
 الٌوم الرابع



 قٌاس مؤشرات الفقر



 ( Absolute Poverty Incidence):  نسبة الفقر المطلق

سٌحسر  مر    Head Count Indexالررؤس ٌسمى هذا المؤشر بمؤشر تعداد 

علرى قسمة عدد السكا  الذٌ  ٌقل إنفاقهم عر  خرط الفقرر العرام حاصل خالل 

 .   المملكةإجمالً عدد السكا  على مستسى 

 الفقر نسبة  المحافظة

 11.4 العاصمة

 20.9 البلقاء

 14.4 المملكة



 (Poverty Gap Indicator) :الفقرمؤشر فجسة 

ٌعك  هذا المؤشرر حجرم الفجرسة النقدٌرة الجمالٌرة الالنمرة لنقرل ااسرر الساقعرة تحر  خرط 

ساغراض المقارنة ٌتم حسا  هذه الفجرسة كنسربة ميسٌرة مر  .  الفقر لرفعهم إلى خط الفقر

 .الفقررمسراس  لخرط اسرتهالكهم كافة السكا  عندما ٌكس  مسرتسى الستهالك القٌمة الجمالٌة 

 .الفقرٌنخفض الدخل اي م  الفقراء ترتفع فجسة عندما س



 (  دٌنارا  ملٌس  )2010الفقرالقٌمة النقدٌة الحقٌقٌة لفجسة  2010نسبة فجسة الفقر  المحافظة

 51.4 2.7 العاصمة
 19.7 5.9 البلقاء
 24.8 3.4 النرقاء
 4.7 3.7 مأدبا
 32.2 3.6 إربد
 12.9 5.6 المفرق
 1.7 1.2 جرش
 7.5 6.3 عجلس 
 7.0 3.7 الكرك
 2.3 3.5 الطفٌلة
 7.8 8.3 معا 
 4.8 4.3 العقبة
 المملكة

3.6 176.8 

 نسبة فجوة الفقر والقٌمة النقدٌة لفجوة الفقر



 ( Poverty Severity Indicator)شدة الفقر مؤشر     

ٌقٌ  هذا المؤشر مدى التفاس  فً درجا  الفقرر برٌ  الرساقعٌ  تحر  خرط الفقرر  نفسرهم   

. سٌررتم حسررابع باعتبرراره ٌسرراسي السسررط الحسررابً لمجمررس  مربعررا  فجررسا  الفقررر النسرربٌة

سٌعتبر مؤشر شدة الفقر مقٌاسا  نسبٌا  شربٌها  بمقراٌٌ  االنحررال المعٌراري سالتبراٌ  سٌرسفر 

سكلمررا ارتفعرر  قٌمررة . صررسرة عرر  مرردى التفرراس  فررً درجررا  الفقررر بررٌ  الفقررراء  نفسررهم

 .المؤشر  كلما دّل على درجة  كبر م  التفاس 



 شدة الفقرنسبة 
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 نسبة الفقر المدقع 

  الفقرر المردقعتحر  خرط للسكا  الساقعٌ   نسبة فقر الجس  ٌقٌ  هذا المؤشر 

فقرهم حاصل قسمة عدد السكا  الذٌ  ٌقل إنفاقهم ع  خط سٌحس  م  خالل 

 .على إجمالً عدد السكا  على مستسى المملكةالغذايً 



 آلٌة احتساب المناطق األشد فقرا  

على  سا  االسٌرة  حٌرت ترم احتسرا  عردد ااقارٌة سالترً سقعر  : أول  

  "%25التً تساسي  س تنٌد نسربة الفقرر فٌهرا عر  "ام  االسٌة الفقٌرة 

 .الفقٌرحٌت تم شمسل ااقاٌة الفقٌرة سغٌر الفقٌرة داخل اللساء 

تم احتسا  عدد ااقاٌة الفقٌررة سالترً جراء  ارم  االسٌرة غٌرر : ثانٌا  

 .الفقٌرة



 قٌاس مالمح الفقراء
ٌرررتم اسرررتخراع مجمسعرررة مررر  المؤشررررا  تعكررر  ترررسن  الفقرررراء سفقرررا   •

لخصرررايع معٌنرررة سعرررادة مرررا تررررتبط بالحالرررة الدٌمسغرافٌرررة ساالجتماعٌرررة 

 .للفقراء سهً ما تعرل بخصايع الفقراء

معرفة نسبة الفقراء م  بٌ  اافراد الذٌ  لدٌهم خاصرٌة معٌنرة فمرنال نسربة •

الفقررراء بررٌ  العرراملٌ  فررً النراعررة مرر  جهررة  سمعرفررة نسرربة المررنارعٌ  

 .الفقراء م  إجمالً الفقراء 

 .فهم محددا  الفقر•

مرنال  . الحصسل على معلسما  تساعد فً اسرتهدال الفقرراء فرً مجتمرع مرا•

فقٌرر سكرا  عردد الفقرراء الجمرالً فرً  40بٌرنهم   100إذا عدد اامٌٌ  هس

مر  50%سٌسرهم اامٌرٌ   % 40فإ  نسبة اامٌٌ  هً . 80المجتمع هس 

 .ٌستخدم الرقم ااخٌر فً استهدال الفقراء. الفقراء



 :لقٌاس مالمح الفقر نحتاج إلى 

 األفراد؟ما هً مقاٌٌس الفقر حسب خصائص •

 كٌف ٌتم توزٌع الفقراء على هذه الخصائص؟•



 قٌاس مالمح الفقراء
 : ٌتم استخراع مجمسعة م  المؤشرا   تحدٌد خصايع الفقراء العامة م  خالل

 المستسى التعلٌمً • التسنٌع الجغرافً                                                 • 

 التركٌ  العمري• العالة                                                      معدل • 

 المسك خصايع • التركٌ  النسعً                                                  • 

 قطا  العـمـل   •  النشاط االقتصادي                                                • 

 الحالة النساجٌة• الحالة العملٌة                                                     • 

 متسسط حجم ااسرة •                                              



 أمثلة على تحلٌل خصائص الفقراء

 العملٌة والمتعطلونالحالة        

 الستهالك خمٌسات
 المجموع المتعطلون ٌعمل لحسابه صاحب عمل مستخدم بأجر

 100.0 27.7 8.6 2.6 61.0 الخمٌس األول

 100.0 18.4 9.4 3.6 68.5 الخمٌس الثانً

 100.0 18.1 9.1 3.5 69.3 الخمٌس الثالث

 100.0 17.0 8.4 5.5 69.1 الخمٌس الرابع

 100.0 15.0 6.9 10.2 68.0 الخمٌس الخامس

 100.0 18.6 8.3 5.5 67.6 المملكة



 القتصاديحالة النشاط 
 اإلستهالك خمٌسات

 مستخدم بأجر
صاحب 

 عمل
 متعطل ٌعمل لحسابه

غٌر نشٌط 

 اقتصادٌا  
 المملكة

 14.6 12.5 22.6 15.6 7.2 13.7 الخمٌس األول

 16.0 11.8 16.9 19.3 11.1 17.3 الخمٌس الثانً

 18.9 15.2 19.3 21.5 12.6 20.3 الخمٌس الثالث

 22.1 20.3 20.6 22.6 22.2 23.0 الخمٌس الرابع

 28.5 40.2 20.6 21.0 46.8 25.7 الخمٌس الخامس

 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 المجموع



 المسكننوع                               
 الستهالك خمٌسات

 المجموع شقه دار فٌال

 100.0 59.1 40.9 0.0 الخمٌس األول

 100.0 64.6 35.4 0.0 الخمٌس الثانً

 100.0 65.9 34.1 0.0 الخمٌس الثالث

 100.0 70.6 29.3 0.2 الخمٌس الرابع

 100.0 76.9 18.8 4.4 الخمٌس الخامس

 100.0 68.7 30.0 1.2 المملكة



 التعلٌمًالمستوى  
 الشرٌحة السكانٌة

ما قبل 

 األساسً
 المجموع تعلٌم عالً ثانوي األساسً

 100.0 7.5 11.8 21.0 59.7 الفقراء

 100.0 26.1 14.7 18.9 40.3 غٌر الفقراء

 100.0 24.0 14.3 19.1 42.5 المملكة



 قٌاس مالمح فقر األطفال

فقررر ااطفررال إلررى ظرراهرة ااطفررال سٌشررٌر تعبٌررر 

ٌنطبرق علرى ااطفرال سهرس . الذٌ  ٌعانس  م  الفقر

 .فقٌرالذٌ  ٌنحدرس  م   سر 

حررسل حقررسق  1989اامررم المتحرردة اتفاقٌررة سحسرر  

الطفل  فإنع ٌعرل الطفل كفرد عمره مرا دس  سرنة 

 .عشرالنامنة 



 مؤشرات مالمح فقر األطفال

 :ٌتم تحدٌد خصايع فقر ااطفال م  خالل 

 الفقراء اامٌة بٌ  ااطفال *  التسنٌع الجغرافً                                                               * 

 ااطفالعدد *  مكا  القامة                                                                     * 

 ااطفال العاملٌ  نسبة *  االلتحاق بالتعلٌم                                                                 * 

  سبا  عدم االلتحاق بالتعلٌم*   الجن                                                                            * 

 اامراض *  العاقة                                                                           * 

 التأمٌ  الصحً *                                                  



18.3 

20.3 

19.1 

 المملكة  ننى ذكر

 2010نسبة الفقر بٌن األطفال حسب الجنس لعام 



18.5 

22.0 

19.1 

 المملكة رٌل حار

 2010والرٌف،الفقر بٌن األطفال حسب الحضر نسبة 



 قٌاس مالمح تأنٌث الفقر

رل ظاهرة تأنٌت الفقرر حسر  دراسرة لمنظمرة العمرل الدسلٌرة بأنهرا ارتفرا   تع 

ة  فقر النساء  كبر ممرا  نسبة الفقر بٌ  النساء ع  منٌلتها بٌ  الرجال  س   ِحدَّ

هً بٌ  الرجال سجراء  ٌارا  تعرٌفرع فرً تقرٌرر التنمٌرة البشررٌة الصرادر عر  

ع  قرل سعردم تكرافؤ فرً فررع التعلرٌم : " م بأنع1997اامم المتحدة لعام  فُررص

 ("للمر ة)سالعمالة سملكٌة ااصسل 



 مؤشرات مالمح تأنٌث الفقر

 :ٌتم تحدٌد خصايع تأنٌت الفقر م  خالل 

 الصحً التأمٌ   *         مكا  القامة                                     * 

  سبا  عدم االلتحاق بالتعلٌم*   المستسى التعلٌمً                                       * 

 اامراض *  العاقة                                                    * 



 الوولكة أنثى ذكر
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 الوولكة أنثى ذكر
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 أنثى ذكر

   2010التوزٌع النسبً لألسر الفقٌرة حسب المستوى التعلٌمً وجنس رب األسرة، 



 
 

 
 

 


