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 ياالسيیاس االتعريیف ااجل من نظريیة مرتكزااتت لنا توفر االقدررااتت مقارربة
 ارربةمق لتفعيیل محاوولة هھھھي ااالبعادد متعدددةة االمؤشرااتت ...للفقر٬، )االمطلوبب(

 االتي عاددااالب تحديید كيیفيیيیهھ االى ترشد االنظريیة االمنطلقاتت اانن حيیث االقدررااتت
.طفق لألبعادد قائمة بوضع ااالكتفاء يیمكن ال اانهھ ااال ...تضميینهھا  يیجب

)2019 ااتكنسونن( 





Health	  and	  Nutrition Education Housing
Living	  

standards/Ass
ets

Jordan	  2012 6.0 49.5 30.4 14.0
Egypt	  2014 5.5 45.0 30.5 19.0

Palestine	  2014 3.9 30.2 31.9 34.0
Tunisia	  2011 1.2 47.5 20.1 31.2
Algeria	  2012 2.3 48.7 27.8 21.2
Iraq	  2011 8.6 57.6 29.9 3.9

Morocco	  2011 2.3 41.2 28.8 27.6
Comoros	  2012 4.7 36.9 34.3 24.1
Yemen	  2013 7.4 33.3 35.0 24.3
Sudan	  2014 4.7 33.7 35.8 25.8

Mauritania	  2011 4.9 35.6 33.4 26.0

مساهھھھمة  ااالبعادد  في  ددليیلل  االفقرر
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s	  2012

Yemen	  
2013

Sudan	  
2014

Mauritani
a	  2011

Health	  &	  
Nutrition

Child	  Mortality 2.6 3.3 3.3 1.1 2.7 7.2 2.0 7.1 11.1 10.3 12.5
Stunting 3.6 5.8 12.8 3.2 6.6 21.0 9.1 21.1 38.6 28.5 26.5

Child	  Pregnancy 1.2 2.8 1.8 0.2 0.3 7.8 1.2 5.4 7.6 5.6 10.5

Education

School	  Enrolment 4.7 20.0 13.1 19.8 28.5 52.9 22.5 30.1 40.8 59.5 66.9
Educational	  Attainment	  

HH	  Members	  18+ 32.0 9.9 29.3 53.9 66.1 56.8 80.3 71.3 46.7 64.1 83.2
Educational	  Attainment	  

– Head	  or	  spouse 43.1 42.8 61.5 79.9 83.5 84.7 93.5 90.4 93.3 87.5 94.2

Housing

Overcrowding 49.3 50.8 34.8 33.6 49.1 68.0 41.0 50.8 74.2 64.7 71.3

Services	  (electricity,	  
imrpoved water	  and	  

sanitation) 2.1 40.3 12.3 10.3 24.6 13.7 31.8 79.8 69.3 74.5 85.2
Type	  of	  dwelling 13.9 2.3 18.2 1.2 9.7 12.9 34.8 42.4 44.7 90.3 70.1

Living	  
standards/A

ssets
Durable	  goods

2.5 24.5 9.1 22.2 20.6 4.4 43.5 53.3 57.4 77.9 86.8
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في االجزاائر % 2في تونس٬، وو% 1بيین  ووتترووااححفي ددليیل االفقر ضعيیفة جداا  االصحةمساهھھھمة 1.
في معظم االدوولل % 5 -4ووهھھھي قريیبة من %. 9وواالمغربب٬، ووتصل أأقصاهھھھا في االعرااقق ااقل من 

. خالفا لما هھھھو معرووفف ااستنادداا االى ددررااساتت ووتحليیالتت أأخرىى. ااألخرىى
ألسر ووهھھھو ال يیشمل كل اا) ٬، حمل االمرااهھھھقاتتاالتقزممووفيیاتت ااألططفالل٬، (صالحيیة االمؤشرااتت ضعيیفة 2.

..). تحت االخامسة٬، مرااهھھھقاتت(ووال كل االفئاتت االعمريیة للسكانن 
ر شراائح ٬، ووتشمل ااكبوواالتغذوويينحتاجج حتما االى مؤشرااتت أأخرىى ااكثر تعبيیراا عن االوااقع االصحي 3.

. ممكنة من االسكانن٬، ووتكونن ووثيیقة ااالررتباطط بالفقر



. االشمولل بالقيیاسس محقق هھھھنا لمعظم ااالسر وواالفئاتت االعمريیة: االتعليیم1.
. 17-8وواالتأخر االدررااسي  15-6مؤشر اااللتحاقق يیتضمن حالتيین غيیر متسقتيین من حيیث االداللة٬، اااللتحاقق 2.

لى االدوولل متوسطة كما ال يیلحظ اااللتحاقق بالرووضة ااالمر االهھامم بالنسبة اا. االجمع بيینهھا يیسبب ااررباكا في االنتائج
. االنمو

عمارر ووكل تبدوو مرتفعة عن تطبيیقهھا على كل ااال) تعليیم أأساسي(سنوااتت تعليیم لربب ااالسرةة ووززووجهھ  9عتبة 3.
ما ااالمر يیحتاجج االى تدقيیق وورربما ااعتمادد عتباتت تلحظ ااالعمارر٬، ك). في بعضهھا% 90تزيید عن (االبلداانن 

. مستوىى االتنميیة في االبلداانن
نسبة االى االدوولل يیحتاجج أأيیضا االى تدقيیق بال) اانجازز االمرحلة االثانويیة(مؤشر ااعلى مستوىى تعليیمي في ااالسرةة 4.

. ااألقل نمواا٬، كما يیحتاجج االى توضيیح منطق تحديید االعتبة عند هھھھذاا االمستوىى



.االشمولل بالقيیاسس متحقق٬، ووكذلك ااالبعادد االفرعيیة: االسكن1.
. ااددررااجج االخدماتت في االمسكن خيیارر ممكن2.
تت االبلداانن فيیهھ تنوعع يیشمل مختلف االحاالتت وويینطبق على فئا) ااوو خصائصهھ(مؤشر نوعع االمسكن 3.

خفضة ااقل من من(نتائج هھھھذاا االمؤشر حسب االبلداانن رربما تحتاجج االى تدقيیق ووتحقق . االمتفاووتة االنمو
%).٬90، وومرتفعة جداا في االسودداانن %2-1االمتوقع في فلسطيین ووتونس مثال 



عناهه ااألقربب مستوىى االمعيیشة بم –هھھھذاا االبعد يیجب اانن يیعبر عن االوضع ااالقتصادديي  :ملكيیة االسلع1.
. االى خط االفقر االنقديي

تدقيیق ووااقعي  وواالسلع يیجب ااختيیاررهھھھا ووتصنيیفهھا بعد. ال يیمكن اانن يیقتصر على االسلع االمعمرةة فقط2.
ووهھھھذاا اامر . يیدةةلتوفرهھھھا في االبلد االمعني ووااررتباططهھا بالفقر وومستوىى االمعيیشة٬، ااوو بتلبيیة حاجة  ااك

. مختلف حسب  االبلداانن٬، لكن هھھھذهه مسألة تقنيیة يیمكن حلهھا
رااتت وومؤش) عمل الئق(شرووططهھ ) توفرهه(يیجب تضميین هھھھذهه االبعد اابعادداا فرعيیة تعبر عن االعمل 3.

زز غيیر مباشرةة يیمكن اانن تعبر عن االدخل وواالثرووةة ووااستقرااهھھھما٬، ااوو االقدررةة على االصمودد ووتجاوو
. أألخ...االصدماتت

. هھھھذاا االبعد ال يیمكن ااغفالهھ ووااستثناؤؤهه من أأيي ددليیل لقيیاسس االفقر تحت أأيي ذذرريیعة4.
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هھھھلل  هھھھي  مهھمة؟:  ااالبعادد  االفررعيیة

Øاالتقارريیرر  في  ننميیادديی    تسمى  ووغالبا(    فحسبب  االررئيیسيیة  ااالبعادد  بتحدديیدد  ااالكتفاء  عددمم    على    االفكررةة    تقوومم  
  االمسماةة(    ةاالفررعيی  ااالبعادد  تحدديیدد  نحوو  إإضافيیة  خططووةة  االتقددمم  بلل  ٬،)االمنهھجيیة  هھھھذذهه  ااعتمددتت  االتي  االعرربيیة
.ميیدداانن/بعدد  كلل  منهھا  يیتكوونن  االتي  )االمعنيیة  االتقارريیرر  في  مجاالتت  غالبا

Øططيیةتغ  بهھددفف  ااوو    فقطط؛    ووااحدد  بووجهھ  ااالكتفاء    ووعددمم    االررفاهه  ااوو  االحررمانن  أأووجهھ  بمختلفف    ااإلحاططة  هھھھوو  االهھددفف  
  ...مسنيیننوواال  ووااالمهھاتت  ااألططفالل  صحة  لحظظ  مثال(    فقطط  ووااحددةة  فئة  ال  وواالسكانيیة  االعمرريیة  االفئاتت  مختلفف
  ووضع  تقيیيیمم  ااجلل  منن  ضرروورريي  اامرر  )االمجاالتت  ااوو(    االفررعيیة  ااالبعادد    تحدديیدد    .)االصحة  بعدد  في
  .وواالشموولل  االددقة  منن  ااعلى  بددررجة  االميیدداانن/االبعدد

Øاالووجووهه  وواا    االسكانيیة  االفئاتت  تمثلل  بحيیثث  للمؤؤشررااتت  ددقة  أأكثرر  الختيیارر  يیمهھدد  االفررعيیة  ااالبعادد    تحدديیدد  
  .متاحا  ذذلكك  كانن  كلما  متووااززنن  بشكلل  االمختلفة

Ø٬،االمعني  مجاللاال  ااوو  االفررعي  االبعدد  االى  بالنسبة  االفرردد  ااوو  ااالسررةة  ووضع  فعليیا  يیقيیسس  اانن  يیفتررضض    االمؤؤشرر  
  ااالبعادد  ماليااج  خاللل  منن  تقيیيیمهھ  يیتمم  االميیدداانن  ااوو  االررئيیسي  االبعدد  في  االفرردد  ااوو  ااالسررةة  ووضع  اانن  حيینن  في

  .االمشموولة  االفررعيیة
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)بيیقيمثلل  تطط(ددررااسة  االفقرر  االحضرريي  في  ططرراابلسس  :  ااالبعادد  االفررعيیة
  االميیدداانن

  االبعدد(
)االررئيیسي

االمجالل
)االبعدد  االفررعي(

عتبة  االحررمانن/مؤؤشرر

1-
  

كنن
لس
اا

  
اتت
ددم
لخ
  ااوو  ااالجماليیة؛  ووحالتهھ  االمسكنن٬،  مووقع(    :ااالجماليیة  االسكنن  حالة  -1وواا

.)ااالكتظظاظظ
  منن  أأكثرر  هھھھناكك  إإذذاا  ااوو  ووااحددةة؛  غررفة  ااوو  عشوواائي  ااوو  مررتجلل  مسكنن  في  تسكنن  ااالسررةة  إإذذاا

  .ووااحددةة  نوومم  غررفة  في  شخصيینن

  .خاصص  موولدد  في  ااشتررااكا  تملكك  ووال  خاصا٬،  كهھرربائيیا  موولدداانن  تملكك  ال  ااالسررةة.االمسكنن  في  االعامة  االمرراافقق  خددماتت  تووفرر  -2

  ددوونن  هھھھي  تددفئةاال  ووسيیلة  اانن  ااوو  تددفئة٬،  ووسيیلة  تملكك  ال  ووااالسررةة  تبرريیدد؛  ووسيیلة  تملكك  ال  ااالسررةة.يیددوواالتبرر  االتددفئة  تووفرر  :االمسكنن  ددااخلل  االصحيیة  االبيیئة  -3
)االغازز(  االعتبة

2-  
ليیمم
لتع
ااالبتدداائيیة  يینهھ  لمم  ااوو  أأمي  شرريیكهھ  ااوو  ااالسررةة  ررببلألهھھھلل  االتعليیمي  االررصيیدد  -4اا

االمددررسة  ااوو  بالررووضة  ملتحقق  غيیرر  عشررةة  وواالخامسة  االرراابعة  بيینن  ططفلل  ااألسررةة  فياالتعليیمم  في  ااألططفالل  االتحاقق  :االتعليیمم  في  االحقق  -5

ثانوويیة  شهھاددةة  على  حاصلل  ااالسررةة  في  ااحدد  البنجاحح  االثانوويي  االتعليیمم  اانجازز  :االقددررااتت  -6

3-  
حة
ص
اال

االصحي  بالتأميینن  مشموولة  غيیرر  ااالسررةةاالصحي  االتأميینن  تووفيیرر  :االحمايیة  -7
  عالجهھ  عيیتاب  لمم  ااوو  للططبيیبب  يیذذهھھھبب  وولمم  االسابقة  االستة  ااشهھرر  خاللل  مررضض  ااالسررةة  اافرراادد  ااحدداالصحيیة  االررعايیة  ااستخدداامم  :االعالجي  االبعدد  -8

ااقتصادديي  لسببب  كامال

االمستشفى  خاررجج  وولدد  ااالسررةة  في  ططفلل  ااخرر)وواالططفلل  ااالمم  صحة(  االووقايیة  -9

4-
  

ضع
االوو

  
دديي
صا
القت
اا

  
ررةة
ألس
مصررفيیا  حسابا  تملكك  ال  ااالسررةةاالمستقرر  وواالددخلل  االعملل  تووفرر  :االمنتج  االعملل  -10ل

خاصة  سيیاررةة  تملكك  ال  ااالسررةةااألصوولل  ملكيیة  -11
12	  .ووااحددةة  مررةة  حتى  ااألخيیرريینن٬،  االشهھرريینن  خاللل  وواالمقاهھھھي  االمططاعمم  تززرر  لمم  ااالسررةة.)ررفيیهھاالت  على  ااالنفاقق  على  االقددررةة(  االخيیاررااتت  ووتنووعع  االررفاهه  –  



"ررووما"ـ للددليیل االفقر االمتعددد ااالبعادد 
معيیارر االحرمانن ااوو االعتبة االمؤشر االبعد االمجالل 

االعامم
...). ال٬،  بطاقة هھھھويیة فردديیة٬، ووثيیقة ووالددةة/نعم: حيیاززةة بطاقة هھھھويیة االسجل االمدني االحقوقق 

ااالساسيیة االقدررااتت 
هھھھل يیسكن االفردد مع ااسرةة تعرضض ااحد اافرااددهھھھا للتميیيیز ااثناء االبحث عن عملةاالبشريی االتميیيیز

)ال/نعم(هھھھل ااحد اافراادد ااالسرةة عندهه ااعاقة  ووجودد ااعاقة االصحة
ب هھھھل حصل اانك لم تزرر االطبيی: "ااحد اافراادد ااسرةة جاووبب نعم على االسؤاالل االتالي

"االسابقة؟  12عندما ااحتجت االى ذذلك خاللل ااالشهھر االـ 
ووصولل محدوودد االى االرعايیة 

االصحيیة
ووجودد فردد ووااحد بالغ لم يینهھ االتعليیم ااالبتداائي ااوو االمتوسط؛: للبالغيین
ووجودد ططفل في ااالسرةة في سن االدررااسة غيیر ملتحق بالتعليیم: لألططفالل

ااعلى مستوىى تعليیمي االتعليیم

اايي فردد في ااالسرةة صرحح اانهھ ال يیستطيیع االقرااءةة وواالكتابة ااألميیة بحسب تصريیح االمعني

ددااخل  اايي فردد يیعيیش في ااسرةة تفتقد ألثنيین من االخدماتت االتاليیة: مؤشر مركب
. حمامم ااوو مرحاضض٬، ميیاهه جارريیة٬، كهھرباء: االمنزلل

االوصولل االى خدماتت االبنى 
االتحتيیة ااالساسيیة

االسكن
االرفاهه 
اايي فردد يیعيیش في مسكن غيیر مؤهھھھل للسكن٬، ااوو في عشواائيیةاالمادديي نسبة االسكانن ددوونن سكن آآمن

ا نامم اايي فردد يیعيیش في أأسرةة ااختبرتت خاللل االشهھر االسابق حالة حيیث ااحد اافرااددهھھھ
جائعا لعدمم قدررةة ااالسرةة على توفيیر االغذااء

االفقر االمدقع مستوىى 
االمعيیشة

ناء ددليیل اايي فردد يیعيیش في أأسرةة ال تملك اارربعة من ااصل ستة عناصر تدخل في ب
االحرمانن االمادديي

االوصولل االى االخدماتت 
فةوواالتجهھيیزااتت االمنزليیة االمختل

من اافرااددهھھھا ) حاصل على ووظظيیفة(اايي فردد يیعيیش في أأسرةة ليیس اايي فردد عامل 
+)16(االبالغيین 

االبطالة االتوظظيیف

اايي فردد يیعيیش في  ااسرةة ليیس لدىى ررأأسس ااألسرةة ااوو شريیكهھ تجربة عمل ااالفتقارر االى خبرةة عمل 



االمؤؤشررااتتاالمجالل  ااوو  االبعدد  االفررعياالميیدداانن  ااوو  االبعدد
االووسيیطط  االعمرر  االووفيیاتت٬،  معددالتت    االمتووقع٬،  االعمرراالووفيیاتتاالصحة  -1

االتقيیيیمم  بيیاناتت  عنن  اانووااعع  محددددةة  منن  ااالمررااضض٬،    ٬،االقيیاساتت  ااالنتررووبوومووررفيیةاالمررااضة
متعلقة  بأمررااضض  ااسئلة  ٬،االعامم  االذذااتي  للصحة٬،  بططاقاتت  لتددقيیقق  تقيیيیمم  االمررااضة

.معيینة٬،  تقرريیرر  عنن  االنشاطط  االيیوومي  للفرردد
اامررااضض٬،  ددوونن  االمتووقع  االعمرر    االمررضض٬،االعمرر  االمتووقع  االمعددلل  حسبب  سنيینن  االصحي  للووضع  مرركبة  قيیاساتت

االمتووقع  معددال  حسبب  مؤؤشرر  االصحةاالعمرر  
االصحيیة  االتفاووتاتت

ااالميیةاالتعليیمم  -  2
  في  مستخددمة  ووهھھھي  االميیدداانن  هھھھذذاا  في  متووفررةة  االمؤؤشررااتت
االتقارريیرر  معظظمم

ااالميیة  االووظظيیفيیة
اااللتحاقق  في  االمررااحلل  االمختلفة

ااالنجازز  االددررااسي  
االالئقق  االعملل  شررووطط  يیقيیسس  مااالعملل  االمددفووعع  ااالجرر  االشخصيیةااالنشططة    -  3

  سائللوو    تووفرر    االعملل٬،  االى  ااالنتقالل  في  االمستغررقق  االووقتتااالنتقالل   –االمووااصالتت  
ووكلفتهھا  االنقلل

  اانووااعع  لمختلفف  االمخصصص  االووقتت  االمنززليیة٬،  ااالنشططةاالعملل  غيیرر  االمددفووعع  ااالجرر  
ااالنشططة

  ضمنن  ااوو  منفرردد  االتررفيیهھ٬،  نووعيیة  االتكرراارر٬،  االووقتت٬،االتررفيیهھ  
مجمووعة

االنفايیاتت٬،    منن    االتخلصص٬،االشرربب  ميیاهه    ٬،ااالشغالل  كثافةاالسكنن  
االصحي  صررفف 14



االمؤؤشررااتتاالمجالل  ااوو  االبعدد  االفررعياالميیدداانن  ااوو  االبعدد
سي  االسيیااالتعبيیرر  4-  4

وواالحووكمة
االررسميیة  ووغيیرر  االررسميیة  االمؤؤسساتتحرريیة  االتعبيیرر  وواالقددررةة  على  االتعبيیرر  

ووغيیررهه  االددستوورر  حسبب  االمضموونة  االحقووققاالضماناتت  االقانوونيیة  
االقضائي  االنظظامم  فعاليیةسيیاددةة  االقانوونن  

االعالقاتت  شبكة    -  5
ااالجتماعيیة

ووبالمحيیطط  بالمجتمع  االثقة
ااالجتماعيیة  االعززلة
االمهھيیكلة  غيیرر  االددعمم  شبكاتت
االعملل  مكانن  في  وواااللتززاامم  االعالقاتت
االدديیني  اااللتززاامم
  يف  االمغايیررةة  ااالخررىى  االجماعاتت  ليیشملل  االمتجانسة  االجماعة  يیتجاووزز  االذذيي(    ااالجتماعي  االررأأسمالل
)االمجتمع

للبيیئة  االصحي  ااالثرراالبيیئيیةاالظظررووفف    -  6
اامكانن  االحصوولل  على  االخددماتت  ذذااتت  االصلة  

بالبيیئة  
  منن  ةةااالستفادد    اامكانيیة      االصحي٬،  وواالصررفف  االميیاهه

  ة٬،االططبيیع  في  االمنززلل  خاررجج  تررفيیهھيیة  نشاططاتت
االبيیئيیة  االمعلووماتت  على  االحصوولل

  اااززعاج  ووتسببب  بيیئيیا  خططررةة  مناططقق  ضجيیج٬،ااسبابب  االررااحة  ااوو  ااالززعاجج  االبيیئيیة
...ووضرررراا

االططبيیعيیة  وواالكووااررثث  االمناخي  االتغيیرر
ااالمنن  فقدداانن    -  7

ووااالستقرراارر
.االذذااتي  االتقيیيیمم  االجرريیمة٬،  االحووااددثث٬،فقدداانن  ااالمنن  االشخصي
.  .االمتصلل  بالمررضض٬،..  االمتصلل  بالبططالة٬،..  فقدداانن  ااالمنن  ااالقتصادديي

)االتقاعدد(االمتصلل  بالعمرر  
15



حالة  االحررمانناالميیدداانن  أأوو  االمؤؤشرر
ميیدداانن  االتعليیمم  

ااسة  سنة  ووال  يیتابع  االددررااسة  وولمم  يینهھ  مررحلة  االددرر  12-6االعمرر  مؤؤشرر  متابعة  االددررااسة.1
ووال  يیتابع  االددررااسة  أأوو  يیتابعهھا    15-13ااالبتدداائيیة  أأوو  االعمرر  
عمررهه  مع  منن  أأددنى  وولكنن  في  مررحلة  

سنة    24-15عددمم  إإكمالل  االمررحلة  ااالبتدداائيیة  لإلفرراادد  بعمرر  مؤؤشرر  االمررحلة  االتعليیميیة  للبالغيینن.  2
  25مرر  ووعددمم  ااإللمامم  بالقررااءةة  أأوو  بالقررااءةة  وواالكتابة  لإلفرراادد  بع

سنة  فأكثرر
ميیدداانن  االصحة

أأوو  أأكثرر  منن  أأفرراادد  ااألسررةة  يیعانوونن  منن  أأمررااضض  مززمنة  %  10مؤؤشرر  ااألمررااضض  االمززمنة  .  1
)  االووززنن  إإلى  االعمرر(مؤؤشرر  سووء  تغذذيیة  لألططفالل  .  2
)½االووززنن  (

ززنن  شدديیدد  أأوو  متووسطط  أأوو  ززيیاددةة  وو)  نسبة  إإلى  االعمرر(نقصص  ووززنن  
شدديیدد  أأوو  متووسطط)  نسبة  إإلى  االعمرر(

)  االططوولل  إإلى  االعمرر(مؤؤشرر  االتقززمم  أأوو  االططوولل  االمفررطط  .  3
)½االووززنن  (

شدديیدد  أأوو  متووسطط  )  نسبة  إإلى  االعمرر(نقصص  ططوولل  

  مؤؤشرر  ااالستشاررةة  حوولل  االررعايیة  االصحيیة  أأثناء  آآخرر.4
)½االووززنن  (حملل  

االذذيي  قامم  بتأميینن  االررعايیة  االصحيیة  لألمم  آآخرروونن  أأوو  ال  أأحدد

خاررجج  مرركزز  صحي  أأوو  مستشفى)½االووززنن  (مؤؤشرر  مكانن  االووالددةة  .  5
16



حالة  االحررمانناالميیدداانن  أأوو  االمؤؤشرر
ميیدداانن  االمسكنن  

غررفة  0.3حصة  االفرردد  ااقلل  منن  مؤؤشرر  حصة  االفرردد  منن  االغررفف.  1
غيیرر  متووفرر  أأوو  متووفرر  خاررجج  االمسكننمؤؤشرر  تووفرر  مررحاضض  للمسكنن.  2

ميیدداانن  مستلززماتت  االمسكنن
ليیسس  شبكة  عامة  ووال  ماء  قناني  أأوو  ماء  عبووااتتمؤؤشرر  االمصددرر  االررئيیسي  لميیاهه  االشرربب  .  1
ليیسس  كهھررباء)½االووززنن  (مؤؤشرر  االمصددرر  االررئيیسي  لإلضاءةة  .  2
ليیسس  غازز  أأوو  كهھررباء)½االووززنن  (مؤؤشرر  نووعع  ووقوودد  االططبخ  .  3
اتتال  تررمى  في  أأماكنن  خاصة  ووال  تجمع  منن  قبلل  عمالل  االنفايیمؤؤشرر  ووسيیلة  االتخلصص  منن  االنفايیاتت  .  4

ميیدداانن  االووضع  ااالقتصادديي  لألسررةة
منن    5ال  يیووجدد  فرردد  يیعملل  في  ااألسررةة  أأوو  ووااحدد  أأوو  ااقلل  منن  كلل  )ااإلقتصادديیة  لألسررةة(مؤؤشرر  ااإلعالة            .1

أأفررااددهھھھا  يیعملل
ووبمووجبهھ  .  سنة  فأكثرر  18يیططبقق  على  أأفرراادد  ااألسررةة  بعمرر  مؤؤشرر  ووضع  حالة  االعملل  ألفرراادد  ااألسررةة.  2

يیعتبرر  االفرردد  االذذيي  ال  يیعملل  ألسبابب  خاررجهھ  عنن  إإررااددتهھ  
محررووما

أأنووااعع  منن  ااألجهھززةة  االمنززليیة  أأوو    10منن    3لددىى  ااألسررةة  )½االووززنن  (مؤؤشرر  ملكيیة  ااألجهھززةة  .  3
االسمعيیة  االبصرريیة

ال  تملكك  سيیاررةة  خاصة  ووال  مسكنن  )½االووززنن  (مؤؤشرر  ملكيیة  ااألصوولل  .  4 17



٬،)كما كانن دداائما( االفقر ظظاهھھھرةة متعدددةة ااألبعادد1.

٬،ددوونن اانغالقق على ااالبعادد ااالخرىىاالطابع االمادديي االتركيیز على االحرمانن ااوو  االفقر ذذيي 2.

ن االدوولل٬،٬، ثم للمقاررناتت بيیأأووال معبراا عن ظظاهھھھرةة االفقر في االبلد االمعنيأأيي يیكونن االدليیل 3.

فرعيیة٬،مؤشرااتت مقابلة لألبعادد االاابعادد ررئيیسيیة وواابعادد فرعيیة ااعتمادد تصميیم مكونن من 4.

٬،منهھجيیة االقيیاسس سهھلة االفهھم ووااالستخداامماانن تكونن 5.

٬،قليیلة االكلفةاانن تكونن 6.

يیا قائمة أأسئلة سهھلة يیمكن جمعهھا بسهھولة٬، ووططن اانن يیكونن االدليیل قابال للتحولل االى7.
. االمعقدةة وواالمسوحاتتوومحليیا٬، كما في االتعداادد 



االمؤشر االهھدفف االموضوعع
)االفقر(ااألوولل  IIاالسكانن االمشموليین بالحمايیة ااالجتماعيیة%  :1-3-1 االصحيیة/االحمايیة ااالجتماعيیة
)االفقر( ااألوولل  IIاالحاصليین على االخدماتت ااالساسيیة االسكن: % 1-4-1

توفيیر االخدماتت ااالساسيیة
االميیاهه ( االساددسس IIتوفر ميیاهه االشربب%  :6-1-1

 IIتوفر االصرفف االصحي: % 2-1 -6)وواالصرفف االصحي
)االطاقة( االسابع Iتوفر االكهھرباء: % 7-1-1
)االتعليیم(االراابع  Iبالتعليیم معدالتت اااللتحاقق: 4-2-2 االتعليیم

)االمدنن(االحادديي عشر   Iسكانن االعشواائيیاتت وواالمساكن غيیر االالئقة%  :11-1-1 االسكن
)االعملوو االنمو(االثامن  IIغيیر االرسميیة االعمالة: % 8-3-1

االعمل (ااالقتصادديي  االوضع
)وواالدخل

 PROXY 

 Iمعدلل االبطالة: 8-5-2
 IIمتوسط االدخل في االساعة: 8-5-1
)االفقر(لل ااألوو I تحت خط االفقر االوططني: % 1-2-1
II فقرااء حسب ددليیل ووططني متعددد ااالبعادد االسكانن: % 1-2-2

)االالمساووااةة(االعاشر  IIمن متوسط االدخل% 50ددوونن  االسكانن: % 2-1 -10



االوضع 
ااالقتصادديي
ااالسرةة ال حسابب 
مصرفي لهھا

ااالسرةة ال تملك 
سيیاررةة

ااالسرةة لم تزرر 
االمطاعم ااوو االمقاهھھھي 
خاللل شهھريین

االصحة

ااألسرةة ليیس لديیهھا 
تأميین صحي

ااحد ااالفراادد مرضض 
وولم يیتابع عالجهھ

ااخر ططفل مولودد 
خاررجج مستشفى

االسكن االتعليیم

ااالبب ااوو ااالمم ددوونن 
ااالبتداائي

ططفل ووااحد غيیر 
ملتحق بالرووضة ااوو 

ااالساسي

ال ااحد في ااالسرةة 
معهھ شهھاددةة ثانويیة

مسكن مرتجل ااوو ااكثر 
في غرفة نومم  2من 

ووااحدةة

مة ال تبريید ووال تدفئة مالئ
في االمسكن

ال ااشترااكك في مولد 
كهھرباء خاصص



االوضع 
ااالقتصادديي

معدلل ااالعالة 
 ااالقتصادديیة لألسرةة

)ااكثر من االمتوسط(

عدمم توفر عمل الئق 
)عقد عمل٬، ووحقوقق(

عهھا تقيیيیم ااالسرةة لوض
يیر فقيیر ااوو فق(االذااتي 

)جداا

االصحة

ااألسرةة ليیس لديیهھا 
تأميین صحي

 ااحد ااالفراادد مرضض وولم
يیتابع عالجهھ

ال ااستخداامم للرعايیة 
االصحيیة ااألووليیة 

)أأمهھاتت ااوو أأططفالل(

االسكن االتعليیم

ااالبب ااوو ااالمم ددوونن 
ااالبتداائي

ق ططفل ووااحد غيیر ملتح
بالرووضة ااوو ااالساسي

 ال ااحد في ااالسرةة معهھ
شهھاددةة ثانويیة

مسكن مرتجل ااوو ااكثر 
في غرفة نومم  2من 

ووااحدةة

عدمم توفر ااحدىى 
االخدماتت في االمسكن

ميیاهه٬، صرفف صحي٬، (
)كهھرباء

ملكيیة  ناقصة  االسلع 
االمعمرةة لالستخداامم 
االمنزلي ااالساسي



االوضع 
ييااالقتصادد

معدلل ااالعالة 
ةة ااالقتصادديیة لألسر

)ااكثر من االمتوسط(

 عدمم توفر عمل الئق
)عقد عمل٬، ووحقوقق(

عدمم ملكيیة عددد كافف 
من االسلع االمعمرةة 
االضروورريیة

االصحة

ااألسرةة ليیس لديیهھا 
تأميین صحي

 ااحد ااالفراادد مرضض وولم
يیتابع عالجهھ

ال ااستخداامم للرعايیة 
االصحيیة ااألووليیة 

)أأمهھاتت ااوو أأططفالل(

االخدماتت 
  ااالساسيیة االسكن االتعليیم

ااالبب ااوو ااالمم ددوونن 
ااالبتداائي

ق ططفل ووااحد غيیر ملتح
بالرووضة ااوو ااالساسي

 ال ااحد في ااالسرةة معهھ
شهھاددةة ثانويیة

مسكن مرتجل ااوو 
خيیمة٬، ااوو من مواادد غيیر 
دداائمة ااوو غرفة ووااحدةة

ااكثر من ااسرةة في 
 2االمسكن ااوو ااكثر 
في غرفة نومم ووااحدةة

عدمم ووجودد مطبخ 
مستقل مجهھز

مصدرر ميیاهه االشربب 
غيیر آآمن

مصدرر االطاقة للطبخ 
ااوو ااالناررةة غيیر االغازز 

وواالكهھرباء

عدمم توفر مرحاضض 
مستقل في االسكن 
متصل بالشبكة  ااوو 
حفرةة صحيیة



حريیاتت ااوو قدررااتتموااررددحاجاتت
خيیاررااتت

حقوقق

1213 ااالبتداائي يینهھ لم االواالديین ااحد
21 ملتحق غيیر 15وو 4 بيین ااألسرةة في ططفل
212 االثانويیة االشهھاددةة على حائز ااألسرةة في ااحد ال

 غرفة في شخصيین من ااكثر ااوو مرتجل مسكن
 االنومم

12

12 كهھربائي مولد لديیهھا ليیس ااألسرةة
1 تبريید ووال تدفئة فيیهھ ليیس االمسكن
21 صحي تأميین لديیهھا ليیس ااألسرةة
12 عالجهھ يیتابع وولم ااألسرةة في شخص مرضض

12 االمستشفي خاررجج تمت ووالددةة آآخر
12 سيیاررةة تملك ال ااألسرةة
12 مصرفي حسابب لديیهھا ليیس ااألسرةة
21 وواالمقاهھھھي االمطاعم تزووزز ال ااألسرةة
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بساتيینن  االميیناء
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االززااهھھھرريیة  -االتلل  
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ططرراابلسس
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االسوويیقة  -بابب  االتبانة  




