منظومة المعلومات واالحصاءات و البرامج
المستمرة التي تنفذها المنظمة العربية للتنمية
الزراعية

أوالا :الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربية

مقدمة:
ب
كبيةر منة  -علة
❑ يقوم عمل المنظمةة العربيةة للتنميةة الزراعيةة  -فةي اانة ك
ك
البيانةةاتو ولةةذلت تعتبةةر البيانةةات ومعالاتلةةا والمعلومةةات الناتاةةة عنلةةا م ة
الوسةةةةالل اللامةةةةة التةةةةي تعتمةةةةد عليلةةةةا المنظمةةةةة فةةةةي م تلةةةة أن ةةةة تلا
لةةا ب ةةر دفةةا عالةةة
وم ةةروعاتلا التنفيذيةةةو وفةةي ومةةا برامالةةا و
التنمية الزراعية وتعزيز مسارات األم ال ذالي العربي .كمةا تعتبةر المنظمةة
 وبحكةةةم تكليفلةةةا وماةةةال عمللةةةا -مصةةةدرا ا رليسةةةا ا للمعلومةةةات والبيانةةةاتالزراعيةةة والسةةمكية .وتمثةةل الةةدول العربيةةة المصةةادر األوليةةة للبيانةةات التةةي
تقوم المنظمة بامعلا وتحليللةا ون ةرها .ويةتم الحصةول علة هةذب البيانةات
فةةي ال الةةب م ة ةةرل اسةةتمارات اسةةتبيا تعةةد صيص ةا ا لم تل ة األ ةةرا
كإعةةةةداد الدراسةةةةات ومصةةةةدار المالةةةةدات ا حصةةةةالية الزراعيةةةةة والسةةةةمكيةو
والتقةةةارير الدوريةةةة وبنةةةاء عواعةةةد المعلومةةةات .وتتوعةةة دعةةةة البيانةةةات مةةة
مصةةادرها األوليةةة فةةي الةةدول العربيةةة عل ة مةةدن كفةةاءة ودعةةة نظةةام امةةا
ومعالاةةةة وتحليةةةل تلةةةت البيانةةةاتو ومدارتلةةةا ب ريقةةةة سةةةليمة للحصةةةول علةةة
المعلومات الم لوبة.

الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربية:
❑ صدر المالد األول مة الكتةاب السةنوي لإلحصةاءات الزراعيةة عةام 1981م
ووصل عدد المالدات حتي األ  37مالدا ا وحاليا المنظمة فةي صةدد مصةدار
المالد (.)38
❑ يتكو المالد م ( )10أعسام رليسية هي:
 -1بيانةةات عامةةة وت ةةمل معلومةةات ع ة اسةةعار الصةةر ومامةةالي عةةدد السةةكا
والسةةكا الةةريفيي والقةةوي العاملةةة الكليةةة والزراعيةةة والمسةةاحة الا رافيةةة
ومساحة األرامي الزراعيةة ومتوسة نصةيب الفةرد مة األرامةي الزراعيةة
والنةةةاتج المحلةةةي ا امةةةالي والزراعةةةي ومتوسةةة نصةةةيب الفةةةرد مةةة النةةةاتج
المحلي ا امالي والزراعي.
 -2األم ار :يتمم بيانات ع األم ةار اللا لةة بكةل دولةة ةرل ةلور السةنة
وفقا ا لمح ات الرصد بكل دولة.
 -3ا نتاج النباتي :ويتمم بيانات ع المساحة المزروعة وا نتاج وا نتاايةة
لم تلة المحاصةةيل الحقليةةة والبسةةتانية واألعةةر ال مةةراء وكةةذلت بيانةةات
ع الزراعة المحمية والمساحات التي تست دم نظم ري حديثة بكل دولة

 -4ا نتاج الحيواني والدااني والسمكي :ويتمم بيانات ع
أعداد الثروة الحيوانية ومنتااتلا م لحوم وألبا و
وبيانات ع ا نتاج الدااني (لحوم بيماء وبي )و
وبيانات ع منتاج األسمات م المصادر ال بيعية وم
ا ستزراع السمكي.
 -5مستلزمات ا نتاج الزراعي والقرو الزراعية
 -6الواردات م السلا الزراعية وال ذالية
 -7الصادرات م السلا الزراعية وال ذالية
 -8الواردات والصادرات م مستلزمات ا نتاج الزراعي
 -9الموازي السلعية
 -10التاارة الزراعية وال ذالية العربية البينية

رؤية المنظمة العربية لت وير منظومة ا حصاءات الزراعية في الفترة
القادمة:
•  -1مشروع تطوير نظم المعلومات واإلحصاءات الزراعية والسمكية:
• تم إعداد مقترح مشروع لتطوير نظم المعلومات واإلحصاءات الزراعية
والسمكية وتم عرضه على الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي
واالجتماعي وبنك التنمية االسالمية لتمويل المشروع.
• ويتمثل الهدف األساسي للمشروع في إنشاء وتطوير نظام فاعل لجمع
البيانات اإلحصائية الزراعية ،وبيانات ومعلومات األمن الغذائي العربي
وإدارتها وتحليلها في إطار تنسيق تام مع المنظمات المعنية والعاملة في
مجال التنمية الزراعية واألمن الغذائي في المنطقة العربية ،والقيام بتخزينها
ونشرها الكترونيا بحيث تكون سهلة االسترداد من قبل مستخدمي النظام،
وقابلة للمعالجة إلصدار المعلومات في شكل تقارير ودراسات متخصصة.

• عامت المنظمة بتدريب م يقومو بتعبلة استمارات ا حصاءات الزراعية
والسمكية وتقرير أوماع األم ال ذالي:
 حيث تم عقد دورات تدريبية معليمية حول منلاية معداد واما بياناتالكتب ا حصالية الزراعية والسمكية واألم ال ذالي والتنمية المستدامة
(المؤ رات ومعداد التقارير)

• تصميم استمارة استبيان إلكترونية لجمع اإلحصاءات
الزراعية والسمكية واألمن الغذائي وإتاحتها علي الموقع
اإللكتروني للمنظمة ويتم تعبئتها إلكترونية من خالل نقاط
األتصال المعنيين بتعبئة االستمارات .
• تفعيل دور المكاتب اإلقليمية وضباط اتصال المنظمة في
متابعة تعبئة اإلستمارات االستبيان الخاصة باإلحصاءات
الزراعية والسمكية واألمن الغذائي والتنمية المستدامة لسرعة
حصول وحدة اإلحصاء بالمنظمة علي البيانات القطرية
وكذلك مراجعتها وتدقيقها قبل إرسالها لإلدارة العامة للمنظمة.

ثانيا ً  :الكتاب السنوي لإلحصاءات السمكية في
الوطن العربي

❖ الكتاب السنوي لإلحصاءات السمكية في الوطن العربي -:
▪
▪
➢
❑
❑
❑
❑
❑
❑

تم إصدار أول نسخة في العام 2007م المجلد رقم ( )1والمنظمة اآلن بصدد
إصدار المجلد رقم ( ،)11وحاليا المنظمة في صدد إصدار المجلد ()12
يتضمن الكتاب خمسة أبواب رئيسية:
الباب األول  :البيانات العامة الخاصة بإحصاءات البنى األساسية لقطاع األسماك في
الدول العربية التي تشمل :
بيانات أطوال ومساحات المصايد الطبيعية .
مساحة المزارع السمكية وأحجام األقفاص .
أعداد الصيادين .
الجوانب اإلقتصادية واإلجتماعية .
أسطول الصيد وتقسيماته حسب الدول .
مواقع الصيد وموانئ اإلنزال .

➢
❑
❑
❑
❑

الباب الثاني  :اإلجمالي السنوي لإلنتاج السمكي يشمل :
المصائد الطبيعية .
اإلستزراع السمكي .
إنتاج المفرخات .
أهم األصناف التجارية المنتجة .

➢
➢
➢
➢

الباب الثالث  :الصادرات السمكية .
الباب الرابع  :الواردات السمكية .
الباب الخامس  :المتاح لإلستهالك من المنتجات السمكية .
باإلضافة إلى ملحق لألصناف التجارية حسب اإلسم العلمي .

كرا ا ازير

