
 

 

 

 قرار بشأن إحصاءات دخل وإنفاق األسر المعيشية
 إن المؤتمر الدولي السابع عشر لخبراء إحصاءات العمل،

إذ يقر بالحاجة إلى مراجعة واستكمال التوصيات بشأن استقصاءات دخل وإنفاق األسر 
عشــر لخبـــراء إحصــاءات المعيشية الواردة فـي القـرار الصـادر عـن المؤتمر الدولي الثاني 

 ،)1973(العمل 
وإذ يعرب عن رغبته في تشجيع وضع واستخدام إحصاءات دخل وإنفاق األسر المعيشية 
على أسس سليمة، ورغبته آذلك في تشجيع التماسك في قياسها فضال عن تحسين نوعيتها وقابليتها 

 للمقارنة على المستوى الدولي، 
قياس الدخل من ) ب(وضع نظام متكامل إلحصاءات األجور؛ ) أ: (وإذ يذآر بالقرارين بشأن

العمل، المعتمدين على التوالي في المؤتمر الدولي الثاني عشر والمؤتمر الدولي السادس عشر 
 ، )1998 و1973(لخبراء إحصاءات العمل 

ه وإذ يقر آذلك، من باب الحرص على تعزيز تنسيق وتكامل المعايير اإلحصائية الدولية، بأن
ينبغي للتوصيات الجديدة المتعلقة بإحصاءات دخل وإنفاق األسر المعيشية أن تكون متسقة قدر 
اإلمكان مع المعايير اإلحصائية القائمة ذات الصلة، بما في ذلك المعايير المعتمدة في نظام الحسابات 

 الوطنية؛
 :لي القرار التا2003ديسمبر / يعتمد في هذا اليوم الثالث من آانون األول

 األهداف ومجاالت االستخدام
تستخدم إحصاءات دخل وإنفاق األسر المعيشية آأساس لوصف وتحليل مجموعة  واسعة  - 1

 :من القضايا االقتصادية واالجتماعية وغيرها من القضايا، بما في ذلك
تقييم مستوى وهيكل واتجاهات الرفاهة االقتصادية لألسر المعيشية واألفراد من حيث توزيع  )أ(

اإلنفاق االستهالآي بين األسر المعيشية واألفراد في شتى المجموعات الفرعية / لدخلا
 السكانية المعنية؛

تحديد سالل السلع والخدمات فضال عن الحصول على عوامل الترجيح وغيرها من  )ب(
المعلومات المفيدة لجمع مؤشرات أسعار االستهالك وتكلفة مؤشرات المعيشة ومؤشرات 

 ارنة، وما إلى ذلك؛الغالء المق
جمع بعض مكونات تقديرات الحسابات الوطنية للتحقق من نوعية التقديرات الصادرة عن  )ج(

مصادر أخرى والتوفيق بين تقديرات الحسابات الوطنية والبيانات على المستوى بالغ 
 الصغر؛

 صياغة السياسات االجتماعية واالقتصادية وتنفيذها ورصدها وتقييمها؛ )د(
جراء الدراسات عن العالقة بين إحصاءات الدخل واإلنفاق وشتى السمات االجتماعية إ )ه(

 االقتصادية لألفراد واألسر المعيشية؛
 دراسة سلوك المستهلك بين المجموعات االجتماعية االقتصادية؛ )و(
وضع ورصد سياسات تتصل مثال بالسياحة والتغذية واألمن الغذائي واإلسكان والهجرة  )ز(

 عليم وسوق العمل والصحة؛والت



 

 

 .اإلسهام في إجراء دراسة عن الفقر والتهميش االجتماعي )ح(
 شتى مجاالت االستخدام المذآورة بالتساوي من مصدر وحيد، ويكون من ستفيدوقد ال ت - 2

 ، بين اإلحصاءات والمعلومات من مختلف المصادرجمعالضروري، في بعض الحاالت، ال
 . خالل المقارنة ووضع النماذج اإلحصائيةآالسجالت اإلدارية مثال، من

  للمقارنة إحصاءات دخل وإنفاق األسر المعيشية بأسلوب يعزز قابليتهاإعدادوينبغي  - 3
 مع اإلحصاءات األخرى المتعلقة بالدخل واإلنفاق واإلحصاءات االقتصادية اتساقها دولياو

الدخل واإلنفاق، قدر ب لمتعلقةاوعليه، ينبغي أن يتيح جمع البيانات . واالجتماعية ذات الصلة
 . دخل وإنفاق تتمشى مع جميع المبادئ التوجيهية الدوليةاميعالمستطاع، إمكانية اشتقاق مج

 الدخل

 مفهومه وتعريفه
 من جميع اإليرادات التي تتلقاها األسرة المعيشية أو أفراد دخل األسر المعيشيةيتكون  - 4

، ولكنه أقصرفترات مدى ، سنويا أو على ) وخدماتعاسل( أو عينا ااألسرة المعيشية نقد
. رباح الطارئة وغيرها من اإليرادات غير المنتظمة والعارضة في العادةيستبعد األ

وإيرادات دخل األسرة المعيشية متاحة لالستهالك الجاري وال تقلص من صافي أصول 
ا المالية أو سائر أصولهفي األسرة المعيشية من خالل تخفيض أصولها النقدية أو التصرف 

 .غير المالية أو زيادة خصومها
العمل بأجر (الدخل من العمل " 1: "يشملعلى أنه ويمكن تعريف دخل األسر المعيشية  - 5

الدخل من إنتاج " 3"الدخل من الملكية؛ " 2"؛ )والعمل للحساب الخاص على السواء
 .التحويالت الجارية المتلقاة" 4"الخدمات األسرية لالستهالك الخاص؛ 

 الدخل من العمل

يشمل الدخل من العمل اإليرادات المستحقة من المشارآة في أنشطة اقتصادية بصفة متصلة  - 6
بالعمل دون غيره، حسب التعريف الوارد في القرار الذي اعتمده المؤتمر الدولي الثالث 

بشأن إحصاءات السكان النشطين اقتصاديا ) 1982(عشر لخبراء إحصاءات العمل 
الدخل من العمل ) ب(دخل المستخدم؛ ) أ: (ويشمل. لبطالة والبطالة الجزئيةوالعمالة وا

 .للحساب الخاص
لعمل والعمل ساعات ا األجور والرواتب المباشرة المدفوعة لقاء المستخدمدخل ويشمل  - 7

 ،تعاب المديرينأ و، والعموالت واإلآراميات، والبدالت والعالوات النقدية،المنجز
 واألجر عن ساعات ، وغيرها من أشكال الدفع المرتبط باألرباح،حوعالوات تقاسم األربا
.  فضال عن السلع والخدمات المجانية أو المدعومة من صاحب العمل،العمل غير المنجزة

 يشمل تعويضات الفصل وإنهاء االستخدام آما يشمل اشتراآات التأمين االجتماعي التي قدو
على نحو  اإلبالغ عنها يجب، بنودعلى هذه ال  الدخلعندما يشتملو. يدفعها صاحب العمل

إحصاءات الدخل ب المتعلقويتمشى تعريف هذه التعابير مع استخدامها في القرار . مستقل
 ).1998( العمل، الذي اعتمده المؤتمر الدولي السادس عشر لخبراء إحصاءات العمل نم

. شكل سلع أو خدماتأو عينا في ) بالمال(ويمكن أن يدفع الدخل من العمل بأجر نقدا  - 8
وينبغي عدم إدراج المدفوعات العينية التي تكون من إنتاج صاحب العمل أال إذا آانت 

الصادرة عن ) 95رقم  (1949متمشية مع التوصيات الواردة في اتفاقيات حماية األجور، 
ويعتبر غير ذلك من اإليرادات مدفوعات عينية مفروضة ينبغي . منظمة العمل الدولية

 . دها من دخل المستخدم أو حسابها بقيمة الصفراستبعا



 

 

 في الدخل الذي يتلقاه األفراد خالل فترة مرجعية  الدخل من العمل للحساب الخاصويتمثل - 9
معينة نتيجة مشارآتهم في وظائف للحساب الخاص وفقا للتعريف الوارد في القرار المتعلق 

مؤتمر الدولي الخامس عشر لخبراء بالتصنيف الدولي للوضع في االستخدام، الذي اعتمده ال
وبصورة خاصة، يعني الدخل من العمل للحساب الخاص، في ). 1993(إحصاءات العمل 

وال يشمل الدخل من . المقام األول، أصحاب المنشآت غير المساهمة الذين يعملون فيها
ي هذه العمل للحساب الخاص األرباح من االستثمار الرأسمالي للشرآاء الذين ال يعملون ف

، واألرباح وأتعاب المديرين المدفوعة ألصحاب الشرآات ")الشريك الموصي("المنشآت 
المساهمة، بينما يشمل القيمة المقدرة للسلع والخدمات المقدمة للمقايضة فضال عن السلع 

 .المنتجة لالستهالك الخاص، مطروحا منها المصاريف
لحسابات الوطنية األساس الذي يقوم ويشكل مفهوم الدخل المختلط المحدد بموجب نظام ا - 10

ويتألف الدخل المختلط من قيمة الناتج . عليه قياس الدخل من العمل للحساب الخاص
اإلجمالي بعد خصم تكاليف التشغيل وبعد تسوية استهالك األصول المستخدمة في اإلنتاج، 

خل من العمل، حيثما تكون هذه الشروط مستوفية للتعريف الوارد في القرار بشأن قياس الد
 ).1998(الذي اعتمده المؤتمر الدولي السادس عشر لخبراء إحصاءات العمل 

 الدخل من الملكية

عائدات استخدام (يعرف الدخل من الملكية على أنه إيرادات محصلة من ملكية األصول  - 11
وهي عائدات، عادة ما تكون نقدية، من األصول . المقدمة للغير آي يستخدمها) األصول
عائد (ومن األتاوات ) اإليجارات(ومن األصول غير المالية ) الفوائد واألرباح(ة المالي

 ).خدمات تسجيل البراءات أو حقوق المؤلف
وفوائد اإليرادات هي المدفوعات المستحقة عن الحسابات في المصارف وشرآات االدخار  - 12

/ اع والسنداتالعقاري واتحادات االئتمان وغيرها من المؤسسات المالية وشهادات اإليد
 .غير األسرة المعيشية القروض واألوراق المالية الحكومية والديون والقروض لألفراد من

وتندرج فيها . واألرباح هي إيرادات محصلة من االستثمار في منشأة ال يعمل فيها المستثمر - 13
 . آذلك معاشات التقاعد واألقساط السنوية في شكل أرباح من نظم التأمين الخاصة الطوعية

أي (واإليجارات هي المدفوعات المتلقاة على السواء من استخدام أصول غير منتجة  - 14
وينبغي تسجيل . ، من قبيل األرض، وأصول منتجة، من قبيل المنازل)الموارد الطبيعية

 .اإليجارات بعد خصم المصاريف
ك واألتاوات هي إيرادات محصلة من المؤلفات وحقوق استخدام االختراعات وما إلى ذل - 15

 ).أي براءات االختراع أو حقوق المؤلف(

 خدماتلل ةالدخل من إنتاج األسرة المعيشي
 الستهالآها الخاصالمعّدة 

يتكون الدخل من إنتاج األسرة المعيشية للخدمات المعدة الستهالآها الخاص من صافي  - 16
 القيمة المقدرة لخدمات السكن التي يوفرها المسكن الذي يشغله مالكه، ومن الخدمات
. المنزلية التي ال يدفع عنها أجر والخدمات من السلع المعمرة االستهالآية لألسرة المعيشية

ونظرا للقضايا . وتدخل هذه الخدمات في إطار اإلنتاج العام لنظام الحسابات الوطنية
 هذا المكون الذي من الوحيد جزء الالمسكن الذي يشغله مالكهالمتعلقة بالقياس، قد يكون 

وينبغي أن يكون التعريف العملي لهذا .  في المرحلة الحالية شمله هذا الدخليمكن أن ي
 بوضوح عندما تقدم تقديراته أو تدرج في تقديرات إجمالي دخل األسرة حدداالمكون م
وينبغي تقديم صافي القيم المقدرة لخدمات اإلسكان من المساآن التي يشغلها . المعيشية

وينبغي وضع تقديرات قيم هذه . رات الخدمات األخرىمالكوها على نحو منفصل عن تقدي



 

 

األسر المعيشية عندما يجري وإنفاق إحصاءات دخل في إعداد الخدمات على نحو متسق 
 .تحليلها معا

 الدخل من التحويالت

. التحويالت هي إيرادات ال يعطي متلقيها مقابلها أي شيء لمقدمها آعائد مباشر لإليرادات - 17
والتحويالت . أو سلعًا أو خدمات) أي أمواال(يالت أصوال نقدية ويمكن أن تشمل التحو

تتصل بالفترة المرجعية (الجارية هي التحويالت التي تتكرر في العادة على نحو منتظم 
 .وتكون صغيرة غالبا ومتاحة لالستخدام آذلك خالل الفترة المرجعية) المستخدمة للدخل

حويالت الجارية المتلقاة نقدًا أو آسلع على النحو والتحويالت التي تعتبر دخًال هي جميع الت - 18
 : التالي

معاشات الضمان االجتماعي وإعانات التأمين والعالوات المتأتية من نظم التأمين االجتماعي  )أ(
بما فيها معاشات (من قبيل معاشات التقاعد ) القانونية/النظم اإللزامية(التي ترعاها الحكومة 

 وإعانات البطالة وإعانات المرض؛) العمل في الخارجالقوات المسلحة ومعاشات 
معاشات التقاعد وباقي إعانات التأمين المتأتية من نظم التأمين االجتماعي ألصحاب العمل  )ب(

من ) الممولة وغير الممولة على حد سواء(غير المشمولة بتشريعات الضمان االجتماعي 
 قبيل إعانات التعليم والنفقات الطبية؛

المساعدات العامة أو الخاضعة لشرط إثبات (نات المساعدة االجتماعية من الحكومات إعا )ج(
التي تقدم نفس اإلعانات التي تقدمها نظم الضمان االجتماعي ولكنها ال تقدم بموجب ) الحاجة

 هذه النظم؛
 مثل الجمعيات الخيرية ونقابات العمال(تحويالت جارية من المؤسسات غير الهادفة للربح  )د(

في شكل هبات منتظمة ودعم مالي منتظم، من قبيل المنح الدراسية ) والهيئات الدينية
 وتعويضات اإلضرابات النقابية واإلعانات النقابية في حالة المرض ومدفوعات اإلغاثة؛

من قبيل النفقة (تحويالت جارية من أسر معيشية أخرى في شكل مدفوعات الدعم األسري  )ه(
أو إيرادات منتظمة من الميراث والصناديق ) اص باألطفال والوالدينالزوجية والدعم الخ

 .االستئمانية أو هبات منتظمة أو دعم مالي منتظم في شكل سلع
وعلى . وينبغي اعتبار تحويل خدمات اإلسكان فيما بين األسر المعيشية دخال بالنسبة للمتلقي - 19

 شكل خدمات من الحكومات الرغم من أن الدخل يشمل التحويالت الجارية المتلقاة في
ومن سائر األسر المعيشية، ) التحويالت االجتماعية عينًا(والمؤسسات غير الهادفة للربح 

ينبغي أن يستبعد التعريف العملي للدخل هذه التحويالت ما لم توجد أساليب لتقييمها تحظى 
 .بقبول واسع النطاق

 االستثناءات

مترتبة عن تغير في قيمة األصول والخصوم المالية خسائر الحيازة ال/ ينبغي استبعاد أرباح - 20
 .وغير المالية، من التعريف العملي للدخل

وتشمل هذه . ويستبعد من تعريف الدخل جميع اإليرادات غير المنتظمة وغير المتجددة - 21
اإليرادات جوائز اليانصيب وأرباح المقامرة ومستحقات التأمين العام واإلرث وإعانات 

واألرباح ) باستثناء األقساط السنوية( ومستحقات التأمين على الحياة التقاعد الجزافية
) باستثناء التعويضات عن الكسب الضائع(عن اإلصابات / الطارئة والتعويضات القانونية 

 . وسداد القروض
وهي تشمل بيع . آما يستبعد من الدخل إيرادات أخرى ناشئة عن انخفاض صافي األصول - 22

 . اإلدخارات والقروض المحصل عليهااألصول والمسحوبات من 



 

 

جمع البيانات عن اإليرادات  وألغراض التحليل وغيرها، ينبغي ، حيثما أمكن ذلك، - 23
 .المستبعدة من مفهوم الدخل فضال عن تلك المستبعدة من التعريف العملي للدخل

 التجميع

 معدةخدمات يشار إلى حصيلة مجموع الدخل من العمل والدخل من إنتاج األسرة المعيشية ل - 24
وعندما يضاف هذا الدخل إلى الدخل من . دخل من اإلنتاجالستهالآها الخاص، على أنه 

هو مجموع الدخل المتاح و. مجموع الدخلالملكية والدخل من التحويل، تسمى الحصيلة 
والرسوم والغرامات اإللزامية ) دون السداد(الدخل بعد طرح الضرائب المباشرة 

ن االجتماعي فضال عن التحويالت اإللزامية وشبه اإللزامية واالشتراآات في الضما
 أيضا حساب التحويالت االجتماعية العينية، أمكنومتى . المدفوعة فيما بين األسر المعيشية

 الدخل إجماليويفضي . الدخل المتاح المكيفلة هذه اإليرادات والدخل المتاح تشكل محّص
 .ساب مزدوج األسر المعيشية، إلى حبينفي حال جمعه 

 اإلنفاق

 المفاهيم والتعاريف األساسية
 هي تلك التي تستخدمها أسرة معيشية لتلبية احتياجاتها السلع والخدمات االستهالآية - 25

 هو قيمة السلع واإلنفاق االستهالآي لألسرة المعيشية. الشخصية ورغبات أفرادها مباشرة
تخدمتها أو دفعت مقابلها عن طريق والخدمات االستهالآية التي حازتها أسرة معيشية أو اس

عمليات شراء نقدية مباشرة أو إنتاج للحساب الخاص أو مقايضة أو آدخل عيني لتلبية 
 . احتياجاتها ورغبات أفرادها

 ألسرة معيشية هو مجموع اإلنفاق االستهالآي لهذه األسرة واالستهالك النهائي الفعلي - 26
ة التي حازتها األسرة أو استخدمتها عن طريق المعيشية وقيمة السلع والخدمات االستهالآي

وهذا . تحويالت من الحكومة أو من مؤسسات غير هادفة للربح أو من اسر معيشية أخرى
هو المفهوم األنسب لتحليل الرفاه إذ يأخذ في االعتبار جميع السلع والخدمات االستهالآية 

 .المتاحة ألسرة معيشية إلشباع احتياجات أفرادها ورغباتهم
 بأنه مجموع اإلنفاق االستهالآي لألسرة المعيشية والنفقات  إنفاق األسرة المعيشيةيّعرف - 27

 هي النفقات التي تتحملها والنفقات غير االستهالآية. غير االستهالآية لألسرة المعيشية
أسرة معيشية آالتحويالت الموجهة إلى الحكومة والمؤسسات غير الهادفة للربح واألسر 

ويمثل إنفاق . خرى دون حيازة أي سلع أو خدمات مقابل تلبية احتياجات أفرادهاالمعيشية األ
األسرة المعيشية مجموع النفقات التي يتعين على األسرة المعيشية أن تتحملها لتلبية 

 "القانونية"التزاماتها بفاء لواحتياجاتها وا

 القياس
. قت الحيازة أو وقت الدفعألغراض تسجيل النفقات، يمكن اعتبار الخدمات إما مستهلكة و - 28

ويتوقف القرار على . وبالنسبة للسلع، يكون الخيار بين وقت الحيازة ووقت االستخدام
وإذا آان الغرض المقصود بصورة . الغرض الرئيسي من جمع مجموع اإلنفاق االستهالآي

خاصة هو تقدير عوامل ترجيح مؤشرات أسعار االستهالك، ينبغي أن تكون الخيارات هي 
 .فسها عند تحديد المجموع وجمع مؤشرات أسعار االستهالكن

 :ويمكن قياس اإلنفاق االستهالآي من حيث - 29



 

 

 ؛)يشار إليها بنهج الحيازة(قيم شراء السلع والخدمات  )أ(

 ؛)يشار إليها بنهج الدفع(التدفقات النقدية الناشئة عن ملكية السلع أو التمتع بالخدمات  )ب(
يشار إليها بنهج التكاليف ( الخدمات من السلع وقيم الخدمات الفعلية القيم المقدرة لتدفق )ج(

 ).االستهالآية
 لقياس اإلنفاق االستهالآي، في حين يشار أساس اإلنفاقأنهما  ويشار إلى النهجين األولين معا على

 .أساس التكاليف االستهالآيةإلى النهج األخير على أنه 
ستهلك آليا عند الحيازة أو تستهلك تدريجيا خالل فترة ويشار إلى السلع االستهالآية التي ت - 30

أما السلع . غير معمرةعلى أنها سلع ) بما في ذلك الشراء بالجملة(زمنية بعد الحيازة 
االستهالآية التي تستخدم مرات عديدة على فترة زمنية طويلة دون أن يؤدي ذلك إلى 

وفي . معمرةإليها على أنها سلع تخفيض قدرتها على تلبية االحتياجات والرغبات فيشار 
أن يكون ) ذات أجل متوقع أقصر نسبيا(بعض الحاالت، يمكن لمفهوم السلع شبه المعمرة 

 .مفيدا أيضا
 والسلع غير المعمرة، يعتبر اإلنفاق االستهالآي الذي  التي توفرها السوقوبالنسبة للخدمات - 31

من ويمكن . لتكاليف االستهالآيةيقاس على أساس اإلنفاق مقاربة جيدة للقياس على أساس ا
 قياس اإلنفاق االستهالآي على الخدمات والسلع غير المعمرة عن طريق استخدام نهج ثم

الحيازة، حيثما يتسع نطاق هذا النهج ليشمل القيم المقدرة لإلنتاج الخاص للسلع غير 
 .المعمرة وتلك المتلقاة آدخل عيني أو بالمقايضة

 عند تقديره باستخدام نهج الحيازة، بوجه ،آي على السلع المعمرةويختلف اإلنفاق االستهال - 32
ولجمع عوامل الترجيح . عام، عن القيمة المحصلة باستخدام نهج التكاليف االستهالآية

الخاصة بمؤشر أسعار االستهالك والتي يتعين استعمالها لرصد التضخم، يعتمد في الغالب 
ن الغرض موعندما يك. لمشتريات النقدية وحدهانهج الحيازة، والسيما عندما يقتصر على ا

 قد ُيحبذ اعتماد تحليل الرفاه أو جمع عوامل الترجيح الخاصة بمؤشر تكلفة المعيشة، في
 .نهج االستهالك

ويمكن الجمع بين هذه النهج المختلفة لحساب اإلنفاق االستهالآي على السلع عن طريق  - 33
 مع اتفاقات نظام اتمشي  وبوجه خاص، يمكن،.استخدام نهج أو آخر لمختلف عناصر اإلنفاق

ه على أساس مالكه شغلالحسابات الوطنية، تقييم اإلنفاق االستهالآي على المسكن الذي ي
التكاليف االستهالآية في حين يستخدم نهج  الحيازة للسلع المعمرة والسلع غير المعمرة 

 .والخدمات
لع المعمرة لغرض تحليل الرفاه وإصدار آما يمكن استخدام نهج التكاليف االستهالآية للس - 34

ويمكن أن يقتصر هذا االستخدام على السلع المعمرة . اإلحصاءات الخاصة بالسياحة
الرئيسية ألن التكاليف االستهالآية للسلع المعمرة األخرى ال تختلف آثيرا عن تكاليف 

 األجل المتوقع، ولهذا الغرض، يمكن تحديد السلع المعمرة الرئيسية من حيث طول. حيازتها
ليس جوارب لكن آسيارة أو دراجة (آأجل يتعدى خمس سنوات، مقترنا بقيمة مرتفعة نسبيا 

 ).أو مطرقة
يا آان النهج المعتمد من بين النهج المذآورة آنفا لتقدير اإلنفاق االستهالآي للسلع المعمرة وأ - 35

لمستخدم لتقدير إسهامها ها، ينبغي أن يكون متسقا مع النهج اووالمساآن التي يشغلها مالك
 . يجري تحليل إحصاءاتها معاعندمافي دخل األسرة المعيشية 

 عمليةالتعاريف ال

يقاس اإلنفاق على السلع غير المعمرة آقيمة شراء هذه السلع أو آالقيمة المقدرة للسلع  - 36
 المتلقاة آدخل عيني من المقايضة أو من اإلنتاج الخاص أو من مخزونات المنشآت األسرية



 

 

وتشمل األمثلة النموذجية على السلع غير . أو من التحويالت من خارج األسرة المعيشية
المساحيق ومستحضرات التجميل (المعمرة، المواد الغذائية ومواد العناية الشخصية 

والتعليم ) خشب التدفئة ومازوت التدفئة والفحم(والوقود ) والمنتجات الطبية وما إلى ذلك
مستحضرات التنظيف وما (واألدوات المنزلية ) لكتب وما إلى ذلكالصحف وا(والترفيه 
 ).إلى ذلك

ويقّيم اإلنفاق على السلع المعمرة بالطريقة ذاتها التي يقيم بها على السلع غير المعمرة  - 37
األمثلة النموذجية على السلع المعمرة أدوات المطبخ المنزلية من و. بموجب نهج الحيازة

) وآالت غسل األطباق وأفران الموجات الدقيقة وما إلى ذلكأدوات الطهي والبرادات (
، وأجهزة التلفزيون )) فاي-هاي(معدات التقنية الرفيعة (وأجهزة الترفيه المنزلية 

 انسآالت الغسيل، والمك(واألجهزة المنزلية األخرى )  وآاميرات التصوير وما إلى ذلك
السيارات والدراجات وما (لنقل األسرية وأجهزة ا) الكهربائية وآالت التجفيف وما إلى ذلك

والثياب واألوعية ) األثاث والمتاع وما إلى ذلك(والمواد المنزلية األخرى ) إلى ذلك
 .وغيرها

وينبغي . وينبغي تسجيل قيمة شراء السلع المستعملة آما تسجل قيمة شراء السلع الجديدة - 38
للسلع ")  ليات اإلبدالعم("آذلك تسجيل قيمة أية مبيعات مباشرة أو غير مباشرة 

ومن ثم، يمكن حساب اإلنفاق االستهالآي على السلع . المستخدمة على نحو مستقل
المستعملة آقيمة صافية أو إجمالية لهذه المبيعات الستيفاء اشتراطات جمع مؤشرات أسعار 

 .وتحليل رفاه وسلوك األسر المعيشية) أو الحسابات الوطنية(المستهلكين 
تسجيل اإلنفاق على الهبات غير النقدية آجزء من االستهالك   المبدأ،ينبغي من حيثو - 39

 مع التوصية اآلنفة تمشياإال أنه من الناحية العملية، و. النهائي الفعلي لألسر المتلقية
بإدراجها آدخل لألسرة المتلقية، يمكن معالجتها آجزء من اإلنفاق االستهالآي لألسر 

 وينبغي تسجيلها آإنفاق غير استهالآي لألسر المانحة في . األسرة المعيشيةتلكالمعيشية ل
 .آلتا الحالتين

ويقاس اإلنفاق االستهالآي على الخدمات آمبلغ مدفوع لقاء الخدمات المكتسبة من السوق  - 40
لكنه، في بعض الظروف، من قبيل . دخل عينيفي شكل  تلقاةالقيمة المقدرة للخدمات المأو 

ضروري ألسباب عملية أن تستخدم المدفوعات لقاء الخدمات حالة المرافق، قد يكون من ال
وهكذا، فإنه ينبغي معالجة أي سداد لمدفوعات .  أم الكتسبةبصرف النظر عما إذا آانت م
 . فائضة آإنفاق استهالآي سالب

وينبغي إدراج الخدمات المالية من قبيل رسوم المحاسبة وتكاليف الخدمات المصرفية  - 41
االئتمان في اإلنفاق االستهالآي لألسر المعيشية آمدفوعات لقاء ورسوم خدمات بطاقات 

 .إال أنه قد يصعب قياس البعض منها على مستوى األسرة المعيشية. خدمات
وينبغي من حيث المبدأ .  وعائد رأس المالتكلفة الخدمة: ويتألف دفع الفوائد من عنصرين - 42

وفقا لما اق استهالآي لألسرة المعيشية ن االئتمان االستهالآي آإنفمإدراج مدفوعات الفوائد 
إال أنه .  لقاء خدمات إدارة نظام االئتمانرسمأن الجزء األآبر من الفائدة هو ُيفترض من 

تضخم، بصورة خاصة، اعتبار مدفوعات الفوائد هذه نفقات غير الفي ظروف يمكن 
األصلي للمال للمالك ا  تعويضيمثلاستهالآية على أساس أن الجزء األآبر من الفوائد 

 . التضخمارتفاع المقترض بسبب 
الحريق آوعالوات التأمين العام هي تلك المقتطعة مقابل المخاطر المرتبطة بالملكية  - 43

والسرقة وأضرار المياه؛ والمخاطر الصحية من قبيل الحوادث واألمراض؛ والمخاطر 
.  المسؤولية المدنيةالنقل الشخصي والسفر واألمتعة؛ وأمور أخرى من قبيلآ تنقلأثناء ال

أما السداد أو . وينبغي تسجيل العالوات بقيمتها اإلجمالية آإنفاق استهالآي لألسرة المعيشية
 على نحو مستقل بحيث  االمستحقات الناشئة عن أي تأمين من هذا النوع فينبغي تسجيله

جمع احتياجات ب لوفاءيمكن حساب اإلنفاق االستهالآي الكلي اإلجمالي أو الصافي ل
 . على حد سواءهاوسلوآ مؤشرات أسعار االستهالك وتحليل رفاه األسرة المعيشية



 

 

وينبغي تسجيل أي مكاسب . وينبغي تسجيل اإلنفاق على المقامرة بوصفه إنفاقا استهالآيا - 44
في هذا المجال على نحو مستقل بحيث يمكن حساب اإلنفاق االستهالآي لألسر المعيشية 

وألغراض جمع . األرباح الستيفاء شتى متطلبات التحليلاإلجمالي أو الصافي من  
مؤشرات أسعار االستهالك ولالستخدام في الحسابات الوطنية وإجراء تحليل مشترك 
لإلنفاق االستهالآي ودخل األسرة المعيشية، قد يكون من األفضل حساب هذا اإلنفاق 

 .صافيا
ا المستأجر في العادة، فينبغي أن أما أعمال زخرفة وإصالح وصيانة المسكن، التي يقوم به - 45

وينبغي اعتبار باقي . لمالك الذي يشغل مسكنهتسجل آنفقات استهالآية للمستأجر ول
نظرا لوجود و. اإلصالحات األساسية والتحسينات التي تجرى على المنزل آنفقات رأسمالية

لمستأجرين في هذا اعاتق ين البلدان فيما يتعلق بااللتزامات القانونية الواقعة على فوارق ب
الصدد، ينبغي تسجيل نفقات هذه العناصر على نحو مستقل بما يتيح المرونة في معالجتها 

 .عند إجراء تحليل بين البلدان
للمؤسسات غير الممنوحة ) رسوم العضويةوعمليات االآتتاب آ(وينبغي تسجيل المدفوعات  - 46

 واألحزاب السياسية، آإنفاق استهالآي لربح مثل الهيئات الدينية ونقابات العمالإلى االهادفة 
 .لع والخدمات التي تكتسبها األسرة المعيشية المانحةلس توريدات اعندما تنشأ عنها

 والتي ينشأ عنها تقديم خدمات ،وينبغي معالجة التراخيص والرسوم المدفوعة للحكومات - 47
ر بعض األجهزة وتشمل األمثلة اختبا.  آنفقات استهالآية،فردية محددة لألسر المعيشية

آأجهزة التلفزيون والراديو واألسلحة النارية وما (والكشف عليها والترخيص باستخدامها 
؛ وإصدار جوازات السفر والخدمات القضائية ودخول المتاحف وجمع النفايات )إلى ذلك

وفي الحاالت التي تكون فيها . ما إلى ذلكوتراخيص قيادة السيارات والطائرات، و
قاء الحصول على تراخيص المتالك أو استخدام سيارة أو مرآب أو طائرة المدفوعات ل

، ينبغي أيضا إدراجها )مثل صيانة الطرق(مخصصة لتوفيرها أو لتحسين استخدامها 
 . آإنفاق استهالآي

ها بوصفها ووينبغي تقييم اإلنفاق االستهالآي على الخدمات من المساآن التي يشغلها مالك - 48
 ليشمل جميع ع ذلكوينبغي توسي. هذه المساآن من رة لتدفق الخدماتإجمالي القيمة المقد

 .المساآن المملوآة، بما فيها المنازل المستخدمة لإلجازات ولقضاء نهاية األسبوع
وعندما يكون نهج التكاليف االستهالآية مستخدما لمخزونات أي فئة من فئات السلع  - 49

وفي هذه الحاالت ينبغي عدم . ة لتدفق خدماتهاالمعمرة، يقّيم إنفاقها االستهالآي آقيمة مقدر
إدراج قيمة الشراء أو القيمة المقدرة لحيازة هذه الفئة من السلع في أي تقدير سابق أو جار 

وتسهل معالجة مخزونات السلع المعمرة توزيع . لإلنفاق االستهالآي لألسرة المعيشية
 .اإلنفاق عندما يكون للسلع استخدامات متعددة

تحويالت من أسر معيشية المتلقاة في شكل الخدمات المنزلية إدراج الدخل من نب وإلى جا - 50
وينبغي .  إنفاقا استهالآيا لألسرة المعيشية المتلقيةهذه الخدماتأخرى، ينبغي اعتبار 

للخدمات من عمل األسرة المعيشية غير مدفوع األجر والتحويالت االجتماعية العينية 
من سائر األسر المعيشية أن تستبعد من اإلنفاق االستهالآي وتحويالت الخدمات العينية 

لألسرة المعيشية ومن االستهالك النهائي الفعلي إلى حين تقييم هذه الخدمات على أساس 
 .مبادئ متفق عليها

ومن حيث المبدأ، ينبغي اعتبار جميع النفقات الخاصة بالسلع والخدمات التي قد تكون غير  - 51
نه ال غير أ.  نفقات استهالآيةاتكمالي من الغير مرغوب فيها أومشروعة أو تعتبر سلعا 
ة خاصلظروف النظرا ل ممكنا من ناحية التطبيق  ذلك يمكن قياسها إال إذا آان
 .المتصلة بجمع البيانات



 

 

 إنفاق األسرة المعيشية
تشمل النفقات غير االستهالآية لألسرة المعيشية التحويالت الجارية نقدا وسلعا وخدمات  - 52

 والتحويالت والنفقة الغذائية ومعونة الطفل وما  إلى هداياالآإلى األسر المعيشية األخرى، 
إلى  المؤسسات غير الهادفة المقدمة إلىسهامات اإل فيالبنود المدرجة األخرى تتمثل و. ذلك
 األسرة المعيشية المانحة بسلع وخدمات؛ والتحويالت تزويد  ما لم ينشأ عنهالربح،ا

مثل الضرائب ( للحكومات، من قبيل ضرائب الدخل والضرائب المباشرة األخرى اإللزامية
والرسوم اإللزامية والغرامات؛ واالشتراآات في معاشات التقاعد وفي ) على الثروة

 . الضمان االجتماعي
ستبعد من قياس إنفاق األسرة المعيشية النفقات على السلع والخدمات المستخدمة في تو - 53

ستبعد تباإلضافة إلى ذلك، و. ير المساهمة والنفقات المهنية للمستخدمينتشغيل المنشآت غ
ض الخصوم والمبالغ تخفيمن إنفاق األسرة المعيشية النفقات الرأسمالية، من قبيل االدخار و

السلع  النفقات على و تستبعد.  التأمين على الحياةأقساطالمقترضة وشراء األصول المالية و
هي األخرى من ) الفنية والمجوهرات واألحجار الكريمة وما إلى ذلكمثل األعمال (الثمينة 

 ثمينة على الظروف اويتوقف تحديد السلع التي ينبغي اعتبارها سلع. إنفاق األسرة المعيشية
 غرضها الرئيسي يتمثلأنها سلع ذات قيمة مرتفعة نسبيا ب عموماف إال أنها تعٌر. الوطنية
 .دخار وليس لالستخدام في اإلنتاج أو من أجل االستهالك استخدامها آشكل من أشكال االفي

 قضايا القياس

 الوحدات اإلحصائية

الدخل واإلنفاق، ب المتعلقةف الوحدات اإلحصائية لغرض جمع وتحليل اإلحصاءات تعّر - 54
 :على النحو التالي

 في ينبغي أن يكون مفهوم األسرة المعيشية متمشيا مع المفهوم المعتمد: األسرة المعيشية ) أ(
 .مم المتحدةلألللمبادئ والتوصيات لتعدادات السكان والمساآن آخر تنقيح 

 :ويمكن لألسرة المعيشية أن تكون

أسرة معيشية من شخص واحد، أي شخص يتولى توفير غذائه أو احتياجاته األساسية  •
 األخرى للعيش دون مشارآة أي شخص آخر،

أو أآثر يعيشون معا ويشترآون أسرة معيشية من عدة أشخاص، أي مجموعة من شخصين  •
ويمكن لهؤالء األشخاص . في توفير الغذاء أو االحتياجات األساسية األخرى للمعيشة

ون لديهم، إلى حد ما، ميزانية مشترآة؛ تك في مجموعة أن يجمعوا دخلهم وأن عضاءاأل
 .ويمكن أن يكونوا أقرباء أو غرباء أو مزيجا من الحالتين

أنها أفراد األسرة المعيشية الذين تربطهم بة ضمن األسرة المعيشية ف العائلتعّر: العائلة ) ب(
 الدم أو التبني أو الزواج أو غيرها من الترتيبات عن طريق، إلى درجة معينة، قربىصالت 
 ).بما في ذلك الشرآاء المتساآنون من الجنس ذاته أو من جنس مختلف(االجتماعية /القانونية

 أسرة معيشية متعددة األشخاص داخلمن مجموعة فرعية الدخل وحدة تتألف : وحدة الدخل) ج(
بالتصرف في إما بجمع دخل األشخاص أو  ( بصفة مشترآةشراف على الدخلاإل تتولى

 . أسرة معيشية من شخص واحدمن أو ) الدخل المجموع
جميع األشخاص الذين يعيشون في مسكن واحد أو مجموعة من المساآن هي : وحدة المسكن ) د(

 .ةالجماعي
 . ألسرة المعيشيةفي افرادى األعضاء هي : وحدة الشخص  )هـ(



 

 

ويمكن تحديد أفراد األسرة المعيشية متعددة األشخاص على أساس أي معيار من المعايير  - 55
 :التالية

سواء بالمشارآة في تكاليف اإلسكان أو باالنتفاع من التكاليف التي يدفعها (تقاسم مرافق اإلسكان  ) أ(
 ؛)اآلخرون

 م وجبة طعام واحدة على األقل آل أسبوع؛تقاس )ب(
الغذاء أو المسكن أو : التبعية المالية فيما يخص بندين، على األقل، من هذه البنود الثالثة )ج(

 ". وحدة المستهلك" وفي هذه الحالة يشار إلى األسرة المعيشية على أنها . النفقات األخرى
استخدام وحدة  آما يمكن. داد األساسيةواألسرة المعيشية هي وحدة المعاينة ووحدة التع - 56

 .المسكن أو الفرد آوحدة معاينة آما هو الشأن بالنسبة للعنوان البريدي أو العنوان الفعلي
ومن منظور اإلحصاءات الخاصة بنفقات االستهالك، تعتبر األسرة المعيشية الوحدة  - 57

دخل آوحدة للتحليل المالئمة للتحليل في حين يمكن استخدام وحدة الدخل في إحصاءات ال
 العائلة وحدة شكل العائلة، يمكن أن تالذي يرآز على اتوبالنسبة لتحليل السياس. اإلضافي

وحيثما اقتضى األمر، يمكن استخدام وحدة المسكن والفرد آوحدتي . التحليل اإلضافي
 .تحليل

 في وينبغي إلحصاءات دخل وإنفاق األسرة المعيشية أن تشمل جميع األشخاص المقيمين - 58
 الغرف ومنازل خاصة في بلد ما، بما في ذلك الطالب الذين يتقاسمون المسكن ومستأجر

ويمكن إدراج األسر المعيشية الجماعية من قبيل دور التقاعد والمساآن . المفروشة
ة قلع األعضاء في صنع القرارات المتشاركالمدرسية وما إلى ذلك، شريطة أن ي/ الجامعية

وينبغي أن يستبعد من تغطية هذه . لك استهالك خدمات السكنباستهالآهم، بما في ذ
اإلحصاءات باقي األسر المعيشية الجماعية مثل النزل والفنادق وما إلى ذلك، ومؤسسات 
/ من قبيل المنشآت العسكرية والمستشفيات والمؤسسات اإلصالحية والمساآن الجامعية

إال . ي اتخاذ القرارات المتعلقة باستهالآهمالمدرسية وما إليها، ما لم يكن أفرادها مشارآين ف
 .أنه يمكن إدراج األسر المعيشية القابلة للتحديد ضمن المؤسسات

 وصف األسرة المعيشية

تشمل عضوية األسرة المعيشية جميع األشخاص المقيمين عادة في األسرة المعيشية، حيث  - 59
األخير لمبادئ ة في التنقيح ينبغي تعريف اإلقامة المعتادة بما يتمشى مع األحكام الوارد

 أشهر ة ستاهاندأويمكن استخدام فترة . وتوصيات تعدادات السكان والمساآن لألمم المتحدة
 .آمعيار من معايير تحديد اإلقامة المعتادة ضمن األسرة المعيشية

وبغية تحديد العالقات بين أفراد األسرة المعيشية في مرحلة جمع البيانات يمكن تطبيق  - 60
وتشمل األمثلة . د يمكن تحديد هذه العالقات مقارنة بهحيمالئم الختيار شخص ومعيار 

 األسرة والشخص الذي يتخذ القرارات الهامة والشخص األآبر الشخص المعترف به آرّب
المقابل، يمكن تحديد جميع في و. وما إلى ذلك  الدخل الرئيسيوصاحب سنا بين الموجودين

ين أفراد األسرة المعيشية في مرحلة جمع البيانات، مما العالقات على مستوى األزواج ب
غير أن تطبيق ذلك على أرض الواقع قد يكون . يستبعد الحاجة إلى وجود شخص وحيد

 .أمرا صعبا
وألغراض التحليل، قد يكون من الضروري وصف األسرة المعيشية من حيث سمات فرد  - 61

. مرجعي على غرض التحليلويتوقف اختيار الشخص ال. من أفرادها، أي شخص مرجعي
ويمكن استخدام المعايير المرتبطة بالوضع في االستخدام والنشاط االقتصادي والعوامل 

 .الديمغرافية وما إلى ذلك



 

 

 الفترة المرجعية

 تدوم سنة آاملة فترة محاسبةينبغي إلحصاءات دخل وإنفاق األسرة المعيشية أن تتناول  - 62
ولغرض جمع مؤشرات أسعار االستهالك، . ل والنفقاتلمراعاة التقلبات الموسمية في الدخو

ينبغي أن تكون فترة المحاسبة، قدر اإلمكان، سنة عادية فيما يتعلق بالعوامل االقتصادية 
وعندما تجمع البيانات لهذه اإلحصاءات أو تصنف باالستناد إلى مصادر . واالجتماعية
 وجيزة،  بمدةعد فترة المحاسبةأو عندما تكون فترة االستقصاء قصيرة وتقع ب/إدارية و

 هي الفترة التي تجمع أو تصنف فترة االستقصاء. (ينبغي استخدام فترة محاسبة محددة
نبغي أن تكون فترة المحاسبة فترة مرجعية متحرآة وخالف ذلك، ي .)خاللها البيانات برمتها

 من مخاطر تقلل الفترة المرجعية المتحرآةو. فترة االستقصاءوتتصل ب شهرا  12 تدوم
 .الوقوع في أخطاء الذاآرة، ال سيما عندما تطول فترة االستقصاء أيضا

 لجمع البيانات عن مكونات الدخل واإلنفاق التي ال تتوفر الفترة المرجعيةوينبغي أن تكون  - 63
إال سنويا، من قبيل األرباح السنوية والدخل المختلط وما إلى ذلك، فترة محاسبة تستغرق 

دورة الوينبغي آذلك استخدام الفترة ذاتها للبيانات المتصلة بالمكونات ذات . آامال شهرا 12
 .سنوية أي المكونات الموسمية أو التي ال تحدث غالباال

ولضمان بيانات ذات نوعية جيدة وتقليل أخطاء الذاآرة إلى أدنى حد، ينبغي أن تستند الفترة  - 64
نفاق إلى مدة يقل فيها الطلب على المرجعية للبيانات المتصلة ببعض مكونات الدخل واإل
وعلى سبيل المثال، ينبغي جمع . ذاآرة المستجوبين وتتجنب الحسابات غير الضرورية

المعلومات عن األجور األسبوعية واإلنفاق االستهالآي على بعض السلع الغذائية 
غير أن استخدام فترة . ومستحضرات العناية الشخصية باستخدام فترة مرجعية قصيرة

جعية قصيرة قد يفضي إلى عدم استقرار اإلحصاءات فيؤدي إلى تفاوت ملحوظ في مر
حظ عند استخدام عمليات توزيع الدخل والنفقات بين األسر المعيشية يتجاوز التفاوت المال

 .فترات مرجعية أطول
اختبار مدروس للتطبيق العملي إلى وينبغي أن يستند اختيار الفترات المرجعية المالئمة  - 65

ومن شأن تحليل . اهيم والتعاريف والتحقق من قدرة المستجوبين على تقديم المعلوماتللمف
البيانات المستمدة من استقصاءات األسر المعيشية في الماضي أن يساعد آثيرا على تحديد 

 .الفترات المرجعية المثلى
رات وينبغي تكييف البيانات المجموعة باستخدام فترة مرجعية قصيرة للحصول على تقدي - 66

وينبغي القيام بذلك عن طريق استخدام عامل قياس مؤقت . فترة المحاسبة بأآملهاب تتعلق
 مع ذلك إلى أن هذا التكييف يضفي على المجموعات شيئا من عدم شارةوتجدر اإل. مالئم

القابلية للمقارنة ويفترض أن تكون البيانات المجموعة نموذجية لجميع الفترات غير 
 .رة المحاسبةالمراقبة أثناء فت

 استقصاءات إحصاءات الدخل واإلنفاق

 جمع البيانات
يمكن جمع البيانات عن دخل وإنفاق األسرة المعيشية باستخدام استقصاءات الدخل أو  - 67

ويمكن إجراء هذه االستقصاءات من خالل . استقصاءات دخل وإنفاق األسرة المعيشية
األسلوب (معيشية لالستبيانات أو استكمال األسرة ال/ استجواب األسرة المعيشية و

ويمكن تنفيذها آذلك باستخدام أسلوب السجل اليومي الذي يطلب بموجبه من ). يرجاعاالست
األسرة المعيشية أن تقيد على نحو منتظم في سجل يومي بعض أو جميع إيراداتها ونفقاتها 

 .خالل فترة معينة



 

 

مرجعية طويلة نسبيا هو األسلوب عي الذي يقوم على فترة تذآر وفترة رجاواألسلوب االست - 68
األنسب لعمليات الشراء الكبيرة غير المنتظمة أو غير االعتيادية، وال سيما شراء السلع 

ويفضل . المعمرة، وللنفقات المنتظمة من قبيل اإليجار وفواتير الخدمات العامة وما إلى ذلك
ومستحضرات العناية األغذية آاالستعانة بالسجالت اليومية للسلع التي تشترى غالبا 

وغالبا ما تجمع بيانات الدخل باستخدام األسلوب . الشخصية والتجهيزات المنزلية
يزات النسبية موينبغي التحقق بدقة من ال. ي مع اختالف الفترات المرجعيةرجاعاالست

عي وأسلوب التسجيل اليومي أو أسلوب يجمع بين رجا استخدام األسلوب االستلىالمترتبة ع
ويمكن استخدام أساليب جمع . ، في الظروف الخاصة التي تستلزم التقصي بعنايةاالثنين

لحصول  اويمكن.  نوعية مثلىمنمختلفة بالنسبة لمختلف المكونات للحصول على نتائج 
على معلومات مفيدة لالسترشاد بها في هذه الخيارات، بما في ذلك شتى فترات 

ى المكونات من تجارب وخبرات الماضي الفترات المرجعية لالستخدام في شت/التذآر
 .واختبار المعارف

وينبغي جمع بيانات الدخل مباشرة من آل فرد ذي صلة من أفراد األسرة المعيشية، وعلى  - 69
. نحو مستقل بالنسبة لكل نوع من أنواع الدخل، وذلك بأقصى قدر ممكن من التفصيل

نفقات األسرة وقادر على ب ملم وينبغي جمع بيانات اإلنفاق على األسرة المعيشية من شخص
إال أنه يمكن جمع البيانات عن بعض السلع، وال سيما تلك المجموعة . ملء االستبيانات

وفي هذه الحالة ينبغي . باستخدام السجالت اليومية، من مختلف أفراد األسرة المعيشية
 .االحتفاظ بسجل هؤالء األشخاص وبالردود التي أدلوا بها

ة مرجعية قصيرة ينبغي اتخاذ قرار يتعلق بما إذا آان ينبغي جمع القيمة وعند استخدام فتر - 70
". الشراء األخير/الدفع" يمكن استخدام نهج آما. اإلنفاق أو قيمته العادية/الفعلية لبند الدخل

.  إلى جانب الفترة التي يغطيها الدفعمتلقىوبالنسبة لبيانات الدخل، يسجل آخر مبلغ 
وينبغي آذلك تحديد تواتر . فاق، يسجل آخر إنفاق على سلعة من السلعوبالنسبة لبيانات اإلن

النفقات أثناء فترة المحاسبة للمساعدة على جمع التقديرات بالنسبة لفترة /هذه اإليرادات
وقد تؤدي المبالغ غير المدفوعة لكل فترة دفع إلى تقديرات مقبولة لدخل . المحاسبة آاملة

لكن ذلك قد يفضي إلى المبالغة أو . ترة المحاسبة آلهاقطاع األسرة المعيشية خالل ف
التقصير بشكل آبير في تقدير دخل األسر المعيشية ذات الفرد الواحد بالنسبة لفترة 

 . االقتصاد الجزئياليل توزيع الدخل وباقي تحسلبا على دراسةالمحاسبة آلها، مما يؤثر 
ات مفصلة قدر اإلمكان للحصول على وينبغي أن تتضمن االستبيانات قائمة بالسلع والخدم - 71

 العملية يجب أن تأخذ في غير أن. تقديرات دقيقة لإلنفاق االستهالآي لألسرة المعيشية
ويكمن  .احتمال التزوير وما قد يسجَّل من حاالت عدم الردالتكاليف المتزايدة والحسبان 

وتشمل . ة تماماللسجالت اليومية أن تكون مفتوحة أو منظمة بدرجات متفاوتة أو مشفر
 ووصوالت األساليب اإلضافية التي من شأنها أن تسهل جمع البيانات استخدام االنترنت

) آالت التسجيل والراديو المنقولة أو الهواتف المحمولة( والتجهيزات اإللكترونية المحالت
 .من أجل تسجيل النفقات في وقتها الفعلي

 النطاق

، قدر اإلمكان، جميع أنواع اإليرادات ينبغي أن يشمل نطاق هذه االستقصاءات - 72
والمصروفات المحددة بأقصى قدر ممكن من التفصيل، بما في ذلك التحديد المستقل لجميع 

 استخدام الدخل آمتغير تصنيفي من أجل رادوعندما ي. مكونات دخل وإنفاق األسر المعيشية
 .يتحليل إحصاءات اإلنفاق، يمكن جمع بيانات الدخل على مستوى إجمال

  يمكن،إال أنه. وينبغي جمع البيانات لتقدير دخل العامل للحساب الخاص آدخل مختلط - 73
هم بالنسبة لبعض فئات العاملين لحسابهم الخاص، من قبيل الحرفيين العاملين لحساب

. البيانات المطلوبة من المستخدمينذات تحديد دخلهم على نحو أنسب بطلب  ،الشخصي
وثوقة مباشرة للدخل المختلط أو عندما تكون التقديرات غير وعندما ال تتوفر تقديرات م



 

 

مالئمة، يمكن استخدام البيانات عن عمليات السحب من مشاريع العاملين لحسابهم الخاص 
وعند استخدام هذه . دخلهمل قيم إلسنادأو من قيمة اإلنفاق االستهالآي ألسرهم المعيشية 

ستخدام المباشر لعمليات السحب أو لإلنفاق الطريقة، ينبغي التنبه لمواطن الضعف في اال
 .االستهالآي آمقياس للدخل

وبالنسبة لإليرادات والنفقات غير النقدية ينبغي جمع المعلومات ذات الصلة إلتاحة المجال  - 74
وينبغي، قدر اإلمكان، جمع البيانات الكمية عن جميع بنود اإلنفاق، والسيما السلع . لتقييمها

 . السلع المستهلكة خارج البيتالغذائية بما في ذلك
السمات االجتماعية الديمغرافية (وينبغي جمع المعلومات عن أفراد األسرة المعيشية  - 75

الموقع الجغرافي ومستوى التمدن (وعن سمات األسرة المعيشية ) والسمات المتعلقة بالعمالة
لصحي ويمكن جمع متغيرات أخرى، من قبيل الوضع ا). والسمات المتعلقة باإلسكان

 .والتحصيل العلمي ألغراض التحليل
وينبغي، قدر المستطاع، جمع البيانات بطريقة تمكن من حساب شتى مجموعات اإلنفاق  - 76

االستهالآي لألسر المعيشية وإنفاق األسر المعيشية واإلنفاق النهائي الفعلي ودخل األسر 
لوطنية وجمع المعيشية لتلبية احتياجات المستخدمين ألغراض تقديرات الحسابات ا
وبوجه خاص، . مؤشرات أسعار االستهالك وتحليل الرفاه وغير ذلك من السياقات التحليلية

ينبغي، قدر اإلمكان، الحصول على البيانات من األسر المعيشية أو من مصادر أخرى 
 :بشأن

 استهالك التحويالت االجتماعية العينية وغيرها من الخدمات العينية؛ )أ(
بما في (خاصة باالستثمار وصافي التغيرات في االدخار طوال الفترة المرجعية التكاليف ال )ب(

وفي أصول األسر المعيشية أو األصول الشخصية وغير ذلك من ) ذلك السلع الثمينة
 المدفوعات؛

 الضرائب المباشرة واالشتراآات االجتماعية والتحويالت المدفوعة؛ )ج(
 المصاريف المتكبدة أثناء الرحالت السياحيةفيما يخص ) أي الموقع والنوع(مكان الحيازة  )د(

 .ة بالسياحة الداخليةمتعلقألغراض اإلحصاءات الذلك لب حيثما ُط
 غير الحاجة اعتماد آليات خاصة لجمع البيانات قتضي، قد ت وجدواهاهذه البيانات ولضمان نوعية

 .تلك المستخدمة في إحصاءات إنفاق األسرة المعيشية

 قصاءتصميم االست

تصميما  استقصاء الدخل واستقصاء دخل وإنفاق األسرة المعيشيةأن تستخدم عمليات ينبغي  - 77
ويمكن أن تكون . ويكون معقول التكلفة وسهل التنفيذ ،يفضي إلى تقديرات موثوقة وسليمة

  مرة واحدةآل أسرة معيشية في العينةمساءلة التصاميم متداخلة القطاعات وتجري فيها 
يمكن أن آما . ب االستجواب أو أسلوب التدوين اليومي أو األسلوبين معاعن طريق أسلو

استقصاء آل أسرة معيشية أآثر عمليات تصاميم قائمة على عينة دائمة تجري فيها التكون 
ويمكن استخدام التصاميم المتداخلة بين القطاعات والتصاميم القائمة على عينة . من مرة

 على عينات فرعية طبقتأن ومن الممكن آذلك . المعيشيةدائمة مع عينة وحيدة من األسر 
تمثيلية ومستقلة موزعة على فترة االستقصاء سلسلة من التصاميم متداخلة القطاعات أو 

 .التصاميم القائمة على عينة دائمة
إذا و. فترة قصيرة لجمع البياناتعلى أساس استقصاء عمليات ومن غير المستحسن إجراء  - 78

هذه التقديرات بالضرورة على فترات تقوم  لضمان أن خي الحذرتوحدث آذلك، وجب 
 .دخل وإنفاق عادية لألسرة المعيشية



 

 

 تصميم العينات

تقنيات وفقا واينبغي أن يكون تصميم العينة واختيار األسر المعيشية المتخذة آعينة مت - 79
نسبة للموارد المعاينة المناسبة بغية الحصول على نتائج تتسم بأآبر قدر ممكن من الدقة بال

وينبغي أن يتيح أسلوب . المتاحة، مع مراعاة ظروف من قبيل توفر أطر المعاينة المالئمة
وينبغي إجراء بحوث شاملة إليجاد .  حساب أخطاء المعاينة، قدر اإلمكان،المعاينة المستخدم

إطار المعاينة األنسب وتعريفه تعريفا واضحا وتحديد عدد المراحل والتقسيم األمثل 
الظاهرة التي يتعين استخدامها فضال عن أفضل إجراءات العينة لطبقات وسائر سمات ل

 .اختيار وحدات العينة
وينبغي تحديد حجم العينة على أساس الدقة المطلوبة، أي حجم المستوى المقبول ألخطاء  - 80

وينبغي أن يكون آافيا لضمان . المعاينة بالنسبة للتقديرات الرئيسية والمصادر المتاحة
 وفئات الدخل اتالتمثيل المناسب لألسر المعيشية من مختلف األحجام والترآيب

والمجموعات الديمغرافية واالجتماعية االقتصادية فضال عن المناطق الحضرية والريفية، 
 .ا، من مختلف المناطق المناخية داخل البلدمناسبوحيثما يكون ذلك 

االستقصاء عمليات طاء خارج المعاينة في وينبغي بذل جهد لتحديد المصادر الرئيسية لألخ - 81
والكشف من خالل الدراسات االختبارية عن أفضل طريقة لتقليل هذه األخطاء إلى أدنى 

 خاصة في حالة معدالت االستجابة المنخفضة التي قد تؤثر أهميةهذا األمر يكتسي و. حد
 .سلبا على السمة التمثيلية لالستقصاء

 التواتر

نفقات األسرة المعيشية، يمثل قدر اإلمكان من عينة باعتماد ء رئيسي ينبغي إجراء استقصا - 82
فاصلة ال تتجاوز خمس زمنية جميع األسر المعيشية الخاصة في البلد وذلك على فترات 

 ظروف سرعة تغير األوضاع االجتماعية االقتصادية والسياسية ضوءفي ينبغي، و. سنوات
االستقصاء عمليات السلع والخدمات، إجراء وأساليب حياة السكان وتوفر مختلف أنواع 

االستقصاء سنويا حيثما يشكل الدخل عمليات ويمكن أن تجري . على نحو أآثر تواترا
 .النقدي معظم مجموع دخل األسر المعيشية

 أو غيرها من مصادر على نطاق محدودستقصاء عمليات االستخدم يمكن أن تو - 83
الفاصلة بين الزمنية ت الكبرى أثناء الفترات اإلحصاءات لتقدير التغيرات  في المجموعا

 .استقصائين واسعي النطاق
لكنها عينة سنوية صغيرة اعتماد وفي بعض الظروف، يمكن إجراء استقصاء متواصل ب - 84

ويمكن أن يوفر متوسط نتائجها على مدى . ستقصاء الرئيسيالكامل لالنطاق التشمل 
  أن هذا النهجمن شأنورغم أن . النطاق استقصاء واسع نسنوات متتالية بديال مرضيا م

مع ذلك تترتب عليه  فقد ،استقصاء واسعة النطاقعمليات مقارنة ب حجم العملمن يخفض 
 .انعكاسات على الهيكل اإلحصائي، والسيما على الحاجة إلى وجود هيكل ميداني دائم

 مصادر أخرى إلحصاءات الدخل
. االستقصاء المؤسسية أو النظم اإلداريةعمليات يمكن جمع بعض مكونات الدخل من خالل  - 85

. هذه البيانات ذات نوعية جيدة بالنسبة لوحدات وأنواع الدخل المشمولةعادة ما تكون و
ينبغي مراعاة قضايا تغطية األسر المعيشية فضال عن أنواع الدخل والفترات لكنه، 

 . هذه المصادرالمرجعية والمواءمة الزمنية والتعاريف ووحدات التحليل عند استخدام



 

 

شمل استقصاء الدخل والسجالت ياعتماد مزيج من المصادر ، مكنأومن المستحسن، آلما  - 86
السجالت الضريبية وسجالت الضمان االجتماعي لضمان التغطية آاإلدارية ذات الصلة، 

 .المثلى للبيانات وشموليتها ودقتها

 التصنيف والتقييم والتقدير والتحليل والنشر

 التصنيف

 حسب ، قدر اإلمكان، والتفصيلبما يكفي من  ،تصنيف الدخل حسب أنواع المصادرينبغي  - 87
وسائل الدفع بحيث يكون للمستخدمين خيار إدراج أو استبعاد اإليرادات العينية، من أجل 

تفاوض موينبغي اعتبار مجموعة األجور والرواتب ال. تسهيل عمليات المقارنة الدولية مثال
 . على أنها دخل نقدي ال عيني،تقدم آسلع وخدماتالتي  وعليها حسب تقدير الموظف

شتى الستيفاء بطرق وينبغي اإلبالغ عن نفقات األسر المعيشية بأسلوب يتيح تصنيفها  - 88
 التحليلفي إجراء وينبغي أن تكون مصنفة بأسلوب يفيد . مختلف أغراض التحليل والوصف

 ينبغي، إال أنه. ر االستهالكوطني، والسيما ألغراض جمع مؤشرات أسعاعلى الصعيد ال
 نظم التصنيف الوطنية لنفقات تفق تعزيز قابلية المقارنة على المستوى الدولي، أن تبغية

 على  وذلكاإلمكان مع تصنيف االستهالك الفردي حسب الغرض، األسرة المعيشية قدر
 تجميع وينبغي عند اإلمكان إتاحة المعلومات من أجل إعادة. األقل على مستوى األقسام

 الفئات ذات الصلة لتصنيف االستهالك الفردي حسب الغرض على األقل ضمنالنفقات 
 ).الثالثية األرقام(على مستوى المجموعات 

 التقييم

وغير ذلك من السلع المتلقاة آتحويالت ) السلع والخدمات(لدخل العيني أن يقيم اينبغي  - 89
تجة نلسلع المأن تقيم ا وينبغي .السوق لها في ساويةأسعار السلع والخدمات المبحسب عينية 

أسعار السلع المساوية لها في السوق عند تقدير اإلنفاق بحسب لالستهالك الخاص 
. أسعار المنتج أو األسعار األساسية عند تقدير دخل األسرة المعيشيةحسب آي وباالستهال

ي من جانب  استخدام التقييم الذاتمكن يكون ذلك غير ممكن أو غير مستحسن، يعندماو
األسعار ذات الصلة، وينبغي جمع البيانات عن الكميات المكتسبة و.  في الحالتينينجيبستالم

 .ما لم يستخدم التقييم الذاتي
 مع نظام الحسابات الوطنية، ينبغي تقييم خدمات المساآن التي يشغلها تساقولتحقيق اال - 90

ولتقدير دخل األسرة . الآيها آقيمة معادلة لإليجار عند تقدير اإلنفاق االستهومالك
 تكاليف السكن التي يدفعها المالك في العادة من القيمة المعادلة خصمالمعيشية، ينبغي 

على الملكية وتأمين الملكية المفروضة ويمكن أن تشمل هذه التكاليف الضرائب . لإليجار
لمياه وتأمين المسؤولية المدنية تجاه الغير وفوائد الرهن العقاري ورسوم شبكات ا

وينبغي إتاحة تفاصيل التكاليف لتسهيل . تهوصيان والمجاري وتكاليف إصالح المسكن
 . أي القابلية للمقارنة على المستوى الدولي، التحليل والوصف مستلزماتمختلف

إلنفاق الخاص باالظروف الوطنية، يمكن اعتماد نهج تكاليف المستخدم بحسب و - 91
 ويمكن استخدام الفائدة على القيمة الصافية ،هاوكلمساآن التي يشغلها ماللاالستهالآي 

 إذا آانت أسواق بوجه خاص،و. للمسكن من أجل القياس المقابل لدخل األسرة المعيشية
استخدام هذا النهج أو النفقات النثرية ألصحاب يمكن  موجودة، غيراإليجارات محدودة أو 

أن اإلنفاق السكني شارة إلى  اإلوفي هذه الحالة األخيرة تجدر. ا يشغلونهنآن الذياالمس
 إضافات مقابلة لدخل  توجدالمقدر المشتق يشمل بعض التكاليف غير االستهالآية وأنه ال

 .األسرة المعيشية



 

 

وعندما تكون اإليجارات مدعومة، ينبغي تقييم التدفقات االيجارية بحسب القيمة السوقية  - 92
 .لمسكن مماثل

 :ها ينبغي جمع البيانات بشأنو التي يشغلها مالكولتقدير اإلنفاق االستهالآي للمساآن - 93
سنة وحجم ونوع البناء والمرافق وتكاليف الصيانة واإلصالح ووضع (سمات السكن  )أ(

 ؛)الجوار
 والقيمة السوقية للمساآن؛) من استقصاء أو من مصادر أخرى(إيجارات المساآن المؤجرة  )ب(
 لعادة عن المساآن؛ في اونكلتكاليف السكن التي يدفعها الما )ج(
 .تقييم المالك لقيمة اإليجار بالنسبة للمساآن التي يشغلها أصحابها، حيثما يكون ذلك مالئما )د(

وعندما ال تتوفر مصادر بديلة وتثار مسألة ملكية منزل ثان، ينبغي أيضا جمع بيانات عن مدة 
 .استخدام المنازل لقضاء العطل ونهاية األسبوع

، ينبغي تحديد القيمة على النحو )الرئيسية( الخدمات من السلع المعمرة وعندما يستخدم تدفق - 94
ها لتقدير اإلنفاق االستهالآي ودخل والمشار إليه أعاله بالنسبة للمساآن التي يشغلها مالك

ويمكن جمع البيانات عن سعر الشراء األصلي وتاريخ هذه . األسرة المعيشية على حد سواء
 .هامة األخرىالسلع المعمرة وسماتها ال

هميتها بالنسبة نظرا ألوينبغي من حين إلى آخر تقدير قيمة التحويالت االجتماعية العينية  - 95
  عملياتم منانتظباوينبغي جمع البيانات . استخدام منهجية مناسبةبتحليل الرفاه إلى 

اختيار مختلف الخدمات، في حين ينبغي الحصول من مصادر أخرى ب المتعلقةاالستقصاء 
 .عدد المنتفعينإجمالي الموردين وبالنسبة إلى التكلفة اإلجمالية المتعلقة بالبيانات على 

 التقدير

 مشروعة وينبغي استخدامها في حساب االقيم الصفرية والسالبة للدخل أو النفقات قيمتعد  - 96
وينبغي إدراج األسر المعيشية التي تبلغ . دخل األسرة المعيشية أو إنفاق األسرة المعيشية

 هذه القيم في العدد اإلجمالي لألسر المعيشية عند حساب الموارد وغير ذلك من عن
 . ويمكن استعمال تقنيات إحصائية لمعالجة العناصر الفرعية.اإلحصاءات

إسناد القيم المفتقدة للمتغيرات من أجل تسهيل تحليل اإلحصاءات ينبغي بذل جهود بغية و - 97
ألسر المعيشية، شريطة أال يكون عدد هذه األسر بالنسبة لفرادى ا) عدم الرد على البند(

 .أساس معقولعلى اإلسناد هذه تقوم عمليات ، وأن  جداآبيرا
وعند استخدام فترة مرجعية حسابية غير ثابتة، في ظروف مثل فترات التضخم المرتفع، قد  - 98

الفوارق في يتطلب تقدير القيم الكلية مراعاة الفوارق المحتملة في أنماط اإلنفاق الناشئة عن 
 .أو األحجام على مدى فترات محاسبة وفترات استقصائية آاملة/األسعار و

ويمكن استخدام عوامل الترجيح المناسبة للتكيف مع احتماالت االختيار وعدم االستجابة  - 99
ووضع أساس ) ض أن ذلك مرتبط بالعوامل المستخدمة للمعاينة باالحتماالتارتفاعلى (
 .يع السمات الديمغرافية والجغرافية والمتعلقة باالستخداملمقارنة فيما يتصل بتوزل

 التحليل

التقصير في اإلبالغ عن مشتريات ) أ (:ينبغي تقصي احتمال وجود التحيز ونطاقه بسبب - 100
المبالغة في اإلبالغ عن مشتريات السلع ) ب(بعض أنواع المنتجات من قبيل الكحول؛ 

تقدير غير مرض للدخل من العمل ) د(ل؛ التقصير في اإلبالغ عن الدخ) ج(الكمالية؛ 
 وقد تتطلب القيم الصفرية والسالبة معاملة .للحساب الخاص أو دخل األسر المعيشية الفقيرة

 .خاصة في التحليل



 

 

وينبغي حساب أخطاء المعاينة واإلبالغ عنها من أجل تقديرات الضوابط للمتغيرات  - 101
يغة مناسبة لبرامج المعاينة والترجيح الرئيسية والمجموعات الفرعية الهامة باستخدام ص

 .المستخدمة في االستقصاء
وعند تحليل البيانات، ينبغي مراعاة آثار حجم األسر المعيشية وترآيبها من خالل إجراء  - 102

أو من خالل استخدام سلم تعادل /ها واتتحليل مستقل لألسر المعيشية في مختلف ترآيب
لك، إما في تقديرات الدخل وإما في تقديرات وفي هذه الحالة، ينبغي استخدام ذ. مناسب

 .اإلنفاق ولكن ليس في الحالتين عندما يجري تحليلهما معا
وينبغي لإلحصاءات الموجزة الواردة في الجداول األساسية أن تشمل، عند االقتضاء ما  - 103

 :يلي
 ؛)تعداد األشخاص أو األسر المعيشية(التعداد  )أ(
المجاميع والمعدالت المتصلة بإحصاءات الدخل واإلنفاق و) الوسط والوسيط(المتوسطات  )ب(

 .وحيثما أمكن، أخطاؤها المعيارية
نفقات استهالك ) اتحصص المكون(مستوى وهيكل وفقا ل الجداول األساسية وضعوينبغي  - 104

 ):المجموع والفئات الفرعية للبنود الرئيسية(األسر المعيشية 
 ؛)مثل الخميس والعشير(لتقسيم الجزئي للدخل قيم ا/حسب مجموعة دخل األسرة المعيشية )أ(
 حسب موارد الدخل الرئيسية؛ )ب(
والنموذج ) السن والجنس(حسب سمات األسرة المعيشية، من قبيل الحجم والترآيب  )ج(

 ؛)ينوظفاألسر المعيشية المؤلفة من م(
لوضع في الوضع الديمغرافي والتعليمي واالجتماعي االقتصادي وا( فراداألحسب سمات  )د(

 ؛) وما إلى ذلكعملال
 ). وحيازته ومعدل شغله وما إلى ذلك المسكنتاريخ بناء(حسب سمات المسكن  )هـ(
 مستوى دخل األسرة بشأن) هـ(إلى ) ج( أن توضع جداول من ، حيثما آان مناسبا،ينبغي آذلكو

 . المعيشية
. رة المعيشية مفيدةباإلضافة إلى ذلك، قد تكون الجداول األساسية التي تصف وضع األسو - 105

سمات و) أو أفراد األسر المعيشية(عدد األسر المعيشية بين ويمكن أن تشمل جداول تربط 
أفراد األسر المعيشية وسمات األسرة المعيشية والمصادر الرئيسية للدخل فضال عن 

 .مجموعات الدخل واإلنفاق
لموقع الجغرافي ومستوى  هذه الجداول األساسية حسب اقديمت ، قدر اإلمكان،أيضاوينبغي  - 106

، وأن تكون هذه )طبقًاحيثما يكون ذلك م(التمدن وجنس الشخص أو الرئيس المرجعي 
آما ينبغي اإلبالغ عن . النقدية وغير النقدية) المقدرة(أمكن، مستقلة عن القيم إن الجداول، 

 .دولعدد أو نسبة األسر المعيشية ذات اإلنفاق الصفري على المكونات الواردة في الج
أو اإلنفاق / مصادر البيانات البديلة، يمكن إجراء تحليل لتوزيع الدخل وإذا لم تتوفرو - 107

لسكان آكل لاالستهالآي، بما في ذلك  قياس الفقر وعدم المساواة واالستبعاد االجتماعي، 
ويمكن إجراء أنواع أخرى من التحاليل آتحليل المديونية . ةبلمجموعات الفرعية الرئيسل

 .األمن الغذائي والسكن والصحة والتعليم والسياحة وما إلى ذلكوانعدام 
وينبغي قدر اإلمكان أن يعكس التحليل مدى اإلمكانية المتاحة لشتى شرائح السكان للوصول  - 108

إلى مختلف الخدمات المقدمة عن طريق التحويالت االجتماعية العينية والمتلقاة مجانا من 
ك مراعاة االدخارات والخصوم عند تحليل إحصاءات وينبغي آذل. األسر المعيشية األخرى

 .اإلنفاق



 

 

وعند مقارنة إحصاءات الدخل واإلنفاق من المصادر بالغة الصغر بالمجموعات الكلية من  - 109
الحسابات الوطنية، ينبغي مراعاة مختلف أهداف المصادر والفوارق في المفاهيم والقياس 

دة إلجراء التحقق المتبادل بين هذه وقد تكون هذه المقارنات مفي. في بعض مكوناتها
 .المصادر آخدمة للمستخدمين وآمحاولة لتحديد وتفسير الفوارق 

 النشر

وينبغي أن .  األساسيةاميعينبغي للتقرير اإلحصائي الرئيسي أن يتضمن الجداول والمج - 110
يشمل عرضا موجزا للمنهجية المستخدمة، بما في ذلك المفاهيم والتعاريف األساسية 

وينبغي توفير . م العينة واالستقصاء فضال عن تفاصيل عن جمع البيانات ومعالجتهاوتصمي
تقييم لنوعية البيانات وأخطاء المعاينة وعدم المعاينة ومعدالت عدم االستجابة وأي قضايا 

آما ينبغي إتاحة مؤشر عن النطاق واألسلوب . رئيسية أخرى تتصل باإلحصاءات
 عند نشر اإلحصاءات وينبغي تحديد القيم المسندة عند المستخدمين في عمليات اإلسناد

 .توزيع مجموعات البيانات بالغة الصغر
سرية المعلومات المجموعة أو االتفاقات التعاقدية، أن خرق  قدر اإلمكان ودون نبغيوي - 111

متاحة للمحللين ) المغفلةالسرية ومجموعات البيانات بالغة الصغر (تكون الملفات العمومية 
 بوثائق واضحة وشاملة عن  دائما أن تكون مشفوعةوينبغي. المستخدمين المهتمينولسائر 

يقيد (وبصورة خاصة، إذا استخدم حد أقصى من الرموز. آل جوانب  عملية جمع البيانات
لحماية سرية المعلومات، ينبغي توثيق التفاصيل ) نشر القيمة القصوى ألحد المتغيرات

 .وتحديد القيم
 توزيع الملفات العمومية ينبغي التعريف إمكانيةشر التقرير اإلحصائي وباإلضافة إلى نو - 112

بالنتائج الرئيسية لالستقصاء من خالل المؤتمرات والحلقات الدراسية ووسائل اإلعالم 
 تزويد صانعي تعينوي. وما إلى ذلك) المقابالت والمقاالت الشعبية والنشرات اإلخبارية(

 إتاحة جميع النتائج في شكل  آما يجب.وببحوث تحليليةالسياسات بتقارير معمقة ومرآزة 
مطبوعات ورقية ونماذج إلكترونية، من قبيل االسطوانات وشرائط التسجيل واألقراص 

 .المتراصة بذاآرة للقراءة فقط ومختبرات البيانات بالغة الصغر وشبكة اإلنترنت
يرجع إليها من قد يحتاج إلى وآمصدر لذاآرة مؤسسية تخدم العمليات اإلجرائية المستقبلية و - 113

هذه المعلومات، ينبغي إعداد تقرير منهجي مفصل يتضمن آامل تفاصيل اإلجراءات 
 .ة واالستنتاجات التي تم التوصل إليها عن العملية برمتهاتخلصالمستخدمة والدروس المس

وينبغي أن يتمشى نشر هذه اإلحصاءات مع المبادئ األساسية لإلحصاءات الرسمية  - 114
والمبادئ التوجيهية ) 1994(تمدة في الدورة االستثنائية للجنة اإلحصائية لألمم المتحدة المع

بشأن نشر ممارسات إحصاءات العمل التي اعتمدها المؤتمر الدولي السادس عشر لخبراء 
 ).1998(إحصاءات العمل 
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