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 الملخص التنفيذي
 

 0.5%هغذائياًو و%5.7منأسرامملكةغرآم هاتعترهشة  اأمنالغذائي.انعدامم
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افظتةيحن،احافظتن هغذائياًأيالعقبةمتسجل  .نسبةلأسرغراآم

 ةغذائياًسجلتأعلى يحنكانت،%12.9يقضاءامريغةحيثبلغتنسبةلأسرغراآم
سبةاأعلىلأسر وانعداماأمنالغذائياهال سبةبلغتيقضاءشة  .%25.6أمالرااصب

  شوياتيومياًتستهلكميعاأسر بوبوال ا بز ا بأنواعه)القمح، اأرز إخ(بأنواعه، ... ،،
 أيامأسبوعياً.6السكرمتوسطةموعهايتل

 ًةغذائيا اولاأسراآم اولاأسر6متوسطوالدواجناللحومموعةتت أيامأسبوعياًيحنتت
اجموعةمتوسطيومنأسبوعياً. ةغذائياًهذ  غراآم

 14%ةغذائيًاواأسراهشةتلقتمعونةنقديةأو دو،امعونةمناأسرغراآم يةمنا عي
 .الوط

 80%ًةغذائيا ويأقلمنمناأسرغراآم ارا5000ًدخلهاالس  .دي

 33.5%ةامسحآلياتتكيفغذائيةاستخدمتمنأسرامملكة  .خالس

 ةامسح.افظةامفر،أكثرمننصفاأسري  استخدمتآلياتتكيفغذائيةخالس

 آلياتتكيفغذائية.استخدمتقضاءالرويشدمنأسر%90أكثرمن 

 بناستخدام عكسية وعاقة آلياتالتكيفوحجماأسرة، بناستخدام طردية يوجدعاقة
 آلياتالتكيفوامستوىالتعليميلرباأسرة.

 نصف ةغذائياًاستخدمتآلياتتكيفغذائيةبدرجةشدةعالية.حوا  اأسرغراآم

 9.6%تلقتمساعداتغرغذائية.%5.9منأسرامملكةتلقتمساعداتغذائية،و 

 وعجلونمعانيافظتهامفر،تلقتمساعداتغذائية،تلاافظةأسرنصفمنأكثر. 

   مساعداتغذائية.تلقتالرويشدمنأسرقضاء%71حوا

  تلقتمساعداتغذائية%17حوا غذائيًا ة غراآم مناأسر%17.5مقابل،مناأسر
و  .عدماأمنالغذائياناهشة
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 . خلفية عامة عن المسح1 
 

مقدمة1.1

قرابةبليونشخ  بنكلستةأشخاصحالياًيعا واحدًا وع،أيمايعادلشخصًا .وقد1منا
،وماأعقبهمنأزمةماليةواقتصاديةي2008-2007أدىاإرتفاعاأخريأسعاراأغذيةيالفرة

توجيهاإهتمامبالتحدياتاليوميةالي ،2011و2010وامتدادآثارهاعلىمدىعامي2009عام إ
وعوالفقر،فاغرابةأنيتصدر اولالتغلبعلىا اءالعاموهي تواجههامايناأسريميعأ

وع"اأهدافاإمائية  .(Millennium Development Goals)األفية"القضاءعلىالفقروا

هودامشركةبنوقد فيذهذاامسحتكللتا دائرةاإحصاءاتالعامةوبرنامجاأغذيةالعامييت
الةالتغذويةياأردن،حيثيلتق اأسئلةامهمةالتالية:عناإجابةعلىركزهذاامسحيما

 نغذائياً؟  منهمغراآم

 نغذائياً؟  ماذاأابحواغرآم

 نغذائياً؟  كمعددغراآم

 نغذائياًأينيركزغر  ؟جغرافياًاآم

 وع؟ نغذائياًمنالفقروا فيفمعاناةغراآم  كيفمكن

اولة اأسئلةهوتوفرإناهدفمن اددمامخططنومتخذيالقرارمالبياناتاإجابةعلىهذ
اتاموضوعيةام قيقيةمايؤمنامعا اجاتا اسبة.وتطويرالسياساتامقرنةبا

افظاتامملكةاإث مرافقةهذاامسحمسحوذلكمنخال،جميعأقضيتهاةعشريغطىامسح
 اأسرة ودخل نفقات الذي التجربة يعد اأوسط، الشر، ي نوعها من الذياأو ساعداأمر
القائمنعلىإعداد علىربطمؤشراتاأمنالغذائيمعمؤشراتدخلوإنفا،اأسرهذا التقرير

معخصائ تلكاأسرالدموغرافيةواإجتماعية.وكذلك

 أهداف المسح 2.1
تقييم .1 يتوفر اهشاشة وأوضاع الية ا الغذائي اأمن الة  وتفصيلي موضوعي

 امملكة.

اهشالتعرفعلىأماكن .2 غرايلأسر ا اأمنالغذائيالركز إنعدام و  واليقدة
معونةمستقبًا.  تاجإ

                                                           

1
   اديةوالثاتونامسودةاأو /الدورةا ظمةاأغذيةوالزراعةللشر،اأد  .2012،للمؤمراإقليميم



 

2 

 

اذالقراراتحولأفضلالسبل .3 كومةاأردنيةيا مساعدةبرنامجاأغذيةالعاميوا
وتوجياستهداف احتاجة القرارالفئات اانعي ومساعدة اأنشطة ديده  ي

اءشبكةمايةلأمنالغذائي. ياراتلب  ا

 إطار المسح  3.1
تلـــفامســـتويات2004وفـــرالتعـــدادالعـــامللســـكانوامســـاكن إطـــاراًتفصـــيلياًللمســـاكنواأســـرعلـــى

افظـــةمــنعــددمـــنة،افظـــ12مامملكــةإداريــاًإيقســـمتاإداريــةيامملكــة.حيــث وتتكــونكــل
األوية،وكللواءمنقضاءأوأكثـر.ويكـلقضـاءيوجـدعـددمـنالتجمعـاتالسـكانية)مـدنوقـرى(.

هــا عــددمــنالبلوكــات،يكــلم إ مــعســكا مــناًمســك  80يامتوســطومتقســيمكــل .واســتث
ــــاد،وامستشــــفياتونــــزاءاإطــــارالبــــدوالرحــــلوكــــذلكاأشــــخاصامقيمــــونيمســــا كنماعيــــةكالف

ذلك. السجونوماإ

 تصميم العينة 4.1
ـــة اأهـــدافم،لتخـــدماأهـــدافاأساســـيةللمســـح2013ســـحلعـــاماماـــممتعي وعلـــىضـــوءهـــذ

ــةذاتحجــمكبــرنســبياًلتــوفربيانــاتعلــىمســتوىكــلقضــاء ــة.تصــميمعي اســتخدميتصــميمعي
اقيـــد ـــةع عي قوديـــةمـــنمـــرحلتن،حيـــثســـحبتيامرحلـــةاأو ـــةالطبقيـــةالع امســـحأســـلوبامعاي
قـود جموامسحوبهبانتظاموذلكباعتبارعدداأسراموجودةيكـلع اسبمعا ةامت بأسلوبامعاي

قود،أماامرحلةالثانيةفقدتضملاًوزن قـودحجمهـاذلكالع ةاأسرامستهدفةمـنكـلع تسحبعي
تظمـــةليـــتمكـــلأســـراحتياطيـــةمـــن5أســـر،كمـــامســـحب10 ـــةام ـــةأوليـــةبأســـلوبامعاي وحـــدةمعاي

 دالزيارةاأو قوداستخدامهاع ـةالرئيسـيةأيسـببمـناسـتجابةيحالتعذرللع أيمـنأسـرالعي
تــائجتــركــلقضــاءطبقــةمســتقلةوذلــكلضــمانامكانيــةاســوأغــراههــذاامســحاعاأســباب. تخراجال

.علىمستوىكلقضاء
ــةمحســابمعامــلالتبــاينوتــأثرالتصــميملكــلقضــاءمتغــراإ نفــا،واســتخدمتولتقــديرحجــمالعي

ـةعلــىمسـتوىالقضـاءعيــثيكـونمعامـلالتبــاينمتغـرا تـائجيتقــديرحجـمالعي ال لــىنفـا،عإهـذ
اقيـــدعلــىمســتوىالقضــاء%10مســتوىالقضــاءأقــلمــن لعــددالع اقيــدوذلــكلضـــمان8عــدأد ع

اط اإداريةبشكلجيدمكنمنرسمخارطةالفقر. اقيديام وجودانتشارللع
دول ةاأولية(1)ويبنا اقيد(توزيعوحداتامعاي ةحسباحافظة.وعدداأسر)الع يالعي
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 حسب المحافظة في العينة اأسرعدد و المعاينة اأولية )العناقيد(  وحداتعدد : 1 جدول

اأسرعدد   عدد العناقيد المحافظة  

 6540 654 العاامة

 1970 197 البلقاء

 2640 264 الزرقاء

 1000 100 مادبا

 3350 335 اربد

 2380 238 امفر،

 640 64 جرش

 1000 100 عجلون

 2220 222 الكرك

 850 85 الطفيلة

 1460 146 معان

 690 69 العقبة

 24740 2474 المجموع


 

 منهجية المسح  5.1
 بتاريخ التحضرية امرحلة ي العمل العمل.1/11/2012بدأ مراحل أهم من امرحلة هذ وتعتر

كافة جهود تكاثف تطلبت الي وامتكاملة امتشابكة العمليات من موعة  ت وتضم اإحصائي،
توفر إ إضافة فيذها، لت والرنامجالزم العمل، خطة وإعداد العمل، تلفمراحل امختصني

فيذوتدريبها وتوزيعمهامهاوأماكنعملها.الكوادرالبشريةامؤهلةللت
اشتملت ةوأسلوبامرحلةكما ديدحجمالعي يتضمن ةامسح،وهذا التحضريةعلىتصميمعي

اختيار،تلىذلكاختيارها ميدانيًا ديثها اقيد(ومنم ةاأولية)الع وحداتاختياروحداتامعاي
 ة )اأسر(امعاي الثانوية على أيضًا واشتملت كافة، هيز و والتعاريف امستخدمة امفاهيم إعداد

رائطللتجمعات وتوفرا استيفائها بكيفية التعليماتامتعلقة كااستماراتووضع امتطلباتواللوازم
التجمعاتوفقًاللتقسيماتاإحصائيةواإدارية ااةهذ وامساكنا السكانيةوكشوفحصرامبا

وخطةعملهاوذلكلغاياتإدخالالبياناتامعتمدةيالدائرة. كمامإعدادبرامجالتجهيزاإلكرو
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قيحها. مجوات،يكلجولةأربعبواقعكاملمعتبياناتامسحعلىمدارعاموقدوتدقيقهاوت
ا هذ ادالزم ولة.معبياناتعنماتستهلكهاأسرةمناجموعاتالغذائيةخالأسبوعاإس

 أدوات المسح  6.1
 تصميم أدواتامسحم اأهدافالرئيسية ق  ولهعيث اختبارهاو، بعد هائية ال ضعتبصورها

 اسباآ ومراجعتهامنقبلامختصنمعاأخذبعناإعتبارتسهيلعمليةإدخالالبياناتعلىا
ت :أدواتامسحوتدقيقها،وتضم

صائ  .1 صائ الدموغرافية،اإقصادية...(إستمارةا  اأساسيةلأسرة)ا

الغذائية .2 السلع على اأسرة إنفا، غطت والي الغذائية، السلع على اإنفا، استمارة
 امختلفة.

غر .3 السلع على اأسرة إنفا، غطت والي الغذائية، غر السلع على اإنفا، استمارة
دمات.  الغذائيةوا

الغذائيواليملت:إستمارةاأمن .4
a) دد  موعاتغذائية  من اأسرة استهاك أيام تلكعدد على صول ا وطريقة ة

 .اجموعات

b) يمواجهةعدمتوفرامالالكايلتغطيةأيةوسائلالتكيفالياستخدمتهااأسر
 تكرارها.مراتمنحاجاهااأساسية)الطعام،الدواء،الوقود،التعليم(وعدد

c) وعددمراتتكرارها.ةعداتاليتلقتهااأسرامسا
 

 متعلقة باأمن الغذائيتعاريف  7.1
اصتضمن ا نإ:واليت على،11امادةالثقافيةواإجتماعيةوقو،اإقتصاديةباالعهدالدو

 صولعلىالغذاءهوح إنسا ضمنلكلإنسانامستوىامقبولللعيشلهوأسرتهمنيح ا
حيثالغذاءواملبسوامسكن.

 اأمن الغذائي
ظمةاأغذيةوالزراعةلأممامتحدةتعرف واإقتصاديةاماديةتوفراإمكاناتعلىأنهأمنالغذائيام

اارالغذائيةالضرورية واإجتماعيةلكافةالبشرللحصولعلىالغذاءالكايوالصحيالذييؤمنالع
وانبالتالية: ياةالصحية.فاأمنالغذائييتطلبتوفرا للقيامبفعالياتا

 وعيةجيدةسواءكانمصدرتلكالكميات توفركمياتكافيةمنالغذاءب الوفرة:
 تاجاحليأوامستورد)مافيهاامساعدات(.اإن
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 القدرة ذلك ويشمل واأسر لأفراد الكاي الغذاء على صول ا إمكانية الواول:
 اإقتصاديةوالقانونيةوتقاليداجتمعالذييعيشفيهالفرد.

 تظمةاإستخدام:توفرشروطالتغذيةا ظيفيدةمافيهاالوجباتام امونظواماءال
 والرعايةالصحية.تصريفنظيف

 صولعلىالغذاءالكاييكافةاأوقاتدونأن الدمومةواإستمرارية:امكانيةا
ا اطرفقدانهذ ةمثلأزمةاقتصاديةأوبيئيةإيكونأمام مكانيةبسببهزةمعي

 أودوريةمومية.

 انعدام اأمن الغذائي
د ع الغذائي اأمن عدمدثانعدام أو الغذاء توفر عدم نتيجة نق التغذية اسمن ال يعا ما

عليه. صول ا من التمكن هم غذائيًا ن اآم مقاديرهمواأشخاصغر تكون الذين اأشخاص
 من الدنيا اإحتياجاتالضرورية من أقل رارية،الغذائية تظهرالسعراتا وأولئكاأشخاصالذين

امنعنعدمكفايةوجباهمالغذائيةأوعدمتوازهاأوعليهمأعراهبسببنق الت غذيةوالطاقةال
سمامرضيةعلىااستفادةمنالغذاء. عدمقدرةا

 الحالة الحرجة )الهشاشة(
نغذائياً،ومقاديرهمالغذائيةهماأشخاصالذينتكون كثرمناأشخاصأأقلمناأشخاصاآم

التعرهأي د الغذائيع اأمن إنعدام عرضة علهم  ما الغذائي، اأمن إنعدام من يعانون الذين
العواملوقدرهمادماتمستقبلية. ماعاتمدىتعرضهمهذ وتتحدددرجةضرراأفرادواأسروا

علىالتكيفمعأوقاتاأزمات.

 آليات التكيف الغذائية
أونقوداًكافيةلشراءالغذاء.اأسراليامتلكغذاًءاليتلجأاليهاغذائيةال برالتدا هي

 أمن الغذائياحساب مؤشرات منهجية  8.1

  :ستهاك الغذاءإمعدل مؤشر  1.8.1

موعةمؤشرسب بوزنكل اأساسية اولاجموعاتالغذائية ت أيام بعدد معدلاستهاكالغذاء
:لكيفيةاحتسابهذاامؤشراًوفيمايليايضاحغذائية،

موعةغذائية .1 )عددأياماستهاكاجموعةحسابمتوسطعددأياماستهاكاأسرةلكل
ولةالثانية+ يا +عددأياماستهاكاجموعةالغذائيةاأو ولةاأو يا الغذائيةاأو

الغذائية اجموعة استهاك أيام اجموعةعدد استهاك أيام عدد + الثالثة ولة ا ي اأو
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ولةالرابعة(الغ يا سبوعغذائيواحدوهكذاأليمثلمتوسط (4)مقسومةعلىذائيةاأو
.لبقيةاجموعات

2.  خال من الرئيسية الغذائية اجموعات يف تص اعادة الـ 12دمج غذائية 8يموعة
دولموعاتلغاياتالتحليل  :(2)كماهومبنبا

 : المجموعات الغذائية ومكوناتها وأوزانها2جدول 

 وزن المجموعة الغذائية المكونات المجموعات الغذائية الرئيسية

ذريات شويات،البطاطاوا بوبوال  2جزرقمح،خبز،برغل،مفتول،معكرونة،أرز،بطاطا،ا

 3فول،عدس،فااوليا،بازياء،مكسراتالبقوليات

ضراوات  1مافيهاالسلطةأنواعها،جميعا

 1جميعأنواعهاوالتمرهفواكال

 4والبيضواأماكاللحومجميعأنواعهاوالدواجنبيضالماكواأووالدواجناللحوم

ة،زبدة،ميد،حليبالبان ة،جب  4لب

تجاتهعسلسكر، ليومستوردجميعم /0.5 

ةزيوت  0.5كلأنواعالزيوتوالسم

 كحدأعلىلعددأياماستهاكاجموعةالغذائيةالواحدة.أيام7إعتماد .3

ددمسبقاً(. .4 اصها)وزنعامي موعةغذائيةبالوزنا  ضربكل

حسابمؤشرمعدلاستهاكالغذاءمنخالمععددأياماجموعاتالغذائيةاموزونةعلى .5
 .112لـاأناتتجاوزقيمته

6. : ثاثفئاتكالتا يفمؤشرمعدلاستهاكالغذاءإ  إعادةتص

ةغذائياً: (1  .45يساويأومنأقل مؤشرمعدلاستهاكالغذاءاأسرغراآم

 .61أويساويمنأقلو45منأكرمؤشرمعدلاستهاكالغذاءاأسراهشة: (2

ةغذائياً: (3 .61أكرمنمؤشرمعدلاستهاكالغذاءاأسراآم

  :مؤشر آليات التكيف 2.8.1

اءً آلياتالتكيفب آسبمؤشر لكل احدد التكيفبالوزن آلية استخدام تكرار وم.ليةعلى
اءً ب اأوزان موعاتحسابهذ قاشعلى وال وار اليقامت (Focus Group Discussion)ا

وتراوحت،دائرةاإحصاءاتالعامةبالتعاونمعبرنامجالغذاءالعاميبعقدهايأقاليمامملكةالثاث
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1اأوزانمن حيثأن5إ ومنمم5، منقبلاأسرة، اأاعبتطبيقًا حتساباهياآلية
دول ها:اوزأآلياتالتكيفو(3) متوسطتلكاأوزانللمملكةبشكلعام،ويبنا

 : آليات التكيف وأوزانها3جدول 
 الوزن آليات التكيف

نوعياتمنالطعامأقلتفضياًأوأقل  1سعراًاللجوءإ

 5الطعامأواإعتمادعلىمساعدةالغراقراه
 3شراءالطعامبالدين

فيضحجمها  2تفويتوجبةأو

 4تضحيةالبالغنبالطعاملتوفرهاللصغار

اولالطعامخالاليومكاماً  5عدمت
زونزراعيللموسمالقادم  1استهاك

فقاتامتعلقةبتكاليف  3اإنتاجالزراعيخفضال

 3بيعاممتلكاتالبيتية
 4بيعمستلزماتاإنتاجأومصادرالدخل
يوانات  2بيععددأكرمنامعتادمنا

 2خفضاإنفا،علىالعاج
اءمنامدرسة  5إخراجاأب

 1البحثعنبدائلللعمل

 4هجرةأفراداأسرة


: ومحسابامؤشركالتا

واتاأربعة)مععدد .1 عددمراتاستخدامآليةالتكيفمراتاستخدامآليةالتكيفيا
للجولةالثانية+عددمرات +عددمراتاستخدامآليةالتكيفاأو للجولةاأو اأو

للجولةالثالثة+عددمراتاستخدامآل للجولةاستخدامآليةالتكيفاأو يةالتكيفاأو
هكذالبقيةاآليات.والرابعة(

بالوزنتكيفضربكلآلية .2 ديدمتبعة والذيم اصها وارا موعاتا منخال
قاش  .وال

 حسابمؤشرآلياتالتكيفمنخالمعآلياتالتكيفاموزونة. .3

مؤشر .4 كانتقيمة آلياتالتكيف)كلما آلياتالتكيفحسبشدة يفمؤشر تص إعادة
ثاثفئاتآلياتالتكيفأعلى  :كالتا كانتالشدةعالية(إ

خفضة (1  .الشدةأسراستخدمتوسائلتكيفم
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 .الشدةأسراستخدمتوسائلتكيفمتوسطة (2

 .الشدةعاليةأسراستخدمتوسائلتكيف (3

ديربالذكرأنهمالركيز ليلآلياتالتكيفضمنهذاالتقريرومنا ااةبالغذاءفقطوهيعلى ا
 جدول ضمن اأو التكيفالستة  ،(3)آليات هذ ولكن نفسها السابقة طوات اتبعتا حيث

اآلياتفقط.

 :المساعدات مؤشر 3.8.1
زءاأخرمناستمارةاأمنالغذائيحصو اولا اءعلىلاأسرةت امساعداتمنأيمصدر)باستث

امساعدةالديونوالقروه( ية)تكوناأسرةغرملزمةبردها(وسواءكانتهذ مقدمةمننقديةأوعي
:أومنةيحكومجهات هيئاتغرحكومية،ومحسابامؤشركالتا

واتاأربعة)تتلقياأسرةلكلمساعدةعلىحدةمععددمرا .1 عددمراتتلقييا
+ للجولةاأو للجولةالثانيةاأسرةامساعدةاأو عددمراتتلقياأسرةامساعدةاأو

للجولةالثالثة+عددمراتتلقياأسرة امساعدة+عددمراتتلقياأسرةامساعدةاأو
للجولةالرابعة(  وهكذالبقيةامساعدات.اأو

 امساعدات.لكلمععددمراتتلقياأسرةحسابمؤشرامساعداتمنخال .2

يفمؤشرإعاد .3 :امساعداتةتص فئتنكالتا  إ

 اأسراليتلقتمساعدات:مؤشرامساعداتأكرمنافر. (1

يساويافر.هااأسراليمتتلَ مساعدات:مؤشرامساعدات (2
ليل ةامسحواليالبياناتعلىامساعداتالغذائيةوقدمالركيزي اأسرةخالس اليتلقتها

اأمهات أو التغذية سوء يعانون الذين لأطفال حص غذائية امدرسية، حص التغذية تشمل
انيةحصلتعليهااأسرةمنجهاتحكوميةأوخااة، حيثاتبعتامرضعات،وأيموادغذائية

امساعداتفقط طواتالسابقةنفسهاولكنهذ  .ا
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 . مؤشرات اأمن الغذائي2
 

 ستهاك الغذاءامعدل مؤشر  1.2

مقياسا اأياماعتمد خال رئيسية جموعاتغذائية اأسرة اول مراتت علىعدد الغذاء ستهاك
 غذائية، موعة  ووزنكل امقابلة، اليسبقتيوم وعاوالسبعة بت امعدل هذا يزداد ستهاكبالتا

يفاأسربدالةدرجةاااجموعاتالغذائيةوتكرارها. ثاثفئاتعلىومتص ستهاكالغذائيإ
: حوالتا ال

ةغذائياً(أسرذاتا .1  .ستهاكغذائيضعيف)غرآم

وعدماأمنالغذائي(أسرذاتا .2  .ستهاكغذائيحرج)هشة

.ستهاكغذائيمقبولاأسرذات .3
أنتائجامسحتشرو ةغذائياًأسرة6212نإ أسرةي3887مقارنةمعياأردنهيأسرغرآم

%0.5تهنسبشكلتماحيث،2010عام ومناأسراهشة%5.7 مقابل،أسرامملكةمنإما
الشكل) ،%93.8ستهاكالغذائيامقبولذاتاايحنبلغتنسبةاأسر،انعداماأمنالغذائي

1). 
 2013ستهاك الغذاء، اأردن ا: التوزيع النسبي لأسر حسب فئات معدل 1شكل    

 

.،ومسحاأمنالغذائينفقاتودخلاأسرةمسح/امصدر:دائرةاإحصاءاتالعامة

امسح اأنميعاأسرأظهر عنفئة ظر اولستهاكالغذاءبغضال تت شوياتموعة بوبوال ا
 البطاطايوميًا امعكرونة، امفتول، الرغل، بأنواعه، اأرز بأنواعه، بز ا )القمح، تتضمن ،والي

ةغذائياً اأسرغراآم
اأسراهشة

اأسرذاتااستهاكامقبول

0,5 
5,7 

93,8 
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ذريات( أيامتالزيووالسكرموعيتليها.وا أيام6هاستهاكاأسرا،حيثبلغمتوسطعدد
خالاأسبوع.

ةغذائياًلبعضاجموعاتالغذائيةمع مطالغذائيلأسرغراآم وياحظوجوداختافواضحيال
ا وخااة غذائيًا ة اآم والدواجنموعةأسر اللحوم ففيالوقتالذي، والفواكه، تجاها األبانوم

 حوا اللحوم غذائيًا ة اآم اأسر فيه اول أ6تت هذ غذائيًا ة اآم غر اأسر اول تت أسبوعيًا يام
.(2اجموعةمتوسطيومنأسبوعياً،)الشكل


   ستهاك الغذاء، ا ستهاك المجموعات الغذائية الرئيسية حسب فئات معدلا: متوسط عدد أيام 2شكل 

2013اأردن 

 
.،ومسحاأمنالغذائينفقاتودخلاأسرةمسح/امصدر:دائرةاإحصاءاتالعامة   

الشكل غذائياًتساوي(3)يظهر ة غراآم حيثبلغتنسباأسر وب، يإقليميالوسطوا
سبة ُياحظياأقاليمةومقارنةنسباأسراهش.يإقليمالشمال%0.3،يحنبلغت%0.6ال

سبةاأكركانتيإ سبةبلغتيليهاإ،%6.8قليمالوسطحيثبلغتأنال وبب .%4.2قليما
سبةللحضروالريفضمنكلإقليم تائج،أمابال ةغتقاربفقدأظهرتال ذائياًنسبةاأسرغراآم

ضروالريفيإقليم سبةاأعلىانعداماأمنالغذائييريفيا الوسطالشمال،يحنكانتال
وب .%1حيثبلغتوا
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                واإقليم،  : النسبة المئوية لأسر غير اآمنة غذائياً والهشة حسب الحضر والريف3شكل    
 2013اأردن 

 

 .،ومسحاأمنالغذائينفقاتودخلاأسرةمسح/امصدر:دائرةاإحصاءاتالعامة

افظي ةغذائياًإذبلغتنسباأعلىسجلتوالكركمعانياحظأن أسرمن،%0.9لأسرغراآم
افظةالعقبةأينسبة،يحنتلكاحافظتن ةغذائياًمتسجل .لأسرغراآم

سبة بال اهشةلأسرأما افظة فقدسجلت اأمنالغذائي، انعدام بلغتعجلونو إذ أقلنسبة
افظة،يحنمنأسراحافظة1.4% سبةاأعلىي أسرمن %10.6حيثبلغتالبلقاءكانتال
 .(4افظة،)الشكلاحتلك

 2013: النسبة المئوية لأسر غير اآمنة غذائياً والهشة حسب المحافظة، اأردن 4شكل 

 

.،ومسحاأمنالغذائينفقاتودخلاأسرةمسح/امصدر:دائرةاإحصاءاتالعامة
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(4)يبنجدول أسرها تعا أقضية يأعلىنسبأعلىعشرة اأمنالغذائيواهشاشة منانعدام
 أال من 2قضاء89ًامملكة قضاء حيثاحتل الرااص، أم افظة  بنالعاامةي اأو امرتبة

 اأقضية، حيثبلغتنسبة ة غراآم  ،%3.4غذائياًاأسر اأسر ويحنبلغتنسبة  اهشة
قضاءامريغةحيثبلغت،منأسرالقضاء%26 حوا انعداماأمنالغذائي اأسرغرنسبةتاها

ةغذائياً .اهشةلأسر%14.1،مقابل%12.9اآم

                   انعدام اأمن الغذائي والهشاشة في القضاء،: النسبة المئوية لأسر حسب أعلى نسب 4جدول   
 2013اأردن 

غير اآمنة غذائياً  اأسر القضاء المحافظة  اأسر الهشة 
 25.6 3.4 مالرااصأالعاامة

 14.1 12.9 امريغةمعان

ية  امفر،  21.7 2.2 الصا

 19.7 2.4 اموقرالعاامة

يزةالعاامة  16.9 3.0 ا

وبيةالبلقاء  15.0 1.5 الشونةا

 14.8 0.9 ديرالكهفامفر،

الديةامفر،  15.0 0.0 ا

 15.0 0.0 مالبساتنأالعاامة

 13.9 1.0 عنالباشا البلقاء

5.7 0.5 المملكة
    .،ومسحاأمنالغذائينفقاتودخلاأسرةمسح/امصدر:دائرةاإحصاءاتالعامة

ية،فقد اأسرحسبتلقيهاامعونةالوط ظرإ ةمناأسرغر%14بنامسحأنوبال غذائياًاآم
ي دو،امعونةالوط يةمنا منتلكاأسر%86،مقابلةواأسراهشةقدتلقتمعوناتنقديةأوعي

.(5الشكل)،تتلَ أيمعونةم






 

                                                           

2
)بياناتاأمنالغذائيالتفصيلية(اماح راجعلإطاععلىبقيةأقضيةامملكة  
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: التوزيع النسبي لأسر غير اآمنة غذائياً والهشة حسب تلقي اأسرة إعانة من صندوق المعونة 5شكل 
 2013الوطنية، اأردن 

 
.،ومسحاأمنالغذائينفقاتودخلاأسرةمسح/امصدر:دائرةاإحصاءاتالعامة

ةغذائيًاي ارتفاعنسبةاأسرغراآم ميسأشارتنتائجامسحإ ميساتبمقارنةباأولا قيةا
بلغت اأسرضمنطفيفةةظهرتنسب،يحن%2إذ ميسنهذ امس(ا تعودقد)الرابعوا

أا مطغذائيخاصها اأسر بامقابلعلىفئاتاستهاكالغذاءستخدام ُياحظارتفاعثر كما .
ميس (وخااننسباأسراهشةيا ميساأول(حيثبلغت)اأولوالثا ةاأفقر)ا ةيالشر

ميس،16.1% أسرا .(6)الشكلمنإما

 2013: النسبة المئوية لأسر غير اآمنة غذائياً والهشة حسب خميسات اإنفاق، اأردن 6شكل

.اأمنالغذائي،ومسحنفقاتودخلاأسرةمسح/امصدر:دائرةاإحصاءاتالعامة
 

 

14,0 

86,0 

اأسراليتلقتمعونة

اأسراليمتتلَ معونة

0

5

10

15

20

ميساأفقر ا ميسالثا ا ميسالثالث ا ميسالرابع ا ميساأغ ا امملكة

2,0 
0.3 0.3 0.2 0.2 0.5 

16,1 

7,0 

4,3 3,6 
2,1 

5,7 

ةغذائياً اأسرغراآم اأسراهشة



 

14 

 

ةغذائياًنفا،اأسرفقدأمافيماد إ ويا4157ًبلغمتوسطاإنفا،الكليلأسرغراآم اراًس ،دي
ارا10553ًمقابل وياًدي لأسرا،الكليفمتوسطاإنويقلذاتااستهاكالغذائيامقبول.لأسرس
ةاهش نفا،اأسرإمتوسطالوقتالذيبلغفيهيو،امقبولذاتااستهاكاأسرعنضعفالعوا

على ةغذائيًا ويا1606ًالسلعالغذائيةغراآم س ارًا ستهاكالغذائيذاتاانفا،اأسركانإ،دي
ويا4101ًامقبول اراًس دولدي .(5،)ا

اراأردستهاك الغذاء ونوع اإنفاق )امعدل  حسب فئاتالسنوي : متوسط إنفاق اأسر 5جدول                      (،بالدي
 2013اأردن 

فئات معدل إستهاك الغذاء/ 
 متوسط اإنفاق

 
 

 متوسط إنفاق اأسر
 على السلع  الغذائية

متوسط إنفاق اأسر 
على السلع غير 

 ةالغذائي

متوسط اإنفاق 
 الكلي لأسر

ة  4157 2551 1606غذائياًاأسرغراآم

 5736 3440 2296اأسراهشة

 10553 6452 4101ستهاكامقبولذاتاااأسر

 10247 6261 3986 المملكة

.،ومسحاأمنالغذائينفقاتودخلاأسرةمسح/امصدر:دائرةاإحصاءاتالعامة

حيث لأسرة، وي الس اري ا حسبفئاتالدخل واهشة غذائيًا ة اآم غر اأسر تنسبة تباي
وي ة5000 أقلمنسجلتاأسرالواقعةضمنفئةدخلاأسرةالس أعلىنسبةأسرغرآم ارًا دي

ة%(57.1%، 80.3)غذائيًاوهشةإذبلغت ،يحنمتظهرأينسبةلأسرغراآم علىالتوا
دفئةالدخل وياًفأكثر،20000غذائياًع اراًس دول)دي  .(6ا

           لأسرة : التوزيع النسبي لأسر غير اآمنة غذائياً والهشة حسب فئات الدخل الجاري السنوي6جدول    
ار)  2013(، اأردن اأردبالدي

 اأسر الهشة           غذائياً  اأسر غير اآمنة      دخل اأسرة السنويفئات 

 57.1 80.3 5000 أقلمن

5000-<10000  17.2 35.1 

10000-<15000  1.7 6.6 

15000-< 20000 0.8 0.5 

+20000 0.0 0.8 

 100 100 المملكة

.،ومسحاأمنالغذائينفقاتودخلاأسرةمسح/العامةامصدر:دائرةاإحصاءات
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3,8 

96,2 

اأسراليلديهانشاطزراعي

اأسراليليسلديهانشاطزراعي

فيفيلع يوانيةدورًاي منخالمقدرةواهشاشةانعداماأمنالغذائيبامتاكاأسرللثروةا
اأساسيةمناأسرة مثلتجاتامعلىتوفراحتياجاها امختلفة الغذائية ليب)اللحوم، ،البيض،ا

و منخالاألبان....( تجاتأو ام مقدرهاإرتوفوبيعهذ وبالتا لأسرة علىيراداتالازمة ا
.شراءمايلزمهامنالغذاء

واهش(7)وُياحظمنالشكل غذائيًا ة اأسرغراآم ومتلكةأننسبة بلغتحوا حيوانية ثروة
.فقط4.0%

                   التوزيع النسبي لأسر غير اآمنة غذائياً والهشة حسب إمتاكها للثروة الحيوانية،: 7شكل 
 2013اأردن 

 
.،ومسحاأمنالغذائينفقاتودخلاأسرةمسح/امصدر:دائرةاإحصاءاتالعامة

تائجتأظهر ال حوا واهش%4أن غذائيًا ة اآم غر اأسر أرهةمن مارستنشاطزراعة قد
ةامسح،)الشكل .(8مساحةتقلعندومخالس

اأردن  : التوزيع النسبي لأسر غير اآمنة غذائياً والهشة حسب ممارستها للنشاط الزراعي،8شكل       
2013 

 



.،ومسحاأمنالغذائينفقاتودخلاأسرةمسح/امصدر:دائرةاإحصاءاتالعامة
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سرباأسرة،فقد ظرعنج ةغذائيًاكانتمتقاربةبغضال تائجأننسبةاأسرغراآم تال بي
لأسراليترأسهاأنثى،ولكنالتفاوتينسبة%0.9ذكر،مقابللأسرالييرأسها %0.4بلغت

وانعداماأمنالغذائي سبةاأسراهشة سرباأسرة،حيثبلغتال باختافج كانواضحًا
.(9لأسرامرؤوسةمنقبلأنثى،)الشكل%8.2لأسرالييرأسهاذكر،مقابل5.3%

 2013 النسبة المئوية لأسر غير اآمنة غذائياً والهشة حسب جنس رب اأسرة، اأردن :9 شكل

.،ومسحاأمنالغذائينفقاتودخلاأسرةمسح/اإحصاءاتالعامةامصدر:دائرة 

تقاربنسبإ(10)يشرالشكلو ةغذائيًا ظرعنالفئاتالعمريةلرباأسرغراآم بغضال
وانعداماأمنالغذائيتفاوتتاأسرة،يحن %5.3مننسبةاأسراهشة ضمنالفئات%6إ
سر.اأربابالعمريةامختلفةأ

 

 2013النسبة المئوية لأسر غير اآمنة غذائياً والهشة حسب الفئات العمرية لرب اأسرة، اأردن  :10 شكل

 

.،ومسحاأمنالغذائينفقاتودخلاأسرةمسح/مصدر:دائرةاإحصاءاتالعامةا
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تنتائجامسح ةغذائيًاتفاوتبي لأسر  %0.8حجماأسرة،حيثبلغتمعنسبةاأسرغراآم
أسراليبلغعددأفرادهاضمنايحنمتظهرأينسبةفرداً،(12 -11و)(2-1)اليعددأفرادها

وانعداماأمنسجلتأعلىنسبةلأفرداًفأكثر،يحن13 ضمنالفئةالعمريةالغذائيسراهشة
.(11،)الشكل%8.6حيثبلغتفرداً(1-2)

 2013النسبة المئوية لأسر غير اآمنة غذائياً والهشة حسب حجم اأسرة، اأردن  :11 شكل

.،ومسحاأمنالغذائينفقاتودخلاأسرةمسح/امصدر:دائرةاإحصاءاتالعامة

حدكبر،فياحظأناأسراليأرباهايرتبط عدماأمنالغذائيبامستوىالتعليميلرباأسرةإ
أميونأوملمونهياأكثرعرضةانعداماأمنالغذائيواهشاشةمناأسرالييرأسهاأربابأسر

تائجأن التعليميمناأسرالييرأسهافرد %1حواأهوامرحلةتعليمية.فقدأظهرتال أميمستوا
ةأوملم سبةغذائياًهيأسرغرآم أفراد %0.1،يحنمتتجاوزتلكال بناأسرالييرأسها

.(12مستواهمالتعليميدبلوممتوسطفأعلى،)الشكل

النسبة المئوية لأسر غير اآمنة غذائياً والهشة حسب المستوى التعليمي لرب اأسرة، اأردن  :12 شكل
2013 

 

.،ومسحاأمنالغذائينفقاتودخلاأسرةمسح/امصدر:دائرةاإحصاءاتالعامة     
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شاطاا(عاق13يبنالشكل) تائجأنقتصاديلرباأسرةحيثأظهرتةاأمنالغذائيعالةال ال
ال اأسر كانتضمن غذائيًا ة اآم غر نسبلأسر متعطلنحيثبلغتأعلى أربابأسرها ي

1.4% سبة، سبةضمناأسرالييعملفيهارباأسرة،%0.4يحنبلغتال البال وكذلكا
وانعداماأمنالغذائي سبةاأعلىلأسراهشة حيثكانتال ضمناأسراليأرباب%(8)حوا

أسرهامتعطلن.

   لرب اأسرة،  قتصاديحالة النشاط ااالنسبة المئوية لأسر غير اآمنة غذائياً والهشة حسب  :13 شكل
 2013اأردن 

 

.،ومسحاأمنالغذائينفقاتودخلاأسرةمسح/امصدر:دائرةاإحصاءاتالعامة     
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 مؤشر آليات التكيف العام 2.2
دفيهامالالكايلتوفراحتياجاهاعلىأهاآلياتالتكيفتعرف ذهااأسرةيوقتم تدابرا

يةمواجهةانعدامستجاباتالسلوكتعليم(،حيثيقيسهذاامؤشراااأساسيةمن)طعام،دواء،وقود،
قسمآلياتالتكيفإ.اأمنالغذائي :نوعنماوت

  موعةمنالتدابرالغذائيةمثلاللجوء بالغذاء:وتتضمن نوعياتمنإآلياتتكيفخااة
عتمادعلىمساعدةالغر،شراءالطعامبالدين،االطعامأوااقراهالطعامأقلتفضيًاأوأقلسعراً،

فيضحجمها،تضحيةالبا اولالطعامخالتفويتوجبةأو لغنبالطعاملتوفرهاللصغار،عدمت
 .اليومكاماً

 زونزراعي موعةمنالتدابرعلىمستوىاأسرةمثلاستهاك آلياتتكيفأخرى:وتتضمن
فقاتامتعلقةبتكاليفاإنتاجالزراعي،بيعاممتلكاتالبيتية)تلفاز،راديو، للموسمالقادم،خفضال

ب خفضأثاث(، يوانات، ا من امعتاد من أكر عدد بيع الدخل، مصادر مستلزماتاإنتاجأو يع
اءمنامدرسة،البحثعنبدائلللعمل،هجرةأفراداأسرة. اإنفا،علىالعاج،إخراجاأب

% 7.3مناأسراستخدمتآلياتتكيفغذائيةفقط،يحنأن% 26.2أظهرتنتائجامسحأن
 تكيف آليات مع غذائية تكيف آليات استخدمت اأسر غذائيةمن وغر اأسر0.2%، من

 .(14الشكل)،غرغذائيةآلياتتكيفاستخدمت

 2013التوزيع النسبي لأسر حسب استخدام آليات التكيف، اأردن  :14 شكل

.،ومسحاأمنالغذائينفقاتودخلاأسرةمسح/امصدر:دائرةاإحصاءاتالعامة
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 استخدمتثلثحوابنامسحأن امملكة مقابلأسر بالغذاء، م %66.5آلياتتكيفخااة
.(15الشكل)تكيفغذائية،آلياتتستخدم

 2013التوزيع النسبي لأسر حسب استخدام آليات التكيف الغذائية، اأردن  :15 شكل

 

.،ومسحاأمنالغذائينفقاتودخلاأسرةمسح/امصدر:دائرةاإحصاءاتالعامة

مقارنةمعالشمالرتفاعنسبةاأسرالياستخدمتآلياتتكيفغذائيةيإقليما(16)يبنالشكل
وبإقليميالوسط منأسراإقليم.%39.1حيثبلغتوا
أعلىمننسبةأقاليمامملكةنسبةأسرالريفالياستخدمتآلياتتكيفغذائيةيكلوياحظأن

ضريتلكاأقاليم  .أسرا

، اإقليمو  الحضر والريف حسب ئيةآليات التكيف الغذا التي استخدمتلأسر النسبة المئوية  :16 شكل      
2013 اأردن

 
 .،ومسحاأمنالغذائينفقاتودخلاأسرةمسح دائرةاإحصاءاتالعامة/امصدر:     
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 علىمستوىاحافظات، الياستخدتآلياتتكيفغذائية اأسر تنسبة ففيالوقتالذيتباي
سبةفيهاوزت سبةتتجاوزمامفر،افظةمنأسر% 50ال افظ%15ال الشكل)،العقبةةمنأسر

17).

 2013 ، اأردنالمحافظة ئية حسبآليات التكيف الغذا التي استخدمتلأسر النسبة المئوية : 17 شكل

 

.ومسحاأمنالغذائي،نفقاتودخلاأسرةمسحامصدر:دائرةاإحصاءاتالعامة/  

دول اوزتفيهانسبةاأسرالياستخدمتآلياتتكيفغذائيةالـ(7) يبنا ،%60اأقضيةالي
اوزتالـ سبةقد افظةامفر،.ي%90وياحظأنال  قضاءالرويشدضمن

 2013 ، اأردنحسب القضاء النسبة المئوية لأسر التي استخدمت آليات تكيف غذائية :7جدول 

 نسبة اأسر القضاء المحافظة

 91.2 رويشدال امفر،

 82.3 غورالصاي الكرك

 80.4 ديرالكهف امفر،

مالأ امفر،  73.4 ما

الدية امفر،  67.7 ا

ية امفر،  66.6 الصا

 65.7 مؤاب الكرك

 60.7 يزةا العاامة

 60.0 مالبساتنأ العاامة

 33.5 المملكة

.ومسحاأمنالغذائي،نفقاتودخلاأسرةمسحامصدر:دائرةاإحصاءاتالعامة/

ياحظ الشكل (18)من الي%63.3أن اأسر امسحإعاناتتلقتمن ة أيمنمنخالس
هاتالتاليه: دو،امعونة)ا يةا دو،الزكاةالتابعلوزارةا،الوط هيئات،الديواناملكي،وقافأا
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قداستخدمتآلياتتكيفأفرادمنخارجاأسرة،وكالةالغوث،أوأيجهةأخرى(،غرحكومية
 .غذائية

 2013، اأردن وتلقي اإعانات التوزيع النسبي لأسر حسب استخدام آليات التكيف الغذائية :18 شكل

 

 .،ومسحاأمنالغذائينفقاتودخلاأسرةمسح/امصدر:دائرةاإحصاءاتالعامة

العاقةبناستخدامآلياتالتكيفالغذائيةوحجماأسرة،حيثترتفعنسبةاأسر(19)يبنالشكل
الياستخدمتبلغتنسبةاأسرتكيفغذائيةكلمازادحجماأسرة.ففيحناليتستخدمآليات
سبةاًفرد( 2-1)اأسراليحجمها من %25.8آلياتتكيفغذائية لأسرالي% 69حوا،كانتال

فأكثر.اًفرد13بلغحجمها
 

2013 ، اأردنحجم اأسرةحسب آليات تكيف غذائية  استخدمتلأسر التي  النسبة المئوية :19 شكل

.ومسحاأمنالغذائيمسحنفقاتودخلاأسرة،امصدر:دائرةاإحصاءاتالعامة/
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نهأياحظ،غذائيةالتكيفالوبدراسةامستوىالتعليميلرباأسرةوارتباطهباستخداماأسرةآليات
 ارتفعكلما آلياتالتكيفالغذائية.امستوىالتعليميلرباأسرة اأسرة استخدام فضتنسبة ا

أنأو تائج %46حواظهرتال من أرباها الي ونأمياأسر آلياتتكيفتاستخدمونملمأو
الشكل)،دبلوممتوسطفأعلىالتعليمياأسراليأرباهامنملةامؤهلمن %16.8مقابل،غذائية

20). 

، اأسرةلرب  التعليميالمستوى آليات تكيف غذائية حسب  استخدمتلأسر التي  ة المئوية بالنس :20 شكل
 2013 اأردن

 

.ومسحاأمنالغذائيمسحنفقاتودخلاأسرة،امصدر:دائرةاإحصاءاتالعامة/    

ستخدمتآلياتتكيفغذائيةكانتضمناأسرالي(أنأعلىنسبلأسراليا21يبنالشكل)
سبة،%46.6أربابأسرهامتعطلنحيثبلغت ضمناأسرالييعملفيها%31.5يحنبلغتال

رباأسرة.

       قتصاديحالة النشاط االأسر التي استخدمت آليات تكيف غذائية حسب  النسبة المئوية :21 شكل
 2013لرب اأسرة، اأردن 

.،ومسحاأمنالغذائينفقاتودخلاأسرةمسح/امصدر:دائرةاإحصاءاتالعامة  
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دتوزيعاجتمع(22)يبنالشكل مسية،فع ا ميساتإالعاقةبنآلياتالتكيفوفئاتالرفا
ميساأول)تبننفا،الفردإحسب ةأنأسرا اأفقر(هياأكثراستخدامًاآلياتتكيفالشر
سبةحيثبلغت،غذائية سبة%60حواال مامتتجاوزال ميس،بي منأسر%15 منأسرذلكا

امس) ميسا ةا (الشر  .اأغ

 ، اأردنخميسات اإنفاقو  غذائيةالتكيف الآليات  حسب حالة استخدامالتوزيع النسبي لأسر  :22 شكل
2013 

 

.ومسحاأمنالغذائيمسحنفقاتودخلاأسرة،امصدر:دائرةاإحصاءاتالعامة/

ويلأسرةدخلالحسبفئاتو حظارتفاعنسبةاأسراليتستخدمياوآلياتالتكيفالغذائية،الس
سبةكلما ال خفضهذ ،يحنت دفئاتالدخلامتد فئةدخلارتفعتآلياتتكيفغذائيةع

 .(23الشكل)،اأسرة

 الجاري السنوي دخلالفئات حسب آليات تكيف غذائية  استخدمتلأسر التي  النسبة المئوية :23 شكل
اراأرد) لأسرة  2013 ، اأردن(بالدي

 .ومسحاأمنالغذائيمسحنفقاتودخلاأسرة،امصدر:دائرةاإحصاءاتالعامة/
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تائجأن تال بي ةغذائيًااأسر ثاثةأرباعحوا قداستخدمتآلياتتكيفغذائيةخالغراآم
ةامسح،مقابل و%70حواس نسبةاأسربلغتاأمنالغذائي،يحنانعداممناأسراهشة

ثلثاأسرضمناإستهاكالغذائيامقبول .حوا
شدةآلياتالتكيف ظرإ نصفأن(24)يوضحالشكل،امستخدمةالغذائيةوبال غراأسرحوا

ةغذائياًقداستخدمتآلياتتكيف مناأسراهشةقد%33.3مقابلعالية،غذائيةذاتشدةاآم
آلياتعاليةأت الشدةإ الـ تتجاوز م سبة ال يحنأن ذاتاإستهاك10%، اأسر من

الغذائيامقبول.

، اأردن الغذائية ستهاك الغذاء وشدة آليات التكيفالنسبي لأسر حسب فئات معدل ازيع التو  :24 شكل
2013 

 

    .امصدر:دائرةاإحصاءاتالعامة/مسحنفقاتودخلاأسرة،ومسحاأمنالغذائي  

 
 
 
 
 
 
 

ةغذائياً اأسرغراآم اأسراهشة
اأسرذاتااستهاكامقبول
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 المساعدات3.2

تتطرق أوأحدأفرادهاأينوعتلقتهيقدفيماإذاكانتسؤالاأسرةاستمارةاأمنالغذائيإ
الديونأوالقروه(منامساعدات اء امساعدةمنأيمصدرمنامصادر)باستث سواءكانتهذ
ية :،وقدقسمتامساعداتنقديةأوعي إ

شملأيحص تغذيةمدرسية،حص تغذيةلأطفالالذينيعانونوتمساعداتغذائية: .1
انية  .منسوءالتغذيةأولأمهاتامرضعات،موادغذائية

ايةاحيةعداتاماليةمنمشاريعالدعمااوتشملامسامساعداتغرغذائية: .2 جتماعي،ع
إنتاج مواد مشاريعاغرة، دعم انية،انية، أعاف انية،  أدواتزراعية انية،  زراعية

انية. خدماتبيطرية
تائجتبي أنال )تلقتمنأسرامملكة%14حوا تلفأنواعها غروأغذائيةمساعداتعلى

تلق يحن تغذائية(، %10حوا فقط، مساعداتغذائية اأسر ومن %6حوا ها تتلقم
.(25الشكل)،مساعداتغرغذائية

 2013 اأردن ،النسبة المئوية لأسر التي تلقت مساعدات حسب نوع المساعدات :25 شكل

 

  .امصدر:دائرةاإحصاءاتالعامة/مسحنفقاتودخلاأسرة،ومسحاأمنالغذائي

تائجأنو اليتلقتمساعداتغذائيةكانتيأوضحتال اأعلىمناأسر سبة الشمالإقليمال
وب،تاهاإقليم%(19.4)حيثبلغت سبةا سبة%15.7بلغتب ومقارنة.%4.8،وإقليمالوسطب

ضروالريفضمنكلإقليمنسباأسراليتلقتمساعداتغذائية سجلتأسرالريفي،بنا
سبةاأعلىوخااةيريفإقليمتلفاأقاليم ي%21.4،مقابل(%27.5)حيثبلغتالشمالال

وبإقليمريف سبة،ا .(26الشكل)إقليمالوسط،ريفي% 8يحنمتتجاوزال
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 2013 اأردن واإقليم،سب الحضر والريف لأسر التي تلقت مساعدات غذائية ح النسبة المئوية :26 شكل

 

  .امصدر:دائرةاإحصاءاتالعامة/مسحنفقاتودخلاأسرة،ومسحاأمنالغذائي

نصف(27)يظهرالشكلاليتلقتهااأسريامملكة،وبالركيزعلىامساعداتالغذائية أنحوا
سبةمعانافظةتلتهامساعداتغذائية،تافظةامفر،قدتلقياأسر افظة%28.1بلغتب ،و
سبةعجلون نسبة%26.4بلغتب من%(3.6)حيثبلغتوالعقبةالعاامةافظيي،وكانتأد

افظة .أسركل

 2013 اأردن ،المحافظةحسب لقت مساعدات غذائية النسبة المئوية لأسر التي ت :27 شكل  

 

.،ومسحاأمنالغذائينفقاتودخلاأسرةمسح/العامةامصدر:دائرةاإحصاءات

0

5

10

15

20

25

30

4,6 

7,5 

4,8 

16,4 

27,5 

19,4 

11,0 

21,4 

15,7 

7,7 

19,2 

9,6 

54,4 

28,1 26,4 

19,7 

13,3 12,6 
8,2 

5,0 4,9 4,5 3,6 3,6 

9,6 

0

10

20

30

40

50

60



 

29 

 

أقضية(28)يبنالشكل امسحأعلىعشرة مساعداتغذائيةخالعام يامملكة،تلقتأسرها
وغورالصاييقضاء%57.4مابننسبةاأسرتراوحتحيث .3الرويشدقضاء ي% 71حوا

 2013 اأردن القضاء،تلقت مساعدات غذائية حسب النسبة المئوية لأسر التي  :28 شكل

.،ومسحاأمنالغذائينفقاتودخلاأسرةمسح/امصدر:دائرةاإحصاءاتالعامة

حيث،كانتمرؤوسةمنقبلذكرأوأنثىأتقاربتنسبةاأسراليتلقتمساعداتغذائيةسواءً
 .(29الشكل)،%10.7و%9.5بلغتعلىالتوا

 2013 اأردن ،جنس رب اأسرةو غذائية الساعدات مال يتلق حسب حالةلأسر  التوزيع النسبي :29 شكل


 .،ومسحاأمنالغذائينفقاتودخلاأسرةمسح/امصدر:دائرةاإحصاءاتالعامة

                                                           

3
 (بياناتاأمنالغذائيالتفصيليةاماح )راجعلإطاععلىبقيةأقضيةامملكة  
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اسباًطردياًبن اكت تائجأنه فقد،غذائيةمساعداتاأسراليتلقتحجماأسرةونسبةأظهرتال
%27.3،وبلغت%45.2فرداًفأكثر13اليحجمهاومساعداتغذائيةتبلغتنسبةاأسراليتلق
( 12-11مناأسراليحجمها اقصتإ وت فرداً، )لأسر20.6%( 10-9اليحجمها فرداً( ي،

سبة .(30الشكل)،فرداً(4-3و)(2-1مناأسراليحجمها)%6حنمتتجاوزال

 2013 اأردن ،ت مساعدات غذائية حسب حجم اأسرةالنسبة المئوية لأسر التي تلق :30 شكل

 

.،ومسحاأمنالغذائينفقاتودخلاأسرةمسح/امصدر:دائرةاإحصاءاتالعامة

الشكلو (31)يظهر أن الي%14حوا التعليميمناأسر مستوا فرد أوأمييرأسها تلقواملم
سبةبلغتمساعداتغذائية،يحن مؤهًاتعليمياًرباأسرةملفيهامناأسرالي%11.8ال

.منملةامؤهاتالتعليميةالعليافيهامناأسراليرباأسرة% 4.1وأقلمنثانوي،

 ، اأردنلرب اأسرة المستوى التعليميحسب النسبة المئوية لأسر التي تلقت مساعدات غذائية  :31 شكل
2013 

 

.،ومسحاأمنالغذائينفقاتودخلاأسرةمسح/امصدر:دائرةاإحصاءاتالعامة
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(32)ويظهرالشكل مساعداتغذائية،يتلقتمتعطلمناأسرالييرأسهافرد%21أنحوا
سبة الي%10حواحنبلغتال شاطاامناأسر خارجال يحنم،قتصاديأربابأسرها

سبة .فيهايعملمناأسراليرباأسرة% 9تتجاوزال

لرب اأسرة،  قتصاديااحالة النشاط النسبة المئوية لأسر التي تلقت مساعدات غذائية حسب  :32 شكل
 2013اأردن 

 

.،ومسحاأمنالغذائينفقاتودخلاأسرةمسح/امصدر:دائرةاإحصاءاتالعامة

تنتائجامسحأن ويأقلمن%16وبي الس اليدخلها تلقتمساعدات5000مناأسر ارًا دي
 ويمن%9غذائية،وحوا أقلمن 5000مناأسرالييراوحدخلهاالس تلقت10000 إ ارًا دي

.(33مساعداتغذائية،)الشكل

             الجاري السنوي لأسرةدخل الفئات و النسبة المئوية لأسر التي تلقت مساعدات غذائية  :33 شكل
اراأرد)  2013 اأردن ،(بالدي

 

.،ومسحاأمنالغذائينفقاتودخلاأسرةمسح/امصدر:دائرةاإحصاءاتالعامة
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تائجأنو ربعأوضحتال ميساأولياأسرحوا ة)ا تلقتمساعداتغذائية،الشر اأفقر(
ميسالثا% 14.9مقابل يغذائيةنسبةاأسراليتلقتمساعداتبلغتيحن،مناأسريا
ميس امسا ة)ا (الشر .(34الشكل)،%1.9اأغ

 2013 ، اأردنالنسبة المئوية لأسر التي تلقت مساعدات غذائية حسب خميسات اإنفاق :34 شكل

 

.،ومسحاأمنالغذائينفقاتودخلاأسرةمسح/امصدر:دائرةاإحصاءاتالعامة

أنامسحتنتائجأظهرو ةغذائياً%17حوا ،تلقتمساعداتغذائيةواهشةقدمناأسرغراآم
% 9.1مقابل يشرمناأسر ما وجودذاتاإستهاكالغذائيامقبول، ماإاستهدافإ حد

تاجتلكامساعدات،لأ ةغذائياًمناأسر%82.8ويامقابلمتتل َسرالي نوعمنأيغراآم
ةامسح .(35شكلال)،امساعداتالغذائيةخالس

 ، اأردنستهاك الغذاءفئات معدل احالة تلقي المساعدات الغذائية و التوزيع النسبي لأسر حسب :35 شكل
2013 

 
.الغذائي،ومسحاأمننفقاتودخلاأسرةمسح/امصدر:دائرةاإحصاءاتالعامة
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و الشكل توزيع(36)يشر حسبإ اأسر تلقي آلياتالتكيفوالغذائيةامساعداتحالة شدة
ياحظأن.وامستخدمةالغذائية غذائيةعاليةالياستخدمتآلياتتكيفاأسرمن%31حوا
مقابلالشدة غذائيةالياستخدمتآلياتتكيفمناأسر %17.2قدتلقتمساعداتغذائية،

خفغذائيةمناأسرالياستخدمتآلياتتكيف%13.3،يحنأنالشدةمتوسطة الشدةةضم
تلقتمساعداتغذائية.قد

     اأردن ،التوزيع النسبي لأسر حسب حالة تلقي المساعدات الغذائية وشدة آليات التكيف:36 شكل
2013 

 
.،ومسحاأمنالغذائينفقاتودخلاأسرةمسح/اإحصاءاتالعامةامصدر:دائرة



متستخدمآلياتتكيف خفضة آلياتتكيفم
الشدة

آلياتتكيفمتوسطة
الشدة

آلياتتكيفعالية
الشدة

4,2 13,3 17,2 
31,1 

95,8 
86,7 82,8 

68,9 

متتلَ مساعداتغذائية تلقتمساعداتغذائية
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اأمن الغذائي استمارة1.3
اد الغذائي التالي خال  ا اأسرة الم ل في ( ؟ السابق أيا 7الـ ك عدد اأيا التي تنا ل اأسرة ع الطع حث حدد مصدر حص ب  )ل

داً       شراء1 مصدر الطع                ج منزلي       2ن ن            4هدي            3انت مع عدا  لدين           شراء  5مس ( 7رض من الجيران        ق 6ب  أخرى )حدد

 

ع الغذائي اد الغذائي المجم   الرئيسي المصدر عدد اأيا الم

ي  1801 8 نش ، رز حب  ن ل، معكر ت  قمح )خبز  غيره(، برغل م
 

   

ط   1802 8 ط ، جزر  جذريبط   بط
   

لي 1803 8 زيا، مكسرا ب ء، ب لي ص ل، عدس، ف   ف
   

ا 1804 8 ط خضرا  بم في الس
 

   

اكه 1805 8 اكه ف اع ال  جميع ان
 

   

أسم 1806 8 ح المجمدة لح  عز  ال اجن، م ف، د ر  عجل، خ
 

   

د بيض 1807 8  المزرع  الب
 

   

ن 1808 8 ، زبدة، جميد الب ، جبن ، لبن، لبن ي  ح
 

   

ته سكر 1809 8   منتج
 

   

ر، سمن  زي 1810 8 ن، زي خض  زي زيت
 

   

رد عسل 1811 8 ي  مست  مح
 

   

رد  تمر 1812 8 ي  مست  مح
 

   

8 1813 
ا أفراد اأسرة خال  ل مي التي يتنا جبا الي سط عدد ال أيا 7 الـ ما ه مت  

  السابق ؟  

A ره بين ل أعم  |___|    سن 15-6 أط

B 16 سن فأكثر |___| 

8 1814 
ق ل تجد فيه المال الكافي  ما السابق لي الزيارة هل تعرض اأسرة ل خال التسعين ي

(؟ ي د، تع ق اء،  ، د ا اأساسي )طعا  لتغطي أ من احتياجات

 استمر ← نع. 1
ي إل ← ا .2   1830 انت

؟ 8 ما الماضي سائل التكيف التالي خال التسعين ي ء إل أ من  ج  عدد المرا ا نع هل قام اأسرة أ أحد افرادها بال
ضيا أ أقل سعرا  1815 8 عي من الطع أقل ت ء إل ن ج   2 1 ال
عدة الغير اقتراض  1816 8 د ع مس   2 1 الطع أ ااعتم
لدين  1817 8   2 1 شراء الطع ب
يض حجم  1818 8 جبه أ تخ ي    2 1 ت
ر 1819 8 صغ فيره ل لطع لت لغين ب   2 1 تضحي الب
ما  1820 8 ل الطع خال الي ك   2 1 عد تن
د  1821 8 س ال م ن زراعي ل ا مخز   2 1 است
ج الزراعي  1822 8 ليف اانت ض الن المتع بتك   2 1 خ
ث( 1823 8 ، أث ز، رادي ك البيتي )ت   2 1 بيع الممت
در الدخل   1824 8 ج أ مص زم اانت   2 1 بيع مست
ان  1825 8 د من الحي   2 1 بيع عدد أكبر من المعت
ض اان ع العاج  1826 8   2 1 خ
ء من المدرس 1827 8   2 1 إخراج اأبن
عمل  1828 8   2 1 البحث عن بدائل ل
  2 1 هجرة أفراد اأسرة  1829 8
ن  8 ع من المساعدا )باستثناء الدي ق اأسرة أ أحد أفرادها أ ن ، هل ت ما الماضي خال التسعين ي

ض(؟  القر
 عدد المرا ا نع

 2 1 حصص تغذي مدرسي  1830 8
ء التغذي أ اأم المرضع  1831 8 ن س ن ل الذين يع  2 1 حصص غذائي لأط
ني  1832 8 اد غذائي مج  2 1 م
ص(  1833 8 ع خ م أ قط عي )حك ريع الدع ااجتم لي من مش عدا م  2 1 مس
ريع(  1934 8 مي أ مش ني )حك ي صحي مج  2 1 عن
ريع صغيرة  1835 8  2 1 دع مش
ني  1836 8 ج زراعي مج اد إنت  2 1 م
ني 1837 8 ا زراعي مج  2 1 أد
ني   1838 8  2 1 أعاف مج
ني  1839 8  2 1 خدم بيطري مج
8 1840 )  2 1 أخرى )حدد
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 اأمن الغذائي التفصيليةبيانات  2.3

 التي تلقت و استخدمت آليات تكيف واأسر التي النسبة المئوية لأسر غير اآمنة غذائياً، الهشة نحو انعدام اأمن الغذائي، 
2013 ، اأردنالقضاءحسب مساعدات غذائية 

منة آغير  القضاء المحافظة اإقليم
 غذائيا

نحو انعدام  هشة
 اأمن الغذائي

ليات آاستخدمت 
 تكيف غذائية

تلقت مساعدات 
 غذائية

ـــط
ـــــــــــ

وس
م ال

ـــــــــــ
قليـــ

إ
 

 العاصمة

 5.1 46.2 12.2 1.4 قصبةعمان

 3.4 25.6 2.3 0.1 ماركا

 2.3 23.4 7.0 0.5 القويسمة

امعة  2.8 9.8 1.2 0.0 ا

 1.4 12.0 2.9 0.4 واديالسر

 8. 16.3 1.1 0.0 سحاب

يزة  12.7 60.7 16.9 3.0 ا

 20.0 55.2 25.6 3.4 مالرااصأ

 1.5 55.6 19.7 2.4 اموقر

 11.5 19.5 1.0 0.0 رجمالشامي

 3.7 44.6 2.5 0.0 ناعور

 2.2 60.0 15.0 0.0 مالبساتنأ

 2.4 20.9 2.9 0.8 حسبان

 البلقاء

 5.9 43.2 5.2 0.0 قصبةالسلط

 9.1 55.2 4.5 0.9 العارضة

 11.5 51.3 7.3 0.8 زي

 8.7 47.7 4.6 0.0 عراويرقا

وبية  32.1 53.3 15.0 1.5 الشونةا

 23.8 54.5 13.5 0.5 ديرعا

 11.4 50.7 13.9 1.0 عنالباشا

 5.5 27.0 7.2 0.0 ماح والفحي 

 الزرقاء

 4.7 30.7 5.9 0.5 قصبةالزرقاء

 0.0 22.3 13.4 0.0 برين

 5.5 44.0 2.4 0.0 الضليل

 9.0 44.8 0.7 0.0 اأزر،

 3.9 29.7 11.0 0.4 الرايفة

 4.8 24.4 8.9 0.0 اهامية

 



 

39 
 

 النسبة المئوية لأسر غير اآمنة غذائياً، الهشة نحو انعدام اأمن الغذائي، واأسر التي استخدمت آليات تكيف والتي 
2010/2011 ، اأردنالقضاءتلقت مساعدات غذائية حسب 

منة آغير  القضاء المحافظة اإقليم
 غذائيا

نحو انعدام  هشة
 اأمن الغذائي

ليات آاستخدمت 
 تكيف غذائية

تلقت مساعدات 
 غذائية

 ـمإقلي
وســ

ال
طـ

 

 مأدبا

 5.6 30.9 0.7 0.0 قصبةمادبا

ة  12.0 41.6 4.2 1.3 جري

 2.1 37.6 1.0 0.0 ماعن

 3.4 32.1 3.8 0.0 الفيصلية

 3.2 38.2 6.0 0.0ذيبان

 4.6 45.7 12.7 0.0 العريض

 0.7 31.3 8.6 0.0 مليح

قليـ
إ

ــــ
مال

شـــــــ
م ال

ــ
 

 اربد

 13.4 36.4 3.1 0.4 قصبةاربد

 17.0 54.9 3.9 0.3 الرمثا

 5.4 33.0 0.6 0.0 الكورة

انة ك  4.6 24.7 2.2 0.0 ب

 15.2 36.5 1.9 0.5 الشونةالشمالية

عبيد  16.0 33.7 3.2 0.0 ب

 12.1 36.2 1.5 0.0 امزارالشما

 18.2 31.2 0.0 0.0 الطيبة

 6.2 17.8 0.3 0.0 الوسطية

 المفرق

 41.8 47.5 10.4 1.2 قصبةامفر،

 52.2 58.9 4.3 0.0 بلعما

 53.9 30.1 3.9 0.0 ارحاب

شية  55.6 34.8 0.0 0.0 ام

ية  59.7 66.6 21.7 2.2 الصا

 60.1 37.1 2.0 0.0 ابحا

مالأ  61.1 73.4 2.6 0.0 ما

 65.8 80.4 14.8 0.9 ديرالكهف

 60.1 52.2 8.9 0.0 مالقطنأ

 58.2 59.6 7.9 1.3 الباديةالشماليةالغربية

 61.9 59.7 6.2 0.4 ماالسرحان

 59.6 37.5 0.6 0.0 حوشا

الدية  55.3 67.7 15.0 0.0 ا

 70.7 91.2 13.9 0.0الرويشد

 جرش
 5.2 40.3 5.4 0.9 قصبةجرش

 4.7 48.5 7.1 0.0 امصطبة

 1.9 48.5 7.6 0.0 برما



 

40 
 

التي تلقت و استخدمت آليات تكيف واأسر التي النسبة المئوية لأسر غير اآمنة غذائياً، الهشة نحو انعدام اأمن الغذائي، 
 2010/2011 ، اأردنالقضاءمساعدات غذائية حسب 

منة آغير  القضاء المحافظة اإقليم
 غذائيا

نحو انعدام  هشة
 اأمن الغذائي

ليات آاستخدمت 
 تكيف غذائية

تلقت مساعدات 
 غذائية

مال
الش

يم 
 إقل

 عجلون

 16.5 31.4 1.5 0.8 قصبةعجلون

 21.2 31.5 2.1 0.0 اخرة

 43.2 43.5 2.3 0.0 عرجان

ة  42.3 20.0 0.0 0.0 كفر

قليـ
إ

ــــــــ
لجن

م ا
ــ

ـــــــــــ
ــــ

وب
 

 الكرك

 21.0 42.5 3.5 1.6 قصبةالكرك

وي  5.7 43.1 1.9 0.0 امزارا

 3.8 65.7 1.4 0.0 مؤاب

 29.4 31.6 5.0 0.0 القصر

 19.4 55.7 6.1 1.4 اموجب

 57.4 82.3 11.8 0.7 غورالصاي

 24.3 46.9 7.4 2.7 غورامزرعة

 6.7 39.3 6.4 0.5 عي

 25.4 39.0 5.0 0.4 فقوع

 35.5 49.9 10.0 1.3 القطرانة

 الطفيلة

 8.6 27.3 5.8 0.0 قصبةالطفيلة

 5.9 31.5 3.1 1.3 بصرا

سا  11.4 28.4 7.5 1.4 ا

 معان

 10.6 33.2 7.8 0.0 قصبةمعان

 45.4 18.1 0.0 0.0 ايل

فر  31.6 50.1 8.0 0.0 ا

 43.2 45.0 14.1 12.9 امريغة

 48.7 43.5 9.7 0.0 اذرح

 33.3 34.7 2.3 0.0 البراء

 22.9 32.5 0.0 0.0 الشويك

ية سي  44.6 47.1 7.9 0.0 ا

 العقبة

 1.0 9.9 1.7 0.0 قصبةالعقبة

 28.7 51.7 1.0 0.0 واديعربة

 11.0 34.2 5.3 0.0 القويرة

 16.5 25.1 4.5 0.0 الديسة

 9.6 33.5   5.7 0.5 المملكة
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