الهند ،الزيتون ،نخيل الزيوت ،وفواكه الزيوت الأخرى
زراعة حما�صيل ال�شراب :النب ،ال�شاي ،املته ،الكاكاو ،وحما�صيل ال�شراب الأخرى
زراع��ة حما�صي��ل الأن��واع املعم��رة وغ�ير املعم��رة واملحا�صي��ل العطري��ة :الفلف��ل ،الفلف��ل احل��ار ،ج��وزة الطي��ب ،احلبه��ان،
الين�س��ون ،البدي��ان وال�ش��مر ،الكم��ون ،القرنف��ل ،الزجنبي��ل ،الفانيليا ،ح�شي�ش��ة الدينار ،وحما�صي��ل التوابل والعطور
زراعة حما�صيل العقاقري واملخدرات
زراع��ة النبات��ات املُ�س��تخدَ مة �أ�سا�س��ا يف العط��ور ،الأدوي��ة ،املبي��دات احل�ش��رية �أو م�ض��ادات الفطري��ات� ،أو يف �أغرا���ض
�أخرى
زراعة �أ�شجار املطاط
زراعة �أ�شجار عيد امليالد
زراعة الأ�شجار التي تُ�ستخرج منها الع�صارة
�ستخدم �أ�سا�سا يف الزراعة
زراعة مواد اخل�ضروات من النوع املُ ِ
وال يدخل فيها ما يلي:
�صناعة النبيذ� ،أنظر 1102
زراعة فول ال�صويا� ،أو الفول� ،أو بذور الزيوت الأخرى� ،أنظر 0111
جتميع ع�صارة الأ�شجار �أو ال�صمغ املطاطي يف الربية� ،أنظر 0230
املجموعة  :13انت�شار النباتات
ت�ش��تمل ه��ذه املجموع��ة عل��ى كاف��ة م��واد املزروع��ات اخل�ضري��ة ،مب��ا يف ذل��ك الق�صا�ص��ات ،ال�س��رطانات ،وال�ش��تالت
لالنت�ش��ار املبا�ش��ر للنبات��ات �أو �إيج��اد خم��زون لتطعيم��ات النبات��ات يت��م ب��ه التطعيم بالطع��وم املختارة للزراع��ة من �أجل
�إنت��اج املحا�صي��ل .ويتك��ون م��ن درج��ة  ISICالتالي��ة:
املجموعة  :0130انت�شار النباتات
ويدخل فيها ما يلي:
زراعة النباتات للزراعة
زراعة النباتات لأغرا�ض الزينة ،مبا يف ذلك ع�شب الت�شتيل
زراعة نباتات البوي�صالت ،الدرنات واجلذور ،الق�صا�صات وال ُف�سل ،ونتاج امل�شروم
ت�شغيل ح�ضانات الأ�شجار ،عدا ح�ضانات الغابات
وال يدخل فيها ما يلي:
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زراعة النباتات بغر�ض �إنتاج ال�شتالت� ،أنظر  011و012
ت�شغيل ح�ضانات �أ�شجار الغابات� ،أنظر 0210

املجموعة  :014الإنتاج احليواين
ت�شتمل هذه املجموعة على تن�شئة وتربية جميع احليوانات ،عدا احليوانات املائية .وتتكون من ثمان درجات «:»ISIC
الدرجة  :ISIC 0141تربية البقر واجلامو�س
الدرجة  :ISIC 0142تربية اخليول و�أ�شبه اخليول
الدرجة  :ISIC 0143تربية اجلمال الإبليات
الدرجة  :ISIC 0144تربية الأغنام واملاعز
الدرجة  :ISIC 0145اخلنازير
الدرجة  :ISIC 0146تربية الدواجن
الدرجة  :ISIC 0149تربية احليوانات الأخرى
ويدخل فيها ما يلي:
تربية البقر واجلامو�س
�إنتاج احلليب البقري الطبيعي من البقر واجلامو�س
�إنتاج منى البقر
تن�شئة وتربية اخليول (مبا يف ذلك خيول ال�سباق) ،احلمري ،البغال �أو النغال
تن�شئة وتربية اجلمال (اجلمال العربية) والإبليات
تن�شئة وتربية الأغنام واملاعز
�إنتاج حليب الأغنام واملاعز الطبيعي
�إنتاج ال�صوف اخلام
تن�شئة وتربية اخلنازير
تن�ش��ئة وتربي��ة الدواج��ن :دج��اج م��ن الن��وع «( »Gallus domesticusالفراري��ج ودي��وك الت�س��مني) ،الب��ط ،الأوز،
الدي��وك الروم��ي والدج��اج ال�س��وداين
�إنتاج البي�ض
ت�شغيل مفارخ الدواجن
تن�ش��ئة وتربي��ة احليوان��ات �ش��بة الأليف��ة واحليوان��ات احلي��ة الأخ��رى :النع��ام والأم��و ،والطي��ور الأخرى (ع��دا الدواجن)،
احل�ش��رات ،الأران��ب ،وحيوانات الفرو الأخرى
�إنتاج جلود الفرو ،جلود الزواحف �أو الطيور من ت�شغيل مزارع الرتبية
ت�شغيل مزارع الديدان ،مزارع الرخويات الأر�ضية ،املزارع ال�صغرية� ،إلخ
تربية دود القز� ،إنتاج �شرانق دود القز
تربية النحل و�إنتاج ع�سل النحل و�شمع النحل
تن�شئة وتربية احليوانات الأليفة (عدا الأ�سماك) :القطط والكالب ،الطيور مثل الببغاوات ،الأقداد� ،إلخ
تربية حيوانات متنوعة
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وال يدخل فيها ما يلي:
معاجلة الألبان� ،أنظر 1050
اخلدمات الداعمة للرتبية مثل خدمات اال�ستيالد� ،أنظر 0162
تربية ورعاية حيوانات املزارع� ،أنظر 0162
�إنتاج اجللود اخلام من املجازر� ،أنظر 1010
ت�شغيل ا�سطبالت خيول ال�سباق والركوب� ،أنظر 9319
جز فرو الأغنام مقابل �أجر �أو بالتعاقد� ،أنظر 0162
�إنتاج ال�صوف املجزوز� ،أنظر 1010
�إنتاج الري�ش �أو الوبر� ،أنظر 1010
�إنتاج اجللود اخلام امل�أخوذة عن �أعمال ال�صيد والفخاخ� ،أنظر 0170
ت�شغيل مزارع ال�ضفادع ،مزارع التما�سيح ،مزارع الديدان البحرية� ،أنظر 0322 ،0321
ت�شغيل املزارع ال�سمكية� ،أنظر 0322 ،0321
تدريب احليوانات الأليفة� ،أنظر 9609
املجموعة  :ISIC 015الزراعة املختلطة
ت�ش��تمل ه��ذه املجموع��ة عل��ى الإنت��اج امل�ش�ترك للمحا�صيل واحليوانات ب��دون �إنتاج متخ�ص�ص للمحا�صي��ل �أو احليوانات.
لي�س حجم العملية الزراعية الإجمايل عامال حا�سما .و�إذا ما جتاوز �إنتاج املحا�صيل �أو احليوانات يف وحدة معينة 66
باملائ��ة م��ن احل��دود الكلي��ة املعياري��ة ،ف���إن الن�ش��اط امل�ش�ترك ال يجب �أن يدخل هن��ا ،ولكن يخ�ص�ص مل��زارع املحا�صيل �أو
احليوانات .وتتكون هذه املجموعة من درجة  ISICالتالية:
الدرجة  :ISIC 0150الزراعة امل�شرتكة
وال يدخل فيها ما يلي:
زراعة املحا�صيل املختلطة� ،أنظر املجموعتني  011و012
مزارع احليوانات املختلطة� ،أنظر املجموعة 014
تربية الأحياء املائية
يتعل��ق ه��ذا امللح��ق بالربنام��ج العامل��ي للإح�ص��اء الزراع��ي � 2020إذا م��ا مت �إدخ��ال �إم��ا وح��دة ا�س��تزراع مائ��ي يف
الإح�ص��اء الزراع��ي �أو مت �إج��راء الإح�ص��اء الزراع��ي و�إح�ص��اء تربي��ة الأحي��اء املائي��ة ب�ص��ورة م�ش�تركة.
املجموعة  :032تربية الأحياء املائية
ت�ش��تمل ه��ذه املجموع��ة عل��ى تربي��ة الأحي��اء املائي��ة (�أو الزراع��ة املائي��ة) – �أي العملي��ة الإنتاجي��ة التي ت�ش��مل اال�س��تزراع
�أو الزراع��ة (مب��ا يف ذل��ك احل�ص��اد) للكائن��ات املائي��ة (الأ�س��ماك ،الرخوي��ات ،الق�ش��ريات ،النبات��ات ،التما�س��يح،
والربمائي��ات) با�س��تخدام تقني��ات م�صمم��ة لزي��ادة �إنت��اج الكائن��ات حم��ل الدرا�س��ة خ��ارج الإمكاني��ات الطبيعي��ة للبيئ��ة
(عل��ى �س��بيل املث��ال ،التزوي��د بالأ�س��ماك ب�ص��ورة منتظم��ة والتغذي��ة والوقاي��ة م��ن احليوان��ات املفرت�س��ة).
وت�ش�ير الزراعة/اال�س��تزراع �إىل تربي��ة الكائن��ات �س��الفة الذك��ر �إىل مرحل��ة ال�صغ��ر و�/أو الن�ض��ج يف ظ��روف الأ�س��ر
والتقيي��د .وع�لاوة عل��ى ذل��ك ،ي�ش��مل تربي��ة الأحي��اء املائي��ة �أي�ض��ا املِلكي��ة الفردي��ة �أو ملكي��ة ال�ش��ركة �أو الدول��ة للكائن��ات
املنف��ردة يف مرحل��ة التن�ش��ئة �أو اال�س��تزراع ،حت��ى ،و�ش��امال احل�ص��اد.
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ويتكون من درجات  ISICالتالية:
الدرجة  :ISIC 0321تربية الأحياء املائية البحري
الدرجة  :ISIC 0322تربية الأحياء املائية يف املياه العذبة
ويدخل فيها ما يلي:
اال�ستزراع ال�سمكي يف مياه البحار �أو املياه العذبة ،مبا يف ذلك ا�ستزراع �أ�سماك الزينة البحرية
اال�ستزراع ال�سمكي يف املياه العذبة ،مبا يف ذلك ا�ستزراع �أ�سماك الزينة يف املياه العذبة
�إنت��اج الريق��ات ال�صدفي��ة (املح��ار ،بل��ح البح��ر� ،إلخ)� ،صغار اال�س��تاكوزا� ،صغ��ار اجلمربي� ،صغار الأ�س��ماك و�أ�صبعيات
الأ�سماك
زراعة �أع�شاب البحر والأع�شاب البحرية ال�صاحلة للأكل الأخرى
ا�ستزراع الق�شريات ،ال�صدفيات ،والرخويات الأخرى واحليوانات املائية الأخرى يف مياه البحر
�أن�شطة تربية الأحياء املائية يف املياه املائلة للملوحة
�أن�شطة تربية الأحياء املائية يف خزانات �أو �صهاريج املياه املاحلة
ت�شغيل مفارخ الأ�سماك (البحرية)
ت�شغيل مفارخ الأ�سماك (يف املياه العذبة)
ت�شغيل مزارع الديدان البحرية
ا�ستزراع ق�شريات املياه العذبة ،ال�صدفيات ،والرخويات الأخرى واحليوانات املائية الأخرى يف املياه العذبة
تربية ال�ضفادع
وال يدخل فيها ما يلي:
ت�شغيل حمميات �صيد الأ�سماك الريا�ضي� ،أنظر 9319
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امللحق رقم ()6

ا�ستبيان حول درا�سة تبادل البيانات الزراعية
والتوافق حولها بني الوزرات والهيئات الزراعية واالجهزة االح�صائية
لأعداد احل�سابات القومية لقطاع الزراعة
اال�شكاليات واحللول -

يعت�بر القط��اع الزراع��ي م��ن القطاع��ات الهام��ة الت��ي ت�س��اهم يف دع��م امل�س��توى االقت�ص��ادي متمثل��ة يف �إنتاج امل�س��تهلكات
الأ�سا�س��ية للمواطن ،وت�ش��غيل الأيدي العاملة لأعداد كبرية من احلائزين الزراعيني و�أ�س��رهم.
كم��ا تعت�بر االح�ص��اءات الدقيق��ة واحلديث��ة ويف وقته��ا �ضروري��ة لو�ض��ع ال�سيا�س��ات املختلف��ة على كافة امل�س��تويات ،وذلك
م��ن خ�لال االلت��زام باملعاي�ير واملفاهي��م املعتم��دة دوليا يف جمال انت��اج البيانات االح�صائية الزراعية املبنية على ا�س���س
مهني��ة ق��ادرة عل��ى اال�س��تجابة وتلبي��ة حاج��ات امل�س��تخدمني ،بحي��ث تك��ون ه��ذه البيانات دقيق��ة وغري منح��ازة وذو جودة
عالية مت�س��قة م��ع املعايري الدولية.
ويه��دف ه��ذا اال�س��تبيان اىل التع��رف عل��ى كيفي��ة تب��ادل البيان��ات والتواف��ق حوله��ا ب�ين الأجه��زة الإح�صائي��ة ووزارات
وهيئات الزراعة بالوطن العربي واهم ال�صعوبات وامل�شاكل التي تعرت�ضهم يف هذه االعمال بالإ�ضافة اىل اقرتاح بع�ض
احللول التي من �شانها ان توفق بني اجلهات من حيث �سرعة تبادل املعلومات و�ضمان جودتها واختيار التوقيت املنا�سب
لذلك و�ضمان دميومة الإنتاج االح�صائي خا�صة فيما يتعلق باحل�س��ابات القومية.

ا�ستبيان للأجهزة الإح�صائية والوزارات والهيئات الزراعية
ا�سم الدولة.......................................................................................................................... :ا�سـ ــم امل�ؤ�س�سة:

......................................................................................................................................................

امل�سئول عن ا�ستيفاء البيانات. :

.........................................................................................................................................................................................................................................................................

امل�سمى الوظيفي:

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

و�سائل االت�صال بامل�ؤ�س�سة:
رقـ ــم الهاتــف:

.........................................................................................................................................

فاك�س. :

.................................................................................................................................................

الربيد الإلكرتوين. :

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

موقع امل�ؤ�س�سة على الإنرتنت:

...............................................................................................................................................................................................................................................................................

�صندوق بريد ........................................................................................................................ :الرمز الربيدي:
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 -1اجلهة املعنية بالإنتاج الإح�صائي يف قطاع الزراعة:
اجلهة

#
.1

وزارة الزراعة

.2

هيئة الزراعة

.3

جهاز الإح�صاء

نعم

كلي

جزئي

طريقة جمع البيانات :ميكن حتديد �أكرث من خيار
.1

م�سح ميداين

� .6أخــرى (حتدد)

.2

�سجالت �إدارية

6.1

.3

ا�ستمارة �إلكرتونية

6.2

.4

الربط الآيل مع �شريك

6.3

.5

الهاتف

التعداد الزراعي
ال�شهر

تاريخ اجراء التعداد

#
.1

اخر تعداد زراعي

.2

التعداد الزراعي القادم

ال�سنة

اعداد التقديرات ال�سنوية:
اجلهة

#

نعم

.1

وزارة الزراعة

.2

هيئة الزراعة

.3

جهاز الإح�صاء

.4

هل يعترب تاريخ التحديث منا�سب

نعم

تاريخ التقدير

تاريخ التحديث /التحني

�إذا كان اجلواب كال ما
كال هو التاريخ املنا�سب

البيانات الزراعية
#
.1
.2
.3

ال�س�ؤال

نعـم

�إىل حد ما

ال

هل تعترب البيانات املجمعة كافية الحتياجات امل�ستخدمني؟
هل امل�ؤ�س�سة على وعي كايف مبتطلبات واحتياجات امل�ستخدمني
للبيانات؟
هل توجد اختالفات يف الإح�صاءات بني اجلهات املنتجة للبيانات
وامل�ستخدمة لها؟
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التن�سيق مع امل�ستخدمني الرئي�سيني:
#

.1
.2

ال�س�ؤال
هل يتم التن�سيق مع اجلهاز االح�صائي ووزارة و/او هيئة
الزراعة يف حتديد تاريخ تبادل البيانات؟
هل يتم مناق�شة التقديرات مع اجلهات الأخرى واالتفاق
حولها؟

نعـم

�إىل حد ما

هذا �ش�أن داخلي

بر�أيكم ما هي �أ�سباب م�شكلة التباين يف الإح�صاءات بني اجلهات املختلفة ان وجدت؟
م
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

الأ�ســباب

م�ؤثر جد ًا

تباين املفاهيم والتعاريف امل�ستخدمة
تباين الأدلة والت�صانيف الإح�صائية
اختالف �أ�سلوب جمع البيانات
اختالف الإ�سناد الزمني للبيانات
اختالف �أ�سلوب معاجلة البيانات
تباين الأنظمة واللوائح والقوانني
�أ�سباب �أخرى (حتدد)

درجة ال�سبب
م�ؤثر

غري م�ؤثر

1.7
2.7
3.7

ما هي مقرتحاتكم ب�ش�أن معاجلة م�شكلة التباين بني البيانات وحتقيق االت�ساق بينها؟ (رتب
املقرتحات ح�سب الأولوية)
#
.1
.2
.3
.4
.5
1.5
2.5
3.5
4.5
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املقرتح
توحيد املفاهيم والتعاريف امل�ستخدمة
توحيد الأدلة والت�صانيف الإح�صائية امل�ستخدمة
تدريب وت�أهيل الكوادر الوطنية يف املجاالت الإح�صائية املختلفة
اال�ستعانة بالتقنيات احلديثة يف املجاالت الإح�صائية مبا ي�ؤدي �إىل توفري وتدفق البيانات
الإح�صائية بال�سرعة والدقة املطلوبة
�أخرى (حتدد برتتيب ح�سب االهمية):

الرتتيب

املراجع
 - 1دائرة الإح�صاءات العامة ،منهجية التعدادات الإح�صائية الزراعية االردنية ،عمان -الأردن
 - 2دائرة الإح�صاءات العامة ،منهجية امل�سوح االح�صائية الزراعية االردنية ،عمان -الأردن
 - 3دائرة الإح�صاءات العامة ،منهجية اعداد تقديرات القيمة امل�ضافة للقطاع الزراعي يف االردن ،عمان -الأردن
 - 4دائرة الإح�صاءات العامة ،منهجية جودة الأ�ساليب االح�صائية ،عمان -الأردن
 - 5دائ��رة الإح�ص��اءات العام��ة ،التع��داد الزراع��ي  2017موق��ع دائ��رة الإح�ص��اءات العام��ة ،WWW.DOS.GOV.JO
عم��ان -الأردن
 - 6دائ��رة الإح�ص��اءات العام��ة ،ن�ش��رة الإح�ص��اءات الزراعي��ة ع��دة �س��نوات ،موق��ع دائ��رة الإح�ص��اءات العام��ة WWW.
 ،DOS.GOV.JOعم��ان -الأردن
 - 7دائ��رة الإح�ص��اءات العام��ة ،احل�س��ابات القومي��ة ،موق��ع دائ��رة الإح�ص��اءات العام��ة ،WWW.DOS.GOV.JO
عم��ان -الأردن
 - 8دائ��رة الإح�ص��اءات العام��ة ،التج��ارة اخلارجي��ة ،موق��ع دائ��رة الإح�ص��اءات العام��ة ،WWW.DOS.GOV.JO
عم��ان -الأردن
 - 9الأمم املتحدة  ،2008الت�صنيف ال�صناعي الدويل املوحد جلميع الأن�شطة االقت�صادية ،املراجعة  .4نيويورك.
 - 10منظم��ة الأغذي��ة والزراع��ة ل�ل�أمم املتح��دة ،الربنام��ج العامل��ي للإح�ص��اء (التع��داد) الزراع��ي ،املجل��د الأول
الربنام��ج واملفاهي��م والتعريف��ات  2020روم��ا. - 11منظمــة األغذيــة والزراعــة لألمــم املتحــدة ،الربنامــج العاملــي للإح�ص��اء (التع��داد) الزراع��ي ،املجل��د الث��اين -املب��ادئ
التوجيهي��ة العملي��ة  2020روما.
 - 12وزارة الفالحة التون�سية ،التجربة التون�سية يف جمال الإح�صاءات الزراعية ،ورقة عمل
 - 13املنظم��ة العربي��ة للتنمي��ة الزراعي��ة ،تقري��ر ور�ش��ة العم��ل التدريبي��ة مل��دراء الإح�ص��اء بال��دول العربي��ة ح��ول �إحكام
التن�س��يق والتوا�ص��ل ب�ين الأجه��زة الإح�صائي��ة القطري��ة اخلرط��وم ـ ـ جمهورية ال�س��ودان 2021/ 03/ 29 - 28
 - 14البنك الدويل لالن�شاء واالعمار ,موقع الكرتوين للبنك الدويل لالن�شاء والتعمري
https://data.albankaldawli.org/indicator/NV.AGR.TOTL. ZS?end=2020&start=2020&view=m
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