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قياس الفقر يف
العراق



ي العراق
 
الفقر ف

غلبتعاني
 
منهلتخفيفلألكافيةألموأردتوفررغمألفقرمشاكلمنألثالثألعالمدولأ
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قاربمايهناكإنأالألطبيعةبالثروأتألغنيةألدولمنيعتبرألذيألعرأقوفي
فيألنسبةهذهإنخفاضرغمألفقر،خطتحتهم2007مسحنتائجحسب(22.7%)

ألىاتألمحافظبعضفيوصلتزأيدفيألعرأقفيألفقرإنأال(%19.8)ألى2012سنة
ك ثر

 
.ألنصفمنأ



قياس الفقرمصدر 

جتماعيألمسحمثلي
 
قتصاديأال

 
سروأال

 
2007للسنوأتIHSES))ألعرأقفيلل

ساسيألمصدرتعتبرألتيألوطنيةألمسوحمن2014و2012و
 
ألمستوىدتحديفيأال

سرةللفردألمعيشي
 
عتمادألعرأق،فيوأال

 
وديدتحيتمألمسوحهذهعلىباال

 
قياسأ

همعلىوألتعرفألفقر
 
وألدخلبمستوىألمتمثلةألفقرخصائصأ

 
سأ

 
وألتعليمتهلكأال

سربينألتفاوتوتحديدوألبطالةوألسكن
 
.ألمساوأةعدممقاييسوفقأال



ي 
 
إستمارة المسح اإلجتماعي واإلقتصادي لألرسة ف

العراق

ربعةمنألمسحإستمارةتتكون
 
جزأءأ

 
:قسم24وبوأقعأ

أإلقتصادية–أإلجتماعيةألبيانات:(1)رقمألجزء1)

وألسنويوألفصليألشهري أإلنفاق:(2)رقمألجزء2)

خرى وألدخلألمصروفات:(3)رقمألجزء3)
 
وأ

أليوميألتسجيلدفتر:(4)رقمألجزء4)

كاملةسنةمدىعلىميدأنيا  ألمسحويستمر
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مات عن يهدف هذا القسم إىل توفري مؤشرات عن اخلصائص الدميغرافية لألسر واألفراد حيث يوفر معلو
اجلنس ، العمر ، العالقات األسرية ، احلالة الزواجية ، حمل  اللوالدة ، احلاللة اشعي لية والت صلي       

.العلمي للوالدين 

سج  أفراد األسرة: القسم األول



اهلجرة: القسم الثاني 



يوفر هذا اجلزء بيانات عن ك  مادة متوينية 

مستلمة من قب  األسرة ومدى جناح نظام التوزيع

ة احلالي للمواد التموينية وه  أن الكميات اشوزع

تفي حباجات األسرة أم أنها تلجأ إىل مصادر 

أخرى

منةاشستهلكالكمياتعلىالضوءاجلزءهذايلقي

30اللخاللهلااشماثلةواشوادالتموينيةاشواد

.اشقابلةليومالسابقةيومًا

والمواد المماثلةاستهالك المواد التموينية الحصص التموينية المستلمة 

نيةاحلصص التموي: القسم الثالث



السكن: القسم الرابع 



سرنوا  أرثرثد( 6) يقصد بها الوضع التعليمي للفردد الر ي يبلرن مرع العمرد 
.وق  أجداء المقابلة  الحالة التعليميــة

أـيسجلقدوأثرثدسنوا (6)العمدمعيبلنأددرلبالتعليمملتحقايعتبد

اللمدة،خادجهأوالعداقداخـلسواء،حروميةأوخاصةتعليميــةمؤسسة

أوليهاعالمسجلالفتدةلنصفيداومأعيتوقعأووداومدداسيةسنةععتقل

.أطوللفتدة

:ليمااللتحاق بالتع

التعليم: القسم اخلامس 



االمررد مثررل م ررارل القلررل وضرراط الرردم وداء طويلررة تعرردف بانهررا االمرردا  
.ا هد6السردي اي ال تقل أتدة االصابة بها عع 

للوال األدجلأواأليديبتدمثلالعقليأوالجسديالنقصأوالضعفهو

.العقليةاإلعاقةأوالجسديةالعاهةأوالنصفي
(العوق ) العجز 

الص ة: القسم السادس 



حاجددة األاددرا  مددر الاددعرات الراريددة ملددج سممددار     جنادد    تعتمددد 

ل سجد كما يؤخذ بنظر االمتبار ماتوى النشاط البددن  لدذلو  مدر    .  س زان  

 دذا القاد    إسدتددا  تواري بيانات تاامد يف قياس  حتليل الفقدر اقدد     

.ب ذا املاحقياس طول   زن كل ار  مر سارا  األسر املشمولة   حيث 

القياسات اجلسمانية: القسم السابع 



أيام الماضية7عدد الساعا  الم تالة خالل الـ 
هل سبق أع عمل  بدوام رامل؟

نعم

ال

ماهي المهنة التي مادستها 
بدوام رامل ؟

لما ا لم تعمل؟

ساعةصفد

أتديد عمالً أو عمالً أرثد؟

ساعة.... أرثد مع 

لما ا ال ؟

ال

متى راع آخد اجداء اتخ ته 
مع اجل الحصول على عمل؟

نعم

ما ا أعل  مع اجل الحصول 
على عمل؟

متى توقف  عع ممادسة اخد عمل 
 الته بدوام رامل ؟



:تتضمن هذه االستمارة األقسام اليت تتعلق بإنفاق األسرة حيث مشلت

عالقسم التاس

دالقسم العا 

دالقسم الحادي ع 

الاابقة يومًا30انفاق األسرة ملج الالع  اخلدمات غري الغذائية خالل 

.ليوم املقابلة

يومًا الاابقة 90إنفاق األسرة ملج الالع  اخلدمات غري الغذائية خالل 

.ليوم املقابلة

سيام 7األنفاق اليوم  ملج الالع الغذائية  غري الغذائية املتكررة ملدة

. جد ل الوجبات املتنا لة خارج األسرة

ش ر الاابقة 12إنفاق األسرة ملج الالع  اخلدمات غري الغذائية خالل 

.ليوم املقابلة



وصف الوظيفة

سنوات فأعلى6لكافة أفراد األسرة بعمر 

شهراً الماضية12الوظائف خالل الـ : القسم الثالث عشر

يُسأل كل فرد من أفراد األسرة حول جميع الوظائف التي مارسها
شهرًا الماضية12خالل الـ 

نوع الوظيفة

بثجد

بدوع أجد أي الزداعة

بدوع أجد أي غيد الزداعة

خالل أية  هود

عمل  أي ه ه الوظيفة؟

رم ساعة عمل  خالل

؟ايام الماضية أي ه ه الوظيفة7الـ 



وصف ن اط

الوظيفة المثجودة

عدد المنتسبيع؟

القطاع

االقتصادي؟

ظدوف العمل

الديمومة

المساأة

الزمع

واسطة النقل؟

العطل

السنوية؟

مقداد األجد؟



الزرامة  تربية اليوانات  صيد  تربية األمساك  الغاباتسنشطة : القا  اخلامس مشر

هل تقوم بزداعة أد ؟
ال

أية محاصيل؟مبيعا ؟
ما

مساحة األد ؟

نعم

حيوانا ؟
ال

نعم

رم عددها؟
مجموع

قيمتها؟

صيد األسماك؟
ال

نعم

مقداد الدخل مع ه ه؟

إسثل عع رل وظيفة غيد مثجودة ليس أي 
الزداعة

تراليف االنتاج خالل 

 هداً الماضية12الـ 

عوائد االنتاج

 هداً الماضية12خالل الـ 



م اريع األسرة غري الزراعية: القسم السادس ع ر 
شطةاألنكااةيفإممالكأرباب العاملنياخلاصلااب  للعاملنياألسريةاألنشطةالقا  ذايشمل

(خدمات نقل جتارة صنامة)األنشطة ذهمرالدخلسيضًايشملكماالزرامةنشاطمدااالقتصا ية

 توزيعهر  الفاألسرة خلمتوسطإىلالتوصللغرض ذلواألنشطة ذهيفالعاملةللمشاريعاإلنتاج كلف

الدخوليفالتفا تقياسإمكانيةث  مرالفئاتحاب

الدخ  من اشلكية والت ويالت: القسم السابع ع ر 

  يت الامللكيةمراألارا ملي احيصلاليتبالدخولتتعلقمؤشراتملجالصولالقا  ذاي دف

ملي اصلحياليتالتدويليةالدخولالقا  ذايتنا لكذلوامللكية حقوق الفوائد األرباحاإلجيارات

ىاألخرالتدويلية الدخول العينيةالنقدية املاامداتالتقامدية الر اتبمثلاألسرس األارا 

.اخل.....اإلر  التأمنيتعويضات)



السلع اشعمرة: القسم الثامن ع ر 

خلا.جممدةثالجة سيارة مثلاملعمرةللالعاألسرملكيةملجالصولالقا  ذاي دف
هلذارىاألخاأل داف مرالالية  قيمت اصنع ا تاريخالالعةاقتناءتاريخاىلباإلضااة

كمافقرية الغرياألسرمتتلكه ماالالع ذهمرالفقريةاألسرمتتلكهمابنياملقارنةالقا 

.الفقرخطإحتاابيفالقا  ذابياناتتاتخدم



القروض والسلف واشساعدات: القسم التاسع  ع ر 

 العينيدة  يتنا ل  ذا القا  القر ض  الالف اليت طلبت ا س  حصلت ملي ا األسرة  املادامدات النقديدة  

. الاابقة ليوم املقابلةش رًا اليت حصلت ملي ا األسرة خالل االثين مشر 

الصدمات يف األسرة واسرتاتيجيات التعام  معها: القسم الع رون

لد سارا  ا خالل اسحد ي دف  ذا القا  الصول مر مؤشرات مر الصدمات اليت تعرضت إلي ا األسر س  

بالصدمة سيدة   يقصد. لتاليف آثار الصدماتاختذت ا املاضية  اليت سثرت ملي ا  الوسائل اليت ش رًا 12

.مشكلة س  حا   س  ظر ف سثرت ملج األسرة بشكل سليب  بدرجة حماوسة



استخدام الزمن : القسم احلادي والع رون

 ميارسد ا  اىل قياس الزمر املاتغرق يف س اء كل نشاط مر األنشطة اليومية الرئياية الديت ي دف  ذا القا  

نشداط   إختيار دا لتمثدل س د  األنشدطة      14سنوات اأكثر   يتضمر القا  قائمة مر 10األارا  بعمر 

.اليت يقوم ب ا الفر  خالل يومه  يثبت الوقت املاتغرق بالاامات  الدقائق

توفر العدالة: القسم الثاني والع رون

ة  س  ي دف  ذا القا  إىل معراة ايمدا إذا تعرضدت األسدرة إىل ندزا  س  حدا   يتعلدق بالقضدايا املدنيد        

سدنوات املاضدية  كدذلو معرادة طدرف الندزا         5القضايا اجلنائية  س  األحوال الشخصية خدالل الدد   

.الا   اجل ة اليت   االستعانة ب ا بشأن  ذا النزا  س  



الرضا باحلياة: القسم الثالث والع رون
سنوات اأكثر  ي دف إىل معراة مدى رضا األارا  مر مفدر ات  15يشمل ب ذا القا   سارا  األسرة بعمر 

الغذاء  الاكر  الدخل  الصدة  العمل  ماتوى األمر احمللد   التعلدي   حريدة االختيدار يف    )حيات   

(.الياة  الايطرة ملج الياة  الثقة باجملتمع احمليط بالفر    الياة ككل

أيام اشاضية7استهالك األغذية خالل الل : القسم الرابع والع رون

سيدام  7لدد  ي دف  ذا القا  إىل معراة الكميات الفعلية املات لكة مر املوا  الغذائية مر قبل األسرة خدالل ا 

غ  مر املوا  املدرجة يف  ذا 100 مر خالل املعراة املابقة لكمية الاعرات الرارية لكل  قيمت ا املاضية 
احدة ممدا  القا  ستت  معراة معدل الاعرات الرارية اليومية لكل ار  مر األسرة  قيمة الاعرة الرارية الو

.ميكننا مر معراة كلفة االحتياجات الغذائية األساسية الش رية للفر  الواحد



مفهوم الفقر

ساسيةألحاجاتتلبيةعلىألفردقدرةعدم•
 
يةألغذأئوألغيرألغذأئيةأال

فرأدقدرةعدم•
 
ساسيةألحاجاتتلبيةعلىأال

 
منلحاجاتأهذهتحديدتختلف)أال

خرألىبلد
 
.(أ

 ألحالة•
 
ألمستوياتعلىللحصولألكافيللدخلألفردفيهايفتقدألتيقتصاديةأال

أالحتياجاتمنُيعدماوكلوألتعليموألملبسوألغذأءألصحيةألرعايةمنألدنيا
مينألضرورية

 
.ألحياةفيالئقمستوىلتا



ألمعيشةلمستوياتمقياس•

ساسعتبةقيمة•
 
فرأدمنيكونمنيصنفأ

 
نهمتحتهاأال

 
يفقرأءبا

 
تحديد"عنىبمأ

"ألفقرخط

نستقصيفقرهم،مدىنقيسألفقرأء؟هممننّشخص)ألفقرمقاييسمنمجموعة•
سباب

 
(..ألفقرأ

لكي حنل  الرفاه حنتاج اىل ثالثة عناصر أساسية



ي 
 
خط الفقر العراف

  د   ( Z)بالتعا ن مع خرباء البنو الد ل    حااب خط الفقر بطريقدة خدط الفقدر املطلدق     
:كلفة الاجات األساسية     مبارة مر حاصل مجع مكونني

𝑍 = 𝑍𝑓 + 𝑍𝑁𝑓
ذ يدة      الكلفة الدنيا لزمة غذاء تز   األادرا  باملتطلبدات التغ  ( :𝑍𝑓)خط الفقر الغذائ  
.اليت حيتاجون ا

ية نصيب الالع  اخلدمات غري الغذائية الديت تعتدرب سساسد   (:𝑍𝑁𝑓)خط الفقر غري الغذائ  
. ضر رية بشكل مطلق للدياة اليومية



ي 
 
خط الفقر الغذائ

:حتديد خط الفقر الغذائ  يت  ملج ثالثة خطوات

 يف اليدوم  متوسط مد  الكيلو سعرات للفر  الواحد)تقدير متوسط الاجة للكيلو سعرات

(الالزمة لاد الاجة اليومية اىل الطاقة

  تقدير كلفة الكيلو سعرة

 متوسط الاجة مدر الكيلدو سدعرات يف كلفدة  حددة الكيلدو       ( 1)حاصل ضرب اخلطوة

𝑍𝑓ينتج منه خط الفقر الغذائ   ( 2اخلطوة )سعرة 



تداجون  تتغري الاجة اىل الاعرات مع العمر  النو  االجتمام   ماتوى النشاط اجلامان  امثاًل األطفال حي

مد ًا سقل مر الاعرات مدر البدالغني  حيتداج الدذكور اىل مدد  سكدرب كدثريًا ممدا حتتاجده اإلندا   األادرا            

وار ثدال    للقيدام ب دذه اخلطدوة جيدب تد     . الااكنني باملناطق الريفية سكثر مر الااكنني يف الضدر   كدذا  

:معلومات    

 متوسط  زن اجلا

 سعرة املطلوب لكل كيلو غرام مر  زن اجلا –الد األ نج مر الكيلو
 متوسط ماتوى النشاط اجلامان

سعرات-متوسط الحاجة للكيلو 

كلفة الكيلو سعرة الواحدة

اء مثّمندًا بأسدعار     تقدير كلفة الوحدة للكيلو سعرة ملج ماتوى األسرة سي بتقاي  اإلنفاق الكل  ملج الغدذ 

.الاوق ملج جممو  الاعرات املتنا لة لكل سسرة يف العينة



ي 
 
خط الفقر غير الغذائ

املدوا   إن حتديد  ذا املكون سكثر صعوبة مر حتديد األ ل  يتمثدل سحدد املدداخل املمكندة بتشدخي  بعد       

..دمات الطبيةاإلست الكية غري الغذائية اليت تعترب ضر رية مثل املالبس املناسبة  املأ ى  التعلي   اخل

لتعريدف الادلعة غدري    ( 1994Ravallion and Bidani)  الفكرة اليت يقرتح ا رااليون  بيددان   
ري رغبة املرء يف التخل  مر حاجة غذائية سساسدية ألجدل الصدول ملدج سدلعة غد      "الغذائية األساسية    

".غذائية سساسية

ري مدا   القيمدة النموذجيدة لإلنفداق غد     "إذن املقياس األاضل لإلنفاق غري الغذائ  األساسد   دو سن نعدرف    

".الغذائ  مر قبل سسرة    بالكا  قا رة ملج الوصول اىل حاجات ا الغذائية

:مر الناحية التطبيقية ميكر تنفيذ الطريقة كإجراء مر خطوتني

يت  تشخي  األسر اليت يبلغ جممو  إنفاق ا مبا ياا ي تقريبًا خط الفقر الغذائ 1)

يت  تقدير التخصي  غري الغذائ  كمتوسط للنفقات ملج املوا  غري الغذائية 2)



وبالتالي نروع قد حددنا

1. حيد  مر خالل ماتويات لألارا  مقياس الراا ية 

املعيشة 

2. الفاصل بني الفقراء  الغري اقراءالفقر الد خط 

3. (املدقع  اجوة الفقر   شدة الفقر)مقياس الفقر 

مؤ د الدأاهية

عدد السراع



ي العراق 
 
(MPI)الفقر متعدد األبعاد ف

اليتاملؤشراتمد حيابث  مراملؤشراتمرجممومةيفالفر يةاإلجنازاتحياباألبعا متعد الفقرمقياس

 ذهرمثلثيفحمر مًاكانماإذااألبعا متعد اقرحالةيفالفر يُعدذلوملج بناءًاحمر مًاالفر اي ايكون

تعد مالفقر ليلإلحتااب(قرارات)خطواتلثالثةحاجة ناكإناىل اوسرتسلكريمن جيةتشرياملؤشرات 

:   سالاألبعا 

مؤشرلكلالرمانخطجانباىلبُعدلكل املؤشراتاألبعا جممومةإختيار.

س زان املؤشرات.

األ لةاألبعا ب ذهاخلاصالفقرية غريالفقريةاألسربنيالفاصلالفقرخط .

مشولاىلكرييالسابينااألستاذةترسسهالذي الفقرالبشريةللتنميةسكافور مبا رةاريقمعاملشا راتتوصلت

املؤشراتار توالوطنيةالتنميةخطةس لوياتمعالتوااقسساسملجسبعا مخاةالعراقيفاألبعا متعد الفقر ليل

2011IKNلانةالعراقمعراةشبكةماحنتائجمراملطلوبة





:التيةاالنقاطاالعتباربنظراالخذيجبالفقرخطقيمةتحديدفي

ألسعاريالقياسالرقممؤشروفقاألسعارتعديليتم:األسعارتعديل

االسمياالستهالك،الحقيقياالستهالك)المستهلك

منالبالغيناألفرادعددوفق:الحراريةالسعراتمعدالتتوزيع

(االسرةحجمتعديل)األطفالالىباالضافةواإلناثالذكور



:اآلتيوفقالشاذةالقيممعالجةيتم:الشاذةالقيممعالجة

الشاذةالمشاهداتحذف

ألقربااألسرةمعومقارنتهاوالنوعالمكانعلىباالعتمادالقيمتعديل

والعنقودالبيئةوفق

افةإضخاللمنالمعيارياإلنحرافتحديدطريقعنالقيممعالجةيتم

(3SD)أو(2SD)



المفقودةالقيم 

يتم التعامل مع القيم المفقودة 

فقدان عشوائي تام

فقدان عشوائي جزئي

فقدان غير عشوائي



شكرًا إلصغائكم


