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GDPpc Gross Domestic Product (GDP) per capita 
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 الشرائية بالدوالر األميركي
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 Three-stage or Two-Stage Stratified 
Sample 

  ة أو الثنائية المستوياتالعينة المجزأة الثالثي

 Two-stage Stratified Unclustered Sample العينة المجزأة الثنائية المستويات  
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 Statistical Frame قاعدات المعاينة  
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Commission for Western Asia 

لجنة األمم المتحدة اإلقتصادية واإلجتماعية لغربي آسيا

GEI Gross Enrollment Index مؤشر اإللتحاق المدرسي 

AI Adult illiteracy rate  األمية لدى البالغينمؤشر 

FI Adult functional illiteracy (%) مؤشر األمية الوظيفية للبالغين

LU Long-term unemployment (%)  مؤشر البطالة الطويلة األجل

EI Education Index مؤشر التعليم 

HDI Human Development Index التنمية البشرية مؤشر 

LCI Living Conditions Indicator مؤشر الظروف المعيشية 

 Living Conditions Indicator مؤشر الظروف المعيشية في الدولة  

HPI - 1 Human Poverty Index 1 للبلدان النامية(الفقر البشري األول  مؤشر(

HPI - 2 Human Poverty Index 2 للبلدان الصناعية(الفقر البشري الثاني  مؤشر(

LEI Life Expectancy Index مؤشر توقع العمر عند الوالدة

GDPI GDP Index  مؤشر حصة الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي في تعادل
 القوة الشرائية

ALI Adult Literacy Index  سنة  15(القراءة والكتابة لدى البالغين ب اإللماممؤشر
 )وأكثر

NS40 Probability at birth of not surviving to age 
40 (%) 

مؤشر نسبة السكان الذين يقل عمرھم المتوقع عند الوالدة 
 )من السكان بالنسبة المئوية(سنة  40عن 

NS60 Probability at birth of not surviving to age 
60 (%)  

مؤشر نسبة السكان الذين يقل عمرھم المتوقع عند الوالدة 
 )السكان من بالنسبة المئوية(سنة  60عن 

BHM Population Below Half Median Income 
(50% of median income), (%) 

مؤشر نسبة السكان الذين ينتمون إلى أسر يقل دخلھا عن 
 نصف الدخل الوسيط لألسر في البلد المعني

OMN Omnibus Survey  ستطالع الرأي المتعدد الموضوعاتامسح
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 Survey Food Security and Poverty مسح األمن الغذائي والفقر  

 Living Conditions Survey مسح األوضاع المعيشية  

 Vulnerability Survey مسح التعرض أو الھشاشة  

FHS Food & Health Survey مسح التغذية والصحة 

 Household Budget and Nutrition Survey مسح التغذية وميزانية األسرة  

LGHS Longitudinal General Household Survey المسح العام الطولي لألسر المعيشية

GHS General Household Survey  المسح العام لألسر المعيشية

LFS Labour Force Survey  لقوى العاملةمسح ا 

 Welfare Core Indicators Survey مسح المؤشرات األساسية للرفاه  

 Multiple Indicator Cluster Survey المسح المتعدد المؤشرات  

IHS Integrated household survey المسح المتكامل لألسر المعيشية

 Integrated Survey of Living Standards ويات المعيشةالمسح المتكامل لمست  

NTS National Food Survey  المسح الوطني للتغذية 

 National Risk and Vulnerability Survey  
Assessment 

  مسح تقييم المخاطر الوطنية ونواحي الضعف أو الھشاشة

 Community Survey مسح خصائص المجتمع المحلي  

 Household Income and Expenditure 
Survey 

  ل األسرة وإنفاقھامسح دخ

 Poverty Monitoring Survey مسح رصد الفقر  

LSMS Living Standard Measurement Survey مسح قياس مستويات المعيشة

MSS Modular Survey System  يةموضوعالوحدات المسح مبني على نظام

FES Family Expenditure Survey مسح مصاريف األسرة 

EFS Expenditure and Food Survey  مسح مصاريف األسرة وسلوكات التغذية

 Household Budget Survey مسح ميزانية األسرة  

CGER Combined (primary, secondary, and 
tertiary) Gross Enrollment Ratio  

في المراحل ) أوالخام(معدل اإللتحاق المدرسي اإلجمالي 
 )الثانويةاإلبتدائية والمتوسطة و(الثالث معاً 

ALR Adult Literacy Rate   الذين ھم (القراءة والكتابة عند البالغين اإللمام بمعدل
 )سنة أو أكثر 15بعمر 

 Equal Sample Size   الموحد حجم العينة  

UW percentage of children under five suffer 
from underweight (moderate or acute) 

ذوي الوزن ) دون الخمس سنوات(النسبة المئوية لألطفال 
 نسبة إلى أعمارھم) المتوسط أو الحاد( الناقص
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HS person without access to health services النسبة المئوية للسكان الذين ال تتوفر لھم خدمات صحية

DW person without access to safe drinking 
water 

للسكان الذين ال تتوفر لھم مياه آمنة النسبة المئوية

 Stratified Clustered Sample النمط العنقودي من العينات المجزأة  

PSU Primary Sampling Units وحدات المستوى األول من مستويات المعاينة

PSU Primary Sampling Units وحدات المستوى األول من مستويات المعاينة  

TSU Tertiary Sampling Units وحدات المستوى الثالث من مستويات المعاينة

SSU Secondary Sampling Units وحدات المستوى الثاني من مستويات المعاينة

FSU Final Sampling Units وحدات المستوى النھائي من مستويات المعاينة

 Flexibility Topic Modules المرنة يةوحدات الموضوعال  

 Modules of Integrated Household Survey لمسح المتكاملل يةموضوعالوحدات ال  

 Topic Modules يةوحدات موضوع  

 Core Module وحدة رئيسية للمسح  

  
  



  ةـممقد
  

 مسح في باألسرة المتصلة اإلحصائية المسوحات من عدد دمج أھمية تبيان إلى الدراسة ھذه تسعى  
 واقتصادية واجتماعية ديموغرافية منھا عديدة ميادين في إحصائية بيانات على الحصول يتيح متكامل واحد

  .وصحية
  

 ااألساسية واألھداف المكونات األولى الثالثة الفصول تناولت.  فصول عشرة في الدراسة ھذه تقع  
الخطوات التي تسبق إعداده نظراً إلى تعدد المسوحات التي يتضمنھا و المعيشية، لألسر المتكامل للمسح
  .عھا، وإلى إمكانية إضافة موضوعات ومتغيرات وأسئلة إلى مكوناته األساسيةوتنو

  
.  وسلبياته المعيشية لألسر المتكامل المسح إيجابياتوتبحث الدراسة في الفصل الرابع في   

 من عددا فتتناول.  الفقر ودراسة المعيشية لألسر المتكامل المسح بين العالقة الخامس فصلھا في وتستعرض
 ومؤشر الوطني، المستوى على حسابھا يتم مؤشرات ثالثة بينھا ومن الفقر، لدراسة المستخدمة ارباتالمق

  .األسرة مستوى على حسابه يتم المعيشية األحوال لمستوى
  

 استمارات في إدراجھا يمكن وأسئلة بمتغيرات أولية قائمة السادس فصلھا في الدراسة وتتضمن  
 العامة المسوحات استمارات من العديد مضامين من مستمدة وھي ة،المعيشي لألسر المتكامل المسح

 قياس مسح طبيعة السابع فصلھا في تستعرض ثم�.  وأفرادھا ومسكنھا األسرة تشمل التي والمتخصصة
  .يتضمنھا أن يمكن التي الرئيسية الموضوعات وماھية المعيشة مستويات

  
 من جوانب دراسة تتيح التي المسوحات من عدة أنماط لعرض الثامن الفصل الدراسة وتخص�ص  
 لنماذج عرض التاسع الفصل وفي.  بكة المسوحات الدولية لألسر المعيشيةش عن نقالً وذلك الفقر، ظاھرة
  .أفريقيا وجنوب ماالوي في بھما القيام تم المعيشية لألسر متكاملين مسحين ومضامين أھداف عن

  
 بأدقّ بالفقر المتصلة المختلفة القضايا على التعرف ھميةأ عند العاشر الفصل في الدراسة وتتوقف  
 من وأفرادھا باألسرة المتصلة اإلحصائية المسوحات تؤد�يه الذي الدور أھمية إلى كذلك وتشير.  تفاصيلھا

 المقترحات من لعدد وتعرض وتقييمھا، ومتابعتھا واالجتماعية قتصاديةاال والبرامج الخطط وضع أجل
  .المعيشية لألسر المتكامل المسح إعداد ومتطلبات وآليات اإلحصائية النظم بتطوير المتصلة

  
 يمكن التي اإلحصائية العينات أنماط من عدداً المرفقات من مجموعة ضمن الدراسة وتستعرض  
 المتصلة الثقة فسحات أو المعاينة أخطاء قيم عن ومثاال المعيشية، لألسر المتكامل المسح في استخدامھا
 عينة وحدات اختيار في المنتظم السحب طريقة استخدام كيفية حول وآخر العينات، لنتائج المئوية بالنسب
 األول، البشري الفقر ومؤشر البشرية، التنمية مؤشر من كل حساب طريقة الدراسة وتعرض.  عشوائية
 الدراسة وفي بنانل العراق في اعتمدت التي والمؤشرات الميادين إلى إضافة الثاني، البشري الفقر ومؤشر
 بمتغيرات مطولة قائمة عرض إلى الدراسة وتنتھي.  العربية الدول بعض في والحرمان الفقر حول المقارنة
  .المعيشية لألسر المتكامل المسح إعداد في منھا ستفادةاال يمكن وأسئلة
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  المكونات األساسية  -أوالً
  

حاجتھا إلى من حيث معيشية، وھي تتشارك تتعدد أنواع المسوحات اإلحصائية المتصلة باألسر ال  
.  كنامتصلة باألسر والمسالبيانات الديمغرافية والبيانات المنھا وال سي�ما العديد من البيانات المتشابھة، 

مالية وتجھيزات وخبرات بشرية عديدة  تكاليف، أعد�تھا جھات فرديةالمسوحات، في حال ھذه ويتطلب إنجاز 
  .لبلدانالعديد من اقد ال تكون متوفرة لدى 

  
المسوحات  تسمح بتقليص تكاليفخطوة عملية ه وتنفيذ إعداد مسح متكامل لألسر المعيشيةشكّل يلذلك   

من جھة بلدان استخداما أمثل لخبرات البشرية والتجھيزات المتوفرة لدى الاستخدام ااإلحصائية من جھة، و
  .أخرى

  
المسوحات المتصلة المعتمدة في نماط األناته بعض متكامل لألسر المعيشية في مكوالمسح ال يضمو  
 ،مسح القوى العاملة ھيو )1(ھاعلى تجميع أھداف مسوحات أربعة رئيسية ومكوناتؤه يرتكز بناو.  باألسرة

ستطالع الرأي المتعدد امسح ، ومسح مصاريف األسرة وسلوكات التغذية، والمسح العام لألسر المعيشيةو
 ھما، ويغطيان المجتمع الذي تقيم فيه األسرة إلى نوعين آخرين من المسوحات ويستند كذلك.  الموضوعات

  .مسح أسعار السلع في المجتمع المحلي، ومتصل بخصائص المجتمع المحليالمسح ال
  

  مسح القوى العاملة  -ألف
  

ومات تتضمن معل ،تفصيلية حول عمالة وبطالة األفراد )2(على تجميع بياناتيعمل مسح القوى العاملة   
في العمل الفرد  عن وضعوأخرى عن العمل الحالي واألعمال السابقة التي قام بھا الفرد ومدتھا وطبيعتھا، 

ويعمل المسح كذلك على .  نتمي إليهيقتصادي الذي التي يعمل فيھا وقطاع النشاط اال ودخله وطبيعة المؤسسة
  .جات التحليل اإلحصائي لمعطيات المسحبيانات ديمغرافية وتعليمية تعتبر أساسية ضمن إطار حاتجميع 

  
، وذلك بھدف متابعة ھانفس على العينة )كل ثالثة أشھر(يتم تنفيذ مسح القوى العاملة بشكل دوري   

  .واقع تطور نسب العمالة والبطالة بشكل مستمر
  

  )3(المسح العام لألسر المعيشية  -باء
  

ديمغرافية وتعليمية وصحية ومھنية أساسية عن ت يعمل المسح العام لألسر المعيشية على تجميع بيانا  
عنوان المسكن، ونوعه، وخصائصه، وطريقة أي (بيانات أساسية عن األسرة وعن مسكنھا وأفراد األسرة، 

، فيهالمتوفرة من الشبكات  وغيرھا إشغاله، والتجھيزات التي يتضمنھا، والشبكات الكھربائية والصحية

                                                  
)1(  National Statistics, Consultation Paper (2004). Proposals for a Continuous Population Survey, UK National 

Statistics, Office for National Statistics, UK Statistics Authority, United Kingdom.                                                                                   

  .وأسئلة مفيدة في بناء المسح المتكامل لألسر المعيشيةمتغيرات أولية بقائمة التاسع، المرفق   )2(

  أو فترات زمنية  لى مدى عدة سنواتنفسھا عالعينة  ،، ضمن إطار ھذا المسحأحياناًالبلدان تستخدم   )3(
)Wave Panel Interview(  يو . جتماعية لألسرتابعة تطور األحوال المعيشية واالوم رصدبھدف�المسح بلمسح في مثل ھذه الحاالت اف عر

  .العام الطولي لألسر المعيشية
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يتم تنفيذ المسح و ). لجھة مستوى النظافة، والضوضاء، واإلنارة، وما شابهوسمات المحيط الخارجي للمسكن 
  .العام لألسر المعيشية، عادة، كل سنة

  
 مسح مصاريف األسرة وسلوكات التغذية  -جيم

  
ھي مداخيل األسرة  ةيتناول مسح مصاريف األسرة وسلوكات التغذية مجاالت رئيسية ثالث  

.  تجميع البياناتمعتمدين في نمطين باالستناد إلى يتم تنفيذ المسح و . ومصاريفھا وسلوكات التغذية فيھا
ثم� يجري إعداد ستمارة إلى األسرة بھدف جمع البيانات ذات الصلة عنھا وعن أفرادھا ومسكنھا، وج�ه اتف

األسرة  مشتريات أفرادفيھا لتسج�ل ) وما فوقسنة  16عمر من (ألسرة البالغين توز�ع على أفراد ادفاتر إنفاق 
مع تحديد الكميات واألوزان واألحجام المتصلة بكل (فترة أسبوعين على ستھالكية وغذائية وغيرھا امن مواد 
  ).المواد الغذائية المشتراة أو المستھلكةأنواع نوع من 

  
مسح مصاريف األسرة وسلوكات التغذية، خاصة فيما يتصل بعملية  علىترتفع نسب عدم اإلجابة و  

  .ثلث عدد دفاتر اإلنفاق الموزعة ىإلى حوالفتصل في بعض األحيان إلنفاق، ملء دفاتر ا
  

عام منذ  مسح مصاريف األسرة وسلوكات التغذيةإنكلترا مكتب اإلحصاءات الوطنية في  اعتمدوقد   
  .المسح الوطني للتغذيةو مسح مصاريف األسرةبين كبديل يدمج  2001

  
المعتمدة سئلة األمتغيرات والاألسرة وسلوكات التغذية من يمكن اإلستفادة في إعداد مسح مصاريف و  

  .مسح التغذية والصحةمسح األحوال المعيشية لألسر، وفي 
  

  )4(ستطالع الرأي المتعدد الموضوعاتامسح   -دال
  

ستطالع الرأي المتعدد الموضوعات إلى تجميع بيانات إحصائية عن مجموعة متنوعة ايھدف مسح   
 لتقليص التكاليف، تخصيص كل منھا بمسح خاص، وذلك قتصادياًان غير المبرر، من الموضوعات التي م

  .لحصول على نتائج إحصائية موثوقةاوتسريع 
  

ضيف إلى يألنّه  ھذا النوع من المسوحات ضمن إطار المسح المتكامل لألسر المعيشية ُأدرجوقد   
األولى، بيانات  ةأنواع المسوحات الثالثخالل التي يتم الحصول عليھا من  ،جتماعيةالوقائع الديمغرافية واال

يتم تنفيذ و . تتعلق بآراء األفراد فيما يتصل بموضوعات مختلفة إجتماعية وتربوية وصحية وسياسية وغيرھا
  .ختيار عشوائي لفرد بالغ واحد من األسرة المعنية بالمسحباالمسح 

  
  مسح خصائص المجتمع المحلي  -ھاء

  
مسوحات على تجميع بيانات عامة حول المنطقة الجغرافية التي تقيم فيھا يعمل ھذا النوع من ال  

بيانات ديمغرافية متصلة بأعداد األسر واألفراد المقيمين في المنطقة األسرة، وذلك في مجاالت عديدة منھا 

                                                  
  الوطنية إلحصاءات ان مكتب صادرة عمنشورات  من هأھداف ھذا النوع من المسوحات ومضامين تستخلصا  )4(

)UK National Statistics, Office for National Statistics, UK Statistics Authority( اإللكتروني التالي موقعومتاحة على ال في إنكلترا :
                                                .                                                                                                                        http://www.statistics.gov.uk 
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 ليعمو . مؤسسات تعليمية وصحية وترفيھية وغيرھااحتواء ھذه المنطقة على وبمدى  ،الجغرافية المعنية
قتصادية وواقع الزراعة، بيانات عديدة متصلة باألنشطة اال على تجميع مسح خصائص المجتمع المحلي كذلك

  .وبمدى توفر البنى التحتية المختلفة من طرقات وماء وكھرباء وصرف صحي وغيرھا
  

  مسح أسعار السلع في المجتمع المحلي  -واو
  

سعار السلع في المنطقة الجغرافية التي تقيم يرتبط مستوى معيشة أسرة ذات دخل معين بمستوى أ  
يستوجب التعرف على واقع أسعار قائمة مختارة من السلع الغذائية وغير وھو لذلك .  ھذه األسرة فيھا

  .الغذائية في المناطق الجغرافية المختلفة
  

  مسوحات أخرى  -زاي
  

ولكن  . لمتكامل لألسر المعيشيةتشكل المسوحات الستة المشار إليھا أعاله الركيزة األساس للمسح ا  
بناء ھذا النوع من المسوحات يتيح له أن يضم إلى مكوناته، عند الحاجة، موضوعات المعتمد في منطق ال

  :وھذه المسوحات ھي كما يلي . ومتغيرات من مسوحات إحصائية أخرى معنية باألسر وأفرادھا
  

  أوضاع األطفال عن مسوحات  -1
  

 أفراد األسرةعن وبيانات ديمغرافية وتربوية ومھنية  ،المسكنحول بيانات ھذه المسوحات تتناول   
  :مفص�لة كما يلي

  
بيانات متصلة بالرضاعة الطبيعية، وأنواع األغذية التي تعطى لألطفال الذين ھم دون السنتين   )أ(  
  ؛من العمر

  
  ؛بيانات متصلة بأنواع اللقاحات التي تعطى لألطفال دون السنتين  )ب(  

  
الوالدة، واألطفال  يبيانات متصلة باألمراض الشائعة، والحوادث المنزلية التي تصيب حديث  )ج(  

  من العمر؛ خمس سنواتدون الالذين 
  

  .بيانات متصلة بوفيات األطفال  )د(  
  

  التغذية والصحة حول مسوحات  -2
  

  :مفص�لة كما يلي المسكنعن بيانات ديمغرافية وبيانات ھذه المسوحات تتناول   
  

  ؛بيانات تتصل بوزن الفرد وصحته ومدى رضاه عنھا  )أ(  
  

نعكاسات طبيعة عمله على ما يقوم به اوبالفرد بيانات تتصل باألنشطة الرياضية التي يقوم بھا   )ب(  
  ؛من جھد جسدي خالل اليوم
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ھذه  بيانات تتصل بطبيعة المأكوالت والمشروبات التي يتناولھا، وما إذا كانت أنواع المأكوالت  )ج(  
  ؛صحية أم غير صحية، وما إذا كان للفرد حساسية على أنواع محددة من األطعمة

  
ستخدام البراد والثالجة، وكذلك ابيانات تتصل بكيفية حفظ األسرة لألطعمة، ومنھا بشكل خاص   )د(  

  ؛عمليات تجليد الطعام وإعادة تجليده
  

  .، وبطريقة طھو األطعمةھابيانات تتصل بعمليات غسل الخضار والفواكه وتعقيم  )ھ(  
  

  صحة األسرةحول مسوحات   -3
  

بين مكوناتھا موضوعات الصحة اإلنجابية للمرأة، والرعاية الصحية تضم�ن ھذه المسوحات ت  
  .جتماعية لكبار السن، والقضايا والمشكالت المتعلقة بالشبابالوا
  

  ستخدام الوقتاحول مسوحات   -4
  

، ممن ھم في الخامسة عشر من يومياًاألفراد التي يخصصھا ت مسوحات فترات الوقال تتناول ھذه  
أوقات الفراغ، والتنقل، والعناية الشخصية أنشطة المھني، واألعمال المنزلية، و ھمعملللقيام ب، وما فوقعمر ال

  .اليومية، والعناية باألطفال، والنوم
  

  النشاطات الثقافية والفنيةحول مسوحات   -5
  

ت وتيرة المطالعة لدى األفراد، وطبيعة ما يطالعونه، ووتيرة الزيارات التي مسوحاتتناول ھذه ال  
يقومون بھا إلى دور الكتب العامة، والمسارح، والمعارض الفنية ودور السينما وغيرھا، وطبيعة الھوايات أو 

التلفزيون  تھمالموسيقى ومشاھد ھم إلىماعتسااألنشطة التي يقومون بھا في المجالين األدبي والفني، ووتيرة 
طبيعة العقبات إلى كذلك تتطر�ق و . من موسيقى وما يشاھدونه من برامج تلفزيونية إليه معونتوطبيعة ما يس

  .عوامل التي تيس�ر قيامھم بھذه األنشطةأو ال ،باألنشطة الثقافية والفنية المختلفة ھمقيامالتي تعوق 
  

  ذوي االحتياجات الخاصة والمعوقينحول مسوحات   -6
  

ومدى ذوو االحتياجات الخاصة والمعوقون، ھا امسوحات الرعاية الصحية التي يتلقال ذهتتناول ھ  
مدى اھتمام القطاعين وتتطر�ق إلى .  القوى العاملةفي و ،نشطة المجتمعية بجميع مجاالتھاألمشاركتھم في ا

  .العام والخاص بھذه الفئة من المجتمع
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  األساسية ھدافاأل  -ثانياً
  

التي تستعرضھا  األساسية تحقيق مجموعة من األھداف المسح المتكامل لألسر المعيشية إلىيسعى   
  :الدراسة في ما يلي

  
  مسحالبناء نظام   -ألف

  
كالتعليم، أو  ةمحدد يةموضوعوحدة سئلة تتناول كل مجموعة منھا من األمن مجموعات ف المسح يتأل  

محيط المسكن والتسھيالت المتوفرة فيه،  ودخلھا وممتلكاتھا، أو الصحة، أو العمالة والبطالة، أو نفقات األسرة
أو القروض والديون والمدخرات الخاصة باألسرة، أو مستويات السالمة واألمان في محيط مسكن األسرة، أو 

وغيرھا من ... األسرة  تعيشھاالرعاية االجتماعية المتوفرة لألسرة، أو مستويات الفقر والحرمان التي 
، على تفصيلي، ودقيق إحصائياًبشكل التعرف فمن خالل مجموعات األسئلة ھذه، يمكن  . عاتالموضو

  .مختلف الجوانب المتصلة باألسر واألفراد
  

  حصائيةاإلبيانات الجميع ت  -باء
  

ليس على مستوى يعمل المسح على تجميع بيانات إحصائية عن كل وحدة من الوحدات الموضوعية   
.  ضمن الدولة على مستوى المناطق الجغرافية كالوالية أو المحافظة أو القضاء كذلكوحسب، بل الدولة 

 ،ووضع الخطط والبرامج في الدول يتم على مستوى المناطق اإلدارية المختلفة ضمن الدولة، لعمل التنمويفا
رافية على مستوى المناطق الجغ هالفقر وقياسفينبغي تحليل واقع  . وحسبوليس على مستوى الدولة ككل 

 أحدثسر مع ألربط خصائص ا، وكثر تمثيالً ووضوحاًأخرائط فقر  بھدف التوص�ل إلى المختلفة داخل الدولة
  .تعداد للسكان والمساكن

  
  يةوحدات الموضوعالتحديد مضامين   -جيم

  
بحيث تفيد ھذه المضامين أكبر عدد  يةوحدات الموضوعالمضامين ينبغي توخّي المرونة في تحديد   
ستخدمين من جھة، وبحيث يمكن تطويرھا لتتضمن، عند الحاجة، متغيرات وأسئلة إضافية يمكن أن من الم

 اتستبيان مدى فائدتھا العملية في تلبية حاجاإضافة ھذه المتغيرات واألسئلة بعد وينبغي .  يحتاجھا المعنيون
  .المستخدمين المعنيين

  
  توحيد المفاھيم  -دال

  
جھة واحدة بإجراء أن تقوم  لذلك ينبغيو . مدة في مختلف أنواع المسوحاتتوحيد المفاھيم المعت يجب  

  .المسوحات المكونة للمسح المتكامل ھذا
  

  إجراء التحليالت اإلحصائية  -ھاء
  

بغية إجراء تحليالت إحصائية للنتائج على منظور يعمل على إجراء توصيفات شمولية  ينبغي اعتماد  
 أكثر تركيباً اعتماد منھجتحليالت وينبغي ألغراض ھذه ال.  لفة داخل الدولةمستوى المناطق الجغرافية المخت
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تقنيات ستخدام امن المجاالت والموضوعات والمتغيرات، ومختلفة تقاطعات إحصائية بين أنماط إجراء عبر 
االجتماعية وھو األمر الذي يتيحه تعدد وتنوع المتغيرات الديمغرافية و . التحليل اإلحصائي العديد المتغيرات

  .واالقتصادية والصحية، وتوافرھا ضمن قاعدة بيانات واحدة
  

  حصائيةاإلدقة المستويات  تحقيق  -واو
  

عتماد تقنيات معاينة تتيح الحصول على قيم با الدقة اإلحصائية مستوياتتحقيق يمكن التوص�ل إلى   
  .بالمسح متساوية فيما بين المناطق الجغرافية المعنيةللنتائج أخطاء معاينة 

  
  عينات إحصائية فرعية بناء عينة أم  -زاي

  
تتوافق مع حاجات األنماط المختلفة من الموضوعات التي ينبغي بناء عينة أم عينات إحصائية فرعية   

  .يتضمنھا المسح المتكامل لألسر المعيشية، ومع متطلبات تساوي مستويات الدقة اإلحصائية للنتائج
  

  نةتحديث قاعدة المعاي  -حاء
  

تبقى العينات لكي  دوري لقاعدة المعاينة على مستوى كل منطقة جغرافية معنيةينبغي إجراء تحديث   
  .ھا دقيقة وموثوقةؤالعشوائية التي يتم بنا

  
  دوري ومستمربشكل لمسح المتكامل اتنفيذ   -طاء

  
تطور األوضاع متابعة  منن ولمعنيا لكي يتمكّندوري ومستمر بشكل لمسح المتكامل اتنفيذ ينبغي   

اإلدارات  التي تنفّذھاقتصادية، وإجراء تقويم دوري لنجاح البرامج والخطط الجتماعية واالالديمغرافية وا
ھدف المنھا  ال سي�ماوالمختلفة في الدولة، وتقييم ورصد التقدم المحرز نحو تحقيق األھداف اإلنمائية لأللفية، 

  .عالفقر المدقع والجو القضاء علىالمتمثّل في 
  

  الماليةات استخدام المخصص  -ياء
  

إلجراء المسوحات، وللتجھيزات التقنية ة لمبالغ المالية المخصصل األمثل ستخدامينبغي تحقيق اال  
  .والخبرات البشرية ذات الصلة بإعداد وتنفيذ المسوحات اإلحصائية

  
أكثر شمولية كونه دافه ومكوناته، بألھ تبعاً ،يتميز المسح المتكامل لألسر المعيشيةيتبي�ن مما تقد�م أن�   

كمسح القوى العاملة أو المسح العام لألسر ، من المسوحات الفردية التي تطال موضوعات متخصصة
  .مسح مصاريف األسرة وسلوكات التغذية أو غيرھا من المسوحاتالمعيشية أو 
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  الخطوات األساسية  -ثالثاً
  

تعدد مجموعة من الخطوات نظراً إلى ية تنفيذ متكامل لألسر المعيشالمسح الإعداد  يستوجب  
  .إمكانية إضافة موضوعات ومتغيرات وأسئلة إلى مكوناته األساسيةإلى ، وھاوتنوعالتي يتضمنھا المسوحات 

  
  تحديد موضوعات المسح ومضامينھا

  
ضوعات د حقل الموتحد�ألنّھا  لألسر المعيشية إعداد المسح المتكاملفي  أساسيةتعتبر ھذه المرحلة   

األھداف أو األغراض التي يتوجب على اإلعتبار في والتي يفترض أن تأخذ ، المختلفة التي سيتضمنھا المسح
إعداد وتقييم خطط وبرامج تنموية لصالح الوزارات واإلدارات  تشمليمكن أن و.  المسح المتكامل تحقيقھا

ويمكن أن .  قتصادية محددة تطال األسرةاو جتماعيةاالرسمية في الميادين المختلفة، أو دراسة وقياس ظواھر 
متابعة ورصد التقدم المحرز في تنفيذ توصيات المؤتمرات الدولية المختلفة والبرامج التنموية تشمل كذلك 

ضوء التقييم المشترك  فيالذي يتم إعداده عادة  )5(اإلنمائية ةمساعدلاألمم المتحدة ل عمل المقترحة ضمن إطار
  .)6(ما يعرف بالتقييم القطري المشترك أو ،لحاجات الدولة

  
يرتبط تحديد موضوعات المسح أيضا بموضوعات المسوحات الستة األساسية للمسح المتكامل، أي و  

، ومسح مسح مصاريف األسرة وسلوكات التغذيةمسح القوى العاملة، والمسح العام لألسر المعيشية، و
ومسح أسعار السلع في المجتمع  ،المجتمع المحليستطالع الرأي المتعدد الموضوعات، ومسح خصائص ا

  .المحلي
  

قياس المعتمدة في الميادين والمؤشرات ويرتبط تحديد موضوعات ومتغيرات المسح كذلك بماھية   
في  المطروحةبطبيعة المتغيرات واألسئلة  بدورھاترتبط المؤشرات واألدلة فھذه .  مستويات الفقر والحرمان

  .ستمارات المسحا
  

التشاور مع جميع الجھات المعنية أو المستخدمة لنتائج المسح المتكامل  ، ينبغيذه المرحلةي ھوف  
ومناقشتھا في التي تحتاجھا تلك الجھات  حصائيةاإلبيانات الطبيعة عند  الًفصيوالوقوف تلألسر المعيشية، 

ية التي وحدات الموضوعالعداد فھذه المشاورات ضرورية إل.  جتماعات عمل ثنائية أو متعددة األطرافا
الموضوعات،  ھذه وتفصيل المتغيرات واألسئلة التي يحتاجھا كل موضوع من ،المسح المتكامليتناولھا 

يضم أبرز  )7(وتجدر اإلشارة إلى أن وجود مجلس وطني لإلحصاء . ستمارات المسحفي االحقا تدرج والتي 
ل يسھيعمل على تقطاعين العام والخاص، يمكن أن ، في الھاستخداماالجھات المعنية بإنتاج اإلحصاءات أو 

  .وتسريعھا عملية تحديد موضوعات المسح ومضامينھا
  

                                                  
منظمات األمم المتحدة التي تنشط في مجال  جميعتنظيم التعاون بين اإلنمائية ب ةلمساعدلاألمم المتحدة عمل إطار  يقوم  )5(

 .قتصادية والصحيةالماعية واجتالالمجاالت امختلف التنمية والوزارات واإلدارات الرسمية في الدولة من أجل وضع برامج تنموية في 

يعمل التقييم القطري المشترك على دراسة وتقييم حاجات الدولة المتصلة بقضايا التنمية، وإعداد المؤشرات الالزمة لعملية   )6(
م المتحدة األمعمل إعداد إطار  نحوويعتبر إعداد التقييم القطري المشترك وقائمة المؤشرات الخاصة به خطوة تمھيدية  . التقييم ھذه

 .اإلنمائية ةلمساعدل

خطوة أساسية ما في دولة  ھامجلس وطني لإلحصاء يضم أكبر عدد ممكن من مستخدمي اإلحصاءات ومنتجيإنشاء يعتبر   )7(
 .ھا وترشيدھاتحديث النظم اإلحصائية فينحو 
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  تحديد المستويات الجغرافية إلجراء المسح  -1
  

التنمية إلى تحليل نتائج المسوحات على مستوى الدولة ككل، وعلى يحتاج وضع خطط وبرامج   
وتحديد مستوى الوحدات اإلدارية والجغرافية  . ية ضمن الدولةجغرافالمناطق الدارية واإلوحدات المستوى 

وتحديد حجم العينة األم وأحجام العينات  ،لوضع خطة المعاينة التي سيتم التحليل على أساسھا ضروري جداً
ق الوحدات اإلدارية والمناطق الجغرافية بالتوافتلك ماھية  اًمسبقلذلك ينبغي أن تحد�د .  الفرعية المكونة لھا

والية أو القليم أو ، كاإلطبيعة المستوى الجغرافيل وطبقاًمع المسؤولين في الوزارات واإلدارات الرسمية 
  .الذي يتم ضمن إطاره وضع الخطط والبرامج التنموية ،قضاءالمحافظة أو ال
  

  تحديد خطة تنفيذ المسح المتكامل لألسر المعيشية  -2
  

 كبيراً حاجزاً يةموضوعال هھا وحداتواألسئلة التي تتضمنالمتغيرات ويشكل تعدد موضوعات المسح   
تتضم�ن اتّخاذ تنفيذ المسح المتكامل لخطة  توضعلذا  . )8(تنفيذ كامل مكونات المسح دفعة واحدةيعوق 

  :ةالتالياإلجراءات 
  

ا من بينھا تحديدو ،مجموعة رئيسية من المتغيرات واألسئلةمن  تتألفبناء وحدة رئيسية للمسح   )أ(  
  ؛أسئلة متصلة بالخصائص الديمغرافية والتعليمية والمھنية والصحية لألفراد

  
عة من المتغيرات ضم كل منھا مجموعة تفصيلية وموس�تمتخصصة  يةبناء وحدات موضوع  )ب(  

الصحة، والتعليم، : أن تتناول المجاالت التاليةيمكن الموضوعية فوحدات أم�ا ھذه ال . واألسئلة ذات الصلة
القروض ومحيط المسكن والتسھيالت المتوفرة فيه، ونفقات األسرة ودخلھا وممتلكاتھا، والة والبطالة، العمو

الرعاية ومستويات السالمة واألمان في محيط مسكن األسرة، ووالديون والمدخرات الخاصة باألسرة، 
  ؛األسرة تعيشھالحرمان التي مستويات الفقر واوجتماعية المتوفرة لألسرة، الا
  

الوحدة الخاصة بسئلة األستمارات للمسح المتكامل تتضمن كل منھا مجموعة اعدة إعداد   )ج(  
  ؛أو أكثرالمتخصصة  يةموضوعال اتوحدمن إحدى الومجموعة أسئلة  ،الرئيسية للمسح

  
مشمولة الموضوعية  ھاوحداتتكون كل وحدة من تقسيم العينة األم للمسح إلى عينات فرعية   )د(  
  ؛في الفقرة ج أعالهيھا شار إلالمرات ستمابإحدى اال

  
  .)9(سنوياًذات الصلة طبيعة الموضوعات المعنية بالدراسة لجھة وتيرة تجميع البيانات ب األخذ  )ھ(  

  
يتيح تنفيذ المسح المتكامل وفق ھذه الطريقة التخفيف من عبء ملء اإلستمارات على المستجوبين   

  .تھاارة أو التوقف عن اإلجابة على أسئلتھا قبل الوصول إلى نھايملء اإلستم ھممن إمكانية رفضوالمعنيين، 
  

                                                  
  .وأسئلته د متغيراتهرتفاع عدابتنفيذ المسح المتكامل لألسر المعيشية دفعة واحدة رغم  ةتقوم دول عديد  )8(

كالمسوحات المتعلقة (، أو كل ثالثة أشھر )كالمسوحات العامة لألسرة(تحتاج بعض أنماط المسوحات إلى تنفيذھا كل سنة   )9(
  .)ستطالعات الرأياكالمسوحات المتعلقة ب(، أو كل شھر )بمصاريف األسرة وبالتغذية
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  ختبارھااو ومناقشتھا ستمارات وألدلة التعليماتبناء نماذج أولية لال  -3

  
نماذج أولية توضع ستمارات متعددة، ضمن ا يةوحدات الموضوعالتجميع  بعد االنتھاء من  

لكي تبدي  تحديد موضوعات المسح ومضامينھا اركت فيإلى الجھات التي شترسل ستمارات ذات الصلة والل
  .حصائيةاإلبيانات المن  استمارات مع حاجاتھالنھائي بمدى توافق مضامين االرأيھا 

  
تعليمات تفصيلية لتوضيح  وضعوعلى أساسھا  ،ستمارات األولية المشار إليھاتعديل االويجري   

  .ھا وترميزھافي تدقيقالاألسئلة التي تتضمنھا، وكيفية ملئھا و
  

 دخال اإلجابات على أسئلة اإلستمارات المعنية إلى الكمبيوتر، ومن ضمنھا تحديداًإليتم إعداد برامج و  
يتم إدخاله من بيانات تفاديا لوجود تناقضات فيما  اًالتدقيق منطقيبرامج تدقيق أوتوماتيكية، تعمل على إعداد 

  .)10(في البيانات المدخلة
  

على  ھمات صغيرة من المحققين والمدققين والمرمزين ومدخلي البيانات وتدريبيتم إختيار مجموعو  
على  ستمارات ميدانياًثم يتم تنفيذ ملء اال.  ھا وترميزھا وإدخال بياناتھافي تدقيقالأسس ملء اإلستمارات و

 إلى الكمبيوتر،يصار بعدھا إلى إجراء كافة عمليات التدقيق والترميز وإدخال البيانات و عدد محدد من األسر
سئلة األختبار وضوح استكشاف وابناء مؤشرات ذات صلة، وذلك بھدف وكذلك إستخراج جداول إحصائية، و

ستكمالھا، الستمارة، والصعوبات التي يمكن أن تواجه المحققين في ملئھا، والوقت الالزم الاالمطروحة في 
  .البيانات إلى الكمبيوتر وما شابه التدقيق والترميز وإدخالب التعليمات المتعلقةوكذلك وضوح 

  
بناء النماذج األولية  يتخللھاختبارية ھذه التي اللمرحلة ااوتجدر اإلشارة ھنا إلى أن أھمية   

ختبارھا تتطلب تنفيذ سيناريو كامل لجميع خطوات المسح وصوال إلى إصدار استمارات وألدلة التعليمات والل
ستمارات األولية المشار إليھا، وذلك بھدف تفادي أي أخطاء أو الاى علجابات اإلجداول إحصائية مبنية على 

  .نواقص يمكن أن تتناول عمليات التنفيذ الفعلي للمسح المتكامل لألسر المعيشية
  

  ستمارات والتعليماتبناء النماذج النھائية لال  -4
  

 ستمارات األوليةاالالمطروحة في سئلة األتم مراجعة نتائج المرحلة اإلختبارية لجھة وضوح ت  
وإدخال البيانات  ،التدقيق والترميزب التعليمات المتعلقة، ووضوح ھاستكمالالوصعوبات ملئھا، والوقت الالزم 

  .إلى الكمبيوتر
  

والنماذج النھائية  اإلستمارات النھائية للمسح توضعمراجعة نتائج المرحلة اإلختبارية إلى  واستناداً  
ھا وترميزھا، وكذلك إعداد برامج إدخال البيانات إلى في تدقيقالستمارات وملء االب للمؤشرات المتعلقة

  .الكمبيوتر
  

  إعداد العينة اإلحصائية األم الالزمة لتنفيذ المسح  -5
  

                                                  
 ،مقارنة بين العمر والمستوى التعليمي: على سبيل المثال التدقيق المنطقيبرامج إدراجھا في يمكن المقارنات التي تتناول   )10(

  .مقارنة بين نوع إشغال المسكن وبدل اإليجار الشھري للمسكن، مقارنة بين المستوى التعليمي والمھنة، مقارنة بين العمر والحالة الزواجية
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تقليص بھدف ) العشوائية(العينات اإلحتمالية في معظم الحاالت  المسوحات اإلحصائيةستخدم ت  
عينات التي تستخدمھا مسوحات األسرة، العينة المجزأة الثالثية أو الثنائية ومن أبرز أنماط ال.  ف الماليةيلاكتال

أنماط ( موحدال موحدة أو حجم العينةالنسبة المعاينة ذات ، عنقوديةالأو غير منھا نقودية العالمستويات، 
  ).األولفي المرفق  اإلحصائية العينات

  
أقل كلفة وأكثر عمالنية في مجال  ألنّه مجزأةمعظم المسوحات النمط العنقودي من العينات التستخدم   

 ةالالزم يةفترة الزمنالنتقال المحققين من مسكن إلى مسكن أوفر، واكلفة حيث  تنفيذ ملء اإلستمارات ميدانيا
سلبياته لجھة تشابه السمات المتصلة ببيئة له ولكن ھذا النمط من العينات  . نتقال من مسكن إلى آخر أقلالل

إطار العنقود الواحد، مثل مستوى توفر الخدمات العامة الصحية والتربوية وغيرھا في محيط  المساكن، ضمن
لذا فإن النمط غير العنقودي .  عنقود المساكن المعنية، أو طبيعة مصادر اإلزعاج في محيط المساكن المعنية

كامل لألسر المعيشية، في حال ختيار األفضل لتنفيذ المسح المتاالھو من العينة المجزأة الثنائية المستويات 
نظراً إلى ما تتطلبه  العينة الموحدة الحجماختيار ينبغي نوع العينة، فأما بخصوص  . توفر اإلمكانيات المادية

  .تساو بين نتائج المناطق الجغرافية المختلفةن مستويات الدقة اإلحصائية م
  

ضوء عدد الوحدات اإلدارية أو ھا في كلتتحدد فأما حجم العينة األم وأحجام العينات الفرعية و  
ضوء عدد العينات  فيالمناطق الجغرافية التي سيتم على أساسھا بناء العينة وإجراء التحليالت اإلحصائية، و

الوحدة المطروحة في سئلة األمجموعة  ستمارة تتشكل أسئلتھا مناالفرعية التي سيتم في كل منھا ملء 
قترح أن يكون يو . أو أكثرية المتخص�صة وحدات الموضوعن إحدى التلك المطروحة ضموالرئيسية للمسح 

 يةوحدات الموضوعمن الكل وحدة وفي  ،أسرة معيشية في كل منطقة جغرافية 1000حجم العينة الفرعية 
خطأ المعاينة أو فسحة الثقة بالنسب المئوية التي يتم الحصول عليھا في عينة ف.  معنية بالمسحالمتخص�صة ال

في  2في حال كانت قيمة النسبة المئوية لفئة متغير معين في العينة تساوي في المائة  0.9بين تتراوح بسيطة 
في  2نظر الجدول ا( في المائة 50النسبة المئوية تساوي ھذه في حال كانت قيمة في المائة  3، والمائة

  ).الثانيالمرفق 
  

 فيوجه عام يجب أن يتم تطويره وتفصيله وتجدر اإلشارة أخيرا إلى أن ھذا المقترح ھو بمثابة ت  
تجمع سكاني مدني أو (منھا طبيعة التجمع السكاني وعتبارات والخصائص االضوء مجموعة إضافية من 

مساكن وأبنية متجمعة، أم مساكن فردية منتشرة على مساحات (نتشار المساكن اطبيعة و، )ريفي أو بدوي
  ).مستوى معيشي مرتفع، متوسط أو متدنٍ(ع الجغرافي المعني المستوى المعيشي العام في التجمو، )واسعة

  
  تشكيل فرق العمل وتدريبھا  -6

  
 ھات المسح المتكامل لألسر المعيشية وتنوعاستماراتطلب تعدد الموضوعات واألسئلة التي تتضمنھا ي  

ن وكون العامليبغي أن نوي . ظرفيال عمل ضمن إطار المسح بشكل دائم لل ھاتشكيل فرق عمل كفؤة وإعداد
ھا في تدقيقالو ،فرق العمل المتصلة بجمع المعلومات ميدانياًتشكيل وأما  . مستوى ثانوي أو جامعيذوي 

  :مجموعة من الخطوات من بينھاالقيام ب يتطلبھذه الفرق فوتدريب وإدخالھا إلى الكمبيوتر  ،وترميزھا
  

 ستمارة بيانات شخصية تعد�ا إلى استناداً ستقبال طلبات المرشحين لشغل أنماط العمل المختلفةا  )أ(  
إلى  ھاإدخالھا وترميزفيھا و تدقيقوالبيانات الجمع أي (نوع من األعمال المشار إليھا  كّلإلى بالنسبة 
  ؛)الكمبيوتر
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لعملية تدريب العناصر  ختيار عدد يفوق العدد المطلوب لكل نوع مھمة، وذلك تمھيداًا  )ب(  
حصول عمليات تسرب من المتدربين أو العاملين الميدانيين ل وتحسباًل من بينھم، ختيار األفضاالمختارة، و

  ؛والمكتبيين الحقاً
العاملين الميدانيين والمدققين والمرمزين ومدخلي تشمل دورات تدريبية تفصيلة ومعمقة  تنظيم  )ج(  
فرز أشخاص محددين لذلك، ترميز بعض أنواع المتغيرات يمكن أن يتطلب  اإلشارة إلى أن�وتجدر . البيانات

  ؛قتصادينوع النشاط اال بنوع المھنة أو كترميز اإلجابات المتصلة
  

النخبة ختيار اختبار فعلي للمرشحين المدربين، كل في مجال العمل المخصص له، واإجراء   )د(  
  .منھم

  
  ومكتبياً تنفيذ العمل ميدانياً  -7

  
  :للخطوات األساسية التالية يداني والمكتبي، وفقاًيتم تنفيذ المسح المتكامل، على المستويين الم  

  
أي ملء االستمارات، وخالله إلعالم  تنظم حملة إعالمية واسعة قبل تنفيذ العمل ميدانياً،  )أ(  

على ألسر المعنية تشجيع ا بھدفح أھدافه يوتوض ،المواطنين بإجراء مسح إحصائي ألوضاع األسر المعيشية
  ؛ستمارات الحقاًن سيقومون بملء االنيين الذيتسھيل عمل المحققين الميدا

  
يتم تنفيذ العمل الميداني على أساس تشكيل مجموعات محققين في كل منطقة جغرافية يرأسھا   )ب(  
  ؛خبرة ومسؤول ذ

  
م وتسليم، وذلك تحت وفق لوائح تسلّ ھا منھمستالماالمحققين وإلى ستمارات إلتسليم ا يجري  )ج(  
  ؛يقالفرعن مسؤول الإشراف 

  
كتمالھا، ومن عدم وجود مشكالت امراجعة اإلستمارات المملوءة للتأكد من برئيس الفريق  يقوم  )د(  

  ؛أساسية فيھا
  

ائي الميداني لمراقبة حسن ملء ستخدام تقنيات التدقيق العشوبافريق عمل مستقل يقوم   )ھ(  
  ؛ملء اإلستماراتلى ع ي�مونالقيرتكبھا وضبط أي عمليات خطأ أو غش  ،ستمارات ميدانياًاال
  

  ؛رسل اإلستمارات إلى المركز الرئيسي إلدارة المسح حيث تتولى فرق التدقيق مراجعتھات  )و(  
  

  ؛ستكمالھا أو تصويبھااللشروط إلى فرق العمل الميدانية ا ستوف�التي لم تتعاد اإلستمارات   )ز(  
  

اإلستمارات في تدقيق نية بالالمععمل الالشروط إلى فرق تي استوفت ل اإلستمارات التحو�  )ح(  
م وتسليم تحت إدخال البيانات إلى الكمبيوتر وفق لوائح تسلّالمعنية بعمل الوترميزھا، ومن ثم إلى فرق 

  ؛فرق التدقيق والترميز ن عنمسؤوليالإشراف 
  

  ؛ستثمارھا إحصائياًاالمدخلة إلى الكمبيوتر قبل البدء ب )11(يتم تنظيف البيانات  )ط(  

                                                  
وجود أعداد في خانات الجدول عدم  التأكد منو ،المتغيرات إنتاج جداول إحصائية ثنائيةبعد تتم عملية تنظيف البيانات   )11(

  .عمليات التدقيق المكتبي وبرامج التدقيق المنطقي األوتوماتيكية تؤديهعملية ما ذه الھ تستكملو . أرقاموضع  اًمنطقيحيث ال يجوز 
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ستفادة منھا في عمليات وضع الخطط والبرامج وتقييمھا، وفي بناء الرز النتائج وتحليلھا وايتم ف  )ي(  

  .المختلفةالمؤشرات 
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  متكاملالمسح الفي  ةسلبيالو ةيجابيالجوانب اإل  -رابعاً
  لألسر المعيشية

  
مسح العام القوى العاملة، وال على تجميع أھداف مكونات مسح المسح المتكامل لألسر المعيشيةيرتكز   

 . ستطالع الرأي المتعدد الموضوعاتا، ومسح مسح مصاريف األسرة وسلوكات التغذيةلألسر المعيشية، و
تنموية في مختلف الميادين، وحاجات دراسة وقياس الفقر البرامج الخطط والعتبار أھداف الافي يأخذ ھو و

المتغيرات التي تتضمنھا تقارير قوائم التوصيات والمؤشرات ويأخذ في االعتبار كذلك و . والحرمان
المشترك لحاجات القطري ، والتقييم اإلنمائية ةمساعدلاألمم المتحدة ل عمل إطاروالمؤتمرات الدولية المختلفة، 

له إيجابياته كون تال بد أن وتنو�عھا،  هوموضوعات هأھدافبھذا الحجم، من حيث تعدد تنفيذ مسح  إن�و . الدولة
  .وسلبياته

  
  ةيجابيب اإلالجوان  -1

  
تتيح إعطاء التي مجموعة كبيرة ومتنوعة من المتغيرات واألسئلة المسح ستمارات اتتضمن   )أ(  

قتصادية الجتماعية واألسرة واألفراد على المستويات االواقع المسكن واعن صورة إحصائية شمولية وغنية 
  من المستويات؛ والتربوية والصحية والغذائية وغيرھا

  
إجراء عبر  تحليالت إحصائية أكثر شمولية وتعمقابإجراء النوع من المسوحات  ھذايسمح   )ب(  

يتيح تبيان واقع فھو . قاعدة بيانات واحدة مدرجة ضمنتقاطعات إحصائية بين أنواع عديدة من المتغيرات 
تصادية قالجتماعية واالالترابطات وعمليات التأثر والتأثير بين مختلف متغيرات الميادين الديمغرافية وا

  من الميادين؛ والصحية وغيرھا
  

جتماعية الالميادين الديمغرافية وا تشملمؤشرات مركبة يتضم�ن ھذا النوع من المسوحات   )ج(  
ھداف اإلنمائية األفي تقييم ورصد التقدم المحرز نحو تحقيق وتستخدم  ،قتصادية المختلفةالوالصحية وا

جتماعية، وكذلك تقييم ورصد التقدم المحرز نحو تحقيق الواقتصادية لدولة، ومتابعة تنفيذ برامجھا االل
  .، القضاء على الفقر المدقع والجوعاألھداف اإلنمائية لأللفية، بما فيھا، تحديداً

  
  ةسلبيالجوانب ال  -2

  
  :المسح ما يلي ستماراتاه من األسئلة في فيعدد مبالغ يمكن أن ينشأ عن إدراج   

  
  ؛ستمارة ككلالابة على اإلجانسب رفض في  ارتفاع  )أ(  

  
ستمارة قبل الوصول إلى نھايتھا، نتيجة للتعب أو الن عن اإلجابة على أسئلة ايالمستجوبامتناع   )ب(  
  ؛الملل

  
بإعطاء ستمارة بأسرع وقت ممكن الإلنتھاء من اإلجابة على أسئلة اان يالمستجوبمحاولة   )ج(  

  ؛إجابات خاطئة أو غير دقيقة
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  حول  الًتساؤھذا الوضع يطرح و.  يةكافالدقة إلى نتائج خالية من الالمسح  توص�لإمكانية   )د(  
 ما إذا كان من األفضل القيام بالمسوحات الفردية المكونة للمسح بشكل منفصل أم تنفيذ المسح المتكامل

  ؛لى الدقة المطلوبةإ هنتائج بافتقارمخاطرة وال
  

  .وتنفيذه إعداد المسحاستغراق عام كامل أو أكثر في   )ھ(  
  

ستمارات المطروحة في االوعدد األسئلة  بناء على ما تقدم، يفترض أن يتم تحديد مضامين المسح  
ستمارات حجم االوالتنب�ه إلى أكبر قدر ممكن من البيانات المتنوعة فينبغي العمل على تجميع .  تھاوطبيع

نسبة الرافضين ملء في رتفاع اإلى تؤدي سئلة فالمغاالة في طرح األ . فيھاالمطروحة وأعداد األسئلة 
  .إجابات غير صحيحة أو غير دقيقة بإعطاءإلنتھاء من اإلجابة نسبة الذين يحاولون استمارة، أو اال
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  المسح المتكامل لألسر المعيشية ودراسة الفقر  -خامساً
  

من  ر واحداًويعتبر الفق . يشكل القضاء على الفقر المدقع والجوع الھدف األول من أھداف األلفية  
قتصادية تفصيلية يمكن أن تؤمنھا اجتماعية واالموضوعات التي تحتاج دراستھا إلى بيانات ديمغرافية و

  .المعيشية لألسرالمسح المتكامل منھا ال سي�ما اإلستقصاءات والمسوحات اإلحصائية، و
  

  دراستهفي الفقر والمقاربات المستخدمة التعريف ب  -ألف
  

حالة من "الفقر بأنه  )12(ف الدكتور محمد حسين باقرعر�فقد . قر وطرق قياسهتتعدد تعريفات الف  
، وتدني الحالة الصحية ونوعاً الحرمان المادي التي تتجلى أھم مظاھرھا في انخفاض استھالك الغذاء، كماً

فقدان والمستوى التعليمي والوضع السكني، والحرمان من تملك السلع المعمرة واألصول المادية األخرى، و
  ".االحتياطي أو الضمان لمواجھة الحاالت الصعبة كالمرض واإلعاقة والبطالة والكوارث واألزمات

  
إلى أن مستوى معيشة الفرد يرتبط بما يملكه، أو بما ھو متاح له، من  )13(تشير الدكتورة ھبة الليثيو  
  :تحديداًاألصول التالية من و عموماً، أصول

  
األراضي، والماشية، والمساكن، والمھارات والصحة الجيدة والعمل األصول اإلقتصادية، ك  )أ(  

  ؛وغيرھا من العناصر المادية التي توفر قاعدة لتوليد الدخل واإلنتاج
  

عتماد على الذي يتيح لألسر واألفراد اال) عيأو رأس المال اإلجتما(جتماعية األصول اإل  )ب(  
  ؛عالقاتھم بغيرھم من الناس في أوقات الشدة

  
وغيرھا تصاالت والمواصالت لة بالتعليم والمعرفة والصحة واالأصول البنى األساسية المتص  )ج(  

  .يفترض بالدولة أن تؤمنھا من الخدمات التي
  

 منھاوأنواع مختلفة من الفقر تتحدد وفقا لمعايير مختلفة،  إلى وجود أيضاً الدكتورة الليثيتشير و  
  :األنواع التالية

  
وفقر  ،ستقالليةإلوفقر ا ،وفقر المشاركة ،الفقر المادىحدد تبعا ألوجه الحرمان، كتالذي يفقر ال  )أ(  
  ؛وفقر القدرات ،والفقر البشري ،األمان

  
والفقر  ،والفقر الدائم ،والفقر الموسمي، ستدامته، كالفقر المؤقتالمدى  تحدد تبعاًالذي يفقر ال  )ب(  

  ؛قدرتھا على مواجھة األزمات والصدمات من حيثھشاشة وضع األسرة عن  ينشأالمحتمل الذي 
  

والفقر  ،والفقر المدقع ،والفقر المطلق ،لطريقة القياس، كالفقر النسبي تحدد وفقاًالذي يفقر ال  )ج(  
  .الذاتي

                                                  
  .2007، قياس الفقر في التطبيقباقر،  محمد حسين  )12(

أبريل /نيسان 29-28بيروت،  اجتماع فريق خبراء حول قياس الفقر،، قر في منطقة اإلسكواتحديات قياس الفھبة الليثي،   )13(
2009.  
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  :ما يلي قياس الفقرويقول الدكتور باقر حول   
  

او  عتمدت المحاوالت األولى لقياس الفقر على مؤشرات مباشرة عن القدرة الدخليةا"
االستھالكية لألسرة، وفي مقدمتھا مؤشرات إجمالي دخل او انفاق االسرة او الفرد وحصة 

نفاق على المواد الغذائية وحصة الفرد من السعرات الالوحدة االستھالكية من االنفاق ونسبة ا
، فظھرت أساليب عديدة كبيراً تطوراً مؤخراًأن أساليب قياس الفقر شھدت  الإ ". الغذائية

يعتمد على المالحظة "الذي أسلوب الحاجات األساسية غير المشبعة  أبرزھامن .)" (..
عن االعتماد على القدرة الدخلية التي تؤھل  المباشرة لواقع إشباع الحاجات األساسية بدالً

ويمتاز ھذا األسلوب، باإلضافة إلى  . األسرة إلشباع تلك الحاجات كما في أسلوب خط الفقر
األساسية التي ال تعتمد على دخل األسرة، بأن البيانات المطلوبة لتطبيقه شموله الحاجات 

فأسلوب الحاجات األساسية يمكن تطبيقه  . ودقة مقارنة بأسلوب خط الفقر كثر توفراًأ
، دون الحاجة الى بيانات باستخدام بيانات التعداد العام للسكان أو مسوحات األسرة عموماً

أو الى بيانات تفصيلية عن اإلنفاق والدخل من مصادر مسوحات نفقات ودخل األسرة 
  ".أخرى

  
العديدة إلى أن المقاربات وطرق القياس  )14(تشير مقاربة نقدية متصلة بتعريف الفقر وبطرق قياسه  

ترتبط  يھف.  المستخدمة في دراسة الفقر ليست ذات طبيعة معرفية ومنھجية فحسب، وإنما ذات طابع عملي
تطلب استخدام مقاربات وأساليب قياس وتاسات والتدخالت الھادفة إلى القضاء على الفقر، بشكل مباشر بالسي

  .تغطي األبعاد المختلفة والمركبة والدينامية أو المتحركة لظاھرة الفقر
  

 وتحليالً عتماد مقاربات وطرق قياس متعددة األبعاد تتيح فھماًا ففي ضوء ما تقد�م، تظھر أھمية  
 المتعددة األبعاد المستخدمة في دراسة الفقر والمؤشراتالمنھجيات وأما   .لية لقضايا الفقرأكثر شمو وقياساً

الفقر البشري  مؤشرو ،التنمية البشرية مؤشرھي و على المستوى الوطنيفتتضمن ثالثة مؤشرات محتسبة 
توى مس، ومؤشر عن )الصناعية أو المتقدمة اندلبلل(الفقر البشري الثاني مؤشر ، و)للدول النامية(األول 

  .أسلوب الحاجات األساسية غير المشبعةستخدام احتسب بي األحوال المعيشية لألسرة
  

  التنمية البشرية مؤشر  -1
  

بھدف  1990برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في عام  وضعهمركب  مؤشرالتنمية البشرية ھو  مؤشر  
 ةإلى مؤشرات ثالثباالستناد صناعية، وذلك الأو منھا مية ناال، مختلف البلدانتقييم مستوى التنمية البشرية في 

  :ھي
  

ذا يفترض بھو . ، ويتم قياسه من خالل متوسط العمر المتوقع عند الوالدةمؤشر الصحة وطول العمر  
ألفراد كالغذاء الصحي، لالمادية األساسية تلبية الحاجات أن يقيس، بشكل غير مباشر، مستويات المؤشر 

  .منة، والسكن الالئق، والنظافة، والرعاية الطبيةومياه الشرب اآل
  

                                                  
  .2009بريل أ/نيسان 29- 28جتماع فريق خبراء حول قياس الفقر، بيروت ا، تعدد الفقر ومناھج ودراستهأديب نعمة،   )14(
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القراءة والكتابة بين البالغين اإللمام ب، ويتم قياسه من خالل معدل مؤشر المعرفة أو مستوى التعليم  
، في مجموع المراحل )أو الخام( )15(، ومعدالت اإللتحاق المدرسي اإلجماليما فوقسنة أو  15بعمر 

  .لثانويةبتدائية والمتوسطة وااال
  

من خالل قيمة حصة الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي في تعادل  ، ويتم قياسهمؤشر مستوى المعيشة  
إلى أن قيمة الناتج المحلي اإلجمالي للدولة تشير بشكل مباشر وتجدر اإلشارة . القوة الشرائية في البلد المعني

  .تھاإلى مستوى غنى الدولة ككل أو ثرو
  

 مؤشرقيمة فيھا تعتبر البلدان التي تفوق و . صفر وواحدالتنمية البشرية بين  شرمؤتتراوح قيمة   
ھذا قيمة فيھا البلدان التي تتراوح وأما .  من بلدان مجموعة التنمية البشرية العالية 0.8التنمية البشرية 

مجموعة التنمية  بلدانوأما  . من بلدان مجموعة التنمية البشرية المتوسطةفتعتبر  0.8و 0.5بين المؤشر 
نظر طريقة ومعادالت حساب أ( 0.5 عنھذا المؤشر قيمة فيھا التي تقل فھي تلك البشرية المنخفضة 

  ).الرابعشرات التنمية البشرية في المرفق مؤ
  

  الفقر البشري الثانيمؤشر الفقر البشري األول، و مؤشر  -2
  

الفقر البشري  ومؤشرالنامية،  البلدان إلى قياس نسب الحرمان في الفقر البشري األول يھدف مؤشر  
ن يبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ھذوضع وقد  . الصناعية البلدانإلى قياس نسب الحرمان في  الثاني
قتصادية بين جتماعية واالختالف الظروف االاعتماد مؤشرات مختلفة لكل منھما، وذلك بسبب ابن يالمؤشر
  .الصناعية البلدانالنامية و البلدان

  
 من ف، فتتألالخاص بالبلدان النامية، الفقر البشري األولوضع مؤشر المؤشرات المعتمدة في وأما   

  :المؤشرات التالية
  

نسبة السكان الذين يقل عمرھم ويتم قياسه من خالل  النامية، البلدانمؤشر طول العمر الخاص ب  
  .)من السكانبالنسبة المئوية (سنة  40المتوقع عند الوالدة عن 

  
، ويتم قياسه من خالل النسبة المئوية لألميين من أصل مجموع السكان مؤشر األمية لدى البالغين  

  .ما فوقسنوات و 10الذين ھم بعمر 
  

  :مؤشرات فرعية ھي ة، ويتم قياسه من خالل ثالثمؤشر الظروف المعيشية  
  

  ؛ياه آمنةم يحصلون علىالنسبة المئوية للسكان الذين ال   )أ(  
  

  ؛خدمات صحية يحصلون علىلنسبة المئوية للسكان الذين ال ا  )ب(  
  

                                                  
عدد المنتسبين إلى المراحل الثالث ھذه، مھما كانت  لتحاق اإلجمالي في المراحل الثالث المعنية يساوي مجموعمعدل اال  )15(

  .مائةب لتحاق بالمراحل الثالث المعنية، مضروباًعلى مجموع عدد األفراد الذين ھم بعمر اال أعمارھم، مقسوماً
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نسبة ) المتوسط أو الحاد(ذوي الوزن الناقص ) دون الخمس سنوات(النسبة المئوية لألطفال   )ج(  
  .إلى أعمارھم

  
فترتكز  ،الخاص بالبلدان الصناعية، الفقر البشري الثانيوضع مؤشر المؤشرات المعتمدة في وأما   

  :شرات ھيمؤ ةلى أربعع
  

قياسه من خالل نسبة السكان الذين يقل عمرھم  ، ويتمالصناعية بالبلدانمؤشر طول العمر الخاص   
  ).من السكان بالنسبة المئوية(سنة  60المتوقع عند الوالدة عن 

  
، ويتم قياسه من خالل النسبة المئوية لألميين من أصل مجموع السكان مؤشر األمية الوظيفية للبالغين  

  .سنة 65و 16 تتراوح أعمارھم بينن الذي
  

، ويتم قياسه من خالل نسبة األفراد الذين ينتمون إلى مؤشر نسبة السكان الذين ھم تحت خط الفقر  
  .أسر يقل دخلھا عن نصف الدخل الوسيط لألسر في البلد المعني

  
 12ة ال تقل عن ، ويتم قياسه من خالل نسبة العاطلين عن العمل لمدمؤشر البطالة الطويلة األجل  

  .من أصل مجموع القوى العاملة، شھراً
  

الفقر البشري األول معرفة النسبة المئوية من األسر والسكان الذين يعانون من الحرمان  مؤشريتيح و  
الفقر البشري الثاني معرفة النسبة المئوية من األسر والسكان الذين  مؤشرفي البلدان النامية، فيما يتيح 

لمرفق في ا المؤشرين بالطريقة الواردةويتم حساب كل من ھذين  . قر في البلدان الصناعيةيعانون من الف
  .الخامس

  
  األحوال المعيشية لألسرةمؤشر أسلوب الحاجات األساسية غير المشبعة، و  -3

  
قياس الفقر ب الفقر البشري الثانيمؤشر الفقر البشري األول، و مؤشريسمح مؤشر التنمية البشرية، و  

يقيس األبعاد  وضع مؤشريتيح فأسلوب الحاجات األساسية غير المشبعة وأما .  ى المستوى الوطنيعل
، ثم على المستوى الوطني أو مستوى المحافظات واألقاليم المختلفة للحرمان والفقر على مستوى األسرة أوالً

  .والواليات ضمن الدولة، في حال رغب المعنيون بذلك
  

  :ي الدراسة التي أعدھا حول قياس الفقر في التطبيق ما يليوأورد الدكتور باقر ف  
  

 عن طريق حساب دليل إحصائي أسلوب الحاجات األساسية غير المشبعةتطبيق  مكني"
ميادين الحاجات األساسية ويتم  ولحساب الدليل تحدد أوالً . لحاجات األساسية غير المشبعةل

عطى لكل مؤشر عالمة تتراوح ما بين صفر وت . اختيار عدد من المؤشرات لتمثيل كل ميدان
لحالة  2وتعطى العالمة صفر لحالة الحرمان القصوى من الحاجة األساسية والعالمة  . 2و

عتبة الحرمان من الحاجة األساسية  1وتمثل العالمة . اإلشباع القصوى للحاجة األساسية
لحرمان في م يعانون من ابأنھ 1قل من أحيث يعتبر األفراد أو األسر الحاصلين على عالمة 

  ."إشباع الحاجة األساسية
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عتبارھما ظاھرة مركبة ايعمل أسلوب الحاجات األساسية غير المشبعة على تناول الفقر والحرمان بو  
سلوب يتمي�ز ھذا األو . قتصادية وثقافية وبيئية وغيرھااجتماعية وابعوامل ومتغيرات عديدة  تتأثر وتؤثر

  .السابق ذكرھاالمؤشرات يفوق بما أبعاده ومؤشراته بتعدد 
  

دراسته متغيرات ومؤشرات  فييستخدمون  بھا قضايا الفقر والمعنيينفي من المعروف أن الباحثين   
ضمن إطار تحليل خصائص المجتمعات واألسر الفقيرة ھم يفعلون ذلك ولكن . جتماعية عديدةاقتصادية وا
ستخدام المتغيرات والمؤشرات ار، وليس ضمن إطار قتراح السياسات الھادفة إلى القضاء على الفقاو
أسلوب الحاجات األساسية غير وأم�ا  . أبعاده المختلفةبأدوات لقياس الفقر والحرمان كقتصادية الجتماعية وااال

جتماعية والصحية والبيئية وغيرھا كأدوات تتيح قياس الالعديد من المتغيرات الديمغرافية وافيعتمد المشبعة 
من ) ستماراتأي األسئلة واإلجابات في اال(رات عتماد ھذه المتغيباأبعاده، وذلك بمختلف لحرمان، الفقر وا

جتماعية شباع أو الحرمان في الميادين االأجل بناء مجموعة من المؤشرات تتيح قياس مستويات اإل
  .قتصادية والصحية المختلفةالوا
  

دراسة خارطة مرة أولى ضمن إطار  ي لبنانأسلوب الحاجات األساسية غير المشبعة فاعتمد وقد   
مرة اعتمد و.  )17(ستخدام بيانات مسح المعطيات اإلحصائية للسكان والمساكناب، )16(أحوال المعيشة في لبنان

ستخدام بيانات الدراسة ا، ب)18(ثانية ضمن إطار دراسة خارطة الفقر البشري وأحوال المعيشة في لبنان
  .)19(2004للعام سر الوطنية لألحوال المعيشية لأل

  
خارطة الحرمان ومستويات ضمن إطار العراق في أسلوب الحاجات األساسية غير المشبعة اعتمد و  

  .)21(2004 قفي العرا ستخدام بيانات مسح األحوال المعيشيةبا ،)20(المعيشة في العراق
  

ام بيانات متوفرة مسبقا ستخدفا.  المتاحة لديھماالبيانات الخام وقد اعتمد كل من العراق ولبنان على   
 ھاوتنوع ھاعددحيث قياس مستويات إشباع األسرة في الميادين المختلفة من في المؤشرات المستخدمة  ج�ميح

  .ھاوإمكانيات
  

دراسة الفقر، بأبعاده المختلفة، مجموعة في  ستخدام أسلوب الحاجات األساسية غير المشبعةايطرح و  
  :ما يلي منھاو، ھاحلتوضيحھا و من اإلشكاليات التي يجب العمل على

                                                  
 ،لبنان خارطة أحوال المعيشة في اإلنمائي،األمم المتحدة في الجمھورية اللبنانية وبرنامج وزارة الشؤون اإلجتماعية   )16(

  .1998دراسة تحليلية لنتائج مسح المعطيات اإلحصائية للسكان والمساكن، 

مسح المعطيات اإلحصائية  مشروع، وصندوق األمم المتحدة للسكان في الجمھورية اللبنانيةوزارة الشؤون اإلجتماعية   )17(
  .1995، استمارة البيانات األساسية حول األسرة والمسكن للسكان والمساكن

 ،ومشروع بناء القدرات للحد من الفقر اإلنمائياألمم المتحدة في الجمھورية اللبنانية وبرنامج وزارة الشؤون اإلجتماعية   )18(
  .2004 ،خارطة الفقر البشري وأحوال المعيشة في لبنان

الدراسة  اإلنمائي،حدة األمم المت في الجمھورية اللبنانية، وبرنامجإدارة اإلحصاء المركزي ووزارة الشؤون اإلجتماعية   )19(
  .، استمارة األوضاع المعيشية2004للعام الوطنية لألحوال المعيشية لألسر 

خارطة الحرمان ومستويات المعيشة في وزارة التخطيط والتعاون اإلنمائي في العراق وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي،   )20(
  .2004، العراق

  .2004 مسح األحوال المعيشية في العراقالعراق وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، وزارة التخطيط والتعاون اإلنمائي في   )21(
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 أخذ مع، الًمقصود بالحاجات األساسية، وتحديد ھذه الحاجات، وميادينھا المختلفة، تفصيالتحديد   )أ(  

  ؛عتبارالافي  خصوصيات البلدان والمناطق الجغرافية المعنية
  

ان لدى األسر ع أو الحرمقياس مستويات اإلشبا المعتمدة في )22(تحديد المؤشرات والميادين  )ب(  
  ؛واألفراد

  
 ھدافكاأل(طر مرجعية متفق عليھا أعتماد ا قد تشتملتحديد عتبات اإلشباع والحرمان التي   )ج(  
  ؛)أللفية على سبيل المثالل اإلنمائية

  
  ؛حرمان في مختلف المؤشراتتحديد نظم العالمات المتصلة بفئات اإلشباع أو ال  )د(  

  
أي عمليات تحديد العتبات ونظم (ياس اإلشباع أو الحرمان تحديد ما إذا كانت عمليات ق  )ھ(  

عتبار خصوصيات البلدان والمناطق الافي ، ستتم على أساس مطلق ال يأخذ )أعالهالعالمات المشار إليھا 
  ؛الخصوصياتھذه بالجغرافية، أم على أساس نسبي يأخذ 

  
 لحرمان للميادين المختلفة إرتكازاًمستويات اإلشباع أو االخاصة بعالمات التحديد كيفية بناء   )و(  

يادين الحاجات إلى عالمات المؤشرات المكونة لھا، ومنھا تحديد التثقيالت المتصلة بمؤشرات كل ميدان من م
  ؛األساسية المختلفة

  
إلى عالمات باالستناد مستوى إشباع الحاجات لدى األسرة، ب الخاصةعالمات التحديد كيفية بناء   )ز(  

  ؛يادين الحاجات األساسية المختلفةمبختلفة، ومنھا تحديد التثقيالت المتصلة الميادين الم
  

أخذ مستويات التحليل المطلوب القيام مع  تحديد أسس بناء العينات اإلحتمالية الالزمة للدراسة  )ح(  
مناطق  على مستوى الدولة ككل، أم على مستوىسيتم� التحليل ، كتحديد ما إذا كان عتبارالافي  بھا الحقاً

  ؛أقضيةومحافظات، وواليات، وأقاليم، وجغرافية محددة، 
  

تحديد المتغيرات واألسئلة التي يجب أن تتضمنھا اإلستمارات ذات الصلة، والتي سيتم من   )ط(  
أسلوب في خبراء الضوء ما يقترحه  فيخاللھا بناء مؤشرات مستويات اإلشباع في الميادين المختلفة، وذلك 

تشمل اإلشارة إلى أن ھذه المتغيرات يمكن أن وتجدر .  ة غير المشبعة من مؤشراتالحاجات األساسي
عتبار أن له اب(المسكن وبيئته الخارجية أو محيطه، واألسرة ككل، والفرد في األسرة، والطفل في األسرة 

تلك ھا ومن بين المتغيرات المتعلقة ب(، واألم في األسرة )خصوصية يمكن أن تتطلب وضع أسئلة خاصة به
عتبار أن لكل منھم اب(ق والمصاب بمرض مزمن في األسرة ، والمسن والمعو�)متصلة بالصحة اإلنجابيةال

  ).حاجاته ومتطلباته الخاصة
  
  

                                                  
بعض الدول الفقر والحرمان في اإلنمائي، والمشروع العربي لصحة األسرة، األمم المتحدة وبرنامج جامعة الدول العربية،   )22(

؛ وكل من )لجزائر، تونس، جيبوتي، لبنان، سوريا، اليمنالمغرب، ا(في ضوء نتائج مسوحات الصحة العربية دراسة مقارنة ، ةالعربي
  .وفي بعض الدول العربية لبنانوفي العراق المعتمدة الميادين والمؤشرات  المرفق السادس والسابع والثامن حول
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  العالقة بين المسح المتكامل لألسر المعيشية وقياس الفقر  -باء

  
الفقر مؤشر ستخدام االفقر بيقدم المسح المتكامل لألسر المعيشية بيانات عديدة ومتنوعة تتيح قياس   

  .األحوال المعيشية لألسرةمؤشر الفقر البشري الثاني، و مؤشرالبشري األول و
  

نوعة تتتيح بيانات الميادين والموضوعات المختلفة التي يتضمنھا المسح إجراء تحليالت واسعة ومو  
  :منھا على سبيل المثال ال الحصرولخصائص الفقراء، 

  
  ؛رافية والتعليمية والمھنية والصحيةالخصائص الديمغ  )أ(  

  
  ؛اإلصابة بإعاقات جسدية أو ذھنية  )ب(  

  
  ؛القضايا المتصلة بالصحة اإلنجابية  )ج(  

  
  ؛القضايا المتصلة بالتغذية  )د(  

  
  بھا الفقراء؛ جتماعية التي يقومطبيعة األنشطة الرياضية واال  )ھ(  

  
  ى الفقراء؛معدالت وفيات األطفال لد  )و(  

  
  الفقراء؛ ت وتوفر الخدمات األساسية في محيطاتجھيزالمساكن والصائص خ  )ز(  

  
  ؛طبيعة مصادر اإلزعاج في محيط ھذه المساكن  )ح(  

  
مقادير مصاريف األسر الفقيرة ونسب توزعھا على أبواب اإلنفاق المختلفة، وكذلك مقادير   )ط(  

  .مداخيلھا ومصادرھا
  

المجاالت، مختلف في  ذات الصلة بھاميع البيانات المختلفة وتج ،قياس مستويات الفقر لدى األسر ن�إ  
، يمكن أن يساھم في وضع وتطوير )23(ومتابعة تطور واقع إشباع الحاجات لدى األسر الفقيرة عبر الزمن

أن يقدم لمسح المتكامل لألسر المعيشية يمكن لو . خطط وبرامج رسمية وأھلية تعمل على الحد من الفقر
  .البيانات الالزمة لقياس الفقر بشكل دوري ومستمر هفيرتومساھمة كبيرة ب

                                                  
على مدى  ستخدام العينات التتبعية، أي إجراء الدراسةامتابعة واقع تطور إشباع الحاجات لدى األسر الفقيرة  تستوجب  )23(
  .على عينة األسر ذاتھاو سنوات عدة
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  سئلةاألمتغيرات والقائمة أولية ب  -سادساً
  

ستمارات اإلى مضامين العديد من باالستناد القائمة المدرجة في  )24(سئلةاألمتغيرات والتم إعداد   
في  الواردةالقائمة األولية  لال تشكّو.  األسرة ومسكنھا وأفرادھاتشمل المسوحات العامة والمتخصصة التي 

يمكن إضافة الكثير من و.  ستمارات المسح المتكامل لألسر المعيشيةكامل مضامين ا التاسعالمرفق 
الجھات الرسمية واألھلية الخاصة بحاجات الھداف واأل، في ضوء المتغيرات واألسئلة على ھذه القائمة، تباعاً
المسوحات اإلحصائية، وفي ضوء طبيعة مقاربات الفقر وطرق  والدولية التي يمكن أن تستفيد من بيانات

ن بدراسة وھا المعنيسيعتمدقتصادية التي الجتماعية واادين والمتغيرات الديمغرافية واالماھية الميو، هقياس
  .الفقر

  
متصلة باألسرة وأفرادھا ومسكنھا السئلة األمتغيرات والبمثابة نواة لبنك ھي ھذه القائمة األولية ف  

ھا في ضوء ما يتبين أو ما يستجد من أھداف وحاجات متصلة ؤيمكن إغناو . ومحيطه أو بيئته الخارجية
بالبرامج والخطط التنموية، وما يمكن أن تكشفه الدراسات الميدانية من حاجات ومشكالت متصلة بالمساكن 

  .دراسة الفقري المعتمدة فمؤشرات القياس والواألسر واألفراد، وما يعتمد من مقاربات وطرق 
  

المشار إليه بالمؤشرات " بنك األسئلة"الواردة في سئلة األمتغيرات والعلى ربط الحقا العمل  يمكنو  
ھداف األ، أو لرصد التقدم المحرز نحو تحقيق ھاالمختلفة الالزمة لوضع البرامج والخطط الوطنية وتقييم

  .مية والسكانصلة بالتنذات المختلف المؤتمرات الصادرة عن توصيات الو
  

  :ضمن األطر الرئيسية التاليةتندرج  متغيرات وأسئلةتتضمن القائمة و  
  

  عليه؛ القي�مةالتعريف بالمسح والجھات   )أ(  
  ؛عنوان المسكن  )ب(  
  ؛بيانات تعريفية متصلة باألسرة  )ج(  
  ؛بيانات ديمغرافية وبيانات إقامة متصلة بأفراد األسرة  )د(  
  ؛ن التعليمبيانات متصلة بميدا  )ھ(  
  ؛قتصاديبيانات متصلة بميدان النشاط اال  )و(  
  ؛بيانات متصلة بموضوع التدريب المھني  )ز(  
  ؛صحيال هتأمينببيانات متصلة بالوضع الصحي للفرد و  )ح(  
  ؛بيانات متصلة بالمصابين بإعاقات جسدية أو ذھنية في األسرة  )ط(  
  ؛بيانات متصلة بالصحة اإلنجابية  )ي(  
  ؛التغذيةبت متصلة بيانا  )ك(  
  ؛جتماعيةالبيانات متصلة باألنشطة الرياضية وا  )ل(  
  ؛السابقة شھراًألربع وعشرين افترة بيانات متصلة بالوفيات التي حدثت في األسرة خالل   )م(  
  ؛بيانات متصلة بالمسكن الرئيسي لألسرة وتجھيزاته  )ن(  

                                                  
يتطلب إتمام ستمارات إعداد ھذه االف . ستمارات المسحا إعدادمستلزمات  ضمنيشكل إعداد قوائم األسئلة مرحلة أولى   )24(

 تھا فيأھميظراً إلى ن تحديد فئات إجاباتهو ،أو مسبق" مغلق"وفئات اإلجابة على كل سؤال  ،من بينھا تحديد أشكال اإلجابة ،مراحل أخرى
الصادرة وعند تنفيذ التوصية المتصلة بإجراء دراسة تجريبية  إنجازهيمكن وھذا ما  . عمليات التحليل وبناء المؤشرات المتصلة بقياس الفقر

  .2009أبريل /نيسان 29- 28، بيروت، جتماع فريق خبراء حول قياس الفقراعن 
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  ؛بيانات متصلة بملكيات األسرة  )س(  
  ؛بالمساكن الثانوية التي تملكھا األسرة أو تستأجرھا بيانات متصلة  )ع(  
  ؛السابقة شھراًالثنتي عشرة افترة بيانات متصلة بمصاريف األسرة خالل   )ف(  
  ؛السابقة شھراً الثنتي عشرةافترة  بيانات متصلة بمداخيل األسرة خالل  )ص(  
  ؛بيانات متصلة بمصادر اإلزعاج في محيط مسكن األسرة  )ق(  
  ؛ات متصلة بتوفر الخدمات في محيط مسكن األسرةبيان  )ر(  
  .ھا وترميزھافي تدقيقالستمارة وستيفاء االابيانات متصلة بعملية   )ش(  
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  متكامل لألسر المعيشية ومسح قياسالمسح ال  - سابعاً
  مستويات المعيشة

  
الفقر  بھدف قياس ظاھرة )25(قياس مستويات المعيشةمسح  بوضع 1980قام البنك الدولي في عام   

لدول على الواقع المعيشي لألسر، التي تنتھجھا االسياسات التنموية  أثر، ودراسة ھافي البلدان النامية وفھم
وقد .  وواضعي السياسات ،ومحللي البيانات ،وتطوير التواصل بين اإلحصائيين الذين يتولون جمع البيانات

ورصد التغيرات الحاصلة في ھذه ھا، وتحليل ستخدم وسائل وطرق تتيح قياس المستويات المعيشية لألسرا
  .المستويات

  
دراسة الجوانب موضوعات متعددة التي تتضم�ن ستمارات مسح قياس مستويات المعيشة وتتيح ا  

 يستخدم مسح قياس مستويات المعيشة أنماطاًو . واألبعاد المتعددة للواقع المعيشي لألسر وألنماط سلوكاتھا
  :ما يلي ا تحديداًمنھوستمارات، العدة من ا

  
ستمارة تعمل على جمع بيانات عديدة متصلة باألسرة وأفرادھا استمارة األسرة، وھي ا  )أ(  
الخصائص الديمغرافية لألفراد، والتعليم، والعمل، والصحة،  منھاموضوعات وتتناول عدة  . ومسكنھا

  ؛اتھاوالتغذية، والھجرة، والمسكن وتجھيزاته، ومصاريف األسرة ودخلھا ومدخر
  

ستمارة األسرة من خالل اختزال عدد من متغيرات ا تھدف إلىالتي  ستمارة المجتمع المحليا  )ب(  
واقع شبكات الكھرباء والمياه و ،التعرف على واقع الخدمات الصحية والتعليمية في المجتمع المحلي المعني

  ؛وشبكات النقل العام المتوفرة في المجتمع المحلي ،والصرف الصحي
  

يوجب  الذياألسعار بين المناطق الجغرافية في ختالف اال المعتمدة بسبب ستمارة أسعار السلعا  )ج(  
  ؛ربط مصاريف األسرة في منطقة سكنھا بمستوى أسعار السلع في المنطقة المعنية

  
إلى حاجة عند الستخدم التي ت ستمارة الخدمات والتسھيالت المتوفرة في المجتمع المحليا  )د(  
المدرجة الخدمات التعليمية أو الصحية أو غيرھا، المتوفرة في المجتمع المحلي، وحول يدة التفصيل بيانات شد

  .)26(ستمارة المجتمع المحليفي ا مبدئياً
  

 يدرج فييمكن أن  رئيسياً موضوعاً 28إلى  )27(نترنتكة اإلموقع البنك الدولي على شبويشير   
، إلى المتغيرات التي يتضمنھا كل موضوع أساسيكذلك  شيروي . قياس مستويات المعيشةستمارات مسح ا

  .يرفع مجموع عدد المتغيرات التي يمكن أن يتضمنھا المسح المشار إليه إلى عدة مئاتوھذا 
  

للمجاالت  وفقاًبحسب البنك الدولي تتشكل الموضوعات الرئيسية لمسح قياس مستويات المعيشة، و  
  :التالية

                                                  
)25(  A Guide to Living Standards Measurement Study Surveys and Their Data Sets, Margaret E. Grosh & Paul Glewwe, 

Poverty and Human Resources Division, World Bank, 1995.                                                                                                                       

دراسات تفصيلية متصلة بالتعليم، والصحة،  في إعداد 1991ستمارات في تانزانيا في عام ھذا النوع من االستخدم ا  )26(
  .، والھيئات األھلية(healers)والمعالجين الشعبيين 

)27(  http://iresearch.worldbank.org/lsms/lsmssurveyFinder.htm.  
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  ؛الزراعة  )1(    
  ؛ت األسرة وموجوداتھاممتلكا  )2(    
  ؛خصائص المجتمع المحلي  )3(    
  ؛ستھالك األسرة وكمياتھااأبواب   )4(    
  ؛اإلئتمانات والقروض  )5(    
  ؛الوفيات الحاصلة في األسرة  )6(    
  ؛الخصائص الديمغرافية ألفراد األسرة  )7(    
  ؛التعليم  )8(    
  ؛العمل  )9(    
  ؛البيئة  )10(    
  ؛ھانفقات األسرة ومصاريف  )11(    
  ؛التسھيالت والخدمات المتوفرة في المجتمع المحلي  )12(    
  ؛برامج الحكومة  )13(    
  ؛برامج المنظمات غير الحكومية  )14(    
  ؛الصحة والخصوبة  )15(    
  ؛المسكن  )16(    
  ؛الدخل  )17(    
  ؛العالقات داخل األسرة  )18(    
  ؛الھجرة  )19(    
  ؛لأللفيةالموضوعات المتصلة باألھداف اإلنمائية   )20(    
  ؛المتصلة باألسرة) غير الزراعة(قتصادية األنشطة اال  )21(    
  ؛مدخرات األسرة  )22(    
  ؛الخدمات العامة المتوفرة في المجتمع المحلي  )23(    
  ؛الصدمات التي تعرضت لھا األسرة  )24(    
  ؛جتماعي المتصل باألسرةرأس المال اال  )25(    
  ؛تقييم األسرة لذاتھا  )26(    
  ؛تخدام الوقتسا  )27(    
  .الھشاشة أو الضعف المتصلين باألسرة  )28(    

  
ومسح قياس  ،المعيشية لألسرالمسح المتكامل تتشابه إلى حد كبير أھداف وآليات عمل كل من   

 إجراءومتنوعة الميادين بھدف  على تجميع بيانات عديدة جداً النيعمال المسحين كف . مستويات المعيشة
القائمة والالزمة لجھة الربط بين مختلف األبعاد والميادين والمتغيرات  وتعمقاً موالًتحليالت إحصائية أكثر ش

  .ھاوقياس ھافھم ظاھرة الفقر وتحليلل
  

متغيرات وأسئلة أكثر شمولية بقائمة إعداد ن ان المسحاھذالتي يتناولھا موضوعات الميادين والتتيح و  
مختلف الموضوعات التي بستمارات المتصلة اال في إعداد ستفادة منھااليسھل على الباحثين ابحيث  تساعااو

  .يتناولھا أي من المسحين المعنيين
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  دراسة ظاھرة الفقروأنماط المسوحات   -ثامناً
  

وتشير قائمة شبكة المسوحات الدولية  . تتعدد أنماط المسوحات التي تضع بين أھدافھا دراسة الفقر  
األنترنت إلى أنماط عديدة من المسوحات التي تتيح بياناتھا دراسة  شبكة عبر )28(موقعھا فيلألسر المعيشية 

 جميعأنماط المسوحات التي تمت في  جميعالموقع يتناول ھذا و  .ھاعدد من جوانب ظاھرة الفقر وأبعاد
وليس  كل مسح، بيانات عديدة من بينھا أساساًإلى يوفر، بالنسبة وھو  . 2009و 1950 يالدول بين عام

  :حصراً
  

  ھا؛إسم الجھة أو الھيئة القائمة بالمسح وعنوانھا ورقم ھاتف  )أ(  
  ؛)في حال توفره(على شبكة األنترنت الخاص بتلك الجھة  موقعالعنوان   )ب(  
  ؛لدولة المعنيةإلى امستوى شمولية المسح بالنسبة   )ج(  
  ؛)في حال توفر معلومات عنھا(طريقة المعاينة   )د(  
  ؛في المسححجم العينة المستخدمة   )ھ(  
  .)في حال توفرھا(ستمارة المستخدمة لتنفيذ المسح نص اال  )و(  

  
لألسر  في قائمة شبكة المسوحات الدوليةمدرجة وال أنماط المسوحات المتصلة بدراسة الفقروأما   

  :المعيشية فتعرض مثالً
  

  ؛مسح المؤشرات األساسية للرفاه  )1(    
  ؛مسح األمن الغذائي والفقر  )2(    
  ؛ح ميزانية األسرةمس  )3(    
  ؛مسح التغذية وميزانية األسرة  )4(    
  ؛مسح دخل األسرة وإنفاقھا  )5(    
  ؛المسح المتكامل لمستويات المعيشة  )6(    
  ؛مسح األوضاع المعيشية  )7(    
  ؛مسح قياس مستويات المعيشة  )8(    
  ؛المسح المتعدد المؤشرات  )9(    
  ؛عف أو الھشاشةمسح تقييم المخاطر الوطنية ونواحي الض  )10(    
  ؛مسح رصد الفقر  )11(    
  .مسح التعرض أو الھشاشة  )12(    

  
وطرق المعاينة المستخدمة لتنفيذھا يساھم في تحديد  ،ستماراتھااتوفر مضامين ھذه المسوحات و إن�  

في كذلك يساھم و . دراسة الفقرالمعتمدة في ستخدامھا في مختلف المقاربات االميادين والمتغيرات التي يمكن 
  .المسح المتكامل لألسر المعيشية ومتغيراتھاالتي يتناولھا  يةموضوعالوحدات البناء 

                                                  
)28(  e/?lvl1=activities&lvl2=catalog&lvl3=surveysttp://www.internationalsurveynetwork.org/homh.  
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  المعيشية مسحين متكاملين لألسر نماذج عن أھداف ومضامين  - تاسعاً
  في ماالوي وجنوب أفريقيا

  
  المعيشية في ماالوي لألسرأھداف ومضامين المسح المتكامل   -ألف

  
وقد استغرق عاماً .  بالتعاون مع البنك الدولي )29(المعيشية في ماالوي لألسرتم تنفيذ المسح المتكامل   

بين مكوناته بيانات متصلة  ألنه يضم�، )2005أبريل /حتى نيسان 2004مارس /من آذار( تقريباً كامالً
 ھا تستوجب أخذ تغيراتنوھي بيانات يفترض أن تجمع على مدى عام كامل أل، بميزانية األسرة وبنفقاتھا

انات تتيح رصد بيتمثّلت أحد أبرز أھداف المسح في تجميع وقد  . رعتبااالفي اإلنفاق الموسمية خالل السنة 
  .ستراتيجية الحد من الفقر ومتابعة تحقيق األھداف اإلنمائية لأللفيةاالتقدم المحرز في 

  
ت المحلية التي تقيم فيھا المجتمعااألخرى األسرة، وتناولت إحداھما ستمارتين اتنفيذ المسح إلى استند   
وھما تشكالن نموذجاً جيداً، من حيث المضمون والتنظيم، ويمكن االستفادة منھما في إعداد نماذج   .األسر

استمارات إلجراء الدراسة الرائدة المقترحة في التوصيات الصادرة عن اجتماع فريق خبراء حول قياس الفقر 
صدر عن المسح تقرير تفصيلي في نھاية عام وقد .  2009بريل أ/نيسان 29- 28الذي ع�قد في بيروت يومي 

التقرير  وأنجز . ستمارات المسحالمدرجة في اموضوعات ضامين اللكافة م اتحليلي اعرضتضمن  2005
خط الفقر في ماالوي وتحديد  ،رفاه األسرةضمن فصل حول  ساسيةاألسرة التي اعتبرھا أحاجات قياس 
  .فصل عن الفقرضمن 

  
 518و موضوعاً 31المعيشية في ماالوي  لألسرستمارة األسرة في المسح المتكامل انت تضمو  
  :التالي على الشكلتوزعت  متغيراً

  

Topic modules of family questionnaire in Malawi 

عدد 
  األسرة في ماالوي ستمارةاموضوعات   المتغيرات

Household identification 12  1  ألسرةبيانات تعريفية خاصة با  
Survey staff details 15  2  بيانات العاملين في المسح  
Household roster 29   3  بيانات ديمغرافية وما شابه - قائمة أفراد األسرة  
Education 30  4  التربية والتعليم  
Health 38  5  الصحة  
Time use and labour 31  6  استخدام الوقت، والعمل  
Security and safety  23  7  ألمن والسالمةا  
Housing 41  8  المسكن  

Consuption of selected food over past three days 
   (6 Items) 5  

  ة من الغذاء خالل االيام الثالثةستھالك أنواع مختارا
  9  )أنواع 6(السابقة    

Consuption of selected food over past one week 
   (115 items) 7  10  )نوع 115(خالل األسبوع السابق  استھالك األغذية  

Non-food expenditures – past one week and one 
   month (24 items) 3  

  أو الشھر/النفقات غير الغذائية خالل األسبوع السابق
  11  )نوع 24(السابق    

Non-food expenditures – past three months 
   (39 items) 3  

  الل األشھر الثالثة السابقةئية خالنفقات غير الغذا
  12  )نوع 39(   

Non-food expenditures – past twelve months 
   (17 items) 3  ً13  السابقة النفقات غير الغذائية خالل االثني عشر شھرا  

                                                  
)29(  National Statistical Office, Government of Malawi.  Second Integrated Household Survey, 2004, Household 

questionnaire and community questionnaire.                                                                                                                                                
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Topic modules of family questionnaire in Malawi 

عدد 
  األسرة في ماالوي ستمارةاموضوعات   المتغيرات

  )نوع 17(   

Durable goods (36 items) 7   14  )نوع 36(السلع المعمرة  
Agriculture - general 30   15  بشكل عامالزراعة  
Agriculture - rainfed cultivation 22  16  الزراعة التي تغذيھا األمطار  
Agriculture - rainfed crop sales (28 items) 11   17  )مبيعات المحاصيل البعلية(زراعة  
Agriculture - tobacco 35  18  زراعة التبغ  
Agriculture - dry-season (Dimba) cultivation 23  19  زراعة في موسم الجفافال  
Agriculture - dry-season (Dimba) crop sales 
   (15 items) 9  20  الجفاف محاصيل المتصلة بالزراعة في موسممبيعات ال  
Agriculture - tree crop production and sales 
   (9 items) 11   21  )إنتاج المحاصيل الشجرية والمبيعات(زراعة  
Agriculture - livestock and livestock sales (8 items) 19  22  الثروة الحيوانية والمبيعات المتصلة بھا  
Household enterprises 19  23  قتصادية الخاصة باألسرةالمشاريع اال  
Other income 14  24  مصادر دخل أخرى لألسرة  
Gifts received and given by household 8  25  سرة أو قدمتھاالھدايا التي تلقتھا األ  
Social safety nets 5  26  شبكات األمان االجتماعي  
Credit 14  27  القروض واالئتمانات  
Self assessment of well-being 17  28  تقييم األسرة الذاتي لمستوى رفاھھا  
Recent shocks to household welfare (18 items) 7  29  )نوع 18(ة الصدمات األخيرة المؤثرة على رفاه األسر  
Deaths in household 14  30  الوفيات في األسرة  
Child anthropometry 13  31  )وما شابه الوزن والطول(ال األنتروبومترية بيانات األطف  
Variables number of family questionnaire in 
   Malawi 518   ستمارة األسرة في ماالويامجموع عدد متغيرات  

  
متغيرات توزعت وفق  203و موضوعات 9في مسح ماالوي ارة المجتمع المحلي ستماتضمنت و  

  .متغيراً 721الجدول أدناه مما يجعل العدد اإلجمالي لمتغيرات المسح في ماالوي تساوي 
  

Topic modules of community questionnaire in Malawi 

عدد 
  المحلي في ماالوي ستمارة المجتمعاموضوعات   المتغيرات

Community Identification 4  1  بيانات تعريفية خاصة بالمجتمع المحلي  
Survey staff details 20  2  بيانات العاملين في المسح  
Roster of informants 6  3  قائمة الذين أدلوا ببيانات إستمارة المجتمع المحلي  
Basic physical and demographic 16  4  المجتمع المحليخصائص مادية وديمغرافية متصلة ب  
Access to basic services 61  5  الحصول على الخدمات األساسية في المجتمع المحلي  
Economic activities 15  6  األنشطة االقتصادية في المجتمع المحلي  
Agriculture 25  7  الزراعة في المجتمع المحلي  

Changes in the community over the past years 52  
  ة في المجتمع المحلي عبر السنواترات الحاصلالتغيي

  8  الماضية   
List of commodity prices in the local community 
   (47 items) 4   9  )نوع 47(قائمة بأسعار السلع في المجتمع المحلي  
Variables number of community questionnaire in 
   Malawi 203   المجتمع المحلي في ماالويستمارة امجموع عدد متغيرات  

Variables number of family and community 
   questionnaires in Malawi 721  

  ستمارتي األسرة والمجتمع المحليامجموع عدد متغيرات 
  في ماالوي   
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  )30(في جنوب أفريقياالمعيشية  لألسرأھداف ومضامين المسح المتكامل   -باء

  
ستراتيجيات فعالة لمكافحة اوكان من بين أھدافه وضع  ،تعاون مع البنك الدوليتم تنفيذ المسح بال  

تجربة البنك الدولي مع مسوحات ودراسات في ضوء ستمارات المسح ا توضعوقد  . الفقر في جنوب أفريقيا
 19ا جنوب أفريقيفي لألسر المعيشية ستمارة األسرة في المسح المتكامل اتضمنت و . مماثلة في بلدان أخرى

  :توزعت وفق التالي متغيراً 286و موضوعاً
  

Topic modules of family questionnaire in 
  South Africa 

عدد 
  في جنوب أفريقيا ستمارة األسرةاموضوعات   المتغيرات

Identification about house and survey’s staff 21  1  بيانات تعريفية خاصة بالمسكن وبالعاملين في المسح  
Household roster and demographic data 14   2  بيانات ديمغرافية وما شابه -قائمة أفراد األسرة  
Housing and household services 26  3  المسكن وما يتوفر فيه من مرافق وشبكات  
Food spending and consumption (31 items) 5   4  )نوع 31(اإلنفاق واالستھالك المتعلقين بالغذاء  
Non-food spending (46 items) 3  5  اإلنفاق المتعلق بغير الغذاء  
Household debt (12 items) 3  6  ديون األسرة  
Education 12  7  التربية والتعليم  
Remittances and marital maintenance 12  8  التحويالت المالية إلى األسرة وإعالة األسرة  
Land access and use 32  9  األراضي واستغاللھا أو إستعمالھا الحصول على  
Employment status 15  10  واقع العمالة لدى أفراد األسرة  
Regular employment 18  11  العمالة العادية  
Wage work: casual or temporary 20   12  )أجور العمل(العمالة الظرفية أو المؤقتة  
Transport 3  13  النقل  
Agricultural production 48  14  اإلنتاج الزراعي  
Other forms of self-employment 8  15  أشكال عمالة أخرى  
Income from non-employment sources 3  16  مداخيل األسرة من مصادر غير العمل  
Perceived quality of life 12  17  التقييم الذاتي لنوعية حياة األسرة  
Health 20  18  الصحة  
Anthropometry 11   19  )الوزن والطول وما شابه(بيانات األطفال األنتروبومترية  
Variables number of family questionnaire in South Africa 286   ستمارة األسرة في جنوب أفريقياامجموع عدد متغيرات  

  
 8جنوب أفريقيا في ستمارة المجتمع المحلي في المسح المتكامل لألسر المعيشية اتضمنت و  
  .متغيراً 377العدد اإلجمالي لمتغيرات المسح وقد بلغ .  توزعت وفق الجدول أدناه متغيراً 91عات وموضو

  

Topic modules of community questionnaire in South Africa 

عدد 
  المحلي في جنوب أفريقيا ستمارة المجتمعاموضوعات   المتغيرات

Community identification 6  1  صة بالمجتمع المحليبيانات تعريفية خا  
Demographic information 6  2  البيانات الديمغرافية الخاصة بالمجتمع المحلي  
Economy and infrastructure 9  3  االقتصاد والبنية التحتية في المجتمع المحلي  
Education in community 22  4  التربية والتعليم في المجتمع المحلي  
Health in community 20  5  الصحة في المجتمع المحلي  
Agriculture in community 14  6  الزراعة في المجتمع المحلي  
Recreational facilities in community 8  7  المرافق الترفيھية في المجتمع المحلي  

Shops and commodity prices in community (51 items) 6  
المحالت وأسعار السلع في المجتمع المحلي 

  8  )نوع 51(
Variables number of community questionnaire in South Africa 91   أفريقيا ستمارة المجتمع المحلي في جنوبامجموع عدد متغيرات  

                                                  
)30(  Southern Africa Labour and Development Research Unit.  Project for Statistics on Living Standards and 

Development.                                                                                                                                                                                                  
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Variables number of family and community questionnaires
in South Africa 377  

 ليستمارتي األسرة والمجتمع المحامجموع عدد متغيرات 
  في جنوب أفريقيا
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  مالحظات ختامية ومقترحات  -عاشراً
  

  مالحظات ختامية متصلة بدراسة الفقر  -ألف
  

من حيث ، إن بمختلف جوانبھا تعرف على القضايا المتصلة بالفقرينبغي وضع مؤشرات عديدة لل  
في المناطق الجغرافية،  توزعهمن حيث  ، أوتھاأو تبيان أشكال مختلف العوامل المسببة له وأھميالفقر قياس 

ستخدامھا اتبيان طبيعة المقاربات والوسائل التي يجب لجتماعية المختلفة، ور الفئات العمرية واالاأو ضمن إط
تضاف إلى متغيرات تشمل بيانات إحصائية تجميع العمل على ولذلك، ينبغي .  أو القضاء عليهه للحد من

لبيانات إلى جانب اتتطلّب، دراسة الفقر ف . التاسعردة في المرفق الواسئلة األمتغيرات والولية باألقائمة ال
اإلحصائية التي يجري تجميعھا على مستوى األسرة وأفرادھا، الحصول على بيانات أخرى من بينھا على 

  :سبيل المثال
  
لى فرادھا إأھجرة وفيات، الووالدات، و، كالالوقائع المختلفة التي تعرضت لھا األسرة عبر الزمن  -1

  .طالقوالزيجات، والالخارج، 
  
الرأسمال (العالقات بين الفقر وقدرات الفرد وإمكاناته التعليمية والمھنية والفكرية والجسدية وغيرھا   -2

الرأسمال (إمكاناته المالية و، )جتماعيالرأسمال اال(جتماعية ، وعالقاته أو عالقات أسرته اال)يالبشر
  .)النقدي

  
  .قتصاديةل وآليات عمل المؤسسات االوق العمواقع بنية س  -3
  
  .طبيعة تدخالت الدولة في مجال تقديم الخدمات التعليمية والصحية وغيرھا  -4
  

تشكيل حقول المتغيرات  ،المقارنات الدولية واإلقليمية المتصلة بقضايا الفقر ويستحسن، ألغراض  
  :المتصلة بدراسة الفقر وفق مستويين

  
متغيرات ومؤشرات يجري تجميعھا في  تحتوي علىأساسية مشتركة  مستوى أول يتضمن نواة  )أ(  
  ؛ل المعنية بالمقارناتالدو جميع

  
كل دولة، متغيرات ومؤشرات مرتبطة بخصائص محددة في إلى يتضمن، بالنسبة  مستوى ثانٍ  )ب(  

  .كل دولة منھا
  

  ستنتاجات ومقترحاتا  -باء
  

فرادھا ضرورة ال غنى عنھا من أجل تأمين بيانات تشكل المسوحات اإلحصائية المتصلة باألسرة وأ  
قتصادية وضع الخطط والبرامج اال فيوھي تعتبر األساس  . إحصائية تفصيلية في الميادين المختلفة

بديل لتعدادات السكان  ليست مجر�دوالواقع أن المسوحات اإلحصائية بالعينة  . جتماعية ومتابعتھا وتقييمھاالوا
مما تجمعه تعدادات السكان ونظم  وتنوعاً تتيح تجميع بيانات أكثر عدداً ، بلريةولنظم السجالت اإلدا

  .السجالت اإلدارية
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عتماد المسح المتكامل لألسر المعيشية خطوة منھجية متقدمة ضمن إطار عمليات إنتاج ايشكل و  
ة الموضوعات الديمغرافية المتغيرات الالزمة لدراسجميع تحديد  يتيحفھو  . جتماعيةالبيانات الديمغرافية واال

توحيد كذلك  يتيحو.  المرنة يةوحدات الموضوعالمن خالل مفھوم بشكل مفص�ل جتماعية وغيرھا الوا
مة ودورية على ائدبصورة إنتاج البيانات اإلحصائية والمفاھيم المستخدمة ضمن إطار المسوحات المختلفة، 

لمسؤولين ا وھذا ما يزو�د . الدقة اإلحصائية بمستوى عال منومستوى الوحدات الجغرافية المناطقية 
تساعدھم في وضع  التي دفق دائم وموثوق ودقيق من البيانات اإلحصائيةبوالمخططين وغيرھم من المعنيين 

  .الخطط والبرامج وتقييمھا
  

.  عتماد مبدأ أو أسلوب المسح المتكامل لألسر المعيشيةالتي يوفّرھا اعديدة الفوائد الالدراسة تظھر   
حسبما ورد  عتمادهاتخاذ إجراءات تخفف من المحظورات والسلبيات التي يمكن أن تنتج عن ولكن ينبغي ا

  .أعاله
  

عتماد أسلوب المسح المتكامل لألسر في اوقد يكون من المھم جدا أن تقوم الدول التي ترغب   
في إعداد عمق تة، والتأني والوآليات تنسيق أنشطتھا اإلحصائي ،المعيشية بتطوير مكونات نظامھا اإلحصائي

  .الالزمة إلتمامه متطلباتالخطوات وفي إنجاز المراحل المسح المتكامل لألسر المعيشية وجميع 
  

  : ، ينبغي القيام بمجموعة من اإلجراءات منھا ما يليتطوير النظم اإلحصائية وآليات التنسيقوبھدف   
  

صائية تتولى عمليات تنسيق إنتاج ونشر بيانات إيجاد مرجعية وطنية في مجال المعلومات اإلح  )أ(  
، وكذلك ھاموثوقة ودقيقة تخدم أھداف الوزارات واإلدارات الرسمية المختلفة وحاجاتوإحصائية شمولية، 

، كمرجعية وطنية، مجالس وطنية للمعلومات عديدة وتعتمد دول . حاجات القطاعين األھلي والخاص
نشطة اإلحصائية في الدولة، وتعمل على تنسيق النشاطات اإلحصائية اإلحصائية ترسم السياسات العامة لأل

  تھا؛ومتابع تھاومراقب
  

إجراء دراسات تفصيلية ألوضاع المؤسسات اإلحصائية في الوزارات واإلدارات الرسمية   )ب(  
ليات وذلك بھدف تطوير سبل ووسائل وآ ،)على المستويين البشري والتجھيزي(ولقدراتھا العلمية  ،المعنية

  ؛ستفادة منھاالإنتاج اإلحصاءات وتوزيعھا وا
  

 )31(إجراء عمليات تشاور دورية بين مستخدمي اإلحصاءات من جھة، واإلدارات الرسمية  )ج(  
تحديد ھذه المشاورات إلى ھدف وت . من جھة أخرى اإداريھا لبيانات اإلحصائية وتجميعاالمولجة إنتاج 

انات اإلحصائية، وإمكانية تنسيق عملية إنتاجھا في أقل عدد ممكن من أنواع البيمن حيث حاجات المستخدمين 
  ؛المسوحات الميدانية

  
في بنوك معلومات  كافة عمليات إنتاج اإلحصاءات وتخزينھاحول وضع خطة عمل متكاملة   )د(  

العام ستثمارھا وتحليلھا وتوزيعھا على المستخدمين والمعنيين في القطاعين اكيفية حول مركزية، وكذلك 
  ؛والخاص

  
                                                  

من ھذه اإلدارات على سبيل المثال ال الحصر، إدارة اإلحصاء المركزي، ودوائر األحوال الشخصية، ودوائر األمن العام،   )31(
  .ة التربية والتعليم العاليووزار
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ستمارات المستخدمة في تجميع اإلحصاءات اإلدارية التي تتم التطوير مضامين البطاقات وا  )ھ(  
بھدف وذلك  عبر اإلدارات المختصة المعنية، كدوائر األحوال الشخصية، ودوائر األمن العام، ووزارة التربية

  ؛ستماراتمكن أن تتضمنھا ھذه البطاقات واالستفادة القصوى من البيانات التي يالاتحقيق 
  

  ھا؛ستثمار البيانات اإلحصائية اإلدارية التي يتم تجميعھا عبر اإلدارات والھيئات وتحليلا  )و(  
  

  ؛تحديث القوانين التي تحكم عمل اإلحصاء والسرية اإلحصائية  )ز(  
  

ة بمختلف الجوانب واألنشطة علقتوحيد المعايير والمفاھيم ولوائح التصنيف والترميز المت  )ح(  
  ؛ويبھا وفق الحاجةبجتماعية والصحية واإلدارية وغيرھا، وتحديثھا أو تالقتصادية وااال
  

إنتاج ب المعنيةتحديث التجھيزات والبرامج والنظم المعلوماتية التي تحتاجھا اإلدارات الرسمية   )ط(  
إلدارات المركزية وينبغي إيالء ا . الفنية ھاوخبرات ة، وتعزيز إمكاناتھا الماليھاوتجميع البيانات اإلحصائية

  ؛عتبارھا المعنية األساس بإنتاج البيانات اإلحصائية ونشرھاابعناية خاصة، لإلحصاء 
  

ل إنشاء قواعد بيانات أو بنوك معلومات إحصائية تتضمن بيانات إحصائية إفرادية، وجداو  )ي(  
وضع وينبغي  . ، وقاعدات معاينة)ة والصحية وغيرھاجتماعيقتصادية واالفي المجاالت اال(إحصائية 

  ؛مضامين بنوك المعلومات ھذه بتصرف المستخدمين ضمن إطار شروط وأكالف محددة
  

جميع في  لوزارات المعنيةاستخدام اإلحصاءات في صياغة السياسات العامة للدول واتعزيز   )ك(  
  ؛القطاعات

  
بھدف وذلك  ،ھاونتائج ھاالمسوحات اإلحصائية ومعوقات عملياتيتناول تقييم علمي دائم إجراء   )ل(  

  .تلك العوائق تفاديوتطويرھا 
  

 ،يمكن القيام بمجموعة من اإلجراءاتإعداد متطلبات المسح المتكامل لألسر المعيشية وفي إطار   
  :أبرزھا ما يلي

  
  ؛تأمين التمويل والتجھيزات المعلوماتية والمكتبية الضرورية إلجراء المسح  )أ(  

  
دارات إلتنسيق مع الوزارات واالتشاور وبالستمارات المسح االربط بين الحاجات ومضامين   )ب(  

ضمن أطر وإدراج ھذه الحاجات  ،حصائيةاإلبيانات الھذه الوزارات واإلدارات من  حاجاتالمختلفة لتحديد 
  ؛المسحفي  يةوحدات الموضوعال
  

ت غير المتوفرة لدى الدولة والتي يمكن أن تؤمنھا ستفادة من برامج الدعم الفني والخبراالا  )ج(  
  ؛األمم المتحدةفي ھيئات المختصة ال
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المسح من تكاليف مادية وخبرات بشرية مستلزمات إتمام وضع خطة عمل تفصيلية تتضمن   )د(  
إعداد مكونات المسح المتكامل، بمختلف الرامية إلى خطوات لووضع برنامج زمني ل ؛وتجھيزات وبرامج

  ھا؛وتنفيذ، يةموضوعال هاتوحد
  

ھا وترميزھا وإدخالھا إلى الكمبيوتر، في تدقيقاللعاملين في تجميع البيانات وااختيار التأني في   )ھ(  
وتأمين  إلى التدريب المالئم؛ ھمعن افتقار قد تنجموتدريبھم بشكل تفصيلي ومعمق، وذلك لتفادي أي أخطاء 

يدانية والمكتبية ستويات تعليمية ثانوية أو جامعية لتنفيذ األعمال الممذوي ختيار عاملين احوافز مالية تسمح ب
  ؛المتصلة بالمسح

  
يتمكنوا للمستخدمين لكي وتوفيرھا  خاصة بالمسح تتضمن البيانات الخام نشاء قواعد بياناتإ  )و(  

  ؛تحليالت اإلحصائية كل وفق حاجاتهالجداول وإجراء المن إعداد 
  

تباعا وبشكل في ضوء المسوحات التي يتم تنفيذھا  ات بصورة دوريةقواعد البيان تحديث  )ز(  
  ؛مستمر

  
حاجات التحليل بخذ مع األالعينات اإلحصائية للمسح  إعدادو ،تحديث قاعدات المعاينة دورياً  )ح(  

  .مستويات الدقة اإلحصائية الالزمة من جھة أخرىبو، المناطقي من جھة
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  األولمرفق ال
  

  المسح المتكامل لألسر المعيشية في المعتمدةأنماط العينات اإلحصائية 
  

  العينة المجزأة  -1
  

أو منطقة جغرافية معينة  فرعياً إحصائياً جموعة من العينات الجزئية تمثل كل منھا مجتمعاًتتشكل العينة المجزأة من م  
حجم عينة ذات موحدة، أو  نسبة معاينةذات يمكن للعينة المجزأة أن تكون و ). محافظة معينة في لبنان على سبيل المثال(

  .موحد
  
  نسبة المعاينة الموحدةذات العينة المجزأة   )أ(
  

عينة األسر في كل محافظة وفقا لنسبة عدد األسر فيتم اختيار  . نسبة معاينة موحدةذات عينة المجزأة أن تكون يمكن لل  
أسرة، فإنھا تتوزع على المحافظات، في حال  6000ي في لبنان تساوالمختارة الحجم اإلجمالي لعينة األسر كان  فإذا . فيھا

  :وتجدر اإلشارة ھنا إلى المالحظات التالية . أدناه 1للجدول  نسبة معاينة موحدة، وفقاًذات كانت 
  

 ،أسرة معيشية 2532ھي عينة جبل لبنان ويبلغ حجمھا و ،تختلف أحجام العينات في المحافظات بين حد أكبر  )1(  
  ؛أسرة معيشية 357ھي عينة محافظة النبطية ويبلغ حجمھا و ،وحد أصغر

  
عند تعميم نتائجھا  محافظة الجنوبالتي تطال نتائج عينة ، الثقةات بفسح أو ما يعرف أيضاً، ن أخطاء المعاينةإ  )2(  

من مستوى العينة إلى مستوى المجتمع اإلحصائي األم، تكون أكبر من أخطاء المعاينة التي تطال نتائج عينة 
  ؛لى مستوى المجتمع اإلحصائي األممحافظة جبل لبنان عند تعميم نتائجھا إ

  
حيث تتطلب عملية تعميم النتائج من مستوى العينة إلى مستوى  ن العينات ذاتي التثقيليعتبر ھذا النوع م  )3(  

  .يساوي معكوس كسر المعاينة في كل محافظة اًمعامل تثقيل موحد )1()مبدئياً(المجتمع اإلحصائي األم 
  

  في حال كانت العينات، نسب المعاينة وأحجام العينات ومعامالت التثقيل  -1جدول ال
  نسبة معاينة موحدةذات لمحافظات، في ا  

  

 المحافظة
عدد األسر في 
 المحافظة

) المتباين(حجم العينة 
 في المحافظة

) الموحدة(نسبة المعاينة 
 في المحافظة

) المبدئي(معامل التثقيل 
 في كل محافظة

  0.68Κ  146.7  693  101695 بيروت
  0.68Κ  146.6  2532  371289 محافظة جبل لبنان

  0.68Κ  146.7  1107  162344 الشمالي محافظة لبنان
  0.68Κ  146.6  701  102797 محافظة البقاع

  0.68Κ  146.6  610  89423 محافظة لبنان الجنوبي
  0.68Κ  146.5  357  52306 محافظة النبطية

  0.68Κ  146.6  6000  879854 لبنان
  
  
  
  

                                                  
معطيات أخرى منھا نسب عدم اإلجابة في كل محافظة من المحافظات الست اإلعتبار في ؤخذ تعند إجراء عمليات التثقيل   )1(

  .المعنية
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  الموحد الحجمذات العينة المجزأة   )ب(
  

 يةتساومختيارھا في كل محافظة اعينة األسر التي يتم ، حيث تكون موحدات حجم ذيمكن للعينة المجزأة أن تكون   
أسرة، فإنھا  6000أخذھا في لبنان تساوي الحجم اإلجمالي لعينة األسر التي يتم فإذا كان  . المختارةفيما بينھا لجھة عدد األسر 

ذات أن العينة المجزأة  إلى ھنا وتجدر اإلشارة . ناهأد 2للجدول  موحد، وفقاًذات حجم تتوزع على المحافظات، في حال كانت 
  :ما يليموحد تتسم بحجم الال
  

في كافة ، في ھذا النوع من العينات تتساوى، عملياًالثقة ات بفسح ، أو ما يعرف أيضاً)2(ن أخطاء المعاينةإ  )1(  
  ؛بسبب تساوي أحجام العيناتالمحافظات، وذلك 

  
تساوي من حيث المبدأ معكوس كسر  تباينة،يتطلب تثقيالت أو معامالت تثقيل مھذا النوع من العينات  ن�إ  )2(  

  .)الجدول أدناهنظر ا(المعاينة في كل محافظة 
  

  ت التثقيل في حال كانت العينات،نسب المعاينة وأحجام العينات ومعامال  -2جدول ال
  عّينة موّحد حجم ذاتفي المحافظات، 

  

 المحافظة
عدد األسر في 
 المحافظة

) الموحد(حجم العينة 
 في المحافظة

) المتباينة(نسبة المعاينة 
 في المحافظة

) المبدئي(معامل التثقيل 
 في كل محافظة

  0.98Κ  101.7  1000  101695 بيروت
  0.27Κ  371.3  1000  371289 محافظة جبل لبنان

  0.62Κ  162.3  1000  162344 محافظة لبنان الشمالي
  0.97Κ  102.8  1000  102797 محافظة البقاع

  1.12Κ  89.4  1000  89423 محافظة لبنان الجنوبي
  1.91Κ  52.3  1000  52306 محافظة النبطية

  0.68Κ  146.6  6000  879854 لبنان
  

  العينة المجزأة الثالثية المستويات  -2
  

  :العينة المجزأة الثالثية المستويات وفق األسس الرئيسية التاليةتحد�د   
  

أي عينة مستقلة في كل من محافظة بيروت، (صائية المعنية في كل محافظة على حدة العينات اإلح توضع  )أ(  
  ؛)ومحافظة جبل لبنان، ومحافظة لبنان الشمالي، ومحافظة البقاع، ومحافظة لبنان الجنوبي، ومحافظة النبطية

  
ئيسية في كل مدينة أو وضع الئحة شاملة بالمدن والبلدات التي تتكون منھا كل محافظة مع عدد المساكن الرت  )ب(  

  ؛المحافظة المعنيةفي بلدة 
  

ستخدام تقنية السحب اإلحتمالي المتناسب مع حجم ايتم، في كل محافظة، سحب عينة من المدن والبلدات، ب  )ج(  
توى األول من وحدات المس حتمالياًاتشكل قائمة المدن والبلدات المسحوبة ف.  )لجھة عدد المساكن الرئيسية فيھا(المدينة أو البلدة 
  ؛مستويات المعاينة

  
ضمن إطار عينة وحدات المستوى األول من مستويات  المختارةم كل مدينة أو بلدة من المدن والبلدات تقس�  )د(  

تجاھل في ھذه المرحلة يتم و(لجھة عدد المساكن الرئيسية التي تحتويھا  متساوية الحجم تقريباً المعاينة، إلى جزر جغرافية
 ؛)تي لم تظھر في عينة وحدات المستوى األول من مستويات المعاينةالبلدات ال

                                                  
لعينات، المتصلة بالنسب المئوية لنتائج ا) أو فسحات الثقة(عن قيم أخطاء المعاينة  مثاالًالثاني الذي يعرض نظر المرفق ا  )2(

 .موحدالموحدة أو حجم العينة النسبة المعاينة ذات العينات في حالة 
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ستخدام اإلى جزر جغرافية، سحب عينة من ھذه الجزر ب المقس�مةيتم، في كل مدينة أو بلدة من المدن والبلدات   )ھ(  

لظھور ھا لنفسالفرصة لدة أي إعطاء كل جزيرة جغرافية في المدينة أو الب(تقنية السحب اإلحتمالي المتساوي حظوظ اإلحتمال 
في المحافظة المعنية وحدات المستوى الثاني من  المختارةالمدن والبلدات  جميعتشكل الجزر المسحوبة في و  ).في العينة

 ؛مستويات المعاينة
  

للمساكن الرئيسية في كل جزيرة جغرافية من جزر عينة المستوى الثاني التي جرى  )3(تعداد تفصيلي جريي  )و(  
تجاھل الجزر الجغرافية األخرى التي لم تظھر في السحب اإلحتمالي لوحدات المستوى  في ھذه المرحلةيتم و(ا عشوائيا سحبھ

 ؛)الثاني من مستويات المعاينة
  

بحيث يكون ) على سبيل المثال مسكناً 20(يتم سحب عدد محدد من المساكن الرئيسية  ،في كل جزيرة جغرافية  )ز(  
في عينة مدن وبلدات المستوى األول من مستويات  ساكن في الجزر الجغرافية التي تم سحبھا عشوائياًالعدد اإلجمالي للم

ختيارھا في الجزر الجغرافية ا التي جرى )4(تشكل المساكن الرئيسيةو . لحجم المطلوب للعينة في المحافظةمساويا لالمعاينة 
  .ةالمعاينالمعنية وحدات المستوى الثالث أو النھائي من مستويات 

  
ستخدام طريقة السحب ابيتم� ختيار وحدات العينة في كل مستوى من المستويات الثالثة وتجدر اإلشارة إلى أن� ا  
  .)5(المنتظم

  
  النمط العنقودي من العينة المجزأة الثنائية المستويات  -3

  
  :يسية التاليةالعينة المجزأة الثنائية المستويات وفق األسس الرئالنمط العنقودي من يحد�د   

  
أي عينة مستقلة في كل من محافظة بيروت، (يتم بناء العينات اإلحصائية المعنية في كل محافظة على حدة   )أ(  

  ؛)ومحافظة جبل لبنان، ومحافظة لبنان الشمالي، ومحافظة البقاع، ومحافظة لبنان الجنوبي، ومحافظة النبطية
  

لدة من كافة مدن وبلدات المحافظة إلى جزر جغرافية متساوية الحجم تم في كل محافظة تقسيم كل مدينة أو بي  )ب(  
  ؛تقريبا لجھة عدد المساكن الرئيسية التي تحتويھا

  
ستخدام تقنية السحب اإلحتمالي المتساوي ايتم، على مستوى المحافظة، سحب عينة من الجزر الجغرافية ب  )ج(  

تشكل الجزر و ). لظھور في العينةھا لنفسالفرصة ينة أو البلدة أي إعطاء كل جزيرة جغرافية في المد(حظوظ اإلحتمال 
  ؛المسحوبة في المحافظة المعنية وحدات المستوى األول من مستويات المعاينة

  
للمساكن الرئيسية في كل جزيرة جغرافية من جزر عينة المستوى األول التي جرى  )6(تعداد تفصيلي جريي  )د(  

حتمالي لوحدات المستوى األخرى التي لم تظھر في السحب االتجاھل الجزر الجغرافية  المرحلةفي ھذه يتم و( سحبھا عشوائياً
  ؛)األول من مستويات المعاينة

  يعتبر بمثابة عنقود من المساكن  يتم سحب عدد محدد من المساكن الرئيسية ،في كل جزيرة جغرافية  )ھ(  
في عينة المستوى  للمساكن في الجزر الجغرافية التي تم سحبھا عشوائياً يكون العدد اإلجماليف.  )على سبيل المثال مسكناً 20(

                                                  
  .تحديث قاعدة المعاينة في الجزر المعنية عند الحاجة إلىفقط يجري ھذا التعداد   )3(

كن ھذه ھي ختيار المسااعملية ألن� من األسرة  ختيار المساكن الرئيسية كوحدات إحصائية بدالًايتم من الناحية العملية   )4(
أكثر من أسرة تضم� في حاالت نادرة التي يمكن أن  اإلستمارات األسر القاطنة في المساكن الرئيسية ھذهثم� تقوم بملء  . أكثر عمالنية

  .الواحد المسكنفي معيشية 

  .ستخدام السحب المنتظماطريقة  لىمثال عالثالث في المرفق   )5(

  .في الجزر المعنية تحديث قاعدة المعاينة ىعند الحاجة إلفقط يجري ھذا التعداد   )6(
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ختيارھا في االتي جرى  )7(تشكل المساكن الرئيسيةو . لحجم المطلوب للعينة في المحافظةل اًساويماألول من مستويات المعاينة 
  .مستويات المعاينةوحدات المستوى الثاني أو وحدات المستوى النھائي من  الجزر الجغرافية المعنية

  
ستخدام طريقة السحب ابيتم� ختيار وحدات العينة في كل مستوى من المستويين المعنيين وتجدر اإلشارة إلى أن� ا  
  .المنتظم

  
  غير العنقودي من العينة المجزأة الثنائية المستويات النمط  -4

  
  :وفق األسس الرئيسية التاليةالعينة المجزأة الثنائية المستويات النمط غير العنقودي من يحد�د   

  
أي عينة مستقلة في كل من محافظة بيروت، (العينات اإلحصائية المعنية في كل محافظة على حدة  توضع  )أ(  

  ؛)ومحافظة جبل لبنان، ومحافظة لبنان الشمالي، ومحافظة البقاع، ومحافظة لبنان الجنوبي، ومحافظة النبطية
  

لبلدات التي تتكون منھا كل محافظة مع عدد المساكن الرئيسية في كل مدينة أو وضع الئحة شاملة بالمدن وات  )ب(  
  ؛المحافظة المعنيةفي بلدات المدن أو البلدة من 

  
ستخدام تقنية السحب اإلحتمالي المتناسب مع حجم اسحب عينة من المدن والبلدات، ب ،في كل محافظة ،يتم  )ج(  

تشكل عينة المدن والبلدات التي تم سحبھا ضمن إطار ھذه المرحلة ف.  )رئيسية فيھالجھة عدد المساكن ال(المدينة أو البلدة 
  ؛وحدات المستوى األول من مستويات المعاينة

  
في كل مدينة أو بلدة من المدن والبلدات التي تم سحبھا ضمن إطار وحدات المستوى األول من مستويات   )د(  
يكون العدد اإلجمالي للمساكن الرئيسية ف  .)عتبارالافي خذ حجم المدينة أو البلدة أمع (يتم سحب عدد محدد من األسر  ،المعاينة

ختيارھا في االتي جرى  )8(تشكل المساكن الرئيسيةو . لحجم المطلوب للعينة في المحافظةل اساويمفي المدن والبلدات ھذه 
  .ةئي من مستويات المعاينوحدات المستوى النھا الجزر الجغرافية المعنية وحدات المستوى الثاني أو

  
ستخدام طريقة السحب ابيتم� ختيار وحدات العينة في كل مستوى من المستويين المعنيين وتجدر اإلشارة إلى أن� ا  
  .المنتظم

  

                                                  
ختيار المساكن ھذه ھي اعملية ألن� من األسرة  ختيار المساكن الرئيسية كوحدات إحصائية بدالًايتم من الناحية العملية   )7(
أكثر من أسرة االت نادرة تضم� في حالتي يمكن أن  ستمارات األسر القاطنة في المساكن الرئيسية ھذهاالثم� تقوم بملء  . أكثر عمالنية

  .الواحد المسكنفي معيشية 

ختيار المساكن ھذه ھي اعملية ألن� من األسرة  ختيار المساكن الرئيسية كوحدات إحصائية بدالًايتم من الناحية العملية   )8(
أكثر من أسرة ضم� في حاالت نادرة تالتي يمكن أن  ستمارات األسر القاطنة في المساكن الرئيسية ھذهاالثم� تقوم بملء  . أكثر عمالنية

  .الواحد المسكنفي معيشية 
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  الثانيمرفق ال
  

  المتصلة بالنسب المئوية لنتائج العينات) أو فسحات الثقة(قيم أخطاء المعاينة  لىمثال ع
  موحدالحجم العينة ذات موحدة أو لانسبة المعاينة ذات 

  
حتماالت وفسحات استخدام العينات اإلحصائية، بشكل جيد، وباتعبر قيم النتائج اإلحصائية التي يتم الحصول عليھا ب  

نسبة المعاينة الموحدة، ذات ستخدام تقنية المعاينة اوبھدف تبيان الفوارق بين  . ثقة يمكن حسابھا بمعادالت إحصائية مناسبة
حتساب فسحة الثقة بالنسب المئوية التي يتم الحصول عليھا من خالل العينة ، يجري احجم العينة الموحدذات تقنية المعاينة و

  .إلى مستوى المجتمع اإلحصائي األم) أي العينة(عند تعميم نتائجھا 
  

حتمال خطأ اأو  في المائة 95ي حتمال ثقة يساواب(يتم الحصول عليھا من خالل العينة  Psإن فسحة الثقة بنسبة مئوية   
  :أدناه 1تساوي ما تشير إليه المعادلة ، )في المائة 5يساوي 

  
حتمال خطأ اأو  في المائة 95ثقة يساوي حتمال اب sPبالنسبة المئوية للعينة ) أو فسحة الثقة(خطأ المعاينة   :1معادلة ال  

  في المائة 5يساوي 
  

  
  

في ف.  إلى حجم المجتمع اإلحصائي األم الذي تم تشكيل العينة منه Npوئية، إلى حجم العينة اإلحصا Nsحيث تشير   
نسبة األسر التي تستخدم الشبكة العامة كمصدر رئيسي لمياه ك Psحال كانت النسبة المئوية لفئة متغير معين في العينة تساوي 

وتسمى (ختيار العينة منه اإلحصائي الذي تم ألسر على مستوى المجتمع اھذه االشرب، فھذا يعني عمليا أن النسبة المئوية ل
ما تشير إليه في المائة،  5حتمال خطأ يساوي اأو في المائة  95حتمال ثقة يساوي اب ،تساوي) Pp الرمزلنسبة المشار إليھا با

  :أدناه 2المعادلة 
  

حتمال خطأ يساوي اأو  المائة في 95ثقة يساوي حتمال ابقيمة النسبة المئوية في المجتمع اإلحصائي األم : 2معادلة ال  
  في المائة 5

  

 
  

  ظتي النبطية وجبل لبنانبالنسب المئوية في العينة في محاف) فسحة الثقة أو(خطأ المعاينة   -1دول جال
  نسبة المعاينة الموحدةذات ستخدام طريقة المعاينة با

  
  2Κ  5Κ  10Κ  30Κ  50Κ  70Κ  90Κ قيمة النسبة المئوية في العينة

حجم العينة (النبطية  ينة في محافظةخطأ المعا
مجموع عدد األسر في أسرة و 357

  1.45Κ  2.25Κ  3.10Κ  4.74Κ  5.17Κ  4.74Κ  3.10Κ )أسرة 52306المحافظة 
حجم (خطأ المعاينة في محافظة جبل لبنان 

أسرة ومجموع عدد األسر في  2532العينة 
  0.54Κ  0.85Κ  1.16Κ  1.78Κ  1.94Κ  1.78Κ  1.16Κ )أسرة 371289المحافظة 

عدد مرات الفارق في قيمة خطأ المعاينة بين 
  مرة 2.7  مرة 2.7  مرة 2.7  مرة 2.7  مرة 2.7  مرة 2.7  مرة 2.7محافظة النبطية ومحافظة جبل لبنان عند 
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الموحدة نسبة المعاينة ذات ستخدام العينةا
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  )تابع( 1دول جال
  

تتراوح القيمة المقدرة للنسبة المئوية في 
حصائي لمحافظة النبطية بين المجتمع اإل

الحدين األدنى واألعلى المقابلين لكل نسبة 
 في العينة

0.55Κ  2.75Κ  6.90Κ  25.26Κ  44.83Κ  65.26Κ  86.90Κ  

3.45Κ  7.25Κ  13.10Κ  34.74Κ  55.17Κ  74.74Κ  93.10Κ  
               

تتراوح القيمة المقدرة للنسبة المئوية في 
بين  المجتمع اإلحصائي لمحافظة جبل لبنان

الحدين األدنى واألعلى المقابلين لكل نسبة 
 في العينة

1.46Κ  4.15Κ  8.84Κ  28.22Κ  48.06Κ  68.22Κ  88.84Κ  

2.54Κ  5.85Κ  11.16Κ  31.78Κ  51.94Κ  71.78Κ  91.16Κ  
  

  ة في محافظتي النبطية وجبل لبنانبالنسب المئوية في العين) فسحة الثقة أو(خطأ المعاينة   -2جدول ال
  حجم العينة الموحدذات دام طريقة المعاينة ستخاعند 

  
  2Κ  5Κ  10Κ  30Κ  50Κ  70Κ  90Κ قيمة النسبة المئوية في العينة

حجم (خطأ المعاينة في محافظة النبطية 
أسرة و مجموع عدد  1000العينة 

  0.86Κ  1.34Κ  1.84Κ  2.81Κ  3.07Κ  2.81Κ  1.84Κ )أسرة 52306األسر في المحافظة 
فظة جبل لبنان خطأ المعاينة في محا

أسرة و مجموع  1000حجم العينة (
 371289عدد األسر في المحافظة 

  0.87Κ  1.35Κ  1.86Κ  2.84Κ  3.09Κ  2.84Κ  1.86Κ )أسرة
عدد مرات الفارق في قيمة خطأ المعاينة 
بين محافظة النبطية ومحافظة جبل 

حجم ذات ستخدام العينة البنان عند 
  مرة 0.99  مرة 0.99  مرة 0.99  مرة 0.99  مرة 0.99  مرة 0.99  مرة 0.99 الموحد العينة
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  الثالثرفق الم
  

  ختيار وحدات عينة عشوائيةاستخدام طريقة السحب المنتظم في اعلى مثال 
  

 فتراض أن�با، وذلك باعتماد األسلوب أدناه تتم عملية سحب وحدات العينة العشوائية المتساوية حظوظ إحتمال السحب  
  :وحدة إحصائية 40وأن الحجم المطلوب للعينة ھو  200المعني يساوي حجم المجتمع اإلحصائي 

  
 على حجم العينة اإلحصائية المطلوبة وھي تساوي حجم المجتمع اإلحصائي مقسوماً :)9(حساب قيمة خطوة السحب  -1
  ).5أي  40مقسومة على  200خطوة السحب في المثال أعاله تساوي (
  
يتم سحب الرقم العشوائي المشار إليه على أساس أن : لسلة أرقام السحب المنتظمسحب الرقم العشوائي األول من س  -2

ض أن افتربا(في الكمبيوتر  ستخدام الدالةا، وذلك ب)في المثال أعاله 5أي الرقم (السحب  وقيمة خطوة 1تتراوح قيمته بين 
  ).3ھو  الناتجالرقم العشوائي 

  
 تباعاً) 5وھي ھنا الرقم (يتم تحديد ھذه السلسلة بإضافة خطوة السحب : لعينةتحديد سلسلة األرقام المنتظمة المشكلة ل  -3

سلسلة األرقام المنتظمة المشكلة لوحدات العينة ھي أرقام الوحدات اإلحصائية، في و . )3ھو ھنا و(على الرقم العشوائي األول 
  .198 - 193 -.. ... - 28 - 23 - 18 - 13 -  8 - 3: المجتمع اإلحصائي، التي تحمل األرقام

                                                  
 .في المثال أعاله 5/1 تساوي خطوة السحب معكوس كسر المعاينة الذي يساوي  )9(
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  الرابعمرفق ال
  

  التنمية البشرية مؤشرطريقة حساب 
  

الحدود الدنيا والعليا لكل ، وتعتبر إلى المعادالت أدناه رتكازاًاالتنمية البشرية في بلد محدد  مؤشريتم حساب قيمة   
  .ؤشر وفق ما ھو محدد في المعادالتم
  

  

مؤشر التنمية 
  البشرية

مؤشر اإللمام بالقراءة 
  للبالغين والكتابة
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  الخامسمرفق ال
  

  الفقر البشري الثانيمؤشر ري األول، والفقر البش مؤشرطريقة حساب 
  

  .إلى المعادلتين أدناه رتكازاًاالفقر البشري األول في بلد محدد مؤشر قيمة  تحسب  
  

لنسبة المئوية يتم في المعادلة األولى حساب مؤشر الظروف المعيشية للدولة بإعتباره يساوي المتوسط الحسابي ل  
، والنسبة المئوية (HS)، والنسبة المئوية للسكان الذين ال تتوفر لھم خدمات صحية (DW)ياه آمنة مللسكان الذين ال تتوفر لھم 

  .(UW)نسبة إلى أعمارھم ) المتوسط أو الحاد(ذوي الوزن الناقص ) دون الخمس سنوات(لألطفال 
  

  حساب مؤشر الظروف المعيشية في الدولة: 1عادلة الم  
  

 
  

لجذر التكعيبي للمتوسط الحسابي لمكعبات وھو يساوي ا . الفقر البشري األول مؤشرقيمة  ، تحسبفي المعادلة الثانيةو  
(NS40)سنة  40السكان الذين يقل عمرھم المتوقع عند الوالدة عن نسبة مؤشر : ھي ةمؤشرات ثالث

، ومؤشر األمية لدى 3
  .هأعال 1تم حسابه بموجب المعادلة  الذي 3(LCI)، ومؤشر الظروف المعيشية 3(AI)البالغين 

  
  الفقر البشري األولمؤشر حساب : 2معادلة ال  

  

  
  

وھو يساوي الجذر التكعيبي للمتوسط الحسابي .  أدناه 3إلى المعادلة  رتكازاًاالفقر البشري الثاني  مؤشرقيمة  تحسب  
(NS60)سنة  60السكان الذين يقل عمرھم المتوقع عند الوالدة عن نسبة مؤشر : لمكعبات مؤشرات أربعة ھي

ومؤشر األمية  ،3
، ومؤشر نسبة السكان الذين ينتمون إلى أسر يقل دخلھا عن نصف الدخل الوسيط لألسر في البلد المعني 3(FI)الوظيفية للبالغين 

(BHM)3 ومؤشر البطالة الطويلة األجل ،(LU)3.  
  

  حساب قيمة دليل الفقر البشري الثاني: 3معادلة رقم ال  
  

  
  

في ما يلي  تستعرض، log10ستخدام اللوغاريتم ابالفقر البشري الثاني،  مؤشرساب قيمة كيفية ح على وكمثال تطبيقي  
  .للمعادلة والجدول أدناه وفقاً 2008-2007البشري الثاني للسويد للعام الفقر  مؤشرتفاصيل حساب قيمة 

  
  الفقر البشري الثاني للسويد مؤشرحساب   
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  البشري الثاني للسويدالفقر  مؤشرالجدول التفصيلي لخطوات حساب 
  

 مكعبات قيم المؤشرات قيم المؤشرات المؤشرات
  NS60 = 6.7 300.763 سنة  60نسبة السكان الذين  يقل عمرھم المتوقع عند الوالدة عن 

  FI = 7.5 421.875 مؤشر األمية الوظيفية للبالغين
  BHM = 6.5 274.625وسيط لألسرمؤشر نسبة السكان الذين ينتمون إلى أسر يقل دخلھا عن نصف الدخل ال

  LU = 1.1 1.331 مؤشر البطالة الطويلة األجل
  998.594مجموع مكعبات قيم المؤشرات

  249.6485 متوسط المكعبات
  2.397328961 لوغاريتم متوسط المكعبات

  0.79911لوغاريتم متوسط المكعبات مقسوم على ثالثة
HPI-2  = 10(0.79911) 6.30  
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  سادسالرفق الم
  

  أسلوب الحاجات األساسية غير المشبعة في لبنان المعتمدة فيالميادين والمؤشرات 
  

  تحديد الميادين والمؤشرات  -1
  

  :كما يليتوزعت ، وقد تشكلت ميادين إشباع الحاجات األساسية في لبنان من خمسة ميادين وأربعة وعشرين مؤشراً  
  
  التعليمالمتعلقة بمؤشرات ال  )أ(
  

  ؛سنوات أو أكثر 6عة الدراسة، أو اإللتحاق المدرسي لمن ھم بعمر متاب  )1(  
  ؛سنوات 6و 4 تتراوح أعمارھم بيناإللتحاق بالروضة لمن   )2(  
  ؛سنة أو أكثر 15للبالغين الذين ھم بعمر  المستوى التعليمي المحصل  )3(  
  .سنة أو أكثر 15إتقان لغات أجنبية للبالغين الذين ھم بعمر   )4(  

  
  الصحةالمتعلقة بؤشرات مال  )ب(
  

  ؛ين الصحيالتأم  )1(  

  ؛)نصف وزنيعطى ( ض المزمنة ووجود حالة مرضيةااألمر  )2(  

  ؛)نصف وزنيعطى (المؤثرات السلبية للعمل، وظروف العمل   )3(  

في االعتبار  الوقت الالزم للوصول من المسكن إلى موقع الخدمة، مع أخذ سرةألتوفر الخدمات الصحية ل  )4(  
  ).نصف وزن ىيعط(

  
  المؤشرات المتعلقة بالمسكن  )ج(
  

  ؛)يعطى نصف وزن(حصة الفرد من غرف المسكن   )1(  
  ؛)يعطى نصف وزن(حصة الفرد من مساحة المسكن المبنية   )2(  
  ؛المادة الرئيسية في أرضية المسكن  )3(  
  .وسيلة التدفئة الرئيسية في المسكن الرئيسي  )4(  

  
  اء والكھرباء والصرف الصحيالمؤشرات المتعلقة بالم  )د(
  

  ؛المصدر الرئيسي لمياه الشرب  )1(  
  ؛)يعطى نصف وزن(المصدر الرئيسي لمياه الخدمة   )2(  
  ؛)يعطى نصف وزن(مدى توفر مياه الخدمة من الشبكة العامة   )3(  
  ؛مدى توفر الطاقة الكھربائية من الشبكة العامة  )4(  
  ؛وسيلة الصرف الصحي  )5(  
  .خلص من النفايات ودوريتھاوسيلة الت  )6(  

  
  قتصادي لالسرةمتعلقة بالوضع االالمؤشرات ال  )ھ(
  

  ؛متوسط دخل الفرد اليومي  )1(  

  ؛عالة االقتصاديإلمعدل ا  )2(  
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  ؛)يعطى نصف وزن(بالعمل والبطالة وعدم القدرة على العمل مثال وضع أفراد األسرة األساسي المتصل   )3(  
  ؛)يعطى نصف وزن(واألجھزة السمعية البصرية ملكية األجھزة المنزلية   )4(  

  ؛)يعطى نصف وزن( ناريةالدراجة أو الباص، أو السيارة، كالملكية وسائل نقل خاصة   )5(  

يعطى (ة الھاتف الثابت في المسكن الرئيسي، والھاتف الخلوي الخاص برب األسر، كعدد خطوط الھاتف  )6(  
  ).نصف وزن

  
  )10(أحوال المعيشة في لبنان شرمؤحساب في األسس المنھجية   -2

  
الدراسة الواردة في  وزاناألعالمات والمؤشرات والميادين وال إلىاألحوال المعيشية  مؤشرعناصر معظم  استندت  

في مسح من األسئلة الواردة  كل سؤالالعائدة لبيانات ال تم� التدقيق فيوقد .  2004الوطنية لألحوال المعيشية لألسر للعام 
من  وجربت أنماط متعددة من العالمات وتركيبة األسئلة لكل مؤشر ،مؤشرتصلح الستخالص مكن أن التي يو الدراسة

، اًؤشرم تصلح لتكوند والوقت بسبب محدودية عدد متغيرات المسح التي والكثير من الجھ دت ھذه العمليةستنفوقد ا. المؤشرات
  .ستبعاد بعض المتغيرات المرشحة كمؤشراتاتستدعي عوامل منھجية بالبيانات والمرتبطة بشكاليات اإلوبسبب 

  
ستمارة األوضاع المعيشية الواردة في اسئلة األستخالص مؤشر واحد من كل سؤال من ايمكن من الناحية النظرية و  

 103بحيث يتضمن  المؤشربعبارة أخرى، كان من الممكن تصميم و.  المؤشرحساب ي المستخدمة فو 103بالغ عددھا ال
يتسبب في تضخيم عمليات القياس والمقارنة والتحليل ھا مدلوالتوضيق مؤشرات ولكن� تعد�د ال . مؤشراً 24من  بدالً تمؤشرا
أكبر لذلك حاول المؤشر تغطية  . بحصول تحيز لبعض المجاالت على حساب مجاالت أخرىكذلك  يتسببوھو  . وتشتيتھا

بأقل عدد  2004 للعام الدراسة الوطنية لألحوال المعيشية لألسردة في الواربيانات المساحة من األوضاع المعيشية من خالل 
ستمارة المسح، المطروحة في اسئلة األمؤشرات مركبة يحسب كل منھا من عدد معين من فاعتمدت .  ممكن من المؤشرات

  .المعنيمن المجاالت الرئيسية ضمن الميدان  واحداً بحيث يمثل كل مؤشر مجاالً
  

ستخدمت في الدراسة الوطنية لألحوال المعيشية االتي (ستمارة األوضاع المعيشية المطروحة في اسئلة األتبدو بعض و  
ولكنھا استبعدت بعد أن أظھرت مراجعة مواصفاتھا أو جدولة  . ستخالص مؤشرات منھاالوكأنھا تصلح  )2004 للعام لألسر

عدد المؤشرات  بينتحقيق التوازن مع مراعاة مؤشرات كل ميدان واختيرت   .ق�ي�م�ھا الفعلية أنھا ليست مالئمة لتكون مؤشرات
فبعض المؤشرات ال تكون مالئمة ضمن مجموعة مؤشرات الميدان  . أھمية المجاالت ضمن الميدان وأنواع األسر المشمولةو

  .ية المجاالت فيهشمولھا يؤدي إلى تحيز في تمثيل مجال معين ضمن الميدان على حساب بق ألن� ،منفصلة بطريقةإذا أخذت 
  

كل مؤشر ال يشكل ف . العام لمستوى المعيشة وليس على قيم المؤشرات والمؤشرعلى الميادين  التركيزينبغي و  
 . في حد ذاته، بل يتحدد دوره في الغالب بالتمثيل اإلحصائي لمجال معين ضمن الميدان المعني ومتكامالً مستقالً عنصراً

مؤشر ميدان معين قد تكون أعلى من نسب الحرمان على مستوى المتعلقة بمؤشرات المستوى نسب الحرمان على  والواقع أن�
مؤشر نسب الحرمان على مستوى مؤشرات محددة أقل من نسبة الحرمان على مستوى كذلك يمكن أن تكون  . أحوال المعيشة
  .)11(قتصاديمثال ميدان الوضع االإلى ، كما ھو الحال بالنسبة أحوال المعيشة

  
ھذه المؤشرات عن إشباع حاجات بديلة  مدى تعبيرميدان معين على المتعلقة بمؤشرات التعتمد العالقة بين قيم و  

  .مؤشرات مترابطة عن أوجه مختلفة لمستوى إشباع نوع معين من الحاجاتعلى مدى تعبير بعضھا لبعض، أو 

                                                  
أحوال المعيشة  مؤشرحتساب في ااألسس المنھجية  ،خارطة الفقر البشري وأحوال المعيشة في لبنان ،محمد حسين باقر  )10(
جداول تفصيلية تبين العالمات المعطاة لكل مؤشر في  ةنص األسس المنھجية المشار إليه خمس ويتضم�ن  .ذكره، مرجع سبق في لبنان

 .المؤشراتالمتعلقة بوضع  ضوء إجابات األسر على األسئلة

في كل من مؤشرات  1.1حصلت أسرة معينة على العالمة صفر في أحد مؤشرات ھذا الميدان، وحصلت على العالمة إذا   )11(
األسرة في ميدان الوضع اإلقتصادي  مؤشر، فإن )لتبسيط العمليات الحسابية(فتراض تساوي أوزان المؤشرات ان الخمسة المتبقية، وبديالميا

 فتعتبر . واحدقتصادي أقل من لميدان الوضع اال مؤشرالنتيجة الحصول على قيمة تكون و . 6مقسومة على ) 1.1×  5+ ( 0: يساوي
 .ميدان الوضع اإلقتصادي، وإن كانت غير محرومة في خمسة من مؤشراته الستة األسرة محرومة في
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توى األسرة، كمؤشرات متابعة الدراسة بالنسبة إلى المؤشرات التي تنطبق على مستوى الفرد وليس على مسو  

 . متوسط عالمات أفراد األسرة تساوي عالمة األسرة، والمرحلة التعليمية للبالغين وإتقان لغة أجنبية ضمن ميدان التعليم
ألفراد الذي ال ينطبق على ا كمؤشر المرحلة التعليمية للبالغين، وبالنسبة إلى المؤشرات التي تنطبق على قسم من األفراد فقط

عتبارھا قيمة تساوي متوسط قيم المؤشر لألفراد اتستخرج قيمة المؤشر على مستوى األسرة ب، سنة 15الذين تقل أعمارھم عن 
  .المؤشر الذين ينطبق عليھم

  
ستثناء اعتباره يساوي المتوسط الحسابي البسيط لعالمات المؤشرات الممثلة للميدان، باكل ميدان ب مؤشريحسب و  
ستثناء افب  .سيشار إليه عند عرض مؤشرات الميادينوھذا ما لة أعطيت فيھا بعض المؤشرات نصف الوزن، حاالت قلي

 . كل ميدان من عالمات المؤشرات الممثلة لهل المؤشرالحاالت القليلة المذكورة، تطبق طريقة التثقيالت المتساوية عند حساب 
وحتى إذا  . أھمية المؤشرات ذات الوزن الكامل من حيث تفاوت على دالئلعتماد الطريقة المذكورة إلى عدم وجود اويرجع 

  .طريقة لتقدير تثقيالت المؤشرات بدرجة كافية من الدقةما من عتقاد بوجود ھذا التفاوت، فالوجدت أسباب تدعو إلى ا
  

قيم بقية مؤشرات الميدان المعني على أساس  مؤشريحسب ، أسرة معينةإلى قيمة مؤشر ما بالنسبة تتوفّر إذا لم و  
نطباق المؤشر على احساب المؤشر، أو بسبب عدم لوقد ال تتوفر قيمة المؤشر لألسرة بسبب عدم ورود بيانات كافية  . الميدان

  .الًماع اًفرد تحوياألسرة، كما ھو الحال بالنسبة إلى مؤشر ظروف العمل لألسر التي ال 
  

 عتبار أن كل ميدان يحوز وزناًاالميادين الخمسة، ب مؤشراتم أحوال معيشة األسرة متوسط قي مؤشرتساوي قيمة   
  .كامالً

  
تأثير ذات لكمية نفسھا من الحاجة األساسية ا ألن�تحديد عالمات المؤشرات فكرة اإلشباع المتناقص، في تبعت وقد ا  

بيل المثال، يقل مقدار الزيادة في على سف. أقل في إشباع الحاجة في المستويات العليا من اإلشباع، مقارنة بالمستويات الدنيا
رتفع عدد األجھزة الكلي لديھا، بحيث تكون ھذه الزيادة صفرا بعد أن يبلغ اإشباع حاجة األسرة من جھاز منزلي إضافي كلما 

  .عدد األجھزة حدا معينا نتيجة تداخل ما تحققه األجھزة من إشباع لحاجات األسرة
  

  :مفص�لة كما يليخمسة مؤشرات فھي ، "2"إلى  "صفر"من ، ضمن حدود اھال تقع عالماتوأما المؤشرات التي   
  

 عتبر الحد األدنى لعالمات ھذا المؤشر مساوٍابما أن إتقان لغة أجنبية ليس حاجة أساسية، فقد : مؤشر إتقان لغة أجنبية  
ألسر ذات المستويات المعيشية المرتفعة ويستفاد من ھذا المؤشر للتمييز بين ا . حالة حرمان بالنسبة إليهفما من  . "1" عالمةل

  .ذات المستويات المعيشية المتوسطةواألسر 
  

غياب التأمين بشكل رسمي أو  ن�ألصفر عالمة لعالمات ھذا المؤشر بحددت القيمة الدنيا : مؤشر التأمين الصحي  
ومن األمثلة على ذلك حصول  . منظم ال يعني بالضرورة عدم وجود أي درجة من الضمان للحصول على الخدمات الصحية

قارب أو صاحب األالفرد على خدمات صحية مجانية أو مدعومة من جھات رسمية أو أھلية، أو الحصول من أفراد العائلة أو 
 ر درجة من الضمان للحصول على الخدمات الصحيةوفّتالخدمات الصحية، أو  تكاليفالعمل أو آخرين على دعم مالي لدفع 

  .األسرةالذي تنعم به وضع المالي لبفضل اعتيادية اال
  

بعد المسافة عن الخدمات ألن�  0.4عالمة لعالمات ھذا المؤشر ب نياالد ت القيمةحدد: مؤشر توفر الخدمات الصحية  
  .الصحية ال يعني الحرمان منھا تماماً

  
لسؤال الخاص فا.  "0.5"مة عاللعالمات ھذا المؤشر بحددت القيمة الدنيا : مؤشر المادة الرئيسية في أرضية المسكن  

ستمارة األوضاع المعيشية ال يوفر بيانات تمكن من تشخيص األسر التي تنطبق عليھا أدنى حالة ممكنة له، افي  ذا المؤشربھ
ھذه الحاالت مع حاالت أخرى تمثل في السؤال المذكور  ج�م�د�ف . كما يجب ولم تكس� وھي حالة أرضية ترابية أو حجرية لم تسو�

  .يات مختلفة من اإلشباع المتعلق بأرضية المسكنمستو
  



  

  

 -51 -

أي حالة تمثل بلوغ أعلى مستوى في غياب  "2"تقل العالمة القصوى لھذا المؤشر عن : مؤشر األمراض المزمنة  
ص حاالت فھي ال تشخّ.  مرضوعلى ألنھا مستخلصة من أسئلة تخص حالة حرمان األ" 1.5"عتبرت عالمة او . إشباع ممكن

  .رتفاع مستواه الصحي إلى أفضل حالة إشباعافعدم وجود مرض مزمن لدى الفرد ال يعني بالضرورة  . القصوىاإلشباع 
  

  السابعرفق الم
  

  أسلوب الحاجات األساسية غير المشبعة في العراقالمعتمدة في الميادين والمؤشرات 
  

  :يليكما توزعت ، وقد وأربعين مؤشراً ثنيناتشكلت ميادين إشباع الحاجات األساسية في العراق من ستة ميادين و  
  
  المؤشرات المتعلقة بالتعليم  )أ(
  

  ؛لتحاق المدرسياالو، متابعة الدراسة  )1(  
  ؛لبالغينبالنسبة إلى االمرحلة التعليمية المحصلة   )2(  
  ؛)يعطى نصف وزن( اإلبتدائيالتعليم  مرحلةالوقت الالزم للوصول إلى   )3(  
  ؛)يعطى نصف وزن( الثانويالتعليم  مرحلةإلى الوقت الالزم للوصول   )4(  
  .مدى الرضا عن المدرسة  )5(  

  
  المؤشرات المتعلقة بالصحة  )ب(
  

  ؛عدد أفراد األسرة الذين يعانون من مرض عضوي مزمن أو مشاكل صحية  )1(  
  ؛)يعطى نصف وزن( الوزن نسبة إلى العمربقياس  ،ألطفالدى اسوء التغذية ل  )2(  
  ؛)يعطى نصف وزن( الطول نسبة إلى العمراس بقي ،التقزم  )3(  
  ؛االستشارة حول الرعاية الصحية أثناء آخر حمل  )4(  
  ؛)يعطى نصف وزن( الوقت المستغرق للوصول إلى مستشفى عام  )5(  
  ؛)يعطى نصف وزن( الوقت المستغرق للوصول إلى مركز صحي أولي  )6(  
  .مدى الرضا عن الخدمات الصحية  )7(  

  
  المتعلقة بالبنى التحتيةالمؤشرات   )ج(
  

  ؛المصدر الرئيس لمياه الشرب  )1(  
  ؛توفر مياه الشرب  )2(  
  ؛مدى الرضا عن نوعية المياه  )3(  
  ؛توفر مصدر للكھرباء  )4(  
  ؛ستقرار الطاقة الكھربائية من الشبكة العامةا  )5(  
  ؛وسيلة الصرف الصحي  )6(  
  .وسيلة التخلص من النفايات  )7(  

  
  متعلقة بالمسكنالمؤشرات ال  )د(
  

  ؛بناء السقفالمستعملة في مادة ال  )1(  
  ؛حصة الفرد من غرف المسكن  )2(  
  ؛نوع الطاقة المستخدمة في تدفئة الماء  )3(  
  ؛)البيئة داخل المسكنوالضوضاء، والتكلفة، والخصوصية، والمساحة، بخصوص (مدى الرضا عن المسكن   )4(  
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  .عدد المكاره البيئية في المسكن  )5(  
  
  المؤشرات المتعلقة بمحيط المسكن  )ھ(
  

  ؛مدى الرضا عن المواصالت وحركة السير  )1(  

  ؛لمسكنإلى انوعية الطريق المؤدي   )2(  
  ؛إلى المسكن إمكانية وصول سيارة اإلسعاف وسيارة اإلطفاء  )3(  

  ؛السوقو مدى الرضا عن توفر الدكاكين  )4(  

  ؛المسكنمدى الرضا عن النظافة وعدم التلوث خارج   )5(  

وساخ، مياه مجاري، دخان، عربات عسكرية أو قذارة: 5من مجموع (عدد المكاره البيئية في محيط المسكن   )6(  
  ؛)خازن أسلحةممدمرة، 

نھر، سكة حديد، طريق سريع، منطقة : 8من مجموع (قرب المسكن  فيھا عدد المواقع غير المرغوب  )7(  
  ؛)داية وادي، منحدر، بالزبالةصناعية، ضغط عال، تجمع 

  ؛ألطفال خارج المسكنإلى امدى الرضا عن األمان بالنسبة   )8(  

  .إطالق النار في منطقة المسكن  )9(  
  
  قتصادي لألسرةالمؤشرات المتعلقة بالوضع اال  )و(
  

  ؛متوسط دخل الفرد  )1(  

  ؛ألف دينار خالل أسبوع 100إمكانية الحصول على   )2(  

  ؛ص العملمدى الرضا عن توفر العمل وفر  )3(  

  ؛وضع حالة العمل ألفراد األسرة  )4(  

  ؛)على عدد العاملين حجم األسرة مقسوماًبقياس (معدل اإلعالة   )5(  

  ؛)سلعة 16من مجموع (عدد السلع المعمرة   )6(  

  ؛)ملكيةالدخول وسيارة، والالمسكن، ك(ملكية األصول   )7(  

منزل دافئ شتاء، منزل بارد صيفا، قضاء أسبوع : 6 من مجموع(عدد المتطلبات الحياتية الممكن تأمينھا   )8(  
  ؛)سمكاللحم أو ال تناولجازة خارج المنزل، تغيير األثاث، شراء ثياب، إ

  .قتصادي اإلجماليالتقييم األسرة لوضعھا ا  )9(  
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  الثامنرفق الم
  

  أسلوب الحاجات األساسية غير المشبعة المعتمدة فيالميادين والمؤشرات 
  )12(ةالعربيبعض الدول في الفقر والحرمان 

  
من  ةالعربيبعض الدول الفقر والحرمان في  التي تناولتتشكلت ميادين إشباع الحاجات األساسية في الدراسة المقارنة   

  :كما يلي توزعت، وقد سبعة عشر مؤشراً
  
  التعليمالمتعلقة ب مؤشراتال  )أ(
  

  ؛مؤشر متابعة الدراسة  )1(  
  .للبالغينمؤشر المرحلة التعليمية   )2(  

  
  الصحةالمتعلقة ب مؤشراتال  )ب(
  

  ؛مؤشر األمراض المزمنة  )1(  
  ؛)يعطى نصف وزن( الوزن نسبة إلى العمربقياس  ،ألطفالامؤشر سوء تغذية   )2(  
  ؛)يعطى نصف وزن(الطول نسبة إلى العمر بقياس ، مؤشر التقزم أو الطول المفرط  )3(  
  ؛)يعطى نصف وزن(أثناء آخر حمل مؤشر االستشارة حول الرعاية الصحية   )4(  
  .)يعطى نصف وزن(مؤشر مكان الوالدة   )5(  

  
  المسكنالمتعلقة ب مؤشراتال  )ج(
  

  ؛مؤشر حصة الفرد من الغرف  )1(  
  .مؤشر توفر مرحاض للمسكن  )2(  

  
  مستلزمات المسكنالمتعلقة ب مؤشراتال  )د(
  

  ؛مؤشر المصدر الرئيسي لمياه الشرب  )1(  
  ؛)يعطى نصف وزن(الرئيسي لإلضاءة مؤشر المصدر   )2(  
  ؛)يعطى نصف وزن(مؤشر نوع وقود الطبخ   )3(  
  .مؤشر وسيلة التخلص من النفايات  )4(  

  
  قتصادي لألسرةالالوضع االمتعلقة ب مؤشراتال  )ھ(
  

  ؛قتصادية لألسرةمؤشر اإلعالة اال  )1(  
  ؛أفراد األسرةدى مؤشر وضع حالة العمل ل  )2(  
  ؛)يعطى نصف وزن( جھزة المنزلية أو السمعية البصريةملكية األمؤشر   )3(  
  .)يعطى نصف وزن( )13(مؤشر ملكية األصول  )4(  

                                                  
  .مرجع سبق ذكره  )12(

  .دراجة النارية والسيارة الخاصة والمسكنيشتمل ھذا المؤشر على ملكية األسرة لثالثة أنواع من األصول ھي ال  )13(
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  التاسعرفق الم
  

  في بناء المسح المتكامل لألسر المعيشية مفيدةقائمة أولية بمتغيرات وأسئلة 
  

تعريف بالمسح والجھات القائمة به A   
الجھات القائمة بالمسح A 1  

A عنوان المسح 2  
تعريف موجز بأھداف المسح A 3  

تأكيد على الحفاظ على سرية المعلومات A 4  
    

B عنوان المسكن   
أو المحافظة والقضاء/الوالية B 1  

B المدينة أو البلدة 2  
رقم الجزيرة الجغرافية B 3  

B إسم الشارع 4  
B إسم المبنى 5  

رقم المبنى في الجزيرة B 6  
رقم مدخل المبنى B 7  

B رقم الطابق 8  
B رقم الشقة 9  

    
بيانات تعريفية متصلة باألسرة C   

C رقم األسرة 1  
ة األسرة المعيشية/إسم رب C 2  

عدد أفراد األسرة المعيشية C 3  
إسم الشخص الذي أعطى المعلومات C 4  

C الرقم التسلسلي للشخص الذي أعطى المعلومات، في قائمة أسماء أفراد األسرة 5  
C رقم الھاتف 6  

      
بيانات ديمغرافية وبيانات إقامة متصلة بأفراد األسرة D -  

بيانات تستوفى عن جميع أفراد األسرة D   
رقم الفرد في األسرة D 1  

)إختياري -وشھرته (اإلسم األول للفرد في األسرة  D 2  
ة األسرة/العالقة مع رب D 3  

D نوع الجنس 4  
)والشھر والسنة اليوم(تاريخ الوالدة  D 5  

العمر بالسنوات الكاملة D 6  
D سنة 15بيانات تستوفي عن األفراد الذين ھم بعمر أقل من  -  

أو مقيم خارج المسكن/أو مطلق/أو متوفى/رقم سطر األب D 7  
أو مقيمة خارج المسكن/أو مطلقة/أو متوفاة/رقم سطر األم D 8  

D سنة أو أكثر 11مر بيانات تستوفي عن األفراد الذين ھم بع -  
)أو الزواجي(جتماعي الوضع اال D 9  

صلة القرابة بين الزوجين D 10 
العمر عند الزواج األول D 11 
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عدد مرات الزواج D 12 
D )إذا وجد(، عدد الزوجات األخريات في عصمة الزوج للمتزوجة حالياً 13 

بيانات تستوفى عن جميع أفراد األسرة D -  
)غير مقيم/مقيم غائب/مقيم دائم(ة في المسكن نوع اإلقام D 14 

مكان وجوده/إذا مقيم غائب D 15 
D ).../خدمة عسكرية/ستشفاءا/دراسة(السبب الرئيسي لغيابه /إذا مقيم غائب 16 
D مكان الوالدة 17 

)لألجانب، الجنسية(مكان القيد حسب الھوية  D 18 
D الدين والمذھب 19 

)إذا يمتلك جنسيات أجنبية(معنية لمواطني الدولة ال D 20 
ماھية الجنسية األجنبية األولى/إذا يمتلك D 21 
ماھية الجنسية األجنبية الثانية/إذا يمتلك D 22 

    
بيانات متصلة بميدان التعليم E -  

E سنوات 6بيانات تستوفى عن األطفال الذين ھم بعمر أقل من  -  
أو إلى دار حضانة ھل يرسل الطفل المعني إلى روضة E 1  
إذا لم يبدأ بعد، السبب الرئيسي لذلك E 2  

...)عمل األم (إذا نعم، السبب الرئيسي لذلك  E 3  
)كلم(إذا نعم، بعد الروضة أو دار الحضانة عن المسكن  E 4  

إذا نعم، الوقت الالزم للوصول إلى الروضة أو دار الحضانة E 5  
E ضيھا الطفل في الروضة أو دار الحضانة، في األسبوعإذا نعم، عدد الساعات التي يم 6  

E سنوات أو أكثر 6بيانات تستوفى عن األفراد الذين ھم بعمر -  
ھل يتابع الفرد الدراسة حاليا E 7  

E )وتحديد ما إذا كان التعليم عام أم مھني(إذا نعم، المرحلة التعليمية والصف الذي يتابع فيھما  8  
مؤسسة التعليميةإذا نعم، اسم ال E 9  

E )مدرسة رسمية أم خاصة(إذا نعم، نوع المؤسسة التعليمية التي يتابع فيھا  10 
E ..).ھيئة أھلية /حزب/دينية/علمانية(إذا خاصة، الجھة التي تتبع لھا المؤسسة التعليمية  11 

)داخل البلدة أم خارجھا(إذا نعم، موقع المؤسسة التعليمية  E 12 
)داخل الدولة أم خارجھا(موقع المؤسسة التعليمية إذا نعم،  E 13 

)كلم(إذا داخل الدولة، بعد المؤسسة التعليمية عن المسكن  E 14 
E )دقائق(إذا داخل الدولة، الوقت الالزم للوصول إلى المؤسسة التعليمية  15 

وسيلة نقل /وسيلة نقل عام(لتعليمية إذا داخل الدولة، طبيعة تسھيالت اإلنتقال المتوفرة للوصول إلى المؤسسة ا
E )يمكن الوصول إلى المؤسسة سيراً/ذكرأغير ذلك /خاصة بالمؤسسة التعليمية 16 

E سنوات أو أكثر، وال يتابعون الدراسة حالياً 6بيانات تستوفى عن األفراد الذين ھم بعمر -  
ھل سبق للفرد الذھاب إلى المدرسة E 17 

إذا ال، أسباب ذلك E 18 
إذا ال، ھل يستطيع قراءة رسالة أو جريدة أو ما شابه E 19 

إذا ال، ھل يستطيع كتابة رسالة أو ما شابه E 20 
أسباب ذلك/إذا توقف أو ترك التعليم E 21 
في أية مرحلة تعليمية كان، وفي أي صف، وخالل أي سنة ترك التعليم، وھل أنھى /إذا توقف أو ترك التعليم

E ه في حينه بنجاح أم رسب فيهالصف الذي كان في 22 
E الشھادة األعلى الحاصل عليھا، وإختصاصھا/إذا توقف أو ترك التعليم 23 

E سنة أو أكثر 15بيانات تستوفى عن األفراد الذين ھم بعمر  -  
E ومستوى إتقان كل منھا/غيره/نكليزيإ/فرنسي/عربي: اللغات التي يتقنھا 24 
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حدد العمر (سنوات أو أكثر  6لنشاط اإلقتصادي، تستوفى عن األفراد الذين ھم بعمر بيانات متصلة بميدان ا
ـ  F )سنوات بسبب إمكانية وجود عمالة األطفال صغار السن في بعض البلدان 6ب -  

سبق له /متعطل ويبحث عن عمل/يبحث عن عمل ألول مرة/يعمل: العالقة بقوة العمل أو الوضع األساسي للفرد
F ال يعمل/يرغب بالعملالعمل وال  1  

ألول مرة) البدء بالعمل(تاريخ الدخول إلى سوق العمل  F 2  
القيام بأعمال /يتابع الدراسة/يفتش عن عمل/إعاقة/مرض مزمن/تقاعد: لسبب الرئيسي لعدم العملإذا ال يعمل، ا

F غير ذلك/المنزل 3  
سبب التوقف عن ): ضطراراًاأو  ك طوعاًسواء كان ذل(وتوقف عن العمل أو تركه  إذا كان يعمل سابقاً

F خالل فترة عدم العمل ھل قام باية أعمال ظرفية تدر دخالً/تاريخ التوقف/العمل 4  
خالل األسبوع السابق ھل قام بعمل أمن له دخالً F 5  

إذا كال، ھل السبب غياب مؤقت عن عمله المعتاد F 6  
لقادمينإذا كال، ھل ھو مستعد للعمل خالل األسبوعين ا F 7  

إذا كال، لماذا ھو غير مستعد للعمل خالل األسبوعين القادمين F 8  
ھل بحث عن عمل خالل األسابيع األربعة السابقة F 9  

F إذا نعم، الوسائل التي لجأ إليھا للبحث عن عمل خالل األسابيع األربعة السابقة 10 
ة السابقةإذا كال، لماذا لم يبحث عن عمل خالل األسابيع األربع F 11 
ھل قام بالبحث عن عمل قبل األسابيع األربعة السابقة F 12 

F الصعوبات التي يواجھھا للحصول على عمل بالنسبة له، وأسبابھا برأيه 13 
نوع العمل الذي يبحث عنه F 14 

األجر الشھري األدنى الذي يقبل به بالنسبة للعمل الذي يبحث عنه F 15 
لرئيسي الحالي للفرد في حال كان يعمل، أو عن عمله الرئيسي السابق في حال كان ال يعمل تستوفى عن العمل ا

F ولكن سبق له أن عمل حالياً -  
وصف تفصيلي للعمل أو المھنة F 16 

قتصادي اأو نشاط /Formal Sector منشأة أو نشاط إقتصادي معلن عنه رسمياً(اإلطار المؤسسي للعمل أو المھنة 
Informal Sector( Fنه غير معلن ع 17 
F خارج المسكن/أرض زراعية لصالح الغير/أرض زراعية خاصة به/ضمن المسكن: مكان العمل 18 
F طبيعة العمل توجب التنقل ضمن وخارج البلدة/خارج البلدة/ضمن البلدة: مكان العمل 19 

Formal Sector إذا كان إطار العمل رسمياً F -  
سة اإلقتصادية التي يعمل فيھااسم المنشأة أو المؤس F 20 

F نوع اإلنتاج الرئيسي أو الخدمة الرئيسية التي تقوم بھا: قطاع النشاط اإلقتصادي للمؤسسة 21 
F غير ذلك/منظمات دولية/قطاع أھلي/قطاع خاص/قطاع عام: ملكية القطاع 22 

ھل المنشأة مسجلة في السجل التجاري F 23 
)كلم(، أو مكان العمل عن المسكن بعد المؤسسة اإلقتصادية F 24 

F )دقائق(الوقت الالزم للوصول إلى المؤسسة اإلقتصادية أو مكان العمل  25 
وسيلة نقل خاصة /وسيلة نقل عام: طبيعة تسھيالت اإلنتقال إلى المؤسسة اإلقتصادية أو مكان العمل

F يمكن الوصول إلى المؤسسة سيرا/ غيره أذكر/بالمؤسسة 26 
وضع في العملال F 27 

F ديمومة العمل 28 
متوسط عدد ساعات العمل /أم مداورة أم ليالً العمل نھاراً/عدد أيام العمل أسبوعياً: طبيعة دوام العمل

F متوسط عدد ساعات العمل أسبوعياً/اليومي 29 
إذا دوام العمل غير كامل، السبب الرئيسي F 30 

F ، سبب إرتفاع عدد ساعات العملعة أسبوعياًسا 50إذا عدد ساعات العمل أكثر من  31 
طريقة الحصول على العمل F 32 
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تاريخ بدء ممارسة العمل F 33 
طريقة تعلم المھنة F 34 

المؤثرات السلبية للعمل F 35 
الدخل الشھري من العمل/األجر F 36 

مجموع التقديمات المالية األخرى، غير األجر F 37 
أو تعويض في نھاية العمل ھل له الحق بتقاعد F 38 

ھل ھو منتسب إلى نقابة مھنية او تجمع مھني أو ما شابه F 39 
تستوفى فقط بالنسبة لألفراد الذين يمارسون العمل حالياً F -  

عدد ساعات العمل خالل األسبوع الماضي F 40 
ـ  نقل /مسكن مجاني: السابقة شھراً 12التقديمات العينية التي حصل عليھا، ضمن إطار عمله الرئيسي، خالل ال

F ثياب مجاناً/طعام في المؤسسة مجاني/مجاني 41 
ھل لديه تأمين ضد حوادث العمل من قبل رب العمل F 42 

ـ(ھل يسعى للحصول على  F ساعات عمل إضافية ضمن إطار عمله الحالي) أو القيام ب 43 
ھل يسعى لتغيير عمله الحالي F 44 

F )برأي العامل(مع اإلعداد العلمي أو المھني للعامل  مدى توافق العمل 45 
مستوى الرضى عن العمل الحالي F 46 

ھل يقوم بعمل ثانوي F 47 
إذا ال، ھل يفتش عن عمل ثانوي  F 48 

إذا نعم، في أي قطاع يفتش عن عمل ثانوي F 49 
إذا نعم، ما ھو نوع العمل الثانوي الذي يفتش للعمل فيه F 50 

توفى إذا كان الفرد يقوم بعمل ثانوي حالياًتس F -  
)وصف تفصيلي(العمل الثانوي الذي يقوم به  F 51 

أو /Formal Sector قتصادي معلن عنه رسمياًامنشأة أو نشاط (اإلطار المؤسسي للعمل الثانوي الذي يقوم به 
Informal Sector( Fقتصادي غير معلن عنه انشاط  52 

F خارج المسكن/أرض زراعية لصالح الغير/أرض زراعية خاصة به/ضمن المسكن: ويمكان العمل الثان 53 
F طبيعة العمل توجب التنقل ضمن وخارج البلدة/خارج البلدة/ضمن البلدة: مكان العمل الثانوي 54 

Formal Sector تستوفى إذا كان إطار العمل الثانوي رسمياً F -  
ية التي يعمل فيھاقتصادة أو المؤسسة االسم المنشأإ F 55 

F نوع اإلنتاج الرئيسي أو الخدمة الرئيسية التي تقوم بھا: قتصادي للمؤسسةقطاع النشاط اال 56 
F غير ذلك/منظمات دولية/قطاع أھلي/قطاع خاص/قطاع عام: ملكية القطاع في العمل الثانوي 57 

ھل المنشأة مسجلة في السجل التجاري F 58 
)كلم(تصادية أو مكان العمل الثانوي عن المسكن قبعد المؤسسة اال F 59 

F )دقائق(الوقت الالزم للوصول إلى المؤسسة اإلقتصادية أو مكان العمل الثانوي  60 
وسيلة /وسيلة نقل عام(ن العمل الثانوي طبيعة تسھيالت اإلنتقال المتوفرة للوصول إلى المؤسسة اإلقتصادية أو مكا

F )يمكن الوصول إلى المؤسسة سيراً/ه أذكرغير/نقل خاصة بالمؤسسة 61 
الوضع في العمل الثانوي F 62 
ديمومة العمل الثانوي F 63 

متوسط عدد ساعات العمل /مداورة مأ أم ليالً العمل نھاراً/عدد أيام العمل أسبوعياً: طبيعة دوام العمل الثانوي
F متوسط عدد ساعات العمل أسبوعياً/اليومي 64 
ت العمل الثانوي خالل األسبوع الماضيعدد ساعا F 65 

طريقة الحصول على العمل الثانوي F 66 
تاريخ بدء ممارسة العمل الثانوي F 67 

طريقة تعلم المھنة المتصلة بالعمل الثانوي F 68 
المؤثرات السلبية للعمل الثانوي F 69 

الدخل الشھري من العمل الثانوي/األجر F 70 
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ت المالية األخرى، من العمل الثانوي، غير األجرمجموع التقديما F 71 
  

ـ  نقل /مسكن مجاني: السابقة شھراً 12التقديمات األخرى التي حصل عليھا، ضمن إطار عمله الثانوي، خالل ال
F ثياب مجاناً/طعام في المؤسسة مجاني/مجاني 72 

ھل لديه تأمين ضد حوادث العمل الثانوي من قبل رب العمل F 73 
F )برأي العامل(مدى توافق العمل الثانوي مع اإلعداد العلمي أو المھني للعامل  74 

مستوى الرضى عن العمل الثانوي F 75 
    

G أو يفتشون عن عمل بيانات متصلة بموضوع التدريب المھني، تستوفى عن األفراد الذين يمارسون العمل حالياً -  
G الل السنوات الثالث األخيرةبدورات تدريب مھني خ) كمتدرب(ھل قام  1  

إذا نعم، موضوع آخر دورة تدريبية شارك بھا G 2  
)أيام(إذا نعم، مدة آخر دورة تدريبية شارك فيھا  G 3  

إذا نعم، إسم المؤسسة التي نظمت آخر دورة تدريبية شارك فيھا G 4  
ھل يرغب في متابعة دورة تدريبية ، في أي موضوع G 5  

    
H صلة بالوضع الصحي للفرد وما إذا كان يستفيد من تأمين صحي، تستوفى عن جميع أفراد األسرةبيانات مت -  

وزن الفرد وطوله H 1  
ـ  H السابقة شھراً 12ھل عانى من أية أمراض خالل ال 2  

H عدد المرات التي تلقى فيھا معاينة طبية لمعالجة األمراض المشار إليھا 3  
H مستوصف مدفوع/مستوصف مجاني/ دة طبيبعيا: أين تلقى المعاينة 4  

H ھل تناول أدوية أم لم يكن ھناك ضرورة أم لم يستطع لضيق ذات الحال 5  
كل كم من األشھر/يقوم بمعاينات أو كشف صحي دوري ھل H 6  

H أو ما شابه/رأو بالوخز باإلب/ھل يقوم بزيارة أشخاص يعالجون بالطريقة الشعبية 7  
أعشاب موصوفة من قبل المعالجين الشعبيينھل يقوم بتناول  H 8  

بناء على إقتراح من/ھل يتناول أدوية دون وصفة طبيب H 9  
ـ   H السابقة شھراً 12ھل عاني من مشكلة في األسنان خالل ال 10 

ھل قام بزيارة طبيب األسنان لمعالجة ھذه المشكلة H 11 
األشھر كل كم من/ھل يقوم بزيارات دورية لطبيب األسنان H 12 

ـ  H السابقة شھراً 12ھل قام بإجراء تحاليل مخبرية أو صور أشعة خالل ال 13 
H مستشفى/مستوصف/مختبر خاص: أين قام بإجراء ھذه التحاليل أو الصور 14 

ـ  H السابقة شھراً 12ھل إضطر للدخول إلى المستشفى خالل ال 15 
H أو غير ذلك/األھلي/الخاص/عامھل المستشفى التي دخل إليھا تابعة للقطاع ال 16 

ـ /خارج المنزل/ھل تعرض للعنف داخل المنزل H السابقة، ونوع العنف الذي تعرض له شھراً 12خالل ال 17 
ھل يعاني من أمراض مزمنة H 18 

إذا نعم، تحديد األمراض المزمنة التي يعاني منھا H 19 
H غير مستفيد/تفيدمس/منتسب: أو يستفيد من تأمين صحي ھل ھو منتسب 20 

صندوق الضمان : يد منهإذا نعم، نوع التأمين أوالضمان الصحي االول المنتسب إليه أو الذي يستف
تأمين خاص /تأمين خاص على حساب صاحب العمل/بلدية/جيش وقوى أمن/تعاونية موظفي الدولة/جتماعياال

H صندوق تعاضدي/على حسابه 21 
صندوق الضمان : لذي يستفيد منهان الصحي الثاني المنتسب إليه أو اإذا نعم، نوع التأمين أوالضم

تأمين خاص /تأمين خاص على حساب صاحب العمل/بلدية/جيش وقوى أمن/تعاونية موظفي الدولة/جتماعياال
H صندوق تعاضدي/على حسابه 22 

تحاليل /أدوية/ينة طبيةمعا)/الدرجة(ستشفاء ا): األول والثاني معا(األبواب التي يشملھا التأمين الصحي 
H غيره أذكر/صور أشعة/مخبرية 23 
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عدد األيام في األسبوع/عدد السيكارات في اليوم/ووتيرته وكميته) سيكار، نرجيلة سيكارة، غليون،(التدخين نوعه  H 24 
ھل سبق له التدخين H 25 

H سيئة جداً/سيئة/ وسط/جيدة/جيدة جداً/تقييم شخصي للحالة الصحية للمستجوب 26 
أو ذھنية/ھل يعاني من إعاقات جسدية و H 27 

    
بيانات تستوفى عن المصابين بإعاقات جسدية أو ذھنية في األسرة I -  

I أو الذھنية التي يعاني منھا/إذا مصاب بإعاقة، تحديد اإلعاقات الجسدية و 1  
العمر لدى حصول االعاقة I 2  
السبب الرئيسي لإلعاقة I 3  

المعوق من برامج تدريب أو تأھيل متعلقة بإعاقاتهھل يستفيد  I 4  
الجھة الرئيسية التي تتولى تسديد أكالف ھذه البرامج I 5  

I ھل يستفيد المعوق من برامج تدريب أو تأھيل متصلة بمھنة يمكن أن يعمل فيھا 6  
الجھة الرئيسية التي تتولى تسديد أكالف ھذه البرامج I 7  

I مستلزمات أو المعدات المساعدة المتصلة بإعاقتهھل تتوفر للمعوق ال 8  
إذا ال، ما ھي أھم ثالث مستلزمات أو معدات يحتاجھا I 9  

    
بيانات تستوفى عن األطفال الذين ھم بعمر أقل من خمس سنوات J -  

وزن الطفل عند الوالدة J 1  
)يؤخذ الوزن بشكل دقيق(وزن الطفل الحالي  J 2  
)يؤخذ الطول بشكل دقيق(ي طول الطفل الحال J 3  

 - مكان وقوع الحادث  -نوع الحادث سبب الحادث  -ھل تعرض الطفل الى حادث خطير خالل السنة الماضية 
J كيف عولج على اثر الحادث االثار الجانمبية او الالحقة للحادث 4  

    
K شھرا 24إلى أقل من  12بيانات تستوفى عن األطفال الذين ھم بعمر  -  

ھل يوجد لدى الطفل بطاقة تطعيم او سجل صحي K 1  
انواع اللقاحات التي تم اعطاءھا للطفل K 2  

مكان اعطاء اللقاحات K 3  
مدة الرضاعة الطبيعية للطفل K 4  

    
بيانات متصلة بالصحة اإلنجابية، تستوفى عن النساء المتزوجات أو اللواتي سبق لھن الزواج واللواتي ھن بعمر 

L سنة 55 أقل من -  
ھل المرأة المتزوجة حامل حالياً L 1  

ھل كان ھناك من تأثير للحمل على زيادة وزن المرأة الحامل L 2  
L ھل قامت المرأة أو تقوم بمحاولة الحفاظ على الوزن أو إنقاص وزنھا 3  

من العائلة أو /الممن اإلع/أخصائية تغذية/ختصاصياطبيب /طبيب العائلة: من قام بنصح المرأة إنقاص وزنھا
L غير ذلك/من ذاتھا/صديقة 4  

ت أطفال دون السنة منھم وفيا/منھم عدد الذين على قيد الحياة/إناث/ذكور/مجموع عدد الوالدات الحية لألم
L )ذكور، إناث(منھم وفيات أطفال دون الخمس سنوات )/ذكور، إناث( 5  

عدد حاالت الحمل التي انتھت بمولود ميت L 6  
الت الحمل التي انتھت بسقط أو اجھاضعدد حا L 7  

إذا إجھاض، من قام بعملية اإلجھاض ھذه L 8  
ما ھي المضاعفات الصحية التي حصلت للمرأة نتيجة لإلجھاض L 9  

ـ  L السابقة شھراً 12عدد الوالدات الحية للمرأة خالل ال 10 
تاريخ أول مولود حي أنجبته المرأة حتى ولو كان من زواج سابق L 11 
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L تاريخ آخر مولود حي أنجبته المرأة سواء توفي أو ما زال على قيد الحياة 12 
مستوى معرفة المرأة بوسائل منع الحمل التقليدية والحديثة L 13 

L ھل تستخدم المرأة وسيلة لتأخير أو تجنب الحمل، إذا نعم ما ھي ھذه الوسيلة 14 
L ل السنوات الخمس السابقةبيانات متصلة بآخر حالة حمل للمرأة خال -  

عدد شھور الحمل L 15 
ھل عرضت نفسك للكشف عن الحمل خالل فترة حملك L 16 

L غيره أذكري/داية/قابلة قانونية/ممرضة/طبيب: إذا نعم، من قام بالكشف 17 
ي شھر من حملك ذھبت للكشف الول مرةأفي  L 18 

لك ألول مرةما ھو السبب الرئيسي للذھاب إلى الكشف عن حم L 19 
L عدد مرات الكشف التي أجريتھا خالل فترة حملك والجھات التي قامت بالكشف 20 
L إذا لم تعرض نفسھا للكشف عن الحمل خالل فترة حملھا، السبب الرئيسي لذلك 21 

في /مستوصف عام/مستوصف خاص/مستشفى عام/مستشفى خاص/عيادة طبيب: المكان الذي تمت فيه الوالدة
L غير ذلك حددي/في منزل آخر/زلھامن 22 

L لماذا لم تتم الوالدة في منشأة صحية: إذا لم تتم الوالدة في مستشفى أو مركز صحي 23 
L غير ذلك حددي/قريبات أو صديقات/داية/قابلة قانونية/ممرضة/طبيب: من أشرف على الوالدة أو ساعد فيھا 24 

L ل بادرت إلى إجراء كشف صحيخالل الستة أسابيع التي تلت الوالدة، ھ 25 
مستوصف /مستوصف خاص/مستشفى عام/مستشفى خاص/عيادة طبيب: إذا نعم، أين تمت عملية الكشف ھذه

L في المنزل/عام 26 
L غيره حددي/داية/قابلة قانونية/ممرضة/طبيب: من قام بعملية الكشف 27 

L ما ھو السبب الرئيسي لذلك: ع بعد الوالدةاذا لم تبادر الى اجراء كشف صحي خالل فترة الستة أسابي 28 
    

M سنوات أو أكثر 3بيانات متصلة بميدان التغذية تستوفى عن األفراد الذين ھم بعمر  -  
إمكانية إحتساب عدد الوحدات الحرارية (الكميات والنوعيات /ومساء� وظھراً ماذا يأكل صباحاً/النظام الغذائي

M )المستھلكة يومياً 1  
ال يأكل لحوم/ل الشخص نباتيھ M 2  

ھل لديه حساسية على أطعمة محددة M 3  
كمية الحلويات والسكريات التي يأكلھا يومياً M 4  

كمية الخضار والفاكھة التي يأكلھا يومياً M 5  
كمية فناجين القھوة والشاي التي يستھلكھا يومياً M 6  
م وبعدهھل يقوم بغسل يديه بالماء والصابون قبل الطعا M 7  

M سنة أو أكثر 16بيانات متصلة بميدان التعذية تستوفى عن األفراد الذين ھم بعمر  -  
طعم /سعر المنتج/القيمة الغذائية للمنتج: عتبار عندما يرغب بشراء أو تناول منتج غذائيما ھو أھم ما يأخذه باال

M غير ذلك حدد/المنتج 8  
    
N سنة أو أكثر 11جتماعية، تستوفى عن األفراد الذين ھم بعمر واال نات متصلة باألنشطة الرياضيةبيا -  

تمارين /سباحة/ھرولة/مشي/األنشطة الرياضية التي يقوم بھا عادة ووتيرتھا اليومية أو األسبوعية
N ..../بسكالت/كمال أجسام/يوغا/سويدية 1  

حضور : أو األسبوعية أو الشھرية أو السنويةاألنشطة الترفيھية واإلجتماعية التي يقوم بھا ووتيرتھا اليومية 
القيام /سماع موسيقى/سماع راديو/مشاھدة برامج تلفزيون/معارض فنية/حفالت موسيقية/حضور سينما/مسرح

N مطاعم ومقاھي/القيام بزيارات ألصدقاء/بزيارات عائلية 2  
N )أو أسبوعياً رق يومياًالوتيرة والوقت المستغ(األنشطة المتصلة بقراءة الكتب والمجالت والصحف  3  

، وما إذا كان ضمن أو أسبوعياً الوتيرة والوقت المستغرق يومياً(األنشطة المتصلة بإستخدام الكمبيوتر واألنترنت 
N )أو الترفيه/تصال وأو اال/أو اإلطالع و/عمل المھني وإطار ال 4  

ـ إالسفر  وسائله  ،)دراسة/عمل/سياحة(لسفر السابقة، دواعي ا شھراً 12لى الخارج، وتيرته خالل ال
N ، مدته، وإلى أين..)./سيارة/قطار/طيارة( 5  
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ـ  نتھت اال تحسب حاالت الحمل التي (ابقة الس شھراً 24بيانات متصلة بالوفيات التي حدثت في األسرة خالل ال
O )بمولود ميت أو بإجھاض أو سقط -  

رقم الفرد في قائمة الوفيات O 1  
للفرداإلسم األول  O 2  

العالقة مع رب األسرة O 3  
O الجنس 4  

سنة/شھر/يوم/تاريخ الوالدة O 5  
العمر بالسنوات الكاملة O 6  

سنة/شھر/يوم/تاريخ الوفاة O 7  
)بالسنة والشھر واليوم خاصة لألطفال(العمر عند الوفاة  O 8  

O أسباب الوفاة 9  
الحصول على عناية طبية قبل الوفاة O 10 

    
بيانات عن المسكن الرئيسي لألسرة P -  

P نوع المسكن 1  
P )بدون المطبخ والممرات ودورات المياه والحمامات(مجموع عدد غرف المسكن  2  

غرف مخصصة للقيام /أخرى/طعام/جلوس/ستقبالا/نوم: ستخدامھا الرئيسيةاعدد غرف المسكن وفق وجھة 
P بنشاطات إقتصادية 3  

المطابخ/لمياهدورات ا/عدد الحمامات P 4  
P )م.م) (ستثناء المساحات غير المسقوفة أو المغلقة، كالشرفات مثالًاب(المساحة المبنية اإلجمالية للمسكن الرئيسي  5  

P )م.م(ما ھي من ضمن إطار ھذه المساحة، مساحة الغرف المخصصة للنشاطات اإلقتصادية في المسكن الرئيسي  6  
P )م.م(المسقوفة أو المغلقة، ومنھا الشرفات  كم تبلغ قيمة المساحات غير 7  

خدم أو غرف مخصصة للمؤونة أو غرف مخصصة لل(ھل يوجد للمسكن الرئيسي ملحقات مبنية تابعة له 
P )قين وما شابهئالسا 8  

)م.م(إذا نعم، المساحة اإلجمالية لھذه الملحقات  P 9  
)وفغير مسق/مسقوف(للمسكن الرئيسي مرآب خاص ھل يتوفر  P 10 

ھل يوجد حديقة للمسكن الرئيسي P 11 
كم يبلغ عمر المسكن الرئيسي P 12 

ھل يضم المبنى الذي يوجد فيه المسكن الرئيسي محالت في الطابق األرضي تمارس فيھا 
P مكاتب /...تجارية/صناعية/أنشطة 13 

تمارس فيھا ) رضيبق األغير ما ھو موجود في الطا( ھل يضم المبنى الذي يوجد فيه المسكن شققاً
P مكاتب .../تجارية/ صناعية/أنشطة 14 

P .......)تنك /خشب/باطون/حجر(المادة الرئيسية المستعملة في بناء جدران المسكن الرئيسي  15 
P .......)تنك /خشب/باطون/حجر(ي بناء سقف المسكن الرئيسي المادة الرئيسية المستعملة ف 16 

P /...)تراب/إسمنت/فينيل/خشب/بالط/رخام(في أرضية المسكن الرئيسي  عملةالمادة الرئيسية المست 17 
P فقط في حال عدم توفر بيت خالء داخل المسكن، ھل يتوفر للمسكن بيت خالء خارجه 18 

P فقط في حال عدم توفر مطبخ داخل المسكن، ھل يتوفر للمسكن مطبخ خارجه 19 
P )...عادي /شقة مفروشة(، /...)مجاناً/ارإيج/ملك(ن طريقة إشغال األسرة للمسك 20 

)السنة(نتقال األسرة إلى مسكنھا الرئيسي اتاريخ  P 21 
إذا كان المسكن ملك لألسرة P 22 

طريقة تملك األسرة للمسكن، وتاريخ الشراء P 23 
الثمن المقدر للمسكن حالياً P 24 
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القيمة التأجيرية السنوية للمسكن P 25 
متوفرة للمسكن الرئيسي لألسرةالخدمات ال P -  

P المصادرالمختلفة لمياه الخدمة بحسب أولوية أو أھمية ما يتوفر من كل منھا 26 
وتيرة توفر مياه الخدمة من الشبكة العامة للمياه P 27 

P المصادر المختلفة لمياه الشرب بحسب أولوية أو أھمية ما يتوفر من كل منھا 28 
P )إذا كانت األسرة تقوم بذلك أو إذا كان ھناك من ضرورة لذلك(لتعقيم أو تنقية مياه الشرب  الوسائل المستخدمة 29 

P المصادرالمختلفة للطاقة المستخدمة لإلضاءة في المسكن الرئيسي بحسب أولوية أو أھمية ما يتوفر من كل منھا 30 
إلعتبار أية مصادر أخرى للطاقة سواء كانت ال يؤخذ با(وتيرة توفرالطاقة من الشبكة العامة للكھرباء فقط 

P )كھربائية أو غيرھا 31 
في المسكن الرئيسي بحسب أولوية أو أھمية ما يتوفر من كل ) الطبخ(المصادرالمختلفة للطاقة المستخدمة للطھي 

P منھا 32 
وسيلة الصرف الصحي المتوفرة للمسكن P 33 
نزليةالوسيلة الرئيسية للتخلص من النفايات الم P 34 
دورية تخلص األسرة من نفاياتھا المنزلية P 35 

عدد ما يتوفر في المسكن الرئيسي لألسرة من التجھيزات أدناه P -  
P براد عادي 36 

)Freezerفريزر (براد مع مجمدة  P 37 
مستقلة) Freezerفريزر (مجمدة  P 38 

طباخ على الكاز أو الحطب P 39 
)فقط بدون فرن عيون(طباخ على الغاز  P 40 

طباخ وفرن على الغاز P 41 
طباخ على الكھرباء P 42 
فرن على الكھرباء P 43 
فرن ميكروويف P 44 

سخان مياه على الكھرباء P 45 
سخان مياه على الغاز أو الحطب P 46 

وتوماتيكيةأغسالة على الكھرباء، غير  P 47 
وتوماتيكيةأغسالة على الكھرباء،  P 48 

نشافة ثياب على الكھرباء P 49 
وتوماتيك على الكھرباءأجالية  P 50 

مدفأة على الحطب P 51 
مدفأة على الغاز P 52 

مدفأة على الكھرباء P 53 
P مكيف 54 
P مروحة 55 

P ھاتف ثابت 56 
P ھاتف خلوي 57 

P راديو 58 
P تلفزيون 59 

)دش(صحن القط  P 60 
شتراك بمحطة كابلا P 61 

P فيديو 62 
DVDسطوانات إ ئقار P 63 

P كمبيوتر 64 
طابعة لزوم الكمبيوتر P 65 
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سكانر لزوم الكمبيوتر P 66 
نترنتإشتراك ا P 67 

مكنسة كھربائية P 68 
مولد كھرباء خاص للمسكن P 69 

نذار للمنزل ضد السرقةإجھاز  P 70 
    

Q )ه األسرة من انواع الملكيات أدناهعدد ما تملك(بيانات متصلة بملكيات األسرة  -  
)رقمية(آلة تصوير فوتوغرافي عادي أو ديجتال  Q 1  

آلة صوير فيديو Q 2  
Q آالت موسيقية 3  

سيارة مشتراة جديدة Q 4  
سيارة مشتراة مستعملة Q 5  

Q كارافان 6  
موتوسيكل مشترى جديد Q 7  

موتوسيكل مشترى مستعمل Q 8  
ةفسبا مشتراة جديد Q 9  

فسبا مشتراة مستعملة Q 10 
Q بسكالت 11 

)تراكتور(جرار زراعي  Q 12 
Q زورق عادي 13 

Q يخت 14 
Q مصانع 15 
Q متاجر 16 

..).، غنم، دجاج، بقر(مزارع  Q 17 
)م.م(مساحة ما تملكه األسرة من أنواع الملكيات أدناه  Q -  

عقارات غير مبنية Q 18 
أراضي زراعية Q 19 

    
بيانات عن المساكن الثانوية التي تملكھا األسرة أو تستأجرھا R -  

R )خارج الدولة/داخل الدولة(عدد المساكن الثانوية التي تملكھا األسرة  1  
R )خارج الدولة/داخل الدولة(عدد المساكن الثانوية المستأجرة من قبل األسرة  2  
)تعدد إجابات(ا وجھات إستعمال المساكن الثانوية المشار إليھ R 3  

    
ـ  تحتسب المصاريف، حيث يجب، فيما يتعلق (شھرا السابقة  12بيانات متصلة بمصاريف األسرة خالل ال

، المصروف يطال استھالك االسرة وليس استھالك لزوم العمل مثل )بالمسكن الرئيسي والمساكن الثانوية معاً
S ا كمثل شراء قماش لصناعة قمصان لدى خياط قمصانشراء مواد اولية لعمل رب االسرة او احد افرادھ -  

مصاريف ايجار وخدمات S -  
)بدون الخدمات(أيجار المسكن الرئيسي  S 1  

S ....)كھرباء مصعد وما شابه /تنظيف أقسام مشتركة/ناطور(بدل خدمات أو أعباء مشتركة للمسكن الرئيسي  2  
)بدون الخدمات(أيجار المساكن الثانوية  S 3  

بدل خدمات أو أعباء مشتركة للمساكن الثانوية S 4  
ستخدامھاابدل إيجار أراضي وعقارات مھما كانت وجھة  S 5  

بدل إيجار سكن للتالميذ والطالب في األسرة  S 6  
بدل إيجار موقف للسيارة S 7  
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كلفة شراء أصول ثابتة وآليات وتجھيزات منزلية وملبوسات S -  
ة لشراء المسكن الرئيسيقيمة األقساط المسدد S 8  

قيمة األقساط المسددة لشراء المساكن الثانوية S 9  
قيمة األقساط المسددة لشراء عقارات مبنية أو غير مبنية S 10 

قيمة األقساط المسددة لشراء سيارات S 11 
قيمة األقساط المسددة لشراء آليات غير ذلك S 12 

S )مھما كان نوعھا(ت منزلية وأدوات مطبخية قيمة األقساط المسددة لشراء تجھيزا 13 
قيمة األقساط المسددة لشراء ثياب وأحذية لجميع أفراد األسرة معا S 14 

بدل أعمال صيانة خاصة بالمسكن الرئيسي S 15 
بدل أعمال صيانة خاصة بالمساكن الثانوية S 16 

بدل أعمال صيانة خاصة بسيارات األسرة وغيرھا من األليات S 17 
بدل أعمال صيانة خاصة بالتجھيزات الخاصة باألسرة S 18 

األسرة) أو مساكن(بدل أعمال صيانة خاصة بأثاث مسكن  S 19 
بدل أعمال تصليح الثياب واألحذية وتنظيفھا وكويھا S 20 

كلفة مياه وكھرباء وھاتف ومحروقات S -  
ذا كان إ(أو كلفة ما صرفته األسرة من مياه الشبكة العامة /وياًلمياه الشبكة العامة سن كلفة ما تدفعه األسرة ثمناً

S )ثمن المياه يتم وفقا للكمية المستھلكة 21 
ثمن ما إشترته األسرة من مياه خدمة S 22 
ثمن ما إشترته األسرة من مياه شرب S 23 

كلفة ما صرفته األسرة من كھرباء من الشبكة العامة S 24 
كھرباء للعموم كلفة اإلشتراك بمولد S 25 

في المسكن الرئيسي) أو ھواتف ثابتة(كلفة فواتير ھاتف ثابت  S 26 
في المساكن الثانوية) أو ھواتف ثابتة(كلفة فواتير ھاتف ثابت  S 27 

كلفة فواتير أنترنت في المسكن الرئيسي S 28 
كلفة فواتير أنترنت في المساكن الثانوية S 29 

ـ ) كابل( بدل إشتراك في محطات S السابقة شھراً 12لألقنية التلفزيونية خالل ال 30 
S / ...)طبخ/تدفئة(ستخدامھا ا، مھما كانت وجھة )تمديدات أو قناني(كلفة ما صرفته األسرة من غاز  31 

S ...)آلية /سيارة/مولد كھرباء/تدفئة(ستخدامه اكلفة ما صرفته األسرة من مازوت، مھما كانت وجھة  32 
حطب للتدفئةثمن  S 33 

كلفة شراء مواد غذائية ومواد تنظيف S -  
بما فيھا األطعمة الجاھزة، ولكن ليس تناول الطعام والشراب في المطاعم (ثمن مواد غذائية ومشروبات 

S )والمقاھي 34 
كلفة تناول الطعام والشراب في المطاعم والمقاھي S 35 

S مواد تنظيف 36 
افة وسفركلفة تعليم وترفيه وثق S -  

S اقساط تعليم 37 
ـ إرسال مصاريف إلى أفراد في األسرة يتابعون التعليم خالل  S سابقة اًشھر 12ال 38 

ثمن جرائد مجالت كتب S 39 
...مسارح سينما  S 40 

بدل نقل لجميع أفراد األسرة S 41 
S )داخل الدولة(كلفة سفر سواء كانت من خالل وكالة سفر أو بدونھا  42 
S )إلى خارج الدولة(كلفة سفر سواء كانت من خالل وكالة سفر أو بدونھا  43 

مساعدات عائلية S 44 
ستشفاءاكلفة طبابة و S -  
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القيمة السنوية للتأمينات الخاصة على نفقة األسرة S 45 
كلفة معاينات طبية S 46 
كلفة شراء أدوية S 47 

كلفة صور أشعة ومختبرات S 48 
S تشفاءساكلفة  49 

رواتب ومصاريف عاملين لدى األسرة S -  
.بدل رواتب للخدم والعاملين لدى األسرة مھما كان نوع عملھم S 50 

S بدل رسوم اقامة وتصاريح عمل وتذاكر سفر وتامين صحي ألبسة للخدم والعاملين لدى األسرة 51 
مصاريف غير ذلك S -  

ارسوم وضرائب متعلقة باألسرة وممتلكاتھ S 52 
مصاريف غير ذلك S 53 

    
ـ  T ):وفق األبواب التالية(السابقة  ذشھراً 12بيانات متصلة بمداخيل األسرة خالل ال -  

T رواتب وأجور 1  
مداخيل أرباب العمل أو العاملين لحسابھم T 2  

من ممتلكات عقارية) بدالت إيجار( مداخيل  T 3  
T )ودائع أو سندات خزينة أو أرباح أسھم فوائد على(مداخيل من ممتلكات مالية  4  

رواتب تقاعدية T 5  
تعويضات عائلية T 6  

تعويضات نھاية خدمة T 7  
تعويضات صحية T 8  

T منح تعليمية 9  
مبالغ مدفوعة من شركات تأمين T 10 
مساعدات من مؤسسات حكومية T 11 

مساعدات من ھيئات أھلية T 12 
أفراد أو أقارب أو أصدقاءمساعدات أو تحويالت من  T 13 

)مھما كانت أنواع ھذه الممتلكات(مبيع ممتلكات خاصة باألسرة  T 14 
مداخيل غير ما ھو مذكور T 15 

بيانات أخرى متصلة بمداخيل األسرة وبتقييمھا لمستواھا المعيشي T -  
كافة أفراد األسرة، وكافة مصادر يؤخذ باإلعتبار مداخيل (في أي شطر يقع متوسط دخل األسرة الشھري عموما 

T )الدخل 16 
T فقيرة جداً/فقيرة/متوسطة الحال/ثرية/ثرية جداً: ھل تعتبر األسرة نفسھا 17 

تسديد /التعليم/الصحة/المأكل/المسكن: نسبة ما تنفقه األسرة من دخلھا على األبواب التالية ما ھي تقريباً
T التسلية والترفيه/الديون 18 

نسبة ما تدخره األسرة من دخلھا يباًما ھي تقر T 19 
بقي /تحسن/تحسن جداً: ھل تعتقد األسرة أن مستوى معيشتھا الحالي، نسبة لمستوى معيشتھا منذ عام كامل قد

T أصبح أسوأ بكثير/أصبح أسوأ/على حاله 20 
    

بيانات متصلة بمصادر اإلزعاج في محيط مسكن األسرة U -  
)درھاحدد ما ھي مصا(ضوضاء  U 1  

عمال وحفرياتأ U 2  
جور وطرق مھملة U 3  

عدم وجود انارة في الشوارع U 4  
عدم سھولة ايجاد موقف للسيارة مدفوع مجاني U 5  

مصادر إزعاج غير ذلك أذكر U 6  
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ت على أي بعد عن المنزل تتوفر الخدمات التالية، بمئا(بيانات متصلة بتوافر خدمات عامة في محيط المسكن 

V )األمتار -  
...)سيارة باص مترو قطار : حدد نوعه( وسائل نقل عام  V 1  

بتدائية رسميةامدرسة  V 2  
بتدائية خاصةامدرسة  V 3  

دار حضانة أو روضة V 4  
V محالت بقالة 5  

V فرن 6  
V صيدلية 7  

V عيادة طبيب 8  
V مستوصف 9  
V مستشفى 10 

    
W ستمارة وتدقيقھا وترميزھا وإدخال بياناتھا إلى الكمبيوتراال ستيفاءابيانات متصلة بعملية  -  

، وإذا كال، أسباب ذلك)أو جزئياً كلياً(ستمارة ستيفاء االاھل تم  W 1  
)السنة/الشھر/اليوم(ستمارة ستيفاء االاتاريخ  W 2  
ستمارةفاء بيانات االستيالزيارات التي قام بھا المحقق ال عدد W 3  

)بالدقائق(ستمارة ستلزمه ملء االاالوقت الذي  W 4  
W )ستمارة، وتاريخ تسليمھاستالمه االاوتاريخ /(إسم المحقق الميداني ورقمه 5  

إسم رئيس فريق عمل الميداني ورقمه W 6  
W )ستمارة، وتاريخ تسليمھاستالمه االاوتاريخ (/إسم المدقق المكتبي األول ورقمه 7  

W )، وتاريخ تسليمھاستمارةستالمه االاوتاريخ /(رقمهإسم المدقق المكتبي الثاني و 8  
W )، وتاريخ تسليمھاستمارةستالمه االاوتاريخ /(إسم مرمز اإلجابات األول ورقمه 9  
W )، وتاريخ تسليمھاستمارةستالمه االاوتاريخ /(إسم مرمز اإلجابات الثاني ورقمه 10 
W )، وتاريخ تسليمھاستمارةمه االستالاوتاريخ /(إسم مدخل البيانات إلى الكمبيوتر 11 

  
  
  


