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  البیانات الوصفیة لمؤشر أھداف التنمیة المستدامة
(Harmonized metadata template - format version 1.0) 

 

 معلومات المؤشر .0
0  .aالھدف . 

 المساواة بین الجنسین وتمكین كل النساء والفتیات تحقیق: ٥الھدف 

0.bالغایة . 
المرأة حقوقا متساویة في الموارد االقتصادیة، وكذلك إمكانیة حصولھا على حق الملكیة والسیطرة على إجراء إصالحات لمنح : أ-٥ الغایة

 األرض وغیرھا من الممتلكات، وعلى الخدمات المالیة، والمیراث والموارد الطبیعیة، وفقا للقوانین الوطنیة

0.cر. المؤش 
(أ) نسبة مجموع المزارعین الذین یمتلكون أراض زراعیة أو لدیھم حقوق مضمونة في األراضي الزراعیة، حسب الجنس؛  :۱-أ-٥المؤشر 

 و (ب) حصة المرأة بین المالّك أو أصحاب الحقوق في األراضي الزراعیة، حسب نوع الحیازة

0.d. السلسلة 
 

0.eالبیانات الوصفیة  ث. تحدی 
 2021 سبتمبر/أیلول 15

0.f  .المؤشرات ذات الصلة 
 ۲-٤-۱مؤشر أھداف التنمیة المستدامة 

0. g. المنظمات الدولیة المسؤولة عن الرصد العالمي 
 )FAO( منظمة األغذیة والزراعة لألمم المتحدة (فاو)

 

 البیاناتاإلبالغ عن   .1
1.A  .المنظمة 

 )FAO( منظمة األغذیة والزراعة لألمم المتحدة (فاو)

 

 التعریف والمفاھیم والتصنیفات.  2
2.A  .التعریف والمفاھیم 

 التعریف:

 مؤشِّرین فرعیَّین. منھذا المؤشر  یتألف

ھو قیاس االنتشار. مھمتھ قیاس انتشار األشخاص في المجتمع الزراعي الذي یملكون حقوق ملكیة أو حیازة أراض  المؤشّر الفرعي (أ)
 زراعیة، وھو مفصّل بحسب الجنس.

 حسب الجنس 100* عدد األشخاص المزارعون الذین یملكون حقوق ملكیة أو حیازة أراض زراعیة

ن یمجموع المزارع   
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 یركّز على تكافؤ الجنسَین، ویعمل على قیاس مدى حرمان النساء من حقوق ملكیة أو حیازة األراضي الزراعیة. المؤشّر الفرعي (ب)

 

حسب نوع  100* عدد النساء المزارعون الذین یملكون حقوق ملكیة أو حیازة األراضي الزراعیة
الزراعیة يمجموع المزارعین الذي یملكون حقوق ملكیة أو حیازة األراض الحیازة  

 

 

 :والمصطلحات المفاھیم

 :ھي كما یلي، ۱-أ-٥حساب مؤشر جمع البیانات الالزمة إلفي  المفاھیم والمصطلحات األساسیة 

 األرض الزراعیة  •
  األسرة الزراعیة •
 السكان الزراعیین •
 حقوق الملكیة وحیازة األراضي الزراعیة •

 المرتبطة بالمؤشر:ما یلي تعاریف لكافة المفاھیم والمصطلحات یف 

 األرض الزراعیة:

)، تُعتبَر األرض "أرضاً زراعیّةً" وفقاً الستخدامھا. WCA( 2020وفقاً للتصنیف المُقتَرح من قبل البرنامج العالمي للتعداد الزراعي للعام 
 ة وتحدید الفئات الفرعیة.األمر الذي یتطلّب في العادةِ فترة مرجعیة من أجل تصنیف استخدام بقعةٍ معینةٍ من األرض الزراعی

 وكما یظھر في الجدول أدناه، إن األرض الزراعیة ھي مجموعة ثانویة من مجموع استخدام األرض.

 
 )2020ف استخدام األراضي (البرنامج العالمي للتعداد الزراعي للعام تصنیشكل األول: لا
 

 ، تشمل األراضي الزراعیة ما یلي:2020بشكل خاص، ووفقاً للبرنامج العالمي للتعداد الزراعي للعام 

• LU1- 1أراضي المحاصیل المؤقّتة 
• LU2-2أراضي المروج والمراعي المؤقّتة 

 
أنھا "كافة األراضي المستخدمة لزراعة المحاصیل ذات دورة نمو أقل من سنة" (بحسب   1 ).  WCA 2020المعّرفة على 

فالمحاصیل المؤقتة تشمل كافة المحاصیل التي بحاجة للغرس أو الزراعة بعد كل حصاد من أجل إنتاج جدید (كالحبوب). ویمكن  
الم المحاصیل  من  الكاملة  المجموعة  على  في  االطالع  ص.WCA 2020ؤقتة  التالي   165،  الرابط  على  المتوفر 

)i4913e.pdf-http://www.fao.org/3/a( 
 سنوات بالمحاصیل العشبیة أو العلفیة من أجل الجّز أو الرعي.  5المعّرفة على أنھا األرض التي تمت زراعتھا ألقل من     2

http://www.fao.org/3/a-i4913e.pdf
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• LU3-3األراضي البور المؤقتة 
• LU4-4أراضي المحاصیل الدائمة 
• LU5-5أراضي المروج والمراعي الدائمة 

 ما یلي: منھا یستثنىویركّز على األراضي الزراعیة، فھو یستثني كافة أشكال األراضي التي ال تُعتبر "زراعیة"،  ۱-أ-٥بما أن المؤشر 

• LU6-األراضي الواقعة ضمن المباني الزراعیة أو فناء المزارع 
• LU7-الغابات وغیرھا من األراضي الحرجیة 
• LU8-داخلیة والساحلیة إذا ما كانت جزءً من الملكیة)األراضي المستخدمة للزراعة المائیة (بما فیھا المیاه ال 
• LU9-.األراضي األخرى التي لیست مصنّفة في مكان آخر 

تحدید الفترة المرجعیة عند جمع البیانات  مما یستدعي الزراعیة فھي تتعلق بفترة مرجعیة محددة؛  االستخداماتذات األراضي ا فئة أمّ 
 المتعلقة باستخدام األراضي.

 

 :الزراعیونالسكّان  / الزراعیةاألسرة 

"السكان الزراعیون" كقاسم، عوضاً عن مجموع السكّان، ألن حقوق حیازة األراضي الزراعیة ھي ذات صلة خاصةً  ۱-أ-٥یستخدم المؤشّر 
 باألفراد الذین تعتمد معیشتھم على الزراعة. 

 فإن حقوق حیازة األراضي الزراعیة  والمراعي،من أراضي المحاصیل والمروج  ألن األراضي الزراعیة تشمل كالً  نظراً  ،اً تحدیدوبشكل أكثر 
األفراد ھم:  ۱-أ-٥فإن السكان المرجعیین (المقام) للمؤشر  وبالتالي،التي تشغل األرض و/أو تربي أو ترعى الماشیة.  المعیشیة ألسرا تالئم 

الثروة التي قامت بتشغیل األراضي لألغراض الزراعیة و/أو تربیة المعیشیة أي األسر  ،البالغون الذین یعیشون في األسر المعیشیة الزراعیة
 بغض النظر عن الغرض النھائي من إنتاج. الماضیة، اً االثني عشر شھرعلى مدار  الحیوانیة

 
إدراج جمیع األغراض  الزراعیة حتى لو تمت مقابلتھم في غیر موسمھا، في حین أنّ  المعیشیة األسر بتحدید تسمح الفترة المرجعیة الطویلة 

 التي تنتج لالستھالك الشخصي فقط.المعیشیة یشمل األسر 
 

یز المؤشر ینصب على األراضي ال تؤخذ المشاركة في الحراجة وقطع األشجار وصید األسماك وتربیة األحیاء المائیة في االعتبار ألن ترك
ألن  المرجعیین،التي لدیھا حقوق حیازة على األراضي الزراعیة ولكنھا ال تزرع األرض من السكان  المعیشیة الزراعیة. یتم استبعاد األسر

أفرادھا /لتي یعمل أعضاؤھاا المعیشیة یتم استبعاد األسر ذلك،المؤشر یركز على األسر التي ترتبط سبل عیشھا بممارسة الزراعة. عالوة على 
حیث یقوم  ‘زراعیةمعیشیة ’ في حین أنھ من المنطقي تصنیف أسرة الواقع،في القطاع الزراعي فقط كعاملین بأجر من السكان المرجعیین. في 

األسرة المعیشیة أحد أفراد التي یشغل فیھا  المعیشیة تربیة الماشیة بمفرده، ال یمكن قول الشيء نفسھ بالنسبة لألسرشخص ما بتشغیل األرض/
 األسرة. قتصادابألرض/ یربي الماشیة لشخص آخر ألنھ، في ھذا في الحالة، ال تعتبر األراضي الزراعیة أحد األصول ذات الصلة  االزراعیة

 
یحق لجمیع األفراد البالغین أن یُسألوا عن حالة حقھم في حیازة األراضي أسرة معیشیة زراعیة‘، ’ على أنھایشیة ف األسرة المععندما تصنّ 

 ةالمعیشی األسرألنھ في العدید من  االجتماعي،بشكل خاص من منظور النوع  اً مھم اً أمر المعیشیة الزراعیة. یعتبر اعتماد منظور األسرة
. المعیشیة لألنشطة الزراعیة لألسرة اً جوھری اً یقدمن دعم في حین أنھنّ  الزراعة،ما تعتبر النساء أنفسھن غیر مشاركین في  اً ، غالبالزراعیة

، بالنسبة لألسر وعلى وجھ الخصوص اآلخرین؛ المعیشیة عن سبل عیش أفراد األسرة اً مكن فصل معیشة الفرد تمامال ی ذلك،باإلضافة إلى 
 األسرةتالشي  تعتبر األرض من األصول المھمة لجمیع األفراد وحمایتھم في حالة و  الماشیة،األرض أو تربي في تعمل التي المعیشیة 
 .المعیشیة

 
 ومع ذلك،

 :لیس باألمر الھین، ألن المعیشیة تحدید مثل ھذه األسر

 
أو    3 زراعیة واحدة على األقل بسبب تعاقب المحاصیل  ي سبب آخر، ألعندما تتم إراحة األرض الصالحة للزراعة لسنة 

ف بالبور المؤقّت. وال تشمل ھذه الفئة األرض غیر المزروعة خالل وقت المسح  كاستحالة زراعة محاصیل جدیدة، وھذا ما یُعر
 سیتم غرسھا وزراعتھا قبل نھایة السنة الزراعیة.التي إنما  

كالفواكھ والمكسّرات، وبعض    4 الطویلة األمد التي ال تحتاج إلعادة زرعھا كل سنة،  ھي األراضي المزروعة بالمحاصیل 
 ھة، وغیرھا...أنواع المحاصیل المنبّ

 سنوات.  5األراضي المزروعة بالمحاصیل العشبیة العلفیة أو المتروكة كحقول بریّة أو كمراعٍ ألكثر من     5



2021أیلول/سبتمبر  15آخر تحدیث:   

I.  كانت أسئلة المسح تعتمد فترة زمنیة العمل الزراعي ھو عمل غیر نظامي بشكل كبیر ویتأثر كثیراً بالموسمیة، وبالتالي إذا ما
قصیرة، فھناك مخاطرة باستثناء أفرادٍ منخرطین بالعمل الزراعي ألنھم لم یمارسوا الزراعة خالل الوقت الذي تم فیھ المسح أو 

 ببساطة ألن مقابلتھم جرت خارج الموسم؛
II. ،من دون أي اتجاه للسوق (وبالتالي من دون دخل  تتم ممارسة الزراعة في بعض األحیان من أجل االستھالك الذاتي بشكل أساسي

) وبالتالي لیس من المفترض بالضرورة أن تشكّل نشاطاً اقتصادیاً   strictu sensuأو بدخل متدّنٍ

 
 الزراعیة: ياألراضحقوق ملكیة وحیازة 

 أرقام یمكن االعتماد علیھا ومقارنتھا عبر البلدان.إّن أمر تعریف وتفعیل حقوق الملكیة والحیازة ھو ألمر مثیر للتحدي من ناحیة تأمین 

 إّن ملكیة األرض، ھو حقٌّ معتَرف بھ قانونیاً للحصول على األرض واستخدامھا ونقلھا. في أنظمة الملكیة الخاصة، ھو حقٌّ مشابھ لحیازة
ض" إلى امتالك حقوق شبیھة بملكیة نظام الملكیة مطلقة المدّة. أما في األنظمة التي تملك الدولة فیھا األرض، فیشیر مصطلح "ملكیة األر

، والتي الخاصة كعقود اإلیجار الطویلة األمد مثالً، أو اإلشغال أو حقوق االستخدام من قبل الدولة، التي غالباً ما تكون ممتدّة على عدة عقود
 یمكن نقلھا. وفي ھذا السیاق، من األكثر مالءمة التحدُّث عن حقوق الحیازة.

)، فإن التركیز على الوثائق المقّرة قانونیاً EDGE( 6إلى ذلك، وكما شدّد مشروع األدلّة والبیانات من أجل تحقیق المساواة بین الجنسَینإضافةً 
 ال یكفي لتحلیل مدى تعقید الحقوق المرتبطة باألرض، خاصةً في الدول النامیة ومن منظور النوع االجتماعي. ویتمثّل العامل الرئیس الذي

 حدّ من التطبیق الشامل للوثائق القانونیة بتنّوع تدّخل مثل ھذه الوثائق المقیِّدة بشكل قانوني.ی

) وجود 1على الشروط الثالثة التالیة:  ۱-أ-٥ونظراً لما سبق، وأیضاً الحاجة إلى اقتراح مؤشّر ساٍر على المستوى العالمي، یعتمد المؤشر 
 ) حق التوریث.3) حق البیع؛ 2مستند معترف بھا قانوناً باسم الفرد؛ 

 وجود مستند مُعتَرف بھا قانوناً باسم الفرد )1

مالك أو  یشیر إلى وجود مستند یمكن للفرد أن یستخدمھ للمطالبة بحقوق ملكیتھ ألصٍل ما أمام القانون، استناداً إلى اسم الفرد المذكور على أنھ 
 صاحب ھذا المستند. 

ات التي یمكن اعتبارھا دلیالً ونظراً الختالف االنظمة القانونیة بین البلدان، من غیر الممكن تحدید بشكل واضح الالئحة الكبیرة من المستند
 كسندات رسمیة:على ضمان الحیازة. إال أنھ باالعتماد على إطار العمل القانوني القومي، یمكن اعتبار المستندات اآلتیة 

Fسند الملكیة: أداة مكتوبة أو مطبوعة تشكّل حكماً قانونیاً  •

7 

جیل االراضي وتؤمن دلیالً على الملكیة أو التكلیف باألرض شھادة إشغال أو شھادة أرض: ھي نسخة مصدّقة لوثیقة في نظام تس •
Fفي ذلك الوقت

8 

 اتفاقیة شراء: ھو عقد مبرم بین بائعٍ وشاٍر للتصّرف باألرض •
 شھادة مسّجلة لالكتساب الوراثي •
الشخص كمالٍك حقیقي.  شھادة الحیازة العرفیة: وھي مستند رسمي یشیر إلى مالك األرض أو كفیلھا ألن القانون العرفي قد أقّر بھذا •

ویمكن استخدامھا كدلیل على الحق القانوني على األرض. وتشمل ھذه الشھادات، من بین شھادات أخرى، شھادات الملكیة العرفیة 
 واالستخدام العرفي

إیجار األرض. ھو إذاً عقد شھادة مسّجلة لعقد االیجار الدائم أو الطویل األمد: ھي عقد اتفاقیة بین صاحب األرض والمستأِجر بشأن  •
Fإیجار أو مستند اتفاقیة یُستخدَم لصالح منفعة المستأِجر أو اإلیجار

9 
 سنوات) 3عقد إیجار مسّجل قصیر األمد (أقل من  •
شھادة صادرة لملكیات أو لتسجیالت الخصم: ھي شھادة تدّل على أن المالك الخصم یحصل على األرض بعد فترة شرعیة محددة  •

 سابقاً.

 
المصدر: "المبادئ التوجیھیة لألمم المتحدة المتعلقة بإنتاج احصائیات بشأن ملكیة األصول من منظور جنساني (المساواة بین الجنسَین)"   6

 .2017مسودة المبادئ التوجیھیة المقدّمة إلى اللجنة االحصائیة لألمم المتحدة في آذار/مارس 
 2003، فاو n land tenure”“Multilingual thesaurus o,المصدر: موسوعة   7
 2003، فاو ”Multilingual thesaurus on land tenure“,المصدر: موسوعة   8
 2003، فاو ”Multilingual thesaurus on land tenure“,المصدر: موسوعة   9
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ة تخطّي مسألة النقص في المستندات المكتوبة وتولید مؤشر عالمي صالح، من الضروري األخذ باالعتبار أیضاً حقوق نقل الملكیة، التي بغی
 تكون حاضرة حتى حینما تكون حقوق الحیازة غیر موثّقة.

یُعتبر حق البیع أو التوریث كوقائع تحمل قوة قانونیة ویتم تعریف نقل الملكیة على أنھ القدرة على نقل أصل معیّن خالل الحیاة أو بعد الموت. و
 على عكس إعالن مبلغ عنھ شخصیاً لحقوق الحیازة على األرض. وخاصةً:

 حق البیع: )2

 وھو یشیر إلى قدرة الفرد على نقل األصل المذكور بشكل دائم مقابل المنفعة النقدیة أو العینیة.

 حق التوریث: )3

ل األصل المذكور إلى شخص آخر بعد موتھ أو موتھا، بموجب وصیّة مكتوبة أو شفھیة (إذا ما كان البلد وھو یشیر إلى قدرة الفرد على نق
 یعترف بھا) أو عندما ال یترك المتوّفي أي وصیة، بموجب میراث بال وصیّة.

مبّرٌر بنتائج اختبارات الحقول السبعة الذي  إن القرار باالعتماد على البدائل الثالثة أعاله (توفّر المستند القانوني، وحق البیع، وحق التوریث)
). وقد أظھرت االختبارات، بشكل خاص، ما EDGEجرى ضمن إطار عمل مشروع األدلة والبیانات من أجل تحقیق المساواة بین الجنسَین (

 یلي:

غ عنھا غیر مدعومة باي نوع من المستندات االفتقار إلى موثوقیة الملكیة/ الحیازة المبلغ عنھا. فقد كنت غالبیة الملكیات والحیازات المبلّ  •
 وال حتى بحیازة أي نقل ملكیة.  

الحاجة إلى اعتبار أي شخص "كمالك" أو "صاحب حق الحیازة" فقط االفراد المرتبطین باألرض الزراعیة بموجب حق قانوني رسميّ  •
 بما في ذلك الملكیة القانونیة الرسمیة وأیضاً حقوق نقل الملكیة.

 ى الجمع بین تفویضات مختلفة بما أن ما من تفویض وحید یصلح في العالم أجمع.الحاجة إل •

2.B. وحدة القیاس 
(أ) نسبة مجموع المزارعین الذین یمتلكون أراض زراعیة أو لدیھم حقوق مضمونة في األراضي الزراعیة، حسب الجنس؛ و (ب) حصة 

 الزراعیة، حسب نوع الحیازةالمرأة بین المالّك أو أصحاب الحقوق في األراضي 
 

2.C. التصنیفات 
 .(WCA 2020) 2020العالمي للزراعة  التعداد-تصنیف استخدام األراضي 

 
 

 نوع مصدر البیانات وطریقة جمع البیانات.  3
3.A. مصادر البیانات 

 مصادر البیانات الموصى بھا
ـ الت المعیشیة أي األسر -زراعیة  معیشیة أسرعلى األفراد البالغین الذین یعیشون في  ۱-أ-٥یركز المؤشر   12ي مارست الزراعة خالل ال

الوطنیة ذات التغطیة المناسبة  المعیشیة دادات الزراعیة أو المسوح األسرالتع/الماضیة. وبالتالي، یمكن جمعھا من خالل المسوح اً شھر
من حیث التكلفة من التعدادات ألنھا تتم وفقاً لعیّنة تمثیلیة تُستخدَم الحقاً  بشكل عام، تُعتبَر المسوح أكثر كفاءة .الزراعیة المعیشیة لألسر

 لتقدیر المعاییر على مستوى السكان.
 موصى بھ لسببین رئیسیین:البیانات الالمسوح الزراعیة ھي مصدر 

الزراعیة لقطاع  ةبین الحیاز تربط فردیة توجد عالقة  البلدان،الزراعیة، وفي معظم  ات وحدة التحلیل الخاصة بھم ھي الحیاز .1
(أي  ۱-أ-٥فإن المسوح الزراعیة تلتقط بشكل جید السكان المرجعیین للمؤشر  لذلك،األسرة المعیشیة واألسر المعیشیة الزراعیة. 

 تمثیلیة على الصعید الوطني.لتولید تقدیرات  المفرطةالمعاینة  الزراعیة) وال تتطلب أي فرز مسبق أو  المعیشیة األسر
یمكن للمسوح الزراعیة أن تستوعب بسھولة األسئلة المتعلقة بحقوق حیازة األراضي الزراعیة، ألنھا تجمع في كثیر من األحیان  .2

 البیانات المتعلقة بالحقوق في األراضي الزراعیة وبیانات عن اإلنتاج الزراعي.
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 لعدة أسباب: ۱-أ-٥بیانات موصى بھ للمؤشر  مصدر  NHS(10تعد المسوح الوطنیة لألسر المعیشیة (
 أیضاً مصدر البیانات المشترك األكثر توفراً في البلدان النامیة والبلدان المتقدمة على حد سواء. تعتبر مسوح األسر المعیشیة .1
تمیل مسوح األسر المعیشیة الوطنیة إلى أن تكون واسعة النطاق وھي في العادة تُستخدم لتولید االحصاءات االجتماعیة والدیمغرافیة  .2

؛ ب) وتسمح باكتشاف الروابط بین ۱-أ-٥األسئلة التي یحتاج إلیھا احتساب المؤشر واالقتصادیة. وبالتالي: أ) یمكنھا أن تكیّف 
وخصائص فردیة وأسریة أخرى، كالتعلیم والصحة ومستوى الدخل إلخ...؛ ج) یمكنھا أن تشمل  ۱-أ-٥الوضع الفردي للمؤشر 

 بیانات إضافیة لتحلیل أكثر تفصیالً للمؤشر (كحجم األرض).

الزراعیة.  المعیشیة ، فمن الضروري تحدید األسر۱-أ-٥لرصد المؤشر  NHS المسوح الوطنیة لألسر المعیشیة خدامومع ذلك، إذا تم است
خاصة في البلدان/المناطق التي تعمل فیھا نسبة منخفضة من األسر المعیشیة في اإلنتاج الزراعي، قد تكون ھناك حاجة  ذلك،باإلضافة إلى 

، المعیشیة خاصة في المناطق الحضریة وشبھ الحضریة. في حالة عدم وجود مسوح زراعیة أو أسر المفرطة،إلى الفرز المسبق والمعاینة 
 :، ومع ذلك، فإن التعدادات تظھر بعض الجوانب السلبیة التالیة۱-أ-٥عیة لجمع البیانات عن الھدف یمكن استخدام التعدادات الزرا

 بشكل وثیق؛ ۱-أ-٥سنوات؛ وبالتالي ال تسمح للبلدان برصد تقدّم المؤشر  10كل  ھاغالباً ما یتم إجراء .1
 السكان؛ھي عملیات واسعة النطاق ومكلفة تركّز على تركیبة  .2
 .۱-أ-٥تعتمد بشكل كبیر على المستجیبین المحتملین، وھو نھج یعارض إجراء اختیار المستجیبین الذي یوصي بھ المؤشر  .3

 

 
 من یجب أن یستجیب؟ وكم ھو عددھم؟

عنھم، وب) تحدید من یجب أن یقوم باإلبالغ عن ھذه المعلومات. ) اختیار عدد األفراد الذین سیتم جمع المعلومات 1، من المھم ۱-أ-٥للمؤشر 
 یتم اقتراح خیاَرین:

: تتم مقابلة كل فرد من األفراد البالغین في األسرة المعیشیة بشأن حقوق ملكیتھ/ھا أو حیازتھ/ھا لألراضي الزراعیة الخیار األول •
 (نھج المستجیب الذاتي المطبّق على كافة األفراد)؛

: تتم مقابلة أحد أفراد األسرة البالغین بشكل عشوائي بشأن حقوق ملكیتھ/ھا أو حیازتھ/ھا لألراضي الزراعیة (نھج ثانيالخیار ال •
 المستجیب الذاتي المطبّق على فرد واحد).

األمثل. إال أنھ إذا أراد البلد  عملیّاً، ونتیجة عقبات المیزانیة والقیود الزمنیة، من شأن مقابلة فرد واحد بالغ من أفراد األسرة أن یكون الخیار
، فقد یقّرر جمع المعلومات عن كل فرد من أفراد األسرة، باستخدام البیانات ۱-أ-٥دراسة الدینامیة داخل األسرة أو زیادة الدّقة لتقییمات المؤشر 

 المبلّغ عنھا ذاتیاً.

، حیث تتم في العادة مقابلة أكثر باستخدام المستجیبین البدیلین ال یوصى النوع االجتماعي،عند جمع البیانات حول ملكیة األصول من منظور 
. إال أنھ إذا ما كان المسح المُستخدم لجمع بیانات  11فرد من أفراد العائلة معرفةً من أجل جمع المعلومات المتعلقة بكافة أفراد األسرة المعیشیة

 خدام المستجیبین البدیلین لجمع المعلومات عن كافة أفراد األسرة.ال یمكنھ اعتماد نھج االستجابة الذاتیة، عندھا یجب است ۱-أ-٥

 الحدّ األدنى لمجموعة البیانات

 :ملخصة في الجدول أدناه ال بد من وجود حدّ أدنى من مجموعة البیانات الحتساب المؤشر،
للتعرف على األفراد 

البالغین الذین یعیشون في 
زراعیة، معیشیة أسر 

 حسب الجنس

بشكل أساسي في الزراعة منذ أكثر  منخرطاً المعیشیة إذا ما كان فرداً واحداً على األقل من أفراد األسرة
 شھر؛ 12من 

 الفرد المُختار جنس
 الفرد المختار عمر

 أرض زراعیةأي  یملكإذا ما كان الفرد المختار 

 
10 Examples of NHS that could be used to generate the indicator 5.a.1 are: Household Budget Surveys (HBS), Living 
Standard Measurement Surveys (LSMS), Living Conditions Surveys, Labour Force Surveys (LFS) and Multipurpose 
Household Surveys. Demographic and Health Surveys (DHS) and Multiple Indicator Cluster Surveys (MICS) can be also 
used as data collection vehicle, provided that their individual questionnaires are administered to individuals beyond 
the age classes typically used in these surveys. 

غ الذاتي، مع متغیرات بحسب إن نتائج الدراسات الرائدة تظھر أن البیانات عن المستجیب البدیل تقدّم تقدیرات مختلفة عن بیانات االبال  11
%) وھھو األقل 10-%) والنساء (15-األصل ونوع الملكیة وبحسب جنس المالك. مثل ھذا التقدیر األقل شاناً فھو أكثر بالنسبة للرجال (

 % للنساء). 2-% للرجال و7-اعالناً عندما نلحظ الملكیة الموثّقة (
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لتحدید أصحاب 
أو أصحاب األراضي و/

الحقوق على األراضي 
 3الزراعیة على أساس 

 بدائل

أم ال (أو شھادة) تسمح ملكیتھ/ھا أو لھا مستند قانوني إذا ما كانت األرض التي یملكھا الفرد المستجیب 
 حیازتھ/ھا لألرض

المعترف بھا قانونیاً، إما وحده أو مع  ة مالك أو صاحب المستنداتبالئحإذا ما كان الفرد المُختار مدرجاً 
 شخص آخر

ء لوحده أو باالشتراك مع شخص أي أرض زراعیة أم ال، سوا یملك الحق ببیعإذا ما كان الفرد المُختار 
 آخر

أي أرض زراعیة أم ال، سواء لوحده أو باالشتراك مع  یملك الحق بتوریثإذا ما كان الفرد المُختار 
 شخص آخر.

 
 

 أسئلة اللتقاط السكان الزراعیین

 المؤشر،المعیشیة الزراعیة. لغرض ھذا ھم األفراد الذین یعیشون في األسر۱-أ-٥، فإن السكان المرجعیین (المقام) للمؤشر كما ذكر أعاله
الماشیة قامت بتشغیل األرض لألغراض الزراعیة و/أو تربیة ة معیشیة وینتمي إلى أسر اً المرجعیین إذا كان بالغن السكان م اً یكون الفرد جزء

 ، بغض النظر عن الغرض النھائي من االنتاج. مدار االثني عشر شھًرا الماضیة على

. یجب طرح األسئلة أدناه على المعیشیة الزراعیة عند استخدام المسح األسر المعیشیة تقترح الوحدة المقدمة في ھذا القسم كیفیة تحدید "األسر
 الماضیة. اً لى مدار االثني عشر شھرالزراعة ع فيالمعیشیة  . وھي تھدف إلى تسجیل مشاركة األسرةاً درایالمعیشیة  أكثر أفراد األسرة

ینالسكان المرجعی لتسجیلوحدة   
 االسئلة الوظ�فة

(الزراعة) ي آخر  )1( أرضبتشغ�ل أي  المع�ش�ة األ�ةهل قامت هذە   الفحص 
ا  12لألغراض الزراع�ة �ض  ؟)2(شهر�

 نعم .1
 )3ؤال  (أنتقل ا� الس                                                                                                              ال         .2

 1س

  المع�ش�ة  التصف�ة من األ� 
القاس�ة ح�ث كانت الزراعة تتم  

مأجورة   فقط كعمالة 

 ... هل تم تنف�ذ الزراعة
 )ضع عالمة ع� كل ما ينطبق(

األ�ة؟الل .1  ستخدام/استهالك 
 التجارة؟/من أجل ال��ــح  .2
أجر لآلخ��ن؟  .3  كعمل 

 2س

الحيوان�ة) وة  (ال�� ��ة أو رعا�ة المع�ش�ة األ�ةهل قامت هذە   الفحص  ع�ث شهر (مثل األبقار والماعز وثروة حيوان�ة  ب�ت ي  االثىض  الماض�ة؟ ا� ما إ� ذلك) خالل 
 نعم .1
 (تنت�ي األسئلة)  ال                                                                                                                            .2

 3س

  المع�ش�ة األ�  البسط التصف�ة من
/ رعا�ة   الماش�ة  ح�ث تتم ت���ة 
 فقط كعمل بأجر

/ رعا�ة   إجراء ت���ة  وة  الحيوان�ةتم   ... ال��
 (ضع عالمة ع� كل ما ينطبق)

األ�ة؟الل .1  ستخدام/استهالك 
 التجارة؟/من أجل ال��ــح .2
أجر لآلخ��ن؟ .3  كعمل 

 4س

 ذلك البساتین وحدائق المطبخبما في ) 1(
 الصیاغات البدیلة:) 2(

 الماضیة؟ أي أرض لألغراض الزراعیة خالل االثني عشر شھراً  بزراعة/استخدام المعیشیة • ھل قامت ھذه األسرة
 ؟شھراَ 12في آخر  إلنتاج المحاصیلبتشغیل أي أرض  المعیشیة • ھل قامت ھذه األسرة
 ؟شھراَ 12في آخر  إلنتاج المحاصیلأي أرض  بزراعة/استخدام المعیشیة • ھل قامت ھذه األسرة

 
التي لدیھا حقوق حیازة على األراضي الزراعیة ولكنھا ال تزرع األرض من السكان المرجعیین، ألن المؤشر  المعیشیة یتم استبعاد األسر
أفرادھا في عضاؤھا/أالتي یعمل  المعیشیة ، یتم استبعاد األسراً سبل عیشھا بممارسة الزراعة. أخیرالتي ترتبط المعیشیة یركز على األسر 

'' حیث یقوم زراعیة  "معیشیة القطاع الزراعي فقط كعاملین بأجر من السكان المرجعیین. في الواقع، في حین أنھ من المنطقي تصنیف أسرة 
یعمل فیھا أحد أفرادھا على التي المعیشیة بمفرده، ال یمكن قول الشيء نفسھ بالنسبة لألسر  الثروة الحیوانیةتربیة شخص ما بتشغیل األرض/

 .المعیشیة ، ال تعتبر األراضي الزراعیة أحد األصول ذات الصلة باقتصاد األسرةفي ھذه الحالة لشخص آخر فقط ألن الماشیةیربي  /األرض
****** 

یتم تقدیم  .۱-أ-٥استناداً إلى الحد األدنى من البیانات الموضوعة أعاله، نقدّم في ما یلي مجموعة األسئلة المُقترحة من أجل احتساب المؤشر 
 :نموذجین

 تكون من مجموعة الحد األدنى من األسئلة عند جمع البیانات على المستوى الفرديینموذج   .1
 جمع البیانات على مستوى القطعة أو الجزءیمكن إلحاقھا بالمسح عند نموذج  .2
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 مجموعة على المستوى الفرديالحد األدنى من مجموعة األسئلة ال

 مھمتھا الئحة األسئلة النموذجیة

. ھل تملك (كبدیل تستخدم أو تشغل) أي أرض زراعیة، إما وحدك أو 1س
 في شراكة مع شخص آخر؟

 
 نعم -1
 ال  -2

 )الوحدةق(انتھاء 

الملكیة المبلّغ عنھا (كالتصّور الذاتي لوضع المستجیب 
 بشأن الملكیة)

ما كان المستجیب یملك أرضاً ولیس یشیر ھذا السؤال إذا 
 أسرتھ.

یقیس الملكیة المبلّغ عنھا، التي تلتقط االدراك الذاتي 
للمستجیب بملكیتھ/ھا، بغض النظر إذا ما كان یملك أي 

 مستند قانوني

من األراضي الزراعیة التي تستخدمھا  ألي. ھل ھناك مستند قانوني 2س 
والتي تم إصدارھا أو تسجیلھا في السجل العقاري/ وكالة السجل العقاري، 
مثل سند الملكیة أو شھادة الملكیة أو شھادة االستحواذ الوراثي أو عقد 

 اإلیجار؟
 نعم -1
 4س >>ال  -2

 

 

یحدّد ھذا السؤال إذا ما كان ھناك أي مستند قانوني ألي 
التي یقول المستجیب أنھ یملكھا، تشیر حقوق  من األراضي

الملكیة أو الحیازة الموثّقة إلى ضرورة وجود أي مستند 
یمكن للفرد أن یستخدمھ لیطالب بملكیتھ أو حیازتھ لألرض 

 .بالقانون

أ ما نوع المستندات المتوفرة لألرض الزراعیة التي تمتلكھا أو تمتلك -3س
 حقوق االستخدام الخاصة بھا؟
 ، إظھار صورة للمساعدة 3سرد ما یصل إلى 

 
 لنوع الوثیقة: الكود

 صك ملكیة -1
 شھادة حیازة عرفیة -2
 شھادة إشغال -3
 وصیة مسّجلة أو شھادة مسّجلة الكتساب وراثي -4
 مشروع مسح -5
 شھادة مسّجلة لعقد ایجار دائم/ طویل األمد -6
 عقد ایجار مسّجل -7
 غیرھا (حدّد:                            ) -8

 

قائمة الخیارات المعروضة ھنا إرشادیة. من األھمیة 
بمكان أن تتضمن القائمة جمیع الوثائق القانونیة المعترف 

بھا/القابلة للتنفیذ بموجب القانون وفقًا لنظام حیازة 
 األراضي الوطني.

 ھل یِرد اسمك في أي من المستندات كمالك أو لدیك حقوق التصّرف؟  ب-3س
 نعم -1
 ال -2
 ال أدري -3

 رفض  -99

 كما أعاله
بسبب امكانیة ورود أسماء األفراد كشاھدین على مستند، 
من الضروري سؤال إذا ما كان المستجیب وارداً اسمھ 

 "كمالك" أو "صاحب" على المستند. 

. ھل تملك الحق في بیع أي من األراضي الزراعیة التي تمتلكھا أو 4س 
 آخر؟تمتلك حقوق استخدام لھا، سواء وحدك أم بالشراكة مع شخص 

 نعم -1
 ال -2
 ال أدري -3
 یرفض اإلجابة -4

 حقوق نقل الملكیة
یحصل ھذا السؤال على المعلومات بشأن إذا ما كان 
المستجیب یعتقد بأنھ یستطیع بیع األرض الزراعیة التي 
أبلغ أنھ یمتلكھا. وعندما یكون لدیھ ھذا الحق، ھذا یعني أنھ 
لدیھ الحق في نقل األرض بشكل نھائي إلى شخص آخر أو 

 ى أي ھیئة مقابل المنفعة النقدیة أو العینیة.إل
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. ھل تملك حق توریث أي من أجزاء األصل (الجزء المملوك أو 5س
 المستخدَم أو المشغول)، وحدك أم بالشراكة مع شخص آخر؟

 نعم -5
 ال -6
 ال أدري -7

 یرفض اإلجابة -99

 حقوق نقل الملكیة
یحصل ھذا السؤال على المعلومات بشأن إذا ما كان 
المستجیب یعتقد بأنھ یستطیع توریث األرض الزراعیة 
التي أبلغ أنھ یمتلكھا. وعندما یكون لدیھ ھذا الحق، ھذا 
یعني أنھ لدیھ الحق في منح األرض من خالل وصیّة شفھیة 

 أم خطیّة إلى شخص أو أشخاص آخرین بعد وفاتھ.

 

 االرضوحدةٌ یتم فیھا جمع البیانات على مستوى القطعة من 

 قد تختار البلدان جمع المعلومات على مستوى القطعة لسببَین:

 الزراعیة التي یمكن دمج األسئلة المتعلقة بحقوق الملكیة أو الحیازة فیھا بسھولة.القطعة بعندما یتضمن المسح بالفعل قائمة  .1
وسع من المعلومات إلجراء تحلیل شامل عندما یریدون تجاوز الحد األدنى من مجموعة البیانات لحساب المؤشر لجمع مجموعة أ .2

 12وحقوقھما وسیطرتھما على األراضي الزراعیة والرجل،لملكیة المرأة 

 
عندما یتم الحاق وحدة تتعلق بحقوق ملكیة أو حیازة أراض زراعیة بمسح موجود بالفعل، سیعتمد مجموع عدد وتسلسل االسئلة في ھذه الوحدة 

 ألھداف التنمیة المستدامة، یجب تطبیق القواعد التالیة: ۱-أ-٥ؤشر على أھداف المسح العامة وتركیبتھ. إال أنھ، من أجل احتساب الم

ᵢ ( ًالكمال إذا ما كان استبیان الدراسة االستقصائیة یلتقط بالفعل قائمة بالقطع التي تمتلكھا األسرة، یجب أن یُسأل المستجیب المختار عشوائیا
ك أي أرض زراعیة. إذا ما كان الجواب نعم، فیجب أن یحدد أي قطعة من وحدة حقوق ملكیة/حیازة االراضي الزراعیة إذا ما كان یملك/تمل

مي القائمة المولّدة ھو یملك. كما أنھ یجب إعطاء المستجیب الفرصة باإلبالغ عن أي قطعٍ غیر واردة في قائمة القطع األسریة. ویجب أن تنت
 یب (راجع المثال أدناه).األسئلة في ھذه الوحدة فقط إلى القطع الزراعیة التي یمتلكھا المستج

لفقرة إذا ما تمت مقابلة كل أفراد األسرة، یجب أن یتم خلق قائمة بالقطع على المستوى األسري ویجب اتباع نفس االجراءات التي اتُّبِعت في ا
 لكل فرد من أفراد األسرة المعیشیة.) ᵢالسابقة 

 
 المعیشیة االسراستناداً إلى قائمة القطعة وحدة حقوق ملكیة/ حیازة األراضي الزراعیة على مستوى القطعة 

 ك أو أسرتك األخرى؟. ھل تستخدم أو تمتلك أي أرض زراعیة، إما وحدك أو في شراكة مع أي أحد، بغض النظر عما إذا كانت األرض الزراعیة مستخدمة من قبل أسرت0س

 نعم -1

 (نھایة الوحدة)ال 

6س 5س   Q4 3س 2س    1س 
ھل تملك حق 

توریث ھذه 
[القطعة] وحدك أم 

بالشراكة مع 
 شخص آخر؟

 
 
 نعم -1
 ال -2

 ال أدري-98
یرفض  -99

 اإلجابة

ھل تملك حق بیع 
ھذه [القطعة] 

وحدك أم بالشراكة 
 مع شخص آخر؟

 نعم -1
 ال -2

 ال أدري-98
یرفض  -99

 اإلجابة

 

المستندات المتوفرة لألرض الزراعیة التي تمتلكھا أو تمتلك حقوق ما نوع 
 االستخدام الخاصة بھا؟

  ، إظھار صورة للمساعدة3سرد ما یصل إلى 
 

 :الكود لنوع الوثیقة
 صك ملكیة .1
 شھادة حیازة عرفیة .2
 شھادة إشغال .3
 وصیة مسجّلة أو شھادة مسجّلة الكتساب وراثي .4
 مشروع مسح .5
 ایجار دائم/ طویل األمدشھادة مسجّلة لعقد  .6
 عقد ایجار مسجّل .7
 غیرھا (حدّد:                            ) .8
9.  

 رموز االسم المدرجة؟
 نعم -1
 ال -2

 ال أدري-98
 یرفض اإلجابة -99

ھل ھناك مستند أو 
شھادة لھذه 

] الزراعیة ةعالقط[
صادرة عن السجل 
العقاري/ الوكالة 
العقاریة مثل سند 

شھادة الملكیة أو 
االستحواذ الوراثي 
أو عقد اإلیجار أو 

 اإلیجار؟
 نعم -1
 5س>> ال -2
 

بموجب أي 
نظام حیازة 
ھذا ھو ھذا 

 [قطعة]؟
 العرف -1
 ملكیة مطلقة-2
ملكیة -3

 المستأجر
 الدولة -4
حق  -5

المجتمع/المجم
 وعة

 التعاونیات-6
أخرى  -7

 (حدد)

 اسم القطعة
انسخ ھنا  المُسجل:

القطعة الزراعیة 
المدرجة في 

استبیان األسرة 
الذي یُحفظھ (بشكل 
منفرد أو مشترك) 
من قبل المجیب. 

بعد ذلك، اسأل 
األسئلة التالیة لكل 

 قطع

 ھویة القطعة
 

3مستند # |__| |__| 2مستند #   1مستند #    |__|  1 

 
12  A full list of data items, and their rationale can be found in UNSD (2019) 
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DOC 
TYPE 

NAME 
LISTED 

DOC 
TYPE 

NAME 
LISTED 

DOC 
TYPE 

NAME 
LISTED 

   

|__| |__| |__| |__| |__| |__|   

|__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__|  |__| 
 

 2 

|__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__|  |__| 
 

 ... 

|__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__|  |__| 
 

 N 

 
ᵢᵢᵢ ( األساسي قائمة بالقطع الزراعیة على المستوى األسري وتمّ اختیار أحد أفراد األسرة بشكل عشوائي لیدیر وما لم یلتقط االستبیان المسحي

یمكن خلق قائمة قطع مستجیبة في االستبیان الفردي من خالل سؤال المجیب عن تعداد كافة  وحدة حقوق ملكیة/حیازة األراضي الزراعیة،
 .القطع التي ي/تدیرھا (أنظر المثال أدناه)

 استناداً إلى قائمة قطع الفرد المجیبوحدة حقوق ملكیة/ حیازة األراضي الزراعیة على مستوى القطعة 

 ك أو أسرتك األخرى؟. ھل تستخدم أو تمتلك أي أرض زراعیة، إما وحدك أو في شراكة مع أي أحد، بغض النظر عما إذا كانت األرض الزراعیة مستخدمة من قبل أسرت0س

 نعم -2

 (نھایة الوحدة)ال 

6س 5س   Q4 3س 2س    1س 
ھل تملك حق 

توریث ھذه 
[القطعة] وحدك أم 

بالشراكة مع 
 شخص آخر؟

 
 
 نعم -1
 ال -2

 ال أدري-98
یرفض  -99

 اإلجابة

ھل تملك حق بیع 
ھذه [القطعة] 

وحدك أم بالشراكة 
 مع شخص آخر؟

 نعم -1
 ال -2

 ال أدري-98
یرفض  -99

 اإلجابة

 

المستندات المتوفرة لألرض الزراعیة التي تمتلكھا أو تمتلك حقوق ما نوع 
 االستخدام الخاصة بھا؟

 3سرد ما یصل إلى 
 

 :الكود لنوع الوثیقة
 صك ملكیة .10
 شھادة حیازة عرفیة .11
 شھادة إشغال .12
 وصیة مسجّلة أو شھادة مسجّلة الكتساب وراثي .13
 مشروع مسح .14
 األمدشھادة مسجّلة لعقد ایجار دائم/ طویل  .15
 عقد ایجار مسجّل .16
 غیرھا (حدّد:                            ) .17
18.  

 رموز االسم المدرجة؟
 نعم -1
 ال -2

 ال أدري-98
 یرفض اإلجابة -99

ھل ھناك مستند أو 
شھادة لھذه 

] الزراعیة ةعالقط[
صادرة عن السجل 
العقاري/ الوكالة 
العقاریة مثل سند 
الملكیة أو شھادة 

االستحواذ الوراثي 
أو عقد اإلیجار أو 

 اإلیجار؟
 نعم -1
 5س>> ال -2
 

بموجب أي 
نظام حیازة 
ھذا ھو ھذا 

 [قطعة]؟
 العرف -1
 ملكیة مطلقة-2
ملكیة -3

 المستأجر
 الدولة -4
حق  -5

المجتمع/المجم
 وعة

 التعاونیات-6
أخرى  -7

 (حدد)

 اسم القطعة
انسخ ھنا  المُسجل:

القطعة الزراعیة 
المدرجة في 

استبیان األسرة 
الذي یُحفظھ (بشكل 
منفرد أو مشترك) 
من قبل المجیب. 

بعد ذلك، اسأل 
األسئلة التالیة لكل 

 قطع

 ھویة القطعة
 

3مستند # |__| |__| 2مستند #   1مستند #    |__| 
 

 1 

DOC 
TYPE 

NAME 
LISTED 

DOC 
TYPE 

NAME 
LISTED 

DOC 
TYPE 

NAME 
LISTED 

  

|__| |__| |__| |__| |__| |__|   

|__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__|  |__| 
 

 2 

|__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__|  |__| 
 

 ... 

|__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__|  |__| 
 

 N 

 
3.B. طریقة جمع البیانات 

مصادر البیانات  یجب اللجوء الىالتي تجمع معلومات حول ملكیة األفراد لألراضي وحقوق الحیازة.  سوحمالیجب جمع البیانات من خالل 
 A. 3الموصى بھا واألسئلة التي ینبغي استخدامھا لجمع الحد األدنى من مجموعة البیانات في القسم 

. 
 

3.C  البیانات. الجدول الزمني لجمع 
 المطلوبة لحساب المؤشرات. تتعاون منظمة األغذیة والزراعة مع البلدان إلدراج األسئلة السموحیعتمد تقویم جمع البیانات على تكرار 

والمسوح الزراعیة والتعدادات من خالل أنشطة تنمیة المعیشیة  ، أي المسوح األسرالوطنیة الحالیة الالزمة لقیاس المؤشر في المسوح
 .اإلقلیمیة وتقدیم المساعدة الفنیة الالزمة لحساب المؤشر/درات على المستویات الوطنیةالق
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3.Dالزمني لنشر البیانات  ل. الجدو 
 لمطلوبة لحساب المؤشرات.یعتمد إصدار البیانات بشكل كبیر على تكرار المسوح ا

 

3.E  .  للبیانات  المزودة الجھات 
لمنظمة المسؤولة ھي وزارة الزراعة أو بشكل عام، لكن یمو ، الزراعیةالتعدادات  وأ. إذا ما تم استخدام المسوح األجھزة اإلحصائیة الوطنیة

 الزراعیة على مستوى البلد. أو التعدادات المنظمة المسؤولة عن إدارة المسوح

 

3.F. الجھات المّجمعة للبیانات 
FAO 

 

3.G. التفویض المؤسسي 
ذیة تتطلب المادة األولى من دستور منظمة األغذیة والزراعة أن تقوم المنظمة بجمع وتحلیل وتفسیر ونشر المعلومات المتعلقة بالتغذیة واألغ

  .والزراعة
 http://www.fao.org/3/mp046a/mp046a.pdf 

 
 

 اعتبارات منھجیة أخرى.  4
4.A. األساس المنطقي 
إلى رصد میزان النوع االجتماعي المتعلق بحقوق ملكیة وحیازة أرض زراعیة. یستند كل من المؤشر الفرعي (أ)  ۱-أ-٥ى المؤشر یسع

دم والمؤشر الفرعي (ب) على البیانات نفسھا وھما یرصدان ببساطة حقوق الملكیة والحیازة من زاویتَین مختلفتَین. ففي الواقع، في حین یستخ
الفرعي (أ) مجموع السكان الزراعیین من الرجال/النساء كسكّان مرجعیین، ویخبرنا عن عدد الرجال/النساء الذین یملكون األراضي، المؤشر 

 یركّز المؤشر الفرعي (ب) على السكان الزراعیین الذین یملكون حقوق ملكیة/حیازة األراضي، ویخبرنا عن عدد النساء من بینھم.

 صول على:وبالتالي من الكافي الح

 حسب الجنس)، وأراض زراعیة ( عدد األفراد البالغین في المجال الزراعي الذین یملكون حقوق ملكیة أو حیازة .أ
 مجموع السكان الزراعیین البالغین . ب

 .3ویرد ھنا بیان لكیفیة حساب المؤشرات الفرعیة باستخدام البیانات الواردة في الجدول 

 بیانات عن المثال التوضیحي 3الجدول 

 المجموع إناث ذكور  
البالغون من السكان الزراعیون الذین یملكون حقوق ملكیة/حیازة االراضي الزراعیة  110 10 100 األفراد 

 300 100 200 السكّان الزراعیّون
 

 .حسب الجنس ق ملكیة أو حیازة أراٍض زراعیة، المؤشر الفرعي (أ): النسبة المئویة لألفراد الذین لدیھم حقو

http://www.fao.org/3/mp046a/mp046a.pdf
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یقیس المؤشر الفرعي (أ) النسبة المئویة لألفراد الذین لدیھم حقوق 
عیة بین إجمالي السكان ملكیة أو حیازة مضمونة لألراضي الزرا

في  37بشكل عام، یمتلك  .، حسب الجنس في ھذا المثالالزراعیین
من السكان الزراعیین حقوق ملكیة أو   (100*110/300) المائة

حیازة على األراضي الزراعیة. عندما یتم تصنیف المؤشر حسب 
في المائة  50بین الجنسین ظاھرة للعیان:  التباینالجنس، تصبح 

من الرجال البالغین الذین یعیشون في أسر 
لكون حقوق حیازة مضمونة یمت  (100*100/200)زراعیة

في المائة من النساء  10لألراضي الزراعیة مقارنة بنسبة 
 . (100*10/100)البالغات، في ھذا المثال

 
یجب جمع  لذلك،، سنحتاج إلى تضمین نوع متغیر الحیازة لكل قطعة یمتلكھا األفراد. من المعادلة الجزء (ب) إلحتساب أخرى،من ناحیة 

 للمثال السابق. اً الجدول أدناه امتداد. یقدم القطعةالبیانات على مستوى 

 

روذك إناث المجموع   نوع الحیازة 

 عرفیة 15 3 18

الزراعیة الذین لدیھم  المعیشیة األفراد البالغون في األسر
 حقوق ملكیة/حیازة على األراضي الزراعیة

 ملكیة مطلقة 25 1 26

 ملكیة المستأجر 48 5 53

 أخرى 12 1 13

  المجموع 100 10 110

 
 
 

  النصیب  ):بالمؤشر الفرعي (

 

یركز ھذا المؤشر الفرعي (ب) على العدد اإلجمالي لألشخاص 
زراعیة) الذین لدیھم حقوق ملكیة أو  معیشیة (الذین یعیشون في أسر

حیازة مضمونة لألراضي الزراعیة. الغرض من ھذا المؤشر 
الفرعي ھو إظھار عدد النساء من ھؤالء األفراد حسب نوع الحیازة. 

تقل  الحیازة،یمكننا أن نرى أنھ بغض النظر عن نوع  المثال،في ھذا 
وق حیازة مضمونة حق الحصول علىاحتمالیة امتالك المرأة أو 

لألراضي الزراعیة. وتزداد الفجوة بشكل ملحوظ عندما ننظر في 
مقارنة بـ ) 100*1/26(في المائة فقط من النساء  4الحیازة الحرة: 

 .  في المائة في نظام الحیازة العرفیة 17
 

 

4.B. التعلیقات والقیود 
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، قد ینجم عن ھذا عیّنةً صغیرة الزراعیة واحد مُختار بطریقة عشوائیة من أفراد األسرة مؤھل إذا ما اعتمد البلد استراتیجیة مقابلة شخص
البلدان الحجم. ومن ھنا توصى البلدان بأن تأخذ بعین االعتبار تأثیر العینة الصغیرة الحجم على دقة التقدیرات. وإذا ما دعت الحاجة، قد تلجأ 

دیل، قد تعتمد البلدان جمع المعلومات . وكبالمؤھلون الواحدة أو حتى كافة أفرادھا الزراعیة في األسرةمؤھل إلى مقابلة أكثر من فرد واحد 
 عن جمیع أفراد العائلة من خالل مستجیب وسیط (الخیار األول أعاله).

یازة ومن الضروري أن یتم تفصیل المستندات القانونیة الواردة أعاله بغیة اعتماد فقط المستندات المُلِزمة أمام القانون والتي تضمن حقوق ح
 في السیاق الوطني. الفرد

 

4.C. طریقة االحتساب 
 كیفیة حساب المؤشر:

 كافة األفراد من السكان الزراعیین الذین:  األراضي الزرعیة یعتبر األشخاص مالكین لحقوق الحیازة ۱-أ-٥إن المؤشر 

 تقّر بضمان حیازتھم ألرض زراعیة قانونیة یُعتبَرون كمالكین أو حاملین لشھادة -

 أو

 یملكون حق بیع أرٍض زراعیة -

 أو

 یملكون حق توریث أرٍض زراعیةٍ -

یكفي وجود إحدى ھذه التفویضات لتحدید إذا ما كان الشخص مالكاً أو صاحَب حقوق حیازة على أرض زراعیة. ومن إیجابیات ھذا النھج 
ساواة بین الجنسَین، تؤمّن ھذه قابلیة تطبیقھ في بلدان مختلفة. واستناداً إلى تحلیل البلدان السبعة في مشروع األدلة والبیانات من أجل تحقیق الم

ثوا التفویضات القیاس األقوى لحقوق الملكیة/ الحیازة الذي یمكن مقارنتھ عبر البلدان. في الواقع، مازال من الممكن لألفراد أن یبیعوا وی وّرِ
ة مع حق البیع أو التوریث لجعلھا قابلة أیضاً حتى مع غیاب مستند معترف بھ قانوناً، وبالتالي یجمع المؤشر حقوق الملكیة / الحیازة الموثّق

 للمقارنة بین البلدان.

 من خالل صیَغ حسابیة على النحو التالي: ۱-أ-٥تفعیل المؤشر 

 المؤشر الفرعي (أ)

 

 مجموع السكان الزراعیین الذین یملكون:

 مستنداً قانونیاً باألرض الزراعیة أو حق بیعھا أو حق توریثھا

 

  بحسب ،  100 × 
  زراعیینال السكان  مجموع الجنس

 

 المؤشر الفرعي (ب)

 

 عدد النساء في مجال الزراعة الذین یملكون:

 مستنداً قانونیاً باألرض الزراعیة أو حق بیعھا أو حق توریثھا

حسب نوع   100 ×
 الحیازة
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 مجموع السكان الزراعیین الذین یملكون:

بیعھا أو حق توریثھامستنداً قانونیاً باألرض الزراعیة أو حق   

 

4.D  .التحقق 
 منظمة األغذیة والزراعة مسؤولة عن التحقق من الصیغ النحویة المستخدمة في حساب المؤشر وكذلك األسئلة.

 

4.E. التعدیالت 
األخرى.لم یتم إجراء أي تعدیل فیما یتعلق باستخدام التصنیف القیاسي ومواءمة تقسیم الفئات العمریة واألبعاد   

4.F  .) على المستوى اإلقلیمي2و (  البلدمستوى  ) على  1معالجة القیم الناقصة ( 
 على مستوى البلد: •

 .الوطنيال یتم احتساب البیانات على المستوى 
 

 على المستویین اإلقلیمي والعالمي •
  ال یتم احتساب البیانات على المستویین اإلقلیمي والعالمي

4.G.  المجامیع اإلقلیمیة 
 یتم تولید المجامیع االقلیمیة المُقاسة فقط عندما یقوم عدد كاف من البلدان في المنطقة باإلبالغ عن ھذا المؤشر.  

 

4.H.    المناھج والتوجیھات المتاحة للبلدان بشأن تجمیع البیانات على الصعید
 الوطني

   ة الخلفیة التي تصف المنھجیة والوثائق األخرى ذات الصلة المتاحة علىورق الاالعتماد على  بإستطاعة البلدان 
goals/indicators/5a1/ar-development-http://www.fao.org/sustainable/ ، على التعلیم اإللكتروني المتاح باإلضافة الى

https://elearning.fao.org/course/view.php?id=363 
 

4.I  . إدارة الجودة 
 .م تنفیذ الرقابة المنطقیة والحسابیة على بیانات التقاریریت

4.J  . ضمان الجودة 
 البرمجةصیغ تتعاون منظمة األغذیة والزراعة مع البلدان لتصمیم/استكمال/ تحسین استبیانات المسح والمساھمة في تطویر والتحقق من 

، وبالتالي فإن لمؤشرات من قبل المؤسسات الوطنیةساب المؤشر. یتم جمع البیانات الجزئیة للمسوح المستخدمة في حساب اتحالمستخدمة إل
 دتھا تقع على عاتق منتجي البیانات.جو

 

4.K  . تقییم الجودة 
للمؤشر عند تحدیثھ ومقارنتھ بالنتائج السابقة. بعض البلدان لدیھا بیانات تحتاج إلى مزید من  ةالنھائی اتیتم إجراء تقییم الجودة على التقدیر

 .إما التحقق من البیانات األولیة و/أو معالجة البیانات التقییم،
 

 والتفصیل  توافّر البیانات.  5

http://www.fao.org/sustainable-development-goals/indicators/5a1/ar/
http://www.fao.org/sustainable-development-goals/indicators/5a1/ar/
http://www.fao.org/sustainable-development-goals/indicators/5a1/ar/
https://elearning.fao.org/course/view.php?id=363
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 توافر البیانات:
 . 2017عام من قبل أي بلد منذ ال ۱-أ-٥بصفتھ مؤشر جدید، لم یتم بعد إنتاج المؤشر 

 
 تفصیل عن عدد البلدان التي یتم تغطیتھا حسب المنطقة، كما یلي:

   العالم
   افریقیا

   افریقیا الشمالیة
   افریقیا جنوب الصحراء الكبرى

  4 افریقیا الشرقیة
   افریقیا الوسطى
   افریقیا الجنوبیة
  3 افریقیا الغربیة

تَین    االمیركیّ
  1 الالتینیة ومنطقة البحر الكاریبيامیركا 

   منطقة البحر الكاریبي
   امیركا الالتینیة
   امیركا الشمالیة

   آسیا

   أسیا الوسطى

   شرق آسیا
  1 آسیا الجنوبیة

  1 جنوب شرق آسیا
   آسیا الغربیة

   أوروبا
   أوروبا الشرقیة

   شمال أوروبا
   جنوب أوروبا

   الغربیةأوروبا 
   أوقیانیا

   أسترالیا ونیوزیلندا
   میالنیزیا

   میكرونیزیا
   بولینیزیا
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 :*التفصیل
ا یمكننا التمییز بین مستویات التفصیل اإللزامیة للرصد العالمي ومستویات التصنیف الموصي بھا خاصةً للتحلیل على مستوى البلد، بما أنھ

 السیاسات.تؤمن نظرة لصنع 
 

 مستویات التصنیف "االلزامیة" 
 

  مستویات التصنیف "الموصى بھا"
 (الئحة غیر شاملة)

 ] للمؤشَرین الفرعیَّین[  للمؤشر الفرعي (أ) جنس الفرد
 مستوى الدخل

 الفئة العمریة
 المجموعة االثنیة

 الموقع الجغرافي (الحضري / الریفي)
 نوع الحیازة
 القانونينوع المستند 

 
 

 االنحراف عن المعاییر الدولیة/المقارنة .  6
 مصدر التباین:

 ال یوجد حالیا أي مصدر معروف لالختالف.
 

 قائوثالمراجع وال.  7
  /goals/indicators/5a1/ar-development-http://www.fao.org/sustainableالرابط: 
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