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 وزارة التخطيط والتعاون الدولي

  ءلإلحصاالجهاز المركزي 
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 الفقرمجال إحصاءات الوطنية في تعزيز القدرات 
 في الجمهورية اليمنية 

 

 -اليمن   -الجهاز المركزي لإلحصاء   
 

 

 وزارة التخطيط والتعاون الدولي

  ءلإلحصاالجهاز المركزي 
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 محتويات الورقة 

 المحور االول 

 الحالية القدرات 

 الفقر إلحصاءات 

 المحور الثاني

تعزيز القدرات اإلحصائية في طلبات مت

 الفقر
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أهم التحديات االقتصادية التي تواجه البلدان النامية ، وأدى بها من يعتبر الفقر 

إلى حشد الجهود واإلمكانات والموارد االقتصادية الوطنية المختلفة في سبيل 

ورسم السياسات واإلجراءات الهادفة إلى الحد من االستراتيجية إعداد الخطط 

  الفقر وتخفيف أعبائه

 حروب اهلية في بعض المناطق 
 ظهور االمراض واالوبئة

 زيادة عدد الوفيات خصوصاً من االطفال 

 نزوح واغتراب ماليين البشر هجراً لمنازلهم للبحث عن العمل
 (وعدم االستقرارالتشرد ) الالجئين ظهور مشكالت 
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 كما يؤدي فقر الموارد االقتصادية إلى

انخفاض 
مستوى 

المعيشة سبب 
رئيسي لقام 

الثورات وعدم 
االستقرار في 
 كثير من الدول 

تزيد تراكم 
تلك الديون 
وضعف 
وارتهان 
القرار 

 السياسي 

تزايد االعتماد 
على القروض 

في تسيير الخطط 
التنموية وتوفير 

احتياجات السكان 
في كثير من 

النامية     الدول 
(الفقيرة )   
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 التنظيمية للجهاز البنيةالفقر في 

 بناء القدرات البشرية إلحصاءات الفقر

 المستخدم لدراسة الفقر اإلطار 

 العينة 

 االسرية للفقر المسوح 

 المك تبية االعمال 

ول 
 
 القدرات الحالية إلحصاءات الفقر: المحور اال



ول 
 
 القدرات الحالية إلحصاءات الفقر: المحور اال

يعد الفقر من المؤشرات 
والبيانات االقتصادية 

واالجتماعية التي تحتل مكانًا 
وموقعًا من الهيكل التنظيمي 

 للجهاز

االدارة العامة إلحصاءات 
 الفقر 

 االدارة العامة للدراسات 

تحليل 
البيانات 
 وتقييمها 

  

البنية التنظيمية 
 للجهاز 

انتاج 
الدراسات 

حول مؤشرات 
 حول الفقر

  

التنسيق الستكمال مهام بناء المؤشرات 
 الخاصة بالفقر عبر 

 القطاع السكاني 

وحدة مراقبه وتقييم 
توفير ) الفقر 

جزء ( المعلومات 
 من الكيان الرئيسي

 وزارة التخطيط والتعاون الدولي

 فنياً / تدريب وتأهيل / إداريًا / تنظيمياً 

 باإلضافة إلى 
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ول المحور / تابع 
 
 القدرات الحالية إلحصاءات الفقر: اال

ولت قيادة الجهاز  انشاء إدارة عامة متخصصة 
 
ا

اهتماما كبيرًا بهذا 
المجال خصوصًا 
ونة االخيرة 

آ
 في اال

 تفعيل دور وحدة الفقر 

هيلية 
 
تخصيص دورات تدريبية وتا

 في مجال احصاءات الفقر

دورات تدريبية في 
مجال مؤشرات الفقر 
والربط الشبكي وانتاج 

 خرائط الفقر 

 بناء القدرات البشرية في احصاءات الفقر
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ول المحور / تابع 
 
 القدرات الحالية إلحصاءات الفقر: اال

 

 تدريب

هيل  
 
 وتا

 بناء القدرات البشرية في احصاءات الفقر

 STATA)مثل عالقة بمؤشرات الفقر ذات برامج تحليلية 

 ،SPSS ) 

سرية  طرق 
 
لية معالجة البيانات مك تبيًا جمع البيانات اال

آ
 وا

 تحليل البيانات والمؤشرات االحصائية
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 المحلية 

مركز التدريب ) 

 (  االحصائي بالجهاز 



ول المحور / تابع 
 
 القدرات الحالية إلحصاءات الفقر: اال

 

 تدريب

هيل  
 
 وتا

 بناء القدرات البشرية في احصاءات الفقر
هيل فريق العمل في احصاءات الفقر ) التنسيق مع البنك الدولي وبعض المنظمات الدولية في مجال 

 
تحليل ) الدعم الفني لتدريب وتا

 المسوح المتخصصة / المصادر االولية / المسوح االسرية / البيانات وإنتاج خرائط الفقر بالربط بين قواعد البيانات التعدادات 

 المشاركة في الورش والندوات والمؤتمرات والدورات التدريبية ذات الصلة  بإحصاءات الفقر 

ادراج الدورات التخصصية في مجال احصاءات الفقر ضمن استراتيجية تعزيز القدرات في 
 م   ، مسح ميزانية االسرة ، مسح القوى العاملة ، وحدة الفقر المركزية 2014انشطة التعداد 

 م 2014خبير دولي في مجال احصاءات الفقر عقب انتهاء العمل في مسح ميزانية االسرة  
10 
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 االطار المستخدم لدراسة الفقر 

 إطار التعداد 

ت  
آ
العام للسكان والمساكن والمنشا

 م  2004،  1994

ول المحور / تابع 
 
 القدرات الحالية إلحصاءات الفقر: اال

استخدام إطار تعداد 

م  عقب انتهاء 2014

 اعمال التعداد 

م في  تنفيذ العديد من  2004استخدام اطار تعداد 

 م 2014، وحاليًا  2005،  98المسوح االسرية  

 م2000تنفيذ مسح ظاهرة الفقر عام 

 إضافة الى المصادر االدارية

11 



على مستوى جميع 

 المحافظات

الشمول للفائت 

 المستهدفة في العينة 

اعتماد عينة كبيرة وكافية 

 لتنفيذ المسوح االسرية 

وعادة ما يتم الجمع بين العينة 

الطبقية والعنقودية في تصميم 

سرية في 
 
عينات المسوح اال

 اليمن

 (  حضر ، ريف ) العينة المستخدمة لقياس الفقر ممثلة للمجتمع 

ول / تابع 
 
 القدرات الحالية إلحصاءات الفقر: المحور اال

 العينة 

سرة (  60) م  2000مسح الفقر  
 
 الف ا

سرة (  56) م    2005،    1998المسوح االسرية    الف ا 

سرة ( 14544) م   2014المسح الحالي لميزانية االسرة    الف ا 

 حجم العينة المنفذة
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المصدر الرئيسي للحصول 

على المعلومات حول االنفاق 

واالستهالك والدخل وعالقتها 

بالمسكن وحجم االسرة 

والعوامل المؤثرة على مستوى 

الخدمات والمساعدات 

 الخ.....االجتماعية  

استخدام نتائج 

المسح في قياس 

الفقر المادي 

والمؤشرات ذات 

 الصلة بالفقر

يرصد المسح دخل 

ونفقات االسرة خالل 

فترة زمنية محددة 

 شهر  ( 12)عادة 

يمكن من 

الحصول على 

تقديرات وطنية 

لفقر الدخل بما 

في ذلك تقدير 

 خطوط الفقر

 مسح ميزانية االسرة

ول المحور / تابع 
 
القدرات الحالية إلحصاءات : اال

 الفقر
 المسوح االسرية للفقر 

م ويعتبر مسح ميزانية االسرة والذي ينفذه الجهاز المركزي لإلحصاء في اليمن دوريًا كل خمس  2000تم تنفيذ مسح متخصص حول ظاهرة الفقر عام 
هم المؤشرات وتقييم الظاهرة وربط / سنوات ويعتبر ثاني اكبر عمل احصائي بعد التعداد ويعتبر المصدر 

 
المسح المتخصص في دراسة الفقر واستخراج ا

 بيانات المسح ببيانات التعداد إلنتاج خرائط الفقر
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 جميع افراد االسرة

 خصائص المسكن

 حالة التعليم 

 العمل

معلومات 
ديمغرافية 
 واجتماعية

السلع واالدوات المعمرة التي تمتلكها 
 االسرة

 مثل العالقة برب االسرة / الحالة الزواجية / النوع / السن 

وضع المسكن ، عدد الغرف المعيشية ، مصدر االنارة ، مصدر المياه ، 

 مثل الخ.....الصرف الصحي ، الكهرباء ، الطهي 

/  واسباب عدم االلتحاق / المستوى التعليمي / االلتحاق 

 الصف والمرحلة
 مثل

 مثل العالقة بقوة العمل والتشغيل لجميع افراد االسرة 

امتالك السلع والمعمرة و وسائل ) بعض االصول المادية 

 النقل واالتصال 
 مثل
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السلع واالدوات المعمرة التي تمتلكها 
 االسرة

 االنفاق واالستهالك 

امتالك السلع والمعمرة و وسائل النقل ) بعض االصول المادية 

 واالتصال 
 مثل

السلع والخدمات الغذائية وغير الغذائية وتشمل  االنفاق النقدي ، 

 (االستهالك الذاتي ، الهدايا العينية 

 مثل

سرة 
 
صول التي تمتلكها اال

 
نشطة المختلفة والتحويالت النقدية والتغير في  اال

 
الدخل الصافي من اال
 .خالل سنة المسح 

 مثل

قل( وزن وطول ) التغذويةالحالة 
 
طفال على اال

 
فراد او اال

 
 مثل اال

 االمن الغذائي 

   

 م  2008كما تم دراسة واستخراج اهم المؤشرات للفقر من مسح عمالة االطفال 

هيل الكادر االحصائي لعملية جمع  
 
 البيانات  ميدانياً يتم تدريب وتا

 مثل



 
 الشمول

ادخال 

البيانات 
 الياً 

مراجعة 

االتساق 

والمحتوى 

والمعالجة 
 االلية 

تكبير 

البيانات 

واستخراج 
 النتائج

ول المحور / تابع 
 
القدرات الحالية إلحصاءات : اال

 الفقر
 المكتبية ومعالجة البيانات االعمال 

 
 مراجعة

 
ترميز 

 البيانات 
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ورش 
 وندوات 

دراسات 
 متعمقة

خرائط 

 فقر

ول المحور / تابع 
 
 القدرات الحالية إلحصاءات الفقر: اال

 نشر وترويج البيانات

تقارير 

ورقية 
 cdوالية 

النشر 

على 
 المواقع

هيل الكادر المك تبي في مجال تصميم االستمارات وجداول المخرجات 
 
 .تدريب وتا

هيل الكادر الميداني لجمع البيانات
 
 .تدريب وتا

هيل الكادر المك تبي لعملية مراجعه وترميز وتدقيق واستخراج النتائج تدريب 
 
 .وتا

ومما سبق فإن تعزيز 
القدرات في هذا 
 -:المجال يعني 

هيل الكادر المك تبي لعملية تحليل وتقييم البيانات وربط قواعد بيانات التعدادات الستخراج خرائط 
 
تدريب وتا

 الفقر بالتعاون مع المنظمات الدولية والخبراء في هذا المجال 
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 متطلبات تعزيز القدرات اإلحصائية في الفقر: الثانيالمحور 

3 

تعزيز القدرات التدريبية 
هيلية لفريق الفقر 

 
 والتا

2 

تكوين فريق 
 متخصص للفقر 

1 

التنفيذ السنوي لمسح 
سرة

 
 ميزانية اال



التنفيذ السنوي 

للمسوح األسرية 

يسهل من عملية 

مراقبة وتقييم األداء 

السنوي للمؤسسات 

والمصالح الحكومية 

والسياسات 

واإلجراءات الخاصة 

بتنفيذ برامج 

 .التخفيف من الفقر 

ارتباط بعض الظواهر 

المحلية بالظواهر 

االقتصادية العالمية 

كارتفاع أسعار السلع 

عالمياً التي يفضل ان 

يتم تحليل أثارها على 

المستوى السنوي 

كونها تنعكس على 

معدالت التضخم 

ومستوى اإلنفاق 

واالستهالك األسري 

وتؤثر بالتالي على 
 نسبة الفقر  

كون المسوح األسرية 

الحالية تنفذ كل خمس 

سنوات ، فان 

مؤشرات الفقر تتأثر 

بعدد متراكم من 

العوامل والظواهر 

التي حدثت طيلة هذه 

السنوات وبالتالي 

يصعب تحديد أكثر 

العوامل تأثيرا على 
 الفقر  

إن اعتماد فترة 

الخمس سنوات 

لتنفيذ المسح 

يصعب من 

عملية تقييم أثر 

الموازنة 

السنوية للدولة 
 على الفقر  

سرة ميزانية لمسح السنوي الدوري  التنفيذ إلى لإلحصاء المركزي  الجهاز يتطلع
 
سوة اال  فهو ، المجال هذا في الرائدة بالدول ا 

وضاع متابعة في الناجحة الوسيلة يعتبر
 
   : التالية لالعتبارات نظراً  للمجتمع المعيشية والمستويات اال

 متطلبات تعزيز القدرات اإلحصائية في الفقر: الثانيالمحور 
سرة التنفيذ السنوي لمسح ميزانية  

 
 اال
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 اقتراح السبل الكفيلة الستهداف الفقراء والبرامج المناسبة لهذا االستهداف

الصندوق االجتماعي للتنمية )تقييم أداء الصناديق والمشاريع الخاصة باستهداف الفقراء مثل 

 (الخ..وصندوق الرعاية االجتماعية ، وصندوق األشغال العامة 

 إجراء الدراسات والتقارير االقتصادية الخاصة بالفقر 

 تقييم السياسات واالستراتيجيات الوطنية في مجال التخفيف من الفقر ، من خالل إجراء المقارنات السنوية بين مؤشرات الفقر  

 متطلبات تعزيز القدرات اإلحصائية في الفقر: الثانيالمحور / تابع 

 تكوين فريق متخصص للفقر 

حيث يتم اختيار أعضاء هذا الفريق من ذوي الكفاءات الفنية والتحليلية في 

 ويتولى تنفيذ المهام التالية الجهاز 

 .تكوين قاعدة معلوماتية حول مؤشرات الفقر في اليمن الناتجة من المسوح األسرية لعدد من السنوات المستهدفة 

 .متابعة كافة الظواهر االقتصادية واالجتماعية المؤثرة في ظاهرة الفقر 

 .اقتراح سبل تطوير المسوح األسرية بما يلبي التطلعات واالحتياجات لتطوير مؤشرات الفقر 

احتساب خطوط 

 الفقر المختلفة 
سلة الغذاء الخاصة 

 بالفقراء 

 القيام بالمهام الفنية الحتساب وتركيب مؤشرات الفقر ومنها

احتساب السعرات الحرارية 

 للغذاء الشائع لدى الفقراء

دراسة مستويات التوزيع 

 للدخل واإلنفاق بين السكان 

1 
2 

3 

4 

5 

6 

7 
8 
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مفاهيم 
الفقر 

وأبعاده 
 المتعددة 

دراسة 
مستويات 
التوزيع 
للدخل 
 واإلنفاق 

  

احتساب 
السعرات 
 الحرارية 

 STATAبرنامج ال 

 AdePTالحزمة البرمجية  

  Poverty mapخرائط الفقر 

 احتساب
خطوط 
الفقر 
   المختلفة

طرق 
اختيار 
سلة 

الغذاء 
الخاصة 
 بالفقراء 

 

 متطلبات تعزيز القدرات اإلحصائية في الفقر: الثانيالمحور / تابع  

هيلية تعزيز القدرات التدريبية 
 
 لفريق الفقر والتا

مهارات 
استخدام 
البرامج 

التحليلية في 
مجال الفقر 

 ومنها 

إنتاج 
خرائط 
  الفقر 

تحليل 
الجداول 
اإلحصائية 
الخاصة 

  بالفقر 

إعداد 
التقارير 

والدراسات 
الخاصة 
  بالفقر 
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 الريف الحضر إجمالي الجمهورية البيان

 2005 1998 2005 1998 2005 1998 خطوط الفقر

 5377 3215 5667 3195 5456 3210 خط الفقر اإلجمالي

 3694 2103 3581 2093 3765 2101 خط فقر الغذاء

 2005 1998 البيان
معدل التغير للفترة 

(1998-2005) 

 نسبة الفقر

 -39.3 18.7 30.8 حضر

 -9.7 40.6 45.0 ريف

 -15.1 35.5 41.8 إجمالي

 فجوة الفقر

 -45.1 4.5 8.2 حضر

 -9.5 13.3 14.7 ريف

 -14.4 11.3 13.2 إجمالي

 حدة الفقر

 -50 1.6 3.2 حضر

 -10.4 6.0 6.7 ريف

 -13.8 5.0 5.8 إجمالي

 م1998/2005يبين مؤشرات الفقر الشائعة خالل عامي ( : 2)جدول رقم 

 م2005/  1998يبين خطوط الفقر خالل عامي ( : 1)جدول رقم 
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 الخميسات

 الريف الحضر اإلجمالي

 % اإلنفاق االستهالكي % اإلنفاق االستهالكي % اإلنفاق االستهالكي

الخميس األول 

 (األفقر)
196915 9.6 48802 6.1 97263 7.7 

 12.5 156408 10.3 82507 13.6 280487 الخميس الثاني

 16.1 202598 13.9 111658 16.6 342511 الخميس الثالث

 22.9 287168 20.2 162055 21.6 445240 الخميس الرابع

 40.8 511883 49.6 398196 38.5 793384 الخميس الخامس 

 100 1255320 100 803217 100 2058537 اإلجمالي

 (  القيمة بالمليون لاير )م 2005يبين توزيع اإلنفاق االستهالكي حسب الخميسات والحالة الحضرية لعام ( : 3)جدول رقم 
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 (  القيمة بالمليون لاير )م 2005يبين توزيع اإلنفاق االستهالكي حسب الخميسات والحالة الحضرية لعام ( : 3)جدول رقم 
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 .م2005تبين توزيع الفقراء على مستوى محافظات الجمهورية اليمنية  لعام ( 1)الخارطة رقم 
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