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 شكر وتقدير
) OICمنظمة التعاون اإلسالمي (لبلدان األعضاء ب"تعزيز القدرات الوطنية ل بعنوان 028-مشروع مركز أنقرة نتاجهذا التقرير هو 

نظمة التعاون للجنة الدائمة للتعاون االقتصادي والتجاري لم) PCMبرنامج إدارة دورة المشروع ( إحصاءات الفقر" بدعم منفي 
 حالة الفقر في البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمياإلسالمي (الكومسيك). ويهدف المشروع إلى تقديم لمحة عامة عن 

الوطنية  اءاإلحص نظم فيالمساهمة بشكل عام وطنية في مجال الفقر، وبالتالي، ، وبناء القدرات اإلحصائية الهوعواقب هأسبابو 
)NSSsرصد ي. كما يقدم التقرير توصيات فعالة في مجال التخفيف من حدة الفقر و منظمة التعاون اإلسالمياألعضاء في  ) للبلدان

  .منظمة التعاون اإلسالميحالة الفقر في البلدان األعضاء في 
  

 ةوالدكتور بار الباحثين، كسلجوق ومظهر حسين، زمرد زهرة  من قبل مركز أنقرة. فقد أعد التقرير كل من تنسيقهتم وقد نفذ المشروع و 
، عبد الحميد دافالون إبشنازاروف: مركز أنقرة من اآلتيين نية من قبل الباحثينلففي مركز أنقرة. قدمت المساعدة ا ةنيلوفر أوبا، باحث

 البحوث االقتصادية دائرةنبيل دبور، مدير  اي وسيد طاهر محمود. كما قام بتنسيق المشروع كل منكارات سميةاوزتورك، 
باي، على افاش ألأشرف األستاذ صكما والمعلومات في مركز أنقرة.  اتاإلحصاء دائرة، مدير إريتليواالجتماعية وحسين هاكان 

  للتقرير. قدم مالحظاته التحريريةع و التنفيذ الشامل للمشرو 
  

منظمة التعاون بلدان األعضاء في لل ناإلحصاء الوطنية األربعي مكاتبل تقديرالو  بالشكرفريق البحث في مركز أنقرة يتوجه كما 
شأن ستبيان بالقياس الفقر من خالل ال المستخدمة هممنهجيات حولتقاسم المعلومات  فيما يخص قيمعلى تعاونهم ال اإلسالمي

  مركز أنقرة خالل إعداد هذا التقرير. من قبلاألعضاء، الذي تم تصميمه وتعميمه  لبلدانالقدرات اإلحصائية الوطنية ل
  

ين في االجتماع األول لفريق الخبراء لمشاركل القيمة مساهماتستفاد فريق البحث إلى حد كبير من الا افة إلى ذلك، فقدباإلض
)EGM1 الخبراء ( فريقفي أنقرة، االجتماع الثاني ل 2014أغسطس  8-7) الذي عقد فيEGM2 20-19) الذي عقد في الفترة 

وجهات و  ميزةفي هذه االجتماعات على تعليقاتهم الم 1لجميع المشاركين ه بالشكرأن يتوجيود الفريق و في أنقرة.  2014نوفمبر 
)، ميزانور الرحمن أذربيجان( باغيروف)، حميد أذربيجان: ياشار باشا (، وهمقيمةالتوصيات الالنظر حول تقرير المشروع فضال عن 

كوناتي  تيدياني)، سيكو ساحل العاجداودا ( سماسي)، تشاد( خاصم)، علي عثمان الكاميرون)، أحمد ماالم (بنغالديشخوندكر (
)، العراق)، رؤوف الخطيب (إندونيسيا)، كريم (إندونيسيا( وينادين إيماوان)، غامبيامين دبا (ل)، مصر)، سهير متولي أحمد (جيبوتي(

)، أزهري رسالن الكويتاعي ()، أمل حامد الرفالكويتسليم (ال)، عواطف كازاخستان( كولميرا كارولوفا)، األردن( الكوداهرافي 
)، قيس باكستان)، ربيعة أوان (نيجيريا( بوصاري)، الرحمن النيجر( بوالحسن)، عثمان ميمونة علي موريتانياياس (ال)، ديدي ماليزيا(

الوال هي)، السودانعمر (الخير )، سمية خالد السنغال( مكومبا)، ضيوف السعودية)، عبد المحسن بن سعد النصار (فلسطينحسيبة (
)، تركيا( كرداغ)، محمد علي تركيا( أوشارا)، باريز تركي( كبوكشوغلو)، محمد سردار تونس( ظريف)، درة طاجيكستانبيكوفة (

)، اليمن( الكبسي)، طارق يحيى أوغندا)، ياسين صادق مايانجا (أوغندا( موونج)، جيمس تركيا( إسينيال) ، كانر تركياياقوت يلماز (
طرفة آل )، الكومسيك( شكر)، سيرما الكومسيك( حاجي محمود اوغلو)، هاند الكومسيك)، أيكوت يلماز (يمنالمدني (الخالد طه 
  ).UNDP( دانيلوفا كروس) وايلينا OPHIسومان سيث ()، ISFD(إبراهيم  جكا موسى)، FAOمالك شكمك ()، DRCالفضلي (

تعزيز ية من أجل قدرات اإلحصائمج الوطنية واإلقليمية والدولية لبناء الهذا التقرير إسهاما كبيرا في عملية تعزيز البرا أن يسهممل نأو 
في جمع وتحليل بيانات كافية وعالية الجودة  منظمة التعاون اإلسالميالوطنية في البلدان األعضاء في  ءكاتب اإلحصاقدرات م

  لية برامج التخفيف من حدة الفقر.فعال التي هي عنصر أساسيالفقر، و حول 

                                                 
  .اتالملحق.أ من 14الجدول  في لمشاركينل مفصلة ترد قائمة  1
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  مهيدت
  

يرتبط مع االقتصادات الفقيرة، ضعف الموارد البشرية، ضعف ، الجوانب النقدية تخطىتظاهرة معقدة ومتعددة األبعاد  وهالفقر 
االجتماعية  ،معالجة التحديات التي تواجه التنمية البشريةالتي تعنى ب الضعيفةوالسياسات  االجتماعية تقديم الخدمات
ات التعليم والصحة. لذلك، وصول إلى المرافق المدنية الكافية مثل خدمما يفتقر الناس للأ الفقر أيضا عندينشو واالقتصادية. 

  تختلف من بلد إلى آخر.أن التعريف،  ، بحكماالالزمة للقضاء على الفقر من شأنه هاوتدابير  ها، محدداتالسياسات وضعفإن 
  

يث انخفض عدد األشخاص الذين يعيشون تحت خط شهد العالم انخفاضا كبيرا في الفقر حفعلى مدى العقدين الماضيين، 
، الموافق بانخفاض 2011في عام  مليون 964إلى  1990في مليون  1829من  )دوالر في اليوم الواحد 1.25(الفقر الدولي 

أيضا مكاسب كبيرة في كفاحها ضد  منظمة التعاون اإلسالميالدول األعضاء في حققت ٪. وخالل الفترة نفسها، 47قدره 
في  مليون 322إلى  1990في  مليون 396دوالر يوميا من  1.25قر، حيث انخفض عدد األشخاص الذين يعيشون عند الف

٪ في عام 22.3نسبة  منظمة التعاون اإلسالميإجمالي عدد السكان في  مننسبة الفقراء سجلت . ونتيجة لذلك، 2011عام 
  .1990٪ في عام 41.1قارنة مع م 2011

  
٪ 30 ل الموافقو فقر متعدد األبعاد،  تحتمليار شخص في العالم  1.6يعيش أكثر من حاليا، فالتقدم،  وعلى الرغم من هذا

 منظمة التعاون اإلسالمينسبيا في البلدان األعضاء في  انتشار الفقر متعدد األبعاد مرتفعاظل و من إجمالي سكان العالم. 
مليون  465ما مجموعه ويعتبر . 2014دد األبعاد في عام فقر متع تحتالذين يعيشون و  هاسكانمجموع ٪ من 35بنسبة 

٪ من اإلجمالي 29األبعاد، وهو ما يمثل  متعددلفقر تحت افقراء  منظمة التعاون اإلسالميشخص في البلدان األعضاء في 
  .2014األبعاد في عام  دمتعد لفقرتحت ااء للفقر العالمي 

  
 انتشار الفقر،وظل . منظمة التعاون اإلسالميحد بعيد في البلدان األعضاء في بقي التقدم في القضاء على الفقر متفاوتا إلى 

 تحت المتوسطذات الدخل  منظمة التعاون اإلسالميجدا وخصوصا في دول  مرتفعااألبعاد،  سواء من الناحية النقدية وتعدد
هو مهمة معقدة بسبب تعدد أوجه القضاء على الفقر وجنوب آسيا. أفريقيا جنوب صحراء مناطق  تقع في لمنخفض التيوا

عددا ال يحصى  منظمة التعاون اإلسالميالحكومات في البلدان األعضاء في الكثير من نظيراتها النامية، تواجه مثل و الفقر. 
درة الق ،من القضايا والتحديات في كفاحها ضد الفقر بما في ذلك الحصول على الخدمات األساسية، توافر الموارد المالية

  سسية واإلرادة السياسية.المؤ 
  

على مستوى وٕادراجها الحكومات للنظر في هذه القضية الهامة  لبذلها من قبلهذا الوضع مزيدا من االلتزام والجهود ويستلزم 
لتنمية الوطنية. وهناك أيضا حاجة ملحة لتقوية وتعزيز التعاون والتنسيق في مختلف القضايا ها لجداول أعمالفي أعلى 

لحد من تود ا منظمة التعاون اإلسالميٕاذا كانت الدول األعضاء في و الفقر على مستوى الصعيدين اإلقليمي والدولي. المتعلقة ب
عرف عن فقرائها. ومن المهم أن تبحاجة إلى معرفة الكثير  فهيلتقييم أثر السياسات االجتماعية واالقتصادية الوطنية،  الفقر أو

ما هي الفرص  و همسكنتهم و صحهم و تعليمما هي وضعية لديهم؟ األصول التي هي يعيشون؛ ما  أين ؛من هم الفقراء
 زيادة كبيرةمستدامة في هذه البلدان دون ليس من الممكن أن نتخيل تنمية اجتماعية واقتصادية كما لهم.  االقتصادية المتاحة

االستثمار في وبالتالي، يجب أن يكون  ، والتعليم.السكنستهالك، الصحة، الفي مستوى معيشة أفقر شرائح السكان من حيث ا
  أو تجعل األشخاص في فقر مدقع. كبح النموتقيود رأس المال البشري أن قصوى لهذه البلدان طالما األشخاص أولوية 
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ال  ،عن الفقراء كافية دون معلومات وبياناتمن ف إحصاءات ذات نوعية جيدة،توافر  مصدر القلق الرئيسي هوبالتالي، فإن و 
في هذا السياق، في اآلونة األخيرة كان و . و ال برصدها فعالة للفقراء إشراكالبرامج مع استراتيجيات  ياسات والسبالقيام يمكن 

، األمر الذي يتطلب كمية كبيرة من البيانات على مختلف المجاالت متعددة األبعادال حول قياس الفقرد هناك اهتمام متزاي
فضال عن إجراء تقييم دقيق  هوعواقب ه، أسبابلحالة الفقرعمق تحليل مالوضع الحاجة إلى هذا ويستدعي واألنشطة ذات الصلة. 

  لفقر.تياجات للقياس الصحيح لقدرات اإلحصائية واالحلل
  
على هذه الخلفية، يقدم التقرير في الجزء األول تحليال موجزا لمختلف الجهود المبذولة حتى اآلن لقياس حجم الفقر في العالم و 

ني، يقدم التقرير تحليال مفصال في الجزء الثاو هذه التدابير. لمن خالل تسليط الضوء على نقاط القوة والضعف وخاصة 
تعدد األبعاد. وهو يسلط  وأالسياقات النقدية  علىسواء  منظمة التعاون اإلسالميالفقر في البلدان األعضاء في  النتشار

 منظمة التعاون اإلسالميلفقر في البلدان األعضاء في القتصادية لية واجتماعالعواقب االالضوء على األسباب الرئيسية و 
  في كفاحها ضد الفقر. منظمة التعاون اإلسالميوكذلك التحديات والعقبات الرئيسية التي تواجه الدول األعضاء في 

  
منظمة للبلدان األعضاء في  الجزء الثالث بشكل رئيسي على الممارسات اإلحصائية واالحتياجات ونقاط القوة الحاليةويركز 

قياس الفقر على أساس اإلجابات التي لتحديد القضايا الرئيسية فقد كان في تقييم الفقر. وفي هذا الصدد،  التعاون اإلسالمي
مركز أنقرة لهذا  الذي أعدهعلى االستبيان  منظمة التعاون اإلسالميها مكاتب اإلحصاء الوطنية للبلدان األعضاء في تقدم

عرض خطط واستراتيجيات الدول األعضاء لرسم خارطة طريق للمستقبل. ويختتم التقرير وفي الجزء الرابع، يتم . الغرض
منظمة التعاون ) للبلدان األعضاء في NSSs( نظم اإلحصاء الوطنيةتوصيات بشأن السياسات التي تهدف إلى تعزيز ب

  لوطنية للتخفيف من حدة الفقر.ا في مجال إحصاءات الفقر، وبالتالي تعزيز البرامج اإلسالمي
  

فريق المشروع على النجاح في إنجاز هذا التقرير الشامل عن الفقر وأود أن أشكر البروفيسور سافاش ألباي، المدير  شدةأهنئ ب
لعام لمكتب العام السابق لمركز أنقرة لتعليقاته القيمة على التقرير. كما أود أن أعرب عن تقديري للدكتور متين ايكار، المدير ا

 لتنفيذ هذا المشروع الهام.   PCMتنسيق الكومسيك، على الدعم المالي الممنوح من خالل آلية الكومسيك 
  
  

 السفير موسى كوالكليكايا
 المدير العام 

  مركز أنقرة -سيسريك 
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 : فهم الفقر أوال
  

 متعددة األبعادو معقدة ظاهرة الفقر هو وفي الواقع، فالنقدية.  ال يمكن قياسه فقط من الناحية هو أن الفقروم الي الرأي السائد إن
من الحاالت،  في كثيرو الفقراء. التي تفاقم العوز الذي يواجه نشأ من تفاعل العمليات االقتصادية والسياسية واالجتماعية ت

أشكال لألشخاص الذين يعانون  معالجة األسباب الجذرية للفقر التزاما طويل األمد من أجل تحسين الظروف المعيشيةتتطلب 
وخاصة منذ بدء األهداف اإلنمائية لأللفية في  ادولي اقلقيثير على مر السنين، أصبح القضاء على الفقر و الحرمان المتنوعة. 

يعيشون  العالم سكانيات، ال يزال هناك جزء كبير من مستمرة على كل المستو ال. مع ذلك، على الرغم من الجهود 2000عام 
لب جدول األعمال العالمي روف غير مرضية. ولذلك، فليس من المستغرب أن نالحظ أن مشكلة الفقر ال تزال في قفي ظ

هدف جديد بوضع البنك الدولي كما قام  2015بشأن األهداف اإلنمائية بعد عام  المكثفة المناقشات وضعتللتنمية، حيث 
  .2030عام  بحلولللقضاء على الفقر المدقع في جميع أنحاء العالم 

إجماع  ال يوجد نهفإقتصادية، ء على الفقر لتحقيق تنمية اجتماعية والقضاوجود اتفاق على مستوى العالم لعلى الرغم من و 
نهج القياس المتعلقة بالفقر. وتجدر ا القسم وصفا موجزا للتعريفات و . وفي هذا السياق، يقدم هذهوقياسالفقر دولي على تعريف 

تبني غير أنه ينبغي من حيث القيمة النقدية،  المقاسالقضاء على الفقر  تركزت علىالجهود الدولية ثير من الكاإلشارة إلى أن 
  المتعددة األبعاد للحرمان. لقضاء على الفقر من أجل معالجة الجوانبلموقف أكثر شموال 

  يم األساسية والتعاريف والمناهجالمفاه  1.1

لمفاهيم والمصطلحات التي يشيع استخدامها في األدب لشرح الجوانب المختلفة لرفاهية ن العديد من اطور الخبراء واألكاديميو 
هذا القسم الفرعي بعض المصطلحات األكثر شيوعا سيراجع متنوعة من األفكار والمفاهيم، المجموعة للأفضل  ولشرحاإلنسان. 
والرفاه، عدم المساواة واالستبعاد االجتماعي. الفقر ومستوى المعيشة أيضا . سوف يشمل منهامناقشة موجزة عن كل  وسيوفر

مناقشات استخدامها في األدب. وسوف توفر وسوف يركز الجزء الفرعي التالي على مقاييس الفقر وعدم المساواة التي يشيع 
 اوزةمتجتهدف إلى قياس جوانب مختلفة من الفقر  بديلةموضوعة و  قياساتلفقر فضال عن التقليدية ل القياساتمن  على كل
  ية.النقد القياسات

  
  الفقر  1.1.1

نظر الهناك مجموعة واسعة من التصورات حول طبيعة الفقر واعتمادا على وجهة . فذو تعريف ذاتي الفقر ليس مفهوما
ف هذه ى الفقر. وسيكون من العدل أن تصنستراتيجيات للقضاء علتوضع اتحليالت مختلفة و يمكن أن تنفذ المعتمدة، 

معلومات تم الفئة األولى الفقر في عن دراسات التستخدم الفقر في إطار تدابير موضوعية وذاتية.  حولفة التصورات المختل
من خالل المتغيرات األكثر استخداما هي دخل األسرة ونفقاتها.  .رجة عالية من الموضوعيةد ذاتجمعها من خالل متغيرات 

الفقر فهم أوال:1  
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إلى عتبة الدخل  طلقنسبية. ويشير الفقر المأرقام مطلقة و يعتمد على يمكن إجراء تصنيف آخر موضوعي، تركيز تطبيق 
يعرف جل البقاء. ووفقا للبنك الدولي، التي تعتبر حيوية من أو تلبية احتياجاتهم األساسية  تحتها ألفرادال يمكن لالتي يا الدن

الواحد (رافاليون و أل.  ) للشخص2005عام ل USDدوالر يوميا ( 1.25كسب أسرة أقل من  هافيحالة يكون الفقر المطلق ك
ثابتة من الدخل النسب اليقاس الفقر كنسبة مئوية من السكان ذوي دخل أقل من بعض بية، من الناحية النسو . )2008

ستخدم يوروستات مقياس الفقر النسبي تعلى سبيل المثال، فشرائح العليا. المن السكان مع  األدنى شرائحالقارن وتالمتوسط. 
  .دخل األسرة٪ من متوسط 60في  الذي وضعتطابق مع مستوى الدخل ي ية االقتصادية" والذساس "المسافعلى أ

  
 يستخدمبتعبير أدق، فإن هذا النهج و رأي األفراد أو األسر.  هوالمصدر الرئيسي للمعلومات ففي التحليل على الفقر الذاتي، 

متغيرات يمكن مالحظتها وقياسها. وهناك الذي يستخدم  يموضوعالوضعهم المالي بدال من التركيز  لألسر عنذاتية الراء اآل
الحرمان أو عدم الحصول على بعض السلع والخدمات التي تعتبر أساسية ألي بمفهوم آخر يسمى الفقر الشديد الذي يرتبط 

مدى العقود  علىو شخص. وفي هذا السياق، يتم قياس الفقر مع المتغيرات غير النقدية ومؤشرات الحرمان. وعالوة على ذلك، 
 المؤشرات االقتصادية (الدخل) لتشمل المؤشرات االجتماعية والثقافية مثل التعليم متجاوزاالماضية، تم توسيع تعريف الفقر 

  .)2013(كوبيناه & أل.  األشخاصلرفاه أفضل انعكاس الصحة باعتبارها و 
  

  مستوى المعيشة والرفاه 2.1.1

ا بشكل متكرر في األدب االجتماعي واالقتصادي لفهم أو تفسير حالة ميتم استخدامه نهامي مفهومينمستوى المعيشة والرفاهية 
مستوى المعيشة إلى مستوى الثروة والراحة، السلع المادية والضروريات المتاحة لفئة اجتماعية اقتصادية ر ويشيرفاهية اإلنسان. 

شة مجموعة واسعة من العوامل بما في ذلك الدخل، مستوى المعييشمل معينة في منطقة جغرافية معينة. وفي هذا الصدد، 
  .العمر المتوقع، معدل الفقر، الناتج المحلي اإلجمالي، معدل التضخم ومتوسط تفاوت الطبقاتو 
  
خطوط الفقر القيمة اإلجمالية لجميع السلع تمثل بتعبير أدق، و في األدب، يتم تحديد خط الفقر من حيث مستوى المعيشة. و 

تكلفة ف خطوط الفقر، لتشكيلهناك عدة طرق و ي تعتبر ضرورية لتحقيق االحتياجات األساسية لألسر. والخدمات الت
 خط الفقر خط الفقر الكلي كمجموع من تشكيل) هي واحدة من هذه الطرق المختلفة، حيث يتم CBNاالحتياجات األساسية (

تكلفة الضروريات  تضافثم ي من الغذاء لتغذية كافية، ما يكف تقدر تكلفة الحصول علىففي األول، غير الغذائي. و  الغذائي
أو االحتياجات  (UBN) يقيس نهج الحاجات األساسية غير المشبعةاألخرى مثل المالبس والمأوى. وعالوة على ذلك، 

، اإلسكان، الخدمات األساسيةويمثل االحتياجات األساسية.  األشخاص علىحصول حيث لفقر من ا )MBNالدنيا (األساسية 
  .ما ألسرةالمشبعة  األساسية غيررئيسية تستخدم من أجل تقدير الحاجات أربعة معايير مستويات التعليم والرعاية الصحية 

  
اقتصاد الرفاه إلى مستوى من يشير بتعبير أدق، و الرعاية االجتماعية هو مفهوم أضيق من مستوى المعيشة. من ناحية أخرى، ف

دورا فيه الدولة  لحكومة تلعبالرفاه كمفهوم ل حالة، يتم تعريف األشخاص. وفي هذا السياقمجموعة من لفرد أو لالرخاء إما 
الرعاية الصحية؛ التعليم؛  ؛رئيسيا في حماية الرفاه االقتصادي واالجتماعي لمواطنيها في أربعة مجاالت مثل اإلعانات النقدية

توى المعيشة ومنع الرفاه دعم مس حالةالتعريف، ينبغي ل . ووفقا لهذا(Barr, 2004)الغذاء والسكن وغيرها من الخدمات 
أمارتيا سين نهج القدرة في  اقتصاد الرفاه، وضعبفي المخاطر األخالقية وسوء االختيار. وفيما يتعلق  السلوك المساهم

 للحياةتلفة هي أن حرية الناس أمر ضروري من أجل االختيار بين طرق مخ )1990لسين (رئيسية المساهمة ال. الثمانينات
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رات على أنه حرمان من القد لفقره ينبغي أن ينظر لعلى أنالضوء  سين في مثل هذا الوضع، يسلطو . يستطيعون تقييمهاالتي 
  القتصاديات التنمية.قيمة جوهرية  األساسية وأنه ال ينبغي أن يكون فقر الدخل وحده

  
  عدم المساواة 3.1.1

السكان وليس فقط لشريحة معينة من السكان الذين  جميع حوليتم تعريفه حيث  هو مفهوم أوسع من الفقر، عدم المساواة
توزيع األصول، الثروة أو الدخل  فيها عدم المساواة هي الحالة التي يتموفي هذا الصدد، ف. دخل دنيا معينةيعيشون تحت عتبة 
عدم المساواة االقتصادية وتختلف البلدان. مجموعات في السكان، أو بين بين األفراد في مجموعة، بين بطرقة غير متكافئة 

 ، إال أنعدم المساواة االقتصاديةالهياكل والنظم االقتصادية. وهناك مؤشرات مختلفة لقياس فترات التاريخية، البين المجتمعات، 
هوم عدم أن اآلراء تختلف حول أهمية مف يةأدبتظهر مراجعة و  .2.1، راجع القسم ستخدم على نطاق واسعي معامل جيني

أتي في البداية ن النمو في نصيب الفرد من الدخل ي) أ1955كوزنتس (تفترض فرضية على سبيل المثال، فالمساواة وآثاره. 
  نمو.بتكلفة مستوى أعلى من عدم المساواة، ولكن في النهاية يسقط عدم المساواة مع ال

  
  االجتماعياالستبعاد   4.1.1

هذا المفهوم الطبيعة يجسد و الحرمان البشري.  ر لتصوريات التنمية االجتماعية كإطااالجتماعي في أدب االستبعاديستخدم 
مثل محدودية فرص مختلفة لإلقصاء الدخل أشكال  قصاءيخلق إأبعاد مترابطة مختلفة. وفي هذا السياق، بالديناميكية للحرمان 

العامل الوحيد الذي يمكن أن كفاية الدخل ليس هو عدم عاية الصحية والتعليم. ومع ذلك، الحصول على الخدمات بما فيها الر 
فعلى سبيل المثال، قد تؤدي السياسات العامة غير المنصفة لإلقصاء من الخدمات. فؤثر على الحصول على الخدمات. ي

ملين في غالبية العا مستثنية فقطالمعاشات التقاعدية العامة أو الرعاية الصحية في بعض البلدان موظفي القطاع العام تغطي 
  ير الرسمي.القطاع غ

خطر تحت " (AROPE)ويعرف مؤشر وضع تدابير مختلفة في األدب لتعكس األبعاد المختلفة لإلقصاء االجتماعي. وتم 
أو يعيشون في أسر  لحرمان مادي خطيرالذين هم عرضة لخطر الفقر أو  األشخاصالفقر أو االستبعاد االجتماعي" نصيب 

الفقر، يحدد من  خطرمتاح دون عتبة الفقر لديهم دخل متعادل  خطرين لاألشخاص المعرضف .جد منخفضة عملكثافة مع 
الدخل المتاح تعادل و تعادل الدخل المتاح بعد التحويالت االجتماعية. لالوطني ٪ من المتوسط 60قبل االتحاد األوروبي في 

تعادل إلى محوال وما على عدد أفراد األسرة البالغين هو الدخل الكلي لألسرة، بعد خصم الضرائب وغيرها من الخصومات، مقس
  حسب أعمارهم. منهم كل ترجيحمن خالل  كبار. وتعادل أفراد األسرة أو جعلهم متعادلينال

االستبعاد االجتماعي في عام  حولتنمية البشرية مم المتحدة اإلنمائي اإلقليمي لللى جانب ذلك، اقترح تقرير برنامج األإ و 
واألسر على ثالثة أبعاد: االستبعاد  شخاصالذي يقيس وضع األ، األبعاد االجتماعي متعددستبعاد المؤشر ا 2011

أربعة يستخدم مؤشر االستبعاد االجتماعي و االقتصادي، االستبعاد من الخدمات االجتماعية واالستبعاد من المشاركة المدنية. 
شبكات الأنظمة التعليم والصحة، فضال عن و  أسواق العمل في االستبعادمستوى  يقيس - ثمانية لكل بعد–مؤشرا  وعشرين

وبما أن . على األقل تسعة مؤشرات من اجتماعيا إذا كان هو أو هي محروما الفرد بأنه مستبعدالمدنية واالجتماعية. ويعرف 
  .قلبعدين على األ من إذا حرماجتماعيا مؤشرات ثمانية فقط، فإن الشخص يعتبر مستبعدا على  البعد يحتوي
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  الفقر وعدم المساواة  مقاييس  2.1

لدان دون استثناء. وينبغي ضروري لجدول األعمال السياسي واالقتصادي في جميع البهو لفقر وعدم المساواة وثوق لمالقياس ال
لتدخل. من أجل ا المجاالت الحرجةتحديد القرارات قادرين على صناع جعل صورة واضحة عن الوضع من أجل  أن تعطى

لسياسات في نفس الوقت. ومع وموجهة للقضايا العملية ل وسلسةنية تقمن الناحية ال هذه القياسات قويةتكون أن  المهم ومن
الفقر وعدم  مقاييس. في هذا اإلطار، يستعرض هذا القسم الفرعي للفقر وعدم المساواةمقبول عالميا مقياس  ليس هناكذلك، 

  .هاعيوبو  اهبهدف فهم مزايااألكثر شيوعا المساواة 
  

  لمساواةلفقر وعدم االتقليدية ل مقاييسال  1.2.1

 الديه المقاييس. ومع ذلك، كل مقاييس أخرىبالمقارنة مع أكثر بكثير  ياتالفقر وعدم المساواة في األدب مقاييستستخدم بعض 
وضع التي يتم استخدامها في والتي هي مستمدة إلى حد كبير من نوعية المتغيرات المختلفة  االخاصة بهوالضعف نقاط القوة 

  أدناه. مقاييسقشة العامة لهذه الرد المنا. وتمقاييسهذه ال
  

i.  تعداد الرؤوسمؤشر 
فقراء. الذين يعتبرون  الفقر. يقيس هذا المؤشر نسبة السكان انتشاراألسلوب األكثر شيوعا لتقدير مؤشر تعداد الرؤوس هو 

في عمق الفقر. الموجودة غير حساس لالختالفات هو مؤشر الهذا ذلك، ف إلنجازه وسهل الفهم. ومعسيط هو بمؤشر فهذا ال
  لفرد (أو اإلنفاق) تحت خط الفقر.دخل افيه يسقط الذي  مدىالفشل في التقاط ي، فإنه أكثر دقةوب
  

ii. مؤشر فجوة الفقر  
تحت خط الفقر. ويظهر هذا  األفراد/األسر فيه قعتمدى، في المتوسط،  يحدد إلى أيلذي يقيس مؤشر فجوة الفقر عمق الفقر ا

، يقدم هذا المؤشر الحد األدنى وبدقة أكثرإلى الفقراء من أجل انتشالهم من الفقر.  ر كم من المال يجب أن يتم تحويلهالمؤش
تحويالت النقدية. ومع ذلك، فإن مؤشر فجوة الفقر ال يأخذ في االعتبار االختالفات في شدة بالقضاء على الفقر التكاليف ل

ه ، ولكنتعداد الرؤوسمؤشر ل مؤشر فجوة الفقر قد يكمفر بين الفقراء، وبالتالي يميل إلى تجاهل عدم المساواة بين الفقراء. الفق
  بلد.انتشار الفقر في العكس بشكل كامل قد ال يكون كافيا لكي ي

  
iii.  ربع فجوة الفقر (شدة الفقر)ممؤشر  

المرجح  المجموعالمؤشر هو  وهذادرجة التفاوت بين الفقراء أنفسهم. ي ه يلقياس شدة الفقر الت فجوة الفقر يستخدم مؤشر مربع
بيع فجوة الفقر يعطي وزنا أكبر متناسبة. فتر الالفقر  فجواتهي  الترجيحاتأن لفجوات الفقر (كنسبة من خط الفقر)، حيث 

يعبر ألن مؤشر فجوة الفقر قد ال الحاجة إلى هذا المؤشر ونشأت أكبر.  همفقر حيث ستصبح فجوة فقر األسر ألفجوة الفقر ل
على سبيل المثال، إذا أدت سياسة في تحويل األموال من فتغيرات التوزيع داخل الفقراء. المخاوف بشأن  عن بدرجة كافية

لن هذا التغيير، في حين أن مؤشر فجوة الفقر  سيعكسفجوة الفقر  فإن مؤشر مربعشخص تحت خط الفقر إلى أفقر شخص، 
  يعكسه.
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iv. مل جينىمعا  

مل على منحنى لورنز، على نطاق واسع لعدم المساواة هو معامل جيني. ويستند هذا المعاوالمستخدم  المعروفالمقياس الوحيد 
السكان بهدف إظهار عدم المساواة.  مقابلتوزيع متغير معين (على سبيل المثال، الدخل)  يقارنتراكمي  يوهو منحنى تردد

ن فإل يخادمال جميعمضاعفة  ت) إذا تم1دم المساواة بسبب خصائصه القوية، بما في ذلك: (معامل جيني هو مقياس جيد لعو 
 ) إذا كان3سيبقى دون تغيير. (، فإن المؤشر يبقى ثابت ولكن التوزيع  في تغير) إذا كان حجم السكان 2يتغير. ( لنالمؤشر 

منخفض فإن و دخل إلى شخص ذبتحويل مرتفع خل و دالفرد ذ قام) إذا 4غير(تلن يمؤشر الفإن دخل في تبادل للشخصين 
  سهل االستخدام والفهم.هو معامل الهذا ك، فعالوة على ذل .سينخفضمؤشر ال

اتساق . ةمجموعة فرعية ثابتبليس  همتفسخ ولكنفهو . القياساتمن  جيني لديه بعض السلبيات مثل غيرهمعامل إال أن 
ن أ يتوفر على حجم سكان ثابت،وكالهما  ىخر أوعة فرعية ولم يتغير في انخفض الفقر في مجمإذا  ،تطلبيفرعية مجموعة 
المجموعات  توزيعاتلالدخل تتداخل نطاقات  ماالمشكلة مع معامل جيني عندوتظهر مستوى الفقر العام بالمثل. ينخفض 
لتأثيره على  امعاكسيكون أن  غير متساوية فرعيةمجموعة على  معينتوزيعي لتأثير تغيير ذه الحالة، يمكن في هو . الفرعية

مصطلح بين  المجموعة، و-يمكن تقسيم معامل جيني إلى مصطلح داخلو . (World Bank, 2013)عدم المساواة الشاملة 
  المجموعة لتوليد تناقضات فرعية. -ه تجاوز تأثير داخليمكنهو الذي  هذا األخير ؛جموعة ومصطلح التداخلالم

v. النمو انتشار ىمنحن  
 GICيرسم و النمو عبر فئات الدخل المختلفة من خالل تقديم أثر النمو على الفقر.  تفسخ) GICالنمو ( تسارانمنحنى يوضح 

األفقر من  شرائحالنمو في ال انتشارمقارنة  GICويسمح نصيب الفرد من الدخل.  من يةخمسشريحة معدل النمو في كل 
  وسط.ء أو مع معدل نمو الدخل المتاألكثر ثرا شرائحالسكان مع ال

  
vi. مؤشر سين  

فقر داخل المجموعة. وخالفا ، وتوزيع الهمفقر الفقراء، وعمق سعى لدمج اآلثار المترتبة على عدد ا ي) مؤشر 1976اقترح سين (
مؤشر سين هو فالفقراء. ومع ذلك،  بين الموجود عتوزيلمؤشر سين حساس لفتحليلها أعاله، التي تم  مقاييسمن ال لغيرها

  معامل جيني.مؤشر يمتلك نفس عيوب الهذا فلذلك، و  ة ألنه يعتمد على معامل جيني.عة فرعية ثابتمجمو بمتفسخ ولكن ليس 
 

vii. ثون- شروك-مؤشر سين  
وة مقياس فجفعدم المساواة.  ومقياسفي األصل من حيث مقياس الفقر األساسي للفقر ) SST(ثون -شروك-سينمؤشر  وضع

هو واحد من  SSTمؤشر و ، ومعامل جيني هو مقياس عدم المساواة. SSTلبناء  الفقر هو مقياس الفقر األساسي المستخدم
المكونة مثل مؤشر فجوة الفقر وكذلك  هذا المؤشر إلى عناصره فسخللفقر. ويمكن أن يتالمؤشرات المستخدمة على نطاق واسع 

  بالواضح. الرابط بين المؤشر وعناصره التأسيسية ليسمعامل جيني. ومع ذلك، فإن 
  

viii. مؤشر واتس  
اتس هو و مؤشر و الفرق بين لوغاريتم خط الفقر ولوغاريتم الدخل. هو متوسط )، و 1968( من قبل واتس قترح مؤشر واتسا

الفقراء. دخل لتوزيع العلوي  الطرفتوزيع مما كان عليه في لللطرف األدنى في اللتحول مقياس جيد للفقر ألنه أكثر حساسية 
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لسكان لمرجح وفي هذه الحالة يتم التعبير عن الفقر اإلجمالي كمتوسط  يليتكمجانب ذلك، هذا المؤشر هو متفسخ  منو 
  لفقر.المجموعات الفرعية لمستويات ل
  

 ينوطنيالمن المناهج المختلفة التي تساعد الممارسين  يوجد عددلذلك، و لفقر وعدم المساواة. ال يوجد مقياس مقبول عالميا ل
  المحدد.التي تطابق وضعهم مؤشرات الفقر وعدم المساواة  على تحديد

  تقييم الفقر وعدم المساواةل أدوات بديلة 2.2.1

بذلت جهود لتطوير أدوات جديدة يمكن أن تأخذ بعين االعتبار فقد لفقر وعدم المساواة، المذكورة أعاله ل المقاييسباإلضافة إلى 
بما في  لتقييم الفقر وعدم المساواة،لتي وضعت مراجعة هذه األدوات الحرمان البشري. ويهدف هذا القسم إلى مختلف جوانب ا

عدم المساواة في الفرص  ،مؤشر التنمية المرتبط بنوع الجنس، مؤشر الفقر متعدد األبعادذلك مؤشر الفقر البشري، 
دراسة  االستقطاب، مؤشر التعرض لخطر الفقر أو االستبعاد االجتماعي، مؤشر الجوع العالمي باإلضافة إلى، االقتصادية

  مزاياها وعيوبها.
  

i. ) مؤشر الفقر البشريHPI(  
من ثالثة أبعاد:  HPI-1تألف ي. بلدان الناميةلل HPI-1 يشار إليه لفقرل مؤشر للتنمية البشرية، أدخل 1997قرير عام في ت

عن  ةحيوص ةطويلبعد حياة لمعيشة. وقد تم قياس الحرمان في ) مستوى الئق لiii(ط) حياة طويلة وصحية، (ب) المعرفة، و(
بعد المعرفة من خالل وتم تقييم الحرمان في ال يتوقع أن يعيشوا حتى سن األربعين. الذين طريق النسبة المئوية لألشخاص 

نسبة األشخاص : مؤشراتثالثة الحرمان في  مستوى المعيشة متوسط بعد نسبة البالغين األميين. وأخيرا، كان الحرمان في 
، ونسبة السكان الذين ال يحصلون على الخدمات الصحية ونسبة األطفال ناقصي الوزن اآلمنةالذين ال يحصلون على المياه 

  بمؤشر الفقر متعدد األبعاد. HPI، تم استبدال 2010في عام و سنوات.  مسبشكل معتدل وشديد تحت سن الخ
  

ii. بنوع الجنس رتبطمؤشر التنمية الم )GDI(  
وسائل الموزعة بالتساوي والتي تتوافق مع المتعادلة والنجازات اإل) على GDIيستند مؤشر التنمية المرتبط بنوع الجنس (

أوال، يتم حساب على مرحلتين.  GDI وضعيتم و  ).b2014 (سيت و فيالر،الصلة  وذعامل مع تقييد خاص على ال ةالمعمم
) باستخدام التقديري عليم والدخل المكتسبالعمر المتوقع، التبالتساوي لكل من األبعاد الثالثة (متوسط  والموزععادل المت نجازاإل

. لإلنجازات المتعادلة الثالث والموزعة بالتساويبسيط بلد كمتوسط ل GDIبعد ذلك، يتم احتساب و الذكور واإلناث. إنجازات 
تكون  عدم المساواة بين الذكور واإلناث. ومع ذلك، فإنه يتجاهل عدم المساواة داخل المجموعات. حتى عندما GDIيلتقط و 

  السكان. عبرفاوت كبير كون هناك تفقد يعبر الجنسين،  تفاوتامستويات التنمية البشرية هي أقل 
  

iii. ) مؤشر الفقر متعدد األبعادMPI(  
 2010المتحدة اإلنمائي لعام  ألول مرة في تقرير التنمية البشرية لبرنامج األمم )MPIاألبعاد ( الفقر متعددمؤشر استخدم 

خالل مراعاة الحرمان لفقر من النقدية ل مقاييسوهو يكمل ال)، OPHIلفقر والتنمية البشرية (رد لأكسفو  ةته مبادر ي وضعوالذ
 ،التعليم): HDIتألف منها مؤشر التنمية البشرية (ي يتمان عبر نفس المؤشرات الثالثة الهم. ويدرس مؤشر الحر المتعددة وتداخل

يعانون من  أي فقراء متعددوا األبعادالذين هم  األشخاصظهر عدد مؤشرات وي 10المتألف من الصحة ومستوى المعيشة 
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وحسب تصنيفات المنطقة، العرق، حسب  MPIيمكن أن يوضع ). و 1.1٪ من المؤشرات المرجحة (الجدول 33في  الحرمان
  يا لواضعي السياسات.ويقدم مزالنظرية هام ل ريمتعدد األبعاد هو تطو إلى . لذلك، فإن التغيير من بعد واحد لقياس الفقر أخرى

يساهم في تقييم الفقر، فإنه ال يوضح العوز الذي تعاني منه  HPIومن حيث المزايا، من الجدير بالذكر أنه على الرغم من أن 
إلى تعديل هذه المشكلة عن طريق تحديد الحرمان على مستوى األسرة عبر نفس األبعاد الثالثة  MPIاألسر. ولذلك، يهدف 

الحرمان المرجح الذي يعيشه الفقراء وأنه غير حساس هو متوسط  MPIعليم والصحة والمعيشة. ومع ذلك، فإن مثل معايير الت
  لعدم المساواة بين الفقراء.

  
  MPI بنية. 1.1الجدول 

 أي شخص في األسرة محروم إذا ...المؤشرالبعد

 الصحة 
 

 التغذية 
حسب المعلومات  أي امرأة أو طفل في المنزل يعانون من نقص األغذية

 الغذائية
وفاة أي طفل في المنزلمعدل الوفيات 

 التعليم 
 

 لم يكمل أي فرد من أفراد األسرة خمس سنوات من الدراسةالتمدرس 
 8أي طفل في سن المدرسة من األسرة ال يذهب إلى المدرسة حتى الصف بالمدارسااللتحاق 

 مستوى المعيشة 

 سرة على كهرباءال تتوفر األالكهرباء
 ال تتوفر األسرة على مرافق صحية أو تتقاسمها مع أسر أخرىالصرف الصحي 

 الماء
ال تحصل األسرة على المياه الصالحة للشرب أو توفر المياه الصالحة 

 دقائق سيرا على األقدام  30للشرب ألكثر من 
روثأرضية من تراب أو رمل أو األسرة لديهااألرضياتمواد

 الخشب أو الفحمأو الروث، تستعمل األسرة في الطهيوقود الطهي 

 الممتلكات
دراجة، دراجة احد من: راديو، هاتف، تلفزيون، أكثر من و األسرةال تملك

 نارية أو ثالجة، وال تملك سيارة أو شاحنة
  )2011المصدر:ِ ألكير، روش و سيث (

  
iv.  ية (عدم المساواة في الفرص االقتصادمؤشرIEO(  

عدم المساواة في الدخل التي يمكن أن تعزى إلى االختالفات حصة  )IEO(عدم المساواة في الفرص االقتصادية يقدر مؤشر 
 العرقمثل ولكنه ال يملك سيطرة عليه/ها  على دخله/ها خصائص الفرد التي تؤثرب المعرفة لألشخاصمحددة سلفا "الظروف" ال

فقط هي الفرد مسؤوال في كل مجموعة من "الظروف"  يكون فيها. ويقال إن "الجهود" النسبية التي ونوع الجنس والخلفية العائلية
). ثم يتم قياس عدم المساواة بين الظروف بمقارنة األفراد ذوي المستوى النسبي نفسه من الجهد. 1998قابلة للمقارنة (رومر، 

جميع ومن ثم يتم توزيع المستويات النسبية من الجهد، تلفة من تيتم قياس عدم المساواة في الفرص االقتصادية في نقاط مخو 
  هذه القياسات في فهرس واحد.
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v. االستقطاب 
 للمالحظات المرتفعة والمنخفضةجيدا  المحددالسكان بصرف النظر إلى التطرف فيها ينتشر  التييصف االستقطاب الحالة 

 وسط) يزيد كالالمتمن الدخل المنخفض إلى الدخل المرتفع (عبر  تحولالعدم المساواة في أن وتتعلق بفي الوسط.  والمفتقدة
على تراجع  ) الذي ركز1997من قبل ولفسون (من االستقطاب وعدم المساواة. وقد تم تطوير نهج واحد لقياس االستقطاب 

واألسر، والطبقات  بين مجموعات من األفراد، الدخل وهذا هو الدخل القومي مقسماالطبقة الوسطى، ومراقبة كيفية توزيع 
إلى الحالة ثنائي االستقطاب توزيع الدخل المركز. وفي هذا السياق، يتعلق نتشرت من لتي ااالجتماعية، أو عوامل اإلنتاج ا

) 2000ي (و تسو  وانغ و وجاء. (Wolfson, 1997)التي يكون فيها عدد أقل من األفراد أو األسر من ذوي الدخل المتوسط 
تدعى مؤشرات المسافات من نقطة مركزية لتوزيع الدخل، الهذه تحديد مؤشرات االستقطاب. وتقيس  عبرنهج وولفسون عقب 
ان كل األفراد لديهم نفس يمكن لهذه المؤشرات أن تكون أكبر من واحد. وٕاذا كدخل له انتشار واسع، فكان الٕاذا و الدخل.  وسيط

  لصفر.اوهو  لها تصل إلى الحد األدنىس هذه المؤشراتالدخل، فإن 
  

vi.  ستبعاد االجتماعي اال لخطر الفقر أومؤشر التعرض(AROPE) 
مليون  20لرفع  2020ندماج االجتماعي كجزء من استراتيجية أوروبا ، اعتمد المجلس األوروبي هدفا لإل2010في يونيو 

محرز نحو تحقيق هذا لرصد التقدم الو . 2020شخص على األقل في االتحاد األوروبي من خطر الفقر واالستبعاد بحلول عام 
لوزراء المسؤولين عن التوظيف والسياسة االجتماعية والصحة وشؤون المستهلك افق مجلس االتحاد األوروبي لالهدف، و 

)EPSCO (شخاصهذا المؤشر عدة أبعاد تشمل األويلتقط . "خطر الفقر أو االستبعاد االجتماعيعلى مؤشر "التعرض ل 
  ة من الفئات الثالث التالية:واحداألقل في  الذين يوجدون على

الفقر، التي حددها االتحاد  التعرض لخطرمتاح تحت عتبة الفقر والذين لديهم دخل متكافئ خطر أ) األشخاص المعرضين ل
  ماعية).المتاح (بعد التحويالت االجتالمتكافئ دخل للالوطني ٪ من المتوسط 60األوروبي في 

  شة مقيدة بشدة بسبب نقص الموارد.معيم ظروف المادي الشديد ولهب) األشخاص الذين يعانون من الحرمان 
-0الذين تتراوح أعمارهم بين  األشخاصأكثر دقة، بو . منخفضة جدا عملذات كثافة الذين يعيشون في أسر  األشخاصج) 
  اضي.مكانات عملهم خالل العام الم٪ من إجمالي إ20ن أقل من يبلغ العمال البالغو أسر حيث يعيشون في و  59

  
تحت أي مدى  في: مثل ألشخاصأوضاع اعلى هذا المؤشر ال يأخذ في االعتبار بشكل كاف العوامل األخرى التي تؤثر و 

  فقراء. التي عاشوا فيها المدةأو يوجدون عتبة الفقر 
  

vii.  العالمي (مؤشر الجوعGHI(  
من قبل المعهد الدولي  ه وتطويرهدااعتمتم  حيثلقياس سوء التغذية في مختلف البلدان،  )GHI(يستخدم مؤشر الجوع العالمي 

) نسبة ناقصي التغذية كنسبة 1مرجحة على حد سواء: بين ثالثة مؤشرات  GHIويجمع  ).IFPRI(لبحوث السياسات الغذائية 
ي ف 1،800حرارية أقل من نقص التغذية إلى استهالك سعرات ويشير مئوية من السكان كما جمعتها منظمة األغذية والزراعة. 

يعيشوا حياة صحية ل شخاصاليوم، والتي يعتقد أنها تمثل الحد األدنى من متطلبات السعرات الحرارية التي يحتاجها معظم األ
) 3) انتشار نقص الوزن بين األطفال تحت سن الخامسة حسب تقديرات منظمة الصحة العالمية و2)؛ FAO ،2011ومنتجة (

  جمعتها اليونيسيف. معدل وفيات األطفال دون سن الخامسة كما

وايسمان، (نقص التغذية لمقياس أكثر شموال هو مرجحة على قدم المساواة، فثالثة مؤشرات  GHIحساب أن شمل منذ و 
  لألطفال دون سن الخامسة. الغذائيةالحالة  GHI يعكس لى جانب ذلك،. إ)2006
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  المقاييس الرئيسية للفقر وعدم المساواة 1.1الشكل 

  
نوقشت أعاله تحت فئتين منفصلتين، وهي مقاييس الفقر التي ختلفة الممؤشرات ال وضعيمكن ، 1.1الشكل  كما هو مبين فيو 
مؤشر القد ال يكون عدم المساواة. وقد تطورت هذه المؤشرات مع مرور الوقت لتشمل جوانب مختلفة من الحرمان. و  مقاييسو 
لذلك، قد تكون و . صعبا تحليلالر المؤشرات المعقدة يمكن أن تجعل اللتقاط تعقيد حياة اإلنسان، في حين أن أكث كافيا مبسطال

يتم التقاط الحقائق المعقدة  جديدة بحيثمؤشرات مؤشرات القائمة و/أو تطوير الهناك حاجة إلى مزيد من األبحاث لتحسين 
في االعتبار أن مشكلة  لفقر وعدم المساواة بشكل صحيح مع الحفاظ على مؤشرات بسيطة بقدر اإلمكان. وينبغي أن يوضعل

  .لقيود البياناتحقق التطورات النظرية دون توضيح أخرى هامة مع هذه المؤشرات هي شرط البيانات. وبالتالي، ال يمكن أن تت

 محددات الفقر 3.1
الموجهة  يهدف هذا القسم إلى دراسة محددات الفقر من خالل استكشاف الروابط االجتماعية واالقتصادية للفقر وكذلك العوامل

) 2) التعليم؛ 1، وذلك من خالل: لألشخاص االجتماعية واالقتصادية المالمحفي العديد من جوانب يؤثر الفقر و هذه الروابط. ل
) 7والضرائب؛  التحويالت) 6دراج اإل) المشاركة و 5) الزراعة والثروة الحيوانية واألمن الغذائي؛ 4) سوق العمل؛ 3الصحة؛ 

متعددة األوجه وثنائية االتجاه. . العالقة بين الفقر ومحدداته هي ةاالجتماعي السالمةبرامج شبكات  )8جودة المؤسسية؛ وال
  .لى جانب ذلك، من الجدير بالذكر أن هذه المحددات ترتبط ارتباطا وثيقا مع بعضها البعضوإ 

 

مؤشر تعداد الرؤوس•
مؤشر فجوة الفقر•
مؤشر مربع فجوة الفقر•
مؤشر سين•
ثونشروكسينمؤشر•
واتسمؤشر•
البشريالفقرمؤشر•
(2010)األبعادمتعددالفقرمؤشر•
(GHI)العالميالجوعمؤشر•
النموانتشارمنحنى•
االجتماعياالستبعادأوالفقرلخطرالتعرضمؤشر•

(AROPE)

مقاييس الفقر

جينىمعامل•
الجنسبنوعالمرتبطالتنميةمؤشر•

(IEO)االقتصاديةالفرصفيالمساواةعدممؤشر•
االستقطاب•

(AROPE)االجتماعياالستبعادأوالفقرلخطرالتعرضمؤشر•

مقاييس عدم المساواة
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 التعليم 1.3.1

ثر الفقر على الصحة البدنية والعقلية ورفاهية األطفال، منخفضة. يؤ البين الفقر واإلنجازات األكاديمية ما  رابطال تم ترسيخ
أكثر األطفال الفقراء هم  عادة،في الفي بيئة المدرسة. سواء على حد اجتماعيا و استعدادهم للنجاح أكاديميا  من وبالتالي يحد

ة الفقر من خالل جعل مما يسهم في دائر  ،نسبيا ضعيفةنتائج أكاديمية  تحقيقالمدرسة أو عدم الحضور إلى  خطرعرضة ل
ن آثار الفقر على األمر أكثر صعوبة بالنسبة لهؤالء األطفال النتشال أنفسهم من الفقر في المستقبل. وتشير الدراسات إلى أ

محدود بالنسبة  التعليم يكوناألسر ذات الدخل المنخفض غالبا ما وفي هذا السياق، فسلوك األسرة. بتتأثر أيضا تعليم األطفال 
 ضعيفا اتعليم تي تلقتسر الفاأللى جانب ذلك، أطفالهم. وإ حتياجات ير بيئة محفزة تستجيب الحد من قدرتها على توفي، و لها

أفضل تعليم  تي لديهامن آثار الفقر من األسر ال حماية أطفالهاأكثر في صعوبة  تعانيتخاذ القرارات في ا ضعيفة مع مهارات
 .عقالنيةقرارات مع مهارات اتخاذ 

التي تشير إلى استخدام األطفال تحرم عمالة األطفال؛ وفي هذا الصدد، . االنقطاع عن الدراسةالفقر يسبب على ذلك، ف عالوة
غالبية ضحايا عمالة األطفال هم من فتداخل مع قدرتهم على االلتحاق بالمدارس العادية. تو من طفولتهم  تحرمهم ،في أي عمل

لهذا السبب، فإنهم يضطرون للقيام بأي نوع من و إلى االحتياجات األساسية.  ونر تقيف ماألطفال الذين يعيشون في فقر ألنه
  .العمل من أجل الحصول على الثروة المالية التي تؤثر على االلتحاق بالمدارس

 الصحة 2.3.1

دي يؤكد العالقة فر ا توجه جزئي أو لديه الدراسات التيدراسات عن الروابط بين الفقر والصحة إلى مجموعتين: اليمكن تقسيم 
يش في التي تؤكد العالقة بين الع يلفقر والحالة الصحية الشخصية، وتلك ذات التوجه الكلي أو السكانلشخصية التجربة البين 

  .صحة السكانالسيئة على  همتكافئ للدخل ونتائجمجتمع مع توزيع غير 

ية جدا بين دخل الفرد وصحة الفرد، حيث يؤدي الفقر إلى هي أن هناك عالقة قو  ةأو الفردي ةألبحاث الجزئيلالنتيجة الرئيسية 
ما  الدراساتاختبرت السكان،  مستوى على المستوى الكلي أومن ناحية أخرى، و . (Phipps, 2003)انخفاض الحالة الصحية 

ا السياق، يتم لها نتائج صحية أسوأ. وفي هذقتصادية الجتماعية واالمساواة انسب عالية لعدم ال ذاتالمجتمعات  إذا كانت
زيد مع مستوى الدخل الدخل المطلق أن الحالة الصحية ت لدعم هذه العالقة. وتشير فرضية ياتإعطاء ثالثة تفسيرات في األدب

 ويلكنسون ولرائدة الدراسة المع  المرتبطةفرضية موقف النسبية وتؤكد . (Preston, 1975)الشخصي ولكن بمعدل متناقص 
اة االجتماعية جتماعي هو المفتاح لفهم الصلة بين عدم المساو قف الفردي ضمن تسلسل هرمي اهذا المو أن )، 2006( .آل

واة في البيئة أن عدم المساواة في الصحة تستمد خاصة من عدم المسا ون الجددة. وتقول فرضية الماديواالقتصادية والصح
 .مة الترفيهيةالنقل، التعليم، اإلسكان، الحدائق العامة واألنظالمادية مثل الطب، 

حضرية، عشوائية في مناطق غير صحية ومستوطنات الدخل المنخفض في أحياء فقيرة مكتظة و  وذو  األشخاصمعظم يعيش 
في مستوطنات غير  لعيشبا هؤالء األفراد هم ملزمونوبالتالي ال يستطيعون الحصول على الخدمات الصحية األساسية. 

اإلسكان. وتقع المستوطنات غير الرسمية على أسواق و  الرسمية األراضي الدخول إلىيستطيعون ال  همرسمية ألنقانونية وغير 
الذين يعيشون في هذه المستوطنات األفراد فوعرضة للكوارث الطبيعية. ار نهضفاف األعلى طول  األراضي الهامشية مثال

المزيد من  ولديهم مرتفعةطبية فواتير لدى محدودي الدخل فإن لمعدالت أعلى من األمراض. ونتيجة لهذه المشاكل،  ونخضعي
 .كثف من آثار الفقرأيام العمل الضائعة التي ت
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 سوق العمل 3.3.1

في هذا الصدد، و لعمال. اح سوق العمل تمثل مصدرا أساسيا لدخل اربن أترتبط أسواق الفقر والعمل بقوة مع بعضها البعض أل
حتى ففي بعض الحاالت، و لبطالة إلى الفقر بسبب فقدان دخل العمل. اال وجود لحماية اجتماعية فعالة، تؤدي في نظام حيث 

دفع الفرد للخروج من الفقر، إذا كان هذا الشخص يعمل في القطاع غير الرسمي مع أجور ل كافياليس  الحصول على وظيفة
بين الفقر وسوق العمل. ط عاملين مهمين للربفي القطاع غير الرسمي  شغيلتعتبر كل من البطالة والت، ياتفي األدبمنخفضة. 

مجموع عدد العاطلين عن العمل والعاملين في القطاع غير ل) الفقر بأنه نسبة 2004أجينور (يعرف على سبيل المثال، ف
 .الرسمي إلى إجمالي قوة العمل

نولوجيا التي تعزز زيادة توافر التكبالتحوالت في هيكل العمالة نحو القطاعات ذات اإلنتاجية العالية عالوة على ذلك، تسمح 
  .اإلنتاجية وخلق أصول للفقراء

 الزراعة والثروة الحيوانية واألمن الغذائي 4.3.1

. وفي هذا موجودة أيضا هي عكسيةالعالقة فالعلى الرغم من أن الفقر يؤثر على الزراعة والثروة الحيوانية واألمن الغذائي، 
) انخفاض أسعار 1ه آثار إيجابية على الفقراء في مجالين اثنين هما: (الصدد، أكدت الدراسات أن نمو اإلنتاجية الزراعية ل

تطوير قطاع ليمكن . وٕالى جانب الزراعة، (Alston et al., 2000)للمنتجين  مرتفع ) دخل2المواد الغذائية للمستهلكين (
لفقراء خصوصا في المناطق الريفية ساهم في سبل عيش امو االقتصادي، وبالتالي يمكن أن يالنأن يعزز الثروة الحيوانية أيضا 

(Pica, Pica-Ciamarra and Otte, 2008).  

من الجدير النامية لتحسين التغذية والصحة، عالوة على ذلك، في حين أن هناك حجج لتعزيز الثروة الحيوانية في البلدان 
على الصحة مثل السمنة، وأمراض القلب  آثار سلبية والمنتجات الحيوانية قد يكون له بالذكر أن االستهالك المفرط لألطعمة

لى جانب ذلك، تجدر اإلشارة إلى العالقة بين األمن الغذائي والتعليم بسبب انعدام األمن . إ(FAO, 2004) ومرض السكري
  .تأثير سلبي على تنمية رأس المال البشري في التعلم والذي سيكون له يسبب صعوباتالذي الغذائي 

في ظل هذه و باسم أزمة الغذاء العالمية.  تعرفحادة في أسعار المواد الغذائية الدولية الزيادات أصبحت ال، 2007منذ عام 
وي الدخل المنخفض ويمكن أيضا التضخم المستمر ألسعار المواد الغذائية هو ضار بشكل خاص لذ، فإن جددةمالاألوضاع 

المساواة بسبب الغذائية عدم  ارتفاع أسعار الموادى، يفاقم ومن ناحية أخر عيق التقدم الذي تم تحقيقه في الحد من الفقر. أن ي
المواد الغذائية حصة  غير متناسب من دخلهم على الغذاء، وتمثل حصة كبيرة بشكل ينفقونمحدودي الدخل أن األشخاص 

من المحتمل أن األسر التي تعيش حاليا فوق خط الفقر  فإن. ونتيجة لهذه التحديات، على الغذاءمهمة من إجمالي اإلنفاق 
 .في براثن الفقر تسقط

 دراجالمشاركة واإل 5.3.1

دراج هي ثنائية االتجاه. وتشير اإلدرست أعاله، فإن العالقة بين الفقر والمشاركة، وكذلك التي على غرار المجاالت األربعة 
مزايا ال تبقي علىلمجتمعات مكافحة الفقر ألن الالدراسات إلى أن مشاركة المجتمع يمكن أن تقلل من تكاليف التدخالت 

  .غير متاحة للغرباءلتكون عالمية اإل



 

 19 

ذوي الدخل المنخفض هم األكثر معاناة من الخلل في المدن، هم األقل قدرة، كأفراد،  شخاصعالوة على ذلك، في حين أن األ
من الحكومة الفقراء من عملية هياكل رسمية تستبعد في العديد من المدن، فالمدن.  تدار بهاالتأثير على الكيفية التي  على

ظل ظروف الحكم الرشيد  األفراد ذوي الدخل المنخفض أكبر إمكانية للتأثير على صنع القرار فيلدى فإن لذلك، صنع القرار. 
 .الشفافية والمساءلة ،الكفاءة ،على سيادة القانون والقائمالشامل  ،المشاركى نظام الحكم في إشارة إل

 رائبوالض التحويالت 6.3.1

ينبغي أن والسياسة الضريبية  التحويالتقرارات حول الأن بفتراض اال"ضريبة الدخل المثلى" على  باقي دراسات حولإن ال
بعض الدراسات أدلة غير مشجعة أظهرت من أجل تحقيق أقصى قدر من رفاه جميع أفراد المجتمع. وفي هذا السياق، توضع 

مقاييس د االقتصادي على ذوي الدخل المنخفض. وباإلضافة إلى ذلك، تم استخدام على دور الحكومة في الحد من آثار الركو 
ثر التوزيعي األتجريبية لدراسة الدراسات الضرائب في فجوة الفقر مؤشرات لفقر وعدم المساواة مثل معامل جيني، و مختلفة ل

قبل الضرائب غير المباشرة والتي ال يمكن أن  للضريبة. عالوة على ذلك، تتأثر النظم الضريبية في البلدان النامية وخاصة من
 وفرض الضرائب على المدخالت الوسيطة هإن تفرض مباشرة على األفراد، وبالتالي تعتمد على السلع والخدمات المستهلكة. 

أن  منذ بأن فرض الضرائب على النفط مهم) 1992. (لسلدن وآيجادل على سبيل المثال، فأيضا كبير في البلدان النامية. 
هائية األخرى مثل النقل السلع الن علىضرائب الوقود ويمكن أن تؤثر . كسلعة نهائيةكمادة وسيطة، وكذلك  يباع الوقودكان 

 .من قبل ذوي الدخل المنخفض المستهلك

 الجودة المؤسسية 7.3.1

جودة الفي  تغيراتارتباطا وثيقا ب البلدان ترتبط التحليل التجريبي عبر البالد أن الفوارق في الدخل بين، يظهر ياتفي األدب
شيا مع االقتصاد اأيضا، تم. (Hall and Jones, 1999; Acemoglu, Johnson and Robinson, 2001)المؤسسية 

 شرحتالجغرافيا والتجارة،  مع مقارنةبالعلى أن المؤسسات ) 2002تريبي (رودريك، سوبرامانيان و يؤكد المؤسساتي الجديد، 
على الرغم من حقيقة أنه ال و عدم المساواة في الدخل بين البلدان المتقدمة والنامية في العالم.  فيتالف أفضل االخ بطريقة

 ،غالبا ما يستخدم مفهوم الخبير االقتصادي الحائز على جائزة نوبلبشأن التعريف الدقيق للمؤسسات، ف يوجد توافق في اآلراء
المؤسسات هي "قواعد اللعبة في )، ف1990نورث (اعتمادا على و اد. المؤسسات في أدبيات االقتص لمفهوم نورثدوغالس 

تغطي القيود الرسمية فاعل البشري". في هذا التعريف، التي تشكل التو إنسانيا  الموضوعةمجتمع أو أكثر رسميا، هي القيود 
 ات السلوك).االتفاقيات ومدون ،لوكالدساتير واللوائح) وغير الرسمية (قواعد الس ،القوانين ،(القواعد

يستخدم في العديد من الذي مؤشر العالوة على ذلك، فإنه من الضروري أن يكون هناك قياس أكثر دقة للجودة المؤسسية. و 
و آل. عرف كوفمان . )a1999وزودو لوباطون ( كوفمان، كراي هي وضعالذ ةالكلي ةكمو قتصادية هو مؤشر الحالدراسات اال
(1999a) ثم يتم استخدام هذا ماالسلطة في بلد تمارس  التي من خاللها"التقاليد والمؤسسات  على أنها ةكمو أوال الح ."

) 3) عدم االستقرار السياسي وغياب العنف؛ 2صوت والمساءلة؛ ال) 1وهي:  ةكمو التعريف لقياس ست فئات واسعة من الح
أن البلدان  (1999b). لكوفمان وآويبين لفساد. ) السيطرة على ا6) سيادة القانون؛ و5جودة التنظيمية؛ ال) 4فعالية الحكومة. 
أعلى لمعرفة القراءة والكتابة وفيات الرضع، ومعدالت أقل لمعدل  ذات تميل إلى أن تكون المقاييسهذه لقيم التي لديها أعلى 

  .لفردأعلى ل ودخل
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 الزكاة والوقف ،االجتماعية شبكة السالمةبرامج  8.3.1

مكونات نظام الحماية االجتماعية الذي يشمل التأمين االجتماعي، سياسة العمل وتقديم  حدىي إه ةاالجتماعي السالمةشبكة 
المساعدة االجتماعية  إلى شارةمساهمة في إهي تحويالت غير تحويالت شبكة السالمة االجتماعية الخدمات المستهدفة. 

لعائلية والطوابع الغذائية التي تستهدف الفقراء وأولئك المعاشات االجتماعية أو نقل العجز واالستحقاقات ا على الحاجة،القائمة 
شكل  علىمن خالل جمعية خيرية  ةاالجتماعي السالمةقد يتم تمويل برامج شبكات و للفقر والصدمات االقتصادية.  المعرضين

  .وقفزكاة و 

وتعزيز الرفاه في المجتمع.  مؤسسات الزكاة واألوقاف هي من بين العديد من الصكوك التي يمكن أن تسهم في مكافحة الفقر
مستويات على الوقف يولد البنية التحتية المادية ويخلق مصدرا للدخل فإن الزكاة على إنجاز تدفق األموال،  تساعد بينماو 

اإلنجازات الكبرى في بجدا  لك، فإن تاريخ الزكاة والوقف غنيعالوة على ذ.  (Dogarawa, 2009)الدولةو  المجتمع ،األسرة
الزكاة آلية من أجل نقل الدخل والثروة من األغنياء إلى الفقراء. وفي هذا وتخلق لفقراء وتعزيز رفاهية األمة بشكل عام. خدمة ا

من حيث الرعاية  لتحويالتمستمر لع أو أسباب الفقر، وهناك دائما تدفق عدد الفقراء في مجتم بينالسياق، ال عالقة 
سهم في نظام الضمان االجتماعي الحد األدنى للدخل، والذي ييتوفر على كل فرد إن فومن خالل الزكاة والوقف، االجتماعية. 

  .في مجتمع إسالمي

  

  

  

  

  

  

  

  

 
  
  



 

 21 

 

 

 منظمة التعاون اإلسالمي: حالة الفقر في البلدان األعضاء في اثاني
 

 الفقر مالمح 1.2
تم للقيام بذلك، و على أساس البيانات المتاحة.  منظمة التعاون اإلسالميهذا الجزء من التقرير يحلل حالة الفقر في بلدان 

لبيانات وعلى الرغم من المشاكل الخطيرة لفقر الدخل والفقر متعدد األبعاد.  : 1 في الجزءنوقشا للفقر  ين بديلينير استخدام تدب
كل من تحليل االتجاهات تقديم لفي تقييم التغيرات بين الفترات الزمنية في الفقر، بذلت محاوالت في هذا الجزء من التقرير 

 .منظمة التعاون اإلسالميوتحليل الحالة الراهنة للفقر في بلدان 

 فقر الدخل  1.1.2
أسرة لتجنب الفقر في د األدنى الالزم من قبل فرد أو بمثابة الح يعتبري ه الذستهالكيقيس فقر الدخل مستوى إنفاق الدخل أو ا

الفقر بين السكان. ومع ذلك،  انتشار خطوط الفقر الوطنية لقياس معدل بلد ما. على الصعيد الوطني، وضعت الحكومات
خطوط الفقر من بلد إلى آخر، وبالتالي، ليست عادة قابلة الجتماعية واالقتصادية المحددة، تختلف استنادا إلى الظروف ا
رتكز والذي ي 1990الدولي في عام  خط الفقرالبنك الدولي  الفقر على المستوى العالمي، وضع لتعقبو للمقارنة عبر البلدان. 

 ، ) 2005PPP(في  دوالر أمريكي 1.25، العتبة الحاليةوتقيم على خطوط الفقر الوطنية المستخدمة في أشد البلدان فقرا. 
 تبوفكال ن قاعدة بيانات. (World Bank, 2014)الفقر في البلدان األكثر فقرا  ما يعنيهوفقا لمعايير  بأسرهالفقر في العالم 

دولة في العالم  126تقديرات على فقر الدخل في العالم. ويشمل تحليل اتجاهات فقر الدخل في هذا القسم  توفر للبنك الدولي
  من الملحقات). .أ.1دولة في منظمة التعاون اإلسالمي (الجدول  44فقط (تقريبا جميع البلدان النامية) بما في ذلك 

  ان األعضاء بمنظمة التعاون اإلسالمي:  انتشار الفقر في البلد1.2الخريطة 

  
  PovcalNet      المصدر: البنك الدولي، 

 البلدان في الفقر حالة ثانيا:2
 التعاونمنظمةفياألعضاء
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على مر السنين، تم إحراز تقدم كبير في الحد من الفقر المدقع في جميع أنحاء العالم. وفقا ألحدث التقديرات من البنك الدولي 
)PovcalNet ،2014إلى الى النصف دوالر يوميا 1.25الدولية  )، انخفض عدد األشخاص الذين يعيشون تحت عتبة الفقر ،

شيا مع االتجاهات العالمية، ا. وتم2011و  1990٪ من مجموع سكان العالم، بين عامي 17.4مليار شخص، أو  هنحو ما 
وانخفض إجمالي عدد الفقراء من ا في حالة الفقر، كبير  اأيضا تحسن منظمة التعاون اإلسالميبلدان األعضاء في الشهدت 

لدول كان لدى ا، 1990في عام  ٪.18.9، أي ما يعادل انخفاضا بنسبة 2011في عام مليون  322إلى  في  مليون 396
إلى  1990من عام ٪ يعيشون تحت خط الفقر. و 41.1منها ، سكانمن المليون  963 منظمة التعاون اإلسالمياألعضاء في 

عدد األشخاص الذين انخفض و  ،مليون 471بأكثر من  يمنظمة التعاون اإلسالم، ازداد عدد السكان في دول 2011عام 
منظمة التعاون ونتيجة لذلك، تم تسجيل نسبة الفقراء في مجموع السكان في دوالر يوميا.  1.25ن على أقل من يعيشو 

في جدا  رغم من هذه التطورات اإليجابية، ظل الفقر نسبيا مرتفعا. مع ذلك، على ال2011٪ في عام 22.3بنسبة  اإلسالمي
٪ من مجموع 22 أن ارتفاع. في حين فيهو أيضا  في العالم وحصتها في مجموع الفقراء منظمة التعاون اإلسالميدول 
 مجموع٪) 33.1موطنا ألكثر من ثلث ( وا، كان1990في عام  منظمة التعاون اإلسالمييعيشون في بلدان  في العالم الفقراء

  .2011الفقراء في العالم عام 

  :  انتشار الفقر (٪)2.2الشكل   االتجاهات في الفقر (بالماليين):  1.2الشكل  

 
 PovcalNetالمصدر: حسابات موظفي مركز أنقرة على أساس البنك الدولي،

، لم يتغير توزيع الفقراء بشكل كبير خالل العقدين الماضيين. منظمة التعاون اإلسالميبين المجموعات اإلقليمية في  فيما
أفريقيا. جنوب صحراء باستثناء  منظمة التعاون اإلسالميمناطق ي جميع ، انخفض عدد الفقراء ف1990م مقارنة مع عا

في جنوب آسيا خطوات كبيرة ضد الفقر حيث انخفض عدد الفقراء من  منظمة التعاون اإلسالميحققت البلدان األعضاء في و 
نقطة مئوية. في حين كان الفقر أكثر  41لفقر بنسبة معدل اتقلص ، و 2011مليون في عام  83إلى  1990مليون عام  145

ت موطنا كانفقد ، 1990في عام  منظمة التعاون اإلسالمي٪ من مجموع فقراء 37انتشارا في جنوب آسيا بحصة بلغت 
أفريقيا جنوب صحراء . وعلى الجانب اآلخر، سجلت 2011في عام  منظمة التعاون اإلسالميفقراء ٪ فقط من مجموع 26ل

 إلى 1990مليون في  137العدد اإلجمالي لألشخاص الذين يعيشون تحت خط الفقر من  ارتفعضد الفقر حيث تقدم أقل 
الذين يعيشون تحت خط الفقر. وفي الوقت و ٪ من مجموع السكان في هذه المنطقة 46، مع 2011في عام  مليون 192

إلى  1990٪ في عام 35أيضا من  التعاون اإلسالمي منظمةفقراء مجموع  منالنسبية لهذه المنطقة الحصة  تنفسه، قفز 
  .2011٪ في عام 60
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٪ 99أن حوالي  لىتكشف مالمح الفقر في البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي وفقا لتصنيف مستويات دخلهم ع
نخفض الفقر عبر ٪). في حين ا41٪) والمنخفضة الدخل (59البلدان ذات الدخل تحت المتوسط ( من الفقراء يعيشون في

). وبين 3.2جميع فئات الدخل في العقدين الماضيين، وكانت الوتيرة أبطأ بكثير في البلدان ذات الدخل المنخفض (الشكل 
٪ والدخل تحت 73، انخفض العدد اإلجمالي للفقراء في الدول ذات الدخل فوق المتوسط والمرتفع بنسبة 2011و 1990عامي 

٪ فقط في عدد الفقراء 4 نسبةالعكس من ذلك، سجلت البلدان ذات الدخل المنخفض انخفاضا ب ٪. وعلى26بنسبة المتوسط 
٪ من 41، عاش 2011. بحلول عام خالل الفترة٪ 41 ظلت مستقرة عندوحصتهم في مجموع فقراء منظمة التعاون اإلسالمي 

لدخل المرتفع والمنتصف العلوي. وسجلت هذه ٪ فقط للبلدان ذات ا1سكان البلدان ذات الدخل المنخفض في الفقر مقارنة مع 
  .2011٪ للبلدان ذات الدخل تحت المتوسط في عام 22النسبة 

  :  توزيع دخل الفقر عبر مناطق منظمة التعاون اإلسالمي ومجموعات الدخل3.2الشكل  

 PovcalNetالمصدر: حسابات موظفي مركز أنقرة على أساس البنك الدولي،
  

دوالر في اليوم الواحد) متركزا بدرجة كبيرة بين  1.25جمالي لألشخاص الذين يعيشون تحت خط الفقر الدولي (ظل العدد اإل
من الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي. وبشكل عام، ال يزال الفقر عاليا جدا وخصوصا في البلدان  مجموعة صغيرة
٪ من 86حوالي  2011آسيا. ووفقا ألحدث التقديرات، ففي عام أفريقيا ومناطق جنوب وشرق جنوب صحراء األعضاء في 

)، سبعة من هذه البلدان من 4.2مجموع فقراء منظمة التعاون اإلسالمي كانوا يعيشون في عشرة بلدان أعضاء فقط  (الشكل 
٪) من مجموع فقراء 30.7أفريقيا الكبرى. ومن بين هذه البلدان، استأثرت نيجيريا وحدها بحوالي ثلث (جنوب صحراء منطقة 

، من أصل 2011٪). وبحلول عام 7٪) وباكستان (12.3٪)، إندونيسيا (18.8منظمة التعاون اإلسالمي تليها بنغالديش (
دولة عضو،  11٪ من مجموع السكان تحت خط الفقر في 40دولة عضو والتي تتوفر حولها البيانات، يعيش أكثر من  44

 8٪ في 40٪ إلى 20قيا الكبرى. ومن بين أمور أخرى، تم تسجيل معدل الفقر بنسبة أفريجنوب صحراء وجميعهم من منطقة 
ماليزيا، دول عضوا (بالترتيب التنازلي):  10٪ من مجموع السكان يعيشون تحت خط الفقر في 1دول في حين أن أقل من 

 ن.تونس وايرا ،ألبانيا ،أذربيجان ،تركيا ،فلسطين ،األردن ،كازاخستان ،جزر المالديف
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  :  البلدان العشر األوائل في منظمة التعاون اإلسالمي مع إجمالي عدد الفقراء وحصتها في إجمالي السكان4.2الشكل  

 PovcalNetالمصدر: البنك الدولي، 

  . الفقر متعدد األبعاد2.1.2
من الدخل، لديهم كفاية  الذين ليس األشخاصليس فقط عند الفقر  ينشأحيث ظاهرة معقدة تتجاوز الناحية النقدية الفقر هو 

غياب ل ونأو انعدام األمن، أو عندما يتعرض سيئة صحيةوحالة التعليم،  أوالقدرات الرئيسية إلى  ونفتقر ولكن أيضا عندما ي
) وبرنامج OPHIلفقر والتنمية البشرية (أكسفورد ل مبادرة هتي وضع) الذMPIمؤشر الفقر متعدد األبعاد (ويسعى الحقوق. 

  هذا الحرمان على نطاق أوسع. لتصوير) UNDPألمم المتحدة اإلنمائي (ا

شخص ما في  الصحة ومستوى المعيشة. إذا تم حرمان ،ثالثة أبعاد: التعليم علىمؤشرات لقياس الفقر عشرة   MPIيستخدمو 
بأنها  يحددها العالميالمؤشر  فإنللحصول على التفاصيل)،  2.1) (انظر القسم ة(مرجح الثلث أو أكثر من عشرة مؤشرات

"MPI منه عدد الحرمان التي تعانيب فقرها -أو شدة  -مدى يتم قياس "، و فقيرة )OPHI ،2014 .( بيانات تتاح حاليا، وMPI 
  ).اتالملحق من .أ.2 الجدول( منظمة التعاون اإلسالميدولة عضو في  42في العالم، بما في ذلك  بلدا ناميا 108ل 

  تعدد األبعادالفقر م:  5.2الشكل 

  OPHI  ،2014المصدر: حسابات موظفي مركز أنقرة على أساس
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)الماليين(موشر الفقر المتعدد االبعاد للفقراء ب 

(%)  موشر الفقر المتعدد االبعاد للسكان ب

MPIوفقــا ل مليــار1.6مــن ، فــإن أكثــر2014لعــام
شــخص فــي العــالم هــم مــن الفقــراء متعــددوا األبعــاد، مــا 

٪ من إجمالي سكان العالم. ويعيش أكثر من 30يوافق 
٪ من هؤالء الفقراء متعددو األبعاد فـي جنـوب آسـيا 80

ــــرى ( صــــحراء جنــــوبو ٪) 52( ــــا الكب و ٪). 29أفريقي
، ظــــل انتشــــار الفقــــر 5.2كمــــا هــــو مبــــين فــــي الشــــكل 

عاليـــا نســـبيا فـــي البلـــدان األعضـــاء فـــي  متعـــدد األبعـــاد
٪ مـن مجمـوع سـكانه 35منظمة التعاون اإلسالمي مـع 

. 2014الذين يعيشون فـي فقـر متعـدد األبعـاد فـي عـام 
مليـــــون شـــــخص فـــــي دول  465ويعتبـــــر مـــــا مجموعـــــه 

منظمــة التعــاون اإلســالمي فقــراء متعــددوا األبعــاد، وهــو 
متعددوا ٪ من اإلجمالي العالمي للفقراء 29ما يمثل    
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٪ 34ال يحصل ، و محسنة معيشيةظروف مليون) إلى  177٪ (38 يفتقر ،هؤالء الفقراءمن بين . 2014األبعاد في عام 
  سي والتعليم.ن من التعليم األساو محروممليون) هم  129٪ (28األساسية و مليون) على الخدمات الصحية  159(

أفريقيا الكبرى ومنطقة جنوب آسيا جنوب صحراء األبعاد في دول منظمة التعاون اإلسالمي في  واوتعيش غالبية الفقراء متعدد
مليون فقير متعدد األبعاد، فإن الدول األعضاء في أفريقيا جنوب الصحراء هي موطن  214). ومع ما مجموعه 6.2(الشكل 

مليون فقير متعدد  173دد األبعاد لمنظمة التعاون اإلسالمي تليها منطقة جنوب آسيا حيث بلغت ٪ من مجموع فقراء متع46ل
٪ من مجموع منظمة التعاون اإلسالمي. ومن ناحية أخرى، لدى الدول األعضاء في أوروبا ومنطقة آسيا 37األبعاد يشكلون 

٪ فقط من مجموع منظمة التعاون اإلسالمي. وظل 2مثل ماليين)، وهو ما ي 7الوسطى أقل عدد من الفقراء متعددة األبعاد (
جنوب صحراء أفريقيا وجنوب آسيا. وسجلت الدول األعضاء في جنوب صحراء انتشار الفقر أيضا أعلى بكثير في مناطق 

لهادئ ٪)، وشرق آسيا والمحيط ا49٪)، تليها جنوب آسيا (58أفريقيا أعلى نسبة فقراء متعددة األبعاد في إجمالي سكانها (
  ٪ ).15٪)، والشرق األوسط وشمال أفريقيا (15(

يتركز الفقر متعدد األبعاد أكثر في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي ذات الدخل المنخفض وتحت المتوسط 
٪) 51مليون فقير، البلدان ذات الدخل تحت المتوسط والتي تمثل أكثر من نصف ( 238). ومع ما مجموعه 6.2(الشكل 

٪ 47مليون فقير نسبة  218إجمالي الفقراء متعدد األبعاد لمنظمة التعاون اإلسالمي تليها البلدان المنخفضة الدخل حيث يمثل 
. وظلت حصة الفقراء في مجموع السكان مرتفعة أيضا بشكل كبير 2014من مجموع فقراء منظمة التعاون اإلسالمي في عام 

حوالي ثلثي مجموع السكان كفقراء متعددوا األبعاد. وعلى العكس من ذلك، سجلت في البلدان المنخفضة الدخل حيث يوصف 
٪ فقط من مجموع فقراء منظمة 2البلدان ذات الدخل فوق المتوسط أقل معدل انتشار للفقر متعدد األبعاد وكانوا موطنا ل

ساسية عبر فئات الدخل. في حين، . وتتراوح الحصة النسبية من الحرمان في الخدمات األ2014التعاون اإلسالمي في عام 
٪) بين فقراء البلدان 44ظل الوصول غير الكافي إلى الظروف المعيشية المحسنة مساهما كبيرا في الحرمان (مع حصة 

٪ هي المساهم العلوي للحرمان بين 29األعضاء ذات الدخل المنخفض، وعدم الحصول على الخدمات الصحية بحصة بلغت 
ت الدخل تحت المتوسط. وفي البلدان ذات الدخل فوق المتوسط، ينبع الحرمان بين الفقراء أساسا من نقص الفقراء في الفئة ذا

  ٪).44فرص الحصول على خدمات التعليم (

  :  توزيع الفقر متعدد األبعاد عبر أقاليم منظمة التعاون اإلسالمي ومجموعات الدخل6.2الشكل  

 
 OPHI ،2014على أساسالمصدر: حسابات موظفي مركز أنقرة
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 منظمة التعاون اإلسالميفي  متعدد األبعاد الفقراء مجموع٪) 77( من ثالثة أرباعأكثر ، يعيش كل بلد على حدة على مستوى
حوالي ل اموطننيجيريا وباكستان و  بنغالديش: هيو  تشكل البلدان الثالثة األولى ،ذه البلدانومن بين ه. عشرة بلدان أعضاء في

نصف  أكثر من نصف أويعيش  ،2014في عام و  .منظمة التعاون اإلسالميل متعدد األبعاد إجمالي فقراء )٪48(نصف 
جنوب من  بلدا 16هناك  البلدان، ومن بين هذه). 7.2 (الشكل عضو دولة 19في  متعدد األبعاد السكان في فقر مجموع

 ٪)87( مالي تليها ٪)89( في النيجر MPI الفقر تشارأعلى معدالت ان وسجلت منطقة جنوب آسيا. مناثنين و  أفريقياصحراء 
 إجمالي عدد السكان ٪ من10من  أقل في MPI الفقر انتشار سجل من الطيف، على الجانب اآلخرو ٪). 84بوركينا فاسو (و 

مع  ءالدول األعضا غالبيةوكانت . دول 8في  ٪5من  أقل حتى كانت هذه النسبة البلدان، ومن بين هذه. عضوا دولة 15في 
  ).6( أفريقيا وشمال األوسطالشرق و ) 6( آسيا أوروبا ووسط منطقة من MPI نسبة فقر أدنى

  وحصتها في إجمالي السكانMPIفقراء:  البلدان العشر األوائل مع عدد7.2الشكل

 
  OPHI ،2014المصدر:

  منظمة التعاون اإلسالميمحددات الفقر في البلدان األعضاء في   2.2

العوامل أو سوء إدارة  أن يظهر نتيجة لعوامل غير مسيطر عليهافقر ، يمكن للرفاه اإلنسانل مرفوضحرمان  هار باعتب
بعض هذه العوامل االجتماعية وكذلك السياسية. ويهدف هذا القسم إلى تسليط الضوء على  ،البيئية ،االقتصادية ،الديموغرافية

   .منظمة التعاون اإلسالميركيز خاص على البلدان األعضاء بؤدي إلى الفقر والحرمان، مع توكيف يمكن أن ت

  البطالة والمنخفض النمو االقتصادي   .1.2.2

مو على مر السنين، أدى النف. ما منطقةاحد من أهم المحددات المؤثرة للفقر ونوعية الحياة في بلد/صادي هو و النمو االقت 
المرتفعة إلى تحسن كبير في رفاهية الجماهير في جميع أنحاء  شغيلاالقتصادي السريع والمستدام إلى جانب معدالت الت

لضمان القضاء على الفقر ما لم يتم توزيع منافع النمو  االقتصادي المرتفع بمفرده هو غير كافيالنمو في الواقع، و  العالم.
  العالقة بين النمو والحد من الفقر.  فيالئق هو حلقة وصل رئيسية عمل لق فرص خف ، وبالتاليبالتساوي

لمحتملة في مختلف لموارد االقتصادية اتمتلك اإلمكانات الالزمة ل منظمة التعاون اإلسالميكمجموعة، الدول األعضاء في  
التعدين والموارد البشرية، وتشكل منطقة تجارية  ،الطاقة ،األراضي الصالحة للزراعة ،المجاالت والقطاعات مثل الزراعة

عن مستويات معقولة من التنمية االقتصادية والبشرية في العديد هذه اإلمكانيات الكامنة ال تعبر ومع ذلك، استراتيجية كبيرة. 
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و حيث   كمجموعة.  ون اإلسالميمنظمة التعاالدول األعضاء بفي و  منظمة التعاون اإلسالميمن البلدان األعضاء في 
 نسبة اإلسالمي منظمة التعاوندولة عضو في  57، أنتجت 2013٪ من مجموع سكان العالم في عام 22.6بنسبة  استأثرت
الناتج المحلي اإلجمالي للفرد الواحد حاليا، يتم تسجيل متوسط من إجمالي الناتج المحلي اإلجمالي العالمي. فقط ٪ 11.2
ما ب منظمة التعاون اإلسالميبالدوالر األميركي الجاري وعلى أساس تعادل القوة الشرائية) في البلدان األعضاء في  عنه(معبرا 
أقل من غيرها من البلدان  دوالر أمريكي 6290و دوالر أمريكي 1234وهي  2013في عام  أمريكيدوالر  6076 يعادل

معدل النمو في لالناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي للفرد الواحد تم تسجيل متوسط و  على التوالي.  ةالعالمي اتالنامية والمتوسط
٪ في البلدان 4.1٪ في العالم و 2.2مقارنة ب  2013٪ في عام 1.8عند  منظمة التعاون اإلسالميالبلدان األعضاء في 

 ذات الدخل المرتفع البلدان للغاية في ركزامتصادي ، ظل النشاط االقتمنظمة التعاون اإلسالميومن بين دول النامية األخرى. 
. وسجلت حصة 2013في عام  منظمة التعاون اإلسالمي٪ من الناتج المحلي اإلجمالي في 57التي تمثل  توسطمالفوق و 

  ٪ فقط. 6البلدان ذات الدخل المنخفض 

منظمة التعاون بين الدول األعضاء في  منتشرة تفاوتات واسعة توجد، بتوزيع الناتج المحلي اإلجمالي للفردوفيما يتعلق 
بشكل عام، ال يزال و مرة من قطر.  119 من إلجمالي للفرد في النيجر أقل، كان الناتج المحلي ا2013في عام و . اإلسالمي

مع معدل نمو معتدل على  البلدان األخرىأقل بكثير من  تحت المتوسط ذات الدخل البلدان الناتج المحلي اإلجمالي للفرد في
نسبة مع أعلى  منظمة التعاون اإلسالمي، يتم ترتيب بعض البلدان األعضاء في 8.2كما هو مبين في الشكل و  مر السنين.

معدل . ومن بين هذه الدول سجلت مالي 2013إجمالي للفرد الواحد في عام مع أدنى ناتج محلي  عضاءفقر بين الدول األلل
  ٪. 1.1٪ وأفغانستان + 0.4النيجر +  ،٪0.05٪، غينيا + 1.3بنسبة نمو الناتج المحلي اإلجمالي للفرد الواحد لعام سلبي 

لفقر بنسبة انخفاض النمو االقتصادي ومعدالت النمو تتميز العديد من دول منظمة التعاون اإلسالمي مع انتشار مرتفع ل
السكاني العالية. وعلى الرغم من عدم وجود توافق في اآلراء بشأن العالقة بين النمو السكاني وانتشار الفقر (سيندينج، 

دل الفقر في )، النمو السكاني الذي هو غير متكافئ في النمو االقتصادي يمكن أن يكون عامال مهما وراء ارتفاع مع2009
  العديد من هذه البلدان.

٪ و 6.95وفقا ألحدث البيانات المتاحة، تراوح مجموع معدل البطالة في البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي بين 
على وجه الخصوص، ال تزال البطالة بين اإلناث في دول منظمة التعاون ). .8.2(الشكل  2012-2000٪ خالل 9.29

٪ في البلدان المتقدمة 8.1مية األخرى و٪ في البلدان النا5.2، والتي تقدر ب 2012٪ في عام 9.1اإلسالمي أعلى مع 
صدر قلق البطالة هي أيضا م٪) هي البلد مع أعلى معدل للبطالة في العالم. 31لنفس العام. وفي العام نفسه، فإن موريتانيا (

األرقام فيما يتعلق ببطالة الشباب في  ٪). 17.6٪) واليمن (20.3الغابون ( ،٪)21.7٪)، غيانا (23خطير في فلسطين (
الدول النامية األخرى ٪ وأيضا أعلى بكثير من متوسط 16حيث ظلت فوق دول منظمة التعاون اإلسالمي هي أقل واعدة، 

، 2012وبالمثل، في عام ٪. 16والتي انخفضت بعد ذلك إلى أقل من  2008العالمية في عام  والمتقدمة حتى األزمة المالية
٪) واليمن 35.7مصر ( ،٪)36.8الغابون ( ،٪)42٪)، تليها غيانا (45.3أعلى معدل بطالة الشباب في موريتانيا (قدر 

بلدا فوق  33٪، وفي 20بلدا في منظمة التعاون اإلسالمي أعلى من  24شباب في وكان معدل البطالة بين ال ٪). 34.8(
 .2012٪ في عام 12.9العالمي البالغ المتوسط 
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  2011:  الناتج المحلي اإلجمالي للفرد (دوالر أمريكي) ومجموع معدل البطالة (٪ من إجمالي القوى العاملة)، 8.2الشكل  

 
؛  البنك الدولي، مؤشرات التنمية العالمية، مركز أنقرة، 2014حسابات موظفي مركز أنقرة على أساس صندوق النقد الدولي، تقرير آفاق االقتصاد العالمي المصدر:

BASEIND  

  التدهور البيئي  .2.2.2  

أكثر من نصف فقراء العالم يعيشون في المناطق الريفية حيث أنها تعتمد و هناك عالقة قوية بين التدهور البيئي وانتشار الفقر. 
يعتقد خبراء البيئة أن النمو المتسارع  و .قوتها لخشب والغطاء النباتي لكسبا ،المياه ،على الموارد الطبيعية مثل األراضي

استنفاد طبقة  وقد لعبعدد سكان العالم قد أدت إلى تدهور البيئة في جميع البلدان تقريبا. لألنشطة االقتصادية والزيادة في 
  التنوع البيولوجي، نضوب الموارد الطبيعية والتصحر دورا هاما في االستدامة البيئية.  األوزون، فقدان

ة نظرا العتمادها الكبير على قطاع الزراعة والقدرات المنخفضة للتخفيف من التدهور البيئي، فإن الدول األعضاء في منظمو 
التعاون اإلسالمي ذات الدخل المنخفض وتحت المتوسط هي معرضة بشدة للصدمات البيئية، والتدهور البيئي هو المحدد 

٪ من إجمالي الناتج المحلي في 32ووفقا ألحدث التقديرات، أكثر من الرئيسي الرتفاع نسبة الفقر في معظم هذه البلدان. 
٪ في البلدان ذات الدخل تحت المتوسط 21البلدان منخفضة الدخل يأتي من القطاع الزراعي في حين أن هذه النسبة تبلغ 

فعلى مستوى كل بلد على حدة، ظلت الزراعة الدعامة الرئيسية ٪. 10مقارنة مع متوسط مجموعة منظمة التعاون اإلسالمي ل 
ومن  ). 9.2ألعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي بمعدل مرتفع النتشار الفقر (الشكل للنشاط االقتصادي في معظم البلدان ا

الواضح جدا أن الكثير من التدهور البيئي والتغيرات المناخية لن يدفع مئات الماليين من الناس إلى الجوع والفقر فقط، ولكن 
رز حتى اآلن للقضاء على الفقر في معظم البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي ذات أيضا سوف يقوض التقدم المح

  الدخل المنخفض وتحت المتوسط.

مساهم رئيسي آخر في تدهور االستدامة البيئية، وبالتالي انتشار الفقر في البلدان األعضاء في منظمة التعاون  التصحر هوو 
المناخية والنشاطات ويرتبط أساسا مع تدهور األراضي في األراضي الجافة، نتيجة عوامل مختلفة تشمل التغيرات اإلسالمي. 

البشرية مثل اإلفراط في استخدام األراضي، الممارسات الزراعية غير المستدامة على زراعة المحاصيل، الرعي الجائر، سوء 
وتقع جميع البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي تقريبا في التوسع السكاني والمنطقة الحضرية.  ،إزالة الغابات ،الري

ووفقا ألحدث النتائج، فضعف التصحر هو مرتفع مرتفع جدا بين الدول أنظمة األراضي الجافة التي هي عرضة للتصحر. 
الكبرى التي تعد موطنا حاليا لجزء أكبر من الفقراء في  األعضاء التي تقع خاصة في منطقة آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء

  البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي. 
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  :  حصة الزراعة في الناتج المحلي اإلجمالي (٪).9.2الشكل

 ، الحسابات القومية المجاميع الرئيسيةUNSDالمصدر: حسابات موظفي مركز أنقرة على أساس

  عراف االجتماعية والتقاليداألتضليل  .3.2.2

الثقافية والدينية دورا هاما في تشكيل موقف المجتمع تجاه الرعاية الجماعية واالزدهار على  ،ات والتقاليد االجتماعيةالعادتلعب 
يفتقرون إلى الوعي حول حيث الفقراء في المجتمعات النامية أيضا من فقر المعلومات ويعاني المستويين الكلي والجزئي. 
بدال من ذلك، يعتقدون في العديد من األساطير والمحرمات التي تؤدي إلى انتشالهم من الفقر.  هاالتدخالت الحيوية التي يمكن

في البلدان األعضاء في األشخاص االجتماعي واالقتصادي، ف هموضعدمات التي تعتبر بالغة األهمية لانخفاض استخدام الخ
حمالت التحصين في بعض الدول األعضاء لم تكن على مر السنين، فاستثناء.  واأيضا ليس مه منظمة التعاون اإلسالمي

 السلطات في البلدان ذكرتوكثيرا ما . ادينيها وجواز اللقاحات يرجع ذلك أساسا إلى الخالفات المتعلقة بسالمة فعالة، و 
 ل األطفالضد شل الوطنية معارضة الجماعات الدينية والسياسية لتنفيذ حمالت التطعيماألعضاء مثل نيجيريا وباكستان 

  .)c2014(سيسريك، 

التمييز على أساس نوع الجنس هو المحدد الرئيسي اآلخر للفقر في العديد من البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي. 
فبالنسبة للسكان  فاإلناث في البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي تعاني التمييز، سواء في التعليم وأسواق العمل. 

٪ في البلدان األعضاء في منظمة 14معدل اإللمام بالقراءة والكتابة أكثر من البالغين، تبلغ الفجوة بين الجنسين في متوسط 
احتمال الخروج من المدرسة هو أعلى بين األطفال ٪. و 2التعاون اإلسالمي، في حين أنه في البلدان المتقدمة هي أقل من 
من ناحية  ). 10.2اإلسالمي مع أعلى نسبة للفقر (الشكل  اإلناث من الذكور في معظم البلدان األعضاء في منظمة التعاون

بين السكان اإلناث حوالي اإلسالمي، يبلغ متوسط المشاركة في القوى العاملة  أخرى، في البلدان األعضاء في منظمة التعاون
  ٪. 57العالمي حوالي ٪ والمتوسط 66٪، بينما في الدول المتقدمة هو 47

حصل الفتيات المتزوجات في سن مبكرة عادة على توال بكر وحمل المراهقات كسبب للفقر ونتيجة له. يتم إدراج الزواج المو 
وتؤدي هذه أيضا إلى اإلنجاب المبكر الذي يعرف قتصادية التي تساعد على رفعهم وأسرهم من الفقر. الفرص التعليمية واال

فممارسة تزويج البنات الصغيرات هي منتشرة بشكل كبير في أفقر بلدان منظمة بارتفاع المخاطر الصحية لألم والطفل معا. 
البلدان األعلى في العالم وفقا ألعلى نسبة من النساء اللواتي سبق لهن الزواج في  11.2ويبين الشكل التعاون اإلسالمي. 

ووفقا للبيانات المتوفرة للبلد، كانت للنيجر أعلى حصة من اإلناث  . 2008-2000في الفترة  19- 15الفئات العمرية 
موع النساء المتزوجات في في العالم والتي تشكل ثلثي مج 19-15مرية المتزوجات من أي وقت مضى في المجموعة الع
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وباستثناء المالوي كانت وبعد النيجر، كان ما يقرب من نصف النساء المتزوجات في مالي في هذه الفئة العمرية كذلك.  البالد.
لدول من ا 19-15البلدان األخرى التي تحتوي على نسبة عالية من النساء اللواتي سبق لهن الزواج في الفئة العمرية 

  ضاء في منظمة التعاون اإلسالمي. األع

  (٪) 19-15:  النساء المتزوجات الذين تتراوح أعمارهم بين 11.2الشكل   2011:  معدل الخروج من المدرسة في المرحلة االبتدائية، 10.2الشكل  

 
 الميةالمصدر: البنك الدولي، مؤشرات التنمية العالمية، بيانات الزواج الع

  الحوكمة والغير فعال النظام السياسي . 4.2.2

كفؤ دورا مهما في االستقرار السياسي والحكم الرشيد وتسوية النزاعات (الداخلية والخارجية على الفعال و السياسي النظام ال يلعب
تحقيق التنمية االقتصادية هي المتطلبات األساسية ل هذه المؤشراتفجميع د. السالم واألمن في البل إحالل و )حد سواء
، وبالتالي تقليل الفقر في بلد/منطقة ما. على العكس من ذلك، نظام سياسي غير فعال وحوكمة سيئة تدهور واالزدهار

  ي انتشار وشدة الفقر في بلد/منطقة ما.األوضاع االجتماعية واالقتصادية للشعب وتزيد ف

بناء على مشروع بحثي طويل االمد للبنك الدولي،  هناك العديد من الطرق لقياس مدى فعالية المؤسسات السياسية في البالد.و 
 WGIغطي تدولة.  200دة الحوكمة في أكثر من ) على نطاق واسع لقياس جو WGIلمية للحوكمة (تستخدم المؤشرات العا

فعالية الحكومة، ونوعية اللوائح التنظيمية، وسيادة القانون، و والمساءلة، واالستقرار السياسي وغياب العنف، الصوت ستة أبعاد: 
وفقا و  قوى). األ(  100(األضعف) إلى  0 لكل من هذه المؤشرات الستة من ويةرتبة المئح الوتتراو  والسيطرة على الفساد. 

ة الرشيد ةكمو ضة نسبيا في جميع األبعاد الستة من الحمنخفرتبا  منظمة التعاون اإلسالميألحدث التقديرات، سجلت دول 
 البلدان و منظمة التعاون اإلسالميمنتمية لغير الالبلدان النامية  ،المالع متوسطات الرتبة المئوية تحتمتوسط  ظلي حيث

منظمة غالبية الدول األعضاء في  كانتعلى مستوى كل بلد على حدة، ف). 12.2ستة (الشكل المؤشرات اللكافة  المتقدمة
  في العالم. أداءأدنى البلدان ذات بين من لفقر نتشار امرتفعة ال نسبةذات الدخل المنخفض و  ذات التعاون اإلسالمي

ووفقا لمقياس عوامل رئيسية الستمرار الفقر في العديد من بلدان منظمة التعاون اإلسالمي. وتظل الصراعات المدنية والحروب 
، بما في ذلك أكثر 2012في عام  396- 1945في  83، ارتفع عدد الصراعات التي لوحظت عالميا من 2012الصراع عام 

منظمة التعاون اإلسالمي ذات صراعات عالية ومنخفضة الكثافة على حد سواء. ووفقا ألحدث التقديرات، دولة في  40من 
عاما في النزاعات، أو  621دولة عضو في منظمة التعاون اإلسالمي ما مجموعه  53، قضت 2005-1946وخالل الفترة 

ماليين شخص في بلدان منظمة التعاون اإلسالمي خالل هذه النزاعات، أو أكثر  3وقتل ما يقرب من عاما لكل بلد.  11.7
وعالوة على ذلك، يجبر الماليين من األشخاص على الفرار من ديارهم بسبب الصراع أو العنف،  في الصراع.  4،600من 
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بقي آخرون داخل بلدهم وأصبحوا حثا عن ملجأ. و عبر بعضهم الحدود الوطنية ب و لبا مع ممتلكات قليلة أو معدومة.وغا
منظمة ل منتمية غيرالويقدر عدد النازحين في دول منظمة التعاون اإلسالمي أن يكون أكثر من ذلك في البلدان نازحين داخليا. 

ون شخص في دول منظمة التعاون ملي 01، نزح داخليا أكثر من 3000. واعتبارا من عام 3002التعاون اإلسالمي منذ عام 
فالغالبية العظمى من دول منظمة التعاون اإلسالمي هي حاليا جزء من الصراع الدائر على كثافة متفاوتة اإلسالمي. 

(SESRIC, 2014b).  

 (1221-1222) ةالرشيد ةكمو :  الرتبة المئوية من مؤشرات الح2121الشكل 

 

 

 

 
 WGIالمصدر: حسابات موظفي مركز أنقرة على أساس البنك الدولي،        
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   االمية  .5.2.2

األمية هي أحد المحددات الرئيسية للفقر في العالم النامي. عادة، يمكن للناس األقل تعليما أو بدون أي تعليم أن تجد فقط  
ة من مؤسسات التعليم المهني في معظم البلدان وظائف ذات أجر قليل (أو قليلة المهارة). أيضا بسبب عدم وجود كمية كافي

النامية، الناس ال يمكنها أن تطور رأس مالها البشري، األمر الذي يؤدي إلى انخفاض مستويات أجورالعمل التي ال تكفي 
هم إلى النتشال الناس من الفقر. األسوأ من ذلك كله، هو عرضة األميين لعدم العثور على وظيفة لضمان دخلهم، مما يؤدي ب

الحصول على التعليم  يرتبطالدخول في براثن الفقر وجعلهم يعتمدون على المساعدات من الموارد الخارجية. من جهة ثانية، 
فأطفال بشكل عام، و االقتصادي والموقع الجغرافي لألسرة في البلدان النامية.  ،الوضع االجتماعيبإلى حد كبير  األساسي

تعليم. اليرجع ذلك أساسا إلى تكاليف و عن المدرسة من أقرانهم من أقل األسر الفقيرة  للتغيبهم أكثر عرضة األسر الفقيرة 
وبالمثل، الدخل المرتفع.  ووذ من أولئك أقل جودة تعليم والحصول على صفوفأكثر عرضة لتكرار الهم وباإلضافة إلى ذلك، 

  من المناطق الحضرية.  أولئكمن  واألن يتعلمفرص أطفال المناطق الريفية أقل فلدى 

قد تحسنت،  منظمة التعاون اإلسالميفرص الحصول على التعليم األساسي في بلدان  أـن على الرغم منو وعلى مر السنين، 
 ،2011ففي عام ، (SESRIC, 2012)وفقا ألحدث التقديرات و من غير الفقراء.  أقل متعلمينالفقراء أن يكون احتمال ال يزال 
٪ 50٪ و 74 منظمة التعاون اإلسالمي لمدارس االبتدائية والثانوية في بلدانبا) NERاللتحاق (لالصافية معدالت السجلت 

مستوى على  منظمة التعاون اإلسالميبقي أداء مجموعة  و ٪ على التوالي في العالم.55٪ و 84على التوالي مقارنة مع 
نسبة   NER حيث سجلت منظمة التعاون اإلسالميل منتمية غيرالالبلدان النامية متوسط مدارس االبتدائية أقل بكثير من ال

٪) على مستوى المدارس االبتدائية من 75( أعلى نسبيا نجازإ معدل منظمة التعاون اإلسالميومع ذلك، حققت بلدان ٪. 112
ملحوظة بين وداخل تعليمية  هناك فوارق و ٪). 69( منظمة التعاون اإلسالميمنتمية ل غيرالوالبلدان النامية ٪) 72العالم (

بشكل عام، ال يزال أداء و . نابعة من الظروف االجتماعية واالقتصادية غالريبة منظمة التعاون اإلسالميء بالبلدان األعضا
منظمة غالبية السكان الفقراء في تعيش أفريقيا الكبرى، حيث جنوب صحراء و التعليم في البلدان األعضاء من جنوب آسيا 

  .، أقل بكثيرالتعاون اإلسالمي

التحاق  13.2ويبين الشكل ترتبط معدالت االلتحاق بالمدارس إلى حد كبير بمالمح الفقر بين األسر في الدول النامية. 
دان منظمة التعاون اإلسالمي المختارة والتي تعد موطنا حاليا لغالبية فقراء األطفال في سن االبتدائي ألغنى وأفقر األسر في بل

بين الشرائح الخميسية الغنية والفقيرة، يشارك األطفال من . بيانات إلى بعض األنماط الثابتةوتشير المنظمة التعاون اإلسالمي. 
األسر في الشرائح الخميسية األغنى باستمرار في المدرسة بمعدالت أعلى من األطفال في الشرائح الخميسية األدنى. ومع 

ى المدارس االبتدائية، من المرجح أن لى سبيل المثال، على مستو فإن شدة عدم المساواة ليست متجانسة عبر البلدان. فعذلك، 
مرة في  1.4مرة أكثر ترجيحا للخروج من المدرسة بالمقارنة مع  2.8يكون األطفال من أفقر الشرائح الخميسية في نيجيريا 

على سبيل المثال، األطفال من أفقر اواة هي أعلى بكثير في حالة المدرسة الثانوية. فشدة عدم المسحالة ساحل العاج. و 
مرة أكثر عرضة للخروج من المدرسة مقارنة مع نظرائهم في أغنى الشرائح الخميسية،  15الشرائح الخميسية في موزامبيق هم 

 مرات في النيجر. 10مرة في ساحل العاج و 11في حين أن هذا االحتمال هو 
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 2011معدالت االلتحاق بالمدارس، :  صافي13.2الشكل
 بتدائيةالا ثانويةال

 المصدر: البنك الدولي، مؤشرات التنمية العالمية

   الفقراء صحة  .6.2.2
رامية إلى تحسين الحالة الصحية ضرورية من أجل كسب المعركة ضد الفقر في من المعترف به على نطاق واسع أن الجهود ال

جميع أنحاء العالم. صحة الفقراء عادة ما توقع الناس في فخ الفقر بسبب تدهور األوضاع االقتصادية واالجتماعية التي 
قتصادي وتحد من توافر الموارد المالية يعيشون فيها. انها تخفض من قيمة نوعية الموارد البشرية، وبالتالي تقلل من النمو اال

على المستويين الفردي والحكومي لالستثمار في مجال الصحة. من ناحية أخرى، الفقر هو من العوامل االجتماعية المهمة 
للصحة ألنه يقيد بشدة الوصول إلى بعض االحتياجات اإلنسانية األساسية مثل الغذاء، المياه النظيفة، خدمات الصرف 

ي المحسنة، السكن وخدمات الرعاية الصحية، وبالتالي يزيد من خطر المرض والوفيات. عموما، وضع األم، المولود الصح
الجديد وصحة الطفل (مونتش) يرتبط بقوة بالظروف االجتماعية واالقتصادية، تغطية وفعالية نظام الرعاية الصحية في 

   بلد/منطقة ما.

في معدالت وفيات األمهات والرضع  اكبير  اتحسن منظمة التعاون اإلسالميعلى مر السنين، سجلت الدول األعضاء في و 
و الرضع سجلت معدالت وفيات ٪ و 44، انخفض معدل وفيات األمهات بنسبة 2013و  1990بين عامي و واألطفال. 

وفيات العلى الرغم من هذا التقدم، ال تزال معدالت  و ٪ على التوالي.47٪ و 44بنسبة دون سن الخامسة انخفاضا األطفال 
 من بين، و الخامسةيموت قبل بلوغهم سن  طفل 15 حيث ال يزال واحد من كل منظمة التعاون اإلسالميعالية نسبيا في دول 

طفال يموت قبل بلوغهم سن الخامسة،  22 من بينمقارنة مع واحد بل عيد ميالدهم األول، طفال يموت ق 21كل  واحد من
من ناحية أخرى، هناك فوارق إقليمية كبيرة في مجموعة و في العالم. طفال يموت قبل عيد ميالدهم األول  30وواحد من بين 

سيسريك، (أفريقيا الكبرى جنوب صحراء  ا ووفيات عالية خاصة في جنوب آسيالوظلت معدالت ، منظمة التعاون اإلسالمي
2013(.   

إلى أقل  وصول على الذين يحصلونفقراء السكان ال يذو يضا داخل البلدان ) أMNCH(تغطية مساواة في عدم يوجد و 
 بالنسبةوأفقرها هناك تفاوتات كبيرة بين أغنى األسر  14.2كما هو مبين في الشكل و لتدخالت الصحية الرئيسية من األغنياء. ا
منظمة ) في البلدان األعضاء في DA( ينهر اعاملين صحيين م بإشراف) والوالدات ANCCما قبل الوالدة (الرعاية تغطية ل

من  امرأة حامالأن ديش حيث أكثر وضوحا في نيجيريا وبنجالهو  ANCCهذا االختالف الصارخ في و . التعاون اإلسالمي
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شريحة خمسية غنى أ منها بالمقارنة مع أقران ANCأقل احتماال للحصول على  لسكان هي ثالث مراتشريحة خمسية لأفقر 
أكثر عرضة للوالدة  مرة 8.2 النساء في األسر األكثر فقرا من نيجيريا هيبإشراف المساعدين، ففي حالة الوالدات لسكان. و ل

  مرات في بنغالديش. 5.5، وهذا االختالف يبلغ باألسر األغنىمقارنة بدون مساعدة 

أنحاء دول منظمة التعاون وتظهر األسر الفقيرة معدالت وفيات أطفال أعلى بكثير من األسر األفضل حاال في جميع  
ألفقر وأغنى شريحة خمسية  (IMR & U5MR)فيات األطفال دون سن الخامسة معدالت و  14.2ويبين الشكل اإلسالمي. 

للسكان في ثمانية بلدان أعضاء مختارة في منظمة التعاون اإلسالمي، حيث يقيم الجزء األكبر من فقراء منظمة التعاون 
ومع ذلك، بالنسبة لبعض البلدان وتتجاوز معدالت الوفيات بين أفقر األطفال المجموعة األغنى في جميع البلدان. اإلسالمي. 

٪ 20على سبيل المثال، في إندونيسيا، األطفال في أفقر لفقراء هو واسع. فبين األغنياء وا U5MRو IMRفالفرق في معدل 
٪ من السكان، في حين 20الث مرات أكثر عرضة للوفاة قبل عيد ميالدهم األول مقارنة مع غيرهم من أغنى من السكان هم ث
  مرة أكثر عرضة للوفاة قبل بلوغهم سن الخامسة.  2.5هم  أن األطفال الفقراء

  2013ومعدالت الوفيات،  MNCHصول إلى التدابير الوقائية ل :  الو 14.2الشكل 

 المصدر: البنك الدولي، مؤشرات التنمية العالمية

  األمن الغذائي إنعدام . 7.2.2

وفقا آلخر تقديرات منظمة األغذية و األكثر شيوعا في العالم النامي.  الفقر الجوع وانعدام األمن الغذائي هو واحد من مظاهر
٪ من 12.0 ب ممثلينمليون شخص في جميع أنحاء العالم يعانون من سوء التغذية  842، يوجد (SOFI, 2014)والزراعة 

 مناطقاليعانون من سوء التغذية في  شخاص الذينغالبية هؤالء األويقيم  ثمانية أشخاص. بين سكان العالم، أو واحد من
  ).مليون 47(مليون)، وأمريكا الالتينية والكاريبي  223(قيا أفريجنوب صحراء  ) ومليون 552سيا والمحيط الهادئ (النامية آل
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خص يعانون مليون ش 161جزءا كبيرا من العالم النامي، كانت الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي موطنا لكونها 
٪ من إجمالي عدد األشخاص ناقصي األغذية العالمي. وانخفضت حصة  19أي ما يعادل  ،2011-13من نقص التغذية في 

العالمي (الشكل ٪ لكنها بقيت أعلى من المتوسط 14.5في مجموع السكان إلى األشخاص الذين يعانون من نقص التغذية 
فسها، كان ال يزال انتشار نقص التغذية عاليا جدا في العديد من دول منظمة التعاون اإلسالمي، وخاصة وفي الفترة  ن). 15.2

أفريقيا الكبرى جنوب صحراء ) في LIFDCsفي بلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض في منظمة التعاون اإلسالمي (
بشكل عام، تتميز  ). a2014 توغو، واليمن (مركز أنقرة ،نالسودان، تشاد، سيراليو  ،موزمبيق ،وجنوب آسيا مثل جزر القمر

عدم االستقرار السياسي وارتفاع معدل انتشار  ،بالصراعات ،ض، معدالت فقر مرتفعةبمستوى دخل منخف LIFDCsغالبية 
نقص التغذية. وهذه البلدان هي غير قادرة على إنتاج ما يكفي من الغذاء لتلبية طلبها المحلي، وبسبب نقص مواردها ال يمكن 

لمنظمة التعاون  LIFDCs 27في هذا الصدد، واصل نقص الغذاء بالتأثير على عدد كبير من بلدان استيرادها كذلك. و 
   ها تم تصنيفها من قبل منظمة األغذية والزراعة "بلدان في أزمة تحتاج إلى مساعدة خارجية". من 18حيث أن سالمي اإل

، نقص التغذية بين 16.2وكما هو مبين في الشكل ، هناك عالقة قوية بين الفقر وسوء التغذية. الفرعي على المستوى الوطني
في بنغالديش، طفل دون سن الخامسة في األطفال هو أعلى في األسر ذات الدخل المنخفض من بين ذوي الدخل المرتفع. ف

من أقرانه في أقل األسر الفقيرة في مرات بسبب سوء التغذية  2.4أشد األسر فقرا هو أكثر عرضة ليعاني من نقص الوزن 
  حين أن احتمال أن يكون نقص الوزن بين األطفال األكثر فقرا في السودان ونيجيريا هو مرتين أكثر من أغنى األطفال.

  :  نقص التغذية األطفال أقل من خمس سنوات (٪)16.2الشكل   2013: نقص التغذية، 15.2الرقم  

  سابات موظفي مركز أنقرة على أساس منظمة األغذية والزراعة، قاعدة البيانات اإلحصائيةالمصدر: ح

  المشاركةنقص . 8.2.2 

االستبعاد والحرمان  ،التمييز ،الوصم ،نقص المشاركة هو سبب رئيسي للفقر. وفي هذا السياق، يتم تحديد الفقر بالعجز
، الفقر هو أقل إزاء نقص الدخل وأكثر حول عدم قدرة ذوي الدخل المنخفض تعبير أدقبالمادي، وكلها تعزز بعضها البعض. 

). 17.2الشكل (بأن المشاركة تأثرت سلبا من الدخل  (2013)ويجادل إيمانويل و آخرون.على المشاركة بنشاط في المجتمع. 
تنقسم عينة المشاركين إلى عشرين مجموعة متساوية الحجم، تسمى الرتب العشرينية، على أساس مستوى دخلها وفقا لدراستهم، 

للرتب العشرينية الستة المنخفضة.  لدخل و المشاركةيبحث العالقة بين ا 17.2الشكل الصافي المعدل حسب حجم األسرة. 
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عشرينية ألعلى دخل، والتي لديها أعلى مستوى عشرينية للدخل مع المشاركة في الرتب ال ةتتم مقارنة المشاركة في كل رتبو 
متوسط الدخل في الرتبة العشرينية  هي سلبية.  هذا الشكلونتيجة لذلك، فإن جميع درجات المشاركة المبينة في مشاركة للكل. 

السادسة هو أكثر من ضعف المتوسط في الرتبة العشرينية األولى وثلثي أكبر من متوسط الدخل في الرتبة العشرينية الثانية. 
قطة والتي تتطابق مع الحد األدنى من ن -0.134درجة المشاركة تنخفض باطراد حتى الرتبة العشرينية الرابعة لتصل إلى 

المشاركة. بعد بلوغ هذا المستوى األدنى، تبدأ درجة المشاركة في االرتفاع قليال. ولذلك، ليس هناك حد أدنى من المشاركة هو 
  سمة للناس ذوي الدخل المحدود.

  
  تأثير الدخل على المشاركة*:17.2الشكل

  
تأثير الدخل  ): الفقر، المشاركة واالختيار، مؤسسة يوسف راونتري، المملكة المتحدة البريطانية. *2013ايمانويل ف./ م. توملينسون، روبرت ووكر (المصدر: 

  على المشاركة ھو مرصود السيطرة من أجل: الوضع الوظيفي، التعليم، نوع األسرة، الجنس، العرق والمنطقة.

  الموارد المالية   .9.2.2  

أفريقيا جنوب صحراء  من جنوب آسيا ومتوسط تحت الدخل و  ضمنخف ذات دخل بلدانحاليا في غالبية فقراء العالم يقيم  
تكاليف خدمة الديون و بسبب عدم كفاية النظم الضريبية،  منخفضة عامةبإيرادات تتميز هذه البلدان وبشكل عام، الكبرى. 

ثل المساعدة اإلنمائية ضخ في الموارد المالية (مالتنمية يشركاء من  أن العديد وعلى الرغم من مذهلة.الالمرتفعة ونفقات الدفاع 
 هي اإليرادات المحلية التي اعترف بأنها أهم مصدر لتمويل التنمية ومحاربة الفقرإال أن لمساعدة هذه البلدان، الرسمية) 

وباإلضافة إلى ذلك، فإن العديد من الحكومات ال تنفق جزءا كبيرا من الموارد العامة المتاحة  . (UN, 2013)منخفضة جدا 
  الصرف الصحي التي تؤدي إلى القضاء على الفقر.  و مياهال ،التعليم ،في مجاالت مثل الصحة

منظمة عدم إمكانية الوصول على نطاق واسع من الخدمات األساسية بين الفقراء في العالم النامي بما في ذلك أعضاء ويمكن ل
ٕالى حد كبير، تنفق . و للخدمات األساسية على المستوى الوطني منخفضة ماليةمقابل موارد أن يكون مفهوما  التعاون اإلسالمي

ونتيجة المتقدمة.  االحكومات في البلدان النامية حصة أقل بكثير من ميزانياتها على الخدمات الصحية والتعليمية من نظرائه
فيما  منظمة التعاون اإلسالميلتقييم أداء و  بين الفقراء. أكثر شدةالحرمان تجعل لفقر و لحالة القاتمة المن تفاقم  تزيدلذلك، 

تنفق على  يتعلق باالستثمار في الخدمات األساسية، سوف ننظر إلى حصة الناتج المحلي اإلجمالي والحكومة الميزانية التي
  قطاعي الصحة والتعليم في الدول األعضاء. 

منظمة التعاون اء في لرعاية الصحية متفاوتا إلى حد بعيد في البلدان األعضمحرز في تحقيق التغطية الشاملة لالتقدم ال ويظل
مختلفة بما في ذلك توافر الموارد نظام الرعاية الصحية بشكل خطير من مشاكل وتحديات في كثير منها، يعاني و  .اإلسالمي
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٪ فقط من الناتج المحلي 4.7إجمالي اإلنفاق على الصحة  ، بلغ2011تقديرات، في عام وفقا ألحدث الو المالية الكافية. 
. وفي المتوسط، تنفق )٪ في العالم7.6٪ في البلدان النامية األخرى و6.1(مقارنة ب  منظمة التعاون اإلسالميلاإلجمالي 

خارج  ظل اإلنفاق منو . فقط للفرد الواحد على الصحة دوالر أمريكي 387 منظمة التعاون اإلسالميالدول األعضاء في 
 .٪ من إجمالي النفقات الصحية36جيب المصدر األكثر استخداما على نطاق واسع للتمويل الصحي بحصة بلغت أكثر من ال
 الصحةعلى  ٪ من مجموع النفقات50أكثر من على الرعاية الصحية جيب الخارج بلغ اإلنفاق ، بالنسبة لعشرين بلدا عضواو 

  .(SESRIC, 2013) 2011في عام 

، 2011في عام ف .منظمة التعاون اإلسالميجدا في دول  و أيضا ليس واعداتخصيص الموارد المالية لقطاع التعليم هيعتبر و 
غير الالنامية  ٪ في البلدان4.8٪ من ناتجها المحلي اإلجمالي، مقارنة ب 3.8بلغت نسبة اإلنفاق الحكومي على التعليم 

وظلت حصة اإلنفاق الحكومي على  ٪ في البلدان المتقدمة. 5.2٪ في العالم و 5.0و ،منظمة التعاون اإلسالميمنتمية ل
 غيرال النامية لدولمساوية ل٪) 15( منظمة التعاون اإلسالميان األعضاء في التعليم في الميزانية الحكومية الكلية في البلد

الحكومات في أنفقت . و 2011٪ في عام 12.5العالمي البالغ ٪) وأعلى من المتوسط 15( منظمة التعاون اإلسالميل منتمية
دوالر في البلدان النامية  1860 ب دوالر على كل تلميذ مقارنة 928 يلاحو  منظمة التعاون اإلسالميالبلدان األعضاء في 

تفاوتات كبيرة على المستوى الوطني في البلدان وتوجد  دوالر في العالم. 4884و منظمة التعاون اإلسالميمنتمية ل غيرال
أقل من  تدوالر في قطر كان 27547المسجلة عند بينما النفقات الحكومية لكل تلميذ  ؛منظمة التعاون اإلسالمياألعضاء في 

  .(SESRIC, 2012)دوالر في أوغندا وغينيا  100

و  18.2كما هو مبين في الشكل و اإلنفاق الحكومي المنخفض على الخدمات األساسية والفقر جنبا إلى جنب. كال من  ويسير
فقراء في البلدان األعضاء في حصة أقل على الخدمات الصحية والتعليمية أعلى  أنفقتي ، شكلت الدول األعضاء الت19.2

  . منظمة التعاون اإلسالمي

  2011: النفقات لكل تلميذ (دوالر أمريكي)، 19.2الشكل   2011النفقات الصحية لكل فرد (دوالر أمريكي)،  : 18.2الشكل  

  
 ت التنمية العالميةالمصدر: منظمة الصحة العالمية، مستودع البيانات؛ البنك الدولي، مؤشرا

 

  

62.6

60.1

60

58.1

57.1

51

50.8

48.4

48.2

40.6

غينيا بيساو

بوركينا فاسو

توغو

أفغانستان

موزمبيق

أوغندا

غامبيا

غينيا

سيراليون

النيجر

240.1

225.3

204.6

198.6

184

160.4

152.9

136.8

86.8

73.1

بنغالديش

مالي 

تشاد 

باكستان 

غامبيا 

سيراليون

طاجيكستان

النيجر 

توغو

موزمبيق



 

 38 

  القدرات المؤسسية واإلرادة السياسية . نقص 10.2.2 

مؤسسية لتقديم الخدمات األساسية نامية إلى حد كبير مع عدم وجود قدرات لفقر في العديد من البلدان الل اإلنتشار الكبير
ساسية مثل الصحة كما ذكر في القسم السابق، ظل اإلنفاق على الخدمات األو السياسات واإلصالحات المؤسسية. تباطؤ و 

وهذا يدل  .حد سواء على مستوى المجموعة والمستوى القطريعلى  منظمة التعاون اإلسالميجدا في دول  والتعليم منخفضا
منظمة التعاون منطقة الوطنية في مختلف أنحاء  لتنميةلتوفير الخدمات األساسية في خطط االمعطاة منخفضة الولوية األعلى 

أدى اإلنفاق المنخفض على قطاعي الصحة والتعليم إلى نقص خطير في القدرات المؤسسية سواء من حيث و  .اإلسالمي
منظمة التعاون الموارد البشرية الكافية والمؤهلة والبنية التحتية المادية في هذه القطاعات في العديد من البلدان األعضاء في 

هو كارثي ال سيما بالنسبة للشرائح و  تعليمية محدودة. خدمات صحية و توفير يجعل أساسية وجود بنية تحتية وعدم  .اإلسالمي
  الوفيات واألمية هي بالفعل على نطاق واسع. انتشار الفقيرة والمحرومة من المجتمع حيث

حد سواء ينذر العاملين الصحيين المؤهلين في كل من مجموعة منظمة التعاون اإلسالمي وعلى مستوى كل بلد على  نقص
عامل في المجال  23ل حرجة العتبة الهي فقط فوق  منظمة التعاون اإلسالميالقوى العاملة الصحية في دول ف بالخطر.
وفقا ألحدث التقديرات، لم يكن و  الزمة لتقديم الخدمات الصحية األساسية.وما عتبر عموالتي تنسمة،  10،000لكل  الصحي

منظمة التعاون شخص في دول  10،000المجال الصحي (األطباء والممرضات والقابالت) لكل  في عامل 26هناك سوى 
على و  في العالم. عامل في المجال الصحي  47و ،منظمة التعاون اإلسالميفي البلدان النامية غير  38مقابل ، اإلسالمي

 لفوق مستوى األزمة  فقط صحيةقوى عاملة  28سجلت البيانات،  تتوفر حولهادولة  52مستوى كل بلد على حدة، من بين 
لقوى العاملة الصحية بين أفقر الدول األعضاء من ويتم تسجيل أعلى عجز ل نسمة.  10،000لكل عامل صحي  23

شفيات أيضا سرة المستمن ناحية أخرى، ظل توافر أو ). 20.2(الشكل  تحت المتوسطو  المجموعات ذات الدخل المنخفض
شخص في  10،000سريرا فقط ل  12كما كان هناك ، منظمة التعاون اإلسالميجدا في البلدان األعضاء في  نسبيا منخفض

مرة أخرى، كان و في العالم.  27و منظمة التعاون اإلسالميل منتميةغير الفي البلدان النامية  25مقارنة مع  2008-2012
  ). 20.2بشكل ملحوظ في البلدان األعضاء مع ارتفاع معدل الفقر (الشكل  اسرير منخفضالتوافر 

  * 2012-2008نسمة، 10،000توافر الموارد الصحية لكل20.2الشكل 
  العاملين في مجال الصحة المستشفى أسرة

  
  * آخر سنة متاحة                                 المصدر: منظمة الصحة العالمية، مستودع البيانات
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عطي نسب الطالب والمعلم عدد الطالب المسجلين في تو  قطاع التعليم أيضا. وضعيةويمكن مالحظة حالة مماثلة في  
جودة ل تعد مؤشرا المعلم –طالب للمنخفضة أن النسبة الفي حين و عدد المدرسين العاملين في تلك المؤسسة.  حسبالمدارس 
 لتيا أو األنظمة المدرسية عطي بعض األدلة عن المدارسالب والمعلم في كثير من األحيان تارتفاع نسبة الطفإن التعليم، 

نسبة الطالب تم تسجيل متوسط و  لتغيير تشريعي أو المزيد من التمويل للتعليم.الحاجة  وأ، نسبياتعاني من نقص التمويل 
. وكان هذا أكثر من ضعف 2012طالبا في عام  27.9في  منظمة التعاون اإلسالميدول  فيوالمعلم في المدارس االبتدائية 

 من) 24.0) والعالم (26.2البلدان النامية ( بقليل منه في) وأعلى 13.4عدد الطلبة لكل معلم في البلدان المتقدمة (متوسط 
وكان  راكدة على مدى العقد الماضي.المعدالت ظلت ب والمعلم في المدارس الثانوية، من حيث نسبة الطالو  نفس العام. 

في عام  19.6 يلاحو  منظمة التعاون اإلسالميعدد الطالب في المدارس الثانوية لكل معلم في البلدان األعضاء في متوسط 
نسبة الطالب والمعلم من ذوي الخبرة في البلدان المتقدمة قرب من ضعف متوسط التي تخرى األمرة الهذا  تان. وك2012

على المستوى و  ).17.6) والعالم (20.2( منظمة التعاون اإلسالميمنتمية لغير الالبلدان النامية لمتوسط  ومماثلة) 10.9(
 اارتفاعمرتفعا عدد من الطالب  مقابلدد المعلمين عجز في عوى التعليم االبتدائي والثانوي، ظل الالقطري، سواء على مست

  .)21.2(الشكل  منظمة التعاون اإلسالميفي العديد من البلدان األعضاء مع ارتفاع نسبة الفقر في مجموعة  اكبير 

  
  2012:  نسبة الطالب والمعلم، 21.2الشكل

  الثانوية االبتدائية

  
 المصدر: البنك الدولي، مؤشرات التنمية العالمية

  تغير المناخ   .11.2.2

طيرة خاصة كاسات سلبية خستدامة البيئية واالقتصادية العالمية. وهو يشكل انعما يهدد االتغير المناخ هو واحد من أخطر 
الكوارث الطبيعية غير المتوقعة مثل طبيعية أي الغير الظروف الجوية وتعتبر الفقيرة والمحرومة.  المجتمع لشرائحبالنسبة 

رئيسي. مصدر قلق وخاصة الفقراء،  األشخاصالفيضانات والجفاف، وأمواج المد، والتي تتسبب في الوفاة أو إخالء كثير من 
تراجع بعض المنتجات الزراعية وندرة الغذاء في  مسببةلتغير المناخ هي: (أ) تغير العادات الزراعية ى تأثيرات كبيرة أخر وهناك 

بعض المناطق، (ب) تلوث الهواء وانتشار األمراض ذات الصلة مثل أمراض الجهاز التنفسي والجلد والسرطان، (ج) تدهور 
عن طريق الحشرات، (د) الحد من المياه العذبة  مراض المنقولةواألنوعية المياه وتفشي األمراض المنقولة عن طريق المياه 
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 يضااختفاء العديد من األر  ية وارتفاع مستوى سطح البحر مسببابسبب ارتفاع درجة الحرارة والتلوث، (ه) ذوبان الجبال الجليد
مناخية معينة مثل الحرارة أو ظروف  ضعفاء الذين لديهم حساسية تجاهسلبية أو وفيات السكان الالثار اآلالمأهولة بالسكان (و) 
السياسية الناجمة عن زيادة المهاجرين والالجئين، أو السكان المشردين الهاربين من و االجتماعية المشاكل الرطوبة، وأخيرا (ز) 

 همضعفنقاط  اصة بالنسبة للفقراء بسببإلى أماكن أو بلدان أخرى مناسبة. كل هذه اآلثار هي كارثية خ -سلبا المتأثرةبيئات ال
  االقتصادية واالجتماعية الحالية.

جنوب  ألعضاء في جنوب آسيا ولتغير المناخ تهديدا أكثر خطورة يشكل ، منظمة التعاون اإلسالميالدول األعضاء في  وفي
تماد على االع فيعالية ال اتهما الجغرافية، ودرجمهاتين المنطقتين من مواقعهالقوي لضعف وينبع الأفريقيا الكبرى. صحراء 

غالبية الفقراء في هذه البلدان في المناطق الريفية ويعتمدون بشكل كبير على قطاع وتعيش منخفضة. الالزراعة وقدرات التكيف 
ارتفاع درجة ن خالل قنوات مختلفة فيما بينها تغير المناخ على القطاع الزراعي مويمكن أن يؤثر الزراعة في معيشتهم. 

 العواصف ،الجفاف ،مثل الفيضانات الشديدة، تركيز الكربون واألحداث المناخية تساقطالتوزيع هطول األمطار و  ،الحرارة
انعدام األمن الغذائي والجوع خاصة في  انتشار هو الملوثوتكثيف نمو اآلفات. لذلك، فإن التحدي الرئيسي لتغير المناخ 

  البلدان ذات الدخل المنخفض.
المستخدمة  ةمختلفالنماذج المناخ و  بدرجة عالية غير مؤكدايرات على اإلنتاج الزراعي مستوى ومدى تأثير هذه التغيويعتبر 

نتائج مع وجود اختالفات كبيرة. ومع ذلك، فإن هذه االختالفات هي في معظمها لفترات هذه ال قد أعطتلتقدير هذه اآلثار 
توقعات التأثير السلبي الكلي  نماذج يد معظمالمدى البع على)، ولكن 2050-2030قصيرة إلى متوسطة األجل (إلى الفترة 

مناخ استنادا إلى تقديرات ستة نماذج لل) . و UN IPCC ،2007لتغير المناخ على قطاع الزراعة على المستوى العالمي (
حتى على المستوى القطري  آثار تغير المناخ على اإلنتاج الزراعيفي ) 2007كالين (يحقق واثنين من نماذج المحاصيل، 

  هاية هذا القرن باستخدام اثنين من المتغيرات الهامة، أي درجة الحرارة وهطول األمطار.ن

ووفقا لنتائج كالين، ستكون الخسائر المتوقعة لإلنتاجية الزراعية عالية جدا في العديد من البلدان األعضاء في منظمة التعاون 
، مع اإلخصاب الكربوني، يتوقع أن 22.2مبين في الشكل  اإلسالمي، مع وبدون اإلخصاب الكربوني على حد سواء. وكما هو

العديد من البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي ذات نسبة فقر مرتفعة مثل السنغال ومالي والنيجر، وباكستان أن 
ذه الدول ذات أعلى تعاني من أعلى خسارة في اإلنتاجية الزراعية في منطقة منظمة التعاون اإلسالمي. وباعتبار حقيقة أن ه

خسائر في اإلنتاجية المتوقعة هي حاليا موطن لماليين السكان الفقراء والذين يعانون من سوء التغذية في منظمة التعاون 
اإلسالمي، وليس هناك شك في أنه بدون السياسات البيئية المناسبة والعمل المشترك لمعالجة اآلثار السلبية لحالة الفقر بسبب 

  سيؤدي إلى تزايد تفاقمه في مجموعة منظمة التعاون اإلسالمي. تغير المناخ

  2080: البلدان ذات أعلى خسائر متوقعة في الزراعة اإلنتاجية بحلول عام 22.2الشكل 
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 : تحسين القدرات لقياس الفقراثالث
 

لفقرمن خالل التوقيع على إعالن دولة عضو في األمم المتحدة باإلجماع إلتزامهم للحد من ا 191، أعلنت 2000في عام 
اإلنمائية لأللفية. من المعترف به بشكل متزايد أن توافر البيانات يلعب دورا حاسما في مكافحة الفقر حيث أن صنع القرارعلى 

و رصد الهدف يعتمد على تقديم البيانات المرجعية. ومع ذلك، كونه مفهوم متعدد األوجه فإنه ليس من السهل  األدلةأساس 
  تحديده أو قياسه، فقياس الفقر هو مهمة معقدة من الناحية المفاهيمية و التجريبية.

البيانات الخاصة بالفقر محدودة جدا سواء من حيث التردد والتغطية. على الرغم من أنها تزايدت من حيث الكمية والتردد على 
نات حول معظم الظواهر االقتصادية األخرى. هذا الوضع الماضية، فإنها ال تزال متخلفة وراء توافر البيا 30مدى السنوات ال 

ال يلبي مطالب صناع السياسة حيث بدء وتنسيق برامج التخفيف من حدة الفقريتطلب بيانات دقيقة، موثوقة، متسقة و في 
  الوقت المناسب.

). وفي هذا الصدد، OSNية (توفير البيانات المرجعية الالزمة لرصد أهداف الفقر تقع تحت مسؤولية مكاتب اإلحصاء الوطن
فإن تعزيز القدرات داخل المكاتب اإلحصائية الوطنية في البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي لن يقوم فقط بتحسين 
جمع ونشر إحصاءات الفقر ولكن أيضا تسهيل عملية صنع القرار من طرف جميع أصحاب المصلحة في مجال التخفيف من 

  ى المستوى العام والخاص.حدة الفقر سواء عل

عزيز القدرات ت 2013-سيسريك- 028سيسريك تحت عنوان " -028في إطار مشروع إدارة دورة المشروع للكومسيك رقم 
الوطنية للبلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي في إحصاءات الفقر"، مركز أنقرة صمم استبيان لتحديد القدرات الحالية 

دول منظمة التعاون اإلسالمي بخصوص إحصاءات الفقر وتعميمه على المكاتب اإلحصائية الوطنية  وأولويات واحتياجات
  .2014منظمة التعاون اإلسالمي في عام ل 57دول لل

يتكون االستبيان من ثالثة أجزاء: في الجزء "أ"، يطلب من المشاركين تقديم معلومات عامة حول مؤسستهم ونقاط االتصال 
سؤاال لوصف القدرات واالحتياجات الشاملة  25إحصاءات الفقر ذات الصلة. في الجزء "ب"، يشمل المسح  المسؤولة عن جمع

للمكاتب اإلحصائية الوطنية في مجال إحصاءات الفقر. في الجزء "ج"، يتوقع من مكاتب اإلحصاءات الوطنية أن تتبادل 
دولة عضوة في منظمة  57من  40، 2014ر نوفمبر عام البيانات المتاحة و المتعلقة بإحصاءات الفقر. اعتبارا من شه

 .).3.1التعاون اإلسالمي أجابت على االستبيان. (الجدول 

 

  

الفقر لقياس القدرات تحسين ثالثا:3  
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  المناطق. المجيبون حسب 1.3الجدول 
المحيط  شرق آسيا و
  )2الهادئ (

أوروبا و آسيا
  )6الوسطى (

أمريكا الالتينية
)1(  

الشرق األوسط و شمال أفريقيا 
)13(  

جنوب آسيا 
)4(  

جنوب صحراء أفريقيا 
)14(  

  النيجير  بنين أفغانستان قطر الجزائر سورينام ألبانيا إندونيسيا
  نيجيريا  بوركينافاسو بنغالديش  السعودية البحرين  أذربيجان ماليزيا

  سنغال  تشاد  جزر المالديف تونس مصر  كازاخستان 
  سودانال  كوت ديفوار باكيستان  ع. م.اإلمارات  إيران  طاجيكيستان 
  توغو  جيبوتي   اليمن العراق   تركيا 
  أوغاندا  غابون    الكويت  أوزبكستان 
    غامبيا    المغرب    
    موريتانيا    فلسطين    

 البيانات . الوضع الحالي حول جمع، مقارنة ونشر3.1

البيانات  جمع / تجميع / نشرباستثناء سورينام واإلمارات العربية المتحدة، جميع من شملهم المسح أفادوا بأنهم يقومون ب
.، في أكثر 2.3الخاصة بقضايا الفقر. في الكويت، هناك دراسة أولية جارية بشأن إحصاءات الفقر. كما هو مبين في الجدول 

لجمع/معالجة ونشر إحصاءات الفقر هو المكتب الوطني لإلحصاءات. وزارة التخطيط  ةالرئيسي ةالمسؤولالجهة بلدا،  30من 
هي الجهة المسؤولة عن جمع / معالجة / نشر إحصاءات الفقر في بنين وتوغو، لتجهيز و نشر البيانات في باكستان، قطر، 

  السنغال وتوغو، ونشر البيانات في كوت ديفوار.

 إحصاءات الفقر في دول منظمة التعاون اإلسالمي على ةالمسؤولالجهة . 2.3الجدول 

  ...ل* الجهة المسؤولة
المكتب الوطني

  1لالحصاء 
  وزارة التخطيط  وزارة المالية

  وزارة الشؤون

  اإلجتماعية
 2لم تتم اإلجابة   أخرى

  3  0  0  2  0  35  جمع البيانات من خالل المسوح، الخ

  2  1  2  6  1  34  معالجة بيانات قياس الفقر

  2  4  1  7  1  31  لبيانات من أجل المستخدميننشر ا
المكتب المركزي 1ت. * المجموع قد ال يضاف للعدد الكلي للبلدان المجيبة على المسح حيث أن أكثر من مؤسسة واحدة قد تساهم في جمع / نشر أو معالجة البيانا

دة ال تقوم بجمع / نشر / معالجة البيانات حول قضايا الفقر. لم يتم الرد أيضا على السؤال سورينام واإلمارات العربية المتح2لإلحصاء مرتبط بوزارة التخطيط في العراق. 
  المتعلق بجمع البيانات من طرف الكويت.

  
بما أن نظام إحصائي وطني متين يتطلب القدرة على تنفيذ التعدادات والمسوح، هناك حاجة لطرق مسح متسقة بحيث تكشف 

في عدد السكان بدال من التشوهات اإلحصائية التي تسببها التغيرات في تصميم المسح. يكشف  مقارنات الفقرتغييرات حقيقية
. عن مصادر البيانات المستخدمة من قبل الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي من أجل إحصاءات 1.3الشكل 

األخرى (أي مسح األولوية،  2وح األسرية. المسوحالفقر. باستثناء نيجيريا وسورينام، جميع البلدان المجيبة تقوم بإجراء المس
مسح العمالة، مسح استخدام الوقت، مسح المؤشرات األساسية وغيرها) هي المصادرالمفضلة الثانية لتقدير مستوى الفقر بينما 

                                                 
. واليمن أوغندا المتحدة، العربية اإلمارات توغو، سورينام، السودان، السنغال، قطر، النيجر، المغرب، الغابون، جيبوتي، ديفوار، كوت بنين، ربيجان،أذ أفغانستان،): 16( أخرى مسوح

2  
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ك). انه (أي السجالت اإلدارية، الحسابات القومية، وما إلى ذل 3من الدول األعضاء فقط تستخدم مصادر غير المسح 10
(الجزائر، بنغالديش، بنين، بوركينا فاسو، كوت ديفوار، جيبوتي، مصر، المجيبة من ضمنها  دولال٪ من 45واعد للغاية كون 

الغابون، العراق، جزر المالديف، موريتانيا، المغرب، النيجر، نيجيريا، باكستان، السنغال، السودان وتوغو) تقوم بإجراء 
  ..أ. من الملحقات)15(الجدول من المسح  7ات الفقر استنادا إلى أجوبة السؤال مسوحات محددة لتقدير إحصاء

  . المصادر المستخدمة لتقدير مستوى الفقر1.3الشكل 

  
سنوات. يوجد هناك اختالف فيما  10دورية المسوح األسرية تختلف اختالفا كبيرا بين البلدان، من سنويا إلى مرة واحدة كل 

.أ. من الملحقات). عالوة على ذلك، فإن 4الجدول .أ. و 3رى وتتنوع أيضا من حيث الفترات، (الجدول يتعلق بتنفيذ مصادر أخ
معظم المصادر عادة ال تتناسب مع بعضها من حيث النطاق، التوقيت والتغطية حيث يتم إطالقها من قبل الجهات المانحة 

  إلهتمام من أجل تركيز منسق.والوكاالت الخارجية التي تملك األموال الالزمة ولكنها تفتقر ل
  

واحدة من نتائج هذا الوضع عمليا هو صعوبة المقارنة بين مقاييس الفقر عبر البلدان وعبر الوقت. عدم االتساق أيضا يجعل 
من الصعب دمج بيانات الفقر على المستوى القطري بثقة للحصول على المعنى العام للفقر اإلقليمي والعالمي. قد يتم تنفيذ 

  يد من المسوحات كممارسة لمرة واحدة حيث ستعتبر غير مستدامة ألسباب إما تقنية أو مالية.العد
  
  . مناهج تقييم الفقر في البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي2.3

 
التقييم. قياس الفقر ليس مسألة بسيطة. في الواقع هو ممارسة نوعا ما معقدة من التوافق والتقريب في كل خطوة من خطوات 

لهذا السبب، تغيير أي افتراض أو نهج حول جمع البيانات والقياس يمكن أن يغير بشكل كبير من معدل الفقر. الحكومات في 
جميع أنحاء العالم يفضلون تحديد وقياس الفقر بطرق تعكس ظروفها الخاصة وتطلعاتهم. حتى داخل البلد الواحد، يمكن 

  يربين المناطق الحضرية والريفية، وبين األسرالمكونة من شخص واحد أو أشخاص متعددة.لمقاييس الفقر أن تتفاوت بشكل كب
  

فإن المقاييس المالية تستخدم   على الرغم من أنها تعتبر محدودة فيما يخص اإلحاطة بجميع الجوانب ذات الصلة مع الفقر،
اسات القائمة على المال. إضافة إلى اإلرتباط القوي على نطاق واسع. والسبب الرئيسي لهذا التفضيل هو التطبيق العملي للقي

بين عدم المالئمة المالية مع غيرها من األبعاد الصعبة التحديد، المقاييس المالية تستخدم أيضا كبديل للنوع اآلخر من 

                                                 
.والسنغال قطر النيجر، الكويت، جيبوتي، ديفوار، كوت بنين، البحرين، الجزائر، أفغانستان،): 10( المسح دون مصادر

3  
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ا. حتى المعاملة الحرمان. ولكن حتى لو تم استخدام هذا التعريف المحدود، ال تزال هناك أسئلة هامة حول كيفية المضي قدم
المختلفة من المعايير األساسية تمنع إجراء مقارنات موثوقة تماما حول إحصاءات الفقر على المستوى الوطني والدولي على 

 حد سواء.
 

مع أخذ هذه التحذيرات بعين االعتبار، يمكن قياس الفقر النقدي إما بعدم وجود الدخل أو نقص في اإلنفاق. في حين أنها 
الناحية النظرية، يمكن أن يكون هناك اختالفات من الناحية الكمية. يتم تحديد القدرة على اإلنفاق أوليا عن طريق  مرتبطة من

الدخل. ولكن اإلنفاق والدخل ليس متطابقا بحيث األسرتقترض أيضا، تبيع األصول أو تعتمد على المدخرات عندما يكون 
ي كثير من األحيان تذخرعندما تكون األوقات مواتية بشكل خاص. قياس الدخل منخفضا. على العكس من ذلك، فإن األسر ف

الفقر على أنه انخفاض في اإلنفاق يأخذ بعين االعتبار أنشطة تجانس االستهالك هذه مع مرور الوقت. باإلضافة إلى ذلك، 
   من الدخل.سهولة وموثوقية جمع البيانات هي ميزة أخرى إلسناد مقاييس الفقر على بيانات اإلنفاق بدال

  
على السؤال ذو الصلة تعتمد فقط على  أجابت، التي 4بلدا 40٪) من 55( 22بناء على ذلك، نتائج المسح كشفت على أن 

دول هي، البحرين،  8. تستند حسابات ماليزيا على بيانات الدخل فقط و .أ من الملحقات)15(الجدول  بيانات اإلنفاق
لسنغال، توغو وتركيا تستخدم كل من الدخل واإلنفاق في قياس الفقر. الدول التي تطبق أو بنغالديش، الغابون، غامبيا، قطر، ا

تخطط لتطبيق نهج متعدد األبعاد بما يتضمن البنين، مصر، موريتانيا، المغرب، تركيا واليمن أكدت أنها تستخدم المتغيرات 
  .).2.3األخرى، كما في (الشكل 

  
  . وحدة التحديد3.3الشكل              ألبعاد المستخدمة لقياس الفقر . المتغيرات / ا2.3الشكل         

               
 

على الرغم من أنه يعتبر مثاليا لقياس الفقر على المستوى الفردي، فمن الصعب تخصيص تدفقات اإلنفاق/الدخل داخل األسرة 
لبيات، يتم جمع البيانات بشكل عام حول األسر كوحدات النموذجية. كما أنه سيزيد تكاليف المسح. عند وزن اإليجابيات والس

جماعية. بالنسبة للبلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، قد تم مالحظة هذا االتجاه أيضا. وحدة التحديد لقياس الفقر 
من هذه  7فرد. في تقيم الفقر على أساس ال 6دولة 17عضوا في منظمة التعاون اإلسالمي هي األسرة في حين  5بلدا 26في 

البلدان، وهي الجزائر، جيبوتي، إندونيسيا، موريتانيا، السنغال، السودان وأوزبكستان، تستخدم على حد سواء كل من الوحدتين 
  .).3.3(الشكل 

                                                 
4

 العربية المملكة فلسطين، باكستان، نيجيريا، النيجر، المالديف، جزر كازاخستان، العراق، إيران، إندونيسيا، جيبوتي، ديفوار، كوت تشاد، فاسو، بوركينا أذربيجان، الجزائر، ستان،أفغان
   وأوزبكستان أوغندا تونس، طاجيكستان، السودان، السعودية،

5
 فلسطين، نيجيريا، المغرب، موريتانيا، المالديف، جزر ماليزيا، اندونيسيا، غامبيا، الغابون، جيبوتي، ديفوار، كوت تشاد، بنين، بنغالديش، لبحرين،ا الجزائر، أفغانستان،): 26( األسرة
   وأوزبكستان أوغندا تركيا، تونس، توغو، طاجيكستان، السودان، السنغال، قطر،

6
 السودان، السنغال، السعودية، العربية المملكة باكستان، النيجر، موريتانيا، كازاخستان، العراق، ايران، اندونيسيا، مصر، يبوتي،ج فاسو، بوركينا أذربيجان، الجزائر،): 17( الفرد

   .واليمن أوزبكستان
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د أن حجم في البلدان النامية أكبر في األسر الكبيرة استنادا على الدليل المشكوك فيه الذي يفي الفقر إنتشار في اإلجمال يعتبر
). على الرغم من عالقة 1994األسرة ودخل األسرة (االستهالك) مرتبط بشكل سلبي في البلدان النامية. (النجوو ورافاليون، 

السبب والنتيجة لهذا االرتباط ونطاق اقتصادات الحجم هي قابلة للنقاش، سيكون من المفيد أن يكون هناك فهم لحجم األسرة 
بلدا عضوا في منظمة التعاون اإلسالمي  18حجم األسرة في  7نظمة التعاون اإلسالمي: إن متوسطفي البلدان األعضاء في م

أشخاص في المتوسط يعيش في  8.5لمنظمة التعاون اإلسالمي. غامبيا هي الدولة الرائدة حيث  5.4هو أعلى من متوسط 
المالديف، النيجر والسنغال تتقاسم المركز الثالث أشخاص في حين أفغانستان، جزر  7.1أسرة. اليمن لديها ثاني أكبرأسرة ب 

على التوالي  3.9و  3.6، 3.4أشخاص. في الطرف اآلخر، فإن متوسط حجم األسرة في كازاخستان، تركيا وألبانيا هي  7ب 
  .).4.3(الشكل 

  . متوسط حجم األسرة في البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي4.3الشكل 
  

  
  

 6-4. يكشف أيضا على أن 5.3األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي حسب حجم األسرة في الشكل  تجميع الدول
 10و  11يتضمن  5،99-5و 4،99-4٪) كما أن النطاق من 53.9أشخاص تسكن في أسرة في أكثر من نصف البلدان (

  حيث متوسط حجم األسرة.٪) من 23.1ثالث أكبر حصة ( 6،99-6دول ضمن النطاق  9بلدا على التوالي. تشكل ال 
  

  . توزيع البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي حسب متوسط حجم األسرة5.3الشكل 
  

 
                                                 

7
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) هو النهج الوحيد المستخدم لتقييم الفقر في CBN.، تكلفة االحتياجات األساسية (1.1من بين األساليب المحددة في الفقرة 
اون اإلسالمي التي تقوم بجمع إحصاءات الفقر. أربع دول (ألبانيا، غامبيا، عضوة في منظمة التع 8دولة 38من أصل  20

دول  6في حين ذكرت  CBNباإلضافة إلى  (UBN)السنغال وقطر) تستخدم أيضا االحتياجات األساسية الغير ملباة 
. إضافة إلى البنين، CBNد واليمن) أن نهج متعدد األبعاد هو النهج الثانوي بع 9(الجزائر، مصر، النيجر، نيجيريا، تركيا

عضوة في المجموع.  10دولة 34تستعمل من قبل  CBNموريتانيا، المغرب وتوغو المجيبين باإليجاب على النهج الثالثة، ال 
 .).6.3كوت ديفوار، جزر المالديف و فلسطين تتبني منهجيات أخرى مختلفة عن الطرق الرئيسية الثالثة المذكورة (الشكل 

 
 نهج المستخدم لتقييم الفقر. ال6.3الشكل 

 
 .UBNو CBNجة بالفعل في مجموعات تقاطع *موريتانيا وقطرٕاختارت أيضا نهج "اآلخر". ولكن لم يتم إضافتها حيث موريتانيا هي واحدة من البلدان التي تستخدم الثالث نهج وقطر مدر 

  

  )CBN. نهج تكلفة االحتياجات األساسية (1.2.3
  

) هي واحدة من الطرق المختلفة المستخدمة في تحديد خط الفقر CBN، تكلفة االحتياجات األساسية (.1.1كما ذكر في القسم 
الذي يحدد عادة مستوى الدخل/اإلنفاق المطلوب لشراء مجموعة من السلع األساسية. وجود خط الفقر يسمح للخبراء لحساب 

ح. كما أنه يساعد على نقل مدى الفقربشكل أسهل، شرح الفقراء، استهداف الموارد ورصد التقدم المحرز مقابل معيار واض
عضوة في منظمة التعاون  11دولة 35مفهوم الحرمان ببساطة وتحقيق قدر أكبر من المقارنة بين البلدان. وفي هذا الصدد، 

المطلق، ٪ من إجمالي المجيبين) قدرت خط الفقر. من بين الدول األعضاء التي قامت باحتساب خط الفقر 87.5اإلسالمي (
المغرب يقدر أيضا خطوط الفقر الذاتية في حين جيبوتي، إندونيسيا، موريتانيا، النيجر، توغو، و تركيا تستخدم كذلك خطوط 
الفقر النسبية. من ناحية أخرى، يتم تقييم الفقرمن خالل خط الفقر النسبي فقط في البحرين، قطر، و أوزبكستان. وفي الوقت 

و السنغال هي الدول الثالث االعضاء التي تقوم بقياس جميع أنواع خطوط الفقر (أي المطلقة، النسبية  نفسه، ألبانيا، نيجيريا،
  .أ)7.3والذاتية). (الشكل 

                                                 
8

دونيسيا، إيران، العراق، كازاخستان، الكويت، ماليزيا، باكستان، المملكة العربية السعودية، ): أفغانستان، أذربيجان، البحرين، بنغالديش، بوركينا فاسو، تشاد، جيبوتي، إنCBN )20فقط 
   السودان، طاجيكستان، تونس، أوغندا وأوزبكستان.

9
  ال يستخدم قياس الفقر متعدد األبعاد رسميا من قبل تركيا ولكن يتم تضمينه حيث يتم دراسته ويخطط الستخدامه في المستقبل القريب. 
  عراق، كازاخستان، الكويت، ماليزيا، موريتانيا، أفغانستان، ألبانيا، الجزائر، أذربيجان، البحرين، بنغالديش، بنين، بوركينا فاسو، تشاد، جيبوتي، مصر، غامبيا، اندونيسيا، إيران، ال

10
   تونس، تركيا، أوغندا وأوزبكستان واليمن.المغرب، النيجر، نيجيريا، باكستان، قطر، السعودية، السنغال، السودان، طاجيكستان، توغو، 

11
 ال أنھا من الرغم على المطلق الفقر تقدرخط أنھا فلسطين أكدت. CBN األساسية اإلحتياجات تكلفة نھج تستخدم ال أنھا حيث فقر خط تقدر لم المالديف وجزر الغابون ديفوار، كوت
   .الدراسة قيد الزال أنه حيث الكويت طرف من الفقر خط نوع توفير يتم لم. 3.6 الشكل في" اآلخر" مجموعة تحت وضعت حيث مباشرة CBN تستخدم
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 . أنواع وعدد  خطوط الفقر المقدرة من قبل البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي 7.3الشكل 
  ب) عدد خطوط الفقر          أ) أنواع خطوط الفقر 

            
  

عضوة في منظمة التعاون اإلسالمي، بينما أكدت  12دولة 22فيما يتعلق بعدد خطوط الفقر،  يتم احتساب خط فقر واحد في 
دول (الجزائر، بنغالديش، بوركينا فاسو، مصر، غامبيا، موريتانيا، المغرب، طاجيكستان، تونس وأوزبكستان) أنها تقدر  10

ازاخستان هما الدولتان الوحيدتان اللتان تقومان بتقدير خط فقر لكل نوع أسرة على أساس خطي فقر اثنين. ماليزيا و ك
  .ب)7.3خصائصها. (الشكل 

  
تكلفة اإلحتياجات األساسية تبدأ بعتبة غذائية مختارة لتعكس احتياجات الحد األدنى لحياة صحية، وبعد ذلك يتم إجراء تعديالت 

٪) تقدر خط الفقر باستخدام السالل 72دولة ( 35٪) من 72( 26كن والملبس. على النفقات غير الغذائية مثل المس
.). أفغانستان، ألبانيا، 8.3منهم تقوم أيضا بحساب خط الفقر على أساس المواد الغير غذائية (الشكل  18. 13الغذائية

لمواد الغذائية وغير الغذائية أثناء حساب أذربيجان، جيبوتي، غامبيا، ايران، اندونيسيا، النيجر وباكستان أجابت بأنها ال تفصل ا
جيبوتي، إندونيسيا وٕايران حيث اختارت  9. ومن بين هذه الدول CBNخط الفقر على أساس تكلفة اإلحتياجات األساسية 

ضا أنه ال جميع الخيارات الثالثة. وفقا لالستبيانات المقدمة، أفغانستان وألبانيا تقوم بتقدير خط الفقر الغذائي ولكنها ذكرت أي
يوجد فصل بين خط الفقرالغذائي وغير الغذائي. بالنسبة ألولئك الذين يقومون باحتساب خط الفقر الغذائي، يتم قياس خط فقر 

  غذائي واحد فقط باستثناء الجزائر، بنغالديش، ماليزيا، السنغال، تونس وأوزبكستان.
  

عضاء في منظمة التعاون اإلسالمي . مكونات خطوط الفقر المقدرة من قبل البلدان األ8.3الشكل 

  
  *الكويت، فلسطين و قطر

                                                 
12

 السعودية، العربية المملكة فلسطين، باكستان، نيجيريا، النيجر، كازاخستان، العراق، إيران، إندونيسيا، جيبوتي، تشاد، البحرين، أذربيجان، ألبانيا، أفغانستان،): 22( الواحد الفقر خط
   . اليمن و أوغندا، تركيا، توغو، طاجيكستان، السودان، السنغال،

13
 النيجر، ماليزيا،المغرب، كازاخستان، العراق، اندونيسيا، مصر، ،)اإلنجاز طور في( جيبوتي تشاد، فاسو، بوركينا بنين، بنغالديش، الجزائر، ألبانيا، أفغانستان،): 25( الفقرالغذائي خط
  .واليمن أوزبكستان أوغندا، تركيا، تونس، توغو، طاجيكستان، السودان السنغال، ة،السعودي العربية المملكة نيجيريا،
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سعرة حرارية (كالوري) يوميا بالنسبة للبلدان  2297متوسط السعرات الحرارية المستخدمة لتقدير خط الفقر الغذائي هو حوالي 
السعودية، بنين، تشاد، ، السنغال، المملكة العربية 14األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي مع مستويات نيجيريا، مصر

النيجر، السودان، توغو، تونس وأوغندا التي هي فوق متوسط منظمة التعاون اإلسالمي. الجدير بالذكر هو الفرق بين الحد 
سعر حراري  3000سعر حراري في المغرب و  1984األدنى المطلوب من السعرات الحرارية للفرد الذي يتراوح بين أقل من 

.أ). اإلختالفات تظهر بسبب معايير منظمة الصحة العالمية/الفاو التي يتم تحديدها حسب السن، 9.3في نيجيريا (الشكل 
الجنس، الوزن ومستوى النشاط، ولكن يتم جمع السن و الجنس فقط في مسوحات األسرة المعيشية النموذجية. وبالتالي هناك 

تويات نشاط ومتوسط أوزان السكان سيؤدي إلى معايير مجال واسع لالختالف في الخيارات حيث افتراضات مختلفة حول مس
 سعرات حرارية مختلفة.

  
دولة عضوة في منظمة التعاون  26المفضلة في  15لتحديد عتبة الحد األدنى من السعرات الحرارية، العمر هو أكثر المعايير

دول أعضاء على  10و  11قبل اإلسالمي تقوم باحتساب خط الفقر الغذائي. يؤخذ الجنس والمكان بعين االعتبار من 
  .ب)9.3بلدان فقط النشاط االقتصادي كمعيار. (الشكل  7التوالي، في حين تستخدم 

  
  . عتبات السعرات الحرارية في البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي9.3الشكل 

  ب. معايير تحديد عتبة الحد               أ. مستوى عتبات السعرات الحرارية  
  األدنى المطلوب من السعرات الحرارية                      

         
 

مع عتبات السعرات الحرارية في مكان ما، يمكن تحديد سلة األطعمة التي من شأنها أن توفر الحد األدنى من تلك االحتياجات 
ن اإلسالمي التي تتراوح بين في منظمة التعاو  16بندا في السلة الغذائية للبلدان األعضاء 84بأقل تكلفة. في المتوسط، هناك 

.أ. حجم ومكونات السلة تؤثر على 10.3في بنغالديش كما هو مبين في الشكل  11في المملكة العربية السعودية إلى  278
دقة خط الفقر العام. المفاضلة في االنتقال إلى سلة غذاء أكبر هي في الغالب مقدمة من التكلفة اإلضافية لجمع بيانات 

 سلة غذاء متوسطة الحجم مع الحصول على بيانات أسعار عالية الجودة من المرجح أن تعزز الدقة. األسعار. جمع
 

                                                 
14

   .عاما 60-30 العمرية الفئة في والذكور لإلناث المستخدمة الحرارية السعرات متوسط أخذ يتم التمثيل، لتخفيف. والجنس العمر على تعتمد الحرارية السعرات عتبة مصر، في
15

 .واليمن أوغندا تونس، السنغال، النيجر، المغرب، ماليزيا، كازاخستان، العراق، اندونيسيا، مصر، جيبوتي، تشاد، الجزائر،): 14( العمر
 .وأوزبكستان أوغندا تونس، النيجر، ماليزيا، كازاخستان، العراق، إندونيسيا، مصر، جيبوتي، الجزائر،): 11( الجنس
 .وأوزبكستان النيجر ماليزيا، كازاخستان، العراق، ،مصر جيبوتي، تشاد، بنين، الجزائر،): 10( المكان
 األدنى الحد عتبة لحساب معايير أي تقدم لم وتوغو طاجيكستان السعودية، العربية المملكة بنغالديش، وأوزبكستان، تونس النيجر، العراق، مصر، تشاد، الجزائر،): 7( االقتصادي النشاط

  .الحرارية للسعرات
.العناصر عدد سؤال على تجب لم واليمن أوزبكستان تونس، توغو، نيجيريا، المغرب، العراق، مصر، الجزائر، 16  
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 . سلة الغذاء في البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي10.3الشكل 
 . تكلفة سلة الغذاءب    أ. عدد العناصر في سلة الغذاء  

        
 

غذائي ينطوي على تسعير السلع في السلة. يوجد هناك تباين كبير في الممارسات. تقدر الخطوة النهائية لتحديد خط الفقر ال
دولة عضو في منظمة التعاون اإلسالمي (الشكل  16في  17)CPIالمستهلك العام ( أسعار مؤشر تكلفة السلة الغذائية عبر

حصائيين، لكنه يقوض مصداقية .ب). استخدام مؤشرات أسعارالمستهلك العامة يقلل بشكل كبير من تكاليف اإل10.3
عضوا من بينها أفغانستان، بنغالديش،  18بلدا 14المقاييس. في الوقت نفسه، استبيان سعرالمجتمع للمسح األسري هو اختيار 

السنغال و أوغندا حيث تأكد أن كال من مؤشر أسعار المستهلك العام واستبيان السعر يستخدمان لحساب تكلفة السلة الغذائية. 
غرب هو البلد العضو الوحيد الذي يطبق األساليب الثالثة المنصوص عليها في االستبيان. من ناحية أخرى، أذربيجان، الم

النيجر، المملكة العربية السعودية وتركيا تفضل استخدام أساليب أخرى بدال من الثالثة نهج المعينة في االستبيان. منهجية 
تركيا تشمل أسعار الوحدات المنبتقة من مسح ميزانية األسرة في حين يتم استخدام أذربيجان، المملكة العربية السعودية و 

 المؤشرالمخفض في النيجر.
  

خط الفقر الغذائي هو مجرد جزء واحد من عتبة الفقر بشكل عام. هناك طريقتان مشتركتان إلجراء تعديالت لالحتياجات 
شرة توازي الطريقة التي يتم بها تحديد خط الفقر الغذائي. أوال، يتم تحديد الغيرغذائية: المباشرة وغير المباشرة. الطريقة المبا

العناصر الالزمة. بعد تحديد القائمة، يتم تسعير السلع ويتم تشكيل الخط الغيرغذائي. من ناحية أخرى، فإن اإلجراء الغير 
ناول اليد، الطريقة تستلزم حساب معامل مباشر يفحص بيانات عن استهالك الغذاء ومجموع النفقات. مع خط فقرغذائي في مت

إنجل (أي نسبة استهالك المواد الغذائية إلى إجمالي النفقات) وٕايجاد مستوى اإلنفاق غير الغذائي الذي من شأنه أن يكون 
  نموذجا لألسرة التي استهالكها للغذاء يوجد تحديدا عند خط الفقر الغذائي.

  
في منظمة التعاون اإلسالمي يختار كل طريقة  19او تقريبا من الدول األعضاء.، عدد متس11.3كما هو مبين في الشكل  

  لتقدير خط الفقر غير الغذائي. بوركينا فاسو والسنغال هما البلدان الوحيدان اللذان يحددان خط الفقر باستعمال كال النهجين.
  

  

                                                 
17

 المتحدة، العربية اإلمارات تونس، طاجيكستان، السنغال، نيجيريا، المغرب، ماليزيا، كازاخستان، العراق، غامبيا، مصر، جيبوتي، بنغالديش، أفغانستان،): 16( المستھلك أسعار مؤشر
   .نواليم أوغندا

18
   .وأوزبكستان أوغندا توغو، السودان، السنغال، المغرب، اندونيسيا، تشاد، فاسو، بوركينا بنين، بنغالديش، الجزائر، ألبانيا، أفغانستان،): 14( أسعارالمجتمع استبيان

19
  .المستخدمة ھي المباشرة طريقةال أن ذكروا ولكن الفقر خط من عنصر باعتباره الغذائي غير الفقر خط سؤال على تجب لم وفلسطين نيجيريا
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  . طريقة تقديرخط الفقرغير الغذائي11.3الشكل 

  
  

  )UBNاألساسية الغير ملباة (. نهج االحتياجات 2.2.3
 

.، مكمل نهج االحتياجات األساسية على أساس الدخل هو االحتياجات األساسية الغير ملباة 2.1.1كما نوقش في القسم 
)UBN) أو نهج االحتياجات األساسية الدنيا (MBN ،حيث يتم اختيار المؤشرات غير النقدية التي تمثل مختلف أبعاد الفقر (

ها ومراقبتها. يعتبر الحصول على المياه الصالحة للشرب، الحصول على المرافق الصحية،  الحصول على ثم يتم تقدير 
 12الكهرباء، التعليم، الصحة، اإلسكان والبنية التحتية من الفئات الرئيسية في االحتياجات األساسية كما طلب في السؤال رقم 

  .أ. من الملحقات).15من المسح (الجدول 
  

أعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي تقيم الفقر من خالل نهج الحاجات األساسية غير  20بلدان 9لى الردود، فقط استنادا إ
.). من بينها ألبانيا حيث ال تعتبر الصحة والبنية التحتية كمكونات االحتياجات األساسية بينما التعليم 6.3الملباة (الشكل 

الغابون هي الدولة العضو الوحيدة حيث الحصول على الكهرباء ليس واحدا من  والصحة ال يدخل في تقدير الفقر في البنين.
مكونات قياس الفقر. هذا يثبت أيضا أن توحيد الممارسة الملحوظ في مقاييس الفقر على أساس الدخل ليس شائعا لالحتياجات 

 األساسية غير الملباة. 
  

المكونات المختلفة. يتم تعيين أوزان المكونات على قدم  مؤشر للحرمان يجمع درجات الحصول على 21عموما، تم إنشاء
المساواة في غامبيا، السنغال وألبانيا في حين أنها تقوم على النماذج اإلحصائية في البنين، موريتانيا وتوغو. يتم تطبيق 

  الطريقتين في المغرب والسنغال.
  

  . نهج متعدد األبعاد3.2.3
 

بعاد بما في ذلك ظروف غير نقدية مثل سوء التغذية، عدم كفاية المأوى، الظروف يتضمن الفقر أيضا جوانب متعددة األ
المعيشية غير الصحية، االمدادات الغير مرضية والغير كافية من المياه النظيفة، سوء التخلص من النفايات الصلبة، التحصيل 

 اسع الجريمة المشتركة. التعليمي المنخفض وغياب جودة التعليم، اعتالل الصحة المزمن وعلى نطاق و 
                                                 

20
   . وألبانيا توغو السنغال، قطر، المغرب، موريتانيا، غامبيا، الغابون، البنين،): 9( الملباة غير األساسية الحاجات

21
   .الصلة ذو السؤال تملء لم وقطر الغابون
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بلدان أعضاء في منظمة التعاون  10.أ. من الملحقات)، 15.ج. من المسح (الجدول 2وفقا للردود المعطاة على السؤال 

اإلسالمي (وهي الجزائر، بنين، مصر، الغابون، موريتانيا، المغرب والنيجر، نيجيريا، توغو واليمن) تستخدم النهج متعدد 
. ال يتم استخدام قياس الفقر المتعدد األبعاد رسميا 1.2.2. وiii.2.2.1وصفه بالتفصيل في األقسام السابقة األبعاد الذي تم 

  من قبل تركيا ولكن يجري دراسته والتخطيط الستخدامه في المستقبل القريب.
  

تستعمل تحليل المكونات األساسية  من ناحية الطريقة المطبقة لحساب الفقر المتعدد األبعاد، البنين، الغابون، موريتانيا وتوغو
)PCAفوستر) يفضل استعماله في مصر، المغرب ونيجيريا. وفقا لالستبيانات المقدمة، موريتانيا،  -) في حين تعداد (ألكير

المغرب والنيجر تستخدم أساليب أخرى مثل تحليل المكونات المتعددة. لبناء مقياس متعدد األبعاد، مستوى المعيشة هو العنصر 
الرئيسي المؤخوذ بعين اإلعتبار من طرف جميع أتباع نهج متعدد األبعاد في حين أن الجزائر، مصر، المغرب، النيجر 

  ونيجيريا تدخل أيضا مكونات التعليم والصحة.
  

  . القدرة الحالية لمكاتب اإلحصاء الوطنية3.3
  

  . المستخدمين1.3.3
 

في هذا الصدد، يمكن لوكالة إحصائية ان تعمل بشكل جيد فقط إذا كان  ليس هناك ما هو أهم بالنسبة لمؤسسة من موظفيها.
.أ. من 5في الجدول  ينص عليههناك أشخاص كفوءة من الناحية التقنية و ذات دوافع قوية متاحة للعمل على انجاحها. كما 

أجابت على االستبيان. لمنظمة التعاون اإلسالمي والتي  22مكتب وطني لإلحصاء 35موظفا يعمل في  42.628الملحقات، 
٪ 36.2احصائيات اندونيسيا توظف - BPSشخصا،  15.417منها. مع  10إجمالي عدد الموظفين هو أكثر من ألف في 

موظفا بالجهاز  4.314من إجمالي عدد الموظفين في المكاتب الوطنية لإلحصاءات في منظمة التعاون اإلسالمي. بإضافة 
)، هذه البلدان TurkStatموظفا من معهد اإلحصاء التركي توركستات ( 3.690في مصر والمركزي للتعبئة العامة واإلحصاء 

٪ من إجمالي منظمة التعاون اإلسالمي. دائرة اإلحصاءات العامة في ماليزيا، وكالة 55الثالثة، وحدها، تشكل نحو 
مكاتب الوطنية لإلحصاء  األخرى  اإلحصاءات في جمهورية كازاخستان والمكتب الوطني لإلحصاءات في نيجيريا هي الثالث

التي يعمل فيها أكثر من ألفي شخص في حين باكستان، بنغالديش، أذربيجان و العراق هي بلدان أخرى يعمل فيها أكثر من 
ألف شخص في المكاتب اإلحصائية الوطنية الخاصة بهم. في الطرف اآلخر، فإن العدد اإلجمالي للموظفين هو أقل من مائة 

  ..أ)12.3غامبيا، جيبوتي، البحرين وجزر المالديف (الشكل في بنين، 
  

  
  
  
  

                                                 
) 18( الموظفين بعدد فقط التزويد تم ألنه نظرا الشكل في المغرب يظھر ال. االستبيان على ردت ھاأن من الرغم على الصلة ذي الجزء تملء لم قطر و أوغندا تونس، الكويت، فغانستان،أ22

  .بالفقر المتعلق القسم في العاملين
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  .أ. إجمالي عدد الموظفين في مكاتب اإلحصاءات الوطنية للبلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي12.3الشكل 

  
  

ن على الرغم من لفهم درجة كفاية موظفي المكتب الوطني لإلحصاءات، ينبغي أيضا أن يؤخذ في عين االعتبار حجم السكا
موظف في المكتب  200أنه ال يعكس الكفاءة. لكل مليون شخص، سورينام هي الدولة العضوة الوحيدة التي توظف أكثر من 

موظف يعملون في المكتب الوطني لإلحصاءات. أذربيجان  142و  170الوطني لإلحصاءات. تليها كازاخستان والغابون ب 
 100ى حيث يبلغ عدد العاملين في المكتب الوطني لإلحصاء لكل مليون نسمة أكثر من وماليزيا هي الدول األعضاء األخر 

لكل مليون شخص أقل من المتوسط في منظمة التعاون اإلسالمي:  NSOعامل. ومن ناحية أخرى، فإن عدد الموظفين في 
  بلدا عضوا في منظمة التعاون اإلسالمي.  18في  31
  

  طني لإلحصاء لكل مليون شخص في البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي.ب. موظفي المكتب الو 12.3الشكل 

  
  

٪ من العاملين في المكاتب 42.3.  يكشف على أن 13.3توزيع الموارد البشرية حسب أعلى مستوى تعليم محقق في الشكل 
جامعة. بما في ذلك من حصة  اإلحصائية الوطنية في البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي هم من خريجي ال

٪ من المستخدمين في المكاتب 53.4الموظفين الذين لديهم درجة من الماستر/ الماجستير أو أكثر، فإنه يمكن استنتاج أن 
اإلحصائية الوطنية في البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي على األقل لديهم دبلوم البكالوريوس. مع حصة 

دة الدراسة الثانوية هي ثاني أكبر مجموعة من حيث التحصيل التعليمي في حين يشكل حاملي شهادة ٪، أصحاب شها30.6
  ٪ فقط من العاملين ليس لديهم أي تعليم رسمي.1.5٪ من المجموع. من ناحية أخرى، 2الدراسة االبتدائية 
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  . توزيع الموارد البشرية حسب التعليم13.3الشكل 

  
  زاخستان لم تقدم توزيع الموظفين حسب التحصيل التعليمي على الرغم من أنها قدمت العدد اإلجمالي.* كوت ديفوار، نيجيريا وكا

  

مستخدما في المكتب الوطني لإلحصاءات تلقى تعليم خاص حول قضايا الفقر أوشارك في  148باإلضافة إلى ذلك، فقط 
  . أ.  من الملحقات).6دورات متعلقة بالفقر(جدول 

  
 . الشراكات2.3.3

 
المؤسسات اإلقليمية والدولية تلعب دورا حاسما في سياسات البلدان اإلنمائية األوسع نطاقا. االستفادة من إنشاء آليات التنسيق 
مع هذه المؤسسات أمر ضروري لمكاتب اإلحصاء الوطنية حيث ان الشراكات سوف تنتج عن االستخدام األفضل للموارد من 

واجية في الجهود، تعزيز موقف المكاتب اإلحصائية الوطنية في الساحة العالمية، إنشاء نظام خالل تبادل الخبرات، تجنب االزد
إحصائي وطني أكثر تناسقا وانسجاما بما يتماشى مع المعايير الدولية. في هذا الصدد، أنشطة التعاون الثنائية ومتعددة 

ملة للبنية التحتية اإلحصائية والخطوات في العملية األطراف في مجال اإلحصاءات يساعد على تحسين جميع المكونات المحت
 .NSSاإلحصائية بما في ذلك دعم تنفيذ االستراتيجيات الوطنية لتطوير اإلحصاءات وتعزيز اإلطار المؤسسي لل

 
دولة عضوة في منظمة التعاون اإلسالمي لديها شراكة و/أو  40من  29.أ. من الملحقات، 7كما هو ممثل في الجدول 

على استشارة من المنظمات الدولية في مجال إحصاءات الفقر. البنك الدولي هو شريك لجميع الدول المذكورة سلفا تحصل 
باستثناء مصر وغامبيا اللتان تتلقان استشارات تقنية من اليونيسيف وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، على التوالي. البنين، كوت 

ل األعضاء األخرى المدعومة تقنيا وماليا من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في مجال ديفوار، السنغال وأوزبكستان هي الدو 
إحصاءات الفقر. كما ساعدت أفريستات الكوت ديفوار والسنغال باإلضافة إلى بوركينا فاسو وتوغو في حين تشاد، جيبوتي، 

 السودان وتونس لديها شراكات مع البنك اإلفريقي للتنمية.
  

. الدعم التقني بشأن .أ. من الملحقات8كما تم تلخيصه في الجدول  كة يتمثل في تقديم الدعم التقني والماليمضمون الشرا
قياس الفقر يغطي تدريب الخبراء حول التصميم المنهجي، تحليل البيانات وكتابة التقارير من خالل الزيارات الدراسية والندوات 

  والدورات القصيرة المدى.
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  عزيز القدرات الوطنية في إحصاءات الفقر. متطلبات ت4.3
 

لتحسين القدرات اإلحصائية للبلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي في مجال الفقر، ينبغي تقييم احتياجات وأولويات 
وارد المكاتب اإلحصائية الوطنية بشكل شامل من أجل تكييف برامج واستراتيجيات فعالة وكفؤة لتطوير كفاءات ومهارات الم

  البشرية.
  

أنهم بحاجة إلى التدريب على إحصاءات الفقر على الرغم من عضوا  23بلدا  37من بين المجيبين على االستبيان، أشارت 
.أ. من الملحقات. باستثناء الموضوعات الواسعة النطاق 9أنها لم تحدد المحتوى التفصيلي للمجاالت كما هو مبين في الجدول 

ر، الموضوع الخاص األكثر شعبية بالنسبة للتدريب هو نهج متعدد األبعاد في قياس الفقر الذي طالبت مثل تقدير و تحليل الفق
دولة عضوة في منظمة التعاون اإلسالمي، وهي ألبانيا، الجزائر، أذربيجان، بوركينا فاسو، تشاد، كوت ديفوار، جزر  13به 

السنغال، تونس وتركيا. التدريب على البرمجيات اإلحصائية مثل المالديف، النيجر، باكستان، المملكة العربية السعودية، 
SPSSستاتا، و ،CSPRO  ،بلدان أعضاء بما في ذلك اندونيسيا،  7هو المجال الثاني المطلوب بشدة. وفي هذا الصدد

ها الخاصة. موريتانيا، النيجر، نيجيريا، المملكة العربية السعودية، السودان وطاجيكستان سلطت الضوء على احتياجات
 تنميط/رسم خرائط الفقرهو أيضا موضوع آخر ذكر من طرف البنين، ماليزيا وتونس.

  
). الموضوعات 3.3فقط تطوعت لتوفير التدريب على إحصاءات الفقر. (الجدول عضوا  24بلدا  12من ناحية أخرى، 

  د األبعاد لتقييم الفقر.المطروحة للتدريب تمتد من شرح المفاهيم األساسية للفقر إلى استخدام نهج متعد
  

  للتدريب على إحصاءات الفقر التي تقدمها الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالميالموضوعات . 3.3الجدول 
 حساب مستويات الفقر المطلقة والنسبية أذربيجان
 مفاهيم الفقر، مؤشرات الفقر، صورة وديناميات الفقر وتحقيق النمو للفقراء  بنين
فاسوبوركينا   تصميم أدوات جمع البيانات، معالجة البيانات وحساب مؤشرات الفقر 

 معارف منهجية إندونيسيا
 مؤشرات لقياس الفقر العراق

 نهج متعدد األبعاد لتقييم الفقر كازاخستان
اواة ورسم خرائطها منهجية لقياس الفقر (النهج المطلقة، النسبية ومتعددة األبعاد)، تطوير مؤشرات الفقر وعدم المس المغرب

محليا من أجل الجمع بين البيانات من المسوح األسرية والتعداد العام للسكان)، منهجية بناء مؤشر اإلدراج واإلقصاء 
 .البشري

 المنهجية نيجيريا
 حساب إحصاءات الفقر بدءا من بناء مجموع االستهالك إلى خط الفقر واحتساب إحصاءات الفقر باكستان
 اهيم والمصطلحات المتعلقة بالفقر، حساب مؤشرات الفقر، التحليل اإلحصائي لبيانات الفقرالمف فلسطين
 تقدير االحتياجات األساسية السنغال
 .قياس الفقر النقدي ومنهجية ألكير فوستر تركيا

  
                                                 

23
.الصلة ذي الجزء يملء لم الكويت بينما الفقر إحصاءات على للتدريب تحتاج ال المتحدة العربية اإلمارات و فلسطين المملوءة، االستبيانات على بناء

   

24
  .التدريب توفر أنھا من الرغم على موضوعا تحدد لم وطاجيكستان مصر
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ركة، االستبيان طلب أيضا بحيث أن التعلم من األمثلة الجيدة هي واحدة من أكثر األدوات فعالية للتغلب على التحديات المشت
من المكتب اإلحصائي الوطني تحديد نقاط القوة الكامنة لتسهيل تبادل المعارف والممارسات خاصة من حيث قياس الفقر. من 

دولة عضوة في منظمة التعاون اإلسالمي، بوركينا فاسو، تشاد، العراق، موريتانيا، باكستان و تركيا أدلت على أن  23بين 
ي الجانب األقوى في حين، أبرزت الكوت ديفوار، جيبوتي، ايران، ماليزيا وتونس أنها جيدة في "جمع البيانات". "التجربة" ه

ونها لقياس الفقر هي نقطة طبقالتي يالمنهجية  انأربع دول أعضاء هي الجزائر، بوركينا فاسو، المغرب وأوزبكستان أفادت 
بخصوص القدرات الكامنة في  ول من طرف بنغالديش، مصر وموريتانيااستخدام البرمجيات هو الخيار األ قوتهم في حين

 .أ. من الملحقات)10. (الجدول مكاتبهم اإلحصائية الوطنية
 

دولة  16من حيث اللغة المفضلة للتدريب الممكن، اللغة اإلنجليزية هي الخيار األول بالنسبة للمكاتب اإلحصائية الوطنية في 
دولة، على التوالي. وبالنظر إلى حقيقة أن اللغة اإلنجليزية هي  11و  12والفرنسية من طرف  في حين يتم اختيار العربية

التفضيل المهيمن باعتباره الخيار الثاني، يمكن أن تتم التدريبات على إحصاءات الفقر باللغة اإلنجليزية في المكاتب 
  .4.3دولة كما هو مبين في الجدول  28اإلحصائية الوطنية ل 

  
  . تفضيل لغة التدريب على إحصاءات الفقر4.3ل الجدو

  المجموع  الثالث  الثاني  األول  اللغة
  16  3  1  12  العربية
  28  2  10  16  اإلنجليزية
  16  2  3  11  الفرنسية
  1  0  0  1  الروسية

  
د ولكن أيضا تعزيز القدرات الوطنية في مجال إحصاءات الفقر هي ليست فقط ضرورية لتحسين التقييم التقني للفقر في البال

 2015تقديم أدلة في تصميم السياسات وتقييم نتائج برامج الحد من الفقر. بعد األهداف اإلنمائية لأللفية، جدول األعمال لعام 
 ).SDGsحدد الحاجة إلى بيانات الفقر التي يتم تحديثها بانتظام لرصد األهداف اإلنمائية المستدامة (

 
كهدف من أهداف السياسات في كل من الساحة الوطنية والدولية وسع بشكل جوهري هذا الوعي المتزايد بخصوص الفقر 

متطلبات المعلومات. وفي هذا الصدد، فإن قرار مكتب إحصائي وطني الختيار نهج معين لقياس الفقر ال يعكس فقط مطلبا 
موغرافية، جغرافية وسياسية مطروحا من قبل الحكومة، ولكن أيضا يعطي تلميحات حول خصائص اجتماعية، اقتصادية، دي

معينة للبالد. مرحلة تطوير النظام اإلحصائي (أي الموارد التقنية والتشغيلية) وتأثير المنظمات اإلقليمية والدولية أيضا يلعب 
 دورا هاما في النهج المفضل.

 
إلسالمي أفادت على أن لديهم لسوء الحظ، فإن معظم المكاتب اإلحصائية الوطنية في البلدان األعضاء في منظمة التعاون ا

.أ. من الملحقات). نصف المستطلعين ذكر أن نقص المعرفة 11صعوبات في قياس الفقر بطريقة متينة ودقيقة (الجدول 
دولة في  19المنهجية هو التحدي األساسي لديهم في تقييم الفقر. ويعتبر العدد الغير كافي من الموظفين كالعقبة الرئيسية في 

من المكاتب اإلحصائية الوطنية صرحت أنها عائدة للقيود المالية. عدم وجود حزمة  18اون اإلسالمي في حين أن منظمة التع
البرامج وعدم البراعة في استخدام البرامج اإلحصائية هي من بين المشاكل األخرى التي يواجهها أكثر من ثلث  المستطلعين. 
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دعم السياسي ليس من بين العقبات الرئيسية للبلدان األعضاء في منظمة من ناحية أخرى، تكشف نتائج المسح أن غياب ال
 .14.3الشكل كما هو مبين في التعاون اإلسالمي 

  
  25. مشاكل البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي بخصوص قياس الفقر14.3الشكل 

 
 

يجب على في هذا الصدد، ات صار أكثر تعقيدا. لتصميم، تنفيذ وتقييم سياسات الحد من الفقر، طلب الحصول على المعلوم
تقديم بيانات أو معلومات مفصلة عن المناطق الجغرافية الصغيرة، المجموعات السكانية الخاصة،  ةالوطني ةاإلحصائي المكاتب

لمصلحة إجراءات أصحاب االطبقات اإلنتاجية المختلفة لسوق العمل، األسعار النسبية والمعامالت الخارجية وذلك لتميز 
، الشركات الوطنية و العالمية و المنظمات غير الحكوميةالوزارات التنفيذية، من بما في ذالك مختلفة الخاصة و العامة ال

 العاملة في مجال الحد من الفقر. المنظمات غير الحكومية
 

ها أيضا تأثير واضح إلعادة التوزيع علما أن حجم، توزيع ونوعية السلع والخدمات المجانية أو المدعومة التي تقدمها الحكومة ل
يجب على المكاتب اإلحصائية الوطنية أيضا توزيع اإلنفاق العام  من تم، بخصوص انتشار الفقر، ،و على الرفاه األسري

توزيع  لتعكس بشكل أفضل تأثير برامج تخفيف حدة الفقر على إحصاءات الفقر. ومع ذلك، دمج االجتماعي الكلي بين األسر
 يشكل تحديا هاما للمؤسسات اإلحصائية.داخل إحصائات الفقر الزال العام االجتماعي بين األسر  اإلنفاق

  

  
  
  
 
 

                                                 
25

 .الملحقات من أ.8 الجدول في واردة ھي الفقر قياس حول المذكورة المشاكل من تعاني التي البلدان قائمة
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 الجزء الرابع: سبل المضي قدما
 

في االقتصادات القائمة على المعرفة، اكتسبت اإلحصاءات أهمية باعتبارها واحدة من األدوات القادرة على استيالء العالم. بما 
د من البيانات أصبحت متاحة واستخدامها صار أكثر انتشارا، فإن الطلب على اإلحصاءات الرسمية قد تزايد ألنها أن المزي

توجه القرارات التشغيلية والتنظيمية لواضعي السياسات في كل من القطاعين العام والخاص مع تحديد االحتياجات وصياغة 
نى عنه في نظام المعلومات لبلد ما، فاإلحصاءات الرسمية تتيح رصد األهداف وتوجيه السياسات. وكونها عنصرا ال يستغ

المقترحة. تعتبر التنمية  SDGsوقياس التقدم المحرز نحو تحقيق األهداف الوطنية بما في ذلك األهداف اإلنمائية لأللفية و
  .اإلحصائية أيضا جزءا ال يتجزأ من االستراتيجية الوطنية للحد من الفقر

  
ق، تحتاج إحصاءات الفقر أيضا إلى تجميعها، معالجتها ونشرها بدقة ونزاهة وفي الوقت المناسب من قبل في هذا السيا

السلطات اإلحصائية الرسمية لتحقيق وصول جميع المواطنين إلى المعلومات العامة. باإلضافة إلى ذلك، لتحسين االتساق، 
ق بين السلطات اإلحصائية على المستوى الوطني، الثنائي ومتعدد الكفاءة والمقارنة بين النظم اإلحصائية الوطنية، التنسي

األطراف أمر ضروري. وعلى الرغم من التحسن الملحوظ في القدرات اإلحصائية للبلدان األعضاء في منظمة التعاون 
صدد، في حين اإلسالمي، المكاتب اإلحصائية الوطنية ال تزال تواجه صعوبات ساحقة في مجال إحصاءات الفقر. في هذا ال

رسم خارطة طريق عامة للبلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، ينبغي أيضا النظر في الخطط المستقبلية للدول من 
   حيث تقدير إحصاءات الفقر من أجل فهم األولويات الوطنية والتغلب على الطبيعة المحددة للتحديات التي تواجهها.

  
دولة عضو في منظمة  30ق باالستراتيجيات المستقبلية لمكاتب اإلحصاء الوطنية من قبل تمت اإلجابة على السؤال المتعل

دولة، هي ألبانيا، بنغالديش، بوركينا فاسو، كوت  13من بينها، خطط  .أ. من الملحقات).12التعاون اإلسالمي (الجدول 
نيجيريا، تونس واليمن، تشمل إما تنفيذ مسح أو مزيد ديفوار، غامبيا، العراق، كازاخستان، ماليزيا، جزر المالديف، موريتانيا، 

من التحسن في إجراء المسوحات مثل التردد وحجم العينة. الجزائر، تشاد، المغرب، باكستان، تركيا وأوغندا هي مهتمة ببناء 
جيبوتي، إندونيسيا، إيران،  القدرات في مجال النهج المتعدد األبعاد وتطوير مقاييس الفقر المتعدد األبعاد بينما البحرين، بنين،

السنغال وأوزبكستان تهدف إلى التركيز في المقام األول على القضايا المنهجية. تشاد ومصر أعلنت عزمها على إعطاء 
األولوية ألنشطة التدريب من أجل تعزيز قدرات موظفيها. التنسيق األحسن مع السلطات الوطنية أو الدولية سوف يكون واحدا 

 الرئيسية لمصر والمملكة العربية السعودية.من األهداف 
 

للتأكيد  1999من قبل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في عام  PRSP(26بودر بنهج ورقة الحد من الفقر االستراتيجية (
ف السياسات على الحاجة إلى زيادة التركيز على الحد من الفقر. ورقة الحد من الفقراالستراتيجية تحتوي على تقييم للفقر وتص
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والبرامج االقتصادية الكلية، الهيكلية واالجتماعية التي سوف تتابعها بلد ما على مدى عدة سنوات لتعزيز النمو والحد من 
الفقر، وكذلك تقييم احتياجات التمويل الخارجي ومصادر التمويل ذات الصلة. تهدف ورقة الحد من الفقر االستراتيجية لتوفير 

بين اإلجراءات الوطنية العامة، دعم الجهات المانحة ونتائج التنمية الالزمة لتلبية األهداف اإلنمائية  حلقة الوصل الحاسمة
. خمسة مبادئ أساسية يقوم عليها نهج الورقة االستراتيجية 2015و  1990لأللفية التي تركز على خفض الفقر بين عامي 

  يجب أن تكون:للحد من الفقر. وفقا لذلك، استراتيجيات الحد من الفقر 
  

i. تعزيز الملكية الوطنية الستراتيجيات من خالل المشاركة على نطاق واسع من المجتمع المدني؛قطرية التوجه ، 
ii. و المركزة على النتائج التي ستعود بالنفع على الفقراء؛ نتيجة موجهة 
iii. في التعرف على الطبيعة المتعددة األبعاد للفقر؛ شمولية 
iv. اركة منسقة لشركاء التنمية (الحكومة، أصحاب المصلحة المحلية والجهات المانحة ، مع انطواء مششراكة موجهة

 الخارجية)؛ و
v.  للحد من الفقر. منظور طويل األجلاستنادا على 

  
المحددة في خطة التنمية عضو في منظمة التعاون اإلسالمي أن لديها برامج الحد من الفقر/االستراتيجيات  27دولة 35أشارت 

  ..أ. من الملحقات13في الجدول  هي متوفرة دولة عضوة 31ابات المفصلة ل اإلجالوطنية. 
  

  . مالحظات ختامية1.4
 

تقليديا، مفهوم الفقر كان في المقام األول مرتبطا بالحرمان المادي، حيث المعيشة بدخل منخفض. ومع ذلك، يرتبط الفقر على 
من الحقوق األساسية بما في ذلك التعليم والصحة. وفي هذا  المستوى األكثر عمومية بغياب الخيارات عبر مجموعة واسعة

السياق، فإن تحليل الفقر من وجهة نظر متعددة األبعاد سيؤدي إلى فهم تأثير محدداته أكثر ووضع تدابير سياسة عامة أكثر 
قر، مستوى المعيشة، عدم في األدب االجتماعي واالقتصادي، هناك نظريات مختلفة لقياس الف شموال الزمة لتخفيف حدة الفقر.

المساواة وكذلك االقصاء االجتماعي. مؤشر الحجم، مؤشر فجوة الفقر، مربع مؤشر فجوة الفقر، معامل جيني، منحنى معدل 
شوروكس ثون و مؤشر واتس تمثل القياسات التقليدية للفقر وعدم المساواة. قياس هذه -النمو، مؤشر سين، مؤشر سين

على نحو  طة ولكن قد تم إحراز تقدم في العقود القليلة الماضية حول تقييم الفقر وعدم المساواةالمؤشرات ليست مهمة بسي
. في هذا السياق، مؤشر الفقر البشري، مؤشر التنمية المرتبط بنوع الجنس، مؤشر الفقر المتعدد األبعاد، عدم المساواة عميق

قرأواالقصاء االجتماعي وكذلك مؤشر الجوع العالمي تشكل في الفرص االقتصادية، االستقطاب، مؤشرالمعرضين لخطر الف
أدوات جديدة ومتكاملة لقياس الفقر وعدم المساواة. باإلضافة إلى مؤشرات الفقر النقدية، توفر مؤشرات الفقر غير النقدية 

أن تكون هذه القياسات  المعلومات الهامة المتعلقة بالفقر. هذه المؤشرات تزن درجات مختلفة من الحرمان. لذلك من الضروري
قوية تقنيا لالستخدام السياسي. ما كتب حول محددات الفقر يكمل التقديم المفاهيمي وكذلك قياس الفقر. هذا األدب يستعرض 
الروابط االجتماعية واالقتصادية للفقر وعوامل توجيه هذه الروابط في مجاالت مثل التعليم، الصحة، سوق العمل، الثروة 

  ألمن الغذائي على سبيل المثال.الحيوانية وا
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  .الصلة ذي السؤال على تجب لم وتونس الكويت أفغانستان،
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في ما يتعلق بالتخفيف من حدة الفقر، حصلت العديد من البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي تقدما كبيرا على مر 
 322إلى  1990ون في ملي 396دوالر يوميا من  1.25السنين. كنتيجة لذلك، انخفض عدد األشخاص الذين يعيشون ب 

 2011٪ في عام 22.3وسجلت حصة الفقراء من مجموع السكان في منظمة التعاون اإلسالمي بنسبة  2011مليون في عام 
. على الرغم من هذه االتجاهات اإليجابية، الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي ال 1990٪ في عام 41.1مقارنة ب 

في الحقيقة، هرة معقدة متعددة األبعاد تتجاوز الجوانب النقدية. تزال متخلفة وراء متوسطات العالم والبلدان المتطورة. الفقر ظا
يرتبط ذلك باالقتصادات الضعيفة، ضعف الموارد البشرية، ضعف تقديم الخدمات االجتماعية و السياسات الضعيفة لمعالجة 

) يسعى إللتقاط أشكال MPIالتحديات التي تواجه التنمية البشرية واالجتماعية واالقتصادية. مؤشر الفقر متعدد األبعاد (
٪ 35الحرمان هذه. يضل انتشار الفقر متعدد األبعاد عاليا نسبيا في البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي بمعدل 

مليون شخص في البلدان  465وما مجموعه  2014من إجمالي السكان الذين يعيشون في الفقر المتعدد األبعاد في عام 
لتعاون اإلسالمي تعتبر من الفقراء المتعددة األبعاد. حالة الفقر، سواء من حيث فقر الدخل أوالفقر األعضاء في منظمة ا

المتعدد األبعاد ظل مرتفعا بشكل مقلق خصوصا في البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي التي تقع في جنوب آسيا 
معقد من القضايا الديموغرافية، االقتصادية، البيئية، االجتماعية وجنوب صحراء أفريقيا.  وتتميز غالبية هذه البلدان بمزيج 

وكذلك السياسية الغير منضبطة أو سيئة التدبير. طبيعة وحجم هذه القضايا الرئيسية التي تواجه العديد من البلدان األعضاء 
في مقدمة برامج التنمية الوطنية  قرفي منظمة التعاون اإلسالمي تتطلب التزاما أكبر من الحكومات لوضع التخفيف من حدة الف

  المؤسسات والقوى العاملة للتعامل مع الطبيعة المتعددة األبعاد للفقر. المطلوبة،واالستثمار في البنية التحتية 
  

لوضع سياسات فعالة للحد من الفقر، صناع السياسة في حاجة إلى بيانات دقيقة، شاملة وفي الوقت المناسب. ومع ذلك، 
هوم متعدد األوجه، قياس الفقر ليس مهمة بسيطة من الناحية المفاهيمية والتجريبية. يتم االضطالع بمهمة جمع/ لكونها مف

دولة عضوة في منظمة  40من أصل  30في أكثر من  ةتب اإلحصاء الوطنياتجهيز ونشر إحصاءات الفقر من طرف مك
فقر على أساس الدخل أو اإلنفاق، تبين أن نهج تكلفة . في إنتاج إحصاءات الشملتها الدراسةالتعاون اإلسالمي التي 
منها تقدر خط الفقر  26بلدا عضو في منظمة التعاون اإلسالمي،  34) متعقبة من طرف CBNاالحتياجات األساسية (

 ة.دولة عضو  11باستخدام السالل الغذائية. في الوقت نفسه، يتم تطبيق نهج متعدد األبعاد أو يخطط الستخدامها من قبل 
 

القياس الدقيق لإلحصاءات يعتمد على التقدم في المعرفة التقنية ومتابعة االتجاهات المستقبلية في المنهجية والمعايير. ومع 
ذلك، كواحدة من العقبات الرئيسية في تقييم الفقر، لوحظ أنها نقص المعرفة المنهجية كما أفادتها نصف البلدان المشاركة. 

صائيا وطنيا أشار إلى أن العدد الغير كافي من الموارد البشرية هو التحدي الرئيسي في تحسين مكتبا إح 19بشكل مكافئ، 
نوعية وكمية إحصاءات الفقر في بلدانهم ألن المعلومات المحدثة ال يمكن استخدامها إذا لم يتم تنفيذها من قبل ناس  مختصة 

دولة في حين عدم وجود حزمة  18ى أنها مشكلة هامة من قبل تقنيا و ذات دوافع قوية. الميزانية الغير كافية اعتبرت عل
  البرامج والكفاءة في استخدام البرامج اإلحصائية حددت من بين الصعوبات األخرى التي يواجهها أكثر من ثلث المستطلعين.

  
ظمة التعاون اإلسالمي التغلب على هذه التحديات سوف يساعد بالتأكيد على تعزيز القدرات الوطنية للبلدان األعضاء في من

في قياس إحصاءات الفقر بطريقة أكثر صالبة، حيث ال يحتاج إليه فقط لتحسين التقييم التقني للفقر في البالد ولكن أيضا 
لتقديم األدلة في رسم السياسات وتقييم نتائج آثار برامج الحد من الفقر. وبالتالي، هناك حاجة إليجاد حلول ديناميكية ألفضل 

للتعويض عن حقيقة أن البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي تفتقر للموارد التقنية، المالية والبشرية المثلى ممارسة 
 لتقييم الفقر.
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مع اإلدراك الجيد بحقيقة أن الشراكات مع المنظمات الدولية ستؤدي إلى إنشاء نظام إحصائي وطني أكثر تدبيرا وتنسيقا بما 
شراكة و/أو تحصل على  أيضا دولة عضو في منظمة التعاون اإلسالمي لديها 40من  29لدولية، يتماشى مع المعايير ا

في الممارسة العملية، التعاون قد يأخذ عدة أشكال، مثل زيارات استشارة من المنظمات الدولية لتعزيز القدرات اإلحصائية. 
العمل. تطوير التعاون الدولي في مجال اإلحصاء يعزز  دراسية، دعم استشاري، استعراض األقران، الدورات التدريبية وورش

  أيضا المساءلة المشتركة بين المؤسسات المستفيدة والمزودة من خالل النقل المتبادل للخبرة.
  

 توصيات سياسية. 2.4
  

عامة التالية قد على أساس التحليل الوارد في هذه الدراسة والمناقشات التي أجريت خالل اجتماعي فريق الخبراء، التوصيات ال
اقترحت من أجل السلطات الوطنية ذات الصلة بالنظام اإلحصائي الوطني (المكاتب اإلحصائية الوطنية، وزارات التنمية 
والوزارات األخرى) لتعزيز القدرات الوطنية ألفضل قياس للفقر وقيادة برامج التنمية الوطنية للتخفيف من الفقر بالتعاون مع 

) ICCIAواإليسيسكو،  ISFDة في منظمة التعاون اإلسالمي (مركز أنقرة، البنك اإلسالمي للتنمية، المؤسسات ذات الصل
  ).OPHI ،WHOوشركاء التنمية الدولية (برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، منظمة األغذية والزراعة، 

  
 قياس الفقر

  
 شرها، وتحليلها لفهم وتقييم أسباب وآثار الفقر إلحداث ثورة في عملية جمع البيانات، نيمكن إنشاؤها  مرافق لألبحاث

 .وصياغة برامج القضاء على الفقر المناسبة على الصعيدين الوطني وداخل منظمة التعاون اإلسالمي
 في حاجة إلى استعمالها بشكل أكثر ، االستهدافو صور الفقر، رسم الخرائط، تحديدا من أجل األدوات اإلحصائية

  .من الفقر، تعزيز تأثيرها ورصد اإلنفاق لتخفيف حدة الفقر لتصميم برامج الحدمكثف 
  لترشيد استخدام الموارد، التقاط األبعاد المتعددة للفقر، توفير مدخالت كافية  نظام مسح متكامليجب تطوير و تنفيذ

 .لتقييم آثار طائفة واسعة من السياسات وزيادة تحسين جودة كل مسح
  أي زيادة اإلشراف على العمل الميداني وٕاجراء  األسريالمسح وتردد بيانات بذل جهود شاملة لتحسين دقة يجب)

 دراسات التحقق من صحتها) من أجل توليد تقديرات فقر أكثر موثوقية.
 بين جميع وكاالت األنظمة  ربط البياناتلتسهيل  المصطلحات اإلدارية المشتركةتشجيع استخدام هناك حاجة ماسة ل

 اإلحصائية الوطنية. 
 الفقر األكثر استخداماإنتاج مقاييس التركيز أوال على  اتباع نهج خطوة تلوى األخرى، يجب على الجهة المسؤولةب 

(أي مؤشر الحجم، فجوة الفقر ومربع فجوة الفقر) لتحقيق تأويل أكثر اتساقا وموثوق به للبيانات الخام وضمان المزيد 
 ن اإلسالمي.من المقارنة بين البلدان األعضاء بمنظمة التعاو 

 للمشاركة في شبكة أقران الفقر المتعدد األبعاد  تشجعفي حاجة إلى أن  الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي
)MPPN(28  التي وضعتها  الفقر المتعدد األبعادواستخدام نهجOPHI في قياس الفقر. 

  منتجي ومستخدمي البيانات) المعنية الوطنية (بما في ذلك  المؤسساتبين جميع  قوية تنسيقآلية إنشاء يجب
بقضايا الفقر إلحراز مزيد من التقدم في إنتاج المعلومات الكافية لرصد الفقر وتصميم سياسات منتظمة و أفضل 

 .للتخفيف من حدة الفقر
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 الفقر مع المنظمات الدولية واإلقليمية لوضع المعايير واألدوات المناسبة لقياس  لشراكة والتشاورا يجب السعي نحو
 في البيانات ومستوى البيانات الوصفية. المالءمة من أجل دفع عملية

  برامج مكافحة الفقر المحددة والنفقات العامة االجتماعية األوسع من أجل بناء عمليات المسح  تمييزمن المطلوب
 .اإلنفاق العامالخاصة بقياس أثر 

 من خالل تحديد المزايا الوطنية حتياجات والقدرات وفقا لالفي حاجة إلى أن تكيف في العالم  أفضل الممارسات
 .والقيود المفروضة على النهج المستخدمة لقياس الفقر

  مثل برنامج بناء القدرات اإلحصائية الرائد ( بناء القدراتل شاملة برامجتصميم يجبStatCab لتعزيز  ) لمركز أنقرة
 سالمي في مجال إحصاءات الفقر.القدرات الوطنية للبلدان األعضاء في منظمة التعاون اإل

 
 التخفيف من حدة الفقر

 
  لتعزيز االستخدام المنتج ألصول الفقراء األكثر وفرة وطنية للقضاء على الفقر برامج  واستراتيجيات توجيه يجب

ألسرة (أي العمل) وتوفير الخدمات االجتماعية األساسية للفقراء مثل التعليم االبتدائي والرعاية الصحية، تنظيم ا
 .والتغذية

  ضمان فعاليتها في استهداف ال يقتصر فقط بالفقر ولكن أيضا بعدم ل برامج شبكة األمان االجتماعيتوسيع يمكن
تعزيز الحلول المجتمعية التي تمكن الفقراء بدال من مجرد تلبية هناك حاجة لالمساواة. وباإلضافة إلى ذلك، 
 المستدامة.زيز البرامج احتياجاتهم اللحظية من أجل تع

  وغيرها من اآلليات لمحاربة الفقرالوقف، الزكاةتشجيع وتعزيز دور يجب ،. 
 لتمكين وصول أوسع من خالل زيادة االستثمار واإلنفاق في حاجة إلى االصالح  أنظمة التمويل الصحي والتعليمي

نظم الضمان االجتماعي التي  العام، الحد من إنفاق خارج الجيب، زيادة الدفع المسبق وآليات تجميع المخاطر مثل
 .تقدم التأمين الصحي والتعليم المجاني

  لتدريب ونشر العاملين في مجال الصحة والتعليم  المنظمات غير الحكومية والهيئات الدوليةالتعاون مع يجب تعزيز
يشون في المناطق على مستوى المجتمع المحلي لتوفير الخدمات الصحية والتعليمية األساسية خاصة للفقراء الذين يع

 .النائية
 لزيادة االستثمار في البنية  في حاجة إلى التعزيز على المستوى البيني داخل منظمة التعاون اإلسالمي التعاون

 .التحتية األساسية ذات الصلة مع قطاعات الصحة، التعليم، المياه والطاقة
  ما بين بلدان منظمة التعاون اإلسالمي للحد من تعزيز التعاون فييجب و  آليات االستجابة للطوارئوضع وتنفيذ يجب

آثار الكوارث المتعلقة بتغير المناخ مثل الفيضانات، الجفاف و األعاصير التي تسبب أضرارا بالغة في البنية التحتية 
 .والتي تشكل تهديدات خطيرة على بقاء الماليين من الناس وال سيما الفقراء في الدول األعضاء

  كعامل رئيسي في مكافحة الفقر من خالل ضمان حصول المزارعين على التمويل  الزراعة قطاعتشجيع تنمية يجب
 .والتكنولوجيات الزراعية الجديدة والتقنيات الزراعية التي تساعد أيضا في إدارة مخاطر تغير المناخ والتكيف معه

  اعات المشاريع الصغيرة من خالل زيادة من خالل إنشاء وتوسيع قط التوظيف الذاتيلدعم  برامج خاصةبدء وتعزيز يجب
توافر االئتمان، بما في ذلك القروض الصغيرة، التقليل من معدالت الفائدة، تحسين البنية التحتية والعدل في الحصول على 

 لى المعلومات والخدمات االستشارية.المدخالت اإلنتاجية مثل األراضي والمواقع للشركات و زيادة إمكانية الوصول إ
 درايتهم لالستفادة من  في حاجة إلى التعزيز مع مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي والمؤسسات الدولية ذات الصلة تعاونال

 .لوضع وتنفيذ استراتيجيات وبرامج فعالة للقضاء على الفقر التقنية والموارد المالية
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  الملحقات
  .أ. إنتشار الفقر (%)1الجدول 

 البلد 1990 1993 1996 1999 2002 2005 2008 2010 2011
0,31 0,56 0,31 0,00 0,02 11,07 22,45 11,83  أذربيجان 20,09
 أفغانستان غ.م. غ.م. غ.م. غ.م. غ.م. غ.م. غ.م. غ.م. غ.م.

 األردن 1,37 3,15 2,05 1,51 1,13 0,38 0,07 0,08 0,07
 حدةاإلمارات العربية المت غ.م. غ.م. غ.م. غ.م. غ.م. غ.م. غ.م. غ.م. غ.م.

 ألبانيا 0,84 0,78 0,20 0,54 0,73 0,44 0,20 0,33 0,32
 البحرين غ.م. غ.م. غ.م. غ.م. غ.م. غ.م. غ.م. غ.م. غ.م.

1,20 1,27 2,54 3,32 4,97 7,86 7,38 7,02  الجزائر 5,78
34.06 33.31 33.13 33.50 43.64 45.99 51.97 58.02  السنغال 64.99
17.21 19.51 19.97 26.73 31.46 37.17 42.66 45.01  السودان 50.78

 الصومال غ.م. غ.م. غ.م. غ.م. غ.م. غ.م. غ.م. غ.م. غ.م.
 العراق 13,44 13,01 12,43 11,13 7,71 5,02 3,53 3,48 3,68
5,39 6,29 6,02 6,09 6,03 4,65 3,43 4,05  الغابون 3,85

 الكاميرون 35,11 45,87 47,43 31,95 25,03 26,42 27,12 25,71 24,94
 الكويت غ.م. غ.م. غ.م. غ.م. غ.م. غ.م. غ.م. غ.م. غ.م.

1,81 1,75 2,10 3,50 5,60 6,73 4,88 5,83  المغرب 5.00
 المملكة العربية السعودية غ.م. غ.م. غ.م. غ.م. غ.م. غ.م. غ.م. غ.م. غ.م.

40.81 40.34 42.06 51.25 58.65 65.59 74.27 75.75  النيجر 66.33
 اليمن 11,94 11,56 11,10 11,31 11,19 9,78 6,44 5,08 4,81
 أندونيسيا 54,27 54,4 43,38 47,7 29,39 21,56 22,71 18,04 16,2
 أوزبكستان غ.م. غ.م. غ.م. غ.م. غ.م. غ.م. غ.م. غ.م. غ.م.

36.95 37.20 41.44 52.95 56.57 59.43 63.01 70.06  أوغندا 70.74
 إيران 3,85 1,70 1,48 1,60 1,64 1,45 0,98 0,75 0,77

Ara.74 Ara.74 17.15 22.58 35.87 29.May 48.14 61.42  باكستان 64.17
 بروناي غ.م. غ.م. غ.م. غ.م. غ.م. غ.م. غ.م. غ.م. غ.م.

39,57 43,25 46,35 50,47 54,65 60,35 60,91 62,91  بنغالديش 68.70
57.61 56,51 55,25 51,43 47,63 49,02 49,83 48,92  بنين 51,61
40,8 41,55 43,97 46,39 55,06 63,87 70,6 70,61  بوركينا فاسو 72.27
5,73 7,18 6,65 11,23 20.32 24.33 41.82 63.53  تركمانستان 33.00
0.08 0.59 0.10 1,45 1,15 1,42 1,65 1,47  تركيا 1,34

 تشاد 67.68 72,95 71,39 70,81 61,94 37,6 40,01 35,28 36,52
52.46 53.22 53.89 53.87 54.03 48.12 51.28 62.93  توغو 48.10
0.71 0.74 0.86 1,38 2,02 3,13 5,64 6,22  تونس 5,86

 جزر القمر 40.29 40,95 45,19 45,36 44,92 45,48 47,56 48,07 48,18
 جزر المالديف 29,87 29,11 26,63 21,21 9,50 0,82 0,13 0,04 0,02

 جيبوتي 24.86 24,37 23,76 22,43 18,83 15,33 12,06 10,52 10,20
10,52 11,13 11,60 13.78 15.21 15.54 16.23 16.96  سورينام 19,10
56.63 57.01 57.71 58.78 62.33 69.02 66.05 64.96  سيراليون 62.36
6,04 6,33 9,17 18.34 36.74 50.08 72.05 21.94  طاجيكستان 1,05
 عمان غ.م. غ.م. غ.م. غ.م. غ.م. غ.م. غ.م. غ.م. غ.م.

 غامبيا 64.59 64,64 66,6 58,37 41,12 33,83 33,45 30,73 34,02
 غيانا 8,53 6,91 8,20 8,75 8,52 7,52 6,04 5,73 5,33

 غينيا 93.28 73,59 63,01 59,91 56,18 47,26 38,52 41,59 41,28
 نيا بيساوغي 42.23 65,33 50,20 60,20 48,90 53,90 49,09 50,19 48,65
0.08 0.08 0.38 0.47 0.28 0.57 0.59 0.59  فلسطين 0.59
 قطر غ.م. غ.م. غ.م. غ.م. غ.م. غ.م. غ.م. غ.م. غ.م.

 قيرغيزستان 4,78 18,61 31,10 32,56 29,74 19,91 5,50 6,02 5,11
 كازاخستان 0,60 4,21 4,98 6,27 3,76 0,02 0,01 0,06 0,03

 كوت ديفوار 18.26 26,47 23,39 28,96 29,66 99,06 35,04 34,03 37,31
 لبنان غ.م. غ.م. غ.م. غ.م. غ.م. غ.م. غ.م. غ.م. غ.م.
 ليبيا غ.م. غ.م. غ.م. غ.م. غ.م. غ.م. غ.م. غ.م. غ.م.

 مالي 85.65 85.53 82.71 71.89 60.39 55.65 51.48 50.61 50.83
 ياماليز 1,74 1,22 0,82 2,01 1,22 0,37 0,00 0,00 0,00
 مصر 4,46 3,84 2,46 2,18 2,00 2,26 1,68 1,66 1,66

 موريتانيا 43.14 42.79 23.40 20.72 25.39 24.42 23.43 24.13 23.54
 موزمبيق 82.32 82.82 80.59 77.08 75.24 69.34 60.71 58.32 54.62
60.08 62.03 62.24 62.11 64.05 69.98 68.65 63.15  نيجيريا 57.58

  PovCalNetنك الدولي، المصدر: الب
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  .أ. إجمالي عدد الفقراء (الدخل والفقر متعددة األبعاد، بالماليين)2الجدول 
الفقر المتعدد األبعاد 

 البلد 1990 1993 1996 1999 2002 2005 2008 2010 2011 و دخل الفقراء*

0.48 0.03 0.05 0.03 0.00 0.00 0.88 1,74  أذربيجان 1,44 0,89
 أفغانستان غ.م. غ.م. غ.م. غ.م. غ.م. غ.م. غ.م. .غ.م غ.م. 18.79
0.16 0.00 0.00 0.00 0.02 0.06 0.07 0.09  األردن 0.04 0.04
 اإلمارات العربية المتحدة غ.م. غ.م. غ.م. غ.م. غ.م. غ.م. غ.م. غ.م. غ.م. 0.05
0.04 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.01  ألبانيا 0.03 0.03
 البحرين غ.م. غ.م. غ.م. غ.م. غ.م. غ.م. غ.م. غ.م. غ.م. غ.م.
1,13 0,91 0.47 0.45 غ.م. 1,62 2,46 2,20  الجزائر 1,52 1,98

9,64 4,54 4,31 4,06 3,78 4,53 4,42 4,65  السنغال 4,88 4,88
8,44 6,8 6,96 6,27 غ.م. 9,18 10,07 10,78  السودان 10,16 10,16

 الصومال غ.م. غ.م. غ.م. م.غ. غ.م. غ.م. غ.م. غ.م. غ.م. 7,82
3,6 1,17 1,08 1,04 1,37 1,95 2,57 2,61  العراق 2,35 2,35

0.26 0.09 0.10 0.09 0.08 0.08 0.06 0.04  الغابون 0.04 0.04
9,49 5,28 5,3 5,23 4,79 4,2 4,96 6,79  الكاميرون 4,24 4,24
 يتالكو غ.م. غ.م. غ.م. غ.م. غ.م. غ.م. غ.م. غ.م. غ.م. غ.م.

3,37 0.58 0.55 0.65 1,05 1,64 1,91 1,33  المغرب 1,23 1,23
 المملكة العربية السعودية غ.م. غ.م. غ.م. غ.م. غ.م. غ.م. غ.م. غ.م. غ.م. غ.م.

14.19 6,74 6,41 6,20 6,75 6,93 6,95 7,06  النيجر 5,14 5,14
11,95 1,12 1,16 1,40 1,97 2,08 1,93 1,73  اليمن 1,41 1,41
37.22 39.50 43.42 53.20 48.40 63.20 98.24 85.50  أندونيسيا 96.94 96.94
 أوزبكستان غ.م. غ.م. غ.م. غ.م. غ.م. غ.م. غ.م. غ.م. غ.م. 0.65

23.76 12,99 12,64 13.17 15.21 14.67 13.97 13.49  أوغندا 12,4 12,4
1,02 0.71 0.56 0.58 غ.م. 1,11 1,04 0.91  إيران 2,17 2,17

76.49 22.44 22,06 28.64 35.67 53.69 40.84 62.62  باكستان 71.29 71.29
 بروناي غ.م. غ.م. غ.م. غ.م. غ.م. غ.م. غ.م. غ.م. غ.م. غ.م.

77.49 60.49 65.36 68.58 72.24 74.88 78.44 74.55  بنغالديش 73.78 73.78
6,83 5,05 4,65 4,47 4,01 3,53 3,47 3,41  بنين 2,88 2,88

13,05 6,53 6,46 6,45 6,23 6,77 7,2 7,32  بوركينا فاسو 6,37 6,37
0.53 0.33 0.36 0.29 غ.م. 0.93 1,08 1,79  تركمانستان 1,21 1,21

4,73 0.06 0.43 0.07 0.98 0.75 0.88 0.98  تركيا 0.72 0.72
7,37 4,41 4,13 4,41 3,76 5,55 5,66 5,15  تشاد 4,03 4,03
3,14 3,39 3,36 3,23 2,98 2,77 2,28 2,25  توغو 1,82 1,82
0.12 0.08 0.08 0.09 0.14 0.20 0.30 0.51  تونس 0.48 0.48
0.27 0.31 0.33 0.34 غ.م. 0.25 0.24 0.22  جزر القمر 0.17 0.17

0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.06 0.07  جزر المالديف 0.07 0.07
0.24 0.09 0.09 0.10 0.12 0.14 0.16 0.16  جيبوتي 0.15 0.15
0.03 0.06 0.06 0.06 0.07 0.07 0.07 0.07  سورينام 0.08 0.08
4,17 3,32 3,28 3,19 3,01 2,80 2,78 2,59  سيراليون 2,52 2,52
1,01 0.47 0.48 0.67 1,25 2,35 3,05 4,22  طاجيكستان 0.06 0.06
 عمان غ.م. غ.م. غ.م. غ.م. غ.م. غ.م. غ.م. غ.م. غ.م. غ.م.

1,02 0.59 0.52 0.53 0.49 0.54 0.69 0.73  غامبيا 0.59 0.59
0.06 0.04 0.05 0.05 0.06 0.06 0.06 0.06  غيانا 0.06 0.06
8,97 4,61 4,52 3,97 4,53 5,08 5,15 5,10  غينيا 5,62 5,62
1,23 0.79 0.80 0.75 0.77 0.65 0.75 0.59  غينيا بيساو 0.43 0.43
0.06 0.00 0.00 0.01 0.02 0.01 0.02 0.02  فلسطين 0.01 0.01
 قطر غ.م. غ.م. غ.م. غ.م. غ.م. غ.م. غ.م. غ.م. غ.م. غ.م.

0.26 0.28 0.33 0.29 1,03 1,48 1,58 1,44  قيرغيزستان 0.21 0.21
0.03 0.00 0.01 0.00 0.00 0.56 0.94 0.78  كازاخستان 0.10 0.10

11,15 7,23 6,46 6,4 51.68 4,94 4,58 3,42  كوت ديفوار 2,21 2,21
 لبنان غ.م. غ.م. غ.م. غ.م. غ.م. غ.م. غ.م. غ.م. غ.م. غ.م.
 ليبيا غ.م. غ.م. غ.م. غ.م. غ.م. غ.م. غ.م. غ.م. غ.م. غ.م.

12,11 7,33 7,08 6,76 6,64 6,57 7,17 7,63  مالي 6,82 6,82
0.10 0.00 0.00 0.00 غ.م. 0.30 0.46 0.17  ماليزيا 0.32 0.32

4,65 1,32 1,30 1,27 1,62 1,37 1,42 1,53  مصر 2,51 2,51
2,23 0.87 0.87 0.80 0.77 0.73 0.54 0.56  موريتانيا 0.87 0.87

16.68 13.43 13.98 13.82 14.57 14.54 13.72 13.27  موزمبيق 11,17 11,17
69.21 98.65 99.07 94.11 86.70 82.77 83.86 76.32  نيجيريا 55.06 55.06

  *PovCalNet ،OPHIلبنك الدولي، المصدر: ا
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  .أ. دورية المسوح األسرية في البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي3الجدول 
 البلد المصدر العنوان الدورية التاريخ

 أفغانستان األسرة )ALCSمسح الحالة المعيشة ألفغانستان ( .. ..

 2012أكتوبر  - سبتمبر
 (العمل الميداني)

عام  سنوات: 3كل 
2002 ،2005 ،
2008 ،2012  

 ألبانيا األسرة LSMS-مسح قياس المستوى المعيشي

 الجزائر األسرة مسح حول إنفاق المستھلك ومستوى المعيشة االسرية سنوات 10 2011
 أذربيجان األسرة مسح ميزانية األسرة فصليا  سنويا  2013

 8لبحرينا األسرة مسح اإلنفاق ودخل األسرة سنوات 5 2005/2006
01-02-2010  
31 -01-2011  

 بنغالديش األسرة مسح دخل األسرة و اإلنفاق سنوات  5

 بنين األسرة )EMICoVمسح وحدات حول األحوال المعيشية لألسر ( سنتان   2011يناير  -نوفمبر
01-07-2010  
2009-2010   

 1بوركينا فاسو األسرة مسح عن األحوال المعيشية لألسر سنوات  5

 تشاد األسرة )ECOSITمسح االستھالك والقطاع غير الرسمي في تشاد ( سنوات  5 01.06.2011
 كوت ديفوار األسرة )ENVمسح مستوى المعيشة األسرية ( سنوات  4 2008نونبر 

 جيبوتي األسرة )EDAM-ISمسح األسر في جيبوتي للمؤشرات االجتماعية ( سنوات  5 01.04.2012
 مصر األسرة سح الدخل، اإلنفاق واالستھالكم سنتان  2011/2012

EGEP سنوات  10 2005  الغابون األسرة
 غامبيا األسرة المسح الديموغرافي والصحي لغامبيا سنوات  5 2013/2013 

 إندونيسيا األسرة المسح االقتصادي و االجتماعي فصليا   2014مارس  
 رانإي األسرة مسح دخل األسرة و االنفاق سنويا  2013

 01/01/2012  
  واستمرت لمدة عام كامل

) 5-4عينة كبيرة (
سنوات عينة فرعية من 

 كبيرة (سنويا)
 العراق األسرة المسح االجتماعي واالقتصادي لألسر في العراق

 كازاخستان األسرة المسح األسري لتقييم مستوى المعيشة فصليا منتظم 
- 31إلى 2013-1-1من 

12 -2013  
 4الكويت األسرة 2013لدخل واإلنفاق األسري لعام مسح ا ال دورية

2012 
 5مرتين في غضون 

 سنوات
 ماليزيا األسرة )HISمسح دخل األسرة (

 المالديف األسرة مسح دخل األسرة و اإلنفاق سنوات  5 2009/10
 موريتانيا األسرة )VTECالمسح الدائم لألحوال المعيشية لألسر ( سنوات  4 07.04.2014
 النيجر األسرة )ECVMAمسح لألحوال المعيشية لألسر والزراعة ( سنتان  03.07.2011

 نيجيريا األسرة .. ..  ..

 كل عام بديل  2014يونيو 
) الذي أجري في إطار HIESمسح االقتصاد المتكامل األسري (

 )PSLMمسح قياس المعاييراالجتماعية والمعيشة لباكستان (
 باكستان األسرة

15.01.2011 - 
11.01.2012 

 فلسطين األسرة مسح حول اإلنفاق واالستھالك المنزلي سنوات 5

 قطر األسرة مسح دخل األسرة و االنفاق سنوات  5 2014
 المملكة العربية السعودية األسرة إنفاق ودخل األسر سنوات  5 2012/2013

 سنغالال األسرة مسح رصد الفقر في السنغال (المرسبات) سنوات  4 2011دجنبر 
 السودان األسرة مسح الدخل واإلنفاق ال دورية  17.05.2009

 سورينام األسرة .. .. ..

 طاجيكستان األسرة )HBSمسح ميزانية األسرة ( فصليا ..

 سنوات 5 2011أغسطس 
QUIBB (اختصار بالفرنسية) استبيان مؤشرات الرعاية الجوھرية 

  
 توغو األسرة

 تونس األسرة المسح الوطني على الميزانية، االستھالك ومستويات المعيشة لألسر  كل خمس سنوات    2010-2011

 سنويا  2013
  مسح ميزانية األسرة

 مسح الدخل واالحوال المعيشية 
 تركيا األسرة

 اإلمارات العربية المتحدة األسرة مسح الدخل واإلنفاق األسري ال دورية  2007/2008
15/06/2012  
30/06/2013 

 أوغندا األسرة المسح االوطني لألسرة في أوغندا  واتسن 3

 أوزبكستان األسرة مثال مسح األسرة سنويا  2013
 3اليمن األسرة HBSمسح ميزانية األسرة  سنوات 5 2005/06
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  .أ. دورية مصادر أخرى مستخدمة في تقدير الفقر في البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي4الجدول 
 البلد المصدر العنوان الدورية التاريخ

شھريا / فصليا/ سنويا  ..  أفغانستان غير المسح البيانات اإلدارية من الوزارات والدوائر
 الجزائر غير المسح وزارة المالية -الميزانية االجتماعية للدولة  فصليا  

 سنويا  2015
  وزارة التنمية االجتماعية

 وزارة اإلسكان 
 البحرين غير المسح

 بنين غير المسح الحسابات الوطنية سنتان 2013
 كوت ديفوار غير المسح )GPHSالتعداد العام للسكان والمساكن ( سنوات 10 2014أبريل 

 جيبوتي غير المسح تعداد السكان والمساكن سنوات  10 04.01.2009
 الكويت غير المسح وزارة الشؤون االجتماعية والعمل غير منتظم 2001

 النيجر غير المسح )GCP/Hالتعداد العام للسكان والمساكن ( سنوات 10 12.12.2012

 سنويا  05.07.1905
السجالت اإلدارية (المستفيدون من الخدمات المقدمة من قبل مركز التنمية 

 اإلجتماعية)
 قطر غير المسح

)RGPHAEنية (التعداد العام للسكان والمساكن والزراعة والثروة الحيوا سنوات  10 2013دجنبر   السنغال غير المسح
 6أفغانستان آخر المسح االقتصادي الديموغرافي و االجتماعي  .. كل عام

 أذربيجان آخر مسح استخدام الوقت سنوات 3 سنويا 2012
 بنين آخر )EMICoVمسح وحدات أحوال المعيشية األسرية ( سنتان 2011يناير  -نوفمبر

 كوت ديفوار آخر )EDSاعي الديمغرافي  (المسح اإلجتم سنوات 4 2012ماي 
 جيبوتي آخر مسح ميزانية المستھلك سنوات  10 03.01.2013
2010-2012  .. ENEC ،EDSG الغابون آخر 

 النيجر آخر )QUIBBمسح المؤشرات األساسية للرفاه ( ال دورية 2005
 قطر آخر مسح القوى العاملة فصليا 2013
 السنغال آخر الديموغرافي والصحيالمسح المستمر سنويا  2012

 السودان آخر مسح سوق العمل ال دورية نوفمبر 2011
 5سورينام آخر CPI شھريا 2009الربع األخير من 

 توغو آخر (مسح ميزانية االستھالك) EBC سنوات 10 09.06.1905
2009، مايو 2008مايو  المتحدةاإلمارات العربية  آخر مسح القوى العاملة  2009و  2008

 أوغندا آخر مسح اللوحة الوطنية ألوغندا  سنويا  31.08.2014
 اليمن آخر الحماية االجتماعية غير محدد  2012/2013

 الجزائر خاص مسح عن مستويات المعيشة وإنفاق المستھلك سنوات  10 2011
01-02-2010 
31 -01-2011  

 بنغالديش خاص مسح دخل األسرة واالنفاق سنوات  5

 بنين خاص )EMICoVمسح وحدات أحوال المعيشة األسرية ( سنتان  2011يناير  -فمبرنو
 2بوركينا فاسو خاص مسح عن األحوال المعيشية لألسر سنوات  5كل  2009-2010
 كوت ديفوار خاص )ENVمسح مستوى معيشة األسر( سنوات  4 01.11.2008
 جيبوتي خاص )EDAM-ISشرات االجتماعية (المسح األسري في جيبوتي للمؤ سنوات  5 01.04.2012

 مصر خاص مسح اإليرادات، اإلنفاق واالستھالك سنتان   
 الغابون خاص EGEP / RGPL سنوات  5 2013، 2005عام 

 7العراق خاص المسح االجتماعي واالقتصادي لألسر في العراق سنوات  4 11.01.2014
 المالديف اصخ مسح دخل األسرة و االنفاق سنتان  2009/10

 موريتانيا خاص )VTECالمسح الدائم لألحوال المعيشية لألسر ( سنوات  5 04.07.2014
 النيجر خاص )ECVMAمسح لألحوال المعيشية لألسر والزراعة ( كل عام بديل  03.07.2011

 نيجيريا خاص مسح مستوى المعيشة في نيجيريا سنوات  4 2010سبتمبر 

 ال دورية  2014يونيو 
) التي أجريت في إطار مسح HIESلمسح األسري المتكامل االقتصادي (ا

 )PSLMقياس المعاييراالجتماعية والمعيشة في باكستان  (
 باكستان خاص

 السنغال خاص )ESPSمسح رصد الفقر في السنغال ( سنوات 5 2011دجنبر 
 السودان خاص مسح الدخل واإلنفاق ال دورية 17.05.2009

 توغو خاص (اختصار بالفرنسية) استبيان مؤشرات الرعاية الجوھرية  QUIBB نواتس 5 2011أغسطس 
  

 بوركينا فاسو: تغيير الدورية قيد الدراسة.1

 . 2014بوركينا فاسو: ھناك دراسة جارية حاليا، مقرر عقدھا في أواخر ديسمبر 2
  2014ينفذ حاليا مسح 3
 سنوات  3ن كل الكويت: غير منتظمة وفي المستقبل الدورية ستكو4
 . 2009سورينام: آخر مرة قامت المؤسسة باحتساب خطوط الفقرعام 5
 أفغانستان: محافظة تلوأخرى 6
 العراق: ال تزال مستمرة 7
  2014/2015والمسح الحالي سوف يكون في  2005/2006البحرين: آخر مسح كان في 8
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 بلدان منظمة التعاون اإلسالمي حسب أعلى مستوى تعليم محقق.أ. الموارد البشرية في المكاتب اإلحصائية الوطنية ل5الجدول 

بدون تعليم  شاغرة المجموع
المدرسة االبتدائية  رسمي  المدرسة الثانوية  البكالوريوس 

أو ما يعادلھا* 
الماستر/الماجستير 

 1البلد فما فوق 

 أفغانستان .. .. .. .. .. .. 0
 ألبانيا 162 14 36 0 0 23 235
 الجزائر 109 132 154 211 0 .. 606

 أذربيجان 437 367 390 0 0 .. 1.194
 البحرين 14 37 11 0 0 .. 62

 بنغالديش 22 54 1.240 4 0 .. 1.320
 بنين 46 24 17 0 0 .. 87

 بوركينا فاسو 74 87 11 15 0 .. 187
 تشاد 43 42 10 7 1 .. 103
 كوت ديفوار .. .. .. .. .. .. 238
 جيبوتي 10 15 20 13 8 .. 66

 مصر 83 2.063 1.673 62 433 .. 4.314
 الغابون 100 48 38 20 32 .. 238
 غامبيا 5 21 29 0 26 .. 81

 إندونيسيا 1.507 8.440 5.381 89 0 .. 15.417
 إيران 171 171 67 26 0 .. 435

 العراق 35 768 273 114 0 .. 1.190
 2كازاخيستان 331 0 1 0 0 .. 2.892

 الكويت .. .. .. .. .. .. 0
 ماليزيا 32 1.182 1.916 4 0 .. 3.134

 المالديف 5 19 9 0 0 .. 33
 موريتانيا 52 37 43 54 55 .. 241
 المغرب 12 5 .. .. 1 .. 18

 النيجر 170 0 52 5 0 .. 227
 نيجيريا .. .. .. .. .. .. 2.356
 باكستان 592 661 271 28 0 .. 1.552
 فلسطين 57 190 29 6 0 .. 282

 قطر .. .. .. .. .. .. 0
 المملكة السعودية 2 254 383 66 15 .. 720
 السنغال 92 101 14 38 0 .. 245
 السودان 15 164 147 0 0 .. 326
 سورينام 1 11 71 13 20 .. 116
 طاجيكستان 146 15 24 0 0 .. 185
 توغو 17 42 64 23 40 .. 186

 تونس .. .. .. .. .. .. 0
 تركيا 333 2.752 562 43 0 .. 3.690
 م.  اإلمارات العربية 11 78 11 1 1 .. 102

 أوغندا .. .. .. .. .. .. 0
 3أوزبكستان 129 98 54 0 0 31 312
 اليمن 10 150 48 18 12 .. 238

منظمة التعاون  4.825 18.042 13.049 860 644 54 42.628
 )40اإلسالمي (

  موظفين الذين أتموا سنتين في مدارس التدريب المھني و/أوالتقني. * تتضمن أيضا ال
 أفغانستان، الكويت، تونس، أوغندا وقطر لم تملء الجزء ذي الصلة على الرغم من أنھا ردت على االستبيان 1
 . 2560لمكاتب اإلقليمية ھو ). إجمالي عدد الموظفين في ا332بالنسبة لكازاخستان، تم توفير التوزيع فقط لموظفي المكتب المركزي ( 2

  موظفا مع التعليم الثانوي لديھم التعليم الثانوي المھني المتخصص في أوزبكستان. 54من  333
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  .أ. موظفي المكاتب اإلحصائية الوطنية ذوي المعرفة التقنية حول قضايا الفقر6الجدول 

عدد  الموظفين الذين 
لديھم تعليم خاص حول 

 قضايا الفقر

كتب ھل يوظف الم
اإلحصائي الوطني موظفين 

لديھم تعليم خاص حول 
قضايا الفقر/حضروا 
 دورات متعلقة بالفقر؟

عدد الموظفين الذين 
يعملون على قضايا الفقر

ھل لدى المكتب اإلحصائي 
الوطني قسم/فريق له عالقة 

 بتقييم الفقر؟
 البلد

 أفغانستان .. .. .. ..
3 YES 4 YES ألبانيا 
6 YES .. YES جزائرال 
3 YES 5 YES أذربيجان 
4 YES 5 YES البحرين 

10 YES 1.310 YES بنغالديش 
3 YES 5 YES بنين 
8 YES 10 YES بوركينا فاسو 
1 YES 9 YES تشاد 
2 YES 5 YES كوت ديفوار 
.. NO .. NO جيبوتي 

50 YES 100 YES مصر 
2 NO 23 NO الغابون 
.. NO 0 NO غامبيا 
2 YES 12 YES إندونيسيا 
1 YES 1 NO إيران 
5 YES 10 YES العراق 
1 YES 5 YES كازاخيستان 
2 YES .. NO الكويت 
.. NO 68 NO ماليزيا 
.. NO 3 YES المالديف 
3 YES 8 YES موريتانيا 
5 YES 10 YES المغرب 
.. NO 20 YES النيجر 
.. YES .. YES نيجيريا 
3 YES 15 YES باكستان 
4 YES 4 YES فلسطين 
3 YES 3 YES قطر 
2 YES 5 NO المملكة العربية السعودية 
7 YES 12 YES السنغال 
6 YES 10 YES السودان 

 سورينام غ.م. غ.م. غ.م. غ.م.
6 YES 6 YES طاجيكستان 
.. NO .. NO توغو 
.. NO 2 YES تونس 
2 YES 8 YES تركيا 

 تحدةاإلمارات العربية الم غ.م. غ.م. غ.م. غ.م.
2 YES 2 YES أوغندا 
.. NO 10 YES أوزبكستان 
2 YES 6 NO اليمن 

منظمة التعاون اإلسالمي  28 1.696 28 148
)40( 
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.أ. البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي التي لديھا شراكة/تتلقى استشارة من المنظمات الدولية في مجال إحصاءات 7الجدول 
  الفقر

أفريستات أخرى* AfDB UNDP  البنك
 البلد الجواب الدولي

        x أفغانستان البنك الدولي 

        x ألبانيا البنك الدولي 

        x الجزائر البنك الدولي 

        x أذربيجان البنك الدولي 

        x البحرين البنك الدولي 

        x بنغالديش البنك الدولي 

      x x بنين برنامج األمم المتحدة اإلنمائيالبنك الدولي و 

x x     x ) البنك الدولي، أفريستات، ميونيخ المركزيCDG 21)، باريس  بوركينا فاسو

 x   x   x تشاد البنك الدولي وبنك التنمية األفريقي واليونيسيف 

  x   x x كوت ديفوار البنك الدولي وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، أفريستات 

    x   x  جيبوتي البنك الدولي وبنك التنمية اإلفريقي 

x         
كلية االقتصاد والعلوم  -مركز العقود االجتماعي  -اليونيسيف   

 وزارة التخطيط -السياسية 
 مصر

      x   غامبيا برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 

        x إندونيسيا البنك الدولي 

        x العراق البنك الدولي 

        x المالديف البنك الدولي 

x       x  ،البنك الدولي، اليونيسيفCEA ،OMSالمغرب ، الفاو 

x       x النيجر البنك الدولي، اليونيسيف وبرنامج األغذية العالمي 

x       x  ،البنك الدوليOPHI نيجيريا 

x       x  ،البنك الدوليESCWA فلسطين 

x       x 
عة الدول العربية، معھد التدريب والبحوث اإلحصائية، البنك جام

 الدولي ووكاالت األمم المتحدة المتخصصة
 المملكة العربية السعودية

x x   x x 
البنك الدولي، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، اللجنة االقتصادية 

 إلفريقيا، أفريستات
 السنغال

x   x   x السودان األفريقي ومنظمة األغذية والزراعة البنك الدولي، بنك التنمية 

x       x  البنك الدولي وUNFPA  طاجيكستان 

  x     x توغو البنك الدولي، أفريستات 

    x   x تونس البنك الدولي وبنك التنمية اإلفريقي 

x         تركيا يوروستات 

x       x أوغندا البنك الدولي، مركز أبحاث السياسات االقتصادية 

x     x x 
البنك الدولي وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، اللجنة االقتصادية 

 ألوروبا
 أوزبكستان

        x اليمن البنك الدولي 

 منظمة التعاون اإلسالمي  29 27 5 4 4 13
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  ية.أ. محتوى شراكة البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي مع المنظمات الدول8الجدول 
  

أفغانستان دورة تدريبية حول تحليل الفقر
2002البنك الدولي يدعم المعھد الوطني لإلحصاء في مجال تحليالت الفقر ابتداء من عام  ألبانيا 

الجزائر إعداد تقريرعن الفقر
تشمل الدعم االستشاريالبنك الدولي  شراكة مع أذربيجان 

تقييم وتحليل البيانات  البحرين 
الستشاريالدعم ا  بنغالديش 
التنفيذ المشترك ألعمال البحث في الفقر  بنين 
التصميم المنھجي، تحليل البيانات والتدريب  بوركينا  

فاسو
تشاد   ECOSIT3 المساعدة المالية لتحقيق 
الدعم التقني والمالي  كوت  

ديفوار
تحديد خط الفقر وتحليل البيانات  جيبوتي 

وتأھيل فريق العمل في إحصاءات الفقر * الدعم التقني لتدريب  
مصر * دورات التدريب والتأھيل في مجال مؤشرات وخرائط الفقر

يوفر برنامج األمم المتحدة اإلنمائي الدعم المالي وأيضا يستأجر استشاري للقيام بالتحليل.  غامبيا 
مساعدة لقياس الفقر  إندونيسيا 
وخط الفقر من قبل خبراء البنك الدولي يتم احتساب االستشارة في تنفيذ المسح  العراق 

 * بروتوكول تعاون لتحقيق الدراسة وتبادل الخبرات.
المغرب * المشاركة في الدورات التدريبية وورش العمل والحلقات الدراسية

مساھمة لتمويل تدريب المحققين، وتمويل العمليات الميدانية  النيجر 
نيجيريا OPHIنك الدولي؛ التدريب من الدعم المالي والتدريب من الب 
يتركز مضمون الشراكة على إرسال البعثات التقنية للتدريب في مجال إحصاءات الفقر  فلسطين 

 * مراجعة الخطط الموضوعة، وتقييم العمل
 * مراجعة األساليب المستخدمة في تقدير خط الفقر ومؤشراته

 * توفير الدعم التقني المناسب.

المملكة 
بية العر

السعودية

شراكة تقوم أساسا على الدعم المالي والتقني  السنغال 
الدعم المالي والتقني  السودان 
طاجيكستا في مجال الفقر NZOغالبا ما تجري حلقات دراسية لتحسين معرفة  

ن
الدعم التقني والمالي  توغو 
بنك التنمية األفريقي بعنوان: تعزيز قدرات المكتب أجري البرنامج الثالثي للمكتب االحصائي الوطني، البنك الدولي و 

تونس الوطني لإلحصاءات  في مجال إحصاءات الفقر.

EU-SILC تركيا أجري تماشيا مع االتحاد األوروبي ويتم قياس بعض قياسات الفقرمن ھذا المسح
أوغندا )EPRCتحقق من عدد الفقراء (البنك الدولي يقدم التدريب في مجال تحليل البيانات والتمويل من أجل المسح. ال 
أوزبكستان للمشاركة في الندوات الدولية من أجل معرفة تجارب البلدان في قياس الفقر Goskomstatمساعدة الموظفين في  
تقديم الدعم المالي والتقني في تنفيذ مسوح ميزانية األسرة  اليمن 
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البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي من حيث الدورات التدريبية حول .أ مجاالت التخصص التي تحتاج إليھا 9الجدول 
  إحصاءات الفقر

  
 أفغانستان تقدير الفقر

 ألبانيا نھج متعدد األبعاد، قياس الفقر من خالل المسوح األسرية المختلفة عن دراسة قياس مستويات المعيشة في المستقبل. 
 الجزائر ) تحليل الفقر2تعدد األبعاد والفقر الذاتي ) منھجية لوضع مؤشرات الفقر الم1 
 أذربيجان نھج متعدد األبعاد 
 البحرين تقدير خط الفقر 
 بنغالديش التدريب على المدى القصير المطلوب حول معالجة البيانات 
 بنين تقدير خط الفقر، نھج اإلحتياجات األساسية غير الملباة ورسم خرائط الفقر 
 بوركينا فاسو ر متعدد األبعادتحليل الفق 
 تشاد تحليل الفقر متعدد األبعاد 
 كوت ديفوار تحليل متعدد األبعاد للفقر والتحليل االقتصادي المقياسي لمحددات الفقر 
 جيبوتي تحديد خط الفقروتحليل البيانات 
 مصر الفقر المزمن، عدم تكافؤ الفرص، مؤشر واتس، االستقطاب وفقر الطفولة 
 الغابون قدير الفقر، أخذ العينات والمسحت 
 غامبيا من أساسيات إحصاءات الفقر إلى منھجيات قياس الفقر األكثر تعقدا 
 إندونيسيا متعلقة بالمعارف المنھجية والبرامج اإلحصائية ذات الصلة 
 إيران مناھج أخرى لقياس الفقر 
اختيار السلة الغذائية المناسبة والتدريب على طريقة حساب خط  حساب عدد السعرات الحرارية التي يستھلكھا األفراد، 

 الفقرغيرالغذائي  ومميزات تحليل الفقر  
 العراق

 ماليزيا ) رسم خرائط الفقر2) تحليل الفقر 1 
بناء مؤشر الفقر على أساس الفقر المطلق ونھج متعدد األبعاد، حساب معامل جينى، تحليل فقر القطاعات على أساس 

 عليم والعمل واألسرةالت
 المالديف

 موريتانيا التدريب على المفاھيم المستخدمة في قياس الفقر، معالجة وتحليل البيانات وبرامج معالجة البيانات 
 النيجر التدريب على الفقر متعدد األبعاد و التدريب على البرامج المناسبة إلحصاءات الفقر 
 نيجيريا على المنھجية للموظفين الجددوالتدريب  STATAالتدريب على برنامج  
 باكيستان تحليل بيانات الفقر باستخدام طريقة مختلفة مثل الفقرمتعددة األبعاد و الفقرذو البعد الواحد  
 قطر كيفية قياس خطوط الفقر باستخدام المنھجيات المالئمة لقطر 
  ر ومؤشراته) في تقدير خط الفقSPSSو STATA) استخدام الحزم اإلحصائية (1 
  الفقر المادي) -) مفاھيم مختلفة من الفقر (الفقر متعدد األبعاد 2 
  ) تحديد خط الفقر (خط الفقر الغذائي، خط الفقر غير الغذائي)3 
  .DASP، منحنى النمو وبرنامج التطبيق DASP) قياس مؤشرات الفقر، تطبيق برنامج قياس مؤشرات عدم المساواة 4 
  المؤشرات وفقا لمكوناته.) تحليل التغير في 5 
  .ADePT) التدريب على برنامج 6 
  ) مفھوم الفقر متعدد األبعاد، تأليف مؤشر الفقر، المؤشرات المستخدمة في قياسه والفقر من منظور التنمية البشرية.7 
 ودة.) تحديد طرق مختلفة لمكافحة الفقر، االستھداف واألخطاء التي تحصل أثناء االستھداف ومعايير الج8 

 المملكة العربية السعودية

 السنغال تقدير الفقر متعدد األبعاد على أساس احتساب المؤشر والتھديف 
 السودان قياس مؤشرات الفقر، استخدام البرمجيات ومنھجيات الفقر 
 سورينام البيانات التعريفية، تعريف الفقر وحسابات الفقر 
 طاجيكستان لتقديرات الفقر CSPROالحاجة إلى تعلم بعض البرامج مثل  
 تونس اختيار سلة االستھالك، تحليل الفقر، صورة تشخيصية للفقير، رسم خرائط الفقر والفقر متعدد األبعاد 
تدريب على المستوى المتقدم مثل تقدير منطقة صغيرة، رسم خرائط الفقر وأساليب إحصائية متقدمة لقياس الفقر متعدد  

 األبعاد، الخ
 تركيا

 أوغندا اء مجموع االستھالك، تحديد سلة االستھالك ومراجعة خط الفقربن 
 أوزبكستان دراسة أفضل الممارسات في قياس الفقروالنھج الحديث الموصى به لقياس الفقر 
 اليمن القدرة والكفاءة على المنھجية الستخراج مؤشرات الفقر 
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  اإلحصائية الوطنية لبلدان منظمة التعاون اإلسالمي في قياس الفقر.أ. الجوانب القوية/أفضل حاالت المكاتب 10الجدول 
  

  ) استخدام النھج من قبل متطلبات الطاقة في األساس1
  ) استخدام األسلوب التي طوره مارتن رافاليون من البنك الدولي2
ستھلكة، أسعار الوحدة والقيم حسب تسمية المنتجات، مراقبة الكميات الم 900) استبيان غني خاص بالمسح على إنفاق المستھلك (3

المنتجات ولكل أسرة، المسح كان موجود في كل منزل لشھر ومدة التحقيق كانت في سنة، وقد أدرجت عدة جوانب تتعلق بمستويات 
 وظروف المعيشة لألسر في االستبيان)

 الجزائر

 أذربيجان الفقر المطلق

 بنغالديش وليةاستخدام الكمبيوتر المحمول في جمع البيانات األ

ليل الصورة التشخيصية وديناميات الفقر، العالقة البينية بين النمو والفقر، التمويل الصغير والفقر، العمالة والفقر، الحوكمة والفقر، تح
 الحساسية 

 بنين

 بوركينا فاسو الصرامة المنھجية، وذلك باستخدام اإلطار المنھجي الذي صممته أفريستات

 تشاد ء وذوي خبرة في معالجة وتحليل مسح تحليل البيانات.وجود مدراء أكفا

 كوت ديفوار خطة أخذ العينات، جمع، معالجة وتحليل البيانات

 جيبوتي جمع البيانات

 مصر داسب) - خريطة الفقر  - ستاتا  - استخدام البرمجيات التحليلية في مجال الفقر، بما في ذلك برنامج (أديبت 

 إيران صادر البياناتالوصول المباشر إلى م

الخبرة المتراكمة بخصوص إجراء مسوحات الدخل، اإلنفاق والدقة العالية في مطابقة بيانات العينة الكبيرة الحجم، باإلضافة إلى الدعم 
 الحكومي لتحديد نسبة الفقر في العراق.

 العراق

 ماليزيا لرصد الدقيق من اإلدارةمجموعة البيانات الجيدة التي تم الحصول عليھا خالل جمع البيانات مع ا

 المالديف المساعدة التقنية المتلقات من خالل الوكاالت المانحة

  ) يستخدم برنامج خاص لقياس الفقر وعدم المساواة يسمى "داد"1 
  ) ھناك عنصر واحد بين الفريق لديه تدريب مكثف على قضية الفقر2
 )2014، 2008، 2004و  2000 ،1996، 1992) خبرة طويلة في إدارة المسوحات (3

 موريتانيا

محددات الفقر: التعرف على الحجم  - تحليل وتقييم الفقر على المستويين الوطني واإلقليمي، مفھوم رسم خرائط الفقر عند المستوى 
 المغرب والمشاركة في الناحية السياسة.

PBS ) ھو راعي المسح االقتصادي المتكامل لألسرةHIES عن الدخل واالستھالك من جميع أنحاء باكستان مع شبكة ) وجمع بيانات
يوفر إطار ألخد العينة ومنھجية متسقة واالستبيان يستخدم لجعلھا  PBS. قسم تصميم مسح 1963مكتب إقليمي/ميداني منذ عام  34من 

اط كله (أي إعداد االستبيان، تدريب لديھا موظفين مؤھلين ومدربين لتنفيذ النش PBSقابلة للمقارنة ومتوافقة مع المعايير الدولية. 
التي  HIESلديھم أفضل رؤية لمجموعات بيانات  PBSالموظفين، جمع البيانات، رصد وتحليل البيانات وكتابة التقارير). موظفي 

 تستخدم لتحليل الفقر وأيضا الخبرة في التعامل مع مجموعات البيانات الكبيرة والمعقدة.

 باكيستان

 فلسطبن إلحصائية على مستويات المعيشة والفقر في فلسطينإعداد التقارير ا

استخدام خبراء في ھذا الموضوع. * إرسال التوصيات مباشرة إلى مجلس الوزراء الموقر و دراسة ھذه المقترحات: في كثير من 
تراتيجية الوطنية للتنمية االجتماعية. * األحيان تتم الموافقة عليھا، تعتمد، تحال وتنفذ. * استجابة من الجھات الحكومية مع توصيات االس

في تعاون وثيق مع السلطة المختصة في مجال التخطيط في الدولة، وھي وزارة االقتصاد، وزارة التخطيط ووزارة الشؤون االجتماعية 
 صة بالدولة.سنوات الخا- ممثلة باالستراتيجية الوطنية للتنمية االجتماعية وإدراج تلك المقترحات ضمن برامج وخطط الخمس

 المملكة العربية السعودية

 السنغال FGTطرق 

 السودان الشمولية والدقة

 تونس المسح الوطني حول الميزانية واالستھالك ومستوى األسرة ھو منجم من المعلومات. أنه غني جدا.

 تركيا النقدية على حد سواء. لدينا موظفين عاملين في الفقر يمتلكون معرفة كبيرة وخبرة في منھجية الفقر النقدية وغير

 أوزبكستان تطبيق المنھجية لقياس الفقر على النفقات االستھالكية، بما أن في التطبيق أحيانا األسر تخفي دخلھا
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  .أ. المشاكل التي تواجھھا البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي في قياس الفقر11الجدول 
  

 األخرى
عدم البراعة في 

  ماستخدا
 البرمجيات اإلحصائية 

  نقص في حزمة
 البرامج 

 نقص في المعرفة 
 المنھجية 

 عدد غير كافي من
 الموظفين 

  نقص في الدعم
 السياسي 

نقص في  
  مصدرالبيانات

 (أي المسوحات) 

  ميزانية غير
 مالئمة 

6 13 16 20 19 5 9 18
أفغانستان أفغانستان أفغانستان أفغانستان أفغانستان أفغانستان ألبانيا أفغانستان

الجزائر الجزائر الجزائر تشاد أذربيجان كوت ديفوار أذربيجان الجزائر
أذربيجان أذربيجان أذربيجان موريتانيا البحرين بنين إيران بنين
بنغالديش بنغالديش تشاد السعودية بنين النيجر بوركينا فاسو تشاد
جيبوتي بوركينا فاسو الغابون السنغال تشاد ينامسور كوت ديفوار موريتانيا
الغابون تشاد غامبيا أوغندا جيبوتي جيبوتي المغرب  

غامبيا الغابون إيران   الغابون الغابون نيجيريا  
إيندونيسيا إيران الكويت   غامبيا غامبيا السودان  
إيران الكويت المالديف   إيندونيسيا إيران اليمن  
العراق المالديف قطر   إيران موريتانيا    
كازاخستان النيجر السعودية   كازاخستان المغرب    
الكويت السعودية السودان   المالديف النيجر    
المالديف السودان اليمن   المغرب نيجيريا    
باكستان طاجيكستان     موريتانيا ملسطين    
قطر توغو     النيجر السودان    
السعودية اليمن     سعوديةال طاجيكستان    
السودان       السودان توغو    
طاجيكستان       توغو اليمن    
تونس       اليمن       
اليمن               

 
  .أ. الخطط/االستراتيجيات المستقبلية للبلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي في ما يتعلق بتقييم الفقر12الجدول 

 

 ألبانيا في نصف المدة EU-SILCإجراء 

 الجزائر إنتاج مؤشرات الفقر متعدد األبعاد، الفقر الذاتي وخريطة الفقر

 أذربيجان معرفة منھجية وإجراء المسح على الفقر متعدد األبعاد

  * الدعم الحكومي المباشر لألسر المستحقة
 * تطوير السجالت اإلدارية

 البحرين

 بنغالديش سنوات المستخدمة حاليا 5سنوات بدال من  3سوح بالتفضيل لمدة تعزيز وتيرة تردد العديد من الم

تطوير خريطة الفقر، عدم المساواة وعدم الحصانة؛  تحليل العديد من الموضوعات المتعلقة بالفقر (العمل، الحوكمة 
 واألرض، وما إلى ذلك)

 بنين

 بوركينا فاسو ر. وھو مسح وحدات مع االستبيان األساسي ذو وتيرة سنويةتنفيذ مسح مستمر متعدد القطاعات على األحوال المعيشية لألس

، بيانات من ھذا المسح تسمح بتقدير الفقر متعدد األبعاد إذا تم استيفاء 2012أجري مسح الحرمان متعدد األبعاد في عام 
ات موظفي اإلدارة المسؤولة عن الشروط البشرية والمالية. كان من المخطط التدريب على تحليل الفقر أيضا لتعزيز قدر

 الفقر.
 تشاد

 كوت ديفوار 2014المسح في عام 

 جيبوتي تغيير في منھجية تحديد خط الفقر: الفصل بين المواد الغذائية وغير الغذائية

 



 

 73 

  * تكوين قاعدة بيانات عن مؤشرات الفقر وإعداد الدراسات والتقارير حول الفقر
ت الوطنية في مجال التخفيف من حدة الفقر من خالل المقارنات السنوية بين مؤشرات * تقييم السياسات واالستراتيجيا

  الفقر
* االنتقال من التدريب الكمي إلى النوعي من خالل التركيز على تدريب المدربين لتدريب الكوادر األخرى، وتوفير قاعدة 

  بيانات للمدربين لالستفادة منھا في التدريب
ولي وبعض المنظمات الدولية والخبيرة الدولية الدكتورة ھبة الليثي في مجال الدعم التقني لتدريب * التنسيق مع البنك الد

  وتأھيل فريق العمل في إحصاءات الفقر
 * المشاركة في ورش العمل، الندوات، المؤتمرات والدورات التدريبية ذات الصلة بإحصاءات الفقر، تحليل وتقييم البيانات

 ت الفقر والربط  بين نتائج تعداد الدخل، مسح اإلنفاق واالستھالك الستخراج خرائط الفقر* استخراج أھم مؤشرا

 مصر

 غامبيا آخرى في صدد عام أو نحو ذلك IHSيجري التخطيط إلجراء 

 إندونيسيا تحسن في منھجية قياس الفقر المتعلقة بسلة السلع، السعرات الحرارية المطلوبة، الخ.

 إيران وتطوير تقديرات الفقر التوجه نحو نھج أخرى
تنفيذ مسح مستمر (كل سنتين) إلنفاق ودخل األسرة وتقدير خط الفقر الوطني ومتابعة التنفيذ الناجح الستراتيجية الحد من 

 2019-2015الفقر، تحديث خط الفقر والمؤشرات وإعداد استراتيجية جديدة للفترة 
 العراق

من » ت: مشروع تعزيز النظام اإلحصائي الوطني لجمھورية كازاخستانكازستا«وقع على  مشروع  2012في عام 
طرف جمھورية كازاخستان والبنك الدولي لإلنشاء والتعمير. الھدف الرئيسي لمشروع كازستات ھو تزويد المستخدمين 

لممارسات. يتم بمعلومات إحصائية نوعية وتعزيز كفاءة النظام اإلحصائي لكازاخستان وفقا للمنھجية الدولية وأفضل ا
تنفيذ المشروع بالشراكة مع مجموعة من المكاتب اإلحصائية الخارجية أللمانيا، فنلندا، جمھورية التشيك، سلوفاكيا، كوريا 

الجنوبية وروسيا على رأس مكتب اإلحصاء االتحادي أللمانيا. تحت المكون الفرعي "تحسين إحصاءات المقاييس 
وسيع مجموعة مؤشرات المقاييس المعيشية و تنفيذ نظام إجراء المقابالت بمساعدة المعيشية" تخطط اللجنة لتحسين وت

 الحاسوب في المسح األسري لتقييم مستوى المعيشة.

 كازاخستان

، 2014سابقا، تحليل مسح إنفاق و دخل األسرة كان فقط على مستوى الدولة والطبقة. بالنسبة لمسح دخل األسرة لعام 
ينة لجعل توليد اإلحصاءات موثوقا في الدول، الطبقات والمناطق اإلدارية. ستركز ماليزيا أيضا مددت اإلدارة حجم الع

 ٪ األدنى.40على تحليل الخمس وخاصة على مجموعة 
 ماليزيا

 المالديف من خالل المسوح والسجالت اإلدارية
توى الفقر في فترة زمنية أقصر ھناك انعكاس مسوحات ضوء البرمجة لتلبية االحتياجات بخصوص المعلومات على مس

 وبتكلفة أرخص وحتى في مجاالت محددة. مع ذلك، المشكلة دائمة حتى توافر التمويل في اآلجال المناسبة.
 موريتانيا

تحديث مؤشرات الفقر، عدم المساواة و عدم الحصانة في قاعدة بيانات مسح االستھالك األسري، وضع بطاقات جديدة 
 ).CEAاألبعاد (نھج أوكسفورد) واإلستقصاء البشري (نھج األمم المتحدة  للفقر المطلق ومتعدد

 المغرب

 نيجيريا 2016إجراء المسح الوطني لمقاييس المعيشة المقبل في عام 

 باكستان إضفاء الطابع المؤسسي على الفقر المتعدد األبعاد

 قطر .2016المشروع المذكور حتى نھاية عام وزارة تخطيط التنمية و اإلحصاءات سوف تقوم بالمتابعة لرصد تنفيذ 

 المملكة العربية السعودية الخطط واالستراتيجيات المستقبلية ھي في طور اإلعداد والتنسيق مع الجھات ذات الصلة
 بالتعاون مع البنك الدولي، السنغال قامت عبر الوكالة الوطنية لالحصاء والديموغرافيا بوضع نظام جمع يستند على تقنية

الھاتف المحمول لمراقبة األوضاع المعيشية لألسر. السنغال مھتمة أيضا بتطوير مؤشر لمشروع التنمية االجتماعية اقتداء 
 السنغال بالمؤشر األفريقي لمشروع التنمية االجتماعية الذي بدأته اللجنة االقتصادية ألفريقيا (إكا)

مسح الوطني المقبل على الميزانية وتحسين تحليل الفقر وإنتاج في ال 2016-2015القيام بمستوى اإلستھالك و األسرة 
 تونس مؤشرات جديدة مثل مؤشر الفقر المتعدد األبعاد

  تركيا تطوير مقاييس الفقر المتعددة األبعاد من أجل تركيا
 أوغندا الفقر متعدد األبعاد

 أوزبكستان لمستوى العالميتحسين األسلوب المنھجي في قياس الفقر لضمان إمكانية المقارنة على ا
 اليمن تقدير مستويات الفقر، لكنه في وضع اإلنتظار لحين تنفيذ مسوحات الدخل واإلنفاق
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  .أ. البرامج/االستراتيجيات الحالية للحد من الفقر في البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي13الجدول 
 

 بانياأل االستراتيجية الوطنية للتنمية واالدماج
التي اتفق 2015-2008للسنوات  برنامج الدولة للحد من الفقر والتنمية االقتصادية في جمھورية أذربيجان

 عليھا الرئيس
 أذربيجان

 بنغالديش تتناول قضية الفقر الخطة الوطنية الخمسية
 بنين )CPRSاستراتيجية لتحقيق النمو والحد من الفقر (

 بوركينا فاسو مستدامةاستراتيجية للنمو والتنمية ال
تھدف لمحاربة الفقر من خالل معالجة عدم المساواة واالستبعاد 2استراتيجية سياسة التنمية الوطنية في المحور 

االجتماعي، تعزيز التعليم والصحة والحصول على الخدمات االجتماعية األساسية بما في ذلك السكن. كما
للسكان، النساء، الشباب وأشد الناس فقرا الذين يمثلون شريحة واسعة يجري النظر في نظام الحماية االجتماعية

 من السكان.

 تشاد

 كوت ديفوار 2015تحقيق األھداف اإلنمائية لأللفية والنقص من نصف الفقر بحلول عام 
 جيبوتي تطوير شبكات األمان االجتماعي

- لفقراء من خالل الدعم المالي والمادي مصر تسعى للحد من الفقر عبر المتابعة والتقييم وتحسين ظروف ا
 الصحة) - تطوير القرى األكثر فقرا (استراتيجية التعليم 

 مصر

إدراكا لتحديات التنويع االقتصادي والحاجة للحد من الفوارق االجتماعية والفقر المتزايد في البالد، أعلن رئيس 
لديھا  PSGE .(PSGE -جية للغابون الناشئة  الخطة االستراتيجية (الخطة االستراتيالغابون االنتھاء من 

  ثالث ركائز:
)iجعل البالد نقطة صناعية مرجعية (الغابون الصناعية)، إدارة مستدامة للغابات (  
)ii إشراك الغابون كدولة رائدة في العالم في إنتاج األخشاب االستوائية المصادق عليھا، تطوير الزراعة (

  حسين األمن الغذائي والتنمية المستدامة (الغابون الخضراء)والثروة الحيوانية والسمكية لت
)iii تحويل الغابون إلى مركز للتميز في مجال األعمال التجارية وتوفير الخدمات ذات القيمة المضافة مثل (

 التعليم العالي والبحث، الصحة واإلعالم وتكنولوجيا المعلومات (غابون الخدمات).

 الغابون

) كانت كلھا مفصلةPRSP I  &IIوكذلك المخططات اإلنمائية السابقة ( )PAGEالعمالة (برنامج التسريع و
 حول الحد من الفقر.

 غامبيا

تنتشر برامج الحد من الفقر في اندونيسيا في مختلف الوزارات / وكاالت تنسقھا بابيناس (وزارة التخطيط
ال BPSمن الفقر). إحصائيات بودان بوسات  (الفريق الوطني لتسريع وتيرة الحد TNP2Kالوطني للتنمية) و

تنتج فقط إحصاءات الفقر. برامج الحد من الفقر في اندونيسيا BPSتتوفر على برامج محددة للحد من الفقر، 
مثل برنامج كيلواركا ھارابان (وزارة الشؤون االجتماعية)، برنامج األرزللفقراء (الوزارة التنسيقية للرعاية

 ين وسائل معيشة الصيادين (وزارة الشؤون البحرية والثروة السمكية) وما إلى ذالك.االجتماعية)، تحس

 إندونيسيا

 إيران خطط التنمية الخماسية 
 2014- 2010طريقة فعالة لتخفيف حدة الفقر خالل الفترة  89مخرج و 27نتائج تضم  6تضمنت االستراتيجية 

 العراق ة سنوية لتنفيذ األنشطة الواردة في االستراتيجية٪، تم تخصيص ميزاني16٪ إلى 23٪ من أي من 30حتى 

ھدف فقط للحد من الفقر والبطالة )2002-2000البرنامج األول (ھما:  برنامجين للحد من الفقرلقد تم تنفيذ 
من خالل تحقيق سياسة توظيف قوية وخلق فرص العمل واستھداف المساعدات االجتماعية لصالح المواطنين

اعتبرعوامل متعددة األطراف وراء الفقر ونظر في الحاجة ليس )2005- 2003البرنامج الثاني ( المحتاجين.
فقط للنمو االقتصادي، العمالة، واستھداف المساعدات االجتماعية، ولكن أيضا توفر التعليم األساسي والرعاية

نفيذ برامج الحد من الفقر والبرامجالصحية األولية، اإلسكان، البنية التحتية للنقل والمرافق العامة. نظرا لت
الحكومية والمحلية األخرى المرتبطة بشكل مباشر وغير مباشر بتحسين أوضاع الفقراء، انخفض معدل الفقر

. وعالوة على ذلك، حيث أن كازاخستان حققت بالفعل2013٪ في عام 2،9إلى  2001٪ في عام 46،7من 
لأللفية مثل الحد من الفقر، الدخول إلى التعليم االبتدائي وتعزيز بعض النقاط األصلية من األھداف اإلنمائية

حقوق المرأة، تبنت الحكومة األھداف اإلنمائية لأللفية + جدول األعمال، أي أھداف إضافية، أكثر طموحا تم
ى ذلك).تكييفھا حسب كازاخستان (خفض عدد الفقراء في المناطق الريفية، تحقيق تعميم التعليم الثانوي وما إل

في ھذا الصدد، حاليا ال يوجد أي برنامج دولة يھدف بصورة مباشرة للحد من الفقر. ولكن ھناك عدة برامج
" التي اعتمدت في2050- مرتبطة بشكل غير مباشر مع التخفيف من حدة الفقر. على سبيل المثال، "استراتيجية

تات، تعزيز االستقرار االجتماعي وتحديثو تھدف إلى تحسين رفاھية السكان، الحد من التفاو 2014عام 
، خريطة2020- شامل لجميع مجاالت االقتصاد. إلى جانب ھذا البرنامج االستراتيجي، خريطة طريق التشغيل

 تتضمن أھدافا لتحسين رعاية الناس االجتماعية. 2020- ، برنامج تنمية المنطقة2020-طريق األعمال

 كازاخستان
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/االستراتيجيات لبرنامج الحد من الفقر وضعت ورصدت من قبل وحدة التخطيطفي ماليزيا، كل البرنامج
 االقتصادي في مكتب رئيس الوزراء

 ماليزيا

 المالديف متوسط) (باستخدام وكيل اختبار آلية استھداف الفقرتعزيز قدرة المؤسسات من خالل تنفيذ 

. خضع تحديثه جميع اإلجراءات الحكوميةإطار استراتيجي لمكافحة الفقر الذي يوج، ھناك 2001منذ عام 
 . ھذا ھو األساس للسياسات االقتصادية واالجتماعية للدولة.VTECبمناسبة صدور بيانات لكل إصدار من ال 

 موريتانيا

البرامج القطاعية للتعليم، الصحة، اإلسكان، السلع األساسية ودعم الطاقة. خطط للحصول على المساعدة الطبية
 راء. المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والعمالة وإشراك الشباب والنساء.للسكان الفق

 المغرب

على الرغم من الحدوث الذي ال يزال مرتفعا للفقر، فمن المھم أن نالحظ أنه تم إحراز تقدم كبير في الحد من
مة المختلفة للدولة،ھذه الظاھرة في النيجر. ھذه النتائج تحققت من خالل إجراءات منسقة من الخدمات العا

) وكذلك القطاع الخاص. على وجه التحديد، مجموعة من اإلصالحاتTFPالشركاء التقنيين و الماليين (
من أجل وضع إطار اقتصاد كلي مستقر، من 2000االقتصادية الھيكلية التي اتخذتھا السلطات منذ سنة 

ورقة استراتيجيةا في التنمية، قد تم توثيق المرجح أن تعزز نمو اقتصادي قوي ومستدام. بدعم من شركائھ
. الھدف الرئيسي لالستراتيجية ھو "تطوير القطاع اإلنتاجي"، وھو موجه2002في عام  للحد من الفقر

بالدرجة األولى نحو تطوير الزراعة وتربية الماشية، إدارة الموارد الطبيعية، مكافحة التصحر، تنمية الزراعة
وير األنشطة المدرة للدخل وتشجيع القطاع الخاص، النقل واستخراج المعادن. بعد ذلك،المتعلقة باإلنتاج، تط

. الھدف2007في عام  )D / PRRSورقة استراتيجية ثانية للتنمية السرعة والحد من الفقر (النيجر لديه 
2012عام  ٪" بحلول7األول من الورقة االستراتيجية الثانية ھو "تحقيق معدل نمو اقتصادي ال يقل عن 

وتطبيقھا على )PDESخطة التنمية االقتصادية واالجتماعية (الالزمة لخفض كبير من الفقر. وأخيرا، فإن 
، ھو دليل ملموس على2012)، الذي اعتمد في عام 3Nالتنمية الزراعية واالكتفاء الغذائي الذاتي (مبادرة 

ر والتنمية االجتماعية واالقتصادية المستدامة. سيتمرغبة السلطات الحالية لتعزيز ظھور الفئة الوسطى في النيج
واألھداف اإلنمائية PDES، وھو الموعد المقرر ل2015تطويرالصورة القادمة للفقر بشكل مثالي في عام 

 في الحد من انتشار الفقر في النيجر. PDESلأللفية، وتقييم أثر 

 النيجير

) للحفاظ على الفقر ونفقات القطاع2005انون تقادم الدين (تلتزم حكومة باكستان تحت المسؤولية المالية وق
٪ من الناتج المحلي اإلجمالي في أي سنة مالية. وبناء عليه، تم تكليف أمانة4.5االجتماعي بنسبة ال تقل عن 

استراتيجية الحد من الفقر لرصد التقدم المحرز في مختلف القطاعات لصالح الفقراء تحت ورقات استراتيجية
. وقد أدت ھذه2000بوصفھا عملية متطورة في العام  ورقات استراتيجية الحد من الفقرد من الفقر. بدأت الح

-الممارسة التحليلية إلى تعزيز فعالية استراتيجيات تھدف إلى التخفيف من حدة الفقر. استراتيجية الحد من الفقر
II قرھي الورقة االستراتيجية الثالثة. استراتيجية الحد من الف-II تتبنى نھجا فعاال نحو صياغة استراتيجية

)1التي تستند عليھا:  9اقتصادية وطنية طويلة المدى تھدف إلى الحد من الفقر بشكل رئيسي من خالل الركائز 
) زيادة اإلنتاجية وإضافة القيمة3) حماية الفقراء والضعفاء 2استقرار االقتصاد الكلي والنمو الحقيقي للقطاع  

) دليل التنمية6) جعل الصناعة قادرة على المنافسة دوليا 5) برنامج تطوير الطاقة المتكاملة 4اعة في الزر
)8) إزالة اختناقات البنية التحتية من خالل الشراكات بين القطاعين العام و الخاص 7 21البشرية للقرن ال

 ) الحوكمة لنظام عادل.9رأس المال والتمويل للتنمية و

 باكستان

، التي تنفذ من قبل وزارة العمل والشؤون االجتماعية (قسماالستراتيجية الوطنية للتنميةمشروع تحت  ھناك
 الشؤون االجتماعية) المسمى "تعزيز القدرات في مجال رصد وصياغة السياسات، والتقييم (لخط الفقر)".

 قطر
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ج مفاھيم الفقر، تفسير ھذه الظاھرة، عواملھاالرئيسية إلى عدة فصول: األول عال االستراتيجيةتنقسم الوثيقة 
والحاجة لمواجھتھا والتصدي لھا. الثاني استعرض  خطط التنمية االقتصادية واالجتماعية في المملكة، وخاصة
السياسات والجھود المبذولة في مجال التنمية االجتماعية؛ الثالث تناول واقع مشكلة الفقر في المملكة، فضال عن

مالة والبطالة واألجور، باإلضافة إلى مؤشرات التنمية األخرى في مجاالت الصحة، التعليم،مؤشرات الع
اإلسكان والخدمات العامة و غير ذالك. الرابع يضمن القواعد االستراتيجية المقترحة وأھدافھا والفئات

تضمنت الوثيقة - المستھدفة، ثم تحديد السياسات والبرامج المقترحة لمعالجة ھذه المشكلة في المملكة
االستراتيجية مجموعة متنوعة من البرامج والمشاريع التي تم تقسيمھا إلى مجالين، مجال االستھداف المباشر،
والذي يتضمن مشاريع وبرامج تتعلق بالفئات ذات الدخل المنخفض أو القريبة من الدخل المتوسط، مجال

طنين مثل التعليم، الصحة، اإلسكان، الخدمات العامة،استھداف الجمھور، الذي يتضمن برامج ومشاريع للموا
الخ. البرامج والمشاريع التي تمت الموافقة عليھا ھي البرامج والمشاريع االستراتيجية األكثر أھمية حيث تصب
غالبا في فئة البرامج المباشرة، بعض من كل فئة من البرامج التي تستھدف الجمھور و البرامج المتبقية ال تزال

 يد النظر من قبل السلطات ذات الصلة.ق

المملكة العربية 
 السعودية

برنامج السنغال الناشئةو 2017- 2013التي تغطي الفترة  استراتيجية وطنية للتنمية االقتصادية واالجتماعية
)2014 -2018( 

 السنغال

النمو المشترك واستراتيجية تلتزم حكومة السودان بعملية ورقة استراتيجية للحد من الفقر كوسيلة لوضع وتنفيذ
) من خالل عملية مشاركة واسعة وبناء توافق اآلراء. في ثقافة الرحلة من األعلى إلىPRSالحد من الفقر (

األسفل لصنع القرار في الماضي، سيتم تصميم عملية ورقة استراتيجية للحد من الفقر لفتح مساحة كبيرة
ئيسيين، بما في ذلك منظمات المجتمع المدني (حتى تلك التي قدللمشاركة من قبل جميع أصحاب المصلحة الر

تكون من أصل صالح مع الحكومة )، ممثلي القطاع الخاص، النقابات والجمعيات النسائية، ممثلين مباشرين
للفقراء والجھات المانحة. سيتم دفع جھود خاصة للوصول إلى الفئات المھمشة تقليديا. عالوة على ذلك، سوف

عم عملية استراتيجية الحد من الفقر في السودان من قبل العمل التحليلي، للمساعدة في وضع المشاوراتيتم د
 (ورقة الحد من الفقرالمؤقتة)على أساس متين. 

 السودان

 طاجيكيستان )2015-2013شعب طاجيكستان ( االستراتيجية الوطنية لتحسين رفاه

 توغو )SCAPEة (استراتيجية للنمو المتسارع وتعزيز العمال

أن "يھدف أن تحل تركيا 121في الفقرة  2018-2014التي تغطي الفترة  خطة التنمية العاشرةلقد ورد في 
 مشكلة الفقر المطلق ..."

 تركيا

 أوغندا 2040خطة التنمية الوطنية ورؤية 

اف اإلنمائية لأللفية لألمم، وحزمة من التدابير اإلضافية لتنفيذ األھداستراتيجية تحسين الرعاية االجتماعية
التي وافق عليھا القرار الصادر عن مجلس وزراء جمھورية 2015-2011المتحدة في أوزبكستان ل

 21№، 26.01.2011أوزبكستان من 
 أوزبكستان

) التي تتضمن الورقة االستراتيجية للحد من الفقرTFYPوافقت الحكومة مؤخرا على الخطة الخماسية الثالثة (
لة السابقة (استراتيجية الحد من الفقر)، توفير فرصة العتماد نھج أكثر انتظاما لرصد وتقييم أثر معركةالمنفص

اليمن ضد الفقر. الحكومة تعطي أيضا أولوية عالية لوضع نظام لرصد الفقر وأكدت على أن النظام سيغطي
اتجاھات الفقر. ھذا النھج يساعد مجموعة واسعة من توفير وتحليل وتخزين ونشر المعلومات المطلوبة لتعقب

على ضمان الوفاء باألھداف المحددة في االستراتيجية وإحراز تقدم نحو تحقيق األھداف الطموحة الستراتيجية
استراتيجية الحد من- الحد من الفقر. ومن المتوقع رصد الفقر لتكون جزءا ال يتجزأ من الخطة الخماسية الثالثة

صد الفقر ھو ضمان تنفيذ استراتيجية الحد من الفقر دوريا وتحقيق النتائج المرجوة.الفقر. الھدف العام من ر
 29(تقييم الفقر في اليمن من قبل الحكومة اليمنية والبنك الدولي وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي)

 اليمن

  
  
  
  
  

                                                 
29
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عني بتعزيز القدرات الوطنية للبلدان األعضاء في منظمة .أ. قائمة المشاركين في االجتماعين األول والثاني لفريق الخبراء الم14الجدول 
  التعاون اإلسالمي في إحصاءات الفقر

رقم  االجتماع البلد المؤسسة اإلسم المنصب
الترتيب

رئيس قسم احصائيات مسح مستويات 
 معيشة السكان وميزانية األسرة 

 EGM1 1 أذربيجان للجنة اإلحصائية الحكومية ياشار باشا 

 EGM1 2 كوت ديفوار المعھد الوطني لإلحصاء  ساماسي داودا  م رئيس قس

 سيكو تيدياني كوناتي  كبير المستشارين التقنيين 
االدارة الوطنية لإلحصاءات 

)DISED ( 
 EGM1 3 جيبوتي

أخصائي أول في قطاع اإلحصاءات 
 السكانية 

 سھير متولي أحمد 
الجھاز المركزي للتعبئة العامة 

 واإلحصاء
 EGM1 4 مصر

إحصائي، مديرية النشر، التنسيق 
 والجودة 

 EGM1 5 غامبيا مكتب غامبيا لإلحصاء  امين ل. ديبا 

 كولميرا كاراولوفا  رئيس قسم مسح ميزانية األسرة 
وكالة جمھورية كازاخستان 

 لالحصائيات 
 EGM1 6 كازاخستان

 EGM1 7 الكويت حصاء المركزي الكويتي مكتب اإل عواطف محمد آل سليم  مدير التعداد واالحصاء السكاني 

رئيس إحصاءات الھجرة والدراسات 
 السكانية 

 EGM1 8 الكويت مكتب اإلحصاء المركزي الكويتي  أمل حامد الرفاعي 

عثمان ميمونة علي بوالحساني  إحصائي   EGM1 9 النيجر المعھد الوطني لإلحصاء 

 EGM1 10 اكستانب مكتب باكستان لإلحصاء  ربيعة أوان  مدير 

رئيس مكتب الفقر واألوضاع 
 المعيشية لألسر 

 ضيوف ماكومبا 
الوكالة الوطنية لالحصاء 
 والديموغرافيا في السنغال 

 EGM1 11 السنغال

مدير/التعاون اإلحصائي والعمل 
 الميداني 

 EGM1 12 السودان الجھاز المركزي لإلحصاء  سمية خالد الخيرعمر 

 بيكوفة  ھيلوال رئيس أخصائي
وكالة االحصائيات تحت رئاسة 

 جمھورية طاجيكستان
 EGM1 13 طاجيكستان

 EGM1 14 تونس المعھد الوطني لإلحصاء  درة دراييف  رئيس قسم

 EGM1 15 تركيا معھد اإلحصاء التركي  باريش أوتشار  خبير 

 EGM1 16 تركيا معھد اإلحصاء التركي  محمد علي كارادا  خبير 

 EGM1 17 تركيا وزارة السياسة االجتماعية واألسرة  ر إسانييل جانا خبير 

مساعد نائب الرئيس لإلحصاءات 
 االقتصادية 

 EGM1 18 اليمن الجھاز المركزي لإلحصاء  طارق يحيى الكبسي 

 أيكوت يلماز  خبير 
اللجنة الدائمة للتعاون االقتصادي 

 والتجاري 
 EGM1 19 الكومسيك

 DRC EGM1 20 المجلس الدانمركي لالجئين (اليمن)  طرفة الفضلي   مساعد سالمة المجتمع

 موسى جيكا إبراھيم  كبير خبراء 
صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية 
 (مجموعة البنك االسالمي للتنمية)

ISFD EGM1 21 
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رقم  االجتماع البلد المؤسسة اإلسم المنصب
 الترتيب

 EGM2 1 أذربيجان اللجنة اإلحصائية الحكومية د باغيروفحمي النائب األول لرئيس مجلس اإلدارة

رئيس قسم احصائيات مسح مستويات 
 معيشة السكان وميزانية األسرة

 EGM2 2 أذربيجان اللجنة اإلحصائية الحكومية ياشار باشا

 EGM2 3 بنغالديش مكتب بنغالدش لإلحصاء م. ميزانور الرحمن خوندكر نائب مدير جناح المحاسبة الوطنية

باحث في شعبة التعاون مع العالم 
 اإلسالمي

 أحمد ماالم
وزارة التخطيط االقتصاد والتنمية 

 اإلقليمية
 EGM2 4 الكاميرون

 علي عثمان خاصم نائب مدير التعاون الدولي
وزارة التخطيط واالقتصاد والتعاون 

 الدولي
 EGM2 5 تشاد

إحصائي، مديرية النشر والتنسيق 
 والجودة

 EGM2 6 غامبيا مكتب غامبيا لإلحصاء يباامين ل. د

نائب كبير اإلحصائيين لالحصاءات 
 االجتماعية

 EGM2 7 إندونيسيا اندونيسيا BPS ويناندين إماوان

 كريم موظف
وزارة التخطيط الوطني للتنمية 

 (بابيناس)
 EGM2 8 إندونيسيا

 EGM2 9 العراق وزارة العمل والشؤون االجتماعية رؤوف الخطيب مدير

 EGM2 10 األردن قسم اإلحصاء رافي القوداح رئيس شعبة اإلحصاءات االجتماعية

مدير أول، قسم األسعار واإليرادات 
 والنفقات االحصائيات

 EGM2 11 ماليزيا دائرة اإلحصاءات ماليزيا أزھري محمد. رسالن

مدير، االحصائيات االجتماعية 
 والديموغرافيا 

 EGM2 12 موريتانيا إلحصاءالمكتب الوطني ل ديدي الياس

رئيس قسم النظم، البرمجة والعمليات  EGM2 13 نيجيريا المكتب الوطني لإلحصاء الرحمن بوساري

 EGM2 14 باكستان مكتب باكستان لإلحصاء ربيعة أوان مدير

رئيس قسم إحصاءات الميزانية 
 األسرية

الجھاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني قيس حسيبة  EGM2 15 فلسطين

عبد المحسن بن سعد النصار مدير عام اإلحصاءات االجتماعية
مصلحة اإلحصاءات العامة 

 والمعلومات
المملكة العربية 

 EGM2 16 السعودية

مدير / التعاون اإلحصائي والعمل 
 الميداني

 EGM2 17 السودان الجھاز المركزي لإلحصاء سمية خالد الخير عمر

 EGM2 18 تركيا اء التركيمعھد اإلحص باريش أوتشار خبير

 EGM2 19 تركيا معھد اإلحصاء التركي ياقوت يلماز خبير

محمد سردار كابوكتشوأوغلو رئيس قسم  EGM2 20 تركيا بنك التنمية في تركيا
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مدير المسوح االجتماعية االقتصادية  EGM2 21 أوغندا مكتب أوغندا لإلحصاء جيمس مويونغي

 ادق مايانجاياسين ص كبير االقتصاديين
وزارة المالية والتخطيط والتنمية 

 االقتصادية
 EGM2 22 أوغندا

 EGM2 23 اليمن   خالد طه المدني مدير، إحصاءات الفقر والعمال

 أيكوت يلماز خبير
اللجنة الدائمة للتعاون االقتصادي 

 والتجاري
 EGM2 24 الكومسيك

 ملك شاكماك مسؤول البرنامج الميدان
والزراعة لألمم منظمة األغذية 

 المتحدة
 EGM2 25 الفاو

 موسى إبراھيم جيغا كبير االقتصاديين
صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية 
 (مجموعة البنك االسالمي للتنمية)

ISFD EGM2 26 

 سومان سيث كبير الباحثين
مبادرة أكسفورد للفقر والتنمية 

 البشرية
OPHI EGM2 27 

أخصائي برنامج على الفقر وعدم 
 لمساواةا

 ايلينا دانيلوفا كروس
المركز اإلقليمي لبرنامج األمم 
 المتحدة اإلنمائي في اسطنبول

برنامج األمم 
 EGM2 28 المتحدة اإلنمائي
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  ت الفقر.أ. إستبيان حول تعزيز القدرات الوطنية للبلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي حول إحصاءا15الجدول 
 
  

 تعزيز القدرات الوطنية للبلدان األعضاء بمنظمة التعاون اإلسالمي             
  في إحصاءات الفقر                                      

 2013- 028-مركزأنقرة                                   

 

 
 قراالستبيان الخاص بتعزيز إحصاءات الف

، وثيقة الرؤية األولى 2012تعتبر الوثيقة االستراتيجية للجنة الدائمة للتعاون االقتصادي والتجاري (الكومسيك) التي اعتمدت في عام 
. ولتحقيق األھداف االستراتيجية المحددة في التخفيف من حدة الفقرللكومسيك التي تتضمن ستة مجاالت رئيسية للتعاون بما في ذلك 

. ويھدف المشروع 2013) للكومسيك  في عام PCMتراتيجية الكومسيك، أطلق مكتب تنسيق الكومسيك برنامج إدارة دورة المشروع (اس
"؛ المنفذ تعزيز القدرات الوطنية للبلدان األعضاء بمنظمة التعاون اإلسالمي في إحصاءات الفقر 2013-028-مركز أنقرةتحت عنوان "

سيك وبتنسيق من مركز أنقرة، إلى بناء قدرات إحصائية في مجال إحصاءات الفقر والمساھمة الشاملة في نظم للكوم PCMبدعم من برنامج 
). ويھدف ھذا االستبيان إلى تحديد االحتياجات والقدرات OIC) للبلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي (NSSاإلحصاء الوطنية (

 إحصاءات الفقر. التدريبية للبلدان تحت نطاق المشروع في 
 2014سبتمبر  8في موعد أقصاه  statistics@sesric.orgيرجى ملء االستمارة إلكترونيا وإرسالھا إلى 
 ) في المربع ذو الصلة.Xلألسئلة "المغلقة"، يرجى مراجعة أو وضع (

 لزم األمر، الرجاء إضافة صفحة منفصلة. لألسئلة "المفتوحة"، يرجى الكتابة أو اإلدخال في المساحة المتوفرة تحت كل سؤال. إذا
  statistics@sesric.orgإذا كانت لديكم أية أسئلة بخصوص محتوى االستبيان، يرجى إرسال اسئلتكم إلى 

     شروط:
لة. يمكن أن سيجمع مركز أنقرة الردود وسيلخص نتائج المسح التي يمكن استخدامھا من قبل مركز أنقرة والكومسيك في البحوث ذات الص

يقوم مركز أنقرة والكومسيك أيضا بتبادلھا ومناقشتھا مع المنظمات الشريكة على المستوى اإلقليمي والدولي من أجل التوصل إلى تحليل 
 أكثر دقة وقابل للتطبيق عالميا.

 الجزء أ : المعلومات المؤسساتية
 . المرجو تزويدنا بمعلومات حول مؤسستكم:1 
   سم المؤسسة:ا

   اسم رئيس المؤسسة:
   الدرجة الوظيفية لرئيس المؤسسة:

   الرقم   مفتاح المدينة:   مفتاح القطر: رقم الھاتف:
   الرقم   مفتاح المدينة:  مفتاح القطر: رقم الفاكس:

   الموقع اإللكتروني:
   البريد اإللكتروني:

   حساب تويتر (إن وجد):

   وان البريدي:العن
   القطر  المدينة

 . يرجى تقديم تفاصيل االتصال لرئيس اإلدارة المسؤولة عن جمع اإلحصاءات المتعلقة بالفقر:2
   االسم:

   الدرجة الوظيفية:
   الدائرة:

   الرقم   مفتاح المدينة:  مفتاح القطر: رقم الھاتف:
   الرقم   مفتاح المدينة:  فتاح القطر:م رقم الفاكس:

   البريد اإللكتروني:
 . المرجو تزويدنا بمعلومات حول الشخص الذي يمكن االتصال به والذي مأل االستبيان:2    

   االسم:
   الدرجة الوظيفية:

   الدائرة:
   الرقم   مفتاح المدينة:  مفتاح القطر: رقم الھاتف:
   الرقم   مفتاح المدينة:  مفتاح القطر: رقم الفاكس:

   البريد اإللكتروني:
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تعزيز القدرات الوطنية للبلدان األعضاء بمنظمة التعاون اإلسالمي                                  
  في إحصاءات الفقر 

 2013- 028- سيسريك
 : االحتياجات والقدرات واألولويات في مجال إحصاءات الفقر-ب-الجزء 
 جواب سؤال الرقم

     ال     نعم ھل تقوم مؤسستكم بجمع/ بتجميع /نشر البيانات المتعلقة بالفقر؟1

1.aھي نعم، من ھي المؤسسة الرئيسية  1ك عن السؤال إذا كانت إجابت
 المسؤولة والعاملة على

م. اإلحصاء 
 الوطنية

وزارة 
  أخرى وزارة الرفاهوزارة التخطيط المالية

 (يرجى التحديد) 
1.a.i جمع البيانات من خالل عمليات المسح، الخ           

1.a.iiمعالجة البيانات لقياس الفقر           
1.a.iiiنشر البيانات للمستخدمين النھائيين           

1.b ھي نعم، يرجى ذكر الموقع الرسمي  1إذا كانت إجابتكم عن السؤال
 (المواقع الرسمية) الذي ينشر بيانات رسمية عن إحصاءات الفقر؟

 (يرجى إعطاء الرابط المباشر للمواقع)

 ما ھو النھج الذي يستخدم لتقييم الفقر؟2
2.aال   نعم ج تكلفة االحتياجات األساسية (الناحية النقدية)نھ   
2.b ال   نعم نھج االحتياجات األساسية غير الملباة   
2.c ال   نعم فقر متعدد األبعاد   
2.d(يرجى التحديد)   أخرى 

 ما ھي المتغيرات/ األبعاد التي تستخدم لقياس الفقر؟ .3
3.aال   نعم الدخل   
3.bال   نعم نفاقاإل   
3.cال   نعم متغيرات أخرى   

 ما ھي وحدة تحديد قياس الفقر؟4
4.aاألسرة            
4.bالفرد            
4.cأخرى            

  حجم األسرة في بلدكم؟ ما ھو متوسط 5
   ...األشخاص الذين يعيشون في نفس المنزل) 10، 6، 5، 4(أي 

 رة إلى المصادر المستخدمة لتقدير مستوى الفقر:يرجى اإلشا6

6.a
  المسوح األسرية 

)، والمسح الديمغرافي LSMS(أي مسح قياس مستويات المعيشة (
 )، مسح الدخل واإلنفاق، وما إلى ذلك)DHSوالصحي (

   ال   نعم

6.a.i

  ھي نعم، يرجى كتابة  a.6إذا كانت إجابتكم عن السؤال 
  ھو عنوان المسح؟) نوع المسح (أي ما  - 
الدورية (أي كم من المرا ت يجري القيام بھذا النوع من المسح؟ سنويا؟  - 

  كل سنتين؟ كل خمس سنوات؟ ليس بشكل دوري؟ الخ؟) 
 تاريخ آخر مسح (أي متى تم إجراء االستطالع األخير؟) - 

   التاريخ   الدورية   العنوان

6.b
   مسوح أخرى

لعمالة، مسح استخدام الوقت، مسح (أي مسح ذو األولوية، مسح ا
 المؤشرات األساسية، الخ)

   ال   نعم

6.b.i

  ھي نعم، يرجى كتابة  b.6إذا كانت إجابتكم عن السؤال 
  نوع المسح (أي ما ھو عنوان المسح؟)  - 
الدورية (أي كم من المرا ت يجري القيام بھذا النوع من المسح؟ سنويا؟  - 

  بشكل دوري؟ الخ؟)  كل سنتين؟ كل خمس سنوات؟ ليس
 تاريخ آخر مسح (أي متى تم إجراء االستطالع األخير؟) - 

   التاريخ   الدورية   العنوان

6.cمصادر غير المسح  
 (أي السجالت اإلدارية، والحسابات القومية، وما إلى ذلك)

   ال   نعم

6.c.i

  ھي نعم، يرجى كتابة  c.6إذا كانت إجابتكم عن السؤال 
  ر نوع المصد - 
الدورية (أي كم من المرا ت يجري القيام بھذا النوع من المصدر؟  - 

  سنويا؟ كل سنتين؟ كل خمس سنوات؟ ليس بشكل دوري؟ الخ؟) 
 تاريخ آخر مصدر (أي متى تم إجراء المصدر األخير؟) - 

مفتاح    مفتاح القطر:   العنوان
   المدينة:

   ال   نعم ھل تجرون مسوحات محددة لتقدير الفقر؟7

7.a

  ھي نعم، يرجى كتابة  7إذا كانت إجابتكم عن السؤال 
الدورية (أي كم من المرا ت يجري القيام بھذا النوع من المسح؟ سنويا؟  - 

  كل سنتين؟ كل خمس سنوات؟ ليس بشكل دوري؟ الخ؟) 
 تاريخ آخر مسح (أي متى تم إجراء االستطالع األخير؟) - 

   التاريخ   الدورية   العنوان
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  نھج تكلفة االحتياجات األساسية

 )8،9،10،11ھي نعم، يرجى اإلجابة على األسئلة  a.2(إذا كانت اإلجابة على السؤال 
   ال   نعم  ھل يقدر بلدكم خط الفقر؟8

8.a ھي نعم، أي نوع من أنواع خط الفقر تم تقديره؟ 8إذا كانت إجابتكم عن السؤال 
8.a.iال   نعم مطلق   

8.a.iiال   نعم نسبي   
8.a.iiiال   نعم غير موضوعي   
8.a.iv(يرجى التحديد) أخرى 

8.b ھي نعم، يرجى اإلشارة إلى عدد ونوع خطوط الفقر التي تم إنشاؤھا: 8إذا كانت إجابتك عن السؤال 
8.b.iقروي   حضري   وطني  فقط خط فقر واحد   

8.b.iiرويق   حضري   وطني  فقط خطين للفقر   
8.b.iii(يرجى تحديد العدد)  أكثر من خطين للفقر 

8.b.iv نصيب الفرد من خط الفقر لكل نوع من األسرة على أساس
 (العدد  يرجى تحديد)  خصائصھا (أي الحجم والبنية)

 ھي نعم، ما ھي مكونات خط الفقر؟ 8إذا كانت إجابتك عن السؤال 9
9.aال   نعم خط الفقر الغذائي   
9.bال   نعم خط الفقر غير الغذائي   
9.cال   نعم ليس ھناك فرق ين خط الفقر الغذائي وغير الغذائي   
 ھي نعم (أي تم تقدير خط الفقر الغذائي) A.9إذا كانت إجابتك عن السؤال 10

10.a لعددا يرجى تحديد) ، الخ)2، 1يرجى تحديد عدد خطوط الفقر الغذائي التي تم تقديرھا (أي ) 

10.b 2300يرجى تحديد مستوى عتبات السعرات الحرارية المستخدمة (أي ،
 (المستوى يرجى تحديد) ، الخ)2500

10.c
يرجى التحقق من المعايير ذات الصلة التي تؤخذ في االعتبار عند تحديد عتبة 

الحد األدنى من السعرات الحرارية المطلوبة في بلدكم (يرجى التحقق من كل ما 
 بق. يمكنكم أيضا تحديد معايير إضافية في إطار الجزء `أخرى`)ينط

   العمر
النوع 
   االجتماعي

   الموقع
النشاط  

   االقتصادي

 (يرجى التحديد) أخرى
10.d.(يرجى تحديد العدد) يرجى اإلشارة إلى عدد البنود في السلة الغذائية 
10.e؟كيف ھي تكلفة سلة الغذاء التي قدرت 

10.e.i عامCPI ال   نعم   
10.e.iiCPI ال   نعمالفقر محدد   

10.e.iiiال   نعم استبيان مجتمع األسعار للمسح األسري   
10.e.iv(يرجى التحديد) أساليب أخرى 

 ر:ھي نعم (أي تم تقدير خط الفقر غير الغذائي)، يرجى توضيح طريقة التقدي B.9إذا كانت إجابتك عن السؤال 11
11.a(أي عن طريق بناء سلة غير الغذائية) ال   نعم مباشر   
11.b(أي باستخدام حصة غذائية) ال   نعم غير مباشر   

  نھج االحتياجات األساسية غير الملباة  
 )13و  12ھي نعم، يرجى اإلجابة على األسئلة  b.2(إذا كانت اإلجابة على السؤال 

  األساسية غير الملباة لتقييم الفقر، يرجى التحقق من العنصر المعني باالحتياجات األساسية  إذا استخدم نھج االحتياجات12
 (يرجى وضع عالمة على نعم لكل ما ينطبق. يمكنك أيضا تحديد مكونات إضافية في إطار الجزء `أخرى`)

12.aال   نعم الوصول إلى المياه اآلمنة   
12.b ال   نعم الوصول إلى المرافق الصحية   
12.cال   نعم الحصول على الكھرباء   
12.d ال   نعم التعليم   
12.e ال   نعم الصحة   
12.f ال   نعم اإلسكان   
12.g ال   نعم البنية التحتية   
12.h(يرجى التحديد) أخرى 

   ال   نعم ھل وضع مؤشر للجمع بين مكونات االحتياجات األساسية؟13
13.aھو نعم، يرجى اإلشارة إلى كيفية تقدير األوزان المخصصة للمكونات: 13كان الجواب عن السؤال  إذا 

13.a.iال   نعم أوزان متساوية   
13.a.iiال   نعم بناء على نموذج إحصائي   

13.a.iii(يرجى التحديد) أخرى 
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  نھج متعدد األبعاد 

 )15و  14يرجى اإلجابة على األسئلة  ھي نعم، C.2(إذا كانت اإلجابة على السؤال 
 إذا تم استخدام نھج متعدد األبعاد، أي طريقة استخدمت لحساب14

14.a) تحليل مكونات رئيسيةPCA( ال   نعم   
14.b العد (أيAlkire-Foster( ال   نعم   
14.cال   نعم مجموعة غامضة   
14.d(يرجى التحديد) أخرى 

 ت لبناء مقياس الفقر (يرجى وضع عالمة على نعم لكل ما ينطبق. يمكنك أيضا تحديد مكونات إضافية في إطار الجزء `أخرى`)أية أبعاد استخدم15
15.aال   نعم معيار المعيشة   
15.b ال   نعم التعليم   
15.c ال   نعم الصحة   
15.d(يرجى التحديد) أخرى 

 بناء القدرات في إحصاءات الفقر
 وارد البشريةالم16

16.a(العدد) ما ھو عدد الموظفين في مؤسستكم؟ 

16.b .يرجى اإلشارة إلى عدد الموظفين وفقا ألعلى مستوى تعليمي  
 )a.14(يجب أن يطابق المجموع العدد المنصوص عليه في السؤال 

ماجستير فما 
 فوق

بكالوريوس 
أو ما 

 يعادلھا  

مدرسة 
 ثانوية 

مدرسة 
 ابتدائية

ر تعليم غي
المجموع نظامي

 (العدد) (العدد) (العدد) (العدد) (العدد) (العدد)
16.cال   نعم ھل لدى مؤسستكم إدارة أو فريق متعلق بتقييم الفقر وقياسه؟   
16.d(العدد) ما ھو العدد اإلجمالي للموظفين الذين يعملون في قضايا الفقر؟ 
16.eال   نعم فقر أو حضور الدورات المتعلقة بالفقر؟ھل لدى موظفيكم تعليم خاص حول قضايا ال   

16.e.1 16إذا كانت إجابتك عن السؤال.e  ھي نعم، يرجى تحديد عدد الموظفين الذين لديھم
 تعليم خاص حول قضايا الفقر أو حضروا دورات متعلقة بالفقر؟

 (العدد)

ولية في مجال ھل لدى مؤسستكم شراكة و / أو تتلقى استشارة من المنظمات الد17
   ال   نعم إحصاءات الفقر؟

17.a

ھو نعم، يرجى ذكر اسم (اسماء) منظمة شريكة  17إذا كان الجواب عن السؤال 
  (منظمات شريكة)

(أي البنك اإلسالمي للتنمية والبنك الدولي واألمم المتحدة وصندوق النقد الدولي،  
 وغيرھا)

 (يرجى التحديد)

17.bھو نعم، يرجى تقديم بعض التفاصيل حول مضمون  17سؤال إذا كان الجواب عن ال
 الشراكة و / أو االستشارات المتلقاة

 (يرجى التحديد)

  ما ھي المشاكل التي واجھتھا مؤسستكم أثناء تقدير إحصاءات الفقر؟ أو الصعوبات التي تمنع مؤسستكم من جمع إحصاءات الفقر؟ 18
 يمكنك أيضا تحديد صعوبات إضافية في إطار الجزء `أخرى`) (يرجى وضع عالمة على نعم لكل ما ينطبق.

18.a ال   نعم عدم كفاية الميزانية   
18.b(مثل المسوح) ال   نعم  االفتقار إلى مصدر البيانات   
18.c ال   نعم االفتقار إلى الدعم السياسي   
18.d ال   نعم عدم كفاية الموظفين   
18.eال   نعم منھجيةنقص في المعرفة ال   
18.f ال   نعم عدم وجود حزمة برامج   
18.g ال   نعم عدم الكفاءة في استخدام البرمجيات اإلحصائية ذات الصلة   
18.h(يرجى التحديد) أخرى 

   ال   نعم ھل تحتاج مؤسستكم إلى تدريب قصير األجل عن إحصاءات الفقر؟19

19.a ھو نعم، يرجى اإلشارة إلى الموضوعات التي  19إذا كان الجواب عن السؤال
 تحتاجھا مؤسستكم للتدريب في إطار إحصاءات الفقر؟

 (يرجى التحديد)

 (يرجى التحديد) ما ھي الجوانب القوية / أفضل الحاالت لمؤسستكم أثناء تقدير إحصاءات الفقر؟ 20
   ال   نعم فقر؟ھل يمكن لمؤسستكم أن تقدم تدريب قصير األجل حول إحصاءات ال21

21.a نعم، يرجى اإلشارة إلى الموضوعات التي يمكن  21إذا كانت إجابتك على السؤال
 لمؤسستكم أن توفر التدريب في إطار إحصاءات الفقر؟

 (يرجى التحديد)

يرجى تحديد أفضلية للغة للتدريبات حول بناء القدرات اإلحصائية في إحصاءات 22
   الفرنسية  اإلنجليزية   العربية : تفضيل الثالث)3: تفضيل الثاني، 2فضيل األول، : ت1الفقر (يمكن استخدام 

 الخطط المستقبلية والردود
   ال   نعم ھل يوجد في بلدكم برنامج/استراتيجية  للحد من الفقر محدد في خطة التنمية الوطنية؟23

23.a صيل البرنامج / ھو نعم، يرجى تقديم تفا 23إذا كان الجواب عن السؤال
 االستراتيجية؟

  

   ما ھي الخطط المستقبلية / االستراتيجيات لمؤسساتكم من حيث تقدير إحصاءات الفقر؟24
   يرجى تحديد تعليقاتكم وردودكم حول محتوى االستبيان25
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