قياس الفقر يف
العراق
تونس  25 – 23 /تموز 2019

الفقر يف العراق
تعاني أغلب دول ألعالم ألثالث من مشاكل ألفقر رغم توفر ألموأرد ألكافية للتخفيف منه
بسبب سوء أالدأرة وغياب ألتخطيط ،ألتوزيع ألغير عادل للثروأت و ألحروب وألنزأعات .
وفي ألعرأق ألذي يعتبر من ألدول ألغنية بالثروأت ألطبيعة أال إن هناك مايقارب
( )%22.7حسب نتائج مسح  2007هم تحت خط ألفقر ،رغم إنخفاض هذه ألنسبة في
سنة  2012ألى ( )%19.8أال إن ألفقر في ألعرأق في تزأيد وصل في بعض ألمحافظات ألى
أك ثر من ألنصف.

مصدر قياس الفقر
يمثل ألمسح أالجتماعي وأالقتصادي للسر في ألعرأق (  (IHSESللسنوأت 2007
و 2012و  2014من ألمسوح ألوطنية ألتي تعتبر ألمصدر أالساسي في تحديد ألمستوى
ألمعيشي للفرد وأالسرة في ألعرأق ،باالعتماد على هذه ألمسوح يتم تحديد أو قياس
ألفقر وألتعرف على أهم خصائص ألفقر ألمتمثلة بمستوى ألدخل أو أالستهلك وألتعليم
وألسكن وألبطالة وتحديد ألتفاوت بين أالسر وفق مقاييس عدم ألمساوأة .

اإلجتماع واإلقتصادي لألرسة يف
إستمارة المسح
ي
العراق
تتكون إستمارة ألمسح من أربعة أجزأء وبوأقع  24قسم:
 (1ألجزء رقم ( : )1ألبيانات أإلجتماعية – أإلقتصادية
 (2ألجزء رقم ( : )2أإلنفاق ألشهري وألفصلي وألسنوي
 (3ألجزء رقم ( : )3ألمصروفات وألدخل وأخرى
 (4ألجزء رقم ( : )4دفتر ألتسجيل أليومي
ويستمر ألمسح ميدأنيا على مدى سنة كاملة

جمهورية العراق
وزارة التخطيط
الجهاز المركزي لإلحصاء
بالتعاون مع هيئة احصاء كردستان
المسح االجتماعي واالقتصادي لألسرة في العراق 2012
()I HS ES 2012
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القسم األول :سج أفراد األسرة

يهدف هذا القسم إىل توفري مؤشرات عن اخلصائص الدميغرافية لألسر واألفراد حيث يوفر معلومات عن
اجلنس  ،العمر  ،العالقات األسرية  ،احلالة الزواجية  ،حمل اللوالدة  ،احلاللة اشعي لية والت صلي
العلمي للوالدين .

القسم الثاني  :اهلجرة

القسم الثالث :احلصص التموينية
الحصص التموينية المستلمة

يوفر هذا اجلزء بيانات عن ك مادة متوينية
مستلمة من قب األسرة ومدى جناح نظام التوزيع
احلالي للمواد التموينية وه أن الكميات اشوزعة
تفي حباجات األسرة أم أنها تلجأ إىل مصادر
أخرى

استهالك المواد التموينية والمواد المماثلة

يلقي هذا اجلزء الضوء على الكميات اشستهلكة من
اشواد التموينية واشواد اشماثلة هلا خالل الل 30
يوماً السابقة ليوم اشقابلة.

القسم الرابع  :السكن

القسم اخلامس  :التعليم

الحالة التعليميــة

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

االلتحاق بالتعليم:

يعتبد ملتحقا بالتعليم رل أدد يبلن مع العمد (  ) 6سنوا أثرثد وقد سجل أـي
مؤسسة تعليميــة خاصة أو حرومية ،سواء داخـل العداق أو خادجه ،لمدة ال
تقل عع سنة دداسية وداوم أو يتوقع أع يداوم لنصف الفتدة المسجل عليها أو
لفتدة أطول.

القسم السادس  :الص ة

تعرردف بانهررا االمرردا طويلررة االمررد مثررل م ررارل القلررل وضرراط الرردم وداء
السردي اي ال تقل أتدة االصابة بها عع  6ا هد.

العجز ( العوق )

هو الضعف أو النقص الجسدي أو العقلي مثل بتد األيدي أو األدجل وال لل
النصفي أو العاهة الجسدية أو اإلعاقة العقلية.

القسم السابع  :القياسات اجلسمانية
جنا د
تعتمددد حاجددة األاددرا مددر الاددعرات الراريددة ملددج سممددار
س زان  .كما يؤخذ بنظر االمتبار ماتوى النشاط البددن لدذلو مدر سجدل
تواري بيانات تاامد يف قياس حتليل الفقدر اقدد إسدتددا دذا القاد
حيث قياس طول زن كل ار مر سارا األسر املشمولة ب ذا املاح.

عدد الساعا الم تالة خالل الـ  7أيام الماضية
أرثد مع  ....ساعة

هل سبق أع عمل بدوام رامل؟
صفد ساعة

أتديد عمالً أو عمالً أرثد؟

لما ا لم تعمل؟
ال

نعم

ما ا أعل مع اجل الحصول
على عمل؟

لما ا ال ؟

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

ال

نعم

متى توقف عع ممادسة اخد عمل
الته بدوام رامل ؟

ماهي المهنة التي مادستها
بدوام رامل ؟

تتضمن هذه االستمارة األقسام اليت تتعلق بإنفاق األسرة حيث مشلت :
القسم التاسع

انفاق األسرة ملج الالع اخلدمات غري الغذائية خالل  30يوماً الاابقة
ليوم املقابلة .

القسم العا د

إنفاق األسرة ملج الالع اخلدمات غري الغذائية خالل  90يوماً الاابقة
ليوم املقابلة .

القسم الحادي ع د

إنفاق األسرة ملج الالع اخلدمات غري الغذائية خالل  12ش ر الاابقة
ليوم املقابلة .
األنفاق اليوم ملج الالع الغذائية غري الغذائية املتكررة ملدة  7سيام
جد ل الوجبات املتنا لة خارج األسرة.

القسم الثالث عشر :الوظائف خالل الـ  12شهرا ً الماضية
لكافة أفراد األسرة بعمر  6سنوات فأعلى

يُسأل كل فرد من أفراد األسرة حول جميع الوظائف التي مارسها
خالل الـ  12شهر ًا الماضية

وصف الوظيفة

نوع الوظيفة
بثجد
بدوع أجد أي الزداعة
بدوع أجد أي غيد الزداعة

خالل أية هود
عمل أي ه ه الوظيفة؟

رم ساعة عمل خالل
الـ  7ايام الماضية أي ه ه الوظيفة ؟

القطاع
االقتصادي؟

وصف ن اط
الوظيفة المثجودة

الديمومة

ظدوف العمل
عدد المنتسبيع؟

المساأة
الزمع
واسطة النقل؟

العطل
السنوية؟

مقداد األجد؟

القا اخلامس مشر :سنشطة الزرامة تربية اليوانات صيد تربية األمساك الغابات

؟

هل تقوم بزداعة أد
نعم

مبيعا ؟

ما
مساحة األد

أية محاصيل؟

حيوانا ؟

ال

؟

تراليف االنتاج خالل
الـ  12هدا ً الماضية

ال

نعم

عوائد االنتاج
خالل الـ  12هدا ً الماضية

مجموع
قيمتها؟

رم عددها؟

إسثل عع رل وظيفة غيد مثجودة ليس أي
الزداعة

صيد األسماك؟
نعم

مقداد الدخل مع ه ه؟

ال

القسم السادس ع ر  :م اريع األسرة غري الزراعية
يشمل ذا القا األنشطة األسرية للعاملني لااب اخلاص العاملني كأرباب إممال يف كااة األنشطة
االقتصا ية مدا نشاط الزرامة كما يشمل سيضاً الدخل مر ذه األنشطة (صنامة جتارة نقل خدمات)
كلف اإلنتاج للمشاريع العاملة يف ذه األنشطة ذلو لغرض التوصل إىل متوسط خل األسرة الفر توزيعه
حاب الفئات مر ث إمكانية قياس التفا ت يف الدخول

القسم السابع ع ر  :الدخ من اشلكية والت ويالت
ي دف ذا القا الصول ملج مؤشرات تتعلق بالدخول اليت حيصل ملي ا األارا مر امللكية اليت
اإلجيارات األرباح الفوائد حقوق امللكية كذلو يتنا ل ذا القا الدخول التدويلية اليت حيصل ملي ا
األارا س األسر مثل الر اتب التقامدية املاامدات النقدية العينية الدخول التدويلية األخرى
(تعويضات التأمني اإلر .....اخل .

القسم الثامن ع ر  :السلع اشعمرة
ي دف ذا القا الصول ملج ملكية األسر للالع املعمرة مثل سيارة ثالجة جممدة .اخل
باإلضااة اىل تاريخ اقتناء الالعة تاريخ صنع ا قيمت ا الالية مر األ داف األخرى هلذا
القا املقارنة بني ما متتلكه األسر الفقرية مر ذه الالع ما متتلكه األسر غري الفقرية كما
تاتخدم بيانات ذا القا يف إحتااب خط الفقر.

القسم التاسع ع ر  :القروض والسلف واشساعدات
يتنا ل ذا القا القر ض الالف اليت طلبت ا س حصلت ملي ا األسرة املادامدات النقديدة العينيدة
اليت حصلت ملي ا األسرة خالل االثين مشر ش راً الاابقة ليوم املقابلة.

القسم الع رون :الصدمات يف األسرة واسرتاتيجيات التعام معها
ي دف ذا القا الصول مر مؤشرات مر الصدمات اليت تعرضت إلي ا األسر س سحد سارا ا خالل الد
 12ش راً املاضية اليت سثرت ملي ا الوسائل اليت اختذت ا لتاليف آثار الصدمات .يقصد بالصدمة سيدة
مشكلة س حا س ظر ف سثرت ملج األسرة بشكل سليب بدرجة حماوسة.

القسم احلادي والع رون :استخدام الزمن
ي دف ذا القا اىل قياس الزمر املاتغرق يف س اء كل نشاط مر األنشطة اليومية الرئياية الديت ميارسد ا
األارا بعمر  10سنوات اأكثر يتضمر القا قائمة مر  14نشداط إختيار دا لتمثدل س د األنشدطة
اليت يقوم ب ا الفر خالل يومه يثبت الوقت املاتغرق بالاامات الدقائق.

القسم الثاني والع رون :توفر العدالة
ي دف ذا القا إىل معراة ايمدا إذا تعرضدت األسدرة إىل ندزا س حدا يتعلدق بالقضدايا املدنيدة س
القضايا اجلنائية س األحوال الشخصية خدالل الدد  5سدنوات املاضدية كدذلو معرادة طدرف الندزا
اجل ة اليت االستعانة ب ا بشأن ذا النزا س الا .

القسم الثالث والع رون :الرضا باحلياة

يشمل ب ذا القا سارا األسرة بعمر  15سنوات اأكثر ي دف إىل معراة مدى رضا األارا مر مفدر ات
حيات (الغذاء الاكر الدخل الصدة العمل ماتوى األمر احمللد التعلدي حريدة االختيدار يف
الياة الايطرة ملج الياة الثقة باجملتمع احمليط بالفر الياة ككل).

القسم الرابع والع رون :استهالك األغذية خالل الل  7أيام اشاضية
ي دف ذا القا إىل معراة الكميات الفعلية املات لكة مر املوا الغذائية مر قبل األسرة خدالل الدد  7سيدام
املاضية قيمت ا مر خالل املعراة املابقة لكمية الاعرات الرارية لكل  100غ مر املوا املدرجة يف ذا
القا ستت معراة معدل الاعرات الرارية اليومية لكل ار مر األسرة قيمة الاعرة الرارية الواحدة ممدا
ميكننا مر معراة كلفة االحتياجات الغذائية األساسية الش رية للفر الواحد.

مفهوم الفقر
• عدم قدرة ألفرد على تلبية ألحاجات أالساسية ألغذأئية وألغير ألغذأئية
• عدم قدرة أالفرأد على تلبية ألحاجات أالساسية (تختلف تحديد هذه ألحاجات من
بلد ألى أخر).
• ألحالة أالقتصادية ألتي يفتقد فيها ألفرد للدخل ألكافي للحصول على ألمستويات
ألدنيا من ألرعاية ألصحية وألغذأء وألملبس وألتعليم وكل ما ُيعد من أالحتياجات
ألضرورية لتامين مستوى الئق في ألحياة.

لكي حنل الرفاه حنتاج اىل ثالثة عناصر أساسية

• مقياس لمستويات ألمعيشة
• قيمة عتبة أساس يصنف من يكون من أالفرأد تحتها بانهم فقرأء أي بمعنى " تحديد
خط ألفقر"
• مجموعة من مقاييس ألفقر ( ّ
نشخص من هم ألفقرأء؟ نقيس مدى فقرهم،نستقصي
أسباب ألفقر)..

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

خط الفقر الغذائ ( 𝑓𝑍) :
اليت حيتاجون ا.

𝑓𝑁𝑍 𝑍 = 𝑍𝑓 +
الكلفة الدنيا لزمة غذاء تز األادرا باملتطلبدات التغذ يدة

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

الغذائ
خط الفقر
ي
حتديد خط الفقر الغذائ يت ملج ثالثة خطوات:
 تقدير متوسط الاجة للكيلو سعرات (متوسط مد الكيلو سعرات للفر الواحد يف اليدوم
الالزمة لاد الاجة اليومية اىل الطاقة)
 تقدير كلفة الكيلو سعرة
 حاصل ضرب اخلطوة ( )1متوسط الاجة مدر الكيلدو سدعرات يف كلفدة حددة الكيلدو
سعرة (اخلطوة  )2ينتج منه خط الفقر الغذائ 𝑓𝑍

متوسط الحاجة للكيلو  -سعرات
تتغري الاجة اىل الاعرات مع العمر النو االجتمام ماتوى النشاط اجلامان امثالً األطفال حيتداجون
مد ًا سقل مر الاعرات مدر البدالغني حيتداج الدذكور اىل مدد سكدرب كدثريًا ممدا حتتاجده اإلندا األادرا
الااكنني باملناطق الريفية سكثر مر الااكنني يف الضدر كدذا .للقيدام ب دذه اخلطدوة جيدب تدوار ثدال
معلومات :
 متوسط زن اجلا
 الد األ نج مر الكيلو – سعرة املطلوب لكل كيلو غرام مر زن اجلا
 متوسط ماتوى النشاط اجلامان

كلفة الكيلو سعرة الواحدة
تقدير كلفة الوحدة للكيلو سعرة ملج ماتوى األسرة سي بتقاي اإلنفاق الكل ملج الغدذاء مثمّنداً بأسدعار
الاوق ملج جممو الاعرات املتنا لة لكل سسرة يف العينة.

الغذائ
غي
خط الفقر ر
ي
إن حتديد ذا املكون سكثر صعوبة مر حتديد األ ل يتمثدل سحدد املدداخل املمكندة بتشدخي بعد املدوا
اإلست الكية غري الغذائية اليت تعترب ضر رية مثل املالبس املناسبة املأ ى التعلي اخلدمات الطبية..
الفكرة اليت يقرتح ا رااليون بيددان (  )Ravallion and Bidani1994لتعريدف الادلعة غدري
الغذائية األساسية "رغبة املرء يف التخل مر حاجة غذائية سساسدية ألجدل الصدول ملدج سدلعة غدري
غذائية سساسية".
إذن املقياس األاضل لإلنفاق غري الغذائ األساسد دو سن نعدرف "مدا القيمدة النموذجيدة لإلنفداق غدري
الغذائ مر قبل سسرة بالكا قا رة ملج الوصول اىل حاجات ا الغذائية".
مر الناحية التطبيقية ميكر تنفيذ الطريقة كإجراء مر خطوتني:
 (1يت تشخي األسر اليت يبلغ جممو إنفاق ا مبا ياا ي تقريب ًا خط الفقر الغذائ
 (2يت تقدير التخصي غري الغذائ كمتوسط للنفقات ملج املوا غري الغذائية

وبالتالي نروع قد حددنا

عدد السراع

مقياس الراا ية لألارا حيد مر خالل ماتويات
املعيشة

1.

خط الفقر الد الفاصل بني الفقراء الغري اقراء 2.
مقياس الفقر (املدقع اجوة الفقر شدة الفقر) 3.

مؤ د الدأاهية

الفقر متعدد األبعاد يف العراق ()MPI
مقياس الفقر متعد األبعا حياب اإلجنازات الفر ية يف جممومة مر املؤشرات مر ث حياب مد املؤشرات اليت
يكون اي ا الفر حمر ماً بناءاً ملج ذلو يعُد الفر يف حالة اقر متعد األبعا إذا ما كان حمر ماً يف ثلث مر ذه
املؤشرات تشري من جية سلكري اوسرت اىل إن ناك حاجة لثالثة خطوات (قرارات) إلحتااب ليل الفقر متعد
األبعا سال :
 إختيار جممومة األبعا املؤشرات لكل بعُد اىل جانب خط الرمان لكل مؤشر.
 س زان املؤشرات.
 خط الفقر الفاصل بني األسر الفقرية غري الفقرية اخلاص ب ذه األبعا األ لة.

توصلت املشا رات مع اريق مبا رة سكافور للتنمية البشرية الفقر الذي ترسسه األستاذة سابينا الكريي اىل مشول
ليل الفقر متعد األبعا يف العراق مخاة سبعا ملج سساس التوااق مع س لويات خطة التنمية الوطنية توار املؤشرات
املطلوبة مر نتائج ماح شبكة معراة العراق لانة IKN 2011

في تحديد قيمة خط الفقر يجب االخذ بنظر االعتبار النقاط االتية :
تعديل األسعار  :يتم تعديل األسعار وفق مؤشر الرقم القياسي ألسعار
المستهلك (االستهالك الحقيقي  ،االستهالك االسمي
توزيع معدالت السعرات الحرارية  :وفق عدد األفراد البالغين من
الذكور واإلناث باالضافة الى األطفال(تعديل حجم االسرة)

معالجة القيم الشاذة  :يتم معالجة القيم الشاذة وفق اآلتي :
حذف المشاهدات الشاذة
تعديل القيم باالعتماد على المكان والنوع ومقارنتها مع األسرة األقرب
وفق البيئة والعنقود
يتم معالجة القيم عن طريق تحديد اإلنحراف المعياري من خالل إضافة
( )3SDأو ()2SD

القيم المفقودة
يتم التعامل مع القيم المفقودة
فقدان عشوائي تام
فقدان عشوائي جزئي
فقدان غير عشوائي

ً
شكرا إلصغائكم

