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الهدف  :16التشجيع على إقامة مجتمعات مسالمة ال يهمش فيها أحد من أجل تحقيق التنمية المستدامة ،وإتاحة إمكانية
وصول الجميع إلى العدالة ،وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع على جميع المستويات.
الغاية  :16.6إنشاء مؤسسات فعالة وشفافة وخاضعة للمساءلة على جميع المستويات
سيما (أ) خدمات الرعاية
ال ّ
مؤشر  :16.6.2نسبة السكان الراضين عن تجربتهم األخيرة في االستفادة من الخدمات العامة ،وال ّ
الصحية( ،ب) الخدمات التعليمية( ،ج) الخدمات الحكومية.

المعلومات المؤسسية
المنظمة الراعية:
مركز أوسلو للحكم التابع لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي

المفاهيم والتعاريف
التعريف:

مؤشر 16.6.2نسبة السكان الراضين عن تجربتهم األخيرة في االستفادة من الخدمات العامة ،في مجاالت الرعاية
يقيس ال ّ
1
مؤشر إلى المسوح للتركيز على التجارب الفعلية للمواطنين بدالً من
الصحية والتعليم والخدمات الحكومية  .ويستند هذا ال ّ

قدم فعلياً إلى المجيبين على
التصورات العامة ،مع إيالء االهتمام الالزم لقياس مدى توّفر الخدمات وجودتها ،كما لو كانت ت ّ
ّ
المسوح.
ُيطلب من المجيبين التعبير عن تجربتهم األخيرة في االستفادة من خدمات الرعاية الصحية والتعليم والخدمات الحكومية،
تحمل
ووضع تقييم 'للخصائص' ،أو المعايير الخمس ال ّ
محددة لكل من هذه الخدمات (مثل إمكانية الوصول ،والقدرة على ّ

ويتضمن االستبيان سؤاالً أخي اًر بشأن مستوى الرضا العام لدى المجيبين عن كل
التكاليف ،وجودة المرافق ،وما إلى ذلك).
ّ
خدمة.
مؤشر أبعاد معينة للتصنيف ،لكن يوصى ٍ
كحد أدنى تصنيف نتائج المسح حسب نوع الجنس والدخل ومكان
حدد ال ّ
ال ُي ّ
ّ
اإلقامة (المناطق الحضرية/الريفية ،والمناطق اإلدارية) .كما ينبغي بذل الجهود الالزمة لتصنيف النتائج أيضاً بحسب الوضع
من حيث اإلعاقة و"الفئات السكانية ذات الصلة على الصعيد الوطني".
األساس المنطقي:

المصممة لتلبية توقعات مواطنيها من حيث الوصول واالستجابة
تلتزم الحكومات بتقديم طائفة واسعة من الخدمات العامة
ّ
تحمل تكاليف بعض الخدمات األساسية ،أو يصعب وصولهم جغرافياً أو
والموثوقية والجودة .وعندما ال يستطيع المواطنون ّ

فهم
إلكترونياً إلى الخدمات والمعلومات الالزمة ،أو ال تستجيب الخدمات الم ّ
قدمة الحتياجاتهم أو تفتقر إلى الجودة المطلوبةّ ،
ُ 1يستخدم تعبير "الخدمات الحكومية" (التي تُسمى أيضاً "الخدمات اإلدارية") في هذه البيانات الوصفية للتعبير عن اللغة األكثر
عامية المستخدمة في استبيان المسح.
1
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قل من الرضا ،ليس عن هذه الخدمات فحسب ،بل عن أداء المؤسسات العامة
يميلون بطبيعة الحال إلى التعبير عن مستوى أ ّ

تبين أن تجربة المواطنين في مجال خدمات الخط األمامي تؤثّر على ثقتهم في
والحكومات أيضاً .في هذا الصدد ،فقد ّ
المؤسسات العامة (منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي  ،2017الثقة والسياسة العامة  -كيف يمكن إعادة بناء
الثقة العامة من خالل حوكمة أفضل؛ يوروفاوند  ،2018التغيير المجتمعي والثقة في المؤسسات) .وإدراكاً منها للصلة الوثيقة

التوصل إلى فهم أفضل
بين األداء المتّبع في تقديم الخدمات ونيل رضا المواطنين وثقتهم ،تولي الحكومات اهتماماً متزايداً في
ّ
الحتياجات المواطنين وتجاربهم وأفضلياتهم .ويتيح ذلك تحديد أهداف تقديم الخدمات بدّقة أكبر ،ويم ّكن الحكومات من
الوصول إلى كافة الفئات السكانية ،بما في ذلك تلك التي تعاني نقصاً في الخدمات.

مؤشر بالغ
إ ّن اعتماد نهج محوره المواطن يرتكز
بشكل أساسي على قياس مستوى رضا السكان عن الخدمات العامة ،وهو ّ
ً
األهمية عن األداء الحكومي العام .وتملك بلدان عديدة خبرة في قياس رضا المواطنين عن الخدمات العامة .لكن تبرز أوجه

السُبل المتّبعة من المكاتب اإلحصائية الوطنية والوكاالت الحكومية لجمع البيانات المتعّلقة بنطاق الخدمات
تباين كبيرة في ُ
المشمولة ،وخصائص الخدمات المقيَّمة ،وصياغة أسئلة االستبيان ،وأشكال االستجابة ،من بين اعتبارات منهجية أخرى.
ويطرح هذا التباين تحدياً كبي اًر لمقارنة هذه البيانات بين البلدان.

المؤشر  16.6.2إلى توليد بيانات قابلة للمقارنة على الصعيد العالمي بشأن رضا السكان عن الخدمات العامة .ولهذه
يهدف
ّ
مؤشر على اإلبالغ العالمي عن ثالث مجاالت خدماتية هي ( )1الرعاية الصحية )2( ،والتعليم)3( ،
الغاية ،يرّكز هذا ال ّ
قدم ة للحصول على وثائق الهوية الصادرة عن الحكومة ،وخدمات التسجيل المدني
والخدمات الحكومية (مثل الخدمات الم ّ
ألحداث الحياة مثل الوالدات والزواج والوفيات).

ويمكن تفسير األساس المنطقي الختيار هذه الخدمات العامة بأسباب ثالث:
•

تتصف هذه الخدمات بأنها "خدمات بنتائج واضحة" ،يمكن مالحظتها في سائر البلدان ،ومن قبل سكان
أوالًّ ،
2
الريف والمدن على السواء داخل البلدان  .كما أنها من أكثر مجاالت الخدمات شيوعاً المشمولة في المسوح الوطنية
المعنية بتقييم رضا السكان عن الخدمات العامة ،على مستوى األسر المعيشية أو المواطنين عموماً.3

 2إن خدمات توفير مياه الشرب والصرف الصحي هي أيضاً "خدمات بنتائج واضحة" .وتحظى هذه الخدمات بتغطية جيدة في
المؤشر  6.1.1من أهداف التنمية المستدامة المعني بـ"نسبة السكان الذين يستفيدون من خدمات مياه الشرب التي تدار بطريقة
ّ

المؤشر " :6.2.1نسبة السكان الذين يستفيدون من اإلدارة السليمة لخدمات الصرف الصحي ،بما فيها مرافق غسل
مأمونة" ،وفي
ّ
المؤشر بياناته أيضاً من مسوح المواطنين (برنامج الرصد المشترك بين منظمة الصحة العالمية
اليدين بالصابون والمياه" .ويستمد هذا
ّ
واليونيسف إلمدادات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية) ويقيس إمكانية الوصول والتوّفر والجودة.
 3راجع مركز أوسلو للحوكمة التابع لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي (تشرين الثاني/نوفمبر  ،)2017استعراض ممارسات المكاتب

اإلحصائية الوطنية

مؤشر أهداف التنمية المستدامة
واالعتبارات المنهجية في قياس رضا المواطنين عن الخدمات العامة  -مدخالت لمنهجية قياس ّ
.16.6.2
2
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•

•

مؤشرات أخرى ألهداف التنمية المستدامة ،فإن معظم
ثانياً ،في حين أن خدمات الرعاية الصحية والتعليم مشمولة ب ّ
مؤشرات األخرى تعتمد على مصادر إدارية ،أي أنها ال تقيس التجارب المباشرة لألشخاص ومستوى رضاهم
هذه ال ّ

معينة.4
عن الخدمات .كما أنها ترّكز أساساً على قياس التغطية الوطنية لخدمة ّ
مؤشر  16.6.2معالجته،
ثالثاً ،ال تُرصد الخدمات الحكومية في إطار األهداف األخرى ،ما يعكس
اً
قصور يمكن لل ّ
مكرس لتعزيز الحوكمة .ورغم أن هذا الهدف يرمي إلى قياس خدمات تسجيل المواليد في
ال ّ
سيما وأن الهدف ّ 16
قدمة.
إطار ال ّ
يلبي متطلبات قياس رضا المواطنين عن الخدمات العامة الم ّ
مؤشر  ،16.9.1فإنه ال ّ

محددة
منسقةُ ،يقاس ال ّ
مؤشر  16.6.2من خالل خمس أسئلة قائمة على الخصائص ال ّ
لضمان الحصول على إحصاءات ّ
تحمل تكاليفها ،ونوعية المرافق،
لكل مجال من مجاالت الخدمات المشمولة ،مثالً إمكانية الوصول إلى الخدمة والقدرة على ّ

وما إلى ذلك.
•

تُطرح هذه األسئلة الخمس قبل السؤال المتعّلق بمستوى الرضا عموماً .وذلك توخياً للدقة في اآللية اإلحصائية
مؤشر قياسه (استناداً
المقترحة لتقييم الرضا العام ،أي لضمان التعبير السليم عن المفهوم األساسي الذي يعتزم ال ّ
محددة لكل خدمة) .وقد خلُص خبراء قياس الحوكمة أن مدى رضا المواطنين عن الخدمات
إلى الخصائص ال ّ
العامة ال يتأثّر فقط بتجاربهم السابقة مع الخدمات العامة ،بل بتوقعاتهم في هذا المجال أيضاً .5وقد تتأثّر هذه
قدمي الخدمات لتفضيالت المواطنين؛ وبالتصورات العامة
التوقعات باالفتراضات الثقافية المتعّلقة بمدى استجابة م ّ

المروج له في وسائل اإلعالم؛ وبالتجارب الفردية لألصدقاء وأفراد العائلة والمعارف؛ وبكيفية
للخدمات على النحو
ّ
قدمي الخدمات أنفسهم عن نوع الخدمات التي يلتزمون بتوفيرها .فعلى سبيل المثال ،أظهرت التجارب
تعبير م ّ

الوطنية ،من خالل أشكال مختلفة من االستبيانات ،أن المجيبين األكثر تعليماً الذين يتفاعلون على نحو أكثر توات اًر

6
ويعزى ذلك إلى
مع حكوماتهم ،لديهم توّقعات أعلى لما قد ُيعتبر خدمة عامة "بنوعية جيدة" ،مقارنة ببقية السكان ُ .
أن الحاصلين على تعليم أعلى قد يتمتعون بوعي أكبر بحقوقهم والتزامات حكوماتهم تجاههم.

•

تعدد العوامل المؤثّرة على توقعات المواطنين للخدمات العامة ،واختالف هذه التوقعات باختالف السياقات
وفي ظل ّ

محددة التي تُقاس في
الوطنية والفئات السكانية ،تستلزم هذه المنهجية إرساء فهم مشترك لدى المجيبين بالجوانب ال ّ
قدم هذه المنهجية إلى المجيبين معلومات موجزة عن
إطار تقييم توفير الخدمات "الجيدة النوعية" .ولهذا الغرض ،ت ّ

مجموعة مشتركة من خصائص التي تُحدد الخدمات "الجيدة النوعية" قبل السؤال عن رضاهم العام.
•

كما أظهرت التجارب الوطنية أن طرح األسئلة المتعّلقة بخصائص الخدمات العا مة قبل طرح السؤال بشأن الرضا

العام يساعد المجيبين على تذ ّكر تجربتهم األخيرة بدّقة أكبر.7

4
5
6
7

المؤشرات  a.1.4و .c.1.4للخدمات التعليمية.
المؤشرات  ،3.8.1و ،3.5.1و b.1.3بالنسبة لخدمات الرعاية الصحية ،و ّ
ّ
Nick Thijs, 2011, Van Ryzin, 2004, for instance ;See Ellen Lust et al., 2015
أدلة من المكسيك،المسح الوطني للجودة واألثر الحكومي ENCIG( .2017

المرجع نفسه.

3
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•

ويمّثل إطار منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي لخدمات المواطنين ( OECD 2015,

 )Government at a Glanceمصد اًر مرجعياً رئيسياً في تحديد الخصائص المتّصلة بمجاالت الخدمات
قدمة إلى المواطنين بتقييم ثالثة أبعاد
المشمولة في ال ّ
مؤشر  .16.6.2يقيس هذا اإلطار جودة الخدمات العامة الم ّ
رئيسية هي الوصول ،واالستجابة والموثوقية/الجودة .1098ويقيَّم كل ٍ
بعد من هذه األبعاد الثالثة من خالل خصائص

محددة.
ّ
•

يوّفر إطار منظمة التعاون االقتصادي والتنمية لخدمات المواطنين قائمة شاملة من الخصائص ،التي يمكن تقييمها
مؤشر  16.6.2من أهداف التنمية
مؤشر عالمي واحد .ولذلك ،يرّكز ال ّ
على نحو عملي ومفيد في سياق أكثر من ّ

المستدامة على مجموعة فرعية محدودة من الخصائص لقياس رضا المواطنين عن خدمات الرعاية الصحية

محددة استناداً إلى التحليل اإلحصائي الذي أُجري على مجموعات البيانات
والتعليم .وقد اختيرت هذه المجموعة ال ّ
المتاحة ،وتحديداً من مؤسسة أفروبارومتر ( )Afrobarometerوالدراسة االستقصائية األوروبية لنوعية الحياة.
تحوفية وعنقودية لتحديد "الدوافع" الرئيسية للرضا العام
وقد خضعت هاتان المجموعتان من البيانات إلى تحليالت ّ
من بين العديد من الخصائص األخرى ،في ما يتعّلق بخدمات الرعاية الصحية والتعليم .11ويعرض الجدول أدناه
مؤشر  16.6.2في تقييم
نتائج التحليل التجريبي لهذه المجموعة الفرعية من الخصائص الخمس التي يستخدمها ال ّ

الرضا المواطنين في المجاالت المختارة:

أهم "عوامل" الرضا عن خدمات الرعاية الصحية والتعليم (في أوروبا وأفريقيا)
خصائص الخدمات العامة التي َّ
تبين أنها ّ
الخصائص

خدمات الرعاية الصحية

خدمات التعليم

1

إمكانية الوصول (تشمل مجموعة واسعة من القضايا

إمكانية الوصول (القرب الجغرافي)

مثل القرب الجغرافي ،والتأخير في الحصول على
موعد ،ووقت االنتظار لرؤية الطبيب في يوم الموعد)
2

يسر التكلفة

يسر التكلفة

3

جودة المرافق

جودة المرافق

4

المساواة في المعاملة بين الجميع

المساواة في المعاملة بين الجميع

5

المجاملة والعالج (طريقة تعامل موظفي الرعاية الصحية) الفعالية في تقديم الخدمات (جودة التعليم)

المصدر :التحليل اإلحصائي لمركز أوسلو للحكم التابع لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي.2019 ،
8

ويقاس مستوى "الوصول" ،من خالل ثالث خصائص هي" :يسر التكلفة" و"القرب الجغرافي" و"إمكانية الوصول إلى المعلومات".

 9وفي إطار "االستجابة"ُ ،ينظر في ثالث خصائص هي" :نهج محوره المواطن على المواطن (المجاملة والعالج والخدمات
المتكاملة)" ،و"مطابقة الخدمات لالحتياجات الخاصة" ،و"حسن التوقيت".

10
فعالة" ،و"االتساق بين تقديم الخدمات والنتائج
وفي إطار "الموثوقية/الجودة"ُ ،ينظر في ثالث خصائص هي" :تقديم الخدمات نتائج ّ
المحّققة" ،و"األمن/السالمة".
ُ
11
يتس َن إجراء التحليل التجريبي نفسه في هذا
في غياب مجموعات بيانات إقليمية أو عالمية عن الرضا عن الخدمات الحكومية ،لم ّ
المجال من الخدمات .ولتقييم الرضا عن الخدمات الحكومية ،تُستخدم خصائص مماثلة لتلك المستخدمة في تقييم خدمات الرعاية

الصحية والتعليم ،مع التركيز أوضح على معيار "حسن التوقيت".

4
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•

ُيقصد باألسئلة المتعّلقة بخصائص الخدمات توفير معطيات مفيدة ُيسترشد بها لوضع السياسات الوطنية .وإن
خصوصية المعلومات المستخلصة من خالل هذه األسئلة ،مع التركيز على تجارب المواطنين بدالً من تصوراتهم،
من شأنها أن تحّقق فائدة أكبر في صياغة السياسات العامة من البيانات المستقّلة الخاصة بتصورات المواطنين
عن الرضا العام ،والتي قد ال تكشف فعلياً عن "ما يلزم إصالحه".

المفاهيم:
•

الخدمات العامة :كما ذكرت مفوضة األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان " ،تتولى الدول مسؤولية تقديم أنواع مختلفة

عد تقديم تلك الخدمات أساسياً
وي ّ
من الخدمات إلى سكانها ،بما في ذلك خدمات التعليم والصحة والرعاية االجتماعيةُ .
مقدماً للخدمات
لحماية حقوق اإلنسان ،كالحق في المسكن والصحة والتعليم والغذاء .ويكون دور القطاع العام بوصفه ّ
أو منظماً لعملية توفير الخدمات من قبل القطاع الخاص حاسماً إلعمال جميع حقوق اإلنسان ،وبصفة خاصة الحقوق

االجتماعية واالقتصادية".12

ورغم وجود تعاريف عديدة لـمفهوم "الخدمات العامة" ،فهي تتشابه في ما بينها من حيث التركيز على "المصلحة
تعرف المفوضية األوروبية هذه الخدمات بوصفها "الخدمات
المشتركة" وعلى "مسؤولية الحكومة" .فعلى سبيل المثالّ ،
التي تُحددها السلطات العامة في الدول األعضاء على أنها تخدم المصلحة العامة ،وتخضع بالتالي اللتزامات الخدمة
العامة" .13وبالمثلِّّ ،
لقيم ومبادئ الخدمة العامة واإلدارة (االتحاد األفريقي )2011 ،الخدمة
يعرف الميثاق األفريقي َ
العامة بأنها "أي نشاط خدماتي أو نشاط يتعّلق بالمصلحة العامة يخضع لصالحيات اإلدارة الحكومية".

•

مؤشر  16.6.2بدّقة نطاق خدمات الرعاية الصحية والتعليم ،لضمان التركيز
تحدد منهجية ال ّ
خدمات "المصلحة العامة"ّ :

الفعلي على المصلحة العامة .ففي حالة خدمات الرعاية الصحية ،على سبيل المثال ،يمكن القول عن خدمات الرعاية

قدم للجميع ،وفي المناطق الحضرية
الصحية الوقائية واألولية أنها فعالً من خدمات المصلحة العامة ،إذ أنها خدمات ت ّ
قدم الرعاية الصحية من الدرجة الثالثة.
والريفية على السواء .لكن قد يختلف الوضع بالنسبة إلى المستشفيات التي ت ّ

المتخصصة.
تتطرق األسئلة المتعّلقة بخدمات الرعاية الصحية إلى مسألتي الرعاية في المستشفيات والرعاية
لهذا ،ال ّ
ّ
عدادي أنها فعالً من خدمات المصلحة
كذلك ،في حالة الخدمات التعليمية ،يمكن القول عن خدمات التعليم االبتدائي واإل ّ
تتطرق األسئلة المتعّلقة بالخدمات التعليمية إلى التعليم الجامعي.
العامة ،بحكم طابعها العالمي .لهذا ،ال ّ
•

مؤشر  16.6.2على
"التجربة األخيرة" في االستفادة من الخدمات العامة خل ل االثني عشر شهراً الماضية :يرّكز ال ّ
ويحدد فترة مرجعية هي "االثني عشر شه اًر الماضية"،
"التجربة األخيرة للمجيبين في االستفادة من الخدمات العامة"،
ّ

 12ممارسات الحكم الرشيد لحماية حقوق اإلنسان (منشورات األمم المتحدة ،رقم المبيع  ،)E.07.XIV.10الصفحة  - 38المذكورة

في تقرير مفوضة األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان عن دور الخدمة العامة كعنصر أساسي من عناصر الحكم الرشيد في تعزيز

حقوق اإلنسان وحمايتها ،مجلس حقوق اإلنسان ،الدورة الخامسة والعشرون 23 ،كانون األول/ديسمبر A/HRC/25/27 ،2013
European Commission’s 2011 Communication regarding ‘A Quality Framework for Services of 13

General Interest in Europe’, p. 3
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تحيز ال ذاكرة .وهذا يعني أن المشاركة في المسح تنحصر فقط بالمجيبين الذين
تفادياً للتأثير المتداخل
ّ
وللحد من تأثير ّ
استفادوا من الرعاية الصحية والتعليم والخدمات الحكومية خالل االثني عشر شه اًر الماضية.
•

المعايير الخاصة بالخدمات  -أو "الخصائص" :توضح مفوضة األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان أن "يش ّكل النهج
القائم على حقوق اإلنسان إزاء الخدمات العامة جزءاً ال يتج أز من تصميم جميع عمليات تقديم الخدمة العامة وتوفيرها

قدم اإلطار المعياري لحقوق اإلنسان مقياساً قانونياً هاماً لقياس كيفية تصميم الخدمة العامة
وتنفيذها ورصدها .فأوالً ،ي ّ
وتقديمها بشكل جيد ،ومدى وصول المنافع إلى أصحاب الحقوق ."14فعلى سبيل المثال ،تحدد اللجنة المعنية بالحقوق
تيسر الدول وتراقب توافر الخدمات الصحية وإمكانية الحصول عليها
االقتصادية واالجتماعية والثقافية أنه "ينبغي أن ّ
متنوعة من الخدمات ذات الصلة بالصحة التي تتراوح بين مراقبة
ومقبوليتها ونوعيتها .ويشمل هذا الواجب مجموعة ّ

تفشي األمراض المعدية وضمان صحة األمهات وتوفير المرافق المناسبة لألطفال ."15كذلك ،في ما يتعّلق بالخدمات

تشدد اللجنة نفسها على أنه "ينبغي للدول أن تعتمد نهجاً قائماً على حقوق اإلنسان ،لضمان الحفاظ على
التعليميةّ ،
محددة
المستوى التعليمي المناسب وعدم استبعاد أي طفل على أساس العرق أو الدين أو الموقع الجغرافي أو أي سمة ّ
أخرى" .16

•

خدمات الرعاية الصحية :تتمحور األسئلة المتعّلق ة بخدمات الرعاية الصحية حول تجارب المجيبين (أو تجارب طفل
في أسرتهم المعيشية يحتاج إلى العالج ورافقه المجيب إلى الطبيب) مع خدمات الرعاية الصحية األولية (خالل االثني

أي خدمات الرعاية الصحية األساسية التي توّفرها الحكومة/عيادة الصحة العامة ،أو التي يغطيها
عشر شه اًر الماضية)ّ ،

قدمها المؤسسات الخاصة ،ما دامت هذه الخدمات
نظام الصحة العامة .وقد تشمل خدمات الرعاية الصحية تلك التي ت ّ
ويطلب تحديداً من المجيبين عدم اإلشارة في
تُ ّ
قدم بتكلفة ميسورة (أو ال) للمستفيدين ،في إطار نظام الصحة العامةُ .
المتخصصة (مثل العمليات
أي من تجاربهم مع خدمات الرعاية الطبية في المستشفيات أو الرعاية
إجاباتهم إلى ّ
ّ
طاة من نظم الرعاية الصحية الممولة من القطاع العام
الجراحية) ،أو العناية باألسنان (خدمات رعاية األسنان غير مغ ّ

في بلدان عديدة) .ترّكز األسئلة المعنية بخصائص الخدمات الرعاية الصحية على  )1إمكانية الوصول ،أي القرب
الجغرافي ،والتأخير في الحصول على موعد ،ووقت االنتظار لرؤية الطبيب في يوم الموعد؛ ُ )2يسر التكلفة؛  )3جودة
المرافق؛  )4المساواة في المعاملة بين الجميع و )5المجاملة والعالج (طريقة تعامل موظفي الرعاية الصحية)

•

الخدمات التعليمية :ترّكز األسئلة المعنية بخصائص الخدمات التعليمية على تجربة المجيبين مع نظام التعليم الرسمي
تضم أطفاالً من الفئة
على مدى االثني عشر شه اًر الماضيةّ ،
أي أنها ترّكز على ما إذا كانت األسر المعيشية للمجيبين ّ

أي
العمرية المشمولة في التعليم االبتدائي والثانوي في البلد .وتُعرَّف المدارس الرسمية على أنها "المدارس التي ال ترتّب ّ
رسوم دراسية خاصة أو مدفوعات رئيسية على أهل أو أوصياء الطفل الملتحق بالمدرسة؛ وهي مدارس تمولها الدولة".

14

تقرير مفوضة األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان عن دور الخدمة العامة كعنصر أساسي من عناصر الحكم الرشيد في تعزيز

حقوق اإلنسان وحمايتها ،مجلس حقوق اإلنسان ،الدورة الخامسة والعشرون 23 ،كانون األول/ديسمبر A/HRC/25/27 ،2013

 15اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ،التعليق العام رقم ) 14(2000بشأن الحق في التمتع بأعلى مستوى من

الصحة يمكن بلوغه ،الفقرة .4

 16اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ،التعليق العام رقم ) 13(1999بشأن الحق في التعليم ،الفقرة .1
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ويطلب من المجيبين تقديم ردود منفصلة للمدارس االبتدائية والثانوية ،إذا ما كان األطفال في أسرهم المعيشية في مراحل
ُ

تعليمية مختلفة .وترّكز األسئلة المعنية بخصائص خدمات التعليم على  )1إمكانية الوصول (مع التركيز على القرب
الجغرافي)؛ ُ )2يسر التكلفة؛  )3جودة المرافق؛  )4المساواة في المعاملة بين الجميع  )5الفعالية في تقديم الخدمات
(جودة التعليم)

•

الخدمات الحكومية :ترّكز مجموعة األسئلة المعنية بالخدمات الحكومية حص اًر على نوعين من الخدمات  )1(:خدمات
الحصول على وثائق الهوية الصادرة عن الحكومة (مثل بطاقات الهوية الوطنية وجوازات السفر ورخص القيادة وبطاقات
ويعزى هذا التركيز الخاص على
الناخبين) ( )2خدمات التسجيل المدني ألحداث الحياة مثل الوالدات والزواج والوفياتُ .

المتكرر على هذه الخدمات .وتركز األسئلة المتعّلقة بخصائص الخدمات
هذين النوعين من الخدمات إلى اإلقبال العالي و ّ
الحكومية على ( )1إمكانية الوصول؛ ُ )2يسر التكلفة؛  )3المساواة في المعاملة بين الجميع  )4فعالية تقديم الخدمات
(عملية التسليم بسيطة وسهلة الفهم)؛ و )5حسن التوقيت.

التعليقات والقيود:

التحيز نحو 'مستخدمي' الخدمات العامة
مجموعة من األسئلة التكميلية الموصى بها لمعالجة
ّ
•

مؤشر  16.6.2من أهداف التنمية المستدامة حول "التجربة األخيرة" لألشخاص في مجال الخدمات
يتمحور ال ّ
العامة ،ما يستدعي التركيز على تجارب المستفيدين من الخدمات ،بدالً من التركيز على تصورات غير المستفيدين.

•

ولذلك ،تُشجَّع المكاتب اإلحصائية الوطنية ،على وضع ثالثة أسئلة تكميلية لكل مجال من مجاالت الخدمات،
مؤشر
(انظر قسم المنهجية) قبل
خصصين لإلبالغ العالمي عن تحقيق ال ّ
ّ
التطرق إلى "السؤالين ذوي األولوية" الم ّ

إن لتجارب المستفيدين أهمية كبيرة ،ولكن من المهم أيضاً فهم تجارب وتص ّورات األشخاص الذين يحصلون على
الخدمات من جهات أخرى ،أو الذين ال يحصلون على الخدمات إطالقاً.

 . 16.6.2وتساعد هذه األسئلة اإلضافية في الوقوف على تجربة كل من مستخدمي وغير مستخدمي الخدمات
على السواء .كما تسهم في تحديد المجموعات السكانية الفرعية التي احتاجت إلى الرعاية الصحية والتعليم والخدمات

الحكومية من دون أن تتمكن من الوصول إليها ،إضافة إلى العقبات التي حالت دون وصولها إلى الخدمات

المطلوبة .بالنسبة لواضعي السياسات ،توّفر هذه األسئلة اإلضافية معلومات بالغة األهمية لتصميم البرامج ال ارمية
عادة ما تُترك
إلى تقديم خدمات "ال تترك أحداً خلف الركب" .غير إن مسألة األخذ أو عدم األخذ بهذه المعلومات ً
لتقدير كل من البلدان المعنية ،حيث أن بعضها قد يكون بدأ بالفعل بجمع معلومات مماثلة من خالل المسوح

القائمة.
مؤشر  ،16.6.2بتركيزه على المستفيدين من الخدمات ،قد يفضي إلى سوء
في المقابل ،فإن
المالزم لل ّ
ّ
التحيز في االنتقاء ُ
عداد المجموعات المختلفة إلى التفاعل مع مؤسسات الدولة .بعبارة أخرى ،فإن التركيز
القياس بحكم التباين الكامن في است ّ
مؤشر يشمل فقط المجيبين الحاصلين
على "التجربة األخيرة في االستفادة من الخدمات العامة" يعني ضمناً أن مقام هذا ال ّ
مؤشر قد يفتقر إلى الدّقة
على االمتيازات الكافية للوصول إلى الخدمات العامة خالل العام المنصرم .وهذا يعني أن حساب ال ّ
في ما يتعّلق بقياس نسبة األشخاص الذين لم يتم ّكنوا من الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية أو التعليم أو الخدمات
7
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المتعددة،
الحكومية المطلوبة ،أو لم يرغبوا بذلك ،خالل االثني عشر شه اًر الماضية ،نتيجة الحواجز االجتماعية واالقتصادية
ّ

والناجمة غالباً عن أشكال متداخلة من التهميش (مثل األقليات اإلثنية ،والمهاجرين ،والمسنين ،والعمال غير الحاملين للوثائق

األقل حرماناً
الالزمة) .وبالتالي ،إن مستويات الرضا العام المبّلغ عنها في ال ّ
مؤشر  16.6.2يمكن أن ّ
تعبر عن تجربة الفئات ّ
أكثر من الفئات األخرى .وقد ُيعزى ذلك إلى سهولة وصول هذه المجموعات إلى الخدمات العامة ،لما لديها من إمكانات
مالية ولوجستية وفكرية ،ولثقتها بأن االستفادة من الخدمات العامة يأتي في صالحها.

توزيع نقاط اإلجابات:
•

موحد في نموذج األسئلة واألجوبة .وتشير األدّلة
لضمان االتساق في القياس على صعيد دولي ،ينبغي اتباع نهج ّ
المتاحة من خالل التحليل التجريبي ،وغيره من تجارب مكاتب اإلحصاء الوطني ،إلى أن أفضل البدائل هو اعتماد
مقياس ليكرت الرباعي النقاط مع االرتكاز على مقياس االستجابات اللفظية .ويوّفر مقياس ليكرت الرباعي النقاط
المجموعة األمثل من خيارات اإلجابة على األسئلة المطروحة .وذلك يتيح كشف أكبر قدر ممكن من االختالفات

مؤشر .وفي الوقت نفسه ،تفيد هذه اآللية في وضع خيارات يسهل فهمها بالنسبة للمجيبين
المجدية في قياس ال ّ

ٍ
بشكل جيد .كما أظهرت التجارب أن تقديم عدد قليل جداً من خيارات
الذين ال يجيدون الحساب أو القراءة والكتابة
اإلجابة (مثل "نعم /ال") ال يسمح بالكشف عن اختالفات كثيرة في اآلراء ،ال بل من شأنه أن ُيحبط بعض المجيبين

تعبر بدّقة عن مستوى رضاهم .والمبادئ التوجيهية لقياس الرفاه الذاتي،
لشعورهم بأن الخيارات المطروحة ال ّ
الصادرة عن منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي في العام  ،2013تُح ّذر من استخدام نماذج أجوبة
مثل "موافق/غير موافق ،صح/خطأ ،ونعم/ال لقياس الرفاه الذاتي ،تفادياً الحتمال اختيار اإلجابة المقبولة أو

المستصوبة اجتماعياً" .وفي الوقت نفسه ،أظهرت التجارب أن كثرة الخيارات في اإلجابات قد ترهق المجيبين
تميزه
سيما إذا كان الفرق بين فئات اإلجابات المقترحة أصغر من أن ّ
(نطاق يتراوح مثالً بين  7و 10نقاط) ،ال ّ
القد ارت الذهنية لبعض المجيبين.

•

تختلف المدارس الفكرية حول ما إذا كان العدد المفرد أو المزدوج من فئات اإلجابات هو األفضل عند استخدام
متوسطة من الردود ُيلزم المجيبين بإعطاء رأي إيجابي أو سلبي فقط،
مقياس ليكرت  .Likertأن استبعاد الفئة ال ّ
وقد يرى بعضهم في ذلك نهجاً محبطاً .لهذا ،فإن العديد من المكاتب اإلحصائية الوطنية في سياقات البلدان النامية

تفضل استخدام مقياس ليكرت من دون إدراج قيمة محايدة (مثل "ال راض وال غير راض") .وتعّلل المكاتب
ّ
اإلحصائية الوطنية خيارها هذا بتجربتها الطويلة األمد في مجال المسوح التي أظهرت أن اإلجابة المحايدة تعطي

لنسبة كبيرة (غالباً ما تكون أغلبية) من المجيبين مبر اًر لالمتناع عن إبداء آرائهم ،واالختباء وراء هذه النقطة

المحايدة.
•

مؤشر  16.6.2تستخدم مقياس ليكرت ثنائي من أربع نقاط وخيارات مزدوجة
لذلك فإن منهجية المسح المعتمدة لل ّ
بشدة"
بشدة" ،و "أوافق" ،و"أعارض" ،و"أعارض ّ
لكل األسئلة (لالتساق الداخلي) ،مع التسميات التالية" :أوافق ّ

اض"" ،غير ر ٍ
اض جداً"" ،ر ٍ
لألسئلة المتعّلقة بالخصائص ،و"ر ٍ
اض" ،غير راض إطالقاً" لألسئلة المتعّلقة بالرضا

العام .خيارات "ال أعرف" و "رفض اإلجابة" متاحة أيضا ،ولكن ال تُق أر بصوت عال ،كي ال توّفر للمجيبين وسيلة
للتهرب من إعطاء إجابة صريحة حول الموضوع المطروح.
سهلة ّ
8
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•

مؤشر  16.6.2تستخدم مقياس ليكرت ثنائي من أربع نقاط مع خيارات مزدوجة
لذلك فإن منهجية المسح المعتمدة لل ّ

بشدة" لألسئلة
بشدة" ،و "أوافق" ،و"أعارض" ،و"أعارض ّ
لكل األسئلة (لالتساق الداخلي) ،والتسميات التالية" :أوافق ّ
اض"" ،غير ر ٍ
اض جداً"" ،ر ٍ
المتعّلقة بالخصائص ،و"ر ٍ
اض" ،غير راض إطالقاً" لألسئلة المتعّلقة بالرضا العام.
خيارات "ال أعرف" و "رفض اإلجابة" متاحة أيضا ،ولكن ال تُق أر بصوت عال ،كي ال توّفر للمجيبين وسيلة سهلة
للته ّرب من إعطاء إجابة صريحة حول الموضوع المطروح .إذا اختار المجيبون جواب "ال أعرف" ،على القائمين
بالمسح أن يكرروا السؤال ويطلبوا منهم تقديم أفضل تخمين .وال ينبغي استخدام خياري "ال أعرف" و "أرفض
اإلجابة" إال كمالذ أخير.

اختيار أبعاد التفصيل المناسب

األطر القانونية الدولية ذات الصلة

المؤشر  16.6.2إلى توفير فهم أفضل الختالف فرص الوصول على الخدمات وجودتها الخدمات بحسب المناطق
ويهدف
ّ
والفئات السكانية ،وهو هدف يدعمه القانون الدولي لحقوق اإلنسان.
•

وتنص المادة (25ج) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على حق كل مواطن في الوصول إلى
قدم المساواة عموماً مع سواه .وتذ ّكر مفوضة األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان ،في تقريرها
الخدمة العامة على ّ

"يتعين على الدول ،عندما تنظر
عن دور الخدمات العامة كعنصر أساسي في تعزيز حقوق اإلنسان وحمايتها ،بأنه ّ

سهل فيها الخدمات العامة إعمال حقوق اإلنسان ،أن تضع في اعتبارها أن هناك مجموعات
في الطريقة التي تُ ّ
ديمغرافية في كل مجتمع قد تكون محرومة من الحصول على الخدمات العامة ،وهي النساء واألطفال والمهاجرون

واألشخاص ذوو اإلعاقة وأفراد الشعوب األصلية والمسنون .وعلى الدول أن تضمن عدم المساس بحقوق اإلنسان

الت ي يجب أن تتمتع بها تلك المجموعات وأن تمكنها من الحصول على الخدمات العامة المناسبة" .17كما تُلفت
المفوضة السامية إلى أن "الفقر يش ّكل عائقاً رئيسياً أمام الحصول على الخدمات العامة".

•

إن االلتزام بضمان المساواة وعدم التمييز معترف بها في المادة  2من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ،كما في

العديد من صكوك األمم المتحدة لحقوق اإلنسان ،مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (المادتان

 2و ،)26العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية (المادة )) ،2(2واتفاقية حقوق الطفل

(المادة  ،)2واالتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (المادة  ،)7واتفاقية حقوق

عبر الخدمات العامة عن االلتزام الفوري للدول بضمان اتخاذ تدابير مدروسة
األشخاص ذوي اإلعاقة (المادة  .)5وتُ ّ

ومحددة األهداف لكفالة تحقيق مساواة الموضوعية فعلية ،وبإتاحة فرص متساوية لجميع األفراد في التمتّع بحق
ّ
الوصول إلى الخدمات العامة.

تحليل تجريبي

استناداً إلى التحليل اإلحصائي لمجموعات البيانات المتاحة بشأن رضا المواطنين عن خدمات الرعاية الصحية والتعليم ،فإن

(المحدد األهم لمستويات الرضا)،
المتغيرات الديمغرافية التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمدى رضا المواطنين تتمّثل في ( )1الدخل
ّ
ّ
17

تقرير مفوضة األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان عن دور الخدمة العامة كعنصر أساسي من عناصر الحكم الرشيد في تعزيز

حقوق اإلنسان وحمايتها ،مجلس حقوق اإلنسان ،الدورة الخامسة والعشرون 23 ،كانون األول/ديسمبر A/HRC/25/27 ،2013
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( )2النوع االجتماعي )3( ،مكان اإلقامة (الريفية/الحضرية) )4( ،مستوى التعليم .18وال يظهر أي ارتباط ذي داللة إحصائية
بين عمر المجيبين ومستويات الرضا.
العينات
اختيار ّ
•

مؤشر  16.6.2في المسوح الوطنية
يتعّين على المكاتب اإلحصائية الوطنية السعي إلى إدراج مجموعات أسئلة ال ّ
الواسعة النطاق ،مع مراعاة األحجام الكبيرة الالزمة من العينات لتصنيف النتائج حسب المجموعات الفرعية
الديمغرافية وحسب المنطقة اإلدارية.

•

وهذا النوع من "مسوح المستخدمين/المستفيدين" ،الذي يطلب من المجيبين تقييم مستوى رضاهم "استناداً إلى تجربتهم

األخيرة في االستفادة من الخدمات العامة في الـ 12شه اًر الماضية" ،قد يرتّب بعض اآلثار على الموارد مثل الوقت
عداد
بعينات كبيرة الحجم
للتوصل إلى تقديرات موثوقة أل ّ
والتكاليف والموارد األخرى .لكن ،ال ّبد من االستعانة ّ
ّ
المستفيدين من الخدمات العامة .ويرّجح ذلك إلى أن مشاركة بعض المجيبين في المسح ستنتهي عند إعالنهم أنهم
لم يستفيدوا من الرعاية الصحية/التعليم/الخدمات العامة الحكومية في األشهر الـ  12الماضية.

•

بدالً من ذلك ،يمكن للمحاورين أن يطلبوا التحدث إلى "الشخص في األسرة المعيشية الذي يأخذ األطفال عادة إلى
قدمة ،ويمكن
المدرسة وإلى العيادة الصحية" .في الواقع ،قد تختلف الفئة السكانية المستهدفة تبعاً لنوع الخدمة الم ّ
مؤشر  16.6.2وفقاً لذلك .فعلى سبيل المثال،
تصميم استراتيجية أخذ العينات لكل من الخدمات المشمولة في ال ّ

من المحتمل أن يكون أكثر المستفيدين من الخدمات الصحية في الفترة المعنية هم األطفال دون سن الخامسة،
والنساء الحوامل ،والنساء في سن اإلنجاب ،والمسنون ،و/أو البالغون الذين تزيد أعمارهم عن  50عاماً .ويمكن
تحديد "فئات مستهدفة" لكل نوع من أنواع الخدمات ،وتصميم استراتيجيات ألخذ العينات الخاصة بكل خدمة وفقاً

•

محددة.
للفئات ال ّ

وينبغي للمكاتب اإلحصائية الوطنية ّأال تُقلل من شأن الصعوبات المتصلة بإنتاج تقديرات موثوقة للفئات
يتعين إجراء بحوث وتجارب إضافية لوضع المزيد
الضعيفة/األقليات .وبالنظر إلى الخصائص الفريدة لهذه الفئاتّ ،

من المبادئ التوجيهية ع ن كيفية قياس مدى رضا الفئات الضعيفة/األقليات عن الخدمات العامة.

المنهجية
مبادئ توجيهية بشأن منهجية المسح
•

مؤشر  16.6.2بشأن الرعاية الصحية والتعليم والخدمات الحكومية في المسوح،
وحدة "إضافية" :يمكن إدراج أسئلة ال ّ

باستخدام هذه المجموعات اإلضافية من األسئلة المتعّلقة بالتركيبة السكانية لتصنيف النتائج الحقاً .كما تسمح هذه

المتغيرات االجتماعية واالقتصادية األخرى الواردة في المسوح األكبر،
الوحدة "اإلضافية" بتبويب مستويات الرضا مع
ّ
متعددة المداخل .ويتيح ذلك إجراء تحليل أشمل ألوجه التباين التي تشوب
مثل الظروف الصحية للمجيب ،في جداول ّ

تؤدي دو اًر حاسماً في تحديد مستويات الرضا.
عملية تقديم الخدمات ،كما يسهم في الكشف عن أبرز العوامل التي ّ
•
18

الفئات السكانية المستهدفة :المقيمون في البلد الذين تبلغ أعمارهم  18سنة أو أكثر.
– From the European Social Survey, the European Quality of Life Survey and the Afrobarometer

.”see more information in the section on “Data Availability
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•

عينة تمثيلية محتملة على الصعيد الوطني للسكان المقيمين ضمن
إطار أخذ العينات :ينبغي جمع البيانات على أساس ّ
العينة
أسرة معيشية داخل البلد ،بصرف النظر عن اللغة أو الجنسية أو وضع اإلقامة القانونية .كما يجب استخالص ّ

عداد الوطني .كافة األسر المعيشية وجميع األشخاص البالغين من العمر  18سنة فأكثر داخل األسرة
من بيانات الت ّ
ويتعين وضع إطار ألخذ العينات واعتماد أساليب اختيار العينات
المعيشية مؤهلون لإلجابة على مجموعة األسئلة.
ّ

ٍ
بشكل يتيح تصنيف النتائج على المستوى دون الوطني ،ومنح لكل فرد وأسرة معيشية من الفئات السكانية المستهدفة
اختيار محتمل ليس صف اًر.

•

"إضفاء الطابع الوطني/المحّلي" على االستبيان :يمكن بل وينبغي تكييف األسئلة أو "توطينها" بما يتناسب مع السياق

الوطني ،وذلك باستخدام المصطلحات المناسبة .بالنسبة لألسئلة  3و 8و ،13يمكن للمكاتب اإلحصائية الوطنية حذف

العناصر غير المناسبة من خيارات اإلجابة وإدراج عناصر إضافية ،بما يالئم في السياق المحّلي .19عند اإلبالغ عن

طن" ،مع قائمة بجميع التغييرات التي أُجريت على
نتائج االستبيان ،يُرفق التقرير بنسخة من االستبيان "المحلّي/المو ّ
االستبيان األساسي ،وجميع الترجمات باللغات المحلية.
•

عداد استبيان
يحق لجميع المجيبين في االستماع إلى االستبيان باللغة التي يختارونها .من حيث المبدأ ،يجب إ ّ
الترجمةّ :

العينة المختارة .لكن من الناحية العملية ،نظ اًر للتعقيدات
يقل عن  5%من ّ
مترجم لكل مجموعة لغوية تش ّكل ما ال ّ
فضل االكتفاء بست ترجمات باللغات المحلية
والتكاليف التي قد تترتّب عن ترجمة االستبيان إلى عدد كبير من اللغاتُ ،ي ّ
ٍ
بشدة بنوعية البيانات .وبما أن الحصول
تضر ّ
كحد أقصى .ومن شأن الترجمة الفورية من جانب القائمين بالمقابالت أن ّ
على ترجمات بجودة عالية يستغرق وقتاً طويالً ،على المكاتب اإلحصائية الوطنية أن تبدأ بهذه العملية قبل العمل
الميداني بوقت طويل ،إلتاحة اتّباع بروتوكول صارم للترجمة.

•

للحد من التعقيدات المحتملة لتصميم ترتيب طرح األسئلة التعليم أو الرعاية الصحية أو
عشوائية ترتيب الخدماتّ :
يتعين على بعض المجيبين
الخدمات الحكومية على المجيبين ،ينبغي اعتماد ترتيب عشوائياً ،قدر اإلمكان .بعبارة أخرىّ ،
الرد على مجموعة أسئلة خدمات الرعاية الصحية أوالً ،فيما يجيب آخرون على مجموعة أسئلة الخدمات التعليمية أوالً،
أو مجموعة أسئلة الخدمات الحكومية أوالً ،وينطبق ذلك أيضاً على مجموعة الثانية والثالثة من األسئلة .وبمعزل عن

الرد على المجموعات الثالث من األسئلة .كما يوصى باعتماد
الترتيب المتّبع في طرح األسئلة ،على جميع المجيبين ّ
الترتيب العشوائي نفسه لألسئلة المتعّلقة بخصائص الخدمات في كل من مجاالت الخدمة ،إن أمكن.
•

يجب ذكر الفترة المرجعية بوضوح :االثني عشر شه اًر الماضية

المتوسطة أو المرتفعة الدخل ،مثل "مرافق الرعاية الصحية
 19على سبيل المثال ،قد ال تنطبق بعض بنود اإلجابة على البيئات الريفية
ّ
مجهزة بشكل كاف أو تفتقر إلى األدوية" في السؤال  ،3أو "يحتاج األطفال إلى البقاء في المنزل للمساعدة في األعمال
غير ّ
المنزلية/العمل الزراعي" السؤال .8
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•

محددة
ينبغي قراءة جميع فئات اإلجابات بصوت ٍ
عال قبل تسجيل اإلجابات ،للتأ ّكد من أن اإلجابة التي يختارها المجيب ّ

•

عدادين استخدام التعاريف
يرجى الرجوع إلى إرشادات ال ّ
عداد للحصول على توجيهات إضافية بشأن المصطلحات :على ال ّ

تتضمن القائمة الكاملة من خيارات اإلجابة
على أساس جميع الخيارات الممكنة .يمكن إطالع المجيبين على بطاقة
ّ
لألسئلة التي تحتوي على عدد كبير من الخيارات (خالل قراءتها بصوت عال من قبل الشخص الذي يجري المقابلة).

واإلرشادات اإلضافية الواردة في االستبيان لتفسير المصطلحات أو األسئلة التي ال يفهمها المجيبون .ولضمان االتساق
عداد أن يحاول شرح المصطلحات باستخدام مصطلحاته
في طريقة تطبيق هذه المنهجية في مختلف البلدان ،ال ينبغي لل ّ
الخاصة.

•

عال على المجيبين ،تفادياً إلعطاء المجيبين
ال ينبغي قراءة خيارات "ال أعلم" أو "أرفض اإلجابة" أو "ال ينطبق" بصوت ٍ

لتجنب إبداء رأيه في موضوع السؤال .إذا اختار المجيبون جواب "ال أعلم" ،على القائمين بالمسح أن يكرروا السؤال
مبرر ّ
ّ
ويطلبوا منهم تقديم أفضل تخمين .وال ينبغي استخدام خياري "ال أعرف" و "أرفض اإلجابة" إال كمالذ أخير .يستخدم

عدادون ترمي اًز منفصالً لـخيا ارت "ال ينطبق" ( ،)97و"ال أعلم" ( )98و"أرفض اإلجابة" ( ،)99كما هو موضح في
ال ّ
االستبيان.
•

ينبغي إجراء تدريب دقيق على كيفية إجراء المقابلت ،وذلك لضمان اعتماد المبادئ التوجيهية لجمع البيانات بطريقة

إعداد المسوح.
موحدة ،وعدم تأثرها بالممارسات المحلية األخرى المتّبعة في ّ
ّ
االستبيان
قدمة
الم ّ

سأطرح عليكم اآلن بعض األسئلة بشأن طريقة تقديم الخدمات العامة في [اسم البلد].
مهمة ألنها تساعد على تحسين عملية توفير الرعاية الصحية والتعليم والخدمات الحكومية
إجاباتكم على هذا االستطلع ّ
في سائر البلدان.
ستبقى إجاباتكم سرية ،وسنجمعها إلى إجابات [ – xxحجم العينة] أشخاص آخرين يشاركون في المسح للحصول على

تترددوا في إبداء رأيكم بصراحة .ستستغرق هذه المقابلة
صورة شاملة .ال يمكن ألحد معرفة هويتكم من خلل إجاباتكم ،فل ّ

فرض أي جزاء على رفضكم المشاركة .هل ترغبون في المشاركة؟
حوالي  15دقيقة .لن ُي َ
دعونا نبدأ بـ [إدراج اسم الخدمة  -الرعاية الصحية أو التعليم أو الحكومة]
خدمات الرعاية الصحية
12
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أود أن أطرح عليكم بعض األسئلة حول تجربتكم مع خدمات الرعاية الصحية األولية خلل االثني عشر شهراً الماضية.
ّ
محدداً لمرافق الصحة العامة التي
[يستخدم اسماً ّ
ونعني بذلك خدمات الرعاية الصحية الم ّ
قدمة من عيادة حكومية/عامة ُ

قدم خدمات الرعاية الصحية األولية في البلد] أو من قبل طبيب/ممرض يعملون في القطاع الحكومي ،أو خدمات الرعاية
تّ
طيها نظام الصحة العامة [إن وجد في البلد].
الصحية التي يغ ّ
المتخصصة (على سبيل
أي من تجاربكم مع خدمات المستشفيات أو خدمات الرعاية الطبية
ّ
يرجى عدم تضمين إجاباتكم ّ
المثال ،إجراء عملية جراحية) .ال يشمل االستبيان خدمات العناية باألسنان.
 -1هل احتجت (أو احتاج طفل في أسرتكم) فحصاً طبياً أو علجاً خلل االثني عشر شهراً الماضية حقاً بحاجة؟
األقل فحصاً طبياً أو عالجاً خالل
ألف -نعم (احتجت فعالً ،أو احتاج طفل من أسرتي ،في مناسبة واحدة على
ّ
االثني عشر شه اًر الماضية)[ .انتقل إلى السؤال ]2

أي مناسبة فحصاً طبياً أو عالجاً خالل االثني عشر شه اًر
باء -ال (لم احتج ،أو احتاج طفل من أسرتي ،في ّ
الماضية)[ .توقف هنا .أو انتقل إلى مجال الخدمات التالي]
 .99أرفض اإلجابة
•

أي المستوى األساسي
تهدف األسئلة  1إلى  3إلى تقييم إمكانية الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية األولية ّ -
ٍ
قدمها ممارس عام أو طبيب أسرة أو أي مرفق صحي
للرعاية الصحية المتاحة لجميع المواطنين في بلد ما ،والتي ي ّ

قدم خدمات الرعاية الصحية األولية .إذا أفاد المجيبون أنهم استفادوا من خدمات المستشفيات أو خدمات
وطني ي ّ

قدمها طبيب القلب أو
المتخصصة خالل االثني عشر شه اًر الماضية ،مثل الخدمات
الرعاية
المتخصصة التي ي ّ
ّ
ّ
طبيب الغدد الصماء أو أخصائي الحساسية ،فال ينبغي األخذ بهذه التجارب عند اإلجابة على األسئلة من  1إلى

.3

•

أي الخدمات التي يمكن أن يتلّقاها المستفيدون
ترّكز األسئلة من  1إلى  3على خدمات الرعاية الصحية العامةّ ،
في عيادة حكومية/عامة ،أو من طبيب/ممرضة في القطاع الحكومي ،أو الخدمات التي يغطيها نظام الصحة
قدم بتكلفة
قدمها المؤسسات الخاصة ،ما دامت هذه الخدمات تُ ّ
العامة .قد تشمل خدمات الرعاية الصحية تلك التي ت ّ

ميسورة (أو ال) للمستفيدين ،في إطار نظام الصحة العامة.

•

أي فحص أو عالج طبي خالل االثني عشر شه اًر الماضية إلى
ُ
ويدعى المجيبون الذين قالوا إنهم لم يستفيدوا من ّ
طفل في أسرتهم المعيشية يحتاج إلى هذه الخدمات الطبية .يجب
كان
حال
في
،
5
إلى
1
األسئلة
على
اإلجابة
ٌ
أن تستند إجاباتهم إلى تجربتهم كأوصياء على الطفل المعني ،شرط أن يكونوا قد شاركوا شخصياً في الرعاية التي

•

يتلّقاها الطفل.
عرف اتفاقية حقوق الطفل بأنه كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة ،ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون
"تُ ّ
المنطبق عليه".

•

ويشمل "الفحص الطبي" الفحوص الطبية الوقائية المنتظمة والتشخيص ،إذا كان المجيب ُينظر إليها باعتبارها
مهمة.
ّ
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•
•

تُستبعد رعاية األسنان من الخيارات المطروحة ألن نظم الرعاية الصحية الممولة من القطاع العام في العديد من
طي خدمات العناية باألسنان.
البلدان ال تغ ّ

" ...متى احتجت فعلً"...وتُستخدم كلمة "فعالً" لضمان أن تُأخذ في االعتبار المشاكل الصحية المالئمة للمسح
تسبب له مشاكل صحية إضافية أو
أي الحاالت التي ين ُ
ظر إليها المجيب باعتبارها مثيرة للقلق أو أنها قد ّ
فقطّ ،
تراجع أكبر في صحته .وال يؤخذ بحاالت العدوى الطفيفة التي ال تحتاج إلى عناية طبية.

 -2هل حصلت [أو حصل طفل في أسرتك] على الفحص الطبي أو العلج اللزم في كل مرة احتجت فيها فعلً [أو طفل
في منزلك] إلى مثل تلك الخدمات؟

ألف -نعم ( حصلت [أو حصل طفل من األسرة] على الفحص الطبي أو العالج الالزم في كل مرة احتجت فيها
فعالً [أو احتاج طفل من األسرة] إلى هذه الخدمات) [انتقل إلى السؤال رقم.]4

باء -ال (لم أحصل [أو لم يحصل طفل من األسرة] على الفحص الطبي أو العالج الالزم في كل مرة احتجت فعالً
األقل)[ .انتقل إلى السؤال ]3
[أو احتاج طفل من األسرة] إلى هذه الخدمات ،في مناسبة واحدة على
ّ
 .99أرفض اإلجابة

 -3ما كان السبب الرئيسي لعدم إجراء الفحص أو العلج الطبي اللزم؟
ألف-

تحمل التكلفة (مكلف للغاية)
لم أستطع ّ

باء-

قائمة االنتظار طويلة (للحصول على موعد ،أو عند الذهاب إلى مرفق صحي بدون موعد)

جيم-

أي وسيلة نقل للوصول إليه
المرفق الصحي بعيد جداً أو ال تتوّفر ّ

دال-

جيد
لم أكن أعرف أي طبيب أو أخصائي صحي ّ

هاء-

لم يتوّفر الوقت الالزم بسبب العمل ،أو رعاية األطفال أو ألسباب أخرى

واو-

ٍ
بشكل أفضل من تلقاء نفسها.
حل
ُ
فضلت االنتظار لمعرفة ما إذا كانت المشكلة تُ ّ

زاي-

أخاف من األطباء أو المستشفيات أو الفحص أو العالج

حاء-

مرافق الرعاية الصحية غير نظيفة

طاء-

مجهزة تجهي اًز كافياً ،أو تفتقر إلى األدوية الالزمة
مرافق الرعاية الصحية غير ّ

ياء-

أسباب أخرى_____________________________________ :
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•

في حال لم يتم ّكن المجيب ،وال الطفل المعني في أسرته المعيشية ،من إجراء فحص طبي أو الحصول على العالج
يفسر سبب عدم تلقيه
الطبي الالزم عند الحاجة ،على المجيب أن يختار إجابته استناداً إلى تجربته الشخصية ،وأن ّ
الفحص/العالج الطبي.

•

تحمل التكلفة (مكلف للغاية)" على أنها "التكلفة أكبر من ذي قبل"؛ ويجب اختيار
ال ينبغي تفسير إجابة "لم أستطع ّ

•

"قائمة انتظار طويلة" :تستخدم هذه اإلجابة مع ( )1المجيبين الذين يواجهون تأخي اًر في الحصول على موعد (لرؤية

هذه اإلجابة في حال لم يستطع المجيب دفع ثمن العالج/الفحص.

أخصائي صحي) في وقت قريب بما فيه الكفاية لتلبية حاجتهم إلى الرعاية الصحية؛ ( )2المجيبين الذين أحجموا

عن طلب الرعاية الطبية جراء التصورات السائدة عن فترات االنتظار الطويلة؛ أو ( )3للمجيبين الذين اضطروا
إلى االنتظار فترة طويلة لرؤية أخصائي صحي يوم حاجتهم إلى الرعاية الطبية ،عند ذهابهم إلى المرفق صحي

من دون موعد.
•

بشكل أفضل من تلقاء نفسها" :يمكن أن تشمل هذه اإلجابة
"فضلت االنتظار لمعرفة ما إذا كانت المشكلة ُت ُح ّل
ٍ
ُ
الحاالت التي يفضل فيها المجيبون الشفاء بشكل طبيعي بدالً من اللجوء إلى األدوية أو الجراحة.

•

"لم أكن أعرف أي طبيب أو أخصائي صحي جيد " يمكن اختيار هذه اإلجابة إذا تع ّذر على المجيب العثور على

•

ترتبط إجابة "أخاف من األطباء أو المستشفيات أو الفحص أو العلج " بالقلق النفسي الذي يثيره أحياناً الموظفون

أطباء مختصين أو غيرهم من المهنيين الصحيين.

الطبيون أو المرافق الطبية ،بصرف النظر عن كفاءتهم المهنية.

 -4سأطرح عليكم اآلن بعض األسئلة بشأن آخر مرة أجريتم فيها [أو أجريتم لطفل في أسرتك] فحصاً أو علجاً طبياً،
في األشهر الـ  12الماضية.

عند التفكير في هذه التجربة األخيرة ،هل تقولون:
موافق

بشدة
ّ
4.1

كان من السهل الوصول إلى المكان الذي تلقيت فيه 3

موافق

غير

2

1

0

موافق

العالج الطبي.

غير

موافق

إطلقاً

ال

ينطبق
97

ال

أعلم
98

ارفض

اإلجابة

99

4.2

كانت نفقات خدمات الرعاية الصحية في مقبولة بالنسبة 3

2

1

0

97

98

99

4.3

مرافق الرعاية الصحية كانت نظيفة وفي حالة جيدة.

3

2

1

0

97

98

99

4.4

قدم المساواة في تلّقي خدمات 3
ُيعامل جميع الناس على ّ
الرعاية الصحية في منطقتك.

2

1

0

97

98

99

إليك/عائلتك.
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4.5

2

قضى الطبيب أو غيره من موظفي الرعاية الصحية الذين 3
قصدتهم وقتاً كافياً معك [أو مع الطفل من أسرتك] خالل

0

1

98

97

المعاينة.

•

يعني السؤال  4فقط المجيبين الذين تلّقوا خدمة الرعاية الصحية في األشهر الـ  12الماضية :يجب أن تستند

اإلجابة إلى التجربة المباشرة للمجيب مع خدمات الرعاية الصحية .إذا أفاد المجيب أنه لم يحصل على فحص أو

عالج طبي في كل مرة أتاح فيها إلى ذلك ،خالل األشهر الـ  12الماضية ،اختر إجابة "ال ينطبق" لألسئلة من
 4.1إلى .4.5
•
•

محددة آلخر خدمة رعاية صحية
يهدف السؤال  4إلى الطلب من المجيبين تقديم تقييمهم الشخصي لخصائص ّ
حصلوا عليها خالل االثني عشر شه اًر الماضية.
"كان من السهل الوصول إلى المكان الذي تلقيت فيه العلج الطبي" :هذا يعني أنه يمكن الوصول إلى مكتب

الطبيب أو العيادة أو المرفق الصحي بواسطة وسائل النقل العامة أو الخاصة دون صعوبات .كما تُشير هذه
اإلجابة إلى توّفر وسائل النقل المالئمة لوصول المجيب إلى مكتب الطبيب أو العيادة أو المركز الصحي (مثالً،

المتحركة ،فإنه سيجيب بـ"ال" ،أي
مجهزة لنقل الكراسي
ّ
إذا كان المجيب يستخدم كرسياً ّ
متحركاً واستخدم حافلة غير ّ
أنه واجه صعوبات) .كما يمكن للمجيبين النظر في مجموعة من القضايا األخرى ،مثل التأخير في الحصول على
موعد ،أو وقت االنتظار الطويل لرؤية الطبيب في يوم الموعد.
•

تصور المجيب بشأن المساواة في معاملة جميع
التمييز بين السؤال 4.4و :4.5في حين يرّكز السؤال  4.4على ّ
أفراد المجتمع من قبل الموظفين الطبيينُ ،يعنى السؤال  4.5على وجه التحديد بتجربة المجيب نفسه مع
الطبيب/األخصائي الصحي.

تلقاها طفل في
 -5عموماً ،ما مدى رضاك أو عدم رضاك عن جودة خدمات الرعاية الصحية األولية التي تلقيتها [أو ّ

أسرتك] في تلك االستشارة الطبية األخيرة؟ أي آخر مرة أجريت فيها [أو أجرى طفل في أسرتك] فحصاً أو عالجاً طبياً،
خالل االثني عشر شه ارً الماضية.
اض جداً
ر ٍ

اض
ر ٍ

اض
غير ر ٍ

اض إطلقاً
غير ر ٍ

ال ينطبق

ال أعلم

ارفض

3

2

1

0

97

98

99

اإلجابة

•

يهدف السؤال رقم  5إلى الطلب من المجيبين تقديم تقييمهم الشخصي لتجربتهم العامة مع خدمة الرعاية الصحية

•

يعني السؤال رقم  5فقط المجيبين الذين تلّقوا خدمة الرعاية الصحية خالل االثني عشر شه اًر الماضية :يجب أن
تستند اإلجابة إلى التجربة المباشرة للمجيب مع خدمات الرعاية الصحية .إذا لم يحصل المجيب على الفحص

األخيرة التي حصلوا عليها خلل االثني عشر شه ارً الماضية.
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الطبي أو العالج في المرة الوحيدة (أو في كل مرة) التي احتاج فيها فعالً إلى هذه الخدمات خالل االثني عشر

شه اًر الماضية ،يجب اختيار إجابة "ال ينطبق" على السؤال رقم .5

خدمات التعليم
ترّكز األسئلة القليلة التالية على تجربتك مع نظام المدارس العامة االبتدائية والثانوية .ونقصد بذلك المدارس العامة التي
تمولها الدولة.
ّ
 -6هل تضم أسرتك أطفاالً تتراوح أعمارهم بين  4سنوات و 16سنة؟
ألف -نعم (تضم أسرتي أطفاالً تتراوح أعمارهم بين  4سنوات و 16سنة)

باء -ال (ال تضم أسرتي أطفاالً تتراوح أعمارهم بين  4سنوات و 16سنة)
[توقف هنا .أو انتقل إلى مجال الخدمات التالي]

 .99أرفض اإلجابة
•

إذا اقتضت الحاجةُ ،يستعاض عن الفئة العمرية المذكورة أعاله (بين  4سنوات و 16سنة) بالفئة العمرية المناسبة
التي تشمل التعليم االبتدائي والثانوي في البلد.

 -7هل يذهب هذا الطفل (أو هؤالء األطفال) إلى مدرسة حكومية بصورة منتظمة؟

ألف -نعم [انتقل إلى السؤال رقم ( ]9جميع األطفال في منزلي الذين تتراوح أعمارهم بين  4و  16سنة يذهبون
إلى مدرسة حكومية بصورة منتظمة)

األقل من األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  4و
باء -ال [انتقل إلى السؤال رقم ( ]8طفل واحد من أسرتي على
ّ
 16سنة ال يذهب إلى مدرسة حكومية بصورة منتظمة)
 -98ال أعلم
 .99أرفض اإلجابة
•
•

تهدف األسئلة من  6إلى  8إلى تقييم إمكانية وصول الطفل/األطفال في أسرة المجيب إلى خدمات التعليم العام.

قدمها المدارس الحكومية (التي
التركيز على المدارس العامة :تُعنى هذه األسئلة حص اًر بالخدمات التعليمية التي ت ّ
تمولها الدولة) .على المجيبين الذين يرسلون أطفالهم إلى مدرسة خاصة ،أو الذين يتلّقى أطفالهم تعليماً منزلياً ،أن
ّ

يختاروا اإلجابة بـ "ال" على السؤال رقم  ،7و Aأو  Bمن السؤال رقم  ،8وال ينبغي أن يطلب منهم اإلجابة على

السؤالين  9و.10

•

" ...يذهب إلى مدرسة حكومية بصورة منتظمة" يعني أن األطفال يذهبون إلى المدرسة كل يوم باستثناء األيام
التي يكونون فيها مرضى ،أو في عطل المدرسية ،إلخ.
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 -8ما هو السبب الرئيسي لعدم ذهاب هذا الطفل/بعض األطفال في أسرتكم إلى المدرسة الحكومية بصورة منتظمة؟
ألف-

الطفل/األطفال في أسرتي ملتحقون بمدرسة خاصة [توقف هنا .أو انتقل إلى مجال الخدمات التالي]

يتبعون نظام التعليم البيتي [توقف هنا .أو انتقل إلى مجال الخدمات التالي]
الطفل/األطفال في أسرتي ّ

باء-

تحمل التكاليف (النفقات المتصلة بالمدرسة ،بما في ذلك الرسوم اإلدارية والكتب والزي الرسمي والنقل،
جيم -ال أستطيع ّ
مكلفة للغاية)
دال-

أقرب مدرسة بعيدة جداً و /أو وسائل النقل غير متوّفرة

هاء-

المرافق المدرسية في وضع سيئ

واو-

المدرسة ومجمعها غير آمنين

زاي-

المدرسون وغيرهم من موظفي المدارس ال يعاملون األطفال باحترام
ّ

حاء-

المدرسون ال يتمتّعون بالكفاءة الالزمة أو غير مدرَّبين تدريباً كافياً
ّ

طاء-

يتغيبون كثي اًر
المدرسون ّ

ياء-

على الطفل/األطفال البقاء في المنزل للمساعدة في األعمال المنزلية/العمل الزراعي

كاف-

ال توجد برامج تعليمية مالئمة ثقافياً أو دينياً

الم-

مجهزة لألطفال ذوي االحتياجات التعليمية الخاصة
المدرسة غير ّ

ميم-

أسباب أخرى_____________________________________ :

•
•
•

وعادة ما تفرض رسوماً دراسية.
تؤسسها وتديرها جهة خاصة وليس الدولة،
ً
المدارس الخاصة هي المدارس التي ّ
وعادة ما يتوّلى أحد
نظام التعليم البيتي ،المعروف أيضاً باسم "التعليم المنزلي" ،هو تعليم األطفال داخل المنزل.
ً

مدرس خاص أو معلم عبر اإلنترنت.
الوالدين مهمة التدريس ،أو ّ
تحمل تكاليف المدرسة (النفقات المتصلة بالمدرسة ،بما في ذلك الرسوم اإلدارية والكتب والزي
"ال أستطيع ّ

الرسمي والنقل ،مكلفة للغاية)" :قد ال تنطبق هذه الفئة من اإلجابات في السياقات التي تكون فيها المدارس العامة

مجانية تقريباً ،باستثناء عدد قليل من اللوازم المدرسية و/أو الرحالت الميدانية االختيارية.

•

"المرافق المدرسية في وضع سيئ" :يشير ذلك إلى المدارس التي تفتقر إلى مياه الشرب المأمونة وإلى مرافق
معرضة لمخاطر مثل
مراحيض منفصلة للفتيات والفتيان ،أو أن هذه الخدمات محدودة؛ أو أن المباني المدرسية ّ
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السقوف المشّققة أو العفن أو الرصاص أو األسبستوس أو تلوث الهواء في األماكن المغلقة؛ و/أو أن المباني
المدرسية والفصول الدراسية تفتقر إلى النظافة الدائمة و/أو تحتوي مواد النفايات الضارة.
•

يتعرض فيها األطفال لمخاطر بدنية ونفسية داخل
"المرافق المدرسية ليست آمنة" :يشير ذلك إلى المدارس التي ّ
المدرسين ،أو
المدرسة وحولها .ويشمل ذلك العنف البدني ،مثل عنف العصابات أو العقوبة البدنية من جانب ّ
تتعرض للهجوم أثناء الصراعات
التنمر بين الطالب ،أو
التحرش الجنسي .كما يشمل هذا المفهوم المدارس التي ّ
ّ
ّ
يتعرض فيها األطفال لخطر االختطاف والتجنيد القسري أو تجنيد األطفال أو عمالة األطفال
األهلية ،والمدارس التي ّ

أو رقيق جنسي.

•

يتجسد فيها
المدرسون وغيرهم من موظفي المدارس ال يعاملون األطفال باحترام" :يشمل ذلك الحاالت التي
" ّ
ّ
التحيز ضد األطفال على أساس النوع االجتماعي أو األصل القومي أو الخلفية العرقية أو اإلثنية أو
التمييز أو
ّ

•

المجهزة لألطفال ذوي االحتياجات التعليمية الخاصة" :يعاني األطفال ذوي "االحتياجات التعليمية
"المدرسة غير
ّ
الخاصة" من مشاكل أو إعاقات في التعّلم تحول دون تعّلمهم مع معظم األطفال من نفس العمر .وقد تتمّثل هذه

الدين ،وما إلى ذلك.

االحتياجات التعليمية الخاصة باحتياجات بدنية (مثل ضمور العضالت ،والتصّلب المتعدد ،والربو المزمن ،والصرع،

التوحد ،وعسر القراءة ،واضطرابات المعالجة ،وما إلى ذلك)
وما إلى ذلك) ،أو مشاكل النمو (مثل متالزمة داون ،و ّ
أو المشاكل السلوكية/العاطفية (مثل اضطراب نقص االنتباه ،وُذهان ثُ ِّ
التحدي االعتراضي،
طب ،واختالل
نائي الُق ْ
ّ
وما إلى ذلك)
 -9من فضلك ،أخبرنا المزيد عن المدارس العامة االبتدائية و/أو الثانوية التي يقصدها هذا الطفل/األطفال في أسرتك:
•

إذا لزم األمر ،يمكن االستعاضة عن المدارس 'االبتدائية' و'الثانوية' بمصطلحات أكثر شيوعاً في السياق

الوطني :في بعض السياقات ،يمكن اإلشارة إلى المدرسة االبتدائية باسم 'مدرسة التعليم األساسي' ،ويمكن اإلشارة
عدادية' و/أو 'مدرسة التعليم
متوسطة' ،و'المدرسة اإل ّ
إلى المدرسة الثانوية باسم 'مدرسة التعليم الثانوي' ،و'المدرسة ال ّ

الثانوي األعلى'.
•

يردوا بشكل منفصل على األسئلة المتعّلق ة بالمدارس االبتدائية والثانوية ،إذا كان األطفال
ُيطلب من المجيبين أن ّ

أي إذا كان لدى بعض المجيبين طفالن أو أكثر ملتحقين
في أسرهم المعيشية هم في مراحل تعليمية مختلفةّ ،
بمستويات مدرسية مختلفة ،طرح المجموعة التالية من األسئلة مرتين :أوالً في ما يتعّلق بالمدارس االبتدائية ،وثانياً
في ما يتعّلق بالمدارس الثانوية.

هل تقوم باإلبلغ عن:
ألف-

المدرسة االبتدائية في منطقتكم ___

باء-

المدرسة الثانوية في منطقتكم ___
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موافق

بشدة
ّ

9.1

9.2

يمكن الوصول إلى المدرسة بواسطة وسائل النقل العامة 3

موافق

غير

موافق

ينطبق

أعلم ض

إطلقاً

اإلجا

بة

2

1

0

97

2

1

0

97

أقل من 30
أو الخاصة ،أو مشياً على األقدام ،في ّ
دقيقة ودون صعوبات.
تحمل النفقات المتعّلقة 3
تستطيع (أنت أو عائلتك)
ّ
بالمدرسة (بما في ذلك الرسوم اإلدارية والكتب والزي

موافق

غير

ال

ال

ارف

98

98

99

99

الرسمي والنقل).
3

2

1

0

97

98

99

9.3

جيد
المرافق المدرسية في وضع ّ

9.4

قدم المساواة في المدرسة التي 3
ُيعامل جميع األطفال على ّ

2

1

0

97

98

99

9.5

3

2

1

0

97

98

99

يذهب إليها الطفل/األطفال في أسرتكم المعيشية.

التعليم مالئماً من ناحية الجودة
•

ويشير ذلك إلى توّفر وسائل النقل المناسبة (العامة أو الخاصة)
"يمكن الوصول إلى المدرسة [ ]...بسهولة"ُ .
لوصول األطفال إلى المدرسة ،في الحاالت التي يتع ّذر فيها الوصول إلى المدرسة سي اًر على األقدام .كما ُيقصد

متحرك وال يستطيعون الوصول إلى وسائل
بذلك أن وسائل النقل آمنة (مثالً لألطفال اللذين يتنّقلون على كرسي
ّ
المتحرك .في هذه الحالة يختار المجيب اإلجابة 'ال' ،أي أن لديه صعوبات في الوصول
النقل المج ّهزة لنقل الكرسي
ّ
إلى المدرسة).

•

قدم المساواة في المدرسة التي يذهب إليها الطفل/األطفال في أسرتكم المعيشية":
"يعامل جميع األطفال على ّ
التحيز ضد بعض األطفال في المدرسة،
عما إذا كانوا يواجهون أي شكل من أشكال التمييز أو
ّ
ُيسأل المجيبون هنا ّ

على أساس إلى أصلهم القومي ،أو خلفيتهم العرقية أو اإلثنية ،أو دينهم ،أو وضعهم كشعوب أصلية ،وما إلى

ذلك.
•
•

أي ما إذا كان
التعليم ملئماً من ناحية الجودةُ :يطلب من المجيبين هنا التركيز على نتائج الخدمات التعليميةّ ،
األطفال يتلّقون تعليماً مناسباً فعالً للمستوى المتوّقع في مرحلتهم الدراسية.
راجع التعليقات األخرى ذات الصلة على المصطلحات الواردة في السؤال رقم  8أعله

قدمها المدارس العامة االبتدائية و/أو
 -10عموماً ،ما مدى رضاك أو عدم رضاك عن نوعية الخدمات التعليمية التي ت ّ
الثانوية التي يذهب إليها الطفل/األطفال في أسرتك المعيشية؟
•

يردوا بشكل منفصل على األسئلة المتعّلقة بالمدارس االبتدائية والثانوية ،إذا كان األطفال
ُيطلب من المجيبين أن ّ

أي إذا كان لدى بعض المجيبين طفالن أو أكثر في أسرهم
في أسرهم المعيشية في مراحل تعليمية مختلفةّ ،

20

آخر تحديث 3 :فرباير 2020

المعيشية ملتحقين بمستويات مدرسية مختلفة ،طرح المجموعة التالية من األسئلة مرتين :أوالً في ما يتعّلق بالمدارس

االبتدائية ،وثانياً في ما يتعّلق بالمدارس الثانوية.
هل تقوم باإلبلغ عن:
ألف-

المدرسة االبتدائية في منطقتكم ___

باء-

المدرسة الثانوية في منطقتكم ___

اض جداً
ر ٍ
3

•

اض
ر ٍ
2

اض
غير ر ٍ
1

اض إطلقاً
غير ر ٍ
0

ال ينطبق

ال أعلم

ارفض اإلجابة

97

98

99

يطلب السؤال رقم  10إلى المجيبين تقديم تقييمهم الشخصي لتجربتهم العامة في خدمات التعليم العام االبتدائي

والثانوي في منطقتهم.

الخدمات الحكومية
سأطرح عليكم اآلن بعض األسئلة حول الخدمات العامة في [اسم البلد].
•

تهدف األسئلة من الرقم  11إلى الرقم  14إلى تقييم إمكانية الوصول إلى الخدمات الحكومية.

•

ينصب التركيز هنا على خدمتين حكوميتين يكثر استخدامهما  )1(:خدمات الحصول على وثائق هوية صادرة عن
ّ
ق
(يتطر السؤال رقم  11إلى أربع أنواع من هذه الخدمات :بطاقات الهوية الوطنية وجوازات السفر ورخص
الحكومة
ّ

(يتطرق السؤال رقم  11إلى أربع أنواع
القيادة وبطاقات الناخبين) و ( )2الخدمات التسجيل المدني ألحداث الحياة
ّ
من هذه الخدمات :شهادات الميالد والوفاة والزواج والطالق).
 -11خلل األشهر االثني عشر الماضية ،هل احتجت إلى الحصول على بطاقة هوية صادرة عن الحكومة ،مثل بطاقة
هوية وطنية ،أو جواز سفر ،أو رخصة قيادة ،أو بطاقة ناخب ،أو شهادة ميلد أو وفاة أو زواج أو طلق؟
شهر الماضية)
ألف -نعم (احتجت إلى إصدار بطاقة هوية و/أو شهادة ميالد/وفاة/زواج/طالق في االثني عشر اً

[انتقل إلى السؤال رقم ]12
ّ
باء -ال (لم احتج إلى إصدار بطاقة هوية و/أو شهادة ميالد/وفاة/زواج/طالق في طالق في االثني عشر شه اًر
الماضية) [توّقف هنا]
 .99أرفض اإلجابة
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•

"هل احتجت إلى الحصول على "...يعني أن المجيب أراد الحصول على وثائق الهوية الصادرة عن الحكومة،
يتعين فيها على المجيبين تجديد هوية
بغض النظر عن سبب حاجته إلى هذه الوثائق .ويشمل ذلك الحاالت التي ّ
منتهية الصلحية.

•

عداد قائمة بوثائق الهوية الصادرة عن الحكومة بحسب السياق الوطني
يتعين على المكاتب اإلحصائية الوطنية إ ّ
ّ
يتوجب على المواطنين فعالً
لكل بلد ،على أن تشمل هذه القائمة الوثائق المستخدمة في البلد المعني فقط ،والتي ّ
تقديم طلب بشأنها .فعلى سبيل المثال ،قد ال يكون البلد المعني يعتمد نظاماً للبطاقات الهوية الوطنية ،أو يمكن

ببساطة إرسال بطاقات الناخبين بالبريد إلى شخص ما قبل التصويت ،وما إلى ذلك .وحسب السياق الوطني ،تشمل

وثائق الهوية األخرى ذات الصلة بطاقات اإلقامة الدائمة وبطاقات الجنسية.

 -12هل حاولت الحصول على جميع الوثائق التي تحتاجها من دوائر التسجيل المدني أو غيرها من الجهات الحكومية
المعنية األخرى؟

ألف -نعم (حاولت الحصول على جميع بطاقات الهوية و/أو شهادة الميالد/الوفاة/الزواج/الطالق التي احتجها من
دوائر التسجيل المدني أو غيرها من الجهات الحكومية المعنية األخرى) [انتقل إلى السؤال رقم ]14

أقل أو أي بطاقة هوية و/أو شهادة الميالد/الوفاة/الزواج/الطالق
باء -ال (لم أحاول الحصول على وثيقة واحدة على ّ
من دوائر التسجيل المدني أو غيرها من الجهات الحكومية المعنية األخرى) [انتقل إلى السؤال رقم ]13
 .99أرفض اإلجابة
إن لم يكن األمر كذلكُ ،يرجى تحديد الوثيقة (المستندات) التي لم تحاول الحصول عليها:
___________________________________________________________

•

عما إذا كان المجيب قد نجح في
يهدف السؤال رقم  12إلى رصد محاوالت الحصول على وثائق الهوية ،بمعزل ّ
الحصول على الوثائق الرسمية ناجحة أم ال.

•

مرمزة
يتم وضع قائمة ّ
في ما يتعّلق بالسؤال المفتوح رقم  12عن الوثائق التي حاول المجيب الحصول عليهاّ ،
مسبقاً تضم ما بين  10و 20نوعاً من الوثائق ،مع إضافة خيار "وثائق أخرى".

•

على المكاتب اإلحصائية الوطنية االستعاضة عن تعبير "خدمات التسجيل المدني أو الجهات المعنية األخرى"
باسم الوكالة (الوكاالت) المكّلفة إصدار وثائق الهوية في البلد المعنى.

 -13ما هو السبب الرئيسي في امتناعك عن محاولة الحصول على مثل هذه الوثائق من دوائر التسجيل المدني أو
غيرها من الجهات الحكومية المعنية األخرى؟
ألف-

تحمل التكلفة (الرسوم اإلدارية مكلفة للغاية)
ال أستطيع ّ
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باء-

من الصعب جداً الوصول إلى "مكان الخدمة" (مكتب ،رقم الهاتف ،الموقع الشبكي)

جيم-

فريق العمل ال ُيعامل الناس باحترام

دال-

معقدة للغاية
عملية طلب هذه الوثائق والحصول عليها ّ

هاء-

الحصول على الوثائق الالزمة يستغرق وقتاً طويالً

واو-

أسباب أخرى_____________________________________ :
[توّقف هنا إذا أفاد المجيب أنه لم يحاول الحصول على أي وثيقة .انتقل إلى األسئلة  14إلى  16إذا أفاد المجيب
األقل ،خالل االثني عشر شه اًر الماضية].
معينة مرة واحدة على
أنه حاول الحصول على وثيقة ّ
ّ

 -14سأطرح عليك اآلن بعض األسئلة حول آخ ر مرة حاولت فيها الحصول على بطاقة هوية أو شهادة ميلد أو وفاة
أو زواج أو طلق خلل االثني عشر شه ارً الماضية.
 .aما

هي

آخر

وثيقة

حاولت

الحصول

عليها:

___________________________________________________________
قدمت بطلب للحصول على هذه الوثيقة عبر اإلنترنت؟
 .bهل ت ّ
قدمت بطلب عبر اإلنترنت]
ألف -نعم [ت ّ
قدم بطلب عبر اإلنترنت]
باء -ال [لم أت ّ
 .99أرفض اإلجابة

•
•

•

مرمزة
يتم وضع قائمة ّ
في ما يتعّلق بالسؤال المفتوح رقم  14عن الوثائق التي حاول المجيب الحصول عليهاّ ،
مسبقاً تضم ما بين  10إلى  20أنواع من الوثائق ،مع إضافة خيار "وثائق أخرى".

قدمت بطلب الحصول على هذه الوثيقة عبر اإلنترنت؟"ُ :يساعد هذا السياق اإلضافي على تحسين عملية
هل ت ّ
قدمة عبر اإلنترنت عن
تحليل النتائج في السؤال رقم  ،15ما يتيح التمييز بين مستويات الرضا عن الخدمات الم ّ

قدمة دون اتصال باإلنترنت.
مستويات الرضا عن الخدمات الم ّ
طى هذا السؤال (14ب) إذا تع ّذر الحصول على مثل هذه الوثائق عبر
يمكن للمكاتب اإلحصائية الوطنية أن تتخ ّ
اإلنترنت في بلدانهم.

حددها المجيب في السؤال ،]14a
 -15عند التفكير في المرة األخيرة التي حاولت فيها الحصول على [اسم الوثيقة التي ّ
هل تقول:
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موافق

بشدة
ّ
15.1

يمكن الوصول بسهولة إلى المكتب أو الموقع الشبكي أو 3

موافق

غير

2

1

موافق

غير

موافق

إطلقاً

0

ال

ينطبق
97

ال

أعلم

ارفض

اإلجابة

98

99

15.2

الرسوم المطلوبة للحصول على الهوية أو الشهادة كانت 3

2

1

0

97

98

99

15.3

عملية تقديم طلب الحصول على الهوية أو الشهادة كانت 3

2

1

0

97

98

99

15.4

قدم المساواة في الحصول على 3
ُيعامل جميع الناس على ّ
الخدمات الحكومية في منطقتك.

2

1
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15.5

الوقت الذي استغرقته عملية إصدار الهوية أو الشهادة 3

2

1
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رقم الهاتف [المجاني].
مقبولة بالنسبة إليك /ألسرتك.
بسيطة وسهلة الفهم.

كان معقوالً.

•

محددة تتعّلق بآخر خدمة حكومية حصلوا
يطلب السؤال رقم  15من المجيبين تقديم تقييمهم الشخصي لخصائص ّ
عليها خالل االثني عشر شه اًر الماضية.

استفدت منها في تلك المرة األخيرة؟ (أي
 .16عموماً ،ما مدى رضاك أو عدم رضاك عن جودة الخدمات الحكومية التي
ّ
ٍ
بطلب للحصول على بطاقة هوية أو شهادة ميالد أو وفاة أو زواج أو طالق خالل االثني عشر شه اًر
قدمت فيها
آخر مرة ت ّ
الماضية).

اض جداً
ر ٍ

اض
ر ٍ

اض
غير ر ٍ

اض إطلقاً
غير ر ٍ

ال ينطبق

ال أعلم

ارفض

3

2

1

0

97

98

99

•

اإلجابة

يطلب السؤال رقم  16من المجيبين تقديم تقييمهم الشخصي لتجربتهم العامة مع آخر خدمة حكومية حصلوا
عليها خالل االثني عشر شه اًر الماضية.

طريقة االحتساب
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المسجلة في مجاالت الرعاية الصحية والتعليم والخدمات الحكومية:
متوسط النقاط
الخطوة  :1حساب
ّ
ّ
الخصائص

متوسط النقاط
خدمات الرعاية
ّ
( 0إلى )3
الصحية

1

إمكانيه الوصول

2

ُي ْسر التكلفة
جودة المرافق

4

متوسط
ّ
التي

المجيبون
السؤال*

3

خدمات التعليم

النقاط إمكانيه الوصول

وضعها

متوسط
ّ

النقاط

متوسط النقاط
ّ
( 0إلى )3

الخدمات

الحكومية

( 0إلى )3
إمكانيه الوصول

لهذا

يسر التكلفة

يسر التكلفة

جودة المرافق

عملية

فعالة
ّ

لتقديم الخدمات
المساواة

في

المساواة

في

المساواة

في

المعاملة

بين

المعاملة

بين

المعاملة

بين

الجميع
5

الجميع

المجاملة والعالج

الفعالية في تقديم

تعامل

الخدمات (جودة

(طريقة

موظفي الرعاية
الصحية)
النقاط

متوسط
خدمات الرعاية
ّ

صفر و)15

(بين السابقة

متوسط
متوسط
إضافة:
ّ
ّ
مستوى التي
نقاط

الرضا العام عن المجيبون

خدمات الرعاية السؤال*

الصحية

( 0إلى )3
مجموع

المسجلة
ّ

النقاط

لمستويات الرضا
العام

الفرعية

إلى  5نقاط على لخصائص

الصحية

عن

حسن التوقيت

التعليم)

الفرعية إضافة ما يصل النقاط

لخصائص

الجميع

النقاط خدمات الرعاية
(بين

الصحية

صفر و)15

النقاط

لخصائص

الفرعية

خدمات

الرعاية

الصحية

(بين

صفر و)15

متوسط
النقاط إضافة:
ّ

متوسط
إضافة:
ّ

لهذا الرضا العام عن

الرضا العام عن

وضعها نقاط

مستوى

نقاط

خدمات التعليم

الخدمات

( 0إلى )3

الحكومية

مستوى

( 0إلى )3

مجموع النقاط

مجموع

لمستويات

لمستويات الرضا

المسجلة
ّ

الرضا العام عن
25
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ّ
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النقاط
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خدمات الرعاية
الصحية

(بين

صفر و)18

خدمات التعليم

الخدمات

و)18

صفر و)18

(بين

صفر

الحكومية

(بين

المهم أن تقوم المكاتب اإلحصائية الوطنية باإلبالغ بوضوح ،لكل سؤال ،عن
متوسط النقاط :من
*مالحظة بشأن حساب
ّ
ّ
متوسط النقاط.
عدد المجيبين الذين اختاروا "ال أعلم" أو "ال ينطبق" أو "أرفض اإلجابة" ،واستبعاد هؤالء المجيبين من حساب ّ

مجيبا من أصل  1000بـ "ال أعلم" أو "ال ينطبق" أو "أرفض اإلجابة" على السؤال األول
على سبيل المثال ،إذا أجاب 65
ً
مجيبا ،مع اإلشارة في التقرير إلى أنه بالنسبة لهذا
متوسط النقاط لهذه الخاصية من إجمالي ً 935
بشأن الخصائصُ ،يحسب ّ
مجيبا على بـ "ال أعلم" أو "ال ينطبق" أو "أرفض اإلجابة".
السؤال بالذات ،أجاب 65
ً

المسجلة في مجاالت الرعاية الصحية والتعليم والخدمات الحكومية إلى نسبة مئوية:
متوسط النقاط
الخطوة  :2تحويل
ّ
ّ
متوسط نقاط يبلغ ُ ،13/18يشار في التقرير إلى هذه
على سبيل المثال ،إذا ّ
سجلت مستويات الرضا عن الخدمات التعليمية ّ
النتيجة في شكل نسبة مئوية تبلغ  72.2في المائة (االحتفاظ بنقطة عشرية واحدة).
ٍ
بشكل منفصل لكل مجال من مجاالت الخدمة
مالحظة :يجب اإلبالغ عن الهدف  16.6.2من أهداف التنمية المستدامة

العامة ،باستخدام الجدول أعاله لإلبالغ عن النتائج الفردية لكل سؤال ،فضالً عن مجموع الدرجات لكل مجال .إن تصنيف

البيانات على النحو المذكور من شأنه أن يعود بفائدة أكبر على واضعي السياسات الذين يحاولون تحديد المجاالت التي
تحتاج إلى تحسينات وإصالحات ،مقارنة بنتيجة إجمالية واحدة تمزج نتائج المجاالت الثالثة.

فئات التفصيل
مؤشر  16.6.2إلى توفير فهم أفضل الختالف فرص الوصول إلى الخدمات وجودة هذه الخدمات ،بحسب المناطق
يهدف ال ّ

تحدد مدى رضا المواطنين عن الخدمات العامة
والفئات السكانية .إن التحليل التجريبي لكشف أهم المعايير الديمغرافية التي ّ
مؤشر  16.6.2هي ( )1الدخل )2( ،نوع الجنس )3( ،مكان اإلقامة
ُيظهر أن أكثر فئات التصنيف صلة بال ّ
(الحضري /الريفي ،وحسب المنطقة اإلدارية ،على سبيل المثال ،حسب المقاطعة والوالية والمقاطعة ،وما إلى ذلك)
ٍ
مؤشر (الرعاية الصحية
وكحد أدنى ،ينبغي تصنيف النتائج لكل مجال من مجاالت الخدمات الثالثة المشمولة في هذا ال ّ

المتغيرات الثالثة:
والتعليم والخدمات الحكومية) وفقاً لهذه
ّ
● الدخل :الشريحة الخمسية للدخل
● الجنس :ذكر  /أنثى

● مكان اإلقامة :العيش في المناطق الحضرية/الريفية و/أو المعيشة في المنطقة اإلدارية (المقاطعة ،الوالية ،المقاطعة،
إلخ)
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إذا أمكن ،ينبغي بذل الجهود الالزمة لتصنيف النتائج أيضاً بحسب حالة اإلعاقة و"الفئات السكانية ذات الصلة على الصعيد

الوطني".

● الوضع من حيث اإلعاقة :يشمل مصطلح "األشخاص ذوي اإلعاقة" كل من يعانون من عاهات طويلة األجل بدنية أو
عقلية أو ذهنية أو حسية ،قد تمنعهم لدى التعامل مع مختلف الحواجز من المشاركة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع

قدم المساواة مع اآلخرين .20ولتصنيف النتائج بحسب الوضع من حيث اإلعاقة ،تُشجَّع المكاتب اإلحصائية
على ّ
مؤشر
الوطنية ،إن أمكن ،على إدراج مجموعة األسئلة التي وضعها فريق واشنطن في آلية المسح المستخدمة في قياس ال ّ
.16.6.2

● الفئات السكانية المعنية على الصعيد الوطني :المجموعات المختلفة بحسب األصل العرق أو اللغة أو الدين أو الوضع
كشعوب أصلية أو الجنسية أو غيرها من الخصائص.

21

● العمر :ال ُيظهر التحليل التجريبي أي ارتباط ذي داللة إحصائية بين عمر المجيبين ومستويات الرضا .ومع ذلك ،إذا
اختارت البلدان تصنيف النتائج بحسب العمر أيضاً ،يوصى باتباع معايير األمم المتحدة إلنتاج اإلحصاءات السكانية
أقل من  25سنة )2( ،بين  25و )3( ،34بين
الوطنية
ّ
المصنفة حسب العمر ،باستخدام الفئات العمرية التالية ّ )1(:
 35و )4( ،44بين  45و )5( ،54بين  55و 64و( 65 )6سنة وما فوق.

القيم الناقصة:
معالجة َ
• على مستوى البلد
القيم الناقصة.
ال تُعالج مسألة َ
• على المستويين اإلقليمي والعالمي
القيم الناقصة.
ال تُحتسب َ
المجاميع اإلقليمية:

متوسط البسيط لمجموع النقاط القطرية لمجاالت الخدمات الثالث (الرعاية الصحية والتعليم والخدمات الحكومية)
ُيحتسب ال ّ
لكل منطقة وعلى الصعيد العالمي.

20

الجمعية العامة لألمم المتحدة ،اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة :قرار اعتمدته الجمعية العامة في  24كانون الثاني/يناير

 ،A/RES/61/106 ،2007متاح على الموقع التاليhttp://www.refworld.org/docid/45f973632.html :

21

The population of a country is a mosaic of different population groups that can be identified according to
racial, ethnic, language, indigenous or migration status, religious affiliation, or sexual orientation, amongst
other characteristics. For the purpose of this indicator, particular focus is placed on minorities. Minority groups
are groups that are numerically inferior to the rest of the population of a state, in a non-dominant position,
whose members—being nationals of the state— possess ethnic, religious or linguistic characteristics differing
from those of the rest of the population and show, even if only implicitly, a sense of solidarity directed towards
preserving their culture, traditions, religion or language. While the nationality criterion included in the above
definition has often been challenged, the requirement to be in a non-dominant position remains important
(OHCHR, 2010). Collecting survey data disaggregated by population groups should be subject to the legality of
compiling such data in a particular national context and to a careful assessment of the potential risks of
collecting such data for the safety of respondents.
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مصادر التباين:

مؤشر.
مقدرة دولياً لهذا ال ّ
ال توجد بيانات ّ
المناهج والتوجيهات المتاحة للبلدان بشأن تجميع البيانات على الصعيد الوطني:

(Indicators of Citizen-Centric Public Service Delivery, World Bank )2018
ولتصنيف نتائج المسح بحسب حالة اإلعاقة ،يوصى بأن تستخدم البلدان المجموعة القصيرة من األسئلة المتعّلقة باإلعاقة
التي وضعها فريق واشنطن.

ضمان الجودة :

تقع على عاتق المكاتب اإلحصائية الوطنية المسؤولية الرئيسية عن ضمان الجودة اإلحصائية للبيانات المجمعة في إطار

مؤشر .وإحدى اآلليات الممكنة لضمان الجودة هي مقارنة النتائج التي يحصل عليها المكتب الوطني لإلحصاءات
هذا ال ّ
بنتائج المسوح المتاحة بشأن مستويات الرضا عن الخدمات العامة ،والصادرة عن جهات المعنية بإنتاج البيانات غير الرسمية

الوطنية أو اإلقليمية أو العالمية (انظر المصادر غير الرسمية المحتملة أدناه).

مصادر البيانات
الوصف:
•

مؤشر على أساس البيانات التي تجمعها المكاتب اإلحصائية الوطنية من خالل المسوح الرسمية
ينبغي قياس هذا ال ّ
لألسر المعيشية.

جمع البيانات:
•

•

مؤشر
تحدد أدوات المسح المناسبة إلدراج مجموعة األسئلة الالزمة لقياس ال ّ
للمكاتب اإلحصائية الوطنية أن ّ
 .16.6.2ومن األمثلة على أدوات المسح المناسبة إلجراء مسوح على نطاق واسع :المسوح المعنية بقياس مستوى

القيم االجتماعية.
المعيشة و المسوح المعنية بنوعية الحياة والرفاه والمواقف العامة و/أو َ
عدة وكاالت تابعة لألمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى اعتماد هذه األدوات في مجال المسوح (مثل مسوح
تدعم ّ

قياس مستويات المعيشة التي يدعمها البنك الدولي ،والدراسة االستقصائية الديمغرافية والصحية التي يدعمها

مؤشرات الذي تدعمه اليونيسيف ،والدراسات االستقصائية
صندوق األمم المتحدة للسكان ،المسح العنقودي
المتعدد ال ّ
ّ

للقوى العاملة التي تدعمها منظ مة العمل الدولية ،وما إلى ذلك) .ويمكن للمكاتب اإلحصائية الوطنية أن تتواصل
•

مؤشر  16.6.2عن مدى الرضا عن الخدمات العامة.
مع هذه الوكاالت لمناقشة إمكانية إدراج مجموعة أسئلة ال ّ
للحصول على نتائج تمثيلية على الصعيد الوطني ،من المهم أن تُستخدم أدوات المسح ألخذ العينات المحتملة،
من خالل أطر أخذ العينات التي وضعتها اللجنة الوطنية للخدمات ،وإعطاء كل فرد في األسرة المعيشية فرص

مؤشر  16.6.2في مسوح األسر المعيشية التي تستهدف
متساوية في االختيار (ينبغي تجنب إدراج مجموعة أسئلة ال ّ

أرباب األسر المعيشية فقط).
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تواّفر البيانات
الوصف والسلسل الزمنية:
•

ال توجد مجموعة بيانات رسمية قابلة للمقارنة على الصعيد العالمي بشأن "نسبة السكان الراضين عن تجربتهم
األخيرة في مجال الخدمات العامة" .وتملك بلدان عديدة خبرة في قياس رضا المواطنين عن الخدمات العامة .لكن
السُبل المتّبعة من المكاتب اإلحصائية الوطنية والوكاالت الحكومية لجمع البيانات
تبرز أوجه تباين كبيرة في ُ
المتعّلقة بنطاق الخدمات المشمولة ،وخصائص الخدمات المقيَّمة ،وصياغة أسئلة االستبيان ،وأشكال االستجابة،
من بين اعتبارات منهجية أخرى.

•

قدم عدد من المصادر العالمية واإلقليمية بيانات قابلة للمقارنة عن بعض المقاييس الخاصة برضا المواطنين عن
وي ّ
الخدمات العامة .فعلى سبيل المثال ،يسأل استطالع غالوب العالمي ( Gallup World Poll -غير المتاح
للجمهور ،ولكن يجمع البيانات خاصة بأكثر من  150بلداً) الناس عن مدى رضاهم عن التعليم والخدمات العامة

في مجال الرعاية الصحية في منطقتهم المحلية .لكن ،ال ترّكز أسئلة استطالع غالوب العالمي على مدى رضا
محددة للخدمات العامة التي ينبغي
المواطنين عن تجربتهم األخيرة مع الخدمات العامة ،وال تشير إلى الخصائص ال ّ

•

أن يف ّكر فيها المجيبون عند تقديم تقييمهم.

وعلى الصعيد اإلقليمي ،جمع مقياس أفروبارومتر بيانات عن رضا المواطنين عن خدمات الرعاية الصحية والتعليم
في جميع أنحاء أفريقيا من خالل سبعة مسوح (من  1999/2001إلى  ،)2016/18مستخدماً السؤال التالي:

"إلى أي مدى يمكن القول إن الحكومة الحالية تتعامل مع المسائل التالية ،أم أنك لم تسمع ما يكفي لتبدي رأيك في

هذا الشأن :تلبية االحتياجات التعليمية22؟ تحسين الخدمات الصحية األساسية؟ مع الفئات التالية لإلجابة=1 :
•

جدا .23
حد ما =4،بصورة جيدة ّ
بصورة رديئة جداً =2 ،بصورة رديئة نوعاً ما =3 ،بصورة جيدة إلى ّ
تجرى
على الصعيد اإلقليمي (األوروبي) ،ت ّ
قدم ثماني جوالت من الدراسة االستقصائية االجتماعية األوروبية التي ُ
كل سنتين (من عام  2002إلى عام  )2016بيانات بشأن السالسل الزمنية عن التصورات السائدة بشأن التعليم
والخدمات الصحية في أوروبا .24وأسئلة المسح ذات الصلة هي :بشكل عام ،ما رأيك بحالة الخدمات الصحية
(التعليمية) في [البلد] في الوقت الحاضر؟ وذلك باستخدام مقياس من ( 0سيئة للغاية) إلى ( 10جيد للغاية) .لكن،
كما ُذكر آنفاً ،ال ترّكز أسئلة المسوح العالمية على مدى رضا المواطنين عن تجربتهم األخيرة مع الخدمات العامة،
محددة للخدمات العامة التي ينبغي أن يف ّكر فيها المجيبون عند تقديم تقييمهم.
وال تشير إلى الخصائص ال ّ

22

ومقياس أفروبارومتر هو شبكة بحوث أفريقية عامة غير حزبية ،تجري مسوح خاصة باآلراء العامة حول الديمقراطية والحكم

والظروف االقتصادية والقضايا المتّصلة ،في أكثر من  35بلداً أفريقياً.
 23وفي حين تضمنت الجولة الخامسة ( )2011/2013من المسح الذي أجرته أفروبارومتر أسئلة عديدة تتناول الخصائص المتعّلقة

بخدمات الرعاية الصحية والتعليم ،فإن الجوالت الالحقة ال تشمل سوى عدد قليل منها" :إذا ما كان هناك مدرسة أو عيادة طبية على

مسافة يسهل الوصول إليها سي اًر على األقدام"؛ و"مدى سهولة أو صعوبة الحصول على الرعاية أو الخدمات الطبية من المعلمين أو
المسؤولين في المدارس".

24
لعدة بلدان بشأن المواقف
تُعنى الدراسة االستقصائية االجتماعية األوروبية ،التي ُوضعت في العام  ،2001بتنفيذ مسح شامل ّ
األقل من الدراسة االستقصائية االجتماعية األوروبية منذ
والسلوك كل سنتين .وقد شارك ما مجموعه  37بلداً في جولة واحدة على
ّ

إنشائها .ويضطلع كبار األكاديميين والمهنيين في مجال البحوث االجتماعية بإجراء هذه الدراسة.
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•

ٍ
بشكل خاص على
وفي العام  ،2016ركزت الجولة الرابعة من الدراسة االستقصائية األوروبية بشأن نوعية الحياة
تضمنت أسئلة بشأن مستويات الرضا العام عن الرعاية الصحية وخدمات التعليم ،وبشأن
جودة الخدمات العامة ،إذ
ّ
محددة لتقديم الخدمات .ويتطابق العديد من هذه األسئلة مع الخصائص المختارة لإلبالغ
الرضا عن الخصائص ال ّ
مؤشر  16.6.2على الصعيد العالمي .25ومن المتوّقع أن يستمر التركيز على نوعية تقديم الخدمات العامة
عن ال ّ

في الجوالت المقبلة من الدراسة االستقصائية التي أجرتها اللجنة االقتصادية لدول العالم .وبالتالي يمكن أن تصبح

مؤشر  16.6.2بالنسبة لـ 33بلداً مشاركاً ،وهي الدول األعضاء في
هذه الدراسة مصد اًر مناسباً لإلبالغ عن ال ّ
االتحاد األوروبي الـ 28و 5بلدان مرشحة (ألبانيا وتركيا والجبل األسود وجمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة
تم تحديد األسئلة المقابلة ،التالية من الدراسة االستقصائية األوروبية
وصربيا) .وباالشتراك مع خبراء من اليوروفاوندّ ،
مؤشر  16.6.2من أهداف التنمية المستدامة:
بشأن نوعية الحياة لإلبالغ عن ال ّ

خدمات الرعاية الصحية
الخصائص

26

مؤشر  16.6.2من أهداف األسئلة المقابلة من الدراسة االستقصائية األوروبية بشأن نوعية
أسئلة ال ّ

التنمية المستدامة
الوصول

السؤال  :4.1كان من السهل الوصول إلى

المكان الذي تلقيت فيه العلج الطبي.

()3-0

الحياة

السؤال  - 61عند التفكير في آخر مرة احتجت فيها إلى رؤية
طبيب صحة عامة ،طبيب األسرة أو المركز الصحي ،أو لتلّقي

أي من العناصر التالية في سهولة
عالج ّ
محدد ،إلى أي مدى ساهم ّ
أو صعوبة وصولك إلى هذه الخدمة؟ [صعب للغاية ()1؛ صعب

قليالً ()2؛ ليس صعب على اإلطالق (:])3
أ .المسافة إلى عيادة الطبيب الصحة العامة /مكتب الطبيب /
المركز الصحي
ب .التأخير في الحصول على موعد
25

يوثق الدراسة االستقصائية األوروبية بشأن نوعية الحياة الظروف المعيشية والوضع االجتماعي للناس ،ويستكشف القضايا ذات

الصلة بحياة المواطنين األوروبيين .بدأ تنفيذ وقد الدراسة في العام  .2003وفي العام  ،2016شملت الدراسة االستقصائية الرابعة في

هذه السلسلة  33بلداً هي الدول األعضاء في االتحاد األوروبي الـ  28و 5بلدان مرشحة (ألبانيا ،وجمهورية مقدونيا اليوغوسالفية

مفصلة عن نوعية الخدمات العامة ،بما في ذلك خدمات الرعاية الصحية
السابقة ،والجبل األسود ،وتركيا ،وصربيا)ّ .
يقدم معلومات ّ
والتعليم.

 26مالحظة :بالنسبة لخدمات الرعاية الصحية ،تتيح بيانات الدراسة االستقصائية األوروبية بشأن نوعية الحياة اإلبالغ المنفصل عن

النتائج (لجميع األسئلة) عن ( )1خدمات الرعاية األولية (طبيب صحة عامة /مكتب الطبيب  /المركز الصحي) و ( )2خدمات
المستشفيات أو األخصائيين الطبيين .ويكتسب اإلبالغ المنفصل عن هذين النوعين من الرعاية الصحية أهمية خاصة بالنسبة

لخاصية "القدرة على تحمل التكاليف" ،حيث أن تكاليف خدمات الرعاية األولية في البلدان األوروبية عادةً ما تكون ضئيلة؛ واألفضل
المتخصصة ،باستخدام السؤال .67ه.
تحمل تكاليف خدمات المستشفيات أو الخدمات الطبية
ّ
هو تقييم القدرة على ّ
30

آخر تحديث 3 :فرباير 2020

ج .وقت االنتظار لرؤية الطبيب في يوم الموعد

السؤال  4.2كانت نفقات خدمات الرعاية

يسر التكلفة

السؤال  – 61نفس السؤال المذكور أعاله:

الصحية مقبولة بالنسبة إليك/إلى أسرتك( .د) رسم المعاينة

()3-0

السؤال  4.3مرافق الرعاية الصحية كانت

جودة المرافق

نظيفة وفي حالة جيدة)3-0( .

السؤال  - 62ذكرت أنك استفدت من خدمات طبيب الصحة
العامة أو طبيب العائلة أو المركز الصحي .على مقياس من 1

إلى  ،10حيث  1يعني غير راض إطالقاً و  10يعني راض جداً،

حدد مدى رضاك أو عدم رضاك عن كل من الجوانب التالية،
ّ
بشأن المرة األخيرة التي استفدت فيها من الخدمة.
المعدات)
 .aجودة المرافق (المبنى والغرفة و ّ
المساواة
المعاملة

الجميع

أي مدى توافق أو ال توافق على ما يلي بشأن
في السؤال  4.4يعامل جميع الناس على قدم السؤال  - 63إلى ّ
ّ
ُ
خدمات الطبيب العام أو طبيب العائلة أو المركز الصحي في
بين المساواة في تل ّقي خدمات الرعاية الصحية
منطقتك؟ [على مقياس من  1إلى  ،10حيث  1يعني ال أوافق

في منطقتك)3-0( .

أبداً و  10يعني موافق تماماً]:
قدم المساواة في تلّقي خدمات الرعاية
أُ .يعامل جميع الناس على ّ
الصحية في منطقتي.

المجاملة والعلج

(سلوك الطبيب)

خصص الطبيب ،أو غيره من موظفي السؤال  - 62الرضا عن الجوانب التالية [على مقياس من  1إلى
الرعاية الصحية الذين قصدتهم ،وقتاً كافياً  10حيث  1يعني حيث  1يعني غير راض إطالقاً و 10يعني
لمعاينتك [أو معاينة طفل من أسرتك] .راض جداً]:

()3-0

ج .االهتمام الشخصي الذي حظيت به ،بما في ذلك موقف
الموظفين والوقت المخصص

الرضا العام

تقيم جودة كل من الخدمات العامة
عموماً ،ما مدى رضاك أو عدم رضاك عن السؤال  - 58بشكل عام ،كيف ّ
جودة خدمات الرعاية الصحية األولية التي التالية في [البلد]؟ [على مقياس من  1إلى  ،10حيث  1يعني

تلقيتها [أو تلقّاها طفل في أسرتك] في تلك نوعية رديئة جداً و 10يعني نوعية جيدة جداً]

المعاينة الطبية األخيرة؟ أي آخر مرة

أجريت فيها [أو أجريت لطفل في أسرتك] أ .خدمات صحية

فحصاً أو تلقيت عالجاً طبياً ،خالل االثني

عشر شه ارً الماضية.
اض إطالقاً ( -)0غير ر ٍ
غير ر ٍ
اض ()1
اض ( –)2ر ٍ
ر ٍ
اض جداً ()3
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خدمات التعليم
فاء 9.1 -يمكن الوصول إلى المدرسة ال يوجد سؤال مقابل في الدراسة االستقصائية األوروبية بشأن نوعية

الوصول

بواسطة وسائل النقل العامة أو الخاصة ،أو الحياة

مشياً على األقدام ،في أقلّ من  30دقيقة
ودون صعوبات)3-0( .

فاء 9.2 -تستطيع (أنت أو عائلتك) تحمّل ال يوجد سؤال مقابل في الدراسة االستقصائية األوروبية بشأن نوعية

يسر التكلفة

النفقات المتعلّقة بالمدرسة (بما في ذلك الحياة

27

الرسوم اإلدارية والكتب والزي الرسمي

والنقل))3-0( .

فاء 9.3 -المرافق المدرسية في وضع جيّد السؤال  - 85ذكرت أن طفلك أو شخص من أسرتك المعيشية

جودة المرافق

( )3 - 0

التحق بالمدرسة .على مقياس من  1إلى  ،10حيث  1يعني غير

حدد مدى رضاك أو عدم
راض إطالقاً و 10يعني راض جداًّ ،
رضاك عن كل من الجوانب التالية.
المعدات)
أ .جودة المرافق (المبنى والغرفة و ّ

المساواة
المعاملة

الجميع

أي مدى توافق أو ال توافق على ما يلي بشأن
في فاء 9.4 -يُعامل جميع األطفال على ّ
قدم السؤال  - 86إلى ّ
المساواة في المدرسة التي يذهب إليها خدمات الطبيب العام أو طبيب العائلة أو المركز الصحي في
بين
الطفل/األطفال في أسرتك المعيشية -0( .منطقتك؟ على مقياس من  1إلى  ،10حيث  1يعني ال أوافق أبداً

)3

و  10يعني موافق تماماً:

قدم المساواة في تلّقي خدمات الرعاية
أُ .يعامل جميع الناس على ّ
الصحية في منطقتي.

الفعالية في تقديم
الخدمات (جودة

فاء 9.5 -التعليم مالئم من ناحية الجودة السؤال  - 85ذكرت أن طفلك أو شخص من أسرتك المعيشية

( )3 - 0

التعليم)

التحق بالمدرسة .على مقياس من  1إلى  ،10حيث  1يعني غير

حدد مدى رضاك أو عدم
راض إطالقاً و 10يعني راض جداًّ ،
رضاك عن كل من الجوانب التالية.
ومهنيتهم
ب .خبرة الموظفين/المعلمين
ّ
(هـ) المناهج الدراسية واألنشطة

27

يمكن استخدام السؤال  HC100بشأن "القدرة على تحمل تكاليف التعليم الرسمي" في الوحدة المخصصة لعام  2016إلحصاءات

االتحاد األوروبي بشأن الدخل وظروف المعيشة.
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الرضا العام

السؤال رقم  .10عموماً ،ما مدى رضاك

تقيم جودة كل من الخدمات العامة
السؤال  - 58بشكل عام ،كيف ّ

قدمها المدارس العامة
التعليمية التي ت ّ
االبتدائية و/أو الثانوية التي يذهب إليها

نوعية رديئة جداً و 10يعني نوعية جيدة جداً]

أو عدم رضاك عن نوعية الخدمات

الطفل/األطفال في أسرتك المعيشية؟

التالية في [البلد]؟ [على مقياس من  1إلى  ،10حيث  1يعني

ب .نظام التعليم

هل تقوم باإلبلغ عن:
جيم-

المدرسة االبتدائية في

منطقتك ___
دال-

المدرسة الثانوية في

منطقتك ___

اض إطالقاً ( -)0غير ر ٍ
غير ر ٍ
اض ()1
اض ( –)2ر ٍ
ر ٍ
اض جداً ()3

الجدول الزمني
جمع البيانات:

التغيرات في مستويات رضا المواطنين عن الخدمات العامة في الوقت المناسب ،ينبغي للمكاتب اإلحصائية
لضمان تسجيل ّ
األقل كل سنتين.
مؤشر  16.6.2مرة واحدة على
الوطنية اإلبالغ عن البيانات المتعّلقة بال ّ
ّ
مؤشر  ،16.6.2مع الحرص على
على المكاتب اإلحصائية الوطنية اختيار الوقت/الفترة األنسب إلدارة مجموعات أسئلة ال ّ

تجنب الفترات االنتخابية ،والسعي إلى القيام بذلك في منتصف فترة الوالية االنتخابية .وتُظهر التجارب أن المسوح التي
ّ
عادة ما توّلد ردوداً أكثر إيجابية من تلك التي أجريت في نهاية الوالية.
أجريت في بداية فترة الوالية االنتخابية ً
نشر البيانات:

مؤشر في
يتم اإلبالغ عن البيانات على الصعيد الدولي في نيسان/أبريل من كل عام .أول إصدار كامل للبيانات المتعّلقة بال ّ
ّ
نيسان/أبريل .2020

المزودة للبيانات
الجهات
ّ
األجهزة اإلحصائية الوطنية

الجهات المجمعة للبيانات
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
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مؤشرات ذات صلة
ّ
تقيم
مؤشر  16.6.2من خالل مسوح المواطنين ،وهو تكملة هامة ل ّ
يقاس ال ّ
مؤشرات أهداف التنمية المستدامة األخرى التي ّ

مؤشر 3.8.1المعني بتغطية
الجوانب المختلفة للخدمات العامة استناداً إلى بيانات مستمدة من مصادر إدارية ،مثل ال ّ
مؤشر  a.1.4المعني بالمرافق المدرسية
الخدمات الصحية األساسية ،وال ّ

2928

مؤشرات على خصائص مماثلة
 .ترّكز هذه ال ّ

مؤشر  ، 16.6.2مثل "إمكانية الوصول" و"نوعية المرافق" ،إال أنها قد ال تعكس التجربة الفعلية
لتلك التي تقاس في إطار ال ّ
للناس مع مرافق التعليم أو خدمات الرعاية الصحية ،بسبب التحديات المنهجية المتمثلة في جمع بيانات الجودة من المصادر

اإلدارية.
مؤشر  ،1.4.1الذي يقيس
تقيم مختلف جوانب توفير الخدمات العامة ،فإن ال ّ
من بين ّ
مؤشرات أهداف التنمية المستدامة التي ّ

مؤشر
"نسبة السكان الذين يعيشون في أسر معيشية يمكنها الحصول على الخدمات األساسية" ،يتّصل بصفة خاصة بال ّ
:16.6.2
•

مؤشر  " 1.4.1االستفادة من خدمات الرعاية الصحية األساسية" باالستناد إلى البيانات المتاحة والمبّلغ
يقيس ال ّ

مؤشر ( ،3.7.1نسبة النساء الالتي في سن اإلنجاب ( 49-15سنة) والالتي لُّبيت حاجتُهن إلى
عنها في إطار ال ّ
مؤشر  16.6.2معلومات إضافية هامة من خالل  )1(:توسيع نطاق
تنظيم األسرة بطرق حديثة) .بالتالي ،يوّفر ال ّ
محدد دولياً ،و( )2تقييم خمس
القياس من الصحة اإلنجابية إلى "خدمات الرعاية الصحية األساسية" على النحو ال ّ

مؤشر  ،1.4.1وهي إمكانية الوصول إلى
خصائص رئيسية لتقديم خدمات الرعاية الصحية لم يتم تقييمها في ال ّ

تحمل التكاليف ،ونوعية المرافق ،والمساواة في المعاملة بين كل شخص وموقف الطبيب،
الخدمات ،والقدرة على ّ
و( )3باستخدام بيانات المسح لقياس مدى رضا المواطنين عن خدمات الرعاية الصحية استناداً إلى تجربتهم األخيرة.

•

مؤشر  1.4.1أيضاً "الحصول على التعليم األساسي" باالستناد إلى البيانات المتاحة والمبّلغ عنها بشأن
يقيس ال ّ
مؤشر أهداف التنمية المستدامة  4.1.1المعني باإلنجازات التعليمية (نسبة األطفال والشباب (أ) في الصف
ال ّ

الثاني/الثالث؛ و(ب) في نهاية المرحلة االبتدائية؛ و(ج) في نهاية المرحلة األولى من التعليم الثانوي ،الذين يحّققون
مؤشر 16.6.2
على
الحد األدنى من مستوى الكفاءة في ( )1القراءة ،و( )2الرياضيات .لذلك ،يوّفر ال ّ
األقل ّ
ّ
معلومات إضافية هامة عن طريق ( )1تقييم أربع خصائص رئيسية لتقديم الخدمات التعليمية غير المشمولة في

تحمل التكاليف ،ونوعية المرافق ،والمساواة في المعاملة
ال ّ
مؤشر  ،1.4.1وهي إمكانية الوصول ،والقدرة على ّ
مؤشر  4.1.1من أهداف التنمية المستدامة نقاط االختبار)
للجميع ،و( )2باستخدام بيانات المسوح (يستخدم ال ّ
لقياس مدى رضا المواطنين عن الخدمات التعليمية استناداً إلى تجربتهم المباشرة مع هذه الخدمات.

28
متوسط التغطية التي توّفر الخدمات األساسية
ّ
المؤشر  :3.8.1تغطية توافر الخدمات الصحية األساسية (المعرَّفة باعتبارها ّ
المستندة إلى اإلجراءات الكاشفة التي تشمل الصحة اإلنجابية ،وصحة األمهات ،والمواليد الجدد ،واألطفال ،واألمراض المعدية،

واألمراض غير المعدية ،والقدرة على توفير الخدمات ،وإمكانية الوصول إليها لدى السكان عموماً واألشد حرماناً خصوصاً)

29
ؤشر  : A.1.4نسبة المدارس التي تحصل على( :أ) الكهرباء؛ و(ب) شبكة اإلنترنت ألغراض تعليمية؛ و(ب) أجهزة حاسوبية
الم ّ
ألغراض التعليم؛ و(د) بنى تحتية ومواد مالئمة الحتياجات الطالب ذوي اإلعاقة؛ و(هـ) ومياه الشرب األساسية؛ و(و) مرافق صحية

مؤشر توفير المياه وخدمات الصرف الصحي
أساسية غير مختلطة؛ و(ز) مرافق أساسية لغسل األيدي (وفق التعاريف الواردة في ّ
والنظافة الصحية للجميع)
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مؤشر  16.6.2إلكمال الغاية  10.2من أهداف التنمية المستدامة والمتعّلقة "بتمكين وتعزيز اإلدماج
كما يمكن استخدام ال ّ
االجتماعي واالقتصادي والسياسي للجميع ،بغض النظر عن السن أو الجنس أو اإلعاقة أو االنتماء العرقي أو اإلثني أو
مؤش اًر واحد فقط لقياس التهميش االقتصادي
األصل أو الدين أو الوضع االقتصادي أو غير ذلك" .وتشمل هذه الغاية ّ
متوسط الدخل ،حسب
(ال ّ
مؤشر  10.2.1من أهداف التنمية المستدامة  -نسبة السكان الذين يعيشون دون  50في المائة من ّ
المحرز نحو
الجنس والعمر واألشخاص ذوي اإلعاقة) .ولذلك ،يوّفر المؤ ّشر  16.6.2معلومات إضافية هامة لقياس الت ّ
قدم ُ
تحقيق هذه الغاية عن طريق توفير البيانات الالزمة عن اإلدماج االجتماعي.

مؤشر  16.6.2الستكمال الغاية  10.3من أهداف التنمية المستدامة بشأن "ضمان تكافؤ
وبالمثل ،يمكن أيضاً استخدام ال ّ

الحد من أوج ه انعدام المساواة في النتائج ،بما في ذلك من خالل إزالة القوانين والسياسات والممارسات التمييزية،
الفرص و ّ
مؤش اًر واحداً فقط لقياس التمييز على
وتعزيز التشريعات والسياسات واإلجراءات المالئمة في هذا الصدد" .وتشمل هذه الغاية ّ
تحرش خالل االثني
أسس مختلفة (ال ّ
مؤشر  10.3.1نسبة السكان الذين أبلغوا عن تعرضهم شخصياً لممارسات تمييزية أو ّ
مؤشر 16.6.2
عشر شه اًر السابقة ألسباب يحظر القانون الدولي لحقوق اإلنسان التمييز على أساسها) .ولذلك ،يوّفر ال ّ

قدم المحرز في تحقيق هذه الغاية عن طريق المساعدة في تحديد مجال الخدمات الذي
معلومات إضافية هامة لقياس الت ّ
يشهد النسبة األعلى من التمييز.
مؤشر  ، 16.6.2بتركيزه على "إمكانية الوصول" و"المساواة في المعاملة" وغير ذلك من الخصائص الهامة
قدم ال ّ
وأخي اًر ،ي ّ
مؤشر  16.5.1بشأن "نسبة األشخاص الذين اتصلوا مرة واحدة على
للخدمات العامة ،معلومات تكميلية هامة لتحليل نتائج ال ّ

األقل بمسؤول حكومي ودفعوا رشوة لمسؤول حكومي ،أو طلب منهم أولئك المسؤولون الحكوميون دفع رشوة ،خالل االثني
ّ
تكون
نوعية تقديم الخدمات العامة رديئة للغاية ،على
عشر شه اًر السابقة" .بعبارة أخرى ،قد يلجأ الناس إلى الرشوة عندما

مؤشر  16.6.2من أهداف التنمية المستدامة.
المبين في ال ّ
نحو ّ
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