الهدف  :٥تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات
الغاية -٥أ :إجراء إصالحات لمنح المرأة حقوقا متساوية في الموارد االقتصادية ،وكذلك إمكانية حصولها
على حق الملكية والسيطرة على األرض وغيرها من الممتلكات ،وعلى الخدمات المالية ،والميراث والموارد
الطبيعية ،وفقا للقوانين الوطنية
-٥أ :١-نسبة مجموع المزارعين الذين يمتلكون أراض زراعية أو لديهم حقوق مضمونة في األراضي
الزراعية ،بحسب الجنس؛ و (ب) حصة المرأة بين المالّك أو أصحاب الحقوق في األراضي الزراعية،
بحسب نوع الحيازة
المعلومات المؤسسية
المنظمة /المنظمات:
منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة (فاو)
المفاهيم والتعاريف
التعريف:
ينقسم هذا المؤشر إلى مؤ ِّ ّ
شرين فرعيَّين.
المؤشّر الفرعي (أ) هو قياس االنتشار .مهمته قياس انتشار األشخاص في المجتمع الزراعي الذي يملكون
صل بحسب الجنس.
حقوق ملكية أو حيازة أراض زراعية ،وهو مف ّ
عدد األشخاص المزارعون الذين يملكون حقوق ملكية أو حيازة أراض زراعية

* 011بحسب الجنس

مجموع المزارعين

سين ،ويعمل على قياس مدى حرمان النساء من حقوق ملكية أو
المؤشّر الفرعي (ب) ير ّكز على تكافؤ الجن َ
حيازة األراضي الزراعية.

عدد النساء المزارعون الذين يملكون حقوق ملكية أو حيازة األراضي الزراعية
مجموع المزارعين الذي يملكون حقوق ملكية أو حيازة األراضي الزراعية

المفاهيم:

*011

في ما يلي تعاريف لكافة المفاهيم والمصطلحات المرتبطة بالمؤشر:

األرض الزراعية:
قترح من قبل البرنامج العالمي للتعداد الزراعي للعام  ،)WCA( 0101تُعتبَر األرض
وفقا ً للتصنيف ال ُم َ
"أرضا ً زراعيّةً" وفقا ً الستخدامها .األمر الذي يتطلّب في العادةِّ فترة مرجعية من أجل تصنيف استخدام بقعة
معينة من األرض الزراعية وتحديد الفئات الفرعية.
وكما يظهر واضحا ً في الجدول أدناه ،إن األرض الزراعية هي مجموعة ثانوية من مجموع استخدام األرض.
اض
الفئات االساسية الستخدام األر ي

اض
مجمل فئات استخدام األر ي

اض 6-1
اض  5-1استخدام األر ي
اض  4-1استخدام األر ي
اض  3-1استخدام األر ي
استخدام األر ي
اض الصالحة
االر ي
للزراعة
اض المستخدمة
االر ي
اض المحاصيل
أر ي
اض الزراعية
االر ي
للزراعة

اض المحاصيل المؤقتة
اض  .1أر ي
استخدام األر ي
اع المؤقتة
اض المروج والمر ي
اض  .2أر ي
استخدام األر ي
اض البور المؤقتة
اض  .3األر ي
استخدام األر ي
اض المحاصيل الدائمة
اض  .4أر ي
استخدام األر ي
اع الدائمة
اض المروج والمر ي
اض  .5أر ي
استخدام األر ي
المبان الزراعية أو فناء المزارع
اض الواقعة ضمن ي
اض  .6األر ي
استخدام األر ي
اض الحرجية
اض  .7الغابات ر
وغيها من األر ي
استخدام األر ي
ً
اض المستخدمة للزراعة المائية (بما فيها المياه الداخلية والساحلية إذا ما كانت تشكل جزء من الملكية)
اض  .8األر ي
استخدام األر ي
ّ
اض األخرى رغي المصنفة يف مكان آخر
اض  .9األر ي
استخدام األر ي
صنيف استخدام األراضي (البرنامج العالمي للتعداد الزراعي للعام )0101

بشكل خاص ،ووفقا ً للبرنامج العالمي للتعداد الزراعي للعام  ،0101تشمل األراضي الزراعية ما يلي:






أراضي المحاصيل المؤقّتة
ّ 2
أراضي المروج والمراعي المؤقتة
3
األراضي البور المؤقتة
4
أراضي المحاصيل الدائمة
5
أراضي المروج والمراعي الدائمة
1

1
المعرفة على أنها "كافة األراضي المستخدمة لزراعة المحاصيل ذات دورة نمو أقل من سنة" (بحسب  .)WCA 2020فالمحاصيل
ّ
المؤقتة تشمل كافة المحاصيل التي بحاجة للغرس أو الزراعة بعد كل حصاد من أجل إنتاج جديد (كالحبوب) .ويمكن االطالع على المجموعة
الكاملة من المحاصيل المؤقتة في  ،WCA 2020ص 061.المتوفر على الرابط التالي ()http://www.fao.org/3/a-i4913e.pdf
2
ّ
الجز أو الرعي.
المعرفة على أنها األرض التي تمت زراعتها ألقل من  1سنوات بالمحاصيل العشبية أو العلفية من أجل
ّ
 3عندما تتم إراحة األرض الصالحة للزراعة لسنة زراعية واحدة على األقل بسبب تعاقب المحاصيل أو ألي سبب آخر ،كاستحالة زراعة
محاصيل جديدة ،وهذا ما يُعرف بالبور المؤقّت .وال تشمل هذه الفئة األرض غير المزروعة خالل وقت المسح إنما التي سيتم غرسها
وزراعتها قبل نهاية السنة الزراعية.
 4هي األراضي المزروعة بالمحاصيل الطويلة األمد التي ال تحتاج إلعادة زرعها كل سنة ،كالفواكه والمكسّرات ،وبعض أنواع المحاصيل
المنبّهة ،وغيرها...
 5األراضي المزروعة بالمحاصيل العشبية العلفية أو المتروكة كحقول بريّة أو كمراع ألكثر من  1سنوات.

وتستثني ما يلي:





األراضي الواقعة ضمن المباني الزراعية أو فناء المزارع
الغابات وغيرها من األراضي الحرجية
األراضي المستخدمة للزراعة المائية (بما فيها المياه الداخلية والساحلية إذا ما كانت جز ًء من الملكية)
األراضي األخرى التي ليست مصنّفة في مكان آخر.

بما أن المؤشر .1أ 0.ير ّكز على األراضي الزراعية ،فهو يستثني كافة أشكال األراضي التي ال تُعتبر
"زراعية" ،بما فيها األراضي الواقعة ضمن المباني الزراعية أو فناء المزارع.
الس ّكان الزارعيون:
يستخدم المؤ ّ
شر .1أ" 0.السكان الزراعيون" كقاسم ،عوضا ً عن مجموع الس ّكان ،ألن حقوق حيازة األراضي
ً
الزراعية هي ذات صلة خاصة باألفراد الذين تعتمد معيشتهم على الزراعة .وكنتيجة لهذا ،يجب أن يتم تفسير
المصطلح "السكان الزراعيون" كمرادف "لألفراد المنخرطين في الزراعة" في سياق المؤشر .1أ.0.
وبالرغم من عدم وجود تعريف رسمي "للسكان الزراعيين" ،سيتم اقتراح تعريف تشغيلي لهذا المصطلح من
أجل نطاق المؤشر .1أ.0.
صي في االنخراط الزراعي ليس بأمر شائع ،ألسباب عدّة منها:
التق ّ
.I

.II
.III

.IV

العمل الزراعي هو عمل غير نظامي بشكل كبير ويتأثر كثيرا ً بالموسمية ،وبالتالي إذا ما كانت أسئلة
المسح تعتمد فترة زمنية قصيرة ،فهناك مخاطرة باستثناء أفراد منخرطين بالعمل الزراعي ألنهم لم
يمارسوا الزراعة خالل الوقت الذي تم فيه المسح أو ببساطة ألن مقابلتهم جرت خارج الموسم؛
العمل الزراعي قد يأخذ الكثير من وقت الفرد ،فيكون النشاط األساسي ،إنما ليس بالضرورة أن يكون
مصدر الدخل األساسي؛
تتم ممارسة الزراعة في بعض األحيان من أجل االستهالك الشخصي فقط أو بشكل أساسي ،من دون
ّ
متدن) وبالتالي ليس من المفترض بالضرورة أن
أي اتجاه للسوق (وبالتالي من دون دخل أو بدخل
تش ّكل نشاطا ً اقتصادياً؛
في النهاية ،ال يمكن لسبل عيش الفرد أن تنفصل بشكل كامل عن سبل عيش باقي أفراد عائلته ،ومن
سع المنظور إلى المستوى األسري.
هنا ضرورة تو ّ

وبالنظر إلى ما سبق ،وفي سياق المؤ ّ
شر .1أ ،0.إن الفرد هو جزء من "السكان الزراعيين البالغين" إذا ما
توافرت الشروط التالية:
.I
.II

إذا ما كان الفرد بالغا ً؛
إذا ما كان ينتمي أو تنتمي إلى أسرة يكون فرد واحد على األقل منها منخرطا ً بشكل أساسي في
عمل زراعي خالل األشهر االثنتي عشرة السابقة ،بغض النظر عن الغرض النهائي (سواء من أجل
توليد الدخل أو االستهالك الشخصي) وعن الوضع الوظيفي.

إن اعتماد المنظور األسري هو ذو أهمية خاصة من منظور النوع االجتماعي ،ففي العديد من األسر الزراعية،
تعتبر النساء أنفسهن غير معنيات بالعمل الزراعي في حين أنّ ّ
هن يؤ ِّ ّم َّن دعما ً أساسيا ً لألنشطة الزراعية
األسرية.
حقوق ملكية وحيازة األراض الزراعية:
ّ
إن أمر تعريف وتفعيل حقوق الملكية والحيازة هو ألمر مثير للتحدي من ناحية تأمين أرقام يمكن االعتماد
عليها ومقارنتها عبر البلدان.
إن ملكية األرض ،هو ٌّ
ّ
معترف به قانونيا ً للحصول على األرض واستخدامها ونقلها .في أنظمة الملكية
حق
َ
الخاصة ،هو ٌّ
حق مشابه لحيازة مطلقة المدّة .أما في األنظمة التي تملك الدولة فيها األرض ،فيشير مصطلح
"ملكية األرض" إلى امتالك حقوق شبيهة بملكية نظام الملكية الخاصة كعقود اإليجار الطويلة األمد مثالً ،أو
اإلشغال أو حقوق االستخدام من قبل الدولة ،التي غالبا ً ما تكون ممتدّة على عدة عقود ،والتي يمكن نقلها .وفي
هذا السياق ،من األكثر مالءمة التحدُّث عن حقوق الحيازة.
سين ،)EDGE( 6فإن
إضافةً إلى ذلك ،وكما شدّد مشروع األدلّة والبيانات من أجل تحقيق المساواة بين الجن َ
المقرة قانونيا ً ال يكفي لتحليل مدى تعقيد الحقوق المرتبطة باألرض ،خاصةً في الدول
التركيز على الوثائق
ّ
النامية ومن منظور النوع االجتماعي .ويتمثّل العامل الرئيس الذي يح ّد من التطبيق الشامل للوثائق القانونية
بتنوع تد ّخل مثل هذه الوثائق المق ِّيّدة بشكل قانوني.
ّ
ونظرا ً لما سبق ،وأيضا ً الحاجة إلى اقتراح مؤ ّ
شر سار على المستوى العالمي ،يعتمد المؤشر .1أ 0.على
الشروط الثالثة التالية )0 :وجود مستند معترف بها قانونا ً باسم الفرد؛  )0حق البيع؛  )3حق التوريث.
عترف بها قانونا ً باسم الفرد
 )0وجود مستند ُم َ
يشير إلى وجود مستند يمكن للفرد أن يستخدمه للمطالبة بحقوق ملكيته ألصل ما أمام القانون ،استنادا ً إلى
اسم الفرد المذكور على أنه مالك أو صاحب هذا المستند.
ونظرا ً الختالف االنظمة القانونية بين البلدان ،من غير الممكن تحديد بشكل واضح الالئحة الكبيرة من
المستندات التي يمكن اعتبارها دليالً على ضمان الحيازة .إال أنه باالعتماد على إطار العمل القانوني القومي،
يمكن اعتبار المستندات اآلتية كسندات رسمية:
ً7

 سند الملكية :أداة مكتوبة أو مطبوعة تش ّكل حكما ً قانونيا
 شهادة إشغال أو شهادة أرض :هي نسخة مصدّقة لوثيقة في نظام تسجيل االراضي وتؤمن دليالً على
8
الملكية أو التكليف باألرض في ذلك الوقت
للتصرف باألرض
 اتفاقية شراء :هو عقد مبرم بين بائع وشار
ّ
سين)" مسودة
 6المصدر" :المبادئ التوجيهية لألمم المتحدة المتعلقة بإنتاج احصائيات بشأن ملكية األصول من منظور جنساني (المساواة بين الجن َ
المبادئ التوجيهية المقدّمة إلى اللجنة االحصائية لألمم المتحدة في آذار/مارس .7102
 7المصدر :موسوعة  ،“Multilingual thesaurus on land tenure”,فاو 7112
 8المصدر :موسوعة  ،“Multilingual thesaurus on land tenure”,فاو 7112








شهادة مس ّجلة لالكتساب الوراثي
شهادة الحيازة العرفية :وهي مستند رسمي يشير إلى مالك األرض أو كفيلها ألن القانون العرفي قد
أقر بهذا الشخص كمالك حقيقي .ويمكن استخدامها كدليل على الحق القانوني على األرض .وتشمل
ّ
هذه الشهادات ،من بين شهادات أخرى ،شهادات الملكية العرفية واالستخدام العرفي
والمستأجر
شهادة مس ّجلة لعقد االيجار الدائم أو الطويل األمد :هي عقد اتفاقية بين صاحب األرض
ِّ
9
المستأجر أو اإليجار
بشأن إيجار األرض .هو إذا ً عقد إيجار أو مستند اتفاقية يُستخ َدم لصالح منفعة
ِّ
عقد إيجار مس ّجل قصير األمد (أقل من  3سنوات)
شهادة صادرة لملكيات أو لتسجيالت الخصم :هي شهادة تد ّل على أن المالك الخصم يحصل على
األرض بعد فترة شرعية محددة سابقاً.

ّ
تخطي مسألة النقص في المستندات المكتوبة وتوليد مؤشر عالمي صالح ،من الضروري األخذ باالعتبار
بغية
أيضا ً حقوق نقل الملكية ،التي تكون حاضرة حتى حينما تكون حقوق الحيازة غير موثّقة.
ويتم تعريف نقل الملكية على أنه القدرة على نقل أصل معيّن خالل الحياة أو بعد الموت .ويُعتبر حق البيع أو
التوريث كوقائع تحمل قوة قانونية على عكس إعالن مبلغ عنه شخصيا ً لحقوق الحيازة على األرض .وخاصةً:
 )0حق البيع:
وهو يشير إلى قدرة الفرد على نقل األصل المذكور بشكل دائم مقابل المنفعة النقدية أو العينية.
 )3حق التوريث:
وهو يشير إلى قدرة الفرد على نقل األصل المذكور إلى شخص آخر بعد موته أو موتها ،بموجب وصيّة
مكتوبة أو شفهية (إذا ما كان البلد يعترف بها) أو عندما ال يترك المتوفّي أي وصية ،بموجب ميراث بال
وصيّة.
برر بنتائج
إن القرار باالعتماد على البدائل الثالثة أعاله (توفّر المستند القانوني ،وحق البيع ،وحق التوريث) م ّ
اختبارات الحقول السبعة الذي جرى ضمن إطار عمل مشروع األدلة والبيانات من أجل تحقيق المساواة بين
سين ( .)EDGEوقد أظهرت االختبارات ،بشكل خاص ،ما يلي:
الجن َ
االفتقار إلى موثوقية الملكية /الحيازة المبلغ عنها .فقد كنت غالبية الملكيات والحيازات المبلّغ عنها غير
مدعومة باي نوع من المستندات وال حتى بحيازة أي نقل ملكية.
الحاجة إلى اعتبار أي شخص "كمالك" أو "صاحب حق الحيازة" فقط االفراد المرتبطين باألرض الزراعية
ي بما في ذلك الملكية القانونية الرسمية وأيضا ً حقوق نقل الملكية.
بموجب حق قانوني رسم ّ
الحاجة إلى الجمع بين تفويضات مختلفة بما أن ما من تفويض وحيد يصلح في العالم أجمع.

9

المصدر :موسوعة  ،“Multilingual thesaurus on land tenure”,فاو 7112

األساس المنطقي والتفسير:
يسعى المؤشر .1أ 0.إلى رصد ميزان النوع االجتماعي المتعلق بحقوق ملكية وحيازة أرض زراعية .يستند
كل من المؤشر الفرعي (أ) والمؤشر الفرعي (ب) على البيانات نفسها وهما يرصدان ببساطة حقوق الملكية
والحيازة من زاويت َين مختلفت َين .ففي الواقع ،في حين يستخدم المؤشر الفرعي (أ) مجموع السكان الزراعيين
من الرجال/النساء كس ّكان مرجعيين ،ويخبرنا عن عدد الرجال/النساء الذين يملكون األراضي ،ير ّكز المؤشر
الفرعي (ب) على السكان الزراعيين الذين يملكون حقوق ملكية/حيازة األراضي ،ويخبرنا عن عدد النساء
من بينهم.
وبالتالي من الكافي الحصول على:
أ .عدد األفراد البالغين في المجال الزراعي الذين يملكون حقوق ملكية أو حيازة أراض زراعية (بحسب
الجنس) ،و
ب .مجموع السكان الزراعيين البالغين
المؤشرين الثانويَّين .ويُظ ِّهر المثال أدناه امكانية استخدام البيانات نفسها لبناء جزأي
من أجل احتساب ك ّل من
َ
المؤشر (أ) و(ب).

ذكور إناث المجموع
األفراد البالغون من السكان الزراعيون الذين يملكون حقوق ملكية/حيازة
االراضي الزراعية
الس ّكان الزراعيّون

01 011

001

311 011 011

المؤشر الفرعي (أ) :النسبة المئوية لألفراد الذين لديهم
حقوق ملكية أو حيازة أراض زراعية ،بحسب الجنس
من الضروري أن يتم تفصيل النسبة بحسب
سين ،من أجل
الجنس وبأن تتم مقارنة القيا َ
تقدير الفجوة بين الرجال والنساء .وفي هذا
المثال %33 ،من السكان الزراعيين لديهم
حقوق ملكية/حيازة االراضي الزراعية .إنما
عند تصنيف المؤشر بحسب الجنس ،نقدّر
بشكل واضح الفارق بين الرجال والنساء

المؤشر الفرعي (ب) :حصة النساء من بين األفراد
الزراعيين اللواتي يملكن حقوق ملكية أو حيازة أراض
زراعية
التركيز على مجموع عدد األشخاص (من
الس ّكان الزراعيين) الذين يملكون حقوق
حيازة األراضي الزراعية .والغرض من
المؤشر الفرعي (ب) هو إظهار عدد النساء
من بينهم.

التعليقات والقيود:
إذا ما اعتمد البلد استراتيجية مقابلة شخص واحد ُمختار بطريقة عشوائية من أفراد األسرة ،قد ينجم عن هذا
عيّنةً صغيرة الحجم .ومن هنا توصى البلدان بأن تأخذ بعين االعتبار تأثير العينة الصغيرة الحجم على دقة
التقديرات وخطة التبويب .وإذا ما دعت الحاجة ،قد تلجأ البلدان إلى مقابلة أكثر من فرد واحد في األسرة
الواحدة أو حتى كافة أفرادها .وكبديل ،قد تعتمد البلدان جمع المعلومات عن جميع أفراد العائلة من خالل
مستجيب وسيط (الخيار األول أعاله).
ومن الضروري أن يتم تفصيل المستندات القانونية الواردة أعاله بغية اعتماد فقط المستندات ال ُم ِّلزمة أمام
القانون والتي تضمن حقوق حيازة الفرد.
المنهجية
طريقة االحتساب:
كيفية حساب المؤشر:
إن المؤشر .1أ 0.يعتبر األشخاص مالكين لحقوق الحيازة كافة األفراد من السكان الزراعيين الذين:
تقر بضمان حيازتهم ألرض زراعية
 يُعت َبرون كمالكين أو حاملين لشهادة ّأو
 -يملكون حق بيع أرض زراعية

أو
 يملكون حق توريث أرض زراعيةصاحب حقوق حيازة على أرض
يكفي وجود إحدى هذه التفويضات لتحديد إذا ما كان الشخص مالكا ً أو
َ
زراعية .ومن إيجابيات هذا النهج قابلية تطبيقه في بلدان مختلفة .واستنادا ً إلى تحليل البلدان السبعة في مشروع
سين ،تؤ ّمن هذه التفويضات القياس األقوى لحقوق الملكية/
األدلة والبيانات من أجل تحقيق المساواة بين الجن َ
تنوع وجود المستندات .في الواقع ،مازال من الممكن لألفراد أن
الحيازة الذي يمكن مقارنته عبر البلدان مع ّ
ويورثوا أيضا ً حتى مع غياب مستند معترف به قانوناً ،وبالتالي يجمع المؤشر حقوق الملكية  /الحيازة
يبيعوا
ِّ ّ
الموثّقة مع حق البيع أو التوريث لجعلها قابلة للمقارنة بين البلدان.
تفعيل المؤشر .5أ 1.من خالل صيَغ حسابية على النحو التالي:
المؤشر الفرعي (أ)

مجموع السكان الزراعيين الذين يملكون:
مستنداً قانونيا ً باألرض الزراعية أو حق بيعها أو حق توريثها
مجموع السكان الزراعيين

* ، 011بحسب
الجنس

المؤشر الفرعي (ب)

عدد النساء في مجال الزراعة الذين يملكون:
مستندا ً قانونيا ً باألرض الزراعية أو حق بيعها أو حق توريثها
مجموع السكان الزراعيين الذين يملكون:

*011

مستندا ً قانونيا ً باألرض الزراعية أو حق بيعها أو حق توريثها

التفصيل

*:

يمكننا التمييز بين مستويات التفصيل اإللزامية للرصد العالمي ومستويات التصنيف الموصي بها خاصةً
للتحليل على مستوى البلد ،بما أنها تؤمن نظرة لصنع السياسات.

مستويات التصنيف "االلزامية"

مستويات التصنيف "الموصى بها"
(الئحة غير شاملة)

 للمؤشر الفرعي (أ) جنس الفرد

للمؤشرين الفرعيَّين[
]
َ
 مستوى الدخل
 الفئة العمرية
 المجموعة االثنية
 الموقع الجغرافي (الحضري  /الريفي)
 نوع الحيازة
 نوع المستند القانوني

معالجة القيم الناقصة:
 على مستوى البلديمكن إسناد القيم الناقصة إذا ما كان عدد البيانات الكافية تشير إلى المنطقة نفسها .وفي مثل هذه الحالة ،يتم
اسناد القيم الناقصة من خالل القيمة االقليمية المتوسطة.
 على المستو َيين االقليمي والعالمييتم احتساب المجاميع االقليمية والعالمية فقط إذا ما توفر العدد الكافي من البيانات عند المستوى االقليمي
والعالمي .ومن شأن البيانات الوصفية أن تك ّمل التقديرات على المستويَين االقليمي والعالمي من أجل تجنّب
أن يقوم المستخدمون بتفسير هذه المجاميع كأنها تنطبق على كافة بلدان المنطقة.
مصادر التفاوت:
في الوقت الراهن ما من مصدر معروف لالختالف.
المجاميع االقليمية:
يتم توليد المجاميع االقليمية ال ُمقاسة من خالل األخذ بعين االعتبار عدد األفراد المنخرطين في الزراعة وعدد
األفراد المصنفين كمالكين ومن أصحاب األراضي الزراعية.
يتم توليد المجاميع االقليمية ال ُمقاسة فقط عندما يقوم عدد كاف من البلدان في المنطقة باإلبالغ عن هذا المؤشر.
مصادر البيانات
الوصف:
مصادر البيانات الموصى بها:
في حالة المؤشر .1أ 0.الخاصة ،تعتبر المسوح االسرية أكثر مصدر للبيانات موصى به .ومن األمثلة على
المسوح األسرية التي يمكن استخدامها لتوليد المؤشر .1أ 0.ما يلي:
 -مسوح ميزانية االسر المعيشية ()HBS

-

مسوح قياس مستوى المعيشة ()LSMS
مسوح الظروف المعيشية
مسوح القوى العاملة ()LFS
المسوح الديمغرافية والصحية ()DHS
المسوح العنقودية المتعددة المؤشرات ()MICS
المسوح األسرية المتعددة األغراض

لم يوصى باستخدام المسوح األسرية الوطنية كمصدر للبيانات الخاصة بالمؤشر .1أ0.؟
َ
 .0بشكل عام ،تُعتبَر المسوح أكثر كفاءة من حيث التكلفة من التعدادات ألنها تتم وفقا ً لعيّنة تمثيلية تُستخ َدم
الحقا ً لتقدير المعايير على مستوى السكان.
 .0تعتبر المسوح األسرية أيضا ً مصدر البيانات المشترك األكثر توفرا ً في البلدان النامية والبلدان المتقدمة
على حد سواء.
 .3تميل المسوح األسرية القومية إلى أن تكون واسعة النطاق وهي في العادة تُستخدم لتوليد االحصاءات
االجتماعية والديمغرافية واالقتصادية .وبالتالي :أ) يمكنها أن تكيّف األسئلة التي يحتاج إليها احتساب
المؤشر .1أ0.؛ ب) وتسمح باكتشاف الروابط بين الوضع الفردي للمؤشر .1أ 0.وخصائص فردية
وأسرية أخرى ،كالتعليم والصحة ومستوى الدخل إلخ...؛ ج) يمكنها أن تشمل بيانات إضافية لتحليل
أكثر تفصيالً للمؤشر (كحجم األرض).
المصادر البديلة تشمل تعدادات السكان والمساكن ( ،)PHCوالمسوح الزراعية.
بالمبدأ ،يمكن اعتبار تعدادات السكان والمساكن مصدرا ً بديالً للبيانات للمؤشر .1أ 0.ألنها ،ومثل المسوح
األسرية ،تشير إلى كافة السكان الذين يعيشون في منطقة معينة .إال أن تعدادات السكان والمساكن تطرح بعض
الجوانب السلبية التالية:
 .0تحصل هذه التعدادت كل  01سنوات؛ وبالتالي ال تسمح للبلدان برصد تقدّم المؤشر .1أ 0.بشكل
وثيق؛
 .0تعدادت السكان والمساكن هي عمليات واسعة النطاق ومكلفة تر ّكز على تركيبة السكان؛
 .3تعتمد تعدادات السكان والمساكن بشكل كبير على المستجيبين المحتملين ،وهو نهج يعارض إجراء
اختيار المستجيبين الذي يوصي به المؤشر .1أ.0.
إذا ما كان البلد غير قادرعلى إضافة محور على المؤشر .1أ 0.من خالل المسوح األسرية القومية ،يمكن أن
يحاول استخدام المسوح الزراعية كبديل إذ يمكنها تكييف األسئلة حول حقوق حيازة األراضي الزراعية.
إال أن المسوح الزراعية قد تطرح بعض الجوانب السلبية التالية :قد ال تغطي بالشكل المالئم األسر التي ينخرط
أفرادها في الزراعة كعمال مأجورين .وبالتالي ،هي تفقد جز ًء من السكان المرجعيين.
وإذا ،وبالرغم من هذه العقبات ،يختار بلد ما أن يض ّم محورا ً من المؤشر .1أ 0.إلى المسوح الزراعية ،حينها
من المهم االبالغ عن هذا الخيار في البيانات الوصفية .وفي مثل هذه الحالة ،تصبح إمكانية المقارنة العالمية

مهدّدة ،إنما يبقى البلد قادرا ً على رصد تقدمه الخاص بهذا المؤشر مع مرور الوقت ،إذا ما تم االبقاء على
مصدر البيانات نفسه.
من يجب أن يستجيب؟ وكم هو عددهم؟
للمؤشر .1أ ،0.من المهم  )0اختيار عدد األفراد الذين سيتم جمع المعلومات عنهم ،وب) تحديد من يجب أن
خيارين:
يقوم باإلبالغ عن هذه المعلومات .يتم اقتراح
َ
 الخيار األول :تتم مقابلة كل فرد من األفراد البالغين في األسرة المعيشية بشأن حقوق ملكيته/ها أو
حيازته/ها لألراضي الزراعية (نهج المستجيب الذاتي المطبّق على كافة األفراد)؛
 الخيار الثاني :تتم مقابلة أحد أفراد األسرة البالغين بشكل عشوائي بشأن حقوق ملكيته/ها أو حيازته/ها
لألراضي الزراعية (نهج المستجيب الذاتي المطبّق على فرد واحد).
عمليّا ً ،ونتيجة عقبات الميزانية والقيود الزمنية ،من شأن مقابلة فرد واحد بالغ من أفراد األسرة أن يكون
الخيار األمثل .إال أنه إذا أراد البلد دراسة الدينامية داخل األسرة أو زيادة الدقّة لتقييمات المؤشر .1أ ،0.فقد
يقرر جمع المعلومات عن كل فرد من أفراد األسرة ،باستخدام البيانات المبلّغ عنها ذاتياً.
ّ
ال توصي منظمة األغذية والزراعة بخيار استخدام المستجيبين البديلين ،حيث تتم في العادة مقابلة أكثر فرد
من أفراد العائلة معرفةً من أجل جمع المعلومات المتعلقة بكافة أفراد األسرة المعيشية .10إال أنه إذا ما كان
المسح ال ُمستخدم لجمع بيانات .1أ 0.ال يمكنه اعتماد نهج االستجابة الذاتية ،عندها يجب استخدام المستجيبين
البديلين لجمع المعلومات عن كافة أفراد األسرة.
الح ّد األدنى لمجموعة البيانات
ال بد من وجود ح ّد أدنى من مجموعة البيانات الحتساب المؤشر ،كما يلي:








إذا ما كان فردا ً واحدا ً على األقل من أفراد األسرة منخرطا ً بشكل أساسي في الزراعة منذ أكثر من
 00شهر؛
جنس الفرد ال ُمختار؛
ّ
سن الفرد المختار؛ إذا ما كان الفرد المختار يملك أي أرض زراعية؛
إذا ما كانت األرض التي يملكها الفرد المستجيب لها مستند قانوني أم ال (أو شهادة) تسمح ملكيته/ها
أو حيازته/ها لألرض؛
إذا ما كان الفرد ال ُمختار مدرجا ً بالئحة مالك أو صاحب المستندات المعترف بها قانونياً ،إما وحده أو
مع شخص آخر؛
إذا ما كان الفرد ال ُمختار يملك الحق ببيع أي أرض زراعية أم ال ،سواء لوحده أو باالشتراك مع
شخص آخر.
إذا ما كان الفرد ال ُمختار يملك الحق بتوريث أي أرض زراعية أم ال ،سواء لوحده أو باالشتراك مع
شخص آخر.

 10إن نتائج الدراسات الرائدة تظهر أن البيانات عن المستجيب البديل تقدّم تقديرات مختلفة عن بيانات االبالغ الذاتي ،مع متغيرات بحسب األصل ونوع
الملكية وبحسب جنس المالك .مثل هذا التقدير األقل شانا ً فهو أكثر بالنسبة للرجال ( )%01-والنساء ( )%01-وههو األقل اعالنا ً عندما نلحظ الملكية
الموثّقة ( %2-للرجال و %7-للنساء).

أسئلة اللتقاط السكان الزراعيين
كما ذُ ِّكر آنفا ً إن الفرد هو جزء من "السكان الزراعيين البالغين" إذا ما توافرت الشروط التالية:
 .0إذا ما كان بالغا ً؛
 .0إذا ما كان ينتمي /تنتمي إلى أسرة يكون فيها فرد واحد على األقل منخرطا ً بشكل أساسي في عمل
زراعي خالل األشهر االثني عشر السابقة ،بغض النظر عن الغرض النهائي (سواء من أجل توليد
الدخل أو االستهالك الشخصي) وعن الوضع الوظيفي.
تقترح التوصيات أدناه طرقا ً اللتقاط هذا المفهوم في استبيان استقصائي .وهو ذات صلة بشكل خاص في حال
لم يكن المسح يحتوي على "وحدة العمل" أو إذا ما كانت هذه الوحدة الموجودة في االستبيان ال تبلغ عن
انخراط الفرد في المحاصيل النامية و/أو تربية الماشية على مدى االثني عشر شهرا ً الماضية.
نميّز بين سيناريوين أساسيّين:
السيناريو أ :يمكن أن يشمل المسح أسئلة على المستوى الفردي بشأن االنخراط في الزراعة
السيناريو ب :ال يمكن للمسح أن يُلحق قائمة األسر المعيشية بأسئلة على المستوى الفردي بشأن االنخراط
في الزراعة .وبالتالي يتم طرح االسئلة على المستوى األسري.
السيناريو أ
إذا ما كان المسح قادرا ً على شمول أسئلة على المستوى الفردي بشأن االنخراط في الزراعة ،يمكن أن يتم
إلحاق هذه االسئلة بسهولة بقائمة أسرية (أو بوحدة خاصة بالعمالة) ،ويمكن أن يتم سؤال الفرد األكثر معرفة
من أفراد العائلة .وهذه األسئلة تسعى اللتقاط االنخراط الفردي في الزراعة على مدى األشهر االثنتي عشرة
السابقة.

أسئلة على المستوى الفردي

مهمتها

س .0في األشهر ال 00األخيرة ،أي من <شهر> حتى <شهر> ،هل قام <االسم> أو التقاط إذا ما كان المستجيب قد
ساعد ب:
زرع المحاصيل أو ربّى الماشية
في األشهر ال 00األخيرة.
أ .زراعة األرض النتاج الغذاء

أو
ب .تربية أو مسايسة الماشية
 -0نعم
 -0ال (نهاية السؤال)

متطلبات الفرز المسبق .ليس من
األسئلة الضرورية ويمكن إلغاؤه
إذا ما كان البلد يرغب بالح ّد من
عدد األسئلة

س .0من اآلتي ،ما الذي يصف ما كان <االسم> يفعل بشكل أساسي خالل األشهر معرفة إذا ما كانت الزراعة و/أو
ال 00األخيرة ،أي من <شهر> حتى <شهر>؟
تربية المواشي هما األنشطة
األساسية من ناحية الوقت
 -0الزراعة أو تربية المواشي
 -0التحريج أو صيد األسماك
 -3العمل في قطاع غير الزراعة وصيد االسماك
 -4الدراسة
 -1البحث عن عمل
 -6العناية بالمنزل والعائلة
 -3يعاني من مرض مزمن أو إعاقة
 -8تقاعد أو تعويض
 -9غيرها (حدّد):
س .3في الزراعة وتربية المواشي كان <االسم>....
-0
-0
-3
-4
-1

يعمل كعامل لحسابه الخاص (من دون أجراء دائمين)
يعمل كأجير (مع أجراء دائمين)
يساعد في إدارة المنزل  /العائلة
يساعد فردا ً من العائلة يعمل لصالح شخص آخر مقابل المال
يعمل لحساب شخص آخر مقابل المال (كأجير ،كمتدرب يتقاضى أجر)... /

الوضع في الوظيفة
سؤال إضافي .ليس أساسيا ً ويمكن
الغاؤه إذا ما كان البلد يريد أن
يح ّد من عدد األسئلة

السيناريو ب
تم طرح األسئلة أدناه على المستوى األسري ،إلى أكثر أفراد العائلة معرفة .وهي تسعى إلى التقاط انخراط
األسرة في الزراعة على مدى األشهر االثنتي عشرة األخيرة.
أسئلة على المستوى األسري

مهمتها

س .0في األشهر ال 00األخيرة ،أي من <شهر> حتى <شهر> ،هل قام أي أحد من التقاط إذا ما كان أحد أفراد
أفراد األسرة بأي من األنشطة التالية أو ساعد فيها؟
األسرة قد زرع المحاصيل أو
ربّى الماشية في األشهر ال00
أ .زراعة األرض النتاج الغذاء
األخيرة

أو

ب .تربية أو مسايسة الماشية
 -0نعم
 -0ال (نهاية السؤال)

متطلبات الفرز المسبق .ليس من
األسئلة الضرورية ويمكن إلغاؤه
إذا ما كان البلد يرغب بالح ّد من
عدد األسئلة

س .0في األشهر ال 00األخيرة ،أي من <شهر> حتى <شهر> ،هل قضى أي فرد معرفة إذا ما كانت زراعة
المحاصيل و/أو تربية المواشي
من هذه األسرة معظم وقته/ها في الزراعة أو في تربية /مسايسة المواشي؟
 -0نعم ،كانت الزراعة أو تربية المواشي النشاط األساسي لواحد من أفراد العائلة هما األنشطة األساسية من ناحية
الوقت
على األقل؟

 -0نعم ،كانت الزراعة أو تربية المواشي النشاط األساسي الثاني لواحد من أفراد
العائلة على األقل؟
 -3ال (نهاية السؤال)
س .3في هذه األنشطة هل كان هؤالء األشخاص...
-0
-0
-3
-4
-1

يعملون كع ّمال لحسابهم الخاص (من دون أجراء دائمين)
يعملون كأجراء (مع أجراء دائمين)
يساعدون في إدارة المنزل  /العائلة
ً
سؤال إضافي .ليس أساسيا ويمكن
يساعدون فردا ً من العائلة يعمل لصالح شخص آخر مقابل المال
الغاؤه إذا ما كان البلد يريد أن
يعملون لحساب شخص آخر مقابل المال (كأجير ،كمتدرب يتقاضى أجر )... /يح ّد من عدد األسئلة
الوضع في الوظيفة

******

استنادا ً إلى الحد األدنى من البيانات الموضوعة أعاله ،نقدّم في ما يلي مجموعة األسئلة ال ُمقترحة من أجل
احتساب المؤشر .1أ .0.ونقدّم سيناري َوين بشكل خاص:
 الحد األدنى من مجموعة األسئلة المجموعة على المستوى الفردي
 وحدة حيث يتم جمع البيانات على مستوى القطعة أو الجزء
الحد األدنى من مجموعة األسئلة المجموعة على المستوى الفردي
الئحة األسئلة النموذجية

مهمتها

(كالتصور الذاتي لوضع
س .0هل تملك (كبديل تستخدم أو تشغل) أي أرض زراعية ،إما الملكية المب ّلغ عنها
ّ
المستجيب بشأن الملكية)
وحدك أو في شراكة مع شخص آخر؟
يشير هذا السؤال إذا ما كان المستجيب يملك أرضا ً
وليس أسرته.
 -0نعم
 -0ال
يقيس الملكية المبلّغ عنها ،التي تلتقط االدراك الذاتي
للمستجيب بملكيته/ها ،بغض النظر إذا ما كان يملك
أي مستند قانوني
س .0هل هناك من مستند قانوني ألي أرض تملكها (أو تستخدمها أو
تشغلها) صادر عن وكالة تسجيل /مسح االراضي؟ (اسمح بأن يتم يحدّد هذا السؤال إذا ما كان هناك أي مستند قانوني
ذكر أكثر من نوع واحد من المستندات)
ألي من األراضي التي يقول المستجيب أنه يملكها،
ونوع المستند .إذ تشير حقوق الملكية أو الحيازة
 -0صك ملكية
الموثّقة إلى ضرورة وجود أي مستند يمكن للفرد أن
 -0شهادة حيازة عرفية
يستخدمه ليطالب بملكيته أو حيازته لألرض بالقانون.
 -3شهادة إشغال
والئحة الخيارات إرشادية ويتم تشجيع البلدان على
 -4وصية مس ّجلة أو شهادة مس ّجلة الكتساب وراثي
اعتماد الئحة خاصة بكل بلد.
 -1شهادة مس ّجلة لعقد ايجار دائم /طويل األمد
 -6عقد ايجار مس ّجل
)
 -3غيرها (حدّد:

 -8ما من مستند (انتقل الى س)4
 -9ال أدري (انتقل إلى س)4
 -01يرفض اإلجابة (انتقل إلى س)4

إال أنه من الضرورة الحاتمة ان تشمل الالئحة
المستندات الخاصة بالبلد فقط والتي يطبقها القانون في
هذا البلد.

التصرف في أي من المستندات كما أعاله
يرد اسمك كمالك أو لديك حقوق
ّ
هل ِّ
بسبب امكانية ورود أسماء األفراد كشاهدين على
القانونية؟
مستند ،من الضروري سؤال إذا ما كان المستجيب
 -0نعم
واردا ً اسمه "كمالك" أو "صاحب" على المستند.
 -0ال
 -3ال أدري
 -4يرفض االجابة
س .4هل تملك حق بيع أي من أجزاء األصل (الجزء المملوك أو حقوق نقل الملكية
المستخ َدم أو المشغور) ،وحدك أم بالشراكة مع شخص آخر؟
يحصل هذا السؤال على المعلومات بشأن إذا ما كان
المستجيب يعتقد بأنه يستطيع بيع األرض الزراعية
 -0نعم
التي أبلغ أنه يمتلكها .وعندما يكون لديه هذا الحق،
 -0ال
هذا يعني أنه لديه الحق في نقل األرض بشكل نهائي
 -3ال أدري
إلى شخص آخر أو إلى أي هيئة مقابل المنفعة النقدية
 -4يرفض اإلجابة
أو العينية.
س .1هل تملك حق توريث أي من أجزاء األصل (الجزء المملوك حقوق نقل الملكية
أو المستخ َدم أو المشغول) ،وحدك أم بالشراكة مع شخص آخر؟
يحصل هذا السؤال على المعلومات بشأن إذا ما كان
المستجيب يعتقد بأنه يستطيع توريث األرض
 -1نعم
الزراعية التي أبلغ أنه يمتلكها .وعندما يكون لديه هذا
 -6ال
الحق ،هذا يعني أنه لديه الحق في منح األرض من
 -3ال أدري
خالل وصيّة شفهية أم خطيّة إلى شخص أو أشخاص
آخرين بعد وفاته.
يرفض اإلجابة

وحدة يتم فيها جمع البيانات على مستوى القطعة من االرض
قد تختار البلدان جمع المعلومات على مستوى القطعة لسببَين:
 .0األول ،أن البلد يقوم بتنفيذ مسح تمثيلي على الصعيد الوطني يجمع بالفعل قائمة بقطع االراضي
(كالدراسة االستقصائية لقياس مستوى المعيشة والعديد من المسوح الزراعية) التي يمكن الحاقها
بأسئلة عن حقوق الملكية أو الحيازة.
ّ
يتخطى البيانات المطلوبة من أجل احتساب المؤشر وجمع مجموعة أكبر
 .0والثاني ،أن البلد يرغب بأن
من المعلومات من أجل القيام بتحليل شامل لملكية النساء والرجال ألراض زراعية وحقوقهما فيها

وادارتهما لها .ويجب جمع مثل هذه المعلومات ،بما في ذلك عن خصائص األراضي الزراعية ،على
11
المستوى قطعة االرض
عندما يتم الحاق وحدة تتعلق بحقوق ملكية أو حيازة أراض زراعية بمسح موجود بالفعل ،سيعتمد مجموع
عدد وتسلسل االسئلة في هذه الوحدة على أهداف المسح العامة وتركيبته .إال أنه ،من أجل احتساب المؤشر
.1أ 0.ألهداف التنمية المستدامة ،يجب تطبيق القواعد التالية:
 )ᵢإذا ما كان استبيان الدراسة االستقصائية يلتقط بالفعل قائمة بالقطع التي تمتلكها األسرة ،يجب أن يُسأل
المستجيب المختار عشوائيا ً الكمال وحدة حقوق ملكية/حيازة االراضي الزراعية إذا ما كان يملك/تملك أي
أرض زراعية .إذا ما كان الجواب نعم ،فيجب أن يحدد أي قطعة من القائمة المولّدة على صعيد األسرة هو
يملك .كما أنه يجب إعطاء المستجيب الفرصة باإلبالغ عن أي قطع غير واردة في قائمة القطع األسرية.
ويجب أن تنتمي األسئلة في هذه الوحدة فقط إلى القطع الزراعية التي يمتلكها المستجيب (راجع المثال أدناه).
وحدة حقوق ملكية /حيازة األراضي الزراعية على مستوى القطعة استنادا ً إلى قائمة القطعة االسرية
س .0هل تملك (أو كبديل هل تستخدم أو تشغل) اي أرض زراعية ،إما وحدك أو في شراكة مع أي أحد؟
 -0نعم
 -0ال (نهاية الوحدة)
س0
هوية رجا ًء أخبرني أي
القطعة القطع الزراعية التي
تملكها (أو تستخدمها
أو تشغلها)؟

مندوب التعداد :يعدّد
رموز هوية القطعة
من االستبيانات
االسرية التي حصلت
بشكل فردي أو
مشترك من قبل
المستجيب

س3

س4

س1

س6

هل هناك من مستند رسمي
لهذه القطعة صادر عن وكالة
تسجيل أو مسح األراضي؟

ِيرد اسمك
هل
كمالك أو لديك
حقوق االستخدام
المستند
على
لهذه
الرسمي
(القطعة)؟

هل تملك حق بيع
هذه القطعة وحدك
أم بالشراكة مع
شخص آخر؟

هل تملك حق
توريث هذه القطعة
وحدك أم بالشراكة
مع شخص آخر؟

(اختر نوع المستند)
-0صك ملكية
-0شهادة حيازة عرفية
-3شهادة اشغال
-4وصية مس ّجلة أو شهادة
مس ّجلة للحيازة الوراثية

-0نعم
-0ال

-1شهادة مس ّجلة أو عقد
دائم طويل األمد

-3ال أدري

-6عقد إيجار مس ّجل

-4يرفض االجابة

-0نعم

-0نعم

-0ال

-0ال

-3ال أدري

-3ال أدري

-4يرفض اإلجابة

-4يرفض اإلجابة

-3غيرها (حدّد).....:

 11يمكن إيجاد قائمة كاملة ببنود البيانات وأسسها المنطقية في مسودة المبادئ التوجيهية لألمم المتحدة بشأن إنتاج االحصائيات المتعلقة بملكية األصول
من منظور جنساني ،المقدّمة إلى اللجنة االحصائية لألمم المتحدة في آذار/مارس  7102وفي المالحظة التقنية المقدّمة إلى فريق الخبراء المشترك بين
الوكاالت المعني بمؤشرات أهداف التنمية المستدامة للتعقّب السريع لمؤشر .1أ 0.لفئة المستوى .7

-8ما من مستند (انتقل إلى
س)4
-9ال أدري (انتقل إلى س)4
-01يرفض االجابة (انتقل
إلى س)4
0
0
…
N

|__|

|__|

|__|

|__|

|__|

|__|

|__|

|__|

|__|

|__|

|__|

|__|

|__|

|__|

|__|

|__|

|__|

|__|

|__|

|__|

|__|

|__|

|__|

|__|

 )ᵢᵢإذا ما تمت مقابلة كل أفراد األسرة ،يجب أن يتم خلق قائمة بالقطع على المستوى األسري ويجب اتباع
نفس االجراءات التي اتُّبِّعت في الفقرة السابقة .)ᵢ
 )ᵢᵢᵢوما لم يلتقط االستبيان المسحي األساسي قائمة بالقطع الزراعية على المستوى األسري وت ّم اختيار أحد
أفراد األسرة بشكل عشوائي ليدير وحدة حقوق ملكية/حيازة األراضي الزراعية ،يمكن خلق قائمة قطع
مستجيبة في االستبيان الفردي من خالل سؤال المجيب عن تعداد كافة القطع التي ي/تديرها (أنظر المثال
أدناه).
وحدة حقوق ملكية /حيازة األراضي الزراعية على مستوى القطعة استنادا ً إلى قائمة قطع الفرد المجيب
س .0هل تدير (أو كبديل هل تملك أو تستخدم أو تشغر) اي أرض زراعية ،إما وحدك أو شراكة مع أي أحد؟
 -0نعم
 -0ال (نهاية الوحدة)
س0

س3

هل هناك من مستند رسمي
ع ّدِّد كافة القطع
هوية
لهذه القطعة صادر عن وكالة
القطعة الزراعية التي تديرها
(أو تملكها أو تستخدمها تسجيل أو مسح األراضي؟
أو تشغلها) إما وحدك
(اختر نوع المستند)
أو بالشراكة مع شخص
-0صك ملكية
آخر

س4

س1

س6

يرد اسمك
هل
ِّ
كمالك أو لديك
التصرف أو
حقوق
ّ
من
أي
في
المستندات الرسمية
لهذه القطعة؟

هل تملك حق بيع
هذه القطعة وحدك
أم بالشراكة مع
شخص آخر؟

هل تملك حق
توريث هذه القطعة
وحدك أم بالشراكة
مع شخص آخر؟

-0شهادة حيازة عرفية
-3شهادة اشغال
-4وصية مس ّجلة أو شهادة
مس ّجلة للحيازة الوراثية

-0نعم
-0ال

-0نعم

-0نعم

-0ال

-0ال

-3ال أدري

-3ال أدري

-1شهادة مس ّجلة أو عقد
دائم طويل األمد

-3ال أدري

-4يرفض اإلجابة

-4يرفض اإلجابة

-4يرفض االجابة

-6عقد إيجار مس ّجل
-3غيرها (حدّد).....:
-8ما من مستند (انتقل إلى
س)4
-9ال أدري (انتقل إلى
س)4
-01يرفض االجابة (انتقل
إلى س)4
0
0
…
N

|__|

|__|

|__|

|__|

|__|

|__|

|__|

|__|

|__|

|__|

|__|

|__|

|__|

|__|

|__|

|__|

|__|

|__|

|__|
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|__|

|__|

|__|

توافر البيانات
الوصف:
بصفته مؤشر جديد ،لم يتم بعد إنتاج المؤشر .1أ 0.من قبل أي بلد منذ العام .0103
تفصيل عن عدد البلدان التي يتم تغطيتها بحسب المنطقة ،كما يلي:
العالم
افريقيا
افريقيا الشمالية
افريقيا جنوب الصحراء الكبرى
افريقيا الشرقية
افريقيا الوسطى
افريقيا الجنوبية
افريقيا الغربية
االميركيّتَين
اميركا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي

منطقة البحر الكاريبي
اميركا الالتينية
اميركا الشمالية
آسيا
أسيا الوسطى
شرق آسيا
آسيا الجنوبية
جنوب شرق آسيا
آسيا الغربية
أوروبا
أوروبا الشرقية
شمال أوروبا
جنوب أوروبا
أوروبا الغربية
أوقيانيا
أستراليا ونيوزيلندا
ميالنيزيا
ميكرونيزيا
بولينيزيا
الجدول الزمني
جمع البيانات:
ستقوم منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة (فاو) من خالل برنامجها ألنشطة تطوير القدرات ،بتشجيع
البلدان على ض ّم عملية رصد مؤشر أهداف التنمية المستدامة .1أ 0.إلى المسوح األسرية القادمة وتحديد آلية
جمع البيانات األنسب .فهي ليست بممارسة لجمع البيانات تقوم بها المنظمة وحدها خالل فترة زمنية معينة.
إال أنه من غير الممكن توقُّع عدد البلدان التي ستقوم بتوليد مؤشر أهداف التنمية المستدامة .1أ 0.في السنوات
الخمس القادمة.

المزودة بالبيانات
الجهات
ّ
مكاتب اإلحصاءات الوطنية .إذا ما تم استخدام المسوح الزراعية ستكون المنظمة المسؤولة هي وزارة الزراعة
أو بشكل عام ،المنظمة المسؤولة عن إدارة المسوح الزراعية على مستوى البلد.
الجهات المج ِ ّمعة للبيانات
منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة (فاو)
المراجع
http://www.fao.org/sustainable-development-goals/indicators/5.a.1/en/

