
ً بعدد ٠٢٠٢ القضاء على الفقر المدقع للناس أجمعين أينما كانوا بحلول عام :١ الهدف ، وهو يُقاس حاليا
 دوالر في اليوم ١.٠٢األشخاص الذين يعيشون بأقل من 

تمتع جميع الرجال والنساء، وال سيما الفقراء والضعفاء منهم، بنفس الحقوق في الحصول  كفالة :٤-١الغاية 
على الموارد االقتصادية، وكذلك حصولهم على الخدمات األساسية، وعلى حق امتالك األراضي والتصّرف 

يعية، وارد الطبفيها وغير ذلك من الحقوق المتعلّقة بأشكال الملكية األخرى، وبالميراث، وبالحصول على الم
 ٠٢٠٢والتكنولوجيا الجديدة المالئمة، والخدمات المالية، بما في ذلك التمويل المتناهي الصغر، بحلول عام 

لحيازة األرض، و)أ( لديهم  مؤمنة/نسبة مجموع السكان البالغين الذين لديهم حقوق مضمونة: ٠-٤-١المؤشر 
، بحسب الجنس ونوع مؤمنة/مستندات معترف بها قانوناً، و)ب( يعتبرون حقوقهم في األرض مضمونة

  الحيازة

 

 المعلومات المؤسسية
  

 :المنظمة / المنّظمات
 والبنك الدوليبرنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشريّة 

  

 المفاهيم والتعاريف

  
 المفاهيم:

تستند المفاهيم الواردة أدناه إلى "المبادئ التوجيهية الطوعية لإلدارة المسؤولة لحيازة األراضي والغابات 
التي أقرتها لجنة األمم المتحدة  ،(VGGTومصائد األسماك في سياق األمن الغذائي الوطني" )اختصار 

ر األط .يارا مقبوال على الصعيد الدوليوبالتالي هي تُعتبر مع ٠٢١٠ي العالمي في عام العالمية لألمن الغذائ
الدولية األخرى التي تستخدم هذه المفاهيم هي أجندة االتحاد األفريقي بشأن األرض على النحو المنصوص 

والمبادئ التوجيهية لسياسة األراضي في أفريقيا وخطة عمل نيروبي لعام  ٠٢٢2عام  عمل عليه في إطار
 بشأن االستثمارات البرية واسعة النطاق. ٠٢١٤

  
إمكانية الوصول على الناس والمجتمعات وغيرها  حصولكيفية إن المجتمعات هي من تحّدد وتنّظم : الحيازة

ه من شأن هذ األسماك والغابات( من خالل نظم الحيازة. ك مصائدلموارد الطبيعية )بما في ذلإلى األراضي وا
حيازة إلى قد تستند نظم الو من يمكنه استخدام أي من الموارد وطول المدة وتحت أي ظروف. النّظم أن تحّدد

ما من حّق حيازي مطلق، بما في ذلك  عادات وممارسات غير مكتوبة. إلى، وكذلك سياسات وقوانين مكتوبة
التدابير التي تتخذها الدول لألغراض العامة بجميع حقوق الحيازة مقيدة بحقوق اآلخرين و .الخاّصة الملكية

(VGGT، ٠٢١٠.) 
  

بلد ويشير إلى فئات حقوق خاص بكل هو أمر لحيازة : إّن التصنيف النموذجي للحيازةنموذجي ل تصنيف
يمكن  العامة والملكية الحرة.الحيازة المستأجرة وحيازة األصول العرفية والحيازة ، على سبيل المثال الحيازة

وق مجموعة الحق عنصًرا أو أكثر من عناصر تغّطي االحتفاظ بالحقوق بشكل جماعي أو مشترك أو فردي وقد
 ع والتصرف(.والسيطرة واالستبعاد والتمتّ )الحق في التملّك 

  
األرض  ل علىالتي يتم من خاللها اتخاذ القرارات المتعلقة بالحصو : القواعد والعمليات والبُنىاألراضي إدارة

وفر الدول ت ، وكيفية تنفيذ تلك القرارات وطريقة إدارة المصالح المتضاربة في األرض.واستخدامها )ونقلها(



ق و، وتحدد فئات الحقت والقانون وخدمات إدارة األراضياعترافًا قانونيًا بحقوق الحيازة من خالل السياسا
 التي تعتبر رسمية.

  
 التعريف:

كفالة تمتع جميع الرجال والنساء، وال سيما الفقراء ) ٤-١ لغايةاب المتعلّقالجزء  ٠-٤-١يقيس المؤشر 
والضعفاء منهم، بنفس الحقوق في الحصول على الموارد االقتصادية، وكذلك حصولهم على الخدمات 

يها وغير ذلك من الحقوق المتعلّقة بأشكال الملكية األخرى، األساسية، وعلى حق امتالك األراضي والتصّرف ف
الحيازة  دف إلى تعزيز أمنإنه يقيس نتائج السياسات التي ته (.وبالميراث، وبالحصول على الموارد الطبيعية

 ، بما في ذلك النساء والفئات الضعيفة األخرى.للجميع
  

والتجارية والزراعية والحراجة منها السكنية  كتلكأنواع استخدام األراضي ) كافة)أ(  ٠-٤-١يغطي المؤشر 
ة اطق الريفيستخدام األراضي( في المنال الموّحد تصنيفالالرعي واألراضي الرطبة بناًء على أراضي و

 مثل ،أنواع حيازة األراضي على النحو المعترف به على مستوى البلدكافة و )ب(  ؛والحضرية على السواء
يمكن للفرد امتالك أرض  العرفية. لحيازة، واة، واألراضي العامةالمستأجرحيازة األصول ، والحّرة لملكيّةا

أو ، ١موعةمجكواحد من ، أو جماعياً باسمه، أو باالشتراك مع أفراد آخرين، أو كأحد أفراد األسرة المعيشية
 تعاونية أو أي نوع آخر من الجمعيات.

  
( التصور ٠)الوثائق المعترف بها قانونًا و (١): تتكون من عنصرين فرعيين: المضمونةحقوق الحيازة 

 ن الحيازة.هما ضروري لتوفير قياس كامل ألم، وكالالخاص بأمن الحيازة
  

: تشير الوثائق القانونية للحقوق إلى تسجيل ونشر المعلومات حول طبيعة وموقع الوثائق المعترف بها قانونًا
ً رسميّ يكون ، وبالتالي في شكل معترف به من قبل الحكومة وق وأصحاب الحقوقاألرض والحق ض وبغر .ا

لتي ا الخاّصة بحقوق االراضي ، ستحدد البيانات الوصفية الخاصة بكل بلد الوثائق٠-٤-١احتساب المؤّشر 
 ً  المنطقي(.)انظر القسم التالي األساس  سيتم االعتراف بها قانونا

  
 ،حتمال الخسارة غير الطوعية لألرضيشير مفهوم ضمان الحيازة إلى تصور الفرد ال: ضمان أمن الحيازة

، بغض النظر عن الوضع الرسمي ى األرض أو القدرة على استخدامهامثل عدم الموافقة على حقوق الملكية عل
س لديهم لذين ليأولئك ا يمكن تصّور غالبية تعّرض على الرغم من أنه ويمكن أن يكون أكثر تفاؤالً أو تشاؤماً.

قد تكون هناك حاالت  إال أنهيمكن اعتبار من يملك هذه الوثائق محميّاً، ، ولتهديدلحقوق ملكية األراضي  وثائق
ترف ، حتى بدون الوثائق المعبالمقابل الحيازة. أمنتكون فيها حقوق األرض الموثقة وحدها غير كافية لضمان 

ط وتحليل ، فإن التقاوبالتالي محميون ضد اإلخالء أو التجريد من الممتلكات.، قد يشعر األفراد بأنهم قانونًابها 
بناًء على السياق ، أكثر شموالً ألمن حيازة األراضي هذه النطاقات المتنوعة من الحاالت سيمكن من فهم

 .الخاص بكل دولة
 

إننا نحدد تصورات ، فالطالع على األساس المنطقي(ل ١-٠راجع القسم التالي ألغراض إنشاء المؤشر )
 إذا: من ناحية أمنهاالحيازة 

                                                           
اليم السكان األصليين في هندوراس، ، وأق(EJIDO) في المكسيك األراضي المشتركة ، ومن األمثلة على ذلكالمشتركة أو الجماعيةوعة الحقوق تشمل حقوق المجم١ 

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

 كل واضح على أنهم مجموعة جماعية ولهم الحق في استبعاد األطراف الثالثة من التمتع بتلك الحقوق.بش



عن خوفه من الخسارة غير الطوعية لألرض خالل السنوات الخمس  بالغباإل مالك األرض لم يقم أ()
 اخل األسرة أو من المجتمع أو من الخارج؛القادمة بسبب تهديدات د

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

انات التعداد أو من خالل المسوح بيمن خالل  ٠ينالبالد البالغ يتّم قياس سّكان البالغين:مجموع السكان 
 مناسب. باستخدام إطار نموذجيّ 

  
 األساس المنطقي:

ر لتحضّ ، كما أن االسكاني في العالم األمن الغذائيتواجه نظم الحيازة اإلجهاد بشكل متزايد حيث يتطلب النمو 
لحيازة ا هي عوامل تؤثّر على استخدام األراضي واإلنتاجية. كما أّن العديد من مشاكلوالتدهور البيئي والمناخ 

لواسعة النطاق القائمة حيازة األراضي أو االستثمارات ا حول، والنزاعات إدارة األراضيبسبب ضعف تنشأ 
ترتبط اإلدارة المسؤولة  الحيازة.أنظمة  جيةبازدوا، ومحاوالت معالجة مشاكل الحيازة المرتبطة على األرض

 دلموارد الطبيعية األخرى وإدارتها، مثل الغابات والمياه ومصائلحيازة األراضي ارتباًطا وثيقًا بالحصول على ا
ً  الحيازة عنصراً  إدارةتعد  األسماك والموارد المعدنية. في تحديد ما إذا كان الناس والمجتمعات وغيرهم  حاسما

إن  يكتسبون الحقوق وااللتزامات المرتبطة بها في كيفية استخدام األراضي والموارد الطبيعية والسيطرة عليها.
االعتراف القانوني بحيازة المجموعة أو تبني إدارة األراضي "المناسبة للغرض" واستخدامها لالعتراف 

لألراضي الموجودة تحت الترتيبات المجتمعية أو العرفية قد حظي باهتمام الحكومة بشكل  بالحدود الخارجية
 متزايد في الماضي القريب.

للفقراء إلى الحاجة إلى مجموعة أساسية من  لصالح ى الطلب المتزايد على إصالحات األراضيأدّ وقد 
من ٠٠-٤-١المؤشر ، وبلغت ذروتها في وطني وقابلية للمقارنة العالمية مؤشرات األراضي التي لها تطبيق

 المسوحر البيانات من حافًزا لتحسين توفّ  ٠-٤-١سيوفر اإلبالغ المنتظم عن المؤشر أهداف التنمية المستدامة. 
باإلضافة إلى انتظام اإلبالغ عن تقديم خدمات إدارة األراضي للناس بواسطة السجالت والوكاالت األخرى 

 الحيازة. أمنحسب الجنس في بالتقدم المحرز  ٠-٤-١يقيس المؤشر  المختصة.

حقوق الحيازة  بحماية الدولاهتمام ، مع يازة يجب أن توفر للناس درجة من أمن الحيازةجميع أشكال الحإّن 
مخالفتها. إّن المشروعة في الحيازة أو  فًا وعدم انتهاك حقوقهماألشخاص تعسّ  ، وضمان عدم إخالءالمشروعة

قد تشمل مصادر انعدام األمن التنافس  الحيازة مهمة ألنها تؤثر على طريقة استخدام األرض.تصورات ضمان 
تصرفات الحكومات أو طالبي األراضي من  نتيجة أو المجتمعات أو المعيشية أو العائالت من داخل األسر
ي ف، بما من العواملويمكن أن تتأثر بعدد  اهتماًما خاًصا الحيازة للمرأة أمنتتطلب حقوق  القطاع الخاص.

 ،عدم المساواة على مستوى المجتمع، أو أنظمة الحيازة المختلفة ، أوذلك عالقات القوة داخل األسرة المعيشية
ى أما إذا ما قيس على المستو .عدم استثناء المرأةعوامل االختالف األخرى لضمان مقابل والتي يمكن تبويبها 

ات قدرة المرأة على التأثير على عملي عدّ وتُ  الحيازة. أمنآخر لتصور  هو بديل توريثفإن الحق في ال، الفردي
ي يرتبط بها هذا المؤشر )وهي إحدى الطرق الت المرأةنقل األراضي بين األجيال جانبًا مهًما في تمكين 

 (١-أ-٢ بالمؤشر

                                                           
 سيتم تطبيق التعريف القانوني الخاص بكل بلد لـ "شخص بالغ"٠ 

لوسائل الشبكة العالمية ، بتيسير من ٠٢١٠في عام  لفية والبنك الدولياأل التصّدي لتحديات ومؤسسةت هذه الحاجة إلى البيانات إلى تعاون بين موئل األمم المتحدة أد٠ 

ية ؛ شهدت العملية بداية المبادرة العالمصعيد البلد، لوضع مجموعة من المؤشرات األساسية لألراضي لقياس أمن الحيازة على الصعيد العالمي وعلى استغالل االراضي
الحيازة من خالل وضع السياسات القائمة على األدلة  أمنألراضي العالمي للتأكيد على الحاجة إلى ، وهي منصة يستخدمها مجتمع ا(GLIIاألراضي )ب المتعلقة مؤشراتلل

 من خالل المزيد من البيانات األفضل.



ن االمؤشر ويعكسمكمالن لهذا جزآن الحيازة"  أمن"التوثيق المعترف به قانونًا" و "تصور يُعتبر كل من 
ضرورية للحد من الفقر الة تُعتبر األرض إحدى األصول الرئيس (١): العديد من الرؤى، على النحو التالي

تخلق حيازة األراضي اآلمنة ( ٠) حماية حقوق اإلنسان وتحقيق تكافؤ الفرص، بما في ذلك حسب الجنس؛و
رض ستخدام األالة المسبق المؤسسية طو، وتخلق الشرحوافز لالستثمار في األرض، وتسمح بنقل األرض
( هناك حاجة الستكمال التدابير الرسمية ألمن الحيازة ٠) ؛كضمان للحصول على تمويل ألي نشاط االقتصادي

 .من للملكية حسب تصور او شعور االفراد(آل)الشعور ا التصّوربالتدابير القائمة على 

مزيد راء الجبتقييم النتائج المحددة واألولويات العملية أليسمح سو هو بمثابة إعالم للسياساتهذا المؤشر  إن
-١اإلبالغ المنتظم عن عنصري المؤشر الحيازة على مستوى البلد. ومن شأن أمن في مسألة  من التحسينات

 :أن ٠-٤

 م مع اإلدارة الرشيدة لألراضيحوافز للحكومات لتحسين األداء عند التقدّ  يوفّر 
  الفاعلة من غير الدول إلى أي مدى تعترف األطر القانونية والمؤسسية الحكومات والجهات يبلغ

 للبلدان وتدعم مختلف فئات حيازة األراضي
 ذلك، وكمثل هذه الحقوق في الممارسة العمليةمعلومات حول القدرة على التنفيذ لحماية  يوفّر 

 التقدم في
  ذلك على المستوى دون الوطني وك جراءات اإلضافية المطلوبة على مستوى البلدنطاق اإليحّدد

 ، وانات جغرافية أو أنظمة إيكولوجيةأو لفئات معينة أو كي
 حقوق األرض.ما يخّص المساواة بين الرجل والمرأة في  يوفّر 

  

 التفسير:

جوة بين ، يمكن أن تكون الفنه في العديد من البلدان الناميةأحد الدوافع التي تجعل المؤشر قابالً للتنفيذ هو أ
ة على ى الحياز، قد يُنظر إلجداً. فعلى سبيل المثال الحيازة كبيرة أمنبيانات المتعلقة بتوافر الوثائق وتصور ال

األراضي  إدارة لرغم من عدم توثيق الحقوق رسمياً، كما في حالة النظم العرفية وتدابير، على اأنها آمنة
على أنها غير آمنة حتى عندما يكون هناك مستوى ، قد يُنظر إلى الحيازة أو على العكس المحلية الموثوقة.

ية دود، بما في ذلك محالوضع األخير عوامل مختلفةيمكن أن يكون سبب هذا  عاٍل من التوثيق الرسمي للحقوق.
، وارتفاع تكلفة وجود مؤسسات حكومية تحمي المحتملة، والوثائق المزدوجة الثقة في خدمات إدارة األراضي

 هذه الحقوق.

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

  
 التعليقات والقيود:

ستواجه البلدان  إلكترونية لمعلومات األراضي.عن وجود أنظمة بلداً  ١١2، أبلغ ما مجموعه ٠٢١2في عام 
لمعيشية ا مسوح األسرالتي لديها أنظمة ورقية المزيد من الصعوبات في اإلبالغ عن البيانات اإلدارية وستكون 

اضي السجالت وإدارة بيانات األر ويمثل توسيع رقمنة لبيانات هذا المؤشر في هذه البلدان. هي المصدر الرئيس
ن البيانات اإلدارية لهذا المؤشر. إال أن التغطية قد تنحرف جغرافياً، اإلبالغ ع عمليةتسهيل إحدى الطرق ل

أن تقوم  جبي، وبالتالي تغطية المسحيّةالركز ريفيّة حيث تتحضرية أو معيّنة  مناطقعلى سبيل المثال نحو 
 األساسيةت بياناتترافق مع الدية لفي التقارير السر هاونقل باالعتبار األبعاد دون الوطنيةأخذ ب بلدان محددة

 بشكل صحيح.



 سيتم ،راضي وال توجد فيها تقارير مركزية بعدفي الدول الفدرالية التي لديها أنظمة ال مركزية لسجل األ
بالنسبة للبلدان التي ال يقوم فيها نظام إدارة األراضي بعد  لتجميع.وضع أنظمة لإلبالغ عن البيانات من أجل ا

ساب التصنيف بين الجنسين باستخدام بيانات أساسية تحا، وال يمكن عن النوع االجتماعي بجمع معلومات
 األراضي علىب المختصة وكاالتال، يتم تشجيع ان االجتماعي، الهوية الشخصية، إلخ(أخرى )أرقام الضم

ً ي توسيع هذا عن طريق تسجيل جنس مالكي أو البدء ف  .مستخدمي األراضي المسجلة حديثا

 تصنيفلألسر المعيشية الوطنية كبيرة بما يكفي لتوفير القدرة اإلحصائية لفي مسوح العينات المستهدفة معظم ا
حيازة أمن ال مدى الحضرية وشبه الوطنية. وتخمينالحيازة على المستويات الريفية و حسب الجنس ونوعب

ستخدام مجموعة موحدة من تطلب اشبكة المسوح المتوفرة حالياً، سوف يالسكان البالغين على أساس  لدى
على المستوى الوطني تميل إلى  لممثّلةاومع ذلك، فحتى المسوح  .من أجل إمكان الجمع بين المسوحاألسئلة 

في اء ، واألسر التي توجد فيها نسلذين يعيشون في المناطق الزراعيةتغطية شرائح معينة من السكان )أولئك ا
قد  ،كل المسوح المتواجدةعندما يتم تجميع فحتّى  وما إلى ذلك(.، والمناطق الحضرية الرسمية سن اإلنجاب
ت عن ي بياناأل ال وجود وبالتّاليمن السكان التي لم يتم التقاطها بواسطة عمليات المسح  ذيوليكون هناك 
عيدة جًدا أو مكلفة للوصول إليها، قد يشمل ذلك األسر التي تعيش في مناطق بو .خاص بهؤالء أمن الحيازة

 ل مناطق الحرجية.مث

 مقابالتالء ال يتم إجراستوى األسرة من المجيبين بالنيابة. إذ عموًما بجمع البيانات على م المسوح األسريةتقوم 
 كما هو موضح أيًضا في المذكرة المنهجية ألمانة األسرة،في دراية  رأس العائلة أو مع الشخص األكثرمع  إال

( للمؤشر SDG-IAEGالمعني بمؤشرات أهداف التنمية المستدامة ) فريق الخبراء المشترك بين الوكاالت
أخطاء القياس غير  جّراءبسبب وأمن الحيازة  اس حقوققيويطرح هذا النّهج إشكالية حيال . ١-أ-٢

بواسطة أحد أفراد األسرة إلى تعيين الحقوق بشكل غير  بالنيابة، يميل اإلبالغ على سبيل المثال .٤يةالعشوائ
أن  يجب ولذلك استخدام األرض.في حقوق المرأة والرجل على حد سواء من تقليل الصحيح وإساءة تقدير و

اد يتم مسح جميع أفر لملذا ما  .إلى اإلبالغ الذاتي عوضاً عن البيانات المأخوذة بالنيابة ٠-٤-١يستند المؤشر 
ى أساس ر عدد السكان البالغين عليقدمع ت، عن أولئك الذين شملهم المسح ينبغي فقط اإلبالغمعيشية، الاألسرة 

ي تأثير ليس له أ ؛الخاصة بالمؤشر فقط طلبساقيمة على يؤثر نقص المعلومات هذا  العينة األصغر المذكورة.
، يقوم المؤشر باإلبالغ عن وتتبع آخرعنى بم السكان البالغين. مجموععلى المقام الذي يجب أن يكون دائًما 

 لدى ن الحيازةأم ال يمكن افتراض .يتمتعون بأمن الحيازةبأنهم  أفادوا شخصيّاً في بياناتهمنسبة السكان الذين 
إلحصاء مكاتب ايجب على  ، وبالتالي ال يتم حسابهم في البسط.خاص الذين ال تتوفر أي معلومات عنهماألش

افق وباعتبارها بيانات على مستوى فردي تتنات التي تم جمعها في المسوح األسرية اإلبالغ عن البيا الوطنية
لتي تعيق اقيود ال كلاإلشارة بوضوح إلى كما تجدر  .ها على بقية أفراد األسرةؤمع المستجيب وال يتم استقرا

، بما في ذلك من اريرالتق اثناء رفعقديمها يتم تبحيث ة بكل بلد تمثيل هذه البيانات في البيانات الوصفية الخاص
 الذي تم تضمينه في التعداد.

ا يتم توسيع ، بينماستقصائية تغطي األفرادفي البلدان التي ليس لديها بعد أدوات  ستظل البيانات مستخدمة
القدرة على توسيع نطاق أخذ العينات واإلبالغ الذاتي الفردي من قبل مكاتب اإلحصاء الوطنية بشكل تدريجي 
من خالل المسح اإلحصائي السكاني والدراسات االستقصائية المتعددة المؤشرات ونظام إدارة السجالت 

هيئة األمم المتحدة مة األغذية والزراعة وسيق مع منظبالتن المسوحوالمحفوظات وغيرها من أنواع 
-١مؤشرات حقوق األرض  األوصياء علىسوف يعمل  تتطلب مواجهة هذا التحدي جهوًدا مشتركة. للمرأة.

                                                           
لوكالة تعطي تقديرات أن البيانات الواردة من المجيبين با  (MEXA)كشفت النتائج المستخلصة من التجربة المنهجية لقياس ملكية األصول من تجربة المنظور الجنساني٤ 

ا ، وجدت الدراسة أن البيانات المبلغ عنها ذاتية وجنس المالك. على سبيل المثال، مع وجود اختالفات حسب األصول ونوع الملكية عن البيانات المبلغ عنها ذاتيامختلف
، وهي أقل وضوًحا نقاط مئوية( ١٢مقارنة بالنساء ) نقطة مئوية( ١٢ال )تزيد من ملكية كل من النساء والرجال لألراضي الزراعية في أوغندا. هذه الزيادة أكبر للرج

 . (٠٢١2طة مئوية للنساء( )كيليك ومويالن، نق ٠نقاط مئوية للرجال و + 7عندما نفكر في الملكية الموثقة )+



أهداف التنمية المستدامة ، مع أمناء مؤشرات لمصلحة المعنيين من قطاع األراضي، وأصحاب ا١-أ-٢و ٠-٤
 بملءلبدء ل، لتحديد األساليب الفعالة الوطنية مكاتب اإلحصاء ال سيما ،خرى أيًضا على إجراء مسح لألفراداأل

ً  الفراغ في لجمع البيانات عن طريق إجراء مكاتب اإلحصاء الوطنية يجب دعم  .البيانات المبلغ عنها ذاتيا
يق تحقمن عمل مشروع األدلة والبيانات من أجل ألوصياء سيستفيد ا .األسرة البالغين مقابالت مع أفراد

ً  ألنه وجه الخصوص،، على ٢دةالتابع لألمم المتح EDGE المساواة بين الجنسين في استخدام  األكثر تقدما
 ريبيةتدمواد  وطورواهذا النهج مجٍد وجدوا أن  فقد واختبار منهجيات ومقاربات تراعي الفوارق بين الجنسين.

 مناسبة لهذا الجهد.البيانات الجمع خاصة بوأدوات 
  

 منهجيةال

  
 ساب:تحطريقة اال

رف المعت الخاصة باألرض الوثائقالذين يملكون البالغين  حاالتمن جزأين: )أ( يقيس ٠-٤-١يتكون المؤشر 
 ن تصّورهمعلذين يبلغون على حاالت البالغين اب( ) في حين يرّكز ؛السكان البالغين بين مجموعبها قانونًا 

يوفر الجزء )أ( والجزء )ب( مجموعتين متكاملتين من  في األرض بين السكان البالغين. لحقوقهم اآلمنة
 الزمة لقياس المؤشر.، الأمان حقوق الحيازةالبيانات حول 

  

ً  رضالخاصة باألاألشخاص الذين يملكون الوثائق  الجزء )أ(:  ١٢٢ x   المعترف بها قانونا
  مجموع السكان البالغين          

 

 
 ١٢٢×  الذين يتصّورون أن حقوقهم آمنةاألشخاص  الجزء ب(:

 مجموع السكان البالغين  
 

تم إنشاؤها  التي ةح األسريوالوطني أو بيانات المسالسكاني ساب الجزء "أ" باستخدام بيانات التعداد تحاسيتم 
و / أو البيانات اإلدارية التي تم إنشاؤها بواسطة وكالة األراضي )حسب  اإلحصاءات الوطنيةبواسطة النظام 
 .2توفر البيانات(

ي تتميز الت ةح األسريوالوطني أو بيانات المس السكاني باستخدام بيانات التعداد "ب"ساب الجزء تحاسيتم 
 ً  ةضمن وحدة نمطيموحدة المن خالل اجتماعات الجمعية العامة العادية و بأسئلة التصور المتفق عليها عالميا

 .١-١-٢اسية التي نوقشت في القسم مع األسئلة األس

 المكونين. يعطي المؤشر وزناً متساوياً لكلَي

  
 * الجزء )ب( ٢.٢* الجزء )أ( +  ٢.٢ = ٠-٤-١المؤشر 
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 بشأن مصدر البيانات سيتم أخذه على مستوى البلد المعيّن. إن القرار 2 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://unstats.un.org/edge/
https://unstats.un.org/edge/


  
 تفصيل:ال

امل المعني الفريق الع هاالمعايير التي وضع ، باستخداما المؤشر بحسب الجنس ونوع الحيازةهذ فصيلسيتم ت
، وهو مجموعة فرعية تابعة لفريق الخبراء المشترك بين الوكاالت المعني بأهداف التنمية فصيل البياناتبت

 .7المستدامة
  

 :معالجة القيم الناقصة
 ال ينطبق

  
 المجاميع اإلقليمية:

 ال ينطبق
  

 :مصادر التفاوت
 ال ينطبق

  
 :المتاحة للبلدان من أجل تجميع البيانات على المستوى الوطنيات الوسائل والتوجيه

 ال ينطبق
 

 ضمان الجودة
 ال ينطبق

  

 مصادر البيانات

رها تديالمتعددة الموضوعات التي  يةألسروالمسوح ا، السكانية ر البيانات المستخدمة هي التعداداتمصاد
عنها  التي تبلغ، والبيانات اإلدارية عن حيازة األراضي لى التوافرإاستناداً ، المنظمات اإلحصائية الوطنية

 (.مساحةوال ، سجالت األراضيلوطنية لألراضي )في معظم الحاالتالمؤسسات ا
  

 المسوح والتعدادات االسرية

ً  مصدراً  وكاالت اإلحصاءات الوطنية هانفذت لتيا السكانيةوالتعدادات  ات االسريةالمسوح تعدّ  لمعلومات ل رئيسا
 ساب المؤشر.تحال

 تم جمع، يفي العديد من التعدادات الحديثة د في وقت محدد.البللجميع سكان  تعداداً كامالً توفر  التعدادات:
 رتاآلن، أج حتى الحيازة. بشأن أمن، بما في ذلك الوحدات المختصرة األسئلة المتعلقة بخصائص األسرة

يتم التداول مع منظمة األغذية والزراعة )القيّمة و تم فيه إدراج أسئلة حول حيازة األراضي.تعداداً دولة  ٤١
  .األسئلة المتعلقة باألرض في التعداد الزراعي المقبل نطاق توسيع خيارات ( في١-أ -٢على المؤشر 
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عة حول مستويات مات مجملتوفير معلو االستهالك / اإلنفاق على مستوى األسرة:ب المسوح الخاّصة
 .مسوحل، تجري العديد من الدول هذا النوع من اتقديرات الناتج المحلي اإلجمالي ، وغالبااالستهالك، واألسعار
كن نادًرا ما ول كأحد األصول الرئيسة،، أسئلة حول كيفية الوصول إلى األراضي السكنية وتتضّمن في الغالب

 تضمين غالبًا ما يتم من حيث نوع المستندات الموجودة أو جنس أصحاب الحقوق. تذهب إلى أبعد من ذلك
ق حيازة المسكن والوثائ وضع، والتي تحتوي بالفعل على بعض األسئلة حول وّسعةالوحدات السكنية الم

، سيتم ضبط هذه الوحدات لتغطي بشكل كامل المسائل الوطنيبالتشاور مع مكتب اإلحصاء  الموجودة.
 .٠-٤-١متعلقة باألرض والمحددة في المؤشر األساسية ال

 تقديرات موثوقة للفقر وفهم العوامل التي توليدالحاجة إلى  بناًء على :المسوح األسرية المتعددة الموضوعات
، يشيةالمع المسوح قائمة بأفراد األسر، تشمل هذه الناميةو الهروب منه في البلدان الفقر أ تودي باألسِر إلى
ً فيها مصدًرا رئيس تشكل الزراعةفي المناطق التي  ر ، وهي وحدة زراعية مفصلة تحصل في كثيللقمة العيش ا

قد تم إدراج و األرض. قطعة الحيازة والملكية واإلنتاج على مستوى خاصة بوضعمن الحاالت على معلومات 
، المعيشة مسوح قياس مستويات نهج في ١-أ-٢كما والمؤشر  ٠-٤-١المؤشر  اسية بالنسبة إلىاألسئلة األس

من خالل  األسرة المعيشية دينامية داخلالالكثير من التركيز على قياس  ويولي الفردية مسوحوالذي يتضمن ال
 التقارير المباشرة.

واتراً وموثوقية كثر تاألمعلومات ال المزيد من استجابة للحاجة إلى (:DHSالديموغرافية والصحية ) المسوح
يد بيانات تمثيلية على الصع المسوح، توفر هذه األنواع من عن السكان والصحة، ال سيما في البلدان النامية

ع النوالوطني حول مجموعة واسعة من المجاالت بما في ذلك الخصوبة وتنظيم األسرة وصحة األم والطفل و
الذي يتم  ،ويُدار االستبيان النموذجي .ص المناعة البشرية / اإليدز والمالريا والتغذيةوفيروس نق االجتماعي

 هو .المعيشية كما وعلى المستوى الفردي ، على مستوى األسرةلقضايا الناشئة حديثًامراجعته بانتظام إلدماج ا
ون يشمل األشخاص المؤهل، المسوح الديمغرافية والصحية غالبية في مسح تمثيلي على المستوى الوطني.

 ٤2و ١٢ل الذين تتراوح أعمارهم بين ( والرجا٤2-١٢النساء في سن اإلنجاب ) إلجراء المقابالت الفردية
ذا كان ( أسئلة حول ما إ7األخير )الجولة  النسخةتتضمن االستبيانات الفردية في  .٢2-١٢أو  ٢٤-١٢ أو

، وما إذا كان اسمهم مدرًجا في هذه ات ملكية رسميةا كان لديهم مستند، وإذالمستجيبون يمتلكون أرًضا
 المستندات.

الوطنية في إطار  اتالتي تنفذها مكاتب اإلحصاء المسوح (:MICSالعنقودية متعددة المؤشرات ) المسوح
 ذات جودةوالبرنامج الذي طورته منظمة األمم المتحدة للطفولة )اليونيسيف( لتوفير بيانات قابلة للمقارنة دولياً 

وهي تغطي موضوعات مثل الصحة والتعليم وحماية الطفل والمياه  األطفال والنساء. عن حالة ةإحصائي
 المسوح الديمغرافية والصحيّة. األمر وحداتأسئلة و وبشكل كثيف المسحبع تصميم يت والصرف الصحي.

 ية الصحيةلديمغرافالمسوح ا باستخدام بياناتإجراء المقارنة عبر البلدان بين التقديرات الحاصلة ل يسهّ الذي 
 ستبيانالاباإلضافة إلى  .المسوح العنقودية المتعددة المؤشراتتلك التي تم الحصول عليها باستخدام بيانات و

 ١٢، والرجال الذين تتراوح أعمارهم بين (٤2-١٢معنية بالنساء في سن اإلنجاب )، هناك استبيانات األسري
يتضمن  سنة(. ١7سنوات و ٢عمارهم بين صفر وخمس سنوات وبين طفال )الذين تتراوح أواأل سنة ٤2و

 ،ة من قبل أي فرد من أفراد األسرةأسئلة حول ملكية األرض التي يمكن استخدامها للزراعاالستبيان األسري 
ن المسك كما يحتوي على أسئلة حول ملكية / إيجار حجم األرض الزراعية التي يملكها أفراد األسرة. حولو

 ش فيه األسرة.الذي تعي

الديمغرافية والصحية والمسوح المتعددة الفرق المسؤولة عن المسوح بين المناقشات جارية ما زالت 
لى عالمعيارية والممثلة  مسوحهاألرض في المعنية باتوسيع نطاق األسئلة  في ما خصّ ، وتحديداً المؤشرات

 .٠-٤-١المؤشر لبات بيانات تغطية جميع متط أجل منوذلك ، الصعيد الوطني



األمم منظمة تّم تصميم هذه المسوح المتخّصصة من قبل  (:UIS) المسوح المعنية بعدم االنصاف الحضري
ه والصرف الصحي وغيرها لرصد وتقييم تغطية خدمات الميا يةأسركمسوح  HABITATللموئل المتحدة 

 سيع، تم توفي اآلونة األخيرة الحيازة.، بما في ذلك النصاف الحضريالمتعلقة بأوجه عدم ا من الموضوعات
ستتم مراجعة المسوح المعنية بعدم و .على حّد سواء لتشمل المناطق الريفية والحضرية المسوحهذه  نطاق

من أهداف التنمية  ٠-٤-١لضمان تغطية متطلبات البيانات المطلوبة للمؤشر القادمة  االنصاف الحضري
 المستدامة.

  
 البيانات اإلدارية

ئق الوثا اعتماد، مع من المهام األساسية لدوائر تسجيل األراضي العامةاألراضي  وخرائط إنتاج سجالت يعد
كأسماء األشخاص الذين لديهم  (١)المعلومات الواردة في سجالت األراضي هذه  كما أن المعترف بها قانونًا.

تم حفظ السجالت ما من حيث المبدأ إذا صعب اإلبالغ امراً ( الموقع ، ال تُعّد ٠( نوع الحقوق و )٠، و )حقوق
، يمكن التحقق من معلومات األرض هذه مقابل معلومات المسح األسرية المسوحباستخدام و .برامج ممكننةفي 

 ، يكون تحديد أعضاء المجموعةأو الجماعية المسجلة المشتركةفي حالة الحقوق  بالجودة والتغطية. المتعلقة
 الحيازة من خالل تسجيلها ممكنًا على حد سواء. أمنلى الذين يحصلون ع

توفّر و، أن تشمل قاعدة بيانات خاصة بوصف بنية األرضالبيانات الوصفية الخاصة بكل بلد  ومن شأن
 الروتينية ألهداف التنمية المستدامة.إلعداد تقارير المعلومات والنهج المتّبع 

  
  

 جمع:العملية 
أداة  بوضع، ١8-أ-٢لمؤشر راعيَي ا، دة للمرأةاألمم المتح هيئةومع الفاو  ٠-٤-١لمؤشر قامت الجهات الراعية ل

وحيد يعمل ت ألن متطلبات جمع البيانات متشابهة جزئيًا. مع أسئلة أساسية موجزةمتماسكة وموّحدة و يةمسح
رة جمع يرتفع نطاق وقدمن المتوقع أن  البيانات بين البلدان. مقارنة المؤشرات على تحسين قابلية تعريف

يذ الوطنية مع الجمع التدريجي للبيانات وتنف اتالبيانات الموحدة وتحليلها واإلبالغ عنها عبر مكاتب اإلحصاء
 المنهجية.

ً الوطنية  اتلمكاتب اإلحصاء ستكون الوحدة متاحة خدامها ، وسيتم استلدمجها في أدوات المسح المتواجدة فعليا
وح مس الوطنية، )مثل اتالتي تعمل مع مكاتب اإلحصاء للمسوح األسرية الدولية األخرى برامجالمن قبل 

الوحدة هذه يمكن استخدام  (.UISوالمسح المعني بعدم االنصاف الحضري  LSMSقياس مستويات المعيشة 
، باستخدام بروتوكول جمع البيانات الذي يفي لية أخرى تنفذها جهات فاعلة أخرىأي أداة مسح تكمي أيضاً في

ى الموافقة علتقوم مكاتب اإلحصاء الوطنية ب ، في حينمن أهداف التنمية المستدامة ٠-٤-١المؤشر بمتطلبات 
لتنمية ا وكالة، وافقت كل من باإلضافة إلى ذلك .إلى الجهات الراعيةتم إنتاجها واإلبالغ عنها يالبيانات التي 

، على دمج األسئلة MCCاأللفية  مؤسسة التصّدي لتحدياتو USAIDبعة للواليات المتحدة التا الدولية
عل وقد بدأت بالفمستقبلية لتأثير األراضي التقييمات الفي  ٠-٤-١و ١-أ-٢في المؤشَرين األساسية الواردة 
تدامة أهداف التنمية المسبدمج أسئلة  حقوق الملكية مبادرة فهرس قامت القادمة. التقييماتبتطبيق ذلك على 

 أنالمجموعة من الجهود أمن الحيازة. ومن شأن هذه في أدوات جمع البيانات الخاصة بها حول تصورات 
 الوطنية لإلبالغ عن هذا المؤشر. اتمن قبل مكاتب اإلحصاء وبذل الجهودالبيانات  توافرتزيد 

                                                           
حصة  )أ( نسبة مجموع المزارعين الذين يمتلكون أراض زراعية أو لديهم حقوق مضمونة في األراضي الزراعية، بحسب الجنس؛ و )ب(: ١-أ-٢عنوان المؤشر  8 

 أصحاب الحقوق في األراضي الزراعية، بحسب نوع الحيازة المرأة بين المالّك أو



 لحيازة ونوع المستنداتائمة جرد ألنواع اسيتم إعداد البيانات الوصفية الخاصة بكل بلد والتي توفر ق
ً كدليلالمعترف بها د الوثائق المستخدمة، وتحدّ  ح ، وتوضّ لكل وثيقةعلى حقوق األرض مع صور  قانونا

 منضسوف ت والبيانات اإلدارية(. يةبيانات المسحالالبيانات ) مجموعات المراسالت بين هذين النوعين من
ن أجل م الوصفية الخاصة بالبلد بياناتالسيتم أيًضا استخدام كافة البلدان. و بيناتساق التعاريف  هذه األداة

 المفّصلة على قياس البلد. المسوح
  

 توافر البيانات

  

ستوى الم كن سيتم رفع طلب إلعادة تصنيفه ليكون منالمستوى الثالث ول من تم تصنيف هذا المؤشر على أنه
 المشترك بين الوكاالت المعني بمؤشرات أهداف التنمية المستدامة الثاني إلى االجتماع السادس لفريق الخبراء

(IAEG-SDG.) 

دولة التي أبلغت عن  ١١2ليمكن لـو البيانات اإلدارية. تقوم مؤسسات إدارة األراضي بشكل روتيني بإنتاج
روتيني،  ة بتكلفة منخفضة بشكل، توليد البيانات المطلوبيضااألربالخاصة معلومات لوجود أنظمة إلكترونية ل

 .أهداف التنمية المستدامة متابعةطلبات لوحة تحديد ، بمجرد وعلى مستويات عالية من التفصيل

اضي البيانات المتعلقة باألر قامت المسوح األسرية المتعددة الموضوعات والممثلة على الصعيد الوطني بجمع
حول  ،صل لألراضي السكنية وغير السكنية، بشكل منفالبيانات المعلومات توفر هذهن البلدان. عديد مفي ال

كما توفّر  ( حصة األفراد الذين يرون أن حقوقهم آمنة.٠)و ؛الذين لديهم حقوق موثقة قانونًا حصة األفراد (١)
المبلّغ  الوثائق نوع (أ) التحديدناصر الرئيسة األخرى، على وجه ثنين من العالخاصة باالبيانات  هذه المسوح

 التي نوقشت أعاله. غيرها من التصنيفاتو حسب نوع الحيازةبأمن الحيازة  تصّورو )ب(  عنها
  

 الجدول الّزمني

  

 DHSيتم إجراء المسوح الديمغرافية والصحية  سيكون جمع البيانات من مسؤولية الوكاالت الوطنية.
في دورة مدتها  LSMSومسوح قياس مستويات المعيشة  MICS والمسوح العنقودية المتعددة المؤشرات

يمكن اإلبالغ عن البيانات اإلدارية على  سنوات. ١٢، بينما تتوفر بيانات التعداد كل والي ثالث سنواتح
ة نات السكانية المصاحب، مع إتاحة البياعلومات األراضي إلكترونية بالكاملأساس سنوي حيث تكون نظم م

 .اإلسقاطات الناجمة عنهالها من التعدادات أو 

من تجميع شبكة من مكاتب اإلحصاء  تمّكنت الجهات الراعية، التي تم عقدها فريق الخبراءمن خالل اجتماعات 
البيانات  ، وتوفيرصاء الوطنية وممثليها اإلقليميينالوطنية ومؤسسات إدارة األراضي للربط بين مكاتب اإلح

 والفريق العامل العالمي للجهات المانحة البنك الدولي وموئل األمم المتحدةوسيعمل كل من  اإلدارية.
GDWGL لوسائل استغالل األراضي / المبادرة العالمية للمؤشرات المتعلقة باألراضي والشبكة العالمية 

GLTN / GLII لجهاتل المستويَين اإلقليمي والوطنيالقدرات على تقوية  على دعم، والشركاء اآلخرون 
ثمارات االستالمستويات. كما وتستمر  كافة، وتعزيز فهم هذا المؤشر على المزّودة بالبيانات وآليات اإلبالغ

في  ع األسئلة األساسيةتوافر البيانات من خالل دمج وحدة بيانات األراضي الموحدة م نطاق المنسقة لتوسيع
 حو المشار إليه أعاله.، على النالمسوح القادمة



قامت الجهات الراعية بدعم من الشبكة العالمية لوسائل استغالل األراضي/ المبادرة العالمية للمؤشرات المتعلقة 
-١إلبالغ عن المؤشر اد وقدرة مكاتب اإلحصاء الوطنية على احول مدى استعد 2القدرات تقييمباألراضي ب

وهي  ،على أنظمة المسح الوطنية الحاليةتظهر النتائج أن مكاتب اإلحصاء الوطنية توافق على البناء  .٠-٤
حتياجات كما تم تحديد اال البيانات واإلبالغ عن هذا المؤشر. توليدعلى استعداد للتنسيق مع وكاالت األراضي ل

 ،صالح مكاتب اإلحصاء الوطنيةلمن القدرات واستخدامها لتطوير استراتيجية قطرية لتطوير القدرات 
للمؤّشَرين  ت الجهات الراعيةوافقاعة ومنظمة األمم المتحدة للمرأة. وقد باالشتراك مع منظمة األغذية والزر

واإلقليمية والشركاء العالميين لدعم جمع الوطنية على العمل عن كثب مع الوكاالت اإلحصائية ١-أ-٢و ٠-٤-١
سيتم تطوير دعم مماثل لبناء القدرات لوكاالت األراضي إلقامة  ها واإلبالغ عنها.وتحليل الخاصة بالبلدالبيانات 

 نظم لإلبالغ اإللكتروني مصنفة حسب نوع الجنس.
  

 البياناتب الجهات المزّودة

 :الجهات المزّودة بالبيانات الوطنية

  المسوح-الوكاالت اإلحصائية 

  المساحةالمصادر اإلدارية الحكومية، كدوائر السجالت أو 

 على المستوى العالمي: واإلبالغالتجميع 

  األمم المتحدة للمستوطنات البشرية برنامج-موئل األمم المتحدة 
 البنك الدولي 

  
الوطنية )كولومبيا، الهند، جامايكا،  اتمكاتب اإلحصاءجمع البيانات بدعم من أدوات المنهجية و تطويرتم 

 اللجنة االقتصادية ألفريقيا ، مركز إفريقيا لإلحصاء /المتحدة األمريكية، الواليات ون، الكاميرتنزانيا، أوغندا
UNECA ،( ووكاالت األراضي )بلجيكا، البرازيل، كولومبيا، جمهورية كوريا، المكسيك، هولندا، رومانيا

 ةحلمسااإلمارات العربية المتحدة وأوغندا( والمنظمات اإلقليمية لوكاالت األراضي )السجالت واإسبانيا، 
 والوزارات المسؤولة عن األراضي( من خالل اجتماعات فريق الخبراء الدولي.

 مشروع تم تطوير أداة جمع البيانات بالتنسيق مع منظمة األغذية والزراعة ومنظمة األمم المتحدة للمرأة /
-٤-١شَرين الخاصة بالمؤلمواءمة األدوات  EDGE األدلّة والبيانات من أجل تحقيق المساواة بين الجنَسين

 .١-أ-٢و ٠
  

 المانحة الفريق العامل العالمي للجهاتمن قبل  يتم دعم تطوير مؤشر أهداف التنمية المستدامة هذا
(GDWGL).  دولية ملتزمة ومنظمات  جهة مانحة ثنائية أو متعددة األطراف ٠٤عبارة عن شبكة من وهي

ً بتحسين إدارة األراضي في جميع أنحاء العالم والتي تمثل  جهات العالمية للجميع مساعدات  مجتمعة تقريبا
العالمية مبادرة ال( و GLTN ) الشبكة العالمية لوسائل استغالل األراضيفي قطاع األراضي:  المانحة

من منظمات المجتمع المدني  7٢تضم أكثر من ، وهي شبكة  ( GLII )المتعلّقة باألراضي اتمؤشرلل
الدولي لألراضي  االئتالف ؛المهنية ومنظمات البحث والتدريب ة والمنظماتوالمنظمات غير الحكومي

( ILC ) في مجال ي العاملة منظمة حكومية دولية ومنظمات المجتمع المدن ٠٢٢، وهو تحالف يضم أكثر من

                                                           
 ،دولة: بوتان، بنغالدش، كاميرون، تونس، تانزانيا، سنغال، أوغندا، موريشيوس، كولومبيا، اليابان، سلوفانيا، السويد، جمايكا، سنغافورة ١7التقارير من  تم تلقّي 2 

 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/


لقة بسياسات المبادرة المتع –/ اللجنة االقتصادية الفريقيا/ مصرف التنمية االفريقي االتحاد األفريقيو ؛األرض
 األراضي.

  
 

 الجهات المجّمعة للبيانات

  البشرية تجمعاتللاألمم المتحدة  برنامج-موئل األمم المتحدة 
 البنك الدولي 
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 من أهداف التنمية المستدامة 2-4-1جراءات اجتماعات فريق الخبراء بشأن المؤشر إ
  اجتماعات فريق الخبراء حول تطوير المنهجية باستخدام بيانات المسح:

https://gltn.net/home/download/international-expert-group-meeting-on-land-tenure-security-to-

develop-a-set-of-household-survey-questions-for-monitoring-sdg-indicator-1-4-2/?wpdmdl=111 

 

 اجتماعات فريق الخبراء حول تطوير المنهجية باستخدام البيانات اإلدارية
 (http://documents.worldbank.org/curated/en/482991505367111149/pdf/119691-WP-P095390-

PUBLIC-SDGEGMproceedingsuseofadministrativedatalandagencies.pdf)  

 

)منظمة األغذية والزراعة، موئل األمم  ١-أ-٢و ٠-٤-١األسئلة األساسية الموحدة لألرض للمؤشَرين  وحدة
لمسوح نسخة ل ؛ء المقابالت الفردية قيد اإلعدادوحدة إلجرا ، البنك الدولي(.المتحدة، هيئة األمم المتحدة للمرأة

 متاح على: ؛المنزلية مع المجيبين بالنيابة

http://siteresources.worldbank.org/INTLSMS/Resources/3358986-1423600559701/MEXA_Technical_Report.pdf
https://gltn.net/home/download/international-expert-group-meeting-on-land-tenure-security-to-develop-a-set-of-household-survey-questions-for-monitoring-sdg-indicator-1-4-2/?wpdmdl=111
https://gltn.net/home/download/international-expert-group-meeting-on-land-tenure-security-to-develop-a-set-of-household-survey-questions-for-monitoring-sdg-indicator-1-4-2/?wpdmdl=111
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


http://documents.worldbank.org/curated/ar/812621505371556739/Land-tenure-module-essential-

questions-for-data-collection-for-1-4-2-and-5-a-1.  
  

 المؤشرات ذات الصلة

 
)الوصول إلى األراضي  ١-أ-٢هذا المؤشر هو الهدف األول، ويتعلق أيًضا بشكل خاص بالهدف الخامس، 

إلدارة األراضي(. كما أن ضمان الحيازة أمر مهم بالنسبة للهدف الثاني، )اإلطار القانوني  ٠-أ-٢الزراعية( و
-٤-٠)المؤشر  ٤-٠؛ الغاية (الذي يتناول صغار المزارعين ٠-٠-٠و ١-٠-٠)يتناول المؤشران  ٠-٠الغاية 

)الوصول إلى مساكن بأسعار مناسبة /  ١-١١المعني بالمناطق الزراعية(، والهدف الحادي عشر، الغاية  ١
)التوّسع الحضري المستدام(. كما تؤثر حيازة األراضي على استخدام  ٠-١١قية األحياء الفقيرة( والغاية تر

األراضي وبالتالي فهي مفتاح تحقيق الهدف الرابع عشر )ب( لتوفير الوصول إلى الصيادين على نطاق صغير 
د الموارد الطبيعية. وبالمثل، تعضي وتدام لألراوالموارد البحرية، والهدف الخامس عشر بشأن االستخدام المس

األرض مصدًرا مهًما للنزاع، وبالتالي فهي مهمة أيًضا للهدف السادس عشر لتعزيز السالم والمجتمعات 
 والمؤسسات الشاملة.
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