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قياس الفقر ليس دراسة الفقر.

لى اعداد التقارير التي تقتصر على تحديد خطوط الفقر وقياسها، ثم ع

اسرهم، جداول تحليلية بسيطة بتوزع الفقراء وخصائصهم وخصائص

ي ال بمكن اعتبارها دراسة لظاهرة الفقر وألوضاع الفقراء تستوف

ا دراسة الشروط المنهجية والعلمية، وال العمق التحليلي، التي تتطلبه

.  ظاهرة على هذه الدرجة من التعقيد

قيقة االمر، في ح. دراسة الفقر ليست العمل الفني المتمثل بقياس الفقر

ياس ليس الق. دراسة  الفقر تبدأ بعد ان يتم انجاز العمل الفني والقياس

سوى اداة، وأحد مصادر معرفة الظاهرة، وهو مجرد تمهيد للدراسة 
.  ليس إال



 لدراسة الفقر هدف او اهداف، يجب ان نتعرف اليها، او

ف في وهي ليست متشابهة، وينتج عنها اختال. نحددها، مسبقا

.اخيار مناهج القياس، واالدوات، واساليب التحليل

مثال على اهداف:
ر ملء الفراغ في البيانات الدولية عن نسب الفقر في تقاري◦

المنظمات الدولية الممولة،

ل تطبيق توفير توجهات للسياسات المالية او االقتصادية، او تسهي◦

سياسات التكيف الهكيلي،

طاعية، التأسيس لسياسات اجتماعية وتدخالت، وطنية او محلية او ق◦

.  الخ...لوقف آليات اإلفقار وتوفير الحقوق للفقراء



صحيح ومالئم ويخدم االهداف المحددةقياس1.

صحيح ومالئم ويخدم االهداف المحددةتحليل2.

 انطالقا من الهدف المحدد–هذا العرض، يشمل:

منهجية القياس وجوانبها المفاهيمية والفنية،◦

سة ظاهرة مضمون التحليل وكيفية استخدام البيانات في درا◦
الفقر



الدراسة المكتملة للفقر الحضري، تتطلب اعتماد حزمة من اساليب

ل ما البحث، واالدوات، واعداد عدد من التقارير الفرعية تشمل على االق

:  يلي
تحضير االطار المهفومي، او تبني اطار مفهومي قائم،1.

وعية بما اعداد تقرير يتضمن دراسة عن الفقر بالمشاركة، يستخدم االساليب الن2.

لمدنية، من وهو ما يشبه دراسات سبق القيام بها ل)في ذلك التقييم الذاتي للفقر 

،(2006ضمها دراسة نفذت عام 

يس اعداد تقرير احصائي، يستند الى مسح ميداني بالعينة، ومقياس او مقاي3.

،(وهو ما يقابله الكتاب االول في دراستنا الحالية)مناسبة للفقر 

اع اعداد تقرير يستند الى البيانات االدارية وغير االدارية، يركز على اوض4.

االحياء كوحدة قياس بالدرجة االولى،

استنا هو ما يقابله الكتاب الثاني في در)اعداد تقرير عن السياسات والتدخالت 5.

،(الحالية

.تقرير يعتمد المقاربة التاريخية6.





...عرض المناهج السائدة حاليا التي تركز على فقر الدخل، تت. بالتأكيد
ة النظرية إلنتقاد شديد على مختلف المستويات، وقد باتت متقادمة من الناحي

: بعض اشكالياتها في ما يلي. والتطبيقية على حد سواء

.دإشكالية التعريف بين فقر الدخل والفقر المتعدد االبعا◦

.إشكالية القياس المرتبطة بالتعريف◦

.إشكالية القياس الوطني والقياس المحلي◦

.لإشكالية فهم القياس وامكانية استخدامه بسهولة في العم◦

.إشكالية الوقت المطلوب إلنجاز الدراسة◦

.إشكالية الكلفة◦
.  إشكالية السياسات المناسبة لمكافحة الفقر◦



 

عدد السيارات

معدل االعالة االقتصادية

المهنة الرئيسية

المؤشرات المتصلة بالدخل

صال بشبكة المياه االت

صال بشبكة الصرف الصحي االت

مصدر مياه الشرب

المياه والصرف الصحي

متابعة الدراسة

المرحلة التعليمية

التعليم

عدد الغرف للفرد

المساحة المبنية للفرد

وسيلة التدفئة الرئيسية

المسكن

h gl المؤشرات المكونة لدليل أحوال المعيشةh gl



عتبة الحرمانتفصيل المؤشرالمؤشراتالميدان

هل يسكن الشخص في منطقة ريفية؟1.السكن

هل يسكن الشخص في حي تنك؟2.

هل المسكن مرتجل؟3.

هل المسكن مكون  من غرفة واحدة؟4.

هل المسكن مكتظ؟5.

هل منطقة السكن ملوثة؟6.

ة هل تتوفر خدمات التنظيم المدني ي منطق7.

السكن؟

عدد االفراد لكل غرفة نوم

هل يتم جمع النفايات

هل الطريق معبد

نعم

نعم

نعم

نعم

افراد في الغرفة3

ال

ال

تعليم هل الشخص ملتحق او سبق له االلتحاق بال-8التعليم

النظامي؟

عدد سنوات الدارسة،

هل الشخص ملتحق بالمدرسة او 

الروضة،

متوسط سنوات الدراسة

ئة في المدينة لكل ف

عمرية

هل الشخص يعمل؟1.العمل

هل العمل هو في الخدمة المنزلية لقاء اجر؟2.

هل يعمل رب االسرة؟

هل يعمل رب االسرة في الخدمة 

المنزلية لقاء اجر؟

رب االسرة ال يعمل،

رب االسرة يعمل في 

الخدمة المنزلية،

الك هل يتوفر للشخص الحد االدنى من االسته-11الدخل

للمعيشة؟

متوسط الدخل  اقل من متوسط دخل الفرد في االسرة

متسوط العشرية 

الثانية من الدخل 

ة االسري في المدني

(لاير137)
11
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المجال او البعد الفرعيالميدان او البعد

الوفياتالصحة-1

المراضة

قياسات مركبة للوضع الصحي

التفاوتات الصحية

الميةاالتعليم-2

االمية الوظيفية

االلتحاق في المراحل المختلفة

االنجاز الدراسي 
العمل المدفوع االجر االنشطة الشخصية-3

االنتقال –المواصالت 

العمل غير المدفوع االجر 

الترفيه 

السكن 
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المجال او البعد الفرعيالميدان او البعد

حرية التعبير والقدرة على التعبير السياسي والحوكمةالتعبير -4

الضمانات القانونية 

سيادة القانون 

الثقة بالمجتمع وبالمحيطشبكة العالقات االجتماعية-5

العزلة االجتماعية

شبكات الدعم غير المهيكلة

العالقات وااللتزام في مكان العمل

االلتزام الديني

الرأسمال االجتماعي 

االثر الصحي للبيئةالظروف البيئية-6

امكان الحصول على الخدمات ذات الصلة بالبيئة 

اسباب الراحة او االزعاج البيئية

فقدان االمن الشخصيفقدان االمن واالستقرار-7

فقدان االمن االقتصادي



(...يالمعنللمؤشربالنسبةفقيرةاالسرةتعتبر)العتبةالمؤشرالبعد

االسرةفيواحدطفلتوفياذا..االطفالوفياتالصحة

سوءلديهالبالغيناواالطفالاالسرةافراداحدكاناذا..التغذية

تغذية

دراسةسنواتخمسأتماالسرةفيفرداييوجدالاذا..الدارسةسنواتالتعليم

لةالمقابالعمريةالفئةفياالسرةفيواحدطفلكاناذا..ةبالدراساالطفالالتحاق

بالمدرسةملتحقغير8الى1للصفوف

االسرةلدىكهرباءخدمةالاذا..كهرباءةالمعيشمستوى

تعريفبحسب)االسرةلدىمحسنةشربمياهخدمةالاذا..المياه

(االلفيةاهداف

اهدافتعريفحسب)لألسرةصحيصرفخدمةالاذا..الصحيالصرف

مشتركاالمرحاضكاناذااو(االلفية

ترابالمسكنارضيةكانتاذا..المسكنارضية

روثاوفحماوحطبالطهيوقودكاناذا..الطهيوقود

ر من اذا كانت االسر ال تملك سيارة او شاحنة، وال تملك اكث.. االصولملكية

، دراجة، دراجة نارية، راديو، ثالجة: واحدة من السلع التالية

.هاتف، تلفزيون
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معيار الحرمان او العتبة المؤشر البعد المجال 

العام

...(.  ال،  بطاقة هوية فردية، وثيقة والدة/نعم: حيازة بطاقة هوية السجل المدني الحقوق 

االساسية القدرات

ةالبشري
ملهل يسكن الفرد مع اسرة تعرض احد افرادها للتمييز اثناء البحث عن ع التمييز

(ال/نعم)هل احد افراد االسرة عنده اعاقة  وجود اعاقة الصحة

بيب هل حصل انك لم تزر الط: "احد افراد اسرة جاوب نعم على السؤال التالي

"السابقة؟12عندما احتجت الى ذلك خالل االشهر الـ 

وصول محدود الى الرعاية 

الصحية

؛وجود فرد واحد بالغ لم ينه التعليم االبتدائي او المتوسط: للبالغين

موجود طفل في االسرة في سن الدراسة غير ملتحق بالتعلي: لألطفال

اعلى مستوى تعليمي التعليم

اي فرد في االسرة صرح انه ال يستطيع القراءة والكتابة ياألمية بحسب تصريح المعن

ية داخل اي فرد يعيش في اسرة تفتقد ألثنين من الخدمات التال: مؤشر مركب

.  حمام او مرحاض، مياه جارية، كهرباء: المنزل

الوصول الى خدمات البنى 

التحتية االساسية

السكن

الرفاه 

اي فرد يعيش في مسكن غير مؤهل للسكن، او في عشوائيةالمادي نسبة السكان دون سكن آمن

رادها نام اي فرد يعيش في أسرة اختبرت خالل الشهر السابق حالة حيث احد اف

جائعا لعدم قدرة االسرة على توفير الغذاء

الفقر المدقع مستوى 

المعيشة

بناء دليل اي فرد يعيش في أسرة ال تملك اربعة من اصل ستة عناصر تدخل في

الحرمان المادي

الوصول الى الخدمات 

فةوالتجهيزات المنزلية المختل

ادها من افر( حاصل على وظيفة)اي فرد يعيش في أسرة ليس اي فرد عامل 

+(16)البالغين 

البطالة التوظيف

اي فرد يعيش في  اسرة ليس لدى رأس األسرة او شريكه تجربة عمل االفتقار الى خبرة عمل 
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(2010)تحديد الهدف 1.

(2010)االطار المفاهيمي االولي، مصاغ نظريا 2.

تمارةتكليف الفريق االستشاري الميداني، تحضير االس3.

تطبيق القياسات الوطنية ومقارنة النتائج4.

المسار االحصائي وبناء دليل الدخل5.

المسار المركب، بناء دليل الحرمان الحضري6.

مقارنة النتائج ومناقشتها في منتديات مختلفة7.

كتابة التقرير النهائي8.



 (  الواسعأي الفقر بمعناه)الفكرة هي تصميم وسيلة مالئمة لقياس الحرمان
:في المدن، من ضمن الشروط والمواصفات التالية

ان تكون  الوسيلة بسيطة وغير مكلفة،◦
جالس ان تكون قابلة للفهم واالستخدام من قبل المراصد الحضرية، والم◦

المحلية، والفاعلين المحليين،
ى ان تكون مصممة لقياس حرمان االسر، وصالحة لتقييم الحرمان عل◦

ت بين مستوى االحياء داخل المدينة، وان تسمح بالتالي بقياس التفاو
احياء المدينة الواحدة،

ان تكون مفيدة لتصميم السياسات المحلية،◦
ن ان تكون صالحة لقياس حالة المدينة بصفتها وحدة، والمقارنة بي◦

المدن،
ت على المستوى الوطني وللمقارنالإلستخدامتكون مرنة وقابلة ان◦

.اإلقليمية والدولية



 ظاهرة متعددة األبعاد( الفقر)الحرماناعتبار،

 دا تحديالطابع المادي التركيز على الحرمان او  الفقر ذي
دون انغالق على االبعاد االخرى،

 في الوقتالحرمان بوجهيه المطلق والنسبيالنظر الى
نفسه،

 (فقرخطوط ال)تجنب استخدام القياس التقليدي فقر الدخل،

 منهجية القياس سهلة االستخدام محلياان تكون،

 قليلة الكلفةان تكون،

 سريعة التنفيذ وقابل للتكراران تكون  .



ري المرجعيات المفهومية متعددة ومتكاملة، بدءا من مفهوم الفقر البش
2009عام فيتوسي–سن –نفسه، وصوال الى مقترحات لجنة سيتغلتز 

نية الى لقياس نوعية الحياة، مرورا بالتجارب العالمية من اميركا الالتي

(.  قياس الحاجات االساسية غير المشبعة)العالم العربي 

يل مقاربة الفقر والمتغيرات والمؤشرات التي يمكن لحظها في الدل

:  القياسي، من منظور مركب يشمل فئات الدالالت التالية

، needsاالحتياجات 1.

، resourcesالموارد 2.

، capabilitiesالقدرات 3.

، rightsالحقوق 4.

– freedomالخيارات–الحريات 5. choices .



 ستخدام  ، ثم على االتأسيس نظري ومفاهيمي متكاملتقوم المقاربة على

المتكامل والمتزامن لثالث مجموعات من األساليب واألدوات هي 
:التالية

المتعدد فقر الدخل، والفقر)عمل تحضيري بمقارنة مجموعة القياسات الوطنية 1.
، (األبعاد

ل في حالتنا هذه دلي)استخدام القياس اإلحصائي من خالل العمل الميداني 2.
،(الحرمان الحضري

بالدرجة استخدام مناهج البحث النوعي واألساليب التشاركية لرصد السياسات3.
؛(في حالتنا هذه البحث االجتماعي بالمشاركة)االولى 

 تم اتباع كل خطوات البحث العلمي المنهجية، بدءاً من الصياغة
.  ق للمصادرالواضحة للفرضيات االبتدائية، وصوالً إلى التوثيق الدقي



 أوصل الى تحديدالثروة–منظور الدخل مسار التحليل االحصائي، من ،

(.مؤشرات7)المتغيرات والمؤشرات االكثر ارتباطا بتوفر الدخل المرتفع 

من منظور ، مسار تحليلي مركب يجمع بين االحصاء والبعد المعياري

، مع ، أوصل الى تحديد المؤشرات االكثر ارتباطا بالفقر والحرمانالحرمان

12)ن لحظ مجاالت التدخالت التنموية من قبل البلدية والفاعلين المحليي

(.مؤشرا

ل المساران سارا بالتوازي، وكان فيهما قدر من التشاور داخل فريق العم

اء ، وخبر(ورشة عمل في طرابلس)المتعدد االختصاصات، ومع المعنيين 

(.  اقليميةورشة عمل )

دليل تم استخدام دليل الدخل ألهميته الذاتية، وكوسيلة للمقارنة من نتائج
.   النتائج اتت متسقة. الحرمان الحضري وبالعكس



النتيجةالمسارات

ليالتحلي

االحصائي
البيانات

التشاور

المبادئ

دليل 
الحرمان 

الحضري

المصادر





اختبار االرتباط 
المسلسل 

serial 

correlation

270

مؤشرا

تحليل 
االستجابة 

sensitivity 

analysis

82

مؤشرا 

دي تحليل اقتصا

قياسي –

Econometric 

analysis 

18

مؤشرا 

مؤشرات 
مستوى 

في االدخل 

طرابلس 

7
مؤشرات 

27

ن اجل تم استخدام تقينات التحليل االحصائي والمعادالت الرياضية م

في مدينة المؤشرات االكثر ارتباطا بمستوى الدخل المرتفعالىالتعرف 

...  طرابلس



Variable Beta 1Beta2 

0.021األسرة أمي رب 

0.031رب األسرة أنهى المرحلة االبتدائية في التعليم 

0.026المرحلة المتوسطة في التعليم األسرة أنهى رب 

0.046المرحلة الثانوية في التعليم األسرة أنهى رب 

***0.156***0.183المرحلة الجامعية  في التعليم األسرة أنهى رب 

0.023مياه الشرب من الشبكة العامة 

**0.0490.41مياه الشرب المعدنية 

***0.87***0.076سيارة 

***0.520***0.514حصة الفرد من مساحة المسكن 

***0.105***0.104حساب مصرفي األسرة لدى 

0.008مايكروويف 

0.003-غسالة 

0.003مكنسة كهربائية 

DVD 0.013

0.023مكواة 

0.016مكيّف 

0.024نظام تسخين للمياه 

0.016اشتراك لدى  مولد كهرباء 

0.01كمبيوتر

***0.80**0.074انترنت  

***0.141***0.138ارتياد المطاعم  والمقاهي 

0.006المدينة خارج رحالت  28



التعليم 

الشهادة الجامعية لرب •
األسرة تدل على 

مستوى دخل مرتفع، 
وتسهم في زيادة فرص

الخروج من حالة الفقر

المسكن 

كلّما ازدادت حصة •
الفرد من مساحة 
المسكن، كلّما كان 

ة احتمال أن تكون األسر

فقيرة أقل 

مستلزمات 

الحياة 

شراء المياه المعدنية •
كمصدر أساسي لمياه 
عد الشرب دليل رفاه وب  

األسرة عن خطر الفقر

ملكية األصول 

امتالك سيارة صفة •
ر األس. لألسر الميسورة

ة التي ال تمتلك سيار
لديها احتمال أعلى أن 

تكون فقيرة 

الوضع االقتصادي 

وجود حساب •
ة مصرفي لدى األسر
دليل على مصدر  

األسر . دخل ثابت
التي ليس لديها 

حساب من المحتمل 

أن تكون فقيرة  

التواصل والتشابك

وجود اشتراك في •
االنترنت يدل على
مستوى رفاه معين

ويكون احتمال وقوع
األسرة في حالة 

الفقر أقل 

الترفيه 

عدم ارتياد المطاعم •
والمقاهي دليل على

مستوى دخل محدود 
ويزيد من احتمال أن

رة تكون األسرة فقي

29



حصائي تم تصميم نظام احتساب المؤشر لتكون بسيطة وتعكس نتائج التحليل اال

نقطة ُحّولت معدالت  الترابط وفق التحليل االحصائي الي نقاط من أصل مجموع ألف

النقاط  المؤشر  

فيالجامعيةالمرحلةأنهىاألسرىرب

التعليم

تقطة اذا نعم50\صفر اذا ال 

تقطة اذا نعم140\صفر اذا ال الشربلمياهأساسيكمصدرمعدنيةمياه

تقطة اذا نعم290\صفر اذا ال سيارةامتالك

نقطة اذا أكثر من 175\2م30صفر اذا أقل من المسكنمساحةمنالفردحصة

2م30

تقطة اذا نعم35\صفر اذا ال مصرفيحساب

تقطة اذا نعم260\صفر اذا ال االنترنتفياشتراك

تقطة اذا نعم50\صفر اذا ال والمقاهيالمطاعمارتياد

نقطة 1,000العامالمجموع
30



40.3

11.9 12.1

6.3 6.2
3.5 4.1 4.7 3.7

7.2

ة األقل ثرو
على 
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توّزع األسر بحسب دليل الدخل





،محاولة تغطية اكبر عدد ممكن من االبعاد دون افتعال

،التركيز على البعد المادي ألسباب عملية في المرحلة الراهنة

مثل،الواقعية بمعنى استخدام المؤشرات المتاحة فعليا واستثمارها األ

 ات، في اختيار المؤشرالبعد المعياري والبعد االحصائي الجمع بين

اتباع الخطوات المنهجية والفنية المطلوبة:

تحديد الميادين

تحديد المؤشرات في كل ميدان

تحديد العتبات للمؤشرات االفرادية

 بناء نظام القياس الكمي

وضع العتبات للقياس االجمالي لدليل الحرمان

حساب النتائج والتحقق منها  .



تحديد الميادين:
خدمات بدأنا بخمسة ميادين هي التعليم، السكن، الصحة، الدخل والعمل، توفر ال◦

اهيم تبين ان مؤشرات العمل غير دقيقة وذلك بسبب التباس المف. االساسية
وكلها من . التعليم والسكن والصحة والدخل: ميادين4وانتهينا الى . والتعريفات

.  الميادين المجمع على اعتبارها من مكونات الفقر او الحرمان المادي

اختيار المؤشرات:
ة، وقريبة  تم اختيار ثالث مؤشرات لكل ميدان، بطريقة تغطي ابعادا فرعية متنوع◦

مما هو معتمد في التجارب الوطنية والعالمية، وما هو متعارف عليه، قدر 
.االمكان

التدقيق االحصائي لألختيار:
يا في المؤشرات المختارة تقع ضمن القائمة الموسعة التي سبق اختبارها احصائ◦

.المسار االحصائي

ات بين تم التحقق من ان المؤشرات المختارة لديها قدرة تمييزية وتظهر التفاوت◦
االحياء داخل مدينة طرابلس



تحديد العتبات:
ميا تم تحديد عتبات الحرمان بما يتفق مع ما هو متوافق عليه عال◦

، وما ينسجم مع(اهداف االلفية، منظومة حقوق االنسان االساسية)

.المتوسطات والخصائص المحلية في المدينة

 هي االسرةوحدة القياس  .

اتتحديد منهجية قياس شدة الحرمان على مختلف المستوي  :

12اي )االسرة يمكن ان تكون محرومة في كل المؤشرات 

وهو الحد االقصى، او ال تكون محرومة في اي 12من اصل 

(  12مؤشر اي صفر من اصل 



المجال او البعد الفرعيالميدان

الرصيد التعليم لألهلالتعليم

االلتحاق-الحق في التعليم لألطفال 

المستوى التعليم االعلى–القدرات 

التأمين الصحي–الحماية الصحة

العالج

الرعاية الصحية االولية /الوقاية

حال السكن االجماليةالسكن

توفر الخدمات 

تدفئة وتبريد–البيئة الصحية في السكن 

العمل والدخل المستقرينةالوضع االقتصادي لألسر

ملكية االصول

الحريات/الرفاه



الوضع 

االقتصادي

االسرة ال حساب 

مصرفي لها

االسرة ال تملك 

سيارة

االسرة لم تزر 
المطاعم او المقاهي 

خالل شهرين

الصحة

األسرة ليس لديها 

تأمين صحي

احد االفراد مرض 

ولم يتابع عالجه

اخر طفل مولود 

خارج مستشفى

السكن التعليم

االب او االم دون 

االبتدائي

طفل واحد غير 
ملتحق بالروضة او 

االساسي

ال احد في االسرة 

معه شهادة ثانوية

ر مسكن مرتجل او اكث

في غرفة نوم 2من 
واحدة

ال تبريد وال تدفئة 
مالئمة في المسكن

ال اشتراك في مولد 
كهرباء خاص



حريات او قدراتمواردحاجات

خيارات

حقوق

1213االبتدائيينهلمالوالديناحد

21ملتحقغير15و4بيناألسرةفيطفل

212يةالثانوالشهادةعلىحائزاألسرةفياحدال

فةغرفيشخصينمناكثراومرتجلمسكن

النوم

12

12كهربائيمولدلديهاليساألسرة

1ريدتبوالمالئمةتدفئةفيهليسالمسكن

21صحيتأمينلديهاليساألسرة

12عالجهيتابعولماألسرةفيشخصمرض

12المستشفيخارجتمتوالدةآخر

12سيارةتملكالاألسرة

12مصرفيحسابلديهاليساألسرة

21والمقاهيالمطاعمتزوزالاألسرة

57365التوصيفمراتمجموع

53212لاالوالترتيبفيالتوصيفمراتمجموع



اب انها ، االسرة تعتبر محرومة اذا كان الجوللمؤشر االفراديبالنسبة ◦

.  دون العتبة المحددة للمؤشر

ن ، االسرة محرومة اذا دون العتبة في مؤشرين مبالنسبة للميدان◦

.اصل ثالثة مؤشرات

:، جمع عدد مرات الحرماندليل الحرمان العام◦

 محرومة جدا اذا دون العتبة في ثمانية مؤشرات وما فوق من

،(التصنيف الخماسي)مؤشرا 12اصل 

 محرومة اذا كانت دون العتبة في ستة مؤشرات وما فوق من من
(.التصنيف الثالثي)مؤشرا 12اصل 
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االسرة لم تزر المقاهي والمطاعم
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26
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التعليمالسكان الصحةاالقتصاداألشد حرماناالمحرومون



87%

75%
69%

63%
57%

36%

26%
19%

-التبّانة 
السويقة

المدينة 
القديمة

ل جب-القبة 
محسن

الميناء طرابلس -التل 
الزاهرية

بساتين 
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بساتين 
طرابلس
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36%
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26%

11% 10%
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طرابلس -التل 
الزاهرية

بساتين 
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بساتين 
طرابلس





48% 52%

78%

57%

1-3 4-6 7+ كل األسر

نسبة الحرمان حسب حجم 

األسرة

69%

62%

51%

51%

16-29 30-49 50-64 65+

نسبة الحرمان حسب عمر رب 

األسرة

33% 25% 26%

69%

55% 57%

امرأة رجل  كل األسر

نسب الحرمان حسب جنس رب األسرة

نسبة 
الحرمان

نسبة 
الحرمان 

الشديد
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$16.0 

$8.6 

$4.2 

$19.0 

$7.7 

$3.7 

الفئة الدنيا الفئة الوسطي الفئة العليا

دليل الدخل دليل الحرمان



15

9

28

33

57

59

دليل

ذاتي

اقل حرمانا-1فئة  2فئة  اكثر حرمانا-3فئة 



( فصالن في البداية)المنهجية1.

عرض وتحليل النتائج العامة مع خالصات2.

، وضع التعليم، الصحة، السكن: فصل خاص لكل من الميادين االربعة3.
االسرة االقتصادي، مع توصيات خاصة بكل ميدان

فصل خاص مختصر عن كل حي من االحياء السبعة، مالمح الحي 4.
ونتائج دليل الحرمان

فصل خاص عن الخصائص العامة لألحياء ومقارنة بعض نتائج5.
استمارة الحي مع نتائج استمارة االسرة

رب فصل خاص بتحليل النتائج بحسب بعض خصائص االسرة و6.
االسرة

(ملحقان في نهاية الكتاب)المالحق الفنية 7.





يل، تشكيل فريق خبراء إقليمي من أجل تطوير منهجية بناء الدل

وتدقيقها، واختبارها ميدانياً في مدن وتجمعات سكنية أخرى،

ي صياغة الدليل ومؤشراته وإرسائه على أساس علمي صلب ومرن ف

آن، 

بيق من قبل توثيق المنهجية وإعداد دليل االستخدام بطريقة مناسبة للتط
.المستخدمين المحليين

نات بين البحث في حل اإلشكاليات المتعلقة باستخدام الدليل للمقار

متطلبات معالتوفيق و،البلدان، وللمقارنة بين المدن في البلد الواحد
.إجراء المقارنات الدولية واإلقليمية



بناء دليل الحرمان على أساس متعدد المستويات:
للمقارنات اإلقليمية؛ دليل ◦

دليل يستخدم للمقارنات الوطنية بين المدن ضمن البلد الواحد؛◦
. دليل لألستخدام الخاص بالمدنية الواحدة◦

النحو ضع معايير لتصنيف المدن إلى ثالث فئات كبيرة علىو
:التالي

عيشة مؤشراتها العمرانية والخدماتية مرتفعة، ومستوى م،"الغنية"المدن فئة ◦
المقيمين فيها مرتفع؛

بحسب المؤشرات المشار إليها أعاله، المدن ذات المستوى المتوسطفئة ◦
وى ويمكن تصنيفها إلى فئة مدن ذات مستوى متوسط أعلى، ومدن ذات مست

متوسط أدنى؛

ئية ، والتي تتميز بدرجة أعلى من العشواالمدن ذات المستوى المتدنيفئة ◦
.  وتدني مؤشرات الخدمات، ونسبة الفقر فيها مرتفعة



مجموعة فالمدن الكبيرة جداً يمكن التعامل معها باعتبارها: حجم المدينة

نطبق يجب وضع قائمة المدن التي ت. (القاهرة مثالً )مدن ال مدينة واحدة 
ً وعليها هذه الخصائص،  . دراستها باستخدام منهجية أكثر تركيبا

ية التي تشكل مدينة دبي مثالً على المدن غير النمط: المدن غير النمطية

ما ثمة ك. ال يمكن دراسة نوعية الحياة فيها باستخدام األدوات التقليدية

احدة، اتجاه معاصر في عدد من البلدان بإنشاء مدن مغلقة، تبنى دفعة و

 ً طلب وهذه بدورها تت. وغالباً ما تسكنها فئات اجتماعية محددة أيضا
. أدوات خاصة لدراستها

أو (البدو الرحل)، وحاالت اإلقامة األخرى إشكالية الحضر والريف ،

نازحين، الحاالت الملتبسة بين الريف والحضر، أو مخيمات الالجئين وال
.هذه بدورها تتطلب أدوات إضافية. الخ...أو العشوائيات



أكبر من تنفيذ الدراسة الكاملة لمدينة طرابلس مع توزيعها على عدد1.
كل األحياء بما يرصد تجمعات الحرمان بش–الوحدات االحصائية 

محلي للتنفيذ، أكثر دقة، وسّد الثغرات المتعلقة ببناء قدرات الفريق ال

اط بصياغة والتوصل إلى نتائج أكثر دقة، بحيث تكون وثيقة االرتب
.خطة التنمية المتكاملة للمدينة وتنفيذها

استكمال المرحلة الثانية من دراستي تونس ونواكشوط، 2.

آخر دراسة على بلدات من الوسط الريفي في بلد عربيتنفيذ 3.

ريفية الريف المغربي هو نموذج مناسب الختبار الدليل في بيئة)
(.  زراعية

.ةمجموعة أولى من عشرة مدن مختارة بعنايفيتنفيذ المنهجية 4.




