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 بيان صحفي حول النتائج الرئيسية لتقرير الفقر في األراضي الفلسطينية

 )2004كانون أول -كانون ثاني(
 
 

ويضم . 19971تستند إحصاءات الفقر المبينة في هذا التقرير إلى التعريف الرسمي للفقر الذي تم وضعه في العام                    

 بالغين( تتألف من ستة أفراد       معيارية ساسية ألسرة التعريف مالمح مطلقة ونسبية ويستند إلى موازنة االحتياجات األ         

خط الفقر  ( الفقر   يتم تحديد خطّ  وقد  . وقد تم إعداد خطي فقر وفقاً ألنماط اإلنفاق الحقيقية لألسر         ).   وأربعة أطفال  اثنين

 األسرة  بارها، باعت ) وأربعة أطفال   اثنين بالغين(في البداية ألسرة مرجعية مؤلفة من ستة أفراد          ) وخط الفقر الشديد  

ن من إبراز احتياجات أنواع أخرى من األسر،        ي الفقر بشكل يمكّ   وقد تم تعديل خطّ   .  في المجتمع الفلسطيني   النموذجية

 . حيث تم ذلك من خالل تخصيص أوزان مختلفة تبعاً لعدد األطفال والبالغين في األسرة
 

، تم عرض   2000انتفاضة األقصى في أواخر شهر أيلول       ونظراً للمتغيرات التي يشهدها المجتمع الفلسطيني منذ بداية         

نسب الفقر وفقا لكل من أنماط اإلنفاق والدخل الشهري لألسر، إلظهار تأثير التقلبات التي ظهرت على مستويات                    

 .المعيشة نتيجة للتفاوت في العوائد والدخل والقروض والمساعدات التي لجأت إليها األسر خالل هذه الفترة
 
 في األراضي   ) وأربعة أطفال   اثنين بالغين،  ن ستة أفراد  المكونة م ( لألسرة المرجعية    فقر المتوسط بلغ خط ال   −

، بينما بلغ خط    )2 دوالر أمريكي  433حوالي   ( شيكالً إسرائيلياً جديداً   1,934 حوالي   2004الفلسطينية خالل العام    

 . ) دوالر أمريكي363حوالي  (ياً جديداً شيكالً إسرائيل1,622لنفس األسرة المرجعية ) الشديد(الفقر المدقع 
 

 

حوالي (وفقاً ألنماط اإلنفاق الحقيقية      2004من األسر في األراضي الفلسطينية عانت من الفقر خالل العام           % 25.6 −

حولي (من األسر عانت من الفقر وفقاً للدخل،        % 53.7، في حين أظهر مؤشر الفقر النسبي أن         )من السكان % 30.6

 ).انمن السك% 57.8
 

وفقاً ألنماط   2004من أسر األراضي الفلسطينية تعاني من الفقر الشديد خالل العام            % 16.4كما تبين أن حوالي      −

 أما على    .من األسر عانت من الفقر وفقاً للدخل      % 44.4اإلنفاق الحقيقية، في حين أظهر مؤشر الفقر الشديد أن           

كان يعانوا من حالة الفقر الشديد وفقاً ألنماط اإلنفاق الحقيقة،          من الس % 20.3مستوى السكان، فقد أظهرت النتائج أن       

 .يعانوا من فقر الدخل% 48.4في حين أن 
 

تعكس  الفقر بين الضفة الغربية وقطاع غزة، واستمرت مؤشرات الفقر           معدالت النتائج، استمرار الفجوات في      كشفت −

 .  الضعفبحواليدالت الفقر في الضفة الغربية  حيث بقيت معدالت الفقر في قطاع غزة تفوق مع، الدالالتنفس
 

 أكثر فقرا من أسر الضفة الغربية، أي أنها غير قادرة على تلبية احتياجاتها              بقيت تبين أن األسر في قطاع غزة        كما −

 يصبح كبيرا حتى إذا     المعيشيةومن الجدير بالذكر أن التفاوت في الظروف        .  من المأكل والملبس والمسكن    األساسية

 التي تم التوصل لها من      النتائج تم تأكيد هذا من خالل       وقد.  الفقراءتم إعطاء المزيد من االهتمام لألكثر فقراً من         ما  

 .خالل مقياس فجوة الفقر ومن خالل مؤشر شدة الفقر

                                                           
 .1998تقرير الفقر .  فلسطين.اللجنة الوطنية لمكافحة الفقر 1

  شيكل4.47 بلغ معدل سعر صرف الدوالر عن الفترة المعنية  2
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، باستثناء وسط الضفة الغربية، أن الفقر يزداد بشكل متسق كلمنا تحركنا من               2004عام   مؤشرات الفقر ل   تشير −

 .كما برزت اختالفات داخل قطاع غزة. لشمال إلى الجنوبا
 

 
 ، وفقاً لكل من أنماط االستهالك والدخل2004أهم مؤشرات الفقر في األراضي الفلسطينية لعام  −
 

 2004نسب الفقر وفقا ألنماط االستهالك الحقيقية ودخل األسرة الشهري حسب بعض المتغيرات، 
 المتغيرات االستهالك الحقيقية لألسروفقا ألنماط  وفقا لمتوسطات الدخل

  الفقر  الفقر المدقع الفقر  الفقر المدقع

 المنطقة    
 األراضي الفلسطينية 25.6 16.4 53.7 44.4
 الضفة الغربية 19.8 11.6 48.0 39.7
 3الضفة الغربية باستثناء محافظة القدس 23.6 14.0 54.1 44.9
 لغربيةشمال الضفة ا 22.2 11.7 54.6 44.3
 وسط الضفة الغربية 6.7 3.7 29.6 23.1
 جنوب الضفة الغربية 31.2 20.6 59.3 51.8
 قطاع غزة 37.2 26.0 65.0 53.9
 شمال قطاع غزة 31.7 20.9 67.2 57.1
 وسط قطاع غزة 32.1 23.0 60.6 49.4
 جنوب قطاع غزة 48.3 33.6 70.8 59.0

 التجمع السكاني    
 حضر 24.4 16.2 52.2 43.4
 ريف 24.6 14.2 54.0 44.7
 مخيمات 31.6 21.6 58.5 47.1

 جنس رب األسرة    
 ذكر 26.0 16.5 53.7 44.2
 أنثى 21.0 15.0 54.6 47.0

 حجم األسرة    
44.5 51.6 11.8 13.7 1 
34.3 42.7 7.5 14.5 2-3 
31.7 41.2 11.0 17.0 4-5 
42.8 51.9 12.5 21.5 6-7 
53.1 64.0 21.0 34.6 8-9 
61.9 70.2 33.1 44.4 10+ 

 

                                                           
وقد تم ترسيم حدودها اإلدارية باالعتماد على الحدود اإلدارية          ). 1996(تشمل محافظة القدس جميع التجمعات والمناطق التي تم تحديدها لغايات االنتخابات الفلسطينية                 3

 .لالنتخابات
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وفقاً % (16.5بلغـت نسـبة الفقـر، بين األسر التي يشكل العمل لدى القطاع العام المصدر األساسي لدخلها نحو                    -

.  ، ومع ذلك فإن هذه المجموعة تتمتع بأقل معدالت للفقر مقارنة بمجموعات األسر األخرى             )ألنماط اإلنفاق الحقيقية  

حـت أعلى معدالت انتشار للفقر بين تلك األسر التي تعتمد على الزراعة كمصدر رئيسي للدخل                فـي حيـن تراو    

% 37.7-%37.5واألسر التي تعتمد في معيشتها بشكل أساسي على التحويالت أو المساعدات، حيث تراوحت بين               

 . على التوالي
 
ي للدخل أسوأ حاالً من أوضاع األسر       إن أوضـاع األسر التي تعتمد على القطاع الخاص الفلسطيني كمصدر رئيس            -

، %28.9التـي تعتمد على القطاع العام، حيث بلغت معدالت الفقر بين صفوفها، وفقاً ألنماط االستهالك الحقيقية،                 

 %.31.7كما أن مساهمتها  في الفقر الوطني تبلغ 
 
 التي تم   4ار من المساعدات الطارئة   متضمناً ذلك المقد  % 25.6وفقـاً ألنماط االستهالك، بلغت نسبة الفقر بين األسر           -

إذا ما تم استثناء قيمة المساعدات الطارئة من االستهالك الشهري لألسر، نالحظ أن نسبة الفقر               . الحصـول علـيها   

بمعنى آخر، لقد ساهمت المساعدات الطارئة بتخفيض معدالت الفقر الوطني بنسبة مقدارها             % (28.7تـرتفع إلـى     

قبل تلقي  % 19.4لفقـر الشديد، فقد ساهمت المساعدات الطارئة بتخفيض النسبة من           أمـا بمـا يـتعلق با      %). 3.1

، في حين   %47.9 لنسب الفقر    5هذا وقد بلغت نسبة التضمين    . بعد تلقي هذه المساعدات   % 16.4المسـاعدات إلـى     

من % 37.3 كما أن. من الفئات المحتاجة ال تتلقى المساعدات% 47.2أي أن (، %47.2بلغـت نسبة نقص التغطية     

كما أن حجم إجمالي المساعدات التي يستفيد منها        . إجمالـي المسـاعدات الطارئـة يسـتفيد مـنها غير المحتاجين           

 .من الموارد الالزمة لرفع مستواهم المعيشي إلى خط الفقر% 81.1المحتاجون تغطي 
 
 يليه المال، ومن ثم  تغطية       يحـتل  الغـذاء األولويـة األولى من حيث احتياجات األسر في األراضي الفلسطينية،               -

من األسر في األراضي الفلسطينية أظهرت      % 47.0تكاليف التعليم وتوفير فرص عمل، فقد أظهرت النتائج إلى أن           

أظهرت حاجتها لتوفير   % 12.3أظهرت حاجتها للمال كأولوية أولى، و     % 12.8حاجـتها للغـذاء كأولويـة أولى، و       

 .أظهرت حاجتها للعمل% 11.5وتغطية تكاليف التعليم، مقابل 
 
، عن احتياجات األسر بشكل عام من حيث        )المحتاجة وفقاً ألنماط االستهالك   (ال تخـتلف احتياجات األسر الفقيرة،        -

من األسر المحتاجة في األراضي الفلسطينية أظهرت حاجتها للغذاء          % 48.4أولويـة االحتـياجات، فقـد  تبين أن          

 .أظهرت حاجتها للعمل% 13.3للمال كأولوية أولى، وأظهرت حاجتها % 15.4كأولوية أولى، و
 
لكي تستطيع األسر الفلسطينية تغطية نفقاتها نتيجة األوضاع االقتصادية والسياسية التي يمر بها المجتمع الفلسطيني                -

 أو  منذ بداية اإلجراءات اإلسرائيلية، فقد قامت بعدد من اإلجراءات تتمحور حول تأجيل دفع الفواتير أو األقساط                 

االكتفاء بما يحصل عليه أفراد األسرة من دخل شهري، أو االستدانة، أو من خالل تخفيض النفقات، أو البحث عن                    

من األسر الفلسطينية اعتمدت على دخل األسرة الشهري المتاح          % 89.5حيث أظهرت النتائج أن     . عمل إضافي 

                                                           
كما أن النتائج المتعلقة بقيمة المساعدات التي تلقتها األسر تعتمد بالدرجة األولى         .  الحالية  تم تعريف المساعدة الطارئة على أنها مساعدة تهدف بشكل خاص إلى تخفيف أثار األزمة              4

 .على مدى تمكنها من اإلدالء بكافة المعلومات المتعلقة بذلك
أما خطأ نقص التغطية . لألفراد الذين يستفيدون منهايحسب من خالل قسمة عدد األفراد غير المحتاجين الذين يتلقون المساعدات الطارئة على العدد اإلجمالي :  خطأ التضمين 5

 .يعرف المحتاج في هذا التقرير على أساس تلك الفئة الفقيرة قبل تلقي المساعدات الطارئة. يحسب من خالل نسبة األفراد المحتاجين الذين ال يتلقون المساعدات الطارئة
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لجأت لتخفيض النفقات،   % 60.6األقساط المستحقة، و  قامت بتأجيل دفع الفواتير و    % 69.1لتغطية نفقاتها الشهرية، و   

 . منها استخدمت المدخرات المتوفرة لدى األسرة% 31.2قامت باالستدانة، و% 40.2و
 
ال تخـتلف استراتيجيات تكيف األسر المحتاجة عن استراتيجيات تكيف األسر بشكل عام من حيث اإلجراءات التي                  -

، في األراضي الفلسطينية بتأجيل     )المحتاجة وفقاً ألنماط االستهالك   (فقيرة،  من األسر ال  % 84.2لقد قامت   . قامت بها 

اعتمدت على دخل األسرة المتاح،             % 82.8دفـع الفواتـير واألقسـاط المسـتحقة عليها لتغطية نفقاتها الشهرية، و            

 . متوفرة لديهااستخدمت المدخرات ال% 26.0قامت باالستدانة،  و% 54.4لجأت لتخفيض النفقات، و% 74.6و
 

 :ظروف معيشة الفقراء

، بأنهم غير راضين عن ظروف معيشة أسرهم بشكل عام، وتوقع ) سنة فأكثر18(من األفراد الفقراء % 69.8أفاد  -

 . القادمة مقارنة مع الوضع الحالي12منهم بأن وضع معيشة أسرهم ستكون أسوأ بكثير خالل الشهور % 22.2

بأنهم غير راضين عن كمية الطعام التي يتناولها أفراد األسرة، )  سنة فأكثر18(اء من األفراد الفقر% 28.6أفاد  -

 .أفاد بأنه غير راضين عن نوعية الطعام% 37.5مقابل 

من األفراد الفقراء، أفادوا بأنهم غير راضين عن ظروف معيشة أسرهم في الوقت الحالي مقارنة مع % 73.2 -

 .السنة الماضية

أفادوا بأنهم غير راضين عن إمكانيات الحصول على فرصة عمل،                  )  سنة فأكثر  18(قراء  مـن األفراد الف   % 35.5 -

 .منهم أفادوا بأنهم غير راضين عن قيمة الرواتب التي يتقاضاها أفراد األسرة العاملين% 66.6و

 أسوأ بكثير خالل    الفقراء توقع أن يكون وضع العاطلين عن العمل في األسرة         )  سنة فأكثر  18(من األفراد   % 36.6 -

 . القادمة12الشهور 
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 المفاهيم والمصطلحات

 
 

ويقصد بها األسرة الخاصة والتي تعرف على أنها فرد أو مجموعة أفراد، يقيمون معا في مسكن واحد                 

خالل فترة المسح، ويشتركون معا في المأكل والمشرب وغيرهما من شؤون المعيشة بحيث تتكون                

احدة تنفق على احتياجاتها االستهالكية من السلع والخدمات، من اإليراد           منهم جميعا وحدة معيشية و    

ويعتبر الخدم ومن في    . النقدي المتجمع لديها سواء كان مصدره فردا واحدا من أفراد األسرة أو أكثر            

 .حكمهم ضمن أفراد األسرة ما دامت األسرة تكفل إقامتهم في مسكنها وتوفر لهم الغذاء والكساء
 

 :األسرة
 

وعلى .  هو الشخص المسؤول عن توجيه السياسة اإلنفاقية لألسرة من الدخل الذي يتجمع من أفرادها             

ذلك فليس من الضروري أن يكون رب األسرة هو العائل الوحيد لألسرة وإنما هو الشخص الذي                  

 .سواء كان أكبر أفرادها سنا أو غيره. تعتبره األسرة كذلك
 

 :رب األســرة
 

 :الشخص البالغ ).بالسنوات الكاملة( سنة فاكثر 18 يبلغ عمره هو الفرد الذي

 :الطفل ).بالسنوات الكاملة( سنة فأقل 17هو الفرد الذي يبلغ عمره 

فرد واحد،  : وهي العالقة التي تربط أفراد األسرة بعضهم ببعض، وقد تكون إحدى الحاالت التالية              

 متزوجين، زوجان أو أحدهما مع أبناء متزوجين         زوجان فقط، زوجان أو أحدهما مع أبناء غير        

وآخرين غير متزوجين وأحفاد، أسرة من أحد الحاالت السابقة مع آخرين تربطهم صلة قرابة،                  

 صلة قرابة ولكنهم يعيشون في مسكن واحد ويشتركون في             تربطهم مجموعة أفراد تربطهم أوال   

 .ترتيبات المعيشة

 :تركيبة األسرة

وقد تم تصنيفها على    . من ناحية تأديته للعمل   )  سنة فأكثر  12(حالة الفرد   : ة العملية المقصود بالحال 

صاحب عمل، يعمل لحسابه، يعمل بدون أجر، يعمل بأجر في الحكومة، يعمل بأجر في              : النحو التالي 

. سجين/مريض/معتقل/عاجز، نزيل /متقاعد/متعطل، طالب، متفرغة للمنزل، كبير سن      القطاع الخاص، 

 15، فقد تم سؤاله لألفراد      12/1997-1/1997ي المسح الثاني والذي تم إجراؤه خالل الفترة          أما ف 

 .سنة فأكثر وتم تعديل بند متعطل إلى متعطل سبق له العمل، متعطل جديد

 :الحالة العملية

ان الزراعة وتربية الحيو  : ومصادر الدخل . والمقصود به المصدر الرئيسي األكثر ثباتاً واستمرارية       

وصيد األسماك، مشاريع أخرى لألسرة، أجور ورواتب من الحكومة أو من القطاع الخاص،                  

 مساعدات اجتماعية، تحويالت أو أجور ورواتب من القطاع اإلسرائيلي، تحويالت من داخل الضفة             

 .، تحويالت من الخارج، تقاعد أو ميراث، أجرة عقارات، غير ذلك غزة وقطاعالغربية

 :للدخلالمصدر الرئيسي 

والمقصود بها الحرفة أو نوع العمل الذي يباشره الفرد إذا كان عامالً، أو الذي باشره سابقاً إذا كان                   

بغض ). وهي األسبوع الذي سبق شهر المسح      (عاطال سبق له العمل، خالل فترة اإلسناد الزمني          

اسة أو التدريب الذي تلقاه     النظر عن طبيعة عمل المنشأة التي يعمل بها أو بغض النظر عن مجال الدر             

 .الفرد

 :المهنة
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 :ويحتوي على

 .النقد الذي يصرف على شراء السلع والخدمات المستخدمة ألغراض معيشية 

 .قيمة السلع والخدمات التي تتلقاها األسرة من رب العمل وتخصص الستهالك األسرة 

، الزكاة، التأمينات، الهدايا،    )غير االستثمارية (النقد الذي يتم إنفاقه على الرسوم والضرائب           

 .التبرعات، الفوائد على الديون واألمور غير االستهالكية األخرى

 :اإلنفاق
 

 :ويحتوي على

 .النقد الذي يصرف على شراء السلع والخدمات المستخدمة ألغراض معيشية 

 الستهالك   األسرة من العمل وتخصص    يتلقاها األفراد العاملين في   قيمة السلع والخدمات التي      

 .األسرة

 .السلع التي يتم استهالكها أثناء فترة التسجيل من إنتاج األسرة الذاتي 

 .القيمة التقديرية للمسكن الملك 

 :االستهالك

مؤشر نسبة الفقر بين      .ويبين هذا المؤشر نسبة الفقراء بين السكان

 :السكان

 :مؤشر فجوة الفقر .ط الفقرويبين هذا المؤشر نسبة انخفاض متوسط دخل الفقير عن خ

 :مؤشر شدة الفقر . ويبين هذا المؤشر الوسيط الخاص بمجموع العجز االستهالكي
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 نسب الفقر وفقا ألنماط االستهالك الحقيقية لألسر حسب المنطقة): 1(جدول 
Table (1): Poverty Rates According to Actual Monthly Consumption Patterns of Households by Region 

2004 2001 1998 1997 

 الفقر الفقر المدقع الفقر الفقر المدقع الفقر الفقر المدقع الفقر الفقر المدقع

 
Region 

Deep Poverty Poverty Deep Poverty Poverty Deep Poverty Poverty Deep Poverty Poverty 

 
 المنطقة

Palestinian Territory 16.4 25.6 19.5 27.9 12.5 20.3 14.2 22.5 األراضي الفلسطينية 

West Bank 11.6 19.8 12.0 18.9 8.4 14.5 9.2 15.6 الضفة الغربية 

West Bank-North 11.7 22.2 15.8 24.9 9.9 18.3 10.4 18.1 شمال الضفة الغربية 

West Bank-Middle 3.7 6.7 3.9 6.7 4.6 6.9 3.6 8.4 وسط الضفة الغربية 

West Bank-South 20.6 31.2 16.0 25.0 12.2 20.4 17.5 24.4 جنوب الضفة الغربية 

Gaza Strip 26.0 37.2 35.4 46.7 21.6 33.0 25.8 38.2 قطاع غزة 

 
 

 نسب الفقر وفقا ألنماط االستهالك الحقيقية لألسر حسب جنس رب األسرة): 2(جدول 
Table (2): Poverty Rates According to Actual Monthly Consumption Patterns of Households by Sex of Head of Household 

2004 2001 1998 1997 

 الفقر الفقر المدقع الفقر الفقر المدقع الفقر الفقر المدقع الفقر الفقر المدقع

 
Sex of Head of 
Household 

Deep Poverty Poverty Deep Poverty Poverty Deep Poverty Poverty Deep Poverty Poverty 

 
 جنس رب األسرة

Males 16.5 26.0 19.7 28.3 12.1 19.8 13.6 21.8 ذآور 

Females 15.0 21.0 17.4 23.7 16.8 25.6 22.0 29.9 إناث 

Both Sexes 16.4 25.6 19.5 27.9 12.5 20.3 14.2 22.5 آال الجنسين 
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 2004الشهري حسب المنطقة، نسب الفقر وفقا لدخل األسرة ):  3(جدول  
Table (3): Poverty Rates According to Household’s Monthly Income by Region, 2004 

Poverty Severityشدة الفقر     Deep Povertyالفقر المدقع      Poverty                    الفقر Poverty Gapفجوة الفقر         

 القيمة المساهمة القيمة المساهمة القيمة المساهمة لقيمةا المساهمة

Region 

Contribution Value Contribution Value Contribution Value Contribution Value 

 المنطقة

Palestinian Territory 100.0 44.4 100.0 18.0 100.0 23.0 100.0 53.7 األراضي الفلسطينية 

West Bank 59.4 39.7 60.7 16.4 60.5 20.9 59.5 48.0 الضفة الغربية 

West Bank-North 27.3 44.3 27.4 18.0 27.6 23.3 27.8 54.6 شمال الضفة الغربية 

West Bank-Middle 10.8 23.1 12.0 10.4 11.8 13.0 11.5 29.6 وسط الضفة الغربية 

West Bank-South 21.3 51.8 21.3 20.9 21.1 26.5 20.2 59.3 جنوب الضفة الغربية 

Gaza Strip 40.6 53.9 39.3 21.1 39.5 27.2 40.5 65.0 قطاع غزة 

Gaza Strip-North 7.9 57.1 8.3 24.2 8.1 30.1 7.7 67.2 شمال غزة 

Gaza Strip-Middle 18.6 49.4 16.8 18.0 17.4 24.0 18.9 60.6 وسط غزة 

Gaza Strip-South 14.0 59.0 14.1 24.0 14.0 30.6 13.9 70.8 زةجنوب غ 
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 2004أثر المساعدات على نسب الفقر وفقًا ألنماط االستهالك والمنطقة، ): 4(جدول 
Table (4): The Impact of  Assistance on Poverty According to Monthly Consumption 

Patterns and Region, 2004 
 عدةحالة الفقر بعد تلقي المسا

Poverty Status after Receiving Assistance 
 Poorفقيرة  Non-Poorغير فقيرة 

 القيمة المساهمة القيمة المساهمة

Poverty Status 
before receiving 
assistance المجموع 

Total Contribution Value Contribution Value 

حالة الفقر قبل تلقي 
 المساعدة

Poverty       الفقر 

Poor 28.7 4.2 10.9 100.0 89.1 ةفقير 

Non-poor 71.3 95.8 100.0 - - غير فقيرة 

Total 100.0 100.0 74.4 100.0 25.6 المجموع 

Deep Poverty       الفقر المدقع 

Poor 19.4 3.6 15.5 100.0 84.5 فقيرة 

Non-poor 80.6 96.4 100.0 - - غير فقيرة 

Total 100.0 100.0 83.6 100.0 16.4 المجموع 

 
 

 2004وفقا ألنماط االستهالك والمنطقة، ) االحتياج(يع النسبي لألسر التي تلقت مساعدات حسب حالة الفقر التوز): 5(جدول 
Table (5): Percentage Distribution of Households Who Received Assistance by 

Poverty Status (Need) according to Monthly Consumption Patterns and Region, 2004 
 Regionالمنطقة                                                                   

 األراضي الفلسطينية الضفة الغربية قطاع غزة

Poverty Status before 
receiving assistance 

Gaza Strip West Bank Palestinian Territory 

ي   بل تلق ر ق ة الفق حال
 المساعدات

Poverty     الفقر 

Poor (needy) 54.8 46.5 52.1  محتاجة(فقيرة( 

Non-poor (not-needy)  )غير محتاجة(غير فقيرة  47.9 53.5 45.2

Total 100.0 100.0 100.0 المجموع 

Deep Poverty     الفقر المدقع 

Poor (needy) 41.5 36.1 39.7  محتاجة(فقيرة( 

Non-poor (not-needy)  )غير محتاجة(ير فقيرة غ 60.3 63.9 58.5

Total 100.0 100.0 100.0 المجموع 

Percentage of 
Households who 
received assistance 

ت    29.1 14.2 58.8 ي تلق ر الت بة األس نس
 مساعدات

 


