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التلرع بةلأساسلل ةل لليلسللب الل  للةلفقستد للةلففعللسدف ةل   لل ل  للدلميثللالفق  لل-1

.قسصاديإلففقتدو

فحلر للايلكالللخطيلً للرفالعاللليلفقعللطرل فالسللس رف لفقع اسلل ل فال سدللاع للل فق  ر-2

 فأل ين

 ا ضةلكوقدلفق  رلب ئةلًصبةلتتدولبهالأشخاللخمسال ةل نلفإلحنرففل فقس رفل فف-3

.فجلاحمةلفقيتلقدلتعسهدفلفقد قة

إسسئصللللاللفق  للرلففللدق ل فجلللوفلاللولفألللدفلفأل للقهق  للةلضللدنلفألاللللدففللللل-4

.ساب ال أادففلفقستد ةلففعسدف ةلحاق افإلمنائ للة



 بالخالعارلميخنلفقتظرلإىللفق  رلعاليلإنهلحر ايل نلأصولل سال ل ادكةل غريلل

:نوعنيل نلفق  ر باقساق ل هتاكل، ادكة

.فالسسهطك/  رلفقدًا:للفق  لللللرلففادي

- لةلفخن لا لفقس الل ألأ لفنساللا لفأل للل-  رلفقصحة:للفق  رلغريلففادي

علدرلل-عدرلفإلحعلا لباأل لايلل-فالب ادلفإل سداعي

،لفق  لرلفقباللر لل-فق د ةلعاليلفف اقبةلباالحس ا لاتل

.فق  رل س ددلفألب اد-  رلفق د فت



 التعلاي  خاماا  سان    ا بسا      الطعاا    ا  : االحتياجاا  اسااااي    تشمل  

.ا واصب    اائل اإلتصال  الرتفي  الصح 

 دناى اا   احلم اسيوفر)عم  القمرة ا ادي  على تأاني استوى اعيشي الئق يقصم سه

.(االحتياجا  اساااي 

 ل مااا ي الااا حتياجا  اساااي  امخب  اناابا  لقياا  الققار ف  ل اإلااامخيعاام 

. ااالنااي

عااار    هو اا ياالحتياجا  اساااي  تقميار القيم  النقمي  للحم اسدنى ا   اايت

.خبااط الققاار

الققااااراء هااا  اسفاااراد الذياااا  يقاال ااتهبكه  ع  خط الققر.
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.التعر  على استويا   أمناط اإلنقاق االاتهبكي للقرد  اسارة1.

.توفري سيانا  خاص  ع  اتواطا  دخل  إنقاق  إاتهبك اسفراد  اسار2.

تقمير حج  الطلب احلاا  علاى السالا  اااماا  مل  ا سااعمة علاى التنباا ستحتياجاا         3.

.السنان ا ستقبلي  انها

حتماعي  تتعمد إاتخماا  سيانا   نتائج البحث فى النواحى االحصائي   سرااج احلمايه اإل4.

.اخل.....
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   ا صامر االااااى لقياا   ( ايزانيا  االاارة  )يعم حبث المخل  االنقااق  االااتهبك  

...(.الققر )مجيا ااشرا  استوى ا عيشي  

 ينتج العميم ا  ا اشرا  على استوى االارة  القرد اثل:



  تاب   1958/1959ا  ااا مت إجراء أ ل حبث مشل مجيا حمافظاا  اممهوريا  ع

.العميم ا  اسحباث سم ري  انتظم  كل مخ  انوا  

  اا   لتصابح كال اانتني سامالً    ا سحد ري مت تعميل 2008/2009اعتبارًا ا  عا 

بحاث   يعام ال .. مخ  انوا  سهم  رصم أفضل للتغريا  يف استوى اعيشا  اساارة   

.عشر يف السل  تلك اسحباثلثالثا2018/2017احلالي  

فقس للو لفقسا خيللي
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فقس للو لفقسا كللخللي(لتاب )

ساسلف  

أارة
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  احملافظا على استوى مت تصمي  العين  لتنون ممثل.

اامة  26ا  حبثيتني خبل العا  كل فارتة سسام   فرتتني  زيارة اسار على يت

علااى اسااتوى   أااارة يف اإلااابو  1100حااوا  سواسااا( إااابو )حبثياا  

.اممهوري 

  زياارا  حمامدة اسنشاط  فاى     4  زيارة اسار يت( االابو )فى كل امة حبثي

.كل انها

لتجناب  2018لعام  زيارة نق  اسار ا عيشي   يف النصف الثااني  إعادةت  ي

.أثر ا ومسي  على إنقاق  إاتهبك اسار

(فق  تة) تهج ةلفقبحثل
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عا  ررياق   آليااً ت  مجاا سياناا  البحاث    ي

  ستاااتخما)التحااول إ  نظااا  آلااي اتناااال 

مارة ساالضاف  ا  االاات (احلوااب احملمول 

.الورسي  

Computer Assist Field Editor (CAFÉ)

(مج لفقب انات) تهج ةلفقبحثل/ تاسا
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الو اتلدميو رف  ةلحوللمج  لأ رفدلفألسرةل تالدالفقعنل فقتلوفل فحلاقلةلفقا ف  لهلللل  

. فق طقةلبربلفألسرة

الو اتلعنلحاقةلفقس ال أل فالقسحاقل فق دال فقسالغ الجلد  لأ رفدلفألسرة  

ب ضلفألصوللففادكة،ل ثالف سطكلفقعال لفف درةل فقظر فلفقعخت ة.

ديلفإلن اقل فالسسهطكلقالعال ل فخلد اتلفقغذفئ لةل غلريلفقغذفئ لةل تاللدالفإلن لاقلفقت للللللل

. فالسسهطكلفقذفت ل فألدفكالفق  ت ة

هلالفألسلرةلللفقدًالفقصايفل نلفألنال ةلففخسال ةل فقسحوكطتلفقت دكة،لفألصوللفقليتلتسالخل

.ًطللستةلففعح

(فقوزيل فق ول)فحلاقةلفقسغذ كةلقطط الل
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فقب اناتلفألساس للللللللللةل

: حيسو لعاليلب اناتلت ص ال هلعنل

ف رفدلفالسرةل نلفقتوفل فقعنل فحلاقةلفقا ف  ة.

ففوقفل نلفقس ال أل لفحلاقةلفقس ال د ة.

فحلاقةلفقصح ةل ك   هلتطقيلفقرعاكةلفقصح ةل نلعد ها.

ستةل أكثر15د فسةلفقسدًنيلقه رفدل.

ستوفتل أكثر6فالسرةفحلاقةلفق دال ةلأل رفدل.

فقظر فلفقعخت ةلقهسرةل ًصائصلففعخنل

فال هاةلفقسيلتالخهالفالسرةل نوع هلاذهلفال هاة.

ب اناتلفقسدوكنل لدعألفخلبا.

فقع احةلفقدفًال ةل لفخلا   ة.
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ب اناتلفالن اقل فالسسهطكلًطلل رتةلفقبحث

كد ةل ق دةلفقعال لففعسهالخةل  طل نلفق  ارل فقالرفبلًلطلل رتةلفقبحلث.

للكد ةل ق دةلفالسسهطكلفق  الل ل لنلففاللر باتلفقخحوق لةل فقلدًايل ففخ  لاتلًلطللللللل

فقالهرلففتسهيلبتهاكةل رتةلفقبحث

كد ةل ق دةل الحصالتلعال هلفألسرةل نلففطبسل فألقدالةل أغ  ةلفق در

إن اقلفألسرةلعاليللففعخنل  عسالا اته

دكلةللإن اقلفألسرةلعاليلفألثاثل فقسجه افتل فف دفتلففتاق لةل أعدلاللفقصل انةلفالعس اللل

قالدتازل

إن اقلفألسرةلعاليلفخلد اتل فقرعاكةلفقصح ة
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ب اناتلفالن اقل فالسسهطكلًطلل رتةلفقبحث(لتاب )

إن اقلفألسرةلعاليلفالنس االتل فقت ا

ق دةلإن اقلفألسرةلعاليلفالتصاالت

إن اقلفألسرةلعال لفقث ا ةل فقرت  ه

ثق دةلإن اقلفألسرةلعاليلفقس ال ألًطللفقعسةلشهو لففتسه ةلبتهاكةل رتةلفقبح.

إن اقلفألسرةلعاليللفف اعألل فق تادق

إن اقلفألسرةلعاليلفقعال ل فخلد اتلففستوعة

ففد وعللاتلفقسحوكال للةلًللطللفقعسةلشهو لففتسه للةلبتهاكلةل رتةلفقبحللث.
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:لسو لعاليلفالسسهطكلفق و  لقالو باتلدفًالففتالل ًا جلففتالل يلف ب هلمناذج

حيسو لعاليلفالسسهطكلفق و  ل نلكالسال هلعاليلحدةلل:لمنلللوذجلأ

حيسو لعاليلفالسسهطكلفق و  ل نلفقو باتلًا جلففتاللقخال ردلعالليل:لمنلوذجلبل

حدة

ةلحيسو لعاليلفمجاىللفسسهطكلفالسرةل نلفقعال لدفًالففتاللًلطلل لرتلل:للمنوذجل ل

فقعال لباق لللللددل يلمنوذج(ل)1/فقعال لباقخد ةل يلمنوذجلج)فقبحثل

(2/ج

حيسو لعاليلفمجاىللفسسهطكلفالسرةلل نلفقو باتل لفقدًايلًا جلففتاللل:للمنلوذجلد
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لسو لعاليلفقدًالفقصايفلأل رفدلفالسرةلًطلل رتةلفقبحث

غالنيلفقدًالفقتصفلستو لفقصا يل نلفأل لو ل ففرتبلاتلأل لرفدلفالسلرةلففاللسللللل

بأ ر

ةلفقدًالفقتصفلستو لفقصا يل نلعدلالفق لردلحلعلابهل ليلفالنالل ةلفقا فع للللللل

قهسرة

فقدًالفقتصفلسلتو لفقصلا يل لنلعدلالفق لردلحلعلابهل ليلففاللر عاتلغلريلللللللللل

فقا فع ةلقهسرة

فقدًالفقتصفلستو لفقصا يل نلففدسالخاتلففاق ةلقهسرةل

فقدًالفقتصفلستو لفقصا يل نلففدسالخاتلغريلففاق ةلقهسرة
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فق  دةلفإلجيا كةلفقس دكركةلقالدعخنلفقذ لتالخهل تالغالهلفألسرة

فقدًالفقتصفلستويلفقصايفل نلفقسحوكطتلقهسرة

فإلضا ةلأ لفقت صلعاليلأصولل ممسالخاتلفألسرة

ففالاكالفحمل  ةلبهل ك   ةل وف هسها/لمنطلفسسهطكلفق  ار

فقصد اتلفقسيل ف هتلفألسرة

( شهرا59-6)فق  اساتلفجلعدان ةلقهط الل

فألنال ةلفقا فع ةل فقعدخ ةلأل رفدلفالسرة

 فالقرتف



18



19



انونااااا  خااااط الققااااااار

20

ر الغذائي ااا نااون غي+ ا ناون الغذائي = خط الققر القواي

للقاااقراء  ااتهبكى هو تنلق  اال  االا غاذائي  تنساج  اا الساالوك اال: ا نون الغذائى

د الساعاارا  احلااراري   الت تياانا   البزااا  لقااايا  القاار       توفار

.. سالنشاااااط الطبيعى 

ميثال  ختتلف سيم  السالا الغااذائي  ستختاب  ا ناارق امغرافي   

سيام  نلقا  البقااااء علاى  ت-إ  حاام كاابري -يخاط الققار الغاذائ

.احلاياة
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انونااااا  خااااط الققااااااار

ان سيم  اإلحتياجا  اساااي  غري الغذائي  لألار الا  كا  :ا نون غري الغذائى 

إ  ميننها تأاني احتياجاتهاا اا  الغاذاء  لننهاا اضاطر       

التغاضى ع  جزء ا  اإلنقااق على الغذاء حتاى تاتمن  اا    

تغطاي  نققاا  غري غذائاي  جتام نقسااااااااها غاري ساادرة     

.اثل االنقاق على ا سن اتغناء عنها ع  اال



ً وفتلحعابلًطلفق  رلفقغذفئي

فإلقا ة حمافقتوف حعبعدركة ئةقخافألساس ةفالحس ا اتلدكدكسأ-1

 ةففسفقغذفئ ةفألساس ةفإلحس ا اتل ةفقسيفقغذفئ ةفقعال سالةلدكد-2

-:كاآلتي ذقكعال ها

اقاإن فألعاليإىلإن اقافألقا نتصاعدكاترت بافجملسد ترت بكسأ.

فأل رفدعدديف سعا كةشرفئحمخسإىلفجملسد ت ع أ.

ان فقثفخلدعنييففقعائدفقتدطفًس ا طركةعنفقعال سالةفًس ا كسأ

. فقثاقث



ً وفتلحعابلًطلفق  رلفقغذفئي/لتاب ل

.فقغذفء ننوفقخاق ا  حدةكاتسضدتهافقسيفحلرف كةفقع رفتت   أ-3

.حرف كةس رفت نفقغذفئ ةفقعالةتوقده احعابكسأ-4

 يئدةفقعافألس ا  س طباسسخدفرفقغذفئ ةفقعالة يففو ودةفقخد اتق دةلدكد-5

 ت  ةكا

.فقغذفئ ةفقعالةاذه نففسوقدفحلرف يفقع رتخال ةحعاب-6

قخافف الوبةفحلرف كةفقع رفتكد ة ي(6خطوة)فحلرف  فقع رتخال ةبضرب-7

.فألسرةحجأ كذقكقهسرة فق در فقتوعيفقرتك بفالعسبا يفآًذهأسرة



عنفئ ةفقغذغريفألساس ةفإلحس ا اتعاليفإلن اقق دةإضا ةكسأفقغذفئ فق  رًطحعابب د-1
 ب ضيفقخالفإلن اق يكدفقةفقغذفءعاليفإلن اقنعبةبنيفق طقةكوضحفحندف ًطت دكرطركة

.فألط ال نعبةفألسرةحجأ ثافألًر فقدميو رف  ةفق وف ا

𝑺𝒊 = 𝜶 + 𝜷 ∗ 𝒍𝒐𝒈  
𝒙𝒊

𝒁𝒇
+ 𝜸𝒉𝒊

ًطق دةاو𝒛𝒇فقعتو فإلن اقق دةاو𝒙𝒊 إمجاىلإىلفقغذفئ فإلن اقنعبةبأنه𝑺𝒊ح ث

.فألط ال نعبةفألسرةحجأ ثافألًر فقدميو رف  ةفق وف ا سجهاو𝒉𝒊 فقغذفئ فق  ر

𝒙𝒊)ذفئ فقغفق  رًطق دةفقعتويإن اقهاكخا ئفقيتقهسرغذفئ فقغريفإلن اقنعبةلدكد-2
= 𝒁𝒇).

 اوغذفئ ةفقغريفقعال عاليفالسرإن اقق دةكستجفإلحندف   ادقة يسبة ا بس ب ة-3
.غذفئيفقغريفق  رًطب  دة اك رف

ر الغذائي ااغيخط الققر + خط الققر الغذائي= خط الققر القواي

حعابلًطلفق  رلغريلفقغذفئ ل
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فقس ا يل  لفجلهاتلفقد ق ة

ت سددلففتهج هلفقوطت هلعاليلفقس ا كفلفقد ق ةلحلعابلًطلفق  ر.

ح ثلت سددلففتهج هلفقوطت هلعاليل بدفلفحلدلفالدنيل نلفالحس ا ات.

كالللا كلفجلهللازلفقللوطتيل لليلفق دكللدل للنلفقللو للفقد ق للةل فإلقال د للةل لل ل

.فجلهاتلفف ت ةلمبؤشرفتل عسو لفف  ال ة

طت ةكاًذل يلفالعسبا لباقسوص اتلفقد ق ةلمبالكستاسبل  لفق ب  هلفقو.
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فقد   لففعس ادة

ت سددلففتهج هلفقوطت هلعاليل ض لًطل  رلقخالفسرة.

تعاعدلتالكلففتهج هل يلفقسحال الفق د ةلخلصائصلفق  رفء.

كسألحعابلفق  رلطب القالخصائصلفقدميوغرف  هلقخالفسرة.

جاا لاتااج   تستخم  سيانا  البحث اا ااشرا  الققر فى حتميم اسار االكثر إحتيا

.احلماي  اإلجتماعي 
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2015أاأل ؤشرفتلفق  رلق ارل
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شنرًا حلس  االاتما  


