
ينظم ورشة عمل حول آلية احتساب مؤشرات إحصاءات معايير المعيشة  اإلحصاء: رام اهللا
  »اإلنفاق والفقر«

أطلع الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني   - 10/10/2011كامش ـ رام اهللا ـ الحياة االقتصاديةـ ابراهيم ابو

المجتمع المدني من مؤسسات وباحثين وأفراد على طرق حساب مؤشرات إحصاءات معايير المعيشة وأهميتها وطرق 

  .استخدامها، وذلك في اطار استمرار التنسيق والحوار بين مختلف المؤسسات الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني

، بهدف تعريف ) اإلنفاق والفقر( احتساب مؤشرات إحصاءات معايير المعيشة ل ورشة عمل حول آليةجاء ذلك خال

المجتمع المدني من مؤسسات وباحثين وأفراد بطرق احتساب مؤشرات إحصاءات معايير المعيشة وأهميتها وطرق 

سطيني القائمة على أساس استمرار استخدامها، وتأتي هذه الورشة انسجاماً مع سياسة الجهاز المركزي لإلحصاء الفل

التنسيق والحوار بين مختلف المؤسسات الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني، وذلك في مقر الجهاز المركزي 

  .لإلحصاء الفلسطيني برام اهللا

 96وقالت رئيس الجهاز عال عوض، يقوم الجهاز بتنفيذ برنامج مسح أسري حول انفاق واستهالك االسرة منذ عام 

ويعمل المسح على جمع معلومات عدة حول  بهدف الوقوف على واقع أوضاع االسر المعيشية في االراضي الفلسطينية،

أوضاع االسر المعيشية من أجل معرفة أنماط االنفاق واالستهالك لالسرة، وحساب متوسط انفاق الفرد واالسرة 

للحسابات القومية الخاصة باالستهالك النهائي للقطاع الشهري على بنود السلع والخدمات، وتوفير البيانات الالزمة 

العائلي، والحصول على بيانات حول مستويات استهالك وانفاق االسرة التي يمكن أن تستخدم في تحديد مستويات الفقر 

ك، وتحليل التغيرات التي تطرأ على معايير المعيشة على مر الزمن عندما تتم اعادة اجراء مسح االنفاق واالستهال

الدخل، والحصول على بيانات حول  والحصول على بيانات ملكية أو حرية استخدام السلع المعمرة ووسائل توليد

االستهالك الذي ال يدفع مقابله نقدا مثل استهالك المنتجات البيتية، ومصادر توليد الدخل وملكية االسرة للسلع المعمرة، 

  .والحيازة والملكية الزراعية

شة تهدف الى اطالع وتزويد المجتمع المدني من مؤسسات وباحثين وأفراد بطرق حساب مؤشرات وأوضحت أن الور

احصاءات معايير المعيشة وأهميتها وطرق استخدامها والسعي لالستفادة من هذه المؤشرات ووضع الخطط التنموية 

  .مزودي ومستخدمي البيانات والمستقبلية لتحسين الوضع االقتصادي، كما تسعى لتحسين وتطوير سبل التنسيق بين

فداء توام، آليات احتساب مؤشرات معايير المعيشة،  بدورها عرضت القائم بأعمال مدير دائرة معايير المعيشة،

وتوضيح المنهجية المستخدمة الستخراج هذه المؤشرات، وذلك من أجل فهم أفضل من قبل مستخدمي البيانات 

  .في المجتمع للمؤشرات وتحليل مدالوالتها



يستند هذا المسح بشكل أساسي إلى توصيات األمم المتحدة ومنظمة العمل الدولية الخاصة بمسوح ميزانية : وقالت

 1993وتتماشى هذه التوصيات مع مفاهيم نظام الحسابات القومية لعام . األسرة (SNA)  خاصة ذلك الجزء المتعلق

كما هو الحال في غالبية مسوح ميزانية األسرة في معظم دول  بتصنيف االستهالك الفردي واألسري حسب الغرض،

   .العالم

تتكون من عدة اقسام تشمل البيانات التعريفية وبيانات المسكن، وقائمة  واستعرضت توام اجزاء استمارة المسح التي

  .السلع الشهرية والمعمرة، والمساعدات، والدخل الشهري والسنوي لألسرة

حيث تم جمع البيانات بشكل أساسي من ) المفكرة(شهرا، ويتم تزويد األسرة بدفتر تسجيل  12وبينت ان مدة المسح 

خالل قيام األسرة بتسجيل اإلنفاق واالستهالك، وقيام الباحثة المنتدبة من قبل الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني 

ل الشهر بهدف الحصول على بيانات أكثر زيارات خال 10؟  8بزيارات متكررة لألسرة خالل فترة التسجيل تتراوح بين 

اإلسناد لمصروفات األسرة  ويتم استخدام فترات إسناد زمنية مختلفة لبنود إنفاق واستهالك األسرة، فترة. مصداقية

اليومية مثل الطعام والنقل والمواصالت شهراً واحداً، بينما فترة اإلسناد الزمني إلنفاق األسرة على السلع المعمرة 

شهرا باستثناء وسائل النقل الشخصية حيث تمتد فترة اإلسناد الزمني على مدى ثالث سنوات  12ط التعليم تبلغ وأقسا

   .سابقة، ولبيانات الدخل تم استخدام لشهر واحد ولسنة واحدة

ت وخالل استعراضها آلية االحتساب ألهم مؤشرات اإلنفاق واالستهالك، قدمت شرحا للتعريفات المستخدمة للمؤشرا

لهذه المؤشرات، مبينة الى أنه يتم تصنيف األسر بناء ) المعادالت المستخدمة(الرئيسية، وتم توضيح آلية االحتساب 

: ، المستوى المتوسط%30حصة استهالك الطعام من االستهالك الكلي أقل من : المستوى األفضل :على ثالث فئات

حصة استهالك الطعام من االستهالك : ، المستوى األسوأ%44-30حصة استهالك الطعام من االستهالك الكلي أقل من 

   %20، مشيرة الى أن نسبة استهالك الطعام بالدول الغنية ال تزيد على %100- 45الكلي أقل من 

وتطرقت توام الى موضوع الفقر من حيث التعريفات والمنهجية المستخدمة، حيث ان تعريف خط الفقر بشكل عام هو 

الفقراء وغير الفقراء، أي هو عبارة عن المبلغ الذي يتم على أساسه تقسيم السكان إلى فقير الحد الفاصل ما بين 

  .وغير فقير

، 2009واإلستراتيجية الوطنية لإلحصاءات الرسمية لعام  وتحدثت كذلك عن منهجية احتساب خط الفقر الوطني،

ر ليعكس التفاوت في األسعار حسب المنطقة تعديل استهالك األس: مستعرضة نتائج التعديالت التي تمت والتي شملت

 .)داخل الحواجز(الضفة الغربية، قطاع غزة، القدس (


