
 
 

 
 

 

 

 
 

 الٌوم الثالث



 
 

 
 

 

 

 
 

 مقدمة

 أصبحت وقد .منها النامٌة وخاصة المجتمعات منها تعانً التً السلبٌة الظواهر من الفقر ظاهرة تعتبر

 الحٌاتٌة الجوانب على سلبٌة انعكاسات من لها لما الدائمة المعالجة إلى تحتاج كبٌرة مشكلة الظاهرة هذه

 الدراسات خالل من مالحظته ٌمكن ٌن،كبٌر دولًو عالمً باهتمام الفقر مشكلة وتحظى .المختلفة

 الفقر ظاهرة على للقضاء الدولٌة والمنظمات والهٌئات المؤسسات بعض تتبناها التً والبرامج والخطط

 بعض أفردت وقد .ومؤشراته وخصائصه وأسبابه الفقر مواطن معرفة خالل من وذلك ، منها الحد أو

 متناول فً لتكون االنترنت شبكة على الفقر بموضوع الخاصة الصفحات من العدٌد العالمٌة المؤسسات

 لمعرفة والدراسات والبرامج الخطط من العدٌد بوضع قام فقد العالم دول من كغٌره واألردن .الجمٌع

 بمنح تقوم التً المالٌة المؤسسات بعض إنشاء تم كما علٌه، والقضاء منه للحد وأشكاله الفقر مواطن

  .الفقر دائرة من اخراجهمو دخلهم زٌادة فً لمساعدتهم للفقراء الصغٌرة القروض



 
 

 
 

 

 

 
 
 ما هو الفقر؟ 



 
 

 
 

 

 

 
 

وامتككدادات اجتماعٌككة متعككددة، وهككً بعككاد أاقتصككادٌة عالمٌككة ذات الفقرمشكككلة 

المترتبكة ثكار آلواظاهرة ٌكاد ال ٌخلو منها اي مجتمع، مع التفكاوت فكً حجمهكا 

سكان العالم ٌمككن تصكنٌفهم بكمنهم فقكراء مس خ  وتشٌر التقدٌرات إلى أن  .علٌها

 .محرومون من الحدود الدنٌا لفرص العٌش الكرٌم اآلمن

الكدخل للفكرد انخفكاض إال أن ورغم التفاوت فكً تحدٌكد مفهكوم الفقكر ومعكاٌٌره، 

ٌشكل العمود الفقري لهذا المفهوم وهكذه المعكاٌٌر، مكع مكا ٌرافك  ذلكك األسرة أو

من ضعف القدرة على تكوفٌر مسكتلزمات الحٌكاة الضكرورٌة مكن مسككن وممككل 

 .وملبس، ناهٌك عن المستلزمات األخرى الصحٌة والتعلٌمٌة وغٌرها



 
 

 
 

 

 

 
 

ٌختلف مفهوم الفقر باختالف البلدان والثقافات واالزمنة وال ٌوجد إتفا  دولكً 

حول تعرٌف الفقر نظراً لتكداخل العوامكل االقتصكادٌة واالجتماعٌكة والسٌاسكٌة 

التً تشكل ذلك التعرٌف وتؤثر علٌه، إال أنكه هنكاك اتفكا  بوجكود ارتبكاط بكٌن 

مكن الحاجكات األساسكٌة المادٌكة أو غٌكر المادٌكة، وعلٌكه فهنكاك شباع واإلالفقر 

اتفككا  حككول مفهككوم الفقككر علككى أنككه حالككة مككن الحرمككان المككادي الككذي ٌتككرجم 

وتككدنً الوضككع الصككحً والمسككتوى ، ونوعككاً  كمككاً بانخفككاض اسككتهالك الغككذاء، 

التعلٌمككً والوضككع السكككنً، والحرمككان مككن السككلع المعمككرة واألصككول المادٌككة 

 . األخرى

طكار الفقكر إذا ككان إٌعكٌش ضكمن سكرة ألاو أمبسط للفقر ٌعتبر الفرد وبمفهوم 

للحصككول علككى أدنككى مسككتوى مككن الضككرورٌات  الككدخل المتككمتً لككه غٌككر كككاف  

 .للمحافظة على نشاطات حٌاته وحٌوٌتها



 
 

 
 

 

 

 
 

 نقٌس الفقر؟لماذا 



 
 

 
 

 

 :تسمح قٌاسات الفقر باإلجابة على األسئلة اآلتٌة

هل ازداد الفقر؟ هل النمو ٌساعد الفقراء؟ كٌف ٌؤثر التغٌر النسبً فً األسعار على الفقراء؟ من هم •

 الرابحون ومن هم الخاسرون من السٌاسات االستراتٌجٌة؟

 استراتٌجٌة النمو

 

 

من الذي ٌستخدم الخدمات العامة ؟ وما التكلفة ؟ من الذي ٌستفٌد من الدعم الحكومً؟ الطبقة •
 الوسطى والمهمشٌن؟ من الذي سوف سٌصٌبه الضرر جراء تخفٌض النفقات؟ 

 اإلنفاق االجتماعً 

 ما هً هذه الفئات ؟ كٌف ٌتوزع هذا االستهداف؟ إلى أي مدى سوف ٌغٌر ذلك فً الفقر؟•

 المبادرات التً تستهدف فئات معٌنة 



 مراحل الحد من الفقر

 

هً تحدٌد من هم الفقراء وتقدٌر حجم ومدى عم  وشدة معاناتهم مكن الفقكر بشككل كمكً دقٌك  قكدر 

 . اإلمكان

 

 

تحدٌككككد السككككمات األساسككككٌة للفقككككراء مككككن حٌككككص تككككوزٌعهم الجغرافككككً وخصائصككككهم هككككً 

الدٌموغرافٌككة ومسككتوٌاتهم التعلٌمٌككة وأنشككطتهم االقتصككادٌة وأوضككاعهم السكككنٌة والصككحٌة 

وكذلك اختبار مدى ما ٌنطب  من بعض المظاهر المعروفة للفقر، كتمنٌكص الفقكر . والتغذوٌة

 الفقروتركزه فً الرٌف أو ضمن فئات اجتماعٌة معٌنة، واالستفادة من ذلك لتقصً جذور 

  .ومسبباته

 (poverty measurement) الفقر قٌاس  األولىالمرحلة 

 (poverty profile)مالمح الفقراء  الثانٌةالمرحلة 



 
 

 
 

 

 مدى ومعرفة الفقراء على المختلفة والبرامج السٌاسات آثار تحلٌل على تشتمل

 وعدالة االقتصادي كالنمو واالجتماعٌة االقتصادٌة المسائل ببعض الفقر ارتباط

 وما والسٌاسٌة االجتماعٌة والتحوالت والهجرة السكانً والنمو والثروة الدخل توزٌع

 الخدمات وتقدٌم البرامج تنفٌذ فً ودورها المؤسسٌة البنٌة تحلٌل وكذلك .ذلك إلى

 على المؤثرة الخارجٌة العوامل ومعرفة الفقراء لتمكٌن المتاحة الفرص فً والبحص

 السابقتٌن، المرحلتٌن من معلومات من ٌتوفر لما إضافة ذلك، توظٌف ثم ومن .الفقر

 السٌاسات فً النظر إعادة لىإو الفقر لتخفٌف سٌاسات إلى الوصول لغرض

   .الفقر تخفٌف فً فاعلٌتها لزٌادة بها المعمول
 

 (poverty evaluation) تقٌٌم الفقر  الثالثةالمرحلة 



 
 

 
 

 

 

 
 

وٌنبغكً أن . هً وضع سٌاسات تخفٌف الفقر موضع التنفٌذ بعد إقرارهكا

ٌرافكك  تنفٌككذ مككا تككؤول إلٌككه تلككك السٌاسككات مككن مشككارٌع وبككرامج، عملٌككة 

متابعكككة ومراقبكككة مسكككتمرة للتعكككرف علكككى آثارهكككا الفعلٌكككة علكككى الفقكككراء 

ولتشخٌص مواطن الخلل فٌهكا وتحدٌكد سكبل زٌكادة فعالٌتهكا فكً التخفٌكف 

 . من الفقر

 (poverty monitoring)مراقبة الفقر  الرابعةالمرحلة 



 
 

 
 

 

الفـقـرمصطلحات   



 
 

 
 

 

 المفهوم العام  للفقر

الغككذاء، المككموى، الملككبس، ) هككو عككدم مقككدرة الفككرد علككى تككوفٌر الككدخل الككالزم لتلبٌككة الحاجككات األساسككٌة 
 التً تمكنه من أداء عمله بصورة مقبولة( التعلٌم، الصحة والنقل

 خط الفقر

وٌعتبر الفرد فقٌراً إذا كان استهالكه ٌقل عن . هو الحد الفاصل بٌن دخل أو استهالك الفقراء عن غٌر الفقراء
مستوى الحد األدنى لقٌمة الحاجات األساسٌة الالزمة للفرد، وٌعرف الحد األدنى لقٌمة حاجات الفرد األساسٌة 

 على أنه خط الفقر

 السعرة الحرارٌة

 هً وحدة لقٌاس الطاقة التً ٌحتاجها الجسم لكً ٌعٌش وٌتحرك وٌقوم بجمٌع الوظائف األساسٌة للحٌاة



 
 

 
 

 

 
 

 (خط فقر الغذاء)خط الفقر المدقع 

هو مسكتوى اإلنفكا  الكالزم للفكرد لتكممٌن الحاجكات الغذائٌكة األساسكٌة التكً تكؤمن لكه السكعرات 
 الحرارٌة الالزمة لممارسة نشاطاته االعتٌادٌة الٌومٌة وبقائه حٌاً 

نسككبة السكككان الككذٌن ٌقككل انفككاقهم عككن خككط الفقككر العككام مككن اجمككالً عككدد السكككان علككى 
 مستوى المملكة

 فجوة الفقر

هً حجم الفجوة النقدٌة اإلجمالٌة الالزمة لرفع انفا  الفقراء إلى مستوى خط الفقر أي 
 لٌصبحوا غٌر فقراء

 

 

 (مؤشر تعداد الرؤوس)نسبة الفقر المطلق  



 
 

 
 

 

 
 

فكلمكا ارتفعكت قٌمكة . هو مقٌاس نسبً ٌعطً صورة عن مدى التفاوت فً درجات الفقكر بكٌن الفقكراء أنفسكهم

 .المؤشر كلما دل ذلك على درجة أكبر من التفاوت

 

 

 شدة الفقـر

 ٌستخدم هذا المعامل كمؤشر لقٌاس التفاوت فً توزٌع الدخول ما بٌن جمٌع السكان فقراء وغٌر فقراء

 معامل جٌنً



 
 

 
 

 

 أسالٌب قٌاس الفقر 



 
 

 
 

 

 المعٌشة مستوىمؤشرات قٌاس 

   (الفقر المادي)



 لقٌاس الفقر المادي
 :ال بد من اإلجابة على أربعة أسئلة 

الذي سٌستخدم لقٌاس الفقر؟(مستوى المعٌشة)ما هو مؤشر 

على أي وحدة ٌجب قٌاس هذا المؤشر ؟ 

كٌف نفرق بٌن الفقراء وغٌر الفقراء؟ 

 :وبعد تعرٌف الفقراء 

 ؟وحدة قٌاس واحدةالفقر فً كٌف ٌمكن لنا أن نعبر عن شدة 



 
 

 
 

 

سككرة علككى الحصككول علككى السككلع ألا ةٌعبككر هككذا المؤشككر عككن قككدر

. والخدمات االستهالكٌة التً تعد المحور األساسً لمسكتوى المعٌشكة

ومن الصعوبات التً تعترض هذا المؤشكر تحدٌكد الكدخل الكذي ٌمثكل 

وتبكاٌن األسكر ، الحد الفاصل بٌن األسر الفقٌكرة واألسكر غٌكر الفقٌكرة

وتغٌككر مسككتوى ، مككن حٌككص حجمهككا وتركٌبتهككا وفقككا للعمككر والجككنس

وصكعوبة ، معٌشة األسرة التً قد ال ٌتطاب  مع تغٌكر مسكتوى دخلهكا

 .الحصول على بٌانات دقٌقة عن الدخل لعوامل اقتصادٌة واجتماعٌة

 دخل األسرة



 اإلنفاق االستهالكً اإلجمالً لألسرة

استحدص هذا المؤشر لتالفً المشكاكل الناجمكة عكن مؤشكر 

دخل األسرة ولكونه أكثر ارتباطا بمستوى معٌشكة األسكرة 

 مسكككوحاتوامكانٌكككة تقكككدٌر االنفكككا  علكككى نحكككو أد  مكككن 

األسرة التً تجمع فٌها بٌانات االنفكا  واالسكتهالك الفعلكً 

 .لعٌنات األسر



 متوسط إنفاق الوحدة االستهالكٌة

وقكد اسكتحدص . لألسكرةجمكالً إلاٌعتبر هكذا المؤشكر اسكتكماال لمؤشكر االنفكا  االسكتهالكً 

وٌتم احتسابه مكن خكالل قسكمة اإلنفكا  . لمعالجة مشكلة تباٌن األسر فً أحجامها وتركٌبتها

االستهالكً اإلجمالً لألسرة على ما ٌقابل حجمها من الوحدات االستهالكٌة، وٌؤخكذ علكى 

مكن  ٌتطلبكههذا المؤشر تفاوت انفا  الوحدة االستهالكٌة من أسرة ألخرى تبعا للموقع ومكا 

زٌكككادة أو خفكككض فكككً انفكككا  الوحكككدة، واخكككتالف الكٌفٌكككة التكككً ٌكككتم حسكككاب عكككدد الوحكككدات 

 .االستهالكٌة



 نسبة اإلنفاق على المواد الغذائٌة

أنكه كلمكا ، ٌستخدم هذا المؤشر وفقكا لوجهكة النظكر التكً تكرى

ارتفعككت نسككبة االنفككا  علككى المككواد الغذائٌككة انخفضككت النسككبة 

. التً توجهها األسرة من انفاقها علكى السكلع غٌكر الضكرورٌة

فانه مؤشر أو داللة على انخفاض مسكتوى المعٌشكة ، وبالتالً

ٌمتككاز هككذا المؤشككر بمنككه ٌتككٌح المقارنككة بككٌن مختلككف . لألسككرة

األسكككر حتكككى وان تباٌنكككت أحجامهكككا أو وحكككدات العملكككة التكككً 

 .معهاتتعامل 



 
 

 
 

 

الحرارٌةحصة الفرد من السعرات   

الذي ٌمكن اسكتخدامه للتمٌٌكز بكٌن ، التغذوٌةٌعتبر هذا المؤشر من المؤشرات 

ن أوباعتبكار ، الحرارٌكةالفقراء وغٌر الفقراء وفقا لحاجة الفرد مكن السكعرات 

 .الفقراءنقص التغذٌة هو أحد األوجه األساسٌة لمعاناة 



 
 

 
 

 

المقارنات وهو ٌصلح ألغراض ، ٌعتبر هذا األسلوب األوسع استخداما لقٌاس وتحلٌل الفقر

: على تقسٌم المجتمكع إلكى فئتكٌن منهجٌتهتعتمد . الدولٌة واألسلوب المعتمد من البنك الدولً

خط الفقر الذي ٌعرف بأنه إجمالً تكلفة السللع المطلوبلة فقراء وغٌر فقراء وذلك بتحدٌد 

 .لسد االحتٌاجات االستهالكٌة األساسٌة

  

وٌعتبككر األسككلوب . إنفككا  ودخككل األسككرة مسككوحاتبٌانككات ، ٌتطلككب تطبٌكك  هككذا األسككلوب

األنسب ألغراض وضع السٌاسات االقتصادٌة المتعلقة بالدخول كسٌاسات العمالة واألجور 

 .واألسعار والضرائب واالعانات االجتماعٌة

  

الفقككر والتككً تشككتمل علككى خطككً الفقككر المطلكك  مؤشككرات وٌتضككمن أسككلوب خككط الفقككر هككذا 

 .، ومعامل جٌنًوشدة الفقر، فجوة الفقر، نسبة الفقر، والمدقع



 ؟هل ٌفضل استخدام الدخل أم اإلنفاق لقٌاس مستوى المعٌشة

أفضكلٌة  -كمؤشكر للرفكاه  -هناك العدٌكد مكن االعتبكارات التكً تجعكل السكتخدام االسكتهالك 

 :عن استخدام الدخل، خاصة فً الدول النامٌة من أهمها

 أن الدخل قكد ال ٌكتم اسكتهالكه كلكه كمكا أن االسكتهالك ال ٌمكول عكن طرٌك  الكدخل فقكط

فاالستهالك ٌوضح ما تستطٌع األسرة الحصول علٌه فً ضوء الكدخل الجكاري وككذلك 

 .بناء على مدخرات سابقة

  الككدخل وخاصككة دخككل الفقككراء قككد ٌتسككم بالموسككمٌة والتفككاوت مككن شككهر إلككى آخككر بٌنمككا

 .ٌتمٌز االستهالك بالثبات النسبً

تحدٌد الدخل لألشخاص الذٌن ٌدٌرون أعمالهم الصغٌرة قد ٌكون صعباً للغاٌة. 

 ٌحجم المستجٌبٌن عن اإلدالء بدخولهم الحقٌقٌة وعكادة مكا ٌكونكون أكثكر مصكداقٌة عنكد

 . اإلدالء بقٌمة إنفاقهم



 
 

 
 

 

المشبعةأسلوب الحاجات غٌر   

(الفقر غٌر المادي)  



 
 

 
 

 

ٌعتمد هذا األسلوب على المالحظة المباشكرة لواقكع اشكباع الحاجكات األساسكٌة وذلكك كبكدٌل 

تلكك الحاجكات كمكا فكً أسكلوب إلشكباع التً تؤهل األسكرة  الدخلٌةعن االعتماد على القدرة 

 .الفقر

وأن البٌانكات المطلوبككة لتطبٌقكه أكثككر األسككرة ٌمتكاز هكذا األسككلوب بمنكه ال ٌعتمككد علكى دخكل 

 .ودقة مقارنة بمسلوب خط الفقر توفراً 

، عمومكاً األسكرة  مسكوحاتٌتم تطبٌ  هذا األسلوب باستخدام بٌانات التعداد العام للسككان أو 

وهككو األسككلوب األنسككب ألغككراض وضككع السٌاسككات االجتماعٌككة المتعلقككة بتككوفٌر خككدمات 

 .الصحًالتحتٌة المتصلة بالمٌاه والصرف البنٌة الصحة والتعلٌم واالسكان وتوفٌر 



 
 

 
 

 

ف علكى أنكه حالكة مكن . الحرمان حالة من حكاالت االخكتالف الكبٌكر عكن الغٌكرٌعتبر  وٌعكرف

الضرر المادي أو االجتماعً التً تصٌب الفرد أو األسكرة أو المجتمكع، وٌمككن مشكاهدتها 

وهناك عالقكة بكٌن . أو مالحظتها بالمقارنة مع خصائص المجتمع أو األمة التً تعٌش فٌها

ف الحرمككان بمنككه حالككة مككن الفقككر الشككدٌد تتمثككل مظاهرهككا  الفقككر والحرمككان، حٌككص ٌعككرف

التعلٌمككً والمسككتوى انخفككاض مسككتوى اسككتهالك الغككذاء وتككدنً الحالككة الصككحٌة 

والوضككع السكككنً والحرمككان مككن تملككك السككلع المعمككرة واألصككول المادٌككة األخككرى، وعككدم 

تكككوافر الضكككمان الكككالزم لمواجهكككة الحالكككة الصكككعبة مكككن مكككرض وإعاقكككة وبطالكككة وككككوارص 

كما أن الحرمان مقٌاس نسكبً، فمكا هكو حرمكان فكً دولكة متقدمكة صكناعٌاً قكد ال . وأزمات

إالف أن المالمح العامكة للحرمكان تبقكى مشكتركة بحٌكص ال ٌفقكد . ٌكون حرماناً فً دولة نامٌة

 .الدولٌةالحرمان معناه، األمر الذي ٌسهل إجراء المقارنات 



أهداف قٌاس 

  الحرمان

دراسكككككككككة المسكككككككككتوٌات 

 لألسرالمعٌشٌة 
ٌقككوم علككى قٌككاس مككدى مككا 

ٌتحقككك  مكككن إشكككباع فعلكككً 

 من الحاجات األساسٌة

 

االحتٌاجات قٌاس 

كاألمان األخرى 

الشخصً والتممٌن 

 الصحً

وضع ومتابعة 

السٌاسات 

االجتماعٌة 

 واالقتصادٌة 



 
 

 
 

 

 خطوات قٌاس الحرمان

تحدٌد المٌادٌن الرئٌسٌة. 

اختٌار المؤشرات اإلحصائٌة لتمثٌل كل مٌدان. 

تحدٌد عتبة حرمان لكل مؤشر. 

 (.2إلى  0)تحدٌد عالمة لكل مؤشر ضمن المدى 

 أن قٌمة دلٌل المٌدان تساوي الوسط الحسابً لعالمات باعتبار حساب أدلة المٌادٌن

 .مؤشرات المٌدان

 المٌادٌنحساب الدلٌل العام باعتباره ٌساوي الوسط الحسابً لقٌم أدلة . 



 
 

 
 

 

 2010مٌادٌن ومؤشرات دلٌل نوعٌة الحٌاة، 

 التعلٌم الصحة
الوضع 

 االقتصادي

 المسكن
 ومحٌط خدمات

 المسكن



 
 

 
 

 

 (MPI)الفقر متعدد األَبعاد للدول النامٌة 



 
 

 
 

 

د األبعكاد القائمكة علكى البحوص حول تارٌخ المساهمات المبكرة فً ٌعود  بٌانكات الفقر المتعدِّ

درس الفقكر فكً الكذي بٌتلر تاونسلند األسر واألفراد مجموعكة مكن المسكول إلكى عمكل حول 

دة لقٌكاس الفقكر . المملكة المتفحدة ٌفكة متعكدِّ ًما كبًٌرا فً وضع أطكر نظر ومن وقتها، أحرز تقدف

د األبعككاد  بعككض . بنككاًء علككى البٌانككات المجموعككة مككن المسككول حككول األسككر واألفككرادالمتعككدِّ

د األبعاد ٌمخكذ فكً  تصكمٌم المسكول عبكر إدراج األبعكاد اعتبكاره تمامكاً مؤشفرات الفقر المتعدِّ

 .المناسبة

كز  د األبعكاد مكع أهكداف التنمٌكة المسكتدامة، بمعنكى أنفكه ٌركِّ وٌتواف  نموذج دلٌل الفقر المتعكدِّ

، والحصكول علكى  ًف ٌفة والصكرف الصكحف على قضاٌا مماثلة كالحصول على الخدمات الصحف

ل وفٌككات األطفككال وغٌرهككا ككال . التعلككٌم، ومعككدف ٌمكككن اسككتخدامه كككمداة فككً التخصككٌص الفعف

 .إلخ...للموارد، وضع السٌاسات وعرض اآلثار بمرور الزمن و



دولكة نامٌكة، تكم إصكداره  104دلٌل الفقر متعكدد األبعكاد هكو مؤشكر دولكً لقٌكاس الفقكر فكً 

بواسككطة مكتككب تقرٌككر التنمٌككة البشككرٌة ببرنككامج األمككم المتحككدة ومبككادرة اكسككفورد للفقككر 

ٌتم .2010وصدر ضمن تقرٌر التنمٌة البشرٌة لعام  2010ٌولٌو   14والتنمٌة البشرٌة فً 

 . تحدٌص قٌم الدلٌل سنوٌاً فً حالة توفر البٌانات

 -:وٌتم حساب دلٌل الفقر متعدد األبعاد باستخدام بٌانات المسول التالٌة 

 ًالمسح الدٌموغرافً الصح. 

المسول العنقودٌة متعددة المؤشرات. 

ًالمسح الصحً العالم. 

مسح نفقات ودخل األسرة. 

 

 

 

 

 

 



أهللللداف  قٌللللاس 

الفقلللللللر متعلللللللدد 

   األبعاد

التعككككككرف علككككككى الخصككككككائص 

االقتصككادٌة واالجتماعٌككة لككرب 

األسكككككككرة وأوجكككككككه الحرمكككككككان 

 .المختلفة

التعككككككرف علككككككى الفقككككككراء 

وأمككككككاكن تواجككككككدهم فككككككى 

األقككككككككككالٌم والمحافظككككككككككات 

 .المختلفة

 

التعرف على 

الحرمان أوجه 

 المختلفة للفقراء

وضككككع السٌاسككككات 

وصككككككككككككككككككككككككككٌاغة 

االسككككككككككككتراتٌجٌات 

المتعلقككة بالحككد مككن 

 .الفقر



 

 منهجٌة إعداد مقٌاس الفقر متعدد األبعاد
 

لمؤشكر أن  التكً توضكح(  2007 )تتبع منهجٌة مؤشر الفقر متعدد األبعاد طرٌقكة الكٌكر وفكو سكتر 

مؤشرات   10باسكتخدام  المعٌشكً،التعلٌم والصحة والمسكتوى : األبعاد ثالثة أبعاد هً الفقر متعدد 

تعكس إلى حد كبٌر أهداف التنمٌة المستدامة ومن ثم المعاٌٌر الدولٌة والتً ،لقياس تألبعاد تلمختلفة 

يررتا تخررتخذتو  ن متس متةررا ية لدررن بألعررذ مررال تألبعرراد تلإلىررة، بام ررااة  لرر  تخررتخذتو ن متس .  للفقككر

 .متةا ية لدن مؤشا مال تلمؤشات  دتخن كن بألعذ مال تألبعاد تلإلىة 

 



 
 

 
 

 

 MPIمؤشرات 
 (1/6وزن كل مؤشر )وٌتكون من مؤشرٌن ( 1/3ٌمخذ وزن )الصحة : البعد األول 

تعكانً األسكرة مكن )وفٌات األطفكال 

الحرمككككان إذا تككككوفى أي طفككككل فككككً 

 (األسرة

تعككككانً األسككككرة مككككن الحرمككككان )التغذٌككككة 

سنوات ٌعانً مكن  5إذا  وجد طفل أقل من 

 النحافة أو شخص بالغ ٌعانً من النحافة 

 الثالثالهدف   الثانيالهدف 



 
 

 
 

 

 MPIمؤشرات 
 (6/1وزن كل مؤشر )وٌتكون من مؤشرٌن ( 3/1ٌمخذ وزن )التعلٌم : البعد الثانً 

تعكانً االسكرة )عدد سنوات الدراسة

مككن الحرمككان إذا لككم ٌوجككد شككخص 

 (سنوات دراسة 5فً األسرة أكمل 

تعككانً االسككرة مككن )التحككا  األطفككال 

الحرمككان غككذا كككان هنككاك طفككل واحككد 

 15-6)على األقكل فكً سكن المدرسكة 

 (غٌر ملتح  بالتعلٌم األساسً( سنة

 الرابعالهدف  



 
 

 
 

 

 MPIمؤشرات 
 (18/1وزن كل مؤشر)مؤشرات  6وٌتكون من ( 3/1ٌمخذ وزن )المستوى المعٌشً : البعد الثالص 

تعانً األسرة من الحرمان إذا لم )مٌاه الشرب 

تحصل على مصكدر مكاء محسكن أو إذا تطلكب 

دقٌقه  30الحصول على المٌاه استغرا  مسافة 

 (سٌرا ذهابا واٌاباً 

تعانً األسرة من الحرمكان إذا لكم )الكهرباء 

 (.ٌتوافر لدٌها كهرباء

تعكانً األسكرة إذا )الوقود المسكتخدم فكً الطكبخ 

 (.كانت تستخدم الفحم أو الخشب فً الوقود

تعككككانً األسككككرة ممككككن )الصككككرف الصككككحً 

الحرمان إذا لم تحصل على خدمات صرف 

صككحً محسككن أو مشككاركة دورة مٌككاه مككع 

 (.أسرة أخرى

تعككانً األسككرة مككن الحرمككان إذا كانككت )الممتلكككات

الرادٌكو : تمتلك واحدة أو أقل مكن تلكك الممتلككات 
 -(االرضككككً والمحمككككول)الهككككاتف –التلفزٌككككون –

 وال تمتلك سٌارة خاصة  -دراجة نارٌة 

تعانً األسرة من الحرمان )أرضٌة المسكن 

 (إذا كانت األرضٌة ترابٌة أو غٌر متشطبة

الهدف 

 السادس 

الهدف 

 السابع 



 :بمقٌاسٌناحتساب قٌمة دلٌل الفقر متعدد األبعاد  ٌتم  

نسككبة السكككان الككذٌن ٌعككانون مككن الفقككر  وتمثككل  ،(H)الفقككر نسككبة هككو  :األول  المقٌللاس 

 .متعدد األبعاد إلى إجمالً السكان 

متوسكط حكاالت الحرمكان وتعككس ، (A)دلٌل الفقر متعكدد األبعكاد هو  :الثانًوالمقٌاس 

 (.  لألسر الفقٌرة)المرجحة 

كككل مؤشككر والتككً وهوعتبككة ( c)الفقككر متعككدد األبعككاد نككوعٌن مككن العتبككات  أولهمككا لككدلٌل 

   .(K) هًوالعتبة الثانٌة .بالنسبة لهذا المؤشرراً ٌفق /دونها ٌكون الشخص محروماً 

د األبعاددلٌل   (.A)كثافة الفقر  * (H)نسبة الفقر= الفقر المتعدِّ
 

 

 األبعادحساب مقٌاس الفقر متعدد آلٌة 
 



  إذا كانت تعانً الحرمان من مجموعكة مكن  –فقر متعدد األبعاد  –: تعتبر األسرة فقٌرة

مكككن إجمكككالً اوزان % 33.3المؤشكككرات التكككً ٌسكككاوي أو ٌزٌكككد مجمكككوع أوزانهكككا عكككن 

 .المؤشرات

 

 ً50إذا كان مجموع أوزان المؤشرات أكبر من : شدٌداً تعتبر األسرة فقٌرة فقرا.% 

 

  و % 20مجمككوع أوزان المؤشككرات بككٌن  رت كانرر  (: هشلله)معرضللة للفقللرتعتبراألسللرة

33.3.% 

 

 

 

 

 

 

 تصنٌف األسر حسب  دلٌل الفقر متعدد األبعاد 



 مراحل قٌاس الفقر
 

 المنهجٌة األولى



 ٌتكون خط الفقر من مكون غذائً وغٌر غذائً
 خط الفقر الغذائً

هو قٌمة سلة الغذاء اتً تحق  االحتٌاجات األساسٌة من السعرات والتً •

 .ٌحددها علماء التغذٌة

 .تتف  هذه السلة مع نمط االستهالك بٌن الفقراء•

تقٌٌم هذه السلة باستخدام األسعار السائدة فً المناط  المختلفة وفً السنوات •

 .المختلفة

 .ٌستخدم خط الفقر الغذائً للتعبٌر عن الفقر المدقع•



 تحدٌد خط الفقر الغذائً 

لكككل أسككرة حسككب تركٌبهككا السككعرات الحرارٌككة  تحدٌككد الحككد الضككروري مككن االحتٌاجككات

دولككة ألخككرى تبعككاً للعدٌككد مككن مككن  معككدل السككعرات الحرارٌككةٌتفككاوت العمككري والنككوعً و

أ عتمككد علككى حٌككص . الجسككمانًالعوامككل كككالعمر والجككنس ووزن الجسككم ومسككتوٌات النشككاط 

 .األوزانالستخالص ( 1990) وشوفٌلدجداول جٌمس 

 Person's Calorie Requirement) ) الحرارٌةحاجة الفرد من السعرات تحدٌد : الخطوة األولى



 
 

 
 

 

 بالكغمالوزن /أوزان األردنٌٌن حسب العمر والجنسمتوسط 

  ناث    ركور   تلعما بالةنوت 

10 26.7 25.2 

11 29.7 28.3 

12 33.4 31.7 

13 43.8 41.2 

14 50.1 45.0 

15 56.5 51.9 

16 62.0 56.4 

17 66.0 59.1 

18-29 71.5 60.1 

30-59 77.6 71.2 

60 + 76.7 73.7 



 حراريسعر /األردنٌٌن الٌومٌة من السعرات الحرارٌة حسب العمر والجنس احتٌاجات 

  ناث   ركور    تلعما بالةنوت 

 740 791 نقن مال خنتيال

2-5 1618 1480 

6-9 1924 1689 

10 1990 1728 

11 2084 1790 

12 2199 1858 

13 2522 2048 

14 2720 2124 

15 2917 2262 

16 3092 2353 

17 3216 2406 

18-29 3156 2262 

30-59 3167 2375 

 2247 2710 اأكإا 60



 
 

 
 

 

حسككاب ٌككتم الغذائٌككة للسكككان، االحتٌاجككات ومككن أجككل الحصككول علككى متوسككط 

من السعرات الحرارٌة لكل فرد من أفراد أسر لالحتٌاجات المجموع التراكمً 

وقككد تككم حسككاب المجمككوع التراكمككً باسككتخدام أسككلوب متوسككط الككوزن . العٌنككة

 .العٌنةالمرجح حٌص ٌعطى الوزن المعادل لوزن السكان لكل أسرة من أسر 



 
 

 
 

 

 Calorie)عكككدد السكككعرات الحرارٌكككة الٌومٌكككة المسكككتهلكة فعلٌكككاً مكككن قبكككل األفكككراد تقكككدٌر 

Intake) من خالل تحوٌل كمٌات السلع الغذائٌة المستهلكة من قبل األفراد ككل  فكً أسكرته ،

إلككى سككعرات حرارٌككة، باسككتخدام معككامالت تحوٌككل للسككعرات الحرارٌككة تككم إعككدادها مسككبقاً 

. األردنٌكة للغكذاء والكدواءوالمؤسسة  العالمٌةعلى بٌانات ومقاٌٌس منظمة األغذٌة باالعتماد 

ككن  إلككى  بككالكغمهككذه المعككامالت مككن تحوٌككل سككلة الغككذاء للمسككتهلك األردنككً مككن كمٌككات وتمكف

 .حرارٌةسعرات 

 تحدٌد االحتٌاجات الفعلٌة من السعرات الحرارٌة: الخطوة الثانٌة



 خكالل قسكمة مجمكوع إنفكا  الفكرد علكى الغكذاء مكن  الواحكدكلفة السعر الحراري حساب

 .الفردٌومٌاً على كمٌة السعرات الحرارٌة المستهلكة فعلٌاً من قبل 

 على مستوى المملكة ولجمٌع ( سعر  1000لكل )السعر الحراري متوسط تكلفة حساب

 .األسر

 اعتمكاد متوسكط تكلفكة السكعر الحكراري(Minimum Cost of Calorie)  للشكرٌحة

 (.األفقر)األولى 

 (Calorie Cost/1000)سعر حراري   1000التكلفة النقدٌة لكل : الخطوة الثالثة      



 
 

 
 

 

علكككى متوسكككط اإلنفكككا  باالعتمكككاد )تقسكككٌم المجتمكككع إلكككى خمكككس شكككرائح إنفكككا  مكككن خكككالل 

 (.الغذائٌةللفرد على جمٌع السلع والخدمات الغذائٌة وغٌر االستهالكً السنوي 

  2010سعر حراري  لعام  1000متوسط التكلفة لكل  االستهالك خمٌسات

 0.3698 الخمٌس األول

 0.4413 الخمٌس الثانً

 0.4888 الخمٌس الثالص

 0.5483 الخمٌس الرابع

 0.7125 الخمٌس الخامس

 0.5121 المملكة

   األفقرالحراري تكلفة السعر 



 
 

 
 

 

أرقكام قٌاسكٌة خاصكة ٌتم اشكتقا  خط الفقر الغذائً وتقدٌر خط الفقر العام، اشتقا  ولغاٌات 

ألسكككعار السكككلع الغذائٌكككة وغٌكككر الغذائٌكككة وعلكككى مسكككتوى المحافظكككات وذلكككك اعتمكككاداً علكككى 

األهمٌات النسبٌة لكافة السلع المستهلكة من قبل األسر فً كل محافظكة ومكن ثكم ربطهكا مكع 

الرقم القٌاسً الخاص لجمٌع السلع واعتماده بالتكالً لتقكدٌر تكلفكة الشتقا  أسعار تلك السلع 

البعككد الجغرافككً االعتبككار السككعرات الحرارٌككة لكككل سككلة غذائٌككة لكككل محافظككة آخككذٌن بعككٌن 

باختالف األهمٌات النسبٌة للسكلع المسكتهلكة بكٌن االستهالك لتوزٌع السكان واختالف أنماط 

 . المحافظات

  (Spacial Price Index)األرقام القٌاسٌة الخاصة ألسعار المستهلك : الخطوة الرابعة



مككن خككالل ضككرب متوسككط كمٌككة احتٌاجككات الفككرد مككن السككعرات الحرارٌككة 

المطلوبككة حسككب وزن جسككمه وعمككره وجنسككه ونشككاطه الجسككمانً الٌككومً، 

ثككم ٌككتم تقككدٌر خكط فقككر الغككذاء العككام .  بمتوسكط كلفككة السككعر الحككراري الواحكد

للمملكككة باسككتخدام معامككل الرفككع المككوزون لجمٌككع األفككراد فككً العٌنككة لٌمثككل 

 . السكان فً المملكة

 حساب خط فقر الغذاء: الخطوة الخامسة 



 
 

 
 

 

 تحدٌد خط الفقر غٌر الغذائً 

حساب هذا الخط باعتماد الحد األدنى لتكلفة إنفا  األسكر علكى السكلع غٌكر الغذائٌكة لفئكة ٌتم 

الغذائً قرٌب لخط فقر الغكذاء، بحٌكص ٌكتم رصكد نسكبة اإلنفكا  علكى استهالكهم من السكان 

 .من اإلنفا  الكلً لهذه الفئةغٌر الغذائٌة السلع 

بعد ذلك ٌتم حساب حصة اإلنفا  لهذه الفئة وٌتم اضافته إلى خكط فقكر الغكذاء لكتعكس خكط  

وتقٌككٌم سككلة المككواد غٌككر . األردنالفقككر العككام بمسككتوى رفككاه ٌناسككب الوضككع المعٌشككً فككً 

الغذائٌككة وعالقتهككا مككع سككلة الغككذاء وتقككدر معككامالت لقٌككاس  أهمٌككة اإلنفككا  علككى الغككذاء مككن 

وأعتمككد " Orshansky Coeficient أورشانسكككً"اإلنفككا  الكلككً والككذي ٌككدعى معامككل  

    .المملكةهذا المعامل  لجمٌع األسر فً 



 
 

 
 

 


