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مقدمة إلى مؤشرات أهداف التنمية . 1
١-أ-٥و ٢-٤-١المستدامة 



٢-٤-١نظرة عامة على مؤشر أهداف التنمية المستدامة 



مكانكلفيأشكالهبجميعالفقرعلىالقضاء:١الهدف

نفس كفالة تمتع جميع الرجال والنساء، وال سيما الفقراء والضعفاء منهم، ب:٤-١الغاية 

ية، الحقوق في الحصول على الموارد االقتصادية، وكذلك حصولهم على الخدمات األساس

كال الملكية وعلى حق امتالك األراضي والتصّرف فيها وغير ذلك من الحقوق المتعلّقة بأش

الئمة، األخرى، وبالميراث، وبالحصول على الموارد الطبيعية، والتكنولوجيا الجديدة الم
.٢٠٣٠والخدمات المالية، بما في ذلك التمويل المتناهي الصغر، بحلول عام 

نسبة مجموع السكان البالغين الذين لديهم حقوق :٢-٤-١المؤشر 

مضمونة لحيازة األرض،
،قانونيا  بهامعترفمستنداتولديهم (أ)

ةالحيازونوعالجنسحسب،مضمونةاألرضفيحقوقهمويعتبرون (ب)

مؤشر حق حيازة 
في األرض



تحسين إدارة األراضي من أجل التخفيف من
حدة الفقر

االعتراف العالمي بأهمية حق حيازة األرض في
أهداف التنمية المستدامة



ائية من قبل الدورة السابعة واألربعين للجنة اإلحصتمت المصادقة عليها رسميا  
2016آذار /لألمم المتحدة في مارس

٢-٤-١مؤشر أهداف التنمية المستدامة  

المؤشر 

٢-٤-١

(UN-HABITAT)برنامج األمم المتحدة للموئل 

البنك الدولي

UNSDوGLIIوGLTNبقيادة برنامج األمم المتحدة للموئل والبنك الدولي بدعم من

.ومختلف مكاتب اإلحصاء الوطنيةFAOوUNWOMENو

تمالذيالكبيرالمنهجيالعملبفضل .تم تصنيفها في البداية كمؤشر من المستوى الثالث

إلى المستوى الثاني ٢-٤-١ترقيةتمت،البياناتجمعبروتوكولمنواالنتهاءبهاالضطالع

.2017في عام 

الوصاية

العمل المنهجي

التصنيف



لماذا حقوق حيازة األراضي والحوكمة مهمان

:حيازة األراضي اآلمنة المعترف بها كمحرك رئيسي في•

التخفيف من حدة الفقر،–

األمن الغذائي،–

المساواة بين الجنسين،–

المتحضرة المستدامة والقادرة على الصمود،/ المدن–

الحد من تدهور األراضي،-اإلدارة المستدامة للموارد الطبيعية –

السالم واألمن واالستقرار–

هوية السكانية، الروحية، إلخ-رأس المال االجتماعي –

:االعتراف العالمي بأهمية األرض في تحقيق نتائج التنمية المستدامة–

–-VGGTs ،أهداف التنمية المستدامة ،NUA ،F&G-Africa ،RAI، استثمار أراضي واسعة

النطاق، إلخ



التعريفات والبيانات الوصفية٢-٤-١

والتي تتضمن ٢-٤-١المؤشر قد تم تطوير بيانات وصفية مفصلة عن

ات لتقدير أوصافاً لألساس المنطقي والتعاريف ومنهجية الحساب وتقني

.المؤشر

https://unhabitat.org/sites/default/files/2020/11/met
adata_on_sdg_indicator_1.4.2_05-2020_1.pdf

لمنهجية تصف هذه البيانات الوصفية بالتفصيل األساس المنطقي وا

:واألدوات التي يجب استخدامها لجمع هذه البيانات في مجالين

أمن الحيازة•
التوثيق❖

المعرفة/اإلدراك❖

https://unhabitat.org/sites/default/files/2020/11/metadata_on_sdg_indicator_1.4.2_05-2020_1.pdf


المفاهيم

الل نظم كيفية حصول الناس والمجتمعات وغيرها على إمكانية الوصول إلى األراضي والموارد الطبيعية تحددها وتنظمها المجتمعات من خ: الحيازة

مكتوبة وقد تعتمد نظم الحيازة على سياسات وقوانين. وتحدد أنظمة الحيازة من يمكنه استخدام أي من الموارد وطول المدة وتحت أي ظروف. الحيازة

.وكذلك على عادات وممارسات غير مكتوبة

الوضع االجتماعي؛ /دةالحقوق التي يعترف بها جميع أصحاب المصلحة المعنيين؛ ليست عرضة للتغييرات السياقية مثل القيا: حقوق الحيازة المضمونة

.واجب النفاذ، ودائم مع مرور الوقت

.يشير الى تصور الفرد الحتمال فقدانه لحقوقه في األرض بشكل غير طوعي: مفهوم ضمان الحيازة

عترف به من قبل يشير ذلك الى تسجيل ونشر المعلومات حول طبيعة وموقع األرض والحقوق وأصحاب الحقوق في شكل م: الوثائق المعترف بها قانونا  

.الحكومة وبالتالي يعتبر رسمي

علىللرصدبالنسبةأما.فأكثرعاما 18ًسنفيمنبأنه<<البالغالفرد>>تعريفيجبالمستدامة،التنميةألهدافالعالميالرصدألغراض:البالغالفرد

.<<البالغالفرد>>الوطنيالقانونيالتعريفاستخداميجبالوطني،المستوى

اإلعالنمنبدل ًعيةموضوحقوقا ًوالتوريثالبيعفيالحقوقوتعتبر.الوفاةبعدأوالفردحياةعلىاألرضملكيةنقلعلىالقدرة:الملكيةنقلحقوق

.األراضيحيازةحقوقبشأنعنهاالمستجيبالبسيط



قياس حقوق حيازة األراضي

 :من جزأين٢-٤-١يتكون مؤشر أهداف التنمية المستدامة 

(A)سكان يقيس عدد البالغين الذين لديهم مستندات معترف بها قانونا  على األرض بين إجمالي ال

البالغين؛

(B)الغينيركز على حاالت البالغين الذين يبلغون عن إدراكهم لحقوق ملكية األرض بين السكان الب.

.مجموعتين من البيانات التكميلية حول ضمان حقوق الحيازة( B)والجزء ( A)يقدم الجزء 

.حسب الجنس ونوع الحيازة( B)والجزء ( A)يجب تفصيل الجزء 



٢-٤-١طريقة حساب مؤشر أهداف التنمية المستدامة 

ألمن الحيازةمؤشر بديلمستندات األرض وتصورات الحماية اآلمنة هي ✓

يتم تضمين ضمان حيازة المرأة من حيث حيازة األرض والميراث وتوريثها في الوحدات✓

تتضمن أداة القياس اعترافاً رسمياً بتعدد أنظمة الحيازة✓

.الحاجة إلى تعزيز جودة وفعالية أنظمة إدارة األراضي مع مرور الوقت✓



٢-٤-١مصادر البيانات لمؤشر أهداف التنمية المستدامة  

البيانات اإلدارية•

تقديم بيانات عن عدد ومساحة قطعة األرض المسجلة حسب نوع الحيازة–

الوظيفة األساسية لسجالت األراضي العامة والمسجلين الوطنيين، في الوقت المناسب، ومن الممكن تفصيلها–

تغطية جيدة، بما في ذلك األراضي المشتركة والمزارع الكبيرة–

روابط لبيانات أخرى مثل المحاكم والتخطيط والضرائب ونظام المعلومات الجغرافية–

المعرفة/تستخدم لتثليث بيانات المسح حول التوثيق–

قد تنحرف التغطية إلى المناطق الحضرية، واألكثر إنتاجية، وخطر ترك مناطق أخرى بما في ذلك المستوطنات-مالحظة 
.العشوائية، قد ال تكون في شكل مناسب وجاهز للتحليل، وما إلى ذلك

بيانات مسح األسرة المعيشية•

وع االجتماعي السكان التي غالباً ال تغطيها األنظمة الرسمية، حول السمة غير الرسمية، وعوائق الن/توفير بيانات عن المناطق–

للوصول إلى األراضي، والتصور الشخصي لقيمة سندات الملكية

السجالت اإلدارية قد تكون قديمة–



-١مة  استخدام البيانات اإلدارية على األرض لتحقيق مؤشر أهداف التنمية المستدا

أ٢-٤

تجميع البيانات من أنظمة معلومات األراضي: 1

انونية أو أراضي وليس الكيانات الق)العائالت /المساحة اإلجمالية التي تتمتع بحقوق موثقة قانوناً لألشخاص واألسر المعيشية( 2)عدد القطع و( 1)بيانات عن -

؛(الدولة

ً )تحديد عدد القطع التي تتضمن أيضاً النساء - (بافتراض أن هذا مسجل أيضا

بناء على االسم؟. إذا لم يكن متاحاً، استكشف استخدام الوكالء-

 :المصدر-
(اعتماداً على أنظمة معلومات األراضي الوطنية)قد يتطلب بيانات من كل من بيانات المساحية وبيانات السجل -

الحاجة إلى التجميع عبر الوحدات اإلدارية في األنظمة الالمركزية؛-

استخدم مسوحات األسر المعيشية: في هذه الحاالت-ولكن، يصعب جمعها عندما تكون أغلب السجالت الورقية -

نسبة السكان الذين لديهم حقوق موثقة قانونا ؛ مفصلة حسب الجنس: 2

لمنطقة الخاضعة األفراد، واألسر المعيشية، واألراضي العائلية غير المقسمة، ولكن استبعاد ا)تحديد إجمالي عدد قطع األراضي والمساحة التي يملكها السكان –
(إلدارة الدولة وسيطرتها؛ الكيانات القانونية

، استخدم وكالء استناًدا إلى معلومات مسح األسر المعيشية حول حجم قطعة األرض(الموثوقة)في حالة عدم وجود بيانات •

(الملكية، والشهادات المعترف بها، وعقود اإليجار وما إلى ذلك وفقاً للقانون)تحديد حصة القطع ذات الحقوق الموثقة قانوناً –

تحديد حصة القطع مع الحقوق المسجلة حسب الجنس–

(مسح األسر المعيشية، والمسح الديمغرافي والصحي، والتعداد، وخبراء إدارة األراضي)قم بمراجعة مجموعات البيانات األخرى –



مستويات التفصيل/عناصر الدمج

 :باإلضافة الى الجنس ونوع الحيازة، يمكن تفصيل بيانات األراضي حسب

، المناطق، الوحدات اإلدارية(حضري مقابل ريفي)الموقع الجغرافي•

العمر•

الوضع االجتماعي واالقتصادي•
حالة الفقر•

الدخل/ فئة الثروة •

حالة الهجرة•

تعليم رب األسرة•

اللغة/الدين/العرق•

حالة اإلعاقة•



السؤال

لألغراض )أرض غير زراعية (/بما في ذلك األراضي الرعوية)أو لك الحق في استخدامها هل أنت حاليا  تستخدم أي أرض زراعية أو تمتلكها

، سوء بمفردك أو باالشتراك مع شخص آخر؟(السكنية أو التجارية على سبيل المثال

نعم1.

ال2.

1س

قاري وكالة السجل الع/غير زراعية تمتلكها أو لك الحق في استخدامها تم إصدارها من قبل السجل العقاري/هل هناك أي وثيقة ألي أرض زراعية

أو تسجيلها فيه، مثل سند الملكية أو شهادة الحيازة الوراثية أو عقد اإليجار أو عقد االستئجار؟

نعم1.

ال2.
2س

احب لك الحق في استخدامها، وهل اسمك في أي من الوثائق كمالك أو صغير الزراعية التي تمتلكها /ما نوع الوثائق الموجودة لألرض الزراعية

حق استخدام؟

، واعرض المساعدة بالصور3اذكر ما يصل إلى 

3س

يعني من المرجح للغاية، أن تفقد قسريا  حقوق الملكية أو 5، حيث أن يعني أنه من غير المحتمل على اإلطالق و5الى 1على مقياس من 

. 2ال على اإلطالق، . 1}ة؟ غير الزراعية التي تمتلكها أو لك الحق في استخدامها في الخمس سنوات القادم/االستخدام ألي من األراضي الزراعية

{محتمل للغاية. 5محتمل جدًا، . 4محتمل الى حد ما، . 3محتمل قلياًل، 
4س
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٢-٤-١أسئلة المسح األساسية للمؤشر 



١-أ-٥المؤشر 

أراض زراعية أوالمزارعين الذين يمتلكون نسبة مجموع ( أ")

من إجمالي عدد )لديهم حقوق مضمونة في األراضي الزراعية 

، حسب الجنس؛ و(السكان الزراعيين

ي أو أصحاب الحقوق في األراضالمرأة بين المالّك حصة ( ب)

"الزراعية، حسب نوع الحيازة

٢-أ-٥المؤشر 

بما في )يكفل فيها اإلطار القانوني نسبة البلدان التي "

ي للمرأة المساواة في الحقوق ف( ذلك القانون العرفي

"أو السيطرة عليها/ملكية األراضي و

تحقيق المساواة بين الجنسين 

وتمكين كل النساء والفتيات

أ-٥الغاية 

لى األرض حق الملكية والسيطرة عمتساوية في الموارد االقتصادية، وكذلك إمكانية حصولها علىحقوقاإجراء إصالحات لمنح المرأة " 

"، وعلى الخدمات المالية، والميراث والموارد الطبيعية، وفقا للقوانين الوطنيةوغيرها من الممتلكات

١-أ-٥نظرة عامة على المؤشر 



ية مجموع المزارعين الذين يمتلكون أراض زراعنسبة 

من)األراضي الزراعية في أو لديهم حقوق مضمونة 

؛حسب الجنس، (إجمالي عدد السكان الزراعيين

( أ)١-أ-٥المؤشر الفرعي المؤشر 

المؤشر
١-أ-٥

أو أصحاب الحقوق في المرأة بين المالّك حصة "

"حسب نوع الحيازة، األراضي الزراعية

( ب)١-أ-٥المؤشر الفرعي المؤشر 

حقوق انتشاريقيس مدى 

ية األراضي الزراعالحيازة على /الملكية

األسر )المرجعيةالمجموعةفي 

حسب الجنس، (المعيشية الزراعية

سر األفي حصة النساء يسمح بمراقبة 

لديها حقوق ملكية أوالتي الزراعية

من على األراضي الزراعية حيازة

إجمالي األفراد الذين لديهم حقوق 

حيازة/ملكية

بو أالمؤشرات الفرعية  :١-أ-٥المؤشر



لماذا التركيز على األسر المعيشية الزراعية؟

والمروجالمحاصيلأراضي)الزراعيةاألراضيحيازةحقوقعلىيركز١-أ-٥المؤشرألننظًرا
عيشهمسبلترتبطالذينالسكانهم١-أ-٥(المقام)المرجعيةالمجموعةتكونأنيجب،(والمراعي
.الزراعيةالمعيشيةاألسرأي-الزراعيةباألراضي

الفئةههذداخلالجنسينبينالمساواةوعدمالسكانهؤالءلدىالحرمانحالةرصدفيالمؤشريساعد
.السكانمن
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السؤال

 (2)شهراً الماضية؟12لألغراض الزراعية خالل ال(1)أرضهل كانت األسرة تدير أي 

نعم1.

(3س)ال2.

1س

...هل تم تنفيذ الزراعة

(ضعًعالمةًعلىًكلًماًينطبق)

استهالكًاألسرةًالمعيشية/ لالستخدام1.

التجارة/منًأجلًالربح2.

كعملًمقابلًأجرًلآلخرين3.

2س

شهراً الماضية؟12خالل ال( مثل األبقار والماعز وما الى ذلك)ثروة حيوانية هل قامت هذه األسرة بتربية أو رعاية أي 

نعم1.

(نهاية األسئلة)ال2.

3س

...ثروة حيوانيةرعاية /تم تربية

(ضعًعالمةًعلىًكلًماًينطبق)

استهالكًاألسرةًالمعيشية/ لالستخدام1.

التجارة/منًأجلًالربح2.

كعملًمقابلًأجرًلآلخرين3.

4س

بخبماًفيًذلكًالبساتينًوحدائقًالمطا (1)

:الصياغاتًالبديلة(2)
أيًأرضًبحرثهلًقامتًهذهًاألسرةًالمعيشيةً-

ً 12لألغراضًالزراعيةًخاللًالـً شهرا

الماضية؟

هذهًاألسرةًالمعيشيةًأيًأرضًاستخدمتهلً-

ً 12لألغراضًالزراعيةًخاللًالـً شهرا

الماضية؟

هلًقامتًهذهًاألسرةًالمعيشيةًبتشغيلًأيًأرض-

الماضية؟12خاللًالـًإلنتاج المحاصيل شهراً 

أيًأرضًتحرثهلًكانتًهذهًاألسرةًالمعيشيةً-

الماضية؟12خاللًالـًإلنتاج المحاصيل شهراً 

هذهًاألسرةًالمعيشيةًأيًأرضًاستخدمتهلً-

الماضية؟12خاللًالـًإلنتاج المحاصيل  شهراً 

:يتم تحديد األسر المعيشية الزراعية من خالل األسئلة التالية في المسح األسر المعيشية

20
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ف :إذااألسرة المعيشية الزراعية األسرة المعيشية بأنها تُعرَّ

شهراً الماضية لألغراض الزراعية إما لالستهالك الخاص أو 12قامت بتشغيل األرض على مدار ال1.

"(التجارة"أو " االستهالك الخاص = "2نعم ، س =1س)التجارة، أو كليهما  أو/ و

:إذااألسرة المعيشية الزراعيةاألسرة المعيشية بأنها تعتبرال

.كان أعضاؤها يشغلون األرض أو يربون الثروة الحيوانية فقط كعمال بأجر. 2

ن أصول في مثل هذه الحالة هم عمال في مؤسسة، لذلك ال ينبغي اعتبارهم محرومين لمجرد أنهم ال يمتلكو

.المشروع

شهراً الماضية إما لالستهالك الخاص أو التجارة، أو 12قامت بتربية الثروة الحيوانية على مدار ال.2

"(التجارة"أو " االستهالك الخاص = "4نعم ، س =3س)كليهما 

لم تشغل األرض ولم تربي ثروة حيوانية1.
أو
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١-أ-٥الشروط البديلة للمؤشر 

حقوق ، لذلك من الممكن أن يكون لدى لكل فرد واحد أو أكثر من الليست متعارضةالشروط البديلة الثالثة 

.المذكورة أعاله في نفس الوقت

ي الثالثة لتعريف الشخص بأنه المالك أو صاحب حقوق حيازة األراضوجود أحد الشروط البديلة يكفي 

.الزراعية

الحق في التوريثحق البيع وثيقة قانونية

، توصي منظمة إنشاء مؤشر صالح عالميا  ومن أجل ، EDGEاستنتاجات مشروع بناًء على 

:ثالثة شروط بديلةباستخدام ( FAO)األغذية والزراعة لألمم المتحدة 

22



١-أ-٥للمؤشر غير المباشرة الشروط 

ية وبالتالي، يعتبر الفرد في األسرة المعيش
:الزراعية مالكا  أو صاحب حقوق إذا

:تشير الشروط البديلةالشروط البديلة

حق البيع

ثالحق في التوري

ً وثيقة قانونية توافر وثيقة معترف بها قانونا

ل قدرة الفرد على نقل األصل المعني بشكل دائم مقاب

.الحصول على استحقاقات نقدية أو عينية

قدرة الفرد على نقل األصل المعني إلى شخص آخر 

دة بعد وفاته، عن طريق وصية مكتوبة، أو إرا( أشخاص)

ة، أو الخالفة بدون وصي(إذا اعترف بها البلد)شفوية 

اسمها على وثيقة تشهد على /ورد اسمه

حقوق حيازة األراضي الزراعية

لها الحق في بيع األراضي الزراعية/له

لها الحق في توريث األراضي الزراعية/له

23



أي الذين يمارسون الزراعة -األفراد البالغين الذين يعيشون في األسر المعيشية الزراعية على ١-أ-٥يركز المؤشر
.للتجارة/االستهالك الخاص أو للربح/لالستخدام

:هيمصادر البيانات األكثر مالءمة ، فإن مجتمعها المرجعيبالنظر إلى 

١-أ-٥مصادر البيانات للمؤشر 

مسح األحوال المعيشية

(LSMS)دراسة قياس مستويات المعيشة

(HBS)مسح ميزانية األسرة 

(DHS)المسح الديمغرافي والصحي 

المسح األسري المتكامل

(LFS)مسح القوى العاملة 

(MICS)المسح العنقودي المتعدد المؤشرات 

مصادر البيانات الموّصى بها

مصادر البيانات

المسوحات 

الزراعية

المسوحات 

الوطنية لألسرة 

المعيشية

أو

مثل
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١-أ-٥أسئلة المسح األساسية للمؤشر 
قائمة األسئلة القياسية

، سوء بمفردك أو باالشتراك مع شخص (بما في ذلك األراضي الرعوية)أو لك الحق في استخدامها هل أنت حاليا  تستخدم أي أرض زراعية أو تمتلكها

آخر؟

(الوحدةنهاية)ال-2نعم-1

1س

ا فيه، وكالة السجل العقاري أو تسجيله/أرض زراعية تمتلكها أو لك الحق في استخدامها تم إصدارها من قبل السجل العقاريأليهل هناك أي وثيقة 

مثل سنج الملكية أو شهادة الحيازة الوراثية أو عقد اإليجار أو عقد االستئجار؟

4س<<ال -2نعم -1

2س

لك الحق في استخدامها؟ما نوع الوثائق الموجودة لألرض الزراعية التي تمتلكها 

،  واعرض المساعدة بالصور3اذكر ما يصل إلى 
أ.3س

هل اسمك في أي من الوثائق كمالك أو صاحب حق استخدام؟

رفض-4أعرفال-3ال-2نعم-1
ب.3س

آخر؟شخصمعباالشتراكأوبمفردكسواءاستخدامها،فيالحقلكأوتملكهاالتيالزراعيةاألراضيمنأيبيعلكيحقهل

رفض-4أعرفال-3ال-2نعم-1
4س

آخر؟شخصمعباالشتراكأوبمفردكسواءاستخدامها،فيالحقلكأوتملكهاالتيالزراعيةاألراضيمنأيتوريثلكيحقهل

رفض-4أعرفال-3ال-2نعم-1
5س



٢-٤-١لماذا يتم تنسيق المؤشرين 
؟١-أ-٥و 



(1/3)لماذا التنسيق؟ .  2

المطلوبةالتشابه في البيانات

٢-٤-١المؤشر

تصور الحيازة المضمونة

 ً مستندات معترف بها قانونا

١-أ-٥المؤشر 

نقل الملكية 

 ً مستندات معترف بها قانونا

إعداد المسح



مان بالترويج يتناول كالهما مواضيع األرض والحقوق الفردية ويقو. التشابه وكذلك االختالفاتيقدم المؤشران بعض أوجه 
:بين االثنين ال يمكن إهمالهااالختالفاتومع ذلك، فإن . للبيانات المفصلة حسب الجنس

(2/3)؟لماذا التنسيق. 2

٢-٤-١المؤشر 

الدجميع السكان البالغين في الب

١-أ-٥المؤشر

سكان زراعيون

مجموعات يتناول المؤشران 

مختلفةسكانية

من مختلفة أنواعيتناول المؤشران 

األراضي

٢-٤-١المؤشر 

أي سكنية، )جميع أنواع األراضي 

.(تجارية، إلخ

١-أ-٥المؤشر

األراضي الزراعية

٢-٤-١المؤشر 

المستندات المعترف بها قانوناً تنظر في 
المتعلقة بالحيازة المضمونةوالتصورات

١-أ-٥المؤشر

ل من خال" بحكم الواقع"ينظر في حقوق الحيازة 

قل النظر في كل من الوثائق القانونية وحقوق ن

من واحدا  على األقلالحائز هو فرد يقدم . الملكية

الشروط البديلة

يختلف المؤشران في مدى تعريف حقوق 

حيازة األراضي



ف والتعاريالمفاهيمالبنك الدولي لمواءمة، وموئل األمم المتحدة، ومنظمة األغذية والزراعةتتعاون

وحدة "طوير بشكل خاص، تم ت. وأدوات جمع البيانات، لتسهيل قيام البلدان بجمع وتوليد هذه المؤشرات

.٢-٤-١و١-أ-٥بهدف توليد البيانات لحساب كال المؤشرين " حيازة األراضي

(3/3)لماذا التنسيق؟.  2

يجمع بين التوثيق القانوني ١-أ-٥باختصار، في حين أن المؤشر 

 ً لحقوق حيازة وحقوق نقل الملكية الفعلية وبالتالي يوفر مقياساً عالميا

يراقب على وجه التحديد ٢-٤-١األراضي الزراعية، فإن المؤشر 

اختراق الوثائق القانونية وتصور األمن لحقوق األرض من منظور

.نأوسع، حيث ينظر إلى جميع أنواع األراضي والى السكان البالغي

٢-٤-١يوفر المؤشران 

معا  فرصة ١-أ-٥و 

ل فريدة بالعمل على فص

نطاق حقوق حيازة 

األراضي بشكل كامل



التنسيق. 2

o سعت الوكاالت الراعية ، بالتعاون معGLII  وGDWGL ، إلى
تزامنة تنسيق التعاريف وأدوات جمع البيانات لتسهيل المراقبة الم

٢-٤-١و١-أ-٥للمؤشرين 

تعاون البنك الدولي وبرنامج  / UN EDGEمسترشدة بعمل مشروع▪
LSMS +

o اإلنترنتمذكرة إرشادية متاحة على

(LSMS:worldbank.org/lsmsموقع )

 حلول المسح والفرنسية وفيوالعربيةمتوفر باللغات اإلسبانية والروسية
CAPI

دليل للمقابالت المعرفية في قيد التطوير

https://unstats.un.org/edge/
http://surveys.worldbank.org/lsms/programs/lsms-plus
https://gltn.net/download/measuring-individuals-rights-to-land-an-integrated-approach-to-data-collection-for-sdg-indicators-1-4-2-and-5-a-1-arabic/?wpdmdl=16885&refresh=60753a707a0b61618295408


ج استراتيجيات جمع البيانات للنموذ. 3
المشترك



(1/10)استراتيجيات جمع البيانات للنموذج المشترك.  3

رة في أدوات جمع البيانات المتوفللدمج مصممة 

 ً حاليا

مصادر البيانات

المسوحات الوطنية لألسر المعيشية

تعدادات السكان؟المسوحات الزراعية؟



(2/10)استراتيجيات جمع البيانات للنموذج المشترك.  3

اختيار 
نالمستجيبي

مستوى جمع 
البيانات

التكييف

نقاط القرار



مقابلة في اختيار من ستجرييجب اتخاذ قرارين رئيسيين 
:المعيشية المختارةداخل األسرة

(3/10)استراتيجيات جمع البيانات.  3

اختيار المستجيبين

:يمكن اعتمادهاثالث استراتيجيات مختلفة هناك 

المستجيب واحد بالوكالة
عادة ما يتم إجراء مقابلة مع أكثراألفراد

ذات معرفة باألسرة، لجمع معلومات عن 
جميع أفراد األسرة

يطبق نهج المستجيب الذاتي على جميع 

األعضاء
ق تتم مقابلة كل فرد بالغ من أفراد األسرة بشأن حقو

الحيازة الخاصة به على األراضي / الملكية 
الزراعية

أو )يطبق نهج المستجيب الذاتي على عضو واحد 

( أكثر
يتم إجراء مقابلة مع واحد أو أكثر من أفراد األسرة البالغين

ه حيازت/ الذين تم اختيارهم عشوائيًا بشأن حقوق ملكيته 
على األراضي الزراعية

كم عدد األفراد الذين يجب جمع المعلومات 
؟عنهم

من يجب أن يبلغ عن هذه المعلومات؟



على فهم أي من هذه االستراتيجيات أكثر فعالية وأكثر صلة بغرض  EDGEالميدانية لمشروع ساعدت االختبارات 
فحص الحقوق على األرض من منظور النوع االجتماعي

(4/10)استراتيجيات جمع البيانات.  3

لمبلغ من ملكية األراضي الزراعية االبيانات المبلغ عنها بالوكالة تقلل من التقديرات لكل 

.عنها والموثقة

:اءللرجال أكثر منه للنسوجد االختبار الميداني األوغندي أن هناك نقص في التقديرات 

للنساء% 10-للرجال، % 15–للملكية المبلغ عنها •

للنساء% 2-للرجال و % 7–للملكية الموثقة •

:بشكل خاص، وجد أن



:بما يلييوصىبالنظر إلى هذه النتائج، 

(5/10)استراتيجيات جمع البيانات.  3

لتوظيف نهج االستجابة الذاتية
مقابلة أفراد األسرة حول وضعهم الذاتي

.فرد بالغ واحد فقط لكل أسرة معيشيةبسبب قيود الميزانية والقيود الزمنية، قد يكون من الممكن مقابلة 

، فقد يقرر البلد ١-أ-٥و ٢-٤-١ومع ذلك، إذا أراد بلد ما دراسة الديناميكيات داخل األسرة المعيشية لتقديرات المؤشر

ً جمع معلومات حول كل فرد من أفراد األسرة المعيشية أو مجموعة فرعية أو أفراد بالغين تم اختيارهم عشوائيا



اختيار أفراد داخل األسرة المعيشية:االستجابة الذاتية 

(6/10)استراتيجيات جمع البيانات. 3

بمجرد اختيار األسرة المعيشية، يجب إجراء مقابلة مع جميع األفراد أو فرد واحد تم اختياره عشوائياً حول وضعهم الذاتي

.يمثل السكان المستهدفينإجراء اختيار لفرد بشكل عشوائي داخل األسرة وتتطلب الحالة الثانية 

:يجب أن يكون اإلجراء
فعال في اختيار عينة تمثيلية من السكان المعنيين

سهل التنفيذ

ق مختلفة يمكن تطبيقها لهذه المهمة ، ولكن الطرطرقهناك 

طريقة كش:األكثر شيوًعا والموصى بها هي

طريقة تاريخ الميالد

CAPIالتوزيع العشوائي عبر 



(7/10)استراتيجيات جمع البيانات . 3

على المستوى 

الفردي
or

على مستوى 

قطع األراضي

1

2

3

4

5

مستوى جمع البيانات



:يوصى بهذا النهج إذا

(8/10)استراتيجيات جمع البيانات . 3

على المستوى الفردي

أو حقوق حيازة األرض في المسح/من مجموعة األسئلة حول ملكيةالحد األدنى أمكانية جمع 

إدراج قائمة القطع التي تتجاوز نطاق المسح

يهها إلى أحد وحدة فردية يتم توج/في مثل هذه الحالة، يجب طرح األسئلة على المستوى الفردي من خالل استبيان فردي

.أفراد األسرة المعيشية البالغين الذين تم اختيارهم عشوائياً أو جميع أفراد األسرة المعيشية

أو



(9/10)استراتيجيات جمع البيانات . 3

على مستوى قطع األراضي

:وراء اختيار البلدان لجمع المعلومات على مستوى قطع األراضي بدالً من المستوى الفرديسببانهناك 

والتي يمكن ( LSMS-ISAمثل استطالعات )مسحا  تمثيليا  على المستوى الوطني يجمع بالفعل قائمة القطع تنفذ الدولة 

إلحاق األسئلة المتعلقة بحقوق الملكية أو الحيازة بها

والرجل، تريد الدولة جمع معلومات أوسع من البيانات المطلوبة لحساب المؤشر وذلك إلجراء تحليل شامل لملكية المرأة

قطع يجب أن يتم جمع هذه المعلومات ، بما في ذلك خصائص األرض، على مستوى. وحقوقهما وسيطرتهما على األرض

.األراضي



ية التي من المبادئ األساسنوعانهناك . هو أحد الجوانب  األكثر حساسية التي يجب مراعاتها عند التعامل مع مؤشرات المستوى العالمي
:يجب أن تكون متوازنة

(10/10)استراتيجيات جمع البيانات . 3

التكييف

مع خصائص التكيف

واحتياجات السياق المحدد

ج النتائمقارنةضمان إمكانية 

عبر البلدان

ة جميع أي تغطي-لتحقيق القابلية للمقارنة، من الضروري االلتزام الصارم ببروتوكول المؤشر 

.مناسبينعناصر البيانات المطلوبة وجمع البيانات من خالل الوسائل المناسبة ومن المستجيبين ال

عند ينبغي وضع عناية خاصة. هي األفضلالترجمة الحرفية في كثير من الحاالت، ال تكون •

.ترجمة مفاهيم حقوق الحيازة وحق البيع والتوريث

.  بكل بلدقائمة العناوين والشهادات المعترف بها قانوناً والتي تحمي حقوق استخدام األرض خاصة•

لمستندات غالباً ما يكون للشهادات اسم محدد في كل دولة، لذلك من المهم تعيين القائمة المقترحة ل

فته إلى في بعض الحاالت، يكون المستند خاصة بالدولة، لذلك يجب إضا. المستخدمة في البلد

.القائمة



النموذج المشترك لجمع البيانات . 4
١-أ-٥و ٢-٤-١للمؤشرين 



(1/25)النموذج المشترك . 4

نظراً الختالف تصميمات المسوح التي يمكن دمج النموذج فيها،

.للنموذجأنواع من األصدارات 5تم تصميم 

:يعتمد اختيار األمثل للنموذج على ما يلي

المستجيب بالوكالة( / موصى به)المستجيب الذاتي : اختيار المستجيب

على المستوى الفردي/ على مستوى قطع األراضي : مستوى جمع البيانات

أو ال/ قائمة القطع موجودة في المسح : وجود قائمة القطع



(2/25)النموذج المشترك . 4

:بناًء على ذلك، يمكن للبلدان االختيار من بين اإلصدارات الخمسة التالية

1اإلصدار 

2اإلصدار 

3اإلصدار 

4اإلصدار 

5اإلصدار 

ترض يف. في مكان آخرال توجد قائمة قطع ، المستجيب الذاتي، نهج القطعالبيانات على مستوى 

.التي تسجل جنس الفردالقائمة المنفصلة ألفراد األسرة المعيشية

التي يمكن وقائمة القطع في مكان آخر ، يفترض المستجيب الذاتي، نهج القطعالبيانات على مستوى 

راد مقابالت مع جميع أف( ب)مقابلة فرد واحد و أكثر تم اختيارهم عشوائيا أو ( أ)أن تعدل إما إلى 

.سمع الجنالقائمة المنفصلة ألفراد األسرة المعيشية األسرة المعيشية البالغين، يفترض 

فترض ي. في مكان آخرال توجد قائمة قطع ، المستجيب بالوكالة، نهج القطعالبيانات على مستوى 

.مع الجنسالقائمة المنفصلة ألفراد األسرة المعيشية 

.عال يتم اإلبالغ به على مستوى القط، المستجيب الذاتي، نهج الفرديالبيانات على مستوى 

.لقطعال يتم اإلبالغ به على مستوى ا، المستجيب بالوكالة، نهج الفرديالبيانات على المستوى 



(3/25)النموذج المشترك . 4

1

2

3

4

5

✓

✓

✓

✓

القائمة المنفصلة على مستوى األسرة المعيشية 

المستجيب 

الذاتي

✓

✓

ترض يف. في مكان آخرال توجد قائمة قطع ، المستجيب الذاتي، نهج القطعالبيانات على مستوى 

.التي تسجل جنس الفردالقائمة المنفصلة ألفراد األسرة المعيشية
1اإلصدار 
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1

2

3

4

5

✓

✓

✓

✓

المستجيب الذاتي

✓

✓

Option a (1)

Option b (all)

2اإلصدار 
التي يمكن وقائمة القطع في مكان آخر ، يفترض المستجيب الذاتي، نهج القطعالبيانات على مستوى 

راد مقابالت مع جميع أف( ب)مقابلة فرد واحد و أكثر تم اختيارهم عشوائيا أو ( أ)أن تعدل إما إلى 

.سمع الجنالقائمة المنفصلة ألفراد األسرة المعيشية األسرة المعيشية البالغين، يفترض 

القائمة المنفصلة على مستوى األسرة المعيشية 



3اإلصدار 

ج ، نهالفرديالبيانات على مستوى 

به ال يتم اإلبالغ، المستجيب الذاتي

.على مستوى القطع

✓

✓

✓ ✓

✓

اي ارض زراعية أي أرض أخرى

يالمستجيب الذات

(5/25)النموذج المشترك . 4



(6/25)النموذج المشترك . 4

4اإلصدار 

جيب المست، نهج القطعالبيانات على مستوى 

.  رفي مكان آخال توجد قائمة قطع ، بالوكالة

رة القائمة المنفصلة ألفراد األسيفترض 

.مع الجنسالمعيشية 

1

2

3

4

5

✓

✓

✓

المستجيب 

بالوكالة

✓

✓
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5اإلصدار 

نهج ،الفرديالبيانات على المستوى 

الغ ال يتم اإلب، المستجيب بالوكالة

.به على مستوى القطع

✓ ✓

✓✓

✓

اي ارض زراعية أي أرض أخرى

المستجيب 

بالوكالة



هل جمع البيانات من خالل اإلبالغ الذاتي ممكن؟

نعم ال

ول ممكن الحص\هل البيانات المرغوبة
عليها على مستوى القطع؟

ول ممكن الحص\هل البيانات المرغوبة
عليها على مستوى القطع؟

3اإلصدار 

نعم ال

هل هناك قائمة كاملة بالقطع في
االستبيان؟

نعم ال

2اإلصدار 1اإلصدار 

VERSION 4

نعم ال

4اإلصدار 5اإلصدار 
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مثاالن على نموذج حيازة األرض المشتركة للمؤشرين

١-أ-٥و ٢-٤-١

1اإلصدار

القطع،البيانات على مستوى 

المستجيب الذاتي،نهج 

في مكان آخر،ال توجد قائمة قطع 

.ل جنس الفردالتي تسجالقائمة المنفصلة ألفراد األسرة المعيشيةيفترض 



رموز 
األلوان

المؤشر

٢-٤-١ المؤشرين  

و  ٢-٤-١

١-أ-٥

ألغراض 

المؤشر    قطالتحليلية ف

١-أ-٥



رموز 
األلوان

المؤشر

٢-٤-١ المؤشرين  

و  ٢-٤-١

١-أ-٥

ألغراض 

المؤشر    قطالتحليلية ف

١-أ-٥



رموز 
األلوان

٢-٤-١المؤشر المؤشرين  

و  ٢-٤-١

١-أ-٥

ألغراض 

١-أ-٥المؤشرقطالتحليلية ف



Parcel name 121242 1

2

رموز 
األلوان

المؤشر

٢-٤-١ المؤشرين  

و  ٢-٤-١

١-أ-٥

ألغراض 

المؤشر    قطالتحليلية ف

١-أ-٥
1



رموز 
األلوان

٢-٤-١المؤشر المؤشرين  

و  ٢-٤-١

١-أ-٥

ألغراض 

١-أ-٥المؤشرقطالتحليلية ف

1141112



اختبار والتحقق من صحة الوحدة.5



:تهدف إلى، ICARE، باالشتراك مع اللجنة اإلحصائية لجمهورية أرمينيا ومؤسسة بحثية منهجيةدراسة 

١-أ-٥و ٢-٤-١اختبار إصدارات مختلفة من الوحدة المشتركة لقياس مؤشر اهداف التنمية المستدامة 1.

وليس األسرة المعيشية الفردالنظر في حقوق ➢

(ليس فقط المزارعين)كل من المناطق الحضرية والريفية ➢

.مساحة األرضاختبار طرق مختلفة لقياس 2.

.جمع البيانات عالية الجودةاستخدام عدد قليل من الفرق، في منطقة أصغر، للتركيز على 

(ALTA)دراسة ملكية األراضي والمساحة في أرمينيا 



نوع المستجيب مستوى جمع بيانات 

األرض

قياس مساحة 

األرض؟

ARM 1 المستجيب الذاتي القطع نعم

ARM 2 المستجيب الذاتي مجموع -

ARM 3 المستجيب بالوكالة القطع نعم

ARM 4 المستجيب بالوكالة مجموع -

راء بشكل عشوائي إلجأفراد األسرة المعيشية البالغين يتم اختيار 3و2وARMs1بالنسبة الى 

.المقابالت الفردية

ALTAتصميم 
.مارزات3في ( EA)منطقة شرق رئيسية100أسرة معيشية، 1200

أسر معيشية لكل من اإلصدارات الوحدة 3بحيث تم إدارة ، EAإصدار الوحدة النمطية بشكل عشوائي داخل
.األربعة



١-أ-٥–النتائج األولية

o  حقوق حيازة األراضي المختلفة
حسب النوع االجتماعي

"آمنات"من النساء % 50 ~•

"آمنون"من الرجال % 72 ~•

oطريقة القياس مهمة؟
ARMsاختالف كبير بين الجنسين في جميع •

للنساءARMsال يوجد فرق كبير بين •



١-أ-٥–النتائج األولية

نقص في التقديرات باستخدام الوكيل30% ٪ تخفيض القيمة  باستخدام الوكيل20.4 ماليتقديرات مبالغ بها باستخدام المستوى اإلج26%

االسم على المستندات القانونية حق البيع



المناقشة واالستنتاجات.  6



االستنتاجات. 5

الخطوات التالية للبلدان

ضع خطة لجمع 

البيانات

جمع

البيانات

احتساب 

المؤشر

المستوى الوطني

المستوى العالمي

:الستخدامها على

و

المطلوبة لمؤشرأنسب وسيلة لجمع البيانات حدد 

ئلةاألس/ والتخطيط مسبقاً إلدراج النموذج ،١-أ-٥و مؤشر ٢-٤-١

إذا لزم البنك الدولي / FAO /UN-Habitatمن المساعدةاطلب 
األمر

الوطنيةتكييف البروتوكول القياسي للخصوصية 



 ً شكرا


