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 إقرارات
 

أعدت منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة )الفاو( بالتعاون مع االستراتيجية العالمية لتحسين اإلحصاءات الزراعية 

، وال 1-4-2اف التنمية المستدامة ( هذا المستند لدعم المذكرة المفاهيمية المنهجية الخاصة بمؤشر أهدGSARSوالريفية )

 سيما جوانب تصميم عينات المؤشر.

 

( بالشكر لكل من ساهم في الجوانب المختلفة من المستند، وخاصةً أرباب Dramane Bakoيتقدم المؤلف درامان باكو )

وجان ( Amy Heymanفي الفاو، وآمي هيمان ) ات( من قسم اإلحصاءArbab Asfandiyar Khanأسفنديار خان )

( من البرنامج االستراتيجي للزراعة المستدامة في منظمة األغذية والزراعة JeanMarc Fauresمارك فوريس )

 إلشرافهم المستمر واقتراحاتهم فيما يتعلق بمحتوى المستند، وهيكله، وإدخال مزيد من التحسينات عليه.
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 المقدمة
 

ة ص( مصادر البيانات الخا2019لفاو، )ا 1-4-2ية المستدامة تناقش المذكرة المنهجية الخاصة بمؤشر أهداف التنم

. ويتطلب تقييم معظم المؤشرات الفرعية على المستوى الوطني توافر التقليديةاإلحصائية  المسوحاتبالمؤشر، بما يشمل 

أخذ  مسوحاتت أو من خالل التعدادااللحصول عليها الزراعية والتي يمكن ملكية البيانات المحددة المجمعة على مستوى ال

للتكرار المطلوب )كل  يةأساسكما أنها  ،فعااًل من حيث التكلفة حاًل حيث تعتبر  ،التعداداتعلى مسوحات تفضل الالعينات. 

 سنوات(. 3

 

في البالد. القائمة مسوحات المن خالل  1-4-2إن التوصية الفعالة من حيث التكلفة هي جمع بيانات هدف التنمية المستدامة 

مخصص للغرض المحدد من المؤشر. وتستكشف هذه المذكرة اإلرشادية وتناقش  مسحلزم األمر، يمكن تنفيذ وإذا 

. يناقش 1-4-2أخذ العينات لقياس هدف التنمية المستدامة مشكالت الخيارات ووجهات نظر التقدير المقابل فيما يتعلق ب

المسوحات يقدم الجزء الثاني إرشادات حول استخدام  ، بينماالمخصص مسحالالجزء األول من هذه المذكرة تصميم هذا 

 الزراعية وغير الزراعية. المسوحاتوالشاملة لكل من القائمة 

 1-4-2المحدد الخاص بهدف التنمية المستدامة  مسحالعينات أخذ تصميم  -1
 

-4-2هدف التنمية المستدامة محدد مع مراعاة متطلبات البيانات الخاصة ب مسحيناقش هذا القسم السمات الرئيسية لتصميم 

1. 

 وحدات المراقبة والفئة المستهدفة من السكان 1-1

 

على األسري وغير  األسريالزراعية في كل من القطاع الملكية  1-4-2تعد وحدة المراقبة لقياس هدف التنمية المستدامة 

 (:2015)الفاو،  2020النحو المحدد في برنامج الفاو العالمي لتعداد الزراعة 

 التي  الثروة الحيوانيةوتشمل كافة  ،واحدة دارةالخاضعة إلصادية لإلنتاج الزراعي الوحدة االقت الزراعية: الملكية

األراضي المستخدمة كليًا أو جزئيًا ألغراض اإلنتاج الزراعي، بغض النظر عن حق الملكية أو كافة ويتم تربيتها 

، باالشتراك مع فردين أو أكثر أو مع أسر معيشية، اإلدارةنفراد باالالشكل القانوني أو الحجم. يجوز لفرد أو أسرة 

أو عشيرة أو قبيلة، أو مع شخص اعتباري مثل شركة أو جمعية تعاونية أو وكالة حكومية. وقد تتكون أرض 

من قطعة واحدة أو أكثر، تقع في منطقة منفصلة واحدة أو أكثر أو في قسم واحد أو أكثر من األقسام الملكية 

قليمية أو اإلدارية، شريطة توفر وسائل اإلنتاج نفسها لقطع األراضي، مثل العمالة أو المباني الزراعية أو اإل

 اآلالت أو حيوانات الجر.

 زراعية التي يديرها أفراد األسرةال الملكيات "(:المزارع األسرية)" األسريفي القطاع  الملكيات 

 مثل الشركات والمؤسسات  ،الزراعية الملكيات"(: ير األسريةالمزارع غ)" األسريفي القطاع غير  الملكيات

 من بلد إلى آخر. الملكياتالحكومية. قد يختلف تعريف هذه 

 

ولكن، إن األنشطة الزراعية التي يجب مراعاتها هي إنتاج المحاصيل والثروة الحيوانية. وال تعد الغابات، والمزارع 

الزراعية المنتجة  الملكياتكافة  ي. بالتالي، إن الفئة المستهدفة ه1-4-2 نطاق المؤشر ضمنالسمكية، ومصايد األسماك 

 .الثروة الحيوانيةللمحاصيل أو 

 وحدات أخذ العينات وإطارها 1-2
 

الزراعية التي تسمح بالتقسيم الطبقي ذي الصلة بناًء على تصنيف في الملكية وحدة أخذ العينات الموصى بها  تتمثل

وضع الزراعية في البالد. ويمكن  الملكياتكافة القائمة الكاملة لهو إطار أخذ العينات يكون ذلك،  . وبناًء علىالملكيات

بالتعداد السكاني يتمثل في ربط اإلطار  ،نهج فعال من حيث التكلفة للتعدادأوصت الفاو باإلطار من خالل التعداد الزراعي. 

، تتضمن أسئلة الفرز المتغيرات ذات 1-4-2ف التنمية المستدامة من خالل دمج أسئلة الفرز في استبياناتها. وألغراض هد

 الصلة بالتقسيم الطبقي )راجع القسم الخاص بالتقسيم الطبقي أدناه(.
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 اإلبالغوحدات  1-3
 

ملكية هي أي ممثل لل اإلبالغوحدة تكون من خالل اإلعالن. وبالتالي،  الملكياتالمعلومات المطلوبة من  كافةيمكن جمع 

رب األسرة أو  اإلبالغلمزارع األسرية، يمكن أن تكون وحدة بالنسبة لنه تقديم المعلومات المطلوبة. فعلى سبيل المثال، يمك

 .عن الملكيةأي فرد آخر من أفراد األسرة يتمتع بمعرفة جيدة 

 مجاالت التقدير 1-4
 

 ،مجال التقديرصبح ي، 1-4-2دف التنمية المستدامة له إن مجال التقدير هو البلد. ولكن، إذا أراد بلد ما تقديرات دون وطنية

المناطق اإلدارية دون الوطنية )منطقة، حي، مقاطعة، إلخ(. ويتطلب ذلك حجم أكبر للعينة، وبالتالي، تلك  ،هذه الحالةفي 

 .مسحجراء الإلتكاليف أعلى 

 تصميم العينات والمقدرات 1-5
 

لعينات على مرحلتين مناسبًا للمزارع األسرية. فإن كثير من البلدان النامية بالنسبة لمعظم البلدان، قد يكون تصميم أخذ ا

البسيط مناسبًا للمزارع  ةعلى دراية بهذا التصميم الذي يتمتع بعدة مزايا تشغيلية وفنية. وعادةً ما يكون أخذ العينات العشوائي

تعلق بتصميم أخذ العينات على مرحلة واحدة أو غير األسرية. ويمكن العثور على مزيد من المعلومات والتوصيات فيما ي

وبما (. 5، الفصل 2017إلحصاءات الزراعية والريفية )لفي االستراتيجية العالمية  ،مرحلتين، بما يشمل المقدرات والتباين

تخطاط )وبالتالي، غير خطي(، يمكن حساب تباينه بالتقديرات التقريبية باستخدام اسما هو إال نسبة  1-4-2أن المؤشر 

 تايلور، على سبيل المثال.

 التقسيم الطبقي 1-6
 

، ترتبط متغيرات وفي المجمل(. 2009يمكن أن يساهم التقسيم الطبقي إلى حد كبير في تحسين دقة التقديرات )فولر، 

إلخ(. ونظًرا  )الحجم، والنشاط، للملكياتالزراعية التقليدية باألنماط االقتصادية مسوحات الالتقسيم الطبقي المستخدمة في 

، ينبغي استكشاف التقسيم الطبقي المقابل. في الواقع، 1-4-2ألهمية األبعاد البيئية واالجتماعية لهدف التنمية المستدامة 

المؤشر مرشًحا جيدًا  حاورالمتغيرات المتعلقة بمكافة  عتبر، ت1-4-2بالنسبة للغرض المحدد لهدف التنمية المستدامة 

مزارع موجودة في مناطق فقيرة التربة المن سوى تتكون ال ل. فعلى سبيل المثال، إن عينة عشوائية للتقسيم الطبقي الفعا

التقسيم الطبقي المناسب بينما يسمح . 8و ،4و ،2و ،1رقم حاور مإجراء تقييم جيد للسمح بوبالتالي منخفضة اإلنتاجية ال ت

إدراجها في للتقسيم الطبقي، وحاور مالت المرتبطة بالعديد من بعدم اختيار مثل هذه العينة. لذلك، ينبغي تفضيل المتغيرا

)المحاصيل، والثروة  ةطنشاألمن أنواع استبيان التعداد. تعد متغيرات التقسيم الطبقي المحددة الخاصة بالمؤشر نوع 

 المروية/ غير المروية(.الزراعية  الملكياتالمختلطة( والري ) الملكياتالحيوانية، و

 

(. بالنسبة للمؤشر PSU) قي للوحدات األولية ألخذ العيناتيم أخذ العينات على مرحلتين، يُنصح بالتقسيم الطبفي حالة تصم

، يكون التقسيم الطبقي على أساس المناطق اإليكولوجية الزراعية في البالد مناسبًا على مستوى الوحدات األولية 2-4-1

 ألخذ العينات.

 

  يم االستدامةالمقترحة لتقي حاورمال :1الجدول 

 

 المؤشرات الفرعية محورال البعد

ي
صاد

القت
ا

 

 قيمة إنتاج المزرعة لكل هكتار إنتاجية األرض -1

 صافي دخل المزرعة يةالربح -2

 آليات التخفيف من المخاطر المالي الصمودالقدرة على  -3

ي
البيئ

 

 انتشار تدهور التربة صحة التربة -4

 فر المياهفي تو التباين استخدام المياه -5

 ةسمداأل إدارة  ةدسماألالتلوث بمخاطر  -6

 اآلفات مبيداتإدارة  اآلفات مخاطر مبيدات -7
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 المؤشرات الفرعية محورال البعد

 الزراعي استخدام الممارسات الداعمة للتنوع البيولوجي التنوع البيولوجي -8

ي
ع

جتما
ال
ا

 
 عةازرمعدل األجور في ال الئقالعمل ال -9

 (FIES) ة انعدام األمن الغذائيمقياس تجرب ئيمن الغذااأل -10

 يضاحيازة األرحقوق ضمان  يحيازة األراض -11

 

النظر في وعلى نحو مثالي، تكون المعلومات المطلوبة للتقسيم الطبقي متاحة في إطار أخذ العينات. خالف ذلك، يمكن 

أخذ العينات بعد  ترجيحلالحق لمعايرة ( ما بعد التقسيم الطبقي ا2( مخطط أخذ العينات على مرحلتين و)1بديلين: )حلين 

 جمع البيانات.

 أخذ العينات على مرحلتين لغرض التقسيم الطبقي 1-6-1

 

، يعتبر من المهم وجود متغيرات 1-4-2بالنظر إلى الفوائد المحتملة للتقسيم الطبقي لمؤشر مثل هدف التنمية المستدامة 

لة عدم توفر مثل هذه الطبقي المناسب للسكان قبل أخذ العينات. وفي حاجيدة للتقسيم الطبقي في اإلطار من أجل التقسيم 

البديل استخدام مخطط أخذ العينات المزدوج. ويتمثل ذلك في اختيار عينة أولية كبيرة لجمع متغيرات يكون المتغيرات، 

 ة واحدة أو مرحلتين.التقسيم الطبقي ثم إجراء عملية أخذ عينات فرعية طبقية من خالل تصميم أخذ العينات بمرحل

 

الزراعية. عادةً ما ال تتوفر مثل هذه  الملكياتعلى سبيل المثال، لنفترض أن بلدًا ما يريد تقسيم إنتاجية األرض حسب 

تعداد صعب للغاية. الستخدام تصميم المعاينة المزدوجة، يمكن أواًل اختيار عينة علومات في إطارات ألن جمعها في الم

خالل الموسم  ثروة الحيوانيةالزراعية لجمع البيانات عن مساحة المحاصيل المزروعة، واإلنتاج، وال الملكياتكبيرة من 

. ثم يمكن تقسيم العينة الكبيرة حسب مستوى اإلنتاجية قبل اختيار عينة فرعية. ملكيةالزراعي األخير لحساب إنتاجية كل 

لى تقديم معلومات موثوقة عن مساحة أراضيهم وإنتاجهم يمكن تحقيق ذلك في وقت قصير إذا كان المزارعون قادرين ع

 الزراعي.

 

 (.327 .، ص1977) (Cochran) تمت مناقشة المقدرات عند استخدام عينة مزدوجة للتقسيم الطبقي في كوشران

 والجمع بعد التقسيم الطبقيما  1-6-2

 

باستخدام معلومات عن الهيكل الترجيح ة لمعايرة تعد عمليات ما بعد التقسيم الطبقي والجمع من الطرق الشائعة المستخدم

الزراعية حسب نوع النشاط )المحاصيل،  الملكياتالفعلي للسكان بعد جمع البيانات. فعلى سبيل المثال، إذا كان هيكل عينة 

استخدام هذه  عن الهيكل الفعلي للسكان )من أي مصدر حالي موثوق(، يمكنمختلفًاالمختلطة(  الملكيات، وثروة الحيوانيةوال

 يمكن العثور على معلومات مفيدة )مع التطبيق( حول هذه التقنيات في فاليانت وآخرينكما الطرق لتحسين دقة  التقديرات. 

(Valliant et al. )(2013381-374 .، ص.) 

 حجم العينات 1-7

 

: (𝑙)للمستويات الثالثة لالستدامة   𝑛 (𝑆𝐼𝑛)مؤشًرا فرعيًا  11 الـ تتطلب منهجية المؤشر تقديرات موثوقة لنسب كل من

، ، بالنسبة لمؤشر فرعي معينلكنيتم تقديرها. ونسبة  33إجمالي ذلك . ويمثل (𝑢)وغير مستدام  (𝑎)، مقبول (𝑑)مرغوب 

مجموع  واحد يطرح منه :النسبة الثالثة ساويبحيث ت، من المستويات الثالثة كافية ينفإن التقديرات الدقيقة لمستوي

 22في االعتبار حجم العينة المناسب لتقدير  1-4-2هدف التنمية المستدامة  مسح، يأخذ في الختامو المستويين اآلخرين.

يمكن حساب الحد ، المؤشرات الفرعيةكافة عن  احة، إذا كانت المعلومات السابقة متمن الناحية المثاليةونسبة على األقل. 

أكبر أخذ وينبغي  ،33حقيق تقدير موثوق )بناًء على الدقة المتوقعة( لكل من النسب الـ األدنى من أحجام العينات المطلوبة لت

 .مسحمن تلك األحجام في االعتبار للحجم 

 

 :ما يلي مجال تقدير معين، فلنأخذ في االعتبارل (،2019الفاو ) رموز باتباع أكبر قدر ممكن من

 𝑆𝐼𝑙𝑛 : نسبة المؤشر الفرعي𝑛 ه المستوى المصنف على أن𝑙 ؛𝑛 = 1 … 11, 𝑙 ∈ (𝑑, 𝑎, 𝑢) 

 𝑌    منطقة زراعيةعلى أنها 

 𝑍𝑙𝑛  منطقة زراعية بمستوى االستدامةعلى أنها𝑙   للمؤشر الفرعي𝑛 

 𝑝𝑙𝑛 : مساحة زراعية مستدامة كمستوى ذات الملكياتنسبة𝑙   للمؤشر الفرعي𝑛 
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 𝑁  الملكياتإجمالي عدد 

 

 ما يلي: 𝑆𝐼𝑙𝑛المؤشر  يساويبالتالي، 

 

𝑆𝐼𝑙𝑛 =
𝑍𝑙𝑛

𝑌
   (1) 

 

1)مجال ثقةو 𝜀 خطأ نسبيب 𝑆𝐼𝑙𝑛 يهدف إلى توفير تقدير دقيق لـ الذي مسحللبالنسبة  − 𝛼)  ، يساويمن الضروري أن 

𝐶�̂�𝑙𝑛والتباين المقدر هو   �̂�(𝑆𝐼𝑙�̂�)كل من إذا كانو .𝑚𝑙𝑛 الحد األدنى لحجم العينة
( CV) االختالفمربع معامل هو  2

 لدينا:يصبح ، 𝑆𝐼𝑙𝑛لتقدير 

 

𝑚𝑙𝑛 =
𝓏𝛼

2⁄
2 𝐶�̂�𝑙𝑛

2

𝜀2
   (2) 

 

 :يتضح ما يلي، (179 .ص ،Särndal et al( )1992) سارندال وآخرون( و1) معادلةمن 

 

�̂�(𝑆𝐼𝑙�̂�) = �̂� (
𝑍𝑙�̂�

�̂�
) =

1

�̂�2
[�̂�(𝑍𝑙�̂�) + 𝑆𝐼𝑙�̂�

2
�̂�(�̂�) − 2𝑆𝐼𝑙�̂�𝑐𝑜�̂�(𝑍𝑙�̂�, �̂�)] (3) 

 

𝑍𝑙𝑛،زراعية معينةملكية أنه بالنسبة لمن الجدير بالذكر و = 𝑌 عند ملكية المساحة الزراعية للفي حالة استدامة  ، وهذا

𝑍𝑙𝑛 تعتبر ؛ وإال𝑛للمؤشر الفرعي  𝑙مستوى  = 0. 

 

 𝑍𝑙𝑛يمكن نمذجة المتغير  ، عندئذ𝑝𝑙𝑛 تساوي النجاح يةمع احتمال( Bernoulli)يتبع توزيع برنولي   𝑋المتغير لنعتبر أن

 .𝑋 و  𝑌وهما كمنتج لمتغيرين مستقلين

 

𝑍𝑙𝑛 = 𝑋𝑌 
 

 :التالي 𝑍𝑙𝑛متوسط  يساويإذًا، 

 

𝐸(𝑍𝑙𝑛) = 𝐸(𝑋𝑌) = 𝐸(𝑋)𝐸(𝑌) = 𝑝𝑙𝑛𝐸(𝑌)  

 

 : 𝑍𝑙𝑛ومتغير 

 

𝑉(𝑍𝑙𝑛) = 𝑉(𝑋𝑌) = 𝐸(𝑋2𝑌2) − 𝐸(𝑋𝑌)2  

           = 𝐸(𝑋2)𝐸(𝑌2) − 𝐸(𝑋)2𝐸(𝑌)2  

           = (𝑉(𝑋) + 𝐸(𝑋)2)(𝑉(𝑌) + 𝐸(𝑌)2) − 𝐸(𝑋)2𝐸(𝑌)2  

           = 𝑉(𝑋)𝑉(𝑌) + 𝑉(𝑋)𝐸(𝑌)2 + 𝑉(𝑌)𝐸(𝑋)2  

           = 𝑝𝑙𝑛(1 − 𝑝𝑙𝑛)𝑉(𝑌) + 𝑝𝑙𝑛(1 − 𝑝𝑙𝑛)𝐸(𝑌)2 + 𝑝𝑙𝑛
2𝑉(𝑌)  

           = 𝑝𝑙𝑛𝑉(𝑌) + 𝑝𝑙𝑛(1 − 𝑝𝑙𝑛)𝐸(𝑌)2   (4)  

 

 (3)المعادلة تباين المشار إليه في الفيما يلي 

 

𝑐𝑜𝑣(𝑍𝑙𝑛, 𝑌) = 𝐸(𝑍𝑙𝑛𝑌) − 𝐸(𝑍𝑙𝑛)𝐸(𝑌) = 𝐸(𝑋𝑌2) − 𝐸(𝑋𝑌)𝐸(𝑌) 

= 𝐸(𝑋)𝐸(𝑌2) − 𝐸(𝑋)𝐸(𝑌)𝐸(𝑌) = 𝐸(𝑋)(𝐸(𝑌2) − 𝐸(𝑌)) 

𝑐𝑜𝑣(𝑍𝑙𝑛, 𝑌) = 𝑝𝑙𝑛 𝑉(𝑌)    (5) 

 

 ، يمكن استنتاج ما يلي:(5( و)4( و)3من الصيغ )
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�̂�(𝑆𝐼𝑙�̂�) =
1

�̂�2
[(𝑆𝐼𝑙�̂�

2
− 2𝑝𝑙�̂�𝑆𝐼𝑙�̂� + 𝑝𝑙�̂�) �̂�(�̂�) + 𝑝𝑙�̂�(1 − 𝑝𝑙�̂�)�̂̅�2]  

                = (𝑆𝐼𝑙�̂�
2

− 2𝑝𝑙�̂�𝑆𝐼𝑙�̂� + 𝑝𝑙�̂�)
�̂�(�̂�)

�̂�2
+ 𝑝𝑙�̂�(1 − 𝑝𝑙�̂�)

�̂̅�2

�̂�2
 

�̂�(𝑆𝐼𝑙�̂�) = (𝑆𝐼𝑙�̂�
2

− 2𝑝𝑙�̂�𝑆𝐼𝑙�̂� + 𝑝𝑙�̂�) 𝐶�̂�2(�̂�) + 𝑝𝑙�̂�(1 − 𝑝𝑙�̂�)
1

𝑁2
  (6) 

  

 تعتبر نسبة، الوطنية(مسوحات البالنسبة لعدد السكان الكبير نسبيًا )كما هو الحال في 
1

𝑁2 زءالجتجاهل ويمكن للغاية،  قليلة 

 :ما يلي (6من المعادلة )نستنتج  (. لذلك6الثاني من المعادلة )

 

𝐶�̂�𝑙𝑛
2 =

𝑉(𝑆𝐼𝑙�̂�)

𝑆𝐼𝑙�̂�
2 =

1

𝑆𝐼𝑙�̂�
2 (𝑆𝐼𝑙�̂�

2
− 2𝑝𝑙�̂�𝑆𝐼𝑙�̂� + 𝑝𝑙�̂�) 𝐶�̂�2(�̂�)   (7) 

 

باستخدام المعلومات الموجودة  𝑆𝐼𝑙𝑛المطلوب لتقدير المؤشرات 𝑚𝑙𝑛  م العيناتحجاأل، يمكن حساب الحد األدنى في الختام

المقدر في االختالف معامل ( 1): المسحالمعلومات المطلوبة من وتعد ( أعاله. 7)( و2المعادلتين )من سابق و مسح في

 مسح. في حالة عدم وجود 𝑆𝐼𝑙�̂� ( النسب المقدرة3)و ،𝑝𝑙�̂�( النسبة المقدرة 2)و، إجمالي األراضي الزراعية المقدرة

 تجريبي. مسح، يمكن إجراء سابق

 

 :ما يلي مسحلل  𝑚حجم العينة النهائيعادل ي ،بعد ذلك

 

𝑚 = max
𝑙,𝑛

𝑚𝑙𝑛 

 

تقدير  مجالالة وجود ، في حلكن، من المتوقع أن تكون أجزاء العينة منخفضة. ولمعظم مجاالت التقدير في البلدانبالنسبة 

 ∗𝑚حجم العينة المصحح  عادل٪. سي5عن جزء العينة  زاد، يمكن إجراء تصحيح محدود للسكان إذا معقولمعين بحجم 

 :التالي

 

𝑚∗ =
𝑚

1 +
𝑚 − 1

𝑁

   (8) 

 

م استخدام عينة عشوائية عد ، في حالةباإلضافة إلى ذلكويُقترح تكبير حجم العينة لمراعاة حاالت عدم االستجابة المحتملة. 

 ،هو معدل االستجابة المتوقع  𝑟إذا كان ،. لذلك(�̃�𝑒𝑓𝑓)تقدير تأثير التصميم في بسيطة، يجب ضرب حجم العينة هذا 

 حجم العينة النهائي: صبحي

 

𝑚�̃� =
1

𝑟
× �̃�𝑒𝑓𝑓 × 𝑚∗   (9) 

 

ببساطة حجم عينة للوحدات األولية ألخذ العينات جم المقابل الح يساوي، ة تصميم أخذ العينات على مرحلتينفي حال

 (.15-10  ما تكون)عادةً وحدة أولية ألخذ العينات مقسوًما على عدد المقابالت المخطط لها في كل  الملكيات

 فئاتتخصيص العينات في  1-8

 

النسبي  تخصيصاليكون ، 1-4-2ستدامة لتقييم هدف التنمية الم مسحالبالنظر إلى عدد المؤشرات التي ينبغي تقديرها من 

في مثل عديدة متغيرات ذات تخصيص عينة النظر في يمكن كما مناسبًا هنا لضمان تحقيق أهداف التقدير. فئات للعينة في 

 هذا السياق.
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 حالة عدم وجود إطار 1-9

 

إن البديل ، 1-4-2مية المستدامة هدف التن مسحفي حالة عدم وجود إطار مناسب ومحدّث في البلد الختيار عينة إلجراء 

المعروف للمزارع األسرية هو اختيار عينة من الوحدات األولية ألخذ العينات )مناطق التعداد، والمقاطعات، والقرى، 

 .للملكياتفي هذه الوحدات األولية من أجل تحديد العينة النهائية  الملكياتإلخ(، ثم عمل قائمة كاملة ب

 

إطار ألغراض أخذ  عداداألسرية، يمكن استخدام البيانات اإلدارية )مثل سجل الشركات الزراعية( إلبالنسبة للمزارع غير 

 العينات.

 قائم مسحمن  1-4-2جمع بيانات هدف التنمية المستدامة  -2
 

لجمع  اتستبيانلتكلفة في االستفادة من تلك االمن حيث ا الفعالمنتظمة في البلد، يتمثل الخيار  اتمسوحفي حالة إجراء 

الرئيسية التي قد تنشأ فيما يتعلق مشكالت . يبحث هذا القسم ال1-4-2البيانات من أجل تقدير هدف التنمية المستدامة 

 مشكالت، كما يقدم  خيارات للتحسن، بما يشمل كيفية معالجة 1-4-2بمتطلبات البيانات الخاصة بهدف التنمية المستدامة 

 التقدير ذات الصلة.

 بياناتتغطية ال 2-1

 

قائم، إن تغطية البيانات هي جانب مهم يجب تقييمه. كما تعطى األهمية إلى التحقق من تغطية  مسحفي حالة استخدام 

تدعو الحاجة إلى وجود وحدة محددة قد . و1-4-2االستبيانات لكافة المعلومات المطلوبة الخاصة بهدف التنمية المستدامة 

 شر.تتضمن المعلومات الناقصة لغرض المؤ

 الزراعية مسوحاتالحالة  2-2

 

الزراعية القائمة لجمع البيانات الخاصة  اتمسوحيمكن للبلدان التي لديها نظام إحصاء زراعي وطني راسخ أن تستخدم ال

. ولكن قد يلزم إدخال بعض التعديالت لتحسين المنهجية الحالية خاصة إذا تم استخدام إطار 1-4-2بهدف التنمية المستدامة 

 طقة.المن

 وحدات المراقبة وأخذ العيناتمشكالت  2-2-1

 

. يولى هذا أهمية 1-1ورد في القسم  كماالزراعية ملكية البالفعل هي  مسحينبغي التأكد من أن وحدة المراقبة الخاصة بال

ا تكون وحدة خاصة عند استخدام إطار المنطقة. وفي هذه الحالة، تكون وحدة أخذ العينات في المجمل شريحة أو نقطة، بينم

 المراقبة في بعض األحيان  قطعة األرض الموجودة في الشريحة أو حول قطعة األرض التي توجد فيها نقطة العينة.

 

بأكملها التي تنتمي إليها قطعة األرض. وعليه، يصبح من الضروري تحديد مكان  الملكيةيوصى بضمان جمع البيانات عن 

في المجمل، بغض النظر عن الحالة، يتم جمع المعلومات على و. 1-4-2رض المؤشر لغملكية المالك وإجراء مقابلة حول ال

 الزراعية مع وجود وحدة إبالغ قادرة على توفير تلك المعلومات.ملكية مستوى ال

 

زراعية. وقد  ملكياتالتقدير عند اختالف وحدات أخذ العينات عن وحدات المراقبة المطلوبة التي تعتبر مشكالت  تنشأقد 

 مسوحاتِكَر أعاله واحدة من حاالت العينات التي تم اختيارها من إطار المنطقة. بخالف ذلك، تكون وحدات العينات في الذُ 

الزراعية، في بعض البلدان، عبارة عن أسر، وهذا باألخص عند سحب العينة النهائية مباشرة من بيانات التعداد السكاني. 

في مثل هذه الحاالت، و. الملكياتمن األسر أو قد يكون لدى أسرة واحدة العديد من  مع ذلك، يمكن أن تنتمي الملكية لعديد

يأخذ حساب ترجيح الممتلكات في الحسبان التعددية التي ترتبط في النهاية بتعقيد الروابط بينها وبين وحدات أخذ العينات. 

( وتناقش استخدام طريقة توزيع الترجيح 2017أ و2015تقترح االستراتيجية العالمية لإلحصاءات الزراعية والريفية )

 أدناه. 2-3-2هذه الطريقة في القسم توضح ( في مثل هذه الحاالت. Lavallée( )2007( لالفالي )GWSMالمعممة )
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 حجم العينة 2-2-2

 

في  ال عادةً الزراعي من أجل تقدير دقيق للمنطقة الزراعية في مجال التقدير )كما هو الح مسحإذا تم حساب حجم عينة ال

في و. 1-4-2العديد من البلدان النامية(، يمكن أن يكون حجم العينة أكبر أو أقل من حجم العينة المطلوب لتقدير المؤشر 

، يمكن اختيار عينة فرعية للمؤشر. بخالف 1-4-2حالة أن الحجم كان أكبر من الحجم المطلوب لهدف التنمية المستدامة 

 ة الفجوة مع حجم العينة المطلوب.حجم العينة خاصةً في حالة أهمي زيادةللمؤشر أو يتم  هاملكأبذلك، يتم النظر في العينة 

 

𝐶�̂�𝑙𝑛، يمكن إجراء عينة فرعية في حالة أن 𝑆𝐼𝑙𝑛في الواقع، بالنسبة لمؤشر فرعي معين 
2 ≤ 𝐶�̂�2(�̂�) ومن المعادلة .

 (، نجد أن هذا يساوي:8)

 
1

𝑆𝐼𝑙�̂�
2 (𝑆𝐼𝑙�̂�

2
− 2𝑝𝑙�̂�𝑆𝐼𝑙�̂� + 𝑝𝑙�̂�) ≤ 1 ⟺ 𝑆𝐼𝑙�̂�

2
− 2𝑝𝑙�̂�𝑆𝐼𝑙�̂� + 𝑝𝑙�̂� ≤ 𝑆𝐼𝑙�̂�

2
⇔ 𝑆𝐼𝑙�̂� ≥

1

2
  (10) 

نف بمستوى مص 𝑛( عندئذ شرًطا ضروريًا الستخدام عملية أخذ العينات الفرعية لمؤشر فرعي 10تقدم المعادلة )

قبل اختيار أخذ العينات الفرعية. بخالف ذلك،  𝑆𝐼𝑙𝑛في الجانب العملي، يتم التحقق من هذا الشرط لكافة نسب  .𝑙االستدامة 

 .1-4-2ينبغي النظر في االستعانة بالعينة كاملة للمؤشر 

 

 العينة التكميلية
 

لسبب ما يتضمن التغطية  1-4-2ناسبة لهدف التنمية المستدامة غير م القائم مسحفي حالة اعتبار العينة المستخدمة في ال

منطقة معينة، يمكن اختيار عينة تكميلية لتحسين التغطية في حالة عدم  ملكياتأو ل الملكياتغير المناسبة لنوع معين من 

 إمكانية تجديد العينة الحالية بالكامل.

 ات غير الزراعيةمسوححالة ال 2-3

 

لألسر، وأحيانًا يتم جمع  اتمسوحزراعية محددة، ولكن يتم إجراء بعض ال اتمسوحامية، ال توجد في بعض البلدان الن

ال يمكنها  ،لجمع اإلحصاءات الزراعية، وبالتالي اتمسوحفي المجمل، ال يتم تصميم هذه الوالقليل من البيانات الزراعية. 

في بعض الحاالت، يتم وة المحاصيل المزروعة أو اإلنتاج. إعطاء تقديرات موثوقة للبيانات الزراعية األساسية، مثل مساح

مراقبة. ومن العينات وأخذ الوحدات ، ولكن األسر ال تزال اتمسوحأخذ القطاع الزراعي في االعتبار عند تصميم هذه ال

( LSMS-ISAالمتكاملة للزراعة ) اتالمسوح -دراسة قياس مستويات المعيشة  التي سبق ذكرها هيأمثلة هذه الحاالت 

 التي أجراها البنك الدولي.

 

 مسح. ولكن، في حالة عدم إمكانية إجراء 1-4-2لمؤشر مثل هدف التنمية المستدامة  اتمسوحالوعليه، ال يُنصح بهذه 

 الزراعية. الملكياتمحدد، يمكن اعتماد نهجين بديلين وهما: اختيار عينة تكميلية وأخذ عينات غير مباشرة من 

 تكميليةنة استخدام عي 2-3-1

 

غير الزراعي. تتمثل الخطوة األولى في  مسحلباإلضافة إلى عينة ا مسحالوهنا يمكن أيًضا اختيار عينة تكميلية ليغطيها 

بالنسبة وفي كل مجال تقدير. المعنية ذلك تغطية الوحدات ويوضح تقييم نسبة وحدات العينة الحالية التي تمارس الزراعة. 

 ضعيفة، يمكن النظر في اختيار عينة تكميلية لجمع البيانات.للمجاالت ذات التغطية ال

 

 ا أسريًا، يجب اختيار عينة تكميلية للمزارع غير األسرية.مسحً غير الزراعي  مسحالفي حال كان 

 أخذ العينات غير المباشرة 2-3-2

 

الزراعية(. يكون هذا الملكية )المعنية إن الخيار الثاني هو استخدام إطار أخذ العينات غير المباشرة لتقدير ترجيح الوحدات 

غير الزراعي.  مسحالالخيار متاًحا إذا كانت كل ملكية في البلد مرتبطة بطريقة ما بوحدة أخذ عينات واحدة على األقل من 

ر . يمكن تقديمسحالمرتبطة بوحدات عينة ال الملكياتبشأن كافة  1-4-2إن الخطة هي جمع بيانات هدف التنمية المستدامة 

 (.Lavallée( )2007باستخدام طريقة توزيع الترجيح المعممة لالفالي ) الملكياتترجيح 
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ملكية غير الزراعي هي األسرة، عندئذ يمكن تعريف الرابط بين األسرة وال مسحللتوضيح، لنفترض أن وحدة أخذ عينات ال

هو 𝐿𝑖𝑓 كية كاملة أو تمتلك جزًءا منها". لنعتبر أن كية إذا كانت األسرة تمتلك الملللنحو التالي: "ترتبط األسرة بالمعلى ا

في حالة عدم وجود  0في حالة وجود رابط، ويساوي  1يساوي  𝐿𝑖𝑓المتغير ، عندئذ 𝑖واألسرة  𝑓مؤشر الرابط بين الملكية 

𝐿𝑓رابط. وعليه، يكون = ∑ 𝐿𝑖𝑓𝑖   هو إجمالي عدد روابط الملكية𝑓  األسر. السكان منمع 

 

𝑠𝑓)غير الزراعي مسحفي عينة ال سرلأل  𝑠𝑓مرتبطة بـ 𝑓لنفترض أن الملكية  ≠ سر أخرى التي لأل  𝑡𝑓ومرتبطة بـ،  (0

باستخدام   𝑓للملكية 𝑤𝑓 ، يساوي  الترجيح 𝑖هو ترجيح أخذ العينات لألسرة   𝑤𝑖لم يتم اختيارها في تلك العينة. إذا كان

 توزيع الترجيح المعممة ما يلي: طريقة

 

𝑤𝑓 =
∑ 𝐿𝑖𝑓𝑤𝑖𝑖

∑ 𝐿𝑖𝑓𝑖
=

∑ 𝐿𝑖𝑓𝑤𝑖𝑖

𝐿𝑓
=

∑ 𝑤𝑖
𝑠𝑓

𝑖=1

𝑠𝑓 + 𝑡𝑓
   (11) 

 الخاتمة
 

ت المتعلقة بهدف التنمية إرشادات للبلدان بشأن أخذ العينات والتقدير إلصدار اإلحصاءا المستندفي الختام، يقدم هذا 

للزراعة المنتجة والمستدامة. يمكن تقدير المؤشر إما  المخصصة، والتي تعادل نسبة المساحة الزراعية 1-4-2المستدامة 

 اتمسوحالتكلفة هي استخدام ال الفعالة من حيثمحدد. ولكن إن التوصية  مسحقائم أو عن طريق تطبيق  مسحباستخدام 

أخذ العينات والتقدير لكافة مشكالت األسر التي تجمع البيانات الزراعية. يناقش هذا المستند  اتمسوح الزراعية القائمة أو

 الخيارات، ويقدم توصيات للحصول على تقدير موثوق به للمؤشر.
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