مثــــال 14

 -Iالتعريف اإلحصائي

الترخيص

 -01واليـة............................. :
 -02رقم دائرة التعداد:
 -03رقم مقاطعة التعداد:
 -04رقم المسكن:
 -05معتمدية.............................................. :
 -06منطقة................................................ :

 -07صنف المقاطعة:
مقاطعة في بلدية

-

وينص الفصل  26على اإلجراءا ت الممكن إتخاذها عند اإلمتناع عن اإلجابة على إستمارات المسوحات اإلحصائية أواإلدالء بإجابات
منقوصة أو غير صحيحة.

(ضع حلقة حول رمز الجواب المناسب)

 -02رقم العمارة أو مبنى السكن الجماعي اآلخر
 -03إن عمارة سكنية بيّن رقم طابق المسكن
 -04نوع المسكن:
 -1دار عربي –برج –حوش
 -2فيال او طابق فيال
 -3منزل صغير متفرع عن فيال
 -4شقة بعمارة (برتمان ،علي)
 -5مسكن في وكالة
 -6قربي ،معمرة ،كيب ،براكة ،خيمة ،قيطون
 -7مسكن من نوع آخر (مغارة…)
 -8محل غير معد أصال للسكنى (حانوت)... ،
 -05مواد بناء الجدران الخارجية:
 -1حجر ،ياجور ،كنتول (مبني بالسيمان أو بالبغلي)
 -2مواد أخرى ،أذكرها…....……………………….……… :
 -06مواد بناء السقف :
 -1دالة
 -2دمس ،قرمود ،لوح
 -3مواد أخرى أذكرها.......................................................... :

 -08عدد الغرف بالمسكن:

ويطالب الفصل  6األشخاص الطبيعيين والمعنويين باإلجابة بكل دقة وفي اآلجال المحددة على إستمارات المسوحات اإلحصائية.
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 -13الدشرة األساسية................................... :
 -14رقمها بالمنطقة:
 -15رقم القسم:
 -16رقم الخلية:
 -17رقم الواجهة:

}

 -07سنة انتهاء بناء المسكن:

عدد  2004/1مؤرخ في  15مارس 2004

مقاطعة في دشرة أساسية

 –01صنف المبنى الذي ينتمي إليه المسكن:
 -1عمارة سكنية
 -2مبنى سكني جماعي آخر
 -3مسكن مستقل
← س 04
 -4مبنى غير سكني

من  28أفريل إلى  25ماي 2004

هـــــــــــــــام  :تنطبق على هذا التعداد أحكام القانون عدد  32لسنة  1999المؤرخ في  13أفريل  1999و المتعلق بالمنظومة
الوطنية لإلحصاء وخاصة منها الفصول  5و 6و:26
و يتعلّق الفصل  5بالسراإلحصائي الذي يتمثل في عدم الكشف من قبل المصلحة التي تمتلك المعلومة عن المعطيات الشخصية
المضمنة باستمارات المسوحات اإلحصائية مع اإلشارة إلى أنه اليمكن إستعمال المعلومات الشخصية ذات الصبغة اإلقتصادية أوالمالية
لغايات ذات عالقة بالمراقبة الجبائية أو اإلقتصادية أو اإلجتماعية .
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 -08بلدية..................................................:
 -09دائرة بلدية.......................................... :
 -10رقم القسم:
 -11رقم الخلية:
 -12رقم الواجهة:

 -IIالمسـكــــن

إستمـارة التعـداد

(مسكـن  /أ سـرة)

3

مقاطعة في جهة طبيعية

 -18رقم الجهة الطبيعية:
 -19الوسط  -1:منعزل  -2دشرة ثانوية
 -20الدشرة الثانوية.......................................... :
 -21رقم مجموعة األسر المنعزلة أو رقم
الدشرة الثانوية:

عنوان المسكن.........................................................................................................

 -09بكم تقدر المساحة المغطاة للمسكن (م)2؟
 -1أقل من  50م2
 -2بين  50و 99م2
 -3بين  100و 149م2
 -4بين  150و 199م2
 200 -5م 2فأكثر

 -18هل بالمسكن مأوى مبني يستعمل للسيارة ؟
 -1نعم

بعد المسكن عن أقرب:

 -1نعم

 -12هل أن المسكن مرتبط بشبكة توزيع المياه؟
 -1نعم

 -2ال

 -13هل يوجد بالمسكن ماجل أو فسقية؟
 -1نعم

 -2ال

 -14كيفية صرف المياه المستعملة:
 -1مسكن مرتبط بشبكة تطهير
 -2بئر مغطي ،قمّة
 -3ساقية عريانة ،الطبيعة ،الواد
 -15صنف المرحاض بالمسكن:
 -1مرحاض مجهز بدفاق ماء
 -2مرحاض غير مجهز بدفاق ماء
 -3مرحاض خارج المسكن
 -16صنف بيت اإلستحمام بالمسكن:
 -1بيت استحمام مجهز
 -2دوش مجهز
 -3بيت استحمام غير مجهز أو مطهرة
 -4ليس بالمسكن بيت استحمام
 -17صنف المطبخ بالمسكن :
 -1مطبخ مجهز بحوض
 -2مطبخ بدون حوض
 -3ليس بالمسكن مطبخ

من  2كلم

 2و 4كلم

من  4كلم

1
1
1
1

2
2
2
2

3
3
3
3

 -20مدرسة إعدادية

 -1نعم

 -11الغاز الطبيعي

أقل

بين

أكثر

 -19مدرسة ابتدائية

هل أن المسكن مرتبط بشبكة؟
 -10النور الكهربائي

 -2ال

 -2ال
 -2ال

 -21معهد
 -22مستوصف أومركزصحي
(يقدم خدمات)

 -23إستغالل المسكن:
 -1مسكن آهل بالسكان
 -2مسكن ثانوي
 -3مسكن على ذمة أسرة مقيمة بالخارج
 -4مسكن شاغر ومعد للكراء
 -5مسكن شاغر ومعد للبيع
 -6مسكن شاغر وغير معد للكراء أو للبيع
 -7مسكن شاغرلسبب آخر
 -8مسكن في آخر مرحلة من بنائه (به األبواب والنوافذ)
وغير آهل بالسكان.
 -9مسكن مهجور (متروك وغير صالح للسكن)
 -24عدد األسر المقيمة بالمسكن:
قائمة رؤساء األسر المقيمة بالمسكن

رقم األسرة

إسم ولقب رئيس األسرة

جـدول  :Vالإرشـــادات الديـمـغـرافـيـــة

اتبع الترتيب التالي (بالنسبة للجداول المتعلقة باألفراد) :

 -1الجدول  : IVقائمة أفراد األسرة
 -2السؤال  -IVأ -الجدول  -IVب  ،الجدول - IVج
 -3الجدول  :Vاإلرشادات الديمغرافية
 -4الجدول  - Vأ  :اإلنجاب
 -5الجدول  :VIاإلرشادات التربوية والتكوينية
 -6الجدول  : VIIالتحرك والهجرة
 -7الجدول  -VIIأ :الهجرة للخارج
 -8الجدول  :VIIIالنشاط اإلقتصادي
 -9الجدول  :IXتكنولوجيات المعلومات واإلتصال
 -10الجدول  :Xاألشخاص من الفئة العمرية " 60سنة فما فوق"(المسنون)
 -11الجدول  :XIالصعوبات البدنية والذهنية والحسية (اإلعاقة)
-12الجدول  :XIIالنشاط في المجتمع المدني
 -13الجدول -XIIIأ :جدول إجمالي لألشخاص  -XIIIب :معطيات المراقبة

الجنس

االسم واللقب

بيّن
معتمدية إقامة
بيّن

اليـوم

حالة
اإلقامة

العدد الرتبي

حسب الترتيب التالي:
بين قرابة :
 رئيس األسرة وزوجته األبناء العزاب ابتداء من  -أفرادالنواة العائلية  -1مقيممع رئيسها
أصغرهم سنا
حاضر
 رئيس النواة العائلية األبناء المتزوجونمع رئيس األسرة (إذا
وأفراد عائلتهم
 -2مقيم
كانت األسرة بها أكثر
 بقية األقاربمتغيب
 بقية األفراد غير األقارب من نواة عائلية واحدة)()4

()5

()2

()1

الوالدين

 -1ذكر

 -2أ نثى

()3

الــوالدة

الوالدين

الجنسيـة

الحالـة

هل تزاول حاليا

المدنيـة

مرحلة تعليمية
أو تكوينية؟

عند الوالدة

جدول  :IVقائمـة أفـراد األسـرة
القرابة مع رئيس
النواة العائلية

تاريــــخ

مكان إقامة

جـدول :VI

والشهــر

والسنـــة

أذكر مثال:

 -1نعم

 تونسي -1أعزب

 -ليبي

عند الوالدة

 -جزائري

حسب التقسيم

 -مغربي

اإلداري الحالي

 -مصري

أو

 -فلسطيني

بلد إقامة

 -عراقي

الوالدين

 -فرنسي

بالنسبة

 -إيطالي

للمولودين

 -ألماني

 -2ال
 -2متزوج

←ع

13

 -3أرمل

 -4مطلق

بالخارج

()7

()6

()8

()10

()9

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

 – IVأ – هل هناك أفراد من األسرة لم يقع إحصاؤهم ؟ رضيع  -مسن  -معاق  -خادمة بيّاتة  -تلمـيذ أو طالب بمبيت  -عامل يقطن بحضيرة  -جندي  -شخص في إصالحية
ال ← أكتب ال .....
نعم ← ارجع إلى القائمة (عمود  )2وسجلـه
أو في سجن أو في مأوى  -مريض بمستشفى أو بعيادة  -مسافر أو متغيب لمدة ال تتجاوز  6أشهر وينوي العودة.

 - IVب -المقيمون المتغيبـــون مؤقتـــا

 -IVج -الزائــــــرون يــــوم التعـــــداد

االسم واللقب

العدد
الرتبي

مكان اإلقامة

مدة الغياب باأليام

سبب الغياب

()1

()2

()3

()4

()5

العدد
الرتبي
()1

االسم واللقب
()2

الجنس
 -1ذكر  2-أنثى
()3

مدة
الزيارة باأليام
()4

اإلرشادات التربوية والتكوينية بالنسبة لمواليد سنة  2001و ما قبلها ( 3سنوات فأكثر)

جدول  :VIIالتحــــرك والهجـــــرة

مزاولة التعليم و التكوين

القراءة

المستوى التعليمي

أعلي شهادة تعليم أو تكوين تحصلت عليها

إن كانت اإلجابة نعم في عمود  10أذكر:

والكتابة

لمن أجاب « نعم » بعمود 13

لمن أجاب « نعم » بعمود 13

المرحلة

لمن أجاب

أو أجاب من  8إلى  15بعمود 11

«ال أزاول »

ما هو أعلى مستوى تعليمي بلغته

إن نعم أذكر:

أذكر السنة

بعمود 10

بنجاح بما في ذلك تعليم الكبار ؟

شهادة تعليم

التي تزاول

أو تعليم

بيّن المرحلة و السنة

فيها حاليا

الكبار

تعليمك

بعمود 11

السنة

مرحلة ما قبل الدراسة
 -01روضة
.-02كتاب
 -03تحضيري

}

← إنتهى

مرحلة تعليمية

تكوينك

 -05ثانوي

السنة

(دروس إبتدائية ،تعليم أساسي)..،

هل تحصلت

 -2شهادة الباكالورياأومايعادلها

على شهادة

 -3شهادة تقني ساميأومايعادلها

نظام تعليمي قديم
هل تحسن

 -06عالي مرحلة قصيرة

 -1شهادة دون الباكالوريا

 -1كتاب ← ع 18

أو

 -04أساسي

المرحلة

أو من أجاب 14أو  15بعمود 11

تعليم
أو

 -2إبتدائي قديم

 -07عالي مرحلة طويلة
مرحلة تكوينية

4-6-5-7

 -8تدريب مهني بمدارس المهن

بعمود ()11

اللغات؟

 -9كفاءة مهنية ()CAP

← ع 18

(أي لغة)

إن أجاب :

 -1نعم

 -10تقني مهني ()BTP

 -4تعليم مهني (إعدا دي)

أذكر السنة التي

نظام تعليمي جديد

بلغتها بنجاح

تكوين ؟
 -1نعم

 -5أ سا سي
 -6ثا نوي جديد
تعليم عــالـي

 -12تدريب مهني

 8إلى 15

 -7عا لي مرحلة قصيرة

8-10-9-11

 -2ال

 -13تكوين مهني آخر

بعمود ()11

 -8عا لي مرحلة طويلة

12-13

← ع 18

 -14تأهيل للعمل أوتكوين تكميلي

← ع 14

 -2ال

← ع  -9 19تعليم الكبار←ع 18

 -15تكوين مستمر ,رسكلة
 -16تعليم الكبار

 -5إقتصاد  ،تصرف ،حقوق

 -1عـربـيـة

 -6العلوم األساسية
 -7إختصاص آخر

 -3أ نـقـلـيـزيـة

هل كنت

ما هو السبب

تقيم في

الرئيسيالنتقالك

المسكن الحالي

إلى مكان إقامتك

في أفريل 1999؟

الحالية؟
 -1البحث عن

( 5سنوا ت مضت)
 -1المسكن الحالي

←ع
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 -9شهادةالطب أو الصيدلة

 -5إسـبـانـيـة

 -10شهادة ماجستيرأوما يعادلها

 -6إ يـطـالـيـة

 -11شهادة الدكتورا

هل كنت تقيم؟

كنت تقيم بها
في أفريل 1999

 -1في منطقة
بلدية

البلد الذي كنت تقيم به
بالنسبة لمن كان يقيم

← ع 18

 -13مؤهل تقني مهني ()BTP

 -2في منطقة

بالخارج

غير بلدية

 -9لغة أخرى ،أ ذكرها

()12

()11

()13

()15

()14

 - Vأ  -اإلنجــــاب  :بالنسبة لكل امرأة متزوجة أوأرملة أو مطلقة
االسم

العدد
الرتبي

العمرعند
أول زواج لك

()1

()2

()3

عدد األبناء الذين أنجبتهم أحياء :
الذين توفوا
الذين هم على قيد الحياة

ذكور
()4

إناث
()5

ذكور
()6

إناث
()7

 -VIIأ -الهجرة
العدد
الرتبي
()1

1
2

()2

 -7العودة إلى

 -9سبب آخر
أذكره......... :

()18

()19

()21

()20

للخارج :هل إن أحد أقاربكم يقيم حاليا بالخارج وكان يقيم مع هذه األسرة في أفريل  1999؟  -1نعم

االسم واللقب

العائلة

 -8الدراسة

 -15شهادة تكوين أخرى

()16

 -5الزواج

مسقط الرأس

 -14مؤهل تقني سامي ()BTS

()17

مالئمة أكثر

 -6مصاحبة

 -8صـيـنـيـة

بعمود ()11

 -2العمل( نقلة)..
 -3اقتناء مسكن

أو

 -2مسكن آخر

 -7روسـيـة

شهادة تكوين

أذكر المعتمدية التي

الشغل

 -4ظروف السكن

 -4ألـمـانـيـة

 -12شهادة الكفاءة المهنية()CAP

 -0ال شيء ←ع 18

(أذكر 4لغات
على األكثر)

 -2فـرنـسـيـة

 -8شهادة مهندس

إن أجاب :

 -11تقني سامي ()BTS

أذكراللغات
التي تحسن
قراءتها وكتابتها

 -4األداب والعلوم اإلنسانية

شهادة

إن أجاب  :قراءة و كتابة  -3ثانوي قديم
لغة من

شهادة األستاذية في:

اللغات
التي تحسن
قراءتها وكتابتها

بالنسبة لمن أجاب مسكن آخر في أفريل 1999

()22

 -2ال إن نعم بين:

القرابة مع

الجنس

سنة

سنة

السبب الرئيسي

بلد اإلقامة

رئيس األسرة

 -1ذكر  -2أنثي

الوالدة

الهجرة

للهجرة

الحالي

()3

()4

()5

()6

()7

()8

جدول -VIIIالنشاط االقتصادي بالنسبة لمواليد  1989وما قبلها ( 15سنة فأكثر)

اإلشتغال خالل عدد ساعات وأيام العمل
األسبوع الماضي خالل األسبوع الماضي

العدد الرتبي

هل اشتغلت
خالل األسبوع
الماضي ( أي
 7أيام السابقة
ليوم اإلستجواب)
ولو لمدة ساعة أذكر عدد أذكر عدد
األيام
الساعات
واحدة في أي
قطاع كان بمقابل التي إشتغلت التي إشتغلت
أوبدون مقابل فيها خالل فيها خالل
األسبوع
األسبوع
(بإستثناء
الماضي
الماضي
األعمال
التطوعية في
الجمعيات)..،
← ع 33

 -1نعم

البحث
عن شغل

سبب عدم اإلشتغال

ما هو سبب عدم
اشتغالك خالل األسبوع
الماضي ؟
 -01عطلة،راحة،أو مرض
 -02رداءة الطقس
 -03توقف مؤقت لنشاط

}

ما هو اإلجراء الذي قمت

هل تبحث
عن شغل ؟

←

 -05االستعداد لالنطالق

}

الفعلي لمشروع خاص
أو تلقي وعد متأكد
للعمل كأجير
 -06عدم وجود شغل
 -07لم أرد االشتغال

 -1تسجيل بمكتب تشغيل
 -2مشاركة في مناظرات
إنتدا ب

←  -1نعم

 -3إرسال مطالب شغل أو

ع
30

-2ال
← إنتهى

بالمشغلين
 -4تسجيل لدى ا لعمدة

هل أنت
شهر وأنت
متفرغ
تبحث عن
ومستعد
شغل؟
لإلشتغال
خالل
األسبوعين (أذكر المدة
باألشهر)
القادمين
كأجير أو
كمستقل؟
منذ كم من

 -08األعمال المنزلية
 -09تلميذ أو طالب أو بصدد

 -6إتصال بصناديق أو
برامج حكومية

 -1نعم

()24

()23

()25

()26

()27

شغل؟

 -0ال لم ّ
أتخل
نعم تخليت:

 -1نعم
-2ال
← إنتهى

 -4لعدم مالءمة

-2ال
← إنتهى

الشغل مع المستوى
التعليميأوالتكويني
 -5في إنتظار
فرصة شغل أحسن
 -6لسبب آخر أذكره

 -9لم أ قم بأي إجراء

()28

سا بقا؟

مدة البحث عن

(غير قار)

( معاق ،مسن)...،
 -حالة أخرى(أذكرها)

متطلباتك خالل

 -3لطبيعة العمل

 -8إجراء آخر (أذكره)

 -11عاجز عن العمل

شغل ال تتالءم مع

 -2لبعد مكان العمل

 -7نقاط إنتدا ب

 -10متقاعد

تخليت عن فرصة هل إ شتغلت

 -1لضعف األ جر

أو ا لسلطة ا لمحلية
 -5طلب تراخيص إدارية

سابقا
هل سبق أن

إ تصال مبا شر

التكوين أوالتأهيل

-2ال
← ع 26

به للبحث عن شغل
خالل الشهر السابق
ليوم اإلستجواب؟

ع

المؤسسة أ و الشخص ذ ا ته 33
 -04الخدمة العسكرية

اإلجراءات الفعلية
للبحث عن شغل

التفرغ
للعمل

مدة البحث
عن شغل

فرص الشغل

اإلشتغال

()29

()31

()30

()32

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
 -Xاألشخاص من الفئة العمرية " 60سنة فما فوق"(مواليد سنة  1944وما قبلها :المسنون)
االسم

العدد
الرتبي

()1

()2

كيفية تغطية نفقات العالج :
 -1بطاقة عالج (مجاني أوبالتعريفةالمنخفضة)
 -2تأمين على المرض
( صناديق إجتماعية أو تأمين جماعي)
 -3علىنفقته الخاصة
()3

هل لك جراية تقاعدأودخل قار آخر؟
 -1جراية تقاعد(شيخوخة ،أرامل)...،
 -2دخل قار آخر(أجر ،عمل مستقل)...،
 -3ال
()4

-XIIIأ جدول إجمالي لألشخاص:
إن ال في ع 4
هل أنت في كفالة
أحد أفراد العائلة؟
 -1نعم
 -2ال
()5

إن ال في ع  5هل
تنتفع بمساعدات
إجتماعية؟
 -1نعم
 -2ال
()6

ذكـور
مقيمون
حاضرون
مقيمون
متغيبون
زائرون

إنــاث

جدول -VIIIالنشاط االقتصادي بالنسبة لمواليد  1989وما قبلها ( 15سنة فأكثر)
المهنة
أو
الحرفة

بالنسبة لكل من يشتغل اآلن أو لكل من إشتغل سابقا

الوضع
في
المهنة

أذكر المهنة أو الحرفة التي هل تشتغل (أو كنت
تتعاطاها أو كنت تتعاطاها؟ تشتغل)؟
أذكر مثال:

العدد الرتبي

 أستاذ جامعي طبيب مختص صيدلي مهندس فالحي معلم مستكتب خياط (تارزي) حجام جزار مربي دواجن سائق جرار عامل ميكانيكي معينة منزلية()33

 -1لحسابك الخاص
ولك أجراء
 -2لحسابك الخاص
بدون أجراء
 -3أجير
 -4متدرب
 -5معين عائلي
 -6حالة أخرى،
أذكرها
()34

إسم المؤسسة
أو
مكان العمل

أذكر إسم المؤسسة
التي تشتغل
(أو كنت تشتغل) بها

نشاط المؤسسة
أو
المشغل
أذكر مثال:
زراعة حبوب،

 -1إدارة أو مؤسسة
عمومية
 -2شركة عمومية
 -3شركة خاصة
تونسية
 -4شركة أجنبية أو
مختلطة
 -5محل خاص
 -6مسكن
 -7متجول
 -8ضيعة فالحية
 -9حضيرة بناء
 -10حضائر أخرى
 -11مكان آخر ،أذكره
()35

تصليح كهرباء
السيارات،

صفة العمل

عـدد
أ شهر
اإلشتغال

كيف ّ
تصنف
طبيعة عملك؟
 -1منتظم
 -2غيرمنتظم

صناعة أحذية،
تجارة تفصيل مواد غذائية

ماهو عـدد
األشهرالتي
إ شتغلت فيها
خالل السنة
السابقة؟

(إن أقل من شهر
أرمز لذلك
بصفرين)

تعليم ابتدائي عمومي
صناعة األدوية ....
()36

()37

()38

01
02
03
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05
06
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إن نعم
 -2ال
 -XIالصعوبات البدنية والذهنية والحسية (اإلعاقة) :هل يوجد من بين أفراد األسرة من يعاني من هذه الصعوبات تمنعه من القيام بوظائفه العادية؟  -1نعم
 نوع الصعوبات (اإلعاقة): سبب الصعوبات(اإلعاقة):العدد
هل لك بطاقة معاق
سبب
نوع
االسم
 -1إعاقة عضوية :مشلول (أو مبتور) اليد أو اليدين  -1منذ الوالدة
أوالساق أو الساقين ،عاجز تماما عن الحركة
 -2مرض مزمن
الرتبي
 -1نعم
الصعوبات
الصعوبات
 -2إعاقة ذهنية :متخلف ذهني
 -3مرض مهني
 -2ال
(اإلعاقة)
(اإلعاقة)
 -3إعاقة بصرية :أعمى أو شبه أعمى
 -4حادث شغل
 -4إعاقة سمعية :أصم
 -5حادث مرور
()5
()4
()3
()2
()1
 -5إعاقة نطقية :أبكم
 -6حادث منزلي
 -6إعاقة سمعية ونطقية:أصم وأبكم
 -7حادث آخر
 -7إعاقة متعددة
 -8كبر السن
 -8مرض عقلي :مختبل.
 -9سبب أخرأذكره.

 -IIIاألســـرة :

(ضع حلقة حول رمز الجواب المناسب )

 -01رقم األسرة بالمسكن

إسم و لقب رئيس األسرة......................................
 -06الوسيلة األساسية لإنارة المسكن :
األسرة :
-02
 -1تيار كهربائي (ستاغ)  :لألسرة اشتراك (فاتورة)
 -1أسرة عادية
 -2تيار كهربائي (ستاغ)  :ليس لألسرة اشتراك
 -2أسرة جماعية (صنفها) -3 ...................................تيار كهربائي بالطاقة الشمسية
 -4تيار كهربائي آخر
 -03المورد األساسي للماء الصالح للشرب :
 -5قازة أو لمبارة
 -1ماء سبالة  :لألسرة اشتراك (فاتورة)
← س6
 -6وسيلة أخرى ،أذكرها ……………………:
 -2ماء سبالة  :ليس لألسرة اشتراك (فاتورة)
 -3ماجل خاص أو فسقية خاصة
 09 -08 -07المصدر األساسي للطاقة المستعملة:
 -4بئر خاص
 -07للطبـخ  -08لتسخين  -09للتدفئة
المصدر
 -5ماجل عمومي أو فسقية عمومية
الماء
 -6بئر عمومي غير مجهز
1
1
1
 -1شبكة الغاز
 -7سبالة عمومية مرتبطة بشبكة الصوناد
← س5
2
2
2
 -2غاز القارورة
 -8سبالة أو عين ماء أوبئر تحت تصرف
3
3
3
 -3بترول
جمعية ذات مصلحة مشتركة (جمعية مائية)
4
4
4
 -4مازوط ،فيول
 -9عين غير مهيأة
5
5
5
 -5كهرباء
 -10واد

}

}

 -04لكل من أجاب في السؤال( )03بـ  3أو  4أو  5أو 6
أو  9أو( 10المورد األساسي غير ماء السبالة):
هل تستعمل األسرة في وقت ما من السنة ماء سبالة
(أو عين

مرتبطة بشبكة الصوناد أو ماء سبالة

 -6الطاقة الشمسية

6

6

6

 -7فحم

7

7

7

 -8حطب أغصان

8

8

8

 -9ليس هناك استعمال

9

9

9

 -5هل يستعمل أحد أفراد األسرة األنترنات (داخل أوخارج المنزل) ؟

 -1نعم ←

 -13دراجة

1

2

هل لألسرة؟

نعم

ال

 -14دراجة نارية

1

2

 -20ثالجة

1

2

 -15سيارة

1

2

 -21مجمد

1

2

 -22آلة طبخ بالفرن

1

2

 -16راديو مسجلة

1

2

 -23آلة غسل الثياب

1

2

 -17تلفزة

1

2

 -24آلة غسل األواني

1

2

 -18برابول

1

2

 -25تكييف مركزي أو موضعي

1

2

 -19مكتبة (كتب)...

1

2

 -26تدفئة مركزية

1

2

وسائل الثقافة والرفاهة:

 -1هل لألسرة هاتف قار ؟

 -1نعم

 -2هل ألحد أفراد األسرة هاتف جوال ؟

 -1نعم

 -2ال

 -3إن نعم أذكرأسماء األشخاص الذين بحوزتهم هاتف جوال ثم سجل عددهم الرتبي:

العدد الرتبي

اإلسم
................................................................-

...............................-

................................-

...............................-

االسم
()1

العدد

العدد الرتبي

 -XIIIب) معطيات المراقبة :

إن نعم بالسؤال ( - :)5أذكراألفراد الذين يستخدمون األنترنات

المسكن

اإلسم
...............................-

 بين بالنسبة لكل فرد أماكن إستخدام األنترنات عامة بين بالنسبة لكل فرد عدد ساعات اإلبحار في كل مكان من هذه األماكن خالل األسبوع الماضيمقر العمل

 -1نعم

 -2ال

 -2ال

 -IXأ -مكان إستخدام األنترنات وساعات اإلبحار							:

مقر الدراسة

 -1نعم

 -2ال

 -IXتكنولوجيات المعلومات واإلتصال:

 -2ال

 -IXأ

وسائل النقل  :هل لألسرة؟ نعم

ال

مواد التجهيزالمنزلي :

 28-هل تقوم األسرة بتربية الماشية؟

 -2ال

 -4هل لألسرة حاسوب ؟

 -12عدد الغرف التي تستعملها األسرة :

الفالحـــــة  27- :هل تستغل األسرة أرضا فالحية؟

أوبئر) تحت تصرف جمعية ذات مصلحة مشتركة (جمعية  -10صفة سكن األسرة:
 -1مالكة (أنظرسؤال )11
 -2ال ← س6
مائية)؟  1-نعم ← س5
 -2كارية محل على ملك خواص أو شركة
 -05لكل من أجاب من  5إلى( 10مورد ماء عمومي)
 -3كارية محل على ملك الدولة
في السؤال ( :)03قدر المسافة بين المسكن ونقطة الماء -4 :ساكنة مجانا في محل على ملك الدولة
 -5ساكنة مجانا عند المشغل (محل خواص أو شركة)
 -1مسافة أقل من  2كلم
 -6ساكنة مجانا عند األهل
 -2مسافة بين  2و  4كلم
 -7حالة أخرى  ،أذكرها ……………......…..… :
 -3مسافة  4كلم و أكثر
 -1نعم

 -11بالنسبة ّ
للمالك ماهي كيفية الملكية أو كيفية اقتناءالمسكن؟
 -1بناء ذاتي
 -2شراء عن طريق باعث عقاري
 -3شراء من أفراد
 -4عن طريق اإلرث
 -5طريقة أخرى ،أذكرها……………………....................................…..

عدد أفراد األسرة:

مركز عمومي لألنترنات

عدد النساء (اإلنجاب):

مكان آخر

الرتبي

 -1نعم  -2ال

عدد الساعات

 -1نعم  -2ال

عدد الساعات

 -1نعم  -2ال

عدد الساعات

 -1نعم  -2ال

عدد الساعات

 -1نعم  -2ال

عدد الساعات

()2

()3

()4

()5

()6

()7

()8

()9

()10

()11

()12

عدد المهاجرين للخارج:
عدد مستخدمي األنترنات:
عدد المسنين:
عدد المعوقين:
عددالناشطينفيالمجتمعالمدني:

 -XIIالنشاط في المجتمع المدني :خاص بمواليد سنة  1989و ما

قبلها ( 15سنة فأكثر)

إسم المستجوب...................................... :

هل ألحد أفراد األسرة نشاط في المجتمع المدني :جمعيات ثقافية ،علمية ،رياضية ،تنموية ،نسائية ،خيرية ،أو أحزاب سياسية أو منظمات مهنية ونقابية
 -2ال إن نعم أذكراأل فراد الذين ينشطون في المجتمع المدني وبين نوع النشاط لكل فرد .
أو مؤسسات أخرى في المجتمع المدني؟  -1نعم
االسم
()1

العدد

ثقافية أوعلمية

الرتبي

 -1نعم  -2ال

()2

()3

رياضية

تنموية

نسائية

 -1نعم
 -2ال
()4

 -1نعم
 -2ال
()5

 -1نعم
 -2ال
()6

خيرية أوإجتماعية

جمعيات أومنظمة أخرى

حزب سياسي

منظمة مهنية أونقابية

 -1نعم  -2ال

 -1نعم  -2ال

 -1نعم  -2ال

 -1نعم  -2ال

()7

()8

()9

()10

.......................................................
عــدده الرتبي حسب الجدول (:.)IV
إسم ولقب العون................................ :
.......................................................
إسم ولقب المراقب............................ :
......................................................
إمضاء المراقب :

