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 عن الفقرتقرير                        
 منظمة التعاون اإلسالميضاء في األع القدرات الوطنية للبلدان تعزيز

 إحصاءات الفقر في 
 

 V.3 التفصيلي املخطط مشروع

 

  حمتويات
  مقدمة

  شكر وتقدير
  ختصاراتا

  تنفيذي ملخص
 

 الفقر فهم طبيعة: الجزء األول

 أساسيةعريفات تفاهيم و م .1
 والرفاه الدخل معايري .أ 
 فقرال .ب 
 عدم املساواة .ج 

 

  وعدم املساواة الفقر تدابري .2
 وعدم املساواة لفقرل تدابري بديلة .أ 

i. املؤشر العددي 
ii. فجوة الفقر مقياس 
iii. شدة الفقر 
iv. معامل جيين 
v. النمو معدل منحىن  
vi. اخل ،تون شروكس سنيمؤشر ، اتسو  مؤشر 

 الفقرتقييم أدوات جديدة ل .ب 
i. متعدد األبعاد فقر 
ii. عدم تكافؤ الفرص 
iii. االستقطاب 
iv. اخل، الفقر املزمن 

 

 وعدم املساواة فقرلل قتصاديةاجتماعية وا تأثريات .3
  كربى تأثريات فيها ناطق لوحظتم .أ 

i. تعليمال 
ii. الصحة 
iii. سوق العمل 
iv. واألمن الغذائي الزراعة والثروة احليوانية 
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v. واالندماج املشاركة 
 التأثريات هتوجاليت  العوامل .ب 

i. توظيفال 
ii. األسعار  
iii. وصولال 
iv. متلكاتامل 
v. الضرائبو  التحويالت 

 
 منظمة التعاون اإلسالمي دول  حالة الفقر في: الجزء الثاني

 الفقر لفم .4
  فقرللالرئيسية  ؤشراتامل حتليل .أ 
 والفقر بني النمو الروابط .ب 

 

 الفقر أسباب  .5
 الدميغرافيةالديناميات  .أ 
 االقتصادية الديناميات .ب 
 ةيالبيئ دينامياتال .ج 
 الديناميات السياسية .د 
 الديناميات االجتماعية .ه 

 

 منظمة التعاون اإلسالميبلدان  يف لفقرل االجتماعية واالقتصادية التأثريات .6
 تعليمال .أ 
 الصحة .ب 
 السكان والبيئة .ج 
 توظيفال .د 
 األمن الغذائي .ه 
 شاركةامل .و 

 

 الفقر للقضاء علىالرئيسية  التحديات .7
 احلصول على اخلدمات األساسية .أ 
 املوارد املالية .ب 
 اإلرادة السياسيةالقدرات املؤسسية و  .ج 
 تغري املناخ .د 

 

 الجزء الثالث: تحسين القدرات لقياس الفقر وعدم المساواة

 تقييم الفقرل اإلحصائية االحتياجات .8
  ونشرهاوترتيبها  البيانات عالوضع احلايل يف مج .أ 

i. املصادر 
 األسرية املسوح .أ 
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 أخرى سوحم .ب 
 املسح غري صادرم .ج 

ii. النشر 
 

  الفقر تقييم .ب 
i. األساسية االحتياجات هنج 

ii.  امللباة غري األساسية االحتياجاتهنج 
iii. األبعاد متعددلفقر ا هنج  

 

 كاتب اإلحصاء الوطنيةمل احلالية القدرات .9
 املوارد البشرية .أ 

i. عدد املوظفني 
ii. التعليم والتدريب 
iii. املعرفة التقنية عن إحصاءات الفقر 
 الشراكات .ب 
  يةتدريبالقدرات ال .ج 

 

 إحصاءات الفقر يف القدرات الوطنية لتعزيز املتطلبات الالزمة .11
  البشرية املوارد .أ 
 املالية املوارد .ب 
 الشراكات والربامج التدريبية .ج 
 السياسية التحديات .د 

 

 ةيالجزء الرابع: توصيات سياس

 الطريق إىل األمام .11

 هدا األ .أ 

  الفقر احلد مناسرتاتيجيات  برامج / .ب 

 بناء القدرات برنامج .ج 

 فرص التعاون .د 

 ةيسياستوصيات و  مالحظات ختامية .12
 
 
 
 

  املراجع
  البيانات مصادر
 قطريةجتارب : نوافذ


