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تقديم عام.  1

رات يقوم المعهد الوطني لإلحصاء منذ الثمانينات بتقدير مؤش

إلنفاق الفقر باالعتماد أساسا على معطيات المسوح الوطنية  حول ا

.األسري

قر في البلدان مواكبة لتطّور المناهج الدولية المتداولة في تقييم الف

ه النامية، قام المعهد بالتعاون مع البنك الدولي بمراجعة مناهج

الحتساب المؤشرات ذات الصلة

 ن اعتماد منهجية جديدة لتحديد خط الفقر تحيّ 2012تم سنة

1975المنهجية القديمة المعتمدة منذ سنة



البيانات المعتمدة في قياس الفقر. 2



المسح الوطني حول اإلنفاق واالستهالك ومستوى عيش األسر

نوعهمنعشرالحادي2020سنةمسحويمثلخماسيةبدوريةالمسحينجز•

ويةالتغذمحوراألسري،اإلنفاقمحور:رئيسيةمحاورثالثةالمسحيشمل•

(والتعليمالصحة)العموميةالخدماتمحور

:أهمهااألسرعيشمستوىحولكميةمؤشراتاستخراجإلىالمسحيهدف•

اإلنفاقمستوىعلىالتعرف

اإلنفاقهيكليةعلىالتعرف

الفقراءالسكانخصائصدراسةوالفقرقياس

الغذائيةالموادمنالمستهلكةالكمياتتحديد

نمبالحاجياتالحصصمقارنة:لألفرادالغذائيالوضععلىالتعرف

الغذائيةالعناصر



المسح الوطني حول اإلنفاق واالستهالك ومستوى عيش األسر

قصدنةمعي  فترةخاللاألسرةاقتنتهاالتيالسلععنبياناتجمعإلىالمسحهذايرمي

ذكرفياتالبيانهذهوتتمثلالفترةنفسخاللبهاانتفعتالتيالخدماتوعناستهالكها

بالدقةالبياناتجمعولضمان.وكميتهاوقيمتهاومصدرهاالخدمةأوالسلعةنوع

تسجيلفيلتتمثوالتياألسرةبأفرادالمباشرواالتصالالمعاينةطريقةنتوخىالمطلوبة

زيارات7خاللمنتقريباشهرلمدةومتابعتهااقتنائهايوموالخدماتالسلعنفقات

.عشريتينوزيارتينيومية

:المسحعينة

قرابةتعدعينة,الوالياتمستوىعلىممثلمسحأولهو2015سنةمسح

.أسرة27000

الفقرخريطةنتائجباعتماد2020لسنةالعينةسحبوطريقةحجممراجعة



المسح الوطني حول اإلنفاق واالستهالك ومستوى عيش األسر

االستمارةمحاور:

الصحيةيةالتغطوالعالج،الصحةاالقتصادية،التعليمية،الديمغرافية،االرشادات:الفرديةالمعطيات

.والوالدةالحملواالجتماعية،

األسرةعيشوظروفالمسكنخصائص

الجماعيةالنفقات:

عليمالتالخاص،والنقلالعموميالنقلوالطاقة،السكن:واالستثنائيةالدوريةالنفقات•

داألعياوالسفر،العطلالمعلومات،وتكنولوجيااالتصاالتالخاص،والتعليمالعمومي

.العائليةوالمناسباتالدينية

.سنويةثالثية،عشريات،2يوميات،7:الجماعيةالنفقاتسجل•

الشخصيةالنفقات.

التغذيةاستمارة.

المستخدمةالبرمجيات:STATA



منهجية قياس الفقر. 3



قرالفمؤشراتبتقديرالثمانيناتمنذلإلحصاءالوطنيالمعهديقوم

وحسباألسري،اإلنفاقحولالوطنيةالمسوحمعطياتعلىباالعتماد

.المطلقللفقرنقديةمقاربة

النامية،لبلدانافيالفقرتقييمفيالمتداولةالدوليةالمناهجلتطّورمواكبة

ابالحتسمناهجهبمراجعةالدوليالبنكمعبالتعاون2005سنةالمعهدقام

1975سنةمنذالمعتمدةالصلةذاتالمؤشرات

ريقياالفوالبنكالدوليالبنكبمساهمةثانيةالمنهجيةمراجعة2012سنة

للتنمية



1975-200520052010-2015

الحاجيات من 

الحريرات

:الحاجيات الدنيا للفرد 

1800Kcalفي اليوم

:الحاجيات المثلى للفرد

2200Kcalفي اليوم

:الحاجيات المثلى للفرد

2300Kcalفي اليوم

ة الشريحة السكاني

المرجعية المعتمدة

الخميس األول من توزع 

:السكان حسب مستوى اإلنفاق

شريحتين في كل من الوسط

البلدي والوسط الريفي

–360"الشريحة السكانية 

رددينار كإنفاق سنوي للف“ 480

شريحة موحدة بين الوسطين 

الريفي والحضري

الخميس األول من توزع السكان 

يحسب مستوى االستهالك السنو

شريحة موحدة بين الوسطين 

البلدي و غير البلدي

النفقات : االستهالك السنويالجملياالنفاق الجملياالنفاق مؤشر الرفاهة

ات السنوية يستثنى منها النفق

الكبرى ونفقات السلع المعمرة 

والنفقات االستثنائية

حوصلة ألهم المنهجيات المعتمدة



منهجية احتساب خط الفقر

ائيغذغيروعنصرغذائيعنصر:عنصرينمنالفقرخطيتكون

السعراتمنالمثلىالحاجياتتقييمأساسعلىالغذائيالعنصريقدر

للتغذيةالعالميةوالمنظمةالعالميةالصحةمنظمة)الحرارية

.الكيلوحريرةكلفةمتوسطتقديرو(والزراعة

عادلةمعلىباالعتمادالفقرلخطّ الغذائيغيرالعنصريحتسب

.المتغيراتمنالعديدتشملانحدارية

المدنالكبرى،المدن:طبقات3مستوىعلىالعمليّاتبهذهالقيامتم

.البلديغيرالوسطووالمتوسطةالصغيرة



الفقرالغذائيمنهجية احتساب خط 

اقتناءتكلفةباقتسام(cout_cal)للكيلوحريرةاليوميةالقيمةتحدد•

منالحصصمعدلعلى(اإلنفاقمحور)الغذائيةالمواد

.(التغذيةمحور)الكيلوحريرات

.مرجعيةفئةلكلحدةعلىطبقةلكلالقيمةهذهتقديريتم•

:يليكماالغذائيالفقرخطويحتسب•

zi,alim= cout_cali * besoin_Kcal* 365



غيرالغذائيمنهجية احتساب خط الفقر 

السلوكملييغذائيغيربعنصرالفقرلخطالغذائيالعنصريستكمل•

:الفقيرةاألسرمنلنوعيناالستهالكي

الفقرالغذائيلخطمساوياالستهالكإجماليلديهاألولالنوع•

المدقعالفقرخط•

الفقرالغذائيلخطمساويةغذائيةنفقاتلهالثانيالنوع•

الفقرخط



احتساب خط الفقر المدقع

نحتسب للفئة المرجعية لكل طبقة على حدة حصة النفقات الغذائية(walim) 

wi,alim = αi,alim+ βi,alim ln (xi/zi,alim) + γi,alim [ln (xi/zialim)]2 + ui,alim

 الفقر المدقعوبالتالي يكون خط:

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



والالمساواةمؤشرات الفقر . 4



قياس يقوم المعهد باحتساب و نشر أغلب المؤشرات المتعارف عليها ل

أهداف الفقر والتفاوت االجتماعي و بالخصوص تلك المندرجة ضمن

التنمية المستدامة

 مؤشر نسبة الفقر(FGT 0 :) النسبة الناتجة عن قسمة عدد هو

، ويمكن حسابه من خالل اإلجماليالسكان الفقراء على عدد السكان

ر الفقيرة الفقيرة وغي)قسمة عدد االسر الفقيرة على أعداد جميع االسر 

(. في المجتمع



الفقرفجوةمؤشر(FGT االجماليةالنقديةالفجوةحجمالمؤشرهذايعكس:(1

سبةكنالفجوةهذهحسابيتمالمقارنةوألغراض،الفقرمنالفقراءلخروجالالزمة

مساوهماستهالكمستوىيكونعندماالسكانكافةالستهالكاالجماليةالقيمةمنمئوية

مؤشرفيالمطلوبةالميزاتمنميزةيحققالفقرفجوةمؤشرأننالحظ.الفقرلخط

.الفقرةفجوترتفعالفقراءمنأليالدخلينخفضفعندما،الرتابةميزةوهيالفقر

 مؤشر شدة الفقر(FGT 2 :)ن يعكس هذا المؤشر مدى التفاوت في درجاات الفقار باي

ات فجاوات الفقراء أنفسهم، ويتم حسابه باعتباره يسااوي الوساط الحساابي لمجماوع مربعا

.الفقر النسبية

عدالةقياسفيشيوعاواالكثرالهامةالمقاييسمنجينيمعامليعتبر:جينيمعامل

.اإلنفاقتوزيع



خطوطتحيينتم2015وسنة2000سنةبينتونسفيالفقرديناميكيةلدراسة

المتعارفةاالحصائيالطرقعلىباالعتمادالسابقةالخماسياتخاللالمحتسبةالفقر

.الدوليالصعيدعلىالخصوصهذافيعليها

لدىاألسعارمؤشرعلى2015سنةالمحتسبةالفقرخطوطباقتسامنكتفيلم

CPIـللناأضفبل،السابقةالسلسلةفيالفقرخطوطعلىللتحصلCPIالمستهلك

Ravallionحسب)فترةكلخاللالمسجلالحقيقيالنمومعدلمرونة 1991)

2015-2000نسبة الفقر و نسبة الفقر المدقع 



المدقعنسبة الفقر نسبة الفقر 

2015 2010 2005 2000 2015 2010 2005 2000

2,9 6 7,4 7,7 15,2 20,5 23,1 25,4 2015
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2015-2000(   مؤشر جيني)تطور التفاوت االجتماعي 

2015 2010 2005

36,6 38,5 40,8 الجملياإلنفاق 
بدون تعديل

32,8 35,8 37,7 الجملياالستهالك 

35,5 37,4 39,8 الجملياإلنفاق  تعديل بخط الفقر 

المدقع
31,7 34,7 36,7 الجملياالستهالك 

34,7 36,7 39,2 الجملياإلنفاق 
تعديل بخط الفقر 

30,9 33,9 36,0 الجملياالستهالك 



التحديات والتطلعات. 5



لسنةراألسعيشومستوىواالستهالكاإلنفاقحولالوطنيالمسحنتائجنشرأثار

الوالياتحسبفقرنسبةمرةألولننشرألننانظراإعالميةضجة2015

دوليالالبنكلدىعيناتبخبيرباالستعانةقمنا2020لمسحاالستعدادإطارفي

.2020لسنةالعينةسحبطريقةلمراجعة

كانللسالعامالتعدادبياناتتوفرظلفيالفقرخرائطبناءمنهجيةاعتماد

مسحارساء(SWIFT)اإلنفاقحولالوطنيالمسحمنقارةعينةلدى

دورتينعلى(أسرة6000)2015لسنةاألسرعيشومستوىواالستهالك

رالفق)الظاهرةهذهديناميكيةودراسةالفقرنسبلتحيين(2018و2017)

(العرضيوالفقرالمزمن



20155سنةالفقرخطيعادل$(PPP)الفقرخطونصفالضعفينقرابةأي

,($1,9)الدولي

بيةالنسبالمقاربةالمطلقللفقرالنقديةالمقاربةاستكمالفيالتفكير

اقاإلنفعلىالمعتمدةالمقاربةلمقارنةبالمسحاألسريالدخلحولمحورإدماج

للدخلالمعتمدةبالمقاربةاألسري



لتقليصةالدوليالمنظماتوالعربيةاإلحصائيةاألجهزةبينالتعاونوالتنسيقمزيد

ربالفقالخاصةودولياالمنشورةالمعطياتوالوطنيةالبياناتبينالفوارق

صولالحبهدفاإلحصائيةاألجهزةمختلفبينالمعتمدةالمرجعيةالمفاهيمتوحيد

مقارنتهايمكنمؤشراتعلى

ةالفوقيالبياناتخاصةوالعيشظروفحولالبياناتنشراساليبتطوير

(metadata)المجالهذافيالدوليةبالتجارباإلقتداءو



شكرا


