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 تقدمي

يسر دائرة اإلحصاءات العامة أن تقدم هذا التقرير الذي يتضمن نتائج مسح األمن الغذائي الذي 
 – 1/4/2010أجرته الدائرة كمسح مصاحب ملسح نفقات ودخل األسرة والذي نفذ خالل الفترة 

للمستوى الوطين، احلضر  ألف أسرة ممثلة 13بلغ حجمها حوايل ، على عينة من األسر 31/3/2011
 .وعلى مستوى القضاء اململكة حمافظات ريف وكافةوال

ديد مناطق إنعدام األمن يهدف هذا التقرير إىل التعرف على حالة األمن الغذائي يف األردن، وحت
واهلشاشة على مستوى األقضية، كما ميكن من خالل هذا التقرير التعرف على األوضاع  الغذائي

يف نفاق، مما يساعد صانعي القرارات دميوغرافية والدخل واإلالصائص كاخلاملعيشية هلذه األسر 
  األنشطة لبناء شبكة محاية لألمن الغذائي. هاستهداف الفئات احملتاجة وتوجي

وصف وتصميـم العينـة، واألهداف التفصيلية للمسـح ومنهجيته  يشتمـل التقريــر علـىو
أهم على مل التقرير تالنتائج واستخراجها. كما يشألعمال التحضريية ومراحل العمل امليداين وجتهيز ا
  لمسح.لالتفصيلية  نتائجال

املايل والفين  مبرنامج الغذاء العاملي على دعمهالقائمني على وتود دائرة اإلحصاءات العامة أن تشكر 
يف كما تشكر الدائرة مجيع األسر اليت شاركت والذي كان له أكرب األثر يف تنفيذ وإجناح هذا املسح، 

  هذا املسح واليت كان الستجابتها األثر الكبري يف اجناحه.
آملني على إعداد هذا التقرير من موظفي دائرة اإلحصاءات العامة،  العاملنيكما وتشكر الدائرة مجيع 

أن تفيد املعلومات الواردة يف هذا التقرير مجيع املهتمني بقضايا األمن الغذائي من خمططني وباحثني 
  .الرمسي واخلاص ات ومتخذي قرار على املستوينيي سياسورامس
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	امللخص التنفيذي

 األمن الغذائي. انعداممنها تعترب هشة حنو  %2.1من أسر اململكة غري آمنه غذائياً و 0.3% 
تالها  ،من أسرها %1.3بنسبة الزرقاء نسبة لألسر غري اآلمنة غذائياً كانت يف حمافظة  أعلى 

مأدبا وجرش أي نسبة لألسر غري اآلمنة و البلقاء حمافظاتأي من  تسجل ملو حمافظة الكرك،
 غذائياً.

قضاء الرويشد أي نسبة لألسر غري اآلمنة غذائياً، إال أن حوايل ربع أسر القضاء  مل يسجل يف 
 هي أسر هشة حنو انعدام األمن الغذائي.

 ،، ... إخل)بأنواعه، األرز بأنواعه(القمح، اخلبز  احلبوب والنشويات يومياً تستهلكمجيع األسر  
 أيام أسبوعياً. 6السكر مبتوسط  ةجمموع هايتل
أيام أسبوعياً يف حني تتناول  7مبتوسط والدواجن اللحوم جمموعة تتناول األسر اآلمنة غذائياً  

 األسر غري اآلمنة غذائياً هذه اموعة مبتوسط يومني أسبوعياً.
 من األسر غري اآلمنة غذائياً هي أسر حتت خط الفقر. %64حوايل  
 إحتمالية  هو ضعفحنو انعدام األمن الغذائي األسر اليت ترأسها أنثى إحتمالية كوا أسر هشة  

 األسر اليت يرأسها ذكر.
 .خالل سنة املسح آليات تكيف غذائية استخدمتمن أسر اململكة  29.4% 
والزرقاء استخدمت آليات تكيف  والعقبة الطفيلة اتحمافظأكثر من نصف األسر يف كل من  

  غذائية خالل سنة املسح.
والرويشد ووادي عربة استخدمت  واألزرق أقضية الديسةمن أسر كل من  %90أكثر من  

 آليات تكيف غذائية.
يوجد عالقة طردية بني استخدام آليات التكيف وحجم األسرة، وعالقة عكسية بني استخدام  

 لرب األسرة. آليات التكيف واملستوى التعليمي
 أكثر من نصف األسر الواقعة حتت خط الفقر استخدمت آليات تكيف غذائية. 
 من األسر غري اآلمنة غذائياً استخدمت آليات تكيف غذائية بدرجة شدة عالية. 45% 
 تلقت مساعدات غري غذائية. %4.6من أسر اململكة تلقت مساعدات غذائية، و 10.2% 
 معان.وجرش  يتحمافظ تهاملفرق تلقت مساعدات غذائية، تلاحمافظة من أسر  %45حوايل  
 مساعدات غذائية. من أسر قضاء الديسة تلقت %90حوايل  
 غذائية. مساعدات تلقت الفقر خط حتت تقع اليت األسر من 28.2% 
من األسر  %24.3مقابل  ،من األسر غري اآلمنة غذائياً تلقت مساعدات غذائية %29حوايل  

 .األمن الغذائيعدم اناهلشة حنو 
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  القسم األول

  خلفية عامة عن املسح .1
  مقدمة 1.1

. وقد 1من اجلوع، أي ما يعادل شخصاً واحداً بني كل ستة أشخاص حالياً يعاين قرابة بليون شخص
، وما أعقبه من أزمة مالية واقتصادية يف 2008-2007أدى اإلرتفاع األخري يف أسعار األغذية يف الفترة 

بالتحديات اليومية اليت  إىل توجيه اإلهتمام، 2011و 2010وامتداد آثارها على مدى عامي  2009عام 
تواجهها ماليني األسر يف مجيع أحناء العامل وهي حتاول التغلب على اجلوع والفقر، فال غرابة أن 

 Millennium Development( األلفية"القضاء على الفقر واجلوع" األهداف اإلمنائية يتصدر 

Goals(. 
وبرنامج األغذية العاملي يف تنفيذ هذا املسح  تكللت اجلهود املشتركة بني دائرة اإلحصاءات العامةوقد 
  األسئلة املهمة التالية: عناإلجابة  على ركز هذا املسحيم احلالة التغذوية يف األردن، حيث يلتق

 من هم غري اآلمنني غذائياً؟ 
 ملاذا أصبحوا غري آمنني غذائياً؟ 
 كم عدد غري اآلمنني غذائياً؟ 
 ؟جغرافياً  أين يتركز غري اآلمنني غذائياً 
 كيف ميكن ختفيف معاناة غري اآلمنني غذائياً من الفقر واجلوع؟ 

 ا خيدم املخططني ومتخذي القرارمب البياناتاإلجابة على هذه األسئلة هو توفري  إن اهلدف من حماولة
  وتطوير السياسات املقترنة باحلاجات احلقيقية مبا يؤمن املعاجلات املوضوعية املناسبة.

مرافقة هذا املسح ملسح  وذلك من خالل ،جبميع أقضيتها ة عشريتافظات اململكة اإلثنغطى املسح حم
ساعد  األمر الذياألوىل من نوعها يف الشرق األوسط، يعد التجربة الذي نفقات ودخل األسرة 

التقرير على ربط مؤشرات األمن الغذائي مع مؤشرات دخل وإنفاق األسر هذا القائمني على إعداد 
  ع خصائص تلك األسر الدميوغرافية واإلجتماعية.موكذلك 

  أهداف املسح 2.1

موضوعي وتفصيلي حلالة األمن الغذائي احلالية وأوضاع اهلشاشة يف  توفري تقييم .1
 اململكة.

واليت قد التركز اجلغرايف لألسر اهلشة حنو إنعدام األمن الغذائي التعرف على أماكن  .2
 حتتاج إىل معونة مستقبالً.

                                                            
  .2012، املسودة األوىل للمؤمتر اإلقليمي ملنظمة األغذية والزراعة للشرق األدىن/ الدورة احلادية والثالتون  1
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مساعدة برنامج األغذية العاملي واحلكومة األردنية يف اختاذ القرارات حول أفضل  .3
يف  ه األنشطة ومساعدة صانعي القرارالفئات احملتاجة وتوجي الستهدافالسبل 

 حتديد اخليارات لبناء شبكة محاية لألمن الغذائي.

  إطار املسح  3.1

إطاراً تفصيلياً للمساكن واألسر على خمتلف املسـتويات   2004وفر التعداد العام للسكان واملساكن 
وتتكون كل حمافظة من عدد مـن   ة،حمافظ 12 م اململكة إدارياً إىليقسمت تاإلدارية يف اململكة. حيث 

األلوية، وكل لواء من قضاء أو أكثر. ويف كل قضاء يوجد عدد من التجمعات السـكانية (مـدن   
. اًمسكن  80يف املتوسط وقرى).  ومت تقسيم كل جتمع سكاين إىل عدد من البلوكات، يف كل منها 

كن مجاعيـة كالفنـادق   واستثين من اإلطار البدو الرحل وكذلك األشخاص املقيمـون يف مسـا  
  واملستشفيات ونزالء السجون وما إىل ذلك.

  تصميم العينة 4.1

وعلى ضوء هذه األهـداف مت   ، لتخدم األهداف األساسية للمسح 2010سح لعام املصممت عينة 
استخدم يف تصميم عينـة   .تصميم عينة ذات حجم كبري نسبياً لتوفري بيانات على مستوى كل قضاء

املسح أسلوب املعاينة الطبقية العنقودية من مرحلتني، حيث سحبت يف املرحلة األوىل عينـة عناقيـد   
بأسلوب املعاينة املتناسب مع احلجم واملسحوبه بانتظام وذلك باعتبار عدد األسر املوجودة يف كـل  

ت سحب عينة األسر املستهدفة مـن كـل   ذلك العنقود، أما املرحلة الثانية فقد تضمنل اًعنقود وزن
وحدة معاينة أولية بأسلوب املعاينـة  كل أسر احتياطية من  4أسر، كما مت سحب  8عنقود حجمها 

أي من أسر العينة الرئيسية  استجابةيف حال تعذر  للعنقوداملنتظمة ليتم استخدامها عند الزيارة األوىل 
رب كل قضاء طبقة مستقلة وذلك لضمان امكانيـة  وألغراض هذا املسح اعت ألي سبب من األسباب.

  .تخراج النتائج على مستوى كل قضاءاس
ولتقدير حجم العينة مت حساب معامل التباين وتأثري التصميم لكل قضاء ملتغري االنفاق واسـتخدمت  

نفاق على إلهذه النتائج يف تقدير حجم العينة على مستوى القضاء حبيث يكون معامل التباين ملتغري ا
عناقيد وذلك لضـمان   8حبد أدىن لعدد العناقيد على مستوى القضاء  %10مستوى القضاء أقل من 

  وجود انتشار للعناقيد يف املناطق اإلدارية بشكل جيد ميكن من رسم خارطة الفقر.
  احملافظة.يف العينة حسب ) واألسر (العناقيد والثانوية توزيع وحدات املعاينة األولية )1(ويبني اجلدول 
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  ) يف العينة حسب احملافظةواألسر (العناقيدوالثانوية املعاينة األولية  وحداتعدد : 1 جدول       

 وحدات املعاينة األولية	احملافظة
)العناقيد(  

 وحدات املعاينة الثانوية 
)األسر(  

 7048 881 العاصمة

 600 �75البلقاء

 984 �123الزرقاء

 448 56 مادبا

 1864 233 اربد

 896 �112املفرق

 192 24 جرش

 256 �32عجلون

 640 80 الكرك

 192 �24الطفيلة

 512 64 معان

 256 32 العقبة

 13888 1736 اموع

  متعلقة باألمن الغذائيتعاريف  5.1

ن إ: واليت تنص على، 11 املادةالثقافية واإلجتماعية وحلقوق اإلقتصادية با العهد الدويل اخلاصتضمن 
ضمن لكل إنسان املستوى املقبول للعيش له وألسرته من يحق احلصول على الغذاء هو حق إنساين 

  حيث الغذاء وامللبس واملسكن.
 األمن الغذائي

 املاديةتوفر اإلمكانات  على أنهألمن الغذائي ا منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة تعرف
واإلجتماعية لكافة البشر للحصول على الغذاء الكايف والصحي الذي يؤمن العناصر واإلقتصادية 

  الغذائية الضرورية للقيام بفعاليات احلياة الصحية. فاألمن الغذائي يتطلب توفر اجلوانب التالية:
الوفرة: توفر كميات كافية من الغذاء بنوعية جيدة سواء كان مصدر تلك الكميات  

 املستورد (مبا فيها املساعدات). اإلنتاج احمللي أو
الوصول: إمكانية احلصول على الغذاء الكايف لألفراد واألسر ويشمل ذلك القدرة  

 اإلقتصادية والقانونية وتقاليد اتمع الذي يعيش فيه الفرد.
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 واملاء النظيف جليدة مبا فيها الوجبات املنتظمةاإلستخدام: توفر شروط التغذية ا 
 والرعاية الصحية.  ونظام تصريف نظيف

الدميومة واإلستمرارية: امكانية احلصول على الغذاء الكايف يف كافة األوقات دون  
مكانية بسبب هزة معينة مثل أزمة اقتصادية أو إلأن يكون أمام خماطر فقدان هذه ا

 بيئية أو دورية مومسية.
 انعدام األمن الغذائي

الناس من نقص التغذية نتيجة عدم توفر الغذاء أو عدم حيدث انعدام األمن الغذائي عندما يعاين 
األشخاص الذين تكون مقاديرهم واألشخاص غري اآلمنني غذائياً هم  التمكن من احلصول عليه.

وأولئك األشخاص الذين تظهر  السعرات احلرارية،الغذائية أقل من اإلحتياجات الضرورية الدنيا من 
اقة النامجني عن عدم كفاية وجبام الغذائية أو عدم توازا عليهم أعراض بسبب نقص التغذية والط

  أو عدم قدرة اجلسم املرضية على االستفادة من الغذاء. 

 احلالة احلرجة (اهلشاشة)

كثر من أأقل من األشخاص اآلمنني غذائياً، و مقاديرهم الغذائيةهم األشخاص الذين تكون 
األمن الغذائي، مما جيعلهم عرضة إلنعدام األمن الغذائي عند  األشخاص الذين يعانون من إنعدام

وتتحدد درجة ضرر األفراد واألسر واجلماعات مبدى تعرضهم هلذه التعرض ألي صدمات مستقبلية. 
  العوامل وقدرم على التكيف مع أوقات األزمات. 

 آليات التكيف الغذائية

  أو نقوداً كافية لشراء الغذاء.األسر اليت ال متتلك غذاًء اليت تلجأ اليها غذائية ال التدابري هي

  املسح  نهجيةم 6.1

وتعترب هذه املرحلة من أهم مراحل العمل  .1/10/2009بدأ العمل يف املرحلة التحضريية بتاريخ 
اإلحصائي، وتضمنت جمموعة من العمليات املتشابكة واملتكاملة اليت تطلبت تكاثف جهود كافة 
املختصني يف خمتلف مراحل العمل، وإعداد خطة العمل، والربنامج الزمين لتنفيذها، إضافة إىل توفري 

  وتوزيع مهامها وأماكن عملها.الكوادر البشرية املؤهلة للتنفيذ وتدريبها 
التحضريية على تصميم عينة املسح، وهذا يتضمن حتديد حجم العينة وأسلوب  املرحلةكما اشتملت 

وحدات  الختياروحدات املعاينة األولية (العناقيد) ومن مث حتديثها ميدانياً  تيارخا، تلى ذلك اختيارها
إعداد املفاهيم املستخدمة والتعاريف وجتهيز كافة ، واشتملت أيضاً على الثانوية (األسر)املعاينة 

املتطلبات واللوازم كاالستمارات ووضع التعليمات املتعلقة بكيفية استيفائها وتوفري اخلرائط 
للتجمعات السكانية وكشوف حصر املباين واملساكن اخلاصة ذه التجمعات وفقاً للتقسيمات 
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كما مت إعداد برامج التجهيز اإللكتروين وخطة عملها وذلك  اإلحصائية واإلدارية املعتمدة يف الدائرة.
بواقع  كاملمجعت بيانات املسح على مدار عام وقد  لغايات إدخال البيانات وتدقيقها وتنقيحها.

تستهلكه األسرة من اموعات الغذائية خالل  عن مامت مجع بيانات جوالت، يف كل جولة  أربع
   أسبوع اإلسناد الزمين هلذه اجلولة.

  املسح أدوات  7.1

ضعت بصورا النهائية بعد اختبارها و، ولهحبيث حتقق األهداف الرئيسية  أدوات املسحمت تصميم 
تسهيل عملية إدخال البيانات على احلاسب  ومراجعتها من قبل املختصني مع األخذ بعني اإلعتبار

  :أدوات املسحاآليل وتدقيقها، وتضمنت 
 إستمارة اخلصائص األساسية لألسرة (اخلصائص الدميوغرافية ، اإلقصادية...) .1
استمارة اإلنفاق على السلع الغذائية، واليت غطت إنفاق األسرة على السلع الغذائية  .2

 املختلفة.
السلع غري الغذائية، واليت غطت إنفاق األسرة على السلع غري استمارة اإلنفاق على  .3

 الغذائية واخلدمات.
  إستمارة األمن الغذائي واليت مشلت: .4

a( ة وطريقة احلصول على تلك عدد أيام استهالك األسرة من جمموعات غذائية حمدد
 .اموعات

b( يف مواجهة عدم توفر املال الكايف لتغطية أي  ةوسائل التكيف اليت استخدمتها األسر
 تكرارها.مرات من حاجاا األساسية (الطعام، الدواء، الوقود، التعليم) وعدد 

c( وعدد مرات تكرارها. ةاملساعدات اليت تلقتها األسر  

  ألمن الغذائياحساب مؤشرات منهجية  8.1

	 :ستهالك الغذاءإمعدل مؤشر  1.8.1

معدل استهالك الغذاء بعدد أيام تناول اموعات الغذائية األساسية بوزن كل جمموعة  مؤشرحيسب 
  : لكيفية احتساب هذا املؤشر اًوفيما يلي ايضاحغذائية، 

(عدد أيام استهالك اموعة حساب متوسط عدد أيام استهالك األسرة لكل جمموعة غذائية  .1
الغذائية األوىل يف اجلولة األوىل + عدد أيام استهالك اموعة الغذائية األوىل يف اجلولة الثانية 
+ عدد أيام استهالك اموعة الغذائية األوىل يف اجلولة الثالثة + عدد أيام استهالك اموعة 
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سبوع غذائي واحد أليمثل متوسط  )4( ىمقسومة عل ذائية األوىل يف اجلولة الرابعة)الغ
  .وهكذا لبقية اموعات

 8 يفجمموعة غذائية  12دمج الـ اعادة تصنيف اموعات الغذائية الرئيسية من خالل  .2
 :)2(كما هو مبني باجلدول جمموعات لغايات التحليل 

 اموعات الغذائية ومكوناا وأوزاا: 2 جدول

 وزن اموعة الغذائية  املكونات  اموعات الغذائية الرئيسية

  2  قمح، خبز، برغل، مفتول،معكرونة، أرز، بطاطا، جزر  احلبوب والنشويات، البطاطا واجلذريات

  3  فول، عدس، فاصوليا، بازيالء، مكسرات  البقوليات

  1  مبا فيها السلطة أنواعها، جبميع  اخلضراوات
  1 أنواعهاجبميع  هفواك
  4  والبيض واألمساكاللحوم جبميع أنواعها والدواجن بيضالمساك واألووالدواجن  اللحوم

  4  لبنة، جبنة، زبدة، مجيد، حليب  البان
  0.5 / حملي ومستوردجبميع منتجاته  سكر، عسل ومتر

  0.5 كل أنواع الزيوت والسمنة  زيوت

 كحد أعلى لعدد أيام استهالك اموعة الغذائية الواحدة. أيام 7إعتماد  .3
 ضرب كل جمموعة غذائية بالوزن اخلاص ا (وزن عاملي حمدد مسبقاً).  .4
حساب مؤشر معدل استهالك الغذاء من خالل مجع عدد أيام اموعات الغذائية املوزونة  .5

 .112لـ اعلى أن ال تتجاوز قيمته 
 إعادة تصنيف مؤشر معدل استهالك الغذاء إىل ثالث فئات كالتايل:  .6

 .45يساوي  أومن أقل   مؤشر معدل استهالك الغذاءاألسر غري اآلمنة غذائياً:  )1
 .61أو يساوي من أقل و 45من  أكرب مؤشر معدل استهالك الغذاءاألسر اهلشة:  )2
  .61أكرب من  مؤشر معدل استهالك الغذاءاألسر اآلمنة غذائياً:  )3

	 :مؤشر آليات التكيف 2.8.1

ومت  .ليةعلى تكرار استخدام آلية التكيف بالوزن احملدد لكل آ حيسب مؤشر آليات التكيف بناًء
اليت قامت  (Focus Group Discussion) احلوار والنقاشعلى جمموعات  حساب هذه األوزان بناًء

 ،الغذاء العاملي بعقدها يف أقاليم اململكة الثالثدائرة اإلحصاءات العامة بالتعاون مع برنامج 
هي اآللية األصعب تطبيقاً من قبل األسرة، ومن مث مت  5، حيث أن 5إىل  1وتراوحت األوزان من 

  ا:اوزأآليات التكيف و )3( حتساب متوسط تلك األوزان للمملكة بشكل عام، ويبني اجلدولا
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  وأوزاا التكيف آليات: 3 جدول

  الوزن  آليات التكيف
  1 اللجوء إىل نوعيات من الطعام أقل تفضيالً أو أقل سعراً

  5  الطعام أو اإلعتماد على مساعدة الغري اقتراض
  3 شراء الطعام بالدين

  2 تفويت وجبة أو ختفيض حجمها
  4 تضحية البالغني بالطعام لتوفريها للصغار

  5 اليوم كامالًعدم تناول الطعام خالل
  1 استهالك خمزون زراعي للموسم القادم

  3  خفض النفقات املتعلقة بتكاليف اإلنتاج الزراعي
  3 بيع املمتلكات البيتية

  4 بيع مستلزمات اإلنتاج أو مصادر الدخل
  2 بيع عدد أكرب من املعتاد من احليوانات

  2 خفض اإلنفاق على العالج
  5 إخراج األبناء من املدرسة
  1 البحث عن بدائل للعمل

  4 هجرة أفراد األسرة

  
  ومت حساب املؤشر كالتايل:

عدد مرات استخدام آلية مجع عدد مرات استخدام آلية التكيف يف اجلوالت األربعة ( .1
التكيف األوىل للجولة األوىل + عدد مرات استخدام آلية التكيف األوىل للجولة الثانية + 

ية التكيف التكيف األوىل للجولة الثالثة + عدد مرات استخدام آلعدد مرات استخدام آلية 
  وهكذا لبقية اآلليات.األوىل للجولة الرابعة) 

من خالل جمموعات احلوار  هاخلاص ا والذي مت حتديدمتبعة بالوزن  تكيف ضرب كل آلية .2
 .والنقاش 

 حساب مؤشر آليات التكيف من خالل مجع آليات التكيف املوزونة. .3
تصنيف مؤشر آليات التكيف حسب شدة آليات التكيف (كلما كانت قيمة مؤشر  إعادة .4

 :كالتايل آليات التكيف أعلى كانت الشدة عالية) إىل ثالث فئات
 .الشدة أسر استخدمت وسائل تكيف منخفضة )1
 .الشدة أسر استخدمت وسائل تكيف متوسطة )2
 .الشدة عاليةأسر استخدمت وسائل تكيف  )3
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اخلاصة بالغذاء فقط  على حتليل آليات التكيف ضمن هذا التقرير أنه مت التركيزومن اجلدير بالذكر 
حيث اتبعت اخلطوات السابقة نفسها ولكن هلذه ، )3(وهي آليات التكيف الستة األوىل ضمن جدول 

   اآلليات فقط.

  :املساعدات مؤشر 3.8.1

املساعدات من أي مصدر على  ل األسرةتناول اجلزء األخري من استمارة األمن الغذائي حصو
نقدية أو عينية (تكون األسرة غري ملزمة سواء كانت هذه املساعدة (باستثناء الديون والقروض) 

  هيئات غري حكومية، ومت حساب املؤشر كالتايل:أو من  ةيحكومجهات مقدمة من بردها) و
ات تلقي عدد مريف اجلوالت األربعة ( ت تلقي األسرة لكل مساعدة على حدةمجع عدد مرا .1

األسرة املساعدة األوىل للجولة األوىل + عدد مرات تلقي األسرة املساعدة األوىل للجولة 
 الثانية + عدد مرات تلقي األسرة املساعدة األوىل للجولة الثالثة + عدد مرات تلقي األسرة

 وهكذا لبقية املساعدات.املساعدة األوىل للجولة الرابعة) 
 املساعدات.لكل مجع عدد مرات تلقي األسرة ل حساب مؤشر املساعدات من خال .2
 إىل فئتني كالتايل:املساعدات  إعادة تصنيف مؤشر .3

 األسر اليت تلقت مساعدات: مؤشر املساعدات أكرب من صفر. )1
  يساوي صفر. هلا األسر اليت مل  تتلق مساعدات: مؤشر املساعدات )2

اليت تلقتها األسرة خالل سنة املسح واليت  الغذائيةالبيانات على املساعدات وقد مت التركيز يف حتليل  
تشمل حصص التغذية املدرسية، حصص غذائية لألطفال الذين يعانون سوء التغذية أو األمهات 

حيث املرضعات، وأي مواد غذائية جمانية حصلت عليها األسرة من جهات حكومية أو خاصة، 
 .ت فقطاتبعت اخلطوات السابقة نفسها ولكن هلذه املساعدا
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من  واهلشاشة يف اململكة نعدام األمن الغذائياأقضية تعاين أسرها من  عشرةأعلى  )4(جدول يبني 
سجل تاملرتبة األوىل بني األقضية، على الرغم من أنه مل  الرويشد قضاء حتلاحيث  ،3قضاًء 89أصل 

نعدام األمن الغذائي انعدام األمن الغذائي، إال أن نسبة األسر اهلشة حنو من اأي نسبة لألسر اليت تعاين 
، %2.6غذائياً  اآلمنةيليه قضاء الضليل حيث بلغت نسبة األسر غري ، من أسر القضاء %25.2بلغت 

   لألسر اهلشة. %18.6 مقابل

  2011 /2010 األردن ،القضاء حسب واهلشة غري اآلمنة غذائياًلألسر  النسبة املئوية :4 جدول
	األسر الهشة	األسرغير اآلمنة غذائيًا	القضاء المحافظة

 25.2 0.0الرويشد المفرق
 18.6 2.6الضليل الزرقاء

 10.0 4.1األزرق الزرقاء

 10.5 3.3وادي عربة العقبة

 9.9 3.7سحاب العاصمة

 9.9 2.6غور الصافي الكرك

 6.3 1.6عرجان عجلون

 4.9 2.7الرصيفة الزرقاء

 4.4 3.1الموجب الكرك

 5.8 1.3حسبان العاصمة

 2.1 0.3 المملكة
   ، ومسح األمن الغذائينفقات ودخل األسرة مسح /املصدر: دائرة اإلحصاءات العامة         

خنفاض العدم األمن الغذائي بأا قد تعرضت انمن األسر غري اآلمنة غذائياً واهلشة حنو  %25.4أفاد 
مل تتعرض ألي من األسر  %74.6مقابل  شهراً السابقة للمقابلة، 12كبري يف الدخل خالل الـ 

         .)5الشكل (، يف الدخل خنفاض يذكرا

 

 

 

 

 

 

                                                            
  (بيانات األمن الغذائي التفصيلية)املالحق  راجعلإلطالع على بقية أقضية اململكة   3
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حيث  ،الدخل اجلاري السنوي لألسرةحسب فئات واهلشة تباينت نسبة األسر غري اآلمنة غذائياً  
اً أعلى نسبة أسر غري آمنة دينار  3000-<4000ضمن فئة دخل األسرة السنوي سجلت األسر الواقعة 

، يف حني مل تظهر أي نسبة لألسر غري اآلمنة على التوايل %)22.6%، 35.7(غذائياً وهشة إذ بلغت 
  ،%4.1بلغت وجود نسبة لألسر اهلشة  ةمالحظ مع ،فأكثر اً سنوياًدينار 8000غذائياً عند فئة الدخل 

ذلك إىل احتمالية اتباع تلك األسر لنمط غذائي اختياري يتضمن جمموعات غذائية دون  يعزىوقد 
 .)6اجلدول (غريها، 

 اجلاري السنوي لألسرةدخل الفئات  حسبواهلشة غري اآلمنة غذائياً  وزيع النسيب لألسرالت :6 جدول
 2011 /2010 ، األردن(بالدينار األردين)

	اهلشةاألسر   اآلمنه غذائياًغري األسر  السنوي دخل األسرةفئات 

 16.5 7.8 2000 أقل من

3000>-2000 35.3 19.8 

4000>-3000   35.7 22.6 

5000>-4000 4.9 12.0 

6000>-5000 13.1 13.1 

7000>-6000 1.4 6.8 

8000>-7000 1.7 5.2 

8000+ 0.0 4.1 

 100.0 100.0  المملكة
  ، ومسح األمن الغذائينفقات ودخل األسرة مسح /املصدر: دائرة اإلحصاءات العامة 

فإن عليه  ، وبناًءسنوياًاً للفرد دينار 813.7أن خط الفقر العام بلغ  2010عام لأظهر تقرير الفقر و
نعدام األمن احوايل نصف األسر اهلشة حنو ومن األسر غري اآلمنة غذائياً هي أسر فقرية، % 64حوايل 
 .)8الشكل (هي أسر حتت خط الفقر،  الغذائي
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األقضية اليت جتاوزت فيها نسبة األسر اليت استخدمت آليات تكيف غذائية الـ  )7( يبني اجلدول
الديسة، األزرق، الرويشد ووادي  أقضيةيف كل من  %90، ويالحظ أن النسبة قد جتاوزت الـ 60%
 . 4عربة

  2011 /2010 ، األردنحسب القضاء النسبة املئوية لألسر اليت استخدمت آليات تكيف غذائية :7جدول 

 نسبة األسر القضاء  احملافظة

 96.2الديسة العقبة
 93.1األزرق الزرقاء
 91.2الرويشد املفرق
 91.0وادي عربة العقبة
 89.2القويرة العقبة
 86.8بريين الزرقاء
 78.0بصريا الطفيلة
 76.5الرصيفة الزرقاء
 70.8ايل معان
 69.1غور الصايف الكرك
 67.6الضليل الزرقاء
 66.3القطرانة الكرك
 65.7اجلفر معان
 64.4قصبة الطفيلة الطفيلة
 64.3الكورة اربد

 29.4  اململكة
   ومسح األمن الغذائي، نفقات ودخل األسرة مسحاملصدر: دائرة اإلحصاءات العامة/ 

أو من الوطنية من األسر اليت تتلقى إعانات من صندوق املعونة  %55.8أن  )19(من الشكل  يالحظ
، املساجد، الكنائس، واجلمعيات صناديق الزكاة التابعة للجمعيات اخلرييةهيئات غري حكومية مثل (

تتلقى إعانات األسر اليت  من %66.6أو صناديق األيتام) قد استخدمت آليات تكيف غذائية، مقابل 
  .أو الديوان امللكي) وقافألصندوق الزكاة التابع لوزارة امن جهات حكومية أخرى مثل (

 
 
 
 
 
 

 

                                                            
  )بيانات األمن الغذائي التفصيليةاملالحق ( راجعلإلطالع على بقية أقضية اململكة   4
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األمن الغذائي استمارة 1.3  
  (للباحثة حددي مصدر حصول األسرة على الطعام) ؟ ةالسابق أيام 7الـ آم عدد األيام التي تناولت فيها األسرة المواد الغذائية التالية خالل 

 أخرى (حددي) 7رضة من الجيران        ق 6بالدين           شراء  5مساعدات ومعونات            4هدية            3انتاج منزلي       2نقدًا       شراء1 مصدر الطعام               
  

    الرئيسي المصدر األيام عدد المواد الغذائية المجموعة الغذائية

    قمح (خبز و غيره)، برغل مفتول، معكرونة، رز حبوب ونشويات  1801 8
    بطاطا ، جزر  بطاطا و جذريات 1802 8
    فول، عدس، فاصولياء، بازيال، مكسرات بقوليات 1803 8
    بما فيها السلطة خضراوات 1804 8
    جميع انواع الفواآه فواآه 1805 8
    عجل، خاروف، دواجن، ماعز و اللحوم المجمدة لحوم وأسماك 1806 8
    المزرعة و البلدي بيض 1807 8
    حليب، لبن، لبنة، جبنة، زبدة، جميد البان 1808 8
    و منتجاته سكر 1809 8
    زيت زيتون، زيت خضار، سمنة  زيوت 1810 8
    محلي و مستورد عسل 1811 8
    محلي و مستورد  تمر 1812 8

8 1813 
أيام 7 الـ ما هو متوسط عدد الوجبات اليومية التي يتناولها أفراد األسرة خالل 
  السابقة ؟  

A سنة 15-6 أطفال أعمارهم بين    |___| 

B 16 سنة فأآثر |___| 

8 1814 
لم تجد فيه المال الكافي  خالل التسعين يوما السابقة ليوم الزيارة هل تعرضت األسرة لوقت

 لتغطية أي من احتياجاتها األساسية (طعام، دواء، وقود، تعليم)؟

  استمري ← نعم. 1
    1830 انتقلي إلى ← ال .2

  عدد المرات  ال نعم هل قامت األسرة أو أحد افرادها باللجوء إلى أي من وسائل التكيف التالية خالل التسعين يوما الماضية؟ 8
   2 1 اللجوء إلى نوعيات من الطعام أقل تفضيال أو أقل سعرا  1815 8
   2 1 الطعام أو االعتماد على مساعدة الغير اقتراض  1816 8
   2 1 شراء الطعام بالدين  1817 8
   2 1 تفويت وجبه أو تخفيض حجمها  1818 8
   2 1 تضحية البالغين بالطعام لتوفيرها للصغار 1819 8
   2 1 عدم تناول الطعام خالل اليوم آامال  1820 8
   2 1 استهالك مخزون زراعي للموسم القادم  1821 8
   2 1 خفض النفقات المتعلقة بتكاليف االنتاج الزراعي  1822 8
   2 1 بيع الممتلكات البيتية (تلفاز، راديو، أثاث) 1823 8
   2 1 بيع مستلزمات االنتاج أو مصادر الدخل   1824 8
   2 1 بيع عدد أآبر من المعتاد من الحيوانات  1825 8
   2 1 خفض االنفاق على العالج  1826 8
   2 1 إخراج األبناء من المدرسة 1827 8
   2 1 البحث عن بدائل للعمل  1828 8
   2 1 هجرة أفراد األسرة  1829 8
نوع من المساعدات (باستثناء الديون خالل التسعين يوما الماضية، هل تلقت األسرة أو أحد أفرادها أي 8

  عدد المرات  ال نعم والقروض)؟

   2 1 حصص تغذية مدرسية  8 1830
   2 1 حصص غذائية لألطفال الذين يعانون سوء التغذية أو األمهات المرضعات  8 1831
   2 1 مواد غذائية مجانية  8 1832
   2 1 مساعدات مالية من مشاريع الدعم االجتماعي (حكومة أو قطاع خاص)  8 1833
   2 1 عناية صحية مجانية (حكومية أو مشاريع)  8 1934
   2 1 دعم مشاريع صغيرة  8 1835
   2 1 مواد إنتاج زراعية مجانية  8 1836
   2 1 أدوات زراعية مجانية 81837
   2 1 أعالف مجانية   81838
   2 1 خدمات بيطرية مجانية  81839
   2 1 أخرى (حددي) 81840
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	بيانات األمن الغذائي التفصيلية 2.3
  اليت تلقت واستخدمت آليات تكيف واألسر اليت النسبة املئوية لألسر غري اآلمنة غذائياً، اهلشة حنو انعدام األمن الغذائي،

  2011/ 2010، األردنالقضاءحسبمساعدات غذائية
منةآغريالقضاء احملافظةاإلقليم

غذائيا
حنو انعدام هشة

 األمن الغذائي
ليات آاستخدمت 

 تكيف غذائية
تلقت مساعدات 

 غذائية

ـط
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
سـ
الو

م 
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

قلي
إ

 

 العاصمة

 3.6 11.0 2.0  20.قصبة عمان

 1.1 9.3 1.7 00.ماركا

 1.6 30.6 40. 00.القويسمة

 1.6 5.3 70. 0.0 اجلامعة

 1.1 14.5 2.5 60.وادي السري

 3.0 55.5 9.9 3.7سحاب

 16.3 22.5 1.5 00. اجليزة

 27.7 9.5 00. 00.م الرصاصأ

 5.1 8.7 1.7 00.املوقر

 00. 7.6 00. 00.الشاميرجم

 5.4 52.9 2.3 00.ناعور

 5.8 46.0 6.5 0.0 م البساتنيأ

 1.6 39.7 5.8 1.3حسبان

 البلقاء

 2.7 10.4 00. 00.قصبة السلط

 00. 6.0 00. 00. العارضة

 3.3 17.5 00. 00.زي

 3.7 5.9 2.1 00. عريا ويرقا

 37.5 10.7 00. 00.الشونة اجلنوبية

 20.3 35.2 2.2 00.دير عال

 11.8 42.9 6.5 00. عني الباشا

 1.7 26.6 00. 00.ماحص والفحيص

 الزرقاء

 1.2 48.8 1.3 40.قصبة الزرقاء

 8.6 86.8 5.0 0.0 بريين

 9.6 67.6 18.6 2.6الضليل

 15.2 93.1 10.0 4.1 األزرق

 5.4 76.5 4.9 2.7الرصيفة

 1.7 51.9 00. 00.اهلامشية
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  النسبة املئوية لألسر غري اآلمنة غذائياً، اهلشة حنو انعدام األمن الغذائي، واألسر اليت استخدمت آليات تكيف واليت 
  2011/ 2010 ، األردنالقضاءتلقت مساعدات غذائية حسب 

منةآغريالقضاء احملافظةاإلقليم
غذائيا

حنو انعدام هشة
 األمن الغذائي

ليات آاستخدمت 
 تكيف غذائية

تلقت مساعدات 
 غذائية

قلي
إ

 ـم
ــ

وس
ال

طـ
 

 مأدبا

 2.6 46.1 2.7 00.قصبة مادبا
 00. 32.4 1.5 00.جرينة
 00. 33.0 2.2 00.ماعني
 00. 34.7 00. 00.الفيصلية
 00. 55.0 00. 00. ذيبان

 00. 54.1 00. 00.العريض
 00. 42.8 00. 00.مليح

يـ
إقل

ــ
ــ

ال
ـم
ــ

ــ
ــ

لش
م ا
ــ

 

 اربد

 5.3 22.4 1.6 10.قصبة اربد
 2.5 41.5 5.9 90.الرمثا
 5.6 64.3 00. 00.الكورة
 11.0 41.9 4.4 00.بين كنانة

 27.3 6.7 00. 00.الشونة الشمالية
 16.0 19.4 00. 00.بين عبيد

 12.3 12.3 00. 00.املزار الشمايل
 00. 8.1 00. 00.الطيبة

 00. 4.1 00. 00.الوسطية

 املفرق

 16.7 25.6 00. 00.قصبة املفرق

 53.3 59.6 3.7 00.بلعما

 14.5 45.5 00. 00.ارحاب

 9.1 37.8 00. 00.املنشية
 64.5 31.7 3.6 2.2الصاحلية

 58.3 9.9 1.8 00.صبحا

 56.3 25.6 00. 00.اجلمالمأ

 59.6 36.2 2.4 00.دير الكهف

 65.4 19.0 00. 00.م القطنيأ

 60.1 37.3 6.5 00.البادية الشمالية الغربية

 77.6 47.0 4.5 00.مسا السرحان

 52.9 32.1 00. 00.حوشا

 57.9 40.8 3.4 00.اخلالدية

 83.3 91.2 25.2 00. الرويشد

  جرش
 39.8 29.8 00. 00.قصبة جرش

 14.5 11.9 00. 00.املصطبة

 55.9 26.4 1.3 00.برما
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اليت تلقت واستخدمت آليات تكيف واألسر اليت النسبة املئوية لألسر غري اآلمنة غذائياً، اهلشة حنو انعدام األمن الغذائي، 
  2011/ 2010 ، األردنالقضاءمساعدات غذائية حسب 

منة آغري  القضاء احملافظة اإلقليم
 غذائيا

حنو انعدام هشة
 األمن الغذائي

ليات آاستخدمت 
 تكيف غذائية

تلقت مساعدات 
 غذائية

ال
شم
م ال
قلي
 إ

 عجلون

 21.3 17.5 5.4 00.قصبة عجلون
 5.6 1.4 00. 00.صخرة
 62.6 16.8 6.3 1.6عرجان
 55.0 10.5 00. 00.كفرجنة

يـ
إقل

ــ
ــ

ــ
ــ

م 
ــ

جلن
ا

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ـ

ب
و

 الكرك 

 35.8 21.5 2.1 00.قصبة الكرك
 15.0 20.2 00. 00.املزار اجلنويب

 3.8 35.2 00. 00.مؤاب
 16.5 35.3 00. 1.4القصر
 49.6 42.4 4.4 3.1املوجب

 76.3 69.1 9.9 2.6غور الصايف
 63.8 51.6 6.2 00.غور املزرعة

 43.4 36.6 00. 00.عي

 64.6 45.1 5.7 00.فقوع

 69.2 66.3 5.5 00.القطرانة

 الطفيلة
 5.6 64.4 1.7 00.قصبة الطفيلة

 49.7 78.0 6.8 00.بصريا
 5.6 51.9 2.1 2.1احلسا

 معان

 5.6 45.0 2.2 00.قصبة معان

 56.1 70.8 1.8 00.ايل

 62.5 65.7 00. 2.9اجلفر

 61.9 26.4 1.2 00. املريغة

 54.4 56.6 2.8 00.اذرح

 43.7 21.8 00. 00.البتراء

 34.4 18.4 00. 00. الشويك

 62.5 49.4 00. 00.احلسينية

 العقبة

 19.0 58.6 2.7 00.قصبة العقبة
 86.9 91.0 10.5 3.3وادي عربة
 68.3 89.2 2.1 00.القويرة
 89.5 96.2 2.4 00.الديسة

 10.2 29.4 2.1 0.3  اململكة



 

 
 

 

 

  



 

 

  

 2011  /2010 ألردن احملافظة، األسب
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ة لألسر غري اآلآلمنة غذائياً حس النسبة املئوية:1

  خلرائط

1 خارطة

اخل 3.3



 

 

  

  

2010 /2011 0 األردن افظة، احملاحسب  ائي
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دام األمن الغذ اهلشة حنو إنعدر املئوية لألسر سبة النسب :2 خارطة خ



 

 

20 011/ 2010 ن احملافظة، األردن  حسب غذائية
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ليت استخدمت آليات تكيف غ الاملئوية لألسر النسبة  :3 رطة  خار

 



 

 

  

201 /2011 0 األردن فظة، حملافاحسب  ئية
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مساعدات غذائ اليت تلقت مسر سبة املئوية لألس النس :4 خارطة  


