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 معلومات المؤشر. 0

0.A الهدف . 

 : القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان١الهدف 

0.B.   الغاية 

والنساء، وال سيما الفقراء والضعفاء منهم، بنفس الحقوق في الحصول على الموارد االقتصادية، كفالة تمتع جميع الرجال     ٤-١الغاية 

وكذلك حصولهم على الخدمات األساسية، وعلى حق امتالك األراضي والتصّرف فيها وغير ذلك من الحقوق المتعلّقة بأشكال الملكية 

تكنولوجيا الجديدة المالئمة، والخدمات المالية، بما في ذلك التمويل المتناهي األخرى، وبالميراث، وبالحصول على الموارد الطبيعية، وال

 ٢٠٣٠الصغر، بحلول عام 

0.Cالمؤشر . 

 نسبة السكان الذين يعيشون في أسر معيشية يمكنها الحصول على الخدمات األساسية ١-٤-١المؤشر 

0.D. السلسلة 

 على جميع السالسل في إطار هذا المؤشر الوصفيةتنطبق البيانات 

0.E.   تحديث البيانات الوصفية 

2021-08-01 

0  .Fالمؤشرات ذات الصلة . 

)اإلطار  ٢-أ-٥الزراعية(  و)الوصول إلى األراضي  1-أ-5هذا المؤشر هو الهدف األول، ويتعلق أيضًا بشكل خاص بالهدف الخامس، 

الذي يتناول  ٢-٣-٢و١-٣-٢)يتناول المؤشران  ٢-٣القانوني إلدارة األراضي(. كما أن ضمان الحيازة أمر مهم بالنسبة للهدف الثاني، الغاية 

وصول إلى مساكن )ال ١-١١المعني بالمناطق الزراعية(، والهدف الحادي عشر، الغاية ١-٤-٢)المؤشر  ٤-٢صغار المزارعين(؛ الغاية 

)التوسّع الحضري المستدام(. كما تؤثر حيازة األراضي على استخدام األراضي  ٣-١١بأسعار مناسبة / ترقية األحياء الفقيرة( والغاية 

وبالتالي فهي مفتاح تحقيق الهدف الرابع عشر )ب( لتوفير الوصول إلى الصيادين على نطاق صغير والموارد البحرية، والهدف الخامس 

عشر بشأن االستخدام المستدام لألراضي والموارد الطبيعية. وبالمثل، تعد األرض مصدًرا مهمًا للنزاع، وبالتالي فهي مهمة أيضًا للهدف 

 .السادس عشر لتعزيز السالم والمجتمعات والمؤسسات الشاملة

0.g.   المنظمات الدولية المسؤولة عن الرصد العالمي 

 ( والبنك الدوليUN-HABITAT-طنات البشريّة )موئل األمم المتحدةبرنامج األمم المتحدة للمستو

 البيانات  . اإلبالغ عن1

1.Aالمنظمة . 

 والبنك الدولي ( UN-HABITAT -برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشريّة )موئل األمم المتحدة

 التعريف والمفاهيم والتصنيفات.  2

2.A. التعريف والمفاهيم 

 :التعريف

المؤشر  المتعلّق بالغاية   ٢-٤-١يقيس  الحقوق في  ٤-١الجزء  والضعفاء منهم، بنفس  )كفالة تمتع جميع الرجال والنساء، وال سيما الفقراء 
األساسية، وعلى حق امتالك األراضي والتصّرف فيها وغير ذلك من  وكذلك حصولهم على الخدمات  الحصول على الموارد االقتصادية، 

وبالحصول على الموارد الطبيعية(.الحقوق المتعلّق وبالميراث،  الملكية األخرى،  إلى تعزيز   ة بأشكال  السياسات التي تهدف  إنه يقيس نتائج 
 أمن الحيازة للجميع، بما في ذلك النساء والفئات الضعيفة األخرى.

  

األراضي )كتلك السكنية منها والتجارية و  ٢-٤-١يغطي المؤشر   أنواع استخدام  الزراعية والحراجة وأراضي الرعي واألراضي  )أ( كافة 
والحضرية على السواء؛الالرطبة بناءً على  في المناطق الريفية  األراضي(  الموّحد الستخدام  أنواع حيازة األراضي  تصنيف  كافة  و )ب( 
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يمكن للفرد  لعامة، والحيازة العرفية.الحّرة، وحيازة األصول المستأجرة، واألراضي ا  لملكيّةعلى النحو المعترف به على مستوى البلد، مثل ا
األسرة المعيشية، أو جماعياً كواحد من مجموعة أفراد  أو كأحد  آخرين،  أو باالشتراك مع أفراد  أو أي 1امتالك أرض باسمه،  ، أو تعاونية 

 نوع آخر من الجمعيات.
  

الحيازة المضمونة فرعيين: )حقوق  الوثائق  1: تتكون من عنصرين  و)(  بها قانونًا  الحيازة، وكالهما 2المعترف  التصور الخاص بأمن   )

لتوفير قياس كامل ألمن الحيازة.  ضروري 
  

والحقوق وأصحاب الوثائق المعترف بها قانونًا ونشر المعلومات حول طبيعة وموقع األرض  للحقوق إلى تسجيل  الوثائق القانونية  : تشير 
احتساب المؤشّر   رسميّاً.يكون ة، وبالتالي  الحقوق في شكل معترف به من قبل الحكوم البيانات الوصفية الخاصة   ٢-٤-١وبغرض  ، ستحدد 

 بكل بلد الوثائق الخاصّة بحقوق االراضي التي سيتم االعتراف بها قانوناً )انظر القسم التالي األساس المنطقي(.
  

أمن الحيازة الفرد الحتمالضمان  الموافقة على حقوق  : يشير مفهوم ضمان الحيازة إلى تصور  الخسارة غير الطوعية لألرض، مثل عدم 
على الرغم من أنه  الملكية على األرض أو القدرة على استخدامها، بغض النظر عن الوضع الرسمي ويمكن أن يكون أكثر تفاؤالً أو تشاؤماً.

وثائق حقوق ملكية األراضي للتهدي أولئك الذين ليس لديهم   د، ويمكن اعتبار من يملك هذه الوثائق محميّاً، إال أنهيمكن تصّور غالبية تعّرض 
الموثقة وحدها غير كافية لضمان أمن الحيازة. فيها حقوق األرض  بالمقابل، حتى بدون الوثائق المعترف بها  قد تكون هناك حاالت تكون 

ي، فإن التقاط وتحليل هذه النطاقات المتنوعة من الحاالت وبالتال قانونًا، قد يشعر األفراد بأنهم محميون ضد اإلخالء أو التجريد من الممتلكات.
أكثر شموالً ألمن حيازة األراضي، بناءً على السياق الخاص بكل دولة.  سيمكن من فهم 

 
 لالطالع على األساس المنطقي(، فإننا نحدد تصورات الحيازة من ناحية أمنها إذا:  1-3ألغراض إنشاء المؤشر )راجع القسم التالي  

ل القادمة )أ(  الطوعية لألرض خالل السنوات الخمس  مالك األرض باإلبالغ عن خوفه من الخسارة غير  م يقم 
داخل األسرة أو من المجتمع أو من الخارج؛  بسبب تهديدات 

األرض. أبلغ مالك األرض عن حقه في توريث   )ب( 
  

التعداد أو من خالل المسوح باستخدام إطار نموذجيّ مناسب.  2يتمّ قياس سكّان البالد البالغين مجموع السكان البالغين:  من خالل بيانات 

  
 

 التفسير:

البيانات المتعلقة بت أن تكون الفجوة بين  الوثائق  أحد الدوافع التي تجعل المؤشر قابالً للتنفيذ هو أنه في العديد من البلدان النامية، يمكن  وافر 
فعلى سبيل المثال، قد يُنظر إلى الحيازة على أنها آمنة، على الرغم من عدم توثيق الحقوق رسمياً، كما في وتصور أمن الحيازة كبيرة جداً. 

أو على العكس، قد يُنظر إلى الحيازة على أنها غير آمنة حتى عندما يكون هناك  حالة النظم العرفية وتدابير إدارة األراضي المحلية الموثوقة.
التوثيق الر الثقة في خدمات  سمي للحقوق.مستوى عاٍل من  في ذلك محدودية  يمكن أن يكون سبب هذا الوضع األخير عوامل مختلفة، بما 

 إدارة األراضي، والوثائق المزدوجة المحتملة، وارتفاع تكلفة وجود مؤسسات حكومية تحمي هذه الحقوق.

مؤسسية للخدمة والشفافية والمالءمة وسهولة الوصول إلى  سيوفر اإلبالغ عن األمن المتصور معلومات مهمة عن رضا الناس عن الجودة ال
إدارة األراضي وأنظمة العدالة والقدرة على تحمل تكلفتها.  خدمات 

  
 

 :المفاهيم
األسماك في سياق ا التوجيهية الطوعية لإلدارة المسؤولة لحيازة األراضي والغابات ومصائد  المفاهيم الواردة أدناه إلى "المبادئ  ألمن تستند 

المتحدة العالمية لألمن الغذائي العالمي في عام  VGGTالغذائي الوطني" )اختصار   لجنة األمم  التي أقرتها  وبالتالي هي تُعتبر   2012(، 
الدولي.مع األفريقي بشأن األرض على النحو   يارا مقبوال على الصعيد  هذه المفاهيم هي أجندة االتحاد  التي تستخدم  األطر الدولية األخرى 

إطار عمل عام   في  لعام    2009المنصوص عليه  وخطة عمل نيروبي  أفريقيا  في  األراضي  لسياسة  التوجيهية  بشأن   2014والمبادئ 
البرية واس  عة النطاق.االستثمارات 

  
إن المجتمعات هي من تحدّد وتنظّم كيفية حصول الناس والمجتمعات وغيرها على إمكانية الوصول إلى األراضي والموارد الطبيعية   الحيازة:

األسماك والغابات( من خالل نظم الحيازة. في ذلك مصائد  أي من الموارد وطو )بما  ل المدة  من شأن هذه النظّم أن تحدّد من يمكنه استخدام 
أي ظروف. الحيازة إ وتحت  تستند نظم  وممارسات غير مكتوبة.وقد  وكذلك إلى عادات  وقوانين مكتوبة،  ما من حّق حيازي  لى سياسات 

في ذلك الملكية الخاصّة. ، VGGTجميع حقوق الحيازة مقيدة بحقوق اآلخرين وبالتدابير التي تتخذها الدول لألغراض العامة ) مطلق، بما 
2012.) 

  

 
اليم السكان األصليين في هندوراس، ، وأق(EJIDO) في المكسيك األراضي المشتركة ، ومن األمثلة على ذلكوعة الحقوق المشتركة أو الجماعيةتشمل حقوق المجم 1

األرض والموارد  دائمة للمجتمعات الريفية في موزمبيق. تحدث الحقوق الجماعية في موقف يتم فيه تعريف أصحاب الحقوق في  ?DUAT what is DUATو

 الحق في استبعاد األطراف الثالثة من التمتع بتلك الحقوق.الطبيعية بشكل واضح على أنهم مجموعة جماعية ولهم 
 سيتم تطبيق التعريف القانوني الخاص بكل بلد لـ "شخص بالغ" 2
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إّن التصنيف النموذجي للحيازة هو أمر خاص بكل بلد ويشير إلى فئات حقوق الحيازة، على سبيل المثال الحيازة  نموذجي للحيازة: تصنيف
وحيازة األصول المستأجرة والحيازة العامة والملكية الحرة. يمكن االحتفاظ بالحقوق بشكل جماعي أو مشترك أو فردي وقد تغطّي  العرفية 

 و أكثر من عناصر مجموعة الحقوق )الحق في التملّك والسيطرة واالستبعاد والتمتّع والتصرف(.عنصًرا أ
  

: القواعد والعمليات والبُنى التي يتم من خاللها اتخاذ القرارات المتعلقة بالحصول على األرض واستخدامها )ونقلها(، وكيفية إدارة األراضي
الدول اعتراًفا قانونيًا بحقوق الحيازة من خالل السياسات والقانون   ح المتضاربة في األرض.تنفيذ تلك القرارات وطريقة إدارة المصال توفر 

الحقوق التي تعتبر رسمية.  وخدمات إدارة األراضي، وتحدد فئات 
 

2.B. وحدة القياس 

 ، حسب الجنس )%(مستندات معترف بها قانوناً نسبة مجموع السكان البالغين الذين لديهم حقوق مضمونة لحيازة األرض، الذين لديهم 

 ، حسب الجنس )%(نسبة األشخاص الذين لديهم حقوق مضمونة لحيازة األرض من إجمالي السكان البالغين

 

2.C. التصنيفات 

 ينطبقال 
 

 نوع مصدر البيانات وطريقة جمع البيانات.  3

3.A. مصادر البيانات 

التعدادات السكانية، والمسوح األسرية المتعددة الموضوعات التي تديرها المنظمات اإلحصائية الوطنية، مصادر البيانات المستخدمة هي 

استناداً إلى التوافر، والبيانات اإلدارية عن حيازة األراضي التي تبلغ عنها المؤسسات الوطنية لألراضي )في معظم الحاالت، سجالت 

 .األراضي والمساحة(

  

 االسريةالمسوح والتعدادات 

 .تعدّ المسوح االسرية والتعدادات السكانية التي تنفذها وكاالت اإلحصاءات الوطنية مصدراً رئيساً للمعلومات الحتساب المؤشر

، األسرةالتعدادات: توفر تعداداً كامالً لجميع سكان البلد في وقت محدد. في العديد من التعدادات الحديثة، يتم جمع األسئلة المتعلقة بخصائص 

دولة تعداداً تم فيه إدراج أسئلة حول حيازة األراضي. ويتم التداول  41بما في ذلك الوحدات المختصرة بشأن أمن الحيازة. حتى اآلن، أجرت 

  .( في خيارات توسيع نطاق األسئلة المتعلقة باألرض في التعداد الزراعي المقبل١-أ-٥مع منظمة األغذية والزراعة )القيّمة على المؤشر 

 

المسوح الخاصّة باالستهالك / اإلنفاق على مستوى األسرة: لتوفير معلومات مجمعة حول مستويات االستهالك، واألسعار، وغالبا تقديرات 

الناتج المحلي اإلجمالي، تجري العديد من الدول هذا النوع من المسوح. وتتضمّن في الغالب أسئلة حول كيفية الوصول إلى األراضي 

األصول الرئيسة، ولكن نادًرا ما تذهب إلى أبعد من ذلك من حيث نوع المستندات الموجودة أو جنس أصحاب الحقوق. غالبًا  السكنية، كأحد

ما يتم تضمين الوحدات السكنية الموسّعة، والتي تحتوي بالفعل على بعض األسئلة حول وضع حيازة المسكن والوثائق الموجودة. بالتشاور 

 . ٢-٤-١، سيتم ضبط هذه الوحدات لتغطي بشكل كامل المسائل األساسية المتعلقة باألرض والمحددة في المؤشر مع مكتب اإلحصاء الوطني

و المسوح األسرية المتعددة الموضوعات: بناءً على الحاجة إلى توليد تقديرات موثوقة للفقر وفهم العوامل التي تودي باألسِر إلى الفقر أ

النامية، تشمل هذه المسوح قائمة بأفراد األسر المعيشية، في المناطق التي تشكل الزراعة فيها مصدًرا رئيساً للقمة الهروب منه في البلدان 

العيش، وهي وحدة زراعية مفصلة تحصل في كثير من الحاالت على معلومات خاصة بوضع الحيازة والملكية واإلنتاج على مستوى قطعة 

في نهج مسوح قياس مستويات المعيشة، والذي  ١-أ-٥كما والمؤشر   ٢-٤-١اسية بالنسبة إلى المؤشر األرض. وقد تم إدراج األسئلة األس

 .يتضمن المسوح الفردية ويولي الكثير من التركيز على قياس الدينامية داخل األسرة المعيشية من خالل التقارير المباشرة

إلى المزيد من المعلومات األكثر تواتراً وموثوقية عن السكان والصحة، ال سيما في استجابة للحاجة  :(DHS) المسوح الديموغرافية والصحية

البلدان النامية، توفر هذه األنواع من المسوح بيانات تمثيلية على الصعيد الوطني حول مجموعة واسعة من المجاالت بما في ذلك الخصوبة 

نقص المناعة البشرية / اإليدز والمالريا والتغذية. ويُدار االستبيان  وتنظيم األسرة وصحة األم والطفل والنوع االجتماعي وفيروس

النموذجي، الذي يتم مراجعته بانتظام إلدماج القضايا الناشئة حديثًا، على مستوى األسرة المعيشية كما وعلى المستوى الفردي. هو مسح 

يشمل األشخاص المؤهلون إلجراء المقابالت الفردية النساء في سن تمثيلي على المستوى الوطني. في غالبية المسوح الديمغرافية والصحية، 

. تتضمن االستبيانات الفردية في النسخة األخير 59-15أو  54-15أو  49و 15( والرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 49-15اإلنجاب )

ات ملكية رسمية، وما إذا كان اسمهم مدرًجا في هذه ( أسئلة حول ما إذا كان المستجيبون يمتلكون أرضًا، وإذا كان لديهم مستند7)الجولة 

 .المستندات

المسوح التي تنفذها أجهزة اإلحصاءات الوطنية في إطار البرنامج الذي طورته منظمة األمم  :(MICS) المسوح العنقودية متعددة المؤشرات

إحصائية عن حالة األطفال والنساء. وهي تغطي موضوعات مثل  المتحدة للطفولة )اليونيسيف( لتوفير بيانات قابلة للمقارنة دولياً وذات جودة

الصحة والتعليم وحماية الطفل والمياه والصرف الصحي. يتبع تصميم المسح وبشكل كثيف أسئلة ووحدات المسوح الديمغرافية والصحيّة. 

المسوح الديمغرافية الصحية وتلك التي تم الحصول  األمر الذي يسهّل إجراء المقارنة عبر البلدان بين التقديرات الحاصلة باستخدام بيانات
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عليها باستخدام بيانات المسوح العنقودية المتعددة المؤشرات. باإلضافة إلى االستبيان األسري، هناك استبيانات معنية بالنساء في سن 

 5عمارهم بين صفر وخمس سنوات وبين سنة واألطفال )الذين تتراوح أ 49و 15(، والرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 49-15اإلنجاب )
سنة(. يتضمن االستبيان األسري أسئلة حول ملكية األرض التي يمكن استخدامها للزراعة من قبل أي فرد من أفراد األسرة،  17سنوات و

 .ش فيه األسرةوحول حجم األرض الزراعية التي يملكها أفراد األسرة. كما يحتوي على أسئلة حول ملكية / إيجار المسكن الذي تعي

ما زالت المناقشات جارية بين الفرق المسؤولة عن المسوح الديمغرافية والصحية والمسوح المتعددة المؤشرات، وتحديداً في ما خّص توسيع 

-١ؤشر نطاق األسئلة المعنية باألرض في مسوحها المعيارية والممثلة على الصعيد الوطني، وذلك من أجل تغطية جميع متطلبات بيانات الم

٢-٤ . 

 HABITAT تمّ تصميم هذه المسوح المتخصّصة من قبل منظمة األمم المتحدة للموئل :(UIS) المسوح المعنية بعدم االنصاف الحضري
كمسوح أسرية لرصد وتقييم تغطية خدمات المياه والصرف الصحي وغيرها من الموضوعات المتعلقة بأوجه عدم االنصاف الحضري، بما 

. في اآلونة األخيرة، تم توسيع نطاق هذه المسوح لتشمل المناطق الريفية والحضرية على حدّ سواء. وستتم مراجعة المسوح في ذلك الحيازة

 .من أهداف التنمية المستدامة  ٢-٤-١المعنية بعدم االنصاف الحضري القادمة لضمان تغطية متطلبات البيانات المطلوبة للمؤشر 

  

 البيانات اإلدارية

سجالت وخرائط األراضي من المهام األساسية لدوائر تسجيل األراضي العامة، مع اعتماد الوثائق المعترف بها قانونًا. كما أن  يعد إنتاج

( الموقع ، ال تُعدّ امراً 3( نوع الحقوق و )2( كأسماء األشخاص الذين لديهم حقوق، و )1المعلومات الواردة في سجالت األراضي هذه )

ث المبدأ إذا ما تم حفظ السجالت في برامج ممكننة. وباستخدام المسوح األسرية، يمكن التحقق من معلومات األرض صعب اإلبالغ من حي

ين هذه مقابل معلومات المسح المتعلقة بالجودة والتغطية. في حالة الحقوق المشتركة أو الجماعية المسجلة، يكون تحديد أعضاء المجموعة الذ

 .خالل تسجيلها ممكنًا على حد سواء يحصلون على أمن الحيازة من

ومن شأن البيانات الوصفية الخاصة بكل بلد أن تشمل قاعدة بيانات خاصة بوصف بنية األرض، وتوفّر المعلومات والنهج المتّبع إلعداد 

 .تقارير الروتينية ألهداف التنمية المستدامة

3.B. طريقة جمع البيانات  

الجهات الراعية للمؤشر   متماسكة أداة مسحية موّحدة و بوضع، ١3-أ-٥وهيئة األمم المتحدة للمرأة، راعيَي المؤشر  مع الفاو   ٢-٤-١قامت 
ويعمل   (.https://www.fao.org/publications/card/en/c/CA4885AR)  ألن متطلبات جمع البيانات متشابهة جزئياً  موجزة مع أسئلة أساسيةو

المؤشرات على تحسين قابلية مقارنة البيانات بين البلدان. من المتوقع أن يرتفع نطاق وقدرة جمع البيانات الموحدة وتحليلها   توحيد تعريف 
المنهجية.وا أجهزة اإلحصاءات الوطنية مع الجمع التدريجي للبيانات وتنفيذ   إلبالغ عنها عبر 

ستكون الوحدة متاحة ألجهزة اإلحصاءات الوطنية لدمجها في أدوات المسح المتواجدة فعلياً، وسيتم استخدامها من قبل البرامج الدولية 
والمسح المعني بعدم   LSMSت الوطنية، )مثل مسوح قياس مستويات المعيشة  األخرى للمسوح األسرية التي تعمل مع أجهزة اإلحصاءا

ستخدام يمكن استخدام هذه الوحدة أيضاً في أي أداة مسح تكميلية أخرى تنفذها جهات فاعلة أخرى، با (.UISاالنصاف الحضري 
مة، في حين تقوم أجهزة اإلحصاء الوطنية  من أهداف التنمية المستدا   ٢-٤-١بروتوكول جمع البيانات الذي يفي بمتطلبات المؤشر  

إنتاجها واإلبالغ عنها إلى الجهات الراعية. إلى ذلك، وافقت كل من  بالموافقة على البيانات التي يتم  التنمية الدولية التابعة    وكالةباإلضافة 
 ٢-٤-١و ١-أ-٥، على دمج األسئلة األساسية الواردة في المؤشَرين  MCCاأللفية    مؤسسة التصدّي لتحدياتو USAIDللواليات المتحدة 

األراضي وقد بدأت بالفعل بتطبيق ذلك على   المستقبلية لتأثير  فهرس قامت القادمة.  التقييماتفي التقييمات  بدمج أسئلة  حقوق الملكية مبادرة 
ات أمن الحيازة. ومن شأن هذه المجموعة من الجهود أن تزيد  أهداف التنمية المستدامة في أدوات جمع البيانات الخاصة بها حول تصور

الوطنية لإلبالغ عن هذا المؤشر.  توافر البيانات وبذل الجهود من قبل أجهزة اإلحصاءات 

المعترف  سيتم إعداد البيانات الوصفية الخاصة بكل بلد والتي توفر قائمة جرد ألنواع الحيازة ونوع المستندات المستخدمة، وتحدّد الوثائق  
المسحية   بها قانوناً كدليل على حقوق األرض مع صور لكل وثيقة، وتوضّح المراسالت بين هذين النوعين من مجموعات البيانات )البيانات 

البلدان. وسيتم أيضًا استخدام البيانات الوصفية الخاصة بالبلد  من  والبيانات اإلدارية(. سوف تضمن هذه األداة اتساق التعاريف بين كافة 
 المفصّلة على قياس البلد. أجل المسوح

 

3.Cالجدول الزمني لجمع البيانات . 

والصحية   سيكون جمع البيانات من مسؤولية الوكاالت الوطنية. والمسوح العنقودية المتعددة  DHSيتم إجراء المسوح الديمغرافية 

التعداد كل في دورة مدتها حوالي ث LSMSومسوح قياس مستويات المعيشة    MICS المؤشرات  10الث سنوات، بينما تتوفر بيانات 
اإلدارية على أساس سنوي حيث تكون نظم معلومات األراضي إلكترونية بالكامل، مع إتاحة البيانات  سنوات. يمكن اإلبالغ عن البيانات 

 السكانية المصاحبة لها من التعدادات أو اإلسقاطات الناجمة عنها.

الجهات الراعية من تجميع شبكة من  من خالل اجتماعات فريق الخبراء اإلحصاء الوطنية ومؤسسات إدارة    أجهزةالتي تم عقدها، تمكّنت 
وتوفير البيانات اإلدارية.  أجهزةاألراضي للربط بين  وسيعمل كل من البنك الدولي وموئل األمم  اإلحصاء الوطنية وممثليها اإلقليميين، 

لوسائل استغالل األراضي / المبادرة العالمية للمؤشرات    والشبكة العالمية GDWGL  والفريق العامل العالمي للجهات المانحة المتحدة
شركاء اآلخرون، على دعم تقوية القدرات على المستويَين اإلقليمي والوطني للجهات المزّودة  وال  GLTN / GLIIالمتعلقة باألراضي 

 
)أ( نسبة مجموع المزارعين الذين يمتلكون أراض زراعية أو لديهم حقوق مضمونة في األراضي الزراعية، حسب الجنس؛ و : 1-أ-5عنوان المؤشر    3

 أصحاب الحقوق في األراضي الزراعية، حسب نوع الحيازة بين المالّك أو حصة المرأة )ب(

https://www.fao.org/publications/card/en/c/CA4885AR
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المنسقة لتوسيع نطاق توافر البيانات المستويات. كما وتستمر االستثمارات  فهم هذا المؤشر على كافة  وآليات اإلبالغ، وتعزيز  من  بالبيانات 
 سئلة األساسية في المسوح القادمة، على النحو المشار إليه أعاله.خالل دمج وحدة بيانات األراضي الموحدة مع األ

الجهات الراعية بدعم من الشبكة العالمية لوسائل استغالل األراضي/ المبادرة العالمية للمؤشرات المتعلقة باألراضي بتقييم   قامت 
استعداد وقدرة   4القدرات  شراإلحصاء الوطنية على اإلبالغ عن المؤ  أجهزةحول مدى 

اإلحصاء الوطنية توافق على البناء على أنظمة المسح الوطنية الحالية، وهي على استعداد للتنسيق مع   أجهزةتظهر النتائج أن  .٢-٤-١
االحتياجات من القدرات واستخدامها لتطوير استراتيجية قطرية   وكاالت األراضي لتوليد البيانات واإلبالغ عن هذا المؤشر. كما تم تحديد 

لصالح   وطنية، باالشتراك مع منظمة األغذية والزراعة ومنظمة األمم المتحدة للمرأة. وقد وافقت  اإلحصاء ال أجهزةلتطوير القدرات 
على العمل عن كثب مع الوكاالت اإلحصائية الوطنية واإلقليمية والشركاء العالميين لدعم    ١-أ-٥و  ٢-٤-١الجهات الراعية للمؤشَّرين  

سيتم تطوير دعم مماثل لبناء القدرات لوكاالت األراضي إلقامة نظم لإلبالغ   جمع البيانات الخاصة بالبلد وتحليلها واإلبالغ عنها.
 اإللكتروني مصنفة حسب نوع الجنس

3.Dالجدول الزمني لنشر البيانات. 

 .يعتمد على إصدار بيانات المسح ذات الصلة ، بلال توجد إصدارات ثابتة

 

3.E  .  للبيانات  المزودة الجهات 

 الجهات المزّودة بالبيانات الوطنية: •

 المسوح-الوكاالت اإلحصائية  •

 المصادر اإلدارية الحكومية، كدوائر السجالت أو المساحة •

 التجميع واإلبالغ على المستوى العالمي: •

 برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية-موئل األمم المتحدة  •

 البنك الدولي •

•   

الوطنية )كولومبيا، الهند، جامايكا، تنزانيا،  اتاإلحصاء أجهزةتم تطوير المنهجية وأدوات جمع البيانات بدعم من  •

( ووكاالت األراضي UNECAاللجنة االقتصادية ألفريقيا  أوغندا، الكاميرون، الواليات المتحدة األمريكية، مركز إفريقيا لإلحصاء /

)بلجيكا، البرازيل، كولومبيا، جمهورية كوريا، المكسيك، هولندا، رومانيا، إسبانيا، اإلمارات العربية المتحدة وأوغندا( والمنظمات 

 اإلقليمية لوكاالت األراضي )السجالت والمساحة والوزارات المسؤولة عن األراضي( من خالل اجتماعات فريق الخبراء الدولي.

بيانات بالتنسيق مع منظمة األغذية والزراعة ومنظمة األمم المتحدة للمرأة / مشروع األدلّة والبيانات تم تطوير أداة جمع ال •

 ١-أ-٥و  ٢-٤-١لمواءمة األدوات الخاصة بالمؤشَرين  EDGEمن أجل تحقيق المساواة بين الجنسَين 

•   

وهي  (.GDWGLالمانحة ) عالمي للجهاتالفريق العامل اليتم دعم تطوير مؤشر أهداف التنمية المستدامة هذا من قبل  •

جهة مانحة ثنائية أو متعددة األطراف ومنظمات دولية ملتزمة بتحسين إدارة األراضي في جميع أنحاء العالم  24عبارة عن شبكة من 

ستغالل األراضي والتي تمثل مجتمعة تقريباً جميع مساعدات العالمية للجهات المانحة في قطاع األراضي: الشبكة العالمية لوسائل ا

( GLTN (والمبادرة العالمية للمؤشرات المتعلّقة باألراضي ) GLII  وهي شبكة  تضم أكثر من ،)من منظمات المجتمع المدني  70

(، وهو تحالف يضم  ILC االئتالف الدولي لألراضي ) المنظمات المهنية ومنظمات البحث والتدريب؛والمنظمات غير الحكومية و

لعاملة في مجال األرض؛ واالتحاد األفريقي/ اللجنة االقتصادية منظمة حكومية دولية ومنظمات المجتمع المدني ا 200أكثر من 

 .المبادرة المتعلقة بسياسات األراضي –الفريقيا/ مصرف التنمية االفريقي 

  
 

3.F. الجهات المّجمعة للبيانات 

 البشرية تجمعاتبرنامج األمم المتحدة لل-موئل األمم المتحدة  •

 البنك الدولي •

 

 
دولة: بوتان، بنغالدش، كاميرون، تونس، تانزانيا، سنغال، أوغندا، موريشيوس، كولومبيا، اليابان، سلوفانيا، السويد، جمايكا،  17تم تلقّي التقارير من    4

 سنغافورة، مدغشقر، النيجر، الهند.

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=http://www.gltn.net/index.php/land-tools/gltn-land-tools/global-land-indicators-initiative-glii
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=http://www.gltn.net/index.php/land-tools/gltn-land-tools/global-land-indicators-initiative-glii
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=http://www.landcoalition.org/
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3.G.   المؤسسيالتفويض 

 .ال توجد مجموعة من القواعد أو التعليمات المتاحة

 

 

 اعتبارات منهجية أخرى.  4

4.A. األساس المنطقي 

والتدهور البيئي والمناخ هي تواجه نظم الحيازة اإلجهاد بشكل متزايد حيث يتطلب النمو السكاني في العالم األمن الغذائي، كما أن التحضّر 

عوامل تؤثّر على استخدام األراضي واإلنتاجية. كما أّن العديد من مشاكل الحيازة تنشأ بسبب ضعف إدارة األراضي، والنزاعات حول 

ة أنظمة حيازة األراضي أو االستثمارات الواسعة النطاق القائمة على األرض، ومحاوالت معالجة مشاكل الحيازة المرتبطة بازدواجي

ياه الحيازة. ترتبط اإلدارة المسؤولة لحيازة األراضي ارتباطًا وثيقًا بالحصول على الموارد الطبيعية األخرى وإدارتها، مثل الغابات والم

لحقوق ومصائد األسماك والموارد المعدنية. تعد إدارة الحيازة عنصراً حاسماً في تحديد ما إذا كان الناس والمجتمعات وغيرهم يكتسبون ا

بني وااللتزامات المرتبطة بها في كيفية استخدام األراضي والموارد الطبيعية والسيطرة عليها. إن االعتراف القانوني بحيازة المجموعة أو ت

د إدارة األراضي "المناسبة للغرض" واستخدامها لالعتراف بالحدود الخارجية لألراضي الموجودة تحت الترتيبات المجتمعية أو العرفية ق 

 .حظي باهتمام الحكومة بشكل متزايد في الماضي القريب

وقد أدّى الطلب المتزايد على إصالحات األراضي لصالح للفقراء إلى الحاجة إلى مجموعة أساسية من مؤشرات األراضي التي لها تطبيق 

  ٢-٤-١دامة. سيوفر اإلبالغ المنتظم عن المؤشر من أهداف التنمية المست  ٢-٤-١وطني وقابلية للمقارنة العالمية، وبلغت ذروتها في المؤشر 

ت حافًزا لتحسين توفّر البيانات من المسوح باإلضافة إلى انتظام اإلبالغ عن تقديم خدمات إدارة األراضي للناس بواسطة السجالت والوكاال

 .التقدم المحرز حسب الجنس في أمن الحيازة  ٢-٤-١األخرى المختصة. يقيس المؤشر 

أشكال الحيازة يجب أن توفر للناس درجة من أمن الحيازة، مع اهتمام الدول بحماية حقوق الحيازة المشروعة، وضمان عدم إخالء إّن جميع 

 األشخاص تعسّفًا وعدم انتهاك حقوقهم المشروعة في الحيازة أو مخالفتها. إّن تصورات ضمان الحيازة مهمة ألنها تؤثر على طريقة استخدام

مصادر انعدام األمن التنافس من داخل األسر المعيشية أو العائالت أو المجتمعات أو نتيجة تصرفات الحكومات أو طالبي األرض. قد تشمل 

 األراضي من القطاع الخاص. تتطلب حقوق أمن الحيازة للمرأة اهتمامًا خاصًا ويمكن أن تتأثر بعدد من العوامل، بما في ذلك عالقات القوة

أو عدم المساواة على مستوى المجتمع، أو أنظمة الحيازة المختلفة، والتي يمكن تبويبها مقابل عوامل االختالف  داخل األسرة المعيشية،

 األخرى لضمان عدم استثناء المرأة. أما إذا ما قيس على المستوى الفردي، فإن الحق في التوريث هو بديل آخر لتصور أمن الحيازة. وتُعدّ

عمليات نقل األراضي بين األجيال جانبًا مهمًا في تمكين المرأة )وهي إحدى الطرق التي يرتبط بها هذا المؤشر  قدرة المرأة على التأثير على

 (١-أ-٥بالمؤشر 

يُعتبر كل من "التوثيق المعترف به قانونًا" و "تصور أمن الحيازة" جزآن مكمالن لهذا المؤشر ويعكسان العديد من الرؤى، على النحو 

بر األرض إحدى األصول الرئيسة الضرورية للحد من الفقر وحماية حقوق اإلنسان وتحقيق تكافؤ الفرص، بما في ذلك حسب ( تُعت1التالي: )

( تخلق حيازة األراضي اآلمنة حوافز لالستثمار في األرض، وتسمح بنقل األرض، وتخلق الشروط المؤسسية المسبقة الستخدام 2الجنس؛ )

( هناك حاجة الستكمال التدابير الرسمية ألمن الحيازة بالتدابير القائمة على 3ألي نشاط االقتصادي؛ )األرض كضمان للحصول على تمويل 

 .التصّور )الشعور اآلمن للملكية حسب تصور او شعور االفراد(

التحسينات في مسألة أمن  إن هذا المؤشر هو بمثابة إعالم للسياسات وسيسمح بتقييم النتائج المحددة واألولويات العملية ألجراء المزيد من

 :أن  ٢-٤-١الحيازة على مستوى البلد. ومن شأن اإلبالغ المنتظم عن عنصري المؤشر 

 يوفّر حوافز للحكومات لتحسين األداء عند التقدّم مع اإلدارة الرشيدة لألراضي

 سية للبلدان وتدعم مختلف فئات حيازة األراضييبلغ الحكومات والجهات الفاعلة من غير الدول إلى أي مدى تعترف األطر القانونية والمؤس

 يوفّر معلومات حول القدرة على التنفيذ لحماية مثل هذه الحقوق في الممارسة العملية، وكذلك في التقدم

أو أنظمة يحدّد نطاق اإلجراءات اإلضافية المطلوبة على مستوى البلد وكذلك على المستوى دون الوطني أو لفئات معينة أو كيانات جغرافية 

 .إيكولوجية، ويوفّر المساواة بين الرجل والمرأة في ما يخّص حقوق األرض

 

4.B. التعليقات والقيود 

بلداً عن وجود أنظمة إلكترونية لمعلومات األراضي. ستواجه البلدان التي لديها أنظمة ورقية المزيد  116، أبلغ ما مجموعه 2016في عام 

من الصعوبات في اإلبالغ عن البيانات اإلدارية وستكون مسوح األسر المعيشية هي المصدر الرئيس لبيانات هذا المؤشر في هذه البلدان. 

سيع رقمنة السجالت وإدارة بيانات األراضي إحدى الطرق لتسهيل عملية اإلبالغ عن البيانات اإلدارية لهذا المؤشر. إال أن التغطية ويمثل تو
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ددة قد تنحرف جغرافياً، على سبيل المثال نحو مناطق معيّنة حضرية أو ريفيّة حيث تتركز التغطية المسحيّة، وبالتالي يجب أن تقوم بلدان مح

 .ألبعاد دون الوطنية باالعتبار ونقلها في التقارير السردية لتترافق مع البيانات األساسية بشكل صحيحبأخذ ا

ت في الدول الفدرالية التي لديها أنظمة ال مركزية لسجل األراضي وال توجد فيها تقارير مركزية بعد، سيتم وضع أنظمة لإلبالغ عن البيانا

لتي ال يقوم فيها نظام إدارة األراضي بعد بجمع معلومات عن النوع االجتماعي، وال يمكن احتساب من أجل التجميع. بالنسبة للبلدان ا

التصنيف بين الجنسين باستخدام بيانات أساسية أخرى )أرقام الضمان االجتماعي، الهوية الشخصية، إلخ(، يتم تشجيع الوكاالت المختصة 

 .جنس مالكي أو مستخدمي األراضي المسجلة حديثاً  باألراضي على البدء في توسيع هذا عن طريق تسجيل

معظم العينات المستهدفة في مسوح األسر المعيشية الوطنية كبيرة بما يكفي لتوفير القدرة اإلحصائية للتصنيف حسب الجنس ونوع الحيازة 

ن على أساس شبكة المسوح المتوفرة حالياً، على المستويات الريفية والحضرية وشبه الوطنية. وتخمين مدى أمن الحيازة لدى السكان البالغي

سوف يتطلب استخدام مجموعة موحدة من األسئلة من أجل إمكان الجمع بين المسوح. ومع ذلك، فحتى المسوح الممثّلة على المستوى 

فيها نساء في سن اإلنجاب،  الوطني تميل إلى تغطية شرائح معينة من السكان )أولئك الذين يعيشون في المناطق الزراعية، واألسر التي توجد

والمناطق الحضرية الرسمية وما إلى ذلك(. فحتّى عندما يتم تجميع كل المسوح المتواجدة، قد يكون هناك ذيول من السكان التي لم يتم 

تعيش في مناطق  التقاطها بواسطة عمليات المسح وبالتّالي ال وجود ألي بيانات عن أمن الحيازة خاص بهؤالء. وقد يشمل ذلك األسر التي

 .بعيدة جدًا أو مكلفة للوصول إليها، مثل مناطق الحرجية

أو مع تقوم المسوح األسرية عمومًا بجمع البيانات على مستوى األسرة من المجيبين بالنيابة. إذ ال يتم إجراء المقابالت إال مع رأس العائلة 

ة المنهجية ألمانة فريق الخبراء المشترك بين الوكاالت المعني بمؤشرات الشخص األكثر دراية في األسرة، كما هو موضح أيضًا في المذكر

. ويطرح هذا النّهج إشكالية حيال قياس حقوق وأمن الحيازة بسبب جّراء أخطاء ١-أ-٥للمؤشر  (IAEG-SDG) أهداف التنمية المستدامة

حد أفراد األسرة إلى تعيين الحقوق بشكل غير صحيح وإساءة تقدير القياس غير العشوائية . على سبيل المثال، يميل اإلبالغ بالنيابة بواسطة أ

إلى اإلبالغ الذاتي عوضاً عن   ٢-٤-١والتقليل من حقوق المرأة والرجل على حد سواء في استخدام األرض. ولذلك يجب أن يستند المؤشر 

ينبغي فقط اإلبالغ عن أولئك الذين شملهم المسح، مع تقدير عدد البيانات المأخوذة بالنيابة. لذا ما لم يتم مسح جميع أفراد األسرة المعيشية، 

السكان البالغين على أساس العينة األصغر المذكورة. يؤثر نقص المعلومات هذا على قيمة البسط الخاصة بالمؤشر فقط؛ ليس له أي تأثير 

المؤشر باإلبالغ عن وتتبع نسبة السكان الذين أفادوا شخصيّاً على المقام الذي يجب أن يكون دائمًا مجموع السكان البالغين. بمعنى آخر، يقوم 

م في بياناتهم بأنهم يتمتعون بأمن الحيازة. ال يمكن افتراض أمن الحيازة لدى األشخاص الذين ال تتوفر أي معلومات عنهم، وبالتالي ال يت

تم جمعها في المسوح األسرية باعتبارها بيانات على  حسابهم في البسط. يجب على أجهزة اإلحصاء الوطنية اإلبالغ عن البيانات التي

ذه مستوى فردي تتوافق مع المستجيب وال يتم استقراؤها على بقية أفراد األسرة. كما تجدر اإلشارة بوضوح إلى كل القيود التي تعيق تمثيل ه

 .، بما في ذلك من الذي تم تضمينه في التعدادالبيانات في البيانات الوصفية الخاصة بكل بلد بحيث يتم تقديمها اثناء رفع التقارير

ستظل البيانات مستخدمة في البلدان التي ليس لديها بعد أدوات استقصائية تغطي األفراد، بينما يتم توسيع القدرة على توسيع نطاق أخذ 

حصائي السكاني والدراسات العينات واإلبالغ الذاتي الفردي من قبل أجهزة اإلحصاء الوطنية بشكل تدريجي من خالل المسح اإل

االستقصائية المتعددة المؤشرات ونظام إدارة السجالت والمحفوظات وغيرها من أنواع المسوح بالتنسيق مع منظمة األغذية والزراعة وهيئة 

، ١-أ-٥و  ٢-٤-١األمم المتحدة للمرأة. تتطلب مواجهة هذا التحدي جهودًا مشتركة. سوف يعمل األوصياء على مؤشرات حقوق األرض 

وأصحاب المصلحة المعنيين من قطاع األراضي، مع أمناء مؤشرات أهداف التنمية المستدامة األخرى أيضًا على إجراء مسح لألفراد، ال 

طنية لوسيما أجهزة اإلحصاء الوطنية، لتحديد األساليب الفعالة للبدء بملء الفراغ في البيانات المبلغ عنها ذاتياً. يجب دعم أجهزة اإلحصاء ا

لجمع البيانات عن طريق إجراء مقابالت مع أفراد األسرة البالغين. سيستفيد األوصياء من عمل مشروع األدلة والبيانات من أجل تحقيق 

التابع لألمم المتحدة ، على وجه الخصوص، ألنه األكثر تقدماً في استخدام واختبار منهجيات ومقاربات تراعي  EDGE المساواة بين الجنسين

 .وارق بين الجنسين. فقد وجدوا أن هذا النهج مجدٍ وطوروا مواد تدريبية وأدوات خاصة بجمع البيانات المناسبة لهذا الجهدالف

4.C. طريقة االحتساب 

ن  البالغين الذين يملكون الوثائق الخاصة باألرض المعترف بها قانونًا بين مجموع السكا  حاالتمن جزأين: )أ( يقيس   ٢-٤-١يتكون المؤشر  

اآلمنة في األرض بين السكان البالغين.في حين يركّز )ب( على حاالت البالغين الذي البالغين؛ لحقوقهم  الجزء  ن يبلغون عن تصّورهم  يوفر 
 )أ( والجزء )ب( مجموعتين متكاملتين من البيانات حول أمان حقوق الحيازة، الالزمة لقياس المؤشر.

  

 x  100    يملكون الوثائق الخاصة باألرض المعترف بها قانوناً األشخاص الذين الجزء )أ(: 
  مجموع السكان البالغين           

 

 
آمنةاألشخاص  الجزء ب(:  100×   الذين يتصّورون أن حقوقهم 
 مجموع السكان البالغين  
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المسوح األسرية السكاني الوطني أو بيانات  التعداد  الجزء "أ" باستخدام بيانات  احتساب  إنشاؤها بواسطة النظام اإلحصاءات   سيتم  التي تم 
التي تم إنشاؤها بواسطة وكالة األراضي )حسب توفر البيانات(  .5الوطنية و / أو البيانات اإلدارية 

التعداد السكاني الوطني أو بيانات المسوح األسرية التي تتميز بأسئلة التصور   المتفق عليها عالمياً سيتم احتساب الجزء "ب" باستخدام بيانات 
 .1-1-5من خالل اجتماعات الجمعية العامة العادية والموحدة ضمن وحدة نمطية مع األسئلة األساسية التي نوقشت في القسم 

 يعطي المؤشر وزناً متساوياً لكلَي المكونين.

  
 * الجزء )ب( 0.5* الجزء )أ( +   0.5=    ٢-٤-١المؤشر  

 

4.D  .التحقق 

و/أو البيانات اإلدارية المقدمة من الوكالة  جهاز اإلحصاء الوطنيحساب المؤشر من قبل أمناء الحفظ بناءً على بيانات المسح الصادرة عن 

 الحكومية.

 

4.E. التعديالت 

  .ال ينطبق

4.F  .( على  1معالجة القيم الناقصة )  ( على المستوى اإلقليمي2و )  البلدمستوى 

  .ال ينطبق

4.G.  المجاميع اإلقليمية 

  ال ينطبق.

4.H.    المناهج والتوجيهات المتاحة للبلدان بشأن تجميع البيانات على الصعيد

 الوطني

  .ال ينطبق

4.I  . إدارة الجودة 

محسوبة من وأو وكالة حكومية؛  جهاز اإلحصاء الوطني فقط )ولكن تم تنظيفها وتطبيق فحص الجودة( الصادرة عن الخاماستخدام البيانات 

 .قبل موظفي اإلحصاء البنك الدولي

 

4.J ضمان الجودة . 

  .ال ينطبق

4.K  . تقييم الجودة 

 .استيفاء معايير الجودة الموحدة

 

 
 القرار بشأن مصدر البيانات سيتم أخذه على مستوى البلد المعيّن.إن    5
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 والتفصيل  توافّر البيانات.  5

 :توافر البيانات

المستوى الثالث ولكن سيتم رفع طلب إلعادة تصنيفه ليكون من المستوى الثاني إلى االجتماع السادس من  تم تصنيف هذا المؤشر على أنه

تقوم مؤسسات إدارة األراضي بشكل روتيني  (.IAEG-SDGلفريق الخبراء المشترك بين الوكاالت المعني بمؤشرات أهداف التنمية المستدامة )

لة التي أبلغت عن وجود أنظمة إلكترونية للمعلومات الخاصة باألراضي، توليد البيانات المطلوبة دو 116ويمكن لـل بإنتاج البيانات اإلدارية.

 بتكلفة منخفضة بشكل روتيني، وعلى مستويات عالية من التفصيل، بمجرد تحديد طلبات لوحة متابعة أهداف التنمية المستدامة.

صعيد الوطني بجمع البيانات المتعلقة باألراضي في العديد من البلدان. توفر هذه قامت المسوح األسرية المتعددة الموضوعات والممثلة على ال

( حصة 2و) ( حصة األفراد الذين لديهم حقوق موثقة قانونًا؛1البيانات المعلومات، بشكل منفصل لألراضي السكنية وغير السكنية، حول )

نوع  )أ( يانات الخاصة باثنين من العناصر الرئيسة األخرى، على وجه التحديدكما توفّر هذه المسوح الب األفراد الذين يرون أن حقوقهم آمنة.

 التي نوقشت أعاله. التفصيالتوغيرها من  الوثائق المبلّغ عنها و )ب( تصّور أمن الحيازة بحسب نوع الحيازة

 

 :التسلسل الزمني

 

 :التفصيل

الفريق العامل المعني بتفصيل البيانات، وهو مجموعة  المعايير التي وضعها باستخدامسيتم تفصيل هذا المؤشر حسب الجنس ونوع الحيازة، 

 .6فرعية تابعة لفريق الخبراء المشترك بين الوكاالت المعني بأهداف التنمية المستدامة

 

 

 االنحراف عن المعايير الدولية/المقارنة .  6

 :مصادر التباين

  ال ينطبق.
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 من أهداف التنمية المستدامة   ٢-٤-١إجراءات اجتماعات فريق الخبراء بشأن المؤشر  
المسح:   اجتماعات فريق الخبراء حول تطوير المنهجية باستخدام بيانات 
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 اجتماعات فريق الخبراء حول تطوير المنهجية باستخدام البيانات اإلدارية
 (http://documents.worldbank.org/curated/en/482991505367111149/pdf/119691-WP-P095390-PUBLIC-

SDGEGMproceedingsuseofadministrativedatalandagencies.pdf)  

 

المستدامة التنمية  أهداف  البيانات عن مؤشري  لجمع  األراضي: نهج متكامل  في  األفراد  األغذية     ١-أ-٥و   ٢-٤-١قياس حقوق  )منظمة 

اإلعداد؛ والزراعة، موئل األمم المتحدة، هيئة األمم المتحدة للمرأة، البنك الدولي(. نسخة للمسوح المنزلية  وحدة إلجراء المقابالت الفردية قيد 
    s://www.fao.org/publications/card/en/c/CA4885ARhttpمتاح على: مع المجيبين بالنيابة؛

 

  

http://documents.worldbank.org/curated/en/482991505367111149/pdf/119691-WP-P095390-PUBLIC-SDGEGMproceedingsuseofadministrativedatalandagencies.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/482991505367111149/pdf/119691-WP-P095390-PUBLIC-SDGEGMproceedingsuseofadministrativedatalandagencies.pdf
https://www.fao.org/publications/card/en/c/CA4885AR
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ANNEX:  (قيد الترجمة) 
 

Full methodology development narrative (including list of pilot countries, data and other results from 

pilot studies) 

 

METHODOLOGICAL DEVELOPMENT 
Global consultations on the methodological developments of this indicator were conducted with a 

diverse range of participants and partners. The custodian agencies, working directly with NSOs and land 

agencies, developed tools and capacity development packs, followed by computation of  data points for 

relevant variables for this indicator for several countries on a pilot basis, using existing data sources from 

nationally representative surveys and census and, in exceptional cases, rigorous impact evaluations 

without national coverage. 

 

Methodology development and piloting results 

 

Formulas and combining different elements 

 The process used for methodology development are presented above. As discussed in detail there, 

indicator 1.4.2 comprises two parts: (A) measures the incidence of adults with legally recognized 

documentation over land among the total adult population; while (B) focuses on the incidence of adults 

who report having perceived secure rights to land among the adult population. Part (A) and part (B) 

provide two complementary data sets on security of tenure rights, needed for measuring the indicator. 

Part (A): 

 
People  (Adult) with legally recognized  documentation  over  land

Total  adult population 
 X 100 

 

 

 

Part (B): 

 
People  (adult)who perceive  their rights as secure

Total  adult population 
 X 100 

 

 

The computation formula has built in system for computing the individual components of this indicator.  

 

a) Where survey data are collected separately for agricultural and residential land, double counting 

is avoided by adjusting for households that access both types of land simultaneously.  

b) Strata title: cases where a residence is in an apartment building, the rights to the residency are 

counted as rights to the land.  

c) For purposes of retrospective data collection, parcels that are already affected by a dispute are 

also included in the reporting below on fear for involuntary loss of land. 

 

As required by the indicator definition, any component can be disaggregated by gender and tenure type. 

 

The national censuses or household surveys by the national statistical system were used to assess the 

number of people to access any land either through individual or joint ownership or via rental. Gender 

was calculated from surveys or calculated by land agencies using administrative data. 
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More detailed technical issues, e.g. ways to deal with proxy reporting by one member of the household 

on and when and how administrative data can be used are explained in the draft meta data for SDG 1.4.2. 

 

Piloting results 
Results from applying the methodology to select data are summarized in Table 1. They demonstrate not 

only the viability of the methodology, including the scope for how survey and administrative data to 

complement each other in a useful way, as well as the ability to derive a meaningful and actionable 

indicator. Rather than discussing substantive implications and actionability at country level, we focus on 

cross-cutting and data issues, illustrating in particular how different data sources can usefully 

complement each other. 

 

Table 1: Selected countries with data on indicator 1.4.2 

 

Country/Region Data 
Source(s) 

Year Land access via Formal Perceived Index Gender 

  Ownership Rental Document Security   

Africa        

Benin INSAE, MCC 
& Admin 

2011 0.809 0.047 0.113 0.903 0.51 0.123 
 

Lesotho MCC 2013 0.914 0.029 0.611 0.929 0.77  

Mozambique INE 2011 0.882 0.033 0.498 0.811 0.65 0.112 

Malawi NBS 2015 0.868 0.023 0.019 0.697 0.36 0.226 
Nigeria NBS 2013 0.741 0.025 0.021 0.741 0.38 0.162 

Rwanda LSMS-ISA & 
admin data 

2015 0.886 0.002 0.858 0.969 0.91 0.864 

Tanzania LSMS-ISA 2013 0.839 0.123 0.250 0.960 0.61 0.339 
Uganda LSMS-ISA 2014 0.902 0.080 0.080 0.919 0.50 0.525 

Asia        

Korea, Rep. Census & 
Admin 

2016 0.723 0.237 1.000 0.960 0.98  

Mongolia MCC-SHPS 2012 0.809 0.163 0.654 0.966 0.81 0.268 

Americas         

Costa Rica Census & 
Admin 

2011 0.699 0.279 1.000 0.978 0.99  

Europe        

Belgium Census & 
Admin 

2011 0.628 0.362 0.948 0.939 0.94 0.543 

Netherlands Census & 

Admin 

2011 0.539 0.429 1.000 0.968 0.98 0.640 

Oceania        

New Zealand Census & 
Admin 

2013 0.607 0.327 0.990 0.925 0.96  

Source: SDG Indicator 1.4.2 Global Database 

 

Selected data comments 
The data on formal documentation of land rights of the indicator are self-reported from household 

surveys for most low-income countries or from land agencies’ records. Ranging from less about 2% in 
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Malawi and Nigeria to full coverage in Costa Rica, the Netherlands, and Korea, there is enormous 

variation in this part of the indicator across countries. 

 

Data on perceived tenure security, which is from survey data and self-reported for all except the 

European countries and Costa Rica. In the latter case, we used the share of the population who, 

according to the population census or household surveys, either report owning or renting land or their 

residence to represent the share of the population who enjoy legally recognized documentation and by 

implication whose tenure is legally secure. 

 

Benin: Administrative data indicate that the population have received individual documents based on the 

Plan Foncier Rural, but also suggest that, with about 12% of documents registered in their name, women 

have not benefited to the extent that may be expected.  

 

Costa Rica: Administrative records suggest that in Costa Rica, all land is covered with land records. But 

census data indicate that some 2.5% of the population still suffers from precarious tenure, highlighting 

that even in cases where administrative data are available, they need to be linked to population-based 

evidence to give a fuller picture.  

 

Malawi: Although the Government is engaged in an ambitious effort to digitize available records that 

would provide a basis for better land administration and reporting, only information from household 

survey data is available. The survey data point to high levels of tenure insecurity that are mostly gender 

related. 

 

Nigeria: As a federal country, several states in Nigeria have administrative data that are of sufficient 

quality for reporting for the pilot. Data suggest that insecurity is high and, in many cases, is caused by the 

state due to expropriation.  

 

Rwanda: A representative survey is available and points towards high levels of tenure security. However, 

information on the gender distribution of legally recognized documentation can be more reliably 

obtained from administrative data that show that more than 86% of women have land registered in their 

name either individually or jointly and perception of tenure security is high.  

 

The Netherlands: This case shows that administrative data can be gender-disaggregated, and that in an 

advanced economy the share of individuals accessing land through various forms of institutions is high.  
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The Questionnaire Module with essential question for reporting on SDG 1.4.2 
The module with essential questions for reporting on 1.4.2 is discussed in detail below. The module is 

developed by the UN Habitat and the World Bank, together with FAO and UN Women, with inputs from 

other stakeholders through GDWGL and GLII, and supported by the Living Standard Measurement Survey 

(LSMS) team.  

 

The results of the EDGE project and other recent evidence suggest that individual level data collection is 

preferred to potential proxy respondents (where feasible). 

 

Because of the scalability benefits of collecting data for both indicators simultaneously, the module is 

designed to provide the data required to compute indicators 1.4.2 as well as 5.a.1. Only the essential 

questions for indicator computation are included, however, the module may be expanded upon as 

needed by NSOs to address a wider range of land tenure issues relevant at the country level.  

 

The module example, appended to this note is designed as a household level questionnaire in which a full 

roster of parcels is collected at the household level and the module is then implemented for each parcel, 

where the respondent is the most knowledgeable household member for the given parcel.  

 

The module incorporates lessons learnt from methodological experiments1, as well as from 

implementation at national scale by the national Statistical Office of Malawi in its 2016/17 Integrated 

Household Survey (IHS4). The IHS4 interviewed 12,480 cross-sectional households across 780 EAs, and in 

parallel, revisited a national sub-sample of 2,516 households that had been previously interviewed in 

2010 and 2013. As part of the IHS4 panel component, the survey administered up to 4 adult individual 

interviews per household. The modules asked separately questions regarding (i) reported ownership, (ii) 

economic ownership, (iii) documented ownership, and rights to (iv) sell, (v) bequeath, (vi) use as 

collateral, (vii) rent out, and (viii) make improvements/ invest. 

 

Indicator 1.4.2 considers two aspects of tenure security: documentation and perception. Only 

documentation that is official, and therefore provides legally protected tenure rights, is considered under 

indicator 1.4.2. That is combined with perception of tenure security, which is captured through the 

respondent-estimated probability of involuntary loss of land rights in the next five -year period and the 

reported right to bequeath. 

 

While the module has been carefully designed to be as universal as possible to maintain comparability of 

the computed indicator across time and space, certain questions, marked in the questionnaire, will 

require customization at the country level. Customization cannot be avoided in full due to the varying 

legal systems and land tenure arrangements across countries. Collection of metadata, including the 

identification of legally recognized documentation in the particular country context must take place prior 

to implementation of the module. 
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The Questionnaire Module 
The questionnaire module assumes a survey that has households as the unit of enumeration and analysis, 

and where a household roster is used to identify household members and collected basic information on 

their demographics including age and gender. In this process, each household member is assigned a 

unique identifier (HHID). In the Annex, the questions are color-coded to identify those required for 

indicator 1.4.2 only, for indicator 5.a.1 only, for both indicators, and those included for disaggregation or 

other analytical purposes. In what follows, practical issues for implementation are discussed, and 

explanatory notes on each individual question presented. 

 

Scalability & Up-Take 
While it is to be expected that the module will be usually implemented in conjunction with a larger 

survey operation, nothing prevents users to implement it independently. Implementing the module in 

the context of multi-topic surveys will increase its analytical value as, beyond generating an indicator for 

the SDG monitoring process, countries would be in a position to explore how land tenure issues relate to 

other development outcomes, including other SDG goals. The custodians foresee implementing the 

module as part of Living Standard Measurement Study (LSMS) surveys and the Urban Inequality Survey 

(UIS), and will be discussed with the USAID-funded Demographic and Health Surveys (DHS) programme, 

and UNICEF Multiple Indicator Cluster Surveys (MICS). Any nationally representative sample survey can of 

course become a vehicle for implementing the module. The custodians envisage working with National 

Statistical Offices to engage in dissemination and capacity development, as integrating the module in 

national statistical programs is the only viable way to ensure sustainability of the data collection process 

and ownership of the results by countries. 
 

Implementation Method 
The questionnaire module has been designed for paper assisted personal interviewing (PAPI) 

implementation to have the widest reach. However, an electronic version of the questionnaire will be 

created by the custodians for use in computer assisted personal interviewing. The application will be 

created using the World Bank’s open access CAPI platform, Survey Solutions (solutions.worldbank. org), 

and will be made publicly available. The CAPI application can be customized from the base module as 

necessary. Implementation of the module via CAPI is recommended, as this can minimize data entry 

errors, allow for more immediate data review and analysis, and enable quick use of photo aids (which can 

improve data quality). 

 

Before Going to the Field: Collecting Metadata 
In this context, metadata refers to the classification of land documentation into legally recognized and 

unrecognized types as defined for indicator 1.4.2. The metadata will vary by country and will therefore, 

need to be released along with the computation of the indicator for transparency, and update in the case 

of changes in the regulatory frameworks. The metadata will identify which types of documentation are 

legally recognized, and therefore, what constitutes secure tenure. Questions on unrecognized and/or 

informal documentation can be asked separately, but is not considered in the computation of Indicator 

1.4.2. 

 

Question-by-Question Guidance 
The implementation of the questionnaire included in the Annex is fairly intuitive, yet it is recommended 

that prior to its implementation, adequate training is provided and an enume rator manual is produced to 
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guide data collection, including with images of the range of tenure related documentation in use by land 

holders. Detailed explanatory notes on each question are found below, which can be used to develop 

such manuals. Where customization is necessary, this is indicated. Annex I also indicates skip patterns 

(indicated by the arrow sign ‘>>’). 

 

Guidance for sample questionnaire annex 1 (household survey with parcel roster) 

 

 
 
 
 
RESPONDENT ID: 

The respondent ID is the ID of the person responding for the respective parcel, 
recorded from the household roster. The respondent should be the most 
knowledgeable household member for each parcel. Therefore, the respondent 
may differ for each parcel.  
 
The optimal respondent should be identified through a discussion amongst the 
enumerator and all adult members of the household (or as many as possible) 
prior to beginning the module. During this meeting, the full roster of parcels 
should be recorded and the optimal respondent identified for each. 

 
 
 
 

Q1: 

The roster of parcels should contain all parcels used by, owned by, or occupied by 
any household member(s) at the time of the interview. Alternatively, a single set 
date could be identified for a given survey. This option is especially applicable in 
when fieldwork is conducted over an extended period of time (such as a 12-

month rolling fieldwork design). The first parcel listed should be the parcel on 
which the household resides. 
 
The parcel name must be unique to each parcel, as it will be used to refer to the 
specific parcel throughout the remainder of the module. In the case of panel 
surveys, or surveys with multiple visits, parcel names referring to a crop grown, 
for example, should be avoided as that may change over time. 

 
 
 

Q2: 

Parcel area has been included in the module to allow for disaggregation of the 
indicator (for example, for smallholder farmers only). Farmer estimation of parcel 
area should be collected for all parcels. Additionally, GPS measurement of parcels 
is strongly advised, wherever feasible. Recent evidence points to systematic bias 
in farmer estimates of land area1. 
 
Land area units must be customized for the country context. 

 
Q3: 

Parcel acquisition type is used as a filter question for the following questions, 
allowing for maximum efficiency in skipping questions where possible. Response 
code to be reviewed in light of the country context. 

Q4: The tenure system of the parcel is used to disaggregate indicator 1.4.2. Response 
codes to be reviewed in light of the country context. 

 
 

Q5: 

The primary use of the current parcel is used to disaggregate indicator 1.4.2, and 
to identify land subject to indicator 5.a.1, which pertains to agricultural land. In 
some cases, such as when land is rented out, the actual use may not be known, 
hence the inclusion of the “Don’t Know” response. However, wherever possible, 

the actual use of the land, rather than current ownership or use arrangements, 
should be recorded. 

 
Q6: 

Question 6 identifies the owner(s) or use right holder(s) of the parcel, as reported 
by the respondent. Multiple household members may be listed, as joint 
ownership/use right holding is common. 

 
 
 
 

Q7: 

This module only seeks to identify the possession of documents that are pre -
determined to be legally recognized in the given context. Question 7, therefore, 
asks about the possession of documents from a specific government agency(ies). 
Examples of relevant documents are embedded in the question to provide 
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context to the respondent and to clarify that documents other than title deeds 
are relevant. 
 
The government agency(ies) and example documents embedded in the question 
must be customized for the country context. Refer to the section above on 
metadata for guidance on determining what is to be classified as legally 
recognized. 

 
 
 
 
 

 
Q8: 

If the response to Question 7 is “yes”, question 8 is answered to record the 
specific type of documents held by the household, and which members are 
named on each. Codes must be customized at country level to include all legally 
recognized documents (as determined through the pre-survey preparation of 
metadata). Rental contracts of some form should be included, as long as rights 

are legally protected.  
 
To minimize errors in naming and classifying documents, a photo aid containing 
an image of all legally recognized documents should be constructed and shown to 
the respondent. The integration of visual aids (e.g. a photo of an actual document 
of the reproduction of a facsimile) is most easily done in a CAPI application, but 
can also be integrated in traditional PAPI interviews. 

 
 
 

Q9: 

The right to sell the parcel is captured in questions 9 and 10. Question 9 is a filter  
question, asking if any household member has the right to sell the parcel, either 
alone or jointly.  That is, if any household member has the right to sell (or believes 
they have the right to sell) whether that be alone or with the 
approval/signature/etc. of another person either within or outside the household, 
the respond should be “yes”. This question is skipped for parcels acquired 
through short-term rentals (<3 years) and sharecropping-in. Questions on the 
right to sell are used for computation of indicator 5.a.1 only. 

 
Q10: 

List the ID codes of the household members that have the right to sell the parcel. 
If there are any external members that have the right to sell, enter the code 
accordingly. This question is skipped for parcels acquired through short-term 
rentals (<3 years) and sharecropping-in. 

 
 
 

Q11: 

The right to bequeath the parcel is captured in questions 10 and 11. Question 10 
is a filter question, asking if any household member has the right to bequeath the 
parcel, either alone or jointly.  That is, if any household member has the right to 
bequeath (or believes they have the right to bequeath) whether that be alone or 
with the approval/signature/etc. of another person either within or outside the 
household, the respond should be “yes”. This question is skipped for parcels 
acquired through short-term rentals (<3 years) and sharecropping-in. Here, 
bequeath is defined as the ability to transfer rights to the parcel either in life or in 
death. 

 
Q12: 

List the ID codes of the household members that have the right to bequeath the 
parcel. If there are any external members that have the right to bequeath, enter 
the code accordingly. This question is skipped for parcels acquired through short-
term rentals (<3 years) and sharecropping-in. 

 
Q13: 

Question 13 identifies the likelihood of involuntarily losing ownership/use rights 
to the parcel in the next five years. Responses are made on a scale from 1 to 7, 
with 1 being not at all likely and 7 being extremely likely.  
 
This question is asked about each owner/use right holder separately that was 
identified in Question 6 (but asked all to the same parcel-level respondent). This 
formulation of the question allows for the observance of intra-household 
insecurity, for example involuntary transfer of rights from female to male 

household members. For parcels acquired through short-term rental (<3 years), 
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the question will be asked for likelihood of involuntary loss in the remaining 
duration of the contract. 

 



Last updated: August 2021 
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