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 ملخص
لقياس الفقر  "Scorocs® Simple Poverty Scorecard®-brand poverty-assessment toolُيعد المؤشر البسيط "

والبرامج المعنية بالفقراء في العراق لرصد وتحسين الوضع اإلجتماعي لهم، أداة تقييم منخفضة التكلفة وشفافة تطبقها الجهات 
برامجهم. وتستغرق عملية جمع األجوبة على المؤشرات العشرة لبطاقة  من خالل التعرف بشكل أفضل على المشاركين في

ركين بناًءا على إنفاقهم االستهالكي، التقييم، مايقرب من العشر دقائق. تستخدم نتائج هذه المؤشرات في تقدير معدل الفقر للمشا
 وأيًضا لرصد أي تغيير في معدالت الفقر، أو لتقسيمهم لمجموعات من أجل التعامل مع كل مجموعة على حسب حالتها.

 

 وتقدير شكر
إقليم كردستان. تم جمع البيانات من قبل الجهاز المركزي لإلحصاء وتكنولوجيا المعلومات في العراق بالتعاون مع هيئة إحصاء 

 البيانات مستمدة من بوابة البنك الدولي المركزية للبيانات الجزئية. الشكر واجب للسيد "إياد جوال حسن".
 
 
 
Legal: “Scorocs” and “Simple Poverty Scorecard” are Registered Trademarks (and “Prove and improve the good you do” is a Trademark) of 
Scorocs, L.L.C. for its brand of poverty-assessment tools. Copyright © 2019 Scorocs.
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 المؤشر البسيط لقياس الفقر في العراق
 التعريفي للمقابلة الرمز   االسم  الرمز التعريفي للفرد

:الفرد المشارك    :المقابلةتاريخ     
        البلد: IRQ الميداني: الموظف   
 التقييم: بطاقة 001 الخدمة: نقطة   
 الوحدة اإلحصائية في العينة: وزن    فراد األسرة المعيشية:lأ عدد 

 المؤشر اإلجابة النقاط
  أي محافظة تقطن األسرة المعيشية؟ في . 1  أ. القادسية أو المثنى 0   

ذي قارب.  3   
 ت. بغداد، نينوي، أو ميسان 7 
 ث. ديالي، أو دهوك 9 
 ج. أربيل، كربالء، أو واسط 11 
 ح. السليمانية، أو صالح الدين 14 
األنبار، أو النجفخ. البصرة، بابل،  16   

 عدد أفراد األسرة المعيشية؟ كم. 2 أ. عشرة أو أكثر 0   
تسعةب.  8   
ثمانيةت.  10   
سبعةث.  14   
ستةج.  20   
خمسةح.  24   
 خ. واحد، اثنان، ثالثة، أو أربعة 38 

 هي أعلى شهادة حصل عليها رئيس األسرة الذكر/زوج رئيس األسرة األنثى؟ ما. 3 أ. ال شهادة 0   
اإلبتدائيةب.  1   
 األسرة أنثى/ليس لديها زوج رئيس ت.  3 
 ث. المتوسطة )اإلعدادية( 3 
 ج. تعليم أساسي، ثانوي، مهني، أو دبلوم معهد  5 
 ح. البكالوريوس، دبلوم عالي، الماجستير، الدكتوراة، أو شهادة أخرى  8 

. كم عدد غرف النوم التي تستخدمها  هذه األسرة فقط بشكل مستقل؟4 أ. ال يوجد أو غرفة واحدة 0     
 ب. اثنان 2 
 ت. ثالثة أو أكثر 5 

بعد الكشف والتعرف على  المدقق الميداني الموظف/الباحث. ما هي المادة الرئيسية لألرضية؟ )كما يراها 5 أ. ألواح خرسانية، تراب أو غير ذلك 0   
 ب. البالط أو الطوب 3  نوع المادة(؟

والتعرف على نوع المدقق بعد الكشف  الميداني الموظف/الباحث. ما هي المادة الرئيسية للجدران؟ )كما يراها 6 أ. الطين، القصب، أو غير ذلك 0  
الحجرب.  1  المادة(؟  

 ت. بالط أسمنتي، حجر حراري، أو خرسانة جاهزة/مسبقة الصنع 3 
طوبث.  5   

. هل لدى أي فرد من أفراد األسرة ثالجة أو مجمد أطعمة؟7 أ. ال 0     
 ب. فقط ثالجة 1 
 ت. مجمد أطعمة )بغض النظر عن الثالجة( 5 

. هل لدى أي فرد من أفراد األسرة غسالة مالبس كهربائية؟8 أ. ال 0     
 ب. نعم 4 

. كم عدد أجهزة التلفاز لدى أفراد األسرة؟9 أ. ال يوجد، أو تلفاز واحد 0     
 ب. اثنان 5 
 ت. ثالثة أو أكثر 9 

 عدد أجهزة المراوح الكهربائية لدى أفراد األسرة؟ كم. 10 أ. ال يوجد، أو مروحة كهربائية واحدة 0   
 ب. اثنان 2 
ثالثةت.  3   
أربعة أو أكثرث.  7   
Copyright © 2019 Scorocs.             scorocs.com                               مجموع النقاط:           
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 المتضمن قائمة بيانات أفراد األسرة المعيشية السجل
د المشارك الرئيسي لبطاقة التقييم أواًل، بدًءا من الرمز التعريفي للمقابلة )إن كان معروًفا( وتاريخ المقابلة، ثم وزن الوحدة اإلحصائية للفر األول بملئ الجزء  قم

ز الموظف المسؤول عن الفرد )إن كان معروًفا(. قم بتسجيل االسم كاماًل متبًعا بالرمز التعريفي المميز للفرد المشارك )المختلف عن المدلي بالبيانات(، ثم رم
المدقق(، ثم نقطة الخدمة التابع لها الفرد المشارك )إن كانت معروفة(.  قم بوضع دائرة حول إجابة  الباحث/الموظف الميدانيالمشارك بالبرامج )المختلف عنك 

 المؤشر األول لبطاقة التقييم محدًدا المحافظة التي تقطنها األسرة.
اسم رئيس األسرة؛ إذا على المدلي بالبيانات ما يلي: "أرجو أن تخبرني باألسماء األولى لجميع أفراد أسرتك )أو األسماء التي تطلق عليهم/ اللقب(، بدًءا من  إقرأ

 زوجها )إن كان لديها زوج(".كان ذكًرا، فاسمه واسم زوجته األكبر سًنا إذا كان لديه أكثر من زوجة، أما إذا كان رئيس األسرة أنثى، فاسمها واسم 
، والذين األسرة المعيشية بأنها أسرة مكونة من فرد واحد أو مجموعة من األفراد يعيشون مًعا )بغض النظر عن كونهم أقرباء بصلة الدم أو الزواج( تعرف

م مع بعضهم البعض وقت إجراء المقابلة، وأن يكونوا كذلك يتشاركون الطعام وضرورات المعيشة األخرى. يجب أن يكون أفراد األسرة يعيشون ويتناولون الطعا
 طوال خمسة عشر يوًما من آخر ثالثين يوًما، أو يتوقعوا البقاء مع األسرة من األن فصاعًدا. 

إذا كان رئيس األسرة أنثى، فاسمها واسم بكتابة االسم األول أو اللقب لكل فرد من أفراد األسرة المعيشية، بدًءا من رئيس األسرة الذكر وزوجته األكبر سًنا، و  قم
على اسم زوجها إن كان لديها زوج. سجل عدد أفراد األسرة في  أشرعلى اسم رئيس األسرة الذكر وإن كانت رئيس األسرة أنثى، ف أشرزوجها )إذا كان لديها(. 

 حول إجابة المؤشر الثاني لبطاقة التقييم المتعلق بعدد أفراد األسرة. لبطاقة التقييم بجانب "عدد أفراد األسرة". ثم قم بوضع دائرة األول الرئيسيالجزء 
إجابات المدلي بالبيانات. ثم سجل الردود على الخامس والسادس الخاصة بالمادة الرئيسية ألرضية  على أشرو بقرائة المؤشر الثالث والرابع بصوت عاٍل،  قم

قم بقراءة  وجدران مسكن اإلقامة، معتمًدا في ذلك على مالحظاتك الخاصة، ويكون طرح هذا التساؤل فقط في حالة عدم تعرفك على نوع المادة. وأخيًرا،
 ، بصوت عاٍل، مدوًنا إجابات المدلي بالبيانات بدقة. المؤشرات، من السابع إلى العاشر

 في إعتبارك التعليمات المفصلة في "دليل المقابلة" وقم بتطبيقها دائًما. ضع
 

/زوج الذكررئيس األسرة ذكر/أنثى أو زوجة رئيس األسرة 
 األول/اللقب االسم رئيس األسرة األنثى

 األسرة ذكر رئيس
 األسرة أنثى رئيس

1. 
 

األسرة  رئيسرئيس األسرة الذكر )األكبر سًنا(/زوج  زوجة
 األنثى 

2. 
 

 .3 ذلك  غير
 .4 غير ذلك
 .5 غير ذلك
 .6 غير ذلك
 .7 غير ذلك
 .8 غير ذلك
 .9 غير ذلك
 .10 غير ذلك
 .11 غير ذلك
 .12 غير ذلك

 :المعيشيةأفراد األسرة  عدد —
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 لقياس الفقر في العراق البسيطالمؤشر 
 
 

 :مقدمة .1
" Scorocs® Simple Poverty Scorecard®-brand poverty-assessment toolالبسيط " المؤشرُيعد 

لقياس الفقر أداة تقييم منخفضة التكلفة وشفافة تطبقها الجهات والبرامج المعنية بالفقراء في العراق لرصد وتحسين الوضع 
 برامجهم. اإلجتماعي لهم، من خالل التعرف بشكل أفضل على المشاركين في

ولتقدير ، عينالمشاركين أقل من خط فقر ماستهالك أحد احتماالت في تقدير البطاقة نتائج مؤشرات  استخداميمكن  
مع مرور الوقت،  لمشاركينل وأيًضا لرصد أي تغيير في معدالت الفقرمعدل فقر المشاركين عند مقياس محدد في وقت محدد، 

 لمجموعات من أجل التعامل مع كل مجموعة على حسب حالتها. لتقسيم المشاركينو 
المباشر لتقييم الفقر باستخدام إحصائيات عن االستهالك هو نهج صعب وباهظ التكلفة. مثال على ذلك  النهجإن  

المركزي لإلحصاء وتكنولوجيا المعلومات الجهاز ه ا ( الذي أجر HSES 2012) 2012لألسرة  االجتماعي واالقتصاديالمسح 
حوالي سبعين صفحة ويغطي أكثر من  2012يتضمن مسح  .( بالتعاون مع هيئة إحصاء إقليم كردستانCOSITفي العراق )

سؤال )مؤشر(، معظمها لديه أسئلة متابعة أو تتكرر عدة مرات )على سبيل المثال، لكل فرد من أفراد األسرة المعيشية  1000
خاصة بالغذاء لمدة باليوميات التحتفظ األسر المعيشية التي شملها المسح أو لكل نوع من أنواع المحاصيل أو أنواع الماشية(. 

)الذي يقوم بالعد والتدقيق( حوتاي يومين من الوقت مع كل أسرة معيشية  /العدادالباحث الميداني المدققسبعة أيام، ويقضي 
 شملها المسح، موزعة على خمس زيارات على مدى فترة أسبوعين.

يمكن يستخدم عشرة مؤشرات هو أقل، فوتكلفته أسرع ُيعد  مباشر لبطاقة تقييم مؤشر قياس الفقرالغير  النهجأما  
( )مثل: "كم عدد غرف النوم التي HSES 2012) 2012لألسرة  االجتماعي واالقتصاديالتحقق منها مستمدة من المسح 

. اإلجابة على هذه األسئلة تستخدم تستخدمها هذه األسرة فقط بشكل مستقل؟"، أو "كم عدد أجهزة التلفاز لدى أفراد األسرة؟"(
  ترتبط بحالة الفقر كما تم قياسها من خالل المسح الشامل.لمؤشر والتي لللحصول على نتيجة تقييم 

من حيث شفافيته،  (Coady, Grosh, and Hoddinott, 2004)عن "اختبارات الوسائل البديلة"  المؤشريختلف 
وفًقا لقدرات وأهداف المنظمات المحلية الداعمة للفقراء بالعراق وليس لتلك الخاصة ، وبأنه يتناسب 1وبأنه متاح مجاًنا

بالحكومات الوطنية. عادة ما تكون خيارات تقييم الفقر الممكنة لهذه المنظمات حادة )مثل قواعد وقوانين ملكية األراضي أو 
)مثل ترتيب الثروة المتشاركة الذي يسهله موظفي العمل الميداني  نوعية السكن(، أو تكون تلك الخيارات ذاتية أو نسبية

قد تكون تقديرات الفقر الناتجة عن هذه األساليب مكلفة، ودقتها غير معروفة، وال يمكن مقارنتها بما يتعلق باألماكن أو المهرة(. 
 البرامج أو الوقت.

                         

حة لها حقوق الملكية والطبع والنشر لبطاقة تقييم مؤشر قياس الفقر في العراق؛ فهي ليست متا  Scorocs 2019©مؤسسة  1
 لالستخدام ضمن المجال العام.
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لتقدير  الكمية قياسو التكلفة تعتمد على االستهالك  هي طريقة منخفضةالمؤشر البسيط لقياس الفقر  تقييمبطاقة 
حصة المشاركين تحت خط فقر معين )على سبيل المثال، خط الفقر الوطني في العراق أو "خط الفقر المدقع الدولي" الذي 

كما يمكن استخدام  (.PPP 2011) 2011القوة الشرائية لعام  لدوالر في اليوم بتعاد 1.90حدده البنك الدولي وهو ما ُقدر 
تقييم لرصد وتقدير التغيرات في معدالت الفقر. في حين أن مسوحات االستهالك مكلفة حتى بالنسبة للحكومات، فإن البطاقة 

تقسيم بعض المنظمات الداعمة للفقراء قد تكون قادرة على اعتماد البطاقة المنخفضة التكلفة للمساعدة في مراقبة ورصد الفقر و 
 .، إذا رغبت في ذلكمجموعات من أجل التعامل مع كل مجموعة على حسب حالتهاالمشاركين ل
بعد كل شئ، إذا كان على ف بها غير المتخصصين.وعإلى أن يفهمها ويستتطبيق بطاقة التقييم الفني ل النهجهدف ي

مديري البرامج اعتماد بطاقة التقييم من تلقاء أنفسهم وتطبيقها للتوصل لقراراتهم، فعليهم أواًل أن يثقوا في نجاحها. الشفافية 
 متواجدة منذعلى "محددات الفقر"  ختبارات الوساطة واالنعكاسات"اإلشتراك"، واالواإلستقامة تبنيان الثقة. إن الحصول على 

هذا ليس ألن هذه األدوات ال تعمل، بل ألنها غالًبا ما عقود، لكنها نادًرا ما تستخدم إلبالغ قرارات المنظمات الداعمة للفقراء. 
يتم تقديمها )عندما يتم تقديمها على اإلطالق( كجداول لمعامالت تراجع غير مفهومة لغير المتخصصين )باسماء مؤشرات 

. بفضل ظاهرة النمذجة التنبؤية المعروفة باسم نقاط ذات قيم سالبة والعديد من القيم العشرية(" ومع LGHHSZ_2مشفرة مثل "
"الحد األقصى المسطح"، عادًة ما تكون األساليب والمقاربات الواضحة والشفافة دقيقة بقدر دقة النهج المعقدة وغير الشفافة 

(Schreiner, 2012a; Caire and Schreiner, 2012.) 
المنخفضة والشفافية، فإن النهج التقني لبطاقة التقييم ُيعد مبتكًرا في كيفية ربط نتائج التقييم التكلفة  نبجاإلى 

مدى اختبارات الدقة وفي كيفية استخالص صيغ لألخطاء القياسية. وعلى الرغم من أن  وهذا على صعيدباحتماالت الفقر، 
قروض حصائية وفي مجال تحقيق ربح بطاقات التقييم الخاصة بمخاطر ومألوفة في الممارسة اإلاختبارات الدقة واضحة 

  ، إال أنه نادًرا ما يتم تطبيق االختبارات على أدوات تقييم وقياس الفقر.اإلئتمان
 .2012لألسرة في العراق  االجتماعي واالقتصاديالتقييم على بينات مستمدة من المسح  بطاقةتعتمد 

 لتكون:يتم اختيار المؤشرات 
  
 غير مكلفة في جمع األجوبة، ومن السهل اإلجابة عليها بسرعة، ومباشرة ليسهل التحقق من صحتها 
  االجتماعي واالقتصاديترتبط بصورة قوية بالوضع 
  االجتماعي واالقتصاديعرضة للتغيير مع تغير الوضع 
 يمكن تطبيقها في جميع أنحاء ومناطق العراق 

 
( )على األرجح تحت 0النقاط من صفر )مجموع تراوح يم هي أعداد صحيحة غير سالبة، و بطاقة التقيي نقاطجميع 

يمكن لغير المتخصصين جمع البيانات وحساب من خط الفقر(.  األقل احتمااًل أن يكون أدنى( )100خط الفقر( إلى مئة )  
 في مكان إجراء المقابلة في غضون عشر دقائق. على األجهزة المحمولة باليدالنقاط على الورق أو تدوينه 

سرة مشارك معين. لدى أ احتمالية الفقربطاقة التقييم لتقدير ثالث كميات أساسية. أواًل، يمكنها تقدير  استخداميمكن 
 الفرد من االستهالك دون خط فقر معين. حصةاألسرة المعيشية  هذا احتمال أن يكون لدى

https://enketo.ona.io/x/#PU7qug51
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أسر المشاركين المعيشية في وقت ما. هذا من  مجتمع إحصائي لبطاقة التقييم أن تقدر معدل الفقر لدى يمكنثانًيا، 
 األسر المعيشية للمشاركين. منمجتمع إحصائي  التقدير هو متوسط احتماالت الفقر المقدرة ضمن عينة تمثل

التغيرات السنوية في معدالت الفقر. مع وجود عينيتين مستقلتين من األسر لبطاقة التقييم أن تقدر  يمكنثالًثا، 
مقابل  عينة األساس، هذا هو الفرق في متوسط احتمال الفقر المقدر في المجتمع اإلحصائيالمعيشية للمشاركين من نفس 

متوسط االحتمال المقدر في عينة المتابعة، مقسوًما على الفرق )بالسنوات( بين متوسط تاريخ المقابلة في العينة األساسية 
 ومتوسط تاريخ المقابلة في عينة المتابعة.

كل أسرة معيشية مرتين، يكون تقدير التغير السنوي في معدل الفقر هو  نقاط عينة واحدة يتم فيها تسجيل وجودمع 
، مقسوًما على مجموع السنوات بين كل زوج من لكل أسرة من األساس إلى المتابعة المقدرمجموع التغيرات في احتمال الفقر 

 (. Schreiner, 2014aالمقابالت لكل أسرة معيشية )
يتم قسم المشاركين لمجموعات من أجل التعامل مع كل مجموعة على حسب حالتها. لبطاقة التقييم أن ت أيًضايمكن 

المحتملة، بهدف مساعدة البرامج الداعمة للفقراء في الحد الفاصل لالستهداف اإلبالغ عن دقة االستهداف لعدد من عمليات 
 المناسبة لتحقيق أغراضها.الحد الفاصل لالستهداف اختيار 

وبيانات من خط الفقر الوطني  ٪150إلى  ونتيجة مجموع نقاطهاأداة تقييم واحدة تستند مؤشراتها المستند  هذايقدم 
 2012لألسرة  االجتماعي واالقتصاديمن عينة عشوائية مكونة من ما يقرب من ثالثة أخماس األسر المعيشية ضمن المسح 

(HSES 2012 .) الواحدة مع نفس ثالثة أخماس المسحالتقييم لهذه البطاقة نتيجة مجموع نقاط يتم معايرة HSES  إلى
للتحقق من دقة بطاقة HSES 2012 خط فقر. ُتستخدم بيانات خمسي األسر المعيشية األخرى في  13احتمالية الفقر ل

 التقييم في تقييم وقياس احتماالت الفقر لدى األسر ولتقدير معدل قياس فقر المشاركين في وقت ما معين ولتقسيم المشاركين. 
اإلعتبار افتراضاتهم، فإن جميع التقديرات الثالثة لبطاقة التقييم )احتمالية الفقر لدى األسرة المعيشية ألحد  فيوباألخذ 

معدل الفقر مع مرور الوقت ، والتغير في من أسر المشاركين المعيشية لمجتمع إحصائيشاركين، ومعدل الفقر في وقت ما الم
. بمعنى أن القيمة الحقيقية تتوافق مع متوسط التقديرات في غير متحيزةمن األسر المعيشية للمشاركين(  مجتمع إحصائيل

، حيث ال تتغير العالقة بين مؤشرات بطاقة التقييم والفقر. مجتمع اإلحصائيال عينات متكررة من مجموعة واحدة ال تتغير من
تحتوي بطاقة التقييم على أخطاء تقديرية عند تطبيقها )كما في هذا المستند( على عينة التحقق ومثل جميع النماذج التنبؤية، 

من الصحة. عالوة على ذلك، فإن البطاقة تحدث أخطاء إلى حد ما غير معروفة عند تطبيقها )في الممارسة الفعلية( على 
)ألن العالقة بين المؤشرات والفقر تتغير مع مرور  2012أو عند تطبيقها بعد عام المجتمع اإلحصائي مجموعة مختلفة من 

 2الوقت(.
تقدير عند تطبيقها، على الرغم من أن نهجها الغير مباشر أقل تكلفة من بطاقة التقييم لديها أخطاء  فإن، بالتاليو 

يحة، مع تجاهل التباين في النهج المتبع في المسح المباشر )تعتبر القيم المالحظة من نهج المسح أو اإلستقصاء المباشر صح
هناك أخطاء ألن بطاقة التقييم تفترض بالضرورة أن العالقة بين المؤشرات والفقر في جميع السكان ستكون هي  أخذ العينات(.

 هو بشكل جزئي فقط.  -النماذج التنبؤيةب ما يختصالذي ال مفر منه في-تفسها كما في البيانات البنائية. بالطبع، هذا اإلفتراض

                         

األمثلة على ذلك تتضمن العينات التي تؤخذ كنموذج ومثال على المستوى الوطني في وقت الحق من الزمن والفئات الفرعية  2
 (.Diamond et al., 2016; Tarozzi and Deaton, 2009من السكان الذين ال يمثلوا عينات على المستوى الوطني )
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القيم المقدرة والقابلة المقدر في وقت ما معين )أي، متوسط الفروق بين الفقر  قياس الخطأ في معدل متوسطيبلغ 
من خط الفقر  ٪150ل من عينة التحقق من الصحة( n =16.384 عندما تكون عينة تمهيد  1000 على صعيدللمالحظة 
ى أخطاء التقييم هذه إلترجع نقطة مئوية.  2.8للقيم المطلقة لمتوسط الخطأ هو ألقصى والحد ا نقطة مئوية. 1.0الوطني + 

 االجتماعيتوزيع نظام المسح عادة إ تباين العينات وليس إلى التحيز، سيكون متوسط الخطأ صفًرا إذا كان من المفترض أن يتم 
( بأكمله بشكل متكرر، وإعادة تقسيمه إلى عينات فرعية قبل تكرار HSES 2012) 2012لألسرة في العراق لعام  واالقتصادي

 العملية بأكملها لبناء نظام بطاقة التقييم ونتائجها والتحقق من صحة بياناتها. 
 nإذا كانت أما نقطة مئوية أو أصغر.  0.7± بالمائة  90الثقة البالغة  فترة، تكون n  =16.384 إذا كانت حالفي 

 نقطة مئوية أو أصغر. 2.6± بالمائة  90فتكون الفواصل البالغة ، 1.024= 
التقييم في الممارسة العملية لتقدير التغيرات في معدالت الفقر مع مرور الوقت غير معروفة؛ فالتوجد  بطاقةدقة 

والتي يمكن استخدامها كمتابعة لتقدير التغير مقابل  2012عام  HSES مسحتم الحصول عليها بعد إجراء ال متوفرة بيانات
 عليها. HSES 2012خط أساس مقدر من عينة التحقق من الصحة التي تم تطبيق مسح 

 
فيحتويان على شرح بنية ومكونات بطاقة التقييم كما  4و 3. أما القسمان أدناه البيانات وخطوط الفقر 2 القسميوثق 

كيفية تقدير احتماالت الفقر بالنسبة لألسر المعيشية الفردية ومعدالت  6و 5ويوضح القسمان  .لتطبيقوا يوفران إرشادات للتنفيذ
تقدير التغيرات في معدل الفقر  7 القسميناقش  .من أسر المشاركين المعيشية للمجتمع اإلحصائيالفقر في وقت ما معين 

بطاقة التقييم في سياق  9االستهداف. ويضع القسم  8القسم و يغطي . من أسر المشاركين المعيشيةللمجتمع اإلحصائي 
 تجربتين متصلتين بالعراق. والقسم األخير هو ملخص.

باإلضافة إلى -كيفية طرح األسئلة المتعلقة بمؤشرات بطاقة التقييم )يمكن إيجاده بعد المراجع( المقابلة" "دليليوضح 
ومحاكاة الممارسة  2012للعراق الذي تم إجراؤه عام  HSESمن أجل مضاهاة تطبيق نظام المسح  -كيفية تفسير اإلجابات

العملية التي إتبعت لتطبيقه بأكبر قدر ممكن. ُيعد "دليل المقابلة" )و"السجل المتضمن قائمة بيانات أفراد األسرة المعيشية"( 
يطاقة التقييم المخصصة للعراق.   جزًءا ال يتجزأ من 
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 الفقر وخطوطالبيانات  .2
باإلضافة  الفقريعرض هذا القسم البيانات المستخدمة إلنشاء بطاقة التقييم والتحقق من صحتها. كما يوثق تعريف 

 خط من خطوط الفقر التي يتم معايرتها. 13إلى 
 

 . البيانات 1.2
أسرة  24.944عشوائية من ( استناًدا إلى بيانات من ثالثة أخماس بنائهاأسئلة ونقاط بطاقة التقييم ) إختياريتم 

وهو أحدث مسح تم إجراؤه على الصعيد الوطني عن استهالك األسر المعيشية  2012لعام  HSESمعيشية خضعت للمسح 
النقاط مع احتماالت الفقر لجميع خطوط  مجموع نتيجة (معايرةوتستخدم نفس ثالثة أخماس األسر أيًضا لربط ) في العراق.

 الفقر.
( دقة بطاقة التحقق من صحةالختبار ) HSES 2012البيانات من خمسي األسر األخرى للمسح  استخداميتم 

، أي البيانات التي ال تستخدم في الهيكلة خارج العينةالتقييم في الحصول على تقديرات وقياسات معينة في معين لمعدالت فقر 
 والبناء أو المعايرة. ُتستخدم خمسي األسر نفسها أيًضا الختبار دقة اإلستهداف خارج العينة.

( وتم تطبيقه في الميدان طيلة HSES 2012) 2012لألسرة في العراق لعام  االجتماعي واالقتصاديستخدم المسح ا
 .2013يناير  15حتى  2012يناير  16الفترة من 

 

 األسرة المعيشية والفرد والفرد المشاركمعدالت الفقر على مستوى .  2.2
حصة الوحدات في األسر المعيشية التي يقل فيها إجمالي استهالك األسرة )مقسوًما على عدد أفراد هو  الفقرمعدل 

األسرة( عن خط الفقر المحدد. وتكون وحدة التحليل هي إما األسرة المعيشية نفسها أو شخص في هذه األسرة. وباإلفتراض، 
 المعيشية بنفس حالة الفقر ذاتها )أو احتمال الفقر المقدر(.جميع أفراد األسرة  متعيت

 
 المعيشية األسرة مستوى  على التقديرات 1.2.2

مساعدات ألسرتين من األسر المعيشية. األسرة النقطة بمثال، فلنفترض أن البرنامج الداعم للفقراء يقدم  هذهلتوضيح 
فقيرة  غيروتتكون من ثالثة أفراد أحدهم مشارك بالبرنامج. األسرة الثانية  أقل من خط فقر معين(األولى فقيرة )استهالك الفرد 

 وتضم أربعة أفراد، اثنان منهم من المشاركين في البرنامج.
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فيه على أنهم  المشاركينإذا كان البرنامج ُيعرف فث األسر المعيشية أو األفراد. يمعدالت الفقر من ح وتقيمتقاس 
 3 معدل الفقر المقدر على مستوى األسرة المعيشية هو المتوسط المرجح. ة المعيشيةمستوى األسر التقدير يكون على أسر، فإن 

 :اآلتية المعادلةفي لحاالت الفقر )أو احتماالت الفقر المقدرة( في جميع األسر التي بها مشاركون. 
 

بالمائة 50 = 0.5 =
1
2

 =
1.1 +  1.0

1+1
 

 
الرقم و على مستوى األسرة المعيشية األولى، وزن الوحدة اإلحصائية في العينة  وه األول "1" رقمال، في البسط "1.1"في الحد 

وزن الوحدة " األول يمثل 1"، الرقم "1.0" في الحدو " الثاني يمثل حالة فقر األسرة األولى )فقيرة( أو احتمال الفقر المقدر. 1"
" يمثل حالة فقر األسرة الثانية )غير فقيرة( أو احتمال الفقر 0على مستوى األسرة المعيشية الثانية. و"اإلحصائية في العينة 

على مستوى األسرة المعيشية األولى والثانية. ن الوحدة اإلحصائية في العينة اوز أمجموع  تمثلمقام الكسر في  "1+1المقدر. "
 على مستوى األسرة المعيشية ألن وحدة التحليل هي األسرة المعيشية.لوحدة اإلحصائية في العينة وزن استخذم يو 

 
 الفرد مستوى  على التقديرات 2.2.2

مستفيدون من خدماته ومساعداته الفي األسر المعيشية  األفراداآلخر، إذا كان البرنامج يعرف جميع  الصعيدعلى 
االت في المثال اآلتي، يكون معدل مستوى الفرد هو المتوسط المرجح لح، فإن التقدير يكون على مستوى الفرد. كمشاركين

  :اآلتية ا مشاركون. بمعنى أن في المعادلةألسر التي لديهفي ا)أو احتماالت الفقر المقدرة(  4 بالنسبة لحجم األسرة الفقر
  

بالمائة 43 = 0.43 =
3
7

 =
3.1 + 4.0

3 + 4
 

 
الفرد باألسرة المعيشية ألن على مستوى وزن الوحدة اإلحصائية في العينة األول  يمثل" 3، الرقم "في البسط "3.1في الحد "

وزن " يمثل 4"، الرقم "4.0( أو احتمال الفقر المقدر. وفي الحد "ة)فقير  يمثل حالة الفقر" 1"األسرة بها ثالثة أفراد، بينما الرقم 
)غير فقر ال" يمثل حالة 0و" الفرد باألسرة المعيشية ألن األسرة بها أربعة أفراد،على مستوى الثاني الوحدة اإلحصائية في العينة 

الفرد على مستوى الوحدة اإلحصائية في العينة تمثل مجموع أوزان الكسر مقام في  "3+4( أو احتمال الفقر المقدر. "ةفقير 
 األسرة المعيشية.الفرد بألن وحدة التحليل هي  الفردعلى مستوى ن الوحدة اإلحصائية في العينة وز ستخذم ي. و تينسر لأل

                         

األمثلة هنا تفترض أخذ عينات عشوائية بسيطة على مستوى األسرة المعيشية. هذا يعني أن كل أسرة لديها نفس احتمالية  3
 (.1االختيار وبالتالي وزن الوحدة اإلحصائية في العينة على مستوى األسرة نفسه يتم أخذها هنا لتكون واحدة )

 ة، فإن الوزن على مستوى الفرد هو عدد األفراد في األسرة المعيشية.عند أخذ عينات عشوائية بسيطة على مستوى األسر  4
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 المشارك الفرد مستوى  على التقديرات 2.2.2

، قد يعتبر البرنامج الداعم للفقراء األفراد في األسرة المعيشية الذين يشاركون مباشرة في البرنامج فقط هم أخيركمثال 
، هنا يكون التقدير على مستوى الفرد المشارك. فعلى سبيل المثال هنا، فيعني ذلك أن بعض أفراد األسرة وليس المشاركين

مستوى الفرد هو المتوسط المرجح لحاالت الفقر بالنسبة الفقر المقدر على جميعهم يحسبون. وبناًءا على ذلك، يكون معدل 
 بمعنى أن في المعادلة اآلتية: )أو احتماالت الفقر المقدرة( في األسر التي لديها مشاركون.  5للفرد المشارك 

  

بالمائة 33 = 0.33 =
1
3

 =
1.1 + 2.0

2 + 1
 

  
باألسرة المعيشية  المشارك األول على مستوى الفردوزن الوحدة اإلحصائية في العينة " يمثل 1" في البسط، الرقم "1.1في الحد "

في  "2.0يمثل حالة الفقر )فقيرة( أو احتمال الفقر المقدر. وفي الحد "الثاني " 1، بينما الرقم "مشارك واحد ألن األسرة بها فرد
ألن األسرة بها الثانية باألسرة المعيشية  المشارك على مستوى الفردوزن الوحدة اإلحصائية في العينة " يمثل 2، الرقم "البسط

الوحدة " في مقام الكسر تمثل مجموع أوزان 1+2" يمثل حالة الفقر )غير فقيرة( أو احتمال الفقر المقدر. "0، و"مشاركين ردينف
على مستوى الفرد وزن الوحدة اإلحصائية في العينة ستخذم يألسرتين. و المشارك لعلى مستوى الفرد اإلحصائية في العينة 

 6 باألسرة المعيشية. المشارك دألن وحدة التحليل هي الفر المشارك 
 

ما سبق في أن معدالت الفقر المقدرة هي المتوسطات المرجحة لحاالت فقر األسر المعيشية )أو  كليتلخص 
األوزان هي عدد  -على إفتراض أخذ عينات بسيطة على مستوى األسرة المعيشية–احتماالت الفقر المقدرة(، حيث يكون 

ج بطاقة التقييم، يجب على المنظمات والمؤسسات أن الوحدات ذات الصلة في األسرة المعيشية. عند اإلبالغ عن تقديرات ونتائ
سبب إرتباط هذه الوحدة وأن تشرح  -سواء أكانت أسًرا أو أفراًدا من األسر المعيشية أو مشاركون –تحدد بوضوح وحدة التحليل 

 وصلتها بعملية التقدير.
االجتماعي في المسح  تم رصدها ومعدالت الفقر لألسر المعيشية واألفراد كمخطوط الفقر  1رقم  الجدول وثقي

محافظة في المناطق  ثماني عشرال( من 2014)قبل عام للعراق ككل ولكل محافظة  2012لألسرة  واالقتصادي
  المناطق. كافةالحضرية/الريف/

 

                         

عند أخذ عينات عشوائية بسيطة على مستوى األسرة، فإن الوزن على مستوى الفرد المشارك هو عدد المشاركين في تلك 5
 األسرة المعيشية.

في البرنامج لكل أسرة، فإن معدل الفقر على  إذا كانت جميع األسر المعيشية لديها )أو يفترض أنها تضم( مشارًكا واحًدا6
 مستوى الفرد المشارك هو نفس المعدل على مستوى األسرة المعيشية.
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يتم إجراء أحذ العينات تقريًبا -كما هو موضح أعاله-عن معدالت الفقر على مستوى األسرة المعيشية ألن اإلبالغيتم 
بصورة دائمة على مستوى األسر وألن احتماالت الفقر على مستوى األسرة المعيشية يمكن تحويلها مباشرة إلى معدالت فقر 

التقييم ومعايرتها والتحقق من صحتها باستخدام األوزان المرتبطة لوحدات التحليل األخرى. ولهذا السبب أيًضا تطبق بطاقة 
يتضمن هذا الجدول أيًضا معدالت الفقر على مستوى الفرد ألن هذه هي المعدالت التي أبلغت عنها حكومة باألسر المعيشية. 

 ت على مستوى الفردفيما يختص بالمعدالالدولة  ةسياسلمناقشات وخطاب العراق. عالوة على ذلك، عادة ما تستمر ا
 ، كما تهدف البرامج المعنية بالفقراء لمساعدة األفراد )وليس األسر المعيشية( على تحسين مستواهم.ولصالحها

 
 الفقر وخطوط الفقر تعريف 2.2

الفقر لألسرة المعيشية كفقيرة أو غير فقيرة، على ما إذا كان معدل استهالك الفرد فيها )دينار عراقي  حالةتعتمد 
لعام  HSESالمناطق واألشهر خالل العمل الميداني للمسح  على صعيدللشخص في اليوم معداًل حسب فروق األسعار 

 تحت خط ففقر محدد. وبالتالي، فإن تعريف الفقر هو خط الفقر مع قياس قدر االستهالك.  (7 2012
 .Amendola and Vecchi (2009b)لالستهالك يوثقه  العراقتعريف 

 
البرامج المعنية والداعمة للفقراء في العراق قد ترغب في استخدام خطوط فقر مختلفة أو متنوعة، فهذا  ألننظًرا 

 خط: 13الحتماالت الفقر ل بطاقة التقييم نتيجة مجموع نقاطالمستند يقوم بمعايرة 
  

 100٪ من خط الفقر الوطني 
 150٪ من خط الفقر الوطني 
 200٪ من خط الفقر الوطني 
 1.90  2011في اليوم بتعادل القوة الشرائية دوالر 
 3.20  2011دوالر في اليوم بتعادل القوة الشرائية 
 5.50  2011دوالر في اليوم بتعادل القوة الشرائية 
 21.70  2011دوالر في اليوم بتعادل القوة الشرائية 
 )خط الفقر العشري األول )النسبة المئوية العشرية 
 لمئوية العشرون(خط الفقر الخمسي األول )النسبة ا 
 )خط الفقر الخمسي الثاني )النسبة المئوية األربعون 
  النسبة المئوية الخمسون( األوسطخط الفقر( 
 (الستون )النسبة المئوية  الثالث الخمسي خط الفقر 
 الرابع )النسبة المئوية الثمانون( الخمسي خط الفقر 
 

                         

7 Amendola and Vecchi (2009a).شهر األساس للتعديالت الزمنية غير واضح  . 
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 الوطنية الفقر خطوط 1.2.2
مشتق من طريقة تكلفة االحتياجات ( من الخط الوطني" ٪100ادة "الوطني في العراق )يطلق عليه ع الفقرخط 

. هو مجموع المعيار األدنى الستهالك الغذاء والحد األدنى لمعيار االستهالك غير الغذائي (Ravallion, 1998)األساسية 
(World Bank, 2013a, following Amendola and Vecchi, 2009c). 

، بما في HSES 2012الغذاء بسلة طعام تحتوي على جميع المواد الغذائية المدون بياناتها في المسح  معياريبدأ 
–سعرة حرارية من سلة الطعام  2.337بيانات عن الكميات واألسعار والسعرات الحرارية. معيار الغذاء إًذا يكون تكلفة ذلك 

في الواحد لألفراد في االستهالك العشري الثاني والثالث للفرد بالنسبة  -أعالهالمعدلة حسب فروق األسعار كما هو مذكور 
 دينار عراقي للفرد الواحد في اليوم. 1.608=  2012يبلغ متوسط مستوى الغذاء للعراق لعام  .HSES 2012المسح 

الغذاء باإلضافة إلى الحد األدنى الستهالك الغذاء واستهالك غير الغذاء( للعراق هو معيار الفقر الوطني ) خطيعتبر 
من االستهالك غير الغذائي المحدد بشكل منفصل لكل المناطق الثالث )كردستان وبغداد والباقي(. معيار المنطقة لغير الغذاء 

 هو متوسط معاييرها لغير الغذاء العليا والدنيا:
 

  إجمالي استهالكهم من معيار مستوى الغذاء.الدنيا: متوسط استهالك العناصر الغير غذائية لألفراد الذين يقترب 
  استهالك العناصر الغير غذائية لألفراد الذين يقترب استهالكهم للغذاء من معيار مستوى الغذاء.العليا: متوسط 

 
دينار عراقي. يبلغ متوسط خط الفقر الوطني  1.930، كان متوسط االستهالك الغير غذائي هو 2012 عامفي 

هذا ينتج عن معدل فقر على (. 1ديناًرا عراقًيا للفرد في اليوم الواحد )جدول  3538)الستهالك الغذاء واستهالك غير الغذاء( 
نسبة  19.8نسبة مئوية ومعدل على مستوى الف نسرد يبلغ  14.6في جميع أنحاء العراق ليبلغ مستوى األسرة المعيشية 

  8مئوية.
من الخط الوطني  ٪150بالنسبة لني. طالخط الو  من ٪100 اتالوطني هي مضاعف الخطمن  ٪200و 150٪

)الخط المستخدم في بناء وإنشاء بطاقة التقييم(، فإن معدل الفقر على مستوى األسرة المعيشية في جميع أنحاء العراق يبلغ 
 (.1بالمئة )الجدول  51.0رد هو بالمئة، ومعدل مستوى الف 41.4

 

                         

خط الوطني، مما يشير إلى من ال ٪100لديه نفس معدل الفقر على مستوى الفرد بنسبة  (2013a, p. 20)البنك الدولي  8
 أنه يستخدم نفس البيانات والحسابات مثل هذا المستند.
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 2011 الشرائية القوة تعادل حسب الدولية الفقر خطوط 2.2.2
 على: 2011الفقر الدولية حسب تعادل القوة الشرائية  خطوطتستند 

  
  9 للعراق عن "اإلنفاق االستهالكي الفردي في األسر المعيشية" 2011سعر الصرف حسب تعادل القوة الشرائية :

 دوالر. 1.00دينار عراقي لكل  1.003.80
  المسح  األسعار )على مستوى الفرد( من بياناتمعامل انكماش متوسطHSES  2012الجزئية لعام: 

 1.00000المناطق:  -
 0.96909الشهور:  -

 ( مؤشر أسعار المستهلكCPI) 10: 
  105.80: 2011المتوسط خالل السنة التقويمية  -
 HSES 2012 :112.39المتوسط خالل العمل الميداني للمسح  -

 
) اإلقليمى والزمنياألسعار على الصعيد ومعامل انكماش االعتبار هذه المعايير  فيباألخذ 

regionDeflator و
timeDeflator )  2011دوالر في اليوم لعام  1.90فيما يرتبط باستهالك األسر المعيشية، فإن خط تعادل القوة الشرائية بقيمة 

  ألسرة محددة هو:
 

 [
أعلى انكماش )الزمن(

متوسط انكماش )الزمن(
]  . [

أعلى انكماش )المنطقة(
متوسط انكماش )المنطقة(

]  . [
HSESCPI

2011CPI
] .  2011دوالر  1.90معامل القوة الشرائية    

 
دينار عراقي  2.039دوالر في اليوم  1.90بالنسبة للعراق ككل، يبلغ خط تعادل القوة الشرائية بقيمة  المتوسطفي 

نسبة مئوية ومعدل فقر على مستوى  1.4يبلغ  المعيشية للفرد الواحد في اليوم، مما ينتج عن معدل فقر على مستوى األسرة
 (.1نسبة مئوية )الجدول  2.1الفرد يبلغ 

                         

9 iresearch.worldbank.org/PovcalNet/Detail.aspx?Format=Detail&C0=IRQ_3& 
PPP0=1003.8&PL0=1.90&Y0=2012&NumOfCountries=1 2019كانون الثاني  10، تم الولوج إليه. 

 /data.imf.org. 2010متوسط خالل السنة التقويمية  100مؤشر أسعار المستهلك األساسي =  10
regular.aspx?key=61545861،  2019تشرين الثاني  10تم الولوج إليه. 
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دينار عراقي  2.022.72 يساوي أنه في اليوم  1.90عن خط في تقريرها الدولي  للبنكالتابعة  PovcalNet 11 شيرت
نسبة  2.5ومعدل فقر على مستوى الفرد يبلغ دينار عراقي أقل من المذكور بالفقرة السابقة(  16للفرد الواحد في اليوم )حوالي 

في اليوم عن  1.90لخط  PovcalNet تقدير نتيجة بقة(. وتختلفنسبة مئوية أعلى من المذكورة بالفقرة السا 0.4مئوية )
 المذكور هنا من حيث ثالث طرق.

من السنة التقويمية إلى فترة العمل الميداني  2011تعادل القوة الشرائية لعام  معاملبتضخيم  PovcalNetم أواًل، تقو 
باستخدام   12. 1.06056(، باستخدام معامل HSES 2012) 2012لألسرة في العراق  االجتماعي واالقتصاديللمسح 

( المذكورة هنا )باألخذ في اإلعتبار التداخل غير الكامل بين IMF CPIبيانات مؤشر أسعار المستهلك لصندوق النقد الدولي )
. وفيما يتعلق بخط 1.06086يكون المعامل هو (، 2012 والسنة التقويمية HSES 2012 العمل الميداني للمسح

PovcalNet دينار عراقي. 3، فإن هذا يزيد من خط بطاقة التقييم بحوالي 
متوسط وزن المنتج، على مستوى الفرد لمعاملي انكماش األسعار الطبيعيين في معادلة خط فقر بطاقة  إنثانًيا، 

، فإن هذا يزيد من PovcalNetوفيما يتعلق بخط . 1.00627بل  1.00000دوالر في اليوم للفرد الواحد، ليس  1.90التقييم 
 دينار عراقي. 13خط بطاقة التقييم بحوالي 

على دوالًرا في اليوم تعدل لفروق األسعار  1.90بلغ تالتي   PovcalNetنتيجة تقدير ، أن أهم الطرق  وهي ،ثالًثا
وفيما يتعلق بخط   13المناطق. على صعيدلفروق األسعار  تضبطال  ولكنومع مرور الزمن )حسب قياس االستهالك(  صعيد

، ويقلل من معدل الفقر في المناطق األقل فقًرا  )مثل كردستان(، بينما يرفع PovcalNetبطاقة التقييم، فإن هذا يقلل من خط 
 لفقرالخط ويزيد من معدل الفقر في مناطق أكثر فقًرا )مثل بقية مناطق العراق بخالف كردستان وبغداد(. وهذا يزيد من معدل ا

 دوالر في اليوم للعراق بشكل عام.  1.90 الذي يبلغ
لم تتعمد ضبط   PovcalNetمن المحتمل أن ؟ دوالًرا في اليوم 1.90 قيمةخاصة ب نتيجة تقدير أفضل هيما 

 1.608بالعراق البالغ ديناًرا عراقًيا ليس بعيًدا عن الحد األدنى لمعيار الغذاء  2.022األسعار اإلقليمية ألن خط الفقر البالغ 
دوالر في اليوم.  1.90بالمائة فقط من األشخاص في العراق هم دون  3إلى  2ديناًرا عراقًيا. وعلى أي حال، فإن ما بين 

وباألخذ في اإلعتبار أن الحد األدنى لمعيار الغذاء لم يتم ضبطه أو تعديله بما يتماشى مع األسعار اإلقليمية، فقد يكون من 
دوالر في اليوم  3.20دوالر لليوم )على الرغم من أنه ال يزال من المنطقي ضبط خط  1.90دم ضبط خط ع المنطقي

 (.2011والخطوط األخرى المرتفعة لتعادل القوة الشرائية للعام 
المناطق الجغرافية على مستوى  بإمتدادذا كان من المنطقي ضبط خطوط الفقر لفروق األسعار  إآخر،  صعيدعلى 

في المقام األول(، فمن المنطقي أيًضا ضبط هذه  2011البلدان )وهذا هو الغرض من خطوط تعادل القوة الشرائية الدولية 
 الفروق داخل بلد معين.

                         

11 iresearch.worldbank.org/PovcalNet/Detail.aspx?Format=Detail&C0=IRQ_3& 
PPP0=1003.8&PL0=1.90&Y0=2012&NumOfCountries=1 2019كانون الثاني  10، تم الولوج إليه. 

12 iresearch.worldbank.org/PovcalNet/Docs/CountryDocs/IRQ.htm#3  كانون الثاني  10، )تم الولوج إليه
 ( وليس مصدره.CPI( ويذكر مؤشر أسعار المستهلك )2019

13 PovcalNet ساخ معدل الفقر المبلغ عنه بواسطة ال توثق ذلك. تم التحقق من ذلك من خالل استنPovcalNet  باستخدام
 دوالر في اليوم مع االستهالك المعدل بصفة مؤقتة.  1.90غير المقيد البالغ  PovcalNetخط 
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التقييم ، تفضل أرقام ونتائج بطاقة Schreiner (2014b) ح "شراينر"وضالنهجين لهما مزاياهما. وكما  كاللذلك 
 نها موثقة بشكل كامل. أل PovcalNetبدل القوة الشرائية عن تلك الخاصة لخطوط الفقر بتعا
دوالر  21.70دوالر في اليوم و 5.50دوالر في اليوم و 3.20بقيمة  2011بتعادل القوة الشرائية لعام  الفقرخطوط 

 14دوالر في اليوم. 1.90في اليوم، هي مضاعفات في خط 
 

 المئوية الفقر خطوط 2.2.2
هذا يسهل عدد من أنواع التحليالت. على سبيل  15التقييم الخاصة بالعراق أيًضا خطوط الفقر المئوية. بطاقةتدعم 

المثال، قد يتم استخدام خط الفقر الخمسي الثاني )النسبة المئوية األربعون( للمساعدة في تتبع تقدم العراق نحو هدف البنك 
نسبة مئوية  40المتمثل في "الرخاء المشترك/النمو اإلقتصادي الشامل"، والذي ُيعرف بأنه نمو الدخل بين ال (2013b) الدولي

 األدنى من شعوب العالم. 
استخدام خطوط الفقر الخمسية التي تم تحليلها مًعا للنظر في عالقة االستهالك بالنتائج الصحية )أو أي  أيًضايمكن 

والتي تي تتعلق باإلنصاف في الصحة الستهالك(. وبالتالي، فإن بطاقة التقييم تقدم بدياًل للتحليالت شئ آخر يتعلق بتوزيع اال
 Rutstein)والصحية   الديمغرافية  اإلستقصائية  الدراسات  بيانات  عادة ما تستخدم مؤشر األصول مثل ذلك المرفق مع

and Johnson, 2004) بالنتائج المتعلقة بالصحة. واالقتصاديةلحالة االجتماعية ا، لمقارنة تقدير 
بطاقة التقييم. لكن دعم نتيجة مجموع نقاط تحليالت الثروة النسبية ممكنة دائًما )ومازالت ممكنة( مع  كانتبالطبع، 

 وضوًحا ألداة واحدة لتحليل أي أو كل من اآلتي:خطوط االستهالك النسبية يسمح باستخدام أكثر 
 ( صعيدعلى الثروة النسبية )نتائج النقاط التقييمية 
 ( على صعيداالستهالك المطلق )احتماالت الفقر وخطوط الفقر المطلقة 
 ( على صعيداالستهالك النسبي )احتماالت الفقر وخطوط الفقر بالنسبة المئوية 

على –التقييم، فإن مؤشرات األصول تحلل فقط الثروة النسبية. عالوة على ذلك، تستخدم بطاقة التقييم  بطاقةبخالف 
معياًرا واضًحا مباشًرا ومفهوًما جيًدا للفقر  -أو النهج المماثلةمؤشرات األصول القائمة على تحليل المكونات الرئيسية عكس 

 ستهالك المتعلق بخط فقر معرف بوحدات نقدية(. يكون تعريفه خارج أداة بطاقة التقييم نفسها )اال
عرف الفقر بشكل غير واضح من حيث مؤشراته ونقاطه، دون الرجوع إلى فإن مؤشر األصول يُ ذلك،  نقيضعلى 

حتى لو كانت مستمدة من نفس البيانات لبلد –ن مؤشرين قياسيين لألصول بمؤشرات أونقاط مختلفة معيار خارجي. هذا يعني أ
لمؤشر قياس الفقر البسيط يعطيان تعريفين مختلفين للفقر. وفي نطاق نفس هذا المثال، فإن بطاقتين تقييمين  -ما معين

سيعطيان تقديرات مماثلة تحت تعريف واحد للفقر.

                         

 .2011اختيارات البنك الدولي لألربع خطوط فقر بتعادل القوة الشرائية لعام  Jolliffe and Prydz (2016)يناقش  14
ألصول المرتبط بالدراسات االستقصائية الديمغرافية والصحية، يتم تعريف النسب المئوية وفًقا لألفراد )وليس وفًقا لمؤشر ا 15

خط الفقر الخمسي األول األسر المعيشية( للعراق ككل. على سبيل المثال، يبلغ معدل الفقر على مستوى الفرد في كل العراق ل
نسبة مئوية بل  20(. معدل الفقر على مستوى األسرة لنفس الخط ليس 1)الجدول نسبة مئوية  20)النسبة المئوية العشرون( 

 نسبة مئوية. 14.8
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 البسيط الفقر قياس لمؤشر يمالتقي بطاقة بنية .2
 مؤشًرا مبدئًيا يغطي المجاالت اآلتية: 90بالعراق، فيتم إعداد حوالي  يختصفيما 

  
 )تكوين األسرة المعيشية )مثل عدد أفراد األسرة المعيشية 
 (األسرة المعيشية األنثى رئيساألسرة المعيشية الذكر/زوج  رئيسعليها  أعلى شهادة حصل التعليم )مثل 
 )السكن )مثل المادة الرئيسية المستخدمة في األرضية 
 )ملكية السلع االستهالكية المعمرة )مثل أجهزة التلفاز والمراوح الكهربائية 
 )محل اإلقامة )مثل المحافظة 
 )الزراعة )مثل ما إذا كانت األسرة المعيشية تزرع احتياجاتها من الخصروات والفاكهة أو تربي الماشية 
  عدد أفراد األسرة الذين يعملون بوظائف(الوظيفة )مثل 

 
قياس إلضطراب النظام يدون المؤشرات المرشحة، مرتبة حسب "معامل عدم اليقين" القائم على  2الجدول 

(Goodman and Kruskal, 1979) .16، الذي يقيس مدى توقع مؤشر معين لحالة الفقر من تلقاء نفسه 
 

الممكنة لبطاقة التقييم هو تقدير التغيرات في معدالت الفقر مع مرور الوقت. وبالتالي، عند اختيار  التطبيقاتأحد 
تعطى األفضلية لمؤشرات أكثر حساسية. على سبيل المثال، من المحتمل أن  -والحفاظ على اعتبارات أخرى ثابتة–المؤشرات 

عمر رئيس  أكثر منستجاًبة للتغير في الوضع االجتماعي واالقتصادي يتغير عدد أجهزة التلفاز التي تملكها األسرة المعيشية ا
 .األتثىاألسرة المعيشية الذكر/زوج رئيسة األسرة 

 للبناء.على العينة الفرعية   Logitمن خط الفقر الوطني وانحدار دالة ٪150ذاتها مبنية على استخدام  التقييمبطاقة 
يعتمد اختيار المؤشر على كل من الحكم واإلحصائيات. والخطوة األولى هي استخدام إلنشاء بطاقة تقييم واحدة لكل مؤشر 

مرشح. يتم تقييم قوة كل بطاقة أحادية المؤشر لتصنيف األسر المعيشية حسب حالة الفقر، من خالل مؤشر التركيز 
(Ravallion, 2009). 

 ,Schreiner et al., 2014; Zellerات تقييم ذات المؤشر الواحد بناًءا على عدة عوامل )اختيار أحد بطاق يتمثم 
احتمالية قبول المستخدمين لها )وهذا يحدد بناًءا على بساطتها، وتكلفة التجميع المنخفضة، و تشمل تحسين الدقة  ؛(2004

وهذا من حيث التجربة  ،فعل ما يفترض أن يقاسو"الصالحية المنطقية" التي تقوم بالتحقق مما إذا كان ما يقاس هو بال
لتغيرات في االستهالك، والتنوع بين ا الدقة والحساسية في رصد(. كما تشمل هذه العوامل الحس المنطقيو  والعقالنيةوالنظرية 

المناطق، والميل إلى وجود عالقة بطيئة التغير مع الوضع االجتماعي  على صعيدأنواع المؤشرات، وقابلية التطبيق 
واالقتصادي مع مرور الوقت، وأهميتها للتمييز بين األسر المعيشية في الطرف األكثر فقًرا لتوزيع االستهالك، وأخيًرا إمكانية 

 تها.التحقق من صح
                         

ال يتم استخدام معامل عدم اليقين عند اختيار مؤشرات بطاقة التقييم. يستخدم فقط كوسيلة لترتيب المؤشرات المرشحة  16
 .2المدرجة في الجدول 
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ن اثنين، فيضاف مؤشر ثاني إلى بطاقة التقييم ذات تصميم وبناء سلسلة من بطاقات التقييم ذات مؤشري ذلكيلي 

بطاقة تقييم ثنائية المؤشر، مرة أخرى باستخدام المرحلة األولى. ثم يتم بعد ذلك اختيار أفضل  فيالذي ُاختير المؤشر الواحد 
على عشرة مؤشرات  تتكرر هذه الخطوات حتى تحتوي البطاقةالحكم لموازنة الدقة اإلحصائية مع المعايير غير اإلحصائية. 

 تعمل بشكل جيد مًعا.
من مجموع النقاط األخيرة في تحويل معامالت إلى أعداد صحيحة غير سالبة، بحيث تتراوح إجمالي  الخطوةتتمثل 

 (.األقل احتمااًل أن يكون أدنى من خط الفقر( )100( )على األرجح تحت خط الفقر( إلى مئة )0صفر )
السهل . إنه يختلف عن التدرج البسيط R2الخوارزمية انحدار المربعات الصغرى التدريجي القائم على  هذهتشبه 

وغير اإلحصائية. يمكن أن يؤدي استخدام  17 تجربته من حيث أن اختيار المؤشرات يأخذ في االعتبار المعايير اإلحصائية
المستوى الوطني.  ال تعتبر تمثيلية علىمجموعات  على صعيدالمعايير غير اإلحصائية إلى تحسين الفاعلية مع مرور الوقت و 

مقبولة  أيًضا كما يساعد ذلك في ضمان أن تكون المؤشرات واضحة ومباشرة، وعقالنية، وغير مكلفة للتجميع، وأن تكون 
 لمستخدمين.ل

التقييم األحادية المؤشر على العراق ككل. وال يؤدي تقسيم أدوات تقييم وقياس الفقر حسب المناطق  بطاقةطبق تت
الحضرية/الريفية إلى تحسين دقة االستهداف كثيًرا. وقد تم اإلبالغ عن هذا في تسعة بلدان في أفريقيا في جنوب الصحراء 

، بنغالدش (World Bank, 2012)، وإندونيسيا 18(Brown, Ravaillon, and van de Walle, 2016)الكبرى 
(Sharif, 2009)الهند والمكسيك ،(Schreiner, 2006 and 2005a) وسري النكا ،(Narayan and Yoshida, 

على تحسين دقة تقديرات وبشكل عام، قد يعمل تقسيم أدوات تقييم الفقر   .(Grosh and Baker, 1995)جامايكا ، و (2005
، ولكن قد تزيد أيًضا من خطر اإلفراط في (Diamond et al., 2016; Tarozzi and Deaton, 2009)معدالت الفقر

.(Haslett, 2012)محاولة جعلها مناسبة ومالئمة

                         

لمعامالته، بل هو مساهمة المؤشر في ترتيب األسر المعيشية حسب  pهو قيم ليس المعيار اإلحصائي الختيار المؤشر  17
 حالة الفقر.

في جميع هذه البلدان، عند بوركينا فاسو، إثيوبيا، غانا، مالوي، مالي، النيجر، نيجيريا، تنزانيا، وأوغندا. في المتوسط  18
في المائة من السكان  40أو  20ط النتائج، وعندما يكون استهداف أشخاص في الُخمس األدنى أو في الُخمَسين األقل من نقا

أو واحد  200فقراء، يؤدي التقسيم حسب المناطق الحضرية/الريفية إلى زيادة عدد الفقراء المستهدفين بنجاح بحوالي واحد لكل 
 من الفقراء. 400لكل 
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 التقييم بطاقة الستخدام عملية إرشادات .4
الرئيسي لتصميم وبناء هيكل بطاقة التقييم في زيادة الدقة اإلحصائية، بل تحسين فرص استخدامها  التحديال يتمثل 

. عندما تفشل مشاريع بطاقة التقييم، ال يكون السبب في العادة عدم الدقة اإلحصائية (Schreiner, 2005b)وبشكل صحيح 
بطاقة التقييم في عملياتها وتدريب وإقناع موظفيها  ب لدمجبل فشل إحدى المنظمات في اتخاذ قرار بشأن القيام بما هو مطلو 

ففي النهاية، تتمتع معظم البطاقات التقييمية المعقولة بدقة استهداف  . (Schreiner, 2002)باستخدام البطاقة بشكل صحيح
عنق الزجاجة هنا له عالقة أقل بالتقنية   19مماثلة، وذلك بفضل الظاهرة التجريبية المعروفة باسم "الحد األقصى المسطح".

 لمسة اإلنسانية، ليس اإلحصاءات ولكن إدارة التغيير التنظيمي. فالدقة أسهل في تحقيقها من تبني تطبيق ما.وأكثر صلة بال
ا بشكل بطاقة التقييم لتشجيع التفاهم والثقة حتى يرغب مستخدميها في اعتمادها من تلقاء أنفسهم واستخدامه تصميمتم 

"الصالحية المنطقية" التي تقوم و ،وسهولة االستخدام ،صحيح. وبطبيعة الحال، فإن الدقة مهمة، لكن يجب موازنتها بالتكلفة
وحفظ  تسجيلمن المرجح أن تقوم البرامج بجمع البيانات و  بالتحقق مما إذا كان ما يقاس هو بالفعل ما يفترض أن يقاس.

تتضمن الكثير من العمل اإلضافي  تعكس أو البطاقة التقييم النقاط الناتجة وإيالء إهتمام دقيق للنتائج إذا كانت، في نظرهم، 
 وإذا كانت العملية برمتها منطقية بالنسبة لهم.

فيها عملية البناء الغاية، تتكون بطاقة تقييم مؤشر قياس الفقر في العراق من صفحة واحدة، تكون  لهذهتحقيًقا 
كما يتم تقليل أي عمل إضافي ، بحيث يمكن لغير المتخصصين تسجيل وحفظ والمؤشرات والنقاط واضحة ومباشرة وشفافة. 

 باليد في محل إجراء المقابلة، وهذا ألن بطاقة التقييم تتضمن: نتيجة مجموع النقاط
 

 عشرة مؤشرات 
 ردود وأجوبة متعددة الخيارات 
  األعداد الصحيحة غير السالبة، وليس هناك عملية حسابية تتجاوز اإلضافة(نقاط بسيطة( 
 

                         

19 Dupriez, 2018; Caire and Schreiner, 2012; Hand, 2006; Baesens et al., 2003; Lovie and 
Lovie, 1986; Kolesar and Showers, 1985; Stillwell, Barron, and Edwards, 1983; Dawes, 1979; 

Wainer, 1976; Myers and Forgy, 1963. 
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 (الميدان) المقابلة إجراء محل التقييم بطاقة تطبيق كيفية 1.4
التقييم )و"سجل بيانات األسرة المعيشية" الخاص بها( جاهزة لعمل نسخ ورقية منها، ويقوم الموظف  بطاقةتكون 

 الميداني الذي يستخدم بطاقة تقييم مؤشر قياس الفقر في العراق باآلتي: 
 

 "( تسجيل الرمز التعريفي للمقابلة، وتاريخ المقابلة، ورمز البلدIRQ ورمز/رقم بطاقة التقييم، ووزن ،)"  الوحدة اإلحصائية في
 المخصص ألسرة الفرد المشارك المعيشية بواسطة تصميم إستقصاء المنظمة )إذا كان معروًفا(. العينة

  (، الموظف المسئول عن الفرد بالبيانات المدليتسجيل اسم والرمز التعريفي للمشارك )الذي ليس بالضرورة هو نفسه
)الذي ليس  مشارك مع الممنظمة/المؤسسةفرد الو جهة االتصال الرئيسية للالمشارك بالبرنامج )إذا كان هناك واحد( وه

المدقق/العداد(، ونقطة الخدمة التنظيمية ذات الصلة بالفرد المشارك )إذا كان هناك  الموظف الميدانيبالضرورة هو نفسه 
 نقطة خدمة من هذا القبيل(.

 الخاص بالمؤشر األول للبطاقة )"في أي محافظة تقيم األسرة على اإلجابة على السؤال األول ووضع عالمة  التأشير
 المعيشية؟"( بناًء على ما هو معروف حول مكان إقامة األسرة التي تخضع للمقابلة.

  ملئ وإكمال "سجل بيانات األسرة المعيشية" بالخلف بتدوين االسم األول لكل فرد من أفراد األسرة المعيشية )أو
 د رئيس األسرة الذكر/الزوج )إن وجد(.دي، مع تحالكنية/اللقب(

 في الجزء األول من بتسجيل عدد أفراد األسرة المعيشية  الموظف الميداني استناًدا إلى "سجل بيانات األسرة المعيشية"، يقوم
 بطاقة التقييم إلى جانب "عدد أفراد األسرة المعيشية".

  ص بالمؤشر الموظف الميداني بالتأشير على إجابة السؤال الثاني الخااستناًدا إلى "سجل بيانات األسرة المعيشية"، يقوم
 الثاني لبطاقة التقييم )"كم عدد أفراد األسرة المعيشية؟"(.

 بصوت عالي، مع التأشير على إجابات المدلي  قراءة األسئلة الثالثة والرابعة الخاصة بالمؤشر الثالث والرابع لبطاقة التقييم
 بالبيانات.

  دود على السؤال الخامس والسادس الخاصة بالمادة الرئيسية ألرضية وجدران مسكن اإلقامة، معتمدًا فى ذلك تسجيل الر
المدقق/العداد الخاص. ويكون طرح هذا التساؤل فقط فى حالة عدم تعرفه على نوع  الموظف الميدانيعلى مالحظات 

 المادة.
  قيمة كل نقطة في العمود الموجود قراءة األسئلة الخاصة بمؤشرات البطاقة على المدلي بالبيانات واحد تلو اآلخر. ثم كتابة

 دائرة حول اإلجابة والنقاط المطبوعة مسبًقا والنقاط المدونة بخط اليد.في أقصى اليمين، ووضع 
  لرغبة في ذلك(.البطاقة )عند ا نتيجة مجموع نقاطجمع النقاط للحصول على 
 .تطبيق سياسة االستهداف )إن وجدت( على أساس النتيجة 
  البيانات بواسطة أداة لجمع البيانات على الجهاز المحمول، أو القيام بتسليم بطاقة التقييم الورقية إلى مكتب مركزي تحميل

 إلدخال البيانات وتحليلها. 
  

تدريب الموظفين الميدانيين، فجودة المخرجات تعتمد على جودة المدخالت. يجب أن يعتمد تدريب  يجببالطبع، 
 الموظفين فقط على "دليل تعليمات إجراء المقابلة" الموجود بعد "المراجع" ضمن هذا المستند.
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حافًزا للمبالغة في ن أن لديهم المنظمات أو الموظفون الميدانيون بجمع بياناتهم الخاصة، وإذا كانوا يعتقدو  قامتإذا 
إذا أعطى المديرون أو الممولون مكافأة مقابل ارتفاع معدالت الفقر(، فمن الحكمة القيام  معدالت الفقر )على سبيل المثال، 

 IRISُيعد كل من   20.(Matul and Kline, 2003)بمراقبة الجودة المستمرة عبر مراجعة البيانات والتدقيق العشوائي
Center (2007) و Toohig (2008) دليلين مفيدين ال غنى عنهما للوجستيات، وحساب الميزانية، وتدريب الموظفين

 Schreiner وإجراء المقابالت، والتجريب، وتسجيل البيانات، ومراقبة الجودة. يشرحوالمشرفين الميدانيين، وعملية أخذ العينات، 
(2014a)   تحليلها.كيفية حساب وتسجيل التقديرات و 

أن جمع مؤشرات بطاقة التقييم أسهل نسبًيا من الطرق البديلة لقياس الفقر، إال أنها ال تزال صعبة للغاية.  حينفي 
التدريب والتعريفات الواضحة للمصطلحات والمفاهيم في البطاقة ضرورية، ويجب على الموظفين أن يدرسوا بدقة ويتبعوا "دليل 

"سجل بيانات األسرة باإلضافة إلى –الموجود بعد قسم "المراجع" في هذا المستند. فهذا الدليل تعليمات إجراء المقابلة" 
 21هما جزء ال يتجزأ من بطاقة التقييم.  -"المعيشية

 ,Onwujekwe, Hanson, and Fox-Rushby)سبيل المثال نيجيريا، فقد وجدت إحدى الدراسات  لىعنأخذ 
وجود ارتباطات منخفضة ومثيرة للقلق فيما بين فترات االختبار وإعادة االختبار لمؤشرات تبدو غير قابلة للنقض، فيما   (2006

إلى أن اإلبالغ اإلجمالي  Grosh and Baker (1995)  إذا كانت األسرة المعيشية المعنية تمتلك سيارة. ومع ذلك، يشير
يختص بالمرحلة األولى من االستهداف في برنامج تحويل نقدي مشروط في  وفيماعن األصول ال يؤثر على االستهداف. 

كاملة، باستثناء عدد قليل من المكسيك، وجد أن "نقص االبالغ )عن ملكية األصول( واسع النطاق ولكنه ليس بصورة 
رحلة الثانية من عملية السلع...)و( اإلفراط في اإلبالغ شائع لبعض السلع". ومع ذلك، كما هو الحال في المكسيك في الم

اتية الخاطئة )أو تجنبها في المقام األول( من قبل الموظفين الميدانيين الذين \االستهداف، فإنه يمكن تصحيح معظم التقارير ال
يقومون بزيارة لمحل إقامة األسرة المعيشية. هذا هو اإلجراء الموصي به للبرامج التي تستخدم بطاقة التقييم لالستهداف في 

  عراق.ال
 

                         

أداة ستخدام إذا كان البرنامج ال يريد أن يعرف الموظفون الميدانيون أو المدلون بالبيانات النقاط المرتبطة بالردود، فيمكنه ا 20
أو تقديم نسخة ورقية من بطاقة التقييم التي ال تعرض النقاط ثم تطبق النقاط وتسجيلها  لجمع البيانات على أجهزة المحمول

وحسابها في وقت الحق في المكتب المركزي. حتى إذا كانت النقاط مخفية، يمكن للموظفين الميدانيين والمدليين بالبيانات 
أن إخفاء النقاط في  Schreiner (2012b)استخدام المنطق السليم لتخمين كيف ترتبط اإلجابات بالفقر. يذكر 

لم تفعل شيًئا لردع الغش وأن الغش من قبل المكتب المركزي للمستخدم كان  (Camacho and Conover, 2011)كولومبيا
 أكثر ضرًرا من الغش من ِقبل الموظفين الميدانيين والمدليين بالبيانات.

المنظمات تقديمها إلى الموظف الميداني المدقق/العداد. يجب ترك  إلرشادات هنا هي اإلرشادات الوحيدة التي يجب علىا 21
جميع المسائل األخرى المتعلقة بالتفسير لحكم الموظفين الميدانيين المدققين والمدليين بالبيانات، حيث يبدو أن هذا ما فعله 

 2012إلقتصادى واإلجتماعى لألسرة  إستمارة المسح افي تطبيق الجهاز المركزى لإلحصاء وتكنولوجيا المعلومات فى العراق 
(HSES 2012). 

https://enketo.ona.io/x/#PU7qug51
https://enketo.ona.io/x/#PU7qug51
https://enketo.ona.io/x/#PU7qug51
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 المسح تصميم خيارات 2.4
 :التطبيق والتنفيذ وتخطيط أخذ العينات، يجب على المنظمة المعنية اتخاذ خيارات حولب يختصفيما 

 
 .من سيقوم بإجراء المقابالت 
 .أين سيتم إجراء المقابالت 
  نتيجة مجموع النقاطكيف سيتم تسجيل الردود و. 
 سيتم إجراء المقابالت معها. يند المشاركافر ألأي أسر معيشية ل 
  سيتم إجراء المقابالت معها. ينأسر المشاركعدد كم 
 .عدد مرات إجراء مقابالت مع أسر المشاركين 
 .ما إذا كان سيتم تطبيق بطاقة التقييم عند أكثر من نقطة في وقت ما معين 
 .ماإذا كانت أسر المشاركين نفسها سيتم تسجيلها أكثر من مرة 

 
يجب أن يتم إتباع تصميم وتخطيط أخذ العينات أهداف المنظمة لتطبيق المسح، واألسئلة التي يجب  عام،بشكل 

 هى:  المجال اإلجابة عليها، والميزانية. األهداف الواسعة
 

 .التأكد من أن العينة تمثل مجموعة محددة من المجتمع اإلحصائي 
  التي تهم المنظمة. المواضيعإبالغ القضايا و 

 
 يكون غير المتخصصين الذين يطبقون بطاقة التقييم في الميدان مع أسر المشاركين في برامج المنظمة: أنيمكن 

 
 .موظفو المنظمة/المؤسسة 
 .األطراف الثالثة 

 
واحدة صحيحة وموصي بها إلجراء المقابالت: شخصًيا، في محل إقامة األسرة المعيشية الذي تم أخذ  طريقةهناك 

هي الطريقة التي هذه العينات منه، بواسطة الموظف الميداني المدقق العداد المدرب على اتباع "دليل تعليمات إجراء المقابلة". 
 2012المسح اإلقتصادى واإلجتماعى لألسرة  مقابالت ومات فى العراق الجهاز المركزى لإلحصاء وتكنولوجيا المعل بها أجرى 

(2012 HSES).)وهذا يوفر البيانات األكثر دقة واألكثر إتساًقا )وبالتالي أفضل التقديرات ، 
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 الممكن إجراء مقابالت بطرق أخرى مثل: منبالطبع، 
 

  ،عن طريق مطالبة المدليين بالبيانات بملء النماذج الورقية أو بدون تواجد موظف ميداني مدقق عداد )على سبيل المثال
المرسلة عبر البريد اإللكتروني أو الرسائل النصية أو أنظمة نماذج على اإلنترنت خاصة بهم أو اإلجابة على األسئلة 

 اإلستجابة الصوتية اآللية(.
 في مكان اجتماع المجموعة(. بعيًدا عن محل اإلقامة )على سبيل المثال، في نقطة خدمة تنظيمية أو 
 .)ليس عبر مقابلة شخصية وجًها لوجه )على سبيل المثال، مع الموظف الميداني المدقق في مقابلة عبر الهاتف 

 
من أن هذه الطرق غير الموصي بها قد تقلل من التكاليف، فإنها تؤثر أيًضا على اإلستجابات واإلجابات  الرغمعلى 

(Schreiner, 2015a)موظف ميداني  معلهذا السبب ُينصح بإجراء المقابلة التالي تقلل من دقة تقديرات بطاقة التقييم. ، وب
 مدقق مدرب في محل إقامة األسرة المعيشية ولماذا أيًضا ال يوصي باستخدام طرق أخرى.

على سبيل المثال عندما ال يقوم الموظفون الميدانيون لمنظمة ما بزيارات فعلية للمشاركين –السياقات  بعضفي 
قد تقرر اي منظمة أن التكاليف المنخفضة للنهج غير الموصي به  -عاديبشكل دوري في محل إقامتهم كجزء من عملهم ال

مل محددة خاصة بالسياق يجب اغير الموصي بها على عو تعتمد الحكمة في استخدام الطرق تعوض التقديرات األقل دقة. 
ولتفعل ذلك بتأني، يجب عليها إجراء اختبار صغير لمعرفة كيف تختلف ردود الطريقة  .عليها على المنظمة أن تحكم بنفسها

ة على ذلك، يجب غير الموصي بها مقابل ردود الطريقة التي تدعم تواجد الموظف الميداني المدرب بمحل إجراء المقابلة. عالو 
 ومناقشة عواقبها المحتملة. أن يشير أي تقرير إلى استخدام الطريقة غير الموصي بها

 واحتماالت الفقر: نتيجة مجموع النقاطالعداد أن يسجل اإلجابات و /الميداني المدقق للموظفيمكن 
 

 .على ورقة في محل إجراء المقابلة/الميدان، ثم تودع بملفات مكتب مركزي 
 ورقة في محل إجراء المقابلة/الميدان، ثم إدخالها في قاعدة بيانات أو جدول بيانات في مكتب مركزي. على 
 .22بواسطة األجهزة المحمولة في محل إجراء المقابلة/الميدان، ثم إدخالها وتحميلها في قاعدة بيانات 

 

                         

البرامج التي ترغب في إعداد نظام لجمع البيانات مع األجهزة المحمولة أو اللتقاط البيانات في  Scorocsيمكن أن تدعم 22
 لتقارير والتحليل.قاعدة بيانات في المكتب بمجرد وصول النماذج الورقية. يتوفر الدعم أيًضا لحساب التقديرات وكذلك إلعداد ا
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للمشاركين ي الصلة بسؤال معين، يمكن اإلعتبار عدد المشاركين من مجموعة المجتمع اإلحصائي ذو  فيباألخذ 
 الذين ستتم إجراء مقابلة مع أسرهم أن يكونوا: 

 
 .)جميع المشاركين المعنيين )إحصاء 
 .عينة تمثيلية من المشاركين المعنيين 
 المسئولين الموظفين جميع المشاركين المعنيين في عينة تمثيلية للمكاتب الميدانية ذات الصلة و/أو في عينة تمثيلية من 

 ذوي الصلة. عن المشاركين
  عينة تمثيلية من المشاركين المعنيين في عينة تمثيلية للمكاتب الميدانية ذات الصلة و/أو في عينة تمثيلية من الموظفين

 المسئولين عن المشاركين ذوي الصلة.
 

يتم تحديدها بواسطة عوامل أخرى، يمكن اشتقاق عدد المشاركين الذين ستتم مقابلة أسرهم من صيغ حجم  لمإذا 
. وللحصول على أفضل فرصة إلبالغ األسئلة التي ةالثقة المطلوب وفترةالعينة )المقدمة الحًقا( لتحقيق مستوى الثقة المطلوب 

لى وجود حجم عينة كبير بما يكفي لتحقيق مستوى تعسفي من األهمية تهم المنظمة بشكل مفيد، يجب أن يكون التركيز أقل ع
اإلحصائية ويكون التركيز أكثر على الحصول على عينة تمثيلية من مجتمع إحصائي محدد بشكل جيد إلبالغ األمور 

إجراء مقابلة مع  والمواضيع التي تهم المنظمة. وفي الممارسة العملية، يمكن لألخطاء الناجمة عن مشكالت التنفيذ وبسبب
 األخطاء بسهولة بسبب وجود حجم عينة أصغر إلى حد ما. تتسبب فيعينة غير تمثيلية أن 

 
 التطبيق يمكن أن تكون: تردداتإن 

 
 )كمشروع لمرة واحدة )باستثناء تقدير التغيير. 
 )كل ثالث سنوات )أو في أي فترة زمنية ثابتة أو متغيرة، مما يسمح بتقدير التغيير. 
 )في كل مرة يزور فيها موظف ميداني مشارًكا في محل إقامته )مما يسمح بتقدير التغيير. 

 
 أكثر من مرة من أجل تقدير التغيرات في معدالت الفقر مع مرور الوقت، فيمكن تطبيقها: التقييمتطبيق بطاقة  تمإذا 
 

  تسجيل العينة األولى في األساس والعينة الثانية مع عينتين مستقلتين من المشاركين من نفس المجتمع اإلحصائي، مع
 عند المتابعة.

 مع عينة واحدة من المشاركين، تم تسجيلهم جميًعا في كل من خط األساس والمتابعة. 
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، وهما منظمتان للتمويل األصغر في بنغالدش ASAو  BRACمثال على مجموعة من الخيارات من قبل توضيحتم 
مع عينة  (Schreiner, 2013a)لكل منهما حوالي سبعة ماليين مشارك وأعلنوا عن عزمهم تطبيق بطاقة التقييم لبنجالديش 

مشارك. تصميمهم مبني على تسجيل جميع موظفي القروض ضمن عينة عشوائية من الفروع لجميع  25000من حوالي 
ي كل مرة يقوم فيها مسئولي القروض بزيارة محل إقامة )حوالي مرة واحدة في السنة( كجزء من العناية الواجبة المشاركين ف

القياسية قبل صرف القرض. يسجل موظفو القروض الردود على الورق في الميدان قبل إرسال النماذج إلى مكتب مركزي 
 .إلدخالها في قاعدة بيانات وتحويلها إلى احتماالت الفقر
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 المعيشية األسرة فقر احتمال تقديرات .5
نتيجة مجموع . فيما يختص بالعراق، تتراوح نتيجة مجموع النقاط نقاط بطاقة التقييم لألسرة المعيشية مجموعيسمى 

نتيجة شير تخط الفقر(. في حين  تحت احتمااًل  )األقل (100مئة ) )على األرجح تحت خط الفقر( إلى (0) صفر منالنقاط 
، فإن الدرجات نفسها ليس لها سوى وحدات نسبية. على سبيل المثال، يؤدي العليا إلى احتمال أقل للفقر مجموع النقاط

 .مضاعفة النتيجة إلى تقليل احتمالية أن تكون دون حد فقر معين، لكنها ال تقطعها إلى النصف
، أي احتمالية أن تكون تحت خط احتماالت الفقرإلى نتيجة مجموع النقاط وحدات مطلقة، يتم تحويل  علىللحصول 

٪ من خط الفقر الوطني، هناك احتمالية للفقر 150الفقر. يتم ذلك عبر جداول بحث سهلة االستخدام. على سبيل المثال، 
٪ 44.7 مئوية احتمااًل للفقر بنسبة 48إلى  47٪، ولدى 56.2 مئوية بنسبة نقاط(المجموع ) احتمااًل  46و 45تتراوح بين 

  (.3)الجدول 
الفقر المرتبط بنتيجة مجموع النقاط باختالف وتغير خط الفقر. على سبيل المثال، ترتبط النتائج من  احتماليختلف 

في المائة  9.9في المائة من خط الفقر الوطني، لكن بنسبة  150في المائة مقابل  56.2باحتمالية الفقر بنسبة  46إلى  45
 23 اليوم. دوالر في 3.20وهو  2011لخط تعادل القوة الشرائية لعام 

 
 

 الفقر احتماالت مع النقاط مجموع نتيجة معايرة 1.5
األسر في العينة الفرعية للبناء  حصةوالذي ُيعرَّف على أنه  باحتمال تقديري للفقرالمعينة )"معايرة"(  النتيجةترتبط 

 الفرد من االستهالك دون خط فقر معين. حصةوالذين لديهم  نقاطالمجموع االحصائي الذين حصلوا على نتيجة 
أسرة  4694(، هناك 4)الجدول  46-45نتيجة مجموع النقاط ٪ من خط الفقر الوطني و 150المثال في  سبيلعلى 

( تحت خط ع تقليل التكرار والزوائد)م 2639( في عينة البناء اإلحصائي. من بين هؤالء، يوجد التكرار والزوائد)مع تقليل 
 في المائة. 56.2=  4669÷  2639في المائة، ألن  56.2= 46-45يبلغ احتمال الفقر المحتمل المرتبط بنتيجة الفقر. 

أسرة )مع تقليل  4.777، هناك 48-47نتيجة مجموع النقاط ٪ من خط الفقر الوطني و 150مثال  معوللتوضيح 
(. إن 4)مع تقليل التكرار والزوائد( تحت الخط )الجدول  2.137التكرار والزوائد( في العينة الفرعية للبناء اإلحصائي، منهم 

 بالمائة. 44.7=  4.777÷  2.137 احتمالية الفقر في نطاق هذه النتيجة هي
 24نفس الطريقة لمعايرة الدرجات مع احتماالت الفقر المقدرة لكل خطوط الفقر الثالثة عشر. استخداميتم 

 
                         

المدعومة. إلبقائها  13إصداًرا، واحد لكل من خطوط الفقر الـ  13، تحتوي العديد من الجداول على 3بدًءا بالجدول  23
منظمة، يتم تجميعها حسب الخطوط. تظهر الجداول الفردية المتعلقة بجميع الخطوط مع المجموعة األولى من الجداول لـ 

 .٪ من خط الفقر الوطني150
لضمان عدم زيادة احتماالت الفقر أبًدا مع زيادة الدرجات ، قد يتم احتساب التكرار عبر أزواج من الدرجات المجاورة قبل  24

تجميع الدرجات في نطاقات. هذا يحافظ على عدم التحيز مع منع المستخدمين من الوقوف عند تباين أخذ العينات في 
 التي من شأنها أن تؤدي إلى ارتفاع الدرجات مع ارتفاع احتمالية الفقر.الدرجات مع قلة عدد األسر المعيشية 
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 مبنية جزئيًا على أساس األحكام المتعلقة بالمعايير غير اإلحصائية، فإن عملية التقييممن أن بطاقة  الرغمعلى 
موضوعية، أي المستمدة من خطوط الفقر النقدية ومن بيانات المسح الخاصة باالستهالك. ستكون المعايرة تنتج احتماالت فقر 

احتماالت الفقر المعايرة موضوعية حتى لو لم تستخدم عملية اختيار المؤشرات والنقاط أي بيانات على اإلطالق. في الواقع، 
بالطبع، يتم  25تخدام تقدير الخبراء فقط لتحديد المؤشرات والنقاط.موضوعية ذات دقة مثبتة باس تقييمغالًبا ما يتم إنشاء بطاقات 

كما  - اء بطاقة التقييمالبيانات والحكم. حقيقة أن هذه الورقة تقر بأن بعض الخيارات في بن باستخدامهنا  يطاقة التقييمإنشاء 
ألن  ذا . هوضوعية احتماالت الفقرمستنيرة بالحكم بأي حال من األحوال، فهي تفسر م -هو الحال في أي تحليل إحصائي 

وليس على استخدام البيانات ) وال شيء غير ذلك( في بناء  نقاط النتائجموضوعيتها تعتمد على استخدام البيانات في معايرة 
 .البطاقة

، فإن النقاط )غير المحولة( ال يتم  Logitانحدار من وعلى الرغم من أن النقاط في بطاقة التقييم للعراق يتم تحويلها
وذلك ألن . 1-(نقاط 1+2.718281828) x نقاط 2.718281828اآلتية  Logitتحويلها إلى احتماالت الفقر عبر صيغة 

باطنية وال يمكن حسابها باليد. من البديهي تحديد احتمالية الفقر كحصة األسر التي حصلت على درجة معي نة  Logitصيغة 
عملية إلى احتماالت الفقر بهذه الطريقة ال يتطلب أي  نتائج النقاطناء التي تقع تحت خط الفقر. االنتقال من في عينة الب

 أيًضا تحسين الدقة، خاصة مع العينات الكبيرة. هذا لمعايرةاعلى اإلطالق، بل مجرد طاولة بحث. يمكن نهج  حسابية
 

 المعيشية األسر فقر احتماالت تقديرات دقة 2.5
العالقة بين المؤشرات والفقر ال تتغير مع مرور الوقت، وطالما تم تطبيق بطاقة التقييم على عينات من  أنطالما 

األسر المعيشية التي تمثل نفس مجموعة المجتمع اإلحصائي كتلك التي تم بناء بطاقة التقييم فيها أصاًل، فإن عملية المعايرة 
، المجموعة من المجتمع اإلحصائيفي عينات متكررة من نفس  بمعنى أنهة. هذه تنتج تقديرات احتماالت الفقر غير متحيز 

بطاقة ، فإن . وبأخذ االفتراضات المذكورة أعاله في االعتبارمجموعة السكانيةالتقديرات مع القيمة الحقيقية للمتوسط يتطابق 
عدالت الفقر بين نقطتين غير متحيزة للتغيرات في منتج أيًضا تقديرات غير متحيزة لمعدالت الفقر في وقت ما وتقديرات ت التقييم

 26في وقت ما محدد.
، فإن العالقات بين المؤشرات والفقر تتغير إلى حد ما غير معروف بمرور الوقت، كما أنها تختلف الحالوبطبيعة 

ًما أخطاء عند تطبيقها بعد كانون باختالف المجموعات الوطنية من سكان العراق. وبالتالي، سيكون لتقديرات بطاقة التقييم عمو 
( أو عند تطبيقها مع مجموعات فرعية ليست ممثلة 2012لعام  HSES)آخر شهر من العمل الميداني لنظام  2013الثاني 

 على المستوى الوطني.

                         

25 Fuller, 2006; Caire, 2004; Schreiner et al., 2014. 
 وذلك ألن هذه التقديرات لمعدالت فقر السكان هي معامل خطية للتقديرات غير المنحازة الحتماالت فقر األسر المعيشية. 26
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دقة تقديرات احتماالت الفقر لدى األسر المعيشية، بالنظر إلى افتراض العالقات التي ال تتغير بين المؤشرات  مدىما 
اختبار ربط عينة  1000والفقر مع مرور الوقت وافتراض عينة تمثل العراق ككل؟ لمعرفة ذلك، يتم تطبيق بطاقة التقييم على 

(Bootstrap )  عندما تكون  الدقة بتقديرات العينات ويتم على عينات عشوائية مع اإلستبدال()وهو إختبار يسمح بربط مقاييس 
n=16.384 (n = 16,384.من عينة التحقق من الصحة ) ( معنى اختبار الربطBootstrapping ): 

 
  في عينة التحقق من الصحة معيشية كل أسرة نقاط نتيجةتسجل. 
 على مستوى األسرة وزن الوحدة اإلحصائيةستبدال من عينة التحقق من الصحة، مع مراعاة االمع  اختبار ربطعينة  تحدد 

 المعيشية.
  أي حصة األسر المعيشية التي حصلت اختبار الربطاحتمالية الفقر المرصودة في عينة  تحسب، نقاطبالنسبة لكل نطاق ،

 .مع االستهالك تحت خط الفقر نتيجة نقاطعلى 
  اختبار ( واحتمال الفقر المرصود في عينة 3الفرق بين احتمال الفقر المقدر )الجدول  يسجل، نقاطبالنسبة لكل نطاق

 .الربط
 مرة 1000كرر الخطوات الثالث السابقة ت. 
  اختبار ربطعينة  1000بين احتمالية الفقر المحتمل واحتمالية عبر لغ عن الفرق المتوسط يب، نقاطبالنسبة لكل نطاق. 
  بين احتماالت  990و 950و 900بلغ عن الفواصل التي تحتوي على الفوارق المركزية بين نقاط، يبالنسبة لكل نطاق

 .المرصود الفقر المقدرة واحتماالت الفقر
 

األخطاء في تقديرات احتماالت الفقر، أي ( 5الجدول )، يوضح n  =16.384وعندما تكون درجات  نطاقلكل 
 بين التقديرات والقيم المرصودة. كما يوضح فترات الثقة لألخطاء.متوسط االختالفات 

من عينة التحقق من الصحة،  اختبار الربطعلى صعيد عينات الوطني وفي المتوسط  الخط٪ من 150بالنسبة لـ
مئوية. بالنسبة إلى  نقطة 4.8( مرتفًعا جًدا بنسبة 3بالمائة، الجدول  56.2) 46-45 لنتيجة نقاطيكون احتمال الفقر المقدر 

 27نقطة مئوية. 0.3، يكون التقدير منخفًضا جًدا بنسبة 48إلى  47الدرجات من 
(. وهذا يعني أنه في 5نقطة مئوية )الجدول  3.7±  يبلغ 46-45للفروق في الدرجات  نسبة مئوية 90 الثقة فترة

 1.1بين +هو في نطاق النقاط  المعيشية المرصودة لألسر، يتراوح الفرق بين التقدير والقيمة اختبار ربط 1000من  900
نسبة  95اختبار ربط ) 1000من  950(. في 8.5= + 3.7+  4.8و+ 1.1= + 3.7 - 4.8نقطة مئوية )ألن + 8.5و+

 4.8، يكون الفرق +نسبة مئوية( 99اختبار ربط ) 1000من  990نقطة مئوية، وفي  4.5±  4.8، يكون الفرق هو +مئوية(
 .نقطة مئوية ±5.8 
 

                         

على الرغم من عدم تحيز الُمقد ر، فهذه االختالفات ليست صفرًا، ألن بطاقة األداء تعتمد على عينة واحدة. سيكون متوسط 27
الفرق حسب النقطة صفًرا إذا تم سحب العينات مراًرا وتكراًرا من مجموعة المجتمع اإلحصائي وتقسيمها إلى عينات فرعية قبل 

 عايرة بطاقة التقييم والتحقق من صحتها.تكرار العملية الكاملة لبناء/م
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٪ من الخط 150( بنسبة 5قليل من األخطاء المطلقة بين احتماالت الفقر المقدرة والمتوقعة في )الجدول  عددهناك 
الوطني. ترجع االختالفات جزئيًا على األقل إلى أن عينة التحقق من الصحة هي عينة واحدة تختلف باختالف التوزيع عن 

لى االستهداف، فإن ما يهم هو أن يكون الفرق أقل في جميع نطاقات العينة الفرعية للبناء وعن سكان العراق. ولكن بالنسبة إ
. هذا يخفف من آثار تباين الخطأ مباشرة هتحتأيًضا و  حد االستهداف مباشرة الفروق في النقاط تتعدىوأن يكون ، والنتائج النقاط

 ف بالتفصيل.أدناه دقة االستهدا 8. يبحث القسم (Friedman, 1997) العينة على االستهداف باينتو 
ذلك، إذا كانت تقديرات معدالت الفقر لدى المجتمع اإلحصائي دقيقة بشكل مفيد، فيجب أن تتوازن  إلىباإلضافة 

األخطاء في احتماالت الفقر لكل أسرة معيشية على حدة. كما يتم مناقشة ذلك في القسم التالي، هذا هو الحال عموًما بالنسبة 
في العراق، على الرغم من أنها ستحافظ على جودة أقل للعينات من  2012عام لوى الوطني للعينات الممثلة على المست

 صائي لمجموعة ليست على المستوى الوطني وفي فترات زمنية أخرى.حالمجتمع اإل
 التوافق الوثيق أوأو اإلفراط في  آخر محتمل لألخطاء بين التقديرات والقيم المرصودة وهو المالءمة مصدرهناك 

 2012. بطاقة التقييم هنا غير منحازة، ولكن قد تظل غير صالحة عند تطبيقها بعد نهاية العمل الميداني في المسح الزائد
HSES  عن كثب، بحيث ال تلتقط فقط  2012. وهذا يعني أن بطاقة التقييم قد تتالءم مع بيانات البناء لعام 2013في يناير

دد المجتمع اإلحصائي بالعراق ولكن أيًضا بعض األنماط العشوائية التي تظهر فقط، بعض األنماط الحقيقية الموجودة في ع
بسبب التوافق الوثيق والزائد . أو قد تكون بطاقة التقييم غير مناسبة HSES 2012بسبب تباين العينات، في عينة البناء 

على التقييم لوقت أو عندما يتم تطبيق بطاقة بمعنى أن دقتها تتناقص عندما تتغير العالقات بين المؤشرات والفقر بمرور ا
 مجموعات فرعية ليست ممثلة على المستوى الوطني.

عن طريق تبسيط بطاقة التقييم وعدم االعتماد فقط على البيانات الوثيق والزائد  التوافق اإلفراط في من التخفيفيمكن 
وهذا بالطبع ما تفعله بطاقة التقييم. يمكن أن يؤدي الجمع بين بطاقات تقييم متعددة  ،ولكن أيًضا اعتماد النظرية والخبرة والحكم

 ، على حساب تعقيد أكبر.التوافق الوثيق اإلفراط فيإلى تقليل 
الفردية تتوازن في تقديرات معدالت الفقر للعينات الممثلة وطنيا )انظر المعيشية في احتماالت األسرة  األخطاءمعظم 

زمن تأتي على األقل من مصادر غير التاليين(. عالوًة على ذلك، فإن بعض االختالفات في تقديرات التغيير عبر ال القسمين
مثل التغييرات في العالقات بين المؤشرات والفقر، وتفاوت العينات، والتغيرات في خطوط الفقر، مصادر بطاقة التقييم، 

المناطق  على صعيدوالعيوب في تعديالت األسعار مع مرور الوقت و والتناقضات في جودة البيانات مع مرور الوقت، 
الجغرافية. ال يمكن معالجة هذه العوامل إال من خالل تحسين توافر وتكرار وكمية ونوعية البيانات من استبيانات االستهالك 

)التي من المحتمل أن  والمالءمة اإلفراط في التوافق( أو عن طريق تقليل عمليات التقييمالوطنية )التي تتجاوز نطاق بطاقة 
 (.التقييمتكون لها عوائد محدودة، بالنظر إلى تحليل نتائج بطاقة 
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 محدد وقت في الفقر معدالت تقديرات .6
المقدر للمجتمع اإلحصائي في وقت ما هو متوسط احتماالت الفقر المقدرة لألسر المعيشية التي أخذت  الفقرمعدل 

 عينات منها.
وأن  2020كانون الثاني )يناير(  1لنفترض أن أحد عينات البرنامج ثالث أسر معيشية ُأخذت في  ذلك،لتوضيح 

٪ من الخط  150نسبة مئوية ) 71.5و 87.1و 94.2، تقابل احتماالت فقر مقدرة بـ 40و 30و 20لديهم نقاط نتائج تساوي 
+  94.2احتمالية الفقر لدى األسر المعيشية )حصائي هو متوسط ( . معدل الفقر المقدر للمجتمع اإل3الوطني، الجدول 

 28بالمائة. 84.3=  3( ÷ 71.5+  87.1
أن نكون حذرين؛ فمعدل الفقر المقدر للمجتمع اإلحصائي ليس احتمال الفقر المرتبط بمتوسط مجموع  عليناويجب 

في المائة. هذا يختلف  87.1، وهو ما يعادل احتمال الفقر المقدر بنسبة 30النقاط نتيجة النقاط. ففي هذا المثال، يبلغ متوسط 
احتماالت الفقر الفردية الثالثة المرتبطة بكل من النقاط الثالثة. وعلى عكس احتماالت في المئة وجدت كمتوسط  84.3عن 

في الطيف، أو المقاطع في مقياس السلم الموسيقي. الفقر، فإن النقاط هي رموز ترتيبية، مثل الحروف في األبجدية، واأللوان 
هذا ألن نقاط البطاقة ليست أرقاًما أساسية، فال يمكن إضافتها أو احتسابها بمتوسط غلى صعيد األسر المعيشية. هناك ثالث 

، أو المقارنة (Schreiner, 2012a)عمليات فقط صالحة لنتائج مجموع النقاط: التحويل إلى احتماالت الفقر، تحليل التوزيعات
للتجزئة. هناك بعض السياقات التي يكون فيها تحليل الدرجات مناسًبا، ولكن بشكل عام، القاعدة  حد فاصلب -رغبناإذا -

نقاط األكثر أماًنا التي يجب اتباعها هي: إذا لم تكن متأكًدا تماًما مما يجب عليك فعله، فاستخدم احتماالت الفقر وليس 
 .النتائج

لجميع خطوط الفقر  HSES 2012المسح  نتائج مجموع نقاط بطاقة التقييم مع بيانات من عينة البناء من ةمعاير يتم 
مع احتماالت الفقر والنهج المتبع في تقدير معدالت الفقر هي نفسها تماًما في  نقاط النتائج. إن عملية معايرة 13الثالثة عشر 

بالنسبة إلى المستخدمين، فإن الفرق الوحيد فيما يتعلق بما يفعلونه بخط فقر مقابل خط آخر يتعلق و جميع خطوط الفقر. 
 إلى احتماالت الفقر. النقاطبجدول البحث المحدد المستخدم لتحويل 

 
 محدد وقت في المقدرة الفقر معدالت دقة 1.6

٪ من الخط 150لـ  n =16.384عندما تكون  اختبار ربط 1000النتائج التي تم تطبيقها على  لبطاقةبالنسبة 
الفرق بين التقدير والقيمة المرصودة في عينة التحقق من الصحة( لمعدل الفقر عند الخطأ )متوسط الوطني، يكون متوسط 

جميع خطوط الفقر(. بالنسبة لخطوط الفقر  على صعيد 6، الذي يلخص الجدول 7نقطة مئوية )الجدول  1.0نقطة زمنية هو +
القيم نقطة مئوية، ومتوسط  2.8الثالثة عشر في نموذج التحقق من الصحة، فإن الحد األقصى للقيم المطلقة للخطأ هو 

نقطة مئوية. يرجع جزء على األقل من هذه االختالفات إلى تباين أخذ العينات في  0.8المطلقة لألخطاء المتوسطة هو حوالي 
 .نتين فرعيتينإلى عي 2012لعام  HSESمسح  تقسيم نظام

                         

يفترض هذا المثال أخذ العينات العشوائية البسيطة )أو التعداد السكاني( وتحليلها على مستوى األسر المعيشية بحيث يكون  28
أخذ (. قد تختلف األوزان حسب األسرة إذا كان هناك 1وزن الوحدة اإلحصائية على مستوى كل أسرة معيشية تساوي واحد )

 إذا كان التحليل على مستوى الفرد أو الفرد المشارك. -2كما هو موضح في القسم  -عينات طبقية أو 
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من متوسط  7معدالت الفقر في وقت ما محدد لخط فقر معين، يجب طرح الخطأ الوارد في الجدول  تقديرعند 
٪ من الخط الوطني في نموذج التحقق من 150احتمال الفقر إلعطاء تقدير صحيح. على سبيل المثال، في بطاقة التقييم و

هو  معيشية المكون من ثالثة أسرالسابق نقطة مئوية، وبالتالي فإن التقدير المصحح في المثال  1.0الصحة، الخطأ هو +
 بالمائة. 83.3( = 1.0)+ - 84.3

في المائة لمعدل الفقر المقدر للمجتمع اإلحصائي في وقت مامحدد مع  90 ةالثقة البالغ فترةفإن  الدقة،وباتباع 
n=16.384  (. نظًرا لالفتراضات القياسية لبطاقة 7نقطة مئوية أو أصغر بالنسبة لجميع خطوط الفقر )الجدول  0.7 ±هو

المعروف( اختبار ربط بهذا الحجم، يكون التقدير )بعد تصحيح للخطأ المتوسط  1000من  900التقييم، فهذا يعني أنه في 
 نقطة مئوية من القيمة المرصودة. 0.7ضمن 

مع بطاقة  n=16.384 فيها تكون احتمال الفقر )غير المصحح( في عينة ترض أن متوسط نفلمثال، ا سبيلعلى 
في المائة من هذه العينات في حدود  90٪. ثم يتوقع أن تنخفض التقديرات في 84.3 ٪ من الخط الوطني هو150و التقييم
رصدها  المرجحفي المائة، مع القيمة  83.9=  0.6( + 1.0)+ - 84.3في المائة إلى  82.7=  0.6 -( 1.0)+ - 84.3
ير األصلي )غير المصحح( بالمائة. وذلك ألن التقد 83.3( = 1.0)+ - 84.3هذا النطاق، أي  ضمن مصحح تقديربأنها 
٪ من الخط الوطني في نموذج 150بالمائة لـ  90الثقة  فترة ونقطة مئوية،  1.0هو +بالمائة، والخطأ المتوسط  84.3هو 

 .(7نقطة مئوية ) الجدول  0.6±  يساوي لعينة لحجم ال هذاالتحقق من الصحة مع 
 
 

 األخطاء القياسية لتقديرات معدالت الفقر صيغة 2.6
ما مدى دقة التقديرات في الوقت المحدد؟ نظًرا ألن هذه التقديرات متوسطات، فإن لديها )في العينات "الكبيرة"( توزيًعا 

في مقابل القيم المرصودة(، إلى جانب الخطأ القياسي )الدقة، الذي يتم اعتباره عادًيا ويمكن تمييزها بالخطأ )فرق المتوسط 
 الفات التربيعية(.الجذر التربيعي لمجموع االخت
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صيغة لألخطاء القياسية لمعدالت الفقر المقدرة في وقت ما  إلستنباطإتباع نهج  Schreiner (2008a)شراينر يقترح
Cochran (1977 :)من التقدير غير المباشر عبر استخدام أداة لتقييم وقياس الفقر. وهي تبدأ بصيغة كتيب  معين

𝜎 𝑧 = 𝑐  الثقة باألخطاء القياسية في حالة القياس المباشر للنسب، حيث تكون: فترة ربطالتي تو    
 

c± (،مئويةنقطة  2±ل 0.02±فترة الثقة كنسبة مئوية )على سبيل المثال:  هي 
 

 نسبة مئوية 70لمستويات ثقة  1.04
z مئويةنسبة  80لمستويات ثقة  1.28   تبًعا للتوزيع الطبيعي وهي: هي، 

 نسبة مئوية 90لمستويات ثقة  1.64
 

σ الخطأ المعياري لمعدل الفقر المقدر وهو  هي


n

pp )ˆ1(ˆ ، 

 
p̂ النسبة المئوية لألسر المعيشية التي تعيش تحت خط الفقر في العينة،  هي 

 

 عامل تصحيح السكان المحدود  هي
1



N

nN ، 

 
N حجم السكان، و هي 

 
n حجم العينة. هي 
 

المعيشية في العراق معدل فقر مباشر على مستوى األسرة  2012لعام  HSESسبيل المثال، يوفر مسح  على 
أسرة  n =16.384(. إذا جاء هذا القياس من عينة مكونة من 1نسبة مئوية )الجدول  41.4٪ من الخط الوطني = 150لـ

وفًقا لوزن الوحدة اإلحصائية  2012)عدد األسر المعيشية في العراق في عام  5.054.307يبلغ  Nمعيشية من عدد سكان 

√صحيح السكاني المحدود هو ( ، فإن التHSESفي العينة التابعة لمسح 
5.054.307 – 16.384

5.054.307 – 1
تكون  ، التي0.9984= 

    يه c± (، فإن فترة الثقة z  =1.64في المئة  ) 90. إذا كان مستوى الثقة المطلوب =1قريبة جًدا من
 

±z  
n

pp )ˆ1(ˆ   
1



N

nN =± 1.64   √
0.414 ( .0.414 – 1)

16.384
   √

5.054.307 - 16.384
5.054.307-1

 =± 0.630 
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 نقاط مئوية.  0.631 ±، فإن فترة الثقة ستكون = 1نقاط مئوية. وإذا كان عامل التصحيح هو   
، فإن بطاقة التقييم ال تقيس الفقر بشكل مباشر، لذلك هذه الصيغة والمعادلة غير 2012لعام  HSES مسح بخالف

لألخطاء في بطاقة التقييم  c ±، الذي يبين فترات الثقة التجريبية 6قابلة للتطبيق. الشتقاق صيغة لبطاقة التقييم، انظر الجدول 
 نة التحقق من الصحة. على سبيل المثال، عندما تكون عينة تمهيد من مختلف األحجام من عي 1000المطبقة على 

n =16.384 29نقطة مئوية. 0.588 ± يه٪ 90٪ من الخط الوطني في عينة التحقق من الصحة، فترة الثقة 150و 
نقطة مئوية، في  0.588± هو  n  =16.384٪ من بطاقة النتائج عندما تكون 90، فإن فترة الثقة الخاصة بـ وبالتالي

 .0.93=  0.630÷  0.588نقطة مئوية. نسبة فترتين زمنيتين هي  0.630حين أن الفترة الزمنية للقياس المباشر هي 
٪ من الخط الوطني في عينة 150. فترة الثقة تحت القياس المباشر وn  =8.192فكر في التمرين ذاته لكن مع  اآلن

√  1.64±التحقق هو  
0.414 ( .0.414 – 1)

8.192
   √

5.054.307 -  8.192
5.054.307-1

فترة الثقة  تبلغ نقطة مئوية. ±0.892=   

، فإن نسبة الفترات الزمنية هي n  =8.192نقطة مئوية. وهكذا بالنسبة لـ  0.850( ± 6التجريبية مع بطاقة التقييم )الجدول 
0.850  ÷0.892  =0.95 . 

. في جميع أحجام العينات التي n =16.384 لـ 0.93ليست بعيدة عن النسبة   n =8.192 ـ ل 0.95النسبة  هذه
هذه النسب ، تكون هذه النسب قريبة بشكل عام من بعضها البعض، وتبين أن متوسط 6أو أكثر في الجدول  256يبلغ عددها 

 .0.95في عينة التحقق هو 
٪ 150لتقديرات غير المباشرة لمعدالت الفقر بواسطة بطاقة التقييم للعراق والتي تحتوي على يعني أن فترات الثقة ل وهذا

٪ من فترات الثقة للتقديرات المباشرة بواسطة مسح 5تكون أضيق بنحو  -بالنسبة لحجم معين للعينة  -من الخط الوطني 
HSES  باعتباره "عامل الدقة  7في الجدول  0.95هذا  يظهر .2012لعامα  للدقة" ألنه إذا كانتα   =0.95 فإن صيغة ،

c  =±  ±الخاصة ببطاقة التقييم هي  c ±معادلة فترات الثقة التقريبية  z .   معادلة الخطأ المعياري صيغة بمعنى أن

   لتقديرات معدالت الفقر في الوقت المناسب بواسطة بطاقة التقييم هي  σالتقريبي 
n

pp )ˆ1(ˆ   
1



N

nN. 

، فهذا يعني أن بطاقة التقييم 1.00أقل من  α. عندما تكون 1.00أكبر من أو تقل عن  αعام، يمكن أن تكون  بشكل
، وأعلى قيمة 7في الجدول  13بالنسبة لتسعة من خطوط الفقر الـ  1.00أقل من  αأكثر دقة من القياس المباشر. اتضح أن 

 .1.26لها هي 
لتحديد حجم العينة  إعادة ترتيب الصيغة التي تربط فترات الثقة باألخطاء القياسية لبطاقة التقييم إلعطاء صيغة يمكن

تستند  Nمن مجتمع إحصائي بالحجم  n، فإن صيغة حجم العينة ~pقبل التقدير. إذا كان معدل الفقر المتوقع قبل التقدير هو 
 هي c± وفترة الثقة المطلوبة  zإلى مستوى الثقة المرغوب الذي يتوافق مع 

                         

 .6في الجدول رقم  0.588وليس  0.6بسبب التقريب، يتم تدوين  29
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 n = N  
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.   إذا كان عدد السكانN  كبير" بالنسبة لحجم العينة"n فيمكن ،

n =المعادلة (، وتصبح صيغة 1واحًدا ) اعتبار عامل تصحيح السكان المحدود 






 

c

z
2

 p~  p~1.  

)عدد األسر المعيشية في العراق في عام  5.054.307هو  Nكيفية تطبيق هذا، نفترض أن عدد السكان  لتوضيح
٪ من الخط الوطني بحيث يكون 150٪(، وخط الفقر ذي الصلة هو90)ثقة  z  =1.64و c  =0.04578(، ونفترض 2012

في المئة  على  41.4) 2012هو المعدل العام للفقر في العراق لهذا الخط في عام  ~pمعدل الفقر األكثر عقالنية وتوقًعا 
 (. إًذا فإن صيغة معادلة حجم العينة تعطي7)الجدول  0.95هو  α(. عامل 1مستوى األسرة المعيشية، الجدول 

n  =5.054.307  [
1.642  ∙ 0.952 ∙ 0.414 ∙ (1 – 0.414 )  ∙  0.414

1.642 ∙ 0.952 ∙ 0.414 ∙ (1 – 0.414 + )0.045782 ∙ (5.054.307 – 1)
، وهو 281=   [

عامل  وأخذ ٪ من الخط الوطني.150مقابل  6المرصود لهذه المعلمات في الجدول  256ليس  بعيًدا عن حجم العينة البالغ 
 ( يعطي نفس النتيجة، مع1بما يساوي واحد ) التصحيح السكاني المحدود 

 n  =
2

(
0.95 ∙ 1.64

0.04578
)  0.414  (1– 0.414 = )281. 

 
تخص العراق وخطوط الفقر ومعدالت الفقر وبطاقة التقييم هذه. اشتقاق  7في الجدول  αالحال، فإن العوامل  بطبيعة

، مع ذلك، يكون صالًحا ألية أداة لتقييم الفقر باتباع النهج الوارد في هذا αالصيغ لألخطاء المعيارية التقريبية باستخدام عوامل 
 المستند. 
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، سيقوم برنامج ما باختيار خط فقر )على 2013في يناير  HSESالممارسة العملية بعد انتهاء العمل الميداني لـ  في
 Nحصائي المشاركين )على سبيل المثال، ٪ من الخط الوطني(. قم بمالحظة حجم سكان المجتمع اإل150سبيل المثال، 

(، حدد فترة الثقة المطلوبة )على z  =1.64٪ ، أو 90مشارك(، حدد مستوى الثقة المطلوب )على سبيل المثال،  10.000=
(، افترض )ربما استناًدا إلى تقدير سابق مثل معدل الفقر على مستوى األسرة c  =0.02 ±نقطة مئوية، أو  2.0سبيل المثال،

 α(، ابحث عن 1في الجدول  2012لعام  HSES٪ في مسح 41.4٪ من الخط الوطني للعراق والذي يبلغ 150لمعيشية لـ ا
(، افترض أن بطاقة التقييم ستظل تعمل في المستقبل وللمجموعات الفرعية غير الممثلة على 7في الجدول  0.95)هنا، 

 المطلوب. في هذا التوضيح:، ثم قم بحساب حجم العينة 30المستوى الوطني 
 

n  =10.000  [
1.642  ∙ 0.952 ∙ 0.414 ∙ (1 – 0.414 ) ∙ 0.414

1.642 ∙ 0.952 ∙ 0.414 ∙ (1 – 0.414 + )0.022 ∙ (10.000 – 1)
]   =1.284. 

                         

ت الحقة وال يشير هذا المستند إلى دقة بطاقة التقييم المطبقة على نموذج التحقق من الصحة، ولكنها ال تختبر الدقة لسنوا 30
مع حدوث  2012لعام  HSESأداء مسح  2013للفئات الفرعية غير الممثلة على المستوى الوطني. سيشبه األداء بعد يناير 

تدهور مع مرور الوقت وفي نطاق مجموعات فرعية غير تمثيلية على المستوى الوطني إلى الحد الذي تتغير فيه العالقة بين 
 المؤشرات وحالة الفقر.
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 الوقت مدار على الفقر معدالت في التغيرات تقديرات .7
 

احتمال الفقر لعينة من باعتباره التغير في متوسط ما معين وقت معدل فقر السكان بين نقطتين في التغير في  ويقدر
 األسر المعيشية من السكان.

يتم هنا اختبار دقة تقديرات التغيير بمرور الوقت التي يكون فيها كل من خط األساس وتقديرات المتابعة من بطاقة ال 
المستند فقط إلى صيغ تقريبية لألخطاء القياسية. ومع ذلك، تتم مناقشة المفاهيم ذات الصلة  تقييم العراق، ويمكن أن يشير هذا

ألنه في الممارسة العملية يمكن للمنظمات المعنية بالفقراء في العراق تطبيق بطاقة التقييم لجمع بياناتهم الخاصة وقياس التغيير 
 على مدار الوقت.

 
  معناه تأثير: التغيير ليس بالضرورة تحذير 1.7

لبطاقة التقييم تقدير التغيير. وبالطبع، يمكن أن يصبح الفقر أفضل أو أسوأ، وال تشير بطاقة التقييم إلى سبب  يمكن
التغيير. غالًبا ما يتم نسيان هذه النقطة أو إرباكها، لذا فهي تتطلب التكرار والتأكيد: بطاقة التقييم تقدر التغيير فقط، وال تشير 

اتها وبتلقاء نفسها إلى أسباب التغيير. على وجه الخصوص، يتطلب تقدير أثر المشاركة على الفقر معرفة أو في حد ذ
افتراضات حول ما كان سيحدث للمشاركين إذا لم يكونوا مشاركين. يتطلب إصدار أحكام أو استخالص استنتاجات حول 

بكل الطرق باستثناء المشاركة. للتعبير واالستفاضة عن هذه األسباب إما افتراضات قوية أو مجموعة تحكم تشبه المشاركين 
أو افتراضات  -النقطة؛ يمكن أن تساعد بطاقة التقييم في تقدير تأثير المشاركة على الفقر فقط إذا كان هناك طريقة ما لمعرفة 

 لتقييم.حول ما كان يمكن أن يحدث في غياب المشاركة. ويجب أن يأتي ذلك خارج نطاق بطاقة ا -صريحة 
 

 الفقر معدالت في التغيرات تقدير 2.7
 الجزء المتبقي من هذا القسم كيفية تقدير التغييرات على مدار الوقت.  يوضح
، قامت إحدى المنظمات 2020كانون الثاني )يناير(  1في الصورة التي بدأت وأشير إليها في القسم السابق. في  النظر

 87.1و 94.2، ولديها احتماالت الفقر بنسبة 40و 30و 20باختيار ثالث أسر معيشية حاصلة على نقاط نتيجة تقييم تساوي 
المعروف لهذا الخط في عينة التحقق بالنظر إلى الخطأ المتوسط  (.3٪ من الخط الوطني، الجدول 150في المئة ) 71.5و

فقر (، فإن معدل الفقر األساسي الذي تم تصحيحه هو احتمال متوسط 7نقطة مئوية )الجدول  1.0من الصحة التي تبلغ +
 في المئة. 83.3( = 1.0)+  -[ 3( ÷ 71.5+  87.1+  94.2األسر المعيشية بـ ])

 
 خط األساس، من الممكن اتباع طريقتين ألخذ العينات لجولة المتابعة: بعد
 
 تقييم عينة جديدة ومستقلة من نفس المجموعة التي تم أخذ عينات منها من خط األساسمستقلتان عينتان : 
 تقييم نفس العينة التي تم تقييمها في خط األساسواحدة تم تقييمها مرتين عينة : 
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، وضعت المنظمة 2023كانون الثاني )يناير(  1سبيل المثال التوضيحي، لنفترض أنه بعد ثالث سنوات في  على
عينة جديدة ومستقلة من ثالث أسر معيشية إضافية من نفس المجموعة التي تضم األسر المعيشية األصلية الثالث وتجد أن 

٪ من الخط الوطني، الجدول 150في المئة،  56.2، و80.2، 94.2)احتمال الفقر  45و 35و 25نقاط نتيجة تقييمهم هي 
 -[ 3( ÷ 56.2+  80.2+  94.2احتمال الفقر في المتابعة ])الخطأ المعروف، يكون متوسط (. عند ضبط متوسط 3

ه لنفترض أن  31نقطة مئوية. 7.4=  75.9 - 83.3بالمائة. إن تخفيض معدل الفقر لمدة ثالث سنوات هو  75.9( =1.0)+
مقابلة المتابعة، فإن االنخفاض السنوي المقدر في معدل مقابلة األساس ومتوسط بعد مرور ثالث سنوات بالضبط بين متوسط 

مشارًكا في هذا المثال االفتراضي يعبرون  40نقطة مئوية في السنة. أي أن حوالي واحد من كل  2.5=  3÷  7.4الفقر هو 
 3.0=  83.3÷  2.5شخًصا ) 33لئك الذين بدأوا تحت الخط، فإن واحًدا من بين كل من بين أو   32خط الفقر كل عام.

 33بالمائة( ينتهي فوق الخط كل عام.
 التغيرات مع عينة واحدة تم تقييمها مرتين تقدير 2.2.7

عن ذلك، يمكن أن نفترض أن نفس األسر الثالث األصلية التي تم تقييمها في األساس تم تقييمها مرة أخرى في  كبديل
 80.2و 94.2، فإن احتمالية متابعة الفقر لديهم هي 45و 35و 25. نقاط نتيجة تقييمها 2023كانون الثاني )يناير(  1
في احتمال وجود فقر أساسي لكل أسرة معي نة واحتمال فقر المتابعة لها بين األسر المعيشية للفرق بالمائة. المتوسط  56.2و

على افتراض في هذا المثال   34نقطة مئوية. 7.4=  3([ ÷ 56.2 - 71.5( + )80.2 - 87.1( + )94.2 - 94.2هو ))
 هو )مرة أخرى( أن هناك ثالث سنوات بالضبط بين مقابالت كل أسرة، فإن االنخفاض السنوي المقدر في معدل الفقر

 نقطة مئوية في السنة. 2.5=  3÷  7.4
إلى افتراضات بطاقة التقييم، يقدم كال النهجين تقديرات غير متحيزة للتغير السنوي في معدالت الفقر. ولكن  بالنظر

بيعة عينتين بشكل عام وعملي، سيقدمان تقديرات مختلفة بسبب االختالفات في توقيت المقابالت، وفي تكوين العينات، وط
 .(Schreiner, 2014a)مستقلتين )كل منهما يتم تقييمه مرة واحدة( مقابل طبيعة عينة واحدة تم تقييمها مرتين 

 
 للتغيرات المقدرة الدقة 2.7

 عند تقييم عينتين مستقلتين الدقة 1.2.7
لعينتين مستقلتين متساويتين في الحجم، يمكن استخدام نفس المنطق كما في القسم السابق الستخالص صيغة  بالنسبة

 لتقدير أداة تقييم الفقر للتغير في معدالت الفقر على مدار الوقت:  σمع الخطأ المعياري  c ±تتعلق بفترة الثقة 

± c  =± z  σ  =± z  α 
n

pp )ˆ1(ˆ2 
 

1



N

nN. 

                         

طبع، من غير المرجح حدوث مثل هذا االنخفاض الكبير في الفقر خالل ثالث سنوات، ولكن هذا مجرد مثال إلظهار بال 31
 كيف يمكن استخدام بطاقة التقييم لتقدير التغير.

 هذا هو الرقم الصافي؛ يبدأ البعض فوق الخط وينتهي تحته والعكس صحيح. 32
  ير.بطاقة التقييم ال تكشف عن أسباب هذا التغي 33
 .7في حالة تقييم عينة واحدة مرتين، يجب عدم طرح الخطأ لهذا الخط من الجدول  34



 

 34 

 35هو حجم العينة في كل من خط األساس والمتابعة،  nعلى النحو الوارد أعاله، وN و p̂و c و z، يتم تعريف هنا
مقسومة ( لنسبة فترة الثقة المرصودة من بطاقة التقييم اختبار الربط)علي صعيد مجموعة من أحجام عينة هو المتوسط  αو

 على فترة الثقة على الصعيد النظري الخاضعة للقياس المباشر.
سبق، يمكن إعادة ترتيب معادلة األخطاء المعيارية إلعطاء صيغة ألحجام العينات قبل التقدير غير المباشر من  كما

 أنها متساوية في كل من خط األساس والمتابعة:إلى تقديرات سابقة ويفترض  ~pخالل أداة لتقييم الفقر، حيث تستند 

n = 2  N  
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  . عامل التصحيح السكاني المحدودوإذا تم أخذ  ليكون واحًدا

n  =2   (، فستكون المعادلة كما يلي: 1) pp
c

z ~1~
2








 . 

 ,Schreiner 2018, 2017a, 2017b)دولة  19لبطاقات التقييم في  αاثنين من العينات المستقلة، تم تقدير  مع
2017c, 2016a, 2016b, 2016c, 2016d, 2015b, 2015c, 2015d, 2015e, 2013a, 2013b, 2012c, 

2010, 2009a, 2009b, and Chen and Schreiner, 2009) جح لقيمة غير المر .  يبلغ المتوسطα  في هذه البلدان
.  يعد هذا الرقم 1.08 -على نطاق خطوط الفقر وأزواج من جوالت المسح داخل كل دولة αبعد المتوسط -التسعة عشر 

 التقريبي معقواًل مثل أي رقم يمكن استخدامه للعراق )أو أي بطاقة تقييم أخرى( من اآلن فصاعًدا.
د حجم العينة لتقدير التغيرات في معدالت الفقر مع عينتين مستقلتين، نفترض أن استخدام هذه الصيغة لتحدي لتوضيح

(، خط الفقر هو c  =0.02)±نقطة مئوية  2±هو  ة(، فترة الثقة المطلوبz  =1.64في المئة ) 90مستوى الثقة المطلوب هو 
٪ من 150مقابل  2012)معدل الفقر على مستوى األسرة في عام  α  =1.08 ،p~  =0.414٪ من الخط الوطني، 150

الذي يمكن اعتبار تصحيح  nكبير بدرجة كافية بالنسبة إلى حجم العينة المتوقع  N(، والسكان 1الخط الوطني في الجدول 
 (. ثم يكون حجم العينة األساسي هو:1كواحد ) السكان المحدود

 n = 2  
2

(
1.08  .1.64

0.02
)  0.414 (1 – 0.414 ) 1  =3.806 3.806، وحجم عينة المتابعة هو أيًضا. 

 عند تقييم عينة واحدة تم تقييمها مرتين الدقة 2.2.7
عند استخدام بطاقة التقييم  σللخطأ القياسي  c± مع االشتقاقات السابقة، فإن الصيغة العامة المتعلقة بفترة الثقة  تماثاًل 

 36لتقدير التغير لعينة واحدة يتم تقييمها مرتين هي: 

± c = ± z   σ ± = z α  
n

pppppp 211221211212
ˆˆ2)ˆ1(ˆ)ˆ1(ˆ 

1



n

nN، يتم  حيث

كالمعتاد،  n و N و α و cو zتعريف 
12p̂  هي حصة جميع األسر المعيشية التي تم أخذ عينات منها والتي تنتقل من أسفل

خط الفقر إلى أعاله، و
21

p̂ األسر المعيشية التي تم أخذ عينات منها والتي تنتقل من أعلى خط  هي عبارة عن حصة جميع
 الفقر إلى أسفله.

                         

يتطلب تقدير التغير في معدل الفقر بين نقطتين في وقت معين أربعة  -بالنسبة لمستوى معين من الدقة -هذا يعني أنه 35
 قت ما.أضعاف عدد المقابالت )وليس ضعف العدد( كما يتطلب تقدير معدل الفقر في و 
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إعادة ترتيب صيغة معادلة فترة الثقة إلعطاء صيغة لحجم العينة قبل التقدير. وهذا يتطلب تقديًرا )استناًدا إلى  يمكن
المعلومات المتاحة قبل أخذ العينات( للحصص المتوقعة لجميع األسر المعيشية التي ستعبر خط الفقر 

12
p~ و

21
p~ قبل أخذ .
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ألن  نظًرا
*

~p  العالقة ، هناك حاجة إلى مزيد من المعلومات لتطبيق هذه الصيغة. متوسط 0.5قد تتراوح بين صفر و
بين (Schreiner, 2009c) وبيرو (Schreiner, 2018)المرصودة في النيجر 

*
~p ، عدد السنواتy  بين خط األساس

(baseline) 1(والمتابعة، و( baseline-prebaseline-pre pp    :هي ما يقارب 
*

~p  =-0.01  +0.016  y  +0.56  )]1([ baseline-prebaseline-pre pp  
النتيجة التقريبية، معادلة حجم العينة لعينة من األسر المعيشية التي تطبق عليها بطاقة التقييم للعراق مرتين )مرة  بهذه

 ثم مرة أخرى الحًقا( هي: 2013مرة بعد يناير 

*
~p  =2  
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z  ]-0.01  +0.016  y  +0.56  )1( baseline-prebaseline-pre pp  [ 
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n
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معقول مثله مثل أي  αلـ  1.14. هذا الرقم 1.14على صعيد خطوط الفقر في النيجر وبيرو حوالي  αمتوسط  يبلغ
 نتيجة بطاقة تقييم في العراق )وكذلك ألدوات تقييم أخرى بشكل عام(.

(، فترة الثقة المطلوبة z  =1.64بالمائة ) 90استخدام هذه الصيغة، نفترض أن مستوى الثقة المطلوب هو  لتوضيح
ثم مرة  2020سيتم أواًل تقييم العينة في عام ٪ من الخط الوطني، 150(، خط الفقر هو c±  =0.02نقطة مئوية ) 2.0±هي 

بحيث يمكن اعتبار  nعدًدا كبيًرا جًدا بالنسبة لحجم العينة المتوقع  N(، ويبلغ عدد السكان y  =3) 2023أخرى في عام 
خط األساس (. ُيعتبر معدل الفقر على مستوى األسرة المعيشية قبل 1واحًدا ) تصحيح السكان المحدود

2020p  41.4هي 
 . إًذا حجم العينة األساسي هو:1.14تبلغ  α(، وُيفترض أن 1في المئة  )الجدول 

 n  =2  
2

(
1.64  .1.14

0.02
)  }-0.01+0.016  3  +] 0.056  0.414  (1 – 0.414)[ {  1 =3.039 . 

 في المتابعة أيًضا. أسرة معيشية 3.039تم تقييم نفس المجموعة التي تضم 
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  االستهداف .8
)استهداف(، يتم  للتعامل مع كل مجموعة على حسب حالتهايستخدم برنامج ما بطاقة التقييم لتقسيم المشاركين  عندما

وتخضع  مستهدفةتصنيف األسر المعيشية التي حصلت على نقاط تقييم عند أو أقل من الحد الفاصل تصنف على أنها 
غير لمعاملة من نوع واحد من البرنامج. األسر المعيشية التي لديها نقاط تقييم أعلى من الحد األقصى يتم تصنيفها على أنها 

  وتخضع لمعاملة أخرى.  مستهدفة
 حالة الفقر)الحصول على نقاط تقييم عند أو أ قل من الحد الفاصل لالستهداف( و حالة االستهداففرق بين  هناك

)وجود استهالك تحت خط الفقر(. حالة الفقر هي حقيقة يتم تحديدها من خالل ما إذا كان االستهالك أقل من خط الفقر كما 
تم قياسه مباشرة من خالل دراسة استقصائية. على النقيض من ذلك، فإن حالة االستهداف هي اختيار سياسة البرنامج الذي 

 ر من أداة لتقييم الفقر.يعتمد على حد أقصى وعلى تقدير غير مباش
وليست  37مستهدفة تصنيف األسر المعيشية التي تقيم عند أو أقل من حد فاصل لالستهداف معين على أنها  يجب

نسبة مئوية، فمن المحتمل أن  100. وفي النهاية، ما لم يكن لدى جميع األسر المعيشية المستهدفة احتماالت الفقر بنسبة فقيرة
 غير الفقراءو الفقراءالبعض منهم ليسوا فقراء )استهالكهم أعلى من خط الفقر المحدد(. في سياق بطاقة التقييم، المصطلحين 

 المصطلحات نفسها لحالة االستهداف هو شئ غير صحيح ومضلل.لهما معاني محددة. واستخدام هذه 
( أو دمجاالستهداف ناجًحا إلى المدى الذي يتم فيه استهداف األسر المعيشية التي تقع فعلًيا دون خط الفقر ) يكون 

تقييم الفقر، وال ينجح (. وبالطبع ال توجد أداة مثالية ل/إقصاءاستبعادعدم استهداف األسر المعيشية بالفعل فوق خط الفقر )
( أو استهداف تغطية غير متكاملةاالستهداف إلى الحد الذي يتم فيه عدم استهداف األسر المعيشية بالفعل دون خط الفقر )

 (.التسرباألسر المعيشية بالفعل فوق خط الفقر )
نقاط الحد الفاصل للتقييم. نتائج االستهداف األربعة المحتملة. تختلف دقة االستهداف باختالف  8الجدول  يوضح

يحتوي الحد األقصى األعلى في قيمة نقاطه على دمج أفضل وتغطية غير متكاملة أفضل )ولكن أسوأ استبعاد وتسرب(، في 
حين أن الحد األقصى المنخفض في قيمة نقاطه يحتوي على دمج أسوأ وتغطية غير متكاملة أسوأ )لكن االستبعاد وتسرب 

 أفضل(.
ن البرامج هذه المفاضالت عند وضع حد فاصل لها. تتمثل إحدى الطرق الرسمية للقيام بذلك في تعيين أن تز  يجب

فوائد صافية، استناًدا إلى قيم البرنامج ومهمته، لكل من نتائج االستهداف األربعة المحتملة، ثم اختيار الحد األقصى الذي يزيد 
 38من إجمالي الفوائد الصافية. 

                         

يمكن أن تكون التسميات األخرى ذات معنى طالما أنها تصف المقطع وال تخلط بين حالة االستهداف )الحصول على درجة  37
أقل من الحد المحدد للبرنامج( مع حالة الفقر )بعد االستهالك أسفل خط الفقر المحدد من الخارج(. تتضمن األمثلة: 

أو أكثر؛ واألسر المعيشية  70، أو 69إلى  30أو أقل،  29نقاط تقييم ؛ األسر المعيشية التي لديها CوB و Aالمجموعات 
 المؤهلة للحصول على تكلفة مخفضة، أو األسر المعيشية غير المؤهلة.

38 Adams and Hand, 2000; Hoadley and Oliver, 1998.  
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توزيع األسر المعيشية عن طريق نتائج االستهداف بالنسبة للعراق. على سبيل المثال، الحد الفاصل  9الجدول  يوضح
 ٪ من الخط الوطني في عينة التحقق هي:150أو أقل، نتائج  46

 
 في المئة  تحت الخط وبشكل صحيح يتم استهدافهم 28.5: الدمج 
  :خط وعن طريق الخطأ ال يستهدفون في المئة  تحت ال 13.1تغطية غير متكاملة 
  :في المئة  فوق الخط وعن طريق الخطأ يتم استهدافهم 9.6التسرب 
 في المئة فوق الخط وبشكل صحيح ال يستهدفون  48.8: /اإلقصاءاالستبعاد 

  
أو أقل إلى تحسين الدمج والتغطية غير المتكاملة ولكن تجعل التسرب واالستبعاد  48زيادة الحد الفاصل إلى  تؤدي

 أسوأ:
 

 في المئة  تحت الخط وبشكل صحيح يتم استهدافهم 30.8: الدمج 
  :في المئة  تحت الخط وعن طريق الخطأ ال يستهدفون  10.7تغطية غير متكاملة 
  :ة  فوق الخط وعن طريق الخطأ يتم استهدافهمفي المئ 12.2التسرب 
 في المئة  فوق الخط وبشكل صحيح ال يستهدفون  46.2: /اإلقصاءاالستبعاد 

 
الفاصل الذي يتم تففضيله يعتمد على مجموع الفوائد الصافية. إذا كان لكل نتيجة استهداف منفعة أو تكلفة لكل  الحد

 أسرة معيشية، فإن إجمالي الفائدة الصافية لحد أقصى معين هو:
 

 -  األسر المعيشية المشمولة بشكل صحيح  x  لكل أسرة معيشية مشمولة بشكل صحيح  المنفعة
 - األسر المعيشية التي لم تتم تغطيتهاعن طريق الخطأ  x التكلفة لكل أسرة معيشية عن طريق الخطأ لم تتم تغطيتها 

 +  األسر المعيشية التي تم تسريبها بالخطًأ  x  التكلفة لكل أسرة تم تسريبها عن طريق الخطأ 
 .عدة بشكل صحيحاألسر المعيشية المستب x  المنفعة لكل أسرة مستبعدة بشكل صحيح 

 
 الحد الفاصل األمثل، فإن البرنامج سوف يعمل على اآلتي: لوضع

 
 المنافع والتكاليف وفًقا للنتائج الممكنة، على أساس قيم وأهداف البرنامج ومهمته توزيع 
  للحصول على خط الفقر المختار 9القيام بحساب مجموع الفوائد الصافية لكل حد أقصى باستخدام الجدول 
 اختيار حد أقصى مع أعلى نسبه فائدة صافية 
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خطوة هي توزيع المنافع والتكاليف وفًقا لنتائج اإلستهداف. يجب على البرنامج الذي يستخدم االستهداف،  صعب
التغطية  باستخدام أو بدون استخدام بطاقة التقييم، أن يفكر مليا في كيفية توفير النجاح في الدمج واالستبعاد مقابل األخطاء في
 غير المتكاملة والتسرب. ومن الجيد أن تمر بعملية تفكير صريحة ومتعمدة حول كيفية تقييم نتائج االستهداف الممكنة.

بين الخيارات الشائعة للمزايا والتكاليف "معدل قياس األداء"، حيث يكون صافي المنفعة اإلجمالية هو عدد األسر  من
 ها بشكل صحيح أو استبعادها بشكل صحيح:المعيشية التي تم إدراجها وشمل

 
 -      األسر المشمولة بشكل صحيح×  1 الدخول =  معدل

 -  األسر المعيشية التي خضعت لتغطية غير متكاملة عن طريق الخطأ×  0
 +   األسر المعيشية التي خضعت للتسرب عن طريق الخطأ×  0
 األسر المستبعدة بشكل صحيح.×  1
 

٪ من الخط 150معدل قياس األداء لجميع الحدود الفاصلة في بطاقة التقييم. على سبيل المثال، في  9الجدول  يوضح
أو أقل  46الوطني في عينة التحقق من الصحة، يبلغ إجمالي الفوائد الصافية تحت معدل قياس األداء  للحد األقصى البالغ 

 ن أربع أسر معيشية في العراق بشكل صحيح.في المئة ، مع تصنيف أكثر من ثالث من بي 77.3هو 
معدل قياس األداء الدمج الناجح لألسر المعيشية تحت خط الفقر مثلما يقيم ويحسب اإلقصاء الناجح لألسر  يحسب

المعيشية فوق الخط. إذا كان أحد البرامج يقدر الدمج أكثر )على سبيل المثال، أكثر بالضعف( من االستبعاد، فيمكن لهذا 
. ونتاًجا لذلك سيزيد الحد الفاصل 1وفائدة االستبعاد بقيمة  2قيمة البرنامج أن يعكس هذا عن طريق تحديد فائدة الدمج ب

 األسر المستبعدة بشكل صحيح(.×  1األسر المعيشية التي تم دمجها وشملها بشكل صحيح( + )×  2المختار )
ائد الصافية، يمكن لتوزيع الفوائد والتكاليف وفًقا لنتائج االستهداف ثم اختيار الحد الفاصل لتعظيم إجمالي الفو  كبديل

للبرنامج وضع حد أقصى لالستهداف لتحقيق معدل الفقر المرغوب بين األسر المعيشية المستهدفة. ُيظهر العمود الثالث من 
)"المستهدفون الفقراء من األسر المعيشية ٪"(، بالنسبة لبطاقة التقييم المطبقة على عينة التحقق من الصحة، معدل  10الجدول 

٪ من الخط الوطني، فإن 150بين األسر المعيشية التي ُتقيم عند حد أقصى معين أو أقل منه. على سبيل مثال  الفقر المقدر
في المئة  من جميع األسر المعيشية  38.1نقاط تقييم أو أقل سيستهدف  46استهداف األسر المعيشية التي تحصل على 

 في المئة  )العمود الثالث(.  74.7لمعيشية المستهدفة البالغة )العمود الثاني( وسيتم ربطه بمعدل فقر مقدر بين األسر ا
أيًضا مقياسين آخرين لدقة االستهداف. األول هو نسخة من التغطية )"المستهدفون الفقراء من  10الجدول  يوضح

أو أقل،  46٪ من الخط الوطني مع عينة التحقق من الصحة وحد فاصل يبلغ 150األسر المعيشية ٪"(. على سبيل المثال 
 في المئة من جميع األسر الفقيرة. 68.5يتم تغطية 

هو عدد األسر المعيشية الفقيرة المستهدفة بنجاح لكل أسرة معيشية غير فقيرة  10االستهداف النهائي في الجدول  قياس
ني مع عينة التحقق من الصحة وحد ٪ من الخط الوط150مستهدفة عن طريق الخطأ )العمود على أقصى اليمين(. بالنسبة لـ 

أسرة معيشية فقيرة تعني التسرب ألسرة معيشية واحدة غير فقيرة. 3.0أو أقل، فإن تغطية حوالي  46فاصل يبلغ 
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 أدوات تقييم الفقر في العراق سياق .9
 

هذا القسم أداتين حاليتين لتقييم الفقر في العراق من حيث أهدافهما وطرقهما وأساليبهما وتعريفات الفقر وفًقا لكل  يناقش
 .منهما والبيانات والمؤشرات واألخطاء واألخطاء المعيارية والتكلفة

 
 األداتين الحاليتين تشبهان بطاقة التقييم في: كلتا

 
 2012االجتماعي واالقتصادي لألسرة المسح البيانات من  استخدام (HSES 2012) 
 طرح بعض األسئلة منخفضة التكلفة، وبالتالي فهي قابلة للتطبيق للبرامج المعنية بالفقراء 
 استخدام تعريف للفقر قائم على االستهالك يتم فهمه على نطاق واسع وتستخدمه حكومة العراق 

 
 (2016استهداف البنك الدولي )لعام  أداة 1.9

( إلى تحسين استهداف نظام التحويل النقدي الوحيد في العراق، شبكة األمان االجتماعي 2016البنك الدولي ) يسعى
(SSN تحصل حوالي .)في المائة من األسر المعيشية على شبكة األمان االجتماعي ألن لديها أفراد يتامى أو طالب  6

أو مفقودون أو عاطلون عن العمل. يشمل متلقو شبكات األمان  متزوجون أو معاقون أو عمى أو مشلولون أو مسجونون 
في المائة من الخط الوطني.  100في المائة من األسر المعيشية العراقية التي تقل عن  14.6في المائة من  11االجتماعي 

 .في المائة من األسر المعيشية التي تحصل على شبكة األمان االجتماعي ليست تحت هذا الخط 76حوالي 
يتم تطبيق أداة االستهداف المقترحة من البنك الدولي في المحافظات المتضررة من النزاع )نينوى واألنبار وصالح  لن
)مفردها ناحية وهي نوع من التقسيم اإلداري أو اإلقليمي الذي يتكون عادة من عدد من القرى أو في بعض  النواحيالدين( وال 

(، 2015األحيان مدن أصغر( التي يقدر معدل الفقر فيها على مستوى األسرة المعيشية وفًقا لخريطة الفقر في البنك الدولي )
 )المناطق(، ستتلقى جميع األسر المعيشية شبكة األمان االجتماعي. النواحيفي المائة. في تلك  60انظر أدناه، يتجاوز 

في  60كل مكان آخر، ستستهدف شبكة األمان االجتماعي األسر المعيشية التي تصنفها أداة االستهداف كأفقر  في
 أضعاف على األقل في عدد متلقي شبكة األمان االجتماعي. 10المئة. وهذا يعني زيادة 

يم تقرير عن دقة أداة البنك الدولي عند الوصول، كما هو الحال مع شبكة األمان االجتماعي الحالية، إلى يتم تقد ال
في المائة من األسر المعيشية استناًدا إلى بطاقة التقييم  6في المائة من األسر المعيشية. إذا تم استهداف أقل من  6حوالي 

في المائة من الخط الوطني ستتلقى شبكة األمان  100ية التي تقل عن في المائة من األسر المعيش 28هنا، فإن حوالي 
 في المائة من الخط الوطني. 100االجتماعي، وحوالي ثلث األسر المعيشية المستفيدة ستكون أعلى من 
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وسطة ( ثالث أدوات لتقييم الفقر مخصصة لكردستان وبغداد والباقي. تحتوي األداة المت2016البنك الدولي ) يستخدم
 مؤشًرا منخفض التكلفة يمكن التحقق منه من القائمة التالية: 15على 

 
 السكانية لألسر المعيشية: التركيبة 

 عدد األعضاء من أي عمر —
 6و  0عدد األعضاء الذين تتراوح أعمارهم بين  —
 سنة 17إلى  7عدد األعضاء من  —
 سنة أو أكبر 60عدد األعضاء الذين تتراوح أعمارهم بين  —
 رئيس األسرةعمر  —

 :مواصفات محل اإلقامة 
 عمر رئيس األسرة —
 الموقع )حضري أو ريفي( —
 الموقع )السليمانية أو غيرها( —
 اإلقامةنوع  —
 مصدر مياه الشرب —
 نوع نظام توفير مياه الصرف الصحي  —

 :ملكية السلع االستهالكية المعمرة 
 عمر رئيس األسرة —
 مولد كهرباء —
 مكيف هواء —
 ثالجة —
 مجمد أطعمة —
 الماءسخان  —
 غسالة كهربائية —
 مكنسة كهربائية —
 الكمبيوتر الشخصي —
 سيارة —

   
يتم يتم تقديم تقرير عن نقاط أدوات االستهداف، لذلك ال يمكن استخدامها من قبل البرامج المعنية للفقراء من تلقاء  لم

 نفسها.
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 (2015الفقر لبنك العمل ) خريطة 2.9
ومن مسح الفقر ووفيات األمهات بعد الوالدة في  2012لعام  HSES( بيانات من مسح 2015البنك الدولي ) يستخدم

محافظة. يتم تجميع تقديرات األدوات الخاصة بمعدالت ثماني عشر ، لبناء أدوات تقييم الفقر مخصصة ل39 (I-PMM)العراق
)مفردها قضاء وهي نوع من التقسيم اإلداري أو اإلقليمي الذي يتكون عادة  األقضيةمن  120٪ من الخط الوطني لـ100الفقر لـ

)المناطق الفرعية( في "خريطة الفقر  النواحيمن  393من عدد من القرى أو في بعض األحيان مدن أصغر( في العراق و
(Elbers, Lanjouw, and Lanjouw, 2003).. 

المحافظات باستخدام االنحدار التدريجي للتربيعات الصغرى على  على مستوى ثماني عشر اشتقاق األدوات الـ يتم
، مع تحديد المؤشرات المتطابقة فقط التي تم جمعها 2012لعام  HSESلوغاريتم استهالك الفرد في األسر المعيشية لمسح 

لتقدير معدالت الفقر  I-PMMعلى بيانات من مسح  ثماني عشرل.  ثم يطبق البنك الدولي األدوات اI-PMMأيًضا في مسح 
أسرة، فإن  300.000هو عينة تمثيلية على المستوى الوطني تضم أكثر من  I-PMMلألقضية والنواحي. ونظًرا ألن مسح 

استناًدا  لألقضية والنواحيتقديرات خريطة الفقر أكثر دقة )أي أنها تحتوي على أخطاء معيارية أصغر( من التقديرات المباشرة 
يتم تقديم التقديرات على أنها خرائط للفقر تظهر بسرعة مدى اختالف معدالت الفقر عبر   2012.40عام ل HSESإلى لمسح 

(، "يجذب التمثيل المرئي للتوزيع المكاني 59، ص 2015الفضاء بطريقة واضحة لغير المتخصصين. وفًقا للبنك الدولي )
 ل. يمكن أن يحفز هذا اإلرادة السياسية والدعم للحد من الفقر ".للفقر انتباًها واهتماًما أكثر من تقديم المعلومات في جدو 

 خريطة الفقر وبطاقة التقييم هنا من حيث: تتشابه
 

 أدوات لتقييم الفقر بالبيانات التي تمثل السكان )جميع العراق في بطاقة التقييم، وكل المحافظات في خريطة الفقر  بناء
محافظة( ثم القيام بتطبيق األدوات على بيانات أخرى عن مجموعة السكان الفرعية، والتي ال  ثماني عشر البالغ عددها

 تمثل، بشكل عام، نفس مجموعة السكان التي يتم إدراجها لبناء األدوات.
 استخدام مؤشرات واضحة يمكن التحقق منها سريًعا وغير مكلفة لجمعها 
  يفهمه الجمهور على نطاق واسع وتستخدمه حكومة العراق للفقرتبني تعريف قائم على االستهالك 
  أي، مع البيانات غير المستخدمة في بناء األداة( خارج العينةاختبار دقة( 
 تقديم تقديرات غير متحيزة عندما تعقد افتراضاتها 
  مسحتقديم تقرير عن أخطاء التقدير المتعلقة بالقيم المرصودة في HSES  بشكل عام ولكل من في العراق  2012لعام

 محافظة ثماني عشرال
 أن يكونا مفيدان في الممارسة والتطبيق وأن يهدفا إلى فهم واستيعاب غير المتخصصين 

                         

لعام  HSESبعد مسح  I-PMMمسح ( COSITالجهاز المركزى لإلحصاء وتكنولوجيا المعلومات فى العراق )أجرى  39
 . األسئلة التي اعتبرها البنك الدولي مرشحة لخريطة الفقر، صيغت كما هي في كال االستبيانين.2012

 بالنسبة لألقضية والنواحي، األخطاء المعيارية للخريطة معروفة، لكن أخطاءها غير معروفة. 40
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 قوة خريطة الفقر ما يلي: تشمل
 

 وضعت الخصائص النظرية بشكل رسمي 
  على حساب عدد الفقراء )مثل فجوة يمكن تطبيقها بشكل مباشر على تدابير الرفاهية التي تتجاوز معدالت الفقر المبنية

 الفقر(
 تراعي عدم التيقن في تقدير نقاط بطاقة التقييم عند تقدير األخطاء المعيارية 
 تتطلب بيانات عن عدد أقل من األسر المعيشية للبناء والمعايرة 
 تشمل مؤشرات على مستوى األقضية والنواحي لتقليل األخطاء واألخطاء المعيارية 
  ير عن األخطاء المعيارية )وصيغة معقدة لألخطاء المعيارية(يتم تقديم تقر 

  
 قوة بطاقة التقييم تشمل ما يلي: نقاط

 في كل من البناء والتطبيق أبسط 
 )تقرن احتماالت الفقر مع نقاط التقييم بطريقة غير بارامترية )الالمعلمية 
 تدعم العديد من خطوط الفقر 
  تقلل من عمليات المالءمة عن طريق اختيار مؤشرات ذات معايير إحصائية وغير إحصائية ومن خالل بطاقة تقييم واحدة

 41شاملة لكل العراق 
 تظهر تقديرات احتماالت الفقر لألسر الفردية 
 يتم تقديم تقرير عن صيغ واضحة لألخطاء المعيارية 

 
ة الفقر تسعى إلى مساعدة الحكومة على استهداف السياسات المناصرة األساسي بين النهجين هو أن خريط الفرق 

للفقراء، بينما تسعى بطاقة التقييم إلى مساعدة البرامج المحلية المعنية بالفقراء على إدارة أدائهم االجتماعي وإظهار عمق 
االستهالك، في حين تقدر بطاقة التقييم على المستوى الفني، تقدر أدوات خريطة الفقر مستويات   42تواصلهم مع من يدعموهم.

 احتماالت الفقر.
                         

(، "التوصية األخيرة من خبراء خرائط 7-6، الصفحات 2013) Praslovaو Yoshidaو Mahadevanوفًقا لما قاله  41
الفقر في إدارة أبحاث البنك الدولي ليست باستخدام )أدوات متعددة لتقييم الفقر( للتنبؤ باستهالك األسر المعيشية"؛ يمكن أن 

لك تصبح معامالت االنحدار أقل تكون األدوات المتعددة "إشكالية نظًرا ألن عدد المالحظات لكل أداة تصبح صغيرة، ونتيجة لذ
بالمثل أن تعالج خرائط الفقر مسألة المالءمة باستخدام أداة واحدة لكل أنحاء البلد  Haslett (2012)استقراًرا. " توصي

 الخاضع للتقييم.
 ;Elbers, Lanjouw, and Lanjouw, 2003)هناك اختالف واضح آخر وهو أن مطوري خرائط الفقر  42

Demombynes et al., 2004) ، يقولون أن خرائط الفقر غير دقيقة للغاية بحيث ال يمكن استخدامها في االستهداف على
االستهداف على مستوى األسرة كتطبيق مشروع يحتمل  Schreiner  (2008b)مستوى األسرة. على النقيض من ذلك، يدعم

 طة الفقر يتراجعون عن وضعهم األصلي.، مطوري خري((Elbers et al. 2007أن يكون مفيًدا لبطاقة التقييم. في
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التالية في أداة واحدة على  53مؤشًرا في المتوسط. تظهر المؤشرات الـ 16على  18أدوات خريطة الفقر الـ تحتوي 

 األقل:
 

 السكانية لألسر المعيشية: التركيبة 
 أفراد األسرة المعيشية: —

 عدد من أي عمر 
  6إلى  0عدد األعمار من 
  سنة 17إلى  7عدد األعمار من 
  أو أكبر 60عدد األعمار 
  سنوات 6إلى  0الحصة لألعمار من 
  سنة 17إلى  7الحصة لألعمار من 
  أو أكبر 60الحصة لألعمار من 

 مواصفات رئيس األسرة: —
 الجنس 
 العمر 
 الحالة االجتماعية 
 المحافظة محل الوالدة 

 نسبة التبعية —
 تحصيل تعليمي حصل عليه: أعلى 

 أي فرد من أفراد األسرة المعيشية —
 :توظيف أفراد األسرة المعيشية 

 حالة توظيف رئيس األسرة المعيشية —
 ما إذا كان شخص ما يعمل في القطاع الحكومي/العام —
 ما إذا كان شخص ما يعمل في القطاع الخاص —
 عدد الذكور في سن العمل الذين يعملون  —
 العمل الذين يعملون حصة الذكور في سن  —
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 محل/مكان اإلقامة: مواصفات 
 حالة االيجار —
 اإلقامةنوع  —
 نوع الجدار —
 مصدر مياه الشرب —
 نوع نظام توفير مياه الصرف الصحي  —
 كهرباء: —

 أيام األسبوع يتوفر فيها الكهرباء من مولد خاص 
 أيام األسبوع يتوفر فيها الكهرباء من مولد مشترك 
 مصدر الكهرباء 

 السلع االستهالكية المعمرة: ملكية 
 مولد كهرباء —
 مكنسة كهربائية —
 الكمبيوتر الشخصي —
 غسالة كهربائية —
 ثالجة —
 مجمد أطعمة —
 جهاز تبريد —
 مكيف هواء —
 سخان الماء —

 :مواصفات خاصة باألسر المعيشية في القضاء 
 المسافة إلى أقرب طريقمتوسط  —
 المسافة إلى أقرب مدرسةمتوسط  —
 أيام األسبوع يتوفر فيها الكهرباء من مولد خاص متوسط  —
 أيام األسبوع يتوفر فيها الكهرباء من مولد مشترك متوسط  —
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 األسر المعيشية في الناحية: مواصفات 
 عدد أفراد األسرة المعيشيةمتوسط  —
 المسافة إلى أقرب طريقمتوسط  —
 المسافة إلى أقرب مدرسةمتوسط  —
 بخالحصة مع موقد غاز للط —
 الحصة مع مولد —
 الحصة مع جهاز تلفزيون  —
 الحصة مع مكنسة كهربائية —
 الحصة مع سيارة —
 الحصة مع رؤساء أسرة معيشية حاصل على التعليم الثانوي  —
 الحصة مع رؤساء أسرة معيشية يعملون في القطاع الخاص —
 الحصة مع رؤساء أسرة معيشية يعملون في القطاع الحكومي/العام —
 43أيام األسبوع التي يتوفر فيها الكهرباء من الشبكة العامة متوسط  —

 
هذه المؤشرات منخفضة التكلفة ويمكن التحقق منها، كما يتم تقديم تقرير عن نقاط نتائج أدوات التقييم. ومع ذلك،  كل

 18لمحلية الداعمة للفقراء. هناك فإن أدوات خريطة الفقر ليست مجدية )وال ُيقصد منها أن تكون( لالستخدام من قبل البرامج ا
 أداة لتطبيقها، وتتضمن تقديرات الحوسبة والنسب والتربيعات والتركيبات، باإلضافة إلى البيانات اإلجمالية لألقضية والنواحي.

. وبداًل من ذلك، لألقضية والنواحي ال يقيس االستهالك، ال يمكن اختبار دقة خريطة الفقر بالنسبة I-PMM وألن
وعلى عكس العديد من خرائط الفقر األقل توثيًقا من خريطة العراق، يقدم البنك الدولي تقريًرا عن األخطاء واألخطاء المعيارية 

 .2012لعام  HSESللتقديرات على مستوى المحافظات بما يتعلق بمعدالت الفقر المرصودة في مسح 
( مع أخطاء بطاقة التقييم )خارج العينة I-PMMات خريطة الفقر )خارج العينة في مقارنة هذه األخطاء في تقدير  يمكن

(. المقارنة ليست سهلة كمقارنة عنصر مماثل لعنصر آخر، ألن كل أداة يتم اختبارها ببيانات مختلفة. يبدو أن HSESفي 
 10بطاقة التقييم )أداة واحدة مع مؤشر لكل منها( يفاضلها على  15أداة مع  18التخصيص األكثر دقة لخريطة الفقر )

األكبر. تُفاضل بطاقة التقييم في أن عينة التحقق من الصحة  I-PMMمؤشرات(، كما يفعل نموذج التحقق من الصحة لمسح 
 تأتي من نفس االستقصاء مثل عينة البناء.

كثر صعوبة أدنى من المحافظات، ، تهدف خريطة الفقر أيًضا إلى أن تكون دقيقة عند المستويات اإلدارية األبالطبع
وخريطة الفقر هي لالستخدام من قبل الحكومة )التي يمكنها التعامل مع تعقيداتها بتكلفة أفضل من البرامج المحلية الداعمة 

 والمعنية بالفقراء(.

                         

 .53تستخدم أربع أدوات لخريطة الفقر أيًضا مجموعات مختلفة من اثنين من المؤشرات الـ  43
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٪ من الخط 100في التقديرات على مستوى المحافظات لمعدالت فقر األسر المعيشية بنسبة  األخطاء
 بطاقة التقييم مقابلالوطني، خريطة الفقر 

 )نقاط مئوية( الخطأ
 خريطة الفقر بطاقة التقييم المحافظة

 0.1+ 0.8- دهوك
 3.2+ 4.7- نينوي 

 0.6- 1.2+ السليمانية
 0.3- 1.2- كركوك

 0.5- 0.4- اربيل
 0.3- 3.8+ دياال

 3.3+ 2.5- األنبار
 1.2- 0.1- بغداد
 2.3- 1.9+ بابل

 1.0+ 1.5+ كربالء
 1.4- 2.5- واسط

 0.3- 2.2+ صالح الدين
 2.1- 1.2+ النجف

 0.7+ 4.1+ القادسية
 1.9+ 1.3- المثني

 3.3- 3.1+ ذي قار
 3.5- 8.5 ميسان
 2.0- 1.1+ البصرة

 0.7- 1.0+ كل العراق
 1.6 23 متوسط )خطأ(
 3.5 85 أقصى )خطأ(

 
مقابل  1.6الخطأ المطلق أصغر بالنسبة لخريطة الفقر مقارنًة ببطاقة التقييم )صعيد المحافظات، يكون متوسط  على

نقطة مئوية(. ومن المحتمل أن  8.5مقابل  3.5نقطة مئوية(. تحتوي خريطة الفقر أيًضا على خطأ أقصى حد أصغر ) 2.3
 .لألقضية والنواحيتزداد ميزات خريطة الفقر إذا كانت االختبارات ممكنة 

فإن تقديرات خريطة الفقر لمستوى الفقر فيما يختص بالمحافظات ُتعدأكثر دقة من تقديرات بطاقة التقييم. على ، ولهذا
أداة )لكل منها  18الرغم من أن هذه النتيجة لم تكن حتمية، إال أنها لم تكن غير متوقعة حيث أن خريطة الفقر تحتوي على 
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ة التقييم األداة الفردية. في حالة عدم وجود مالءمات، فإن أدوات تقييم الفقر مؤشر ثابت ونقطة محددة للمحافظة(، مقابل بطاق
 44المصممة خصيًصا لمجموعة سكانية فرعية معينة ستؤدي دوًرا أفضل من األدوات التي تغطي مجموعة كبيرة من السكان.

أنه يمكن الوصول بسهولة إلى الحد من الخطأ  Schreiner (2016e)ذكرنا على سبيل المثال إندونيسيا، يشير إذا
بسبب إنشاء بطاقات تقييم خاصة بالمقاطعات من البداية عن طريق إضافة مؤشرات للمقاطعة إلى بطاقة تقييم واحدة لكل 

أو  1حوالي البالد. أما بالنسبة لخريطة الفقر وبطاقة التقييم المذكورين هنا، فإن األخطاء الناتجة منخفضة بما يكفي )أقل من 
نقطة مئوية( والتي من غير المرجح أن تتطلب إجراء مزيد من التحسينات في الدقة في معظم سياقات صنع القرار على  2

 أرض الواقع.
هو الحال دائما، ال يزال هناك مفاضلة. تتطلب الدقة األكبر للمجموعات الفرعية أدوات مخصصة )بتكاليف أعلى  كما

، أو أدوات بها مؤشرات تميز مجموعات فرعية معينة )مع إمكانية رد فعل عنيف سياسي عندما تكون لتصميمها واستخدامها(
تلك المؤشرات مباشرة وبشكل واضح )على عكس بشكل غير مباشر كما هي الحالة بالنسبة لبقية مؤشرات األداة( تفضل 

غراض والسياقات، قد تكون بطاقة التقييم الواحدة بالنسبة لبعض األ  45مجموعات عمل أو مناطق فرعية معينة أو تحرمها.
لجميع أنحاء الدولة "جيدة بما يكفي لتطبيق العمل الحكومي". في حاالت أخرى، قد تكون هناك حاجة إلى مزيد من الدقة 

 فتستدعي المزيد من التعقيدات وزيادة التكاليف.

                         

  .Diamond et al.(2016)هذه هي النقطة الرئيسية في 44
ضة سياسية أن وجود مؤشر حضري/ريفي أثار معار  Narayan and Yoshida (2005)فيما يختص بسري النكا، الحظ  45

لمقاطعة. الحظ أحد مؤلفي هذه الورقة استجابات سياسية مماثلة لمؤشرات عن ا، كما فعل مؤشر الخاصة بهم ألداة تقييم الفقر
 مجموعات سكانية فرعية محددة جيًدا في العديد من البلدان.
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 ملخص .10
 

بطاقة التقييم البرامج الداعمة والمعنية بالفقراء في العراق على التعرف على المشاركين بشكل أفضل إلثبات  تساعد
 وتحسين أدائهم االجتماعي.

 وكذلك تقدير: لمجموعات من أجل التعامل مع كل مجموعة على حسب حالتهالبطاقة التقييم تقسيم العمالء  يمكن
 

 المعيشية للمشارك أقل من خط فقر معيناستهالك األسرة  احتمالية   
 معدل الفقر لمجموعة من أسر المشاركين المعيشية ضمن المجتمع اإلحصائي في وقت ما معين 
 التغير في معدل الفقر ألسر المشاركين المعيشية ضمن المجتمع اإلحصائي  

 
التقييم غير مكلفة في تطبيقها ويمكن فهمها من قبل غير المتخصصين. تم تصميمها لتكون أداة عملية للبرامج  بطاقة

 المعنية والداعمة للفقراء في العراق والتي ترغب في تحسين كيفية مراقبة أدائهم االجتماعي وإدارته.
 2012لعام   HSESخماس األسر المعيشية في مسح تصميم بطاقة التقييم استناًدا إلى بيانات من حوالي ثالثة أ تم

خط فقر. يتم اختبار دقة بطاقة  13في العراق. يتم بعد ذلك معايرة نقاط نتائج هذه األسر المعيشية مع احتماالت الفقر ل
 ييم.التقييم )األخطاء واألخطاء المعيارية( خارج العينة على البيانات التي لم يتم استخدامها في بناء بطاقة التق

في عينة التحقق من الصحة، فإن الحد األقصى للقيم المطلقة  13تطبيق بطاقة التقييم على خطوط الفقر الـ عند
القيم المطلقة لمتوسط الخطأ على نقطة مئوية. ومتوسط  2.8الخطأ لتقديرات معدالت الفقر في الوقت المحدد هو لمتوسط 
مئوية. يمكن العثور على التقديرات الصحيحة عن طريق طرح الخطأ المعروف لخط نقطة  0.8خط يبلغ حوالي  13نطاق ال

 فقر معين من التقديرات األصلية غير المصححة.
نقطة  0.7±٪، تكون فترات الثقة لتقديرات معدالت الفقر في الوقت المحدد 90والثقة  n  =16.384تكون   عندما

 نقطة مئوية أو أفضل. 2.6±بالمائة تساوي  90، تكون فترات الثقة البالغة n  =1.024مئوية أو أفضل. وعندما تكون 
، التعامل مع كل مجموعة على حسب حالتهاأرادت إحدى المنظمات استخدام بطاقة التقييم لتقسيم العمالء من أجل  إذا

 المنظمة ومهمتها.فإن هذا المستند يقدم معلومات مفيدة الختيار حد فاصل لالستهداف يناسب قيم 
الرغم من أن التقنية اإلحصائية مبتكرة، وعلى الرغم من أهمية الدقة التقنية، فإن تصميم بطاقة التقييم يركز على  على

التكلفة المنخفضة والشفافية وسهولة االستخدام. وفي النهاية، فإن الدقة ال صلة لها بالموضوع إذا شعر مديرو المنظمة بالقلق 
 تعقيد األداة أو بسبب تكلفتها حتى أنهم ال يحاولون استخدامها. الشديد من

( هي Pointsمؤشرات واضحة ومنخفضة التكلفة ويمكن التحقق منها. النقاط ) 10السبب، تستخدم بطاقة التقييم  لهذا
نتائج . ويتم تحويل 100إلى  0( من Scores) نتائج مجموع النقاطجميع األصفار أو األعداد الصحيحة الموجبة، وتتراوح 

إلى احتماالت الفقر من خالل جداول مدرجة يسهل الرجوع إليها، كما يسهل تطبيق الحدود الفاصة لالستهداف  مجموع النقاط
بالمثل بكل وضوح ومباشرة. ويحاول التصميم تسهيل التطبيق الطوعي بدون أي مساعدة؛ من خالل مساعدة مديري البرامج 

بسهولة ويسر في محل  نتائج مجموع النقاطبطاقة التقييم والثقة بها، ومن خالل السماح لغير المتخصصين بإضافة  على فهم
 البحث الميداني )محل إجراء المقابلة مع األسر المعيشية لتطبيق بطاقة التقييم(.
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للبرامج المعنية والداعمة للفقراء في  ، فإن بطاقة التقييم هي طريقة منخفضة التكلفة عملية وموضوعية وشفافةوباختصار

العراق لتقدير معدالت الفقر المرتكزة على االستهالك، وتتبع التغيرات في معدالت الفقر على مدار الوقت، وتقسيم المشاركين 
. يمكن تخصيص بطاقة التقييم ألي دولة لديها التعامل مع كل مجموعة منهم على حسب حالتهاإلى مجموعات من أجل 

 نات مماثلة.بيا
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 تعليمات إجراء المقابلة دليل
 

 
 :المصدر التالي نع مأخوذةالمقتبسة هنا  المقتطفات

( "تعليمات ملئ 2012. ) العراق بالتعاون مع هيئة إحصاء إقليم كردستان فيلإلحصاء وتكنولوجيا المعلومات  ي المركز الجهاز 
("، HSES 2012) 2012إستمارة المسح اإلقتصادي واإلجتماعي لألسرة 

ht t p: / / mi crodat a. worl dbank. org/ i ndex. php/ %20cat al og/ 2334/ downl oad/ تم النفاذ  34768
 (.كتيب التعليمات) 2019كانون الثاني  10إليها 

 

 

 

 :المقابلة إلجراء األساسية التعليمات
بالكتابة على الورق المطبوع في الموقع الميدانيإلجراء المقابلة، مع إدخال البيانات الحًقا على التقييم ملئ بطاقة  يمكن

متاحة ، " لجمع البياناتScorocsهناك خيار آخر، فأداة "الحاسوب في جداول بيانات أو في قاعدة بيانات خاصة بك. 
للموقع التابع لها، ويمكن أيًضا تحميلها من اإلنترنت  السحابة األلكترونيةعبر متصفح اإلنترنت وُتحفظ على الذاكرة الخاصة ب

جراء المقابلة أو في المكتب. أو إستخدامها من خالل هاتف األندرويد. هذا الخيار يسهل عملية إدخال البيانات مباشرًة محل إ
، أو قم بإختبار أداة جمع البياناتوإن لم يكن هناك شبكة تغطية، يتم حفظ البيانات في الذاكرة الداخلية للحاسوب أو الهاتف. 

 بك. الحصول على حساب خاصأطلب 
 

تدرب على ذي الالباحث/الموظف الميداني إكمال بيانات بطاقة التقييم في مكان إقامة الفرد المشارك، ويقوم بتلك المهمة  يجب
 إتباع هذا الدليل. 

 

بملئ الجزء األول الرئيسي من بطاقة التقييم والسجل الخاص بقائمة بيانات أفراد األسرة المعيشية أواًل، متبًعا في ذلك  قم
 التعليمات الموضحة بالسجل. 

 

في الجزء األول الرئيسي من بطاقة التقييم، بناًءا على السجل المتضمن قائمة بيانات  المعيشيةبتسجيل عدد أفراد األسرة  قم
 أفراد األسرة المعيشية الذي أعددته.

 

؟"(، بل أشر على المعيشية تطرح السؤال الخاص بالمؤشر األول من بطاقة التقييم مباشرًة )"في أي محافظة تقطن األسرة ال
 بالمحافظة التي تعيش فيها األسرة.اإلجابة بناًءا على معرفتك 

 

؟"(، بل أشر على المعيشية ، ال تطرح السؤال الخاص بالمؤشر الثاني من بطاقة التقييم مباشرًة )"كم عدد أفراد األسرةوبالمثل
 اإلجابة بناًءا على عددهم الذي أدرجته بالسجل المتضمن قائمة بيانات أفراد األسرة المعيشية. 

 

http://microdata.worldbank.org/index.php/%20catalog/2334/download/34768
http://microdata.worldbank.org/index.php/%20catalog/2334/download/34768
https://enketo.ona.io/x/#PU7qug51
mailto:data-collection@scorocs.com


 

 60 

األسرة  رئيسلشخص المدلي بالبيانات السؤال الخاص بالمؤشر الثالث )"ما هي أعلى شهادة حصل عليها على ا إطرح
 األسرة األنثى؟"( والمؤشر الرابع )"كم عدد غرف النوم التي تستخدمها هذه األسرة فقط بشكل مستقل؟"(، رئيسالذكر/زوج 

 بطريقة مباشرة. 

 

تطرح السؤال الخاص بالمؤشر الخامس لبطاقة التقييم )"ما هي المادة الرئيسية لألرضية"( أو السؤال الخاص بالمؤشر  ال
السادس )"ما هي المادة الرئيسية للجدران"( مباشرًة. بل أشر على اإلجابة بناًءا على مالحظاتك الخاصة وتعرفك على المادة 

 بطرح هذه األسئلة فقط في حالة إذا كانت المادة الرئيسية غير واضحة لك. المصنوعة منها األرضية والجدران. قم 

 

 بطرح باقي أسئلة بطاقة التقييم على المدلي بالبيانات بطريقة مباشرة. قم

 

 عامة عن المقابلة: تنبيهات
 الدليل )بما في ذلك هذا التنبيه(.يجب دراسة هذا الدليل جيًدا وحمله معك أثناء العمل. إتبع التعليمات المذكورة في هذا 

 

 التي تتبع أنت لها. /المنظمةتذكر أن الشخص المدلي بالبيانات في المقابلة ال يلزم أن يكون هو الفرد المشارك في المؤسسة

 

، فإن الموظف الميداني الذي سيتم تسجيله في الجزء األول الرئيسي من بطاقة التقييم، ليس بالضرورة يكون أنت وبالمثل
الذي يجري المقابلة. مغايًرا لذلك، فإن الموظف الميداني هو مندوب ُمعين من قبل  /العدادالميداني المدقق الموظف الميداني

تربطه مع المشارك بالبرنامج عالقة دائمة ومستمرة. وإن لم يكن هناك موظف ميداني  الجهة أو البرنامج المعني بالفقراء والذي
 من هذا القبيل، فأترك األماكن المخصصة لتدوين بياناته في الجزء األول الرئيسي للبطاقة فارًغا. 

 

 وحسب التسلسل المدون ببطاقة التقييم.  وكما هكل سؤال  إقرأ
 

التعليم على إجابة مؤشر من مؤشرات بطاقة التقييم، قم بكتابة القيمة باألرقام في عمود حساب مجموع النقاط، ثم ضع  عند
 دائرة حول اإلجابة المختارة وقيمتها باألرقام وأيًضا النقاط المدونة باليد، مثل المثال الموضوح أدناه:

    

 عدد غرف النوم التي تستخدمها هذه األسرة فقط بشكل مستقل؟ كم. 4 واحدة غرفة أو يوجد، ال. أ 0  9999

اثنان. ب 2 2   

  ت. ثالثة أو أكثر 5 
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 عليك إتباع اآلتي، للمساعدة في تقليل األخطاء: يجب
 
 الشمال أقصى صف الخانات في اإلجابة مع تتوافق يالت النقاط إكتب. 
 باليد المدونة والنقاط امسبقً  المطبوعة والنقاط اإلجابة حول دائرة ضع. 
 

وحده. وعلى ما  /العدادالميداني المدقق الموظف تطرأ مشكلة لم يتم تناولها في هذا الدليل، يجب ترك حلها لحكم وتقدير عندما
في إستيفاء إستمارة  العراق فيلإلحصاء وتكنولوجيا المعلومات  ي الجهاز المركز يبدو هذا هو اإلجراء الذي كان متبًعا في 

. أي أنه ال ينبغي على أي منظمة تستخدم بطاقة التقييم أن تصدر أي تعريفات 2012المسح اإلجتماعي واإلقتصادي لألسرة 
أو قواعد )بخالف تلك الواردة في هذا الدليل(، ليتم إستخدامها من قبل جميع موظفيها. يجب ترك أي شئ لم يتم تناوله بشكل 

 دليل لتقدير كل باحث ميداني عداد، وحده دون أي إرشاد.  صريح في هذا ال

 

تقرأ خيارات اإلجابات على الشخص المدلي بالبيانات. بل إقرأ السؤال الخاص بكل مؤشر ثم توقف منتظًرا الرد. إذا طالب  ال
مساعدة إضافية استناًدا لما ينصه هذا بتوضيحات أو بدا متردًدا أو مرتبًكا، فقم بطرح السؤال مرة أخرى أو قدم  اتالمدلي بالبيان

 الدليل، أو يمكنك التصرف كما تراه مناسًبا.    

 

-أو إذا رأيت أو شعرت بشئ-عليك بشكل عام قبول ردود وأجوبة المدلي بالبيانات. ومع ذلك، في حالة ما إذا قال شيًئا يجب
بته أو أنه يرغب في المساعدة في معرفة كيفية اإلجابة، فعليك يشير إلى أن اإلجابة قد ال تكون دقيقة أو أنه غير واثق من إجا

 تكرار طرح السؤال مرة أخرى ومساعدته بأي طريقة تراها مناسبة، بناًءا على ما تنصه تعليمات هذا الدليل.   

جاباتها في الرغم من أنه يمكن التحقق من صحة أغلب المؤشرات ببطاقة التقييم، إال أنك لن تحتاج للتحقق من إ على
معظم الحاالت. يجب عليك أن تتحقق من صحتها فقط في حالة إذا ما بدا لك شيًئا يوحي بعدم دقة اإلجابة، وبالتالي فالتحقق 

هنا يؤدي إلى تحسين جودة البيانات. على سبيل المثال، قد تختار التحقق من اإلجابة إذا ما بدا لك المدلي بالبيانات متردًدا أو 
أعطى إنطباع بأنه )ذكًرا كان أم أنثى(، يكذب أو متحير أو غير متأكد من إجابته. وبالمثل، قد يكون التحقق مرتبًكا، أو 

مناسًبا، إذا قال أحد األطفال في األسرة أو أحد الجيران شيًئا ال يتماشى مع إجابة المدلي بالبيانات. يعد التحقق من صحة 
ؤية شئ بنفسك يشير إلى أن اإلجابة غير دقيقة، مثل وجود منتج استهالكي معم ر  البيانات أيًضا فكرة جيدة، إذا كان يمكنك ر 

قد نفي المدلي بالبيانات امتالكه أو تواجد طفل يتناول الطعام في المكان الذي يجرى فيه المقابلة ولم يتم إحتسابه وعده ضمن 
 . المعيشيةأفراد األسرة 

 

عام، يجب أن تحاكي بطاقة تقييم مؤشر القياس، النظام المتبع في استيفاء إستمارة المسح اإلجتماعي واإلقتصادي لألسرة  بوجه
على قدر المستطاع. ، وتكون محاكاة وثيقة العراق فيلإلحصاء وتكنولوجيا المعلومات  ي الجهاز المركز التي أصدرها  2012

الميداني، ألن هذا ما  أو الموظف في محل إقامة المشارك بالبرنامج بواسطة الباحث فعلى سبيل المثال، يجب إجراء المقابلة
 . 2012في استيفاء إستمارة المسح لعام  ي الجهاز المركز إتبعه 
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 :الترجمة
وأيًضا الدليل، باللغة  لسجل المتضمن قائمة بيانات أفراد األسرة المعيشيةتتوفر بطاقة تقييم مؤشر قياس الفقر باإلضافة ل

اإلنجليزية والعربية والسورانية الكردية )الكردية المركزية(. ال تتوفر ترجمات رسمية ومحترفة إلى اللهجات األخرى المستخدمة 
في العراق، مثل الكرمانجية الكردية )الكردية الشمالية(. يجب على مستخدم بطاقة التقييم اللجوء إلى الموقع اإللكتروني 

scorocs.com  .لمعرفة الترجمات المتاحة التي أنجزت منذ كتابة هذه السطور 
"، Scorocsوإن لم يتوفر حتى وقتنا هذا ترجمة رسمية ومحترفة للغة بعينها، فعلى المستخدم التواصل مع "

 توفير الترجمة المطلوبة. للمساعدة في 

 

 ينبغي أن يكون الشخص المدلي بالبيانات؟ من
في البرامج التي توفرها  المعيشيةتذكر بأن الشخص المدلي بالبيانات من الممكن أال يكون هو نفسه الفرد المشارك من األسرة 

 أيًضا(.  الشخص المؤسسة التي تنتمي أنت إليها )ولكن من الممكن أن يكون ذلك

 

، 15، صفحة رقم 2012لما جاء في كتيب التعليمات الخاص بملء إستمارة المسح اإلجتماعي واإلقتصادي لألسرة  استناًدا
عن تعريف الشخص المدلي بالبيانات بأنه: "يجب أن يكون مدلي البيانات شخص مؤهل يمكنه إعطاء معلومات دقيقة عن 

موجوًدا فيمكن االعتماد على أحد المعيشية . وإذا لم يكن رئيس األسرة المعيشية ويفضل أن يكون رئيس األسرة المعيشيةاألسرة 
سنة فأكثر في إعطاء هذه المعلومات، فإذا لم يكن هناك شخص يمكن االعتماد  18أفراد األسرة على أن يكون راشد بعمر 

هذه المعلومات من طفل مثاًل، وإنما ننتقل إلى أسرة أخرى ويمكننا  عليه في إعطاء هذه المعلومات فال نحاول الحصول على
متواجًدا أو هناك شخًصا آخر في األسرة يمكن أن يدلي  المعيشية العودة لهذه األسرة مرة ثانية عندما يكون رئيس األسرة

 بالبيانات بشرط أن يكون بالًغا راشًدا.   

 

  ؟المعيشيةاألسرة  رئيسهو  من
قد يكون أو ال يكون الشخص المشارك في البرامج التي توفرها المؤسسة التي  المعيشية الحسبان أن رئيس األسرةضع في 

 تنتمي أنت إليها )ولكن من الممكن أن يكون رئيس األسرة ذلك الشخص أيًضا(.

 

، فإن 14، صفحة رقم 2012سرة لما جاء بكتيب التعليمات الخاص بملء إستمارة المسح اإلجتماعي واإلقتصادي لأل إستناًدا
إجتماعًيا وإقتصادًيا بغض النظر عن العمر  المعيشية "هو الفرد المسؤول عن إدارة شئون األسرة المعيشيةرئيس األسرة 

المعيشية والجنس، يتم اختياره من قبل أفراد األسرة وقد يكون األب أو األم أو األخ األكبر. وال يشترط أن يكون رئيس األسرة 
قتصادي. فقد يكون اإلبن هو المشتغل الوحيد في األسرة لكن إدارة األسرة يتوالها األب...عند ذلك فإن األب هو المعيل اال هو

 رئيس األسرة".

 

http://www.scorocs.com/
http://www.scorocs.com/
mailto:translation@scorocs.com
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 إجراء المقابلة: كيفية
:  4و 3، صفحة رقم 2012استناًدا لما جاء بكتيب التعليمات الخاص بملء إستمارة المسح اإلجتماعي واإلقتصادي لألسرة 

حيث يتوقف نجاح المسح إلى حد كبير  ،المسؤول األول عن جمع المعلومات من المستجيبين الباحث/الموظف الميداني"يعد 
على دقة العمل الذي يؤديه وعليه أن يجري المقابلة مع األسرة بمهنية عالية، وأن ال يكون التعامل معها بشكل آلي وإنما بأكبر 

 كاآلتي:  صقدر من الحنكة واللباقة. وهناك بعض المبادئ العامة التي يجب أن يتحلى بها الباحث أثناء إجراء المقابالت تتلخ
 

 بالمستجيب، سيؤثر أحياًنا يشار إليه لذي ، وااتللمدلي بالبيان الباحث/الموظف الميدانياإلنطباع األول الذي يعطيه  إن
بشكل كبير على استجابة األسر خاصة في اللقاء األول. ينبغي أن يكون مظهر الباحث مقبواًل وتصرفه ودوًدا وأن يحمل 

يعمل لدى الجهاز المركزي لإلحصاء أو هيئة إحصاء إقليم كردستان، وأن يبين لألسرة أهمية  بطاقة تعريف تدل على أنه
هذا المسح والهدف منه لكي يشعر المستجيب باالرتياح ويكون في اإلطار الصحيح للمقابلة. على الباحث أن يستخدم لغة 

 سهلة وبسيطة لكي يفهم المستجيب ما المطلوب من كل سؤال.
 الميداني أن يطرح األسئلة بشكل إيجابي ال بطريقة تشجع على الرفض قبل البداية، مثاًل تقول )هل  /الموظفالباحث على

 تسمح لي أن آخذ من وقتك؟( الصحيح أن تقول له )أود أن أتكلم معك بعض الوقت(.
 عليك المسجيب بعض األسئلة عن المسح وعن سبب اختيار هذه األسرة من بين األسر  البدء بإجراء المقابلة قد يطرح قبل

أن يجيب مباشرة وبشكل صريح بحيث يشعره بالراحة واألمان وأن يبين له  الباحث/الموظف الميدانيإلجراء المقابلة...على 
وعلى الباحث أن ال يدلي بأي معلومة أو أن هذه المعلومات ستكون سرية وال تستخدم أسماء األسرة عند نشر المعلومات...

 التابع لها(. /المنظمةيظهر أي إستمارات معبئة ألسر أخرى )مسموح مشاركة ذلك فقط مع العاملين المصرح لهم بالمؤسسة
 أن يحاول مع المستجيب إجراء المقابلة في مكان مناسب من دون مقاطعة من األطفال أو  الباحث/الموظف الميداني على

 اص آخرين من خارج المنزل تؤثر على تركيز المستجيب في اإلجاية على األسئلة.أشخ
 خاطئ أو صحيح غير بشكل أجاب بالبيانات يالمدل بأن شعر وإذا. اوإيجابيً  اطبيعيً  الباحث/الموظف الميداني يكون  أن 

 المدلي بالبيانات بأنه أجاب خطأ.ؤال ما...على الباحث أن يعيد صياغة السؤال بشكل أوضح وبطريقة ال تشعر س على
 أال يسأل السؤال بطريقة تعطي للمدلي بالبيانات مقترًحا بالجواب مثاًل )لماذا ال تعمل؟ هل  الباحث/الموظف الميداني على

ألنك طالب في المدرسة؟( األفضل أن تقرأ له كل اإلجابات ويقرر هو السبب إذا كان المطلوب أن يختار إحدى 
.أما إذا كان المطلوب أن يجيب دون اختيار إجابات محددة، فالمفروض أن نترك له الفرصة لإلجابة دون اإلجابات..

إرشاد. إذا حصل وأن أجاب المدلي بالبيانات على السؤال بطريقة مربكة وغير واضحة، على الباحث أن ال يشتت 
ستجيب أن يوافق الباحث في اإلجابة ويقول نعم المستجيب كأن يقول له هل تقصد كذا أو كذا. في هذه الحالة يحاول الم

حتى إذا لم يقصد ذلك. بل الصحيح أن يقول للمستجيب )لم أسمعك جيًدا هل يمكن إعادة ما قلته؟(، )هل تستطيع أن 
 توضح لي أكثر؟(.

 ذا لم يفهم المدلي األسئلة حسب التسلسل المدون في اإلستمارة )بطاقة التقييم(.  وإ الباحث/الموظف الميدانييسأل  أن
السؤال، على الباحث أن يعيد السؤال ببطء ووضوح مع مراعاة عدم تغيير المعنى للسؤال وأن ال يشرح أشياء غير متأكد 

 منها إال بعد االستناد إلى الدليل الخاص بالتعليمات.
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 بعض األسئلة التي تقابل برفض أو باإلجابة "ال أعرف"، على الباحث في مثل هذه الحاالت جذب  الباحثين تصادف قد
إهتمام المدلي بالبيانات إلى المحادثة وإخباره إن مثل هذه األسئلة قد تكون محرجة لبعض الناس. المهم أن يخلق 

 كلم بدون إحراج أو خجل.جًوا من الثقة والراحة النفسية لكي يستطيع الت الباحث/الموظف الميداني
 ال يسرع في إجراء المقابلة. بعد طرحه للسؤال يعطي وقًتا للمستجيب للتفكير في اإلجابة  أن الباحث/الموظف الميداني على

  ألن السرعة قد ال تعطيه وقت إلجراء حساباته. من الممكن أن يجيب ال أدري أو يعطي جواًبا غير دقيق.
 أن يسأل جميع األسئلة وال يستخف بأي سؤال وال يشعر المستجيب بأنه محرج في طرح  ميدانيالباحث/الموظف ال على

 السؤال ألن ذلك سيجعل المستجيب يشعر باإلحراج أيًضا.
 أن ال يقدم أيه وعود أو يعطي اإلنطباع بأن األسرة أو منطقتها السكنية ستستفيد بشكل  الباحث/الموظف الميداني على

 لى مشاركتها في المسح.مباشر كحافز ع
 اإلمكان قدر المعنيين األسرة ألفراد األسئلة بتوجيه الباحث/الموظف الميداني يقوم أن. 
 (.التقييم بطاقة) اإلستمارة في يه كما المستجيب على األسئلة بقراءة الباحث/الموظف الميداني يقوم أن 
 بأن المستجيب شعر بالتعب من جراء المقابلة أو بسبب إنشغاله بأعمال أخرى، عليه  الباحث/الموظف الميدانيالحظ  إذا

 وقف إجراء المقابلة على أن يكملها في وقت آخر."
 

 :الباحث/الموظف الميداني صفات
، فإن 5، صفحة رقم 2012لما جاء بكتيب التعليمات الخاص بملء إستمارة المسح اإلجتماعي واإلقتصادي لألسرة  لما استناًدا

 الجيد يجب عليه: الباحث/الموظف الميداني
 
 .أن يكون واقعًيا ومخلًصا في عمله" 
 .أن يكون موضوعًيا في طريقة طرح األسئلة 
 .أن يكون دقيًقا وحيادًيا في تسجيل اإلجابات 
 ن يكتب اإلجابات بشكل كامل وواضح.أ 
 .أن يكسب ثقة اآلخرين وأن يكون قادًرا على منح اآلخرين ثقته 
 .أن يكون مرتًبا ومتواضًعا في مظهره وتعلو اإلبتسامة وجهه 
 .أن ال يشعر اآلخرين بأنه محقًقا أو يضعهم موضع تحقيق أو إختبار 
  )وأن يدرس كل األسئلة لفهم معانيها لكي يستطيع طرح األسئلة بثقة.أن يكون مستوعًبا لكافة التعليمات )لهذا الدليل 
 .أن يحمل معه وبشكل مبسط كل مستلزمات العمل أثناء إجراء المقابلة 
 .أن يكون متدرًبا على طريقة إجراء المقابلة لكي يتجنب األخطاء ويحسن مهارته 
 كهرباء."أن يكون حاسوبه مشحوًنا لتفادي اإلحراج أثناء إنقطاع تيار ال 
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 إحتياطية للحماية: إجراءات
:  ال 5و 4، صفحة رقم 2012لما جاء بكتيب التعليمات الخاص بملء إستمارة المسح اإلجتماعي واإلقتصادي لألسرة استناًدا 

يحتمل أن تواجه أي مشكلة أثناء قيامك بعملك الميداني. لكن عليك إتباع اإلجراءات التالية لتتفادي الوقوع في أي مشكلة. فإن 
 عليه: الباحث/الموظف الميداني

 
  يحمل البطاقة التعريفية الخاصة به."أن 
 .أن يلبس مالبس متواضعةغير مبالغ فيها 
 .أن يأخذ بصحبته فرد إذا شعر أن ذلك ضروري 
 .أن يجري المقابلة في حديقة الدار أو أي مكان مناسب آخر إذا لم يشعر باألمان 
  ده هنا وأنه قد يشاركه في إجراء المقابلة بوجو  معرفةبأنه يعمل ضمن فريق ورئيس الفريق على المعيشية أن يشعر األسرة

 في أي لحظة. 
  أن ينهي المقابلة فوًرا ويغادر المكان... ويخبر المستجيب بأنه  الباحث/الموظف الميدانيعند الشعور بأي خطر... على

 سيعود مرة أخرى.
 لحاضرين أثناء المقابلة."عدم الدخول في محادثات جانبية سياسية او طائفية أو قومية مع المجيب أو مع أي من ا 
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 خاصة بكل مؤشر من مؤشرات بطاقة التقييم:  تعليمات
 

 

 أي محافظة تقطن األسرة المعيشية؟ في .1
 أ. القادسية أو المثنى

 قار  يب. ذ
  ، أو ميساني ت. بغداد، نينو 

  ، أو دهوكيث. ديال
  ج. أربيل، كربالء، أو واسط

  الدينح. السليمانية، أو صالح 
  خ. البصرة، بابل، األنبار، أو النجف

 
 

بناًءا على على اإلجابة  أشرتطرح هذا السؤال على المدلي بالبيانات مباشرًة إال إذا كنت مضطًرا لذلك. عوًضا عن ذلك،  ال
 .المعيشيةمعرفتك بالمحافظة التي تعيش فيها األسرة 
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 المعيشية؟ األسرة أفراد عدد كم. 2
 أكثر أو عشرة. أ

 تسعة. ب

 ثمانیة. ت

 سبعة. ث

 ستة. ج

 خمسة. ح

 أربعة أو ثالثة، ،اثنان واحد،. خ

 

تطرح هذا السؤال على المدلي بالبيانات مباشرًة، بل دون اإلجابة بناًءا على عددهم الذي أدرجته بالسجل المتضمن قائمة  ال
 بيانات أفراد األسرة المعيشية.

، صفحة رقم 2012لما جاء بكتيب التعليمات الخاص بملء إستمارة المسح اإلجتماعي واإلقتصادي لألسرة  إستناًدا
 هو: المعيشية، فتعريف األسرة 13و 12

أوعدة أفراد يشتركون في الطعام وضرورات المعيشة األخرى. وتتكون األسرة عادة من أشخاص تربطهم صلة  "فرد
 إلخ. . . . ألم واألوالدالقرابة كاألب وا

تضم أيًضا أفراًدا آخرين ال تربطهم صلة قرابة أو زواج ولكنهم يشتركون مع األسرة في الطعام وضرورات وقد 
 المعيشة، كالطالب الذي يدرس في منطقة غير منطقة سكناه ويسكن ويأكل وينفق مع األسرة المشمولة بالمسح.  

 
يوًما خالل فترة الثالثين يوًما  15السائق أو الخادم المقيم، ولذلك فإن أي فرد يقيم مع األسرة لمدة ال تقل عن  وكذلك

السابقة للمسح يدخل ضمن حجم األسرة "، )حتى إذا كان يتناول طعامه مستقاًل عن بقية أفراد األسرة، طالما يتم إعداد طعامه 
 األسرة المعيشية(.                                                                                    في نفس المطبخ مثل طعام باقي أفراد 

عامة، أي فرد أمضى ما يقل عن خمسة عشر يوًما يوًما سابقة مع األسرة ومايزال معها خالل فترة المسح  وبصفة
 د األسرة.وينوي اإلستمرار بالسكن مع األسرة، يعد فرًدا من أفرا

يوًما ومن المتوقع أن يمكث لدى األسرة  15لألفراد الذين يتطلب عملهم الغياب عن األسرة لمدة تزيد عن  وبالنسبة
 يوًما، فال يتم اعتبارهم من أفراد األسرة." 15)خالل األجازة( مدة أقل من 

 

عن  12، صفحة رقم 2012تماعي واإلقتصادي لألسرة لما جاء بكتيب التعليمات الخاص بملء إستمارة المسح اإلج واستناًدا
تعريف أفراد األسرة: " أن أفراد األسرة يشتركون في الطعام وضرورات المعيشة األخرى. وال يمكن إعتبار الفرد الذي يملك بطاقة 

شة األخرى كأسرة تموينية مستقلة عن البطاقة التموينية الخاصة باألسرة إال أنه يشترك معهم في الطعام وضرورات المعي
 مستقلة، بل يتم إعتباره من أفراد األسرة."

 

، يجب عليك عندما تقوم بتدوين بيانات أفراد األسرة  2012لما جاء بإستمارة المسح اإلجتماعي واإلقتصادي لألسرة  استناًدا
اسم رئيس األسرة أواًل يتبعه اسم ، أن تتبع التالي: "دون السجل المتضمن قائمة البيانات الخاصة بهمكجزء من  المعيشية

الزوج/الزوجة ثم األبناء بحسب العمر )غير المتزوجين أواًل ثم المتزوجين مع أسرهم ...الزوج/الزوجة وأبنائهم(. ثم اسم األب/ 
 األم ثم األخ/األخت ثم األقرباء اآلخرون ثم من ال تربطه صلة قرابة باألسرة."
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 ة حصل عليها رئيس األسرة الذكر/زوج رئيس األسرة األنثى؟أعلى شهاد يه ما. 3
 أ. ال شهادة

 ب. اإلبتدائية
 ت.  رئيس األسرة أنثى/ليس لديها زوج

 ث. المتوسطة )اإلعدادية(
  ، أو دبلوم معهدي، مهني ، ثانو يج. تعليم أساس

 ، الماجستير، الدكتوراة، أو شهادة أخرى يح. البكالوريوس، دبلوم عال
 

 

، 40-38، صفحة رقم 2012لما جاء بكتيب التعليمات الخاص بملء إستمارة المسح اإلجتماعي واإلقتصادي لألسرة  استناًدا
 فاختيار اإلجابة "ال شهادة"، تعني أن رئيس األسرة الذكر أو زوج رئيس األسرة إذا كانت أنثى، "ال يحمل مؤهاًل علمًيا".

بها: "أعلى مرحلة دراسية أتممها الفرد بنجاح وال تحسب السنوات الدراسية يقصد  "عليها حصل شهادة علىأ 
)الصفوف( التي ال تكمل مرحلة دراسية. )أي إذا لم يتم الفرد الصف السادس اإلبتدائي فال يعتبر حاماًل للشهادة اإلبتدائية، 

 ة اإلبتدائية،..وهكذا(".كذلك بالنسبة للفرد الذي لم يتم الصف الثالث المتوسط فيعتبر حاماًل للشهاد
بالشهادة "األساسية": "وهي لمدارس التي مدة الدراسة فيها تسع سنوات أي دمج المرحلة اإلبتدائية التي أمدها  ويقصد

 ست سنوات مع المرحلة المتوسطة التي أمدها ثالث سنوات لتصبح تسع سنوات."

 لمين لمدة ثالث سنوات بعد المتوسطة..""المهنية" فهي "إعدادية تجارة، صناعة، دار المع أما
أخرى" تشير إلى شهادات "المدارس الدينية التابعة للحوزات وكذلك المدرسة القادرية والحنفية غير المرتبطة  شهادة"

 بالجهات التعليمية..إلخ."

تباره حاماًل للشهادة التي تسبق "إذا أكمل الفرد إحدى الكليات غير المعترف بها من قبل وزارة التعليم العالي فيتم إعو
لشهادة الكلية غير المعترف بها )مثال ذلك إذا أكمل الفرد كلية غير معترف بها فيتم إعتباره حاماًل للشهادة اإلعدادية، كذلك إذا 

كلية معترف  أكمل الفرد شهادة الماجستير من كلية غير معترف بها، فيتم إعتباره حاماًل لشهادة البكالوريوس التي أكملها من
 بها، وإذا أكمل الفرد البكالوريوس والماجستير من كلية غير معترف بها فيتم إعتباره حاماًل للشهادة اإلعدادية...وهكذا(."

بأنك تعلم مسبًقا اسم رئيس األسرة/زوج رئيس األسرة األنثى )إن وجد(، من السجل المتضمن قائمة بيانات أفراد  تذكر
أعلى  يما ه" تلقائًيا: ولديها زوج، فال تسألالتالي، إذا كان هناك رئيس أسرة ذكر أو رأس األسرة هي أنثى األسرة المعيشية. وب
"، بل إستخدم االسم األول الفعلي أو اللقب لرئيس األسرة أو ؟  األنثى األسرة رئيس/زوج الذكر األسرة رئيسشهادة حصل عليها 

 هي أعلى شهادة حصل عليها أحمد؟."الزوج. على سبيل المثال، إطرح السؤال "ما 

في حالة عدم وجود رئيس أسرة ذكر أو زوج لرئيسة األسرة األنثى، فال تطرح السؤال على المدلي بالبيانات، وإنما  أما
 "، وإنتقل للمؤشر التالي المتعلق بعدد غرف النوم التي تستخدمهازوج لديها ليساألسرة أنثى و  رئيس" )ت( وهيابة إختر اإلج

 األسرة.
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 مع أهداف استخدام بطاقة التقييم، فإن رئيس األسرة الذكر/زوج رئيس األسرة األنثى يعرف بأنه: وتماشًيا
  

 اذكرً  كان إذاالمعيشية  األسرة رئيس. 
 أنثى المعيشية األسرة رئيس كان إذا حالة في الشريك،/الزوج. 
 شريك/زوج لديها ليس ولكن أنثى المعيشية األسرة رئيس كان إذا حالة في يوجد، ال. 

 
قد يكون أو ال يكون الشخص المشارك في البرامج التي توفرها المؤسسة التي  المعيشيةضع في الحسبان أن رئيس األسرة 

أيًضا(. ذلك الشخص المعيشية تنتمي أنت إليها )ولكن من الممكن أن يكون رئيس األسرة
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 تستخدمها  هذه األسرة فقط بشكل مستقل؟ يعدد غرف النوم الت كم. 4
 أ. ال يوجد أو غرفة واحدة

 اثنانب. 
 ت. ثالثة أو أكثر

 

 

، فإن 30، صفحة رقم 2012لما جاء بكتيب التعليمات الخاص بملء إستمارة المسح اإلجتماعي واإلقتصادي لألسرة  استناًدا
وتستخدم ألغراض النوم أو الجلوس أو الطعام أو  تعريف الغرفة: "هي مسكن أو جزء منه محاط بجدران وله سقف

 الدراسة...ويقصد بغرف النوم تلك الغرف التي تستخدم فعاًل للنوم أو المعدة للنوم."

 

، فإنه 33، صفحة رقم 2012لما جاء بكتيب التعليمات الخاص بملء إستمارة المسح اإلجتماعي واإلقتصادي لألسرة  استناًدا
بشكل مستقل بدون مشاركة مع أسر  المعيشيةكباحث ميداني مدقق أن تقوم بعد غرف النوم التي تستخدمها األسرة  يجب عليك

أخرى. إذا إستخدمت غرفة للنوم وألغراض أخرى، فقم باعتبارها غرفة نوم إذا كانت تستخدم بصورة أكبر للنوم.
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 بعد الكشف والتعرف على نوع المادة(؟ الميداني المدقق الموظف/الباحثالمادة الرئيسية لألرضية؟ )كما يراها  يه ما. 5
 أ. ألواح خرسانية، تراب أو غير ذلك

 ب. البالط أو الطوب

 

 

مباشرًة على الشخص المدلي بالبيانات، بل أشر على اإلجابة بناًءا على مالحظاتك الخاصة وتعرفك على السؤال هذا تطرح  ال
 . قم بطرح هذه األسئلة فقط في حالة إذا كانت المادة الرئيسية غير واضحة لك.الوحدة السكنيةالمادة المصنوعة منها أرضية 

 

، يجب 32، صفحة رقم 2012لما جاء بكتيب التعليمات الخاص بملء إستمارة المسح اإلجتماعي واإلقتصادي لألسرة  استناًدا
سكنية وتؤشر على نوع المادة المستخدمة في تبليط األرضية. وإذا كانت عداد أن تعاين الوحدة المدقق/عليك كباحث ميداني 

األرضية مصنوعة من أكثر من مادة، فأشر على المادة التي تمثل الحصة األكبر من األرضية.
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 بعد الكشف والتعرف على نوع المادة(؟ المدقق الباحث/الموظف الميدانيالمادة الرئيسية للجدران؟ )كما يراها  يه ما. 6
 أ. الطين، القصب، أو غير ذلك

 ب. الحجر
 ، أو خرسانة جاهزة/مسبقة الصنعي ، حجر حرار يت. بالط أسمنت

 ث. طوب
 

 

مباشرًة على الشخص المدلي بالبيانات، بل أشر على اإلجابة بناًءا على مالحظاتك الخاصة وتعرفك على السؤال هذا تطرح  ال
 . قم بطرح هذه األسئلة فقط في حالة إذا كانت المادة الرئيسية غير واضحة لك.الوحدة السكنيةالمادة المصنوعة منها جدران 

 

، يجب 32، صفحة رقم 2012خاص بملء إستمارة المسح اإلجتماعي واإلقتصادي لألسرة لما جاء بكتيب التعليمات ال إستناًدا
عليك كباحث ميداني عداد أن تعاين الوحدة السكنية وتؤشر على نوع المادة المستخدمة في تشييد جدران المبني. وإذا كانت 

من الجدران.الجدران مصنوعة من أكثر من مادة، فأشر على المادة التي تمثل الحصة األكبر 



 

 73 

 ثالجة أو مجمد أطعمة؟ المعيشية فرد من أفراد األسرة أيلدى  هل. 7
 أ. ال

 ب. فقط ثالجة
 ت. مجمد أطعمة )بغض النظر عن الثالجة(

 

 

 كما هو مكتوب، بل إطرح سؤالين إجابتهم بنعم أو ال:السؤال هذا تقرأ  ال
  

 ثالجة؟ المعيشية األسرة أفراد من فرد أي لدى هل 
 أطعمة؟ مجمد المعيشية األسرة أفراد من فرد أي لدى هل 

   

 اإلجابة على سؤال بطاقة التقييم بناًءا على اإلجابتين، على النحو التالي: أشر

 

 

 تؤشر يالت اإلجابة
 ثالجة؟ المعيشيةفرد من أفراد األسرة  أيلدى  هل

 ثالجة أطعمة مجمد

 ال ال أ
 نعم ال ب

 ال نعم ت
 نعم نعم ت

 

 

، يجب 92، صفحة رقم 2012لما جاء بكتيب التعليمات الخاص بملء إستمارة المسح اإلجتماعي واإلقتصادي لألسرة  استناًدا
أن تقوم فقط بعد الثالجات ومجمدات األطعمة "المملوكة من قبل أفراد األسرة وهي صالحة لالستخدام أو يمكن إستخدامها بعد 

تصليحها بكلفة مقبولة."
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 غسالة مالبس كهربائية؟المعيشية من أفراد األسرة  فرد أيلدى  هل. 8
 أ. ال
 تعمب. 

 

، يجب 92، صفحة رقم 2012لما جاء بكتيب التعليمات الخاص بملء إستمارة المسح اإلجتماعي واإلقتصادي لألسرة  استناًدا
أن تقوم بعد الغساالت الكهربائية "المملوكة من قبل أفراد األسرة وهي صالحة لالستخدام أو يمكن استخدامها بعد تصليحها 

 بكلفة مقبولة."  
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 ؟المعيشية جهزة التلفاز لدى أفراد األسرةعدد أ كم. 9
 أ. ال يوجد، أو تلفاز واحد

 اثنانب. 
 ت. ثالثة أو أكثر

 

 

، يجب 92، صفحة رقم 2012لما جاء بكتيب التعليمات الخاص بملء إستمارة المسح اإلجتماعي واإلقتصادي لألسرة  استناًدا
أن تقوم بعد أجهزة التلفاز "المملوكة من قبل أفراد األسرة وهي صالحة لالستخدام أو يمكن استخدامها بعد تصليحها بكلفة 

مقبولة."  
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 ؟المعيشية ربائية لدى أفراد األسرةعدد أجهزة المراوح الكه كم .10
 يوجد، أو مروحة كهربائية واحدة الأ. 

 اثنانب. 
 ت. ثالثة

 ث. أربعة أو أكثر
 

 

، يجب 92، صفحة رقم 2012لما جاء بكتيب التعليمات الخاص بملء إستمارة المسح اإلجتماعي واإلقتصادي لألسرة  استناًدا
وهي صالحة لالستخدام أو يمكن استخدامها بعد المعيشية أن تقوم بعد أجهزة المراوح الكهربائية "المملوكة من قبل أفراد األسرة 

تصليحها بكلفة مقبولة."
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 المناطق كافة: خطوط الفقر ومعدالت الفقر لألسر المعيشية واألفراد حسب المناطق الحضرية/الريفية/)العراق( 1الجدول 
األسر المعيشيةالخط

أوأو
n٪100٪150٪200$1,90$3,20$5,50$21,70102040506080األفرادالمعدلالمنطقة

3,6835,5247,3662,1223,5746,14324,2363,0193,6924,8625,4586,1598,262األفرادالخطمناطق الحضر
14,83510.635.658.80.69.444.198.64.310.725.834.844.466.9األسر المعيشيةالمعدل
14.844.968.51.013.354.099.56.415.033.743.954.376.0األفرادالمعدل

3,2254,8376,4501,8583,1305,37921,2232,6433,2334,2574,7795,3937,235األفرادالخطمناطق الريف
10,10925.556.977.53.423.865.199.714.325.746.455.965.383.5األسر المعيشيةالمعدل
30.664.383.54.628.672.299.817.830.853.763.372.488.6األفرادالمعدل

3,5385,3077,0762,0393,4345,90223,2842,9003,5474,6715,2445,9177,938األفرادالخطكافة المناطق
24,94414.641.463.91.413.349.898.97.114.831.440.550.171.5األسر المعيشيةالمعدل
19.851.073.32.118.159.799.610.020.040.050.060.080.0األفرادالمعدل

المصدر: إستمارة المسح اإلجتماعى واإلقتصادى لألسرة 2012
معدالت الفقر هى نسب مئوية.

معدالت الفقر هى دينار عراقى للشخص الواحد فى اليوم.
تم تعديل خطوط الفقر لألسعار حسب المنطقة والشهر فى العمل الميدانى لمسح HSES لعام 2012.

نسب خطوط الفقر المئوية 
خطوط الفقر ومعدالت الفقر

تعادل القوة الشرائية لعام 2011 الوطنية 
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 المناطق كافة(: خطوط الفقر ومعدالت الفقر لألسر المعيشية واألفراد حسب المناطق الحضرية/الريفية/األنبار) 1الجدول 
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 المناطق كافة(: خطوط الفقر ومعدالت الفقر لألسر المعيشية واألفراد حسب المناطق الحضرية/الريفية/المثنى) 1الجدول 
األسر المعيشيةالخط

أوأو
n٪100٪150٪200$1,90$3,20$5,50$21,70102040506080األفرادالمعدلالمنطقة

3,2814,9216,5611,8903,1845,47221,5892,6893,2884,3314,8625,4877,360األفرادالخطمناطق الحضر
40223.656.678.52.321.263.399.610.723.648.356.064.483.9األسر المعيشيةالمعدل
32.669.286.44.530.374.699.916.232.661.268.575.690.5األفرادالمعدل

3,0534,5796,1051,7592,9625,09220,0892,5023,0604,0304,5245,1056,849األفرادالخطمناطق الريف
44652.879.491.78.450.385.3100.033.453.273.778.685.395.1األسر المعيشيةالمعدل
60.887.395.512.458.791.7100.042.161.481.886.691.797.7األفرادالمعدل

3,1534,7296,3051,8173,0605,25920,7472,5843,1604,1624,6725,2737,073األفرادالخطكافة المناطق
84838.167.985.15.435.774.299.822.038.360.967.274.889.5األسر المعيشيةالمعدل
48.479.391.59.046.284.2100.030.748.872.778.784.694.5األفرادالمعدل

المصدر: إستمارة المسح اإلجتماعى واإلقتصادى لألسرة 2012
معدالت الفقر هى نسب مئوية.

معدالت الفقر هى دينار عراقى للشخص الواحد فى اليوم.
تم تعديل خطوط الفقر لألسعار حسب المنطقة والشهر فى العمل الميدانى لمسح HSES لعام 2012.

خطوط الفقر ومعدالت الفقر
نسب خطوط الفقر المئوية تعادل القوة الشرائية لعام 2011 الوطنية 
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 المناطق كافةواألفراد حسب المناطق الحضرية/الريفية/ (: خطوط الفقر ومعدالت الفقر لألسر المعيشيةالنجف) 1الجدول 
األسر المعيشيةالخط

أوأو
n٪100٪150٪200$1,90$3,20$5,50$21,70102040506080األفرادالمعدلالمنطقة

3,1504,7266,3011,8153,0575,25520,7332,5823,1584,1594,6695,2697,068األفرادالخطمناطق الحضر
3824.618.739.90.04.324.696.52.24.611.317.924.648.9األسر المعيشيةالمعدل
5.522.849.60.05.231.798.62.75.513.621.731.758.9األفرادالمعدل

2,9074,3605,8131,6752,8214,84819,1282,3822,9143,8374,3084,8616,521األفرادالخطمناطق الريف
25715.047.577.00.013.161.098.94.315.033.146.461.484.2األسر المعيشيةالمعدل
18.455.684.10.014.069.499.25.218.439.254.469.889.8األفرادالمعدل

3,0734,6106,1461,7712,9825,12620,2232,5193,0804,0574,5545,1396,894األفرادالخطكافة المناطق
6397.426.549.90.06.734.497.22.87.417.225.634.658.4األسر المعيشيةالمعدل
9.633.260.60.08.043.798.83.59.621.832.143.868.7األفرادالمعدل

المصدر: إستمارة المسح اإلجتماعى واإلقتصادى لألسرة 2012
معدالت الفقر هى نسب مئوية.

معدالت الفقر هى دينار عراقى للشخص الواحد فى اليوم.
تم تعديل خطوط الفقر لألسعار حسب المنطقة والشهر فى العمل الميدانى لمسح HSES لعام 2012.

خطوط الفقر ومعدالت الفقر
نسب خطوط الفقر المئوية تعادل القوة الشرائية لعام 2011 الوطنية 
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 المناطق كافة(: خطوط الفقر ومعدالت الفقر لألسر المعيشية واألفراد حسب المناطق الحضرية/الريفية/القادسية) 1الجدول 
األسر المعيشيةالخط

أوأو
n٪100٪150٪200$1,90$3,20$5,50$21,70102040506080األفرادالمعدلالمنطقة

3,1314,6976,2631,8043,0395,22320,6072,5673,1394,1344,6415,2377,025األفرادالخطمناطق الحضر
45423.559.277.62.121.066.399.811.123.647.257.766.483.6األسر المعيشيةالمعدل
29.268.283.52.926.074.399.813.729.456.566.874.488.2األفرادالمعدل

2,9634,4455,9271,7082,8764,94319,5022,4292,9713,9124,3924,9566,648األفرادالخطمناطق الريف
39150.978.489.914.549.783.2100.038.351.572.678.283.293.6األسر المعيشيةالمعدل
57.483.893.218.356.387.8100.043.457.979.083.687.895.9األفرادالمعدل

3,0594,5896,1191,7632,9695,10320,1332,5083,0674,0394,5345,1176,864األفرادالخطكافة المناطق
84534.366.982.57.032.373.099.921.934.657.365.873.187.6األسر المعيشيةالمعدل
41.374.987.69.539.080.199.926.441.666.274.080.191.5األفرادالمعدل

المصدر: إستمارة المسح اإلجتماعى واإلقتصادى لألسرة 2012
معدالت الفقر هى نسب مئوية.

معدالت الفقر هى دينار عراقى للشخص الواحد فى اليوم.
تم تعديل خطوط الفقر لألسعار حسب المنطقة والشهر فى العمل الميدانى لمسح HSES لعام 2012.

خطوط الفقر ومعدالت الفقر
نسب خطوط الفقر المئوية تعادل القوة الشرائية لعام 2011 الوطنية 
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 المناطق كافة(: خطوط الفقر ومعدالت الفقر لألسر المعيشية واألفراد حسب المناطق الحضرية/الريفية/بابل) 1 الجدول
األسر المعيشيةالخط

أوأو
n٪100٪150٪200$1,90$3,20$5,50$21,70102040506080األفرادالمعدلالمنطقة

3,2324,8486,4641,8623,1365,39121,2682,6493,2404,2664,7905,4057,250األفرادالخطمناطق الحضر
4145.724.044.80.24.528.897.93.25.915.123.528.853.2األسر المعيشيةالمعدل
8.332.955.20.26.538.599.24.38.621.832.038.564.0األفرادالمعدل

3,0024,5046,0051,7302,9145,00819,7582,4613,0103,9634,4505,0216,736األفرادالخطمناطق الريف
44713.948.474.40.212.358.6100.05.314.436.447.758.880.9األسر المعيشيةالمعدل
16.756.380.90.514.965.9100.06.417.242.455.666.087.6األفرادالمعدل

3,1094,6636,2171,7913,0175,18520,4582,5483,1164,1044,6075,1996,974األفرادالخطكافة المناطق
8619.635.658.90.28.243.098.94.29.925.235.043.066.4األسر المعيشيةالمعدل
12.845.469.00.311.053.299.65.413.232.944.753.276.7األفرادالمعدل

المصدر: إستمارة المسح اإلجتماعى واإلقتصادى لألسرة 2012
معدالت الفقر هى نسب مئوية.

معدالت الفقر هى دينار عراقى للشخص الواحد فى اليوم.
تم تعديل خطوط الفقر لألسعار حسب المنطقة والشهر فى العمل الميدانى لمسح HSES لعام 2012.

خطوط الفقر ومعدالت الفقر
نسب خطوط الفقر المئوية تعادل القوة الشرائية لعام 2011 الوطنية 
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 المناطق كافة(: خطوط الفقر ومعدالت الفقر لألسر المعيشية واألفراد حسب المناطق الحضرية/الريفية/بغداد) 1الجدول 
األسر المعيشيةالخط

أوأو
n٪100٪150٪200$1,90$3,20$5,50$21,70102040506080األفرادالمعدلالمنطقة

3,8635,7947,7262,2263,7496,44325,4203,1663,8725,0995,7256,4608,666األفرادالخطمناطق الحضر
1,60510.637.660.60.49.146.198.93.710.726.736.746.568.3األسر المعيشيةالمعدل
15.847.970.90.613.357.199.65.916.035.947.057.578.0األفرادالمعدل

3,5785,3667,1552,0613,4725,96723,5442,9323,5864,7235,3025,9838,026األفرادالخطمناطق الريف
52728.266.983.43.026.674.199.815.729.353.766.674.488.8األسر المعيشيةالمعدل
33.272.887.93.331.379.599.918.234.460.872.579.791.8األفرادالمعدل

3,8275,7407,6542,2053,7146,38325,1833,1373,8365,0525,6716,4008,585األفرادالخطكافة المناطق
2,13212.440.863.00.610.949.099.04.912.729.639.949.470.5األسر المعيشيةالمعدل
18.051.173.00.915.659.999.67.518.339.150.260.379.7األفرادالمعدل

المصدر: إستمارة المسح اإلجتماعى واإلقتصادى لألسرة 2012
معدالت الفقر هى نسب مئوية.

معدالت الفقر هى دينار عراقى للشخص الواحد فى اليوم.
تم تعديل خطوط الفقر لألسعار حسب المنطقة والشهر فى العمل الميدانى لمسح HSES لعام 2012.

خطوط الفقر ومعدالت الفقر
نسب خطوط الفقر المئوية تعادل القوة الشرائية لعام 2011 الوطنية 
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 المناطق كافة(: خطوط الفقر ومعدالت الفقر لألسر المعيشية واألفراد حسب المناطق الحضرية/الريفية/البصرة) 1الجدول 
األسر المعيشيةالخط

أوأو
n٪100٪150٪200$1,90$3,20$5,50$21,70102040506080األفرادالمعدلالمنطقة

3,1334,6996,2651,8053,0405,22520,6162,5683,1404,1354,6435,2397,028األفرادالخطمناطق الحضر
1,1048.232.859.20.57.545.699.53.08.322.031.645.868.7األسر المعيشيةالمعدل
11.542.069.21.010.556.099.84.611.729.139.856.277.0األفرادالمعدل

2,9644,4455,9271,7082,8764,94319,5032,4292,9713,9124,3924,9566,649األفرادالخطمناطق الريف
37813.339.064.91.412.647.499.27.013.331.538.448.773.5األسر المعيشيةالمعدل
17.546.972.11.816.655.199.49.017.539.546.556.079.2األفرادالمعدل

3,0984,6476,1961,7853,0075,16820,3892,5403,1064,0904,5925,1826,951األفرادالخطكافة المناطق
1,4829.234.060.30.78.546.099.53.89.323.832.946.469.6األسر المعيشيةالمعدل
12.743.069.81.111.755.899.75.512.831.241.256.277.4األفرادالمعدل

المصدر: إستمارة المسح اإلجتماعى واإلقتصادى لألسرة 2012
معدالت الفقر هى نسب مئوية.

معدالت الفقر هى دينار عراقى للشخص الواحد فى اليوم.
تم تعديل خطوط الفقر لألسعار حسب المنطقة والشهر فى العمل الميدانى لمسح HSES لعام 2012.

خطوط الفقر ومعدالت الفقر
نسب خطوط الفقر المئوية تعادل القوة الشرائية لعام 2011 الوطنية 
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 المناطق كافةواألفراد حسب المناطق الحضرية/الريفية/(: خطوط الفقر ومعدالت الفقر لألسر المعيشية ديالى) 1الجدول 
األسر المعيشيةالخط

أوأو
n٪100٪150٪200$1,90$3,20$5,50$21,70102040506080األفرادالمعدلالمنطقة

3,2544,8806,5071,8753,1575,42721,4122,6673,2614,2954,8225,4417,299األفرادالخطمناطق الحضر
6019.934.259.90.28.843.198.92.89.925.033.343.769.1األسر المعيشيةالمعدل
13.041.568.20.311.951.299.44.013.131.440.551.676.0األفرادالمعدل

3,0334,5506,0671,7482,9445,05919,9622,4863,0414,0044,4955,0736,805األفرادالخطمناطق الريف
67018.949.171.40.916.758.499.810.018.941.248.558.478.0األسر المعيشيةالمعدل
22.554.877.01.320.364.399.912.022.547.654.264.382.9األفرادالمعدل

3,1384,7066,2751,8083,0455,23320,6482,5723,1454,1424,6505,2477,039األفرادالخطكافة المناطق
1,27114.341.565.60.512.750.699.36.314.333.040.750.973.5األسر المعيشيةالمعدل
18.048.572.80.816.358.199.78.218.039.947.758.379.7األفرادالمعدل

المصدر: إستمارة المسح اإلجتماعى واإلقتصادى لألسرة 2012
معدالت الفقر هى نسب مئوية.

معدالت الفقر هى دينار عراقى للشخص الواحد فى اليوم.
تم تعديل خطوط الفقر لألسعار حسب المنطقة والشهر فى العمل الميدانى لمسح HSES لعام 2012.

خطوط الفقر ومعدالت الفقر
نسب خطوط الفقر المئوية تعادل القوة الشرائية لعام 2011 الوطنية 
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 المناطق كافة(: خطوط الفقر ومعدالت الفقر لألسر المعيشية واألفراد حسب المناطق الحضرية/الريفية/دهوك) 1الجدول 
األسر المعيشيةالخط

أوأو
n٪100٪150٪200$1,90$3,20$5,50$21,70102040506080األفرادالمعدلالمنطقة

5,3127,96910,6253,0615,1558,86134,9604,3545,3257,0137,8738,88511,918األفرادالخطمناطق الحضر
88913.041.465.90.711.050.298.94.713.131.340.550.673.8األسر المعيشيةالمعدل
16.550.474.11.014.259.499.56.416.738.449.659.781.5األفرادالمعدل

4,7697,1549,5392,7484,6287,95531,3863,9094,7816,2967,0687,97610,700األفرادالخطمناطق الريف
45725.861.179.02.624.268.099.613.025.851.060.868.286.1األسر المعيشيةالمعدل
32.569.585.43.730.775.999.816.632.558.869.276.291.3األفرادالمعدل

5,1637,74510,3272,9755,0118,61233,9794,2325,1766,8167,6528,63511,584األفرادالخطكافة المناطق
1,34616.346.569.31.214.454.899.16.916.436.445.855.177.0األسر المعيشيةالمعدل
20.955.677.21.718.764.099.69.221.144.055.064.284.2األفرادالمعدل

المصدر: إستمارة المسح اإلجتماعى واإلقتصادى لألسرة 2012
معدالت الفقر هى نسب مئوية.

معدالت الفقر هى دينار عراقى للشخص الواحد فى اليوم.
تم تعديل خطوط الفقر لألسعار حسب المنطقة والشهر فى العمل الميدانى لمسح HSES لعام 2012.

خطوط الفقر ومعدالت الفقر
نسب خطوط الفقر المئوية تعادل القوة الشرائية لعام 2011 الوطنية 
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 المناطق كافة(: خطوط الفقر ومعدالت الفقر لألسر المعيشية واألفراد حسب المناطق الحضرية/الريفية/اربيل) 1الجدول 
األسر المعيشيةالخط

أوأو
n٪100٪150٪200$1,90$3,20$5,50$21,70102040506080األفرادالمعدلالمنطقة

5,1907,78510,3812,9915,0378,65734,1574,2545,2036,8527,6928,68011,644األفرادالخطمناطق الحضر
1,3546.627.753.10.45.835.997.53.16.619.727.235.961.8األسر المعيشيةالمعدل
9.233.660.40.68.241.998.74.69.224.632.941.968.9األفرادالمعدل

4,9757,4639,9512,8674,8288,29932,7424,0784,9876,5687,3748,32111,162األفرادالخطمناطق الريف
57222.455.679.41.719.966.299.49.722.438.953.766.486.2األسر المعيشيةالمعدل
26.362.084.92.323.473.599.513.126.345.860.273.790.3األفرادالمعدل

5,1537,73010,3062,9695,0018,59533,9124,2245,1656,8037,6378,61811,561األفرادالخطكافة المناطق
1,9269.232.357.30.68.140.897.84.19.222.831.540.865.8األسر المعيشيةالمعدل
12.238.564.60.910.947.398.86.112.228.337.647.372.6األفرادالمعدل

المصدر: إستمارة المسح اإلجتماعى واإلقتصادى لألسرة 2012
معدالت الفقر هى نسب مئوية.

معدالت الفقر هى دينار عراقى للشخص الواحد فى اليوم.
تم تعديل خطوط الفقر لألسعار حسب المنطقة والشهر فى العمل الميدانى لمسح HSES لعام 2012.

الوطنية 
خطوط الفقر ومعدالت الفقر

نسب خطوط الفقر المئوية تعادل القوة الشرائية لعام 2011 
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 المناطق كافة(: خطوط الفقر ومعدالت الفقر لألسر المعيشية واألفراد حسب المناطق الحضرية/الريفية/كركوك) 1الجدول 
األسر المعيشيةالخط

أوأو
n٪100٪150٪200$1,90$3,20$5,50$21,70102040506080األفرادالمعدلالمنطقة

3,4275,1406,8541,9753,3265,71622,5512,8093,4354,5245,0795,7317,688األفرادالخطمناطق الحضر
3773.321.240.90.03.329.698.21.73.312.620.129.650.1األسر المعيشيةالمعدل
5.426.950.20.05.438.099.32.75.416.525.638.060.1األفرادالمعدل

3,0444,5666,0881,7542,9545,07720,0322,4953,0514,0184,5115,0916,829األفرادالخطمناطق الريف
44912.749.074.50.411.857.299.43.712.734.745.557.280.3األسر المعيشيةالمعدل
13.955.479.60.413.163.899.95.013.941.051.963.884.5األفرادالمعدل

3,3044,9566,6081,9043,2075,51121,7452,7083,3124,3624,8975,5267,413األفرادالخطكافة المناطق
8265.527.748.70.15.336.098.52.15.517.826.036.057.1األسر المعيشيةالمعدل
8.236.059.60.17.946.399.53.48.224.334.046.367.9األفرادالمعدل

المصدر: إستمارة المسح اإلجتماعى واإلقتصادى لألسرة 2012
معدالت الفقر هى نسب مئوية.

معدالت الفقر هى دينار عراقى للشخص الواحد فى اليوم.
تم تعديل خطوط الفقر لألسعار حسب المنطقة والشهر فى العمل الميدانى لمسح HSES لعام 2012.

الوطنية 
خطوط الفقر ومعدالت الفقر

نسب خطوط الفقر المئوية تعادل القوة الشرائية لعام 2011 
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 المناطق كافة(: خطوط الفقر ومعدالت الفقر لألسر المعيشية واألفراد حسب المناطق الحضرية/الريفية/كربالء) 1الجدول 
األسر المعيشيةالخط

أوأو
n٪100٪150٪200$1,90$3,20$5,50$21,70102040506080األفرادالمعدلالمنطقة

3,3174,9756,6331,9113,2195,53221,8272,7193,3254,3784,9155,5477,441األفرادالخطمناطق الحضر
3168.337.160.50.07.744.899.44.08.325.836.144.970.7األسر المعيشيةالمعدل
10.044.969.50.09.453.399.85.410.030.644.053.578.9األفرادالمعدل

3,0924,6376,1831,7813,0005,15720,3462,5343,0994,0814,5825,1716,936األفرادالخطمناطق الريف
2929.044.873.10.17.055.9100.02.29.033.342.356.282.2األسر المعيشيةالمعدل
11.751.678.00.19.861.4100.02.911.841.049.061.785.4األفرادالمعدل

3,2424,8626,4831,8683,1465,40721,3322,6573,2494,2794,8045,4217,272األفرادالخطكافة المناطق
6088.539.364.20.07.548.099.53.58.527.937.948.274.0األسر المعيشيةالمعدل
10.647.172.40.09.656.099.94.610.634.145.656.281.0األفرادالمعدل

المصدر: إستمارة المسح اإلجتماعى واإلقتصادى لألسرة 2012
معدالت الفقر هى نسب مئوية.

معدالت الفقر هى دينار عراقى للشخص الواحد فى اليوم.
تم تعديل خطوط الفقر لألسعار حسب المنطقة والشهر فى العمل الميدانى لمسح HSES لعام 2012.

الوطنية 
خطوط الفقر ومعدالت الفقر

نسب خطوط الفقر المئوية تعادل القوة الشرائية لعام 2011 
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 المناطق كافةواألفراد حسب المناطق الحضرية/الريفية/(: خطوط الفقر ومعدالت الفقر لألسر المعيشية ميسان) 1الجدول 
األسر المعيشيةالخط

أوأو
n٪100٪150٪200$1,90$3,20$5,50$21,70102040506080األفرادالمعدلالمنطقة

2,9544,4315,9081,7022,8674,92719,4412,4212,9613,9004,3784,9416,627األفرادالخطمناطق الحضر
73217.653.774.41.816.360.698.99.817.741.351.761.078.9األسر المعيشيةالمعدل
24.466.184.83.223.172.399.714.024.552.363.672.788.1األفرادالمعدل

3,0164,5246,0321,7382,9275,03019,8472,4723,0233,9814,4705,0446,766األفرادالخطمناطق الريف
54561.686.895.813.959.590.299.945.461.681.086.590.396.6األسر المعيشيةالمعدل
70.091.397.419.067.793.7100.055.870.086.191.193.898.2األفرادالمعدل

2,9734,4595,9451,7132,8854,95819,5632,4372,9803,9244,4064,9726,669األفرادالخطكافة المناطق
1,27729.862.980.35.228.368.899.219.729.852.361.369.183.8األسر المعيشيةالمعدل
38.273.788.68.036.678.799.826.638.262.571.879.091.2األفرادالمعدل

المصدر: إستمارة المسح اإلجتماعى واإلقتصادى لألسرة 2012
معدالت الفقر هى نسب مئوية.

معدالت الفقر هى دينار عراقى للشخص الواحد فى اليوم.
تم تعديل خطوط الفقر لألسعار حسب المنطقة والشهر فى العمل الميدانى لمسح HSES لعام 2012.

الوطنية 
خطوط الفقر ومعدالت الفقر

نسب خطوط الفقر المئوية تعادل القوة الشرائية لعام 2011 
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 المناطق كافة(: خطوط الفقر ومعدالت الفقر لألسر المعيشية واألفراد حسب المناطق الحضرية/الريفية/نينوى ) 1الجدول 
األسر المعيشيةالخط

أوأو
n٪100٪150٪200$1,90$3,20$5,50$21,70102040506080األفرادالمعدلالمنطقة

3,1284,6926,2551,8023,0355,21720,5832,5643,1354,1294,6355,2317,017األفرادالخطمناطق الحضر
85920.751.474.31.519.361.299.09.820.741.151.062.080.1األسر المعيشيةالمعدل
25.159.480.21.823.767.699.713.225.147.559.068.285.2األفرادالمعدل

3,0684,6026,1361,7682,9775,11720,1902,5153,0754,0504,5475,1316,883األفرادالخطمناطق الريف
99034.763.078.83.432.569.599.818.634.754.462.169.783.8األسر المعيشيةالمعدل
42.171.786.44.939.377.599.923.942.163.770.777.790.8األفرادالمعدل

3,1044,6566,2081,7893,0125,17720,4272,5443,1114,0974,6005,1916,964األفرادالخطكافة المناطق
1,84925.955.776.02.224.264.399.313.025.946.055.264.981.5األسر المعيشيةالمعدل
31.964.382.63.029.971.599.817.531.953.963.772.087.4األفرادالمعدل

المصدر: إستمارة المسح اإلجتماعى واإلقتصادى لألسرة 2012
معدالت الفقر هى نسب مئوية.

معدالت الفقر هى دينار عراقى للشخص الواحد فى اليوم.
تم تعديل خطوط الفقر لألسعار حسب المنطقة والشهر فى العمل الميدانى لمسح HSES لعام 2012.

الوطنية 
خطوط الفقر ومعدالت الفقر

نسب خطوط الفقر المئوية تعادل القوة الشرائية لعام 2011 
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 المناطق كافة: خطوط الفقر ومعدالت الفقر لألسر المعيشية واألفراد حسب المناطق الحضرية/الريفية/(صالح الدين) 1الجدول 
األسر المعيشيةالخط

أوأو
n٪100٪150٪200$1,90$3,20$5,50$21,70102040506080األفرادالمعدلالمنطقة

3,3725,0586,7441,9433,2725,62422,1912,7643,3804,4514,9975,6397,565األفرادالخطمناطق الحضر
7956.830.755.80.15.439.498.42.47.222.429.939.564.8األسر المعيشيةالمعدل
9.238.765.60.17.748.799.53.710.129.837.848.873.8األفرادالمعدل

3,1114,6676,2221,7933,0195,18920,4742,5503,1194,1074,6115,2036,980األفرادالخطمناطق الريف
90914.143.668.41.412.852.898.97.314.433.042.352.975.9األسر المعيشيةالمعدل
17.850.976.21.915.960.999.28.818.039.949.761.082.7األفرادالمعدل

3,2304,8456,4601,8613,1355,38821,2582,6483,2384,2644,7875,4027,247األفرادالخطكافة المناطق
1,70410.537.362.30.89.246.398.64.910.927.836.346.470.5األسر المعيشيةالمعدل
13.945.371.31.112.255.399.36.514.435.344.355.578.6األفرادالمعدل

المصدر: إستمارة المسح اإلجتماعى واإلقتصادى لألسرة 2012
معدالت الفقر هى نسب مئوية.

معدالت الفقر هى دينار عراقى للشخص الواحد فى اليوم.
تم تعديل خطوط الفقر لألسعار حسب المنطقة والشهر فى العمل الميدانى لمسح HSES لعام 2012.

الوطنية 
خطوط الفقر ومعدالت الفقر

نسب خطوط الفقر المئوية تعادل القوة الشرائية لعام 2011 
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 المناطق كافة: خطوط الفقر ومعدالت الفقر لألسر المعيشية واألفراد حسب المناطق الحضرية/الريفية/(السليمانية) 1الجدول 
األسر المعيشيةالخط

أوأو
n٪100٪150٪200$1,90$3,20$5,50$21,70102040506080األفرادالمعدلالمنطقة

4,8377,2569,6752,7874,6948,06831,8343,9654,8496,3867,1698,09010,852األفرادالخطمناطق الحضر
2,1344.921.745.00.34.528.697.61.84.913.421.228.954.4األسر المعيشيةالمعدل
6.426.852.70.55.934.999.22.36.416.826.235.362.6األفرادالمعدل

4,5106,7669,0212,5994,3777,52329,6823,6974,5215,9546,6857,54310,119األفرادالخطمناطق الريف
1,14910.737.561.21.49.145.199.65.510.728.836.745.171.9األسر المعيشيةالمعدل
12.443.066.51.610.751.399.96.512.434.142.351.377.4األفرادالمعدل

4,7827,1749,5652,7564,6417,97731,4733,9204,7946,3137,0887,99810,729األفرادالخطكافة المناطق
3,2835.824.047.40.45.231.197.92.45.815.723.531.457.0األسر المعيشيةالمعدل
7.429.655.00.76.737.699.33.07.419.728.938.065.1األفرادالمعدل

المصدر: إستمارة المسح اإلجتماعى واإلقتصادى لألسرة 2012
معدالت الفقر هى نسب مئوية.

معدالت الفقر هى دينار عراقى للشخص الواحد فى اليوم.
تم تعديل خطوط الفقر لألسعار حسب المنطقة والشهر فى العمل الميدانى لمسح HSES لعام 2012.

الوطنية 
خطوط الفقر ومعدالت الفقر

نسب خطوط الفقر المئوية تعادل القوة الشرائية لعام 2011 
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 المناطق كافة: خطوط الفقر ومعدالت الفقر لألسر المعيشية واألفراد حسب المناطق الحضرية/الريفية/(ذى قار) 1الجدول 
األسر المعيشيةالخط

أوأو
n٪100٪150٪200$1,90$3,20$5,50$21,70102040506080األفرادالمعدلالمنطقة

3,1484,7236,2971,8143,0555,25220,7202,5813,1564,1564,6665,2667,063األفرادالخطمناطق الحضر
67018.350.070.41.616.957.199.27.118.640.048.957.576.7األسر المعيشيةالمعدل
24.059.778.32.322.366.599.69.424.549.858.766.784.5األفرادالمعدل

2,9684,4525,9361,7102,8804,95119,5332,4332,9753,9184,3994,9646,659األفرادالخطمناطق الريف
40049.881.393.19.348.286.9100.031.650.073.180.987.195.5األسر المعيشيةالمعدل
56.586.795.512.755.191.3100.038.156.778.786.591.597.2األفرادالمعدل

3,0784,6166,1551,7732,9875,13320,2542,5233,0854,0634,5615,1476,905األفرادالخطكافة المناطق
1,07029.561.078.44.428.067.799.515.829.751.760.267.983.4األسر المعيشيةالمعدل
36.870.385.16.335.276.399.720.637.161.169.676.589.5األفرادالمعدل

المصدر: إستمارة المسح اإلجتماعى واإلقتصادى لألسرة 2012
معدالت الفقر هى نسب مئوية.

معدالت الفقر هى دينار عراقى للشخص الواحد فى اليوم.
تم تعديل خطوط الفقر لألسعار حسب المنطقة والشهر فى العمل الميدانى لمسح HSES لعام 2012.

الوطنية 
خطوط الفقر ومعدالت الفقر

نسب خطوط الفقر المئوية تعادل القوة الشرائية لعام 2011 
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 المناطق كافةومعدالت الفقر لألسر المعيشية واألفراد حسب المناطق الحضرية/الريفية/: خطوط الفقر (واسط) 1الجدول 
األسر المعيشيةالخط

أوأو
n٪100٪150٪200$1,90$3,20$5,50$21,70102040506080األفرادالمعدلالمنطقة

3,2004,8006,3991,8443,1055,33721,0572,6233,2074,2244,7425,3517,178األفرادالخطمناطق الحضر
72214.337.560.52.013.445.699.17.314.629.636.945.867.8األسر المعيشيةالمعدل
18.946.970.32.917.955.299.89.219.237.846.255.476.8األفرادالمعدل

3,0044,5066,0081,7312,9155,01119,7712,4633,0113,9664,4525,0246,740األفرادالخطمناطق الريف
55727.256.476.86.725.564.799.216.327.246.655.964.982.2األسر المعيشيةالمعدل
30.563.683.67.029.072.799.618.630.552.462.772.888.3األفرادالمعدل

3,1184,6776,2361,7973,0265,20120,5202,5563,1264,1164,6215,2156,995األفرادالخطكافة المناطق
1,27919.044.566.53.817.952.699.110.719.335.943.952.873.1األسر المعيشيةالمعدل
23.753.975.94.622.562.599.713.123.943.953.062.781.6األفرادالمعدل

المصدر: إستمارة المسح اإلجتماعى واإلقتصادى لألسرة 2012
معدالت الفقر هى نسب مئوية.

معدالت الفقر هى دينار عراقى للشخص الواحد فى اليوم.
تم تعديل خطوط الفقر لألسعار حسب المنطقة والشهر فى العمل الميدانى لمسح HSES لعام 2012.

الوطنية 
خطوط الفقر ومعدالت الفقر

نسب خطوط الفقر المئوية تعادل القوة الشرائية لعام 2011 
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 ٪ من خط الفقر الوطني150 جداول
 بجميع خطوط الفقر( )والجداول المتعلقة
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 ٪ من الخط الوطني(: نقاط النتائج وتقديرات احتماالت الفقر المقابلة لها150) 2الجدول 
إذا كانت النتيجة الخاصة باألسرة المعيشية تساوى . . . 

فاإلحتماالت )بالنسبة المئوية( أن تكون تحت خط الفقر هى 
كما يلى:

25–094.2
31–2687.1
35–3280.2
38–3674.0
40–3971.5
42–4171.0
44–4360.8
46–4556.2
48–4744.7
50–4943.2
52–5141.8
54–5329.3
56–5522.8
58–5719.2
60–5915.8
62–6115.8
65–639.3
68–666.5
71–693.6
78–722.4
100–790.2  
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 ٪ من الخط الوطني(: اشتقاق احتماالت الفقر المقدرة150) 4الجدول 
مجموع 
األسر المعيشية في النطاق > خط الفقرالنقاط

جميع األسر المعيشية في 
إحتماالت الفقر )٪(النطاق

25–04,916÷5,218=94.2
31–264,982÷5,720=87.1
35–324,433÷5,529=80.2
38–363,731÷5,044=74.0
40–392,783÷3,892=71.5
42–413,146÷4,435=71.0
44–432,443÷4,018=60.8
46–452,639÷4,694=56.2
48–472,137÷4,777=44.7
50–492,361÷5,469=43.2
52–511,946÷4,653=41.8
54–531,418÷4,844=29.3
56–55975÷4,280=22.8
58–57929÷4,828=19.2
60–59692÷4,366=15.8
62–61642÷4,048=15.8
65–63588÷6,344=9.3
68–66315÷4,844=6.5
71–69126÷3,551=3.6
78–72130÷5,486=2.4
100–799÷3,959=0.2

عدد جميع األسر المعيشية الذي تم تصعيده ليصل إلى 100.000.  
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٪ من الخط الوطني(: أخطاء في احتماالت الفقر بالنسبة ألسرة المشارك المعيشية 150) 5الجدول 
 الفروق بين القيم المقدرة والقيم المرصودة( حسب نطاق نقاط النتائج، ووفًقا لفترات الثقة)متوسط 

99 في المئة95 في المئة90 في المائةخطأمجموع النقاط
25–02.1–1.51.61.8
31–265.5–3.63.84.0
35–325.9–4.14.34.8
38–363.4+3.74.35.6
40–391.9–3.64.35.7
42–418.7+3.94.96.1
44–431.2+3.94.75.9
46–454.8+3.74.55.8
48–470.3–3.54.25.5
50–494.4+3.44.05.3
52–514.5–4.14.55.7
54–5313.7+2.22.63.4
56–553.0–3.54.05.2
58–579.1–6.56.77.6
60–591.9+2.63.14.1
62–614.2+2.32.83.6
65–633.4+1.21.31.8
68–661.5+1.62.02.5
71–692.0–1.92.22.8
78–721.0+0.60.81.0
100–790.2+0.10.10.1

الفرق بين التقدير والقيمة المرصودة
فترة الثقة )±نقطة مئوية(

تطبيق بطاقة األداء على 1000 اختبار ربط عندما تكون n (ن) = 16.384 من عينة التحقق من الصحة.  
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سكان من أسر المشاركين ٪ من الخط الوطني(: أخطاء في معدالت الفقر لعينة من ال150) 6الجدول 
 مقدرة والقيم المرصودة(، حسب حجماالختالفات بين القيم الالمعيشية في وقت ما معين )متوسط 

 العينة ووفًقا لفترات الثقة
العينة

حجم

n99 في المئة95 في المئة90 في المائةخطأ

12.6+70.877.488.9

42.2+38.646.159.3

81.9+27.533.842.1

161.3+19.123.130.6

321.2+13.616.120.8

641.3+9.210.815.1

1281.2+6.88.010.3

2561.1+4.65.57.6

5121.0+3.44.05.0

1,0241.0+2.52.93.7

2,0481.0+1.72.12.7

4,0961.0+1.21.51.9

8,1921.0+0.91.01.4

16,3841.0+0.60.71.0

الفرق بين التقدير والقيمة المرصودة

فترة الثقة )±نقطة مئوية(

تطبيق بطاقة التقييم على 1000 اختبار ربط من عينة التحقق من الصحة.
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 αالدقة : األخطاء في معدالت الفقر المقدرة لعينة من السكان من أسر المشاركين المعيشية في وقت ما معين ودقة محددة، وعامل 7الجدول 

٪100٪150٪200$1,90$3,20$5,50$21,70102040506080
+2.8+1.1+1.2+1.1–0.2+0.00.2+0.01.3+0.1+1.6+1.0–0.2خطأ (تقدير ناقص القيمة المرصودة)

0.40.60.60.10.40.60.20.30.40.60.60.70.6دقة التقدير

0.900.951.070.880.941.001.260.890.910.940.950.991.12معامل ألفا لتحليل دقة القياس

ويستند معامل ألفا لتحليل دقة القياس على عدد 1000 عينة ربط عندما تكون n (ن) = 256، 512، 1.024، 2.048، 4.096، 8.192 و 16.384.

تطبيق بطاقة األداء على 1000 اختبار ربط عندما تكون n (ن) = 16.384 من عينة التحقق من الصحة.
األخطاء (اإلختالفات فى التقديرات والقيم المرصودة) هى فى وحدات نقاط النسبة المئوية.

يتم قياس الدقة بإستخدام فترة ثقة تبلغ 90 %  بوحدات ± نقاط مئوية.
تقديرات قياس األخطاء والدقة هى بناءًا على إجراء عدد 1000 إختبار ربط (وهو إختبار يسمح بربط مقاييس الدقة بتقديرات العينات ويتم على عينات عشوائية مع اإلستبدال)، عندما تكون n (ن) = 16.384. 

خطوط الفقر
نسب خطوط الفقر المئويةتعادل القوة الشرائية لعام 2011الوطنية
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 )جميع خطوط الفقر(: نتائج االستهداف المحتملة 8الجدول 

غير المستهدفالمستهدف
تغطية غير متكاملةدمج
فقراءفقراء

عن طريق الخطأبشكل صحيح
ال يستهدفوايستهدفون
استبعاد/إقصاءتسرب

غير فقراءغير فقراء
بشكل صحيحعن طريق الخطأ

ال يستهدفوايستهدفون

حالة الفقر المرصودة

الشريحة المستهدفة

فقراء

غير فقراء
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٪ من الخط الوطني(: النسب المئوية ألسر المشاركين المعيشية حسب نقاط الحد الفاصل وتصنيف 150) 9الجدول 
 االستهداف، إلى جانب معدل قياس األداء

معدل قياس األداءاستبعاد/إقصاء:تسرب:تغطية غير متكاملة:دمج:
دمجغير فقراءغير فقراءفقراءفقراء

+بشكل صحيحعن طريق الخطأعن طريق الخطأبشكل صحيح
استبعاد/إقصاءال يستهدفوايستهدفونال يستهدفوايستهدفون

25=<4.836.70.358.263.0
31=<9.831.70.957.667.4
35=<14.127.41.856.770.8
38=<17.823.83.055.473.2
40=<20.720.94.154.375.0
42=<23.418.15.652.976.3
44=<26.115.47.351.177.3
46=<28.513.19.648.877.3
48=<30.810.712.246.277.1
50=<33.08.515.143.376.3
52=<35.16.418.040.475.6
54=<36.45.122.236.272.7
56=<37.63.925.732.870.4
58=<38.82.728.829.768.5
60=<39.62.032.426.065.6
62=<40.21.336.122.362.5
65=<40.80.741.317.258.0
68=<41.20.445.213.254.4
71=<41.40.148.69.851.2
78=<41.50.054.44.145.6
100=<41.50.058.50.041.5

الدمج، والتغطية غير المتكاملة، والتسرب، واإلقصاء الذين تم تصعيدهم ليصلوا إلى 100. تطبق بطاقة التقييم على عينة التحقق من الصحة.

حد فاصل 
لالستهداف
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 بمعنى أن٪ من الخط الوطني(: حصة جميع أسر المشاركين المعيشية المستهدفة )150) 10الجدول 
التي  األسر المعيشية الفقيرةحصة ساوي الحد الفاصل أو أقل منه(، ينقاط المجموع نتيجة 

، وحصة األسر المعيشية الفقيرة المستهدفة، وعدد األسر المعيشية الفقيرة المستهدفة تستهدف
 بنجاح لكل أسرة معيشية غير فقيرة مستهدفة بطريق الخطأ

حد فاصل 
لالستهداف

٪ نسبة جميع األسر 
المعيشية الذين يستهدفوا

٪ نسبة استهداف 
األسر المعيشية الفقيرة

٪ نسبة األسر المعيشية 
الفقيرة المستهدفة

الفقراء من األسر المعيشية المستهدفة 
مقابل كل أسرة معيشية غير فقيرة مستهدفة

25=<5.194.511.717.2:1
31=<10.791.823.611.1:1
35=<15.988.834.07.9:1
38=<20.885.542.85.9:1
40=<24.883.449.75.0:1
42=<29.080.856.34.2:1
44=<33.578.162.93.6:1
46=<38.174.768.53.0:1
48=<43.071.674.22.5:1
50=<48.268.579.52.2:1
52=<53.266.184.61.9:1
54=<58.662.187.71.6:1
56=<63.359.490.51.5:1
58=<67.657.493.51.3:1
60=<72.055.095.31.2:1
62=<76.452.796.81.1:1
65=<82.149.798.31.0:1
68=<86.447.799.10.9:1
71=<90.046.099.70.9:1
78=<95.943.3100.00.8:1
100=<100.041.5100.00.7:1

تطبق بطاقة التقييم على عينة التحقق من الصحة.
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 الوطني٪ من خط الفقر 100 جداول
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 من الخط الوطني(: نقاط النتائج وتقديرات احتماالت الفقر المقابلة لها ٪100) 2الجدول 
إذا كانت النتيجة الخاصة باألسرة المعيشية تساوى . . . 

فاإلحتماالت )بالنسبة المئوية( أن تكون تحت خط الفقر هى 
كما يلى:

25–071.9
31–2650.9
35–3236.3
38–3628.6
40–3924.0
42–4119.0
44–4314.3
46–4511.7
48–478.5
50–498.5
52–514.2
54–533.9
56–552.9
58–571.8
60–591.6
62–611.0
65–630.4
68–660.4
71–690.4
78–720.1
100–790.0  
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(: أخطاء في احتماالت الفقر بالنسبة ألسرة المشارك المعيشية من الخط الوطني ٪100) 5الجدول 
 الفروق بين القيم المقدرة والقيم المرصودة( حسب نطاق نقاط النتائج، ووفًقا لفترات الثقة)متوسط 

99 في المئة95 في المئة90 في المائةخطأمجموع النقاط
25–05.5+3.94.55.9
31–260.3–3.64.35.8
35–326.4–5.15.56.2
38–367.8–5.66.06.7
40–393.2–3.74.45.7
42–411.4+3.03.74.7
44–431.7+2.53.03.8
46–454.6+1.82.12.7
48–472.0–2.32.73.5
50–494.0+1.31.62.1
52–512.4+0.81.01.2
54–531.1–1.41.72.2
56–550.9+0.91.11.4
58–570.6+0.50.60.8
60–590.3–0.91.11.5
62–612.7–2.12.32.8
65–630.00.20.20.3
68–660.3+0.00.00.0
71–692.4–2.02.22.6
78–720.1+0.00.00.0
100–790.00.00.00.0

تطبيق بطاقة األداء على 1000 اختبار ربط عندما تكون n (ن) = 16.384 من عينة التحقق من الصحة.

الفرق بين التقدير والقيمة المرصودة
فترة الثقة )±نقطة مئوية(
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(: أخطاء في معدالت الفقر لعينة من السكان من أسر المشاركين من الخط الوطني ٪100) 6الجدول 
 والقيم المرصودة(، حسب حجممقدرة االختالفات بين القيم الالمعيشية في وقت ما معين )متوسط 

 العينة ووفًقا لفترات الثقة
الفرق بين التقدير والقيمة المرصودةالعينة

فترة الثقة )±نقطة مئوية(حجم

n99 في المئة95 في المئة90 في المائةخطأ

10.058.769.085.0

40.5+26.232.946.2

80.5+17.922.429.6

160.4+12.615.322.2

320.1+9.010.814.8

640.2+6.47.610.3

1280.04.85.67.3

2560.1–3.34.05.0

5120.1–2.22.73.6

1,0240.1–1.62.02.6

2,0480.2–1.11.41.9

4,0960.2–0.81.01.3

8,1920.2–0.60.70.9

16,3840.2–0.40.50.7

تطبيق بطاقة التقييم على 1000 اختبار ربط من عينة التحقق من الصحة.
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(: النسب المئوية ألسر المشاركين المعيشية حسب نقاط الحد الفاصل وتصنيف االستهداف، من الخط الوطني ٪100) 9الجدول 
 إلى جانب معدل قياس األداء

معدل قياس األداءاستبعاد/إقصاء:تسرب:تغطية غير متكاملة:دمج:
دمجغير فقراءغير فقراءفقراءفقراء

+بشكل صحيحعن طريق الخطأعن طريق الخطأبشكل صحيح
استبعاد/إقصاءال يستهدفوايستهدفونال يستهدفوايستهدفون

25=<3.511.11.683.787.2
31=<6.38.34.481.087.2
35=<8.26.47.777.785.9
38=<9.84.811.074.484.2
40=<10.83.814.071.482.2
42=<11.63.017.468.079.6
44=<12.32.321.264.276.5
46=<12.81.925.360.072.8
48=<13.31.429.855.668.8
50=<13.61.134.650.864.3
52=<13.70.939.545.959.6
54=<14.00.644.640.754.7
56=<14.20.549.136.250.4
58=<14.30.353.432.046.3
60=<14.40.257.627.842.2
62=<14.50.161.923.538.0
65=<14.60.167.617.832.4
68=<14.60.171.813.628.1
71=<14.60.075.410.024.6
78=<14.60.081.34.118.7
100=<14.60.085.40.014.6

الدمج، والتغطية غير المتكاملة، والتسرب، واإلقصاء الذين تم تصعيدهم ليصلوا إلى 100. تطبق بطاقة التقييم على عينة التحقق من الصحة.

حد فاصل 
لالستهداف



 

 110 

 بمعنى أن(: حصة جميع أسر المشاركين المعيشية المستهدفة )من الخط الوطني ٪100) 10الجدول 
التي  األسر المعيشية الفقيرةحصة ساوي الحد الفاصل أو أقل منه(، ينقاط نتيجة مجموع ال

المستهدفة ، وحصة األسر المعيشية الفقيرة المستهدفة، وعدد األسر المعيشية الفقيرة تستهدف
 بنجاح لكل أسرة معيشية غير فقيرة مستهدفة بطريق الخطأ

حد فاصل 
لالستهداف

٪ نسبة جميع األسر 
المعيشية الذين يستهدفوا

٪ نسبة استهداف 
األسر المعيشية الفقيرة

٪ نسبة األسر المعيشية 
الفقيرة المستهدفة

الفقراء من األسر المعيشية المستهدفة 
مقابل كل أسرة معيشية غير فقيرة مستهدفة

25=<5.168.123.92.1:1
31=<10.758.743.01.4:1
35=<15.951.756.21.1:1
38=<20.847.267.10.9:1
40=<24.843.774.00.8:1
42=<29.040.079.30.7:1
44=<33.536.884.10.6:1
46=<38.133.587.20.5:1
48=<43.030.890.70.4:1
50=<48.228.292.80.4:1
52=<53.225.893.80.3:1
54=<58.623.995.80.3:1
56=<63.322.496.80.3:1
58=<67.621.197.70.3:1
60=<72.020.098.40.2:1
62=<76.419.099.20.2:1
65=<82.117.799.60.2:1
68=<86.416.999.60.2:1
71=<90.016.2100.00.2:1
78=<95.915.2100.00.2:1
100=<100.014.6100.00.2:1

تطبق بطاقة التقييم على عينة التحقق من الصحة.
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 ٪ من خط الفقر الوطني200 جداول
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 (: نقاط النتائج وتقديرات احتماالت الفقر المقابلة لهامن الخط الوطني ٪200) 2الجدول 
إذا كانت النتيجة الخاصة باألسرة المعيشية تساوى . . . 

فاإلحتماالت )بالنسبة المئوية( أن تكون تحت خط الفقر هى 
كما يلى:

25–099.2
31–2697.4
35–3294.7
38–3693.1
40–3991.4
42–4189.6
44–4389.6
46–4585.9
48–4775.3
50–4975.3
52–5173.5
54–5367.6
56–5560.3
58–5751.1
60–5944.9
62–6141.3
65–6334.0
68–6627.4
71–6919.9
78–7212.3
100–793.1  
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(: أخطاء في احتماالت الفقر بالنسبة ألسرة المشارك المعيشية من الخط الوطني ٪200) 5الجدول 
 الفروق بين القيم المقدرة والقيم المرصودة( حسب نطاق نقاط النتائج، ووفًقا لفترات الثقة)متوسط 

الفرق بين التقدير والقيمة المرصودة
فترة الثقة )±نقطة مئوية(

99 في المئة95 في المئة90 في المائةخطأمجموع النقاط
25–01.1+0.81.01.3
31–262.1+1.72.02.6
35–323.6–2.12.12.2
38–365.1+2.83.34.5
40–392.1–2.02.53.1
42–4113.4+3.74.56.1
44–431.3–1.92.23.1
46–459.3+3.23.84.6
48–477.6–5.15.46.0
50–492.3+3.03.54.7
52–511.0–2.93.54.8
54–5313.2+3.33.95.2
56–552.8+3.84.55.4
58–579.9–6.97.17.8
60–591.0+3.94.86.1
62–612.0+3.84.56.0
65–638.6+2.73.14.2
68–660.2–3.34.15.2
71–693.5+3.13.54.8
78–726.8–4.74.95.3
100–791.8+0.70.81.1

تطبيق بطاقة األداء على 1000 اختبار ربط عندما تكون n (ن) = 16.384 من عينة التحقق من الصحة.  
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(: أخطاء في معدالت الفقر لعينة من السكان من أسر المشاركين من الخط الوطني ٪200) 6الجدول 
 مقدرة والقيم المرصودة(، حسب حجماالختالفات بين القيم الالمعيشية في وقت ما معين )متوسط 

 العينة ووفًقا لفترات الثقة
الفرق بين التقدير والقيمة المرصودةالعينة

فترة الثقة )±نقطة مئوية(حجم

n99 في المئة95 في المئة90 في المائةخطأ

10.3+70.779.390.0

40.7+39.348.062.1

80.9+29.734.444.5

161.4+21.426.232.3

321.5+14.817.124.9

641.6+10.812.617.9

1281.6+7.68.811.3

2561.8+5.36.48.4

5121.6+3.84.65.9

1,0241.5+2.63.14.0

2,0481.6+1.92.32.9

4,0961.6+1.41.62.0

8,1921.6+0.91.11.5

16,3841.6+0.60.81.0

تطبيق بطاقة التقييم على 1000 اختبار ربط من عينة التحقق من الصحة.
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ألسر المشاركين المعيشية حسب  (: النسب المئويةمن الخط الوطني ٪200) 9الجدول 
 نقاط الحد الفاصل وتصنيف االستهداف، إلى جانب معدل قياس األداء

معدل قياس األداءاستبعاد/إقصاء:تسرب:تغطية غير متكاملة:دمج:
دمجغير فقراءغير فقراءفقراءفقراء

+بشكل صحيحعن طريق الخطأعن طريق الخطأبشكل صحيح
استبعاد/إقصاءال يستهدفوايستهدفونال يستهدفوايستهدفون

25=<5.058.90.136.041.0
31=<10.453.60.335.846.1
35=<15.448.50.535.651.0
38=<19.944.00.935.255.1
40=<23.640.41.234.958.4
42=<27.136.81.834.261.4
44=<31.132.82.433.764.8
46=<34.729.23.332.767.5
48=<38.925.04.132.070.9
50=<42.721.35.530.673.2
52=<46.317.76.929.275.4
54=<49.614.39.127.076.6
56=<52.411.510.925.277.5
58=<55.08.912.623.478.4
60=<57.06.915.021.178.2
62=<59.05.017.418.777.7
65=<60.93.121.314.875.7
68=<62.11.824.311.873.9
71=<62.81.127.28.871.6
78=<63.80.132.14.067.9
100=<63.90.036.10.063.9

الدمج، والتغطية غير المتكاملة، والتسرب، واإلقصاء الذين تم تصعيدهم ليصلوا إلى 100. تطبق بطاقة التقييم على عينة التحقق من الصحة.

حد فاصل 
لالستهداف
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 بمعنى أن(: حصة جميع أسر المشاركين المعيشية المستهدفة )من الخط الوطني ٪200) 10الجدول 
التي  المعيشية الفقيرةاألسر حصة ساوي الحد الفاصل أو أقل منه(، ينقاط نتيجة مجموع ال

، وحصة األسر المعيشية الفقيرة المستهدفة، وعدد األسر المعيشية الفقيرة المستهدفة تستهدف
 بنجاح لكل أسرة معيشية غير فقيرة مستهدفة بطريق الخطأ

حد فاصل 
لالستهداف

٪ نسبة جميع األسر 
المعيشية الذين يستهدفوا

٪ نسبة استهداف 
األسر المعيشية الفقيرة

٪ نسبة األسر المعيشية 
الفقيرة المستهدفة

الفقراء من األسر المعيشية المستهدفة 
مقابل كل أسرة معيشية غير فقيرة مستهدفة

25=<5.197.67.841.5:1
31=<10.796.916.231.3:1
35=<15.996.724.129.7:1
38=<20.895.731.122.2:1
40=<24.895.136.919.4:1
42=<29.093.742.514.8:1
44=<33.593.048.713.2:1
46=<38.191.254.410.4:1
48=<43.090.460.99.4:1
50=<48.288.666.77.7:1
52=<53.287.072.46.7:1
54=<58.684.577.65.5:1
56=<63.382.781.94.8:1
58=<67.681.386.04.3:1
60=<72.079.289.23.8:1
62=<76.477.292.33.4:1
65=<82.174.195.22.9:1
68=<86.471.997.22.6:1
71=<90.069.798.22.3:1
78=<95.966.699.92.0:1
100=<100.063.9100.01.8:1

تطبق بطاقة التقييم على عينة التحقق من الصحة.
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 2011دوالر في اليوم لخط الفقر بتعادل القوة الشرائية  1.90 جداول
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(: نقاط النتائج 2011دوالر في اليوم لخط الفقر بتعادل القوة الشرائية  1.90) 2الجدول 
 وتقديرات احتماالت الفقر المقابلة لها
إذا كانت النتيجة الخاصة باألسرة المعيشية تساوى . . . 

فاإلحتماالت )بالنسبة المئوية( أن تكون تحت خط الفقر هى 
كما يلى:

25–016.6
31–264.9
35–322.1
38–361.0
40–390.8
42–410.5
44–430.2
46–450.2
48–470.1
50–490.0
52–510.0
54–530.0
56–550.0
58–570.0
60–590.0
62–610.0
65–630.0
68–660.0
71–690.0
78–720.0
100–790.0  
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(: أخطاء في احتماالت الفقر 2011دوالر في اليوم لخط الفقر بتعادل القوة الشرائية  1.90) 5الجدول 
الفروق بين القيم المقدرة والقيم المرصودة( حسب نطاق بالنسبة ألسرة المشارك المعيشية )متوسط 

 نقاط النتائج، ووفًقا لفترات الثقة
الفرق بين التقدير والقيمة المرصودة

فترة الثقة )±نقطة مئوية(
99 في المئة95 في المئة90 في المائةخطأمجموع النقاط

25–04.0+2.83.24.1
31–262.9–2.62.93.4
35–320.8+0.60.71.0
38–360.3–0.80.91.1
40–390.8+0.00.00.0
42–410.5+0.00.10.1
44–430.00.20.20.3
46–450.1+0.00.00.0
48–470.1+0.00.00.0
50–490.00.00.00.0
52–510.00.00.00.0
54–530.00.00.00.0
56–550.00.00.00.0
58–570.00.00.00.0
60–590.00.00.00.0
62–610.00.00.00.0
65–630.00.00.00.0
68–660.00.00.00.0
71–690.00.00.00.0
78–720.00.00.00.0
100–790.00.00.00.0

تطبيق بطاقة األداء على 1000 اختبار ربط عندما تكون n (ن) = 16.384 من عينة التحقق من الصحة.  
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(: أخطاء في معدالت الفقر 2011دوالر في اليوم لخط الفقر بتعادل القوة الشرائية  1.90) 6الجدول 
االختالفات بين القيم لعينة من السكان من أسر المشاركين المعيشية في وقت ما معين )متوسط 

 العينة ووفًقا لفترات الثقة مقدرة والقيم المرصودة(، حسب حجمال
الفرق بين التقدير والقيمة المرصودةالعينة

فترة الثقة )±نقطة مئوية(حجم

n99 في المئة95 في المئة90 في المائةخطأ

10.3+2.48.352.9

40.1–2.38.728.8

80.03.56.016.8

160.03.06.410.1

320.1+2.53.75.8

640.02.12.53.3

1280.01.41.72.3

2560.1+1.01.21.4

5120.1+0.70.91.1

1,0240.1+0.50.60.8

2,0480.1+0.40.40.5

4,0960.1+0.30.30.4

8,1920.1+0.20.20.3

16,3840.1+0.10.20.2

تطبيق بطاقة التقييم على 1000 اختبار ربط من عينة التحقق من الصحة.



 

 121 

(: النسب المئوية ألسر المشاركين المعيشية حسب 2011بتعادل القوة الشرائية  دوالر في اليوم لخط الفقر 1.90) 9الجدول 
 نقاط الحد الفاصل وتصنيف االستهداف، إلى جانب معدل قياس األداء

معدل قياس األداءاستبعاد/إقصاء:تسرب:تغطية غير متكاملة:دمج:
دمجغير فقراءغير فقراءفقراءفقراء

+بشكل صحيحعن طريق الخطأعن طريق الخطأبشكل صحيح
استبعاد/إقصاءال يستهدفوايستهدفونال يستهدفوايستهدفون

25=<0.80.64.494.395.1
31=<1.10.29.689.190.2
35=<1.20.114.784.085.2
38=<1.30.019.579.280.4
40=<1.30.023.575.276.5
42=<1.30.027.771.072.3
44=<1.30.032.266.567.8
46=<1.30.036.861.963.2
48=<1.30.041.756.958.3
50=<1.30.046.951.853.1
52=<1.30.051.946.848.1
54=<1.30.057.341.342.7
56=<1.30.062.036.738.0
58=<1.30.066.332.433.7
60=<1.30.070.728.029.3
62=<1.30.075.023.625.0
65=<1.30.080.817.919.2
68=<1.30.085.113.614.9
71=<1.30.088.710.011.3
78=<1.30.094.64.15.4
100=<1.30.098.70.01.3

الدمج، والتغطية غير المتكاملة، والتسرب، واإلقصاء الذين تم تصعيدهم ليصلوا إلى 100. تطبق بطاقة التقييم على عينة التحقق من الصحة.

حد فاصل 
لالستهداف



 

 122 

(: حصة جميع أسر المشاركين 2011دوالر في اليوم لخط الفقر بتعادل القوة الشرائية  1.90) 10الجدول 
حصة ساوي الحد الفاصل أو أقل منه(، ينقاط نتيجة مجموع ال بمعنى أنالمعيشية المستهدفة )
، وحصة األسر المعيشية الفقيرة المستهدفة، وعدد األسر التي تستهدف األسر المعيشية الفقيرة

 المعيشية الفقيرة المستهدفة بنجاح لكل أسرة معيشية غير فقيرة مستهدفة بطريق الخطأ
حد فاصل 
لالستهداف

٪ نسبة جميع األسر 
المعيشية الذين يستهدفوا

٪ نسبة استهداف 
األسر المعيشية الفقيرة

٪ نسبة األسر المعيشية 
الفقيرة المستهدفة

الفقراء من األسر المعيشية المستهدفة 
مقابل كل أسرة معيشية غير فقيرة مستهدفة

25=<5.114.757.40.2:1
31=<10.710.384.10.1:1
35=<15.97.591.40.1:1
38=<20.86.196.50.1:1
40=<24.85.197.00.1:1
42=<29.04.497.40.0:1
44=<33.53.999.00.0:1
46=<38.13.499.50.0:1
48=<43.03.099.50.0:1
50=<48.22.799.60.0:1
52=<53.22.599.60.0:1
54=<58.62.299.60.0:1
56=<63.32.199.60.0:1
58=<67.61.9100.00.0:1
60=<72.01.8100.00.0:1
62=<76.41.7100.00.0:1
65=<82.11.6100.00.0:1
68=<86.41.5100.00.0:1
71=<90.01.5100.00.0:1
78=<95.91.4100.00.0:1
100=<100.01.3100.00.0:1

تطبق بطاقة التقييم على عينة التحقق من الصحة.
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 2011دوالر في اليوم لخط الفقر بتعادل القوة الشرائية  2.20 جداول
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(: نقاط النتائج 2011دوالر في اليوم لخط الفقر بتعادل القوة الشرائية  2.20) 2الجدول 
 وتقديرات احتماالت الفقر المقابلة لها
إذا كانت النتيجة الخاصة باألسرة المعيشية تساوى . . . 

فاإلحتماالت )بالنسبة المئوية( أن تكون تحت خط الفقر هى 
كما يلى:

25–069.9
31–2648.6
35–3232.9
38–3624.4
40–3920.8
42–4117.2
44–4312.0
46–459.9
48–477.4
50–497.4
52–513.8
54–533.6
56–552.5
58–571.7
60–591.4
62–610.9
65–630.3
68–660.3
71–690.3
78–720.1
100–790.0  
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(: أخطاء في احتماالت الفقر 2011دوالر في اليوم لخط الفقر بتعادل القوة الشرائية  2.20) 5الجدول 
الفروق بين القيم المقدرة والقيم المرصودة( حسب نطاق بالنسبة ألسرة المشارك المعيشية )متوسط 

 نقاط النتائج، ووفًقا لفترات الثقة
الفرق بين التقدير والقيمة المرصودة

فترة الثقة )±نقطة مئوية(
99 في المئة95 في المئة90 في المائةخطأمجموع النقاط

25–011.5+4.05.06.9
31–261.5+3.74.25.6
35–326.1–5.15.46.4
38–3610.0–6.87.17.8
40–395.4–4.55.05.7
42–414.8+2.53.03.9
44–433.3+1.72.13.0
46–453.4+1.82.02.6
48–472.2–2.32.73.5
50–493.0+1.31.62.1
52–512.1+0.81.01.2
54–531.2–1.41.72.2
56–550.7+0.91.11.4
58–570.7+0.50.60.8
60–590.3–0.91.01.4
62–612.7–2.22.32.8
65–630.00.20.20.3
68–660.3+0.00.00.0
71–692.4–2.02.22.6
78–720.1+0.00.00.0
100–790.00.00.00.0

تطبيق بطاقة األداء على 1000 اختبار ربط عندما تكون n (ن) = 16.384 من عينة التحقق من الصحة.  
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(: أخطاء في معدالت الفقر 2011دوالر في اليوم لخط الفقر بتعادل القوة الشرائية  2.20) 6 الجدول
االختالفات بين القيم لعينة من السكان من أسر المشاركين المعيشية في وقت ما معين )متوسط 

 العينة ووفًقا لفترات الثقة مقدرة والقيم المرصودة(، حسب حجمال
الفرق بين التقدير والقيمة المرصودةالعينة

فترة الثقة )±نقطة مئوية(حجم

n99 في المئة95 في المئة90 في المائةخطأ

10.3+62.168.384.1

40.5+25.532.545.9

80.4+17.721.728.3

160.3+12.615.721.5

320.1+9.010.613.9

640.2+6.37.410.4

1280.04.75.57.6

2560.03.33.95.2

5120.02.22.63.6

1,0240.01.61.92.7

2,0480.01.11.41.9

4,0960.00.81.01.3

8,1920.1–0.60.70.9

16,3840.00.40.50.7

تطبيق بطاقة التقييم على 1000 اختبار ربط من عينة التحقق من الصحة.
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(: النسب المئوية ألسر المشاركين المعيشية حسب 2011دوالر في اليوم لخط الفقر بتعادل القوة الشرائية  2.20) 9الجدول 
 نقاط الحد الفاصل وتصنيف االستهداف، إلى جانب معدل قياس األداء

معدل قياس األداءاستبعاد/إقصاء:تسرب:تغطية غير متكاملة:دمج:
دمجغير فقراءغير فقراءفقراءفقراء

+بشكل صحيحعن طريق الخطأعن طريق الخطأبشكل صحيح
استبعاد/إقصاءال يستهدفوايستهدفونال يستهدفوايستهدفون

25=<3.39.91.884.988.2
31=<5.97.34.882.087.9
35=<7.65.68.378.586.1
38=<9.04.211.875.084.1
40=<10.03.214.872.082.0
42=<10.62.618.468.479.0
44=<11.22.022.264.575.7
46=<11.61.626.560.371.9
48=<12.01.231.055.867.8
50=<12.30.935.850.963.3
52=<12.40.840.746.158.5
54=<12.70.545.940.853.6
56=<12.80.450.536.349.1
58=<12.90.354.732.145.0
60=<13.00.259.027.840.8
62=<13.10.163.223.536.6
65=<13.20.169.017.831.0
68=<13.20.173.213.626.7
71=<13.20.076.810.023.2
78=<13.20.082.74.117.3
100=<13.20.086.80.013.2

الدمج، والتغطية غير المتكاملة، والتسرب، واإلقصاء الذين تم تصعيدهم ليصلوا إلى 100. تطبق بطاقة التقييم على عينة التحقق من الصحة.

حد فاصل 
لالستهداف
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(: حصة جميع أسر المشاركين 2011الفقر بتعادل القوة الشرائية دوالر في اليوم لخط  2.20) 10الجدول 
حصة ساوي الحد الفاصل أو أقل منه(، ينقاط نتيجة مجموع ال بمعنى أنالمعيشية المستهدفة )
، وحصة األسر المعيشية الفقيرة المستهدفة، وعدد األسر التي تستهدف األسر المعيشية الفقيرة

 بنجاح لكل أسرة معيشية غير فقيرة مستهدفة بطريق الخطأ المعيشية الفقيرة المستهدفة
حد فاصل 
لالستهداف

٪ نسبة جميع األسر 
المعيشية الذين يستهدفوا

٪ نسبة استهداف 
األسر المعيشية الفقيرة

٪ نسبة األسر المعيشية 
الفقيرة المستهدفة

الفقراء من األسر المعيشية المستهدفة 
مقابل كل أسرة معيشية غير فقيرة مستهدفة

25=<5.164.024.81.8:1
31=<10.755.044.51.2:1
35=<15.947.957.60.9:1
38=<20.843.568.30.8:1
40=<24.840.375.50.7:1
42=<29.036.680.30.6:1
44=<33.533.584.80.5:1
46=<38.130.587.80.4:1
48=<43.028.091.10.4:1
50=<48.225.693.30.3:1
52=<53.223.494.20.3:1
54=<58.621.796.20.3:1
56=<63.320.397.00.3:1
58=<67.619.197.80.2:1
60=<72.018.198.40.2:1
62=<76.417.299.20.2:1
65=<82.116.099.60.2:1
68=<86.415.299.60.2:1
71=<90.014.7100.00.2:1
78=<95.913.8100.00.2:1
100=<100.013.2100.00.2:1

تطبق بطاقة التقييم على عينة التحقق من الصحة.
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 2011دوالر في اليوم لخط الفقر بتعادل القوة الشرائية  5.50 جداول
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(: نقاط النتائج 2011دوالر في اليوم لخط الفقر بتعادل القوة الشرائية  5.50) 2الجدول 
 وتقديرات احتماالت الفقر المقابلة لها
إذا كانت النتيجة الخاصة باألسرة المعيشية تساوى . . . 

فاإلحتماالت )بالنسبة المئوية( أن تكون تحت خط الفقر هى 
كما يلى:

25–096.9
31–2692.1
35–3288.1
38–3683.4
40–3980.9
42–4179.0
44–4372.4
46–4568.2
48–4756.3
50–4956.3
52–5156.0
54–5344.2
56–5536.0
58–5729.9
60–5924.0
62–6124.0
65–6315.7
68–6611.5
71–697.8
78–725.1
100–790.6  
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(: أخطاء في احتماالت الفقر 2011دوالر في اليوم لخط الفقر بتعادل القوة الشرائية  5.50) 5الجدول 
الفروق بين القيم المقدرة والقيم المرصودة( حسب نطاق بالنسبة ألسرة المشارك المعيشية )متوسط 

 النتائج، ووفًقا لفترات الثقةنقاط 
الفرق بين التقدير والقيمة المرصودة

فترة الثقة )±نقطة مئوية(
99 في المئة95 في المئة90 في المائةخطأمجموع النقاط

25–00.2–0.91.11.4
31–261.3–1.72.02.6
35–320.2–2.12.63.3
38–367.6+3.64.25.7
40–391.2–3.33.95.1
42–419.2+3.84.86.2
44–431.7–3.44.15.3
46–452.4+3.54.25.4
48–470.1+3.64.45.5
50–498.2+3.54.45.7
52–510.9–3.54.15.7
54–539.6+3.23.74.6
56–551.9–3.74.46.0
58–5711.0–7.57.88.9
60–590.7+3.03.64.7
62–612.6–3.44.15.4
65–634.3+1.82.23.0
68–663.7+2.02.33.0
71–691.8–2.63.04.1
78–721.0+1.21.41.8
100–790.5–0.70.81.2

تطبيق بطاقة األداء على 1000 اختبار ربط عندما تكون n (ن) = 16.384 من عينة التحقق من الصحة.  
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(: أخطاء في معدالت الفقر 2011دوالر في اليوم لخط الفقر بتعادل القوة الشرائية  5.50) 6الجدول 
االختالفات بين القيم لعينة من السكان من أسر المشاركين المعيشية في وقت ما معين )متوسط 

 العينة ووفًقا لفترات الثقة حجممقدرة والقيم المرصودة(، حسب ال
الفرق بين التقدير والقيمة المرصودةالعينة

فترة الثقة )±نقطة مئوية(حجم

n99 في المئة95 في المئة90 في المائةخطأ

11.4+71.379.192.8

41.2+39.647.559.2

81.3+29.734.645.9

161.3+20.324.033.0

321.1+14.016.723.3

641.3+10.111.716.2

1281.4+7.38.410.6

2561.4+4.95.87.9

5121.3+3.64.15.3

1,0241.3+2.63.14.2

2,0481.3+1.82.32.9

4,0961.3+1.31.52.1

8,1921.3+0.91.01.4

16,3841.3+0.60.81.0

تطبيق بطاقة التقييم على 1000 اختبار ربط من عينة التحقق من الصحة.
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(: النسب المئوية ألسر المشاركين المعيشية حسب 2011دوالر في اليوم لخط الفقر بتعادل القوة الشرائية  5.50) 9الجدول 
 نقاط الحد الفاصل وتصنيف االستهداف، إلى جانب معدل قياس األداء

معدل قياس األداءاستبعاد/إقصاء:تسرب:تغطية غير متكاملة:دمج:
دمجغير فقراءغير فقراءفقراءفقراء

+بشكل صحيحعن طريق الخطأعن طريق الخطأبشكل صحيح
استبعاد/إقصاءال يستهدفوايستهدفونال يستهدفوايستهدفون

25=<4.944.90.250.054.9
31=<10.039.80.749.559.5
35=<14.535.21.448.963.4
38=<18.531.32.347.966.4
40=<21.728.03.147.268.9
42=<24.824.94.146.170.9
44=<28.121.65.344.973.0
46=<31.118.77.043.374.4
48=<34.115.79.041.375.4
50=<36.813.011.438.975.6
52=<39.510.213.636.676.1
54=<41.78.117.033.375.0
56=<43.56.319.830.574.0
58=<45.24.622.427.873.0
60=<46.43.325.624.771.1
62=<47.62.228.821.569.1
65=<48.61.233.616.765.2
68=<49.10.737.312.962.0
71=<49.40.340.69.659.1
78=<49.70.046.24.153.8
100=<49.80.050.20.049.8

الدمج، والتغطية غير المتكاملة، والتسرب، واإلقصاء الذين تم تصعيدهم ليصلوا إلى 100. تطبق بطاقة التقييم على عينة التحقق من الصحة.

حد فاصل 
لالستهداف
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(: حصة جميع أسر المشاركين 2011دوالر في اليوم لخط الفقر بتعادل القوة الشرائية  5.50) 10الجدول 
حصة ساوي الحد الفاصل أو أقل منه(، ينقاط نتيجة مجموع ال بمعنى أنالمعيشية المستهدفة )
المعيشية الفقيرة المستهدفة، وعدد األسر ، وحصة األسر التي تستهدف األسر المعيشية الفقيرة

 المعيشية الفقيرة المستهدفة بنجاح لكل أسرة معيشية غير فقيرة مستهدفة بطريق الخطأ
حد فاصل 
لالستهداف

٪ نسبة جميع األسر 
المعيشية الذين يستهدفوا

٪ نسبة استهداف 
األسر المعيشية الفقيرة

٪ نسبة األسر المعيشية 
الفقيرة المستهدفة

الفقراء من األسر المعيشية المستهدفة 
مقابل كل أسرة معيشية غير فقيرة مستهدفة

25=<5.195.89.922.9:1
31=<10.793.520.114.4:1
35=<15.991.329.210.5:1
38=<20.889.037.28.1:1
40=<24.887.743.67.1:1
42=<29.085.749.96.0:1
44=<33.584.156.55.3:1
46=<38.181.762.54.5:1
48=<43.079.268.53.8:1
50=<48.276.473.93.2:1
52=<53.274.479.52.9:1
54=<58.671.183.82.5:1
56=<63.368.787.42.2:1
58=<67.666.890.82.0:1
60=<72.064.593.31.8:1
62=<76.462.395.61.7:1
65=<82.159.197.61.4:1
68=<86.456.898.61.3:1
71=<90.054.999.31.2:1
78=<95.951.899.91.1:1
100=<100.049.8100.01.0:1

تطبق بطاقة التقييم على عينة التحقق من الصحة.
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 2011دوالر في اليوم لخط الفقر بتعادل القوة الشرائية  21.70 جداول
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(: نقاط النتائج 2011دوالر في اليوم لخط الفقر بتعادل القوة الشرائية  21.70) 2الجدول 
 وتقديرات احتماالت الفقر المقابلة لها
إذا كانت النتيجة الخاصة باألسرة المعيشية تساوى . . . 

فاإلحتماالت )بالنسبة المئوية( أن تكون تحت خط الفقر هى 
كما يلى:

25–0100.0
31–26100.0
35–32100.0
38–36100.0
40–3999.9
42–4199.9
44–4399.9
46–4599.9
48–4799.9
50–4999.9
52–5199.9
54–5399.9
56–5599.9
58–5799.8
60–5999.7
62–6198.8
65–6398.8
68–6698.8
71–6997.5
78–7295.3
100–7988.2  
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(: أخطاء في احتماالت الفقر 2011دوالر في اليوم لخط الفقر بتعادل القوة الشرائية  21.70) 5الجدول 
الفروق بين القيم المقدرة والقيم المرصودة( حسب نطاق بالنسبة ألسرة المشارك المعيشية )متوسط 

 نقاط النتائج، ووفًقا لفترات الثقة
الفرق بين التقدير والقيمة المرصودة

فترة الثقة )±نقطة مئوية(
99 في المئة95 في المئة90 في المائةخطأمجموع النقاط

25–00.00.00.00.0
31–260.00.00.00.0
35–320.00.00.00.0
38–360.00.00.00.0
40–390.1–0.00.00.1
42–410.1–0.00.00.0
44–430.1–0.00.00.0
46–450.1–0.00.00.0
48–470.1–0.00.00.0
50–490.1–0.00.00.0
52–510.1–0.10.10.1
54–530.1–0.10.10.1
56–550.1–0.10.10.1
58–570.2–0.10.10.1
60–590.2–0.20.20.2
62–611.1–0.60.60.6
65–630.7–0.50.50.6
68–661.4+1.21.42.0
71–690.6+1.21.41.8
78–721.6+1.51.82.3
100–791.8–2.02.33.0

تطبيق بطاقة األداء على 1000 اختبار ربط عندما تكون n (ن) = 16.384 من عينة التحقق من الصحة.  
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الفقر (: أخطاء في معدالت 2011دوالر في اليوم لخط الفقر بتعادل القوة الشرائية  21.70) 6الجدول 
االختالفات بين القيم لعينة من السكان من أسر المشاركين المعيشية في وقت ما معين )متوسط 

 العينة ووفًقا لفترات الثقة مقدرة والقيم المرصودة(، حسب حجمال
الفرق بين التقدير والقيمة المرصودةالعينة

فترة الثقة )±نقطة مئوية(حجم

n99 في المئة95 في المئة90 في المائةخطأ

10.9+2.35.955.0

40.1+2.716.328.8

80.1–7.110.816.0

160.1–5.36.710.2

320.03.54.26.1

640.1–2.32.94.2

1280.1–1.82.23.0

2560.01.31.62.2

5120.00.91.11.5

1,0240.00.70.81.0

2,0480.00.50.60.8

4,0960.00.30.40.5

8,1920.00.20.30.4

16,3840.00.20.20.3

تطبيق بطاقة التقييم على 1000 اختبار ربط من عينة التحقق من الصحة.
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(: النسب المئوية ألسر المشاركين المعيشية حسب 2011دوالر في اليوم لخط الفقر بتعادل القوة الشرائية  21.70) 9الجدول 
 نقاط الحد الفاصل وتصنيف االستهداف، إلى جانب معدل قياس األداء

معدل قياس األداءاستبعاد/إقصاء:تسرب:تغطية غير متكاملة:دمج:
دمجغير فقراءغير فقراءفقراءفقراء

+بشكل صحيحعن طريق الخطأعن طريق الخطأبشكل صحيح
استبعاد/إقصاءال يستهدفوايستهدفونال يستهدفوايستهدفون

25=<5.193.80.01.16.2
31=<10.788.20.01.111.8
35=<15.983.00.01.117.0
38=<20.878.10.01.121.9
40=<24.874.10.01.125.9
42=<29.069.90.01.130.1
44=<33.565.40.01.134.6
46=<38.160.80.01.139.2
48=<43.055.80.01.144.1
50=<48.150.70.01.149.2
52=<53.145.70.01.154.2
54=<58.640.30.01.159.7
56=<63.335.60.01.164.4
58=<67.631.30.01.168.7
60=<71.927.00.11.173.0
62=<76.322.60.11.077.3
65=<82.016.90.11.083.0
68=<86.212.70.20.987.1
71=<89.79.20.40.890.4
78=<95.23.70.70.495.7
100=<98.90.01.10.098.9

الدمج، والتغطية غير المتكاملة، والتسرب، واإلقصاء الذين تم تصعيدهم ليصلوا إلى 100. تطبق بطاقة التقييم على عينة التحقق من الصحة.

حد فاصل 
لالستهداف
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(: حصة جميع أسر 2011دوالر في اليوم لخط الفقر بتعادل القوة الشرائية  21.70) 10الجدول 
ساوي الحد الفاصل أو أقل منه(، ينقاط نتيجة مجموع ال ى أنبمعنالمشاركين المعيشية المستهدفة )

، وحصة األسر المعيشية الفقيرة المستهدفة، وعدد التي تستهدف األسر المعيشية الفقيرةحصة 
 األسر المعيشية الفقيرة المستهدفة بنجاح لكل أسرة معيشية غير فقيرة مستهدفة بطريق الخطأ

حد فاصل 
لالستهداف

٪ نسبة جميع األسر 
المعيشية الذين يستهدفوا

٪ نسبة استهداف 
األسر المعيشية الفقيرة

٪ نسبة األسر المعيشية 
الفقيرة المستهدفة

الفقراء من األسر المعيشية المستهدفة 
مقابل كل أسرة معيشية غير فقيرة مستهدفة

الفقراء فقط يستهدفوا5.1100.05.2>=25
الفقراء فقط يستهدفوا10.7100.010.8>=31
الفقراء فقط يستهدفوا15.9100.016.1>=35
الفقراء فقط يستهدفوا20.8100.021.0>=38
40=<24.8100.025.05,224.4:1
42=<29.0100.029.36,112.8:1
44=<33.5100.033.87,057.2:1
46=<38.1100.038.54,116.5:1
48=<43.0100.043.53,604.3:1
50=<48.2100.048.72,936.7:1
52=<53.2100.053.73,242.0:1
54=<58.6100.059.32,882.9:1
56=<63.3100.064.03,111.3:1
58=<67.6100.068.42,048.9:1
60=<72.099.972.71,176.8:1
62=<76.499.977.1905.1:1
65=<82.199.882.9642.2:1
68=<86.499.787.1388.8:1
71=<90.099.690.7248.0:1
78=<95.999.396.3140.6:1
100=<100.098.9100.088.6:1

تطبق بطاقة التقييم على عينة التحقق من الصحة.
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 الفقر العشري األول )النسبة المئوية العشرية(خط  جداول
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(: نقاط النتائج وتقديرات خط الفقر العشري األول )النسبة المئوية العشرية() 2الجدول 
 احتماالت الفقر المقابلة لها

إذا كانت النتيجة الخاصة باألسرة المعيشية تساوى . . . 
فاإلحتماالت )بالنسبة المئوية( أن تكون تحت خط الفقر هى 

كما يلى:
25–051.3
31–2629.5
35–3216.5
38–3610.8
40–399.6
42–416.9
44–434.6
46–453.0
48–471.8
50–491.1
52–511.1
54–531.1
56–550.5
58–570.5
60–590.5
62–610.3
65–630.0
68–660.0
71–690.0
78–720.0
100–790.0  
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(: أخطاء في احتماالت الفقر بالنسبة ألسرة )النسبة المئوية العشرية(خط الفقر العشري األول ) 5الجدول 
الفروق بين القيم المقدرة والقيم المرصودة( حسب نطاق نقاط النتائج، المشارك المعيشية )متوسط 

 ووفًقا لفترات الثقة
الفرق بين التقدير والقيمة المرصودة

فترة الثقة )±نقطة مئوية(
99 في المئة95 في المئة90 في المائةخطأمجموع النقاط

25–09.7+4.15.06.3
31–266.8–5.15.66.2
35–320.6–3.03.64.8
38–360.1+2.12.43.0
40–392.8+1.92.43.1
42–415.8+0.50.60.8
44–430.9+1.11.41.9
46–452.2+0.40.40.5
48–470.1+0.80.91.2
50–491.3–1.21.31.6
52–510.9+0.20.20.3
54–530.1–0.60.81.0
56–551.0–1.01.01.4
58–570.5+0.00.00.1
60–590.9–0.91.01.4
62–610.3+0.00.00.0
65–630.2–0.20.20.3
68–660.00.00.00.0
71–692.8–2.22.42.8
78–720.00.00.00.0
100–790.00.00.00.0

تطبيق بطاقة األداء على 1000 اختبار ربط عندما تكون n (ن) = 16.384 من عينة التحقق من الصحة.  
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(: أخطاء في معدالت الفقر لعينة من السكان خط الفقر العشري األول )النسبة المئوية العشرية() 6الجدول 
مقدرة والقيم االختالفات بين القيم المن أسر المشاركين المعيشية في وقت ما معين )متوسط 

 العينة ووفًقا لفترات الثقة المرصودة(، حسب حجم
الفرق بين التقدير والقيمة المرصودةالعينة

فترة الثقة )±نقطة مئوية(حجم

n99 في المئة95 في المئة90 في المائةخطأ

10.7+39.164.173.7

40.4+18.225.337.9

80.2+13.016.525.6

160.1+9.211.416.0

320.1+6.37.810.8

640.2+4.85.67.0

1280.2+3.34.05.1

2560.2+2.32.73.5

5120.2+1.61.92.6

1,0240.2+1.11.41.8

2,0480.2+0.81.01.3

4,0960.2+0.60.71.0

8,1920.2+0.40.50.6

16,3840.2+0.30.30.4

تطبيق بطاقة التقييم على 1000 اختبار ربط من عينة التحقق من الصحة.
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(: النسب المئوية ألسر المشاركين المعيشية حسب نقاط الحد المئوية العشرية(خط الفقر العشري األول )النسبة ) 9الجدول 
 الفاصل وتصنيف االستهداف، إلى جانب معدل قياس األداء

معدل قياس األداءاستبعاد/إقصاء:تسرب:تغطية غير متكاملة:دمج:
دمجغير فقراءغير فقراءفقراءفقراء

+بشكل صحيحعن طريق الخطأعن طريق الخطأبشكل صحيح
استبعاد/إقصاءال يستهدفوايستهدفونال يستهدفوايستهدفون

25=<2.34.62.890.392.6
31=<4.02.96.786.490.4
35=<4.92.011.082.186.9
38=<5.51.415.377.883.3
40=<5.81.118.974.280.0
42=<6.00.923.070.176.0
44=<6.20.727.265.972.1
46=<6.30.631.861.467.7
48=<6.40.436.656.563.0
50=<6.50.341.651.558.0
52=<6.60.346.646.553.1
54=<6.70.252.041.147.8
56=<6.70.256.636.543.3
58=<6.70.260.932.239.0
60=<6.80.165.227.934.7
62=<6.80.169.623.630.3
65=<6.80.175.317.824.7
68=<6.80.179.613.620.4
71=<6.90.083.110.016.9
78=<6.90.089.04.111.0
100=<6.90.093.10.06.9

الدمج، والتغطية غير المتكاملة، والتسرب، واإلقصاء الذين تم تصعيدهم ليصلوا إلى 100. تطبق بطاقة التقييم على عينة التحقق من الصحة.

حد فاصل 
لالستهداف
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(: حصة جميع أسر المشاركين المعيشية خط الفقر العشري األول )النسبة المئوية العشرية() 10الجدول 
األسر حصة ساوي الحد الفاصل أو أقل منه(، ينقاط نتيجة مجموع ال بمعنى أنالمستهدفة )

، وحصة األسر المعيشية الفقيرة المستهدفة، وعدد األسر المعيشية التي تستهدف المعيشية الفقيرة
 الفقيرة المستهدفة بنجاح لكل أسرة معيشية غير فقيرة مستهدفة بطريق الخطأ

حد فاصل 
لالستهداف

٪ نسبة جميع األسر 
المعيشية الذين يستهدفوا

٪ نسبة استهداف 
األسر المعيشية الفقيرة

٪ نسبة األسر المعيشية 
الفقيرة المستهدفة

الفقراء من األسر المعيشية المستهدفة 
مقابل كل أسرة معيشية غير فقيرة مستهدفة

25=<5.145.333.70.8:1
31=<10.737.157.60.6:1
35=<15.930.570.50.4:1
38=<20.826.579.80.4:1
40=<24.823.684.70.3:1
42=<29.020.686.40.3:1
44=<33.518.690.20.2:1
46=<38.116.691.90.2:1
48=<43.015.093.60.2:1
50=<48.213.695.00.2:1
52=<53.212.495.50.1:1
54=<58.611.396.60.1:1
56=<63.310.697.50.1:1
58=<67.610.097.80.1:1
60=<72.09.498.60.1:1
62=<76.48.998.60.1:1
65=<82.18.399.20.1:1
68=<86.47.999.20.1:1
71=<90.07.7100.00.1:1
78=<95.97.2100.00.1:1
100=<100.06.9100.00.1:1

تطبق بطاقة التقييم على عينة التحقق من الصحة.
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 خط الفقر الخمسي األول )النسبة المئوية العشرون( جداول
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(: نقاط النتائج وتقديرات خط الفقر الخمسي األول )النسبة المئوية العشرون() 2الجدول 
 احتماالت الفقر المقابلة لها

إذا كانت النتيجة الخاصة باألسرة المعيشية تساوى . . . 
فاإلحتماالت )بالنسبة المئوية( أن تكون تحت خط الفقر هى 

كما يلى:
25–072.1
31–2651.1
35–3236.5
38–3628.8
40–3924.1
42–4120.1
44–4314.6
46–4511.8
48–478.6
50–498.6
52–514.4
54–533.9
56–552.9
58–571.8
60–591.6
62–611.0
65–630.4
68–660.4
71–690.4
78–720.1
100–790.0  
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(: أخطاء في احتماالت الفقر بالنسبة ألسرة )النسبة المئوية العشرون(خط الفقر الخمسي األول ) 5الجدول 
الفروق بين القيم المقدرة والقيم المرصودة( حسب نطاق نقاط النتائج، المشارك المعيشية )متوسط 

 ووفًقا لفترات الثقة
الفرق بين التقدير والقيمة المرصودة

فترة الثقة )±نقطة مئوية(
99 في المئة95 في المئة90 في المائةخطأمجموع النقاط

25–05.7+3.94.55.9
31–260.4–3.64.35.5
35–326.8–5.35.66.4
38–367.9–5.86.16.7
40–393.2–3.74.35.7
42–412.5+3.03.74.7
44–430.6+2.63.14.1
46–454.8+1.82.12.7
48–471.9–2.32.73.5
50–494.1+1.31.62.1
52–512.6+0.81.01.2
54–531.0–1.41.72.2
56–550.9+0.91.11.4
58–570.6+0.50.60.8
60–590.3–0.91.11.5
62–612.8–2.22.42.9
65–630.00.20.20.3
68–660.3+0.00.00.0
71–692.4–2.02.22.6
78–720.1+0.00.00.0
100–790.00.00.00.0

تطبيق بطاقة األداء على 1000 اختبار ربط عندما تكون n (ن) = 16.384 من عينة التحقق من الصحة.  
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اء في معدالت الفقر لعينة من (: أخطخط الفقر الخمسي األول )النسبة المئوية العشرون() 6الجدول 
مقدرة االختالفات بين القيم الالسكان من أسر المشاركين المعيشية في وقت ما معين )متوسط 

 العينة ووفًقا لفترات الثقة والقيم المرصودة(، حسب حجم
الفرق بين التقدير والقيمة المرصودةالعينة

فترة الثقة )±نقطة مئوية(حجم

n99 في المئة95 في المئة90 في المائةخطأ

10.3–55.069.085.1

40.5+26.633.046.3

80.5+17.922.429.6

160.4+12.715.522.2

320.1+9.010.614.8

640.2+6.47.610.5

1280.04.75.77.3

2560.1–3.33.95.0

5120.1–2.22.73.6

1,0240.2–1.72.02.6

2,0480.2–1.21.41.9

4,0960.2–0.81.01.3

8,1920.2–0.60.70.9

16,3840.2–0.40.50.7

تطبيق بطاقة التقييم على 1000 اختبار ربط من عينة التحقق من الصحة.
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(: النسب المئوية ألسر المشاركين المعيشية حسب نقاط الحد العشرون(خط الفقر الخمسي األول )النسبة المئوية ) 9الجدول 
 الفاصل وتصنيف االستهداف، إلى جانب معدل قياس األداء

معدل قياس األداءاستبعاد/إقصاء:تسرب:تغطية غير متكاملة:دمج:
دمجغير فقراءغير فقراءفقراءفقراء

+بشكل صحيحعن طريق الخطأعن طريق الخطأبشكل صحيح
استبعاد/إقصاءال يستهدفوايستهدفونال يستهدفوايستهدفون

25=<3.511.31.683.687.1
31=<6.38.54.480.887.1
35=<8.36.57.677.685.9
38=<9.94.910.974.384.2
40=<10.93.913.971.482.3
42=<11.73.117.367.979.6
44=<12.42.321.064.276.7
46=<12.91.925.260.072.9
48=<13.41.429.755.669.0
50=<13.71.134.550.864.5
52=<13.90.939.345.959.8
54=<14.10.644.540.754.9
56=<14.30.549.036.250.5
58=<14.40.453.232.046.4
60=<14.50.257.527.842.3
62=<14.70.161.723.538.2
65=<14.70.167.417.832.5
68=<14.70.171.713.628.3
71=<14.80.075.210.024.8
78=<14.80.081.14.118.9
100=<14.80.085.20.014.8

الدمج، والتغطية غير المتكاملة، والتسرب، واإلقصاء الذين تم تصعيدهم ليصلوا إلى 100. تطبق بطاقة التقييم على عينة التحقق من الصحة.

حد فاصل 
لالستهداف
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(: حصة جميع أسر المشاركين المعيشية خط الفقر الخمسي األول )النسبة المئوية العشرون() 10الجدول 
األسر حصة ساوي الحد الفاصل أو أقل منه(، ينقاط نتيجة مجموع ال بمعنى أنالمستهدفة )

، وحصة األسر المعيشية الفقيرة المستهدفة، وعدد األسر المعيشية التي تستهدف المعيشية الفقيرة
 الفقيرة المستهدفة بنجاح لكل أسرة معيشية غير فقيرة مستهدفة بطريق الخطأ

حد فاصل 
لالستهداف

٪ نسبة جميع األسر 
المعيشية الذين يستهدفوا

٪ نسبة استهداف 
األسر المعيشية الفقيرة

٪ نسبة األسر المعيشية 
الفقيرة المستهدفة

الفقراء من األسر المعيشية المستهدفة 
مقابل كل أسرة معيشية غير فقيرة مستهدفة

25=<5.168.123.62.1:1
31=<10.759.042.71.4:1
35=<15.952.156.11.1:1
38=<20.847.666.90.9:1
40=<24.844.073.80.8:1
42=<29.040.479.10.7:1
44=<33.537.284.20.6:1
46=<38.133.987.30.5:1
48=<43.031.190.70.5:1
50=<48.228.592.80.4:1
52=<53.226.193.70.4:1
54=<58.624.195.70.3:1
56=<63.322.696.70.3:1
58=<67.621.397.60.3:1
60=<72.020.298.40.3:1
62=<76.419.299.20.2:1
65=<82.117.999.60.2:1
68=<86.417.099.60.2:1
71=<90.016.4100.00.2:1
78=<95.915.4100.00.2:1
100=<100.014.8100.00.2:1

تطبق بطاقة التقييم على عينة التحقق من الصحة.
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 الخمسي الثاني )النسبة المئوية األربعون(خط الفقر  جداول
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(: نقاط النتائج وتقديرات خط الفقر الخمسي الثاني )النسبة المئوية األربعون() 2الجدول 
 احتماالت الفقر المقابلة لها

إذا كانت النتيجة الخاصة باألسرة المعيشية تساوى . . . 
فاإلحتماالت )بالنسبة المئوية( أن تكون تحت خط الفقر هى 

كما يلى:
25–089.9
31–2679.9
35–3267.9
38–3660.6
40–3955.0
42–4154.6
44–4345.8
46–4542.7
48–4731.1
50–4928.3
52–5120.9
54–5315.6
56–5511.0
58–5710.2
60–598.9
62–618.1
65–633.6
68–662.5
71–691.6
78–721.0
100–790.0  
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(: أخطاء في احتماالت الفقر بالنسبة ألسرة )النسبة المئوية األربعون(خط الفقر الخمسي الثاني ) 5الجدول 
الفروق بين القيم المقدرة والقيم المرصودة( حسب نطاق نقاط النتائج، المشارك المعيشية )متوسط 

 ووفًقا لفترات الثقة
الفرق بين التقدير والقيمة المرصودة

فترة الثقة )±نقطة مئوية(
99 في المئة95 في المئة90 في المائةخطأمجموع النقاط

25–04.5+2.93.54.7
31–260.7+3.13.74.8
35–324.9–4.24.45.6
38–361.8–3.84.56.5
40–393.9+4.35.26.4
42–416.2+4.04.76.2
44–436.6+3.94.46.0
46–459.1+3.64.35.5
48–470.6+3.44.05.2
50–490.1–3.33.94.9
52–518.5–6.06.36.8
54–535.9+1.72.02.6
56–553.5+1.72.02.8
58–572.3–2.83.44.3
60–592.0+1.72.02.5
62–611.2–2.32.73.4
65–630.4+0.91.01.3
68–661.8+0.40.40.5
71–691.4–1.51.82.6
78–720.9+0.10.10.2
100–790.00.00.00.0

تطبيق بطاقة األداء على 1000 اختبار ربط عندما تكون n (ن) = 16.384 من عينة التحقق من الصحة.  
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(: أخطاء في معدالت الفقر لعينة من خط الفقر الخمسي الثاني )النسبة المئوية األربعون() 6الجدول 
مقدرة االختالفات بين القيم الالسكان من أسر المشاركين المعيشية في وقت ما معين )متوسط 

 العينة ووفًقا لفترات الثقة والقيم المرصودة(، حسب حجم
الفرق بين التقدير والقيمة المرصودةالعينة

فترة الثقة )±نقطة مئوية(حجم

n99 في المئة95 في المئة90 في المائةخطأ

10.3+63.476.193.2

42.2+34.642.756.4

81.7+24.429.940.4

161.2+17.821.628.8

321.0+12.615.521.3

641.3+8.910.615.0

1281.3+6.47.610.2

2561.1+4.45.16.9

5121.1+2.93.64.8

1,0241.1+2.22.63.5

2,0481.1+1.62.02.7

4,0961.1+1.11.41.7

8,1921.1+0.81.01.3

16,3841.1+0.60.70.9

تطبيق بطاقة التقييم على 1000 اختبار ربط من عينة التحقق من الصحة.
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(: النسب المئوية ألسر المشاركين المعيشية حسب نقاط الحد المئوية األربعون(خط الفقر الخمسي الثاني )النسبة ) 9الجدول 
 الفاصل وتصنيف االستهداف، إلى جانب معدل قياس األداء

معدل قياس األداءاستبعاد/إقصاء:تسرب:تغطية غير متكاملة:دمج:
دمجغير فقراءغير فقراءفقراءفقراء

+بشكل صحيحعن طريق الخطأعن طريق الخطأبشكل صحيح
استبعاد/إقصاءال يستهدفوايستهدفونال يستهدفوايستهدفون

25=<4.427.00.767.972.3
31=<8.822.61.966.775.5
35=<12.518.93.465.277.7
38=<15.715.85.163.479.1
40=<17.813.66.961.679.5
42=<19.911.59.059.579.5
44=<22.09.511.557.179.1
46=<23.67.814.554.177.7
48=<25.36.217.850.876.1
50=<26.84.621.347.274.0
52=<28.13.425.143.571.6
54=<28.92.529.738.867.7
56=<29.52.033.834.764.2
58=<30.11.437.531.061.1
60=<30.50.941.527.157.6
62=<30.90.545.423.154.0
65=<31.20.250.917.748.9
68=<31.30.155.113.544.8
71=<31.40.058.69.941.4
78=<31.40.064.44.135.6
100=<31.40.068.60.031.4

الدمج، والتغطية غير المتكاملة، والتسرب، واإلقصاء الذين تم تصعيدهم ليصلوا إلى 100. تطبق بطاقة التقييم على عينة التحقق من الصحة.

حد فاصل 
لالستهداف
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(: حصة جميع أسر المشاركين المعيشية خط الفقر الخمسي الثاني )النسبة المئوية األربعون() 10الجدول 
األسر حصة ساوي الحد الفاصل أو أقل منه(، ينقاط نتيجة مجموع ال بمعنى أنالمستهدفة )

، وحصة األسر المعيشية الفقيرة المستهدفة، وعدد األسر المعيشية التي تستهدف المعيشية الفقيرة
 الفقيرة المستهدفة بنجاح لكل أسرة معيشية غير فقيرة مستهدفة بطريق الخطأ

حد فاصل 
لالستهداف

٪ نسبة جميع األسر 
المعيشية الذين يستهدفوا

٪ نسبة استهداف 
األسر المعيشية الفقيرة

٪ نسبة األسر المعيشية 
الفقيرة المستهدفة

الفقراء من األسر المعيشية المستهدفة 
مقابل كل أسرة معيشية غير فقيرة مستهدفة

25=<5.186.514.16.4:1
31=<10.782.528.14.7:1
35=<15.978.839.83.7:1
38=<20.875.349.83.0:1
40=<24.872.056.72.6:1
42=<29.068.863.42.2:1
44=<33.565.769.91.9:1
46=<38.162.075.11.6:1
48=<43.058.780.41.4:1
50=<48.255.785.31.3:1
52=<53.252.889.31.1:1
54=<58.649.391.91.0:1
56=<63.346.693.70.9:1
58=<67.644.595.70.8:1
60=<72.042.497.10.7:1
62=<76.440.598.30.7:1
65=<82.138.099.30.6:1
68=<86.436.399.60.6:1
71=<90.034.999.90.5:1
78=<95.932.8100.00.5:1
100=<100.031.4100.00.5:1

تطبق بطاقة التقييم على عينة التحقق من الصحة.
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 خط الفقر األوسط )النسبة المئوية الخمسون( جداول
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(: نقاط النتائج وتقديرات احتماالت خط الفقر األوسط )النسبة المئوية الخمسون() 2الجدول 
 الفقر المقابلة لها

إذا كانت النتيجة الخاصة باألسرة المعيشية تساوى . . . 
فاإلحتماالت )بالنسبة المئوية( أن تكون تحت خط الفقر هى 

كما يلى:
25–094.1
31–2686.9
35–3278.8
38–3673.2
40–3971.1
42–4169.7
44–4359.2
46–4554.7
48–4744.0
50–4940.3
52–5140.2
54–5327.8
56–5521.8
58–5718.5
60–5915.4
62–6115.4
65–639.0
68–666.2
71–693.6
78–722.4
100–790.2  
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(: أخطاء في احتماالت الفقر بالنسبة ألسرة الخمسون(خط الفقر األوسط )النسبة المئوية ) 5الجدول 
الفروق بين القيم المقدرة والقيم المرصودة( حسب نطاق نقاط النتائج، المشارك المعيشية )متوسط 

 ووفًقا لفترات الثقة
الفرق بين التقدير والقيمة المرصودة

فترة الثقة )±نقطة مئوية(
99 في المئة95 في المئة90 في المائةخطأمجموع النقاط

25–01.5–1.31.41.7
31–264.9–3.33.53.9
35–325.9–4.24.44.7
38–364.7+3.74.46.0
40–391.9–3.64.35.8
42–418.1+4.04.96.3
44–436.1+3.94.66.2
46–459.4+3.64.25.6
48–470.9–3.54.25.5
50–491.7+3.44.05.3
52–516.0–4.85.25.8
54–5312.3+2.22.63.4
56–552.0–3.33.95.3
58–578.6–6.26.57.5
60–591.7+2.73.14.1
62–613.8+2.32.83.6
65–633.4+1.11.31.8
68–661.3+1.62.02.5
71–691.9–1.92.22.8
78–721.0+0.60.81.0
100–790.2+0.10.10.1

تطبيق بطاقة األداء على 1000 اختبار ربط عندما تكون n (ن) = 16.384 من عينة التحقق من الصحة.  
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نة من السكان من (: أخطاء في معدالت الفقر لعيخط الفقر األوسط )النسبة المئوية الخمسون() 6الجدول 
مقدرة والقيم االختالفات بين القيم الأسر المشاركين المعيشية في وقت ما معين )متوسط 

 العينة ووفًقا لفترات الثقة المرصودة(، حسب حجم
الفرق بين التقدير والقيمة المرصودةالعينة

فترة الثقة )±نقطة مئوية(حجم

n99 في المئة95 في المئة90 في المائةخطأ

12.5+71.077.389.0

42.3+37.945.857.5

82.1+26.632.641.1

161.5+19.622.730.5

321.4+14.016.120.8

641.4+9.211.015.5

1281.4+6.78.010.1

2561.2+4.45.47.5

5121.2+3.44.15.2

1,0241.2+2.52.93.9

2,0481.2+1.72.12.7

4,0961.2+1.21.52.0

8,1921.2+0.91.01.4

16,3841.2+0.60.71.0

تطبيق بطاقة التقييم على 1000 اختبار ربط من عينة التحقق من الصحة.
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المشاركين المعيشية حسب نقاط الحد الفاصل (: النسب المئوية ألسر خط الفقر األوسط )النسبة المئوية الخمسون() 9الجدول 
 وتصنيف االستهداف، إلى جانب معدل قياس األداء

معدل قياس األداءاستبعاد/إقصاء:تسرب:تغطية غير متكاملة:دمج:
دمجغير فقراءغير فقراءفقراءفقراء

+بشكل صحيحعن طريق الخطأعن طريق الخطأبشكل صحيح
استبعاد/إقصاءال يستهدفوايستهدفونال يستهدفوايستهدفون

25=<4.835.80.359.163.9
31=<9.730.91.058.468.1
35=<13.926.62.057.571.4
38=<17.523.03.356.273.7
40=<20.420.24.455.075.4
42=<23.117.55.953.576.6
44=<25.714.97.851.677.3
46=<27.812.810.349.277.0
48=<30.210.412.946.676.7
50=<32.38.215.843.675.9
52=<34.46.218.740.775.1
54=<35.74.923.036.572.2
56=<36.83.826.532.969.7
58=<37.92.629.729.767.7
60=<38.71.933.326.164.8
62=<39.31.337.122.461.7
65=<39.90.742.217.257.1
68=<40.20.446.213.353.5
71=<40.40.149.69.850.3
78=<40.60.055.34.144.7
100=<40.60.059.40.040.6

الدمج، والتغطية غير المتكاملة، والتسرب، واإلقصاء الذين تم تصعيدهم ليصلوا إلى 100. تطبق بطاقة التقييم على عينة التحقق من الصحة.

حد فاصل 
لالستهداف
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(: حصة جميع أسر المشاركين المعيشية خط الفقر األوسط )النسبة المئوية الخمسون() 10الجدول 
األسر حصة ساوي الحد الفاصل أو أقل منه(، ينقاط نتيجة مجموع ال بمعنى أنالمستهدفة )

، وحصة األسر المعيشية الفقيرة المستهدفة، وعدد األسر المعيشية التي تستهدف المعيشية الفقيرة
 الفقيرة المستهدفة بنجاح لكل أسرة معيشية غير فقيرة مستهدفة بطريق الخطأ

حد فاصل 
لالستهداف

٪ نسبة جميع األسر 
المعيشية الذين يستهدفوا

٪ نسبة استهداف 
األسر المعيشية الفقيرة

٪ نسبة األسر المعيشية 
الفقيرة المستهدفة

الفقراء من األسر المعيشية المستهدفة 
مقابل كل أسرة معيشية غير فقيرة مستهدفة

25=<5.193.711.814.9:1
31=<10.790.723.99.8:1
35=<15.987.634.47.1:1
38=<20.884.343.25.4:1
40=<24.882.250.24.6:1
42=<29.079.756.93.9:1
44=<33.576.763.33.3:1
46=<38.173.068.62.7:1
48=<43.170.174.42.3:1
50=<48.267.179.72.0:1
52=<53.264.784.81.8:1
54=<58.660.988.01.6:1
56=<63.358.190.71.4:1
58=<67.656.193.51.3:1
60=<72.053.795.31.2:1
62=<76.451.596.91.1:1
65=<82.148.698.30.9:1
68=<86.446.599.10.9:1
71=<90.044.999.70.8:1
78=<95.942.3100.00.7:1
100=<100.040.6100.00.7:1

تطبق بطاقة التقييم على عينة التحقق من الصحة.



 

 165 

 
 
 

 )النسبة المئوية الستون(خط الفقر الخمسي الثالث  جداول
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(: نقاط النتائج وتقديرات خط الفقر الخمسي الثالث )النسبة المئوية الستون() 2الجدول 
 احتماالت الفقر المقابلة لها

إذا كانت النتيجة الخاصة باألسرة المعيشية تساوى . . . 
فاإلحتماالت )بالنسبة المئوية( أن تكون تحت خط الفقر هى 

كما يلى:
25–097.0
31–2692.1
35–3288.2
38–3684.1
40–3981.4
42–4179.2
44–4373.6
46–4568.6
48–4756.6
50–4956.6
52–5156.2
54–5345.1
56–5536.2
58–5730.0
60–5924.0
62–6124.0
65–6316.0
68–6611.6
71–698.0
78–725.5
100–790.6  
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(: أخطاء في احتماالت الفقر بالنسبة ألسرة الستون(خط الفقر الخمسي الثالث )النسبة المئوية ) 5الجدول 
الفروق بين القيم المقدرة والقيم المرصودة( حسب نطاق نقاط النتائج، المشارك المعيشية )متوسط 

 ووفًقا لفترات الثقة
الفرق بين التقدير والقيمة المرصودة

فترة الثقة )±نقطة مئوية(
99 في المئة95 في المئة90 في المائةخطأمجموع النقاط

25–00.1–0.91.11.4
31–261.3–1.72.02.6
35–320.1–2.12.63.3
38–364.3+3.44.05.1
40–390.7–3.33.95.1
42–419.5+3.84.86.2
44–433.6–3.33.64.5
46–452.6+3.54.15.4
48–470.9–3.64.55.6
50–496.3+3.54.35.7
52–510.6–3.54.15.7
54–5310.5+3.23.84.7
56–551.7–3.74.46.0
58–5710.9–7.47.78.9
60–590.7+3.13.64.8
62–612.6–3.54.15.4
65–634.6+1.82.23.0
68–663.8+2.02.33.0
71–691.6–2.63.04.1
78–721.4+1.21.41.8
100–790.5–0.70.81.2

تطبيق بطاقة األداء على 1000 اختبار ربط عندما تكون n (ن) = 16.384 من عينة التحقق من الصحة.  
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(: أخطاء في معدالت الفقر لعينة من خط الفقر الخمسي الثالث )النسبة المئوية الستون() 6الجدول 
مقدرة االختالفات بين القيم الالسكان من أسر المشاركين المعيشية في وقت ما معين )متوسط 

 العينة ووفًقا لفترات الثقة والقيم المرصودة(، حسب حجم
الفرق بين التقدير والقيمة المرصودةالعينة

فترة الثقة )±نقطة مئوية(حجم

n99 في المئة95 في المئة90 في المائةخطأ

11.3+71.878.792.7

41.2+39.147.359.4

81.2+29.334.045.9

161.2+20.223.833.1

320.9+14.016.723.3

641.1+10.111.916.0

1281.2+7.38.510.5

2561.2+4.85.87.6

5121.1+3.54.35.5

1,0241.1+2.63.13.9

2,0481.1+1.92.22.9

4,0961.1+1.31.52.1

8,1921.1+0.91.11.4

16,3841.1+0.70.70.9

تطبيق بطاقة التقييم على 1000 اختبار ربط من عينة التحقق من الصحة.
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(: النسب المئوية ألسر المشاركين المعيشية حسب نقاط الحد المئوية الستون(خط الفقر الخمسي الثالث )النسبة ) 9الجدول 
 الفاصل وتصنيف االستهداف، إلى جانب معدل قياس األداء

معدل قياس األداءاستبعاد/إقصاء:تسرب:تغطية غير متكاملة:دمج:
دمجغير فقراءغير فقراءفقراءفقراء

+بشكل صحيحعن طريق الخطأعن طريق الخطأبشكل صحيح
استبعاد/إقصاءال يستهدفوايستهدفونال يستهدفوايستهدفون

25=<4.945.10.249.854.7
31=<10.040.00.749.359.3
35=<14.535.51.448.663.1
38=<18.631.52.247.766.3
40=<21.828.33.047.068.8
42=<24.925.14.145.970.8
44=<28.221.85.244.873.0
46=<31.218.86.943.174.4
48=<34.315.88.841.275.5
50=<37.013.011.138.875.9
52=<39.810.213.436.676.4
54=<42.08.116.733.375.2
56=<43.86.319.530.474.2
58=<45.54.622.227.873.2
60=<46.73.425.324.771.3
62=<47.92.228.521.569.3
65=<48.81.233.316.765.5
68=<49.40.737.012.962.3
71=<49.70.340.39.659.3
78=<50.00.045.94.154.1
100=<50.00.050.00.050.0

الدمج، والتغطية غير المتكاملة، والتسرب، واإلقصاء الذين تم تصعيدهم ليصلوا إلى 100. تطبق بطاقة التقييم على عينة التحقق من الصحة.

حد فاصل 
لالستهداف
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(: حصة جميع أسر المشاركين المعيشية خط الفقر الخمسي الثالث )النسبة المئوية الستون() 10الجدول 
األسر حصة ساوي الحد الفاصل أو أقل منه(، ينقاط نتيجة مجموع ال ى أنبمعنالمستهدفة )

، وحصة األسر المعيشية الفقيرة المستهدفة، وعدد األسر المعيشية التي تستهدف المعيشية الفقيرة
 الفقيرة المستهدفة بنجاح لكل أسرة معيشية غير فقيرة مستهدفة بطريق الخطأ

حد فاصل 
لالستهداف

٪ نسبة جميع األسر 
المعيشية الذين يستهدفوا

٪ نسبة استهداف 
األسر المعيشية الفقيرة

٪ نسبة األسر المعيشية 
الفقيرة المستهدفة

الفقراء من األسر المعيشية المستهدفة 
مقابل كل أسرة معيشية غير فقيرة مستهدفة

25=<5.195.89.822.9:1
31=<10.793.520.014.4:1
35=<15.991.329.010.5:1
38=<20.889.337.18.3:1
40=<24.887.943.57.3:1
42=<29.085.949.86.1:1
44=<33.584.456.55.4:1
46=<38.182.062.44.6:1
48=<43.079.668.53.9:1
50=<48.276.974.03.3:1
52=<53.274.879.53.0:1
54=<58.671.583.92.5:1
56=<63.369.187.52.2:1
58=<67.667.290.92.1:1
60=<72.064.893.31.8:1
62=<76.462.795.61.7:1
65=<82.159.597.61.5:1
68=<86.457.198.61.3:1
71=<90.055.299.31.2:1
78=<95.952.199.91.1:1
100=<100.050.0100.01.0:1

تطبق بطاقة التقييم على عينة التحقق من الصحة.
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 الفقر الخمسي الرابع )النسبة المئوية الثمانون(خط  جداول
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(: نقاط النتائج وتقديرات خط الفقر الخمسي الرابع )النسبة المئوية الثمانون() 2الجدول 
 احتماالت الفقر المقابلة لها

إذا كانت النتيجة الخاصة باألسرة المعيشية تساوى . . . 
فاإلحتماالت )بالنسبة المئوية( أن تكون تحت خط الفقر هى 

كما يلى:
25–099.7
31–2698.6
35–3296.2
38–3695.7
40–3995.5
42–4195.2
44–4395.2
46–4592.1
48–4784.3
50–4984.3
52–5183.8
54–5379.5
56–5572.2
58–5763.5
60–5959.8
62–6151.6
65–6344.8
68–6641.4
71–6930.4
78–7221.8
100–796.2  
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(: أخطاء في احتماالت الفقر بالنسبة ألسرة الرابع )النسبة المئوية الثمانون(خط الفقر الخمسي ) 5الجدول 
الفروق بين القيم المقدرة والقيم المرصودة( حسب نطاق نقاط النتائج، المشارك المعيشية )متوسط 

 ووفًقا لفترات الثقة
الفرق بين التقدير والقيمة المرصودة

فترة الثقة )±نقطة مئوية(
99 في المئة95 في المئة90 في المائةخطأمجموع النقاط

25–00.7+0.60.71.0
31–261.7+1.51.82.3
35–323.0–1.71.71.8
38–363.9+2.42.83.7
40–390.2–1.82.22.9
42–4112.7+3.64.35.7
44–430.8–1.21.51.9
46–452.1+2.22.63.5
48–475.3–3.84.04.4
50–492.8+2.83.24.0
52–514.7+2.93.44.4
54–5312.1+3.23.94.8
56–557.4+3.84.55.6
58–572.8–3.54.35.5
60–595.2+4.04.76.1
62–614.1+3.84.76.0
65–636.6+3.13.74.9
68–666.8+3.64.25.1
71–697.8+3.03.74.9
78–727.5–5.35.55.9
100–792.8+1.11.31.8

تطبيق بطاقة األداء على 1000 اختبار ربط عندما تكون n (ن) = 16.384 من عينة التحقق من الصحة.  
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(: أخطاء في معدالت الفقر لعينة من نون(خط الفقر الخمسي الرابع )النسبة المئوية الثما) 6الجدول 
مقدرة االختالفات بين القيم الالسكان من أسر المشاركين المعيشية في وقت ما معين )متوسط 

 العينة ووفًقا لفترات الثقة والقيم المرصودة(، حسب حجم
الفرق بين التقدير والقيمة المرصودةالعينة

فترة الثقة )±نقطة مئوية(حجم

n99 في المئة95 في المئة90 في المائةخطأ

10.8+69.076.986.7

41.3+36.743.559.4

82.0+28.034.143.1

162.3+20.724.432.4

322.5+14.016.421.5

642.8+10.512.115.3

1282.9+7.48.811.0

2563.0+5.26.38.0

5122.8+3.74.45.8

1,0242.8+2.63.14.1

2,0482.8+1.92.22.9

4,0962.8+1.31.52.1

8,1922.8+0.91.11.4

16,3842.8+0.60.71.0

تطبيق بطاقة التقييم على 1000 اختبار ربط من عينة التحقق من الصحة.
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(: النسب المئوية ألسر المشاركين المعيشية حسب نقاط الحد المئوية الثمانون(خط الفقر الخمسي الرابع )النسبة ) 9الجدول 
 الفاصل وتصنيف االستهداف، إلى جانب معدل قياس األداء

معدل قياس األداءاستبعاد/إقصاء:تسرب:تغطية غير متكاملة:دمج:
دمجغير فقراءغير فقراءفقراءفقراء

+بشكل صحيحعن طريق الخطأعن طريق الخطأبشكل صحيح
استبعاد/إقصاءال يستهدفوايستهدفونال يستهدفوايستهدفون

25=<5.166.10.128.833.9
31=<10.560.60.228.739.2
35=<15.755.50.328.644.3
38=<20.350.80.528.448.7
40=<24.147.00.728.252.3
42=<28.043.21.027.855.8
44=<32.239.01.327.659.7
46=<36.334.81.827.163.4
48=<40.830.32.226.667.5
50=<45.026.13.225.770.7
52=<48.922.24.324.673.5
54=<52.918.25.823.176.0
56=<56.115.07.221.777.8
58=<59.112.08.620.379.4
60=<61.69.510.518.480.0
62=<64.07.112.416.580.5
65=<66.74.415.513.480.1
68=<68.42.818.110.879.1
71=<69.31.920.78.177.4
78=<70.90.225.03.974.8
100=<71.10.028.90.071.1

الدمج، والتغطية غير المتكاملة، والتسرب، واإلقصاء الذين تم تصعيدهم ليصلوا إلى 100. تطبق بطاقة التقييم على عينة التحقق من الصحة.

حد فاصل 
لالستهداف
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(: حصة جميع أسر المشاركين المعيشية خط الفقر الخمسي الرابع )النسبة المئوية الثمانون() 10الجدول 
األسر حصة ساوي الحد الفاصل أو أقل منه(، ينقاط نتيجة مجموع ال بمعنى أنالمستهدفة )

، وحصة األسر المعيشية الفقيرة المستهدفة، وعدد األسر المعيشية التي تستهدف المعيشية الفقيرة
 الفقيرة المستهدفة بنجاح لكل أسرة معيشية غير فقيرة مستهدفة بطريق الخطأ

حد فاصل 
لالستهداف

٪ نسبة جميع األسر 
المعيشية الذين يستهدفوا

٪ نسبة استهداف 
األسر المعيشية الفقيرة

٪ نسبة األسر المعيشية 
الفقيرة المستهدفة

الفقراء من األسر المعيشية المستهدفة 
مقابل كل أسرة معيشية غير فقيرة مستهدفة

25=<5.198.97.191.8:1
31=<10.798.514.866.5:1
35=<15.998.422.060.0:1
38=<20.897.628.540.7:1
40=<24.897.333.936.6:1
42=<29.096.439.326.7:1
44=<33.596.145.224.8:1
46=<38.195.351.120.3:1
48=<43.194.857.418.2:1
50=<48.293.463.314.1:1
52=<53.292.068.811.5:1
54=<58.790.274.49.2:1
56=<63.388.678.97.8:1
58=<67.787.383.16.9:1
60=<72.085.586.65.9:1
62=<76.483.890.05.2:1
65=<82.281.293.84.3:1
68=<86.479.196.13.8:1
71=<90.077.097.43.3:1
78=<95.973.999.72.8:1
100=<100.071.1100.02.5:1

تطبق بطاقة التقييم على عينة التحقق من الصحة.  
 


