قياس الفقر في فلسطين

الفقر المادي
• يستند تعريف الفقر المادي في األراضي الفلسطينية إلى التعريف الرسمي الذي تم وضعه
من قبل الفريق الوطني لمكافحة الفقر عام ( .1998باالعتماد على بيانات مسح إنفاق
واستهالك األسرة)
• ضم التعريف المستخدم مالمح مطلقة ونسبية تستند إلى موازنة االحتياجات األساسية
ألسرة معيارية
• تم تعديله تناسبيا ليعكس ظروف أنواع أخرى من األسر.
• تم إعداد خطي فقر بحيث تتماشى مع سلة أساسية لالحتياجات الضرورية ومجموعة
أوسع من الضروريات( ،الذي يتماشى مع المفهوم المطلق للفقر).

الفقر المادي
• خط الفقر األول (الذي يشار إليه بـ "خط الفقر الشديد") ،بشكل يعكس الحاجات األساسية
من ميزانية المأكل والملبس والمسكن.
• خط الفقر الثاني (الذي يشار له بـ "خط الفقر") ،فقد تم إعداده بطريقة تعكس ميزانية
الحاجات األساسية جنبا إلى جنب مع احتياجات أخرى كالرعاية الصحية والتعليم والنقل
والمواصالت والرعاية الشخصية والمفروشات وغير ذلك من مستلزمات المنزل

• الحد الفاصل لخط الفقر :يوازي  %60من وسيط اإلستهالك على سلة االحتياجات
األساسية( ،والذي يعتبر أحد التعريفات الشائعة لخط الفقر النسبي) .وقد تمت بعد ذلك
إضافة قيم االستهالك لكل من المجموعات الخمس المتبقية إلى السلة.

الفقر المادي
•بعد تحديد خط الفقر لألسرة المرجعية ،تم إعداد خطي الفقر ألنواع مختلفة من األسر
باستخدام مقياس مكافئ يعكس احتياجات هذه األسر حسب حجمها وتركيبتها من حيث عدد
البالغين وعدد األطفال.
•تم االعتماد على المقياس المكافئ ذو المعلمتين على النحو التالي:
E= (A + P× C) F = (A + 0.46× C) 0.89
• حيث  :Aتمثل عدد البالغين في األسرة :C ،عدد األطفال في األسرة :F ،معامل المرونة.

الفقر المادي
• وحدة القياس
• تم أعداد خطي الفقر على مستوى األسرة .ويستند هذا الخيار إلى أساس مفاده أن األسر
تشكل وحدة تجميع دخل واستهالك مشترك.
• وحدة العرض
• على نحو مشابه لما هو عليه الحال بالنسبة لوحدة القياس ،يمكن عرض معدالت الفقر
لألسرة ،أو الفرد.
– بينما يمكن قياس الفقر على مستوى األسرة ،يمكن عرض إحصاءات حول وضع الفقر لألفراد جنبا
إلى جنب مع األسر.
– فيما يتعلق بأغراض تحليل السياسات ،يعتبر تعداد عدد الفقراء بين السكان االختيار الطبيعي لعرض
معلومات حول الفقر.
– فيما يتعلق برسم السياسات تعتبر األسرة االختيار الطبيعي لعرض معلومات حول الفقر.

الفقر المادي
• تعديالت خاصة ( عام )2011
• اختالف األسرة المرجعية
• االختالفات الكبيرة على صعيد أسعار السلع بين مختلف المناطق في األراضي الفلسطينية،
تم استخدام أسلوب:
Regional Price Index based on prices collected for Consumer
)Price Index (Lasperes Price Index
• تحديث خط الفقر عبر الزمن
• تقدير عناصر سلتي االستهالك على أساس سنوي( ،إذا تم االستمرار في إجراء مسح إنفاق
واستهالك األسرة على نحو سنوي)
• الرقم القياسي ألسعار المستهلك المكونة لسلتي خطي الفقر لتحديث خطي الفقر على مر
الزمن.

الفقر المادي
نسب الفقر بين السكان
شدة الفقر
فجوة الفقر
معدل الفقر

الفقر الشديد

2011

25.7

5.9

2.1

12.7

الضفة الغربية

17.6

3.9

1.4

7.6

قطاع غزة

38.9

9.3

3.2

21.0

2017

29.2

7.9

3.1

16.8

الضفة الغربية

13.9

2.8

0.9

5.8

قطاع غزة

53.0

15.7

6.5

33.7

