
اختيار الوحدات األولية
بــأن  أوليــة  املســتعملة كوحــدات  املســاحية  الوحــدات  تعريــف  يرتبــط 

التاليــة: للــروط  تســتجيب 

أن تكون مناطق محددة املعامل الجغرافية؛	 

ــن 	  ــا وم ــن تنضيده ــن م ــة متك ــة محين ــات إحصائي ــر عــى معلوم أن تتوف

ــحبها. ــاالت س ــاب احت حس

ان اعــداد قاعــدة املعاينــة املســاحية تتطلــب تقســيم الــراب الوطنــي إىل مناطق 

ــا يف  ــة معاينته ــص خط ــن تلخي ــتقلة. وميك ــداد مس ــاحات تع ــة أو مس جغرافي

سلســلة عمليــات هرميــة تســتجيب ملبــدأ املعاينــة مــن درجتــن:

ــب(  ــة )يف املكت ــدات األولي ــن الوح ــة م ــدة معاين ــداد قاع ــة األوىل: إع الدرج

ــة )UP(؛ ــدات األولي ــايل الوح ــن إج ــوايل %20 م ــل ح ــبة متث ــحب نس وس

ــة )يف  ــة او الوحــدات الثانوي ــة: تكويــن وحــدات الدرجــة الثاني الدرجــة الثاني

ــة  ــك قاعــدة معاين ــة بذل ــة أملســحوبة ممثل ــدان( داخــل الوحــدات األولي املي

 .)US( ــاين املســتوى الث

العينة الرئيسية

ــن طــرف  ــواء م ــدى األرس املنجــزة س ــف البحــوث ل ــات مختل ــة حاجي لتلبي
ــم اعــداد،  ــة األخــرى، ت ــة الســامية للتخطيــط أو القطاعــات الوزاري املندوبي
منــذ ســنة 1983، اطــار لســحب العينــات يســمى »العينــة الرئيســة«، معتمدا 
عــى املعطيــات اإلحصائيــة و الخرائطيــة لإلحصــاء العــام للســكان و الســكنى.

و يتعلــق األمــر بوحــدات املعاينــة املســاحية أو املناطــق الجغرافيــة املحــددة 
املعــامل تســمى »وحــدات أوليــة«، لســحب عينــات مــن أجــل إنجــاز مختلــف 
البحــوث لــدى األرس خــال الفــرة الفاصلــة بــن تعداديــن متتاليــن. حيــث 
يتــم تقســيم هــذه الوحــدات األوليــة يف امليــدان اىل مناطــق جغرافيــة فرعيــة 

تســمى »الوحــدات الثانويــة« لتكويــن وحــدات الدرجــة الثانيــة.



تنضيد الوحدات األولية
ــة  ــم خطــة معاين ــن تصمي ــن املمك ــل م ــة تجع ــد وحــدات املعاين  ان تنضي

ــن: تضم
	 متثلية حجم العينة.

	 انخفاض يف التكاليف وتحسن جوهري يف دقة التقديرات املتوقعة.
و مــن أجــل تنضيــد الوحــدات أألوليــة دأبــت املندوبيــة الســامية للتخطيــط 
دومــا عــى اعتــاد معيــاري »طبقــة الســكن« داخــل املجــال الحــري 

ــروي.  ــط الق ــس« بالوس ــة التضاري و«طبيع

حجم العينة الرئيسة
حسب حجم الوحدة األولية، تتكون العينة الرئيسة عموما من %20 من 

الوحدات األولية املشكلة.

تكوين الوحدات الثانوية
ــدء يف  ــم الب ــة، يت ــة الرئيس ــة للعين ــة املكون ــدات األولي ــحب الوح ــد س بع
عمليــة تكويــن الوحــدات الثانويــة يف امليــدان. ويرجــع اختيــار حجــم الوحدة 
ــة  ــوث االحصائي ــن البح ــث م ــكل بح ــة ل ــة املعاين ــا إىل خط ــة أساس الثانوي

ــة: ــروط التالي ــث يجــب أن يســتويف الحجــم األدىن للوحــدة ال حي

أن تكــون الحــدود واضحــة بحيــث تســمح ألي شــخص بتحديــد موقعهــا 	 
يف امليــدان؛

 	 enquêtes( ــة ــتيفاء رشوط بعــض البحــوث األفقي ــادرة عــى اس ــون ق أن تك
panels( )البحــث حــول ألتشــغيل البحــث حــول الظرفيــة لــدى أألرس.....الــخ(.

مبراعــاة جميــع هــذه االعتبــارات، تــم تحديــد حجــم الوحــدة الثانويــة للعينة 
الرئيســة لســنة 2014 يف معــدل يقــارب 50 أرسة.

تكوين الوحدات األولية

تتوقــف املرحلــة األوىل مــن هــذه العمليــة عــى إعــداد قاعــدة معاينــة 
للوحــدات األوليــة. و يتعلــق األمــر بتكويــن مناطــق جغرافيــة ذات حدود 
ــة  ــدان داخــل كل جاع ــا يف املي ــامل واضحــة وســهلة التعــرف عليه ومع
بغــض النظــر عــن وســط االقامــة حيــث يتــم تكوينهــا مــن خــال تجميــع 
ــة الســكن  ــة لنفــس طبق مناطــق إحصــاء ذات حــدود مشــركة ومنتمي
بالوســط الحــري وطبيعــة التضاريــس بالوســط القــروي. فعــى ســبيل 
املثــال، تضــم الوحــدات األوليــة للعينــة الرئيســة لســنة 2014 ، مــا يقــارب 

ــط . 300 أرسة يف املتوس

و قد تم تحديد املعايري األساسية لتشكيل الوحدات األولية يف:

حجــم الوحــدة األوليــة )باســتثناء ألرحــل واألشــخاص بــدون مــأوى، 	 
والســكان املحســوبن عــى حــدة(؛

اتصال مناطق االحصاء املكونة للوحدة األولية؛	 

التنضيــد حســب نــوع الســكن يف الوســط الحــري و طبيعــة 	 
التضاريــس يف الوســط القــروي.
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