
تصميم دليل متعدد االبعاد لقياس الفقر

استنادا الى بيانات التعداد 
ورشة عمل إقليمية 

بيةفي البلدان العرالعلمياستخدام بيانات التعداد ألغراض التخطيط للتنمية والبحث حول 

2019اكتوبر /تشرين األول3-1، الرباط

اديب نعمه

مستشار في التنمية



من التعداد الى قياس الفقر

التعدادالهدف هو بناء دليل متعدد االبعاد للقياس المباشر للفقر استنادا الى بيانات

اذا اردنا النجاح في هذه المهمة ال بد من بلورة العناصر التالية:

ما هي منهجية العمل؟

ما هي المبادئ الموجهة؟

 ما هي الخطوات الواجب اتباعها؟

 ما هو االقتراح الملموس للدليل متعدد االبعاد؟



بين التعداد وقياس الفقر

مواصفات التعداد

10: الدورة الزمنية
سنوات

شاملة : التغطية
جغرافيا وسكانيا

قر قياس مباشر للف: القيمة المضافة
بأكبر قدر من التفصيل وتالفي 

التقديرات

صفات مفضلة لقياس 
الفقر

سنة : الدورة الزمنية
واحدة

شاملة وفئوية : التغطية
ومحلية

ل قياس مباشر قاب: القيمة المضافة
للتكرار ضمن نطاقات مختلفة 

يسمح برصد الفقر والتفاوت

كيف نجعل تصميم استبيان التعداد 

. يخدم هدف قياس الفقر ورصده



من التصور العام الى المقترح المحدد: المسار المعتمد

اجندة 
2030

مقترح 
قياس 
الفقر 

المالئمة 
الوطنية

اطار 
مفهومي 

للفقر

مقارنة 
بين 
الدول

بيانات 
التعداد



مراحل العمل

التصور النظري المبدئي والعام1.

تفكيك العناصر المستخدمة وتحليل األجزاء بشكل نقدي2.

المقارنات والتحقق من األجزاء3.

إعادة التركيب والتحقق من االتساق الداخلي ومع االهداف4.

(لاحتماالت وبدائ)تصميم اقتراح الدليل في صيغة او اكثر 5.

اختبار الدليل6.

.اعتماد الدليل بعد االختبار7.



المبادئ الموجهة

،(كما كان دائما)الفقر ظاهرة متعددة األبعاد1.

،دون انغالق على االبعاد االخرىالطابع المادي التركيز على الحرمان او  الفقر ذي 2.

ن الدول،، ثم للمقارنات بيأوالمعبرا عن ظاهرة الفقر في البلد المعنيأي يكون الدليل 3.

فرعية،مؤشرات مقابلة لألبعاد الابعاد رئيسية وابعاد فرعية اعتماد تصميم مكون من 4.

،منهجية القياس سهلة الفهم واالستخدامان تكون 5.

،قليلة الكلفةان تكون 6.

،متوفرة في استبيان التعدادان تكون مؤشرات الدليل 7.

يا قائمة أسئلة سهلة يمكن جمعها بسهولة، وطنان يكون الدليل قابال للتحول الى8.

.  المعقدةوالمسوحاتومحليا، خارج التعداد 



واهداف التنمية المستدامة2030ماذا في اجندة 

المؤشر الهدف الموضوع

(الفقر)األول  IIالسكان المشمولين بالحماية االجتماعية% :1-3-1 الصحية/الحماية االجتماعية

(الفقر)األول IIالحاصلين على الخدمات االساسيةالسكن: % 1-4-1

توفير الخدمات االساسية
المياه )السادس IIتوفر مياه الشرب% :6-1-1

 IIتوفر الصرف الصحي: % 2-1-6(والصرف الصحي

(الطاقة)السابع Iتوفر الكهرباء: % 7-1-1

(التعليم)الرابع  Iبالتعليممعدالت االلتحاق: 4-2-2 التعليم

(المدن)الحادي عشر   Iسكان العشوائيات والمساكن غير الالئقة% :11-1-1 السكن

(العملوالنمو)الثامن  IIغير الرسميةالعمالة: % 8-3-1

العمل )االقتصادي الوضع

(والدخل

PROXY 

 Iمعدل البطالة: 8-5-2

 IIمتوسط الدخل في الساعة: 8-5-1

(الفقر)ل األو Iتحت خط الفقر الوطني: % 1-2-1

IIفقراء حسب دليل وطني متعدد االبعادالسكان: % 1-2-2

(الالمساواة)العاشر  IIمن متوسط الدخل% 50دون السكان: % 10-2-1



االبعاد واالبعاد الفرعية(: مثال)النموذج المبدئي 

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 المستقرينرةالوضع االقتصادي لألس

ملكية االصول

الحريات/الرفاه



المؤشرات(: مثال)النموذج المبدئي 

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

مسكن مرتجل او اكثر 

في غرفة نوم 2من 

واحدة

مة ال تبريد وال تدفئة مالئ

في المسكن

ال اشتراك في مولد 

كهرباء خاص



االستبيانات التي تمت مراجعتها

2015–األردن 1.

2008-السودان 2.

(استبيانان لألسرة العادية واالسرة الرحالة)2004–المغرب 3.

2010–السعودية 4.

(استبيانان لألسرة العادية واالسرة الرحالة)2008–الجزائر 5.

2017-فلسطين 6.



مقارنة-ماذا في استبيانات التعداد 

نفلسطي الجزائر ةالسعودي المغرب السودان االردن الموضوع

عامة عن االسرة وافرادهامعلومات

وضعية اللجوء

التأمين الصحينوع

...(خاص، مهني/رسميااللتحاق، المستوى،)التعليم 

اإلعاقة

...(في العمل، المهنة، القطاعالبطالة، الوضعية)العمل 

العام، مادة البناء، المساحة، الغرف، الوضع)المسكن 

...(وجود خدمات

...(ماء، كهرباء، صرف صحي)العامة الخدمات

معمرة، نقل، اتصاالت، أصول)ملكية السلع  واألصول 

...(منتجة

الوفيات

(االسر الرحالة)خاصة لفئات محددة استمارة



1مالحظات –ماذا في استبيانات التعداد 

المعلومات 
العامة 

متشابهة، تشمل االسرة واالفراد والجنسية ومكان االقامة•

حالة اللجوء، خصائص أخرى في بعض االستمارات•

التعليم

رسمي وخاص، عام : إضافي)االلتحاق والمستوى التعليم حسب االعمار •
(ومهني

(تشمل او ال تشمل الروضة)5او 4او 3: االعمار متفاوتة•

الخدمات

(أحيانا نفايات)مياه، ومياه شرب، وكهرباء، وصرف صحي •

بعضها الطاقة المستخدمة، ومواصفات مفصلة للحمام•



2مالحظات –ماذا في استبيانات التعداد 

السكن

(النوم، مطبخ، حمام)الحالة العامة، الغرف، تفصيل الغرف •

(توفر التدفئة أحيانا)الحيازة، ونوع المسكن، •

العمل

...(العمر)توفر العمل، نوعه، التقطع، البطالة، الوضعية في العمل •

بعضها توفر عقد عمل وبعض شروط العمل الالئق•

الصحة

الوفيات بدرجة من التفصيل في كل االستبيانات، اإلعاقة•

حالتان التأمين الصحي، وحالة االمراض المزمنة•



ماذا في استبيانات التعداد

ملكية
األصول
والسلع

السلع مع تفاوت في العدد، وبعضها األصول المنتحة•

(ارض ومزروعات وحيوانات)تخصيص الزراعة في بعض الحاالت •

حاالت 
خاصة

استبيانات خاصة باألسر الرحالة في المغرب والجزائر•

إضافات 
مقترحة



متطلبات أساسية اخرى

الءمة بشكل عام، والسيما من منظور دراسة الفقر وقياسه ورصده، األولوية يجب ان تعطى لم

ذات طابع فخصائص الفقر والسياسات لمعالجته هي. القياس المقترح مع الخصائص الوطنية

بالدرجة االولى، وهو ما يجب ان يكون العامل الحاسم السيما في اختيار ( وما دون)وطني 

.االبعاد الفرعية والمؤشرات والعتبات

تجابة االستجابة لمتطلبات المقارنات الدولية  واإلقليمية مسألة هامة أيضا، وهي مكملة لالس

:وعناصر هذه االستجابة تتم من خالل. للخصائص المحلية ويجب اال تحل محلها

،اعتماد التعريفات الدولية في المؤشرات المختارة

،اعتماد االبعاد الرئيسية نفسها في بناء الدليل

 ،قدر اإلمكان اعتماد االبعاد الفرعية نفسها

،إمكانية اعتماد مؤشرات تبادلية ضمن البعد الفرعي حسب خصائص البلد

إمكانية اعتماد عتبات نسبية وعقد المقارنات على  أساس المقاربة النسبية  .



أربعة ابعاد: 1-اقتراح لدليل متعدد االبعاد 

الوضع 
االقتصادي

معدل االعالة 
االقتصادية لألسرة

(اكثر من المتوسط)

عدم توفر عمل الئق 
(عقد عمل، وحقوق)

عها تقييم االسرة لوض
ير فقير او فق)الذاتي 

(جدا

الصحة

األسرة ليس لديها 
تأمين صحي

احد االفراد مرض ولم
يتابع عالجه

ال استخدام للرعاية 
الصحية األولية 

(أمهات او أطفال)

السكن التعليم

االب او االم دون 
االبتدائي

ق طفل واحد غير ملتح
بالروضة او االساسي

ال احد في االسرة معه
شهادة ثانوية

مسكن مرتجل او اكثر 

في غرفة نوم 2من 

واحدة

عدم توفر احدى 

الخدمات في المسكن

مياه، صرف صحي، )

(كهرباء

ملكية  ناقصة  السلع 

المعمرة لالستخدام 

المنزلي االساسي



خمسة ابعاد: 2-اقتراح لدليل متعدد االبعاد

الوضع 
ياالقتصاد

معدل االعالة 
ة االقتصادية لألسر

(اكثر من المتوسط)

عدم توفر عمل الئق
(عقد عمل، وحقوق)

عدم ملكية عدد كاف 
من السلع المعمرة 

الضرورية

الصحة

األسرة ليس لديها 
تأمين صحي

احد االفراد مرض ولم
يتابع عالجه

ال استخدام للرعاية 
الصحية األولية 

(أمهات او أطفال)

الخدمات 
االساسية

السكن التعليم

االب او االم دون 
االبتدائي

ق طفل واحد غير ملتح
بالروضة او االساسي

ال احد في االسرة معه
شهادة ثانوية

مسكن مرتجل او 

خيمة، او من مواد غير 

دائمة او غرفة واحدة

اكثر من اسرة في 

2المسكن او اكثر 

في غرفة نوم واحدة

عدم وجود مطبخ 

مستقل مجهز

مصدر مياه الشرب 

غير آمن

مصدر الطاقة للطبخ 

او االنارة غير الغاز 

والكهرباء

عدم توفر مرحاض 

مستقل في السكن 

متصل بالشبكة  او 

حفرة صحية



لتعدادالمتوفر من مؤشرات دليل الفقر المقترح في استبيانات ا

البلد
اخرىالخدمات االساسيةالصحةالوضع االقتصاديالسكنالتعليم

اعلى التحاقاالهل

مستوى

الحالة 

العامة

عمل االعالةتجهيزةالكثاف

الئق 

ملكية 

السلع

رعاية العالجالتامين

اولية

صرف ماءكهرباء

صحي

تقييم

ذاتي

التحسنادخار

األردن

السودان

المغرب

ة السعودي

الجزائر

نفلسطي



اقتراحات لتطوير استبيانات التعداد

في الصحة

تعميم سؤال عن التأمين -
الصحي

إضافة سؤال عن تلقي -
العالج، وسؤال عن الرعاية 

الصحية االولية

في السكن

توحيد األسئلة والخيارات-
لتشمل حالة المسكن العامة، 

وتفصيل الغرف

توحيد األسئلة ورصد -
توفر الخدمات داخل 

األساسية داخل المسكن

في التعليم

شمول مرحلة الروضة -

االتفاق على تحديد -
(سنوات4او 3)االعمار 

إضافة خيار التعليم -
لقاء )الرسمي او الخاص 

(أقساط



اقتراحات لتطوير استبيانات التعداد

: جديد

التقييم الذاتي

إضافة سؤال تقييم ذاتي -
...(فقيرة)عن وضع االسرة 

إضافة سؤال عن وضع -
تكفي، ال تكفي، )الموازنة 

(ادخار

إضافة سؤال هل تحسن -
وضع االسرة مقارنة بالسنة 

السابقة

في الوضع 
االقتصادي

إضافة أسئلة عن العمل -
(استبيان فلسطين)الالئق 

توحيد الفئات العمرية -
ورصد اكثر دقة لعمل 

االطفال

االتفاق على قائمة السلع -
واألصول، وتصنيفها الى 

فئات

في الخدمات 
االساسية

توحيد األسئلة بين -
االتصال بالشبكات، او 

المصادر الفعلية

في حال اإلبقاء على -
االتصال بالشبكة إضافة 

سؤال عن االنقطاعات  في 
الخدمات



مالحظات اخيرة

ما عدا اإلضافات المقترحة والتعديالت ليست مستحيلة وهي عموما متوافقة مع التعدادات المنفذة ،

.  األسئلة التي لها طابع التقييم الذاتي

 واهداف التنمية المستدامة، ويغطي بشكل 2030دليل بمؤشرات من هذا النوع متوافق مع روح اجندة

مباشرة مقاصد من الهدف األول، والرابع، والسادس، والسابع، والثامن، والعاشر، والحادي عشر،

.الجنوسيةومستجيب للمقاربة 

رة، بحيث مثل هذه المؤشرات يمكن تحويلها الى استبيان بسيط بعدد محدود من األسئلة المباشرة لألس

التفاوت بين يمكن تنفيذه بشكل متكرر وعلى فئة او منطقة، دون صعوبات، وبما يسمح برصد الفقر و

دقيق خالل فترة الفئات والمناطق ومقاطعة النتائج مع نتائج التعداد االصلية التي تشكل طار مرجعي للت

(.  نيتكون أطول كلما كانت األوضاع اكثر استقرارا في البلد المع)زمنية متفاوتة بعد تنفيذه 

لب تشكل هذا االقتراح هو مثال واقعي، اال ان اعتماد دليل في بلد ما، ودليل للمقارنات اإلقليمية، يتط

بة لجنة متعددة االختصاصات للبدء في العمل وفق مسار مشابه واقترح الدليل او األدلة المناس

. واختبارها وطنيا أوال ثم االنتقال على ادلة إقليمية في مرحلة الحقة



شكرا


