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 تعريف الفقر  مفهوم و اليوم األول: 

 تعريف الفقر 

هي الحالة التي يفتقر بها الفرد أو المجتمع إلى القدرة على امتالك موارد مالية والحد األدنى من ضروريات  
 الحياة. 

 تعني أن دخل الفرد )يعمل أو ال يعمل( منخفض بحيث ال يستطيع تغطية االحتياجات األساسية.  

 ي، والعناية الطبية.  االحتياجات تشمل الحصول على المسكن، والماء النظيف، والطعام الصح

 تعريف حالة الفقر 

: هي الحالة التي يصل إليها الفرد أو األسرة وال يستطيع الحصول على األدنى من الدخل الالزم حالة الفقر
والجهة المسؤولة عن تحديد حد الفقر هي الدولة وفق معايير تضعها الدولة   -لتغطية احتياجات الحياة األساسية 

تدخل في تحديد نسبة الفقراء داخل وحد الفقر الذي تقرره الدولة يتعتمد على الوضع االقتصادي ونسب التضخم  
 دوالر في اليوم(. 1.25الدولة )

 :  قعدالفقر الم

هم األفراد الذي يعيشون بمستوى دخل أقل من )  ( دوالر وفق ما تحدده الظروف  : التعريف المحلي
 االقتصادية داخل الدولة  

 دينار اردني(  68دوالر للفرد شهريًا ) 95يقع عند حد  خط الفقر المطقع –في األردن 

 دوالر في اليوم   1.90: هم األفراد الذين يعيشون على مستوى دخل يقل عن التعريف الدولي

والحد األدنى للدخل لمستوى الفقر   –مليون فرد  736عدد سكان العالم الذين يعيشون في الفقر المطقع بلغ  
ليوم: الدول التي كانت ينتشر فيها الفقر المطقع ضمن هذه الشروط هي: دوالر في ا 1.90المطقع هو 

 وبنغالدش -وأثيوبيا -والكونغو  -نيجريا -الهند 

 

 



 أنواع الفقر

 قع  دالفقر الم

من اعتبارات اجتماعية مثل معايير الحياة مقارنة بتلك المعايير في المناطق   : هو الفقر الناشيءالفقر النسبي
المحيطة، وينشأ في الغالب من عدم تساوي الدخل، ومن األمثلة عليه عدم قدرة العائلة على شراء هدايا  

 ألطفاها في مناسبة معينة، أو السفر لقضاء إجازة  

ينشأ من حالة معينة يتعرض لها الفرد وقد تكون هذه الحالة (: وهو الفقر الذي Situational) الفقر الوضعي
( أو التعرض لمشاكل COVID-19مؤقته مثل فقدان وظيفة، أو حدوث الكوارث البيئية، أو األمراض )

 صحية كبيرة.   

ويعني استمرار المعاناة من الفقر من جيل آلخر، وعدم قدرة عدة أجيال على الخروج من حالة  : فقر األجيال
  قر. الف

)أقل من وهو القر الذي تعاني منه المناطق الريفية ذات التجمعات السكانية القليلة جدًا : الفقر الريفي
مثل عدم توفر فرص للعمل، أو صعوبة الوصول إلى الخدمات، أو قلة الدعم المقدم لذوي ( نسمة 50000

 اإلعاقة، وفرص تعليمية أقل. 

ويعني بالفقر في المدن الفقر الناجم عن عدم القدرة في الحصول على الخدمات الضرورية  : الفقر في المدن
، أو االكتظاظ في مكان واحد، أو فقدان مثل الصحة والتعليم، أو عدم القدرة في الحصول على المسكن

 وسائل الحماية االجتماعية.  

 العوامل التي تؤدي إلى الفقر

 هناك مجموعة من العوامل تؤدي إلى انتشار الفقر تنقسم إلى قسمين، العوامل العامة والعوامل الخاصة:

 )على صعيد الدولة(   العوامل العامة

الدول )توفير فرص عمل، عدم قدرة الدولة على توفير االحتياجات تراجع األوضاع االقتصادية في  -1
 األساسية للمواطنين، النزاعات الداخلية، األزمات االقتصادية( 



أو الحصول   –التمييز العنصري: ويؤثر التمييز العنصري في القدرة على الحصول على الوظائف   -2
  (على الخدمات والمساعدات 

أو الحصول على   -في القدرة على الحصول على الوظائف التمييز على أساس الجنس: يؤثر  -3
 الخدمات المناسبة منها الصحية )العناية باألم والعناية باألسرة( 

 التمييز الجغرافي: إمكانية الوصول إلى الوظائف والخدمات في مناطق معينة خالفًا لمناطق أخرى  -4
لطعام أو العمل في قطاعات مثل  ( التأثير على إمكانية الحصول على ا13التغير المناخي )الهدف  -5

 قطاع الزراعة 

 األفراد واألسر  العوامل الخاصة

 هناك العديد من العوامل المتعلقة األفراد واألسر والتي تؤثر في الوصول إلى الفقر، وتتمثل: 

 عدم امتالك قدرات تعليمية ومهنية لدى األفراد للحصول على أعمال مناسبة   -1
 ارتفاع عدد أفراد األسرة  -2
 عدم امتالك الرغبة في العمل نتيجة السلوك الشاذ لرب األسرة )الكحول، عدم الرغبة في العمل( -3

 

 التداخل في العوامل التي تؤثر وتنتج عن الفقر

 

 

 

 

 

 

 

 العوامل المؤثرة في الفقر 

 خاصة أو عامة 

 مستوى الفقر 

 

 نتائج الفقر 

 )تعاطي الكحول( 

 عدم الرغبة في التعليم  



 آليات التقليل من الفقر 
 اآلليات المستخدمة على مستوى الدولة 

 مباشرة : تقديم المساعدات المتكررة لألسر الفقير 

 توفير الطرق التي يمكن أن تساهم في تحسين دخل الفرد واألسرة    غير مباشرة :

 اآلليات على مستوى األفراد 

 قصيرة : البحث عن مصادر دخل غير مناسبة لسد بعض االحتياجات  

أو احتراف مهن   -طويلة : إعداد الفرد للحصول على وسائل دخل ثابتة ومناسبة )من خالل الدورات والتدريب 
 مناسبة(

 

 على مؤشرات الهدف األول  التعقيب

 رجال ونساء  

 

 

 



 

 هل يمكن القضاء على الفقر؟؟؟؟؟؟ 
 يمكن القضاء على الفقر نسبياً 

  



 شرح المؤشرات الرئيسية والفرعية للهدف األول 

 
 مصدر البيانات حسابات الفقر الوطنية  2- 1و  1- 1المؤشرات 

 دوالر(  1.90)

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 
 األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث الطبيعية مصدر البيانات: مكتب 

 
 مصدر البيانات: نظام رصد إطار سينداي

 

 

 

 



 حسابات الهدف األول  

 2030القضاء على الفقر المدقع لجميع الناس في كل مكان بحلول  1- 1طريقة حساب المؤشر 

والعمر، والوضع الوظيفي، نسبة السكان الذين يعيشون دون خط الفقر الدولي، بحسب الجنس،   1-1-1
 والموقع الجغرافي )حضر/ريف(

 
 

 
 

: خفض نسبة الرجال واألطفال من جميع األعمار الذين يعانون الفقر بجميع أبعاده وفقًا  2-1الغاية 
 2030للتعاريف الوطنية بمقدار النصف على األقل بحلول عام 

 : نسبة السكان الذي يعيشون تحت خط الفقر الوطني حسب الجنس والعمر  1-2- 1المؤشر  



 
: تنفيذ نظم ومقاييس وطنية مالئمة للحماية االجتماعية المناسبة للجميع، ووضع حدود دنيا  3-1الغاية 

 2030لها، وتحقيق تغطية حقيقية للفقراء والضعفاء بحلول عام 

الذين تشملهم الحدود الدنيا/أو نظم الحماية االجتماعية، حسب الجنس،  : نسبة السكان 1-3-1المؤشر: 
وبحسب الفئات السكانية، كاألطفال، والعاطلين عن العمل، والمسنين، واألشخاص ذوي اإلعاقة، والحوامل،  

 واألطفال حديثي الوالدة، وضحايا إصابات العمل، والفقراء والضعفاء

 

 
 

 

 

 



 اإلحصائية المختلفة   بالمتغيرات عالقة الهدف األول 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 طريقة حساب أوزن المؤشرات في الهدف األول 

 القضاء على الفقر بجميع أشكالهالهدف األول: 

يوضح الجدول التالي آلية احتساب األوزن للمؤشر األول المتعلق بإنهاء الفقر بجميع اشكاله، وبالنسبة للمؤشر 
دوالر في اليوم، فإن المستهدف من   1.90الفرعي األول المتعلق بإنهاء الفقر لألفراد الذي تقل دخولهم عن  

، أي  %0.1%، ويوضح الجدول أن النسبة المسجلة في األردن هي  100هو    2030هذا المؤشر مع نهاية  
تالي فإن الوزن المتحقق  ، وبال0.1667%، ووزن المؤشر هو  99النسبة المتحققة بالنسبة لهذا المؤشر هي  

 .  0.167لهذا المؤشر هو 

،  2030( فإن المستهدف هو تخفيض النسبة إلى النصف مع حلول عام  1.2.1فيما يخص المؤشر الثاني )
% هي النسبة األساس التي سيقاس عليها هذا المؤشر، وبالتالي فإن المتحقق  18.3واعتبرت النسبة المسجلة  

 آلن، ومساهمة هذا المؤشر في الهدف هي صفر.  لى اإمن هذا المؤشر هو صفر 

، وبالتالي تم اعتبار المتحقق  2030% مع نهاية  90( فإن المستهدف هو  1.3.1كذلك الحال بالنسبة للمؤشر )
%، وبالتالي فإن المتحقق من هذا الهدف 90% هو سنة أساس، ويجب زيادة هذه القيمة لتصل على  65.7

 هو صفر% في هذه المرحلة. 
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 القضاء على الفقر بجميع أشكاله  –: احتساب أوزان الهدف األول 1جدول 
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 عالقة الهدف األول بأهداف التنمية األخرى 

 أهمية الهدف األول 

الهدف الذي يأتي في المرتبة من حيث تحقيقه هو القضاء على الفقر بجميع أشكاله وهو أصعب   -
 هدف قابل للتحقيق  

األهداف األخرى من أهداف التنمية المستدامة هي عبارة عن المحددات واالحتياجات الالزم  -
 تحقيقها للتقليل من نسبة الفقر.  

القدرة على الربط بين أهداف التنمية المستدامة  فهم مؤشرات التنمية المستدامة يعتمد على  -
 بطريقة يستطيع متخذ القرار فهم التنمية المستدامة بدرجة كبيرة 

 األخرى  أمثلة لطرق التفكير لربط الفقر بين أهداف التنمية المستدامة

هل  : إذا طرح سؤال: لماذا ينتشر المرض بين الناس بشكل كبير؟ هل سبب ذلك التلوث البيئي؟ 1مثال
للعالج؟ هل الفساد في القطاع الصحي يسبب عدم فعالية   بسب غياب المواصالت للوصول إلى العيادات

 انتشار الفقر؟  ههل انتشار المرض سبب هذا القطاع؟ هل سبب زيادة انتشار المرض هو نقص في التغذية؟

هل سببه عدم توفير التعليم المناسب؟ هل سببه  ما هو سبب انتشار الفقر في المناطق الريفية؟ :  2مثال
هل سببه التغير  عدم خلق فرص عمل في هذه المناطق؟ هل سببه عدم المساواة بين الرجل والمرأة؟ 

 تدهور الغابات وتدني الحفاظ على النظام البيئي؟ المناخي؟ هل سببه 

 هدف بناء المصفوفة 

( Dependence)يهدف بناء المصفوفة إلى الوصول إلى نموذج كمي يوضح كيف تتأثر  -
(Dépendance  ) وتؤثر(Influence )(Influence )  أهداف التنمية المستدامة في بعضها

 البعض
 2030بناء دليل يوضح أهمية كل هدف من األهداف للوصول إلى تنمية مستدامة بحلول  -

 )الوضع المثالي(
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 بناء المصفوفة كيفية  

( واألعمدة التي تقيس درجة التأثر Influenceوالتي تقيس التأثير )تتألف المصفوفة من الصفوف   -
(Dependence ) 

الخبراء   - رأي  تعكس  المصفوفة  في  الواردة  درجة  القيم  المباشر  المثالية  تأثير  الفي  التأثير  )درجة 
)درجة اعتماد الهدف المثالية  تأثر  الأو  للهدف التي يمكن أن يساهم بها لتحقيق الهدف اآلخر(  

مستدامة بحلول  التنمية  التي يجب أن يصلها كل هدف لتحقيق العلى األهداف األخرى ليتحقق(  
2030 . 

 ول التالي:  ويعني التدريج المستخدم في بناء المصفوفة ما يلي كما في الجد -

درجة قوة التأثير في الوضع 
 طبيعته /المثالي

 مثال  معناها

بشكل غير قابل للتجزئة مرتبط  / غير قابل للتجزئة  3+
بتحقق هدف آخر. تحقيق هذا 
الهدف سوف يؤدي إلى تحقيق  

 هدف آخر بشكل تلقائي 

أنهاء جميع أشكال التمييز ضد 
ال يمكن تجزئته عن تأكيد  المرأة

 المشاركة الفعالة والكاملة للمرأة

  -يساعد في تحقيق هدف آخر تعزيز / 2+
تحقيق هذا الهدف سوف يساهم 

بشكل نسبي في تحقيق هدف  
آخر مع الحاجة إلى بذل جهد 

 بسيط أكبر لتحقيق كالهما

توفير الكهرباء يعني إمكانية  
 ضخ المياه وتزويد نظام الري 

تساعد في  توفير ظروف  / ممكن أن يساهم1+
الوصول إلى تقدم في هدف 

آخر. أو قد يكون وسيلة لتحقيق  
بمعنى أن هناك  -هدف آخر

 تداخل إيجابي 

توفير الكهرباء في المناطق 
الريفية يساعد في التعليم ألنه  

يساهم في تنفيذ الواجبات  
 باستخدام الضوء في الليل 

ال يوجد ترابط إيجابي أو سلبي   ال يوجد ترابط /  0
 ف اآلخر مع الهد

تأكيد الوصول إلى التعليم 
للجميع ليس له عالقة بتطوير  
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البنية التحتية أو الحفاظ على 
 المحيطات

يحدد الخيارات المتاحة لهدف   قيد ي/1-
وهذا يجعل من تحقيق    -آخر

 الهدف اآلخر صعب التحقيق 

االحتياجات المائية لتوليد الطاقة  
الكهربائية يقلل من -الحرارية
 المتاحة لالستهالك المياه 

وفي   -يتعارض مع هدف آخر  /يبطل 2-
حال بذل مجهود في تحقيق 
الهدف يجعل اآلخر مستحيل 

 التحقق

عند زيادة االستهالك، يعني 
زيادة اإلنتاج )نمو اقتصادي( 
فإنه سوف تتعارض مع تقليل 

حجم النفايات والتقليل من 
ويؤثر سلبًا  –األضرار المناخية 

 على البيئة
يجعل من المستحيل الوصول إلى   لغاء/اإل 3-

هدف آخر. وال يمكن عمل أي 
شيء يساعد في وجود الهدفين  

 معا

شفافية عمومية  الوصول إلى 
ال يمكن أن  ديمقراطية  ومحاسبة 

 تدمج مع أهداف األمن الوطني 

 

 يمكن استخدام أساليب أخرى لعرض التدريج مثل  

 مرتفع ، متوسط ، منخفض  -
 تساعي بدل من المقياس الثالثي    –سباعي  –يمكن استخدام مقياس خماسي  -
فرق النتيجة بين أساليب التدريج في حال اعتماد قياس الوضع المثالي من أفراد يمتلكون خبرة   -

 عالية
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 بناء أداة جمع البيانات 

   بتأثر    يؤثر    
 الهدف 3- 2- 1- 0 1 2 3 الهدف

G1 ×       G2 
G1       × G3 
G1        G4 
G1        G5 
G1        G6 
G1        G7 
G1        G8 
G1        G9 
G1        G10 
G1        G11 
G1        G12 
G1        G13 
G1        G14 
G1        G15 
G1        G16 
G1        G17 
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  يتأثر   يؤثر  
 الهدف 3- 2- 1- 0 1 2 3 الهدف

G2        G3 
G2        G4 
G2        G5 
G2        G6 
G2        G7 
G2        G8 
G2        G9 
G2        G10 
G2        G11 
G2        G12 
G2        G13 
G2        G14 
G2        G15 
G2        G16 
G2        G17 

 

 آلية التفريغ واحتساب القيم 

 اختيار األكثر تكرارًا لكل متغير في شق التأثر والتأثير 

 أو استخدام برامج تحليل اتخاذ القرارات للتحليل والوصول إلى جدول نهائي 
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في الحالة المثالية والتي يجب  ارتباط الهدف األول بجميع أهداف التنمية المستدامة  التالي ضح الجدول و ي
 2030أن تتحقق في 

 ( Influence) عىل األهداف األخرى ةالتنميهدف  مدى تأثي   

ى
خر

أل
ف ا

دا
ه
أل
ىل ا

 ع
ف

د
له
ة ا

عي
تب
/ د
ما
عت
ى ا

د
م

  (
D

e
p

e
n

d
e

n
ce

) 

         G          
T 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17  

 1 0 -2 -2 -2 -2 -1 -1 -2 1 3 -2 -1 -1 -1 1 3 1 -8 

 2 3 0 3 2 2 0 -1 1 0 3 -1 -1 -1 -1 3 0 0 12 

 3 3 1 0 2 2 1 -1 2 -1 3 1 0 0 1 0 0 0 14 

 4 2 2 2 0 2 2 1 2 2 3 2 2 0 2 1 2 2 29 

 5 3 3 2 2 0 -1 -1 3 0 3 2 -1 0 0 2 3 1 21 

G 6 3 3 3 2 2 0 1 3 1 3 3 1 1 2 3 0 0 31 

 7 3 1 2 2 0 2 0 3 3 3 3 -1 -1 -2 -2 0 2 19 

 8 3 2 3 3 3 2 2 0 2 -1 2 3 -2 -2 -2 0 2 19 

 9 2 2 2 1 0 2 3 3 0 -1 3 1 -1 0 -2 2 2 17 

 10 3 2 2 0 3 -2 -2 3 0 0 -2 -2 -1 -1 -2 0 1 2 

 11 1 1 2 1 3 3 2 1 3 1 0 2 -1 0 1 0 1 21 

 12 2 2 1 2 1 1 2 3 2 3 2 0 -1 -1 -1 0 0 18 

 13 1 -1 -1 0 1 -1 -2 -1 -1 2 -2 -1 0 3 2 0 0 -1 

 14 -1 1 1 0 0 1 1 -1 1 -1 1 1 -1 0 2 0 0 6 

 15 2 3 2 0 0 2 -1 -1 -1 0 0 -1 3 3 0 0 0 11 

 16 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 0 3 44 

 17 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 0 39 

  T 36 25 27 20 22 16 8 25 17 30 17 4 0 8 11 13 15  

 

 المصدر: 
Zelinka, D.; Amadei, B. (2017). A Methodology to Model the Integrated Nature of the Sustainable 

Development Goals: Important for Engineering Education. Paper presented at 2017 ASEE Annual 

Conference & Exposition, Columbus, Ohio. 

 

 يمكن بناء مصفوفات فرعية داخل األهداف بنفس األسلوب 
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 حساب مؤشر األهمية ألهداف التنمية المستدامة 

 من أجل حساب مؤشر األهمية، نتيع الخطوات التالية: 

 حساب مجموع التأثير لكل هدف من أهداف التنمية المستدامة )مجموع الصفوف( -1
 مجموع التأثر لكل هدف من أهداف التنمية المستدامة )مجموع األعمدة( حساب  -2
 نسبة التأثير: ناتج قسمة )التأثير /التأثر(  -3
 التأثير الكلي: ناتج طرح التأثير من التأثر  -4
 مؤشر األهمية :  -5
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ة  مؤشر األهمي التأثير الكلي نسبة التأثير  مجموع التأثر  مجموع التأثير  الهدف
(PI ) 

G12 18 4 4.5 14 0.887 
G16 44 13 3.38 31 0.876 
G17 39 15 2.6 24 0.742 
G07 19 8 2.38 11 0.631 
G06 31 16 1.94 15 0.609 
G04 29 20 1.45 9 0.514 
G11 21 17 1.24 4 0.457 
G09 17 17 1.00 0 0.404 
G15 11 11 1.00 0 0.404 
G05 21 22 0.95 -1 0.393 
G14 6 8 0.75 -2 0.363 
G08 19 25 0.76 -6 0.338 
G13 -1 0 0.00 -1 0.287 
G03 14 27 0.52 -13 0.264 
G02 12 25 0.48 -13 0.260 
G10 2 30 0.07 -28 0.114 
G01 -8 36 0.00 -44 0.000 

 

 النموذج النهائي ألهداف التنمية المستدامة 

 Gx×PI ∑= (7.543) 2030ما يجب تحقيقه في  
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 األهداف حسب تأثيرها وتأثرها باألهداف األخرى توزيع 
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 تدفق تأثير األهداف لتحقيق التنمية المستدامة 
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 قياس ما تحقق من إنجاز في أهداف التنمية 

 لقياس ما تحقق من أهداف التنمية نجمع حاصل ضرب نسبة ما تحقق من كل هدف بمؤشر األهمية  

 أو أقل   7.543إما يساوي 

  5.310مثال: إذا كان مجموع مؤشر ما تحقق يساوي 

 % 70.4( =  0.531/7.543فإن نسبة تحقيق أهداف التنمية المستدامة = ) 

 المستهدف    السنة

2021  70.40 % 

2022  75.40 % 

2023  80.0 

2024  85  

2025  90 

2026  95 

2027  100 
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 طرق أخرى لتحليل التشابك بين أهداف التنمية المستدامة 

 درجة التشابك باستخدام ديناميكا النظم

 يحتل الفقر المرتبة األولى من حيث التشابك 

  
 

 مصفوفات التأثيرات بين المتغيرات 
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