الجمهورية اإلسالمية الموريتانية
شرف – إخاء – عدل
وزارة االقتصاد و المالية

المكتب الوطني لإلحصاء

المسح الدائم حول الظروف المعيشية لألسر 2008

استمارة التجمع
أ 0رقم االستمارة |__|__|__|__| :
القسم أ :تحديد الموقع :
)يترك لإلدخال(
|___|___|
أ .1الوالية ................................................................. :
|___|
أ .2المقاطعة ............................................................... :
|___|___|
أ .3البلدية ...................................................................:
|___|___|___|
أ .4رقم منطقة العد:
أ .5اسم التجمع…….. ........................................................ :
|___|___|___|
أ .6رقم العنقود :
|___|___|
أ .7اسم المراقب........................................................... :
|___|___| 2008/
|___|___|
أ .8تاريخ المقابلة :
التوقيع ___________ :
الشهر
اليوم
|___|___|
أ .9اسم وكيل اإلدخال..............................................................
التوقيع _______________:
أ .10تاريخ اإلدخال اآللي2008 / |___|___| |___|___|:
الشهر
اليوم
مالحظات المراقب :
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

الئحة األشخاص المشاركين
الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

االسم و اللقب

األقسام

العنوان و الوظيفة

 .1عدد األشخاص المشاركين |___|___| :

القسم ب  :المعلومات الديموغرافية :
ب .1كم عدد األسر التي تقطن في هذا التجمع حاليا ؟

|___|___|___|

ب .2كم عدد األشخاص الذين يقطنون في هذا التجمع حاليا ؟

|

|___|___|___|___|

ب .3ما هي اللغات المحلية الثالثة األساسية المستخدمة غالبا في التجمع ؟
)رتب هذه اللغات حسب األهمية(

1
الحسانية........
2
البوالرية........
3
السوننكية.......
4
الولفية.........
أخرى( حددها____________ ) 5

ب3أ  .اللغة األولى :

|___|

ب3ب  .اللغة الثانية |___| :
ب3ج  .اللغة الثالثة |___| :

ب .4منذ العام  2004هل كان عدد األشخاص الوافدين إلى التجمع أكثر أم األشخاص الذين غادروه؟

|___|

األشخاص القادمون أكثر1.....................
األشخاص المغادرون أكثر2...................
عدد متساوي3.................................
ال قدوم و ال مغادرة4................ ..........

ب .5كم عدد األحياء المنفصلة التي يتكون منها هذا التجمع ؟
ب .6منذ كم سنة تقريبا يوجد هذا التجمع ؟

|___|
|___|___|___|
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ب .7هل يوجد مركز للحالة المدنية في هذا التجمع ؟

|___|

نعم  »» 1.......القسم ج
ال2.........
ب .8ما هي المسافة بالكيلومترألقرب مركز للحالة المدنية ؟

|___|___|___|

القسم ج  :االقتصاد و البنى التحتية:
ج .1ما هي األنشطة االقتصادية الرئيسية لسكان تجمعكم خالل االثنى عشر شهرا األخيرة؟
|___|
ج1أ النشاط األول :
الزراعة1 ………………………………….
تنمية المواشي 2…………………………….
|___|
ج1ب النشاط الثاني :
التجارة 3……………………………………..
الصناعة التقليدية4………………………….
ج1ج النشاط الثالث |___| :
أخرى( حددها____________ )5…..
ج .2هل تظنون أن الحياة بالنسبة لسكان التجمع أصبحت أفضل
مما كانت عليه في السنة  2004أم أصعب ؟
أفضل1............................
أصعب2...........................
لم تتغير3..........................
ج .3هل يوجد فى التجمع من يتمتع بالكهرباء ؟
نعم 1.......
ال»»2.........ج5
ج .4هل تتوفر عليها أغلبية األسر أم بعضها فقط؟

ج .5هل فى هذا التجمع اسر مرتبطة بشبكة للمياه ؟

ج .6هل أغلبية األسر مربوطة بهذه الشبكة ؟

|___|

|___|

|___|
األغلبية1............
البعض فقط2........
|___|
نعم1.........
ال »» 2...........ج7
|___|

األغلبية1............
البعض فقط2........
ج .7ما هو المصدر الرئيسى للتزود بالماء الشروب في فصل الصيف بالنسبة ألغلبية األسر؟
حنفية خصوصية1..............................
حنفية عمومية ،بئر ارتوازية2 .................
بئر بال مضخة3 ...............................
بئر بمضخة4 ...................................
نهر ،جدول ،بركة 5 ..........................
بائع الماء6 ...................................
صهريج 7 ...................................
آخر(حدده____________________) 8
ج.8وفي فصل الخريف ما هو هذا المصدر ؟
حنفية خصوصية 1 ............................
حنفية عمومية ،بئر ارتوازية2 .................
بئر بال مضخة3 ..............................
بئر بمضخة4 .................................

|___|

|___|
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نهر ،جدول ،بركة5 ..........................
بائع الماء6 ....................................
صهريج 7 ........ ...........................
مياه مطرية8 ................................
آخر(حدده________________)9 .......
ج .9هل يوجد سوق دائم في هذا التجمع ؟
نعم  »»1..............ج11
ال2................
ج .10ما هي المسافة بالكيلومتر إلى أقرب سوق ؟

|___|

|___|___|

ج .11هل يوجد طريق معبد يوصلك الى التجمع ؟
نعم  »» 1..............ج13
ال2................
ج. 12كم يبعد أقرب طريق معبد من التجمع بالكيلومتر ؟

|___|

|___|___|___|

ج .13هل يقطع الطريق المؤدي إلى التجمع في بعض الفترات من السنة؟
نعم 1.........
ال»» 2....ج15
ج .14عادة ما هو عدد األشهر التي تكون خاللها الطريق مقطوعة خالل السنة ؟
ج : 15هل هناك وسيلة نقل عمومية تمر ب هذا التجمع ؟

|___|

|___|___|
|___|

نعم »»1.........ج17
ال2...........
ج .16ما هي المسافة التي يجب قطعها للوصول الى النقل العمومي ؟
»»ج18
ج .17كم من مرة حسب وحدة الزمن يمرالنقل العمومي بالتجمع ؟
|___|___|
ج17أ عدد المرات ;
كل ساعة1 ............
كل يوم 2 ............
|___|
ج17ب .الوحدة الزمنية :
كل أسبوع 3 ..........
كل شهر 4 ..........
ج.18هل هناك سكان يغادرون التجمع مؤقتا خالل بعض الفصول للبحث عن العمل فى مكان اخر؟
نعم 1.........
ال »» 2...........ج 20

ج .19ما هي أهم فئة أعمار العمال الموسميين ؟
1.............19- 07
2.............40- 20
اكبرمن 3..........40
ج .20هل هناك أشخاص يقدمون إلى التجمع خالل بعض فصول السنة بحثا عن العمل؟
نعم 1.........
ال »» 2...........ج23
4

|___|___|

|___|

|___|

|___|

ج . 21ما هي أهم فئات أعماراالشخاص القادمين للتجمع من اجل عمل موسمى ؟
1.............19- 07
2.............40- 20
اكبرمن3...........40
ج .22هل أصبح اآلن الحصول على عمل في التجمع أصعب مما كان عليه في السنة  2004أم أسهل؟
أسهل1.............................
أصعب2...........................
لم تتغير3..........................
ج .23ما هو عدد التعاونيات غير الزراعية في التجمع ؟
)اذاكانت التوجد تعاونيات( »» القسم د

|___|

|___|___|

ج .24في أي سنة تم إنشاء أول تعاونية غير زراعية ؟

|___|___|___|___|

ج .25ما هو عدد التعاونيات أو/و شبه التعاونيات في كل نوع من النشاط ؟
ج 25أ الصناعة التقليدية :
ج25ب التجارة :
ج25د آخر( حدد ه_______________) :

|___|___|
|___|___|
|___|___|

ج .26كم عدد األشخاص المنتسبين إلى هذه التعاونيات ؟

|___|___|___|

ج.27هل توجد هيئة قرض فى هذا التجمع؟

القسم د  :التعليـــم :

|___|

|___|
نعم 1.........
ال2...........

د.1هل توجد محظرة في التجمع ؟
نعم 1.........
ال »»2...........د3
د .2ما هى العلوم التى تدرس في المحظرة ؟ )عدة خيارات(
التجويد 1..............
|___|___|
د2أ .المحظرة األولى :
التفسير 2 ............
|___|___|
د2ب .المحظرة الثانية :
الفقه ،النحو 4 ........
|___|___|
د3ج .المحظرة الثالثة :
األدب8 ........... ….
|___|
د.3هل توجد مدرسة ابتدائية في التجمع ؟
نعم  »» 1.........د5
ال2...........
د .4ما هي المسافة بالكيلومتر إلى اقرب مدرسة ابتدائية من التجمع وماهى البلدية التى تقع فيها؟

)بالكيلومتر( :

د4أ.البعد
د4ب.رمزالبلدية  :الوالية .المقاطعة .البلدية
( إذا كان د4أ >5كلم انتقل الى د) 15

|___|___|___|
|___|___|___|___|___|
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|___|

د  .6هل هي
عمومية أو
خصوصية؟

د .5
ما هو اسم المدرسة؟

أسماء المدارس الثالثة
الرئيسية

د .7
في أي
سنة تم
بناؤها؟

د .8
ما هو
عدد
األقسام
فيها؟

عمومية1 .
خصوصية
2

د .9
ما هو عدد التالميذ
فيها ؟

الذكور

اإلناث

د.11
د .10
كمممممممممممممم عمممممممممممممدد هل بنيت
الحجرات
المعلمين؟
من
طرف؟

رجال

نساء

د .12
هل
تستخدم
الحجرات
لدروس
محو
األمية؟

آباء
التالميذ1
الدولة 2
آخر 3

نعم1....
ال2 .....

د .13
ما هو نوع
البناء الرئيسي
للحجرات؟

د .14
هل توجد
كفالة في
المدرسة؟

اإلسمنت1..
الحجارة2 ..
الطين3 ....
القش4 .....

نعم1....
ال2 .....

د5ب..

1
2

|__|
|__|

|_|_|_|_|
|_|_|_|_|

|__|
|__|

|_|_|_|
|_|_|_|

|_|_|_| |__|__| |__|__|
|_|_|_| |__|__| |__|__|

|__|
|__|

|__|
|__|

|__|
|__|

|__|
|__|

د5ج..

3

|__|

|_|_|_|_|

|__|

|_|_|_|

|_|_|_| |__|__| |__|__|

|__|

|__|

|__|

|__|

د 5أ...

تنبيه  :بالنسبة لألسئلة د - 7د 10تؤخذ المعلومات عند المدرسة اذا كانت هناك ضرورة شريطة أن ال تتجاوز المسافة  5كلم.
|___|
د .15هل توجد مدرسة ثانوية في التجمع ؟
نعم  1.........اسم المدرسة الثانوية األساسية ___________ »» د17
ال2...........
د .16ما هي المسافة بالكلمتر إلى أقرب مدرسة ثانوية من التجمع وما هى البلدية التى تقع فيها ؟
|___|___|___|
د16أ.البعد :
|___|___|___|___|___|
د16ب.رمز(الوالية .المقاطعة .البلدية)
إذا كان (د16أ اكبر من 5كلم انتقل الى د)22
|___|
د .17هل هي عمومية أم خصوصية ؟
عمومية1..........
خصوصية2.......
|___|___|
د .18كم عدد الحجرات فيها ؟
د .19كم عدد التالميذ فيها ؟
|___|___|___|
د19أ.ذكور :
د19ب.اناث |___|___|___| :
د .20كم عدد األساتذة فيها ؟
د20أ.رجال |___|___| :
د20ب.نساء |___|___| :
د .21في أي سنة تم بناءها ؟
د .22هل يوجد برنامج لمحو األمية للبالغين في التجمع ؟
نعم 1.........
ال »» 2...........القسم هـ
د .23في أي سنة بدأ هذا البرنامج ؟
د .24كم عدد األشخاص الذين يتلقون هذه الدروس اآلن ؟
د24أ .الرجال :
د24ب .النساء :

|___|___|___|___|
|___|

|___|___|___|___|

|___|___|___|
|___|___|___|

القســـم هـ  :الصحـــة :
6

هـ أ  :عمال الصحة
هـ. 1
هل تتوفرون في هذا التجمع
على

هـ5
ماهو اسم
اقرب تجمع
يوجد فيه
()...

أ.ساعة

|__|
|__|
|__|
|__|

|__|__|__|
|__|__|__|
|__|__|__|
|__|__|__|

|__|
|__|
|__|
|__|

|__|__|__|
|__|__|__|
|__|__|__|
|__|__|__|

...........
...........
...........
...........

|__|__|
|__|__|
|__|__|
|__|__|

|__|__|
|__|__|
|__|__|
|__|__|

|__|
|__|

|__|__|__|
|__|__|__|

|__|
|__|

|__|__|__|
|__|__|__|

...........
...........

|__|__|
|__|__|

|__|__| |__|__|
|__|__| |__|__|

|__|__|
|__|__|

|__|
|__|
|__|

|__|__|__|
|__|__|__|
|__|__|__|

|__|
|__|
|__|

|__|__|__|
|__|__|__|
|__|__|__|

...........
...........
...........

|__|__|
|__|__|
|__|__|

|__|__| |__|__|
|__|__| |__|__|
|__|__| |__|__|

|__|__|
|__|__|
|__|__|

نعم1...
ال»» 2.....هـ3
هـ1أ .طبيب
هـ1ب.ممرض(ة)
هـ1ج .صيدالني
هـ1د .معاون طبي -
اجتماعي
هـ1هـ قابلة (مؤهلة)
هـ 1و .وكيل صحة
أولية
هـ1ز.قابلة تقليدية
هـ1.ح .طبيب تقليدي
هـ 1.ط  .آخر

هـ.2
كم من ()....
يوجد في هذا
التجمع
»»
الموالي

السطر

هـ.3
هل تتوفرون
في البلدية
على( )...
نعم1...
ال2.....

هـ.4.
ما هى اقرب (
 )...من التجمع
كيلومتر

هـ .6ما هي المدة الكافية للوصول إليه عن طريق
وسيلة أخرى

السيارة
ب.دقيقة

أ.ساعة

ب.دقيقة

|__|__|
|__|__|
|__|__|
|__|__|

|__|__|
|__|__|
|__|__|
|__|__|

) اخرى تحدد____________ (

هـ .ب  :البنى التحتية :
هـ. 8
ما هي
المسافة
بالكيلومتر
ألقرب ( )..
من التجمع/؟
كيلومتر

هـ. 7
هل تتوفرون في هذا التجمع على ()...؟
نعم »» 1...هـ11
ال2.....

هـ.9
ماهو اسم
اقرب تجمع
يوجد فيه
ال()...

هـ.10
ما هو الوقت الكافي للوصول إلى()....؟

السنة
هـ10أ .بالسيارة
ب.دقيقة
أ.ساعة

المكان:

هـ.11
في أي سنة تم بناء
هذا) (......

هـ10ب.بوسيلة أخرى
ب.دقيقة
أ.ساعة

هـ7أ.مستشفى

|__|

|__|__|__|

...........

|__|__|

|__|__|

|__|__|

|__|__|

|__|__|__|__|

هـ7ب.مركز صحي
هـ7ج.نقطة صحية
هـ7د.وحدة صحية قاعدية
هـ7هـ .صيدليةالتجمع/نظام تحصيل
التكاليف
هـ7و .صيدلية خصوصية
هـ7ز.مركز إعادة التأهيل والتهذيب
في مجال التغذية
هـ7ح.مؤسسة صحية أخرى

|__|

|__|__|__|

|__|

|__|__|__|

|__|__|

|__|__|

|__|__|

|__|__|

|__|__|__|__|

|__|

|__|__|__|

|__|__|

|__|__|

|__|__|

|__|__|

|__|__|__|__|

|__|

|__|__|__|

...........
...........
...........
...........

|__|__|

|__|__|

|__|__|

|__|__|

|__|__|__|__|

|__|__|

|__|__|

|__|__|

|__|__|

|__|__|__|__|

|__|

|__|__|__|

|__|

|__|__|__|

...........
...........

|__|__|

|__|__|

|__|__|

|__|__|

|__|__|__|__|

|__|__|

|__|__|

|__|__|

|__|__|

|__|__|__|__|

|__|

|__|__|__|

...........

|__|__|

|__|__|

|__|__|

|__|__|

|__|__|__|__|

(مؤسسة صحية أخرى حددها_______________)
هـ .12ما هي األمراض الثالثة الرئيسية في هذا التجمع ؟ (ينظر مع القطاع المعني)
|___|___|
هـ12أ.المرض االول :
الماالريا1.... ..................
|___|___|
هـ12ب.المرض الثانى :
االلتهابات التنفسية الحادة2.....
|___|___|
هـ12ج.المرض الثالث :
االسهال؟3..... ...............
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الديدان المعوية4.. ............
الكوليرا5....................
الحصباء -بوحيمرون6.......
)الشلل النصفى الحاد(7.......
)تيتانوص عند الوالدة(8......
السيدا9.......................
) االلتهابات المتنقلة عن طريق الجنس( 10......
امراض اخرى11..........
هـ .13ما هي المشاكل الثالثة الرئيسية التى يعانى منها سكان تجمعكم على مستوى المصالح الصحية؟
هـ13أ.المشكلة االولى ________________________________________________ :
هـ13ب.المشكلة الثانية _______________________________________________ :
هـ13ج.المشكلة الثالثة _______________________________________________ :

القســـم و  :الزراعة:
و. 1
هل تمارس زراعة )…(
من طرف سكان هذا
التجمع ؟

و. 2
كم مرة في
السنة يزرع
( )...في

و. 3
في أية شهر يزرع) . (.....و في أية شهر يحصد؟
يناير 1........يوليو7.............. .
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و. 4
كيف تتصرفون بشكل رئيسي في
محصولكم من )  (....؟
يحصد و ال يباع1 ........ ....... ..

العادة ؟

نعم1......
ال»»2....السطر
الموالى

)مرتين على
االكثر(

فبراير 2......أغسطس8............
مارس 3......سبتمبر9..............
ابريل 4......أكتوبر10..............
مايو 5.......نوفمبر11..............
يونيو 6......دجمبر12..............

الشهر األو ل
من البذر

الشهر األو ل
من الحصاد

الشهر الثاني من
البذر

يباع في سوق التجمع2.. ........ ..
يباع في سوق تجمع آخر3........
يباع إلى ناقل خصوصي4... ......
يباع ا لى هيئة عمومية5... ...... ..
يباع إلى تعاونية6.. .... ...... ... ..
آخر7.. ....... ..... ............. ..
(حدده__________ ___)
الشهر الثاني من
الحصاد

و1أ.القمح
و1ب.الدخن
و1ج.الزرع

|__|
|__|
|__|

|__|
|__|
|__|

|__|__|
|__|__|
|__|__|

|__|__|
|__|__|
|__|__|

|__|__|
|__|__|
|__|__|

|__|__|
|__|__|
|__|__|

|___|
|___|
|___|

و1د.الشعير

|__|

|__|

|__|__|

|__|__|

|__|__|

|__|__|

|___|

و1هـ.الذرة
الصفراء
و1و.األرز
المقشر
و1ز.أنيبه)فاصو
ليا(
و1ح.الفستق
و1ط.البطيخ
و1ى.الخضروا
ت
و1ك.التمور
و1ل.أخرى

|__|

|__|

|__|__|

|__|__|

|__|__|

|__|__|

|___|

|__|

|__|

|__|__|

|__|__|

|__|__|

|__|__|

|___|

|__|

|__|

|__|__|

|__|__|

|__|__|

|__|__|

|___|

|__|
|__|
|__|

|__|
|__|
|__|

|__|__|
|__|__|
|__|__|

|__|__|
|__|__|
|__|__|

|__|__|
|__|__|
|__|__|

|__|__|
|__|__|
|__|__|

|___|
|___|
|___|

|__|
|__|

|__|
|__|

|__|__|
|__|__|

|__|__|
|__|__|

|__|__|
|__|__|

|__|__|
|__|__|

|___|
|___|

(زراعة أخرى حددها ___________________________ )
(زراعة أخرى حددها إذاكانت التمارس زراعة من طرف سكان التجمع أنتقل إلي و)10
و .5هل هناك وكالء تاطير زراعى يقمون بزيارة لمزارعي تجمعكم؟

|___|

نعم1...................
ال »» 2....................و8
و .6إلى أي هيئةينتمون ؟
الشركة الوطنية للتنمية الريفية1........
مديرية البحث والتكوين واإلرشاد 2....
برنامج التنمية الريفية الجماعية3.......
هيئات أخرى 4........................
و .7ما هي الخدمات التي يقدمونها ؟
التحسيس1...............
التكوين2......... ........
استشارات3..............
خدمات احرى4.........

و6أ.الهيئة االولى :
و6ب  .الهيئة الثانية :

|___|
|___|

و7أ  .الخدمة االولى |___| :
و7ب .الخدمة الثانية |___| :

و .8هل توجد تعاونية أو شبه تعاونية زراعية في هذا التجمع ؟
نعم1...................
ال »»2....................و10
و .9ما اسمها و ما هي أنشطتها اإلنتاجية) سلع/خدمات( ؟
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|___|

االسم __________________________________________
و9أ.األنشطة اإلنتاجية :
) أكثر من خيار(
إنتاج مروى1...............................................
إنتاج حبوبي2.......... .....................................
تجارة مواد أولية4............... ............................
جزار8................... ...................................
نشاطات أخرى)حدد16 ............. (.......................

|___|___|

»»و11

و .10هل بعض المزارعين في هذا التجمع أعضاء في تعاونية زراعية فى تجمع اخر ؟
نعم1...................
ال2....................
و .11هل يوجد جرار ؟
|___|
و .11أ .في هذا التجمع ؟
نعم ،بصفة دائمة»»1........و12
نعم ،بصفة مؤقتة»» 2........و12
ال3.......................
|___|
و.11ب .وفي البلدية ؟
نعم ،بصفة دائمة1........
نعم ،بصفة مؤقتة2........
ال3.......................
|___|
و: 12هل يستفيد التجمع من سد لحجز الماء او نظام ري؟
نعم ,سد1..............
نعم,ري2..............
ال »»3....................و17
|___|

و.13هل توجد حقول مروية في هذا التجمع؟
نعم1...................
ال »»2....................و17
و .14هل يستخدم بعض المزارعين في التجمع آلة لتقشير األرز ؟
نعم1...................
ال »»2....................و17
و .15هل توجد آلة لتقشير األرزفى هذا التجمع؟
نعم »» 1...................و17
ال2....................

|___|

|___|

|___|

و .16ماهى المسافة بالكيلومترالى أقرب مكان توجد فيه آلة لتقشير األرز ؟
|____|____|____|
و16أ.المسافة :
|___|___|___|___|___|
(الوالية .المقاطعة.البلدية)
و .17هل يستخدم بعض المزارعين في هذا التجمع األسمدة الكيماوية ؟
نعم1...................
ال2....................
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|____|

و16ب.رمز :

و .18هل يستخدم بع ض المزارعين في هذا التجمع المبيدات الحشرية ؟
نعم1...................
ال2....................
و .19هل تهاطلت عليكم أمطار أكثر
أم أقل خالل ال  12شهرا األخيرة من األشهر اإلثني عشر التي قبل ذلك ؟
أكثر1...........
أقل2............
بدون تغيير3....

|____|

|____|

و .20هل أهالي هذا التجمع يبيعون و يشترون قطعا أرضية للزراعة ؟
نعم1............
ال2.............

|____|

و .21هل يوجد في هذا التجمع من يستغل أراضي بالمزارعة ؟
نعم1............
ال »» 2.............القسم ز
و .22هل هم كثيرون ؟
أغلبية المزارعين1......................
نصفهم2.................................
أقل من النصف3........................

|____|

|____|

القســـم ز  :تنمية المواشي :
ز .1هل توجد قطعان من الماشية على الدوام في هذا التجمع ؟
نعم1..............
ال »»2..............ز3
ز .2ما نوع القطعان التي توجد على الدوام في هذا التجمع ؟(ترتب حسب العدد)
البقر1... .............
الضأن2...............
ز 2أ .األكثر :
المعز3................
ز2ب.المرتبة الثانية:
اإلبل4.................
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|____|

|____|
|____|

ز2ج.المرتبة الثالثة:

الدواجن5..............
الخيل6.................
الحمير7...... ..........
ز .3هل تبقى بعض القطعان في التجمع خالل جزء من السنة ؟
نعم1...................
ال »»2....................ز6
ز .4كم من األشهرفى السنة يبقون في التجمع ؟

|____|

|____|

|___|___|

ز .5أي نوع من الماشية يبقى في التجمع لفترة من السنة ؟(رتبها حسب العدد)
البقر1.................
الضأن2...............
ز5أ .األكثر :
المعز3................
ز5ب .المرتبة الثانية:
اإلبل4.................
ز5ج .المرتبة الثالثة:
الدواجن5..............
الخيل6........ ........
الحمير7....... ........
ز .6هل توجد مصلحة للبيطرة في هذا التجمع ؟
نعم »»1...................ز8
ال2....................

|____|
|____|
|____|

|____|

ز .7ما هي المسافة بالكيلومتر إلى أقرب مصلحة للبيطرة ؟
|____|____|____|
ز7أ.المسافة :
|___|___|___|___|___|
ز7ب.رمز ( :الوالية .المقاطعة.البلدية)
|____|
ز .8هل يقوم احد وكالء المصلحة البيطرية بزيارة المنمين في هذا التجمع؟
نعم1...................
ال »» 2....................ز10
ز .9ما هي الخدمات التي يقدمونها ؟
|____|
ز9أ.الخدمة األولى :
1.........
التلقيح
|____|
ز9ب .الخدمة الثانية :
عالج 2...........
استشارة3........
خدمات أخرى4....
»» ز11
ز .10كيف يحصل منمو التجمع على األدوية و اللقاحات لماشيتهم ؟ ( ينظر مع القطاعات المعنية)
( أ )______________________________________________
(ب)______________________________________________
ز .11ما هي المسافة بالكيلومتر إلى أقرب المراعي ؟
ز .11أ .في فصل الصيف ؟
ز.11ب .في فصل الخريف ؟

|____|____|____|
|____|____|____|

ز .12هل تعتقدون أن زحف الرمال يهدد التجمع اآلن أكثر من سنة  2004؟
رمال أكثر1..........
لم يتغير الوضع2.....
رمال اقل3...........
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|____|

ز .13هل نظمت حملة للتشجير ،غرس األشجار في هذا التجمع منذ سنة  2004؟
نعم1...................
ال( »»2....................نهاية المقابلة)
ز .14في أي تاريخ نظمت حملة للتشجير ،غرس األشجار في هذا التجمع ؟
الشهر :
السنة:
ز .15من نظم الحملة األخيرة ؟
) أكثر من خيار(
مصلحة حماية الطبيعة1....... .........
السلطات البلدية2.......................
سكان التجمع4.........................
متطوعون8............................
آخر16..................................

|____|

|____|____|
|___|___|___|___|
|____|____|

النهــــاية
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