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 .1تقديم عام
يقوم المعهد الوطني لإلحصاء منذ الثمانينات بتقدير مؤشرات
الفقر باالعتماد أساسا على معطيات المسوح الوطنية حول اإلنفاق
األسري.
لتطور المناهج الدولية المتداولة في تقييم الفقر في البلدان
 مواكبة
ّ
النامية ،قام المعهد بالتعاون مع البنك الدولي بمراجعة مناهجه
الحتساب المؤشرات ذات الصلة

 تم سنة  2012اعتماد منهجية جديدة لتحديد خط الفقر تحيّن
المنهجية القديمة المعتمدة منذ سنة1975

 .2البيانات المعتمدة في قياس الفقر

المسح الوطني حول اإلنفاق واالستهالك ومستوى عيش األسر
• ينجز المسح بدورية خماسية ويمثل مسح سنة  2020الحادي عشر من نوعه
• يشمل المسح ثالثة محاور رئيسية  :محور اإلنفاق األسري ،محور التغذية و
محور الخدمات العمومية (الصحة والتعليم)
•

يهدف المسح إلى استخراج مؤشرات كمية حول مستوى عيش األسر أهمها :
 التعرف على مستوى اإلنفاق
 التعرف على هيكلية اإلنفاق

 قياس الفقر و دراسة خصائص السكان الفقراء
 تحديد الكميات المستهلكة من المواد الغذائية

 التعرف على الوضع الغذائي لألفراد :مقارنة الحصص بالحاجيات من
العناصر الغذائية

المسح الوطني حول اإلنفاق واالستهالك ومستوى عيش األسر
يرمي هذا المسح إلى جمع بيانات عن السلع التي اقتنتها األسرة خالل فترة معينة قصد

استهالكها وعن الخدمات التي انتفعت بها خالل نفس الفترة وتتمثل هذه البيانات في ذكر
نوع السلعة أو الخدمة ومصدرها وقيمتها وكميتها .ولضمان جمع البيانات بالدقة
المطلوبة نتوخى طريقة المعاينة واالتصال المباشر بأفراد األسرة والتي تتمثل في تسجيل
نفقات السلع والخدمات يوم اقتنائها ومتابعتها لمدة شهر تقريبا من خالل  7زيارات
يومية وزيارتين عشريتين.

عينة المسح:
 مسح سنة  2015هو أول مسح ممثل على مستوى الواليات ,عينة تعد قرابة

 27000أسرة.
 مراجعة حجم وطريقة سحب العينة لسنة  2020باعتماد نتائج خريطة الفقر

المسح الوطني حول اإلنفاق واالستهالك ومستوى عيش األسر
 محاور االستمارة:


المعطيات الفردية :االرشادات الديمغرافية ،التعليمية ،االقتصادية ،الصحة والعالج ،التغطية الصحية
واالجتماعية ،الحمل والوالدة.



خصائص المسكن وظروف عيش األسرة



النفقات الجماعية:
•

النفقات الدورية واالستثنائية :السكن والطاقة ،النقل العمومي والنقل الخاص ،التعليم
العمومي والتعليم الخاص ،االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ،العطل والسفر ،األعياد
الدينية والمناسبات العائلية.

•

سجل النفقات الجماعية 7 :يوميات 2 ،عشريات ،ثالثية ،سنوية.



النفقات الشخصية.



استمارة التغذية.

 البرمجيات المستخدمةSTATA :

 .3منهجية قياس الفقر

يقوم المعهد الوطني لإلحصاء منذ الثمانينات بتقدير مؤشرات الفقر
باالعتماد على معطيات المسوح الوطنية حول اإلنفاق األسري ،وحسب
مقاربة نقدية للفقر المطلق.
لتطور المناهج الدولية المتداولة في تقييم الفقر في البلدان النامية،
 مواكبة
ّ
قام المعهد سنة  2005بالتعاون مع البنك الدولي بمراجعة مناهجه الحتساب
المؤشرات ذات الصلة المعتمدة منذ سنة 1975
سنة  2012مراجعة المنهجية ثانية بمساهمة البنك الدولي والبنك االفريقي
للتنمية

حوصلة ألهم المنهجيات المعتمدة
2005-1975

2005

2015-2010

الحاجيات من
الحريرات

الحاجيات الدنيا للفرد :
 Kcal 1800في اليوم

الحاجيات المثلى للفرد:
 Kcal 2200في اليوم

الحاجيات المثلى للفرد:
 Kcal 2300في اليوم

الشريحة السكانية
المرجعية المعتمدة

الخميس األول من توزع
السكان حسب مستوى اإلنفاق:
شريحتين في كل من الوسط
البلدي والوسط الريفي

الشريحة السكانية "–360
 “480دينار كإنفاق سنوي للفرد
شريحة موحدة بين الوسطين
الريفي والحضري

الخميس األول من توزع السكان
حسب مستوى االستهالك السنوي
شريحة موحدة بين الوسطين
البلدي و غير البلدي

مؤشر الرفاهة

االنفاق الجملي

االنفاق الجملي

االستهالك السنوي :النفقات
السنوية يستثنى منها النفقات
الكبرى ونفقات السلع المعمرة
والنفقات االستثنائية

منهجية احتساب خط الفقر
 يتكون خط الفقر من عنصرين :عنصر غذائي وعنصر غير غذائي
 يقدر العنصر الغذائي على أساس تقييم الحاجيات المثلى من السعرات
الحرارية (منظمة الصحة العالمية والمنظمة العالمية للتغذية
والزراعة) و تقدير متوسط كلفة الكيلوحريرة.


ّ
لخط الفقر باالعتماد على معادلة
يحتسب العنصر غير الغذائي
انحدارية تشمل العديد من المتغيرات.



تم القيام بهذه العمليّات على مستوى  3طبقات :المدن الكبرى ،المدن
الصغيرة والمتوسطة و الوسط غير البلدي.

منهجية احتساب خط الفقرالغذائي
•

تحدد القيمة اليومية للكيلوحريرة )(cout_calباقتسام تكلفة اقتناء
المواد الغذائية (محور اإلنفاق) على معدل الحصص من
الكيلوحريرات (محور التغذية).

•
•

يتم تقدير هذه القيمة لكل طبقة على حدة لكل فئة مرجعية.
ويحتسب خط الفقر الغذائي كما يلي:

zi,alim= cout_cali * besoin_Kcal* 365

منهجية احتساب خط الفقر غيرالغذائي
•

يستكمل العنصر الغذائي لخط الفقر بعنصر غير غذائي يملي السلوك
االستهالكي لنوعين من األسر الفقيرة:

•

النوع األول لديه إجمالي االستهالك مساوي لخط الفقرالغذائي
•

•

خط الفقر المدقع

النوع الثاني له نفقات غذائية مساوية لخط الفقرالغذائي
خط الفقر

احتساب خط الفقر المدقع
(walim)  نحتسب للفئة المرجعية لكل طبقة على حدة حصة النفقات الغذائية
wi,alim = αi,alim+ βi,alim ln (xi/zi,alim) + γi,alim [ln (xi/zialim)]2 + ui,alim
: وبالتالي يكون خط الفقر المدقع
zi, bas = (1 – αi,alim, ) zi,alim + zi,alim = (2 - αi,alim ) zi,alim

احتساب خط الفقر
(zi,alim /zi, haut) = αi,alim+ βi,alimln (zi, haut/zi,alim) + γi,alim [ln (zi, haut/zi,alim)]2

 .4مؤشرات الفقر والالمساواة

 يقوم المعهد باحتساب و نشر أغلب المؤشرات المتعارف عليها لقياس

الفقر والتفاوت االجتماعي و بالخصوص تلك المندرجة ضمن أهداف
التنمية المستدامة

 مؤشر نسبة الفقر ( :)FGT 0هو النسبة الناتجة عن قسمة عدد
السكان الفقراء على عدد السكان اإلجمالي ،ويمكن حسابه من خالل

قسمة عدد االسر الفقيرة على أعداد جميع االسر (الفقيرة وغير الفقيرة
في المجتمع).

 مؤشر فجوة الفقر ( :)FGT 1يعكس هذا المؤشر حجم الفجوة النقدية االجمالية
الالزمة لخروج الفقراء من الفقر ،وألغراض المقارنة يتم حساب هذه الفجوة كنسبة

مئوية من القيمة االجمالية الستهالك كافة السكان عندما يكون مستوى استهالكهم مساو
لخط الفقر .نالحظ أن مؤشر فجوة الفقر يحقق ميزة من الميزات المطلوبة في مؤشر

الفقر وهي ميزة الرتابة ،فعندما ينخفض الدخل ألي من الفقراء ترتفع فجوة الفقر.
 مؤشر شدة الفقر ( :)FGT 2يعكس هذا المؤشر مدى التفاوت في درجاات الفقار باين
الفقراء أنفسهم ،ويتم حسابه باعتباره يسااوي الوساط الحساابي لمجماوع مربعاات فجاوات

الفقر النسبية.
 معامل جيني :يعتبر معامل جيني من المقاييس الهامة واالكثر شيوعا في قياس عدالة

توزيع اإلنفاق.

نسبة الفقر و نسبة الفقر المدقع 2015 -2000
لدراسة ديناميكية الفقر في تونس بين سنة  2000وسنة  2015تم تحيين خطوط

الفقر المحتسبة خالل الخماسيات السابقة باالعتماد على الطرق االحصائية المتعارف
عليها في هذا الخصوص على الصعيد الدولي.
لم نكتفي باقتسام خطوط الفقر المحتسبة سنة  2015على مؤشر األسعار لدى

المستهلك  CPIللتحصل على خطوط الفقر في السلسلة السابقة  ،بل أضفنا للـ CPI
مرونة معدل النمو الحقيقي المسجل خالل كل فترة (حسب )Ravallion 1991
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تطور التفاوت االجتماعي (مؤشر جيني) 2015 -2000

بدون تعديل

تعديل بخط الفقر
المدقع

تعديل بخط الفقر

2005

2010

2015

اإلنفاق الجملي

40,8

38,5

36,6

االستهالك الجملي

37,7

35,8

32,8

اإلنفاق الجملي

39,8

37,4

35,5

االستهالك الجملي

36,7

34,7

31,7

اإلنفاق الجملي

39,2

36,7

34,7

االستهالك الجملي

36,0

33,9

30,9

 .5التحديات والتطلعات

 أثار نشر نتائج المسح الوطني حول اإلنفاق واالستهالك ومستوى عيش األسر لسنة
 2015ضجة إعالمية نظرا ألننا ننشر ألول مرة نسبة فقر حسب الواليات
 في إطار االستعداد لمسح  2020قمنا باالستعانة بخبير عينات لدى البنك الدولي
لمراجعة طريقة سحب العينة لسنة .2020
 اعتماد منهجية بناء خرائط الفقر في ظل توفر بيانات التعداد العام للسكان
 ارساء مسح ) (SWIFTلدى عينة قارة من المسح الوطني حول اإلنفاق

واالستهالك ومستوى عيش األسر لسنة  6000( 2015أسرة) على دورتين
( 2017و  )2018لتحيين نسب الفقر ودراسة ديناميكية هذه الظاهرة (الفقر
المزمن والفقر العرضي)

 يعادل خط الفقر سنة  (PPP) $ 5 2015أي قرابة الضعفين ونصف خط الفقر

الدولي (,) $1,9
 التفكير في استكمال المقاربة النقدية للفقر المطلق بالمقاربة النسبية



إدماج محور حول الدخل األسري بالمسح لمقارنة المقاربة المعتمدة على اإلنفاق
األسري بالمقاربة المعتمدة للدخل

 مزيد التنسيق و التعاون بين األجهزة اإلحصائية العربية و المنظمات الدولية لتقليص
الفوارق بين البيانات الوطنية و المعطيات المنشورة دوليا و الخاصة بالفقر
 توحيد المفاهيم المرجعية المعتمدة بين مختلف األجهزة اإلحصائية بهدف الحصول
على مؤشرات يمكن مقارنتها
 تطوير اساليب نشر البيانات حول ظروف العيش و خاصة البيانات الفوقية
( )metadataو اإلقتداء بالتجارب الدولية في هذا المجال

شكرا

