
 وتعزيز الزراعة المستدامةتحسين التغذية : القضاء على الجوع وتوفير األمن الغذائي و 2الهدف 
: كفالة وجود نظم إنتاج غذائي مستدامة، وتنفيذ ممارسات زراعية متينة تؤدي إلى زيادة اإلنتاجية والمحاصيل،  2.4الغاية 

القدرة على التكّيف مع تغّير المناخ وعلى مواجهة أحوال الطقس الشديدة  وتساعد على الحفاظ على النظم اإليكولوجية، وتعزيز 
 2030وحاالت الجفاف والفيضانات وغيرها من الكوارث، وتحّسن تدريجًيا نوعية األراضي والتربة، بحلول عام 

 المنتجة والمستدامة : نسبة المساحة الزراعية المخصصة للزراعة 2.4.1المؤشر 
 

 مؤسسية المعلومات ال
 المنظمة الراعية: 

 منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة 

 تعاريف المفاهيم و ال
 التعريف:

 ُيعّرف المؤشر بالصيغة اآلتية: 

 

𝑆𝐷𝐺2.4.1 =
𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒 𝑎𝑛𝑑 𝑠𝑢𝑠𝑡𝑎𝑖𝑛𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑎𝑔𝑟𝑖𝑐𝑢𝑙𝑡𝑢𝑟𝑒 

𝐴𝑔𝑟𝑖𝑐𝑢𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙 𝑙𝑎𝑛𝑑 𝑎𝑟𝑒𝑎1
 

𝑆𝐷𝐺2.4.1  2.4.1هدف التنمية المستدامة 
𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒 𝑎𝑛𝑑 𝑠𝑢𝑠𝑡𝑎𝑖𝑛𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑎𝑔𝑟𝑖𝑐𝑢𝑙𝑡𝑢𝑟𝑒    المساحة المخصصة للزراعة المنتجة

 والمستدامة 
𝐴𝑔𝑟𝑖𝑐𝑢𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙 𝑙𝑎𝑛𝑑 𝑎𝑟𝑒𝑎 األراضي الزراعية 

األراضي   ( ومساحةمقسوم)ال المخصصة للزراعة المنتجة والمستدامةينطوي ذلك على الحاجة إلى قياس مساحة األراضي 
 (.  سوم عليه)المق الزراعية

لّبي  األبعاد الثالثة لإلنتاج المستدام: البيئي واالقتصادي واالجتماعي. ويرتبط باألراضي المزارع الزراعية التي تالمقسوم يغّطي 
 المؤشرات الزراعية المختارة من بين هذه األبعاد الثالثة.  

التي تستخدمها التي تديرها الحيازات الزراعية والتي ُتعّرف بمجموع األراضي الزراعية  األراضي الزراعيةهو   قسوم عليهالم
ال تتضمن أراضي  اء استئجارها( أو المؤّجرة أو التي تم اقتسام محاصيلها أو المستعارة. نالحيازات الزراعية المملوكة )باستث

 
الوثيقة  المقام" في هذه : النطاق المكاني، راجع المناقشة في القسم " الحيازات الزراعيةالتي تستخدمها   األراضي المشاعال تتضمن أراضي الدولة أو   1

 . منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعةالمفّصلة التي حّضرتها   المنهجية



ا منظمة األمم المتحدة أعّدتهالتي  الوثيقة المنهجية. الرجاء مراجعة التي تستخدمها الحيازات الزراعيةاألراضي المشاع الدولة أو 
 للحصول على تفسير أكثر تفصياًل.  لألغذية والزراعة

في المقام   زراعة المحاصيل وتربية المواشياألراضي الزراعية وبالتالي على األراضي التي ُتستخدم لعلى    2.4.1ز المؤشرويركّ 
 األّول. ويّتسق اختيار هذا النطاق كلًيا مع االستخدام المقصود لألراضي الزراعية في البالد كمقام المؤشر التجميعي.  

 ُيدرج ضمن النطاق:

 (.اإلنتاج المكثف للماشية)بما في ذلك   المكثفة والموسعة اإلنتاجنظم  •
 .زراعة الكفاف •
 التي ُتستخدم حصًرا وتديرها الحيازة.  األراضي المشاعأراضي الدولة أو  •
المحاصيل كالتبغ والقطن وتربية المواشي  على سبيل المثال ) المنتجات الحيوانيةو  غذائية الغذائية وغير  المحاصيل ال •

 كالخروف للصوف(.  للمنتجات غير الغذائية

 المحاصيل المزروعة للعلف وأغراض الطاقة. 

 )األشجار في المزرعة(.  الزراعة الحراجية •
  نشاط تربية األسماك مع زراعة األرز ، إلى مدى زراعتها ضمن األراضي الزراعية، على سبيل المثال تربية المائيات •

 ونظم مماثلة. 

 ُيستثنى من النطاق: 

 التي ال تستخدمها الحيازات الزراعية حصًرا. األراضي المشاعأراضي الدولة أو  •
 .الرعي البدوي  •
 ي المزارع.اإلنتاج ف .اإلنتاج من الحدائق أو الفناء الخلفي •
 . تربية المائياتالحيازات التي ترّكز حصًرا على   •
 عندما ال تشّكل جزًءا من الحيازات الزراعية.  األراضي الحرجيةالغابة و  •
 األغذية المحصودة من البرية.  •

 األساس المنطقي: 

بالنشاط البشري على األرض في صميم  يقع مفهوم التوازن على المدى الطويل من بين مجموعة كاملة من الجوانب المتعلقة 
هدًفا من أهداف التنمية المستدامة، ُينظر إليها في الوقت نفسه على أنها توّفر  17مفهوم االستدامة. وبالتالي، فيما يوجد 

 مراعاة منظور قائم على أنظمة لكيفية جمع الجوانب المختلفة. التصدي لهذا التحديمتكامل. ويتطلب  يالتغطية لتحد



إاّل أنه يمكن أخذ أبعاد   –اقتصادية وبيئية واجتماعية  –واألكثر شيوًعا هو أن االستدامة تؤخذ باالعتبار في سياق ثالثة أبعاد 
قد يكون أي واحد من هذه األبعاد داخل  والحوكمة. وباالعتماد على الموقع والظرف،   تحقيق إمكانية الصموداالعتبار كبأخرى 

 عتبر وضع ما أو نشاط ما غير مستدام. التوازن أو خارجه بحيث ي

ريو بشأن فيما قضية االستدامة ليست جديدة، تجّددت مناقشة المفهوم على المستوى العالمي بشكل خاص في مؤتمر قمة 
. وكانت مناقشة التنمية المستدامة 1987تقرير لجنة برونتالند لعام الذي جاء في أعقاب إصدار  1992التنمية المستدامة لعام 

االستدامة في ذلك الوقت واسعة النطاق، وأخذت قطاعات عّدة على عاتقها توسيع مناقشة  دوائر السياسات الوطنية والدوليةفي 
 عة.  على مستوى القطاعات. ولم ُتستثنى الزرا 

األساسية أي االقتصادي ناحية تغطية أبعاد االستدامة الثالثة عة المستدامة وتعريفها من وتختلف الُنهج لوضع إطار للزرا 
أي من مستوى الحقل والمزرعة إلى المستويين الوطني  النطاق التي تقّيم فيه االستدامة من ناحيةوالبيئي واالجتماعي و 

عتبار خصائص مختلفة من االستدامة، على سبيل المثال إذا كانت الممارسات الحالية مجدية  اال بوالعالمي. تأخذ بعض الُنهج 
على ممارسات معّينة    الزراعة المستدامة. وترّكز ُنهج عّدة تأخذ باالعتبار مرغوب فيها اجتماعياو  ايمة بيئيً سلاقتصادًيا و 

 كالزراعة العضوية والتجديدية والمنخفضة المدخالت، ويمكنها أن تساوي هذه الممارسات مع الزراعة المستدامة. 

منظمة األمم   لهذا المؤشر هو أن النهج المتعدد األبعاد التي طّورته تطوير المنهجياتمرتبط ب ال وثائقاستعراض الاج من تاالستن
 هو تأطير معقول للمفهوم. بالتالي، ُتعتبر الزراعة المستدامة:   1988في العام   لألغذية والزراعةالمتحدة 

"إدارة وحفظ قاعدة الموارد الطبيعية وتوجيه التغّير التكنولوجي والمؤسسي على نحو يكفل تحقيق وتلبية االحتياجات البشرية  
حراجة وصيد األسماك، وما إلى ذلك( تساهم في الموارد الجينية الزراعة واللألجيال الحالية والمقبلة. وهذه التنمية )في مجاالت 

ومقبولة البرية والمياه والنبات والحيوانات والموارد الجينية غير المهينة بيئًيا والمناسبة من الناحية التقنية والقابلة للحياة اقتصادًيا 
 ( 1988، منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعةاجتماعًيا." )

ف يهذا التعر  المتجسدة في العامة إلى هذه المبادئ   منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة، استندت 2014ومؤخًرا في العام 
نظرة مستندة   منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعةللزراعة المستدامة لوصف رؤية إلى األغذية والزراعة المستدامة. ووصفت 

، إذ  مصائد األسماكو  تربية المائيات و  والحراجة  مواشيقطاعات: المحاصيل وتربية ال ةإلى خمسة مبادئ ُتطيق على خمس
ندرة األراضي و  ُنظم غذائية غير مالئمةتعترف بتأثير الضغوط الحالي الذي لم يسبق له مثيل بما في ذلك الفقر والجوع و 

 ( هي: 2014،  منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعةالمبادئ الخمسة ) وآثار تغّير المناخ. لوجيفقدان التنوع البيو و  والمياه

 تحسين الفعالية في استعمال الموارد ضروري للزراعة المستدامة.  •
 تتطلب االستدامة إجراءات مباشرة للحفاظ على الموارد الطبيعية وحمايتها وتعزيزها.  •
غير  الرفاه االجتماعيصاف و واإلن سبل العيش في المناطق الريفية حماية وتحسينُتعتبر الزراعة التي تخفق في  •

 مستدامة.
 على الصمود ضروري للزراعة المستدامة.  النظم اإليكولوجيةتعزيز قدرة الناس والمجتمعات و  •



 مسؤولة وفعالة.  آليات حوكمة الُنظم الغذائية والزراعية المستدامةتتطلب  •

 . 2.4.1عمل مؤشر أهداف التنمية المستدامة   وتشكل هذه المبادئ إطار

 المفاهيم: 

  حّددمواضيع االستدامة المحتملة من بين أبعاد االستدامة الثالثة، و ( عدًدا كبيًرا من Hayati ،2017) وثائقاستعراض ال حّدد
. وفي ما قياسالهمية وإمكانية األهي . واالعتبارات األساسية في اختيار المواضيع المؤشرات الفرعيةدًة عدًدا كبيًرا من عا

  المزارعالمؤشرات الفرعية والنتائج الزراعية المستدامة المرتبطة بها على مستوى يخص األهمية، يجب أن تكون العالقة بين 
ب للسياسات على مستوى المزارع التي تهدف إلى تحسين  قوية. باتباع هذا النهج، تؤخذ باالعتبار المؤشرات الفرعية التي تستجي

وفي ما يتعّلق بإمكانية القياس، يتم اختيار فقط مجموعة "أساسية" من المواضيع والمؤشرات الفرعية  الزراعة المستدامة فحسب.
 التي ُيفترض قياسها ورفع التقارير بشأنها في غالبية البلدان.  

يجب أن تنعكس على بناء المؤشر جانب  ةهي مفهوم متعدد األبعاد وأن هذه األبعاد المتعددوُيعتبر االعتراف بأن االستدامة 
يجب أن يستند  2.4.1ضروري لكل الُنهج لقياس الزراعة المستدامة. وينطوي ذلك على أن مؤشر أهداف التنمية المستدامة 

     إلى مجموعة من المؤشرات الفرعية التي تغطي هذه األبعاد الثالثة.

 . 2.4.1هدف التنمية المستدامة موضوًعا ومؤشًرا فرعًيا شكلوا  11استمرت لعامين، تم تحديد   عملية تشاوريةمن خالل و 

 المؤشر الفرعي  الموضوع الرقم
 الزراعي للهكتار الواحدقيمة اإلنتاج  إنتاجية األراضي 1
 إيرادات المزارع الصافية الربحية  2
 آليات التخفيف من حدة المخاطر القدرة على الصمود  3
 انتشار تدهور التربة صحة التربة 4
 التغيرات في وفرة المياه  استخدام المياه 5
 إدارة األسمدة مخاطر تلوث األسمدة   6
 إدارة مبيدات اآلفات  مخاطر مبيدات اآلفات  7
 استخدام الممارسات الداعمة للتنوع البيولوجي التنوع البيولوجي 8
 معّدل األجور في الزراعة  العمل الكريم 9

 مقياس المعاناة من انعدام األمن الغذائي األمن الغذائي  10
 حقوق مضمونة لحيازة األرض  حيازة األراضي  11

 لوصف مفصل للمؤشرات الفرعية. الملحقالرجاء مراجعة 

   :القيودالتعليقات و 



مجموعة من أدوات جمع البيانات لرصد المؤشرات الفرعية المتعددة. إاّل أّنه في المشاورات التي  اقترحت صيغة سابقة للمنهجية 
أجريت، سّلطت دواًل عّدة الضوء على الصعوبات في جمع البيانات من مصادر مختلفة وطلبت تجّنب ذلك إلى أقصى حد  

نية بالبيانات نسبًيا بداًل من ذلك على الحاجة بالسماح باستعمال مصادر البيانات  ممكن. فيما أصّرت غيرها من البلدان الغ
وحيدة لجمع البيانات   ة الدراسة االستقصائية للمزارع كأدا  توّفرالموجودة. وعالجت هذه المنهجية المنّقحة كال المخاوف التالية: 

موعة من مصادر البيانات المختلفة كخيار بديل طالما ُتستوفى  أيًضا إمكانية استعمال مج توّفرلكل المؤشرات الفرعية، لكّنها 
  معايير معّينة.

منظمة زارع باعتبارها أداة فريدة لجمع البيانات مع جهود البلدان، التي تدعمها االستقصائية للم ةيتماشى قرار استعمال الدراس
لوضع اإلحصاءات   األداة األكثر مالءمةكونها  االستقصائية للمزارع اتالدراس ، لتطويراألمم المتحدة لألغذية والزراعة

الزراعية في تطوير برنامج الدراسة االستقصائية  منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة الزراعية. ويستفيد أيًضا من عمل 
 X 50 ُتسمى  المتكاملة الذي وضعت صيغته النهائية مؤخًرا كجزء من مبادرة جديدة متعّلقة بالبيانات

2030(data-investment-way-leading-sector-agriculture-http://www.data4sdgs.org/news/how  ) 

الدراسة االستقصائية للمزارع مقتضيات على نوع المعلومات التي يمكن التقاطها بهدف تغطية ويترتب على قرار التركيز على 
تماًما لقياس البعد االقتصادي لالستدامة، يمكن أن ال   االستقصائية للمزارع اتالدراساألبعاد المختلفة لالستدامة. وفيما تتناسب 

 عية في ما يتعلق بالتأثير / النتائج.تكون األداة الفضلى لقياس االستدامة البيئية واالجتما

أو أخذ عينات التربة والماء أو غيرها من  االستشعار عن ُبعدعادًة، ُتقاس التأثيرات البيئية للزراعة من خالل نظم الرصد ك
لمزارعون من أن يتمكن ا من غير المرجحاألدوات المرتبطة بمنطقة محددة  بداًل من حيازة زراعية واحدة. ولمواضيع بيئية عّدة، 

أداة أو مبيدات اآلفات. وبالتالي، ينطوي استعمال  تلوث األسمدةفي القضايا كتأثير  الزراعة همممارسات تقييم التأثيرات الزراعية ل
إلى تقييم تصرف المزارعين. على االنتقال من قياس النتيجة / التأثير  ُنظم الرصد البيئيبداًل من  الدراسة االستقصائية للمزارع

 .كلما كان ذلك ممكناً إاّل أّن المنهجية المنّقحة تستمر في التركيز على قياس النتائج 

عيشية.  وعادًة، يتم التقاط المؤشرات الفرعية في إطار البعد االجتماعي بشكل أفضل من خالل الدراسات االستقصائية لألسر الم
ارتباًطا وثيًقا بأسرة معيشية معينة، ليست هذه الحالة دائًما، وبالتالي قد يشكل  الحيازات الزراعية في غالبية الحاالت  ترتبطوفيما 

 بعض التحديات.  الدراسة االستقصائية للمزارعالتقاط البعد االجتماعي لالستدامة من خالل 

 

 المنهجية 
 طريقة االحتساب: 

 :  2.4.1ف التنمية المستدامة دتتضمن خطوات احتساب ه

http://www.data4sdgs.org/news/how-agriculture-sector-leading-way-investment-data


الحراجة  وذلك باستثناء ،إنتاج المنتجات الحيوانية تركيز علىال هو  2.4.1خذ للمؤشر المؤشر: الخيار الذي اتُ نطاق . تحديد 1
 .وتربية المائيات  ومصائد األسماك

البيئية واالقتصادية واالجتماعية في  إدراج األبعاد  هو 2.4.1الخيار الذي اُتخذ للمؤشر   :التي يجب تغطيتهااألبعاد . تحديد 2
 تقييم االستدامة.

 مع جمع المستويات األعلى.   مزارعهو مستوى ال 2.4.1الخيار الذي اُتخذ للمؤشر   تقييم االستدامة:نطاق . اختيار 3

 جمع البيانات.  أداة )أدوات(. اختيار 4

 لكل موضوع.   مؤشر فرعي كل بعد من األبعاد واختيار . اختيار المواضيع ضمن 5

ُتطّبق معايير استدامة محددة بهدف تقييم مستوى االستدامة استدامة األداء على مستوى المزارع لكل مؤشر فرعي: . تقييم 6
   للمزارع لكل موضوع وفًقا للمؤشرات الفرعية ذات الصلة. 

 .  لرصد المؤشر م التقاريرتواتر تقدي. تحديد 7

توّفر لوحة المتابعة لوحة متابعة. تقّدم مجموعة المؤشرات الفرعية على شكل طرائق رفع التقارير بشأن المؤشر:  .8
 الموصوفة أعاله إجابة في ما يتعّلق بقياس االستدامة على مستوى المزارع وبجمعها على المستوى الوطني. 

ويتم اختيار  وتقترح المنهجّية المنّقحة التركيز على لوحة متابعة تقّدم كل مؤشر من المؤشرات الفرعي المختلفة بشكل منفصل.
ارير بشأن المؤشر، بما أن االستدامة هي عبارة عن إيجاد توازن مقبول بين أبعادها الثالثة. وتوّفر  لوحة المتابعة لرفع التق

ميزات عّدة، بما في ذلك إمكانية جمع البيانات من مصادر مختلفة والوضوح بشأن قضايا عدم االستدامة: يمكن للبلدان أن  
اضيعها المختلفة، وأن تفهم الموقع الذي يمكن فيه تركيز جهود وضع تتصور أداءها بسهولة في ما يتعّلق بأبعاد االستدامة ومو 

    السياسات.  

لكل مؤشر فرعي بشكل منفصل: لكل مؤشر فرعي، يتم الجمع على المستوى   لوحة المتابعةوتتم تأدية احتساب النتائج وبناء 
نهج "اإلشارات لكل الحيازات الزراعية بحسب فئة االستدامة، عن طريق اتباع  األراضي الزراعيةمن خالل جمع  الوطني

اإلجمالية في البالد )ناقص األراضي  )أحمر أو أصفر أو أخضر(، وُترفع التقارير بشأن نسبة األراضي الزراعية  الضوئية"
 المشتركة(.

ظم المعلومات ونُ ُبعد  كاالستشعار عنت بديلة بلدان عدة استعمال مصادر البيانات الموجودة أو مصادر بيانا اقترحتو 
وتوّفر أحياًنا نتائج موثوقة أكثر من  أكثر فعالية من حيث التكلفةلهذه األدوات أن تكون يمكن على األراضي بما أّنه الجغرافية 

باالعتبار بعناية قبل الدراسات االستقصائية للمزارع. وُيسمح باستخدام هذه األدوات، باعتبار أّنه يجب أخذ جوانب متعددة 
استعمال مصادر بيانات بديلة. أواًل، يجب إثبات أّن المصادر البديلة تعطي نتائج بنوعية الدراسات االستقصائية نفسها على 



فضل  األمن الموصى به،  تواتر تقديم التقارير. وبهدف إنتاج بيانات مّتسقة وموثوقة وفًقا لالمقارنة الدوليةاألقل، وتضمن 
 قد يؤخذ باالعتبار عندما تستوفي مجموعات البيانات المعايير التالية:   بديلةالبيانات المصادر استعمال 

األراضي الزراعية في البالد، آخذة باالعتبار النماذج الزراعية المختلفة والمناطق  تعزى إلىيمكن أن تنعكس أو  •
 الزراعية، 

 ، همافي ما بين  اتتركيبالمحاصيل وتربية المواشي و  ال سيما، في البالد نظم اإلنتاج الزراعييمكن أن ترتبط ب  •
، آخذة  تلتقط الجانب / الظاهرة نفسها التي تلتقطها الدراسة االستقصائية للمزارع المقترحة مع النوعية نفسها الموثقة •

 باالعتبار المعايير العلمية،
الزراعية( مع األخذ باالعتبار األنواع األساسية للمناطق تمّثل الحالة على المستوى الوطني )فيما يتعّلق باألراضي  •

 الزراعية، 
 بهدف ضمان أن يكون المؤشر قابل للمقارنة دولًيا،  ُنظم التصنيفاتمعايير الدولية / الوطنية و التمتثل  •
 ، االستقصائية للمزارع اتالدراسنفسه في  التصنيف اإلقليمي تتوّفر البيانات على مستوى  •
 تعديل التغطية وعدم التغطية بوضوح )عند االقتضاء(، توصف طرق ووسائليجب أن توضع و  •
 عبر المؤشرات الفرعية. تواتر تقديم التقاريرتتجانس سنة جمع البيانات  •

لتنسيق تدّفق المعلومات  أخيًرا، ينطوي استعمال مصادر البيانات المختلفة على أّن اآلليات يجب أن توضع على مستوى البلد 
    المطلوبة التي توّلدها مؤسسات عدة بانتظام.

 تفصيل:  

من خالل الدراسات االستقصائية للمزارع والنتيجة المعّبر عنها على أّنها قيمة وطنية. إاّل  2.4.1ُيفترض جمع بيانات المؤشر 
ُيفّصل المؤشر وفًقا لنوع النظام  أّن المنهجية مستقلة عن النطاق ويمكن اعتمادها على مستوى جغرافي. باإلضافة إلى ذلك، 

 المواشي أو مزيج بينهما( وخصائص أخرى للمزرعة أي مساحتها أو جنس صاحب المزرعة.  الزراعي )المحاصيل أو تربية

 :معالجة القيم الناقصة

وقرار  مجاورة. خوارزمياتأقرب نسب عدم االستجابة الجزئية )الحيازة الزراعية( من خالل استعمال تقنيات إحصائية مناسبة كتُ 
البيانات نسب االستجابة من عدمه واختيار األسلوب وظيفة طبيعة المتغيرة للنسب وعدد البيانات المتوفرة ونوعها للنسب كتوّفر 

الدراسة  )أي الدراسات االستقصائية والمعلومات اإلدارية(. ويتم أيًضا تعديل نتائج اآلتية من مصادر مختلفة  المساعدة
   االستقصائية األولية إلى أقصى حد ممكن لتقليص التحّيزات المرتبطة بعدم االستجابة اإلجمالي إلى أدنى حد. 

على  وح. وعلى النحو المحدد أعاله و ومن الضروري تمييز البيانات الناقصة )أو المفقودة( عن األحداث غير المطّبقة بوض
صفحات منهجية المؤشر الفرعي، يمكن تسجيل بعض المؤشرات الفرعية على أّنها "غير قابلة للتطبيق" في مزرعة معّينة. وفي 

   هذه الحالة، ُتعتبر المزرعة مستدامة من منظور المؤشرات الفرعية المحددة. 



 
 :المجاميع اإلقليمية

، أكبر قاعدة بيانات إلحصاءات موضوعية لمنظمة األغذية والزراعةقاعدة البيانات اإلحصائية الهذه البيانات من خالل نشر تُ 
األغذية والزراعة. وبالتالي، تتبع طريقة االحتساب المعايير الدولية التي وضعتها قاعدة البيانات. وفي حالة هذا المؤشر،  

 من خالل ترجيح المؤشرات الوطنية وفًقا لألراضي الزراعية في البلد.   ُتحتسب المجاميع اإلقليمية والدولية

 :التباينمصادر 
، ال توجد بيانات حالية له، وبالتالي، ما من تناقضات بين البيانات الوطنية والبيانات  مؤشر فئة ثالثةبما أن هذا المؤشر هو 

 الوطنية الفرعية.

 : بشأن تجميع البيانات على الصعيد الوطنيالمناهج والتوجيهات المتاحة للبلدان 

 .الدراسة االستقصائية للمزارعالحتساب المؤشر على أساس  مفصاًل  اوصفً  المذكرة المنهجيةتوّفر 

في الحالة المثلى، للحصول على نسبة األراضي الزراعية التي هي مستدامة، يجرى تقييم االستدامة عبر جميع المؤشرات 
التي تواجه أكبر العراقيل عبر المؤشرات الفرعية لكل مزرعة تشكل جزًءا من العينة. ومن ثم يتم تعيين مستوى استدامة للمزرعة  

د على المستوى الوطني. إاّل أّن ذلك ينطوي على أن أداة وحيدة لجمع البيانات )الدراسة  الفرعية، وُتجمع النتائج في ما بع 
االستقصائية للمزارع( تستعمل لجمع المعلومات حول المؤشرات الفرعية ألرض زراعية معّينة تمّثل األراضي الزراعية في البالد.  

لفرعية المختلفة، يمكن تقييم االستدامة على مستوى الحيازة مصادر مختلفة لجمع البيانات حول المؤشرات اوفي حال استعمال 
   الزراعية.

على المستوى الوطني    متابعةاللوحة من  2.4.1بهدف السماح بإمكانية استعمال مصادر البيانات البديلة، ُيستمدُّ المؤشر 
يهدف ذلك إلى التحقق من أّن واحَدا من بين كل المؤشرات ويرتبط بنتيجة المؤشر الفرعي الذي يحد من أداء االستدامة. 

( على المستوى  عدم االستدامة" )أو المستوى األعلى من به + المقبولفيه الفرعية حقق على األقل مستوى االستدامة "المرغوب 
 الوطني.

 "، يمكن من ثم احتساب القيم التالية:  نهج "اإلشارات الضوئيةاًما لواحتر 

𝑆𝐷𝐺241𝑑 = min
𝑛:1−11

(𝑆𝐼𝑑 𝑛) 

 حيث: 

=𝑆𝐷𝐺241𝑑 المالحظة أدناه(راجع بإفراط، " )المقّدر فيه نسبة األراضي الزراعية التي حققت المستوى "المرغوب  

=𝑆𝐼𝑑 𝑛  نسبة المؤشرn فيه"  الذي يصّنف بأّنه "مرغوب 

 11على المستوى الوطني عبر كل المؤشرات الفرعية الـ  ( SId n + SIa n)إلى المستوى األدنى من  minتشير 



=𝑆𝐷𝐺241𝑑 إنما يمكن  بها نسبة المساحة الزراعية التي تكون فيها كل المؤشرات إما أخضر أو أصفر، حالة مقبولة
 تحسينها. 

𝑆𝐷𝐺241𝑢 = 1 − 𝑆𝐷𝐺241𝑎+𝑑 = max
𝑛:1−11

(𝑆𝐼𝑢 𝑛) 

 حيث: 

uSDG241 = اه(نالمالحظة أدراجع "غير المستدامة" ) المساحة الزراعيةمن  االفتراضّية النسبة المقّدرة 

u nSI = نسبة المؤشر الفرعيn  "المصّنف بأّنه "غير مستدام 

 على المستوى الوطني 11عبر كل المؤشرات الفرعية الـ u nSIإلى القيمة القصوى من  maxتشير 

uSDG241 = نسبة المساحة الزراعية التي يكون فيها مؤشر فرعي واحد على األقل "غير مستدام"، وُيصّنف بالتالي بأّنه "غير
 مستدام" 

بداًل من   2.4.1مالحظة: تجدر اإلشارة إلى أّن اختيار استعمال نتائج لوحة المتابعة على المستوى الوطني الحتساب المؤشر 
نسبة المساحة الزراعية المخصصة  جمعها كذلك على المستوى الوطني يبالغ في تقدير جمع النتائج على مستوى المزرعة و 

والسبب هو ارتفاع احتمال أداء الحيازات )أحمر( بشكل سيئ في ما يتعلق  بصورة منتظمة. للزراعة المنتجة والمستدامة
في الحقيقة من عن طريق النظر إلى العامل  ة. وبالتالي من المرجح أن يكون إجمالي األراضي أعلى فبالمؤشرات الفرعية المختل

وُيعّوض هذا القصور بمستوى المرونة األعلى الذي تقّدمه   على المستوى الوطني من خالل لوحة المتابعة.جمعه المقّيد الذي تم 
   الطريقة الموصوفة أعاله.

ويشير االرتفاع مع    .a+dSDG241و  dSDG241ويمكن أن ُيقاس أداء البلدان مع مرور الوقت من خالل التغيير في قيمة 
 مرور الوقت إلى تحّسن، فيما يشير االنخفاض إلى التدهور. 

بداًل من   2.4.1ر مالحظة: تجدر اإلشارة إلى أّن اختيار استعمال نتائج لوحة المتابعة على المستوى الوطني الحتساب المؤش
جمع النتائج على مستوى المزرعة وجمعها كذلك على المستوى الوطني يبالغ في تقدير نسبة المساحة الزراعية المخصصة  

للزراعة المنتجة والمستدامة بصورة منتظمة. والسبب هو ارتفاع احتمال أداء الحيازات )أحمر( بشكل سيئ في ما يتعلق 
ة. وبالتالي من المرجح أن يكون إجمالي األراضي أعلى في الحقيقة من عن طريق النظر إلى العامل فبالمؤشرات الفرعية المختل

المقّيد الذي تم جمعه على المستوى الوطني من خالل لوحة المتابعة. وُيعّوض هذا القصور بمستوى المرونة األعلى الذي تقّدمه  
 الطريقة الموصوفة أعاله. 

 ضمان الجودة: 



الخاصة بمؤشر تعاوًنا وثيًقا مع البلدان لضمان الجودة. وال يحترم جمع البيانات  ألمم المتحدة لألغذية والزراعةمنظمة ا تتعاون 
منظمة األمم المتحدة لألغذية   المعايير الدولية فحسب، إنما يتقّيد أيًضا بضمان جودة بيانات 2.4.1هدف التنمية المستدامة 

 .  )/http://www.fao.org/statistics/standards/en( "إطار ضمان جودة اإلحصاءات" والزراعة

 مصادر البيانات

 الوصف:

، بما في ذلك  ُنظم الرصد البيئيجمع البيانات البيئية من خالل تجمع البيانات المختلفة من خالل أدوات مختلفة. وغالًبا ما تُ 
االستشعار عن بعد، إاّل أّن بلدان عّدة ال تملك القدرة أو الموارد للقيام بذلك، وبالتالي تكون هذه البيانات قليلة أو غير موجودة.  

في خالل المشاورات، تقّدم المنهجية وبهدف اقتراح حل قابل للتنفيذ وفعال من حيث التكلفة، وهو مطلب شددت عليه بلدان عدة 
 جمع بيانات وحيدة لكل المؤشرات الفرعية: الدراسة االستقصائية للمزارع. أداة 

أكثر  لهذه األدوات أن تكون يمكن واقترحت بلدان عدة استعمال مصادر البيانات الموجودة أو مصادر بيانات بديلة بما أّنه 
ئية للمزارع. وتتضمن هذه األدوات االستشعار وتوّفر أحياًنا نتائج موثوقة أكثر من الدراسات االستقصا فعالية من حيث التكلفة

أو النماذج أو الدراسات االستقصائية الزراعية أو الدراسات االستقصائية لألسر المعيشية  ُنظم المعلومات الجغرافيةأو  عن بعد
لخاضعة لسلسلة من  أو البيانات اإلدارية أو نظم الرصد البيئي. وتأخذ المنهجية باالعتبار إمكانية استعمال هذه األدوات ا

ستكمال و / أو التحقق من  . ويمكن استعمال مصادر بيانات أخرى أيًضا الالمقارنة الدوليةالمعايير لضمان جودة البيانات و 
 نتائج الدراسة االستقصائية للمزارع.

بنظام رصد يمكنه أن يقيس تأثير الزراعة   الدراسة االستقصائية للمزارع وتوصي المذكرة المنهجية بأن تقوم البلدان باستكمال
في  مخلفات مبيدات اآلفاتومبيدات اآلفات والتنوع البيولوجي( وعلى الصحة ) األسمدةعلى البيئة )التربة والمياه وتلوث 

  2.4.1شر أهداف التنمية المستدامة ويوّفر ذلك معلومات إضافية ويساعد على التحقق من صالبة مؤ  األغذية وجسم اإلنسان(.
 في ما يتعّلق بالبعد البيئي لالستدامة.

 : البيانات جمع

مؤشر أهداف التنمية  من المجموعة األساسية من األسئلة الضرورية للحصول على بياناتيتض إعداد نموذج استبيانتم 
. في حال توّفر الدراسات االستقصائية أصاًل ضمن بلد ما، يمكن إدراج هذه األسئلة في أدوات موجودة 2.4.1المستدامة 

   مكاتب اإلحصاءات الوطنية في جمع البيانات.  العبء الواقع على خفيف تبهدف 

مع البيانات لهذا ويتم إجراء كل أنشطة جمع البيانات من خالل مكتب اإلحصاءات الوطني أو المكتب الذي يتم تعيينه لج
، جميع مواد تنمية القدرات االستراتيجية العالمية، باالشتراك مع منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة المؤشر. وأنشأت 

وتنتهي  وحدة للتعلم اإللكترونيودليل عدد ووثيقة حساب. ويتم إعداد  دليل منهجيبما في ذلك الضرورية لهذا المؤشر، 

http://www.fao.org/statistics/standards/en/


. وُيتوّقع أيًضا تنظيم ورشات  الفريق المشترك بين الوكاالت المعني بأهداف التنمية المستدامة على المؤشروافق ي حالماصياغته 
 . 2019و  2018عمل إقليمية في نهاية العامين 

 

 فر البيانات اتو

 الوصف:

االستقصائية للمزارع الموجودة أو من  بدأت عملية جمع مؤشرات فرعية عّدة لهذا المؤشر في البلدان، إن كجزء من الدراسات 
خالل مصادر بيانات أخرى كنظم الرصد البيئي أو البيانات اإلدارية أو الدراسات االستقصائية لألسر المعيشية، إاّل أّنه ال يتم 

 .  المقارنة الدوليةتجميعها بمجموعة مشتركة من المعايير تضمن الجودة نفسها أو التقيد ب

مؤشًرا فرعًيا، ويضمن، من خالل الدراسة االستقصائية للمزارع، المقارنة   11  2.4.1تنمية المستدامة مؤشر أهداف ال ويجمع
 من المعايير لجودة البيانات.  مجموعة دنياو 

 التسلسل الزمني: 

عّدة، من المرّجح  . ولمؤشرات فرعية زراعة منتجة ومستدامة التقدم المحرز باتجاه 2.4.1مؤشر أهداف التنمية المستدامة  يقيس
ن فترة الثالث سنوات البلدان من الحصول على ثالث غيرات محدودة من سنة إلى أخرى. باإلضافة إلى ذلك، تمكّ أن تكون التّ 

 . وبالتالي، يوصى بإجراء الدراسة االستقصائية كل ثالث سنوات.2030نقاط بيانات على المؤشر قبل  

 

 الزمنيالجدول 

 جمع البيانات: 

منظمة األمم يعتمد جمع البيانات على دورات جمع البيانات الموجودة حالًيا للدراسات االستقصائية للمزارع ضمن البلدان. وتنوي 
عالم عن العلوم والتكنولوجيا لإل يالنظام الدول المرتبط بهذا المؤشر في  ستبياناالنموذج  إدماج  المتحدة لألغذية والزراعة

 وفي التعدادات المستقبلية.  الزراعية ـ أجريس

 البيانات:  نشر

قاعدة  على الرغم من أّن البيانات الجديدة قد ال تكون متوفرة سنوًيا، ُيتوقع أن تصدر كل المعلومات الجديدة سنوًيا من خالل 
 . البيانات اإلحصائية الموضوعية لمنظمة األغذية والزراعة

 
 البيانات مصدر 

 البيانات لهذا المؤشر على عاتق مكاتب اإلحصاءات الوطنية والمكاتب التي يتم تعيينها ضمن البلدان. تقع مسؤولية جمع 



 لبياناتالجهات المّجمعة ل

تقع مسؤولية جمع البيانات لهذا المؤشر على عاتق مكاتب اإلحصاءات الوطنية والمكاتب التي يتم تعيينها ضمن البلدان. وتقوم  
التي توّفر تنمية القدرات وتراقب الجودة وتنشر المعلومات من   منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعةى بدورها برفع التقارير إل

   قاعدة البيانات اإلحصائية الموضوعية لمنظمة األغذية والزراعة.خالل 

 . دوائر اإلحصاء الدوليةبدورها برفع التقارير إلى  منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعةوتقوم 
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 المؤشرات ذات الصلة 
 روابط مباشرة لـ: 

: معّدل انتشار انعدام األمن الغذائي المتوسط أو الشديد وسط السكان، استناًدا إلى مقياس المعاناة من انعدام األمن 2.1.2
 الغذائي

ل  )من أص  : )أ( نسبة مجموع المزارعين الذين يمتلكون أراض زراعية أو لديهم حقوق مضمونة في األراضي الزراعية1.أ.5
صحاب الحقوق في األراضي الزراعية، بحسب ، بحسب الجنس، و)ب( حصة المرأة بين الماّلك أو أ(السكان الزراعيين إجمالي

 نوع الحيازة 

 رابط غير مباشر لـ: 

 : متوسط دخل صغار منتجي األغذية، بحسب الجنس والوضع من حيث االنتماء إلى الشعوب األصلية2.3.2

  



 ملحق: وصف المؤشرات الفرعية

 . قيمة ناتج المزرعة بالهيكتار الواحد 1

 االقتصادي  البعد: 

 : إنتاجية األراضيالموضوع

إنتاجية األراضي هي قياس القيمة الزراعية للنواتج التي تم الحصول عليها على مساحة أرض معينة. فالحفاظ أو تحسين ناتج 
المستعملة مع مرور الوقت هو جانب مهم من االستدامة لمجموعة من األسباب. على مستوى المزارع، تعكس   رضاألمساحة 

 ، يمّكن االرتفاع في مستوى بمعنى أوسعمعّينة.  زراعية وإيكولوجيةنتاج في ظروف  عمليات التكنولوجيا واإل إنتاجية األراضي
 إزالة الغاباتإنتاجية األراضي من رفع اإلنتاج، فيما يخّفف الضغط الواقع على التزايد في شح موارد األرض المرتبط عادًة ب

 والتنوع البيولوجي.  الخسائر المتعلقة بخدمات النظام اإليكولوجيوب

 في المئة من العلف للمواشي(  50كل أنواع المزارع )باستثناء تلك التي تشتري أكثر من التغطية: 

 الوصف: 

 )المحاصيل والمواشي(.  قيمة ناتج المزرعة بالهيكتار الواحد يوصف المؤشر الفرعي ب

الزراعية معلومات موّحدة تتوّفر من الدراسات االستقصائية للمزارع،  يجب أن تكون المعلومات المتعّلقة بنواتج المزارع واألراضي 
 وتوّفر بالتالي أساًسا جّيًدا للتقييم على مستوى المزارع.

ناتج المزرعة: بشكل عام، يأخذ حجم الناتج الزراعي على مستوى المزرعة باالعتبار إنتاج نواتج متعّددة أي أنواع  •
إلخ. وبما أّن حجم النواتج الزراعية ال يقاس بوحدات متناسبة  المحاصيل وتربية الماشيةالجمع بين زراعة  المحاصيل و 

 ل أطنان من نواتج مختلفة منتجات مختلفة(، من الضروري ث)على سبيل المثال، ال ُتقاس كل النواتج بالطن وال تم
لة. وثمة طريقة سهلة للتمكن من  إنشاء وسيلة مناسبة لجمع البيانات، عن طريق استعمال وحدة نقدية في هذه الحا

 الجمع هي عكس نواتج متعددة أنتجتها مزرعة واحدة في ما يتعّلق بالقيم )أي الكمية مضروبة في األسعار(.
    2مساحة األراضي الزراعية في المزرعة: التي ُتعّرف بمساحة األرض المستخدمة للزراعة ضمن مزرعة.  •

 معايير االستدامة:  

 :3ة المئوية التسعين للتوزيعات الوطنيةالمسافة من النسب

 من النسبة المئوية التسعين المناسبة  2/3(: قيمة المؤشر الفرعي هي  فيه أخضر )مرغوب •

 
  22020التعداد العالمي للزراعة لعام  ة البيئية واالقتصادية والمالية وتصنيف  وفقًا لتصنيف نظام المحاسب 
ة من خالل نظام اإلنتاج األساسي )المحاصيل، المواشي، المحاصيل / المواشي( ومن خالل األراضي الزراعية األساسية في  تُحتسب النسبة المئوي  3

 مماثلة في المساحة الزراعية نفسها.البالد. وتتم مقارنة إنتاجية المزرعة بمزارع 



 من النسبة المئوية التسعين المناسبة 2/3 <و   1/3≤ (: قيمة المؤشر الفرعي هي به أصفر )مقبول •
 من النسبة المئوية التسعين المناسبة 1/3  >أحمر )غير مستدام(: قيمة المؤشر الفرعي هي   •

 

 بنود البيانات 

 : السنة التقويمية الفترة المرجعية

 أساسية وفرعية تنتجها المزرعة.محاصيل أو منتجات حيوانية  ة. الكميات وأسعار المزارع لخمس1.1

 .تنتجها المزرعة( التي منتجات التربية المائيةأو  الزراعة الحراجيةلغيرها من المنتجات الزراعية ). الكميات وأسعار المزارع 1.2

 في الحيازة  األراضي الزراعية.  1.3

 ( 8.2الحيازة الزراعية )كما في . توزيع مصادر أعالف الحيوانات المستخدمة في  1.4

o 1 النسبة المنتجة في الحيازة الزراعية . 
o 2  التي يتم شراؤها من خارج الحيازة. النسبة 

 
 

 . دخل المزرعة الصافي 2

 االقتصادي  البعد: 

 الربحية الموضوع: 

جزًءا مهًما من االستدامة في الزراعة التي تدفعها الربحية إلى حد كبير. وُتقاس الربحية   الجدوى االقتصادية للزراعة ُتعتبر 
ويدعم توّفر المعلومات بشأن األداء   .العمليات الزراعيةالذي يتمكن المزارع من اكتسابه من   دخل المزرعة الصافي باستعمال

االقتصاد الكلي واالقتصاد  ع القرار بشكل أفضل على مستوى رعة الذي ُيقاس باستخدام الربحية عملية صناالقتصادي في المز 
التصرف وعملية صنع القرار من   أن ُتغّيرحول األداء . وبما أن تدابير اآلداء تقود التصّرف، يمكن لمعلومات أفضل الجزئي

    جانب الحكومة أو المنتجين في الزراعة التجارية الواسعة النطاق وزراعة الكفاف المتوسطة والصغيرة النطاق.

 كل أنواع المزارعالتغطية: 

 الوصف: 



لفرعي على الدخل من  ويرّكز هذا المؤشر ا يقيس المؤشر الفرعي إذا كانت المزرعة مربحة باستمرار على فترة ثالث سنوات.
الذي قد يتضمن مصادر دخل أخرى كعمل   ألسر المعيشية الزراعيةالعمليات الزراعية بما أّنه يختلف عن الدخل اإلجمالي ل

 والنشاط السياحي إلخ.   األعمال التجارية المحلية   أفراد العائلة اآلخرين في

 :4الصيغة 

𝑁𝐹𝐼 =  𝐶𝑅 + 𝑌𝑘 − 𝑂𝐸 − 𝐷𝑒𝑝 +  ∆𝐼𝑛 

 حيث: 

• NFI  إجمالي دخل المزرعة الصافي = 
• CR إجمالي اإليصاالت النقدية للمزارع، بما في ذلك مدفوعات البرامج المباشرة = 
• 𝑌𝑘 الدخل العيني = 
• OE =إجمالي النفقات التشغيلية 
• Dep = قيمة الانخفاض 
• Δ Inv تعديل بيان الجرد = قيمة 

جمع السجالت المالية األساسية للمزرعة، أي المعامالت اليومية أو بشكل عام، يتطّلب تقدير الربحية على مستوى المزرعة 
. إاّل أّنه  على العموم بسجالت مالية مفّصلة كبيرةالتجارية المزارع الوتحتفظ األسبوعية أو الشهرية أو الموسمية بطريقة منتظمة. 

الصغيرة، نادًرا ما ُتمارس عملية االحتفاظ بالسجالت، وليست موجودة في معظم  زراعة الكفافة و في حالة المزارع المتوسط
 البلدان. 

في حال عدم توّفر البيانات المفّصلة على مستوى المزرعة، ُتحتسب التقديرات باالستناد إلى إعالن المزارع عن كمية النواتج  
اهل انخفاض القيمة والتباين في المخزونات والضرائب. ويوصف ذلك أدناه  والمدخالت وقيمتها. في هذه الحاالت، قد يتم تج

  (.1بأّنه خيار مبّسط )

عن ربحية الحيازة الزراعية على مدى السنوات التقويمية  باالستناد إلى إعالن المزارع ر خيار مبسط ثاٍن )استبيان قصير(ويوف  
 عندما ال تكون الخيارات األخرى مجدية فحسب. مبّسطالخيار الثالث األخيرة. ويوصى باستخدام هذا ال

 معايير االستدامة:  

 لتكون المزرعة مربحة، يجب أن يكون دخلها الصافي فوق الصفر.

 للسنوات الثالث الماضية (: فوق الصفر فيه أخضر )مرغوب •
 (: فوق الصفر لسنة واحدة على األقل من السنوات الثالث الماضية  به أصفر )مقبول •
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 أحمر )غير مستدام(: تحت الصفر لكل السنوات الثالث الماضية  •

 بنود البيانات 

 : السنوات التقويمية الثالث الماضية الفترة المرجعية

 خيار مفّصل 

)على   المعامالت اليومية أو األسبوعية أو الشهرية أو الموسمية بطريقة منتظمةالبيانات من سجالت المزرعة المالية، أي 
وفًقا   إجمالي دخل المزرعة الصافيُيحتسب باالستناد إليها  بسجالت مالية مفّصلة تحتفظ المزارع التجارية الكبيرةالعموم، 

 للمعادلة أعاله(. 

 ( 1المبسط )الخيار 

ف بشكل أفضل مع أصحاب الحيازات الصغيرة متوّفرة على مستوى المزرعة )يتكيّ  ُيستخدم عندما ال تكون البيانات المفّصلة
مدفوعات البرامج و  والدخل العيني اإليصاالت النقدية للمزارعوقطاع األسر المعيشية(. والمتغيرات التي يجب احتسابها هي 

    يلية.والنفقات التشغ المباشرة

 المعّدة لالستهالك الذاتي(. كمية الناتج )المحاصيل والمنتجات الحيوانية والمنتجات الفرعية التي يتم تسويقها أو 1.1

 للنواتج المذكورة أعاله  أسعار المزارع.  1.2

 . كمية المدخالت وأسعارها1.3

 . الدخل من أنشطة زراعية أخرى 1.4

 . المصاريف التشغيلية1.5

 ( 2الخيار المبسط )

 الثالث التقويمية الماضية.  . إعالن المستجيب عن ربحّية الحيازة الزراعية على مدى السنوات 1.1

 

 . آليات التخفيف من المخاطر  3

 االقتصادي  البعد: 

 القدرة على الصمودالموضوع: 



والقدرة على التكّيف، ويشير إلى خصائص نظام يسمح للمزارع  اقيةتشمل القدرة على الصمود القدرات االستيعابية واالستب
توفير االستقرار والقواعد التي يمكن توّقعها )بمعنى المثابرة واالستمرار في العمل بشكل جّيد بالتعامل مع الصدمات والضغوط و 

   واألمن وغيرها من المنافع ألفرادها(.

 كل أنواع المزارعالتغطية: 

 الوصف: 

 ليات التخفيف من المخاطر التالية:  آمؤشر الفرعي حصول يقيس هذا ال

 .5هاستخدامأو  االئتمانإلى    الوصول •
 . الوصول إلى التأمين أو استخدامه •
 في المئة بإجمالي قيمة إنتاج الحيازة(.  66التنويع في المزارع )حصة السلعة الزراعية الواحدة ال تتعّدى الـ •

أو التأمين هنا بعدما تتوّفر خدمة معّينة ويمتلك صاحب الحيازة الوسائل الكافية للحصول   االئتمانويعّرف الوصول إلى 
سمح الوصول إلى عامل أو أكثر من  ي. بمعنى أوسع وتاريخ االئتمان اإليجابي إلخ(  ضماناتعليها )الوثائق المطلوبة و 

إخفاق والمقاومة والتكّيف والتعافي من الصدمات الخارجية كالفيضانات والجفاف و العوامل المذكورة أعاله للمزرعة بالوقاية 
  .اآلفات وأمراض الحيوانات( والصدمة المناخية و سعاراألصدمة )ك السوق 

 معايير االستدامة:  

على النحو   التخفيف من المخاطرآليات ُتعتبر الحيازة الزراعية قادرة على الصمود إذا استخدمت أو لديها الوسائل للوصول إلى  
 اآلتي:

 (: الوصول أو استخدام اثنين من آليات التخفيف من مخاطر المذكورة أعاله على األقل فيه أخضر )مرغوب •
 المخاطر على األقل آليات التخفيف من الوصول أو استخدام واحد من  (:به أصفر )مقبول •
 المخاطر المذكورة أعاله أحمر )غير مستدام(: ال وصول آلليات التخفيف من  •

  ***************  

 بنود البيانات 

 : السنة التقويمية الماضيةالفترة المرجعية

 األخرى:  الصكوك المالية . وصول الحيازة الزراعية إلى االئتمان أو التأمين أو3.1

 
ارات  بما في ذلك القروض النقدية والقروض العينية )أي البذور التي يوفرها مزارع أخرى ويعاد دفعها بحصة من المحاصيل، البذور إلخ( لالستثم  5

 لمتعلّقة بالزراعة فحسب. ا



 االئتمان )الرسمي أو غير الرسمي( •
 التأمين  •

 بعيًدا عن المحاصيل والماشية. الئحة األنشطة الزراعية األخرى 3.2

 . قيمة إنتاج السلع الزراعية األساسية المذكورة أعاله 3.3

 

 

 . تدهور التربة  4

 البيئي البعد: 

   صحة التربة الموضوع:

الفريق التقني و  منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة تقود الممارسات الزراعية عمليات عّدة تؤثر في صحة التربة. وحددت 
االختالل في  و  الكربون العضوي في التربةوفقدان   تآكل التربةدات العشرة األساسية للتربة: يالتهد الحكومي الدولي المعني بالتربة

 والملوحة وفقدان التنوع البيولوجي للتربة.  تصلب التربةو التراص و  التشبع بالمياهو التلوث و  تحمضالو  المغذيات

 كل أنواع المزارعالتغطية: 

 الوصف: 

يقيس المؤشر الفرعي مدى تأثير األنشطة الزراعية في صحة التربة، وبالتالي يمّثل قضية استدامة. ويبّين استعراض التهديدات  
الذي يعني خسارة التربة الطبيعية للتشييد / التحّضر( يمكنها أن  تصلب التربةالتهديدات باستثناء تهديد واحد )العشرة للتربة كل 

وبالتالي، بشكل مثالي، يجب أن تخضع التربة في األراضي   تتأثر وتتأثر بشكل أساسي بممارسات زراعية غير مناسبة.
حمالت  دراسات استقصائية مفّصلة و الزراعة في التربة. ويتطّلب ذلك  الزراعية في بلد ما إلى رصد دوري بهدف تقييم تأثير

في البالد فيما  االتجاهات الرئيسية. وبهدف اقتراح حل قابل للتنفيذ فيما ُتلتقط الفحوص المختبريةتتعّلق بإجراء  عيناتالألخذ 
يتعّلق بصحة التربة، ترّكز الدراسة االستقصائية للمزارع على التهديدات األربعة التي تجمع الخصائص األكثر انتشاًرا )للرصد  

واألسهل   الوطني، قد تختار بعض البلدان إضافة أي واحدة من األراضي األخرى المذكورة أعاله، باالعتماد على األهمية(
 : االستقصائية للمزارع اتالدراسل تقييًما من خال

 . تآكل التربة 1

 . انخفاض خصوبة التربة 2

 . ملوحة األراضي المروية3



 التشبع بالمياه .4

تلتقط الدراسة االستقصائية للمزارع معرفة المزارع بوضع الحيازة الزراعية فيما يتعّلق بتدهور التربة. وقد أظهرت التجربة أّن  
الة التربة ومستوى صحتها وتدهورها. ومن الممكن أن ُيمنح المزارعون فرصة ذكر تهديدات أخرى  حالمزارعين يدركون جيًدا 

 بخالف التهديدات األربعة المذكورة أعاله.

ويمكن لمصادر بيانات أخرى متعّلقة بصحة التربة إّما أن تستكمل المعلومات التي تم تجميعها من خالل الدراسة االستقصائية 
الدراسة االستقصائية   تمنح الفرص لفحص إجابات المزارعين أو أن ُتستخدم كمصادر بيانات بديلة. وقبل اللجوء إلىللمزارع وأن 

  اإلحصاءات الرسمية الوطنيةكل المعلومات المتوفرة حول صحة التربة، بما في ذلك استعمال  دراسة مكتبية، قد تجمع للمزارع
ويتضمن ذلك عادًة الخرائط والنماذج والنتائج من   .األمم المتحدة لألغذية والزراعة منظمةك الوكاالت الدوليةأو اإلحصاءات من 

أخذ عينات التربة والتحليل المخبري والدراسات االستقصائية الميدانية وكل التقارير الموجودة عن تدهور التربة واألرض على  
لجداول )من الحدود اإلدارية والتقسيمات األخرى في يمكن إنشاء الخرائط واالمستوى الوطني. وعلى أساس هذه المعلومات، 

   البالد( التي ُتظهر تهديدات التربة وفًقا لفئات التهديدات األربع المذكورة أعاله.

 معايير االستدامة:  

 نسبة األراضي الزراعية في المزرعة المتأثرة في تدهور التربة.

  10المساحة المشتركة التي تتأثر بأي من التهديدات األربع لصحة التربة ضئيلة )أقل من : فيه(  أخضر )مرغوب •
 في المئة من إجمالي األراضي الزراعية في المزرعة(.  

في المئة   10تتراوح بين  المساحة المشتركة التي تتأثر بأي من التهديدات األربع لصحة التربة(: به أصفر )مقبول •
 . من إجمالي األراضي الزراعية في المزرعةفي المئة  50و

من  في المئة   50تتخطى  المساحة المشتركة التي تتأثر بأي من التهديدات األربع لصحة التربةأحمر )غير مستدام(:  •
 . إجمالي األراضي الزراعية في المزرعة

 **************  

 بنود البيانات 

 الماضية : السنوات التقويمية الثالث الفترة المرجعية

 . الئحة تهديدات تدهور التربة التي تم اختبارها في الحيازة4.1

o  من خالل الرياح أو تآكل المياه( التربة السطحيةتآكل التربة )فقدان 



o  6انخفاض خصوبة التربة 
o  ملوحة األراضي المروية 
o  التشبع بالمياه 
o  تهديدات أخرى 
o  مما سبق شيء ال 

 . إجمالي مساحة الحيازة التي تتأثر في التهديدات المتعلقة بتدهور التربة 4.2

 

 

 . التغّير بوفرة المياه 5

 البيئي البعد: 

 المياه استخدامالموضوع: 

. ففي أماكن  موارد المياه العذبة، حتى اآلن القطاع االقتصادي األساسي الذي يستعمل الزراعة المرويةُتعتبر الزراعة، وتحديًدا  
عّدة، يتخطى سحب المياه من األنهار ومستودعات المياه الجوفية ما يمكن اعتباره مستدام بيئًيا. ويؤثر ذلك في كال األنهار 

المياه العذبة للري ضمن حدود   استخداميبقى مستوى  ومستودعات المياه الجوفية. وبالتالي، تتطلب الزراعة المستدامة أن
وفيما تغيب المعايير الدولية المّتفق عليها بشأن استدامة استخدام المياه، تتضمن اإلشارات المتعلقة بعدم استدامة   مقبولة.

 متزايدة بين مستخدمي المياه. استخدام المياه االنخفاض المستمر في مستوى المياه الجوفية وجفاف الينابيع واألنهار والنزاعات ال

 كل أنواع المزارعالتغطية: 

 الوصف: 

يلتقط المؤشر الفرعي مدى مساهمة الزراعة بأنماط استخدام المياه غير المستدامة. بشكل مثالي، تقاس االستدامة في استخدام  
مستخدمين الذين يتشاركون المصدر  ال المشترك لكل المياه على حجم حوض النهر أو مستودع المياه الجوفية. كذلك، هو األثر

،  ندرة المياهنفسه الذي يؤثر في استدامة المياه. وتلتقط الدراسة االستقصائية للمزارع إدراك المزارعين وتصرفهم فيما يتعّلق ب
  وتربطهما بمستويات االستدامة الثالثة. ُيعّبر عن اإلدراك والتصرف فيما يتعلق بـ:

في المئة من األراضي الزراعية في المزرعة على األقل   10يستخدم المياه لري المحاصيل على إذا كان المزارع  -
 بب رّيها، إذا كان الجواب سلبًيا،وس

 
)بما  يختبر المزارعون انخفاض خصوبة التربة مع استمرار انخفاض المحاصيل، وينتج ذلك عن عدم التوازن الغذائي الذي تكون كمية المغذيات فيه   6

 د أو يتم تصديرها من المحاصيل. ( أقل من الكمية التي تُفقالسماد العضوي األخضرفي ذلك من خالل األسمدة المعدنية والعضوية أو البقول أو  



 ، في أرض المزرعة، ويالحظ انخفاًضا في توافر المياه مع مرور الوقت توافر المياهمدرًكا لقضايا  إذا كان المزارع -
، ومدى عمل  المياه بين المستخدمينالمياه وغيرها( مسؤولة عن تخصيص  إذا وجدت منظمات )منظمات مستخدمي -

 هذه المنظمات بشكل فعال.

إّما أن تستكمل المعلومات التي تم تجميعها من خالل الدراسة االستقصائية للمزارع وأن   ويمكن لمصادر بيانات أخرى،
بيانات بديلة. وقبل اللجوء إلى الدراسة االستقصائية تمنح الفرص لفحص إجابات المزارعين أو أن ُتستخدم كمصادر 

للمزارع، قد تجمع دراسة مكتبية كل المعلومات المتوفرة حول صحة التربة، بما في ذلك استعمال اإلحصاءات الرسمية 
علقة بمصادر وُتجمع المعلومات المت الوطنية أو اإلحصاءات من الوكاالت الدولية كمنظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة. 

المسؤولة عن إدارة المياه ورصدها، وينظمها الكيان الهيدرولوجي )حوض النهر   الكياناتالمياه واستعمالها عادًة من خالل  
السجالت الهيدرولوجية )تدفق النهر، مستويات المياه الجوفية( والنماذج والخرائط أو مستودع المياه الجوفية(. وتضم عادًة  

  للمياه. الكيان الهيدرولوجيخدام التي ُتظهر مدى است

 معايير االستدامة:   

 يتم تقييم استدامة المزرعة فيما يتعّلق باستخدام المياه على الشكل اآلتي: 

في المئة من األراضي الزراعية في   10(: ال تستخدم المياه لري المحاصيل على أكثر من فيه أخضر )مرغوب •
 المزرعة، أو يبقى توافر المياه مستقًرا على مر السنين  

، ال  في المئة من األراضي الزراعية في المزرعة 10تستخدم المياه لري المحاصيل على أكثر من  (: به أصفر )مقبول •
، إاّل أّن ثمة منظمة  على مر السنين، أو سيشهد انخفاًضا مستقًرا على مر السنينسيبقى المياه  إذا كان توافريعرف 

 تخصص بشكل فّعال المياه بين المستخدمين 
 أحمر )غير مستدام(: في كل الحاالت األخرى  •

 بنود البيانات 

 السنوات التقويمية الثالث الماضية : الفترة المرجعية

 الزراعية المروية في الحيازة. األراضي 5.1

 . االنخفاض في توافر المياه الذي تشهده الحيازة5.2

 . وجود منظمات تتعامل مع مسألة تخصيص المياه5.3

 

 



 . إدارة األسمدة6

 البيئي البعد: 

 مخاطر تلوث األسمدة الموضوع: 

وتنطوي الزراعة المستدامة    .بشكل غير مالئم يمكن للزراعة أن تؤثر في البيئة من خالل استخدام األسمدة بإفراط أو إدارتها
إدارة مغذيات النباتات  ضمن عتبات مقبولة. وتأخذ  سطح التربة وفي موارد المياهعلى مستوى المواد الكيميائية يبقى على أّن 
األفضل. ويلتقط   توازن المغذياتباالعتبار كل مصادر المغذيات )المعدنية والعضوية( وإدارتها بهدف الحصول على  المتكاملة

 وليس مجدًيا دائًما في البلدان. قياس نوعّية التربة والمياه نطاق التلوث وأسبابه، إاّل أّن إنشاء أنظمة رصد التربة والمياه مكلف 

قضيتي استدامة: تجّنب التلوث والحفاظ على مستوى جيد من خصوبة التربة.   لنباتات المتكاملةإدارة مغذيات امالحظة: تعالج 
 "صحة التربة" القضية الثانية. 4ويعالج هذا المؤشر الفرعي القضية األولى، فيما يعالج المؤشر الفرعي رقم  

 كل أنواع المزارعالتغطية: 

 الوصف: 

، صطناعيةاألسمدة اإلُتطرح على المزارعين عن استخدامهم لألسمدة، ال سيما األسمدة المعدنية و يستند النهج المقترح إلى أسئلة 
 .7إدارة مغذيات النباتات المتكاملةاستخدام األسمدة، وعن تصرفهم فيما ما يتعلق ببوعن إدراكهم للمخاطر البيئية المرتبطة 

 للمساعدة على التخفيف من المخاطر على النحو اآلتي:وتأتي تدابير اإلدارة التي ُينظر فيها 

الجرعات  ، وعدم تخطي اللوائح المحليةذ البيع بالتجزئة أو توصيات منفّ أو . اتباع البروتوكوالت وفًقا لخدمات اإلرشاد 1
 الموصى بها

صطناعية سمدة اإلباالقتران مع األسمدة( بمفرده أو . استخدام مصدر المغذيات العضوي )بما في ذلك األسمدة ومخلفات األ2
 أو المعدنية 

   أو مكّون من محاصيل متعددة أو نظام مراعي لتقليص مدخالت األسمدة . استخدام البقول كمحاصيل تغطية 3

 صطناعي أو المعدني على مدى الفترة المتزايدة . توزيع استخدام السماد اإل4

 في قرار تطبيق جرعات األسمدة وتواترها   8. األخذ باالعتبار نوع التربة والمناخ 5

 
قة أنّه إذا رفع  بهدف إبقاء االستبيان قاباًل لإلدارة، ال يأخذ النموذج باالعتبار أنواًعا مختلفة من المحاصيل أو الممارسات. وبالتالي، تفترض الطري  7

بكاملها. وبالتالي، قد تبالغ في تقدير المساحة المشمولة بالممارسات  المزارع التقارير بالممارسات الفضلى، تنطبق هذه الممارسات على المزرعة 
 الجيدة. 

  في قرار تطبيق جرعات األسمدةنوع التربة، باالقتران مع المناخ، ال سيما تواتر هطول األمطار وغزارتها، هما عنصرين مهمين لألخذ باالعتبار    8

 وتواترها 



 أخذ عينات من التربة كل خمس سنوات على األقل ألداء حسابات ميزانية المغذيات . 6

 9. أداء إدارة المغذيات المحددة الموقع أو الزراعة الدقيقة 7

 . استخدام الشرائط العازلة الممتدة على طول مجرى المياه8

 معايير االستدامة:  

 فيما يتعّلق بمخاطر تلوث األسمدة على النحو اآلتي:تقّيم استدامة المزرعة 

تخذ تدابير محددة للتخفيف من المخاطر البيئية ي ستخدمها و يأو  10األسمدة ارعستخدم المز ي(: ال فيه أخضر )مرغوب •
 المذكورة أعاله على األقل(  التدابيرمخاطر من  4)

 للتخفيف من المخاطر البيئيةويتخذ تدبيرين على األقل من الالئحة أعاله  األسمدة ارعستخدم المز (: يبه أصفر )مقبول •
للتخفيف من المخاطر  المحددة المذكورة أعالهوال يّتخذ أي من التدابير  األسمدة يستخدم المزارعأحمر )غير مستدام(:  •

 المتعلقة باستعمالها  البيئية

  ************  

 بنود البيانات 

 : السنة التقويمية الماضيةالمرجعيةالفترة 

 صطناعية والمعدنية واألسمدة الحيوانية / الطين  . استخدام الحيازة الزراعية لألسمدة اإل6.1

المرتبطة باالستخدام المفرط لألسمدة أو إساءة استخدامها كما هو  . التدابير المحددة المّتخذة للتخفيف من المخاطر البيئية 6.2
 محدد أدناه:  

o 1 وعدم تخطي  اللوائح المحلية. اتباع البروتوكوالت وفًقا لخدمات اإلرشاد أو توصيات منّفذ البيع بالتجزئة أو ،
 الجرعات الموصى بها 

o 2 .سمدة سمدة( بمفرده أو باالقتران مع األاأل استخدام مصدر المغذيات العضوي )بما في ذلك األسمدة ومخلفات
 االصطناعية أو المعدنية

o 3 .   استخدام البقول كمحاصيل تغطية أو مكّون من محاصيل متعددة أو نظام مراعي لتقليص مدخالت األسمدة 
o 4 . توزيع استخدام السماد االصطناعي أو المعدني على مدى الفترة المتزايدة 
o 5 .تربة والمناخ  في قرار تطبيق جرعات األسمدة وتواترها األخذ باالعتبار نوع ال 
o 6 . أخذ عينات من التربة كل خمس سنوات على األقل ألداء حسابات ميزانية المغذيات 

 
   عة يستند إلى رصد وقياس واالستجابة للتغيرات فيما بين األراضي وداخلها في المحاصيلهي مفهوم إلدارة الزرا  الزراعة الدقيقة  9

 صطناعية واألسمدة الحيوانية  تتضمن األسمدة التي يجب أخذها باالعتبار األسمدة المعدنية واإل   10



o 7 أداء إدارة المغذيات المحددة الموقع أو الزراعة الدقيقة . 
o 8 .استخدام الشرائط العازلة الممتدة على طول مجرى المياه  

 

 

 مبيدات اآلفات . إدارة 7

 البيئي البعد: 

 مخاطر مبيدات اآلفاتالموضوع: 

ساسية في الزراعة الحديثة )المحاصيل والمواشي(، إاّل أّن سوء إدارتها قد يلحق الضرر بصحة  أُتعتبر مبيدات اآلفات مدخالت 
التي تساهم بالتخفيف من المخاطر المرتبطة   11المكافحة المتكاملة لآلفاتالناس أو البيئة. وتوجد الممارسات المرتبطة ب

 تسلوك الدولية بشأن إدارة المبيدامدونة الوالحد من تأثيرها على صحة اإلنسان والبيئة. وتعّرف  باستعمال مبيدات اآلفات
 الممارسات الفضلى إلدارة مبيدات اآلفات.

 كل أنواع المزارعالتغطية: 

 الوصف: 

المقترح المعلومات بشأن استخدام مبيدات اآلفات في المزارع ونوع مبيدات اآلفات المستخدمة ونوع يستند المؤشر الفرعي 
 برنامج . ويأخذ باالعتبار إمكانية استخدام مبيدات اآلفات في نطاق عمل12التدابير المتخذة للتخفيف من المخاطر ذات الصلة 

وفي   ويعتمد تدابير محددة للمساعدة على التخفيف من المخاطر المتعلقة باستخدام مبيدات اآلفات. المكافحة المتكاملة لآلفات
   ما يلي الئحة بالتدابير الممكن اّتخاذها: 

 الصحة 

 ( الشخصية  معدات الوقايةبشأن استخدام مبيدات اآلفات )بما في ذلك استخدام  بطاقة التحذير . االلتزام بتوصيات1

 . التخلص اآلمن من النفايات )الكرتون والزجاجات واألكياس(2

 البيئة 

 
إلنتاج المحاصيل وحمايتها. وتجمع استراتيجيات وممارسات اإلدارة المختلفة لزراعة   النظام اإليكولوجي  هي نهج  لمكافحة المتكاملة لآلفاتا  11

   (منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعةالمحاصيل الصحية وتقليص استخدام مبيدات اآلفات )
أو الممارسات. وبالتالي، تفترض الطريقة أنّه إذا رفع  بهدف إبقاء االستبيان قاباًل لإلدارة، ال يأخذ النموذج باالعتبار أنواًعا مختلفة من المحاصيل   12

ممارسات  المزارع التقارير بالممارسات الفضلى، تنطبق هذه الممارسات على المزرعة بكاملها. وبالتالي، قد تبالغ في تقدير المساحة المشمولة بال
 الجيدة. 



 تطبيق مبيدات اآلفات  االلتزام بتوصيات بطاقة التحذير بشأن. 1

تناوب أو تطبيق المباعدة بين المحاصيل أو . اعتماد أي من الممارسات الجيدة المذكورة أعاله: ضبط وقت الزراعة 2
 متداخلة المحاصيل  الزراعة أو  زراعة المحاصيل المختلطةأو   المحاصيل

 مبيدات اآلفات البيولوجيةالبيولوجية أو استخدام  مكافحة اآلفات. أداء 3

 للقضاء على اآلفات التي تصيب الماشية  تناوبيةالرعوية  النظم . اعتماد 4

المجازة التداول   المواد الالزمة للزراعةالمقاومة لألمراض والبذور و  والسالالتراعة المحاصيل المقاومة لآلفات . استخدام ز 5
 والمطابقة للمعايير

 دات اآلفات يتات التي تتضرر من مبا. اإلزالة المنهجية ألجزاء النب6

 استخدامها  بعد. الحفاظ على معدات الرش وتطهيرها  7

 معايير االستدامة 

 تقّيم استدامة المزرعة فيما يتعلق بمبيدات اآلفات على النحو اآلتي: 

  القليلة الخطورة أو  المعتدلة(: ال يستخدم المزارع مبيدات اآلفات أو يستخدم مبيدات اآلفات فيه أخضر )مرغوب •
مكافحة متكاملة  )منظمة الصحة العالمية الفئة الثانية أو الثالثة(. في هذه الحالة، يلتزم إما ببرنامج فحسب 13الخطورة
    وثالثة تدابير متعلقة بالبيئة على األقلأو بكال التدابير المتعلقة بالصحة  لآلفات

فحسب )منظمة الصحة  المعتدلة الخطورة أو القليلة الخطورة يستخدم المزارع مبيدات اآلفات (: به أصفر )مقبول •
، ويّتخذ بعض التدابير للتخفيف من المخاطر البيئية والصحية )على األقل تدبيرين من  العالمية الفئة الثانية أو الثالثة(
 كل الئحة تدابير مذكورة أعاله( 

الفئة األولى أ والفئة   منظمة الصحة العالميةطورة )يستخدم المزارع مبيدات اآلفات الشديدة الخ أحمر )غير مستدام(:  •
من دون اتخاذ تدابير للتخفيف من   مبيدات اآلفات المعتدلة الخطورة أو القليلة الخطورة األولى ب( أو يستخدم

 المخاطر البيئية أو الصحية المتعّلقة باستخدامها )أقل من إثنين من كل الئحة تدابير مذكورة أعاله(. 

 

 بنود البيانات 

   الفترة المرجعية: السنة التقويمية الماضية 

 
لصحة العالمية بتصنيف منظمة الصحة العالمية  تُعّرف مبيدات اآلفات من الفئة الثانية أو الثالثة بحسب منظمة ا  13

(http://www.who.int/ipcs/publications/pesticides_hazard_2009.pdf)التصنيف الوطني المعادل ، 

http://www.who.int/ipcs/publications/pesticides_hazard_2009.pdf


 . استخدام الحيازة الزراعية لمبيدات اآلفات للمحاصيل والماشية7.1

 مبيدات اآلفات الشديدة الخطورةاستخدام الحيازة الزراعية ل .  7.2

 المكافحة المتكاملة لآلفات. االلتزام ب7.3

 . التدابير المّتخذة لحماية الناس من مخاطر مبيدات اآلفات المتعّلقة بالصحة7.4

 ت الوقاية الشخصية ، بما في ذلك استخدام معداااللتزام بتوصيات بطاقة التحذير بشأن تطبيق مبيدات اآلفات. 1

 . التخلص اآلمن من النفايات )الكرتون والزجاجات واألكياس(2

 التدابير المّتخذة لتجنب مخاطر مبيدات اآلفات المتعلقة بالبيئة:.  7.5

 االلتزام بتوصيات بطاقة التحذير بشأن تطبيق مبيدات اآلفات . 3

 ضبط وقت الزراعة . 4

 تطبيق المباعدة بين المحاصيل. 5

 تناوب المحاصيل. 6

 زراعة المحاصيل المختلطة . 7

 زراعة المحاصيل المتداخلة . 8

 المكافحة البيولوجية لآلفات. أداء 9

 . استخدام مبيدات اآلفات البيولوجية10

 اعتماد نظم الرعوية التناوبية للقضاء على اآلفات التي تصيب الماشية. 11

 استخدام زراعة المحاصيل المقاومة لآلفات .12

 المقاومة لألمراض السالالت. 13

 البذور والمواد الالزمة للزراعة المجازة التداول والمطابقة للمعايير . استخدام 14

 دات اآلفاتيتات التي تتضرر من مبا اإلزالة المنهجية ألجزاء النب. 15

 استخدامها بعدالحفاظ على معدات الرش وتطهيرها . 16

 



 

 الداعمة للتنوع البيولوجياستخدام الممارسات . 8

 البيئي البعد: 

 التنوع البيولوجيالموضوع: 

على العالقة الوثيقة بين األنشطة الزراعية والتنوع البيولوجي، آخذة باالعتبار ثالثة مستويات من   اتفاقية التنوع البيولوجيتشدد 
التنوع البيولوجي: مستوى التنوع على المستوى الجيني والتنوع البيولوجي الزراعي على مستوى نظام اإلنتاج والتنوع البيولوجي 

المستويات الثالثة. وتأخذ محاوالت تطوير مؤشرات   فيقة ممارسة الزراعة على مستوى النظام اإليكولوجي )البري(. وتؤثر طري 
بشكل منتظم باالعتبار عدًدا كبيًرا من المؤشرات الفرعية التي تفتقر إلى مؤشرات استدامة متفق عليها  التنوع البيولوجي للزراعة 

، ُيقترح تطوير مؤشر فرعي يلتقط  2.4.1ناء المؤشر عالمًيا. وبالنظر إلى هذه القيود وإلى أهمية معالجة التنوع البيولوجي لب
حفظ التنوع  ل المواتيةالجهود المبذولة نحو الزراعة المراعية للتنوع البيولوجي من خالل وضع الئحة محدودة من الممارسات 

 .البيولوجي

 كل أنواع المزارعالتغطية: 

 الوصف: 

على مستوى النظام اإليكولوجي وعلى   الممارسات الداعمة للتنوع البيولوجي يقيس هذا المؤشر مستوى اعتماد المزرعة على 
 مستوى األنواع والمستوى الجيني. ويعالج هذا المؤشر المحاصيل والماشية. وتفّصل الممارسات على النحو اآلتي:    

، مع 14ضمن ذلك المراعي الطبيعيةللنباتات الطبيعية أو المتنوعة. وقد يتفي المئة على األقل من مساحة الحيازة  10. ترك 1
 أو القنفذ والبرك الطبيعية أو أراضي رطبة. لحفاظ على شرائط الزهور البرية وأكوام الحجر والخشب واألشجار ا

مضادات  في المئة من األعالف وعدم استخدام ال 50. عدم استخدام مبيدات اآلفات االصطناعية وعدم شراء أكثر من 2
 النمو. زيز علت الحيوية

في المئة على األقل من إنتاج   10اثنان على األقل من العناصر التالية في اإلنتاج الزراعي، ويمثل كل واحد منها مساهمة . 3
كالبساتين والكروم   المحاصيل الدائمة)بما في ذلك  منتجات األشجار( األشجار و 2 15( المحاصيل / المراعي1الحيازة الزراعية: 

 . ( السمك4ات الحيوانية  ( الماشية والمنتج4

 
 سمدة الكيميائية أو المعدنية ومبيدات اآلفات تنطوي المراعي الطبيعية على عدم استخدام األ  14
 في المزرعة    يجب تطبيق قيمة للمراعي حتى لو كانت تُستخدم لإلنتاج الحيواني  15



في المئة   80تناوب المحاصيل / تناوب المراعي التي تضم على األقل ثالثة محاصيل أو محاصيل ومراعي على ممارسة . 4
 من مساحة المزرعة )باستثناء المراعي الدائمة( على مدى ثالث سنوات.

ال تتخطى المساحة التي ُتزرع فيها السلع األساسية باستمرار الهكتارين )باستثناء المراعي(، وُتزرع في المساحات التي ُتزرع . 5
 على األقل  نوعين مختلفين فيها السلع األساسية والتي تتخطى الهكتارين 

 17أو سالالت مهددة باالنقراض  16تكّيفة سالالت محلية مفي المئة على األقل من كل األنواع الحيوانية من  50. يتألف 6

 معايير االستدامة:  

 :  استخدام الممارسات الداعمة للتنوع البيولوجي مستوى االعتماد على

 على األقل من المعايير المذكورة أعاله   4الحيازة الزراعية (: تستوفي فيه أخضر )مرغوب •
 المعايير المذكورة أعالهاثنين أو ثالثة على األقل من  تستوفي الحيازة الزراعية(: به أصفر )مقبول •
 المعايير المذكورة أعاله أقل من اثنين من  تستوفي الحيازة الزراعيةأحمر )غير مستدام(:  •

 

 بنود البيانات 

 السنة التقويمية الماضية الفترة المرجعية: 

 المراعي الطبيعية، بما في ذلك  تات الطبيعية أوالمتنوعة )غير المحصودة(ا. نسبة مساحة الحيازة الزراعية التي تغطيها النب8.1
 البرك الطبيعية أو أراضي رطبةو  األشجار أو القنفذو   وأكوام الحجر والخشب شرائط الزهور البريةو 

 (  7. أ. استخدام الحيازة الزراعية لمبيدات اآلفات )الذي يغطيه المؤشر الفرعي 8.2

 . ب توزيع مصادر أعالف الحيوانات المستخدمة في الحيازة الزراعية8.1

o النسبة المنتجة في الحيازة الزراعية 
o النسبة التي تم شراؤها من خارج الحيازة الزراعية 

 .نمو الماشية زيزعالمضادات الحيوية لت. ج. استخدام  8.2

 ( 1. إنتاج الحيازة )يغطيه المؤشر الفرعي 8.3

 
ظمة  من 15: "التي كانت موجودة لفترة فترة كافية لكي تتكيف وراثيًا مع واحد أو أكثر من نظم أو بيانات اإلنتاج التقليدية." سالالت محلية متكيّفة  16

. المبادئ التوجيهية إلعداد التقارير القطرية )المتوفرة على   2000 األمم المتحدة لألغذية والزراعة

http://www.fao.org/docrep/meeting/021/am228e.pdf) . 
 المتعلقة بتنوع الحيوانات الداجنةنظام المعلومات ستناد إلى باال سالالت المهددة باالنقراضسيتوفر العداد مع الئحة وطنية تتضمن   17
(http://www.fao.org/dad-is/en/.) 



o المحاصيل أو المراعي 
o  ومنتجات األشجار األشجار 
o الماشية والمنتجات الحيوانية 
o  السمك 

الذي يتضمن ثالث أنواع من المحاصيل   تناوب المحاصيل / تناوب المراعي مارس عليهاي. نسبة األراضي الزراعية التي 8.4
  على األقل على مدى ثالث سنوات

 )باستثناء المراعي( 1على األقل( المذكورة للمؤشر الفرعي  5. مساحة الحيازة الزراعية التي تغطيها المحاصيل األساسية )8.5

 ع في الحيازة الزراعيةعلى األقل( التي ُتزر  5. عدد األنواع المستخدمة لكل من المحاصيل األساسية )8.6

 لكل نوع من الحيوانات. الئحة السالالت والسالالت الهجينة المختلفة ونسبة الحيوانات التي تمثلها 8.7

 

 

 . معّدل األجور في الزراعة 9

 البيئي البعد: 

 العمل الكريم الموضوع: 

 في المزرعة الذين ينتمون إلى فئة المهن األولية كما هو معّرف في أجر الموظفين العاملينيوّفر الموضوع معلومات حول 

د للمهن عمال  ال (. فهو يوّفر المعلومات حول المخاطر االقتصادية التي يواجهها92قانون  – 2008)  التصنيف الدولي الموح 
ألجور الذي تم وضعه على  حد األدنى ل فيما بعد مقارنة بالفي ما يتعلق باألجر الذي يتلقونه وقياس األجر األدنى  غير المهرة

في القطاع الزراعي. ويسمح هذا المؤشر الفرعي بالتمييز بين الحيازات الزراعية التي تدفع أجًرا عاداًل لكل   المستوى القطري 
لكل   معيار الحد األدنى لألجوروالحيازات الزراعية التي تدفع أجر أقل من  إلى فئة المهن األوليةالموظفين الذين ينتمون 

. في الحالة األخيرة، ُتعتبر الحيازات الزراعية غير مستدامة بما أّن األجر الذي  إلى فئة المهن األولية ينتمون  الموظفين الذين
  تدفعه ال يكفي لضمان مستوى معيشة مقبولة. 

 لمزارع التي ال تستخدم سوى العمل األسري.ال ُيطّبق على ا التغطية:

 الوصف: 

 يقيس هذا المؤشر الفرعي معّدل أجر العمال غير المهرة اليومي بوحدات العملة المحلية.  



𝐷𝑎𝑖𝑙𝑦 𝑤𝑎𝑔𝑒 𝑟𝑎𝑡𝑒 𝑜𝑓 𝑢𝑛𝑠𝑘𝑖𝑙𝑙𝑒𝑑 ℎ𝑖𝑟𝑒𝑑 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑛𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑒𝑛𝑠𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑛𝑛𝑢𝑎𝑙 ℎ𝑜𝑢𝑟𝑠 𝑤𝑜𝑟𝑘𝑒𝑑 
∗ 8 ℎ𝑜𝑢𝑟 

 

𝐷𝑎𝑖𝑙𝑦 𝑤𝑎𝑔𝑒 𝑟𝑎𝑡𝑒 𝑜𝑓 𝑢𝑛𝑠𝑘𝑖𝑙𝑙𝑒𝑑 ℎ𝑖𝑟𝑒𝑑 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟 معّدل أجر العمال غير المهرة اليومي 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑛𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑒𝑛𝑠𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 التعويضات السنوية المستحقة إجمالي 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑛𝑛𝑢𝑎𝑙 ℎ𝑜𝑢𝑟𝑠 𝑤𝑜𝑟𝑘𝑒𝑑 إجمالي ساعات العمل 

8 ℎ𝑜𝑢𝑟 8  ساعات 
 

 والعينية بوحدات العملة المحليةالمدفوعات النقدية حيث التعويضات = 

 معايير االستدامة: 

حد   معّدل أجر العمال غير المهرة فيما يتعلق بالحد األدنى لألجور على المستوى الوطني أو الزراعي. وفي حال عدم وجود
 :  خط الفقر الوطني، يستخدم بداًل منه األدنى لألجور على المستوى الوطني أو الزراعي

(: إذا كانت المزرعة ال توّظف أي عامل أو إذا كانت الحيازة الزراعية حاصلة على شهادة عمل  فيه أخضر )مرغوب •
األدنى  معّدل األجر المدفوع للعمال غير المهرة أعلى من الحد األدنى لألجور الوطني أو الحد كان إذا أو  18عادلة 

 )إن كان متوفًرا( لألجور الزراعي
الحد األدنى لألجور الوطني أو الحد  يوازي  معّدل األجر المدفوع للعمال غير المهرةكان إذا (: به أصفر )مقبول •

 األدنى لألجور الزراعي )إن كان متوفًرا( 
الحد األدنى لألجور الوطني أو الحد   أقل من معّدل األجر المدفوع للعمال غير المهرةكان إذا أحمر )غير مستدام(:  •

 متوفًرا(   األدنى لألجور الزراعي )إن كان

  بنود البيانات   

 السنة التقويمية الماضية الفترة المرجعية: 

 الذين يتم توظيفهم في الحيازة الزراعية  العمال غير المهرة  .9.1

 ساعات(  8نقًدا و / أو عيًنا للعمال غير المهرة في اليوم الواحد ) . المعّدل المدفوع 9.2

 الحد األدنى لألجور الوطنيأو  متوفًرا(الحد األدنى لألجور الزراعي )إن كان .  9.3

 

 
  معترف بها وطنيًا 18 



 

 مقياس المعاناة من انعدام األمن الغذائي. 10

 االجتماعي البعد: 

 األمن الغذائي الموضوع: 

يعتمد على   األسر المعيشيةهو مقياس لشدة انعدام األمن الغذائي على مستوى  مقياس المعاناة من انعدام األمن الغذائي
. وهو مقياس للقياس الغذاء الكافي أسئلة سهلة تتعلق بالوصول إلى  8  يجابية / السلبية علىإجابات الناس المباشرة اإل

اإلحصائي يشبه المقاييس اإلحصائية األخرى المقبولة على نطاق واسع والتي صممت لقياس سمات غير قابلة للرصد كالكفاءة 
 الذكاء والشخصية ومجموعة واسعة من الظروف االجتماعية والنفسية والصحية.   /

 مزارع األسر المعيشية فحسبالتغطية: 

 الوصف: 

أفراًدا أو أسًرا معيشية باالستناد إلى  هالذي يختبر  لشدة انعدام األمن الغذائي قياًسا المعاناة من انعدام األمن الغذائيمقياس  ُينتج
 مقابالت مباشرة. 

إلى خبرات الفرد المستجيب أو األسرة المعيشية للفرد المستجيب ككل.   مقياس المعاناة من انعدام األمن الغذائي وتشير إجابات
للوصول إلى الغذاء  لغ عنها ذاتًيا والمتعلقة بالصعوبات المتزايدة بوترّكز األسئلة على السلوكيات والخبرات المتعلقة باألغذية الم

 .قيود المواردبسبب 

مقياسين لألمن الغذائي قائمين على الخبرة على نطاق واسع: وحدة الدراسة  من  مقياس المعاناة من انعدام األمن الغذائي ُيستمد
االستقصائية لألمن الغذائي لألسر المعيشية في الواليات المتحدة ومقياس األمن الغذائي ألميركا الالتينية ومنطقة البحر 

وترّكز األسئلة على السلوكيات  أو سلبًيا. الكاريبي. ويتألف من مجموعة من ثمانية أسئلة يجيب عليها الناس مباشرة إيجابًيا
ويستند  لغ عنها ذاتًيا والمتعلقة بالصعوبات المتزايدة للوصول إلى الغذاء بسبب قيود الموارد. بوالخبرات المتعلقة باألغذية الم

ي التي تتألف من ثالثة  إلى بناء قائم على أسس متينة من تجربة انعدام األمن الغذائ مقياس المعاناة من انعدام األمن الغذائي
 مجاالت: عدم اليقين / القلق والتغيرات في نوعية األغذية والتغيرات في نوعية األغذية. 

 ، في سياق دراسة استقصائية للمزارع.2.1.2هذا المؤشر الفرعي هو مؤشر أهداف التنمية المستدامة 

   األمن الغذائيمقياس المعاناة من انعدام  المستوى على  معايير االستدامة:



 19خفيفانعدام األمن الغذائي (: فيه أخضر )مرغوب •
 معتدل انعدام األمن الغذائي (:به أصفر )مقبول •
 شديد انعدام األمن الغذائيأحمر )غير مستدام(:  •

 بنود البيانات 

 السنة التقويمية الماضية الفترة المرجعية:  

وجود  من عدم تقلق  / المعيشية( سيقلق شخص بالغ آخر في األسرةبأنه / بأنها )أو أي المستجيبة  /. تذكير المستجيب 10.1
 بسبب نقص المال أو الموارد األخرى. ما يكفي من الغذاء

  / قادرة قادًرا / تكن لم يكن بأنه / بأنها )أو أي شخص بالغ آخر في األسرة المعيشية(المستجيبة  /تذكير المستجيب . 10.2
 بسبب نقص المال أو الموارد األخرى. ام صحي ومغذٍ تناول طععلى 

أنواًعا قليلة من  أكلت  /أكل  بأنه / بأنها )أو أي شخص بالغ آخر في األسرة المعيشية(المستجيبة  /تذكير المستجيب  . 10.3
 بسبب نقص المال أو الموارد األخرى. األطعمة 

تخطي   /عليها كان عليه أي شخص بالغ آخر في األسرة المعيشية(بأنه / بأنها )أو المستجيبة  /تذكير المستجيب . 10.4
 بسبب عدم وجود ما يكفي من المال أو موارد أخرى من الطعام. إحدى وجبات الطعام

أكل / أكلت أقل مما كان /   بأنه / بأنها )أو أي شخص بالغ آخر في األسرة المعيشية(المستجيبة  /تذكير المستجيب . 10.5
   بسبب نقص المال أو الموارد األخرى. عتقدكانت يعتقد / ت

بسبب نقص المال أو بأّن الطعام نفذ  )أو أي شخص بالغ آخر في األسرة المعيشية(/ المستجيبة  تذكير المستجيب. 10.6
 الموارد األخرى.

كان / كانت جائًعا / جائعًة بأنه / بأنها )أو أي شخص بالغ آخر في األسرة المعيشية(  / المستجيبة تذكير المستجيب. 10.7
    عدم وجود ما يكفي من المال أو موارد أخرى من الطعام.بسبب إاّل أّنه / أّنها لم يكن / تكن يأكل / تأكل 

لم يأكل / تأكل ليوم كامل   ة المعيشية(بأنه / بأنها )أو أي شخص بالغ آخر في األسر المستجيبة  /تذكير المستجيب . 10.8
  بسبب نقص المال أو الموارد األخرى.
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 حقوق مضمونة لحيازة األرض. 11

 البيئي  البعد:

 حيازة األراضي الموضوع:

يسمح هذا المؤشر الفرعي بتقييم االستدامة فيما يتعلق باستخدام األراضي الزراعية. وبما أّن األراضي الزراعية هي مدخالت  
وال  أن تضبط الحيازة الزراعية األصول األساسية  حقوق مضمونة لحيازة األرض حصول على الأساسية لإلنتاج الزراعي، يضمن  

    لزراعة. تخاطر بفقدان األراضي المستخدمة ل

ُتظهر األدلة أن المزارعين يميلون إلى أن يكونوا أقل إنتاجية إذا كان وصولهم وضبطهم للموارد االقتصادية والخدمات، ال سيما 
في وضع غير مؤاٍت  بعض المزارعين  عدم المساواة طويلة األمد للموارد االقتصادية والماليةاألراضي، محدوًدا. ووضع 

 بالمقارنة مع غيرهم في قدرتهم على المشاركة والمساهمة واالستفادة من عمليات تنمية أوسع. 

على هذا األساس، يساعد التوزيع المناسب للموارد االقتصادية، ال سيما األراضي على ضمان النمو االقتصادي المنصف  
، بما في ذلك الحد من الفقر واألمن الغذائي  ألساسيةاتنموية النتائج ال ي علىويساهم في الفعالية االقتصادية ولديه تأثير إيجاب

 .رفاه أفراد األسر المعيشيةو 

 في سياق دراسة استقصائية للمزارع، 1.أ. 5هذا المؤشر الفرعي هو مؤشر أهداف التنمية المستدامة 

 كل أنواع المزارعالتغطية: 

 الوصف: 

 امتالك أو ضمان حقوق استخدام األراضي الزراعية باستخدام المعايير التالية: يقيس هذا المؤشر الفرعي 

 وثيقة رسمية صادرة عن سجل األراضي / وكالة المساحة  •
 الوارد في قائمة الوثائق المعترف بها قانوًنا بالمالك / المستخدم الحيازة سم صاحب ا •
 حقوق بيع أي جزء من الحيازة •
 الحيازة أي جزء من ث حقوق توري •

 

 معايير االستدامة 

أي جزء من  ن اسم صاحب الحيازة / الحيازة، أو لديه الحق ببيعم(: يملك وثيقة رسمية تتضفيه أخضر )مرغوب •
 توربث أي جزء من الحيازة أو لديه الحق ب الحيازة

 حتى لو لم يكن إسم صاحب الحيازة / الحيازة مذكور فيها  يملك وثيقة رسمية(: به أصفر )مقبول •



 أحمر )غير مستدام(: ال إجابة إيجابية على أي من األسئلة األربعة المذكورة أعاله •

 بنود البيانات 

 السنة التقويمية الماضية الفترة المرجعية: 

)بداًل من  التي يمتلكها صاحب الحيازة الزراعية / الحيازة. نوع الوثيقة الرسمية التي يحتفظ بها أي من األراضي الزراعية 11.1
 ذلك، يمتلكها أو يستخدمها أو يشغلها( التي يصدرها سجل األراضي / وكالة المساحة. 

o 1 .سند ملكية 
o 2 .شهادة الحيازة العرفية 
o 3 .شهادة اإلشغال 
o 4شهادة مسجلة أو شهادة مسجلة بالمقتضيات الوراثية . 
o 5 باإليجار الدائم / طويل األمد. شهادة مسجلة 
o 6 عقد إيجار مسجل . 
o 7غيرها . 

 الوارد في قائمة الوثائق المعترف بها قانوًنا بالمالك / المستخدم سم أي عضو في الحيازةا. 11.2

 بيع أي جزء من الحيازةب الحيازة / الحيازة ب حق صاح 11.3

 أي جزء من الحيازة  بتوريث ب الحيازة / الحيازةححق صا. 11.4


