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 من مكتب تنسيق الكومسيك مقدمة نبذة عن التخفيف من حدة الفقر
 تعريفاألساسية. ويعتمد  الفرد احتياجات ةتلبيموارد كافية لوجود  فتقار إلىاالعلى أنه  تعريف الفقر يتم

المصدر المستقى على بل و ، والتوقعات الثقافية، والزمان، الجغرافيا تتمثل في أساسيةات الفقر على مقوم
أكثر األساليب  ومنوفي هذا الصدد، تتباين األساليب المستخدمة في دراسة وضع الفقر في البلدان. . منه

 ،1,90 هو مثال،ال سبيل علىحدده البنك الدولي  الذيفخط الفقر  النقود، لغة الفقر لتعريفالمستخدمة 
يتم تعريف  كما. الحرارية الضرورية السعرات من األدنى الحد قيمة أو اليوم، في أمريكي دوالر1 3,10و

 ألممبدأ برنامج ا وفي هذا السياق، .الفقر باستخدام لغة غير نقدية تعكس وجهة نظر متعددة األبعاد
هذه المستويات  لقياس األبعاد المتعدد فقرال مؤشرالفقر مستخدًما  مستويات حسابفي  المتحدة اإلنمائي

حاالت الحرمان المتعددة للسكان  األبعاد المتعدد الفقر مؤشر يحددحيث  ؛2010في سياقات أوسع عام 
 ويعد مؤشر التنمية البشرية مؤشراً  المعيشة. ومستويات والتعليم، الصحة، أبعاد باستخدام تداخلها مدىو 

يتضمن أبعاد الصحة، والتعليم، ، و نامج اإلنمائي لألمم المتحدةللفقر يصدره البر  آخر غير نقدي
ومستويات المعيشة كما هو الحال في مؤشر الفقر المتعدد األبعاد؛ كما يركز مؤشر التنمية البشرية على 

 مكونات أخرى لتلك األبعاد.
 العالم في الفقر

 15,465 ة(ى أساس تعادل القوى الشرائيعل) للفردالناتج المحلي اإلجمالي يبلغ عند حسابه بلغة النقود، 
 المرتفع، الدخل لبلدان أمريكي دوالر 44.696 سجل قدفإن هذا المتوسط  ،2015دوالر أمريكي عام 

أمريكي لبلدان الدخل دون  دوالر 6.423و المتوسط، فوق الدخل أمريكي لبلدان دوالر 15.697و
 ثمة وتشير هذه األرقام إلى أنه (.1 الشكل) ضالمنخف الدخل لبلدان ريكيدوالر أم 1.645المتوسط، و

 الناتج المحلي اإلجماليبأعلى نصيب من  قطر دولة تحظىالبلدان؛ حيث  بين لفي الدخ ملحوظ تباين
للقيمة الدولية الحالية  وفقاً  دوالر أمريكي 143.788 يصل إلىل ة(على أساس تعادل القوى الشرائي) للفرد

 وفقاً  دوالر أمريكي 597,4أال وهو  ،منه نصيب بأقل الوسطى أفريقيا جمهورية تحظى بينما ،للدوالر
لى كما  .للقيمة الدولية الحالية للدوالر تتسع الفجوة بين بلدان الدخل المرتفع وبلدان الدخل المتوسط. وا 

لذا  تعلق بتوزيع الدخل داخل البلدان؛مشكالت عديدة تشاسعة بين البلدان، ثمة ختالفات وجود اجانب 
أقل بالنسبة لكثير من الناس، والسيما الذين يعيشون في  الفقر واحًدا من القضايا التي تشكل تحدياً  ظلي

 البلدان نمًوا.
 
 

                                                                 
1
دوالر أمريكي في اليوم بدال من العيش على  1,90م تعديل تعريف البنك الدولي " للفقر المدقع" على أن يُقصد بهذا التعديل العيش على أقل من ت  

ر تم تغييدوالر أمريكي في اليوم  ؛ األمر الذي يعكس آخر المستجدات التي طرأت على أطراف القوى الشرائية. وعلى غرار ذلك،  1,25أقل من 

 دوالر أمريكي. 2دوالر أمريكي في اليوم بدال من  3,10خط الفقر ليصبح 
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 ( األمريكي للدوالر )على أساس تعادل القوى الشرائية( )القيمة الدولية الحالية للفرد الناتج المحلي اإلجمالي: 1شكل 

 
وفقًا لمؤشرات التنمية العالمية للبنك الدولي. كومسيكمكتب تنسيق الأعده  :المصدر  

لغة النقود، خالل العقود الثالثة األخيرة. حسب البلدان، انخفضت مستويات الفقر، غلب وبالنسبة أل
فيما يتعلق بنسبة األفراد الذين ملحوظ تقدم حدث ، 2012و 1990وبالطبع، في الفترة ما بين عامي 

% لبلدان الدخل فوق 46والر أمريكي في اليوم؛ بينما وصلت النسبة إلى د 1.90يعيشون على أقل من 
، 1990% لبلدان الدخل المنخفض عام  70% لبلدان الدخل دون المتوسط، وكذا 45المتوسط، و

 2012في عام تلك  على التوالي، لمجموعات الدخل %47%، و19%، و 5إلى  انخفضت هذه النسبو 
بسبب ما شهدته  وق المتوسط، ثمة انخفاض هائل في مستويات الفقرففي بلدان الدخل ف .(2)الشكل 

في  مليون فرد من حالة الفقر 680الصين انتشلت الصين من انخفاض هائل على المدى البعيد؛ حيث 
% 10إلى 1980% في84معدالت الفقر المدقع بها من انخفضت ، كما  2010و 1981الفترة ما بين 

 .20132في 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
2
 اإليكونوميست،  

http://www.economist.com/news/leaders/21578665-nearly-1-b illion-people-have-been-taken-out-extreme-

poverty-20-years-world-should-aim, 25.04.2016. 
 

http://www.economist.com/news/leaders/21578665-nearly-1-billion-people-have-been-taken-out-extreme-poverty-20-years-world-should-aim
http://www.economist.com/news/leaders/21578665-nearly-1-billion-people-have-been-taken-out-extreme-poverty-20-years-world-should-aim
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دوالر أمريكي في اليوم )على أساس تعادل القوى  1,90بة عدد الفقراء الذين يعيشون تحت مستوى : نس2الشكل 
 ( 2012لعام  الشرائية

 
 المؤلفون وفقًا لمؤشرات التنمية العالمية للبنك الدولي. صممه: المصدر

 تزال بعض الف؛ على نحو يدعو إلى التفاؤل في أغلب البلدان مستويات الفقر وعلى الرغم من انخفاض
  .البلدان تشهد ارتفاعًا في مستوياته

 
 البلدان األعضاء بمنظمة التعاون اإلسالميالفقر في 
موقعها اختالف بحسب فيها منظمة التعاون اإلسالمي من بلدان تتباين مستويات التنمية مجموعة تتكون 

بلدان األعضاء بمنظمة التعاون دولة من أقل البلدان نمًوا هي من ال 48من بين  21علًما بأن  الجغرافي،
تعكس  األعضاء بلدان، فإن مستويات الناتج المحلي اإلجمالي للفرد داخل السياقفي هذا الو اإلسالمي؛ 

دوالر أمريكي )على أساس  143.788دوالر أمريكي و 954ما بين يتراوح ، إذ تكوينًا شديد التفاوت
فضاًل عن أن عدد من يعيشون . 20153( في لية للدوالروفًقا للقيمة الدولية الحا تعادل القوى الشرائية

مي يبلغ قرابة دوالر أمريكي في اليوم في البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسال 1.90تحت مستوى 
اون من إجمالي عدد سكان البلدان األعضاء في منظمة التع %21 ممثالً  ،مليون شخص 375

 اإلسالمي.
 

 البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالميالفقر المتعدد األبعاد في 
% من  79لها، يالحظ أن  مؤشر الفقر المتعدد األبعادمجموعة البلدان التي يتم حساب  وبالنظر إلى

ومن بين البلدان األعضاء  مدرجة ضمن هذه المجموعة.البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي 
من تعد  % منها22 ت قيمًا على مؤشر الفقر المتعدد األبعاد،سجلفي منظمة التعاون اإلسالمي التي 

% من بلدان الدخل 36% منها من بلدان الدخل دون المتوسط، بينما 42بلدان الدخل فوق المتوسط، و
                                                                 

3
 البنك الدولي، مؤشرات التنمية العالمية.المصدر:   
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فقر متعدد األبعاد في البلدان الغير أن نسب السكان الذين يعيشون في حالة  ؛( 12المنخفض ) الشكل 
. فبينما تبلغ نسبة فيما بين البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي ا كبيًرااألعضاء تختلف اختالفً 

% فحسب، تصل هذه النسبة في 1 كازاخستانفقر متعدد األبعاد في الالسكان الذين يعيشون في حالة 
جمااًل، %. 90النيجر إلى حوالي  ون البلدان األعضاء في منظمة التعاسكان  ربع ما يزيد عنيعاني و وا 

 .من الفقر المتعدد األبعاد اإلسالمي
: نصيب فئات مستويات الدخل في البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي من الفقر المتعدد األبعاد 3الشكل 

%() 

 
 2015و البنك الدولي،  2015المصدر: البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة، 

 
منظمة التعاون  بلدان منطقة في إجمالي معدل الفقر في، التعليم مراحل الحرمان من نسب إسهام تتراوح

سهام إ نسبةنفس بينما تتراوح  % ) في العراق(، 50.1كستان( و % ) في أوزبا 3.7ما بين  اإلسالمي
% ) في  83.9% )في موريتانيا( و  20.3الحرمان من الصحة في إجمالي معدل الفقر ما بين 

ما  هام الحرمان من مستوى المعيشة الكريمة في إجمالي معدل الفقرنسبة إس ين تتراوحكازاخستان(؛ في ح
  في أوغندا(.% ) 51.9في األردن( و% ) 3,5بين 
 

 البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالميفي مستويات التنمية البشرية 
العالم في الفترة  يوضح مؤشر التنمية البشرية أنه ثمة ارتفاع في مستويات التنمية البشرية في جميع أنحاء

. كما زاد  0,711إلى  0,597(؛ حيث ارتفع المتوسط العالمي من 4)الشكل  2015و 1990ما بين 
منظمة من أقل  في مستوىبينما ظل ، 0,616إلى  0,505متوسط منظمة التعاون اإلسالمي من 

يم التي سجلها مؤشر التنمية ومتوسط العالم خالل الفترة نفسها؛ علمًا بأن الق ،التعاون االقتصادي والتنمية
أقل البلدان نموًا. ومن ناحية أخرى،  البشرية لمنظمة التعاون اإلسالمي ال تعلو سوى القيم التي سجلتها

سة والعشرين األخيرة؛ اتسعت الفجوة بين منظمة التعاون اإلسالمي والبلدان النامية في السنوات الخم
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؛ مما يشير 2015نقطة في  0,044ا ارتفعت إلى ، بينم 1990نقطة فحسب في  0,008حيث سجلت 
 في البلدان النامية. تقدم أكثر سرعةإلى 
 

  2015-1990: االتجاهات في مؤشر التنمية البشرية، 4شكل 

 
 2015 المصدر: البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة،

 ظر عن معدل سكانها.ملحوظة: المتوسط غير مرجح؛ حيث تمتلك كل بلد في المجموعة نفس القيمة بغض الن
التطور الذي يحرزه مؤشر التنمية البشرية بالدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي  5شكل يوضح 

التحسن الذي شهدته  يدل على. كما 2015و 1990بين ما في الفترة المنخفض في مجموعات الدخل 
قيمه ترتبط ارتباطًا وثيقًا  كل مجموعة من مجموعات الدخل في الفترة ذاتها. ويشير بوضوح إلى أن

بمستوى الدخل؛ حيث ترتفع قيم مؤشر التنمية البشرية على نحو ثابت مع ارتفاع مستوى دخل مجموعة 
من البلدان. وتعرض بلدان الدخل المرتفع وبلدان الدخل فوق المتوسط اتجاهات لمؤشر التنمية البشرية  

بلدان الدخل دون المتوسط وبلدان الدخل المنخفض  ق متوسط منظمة التعاون اإلسالمي؛ بينما تسجلتفو 
  قيمًا أقل انخفاضًا بالمقارنة إلى متوسط منظمة التعاون اإلسالمي.
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-1990: اتجاهات مؤشر التنمية البشرية للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي لمجوعات الدخل، 5شكل 
2015 

 

 
 2015ج اإلنمائي لألمم المتحدة، البرنام أصدره المؤلفون، في المصدر:

 ملحوظة: المتوسط غير مرجح؛ حيث تمتلك كل بلد في المجموعة نفس القيمة بغض النظر عن معدل سكانها.
 

 هداف التنمية المستدامةوأ 2030 لتنمية المستدامةا أجندة
 لأللفية عن طريقخطة األهداف اإلنمائية من  االنتقالتحقيق إلى  2030أجندة التنمية المستدامة تهدف 

البلدان  تواجه األهداف اإلنمائية لأللفية على التحديات التي بينما تركزتحقيق أهداف التنمية المستدامة. ف
النظر عن بغض  كافة لبلدانا تخص للتنمية أكثر شموالً  أجندة 2030أجندة التنمية المستدامة  تعدالفقيرة؛ 

 .مستوى التنمية فيها
 

نمائية لأللفية، أحرز العالم تقدًما هائاًل؛ بيد أن استئصال شأفة الفقر قد ظل واحدًا ومنذ تبني األهداف اإل
من التحديات العالمية الرئيسية أمام التنمية المستدامة؛ فضاًل عن تصدره قائمة أهداف التنمية المستدامة 

 وضع نهاية لجميع صور الفقر في كل مكان." بهدف "
 
تواجه البلدان األعضاء في تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية تتركز حول إن التحديات الرئيسية التي  

عدم االفتقار إلى اإلرادة السياسية لتحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية وااللتزام بها، وضعف البنية التحتية،  و 
المناسبة، والوضع ، واالفتقار إلى وجود الموارد المالية بما في ذلك قدرات التنفيذ القدرات المؤسسيةكفاءة 

وعدم وجود بيئة واالفتقار إلى نمو يشمل كافة المجاالت، ، ، وسوءاألوضاع التجاريةاالقتصادي العالمي
يع تنمية القطاع وتشج ، لجذب االستثمارات _ بسبب الصراعات والتحديات الناجمعة عن الكوارث_مواتية
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التحديات التي  ة القصوى، أخذا في االعتبارإال أن تنفيذ أهداف التنمية المستدامة له األهمي. الخاص
 .واجهت تنفيذ األهداف اإلنمائية لأللفية، والسياقات األكثر طموًحا ألهداف التنمية المستدامة

 
إنجاح تنفيذ أهداف التنمية الحاسمة وراء عوامل تهتم اهتماما كبيرا بالعلى الحكومات أن ينبغي  ،ومن ثم

يل، والحوكمة، وتماسك السياسات. كما و اء القدرات، والبيانات والرصد، والتمالتي تتمثل في بن، و المستدامة
هام في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة من خالل التنفيذ  بدور جهات الدولية واإلقليمية الفاعلةضطلع الست

 العملي للغايات واألهداف.
 

 الجهود المبذولة تحت مظلة الكوسيك
 المعني بالتخفيف من حدة الفقر االجتماع السابع لفريق العمل 
باعتبارها مكونًا جوهريًا لسياسة التنمية القومية، ونظرًا ألن تغطية من أهمية لحماية االجتماعية لما لنظرًا 

 تم تخصيصالمجموعات الضعيفة تعد واحدة من التحديات التي تواجه برامج الحماية االجتماعية، 
 فبراير/ شباط 11لمعني بالتخفيف من حدة الفقر الذي انعقد في االجتماع السابع لفريق عمل الكومسيك ا

االجتماع، نظر  خالل هذاو  .برامج الحماية االجتماعية للمجموعات الضعيفة موضوعلمناقشة  2016، 
نفاذ المجموعات الضعيفة لبرامج الحماية االجتماعية في البلدان " المعنونةتحليلة الدراسة الالمشاركون في 

تم كما ." 2015اآلفاق المستقبلية للفقر لعام  في" تقريركذا "، و ي منظمة التعاون اإلسالمياألعضاء ف
النقاشات أثناء االجتماع بالعروض المقدمة من الدول األعضاء، والمنظمات الدولية، والمنظمات  إثراء

 غير الحكومية.
 

ي بقاعدة عريضة من برامج وعلى وجه العموم، تتمتع البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالم
المساعدة االجتماعية، والتأمين االجتماعي، وسوق العمل؛ بيد أن تغطية الفقراء والمجموعات الضعيفة في 

األزمة اندالع منذ و  المجتمع ال تزال تتم بشكل غير كامل، بل ينعدم وجودها في بعض األحيان.
ن االجتماعي في بعض دول منظمة التعاون االقتصادية العالمية، ارتفع اإلنفاق على شبكات األما

لى 11.9% من إجمالي اإلنفاق قبل األزمة إلى  10.1اإلسالمي في المجمل من  % أثناء األزمة ، وا 
% من إجمالي الناتج المحلي على التوالي(. فإن البلدان 4.59%، و4.44 %،4.16% بعد ذلك )12.5

معايير  أوسعت نطاق، مثل مصر واليمن، قد في مجموعات الدخل المنخفض أو الدخل دون المنخفض
التأهيل لحصة الغذاء المدعوم والتحويالت النقدية للسكان الضعفاء، مما أدى إلى زيادة نفاذ الفقراء 

 ، في أغلب البلدان األعضاء، يظلاإلنفاق على الحماية االجتماعيةغير أن  ها.والسكان الضعفاء ل
 ت.منخفضًا نسبيًا في الكثير من الحاال
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على الرعاية الصحية، فإن  ،في بعض األحيان ،فضاًل عن ذلك، على الرغم من إنفاق الحكومة الهام
للحصول  ألن يتكبدوا مبالغ طائلةاألغلبية العظمى للناس عبر بلدان منظمة التعاون اإلسالمي معرضون 

في  ،الدفع المسبقالخدمات الصحية؛ حيث إن غياب سهولة الوصول إلى الرعاية الصحية وبرامج  على
قد أجبر األسر المنخفضة الدخل على إنفاق نصيب أساسي من دخولها على الخدمات  ،الكثير من البلدان

الوقوع أغلب األحيان إلى  الصحية على حساب مقومات أساسية أخرى، مثل الغذاء، مما يعرضها في
 الفقر. دائرة بشكل أكبر في

 
أمين االجتماعي في البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي؛ ولقد ثبت عدم فعالية تغطية برامج الت

 وجدير بالذكر أنفثمة مستويات عالية من العمالة غير الرسمية في منطقة منظمة التعاون اإلسالمي. 
% من سكان دول منظمة التعاون اإلسالمي، أما 30 برامج التأمين االجتماعي الرسمي ال تغطي سوى

 .توجد في القطاع غير الرسميف ،ةالمجموعات المتبقي
 

وفي بلدان منظمة التعاون اإلسالمي، تستهدف برامج المساعدة االجتماعية، وبرامج شبكة األمان 
االجتماعي الفقراء والضعفاء؛ بيد أن السكان األثرياء يشكلون أيضًا نصيبًا هائاًل من المنتفعين بشبكة 

ال أغلب برامج المساعدة االجتماعية في بلدان منظمة التعاون اإلسالمي األمان االجتماعي. كما أن 
الفئة الدنيا )المجموعات األكثر فقرًا(، بينما تغطي بعض البرامج % من 20 أكثر منتغطية تتمكن من 

%( من الفئات العليا. وبمقارنة مناطق أخرى حول العالم، يتضح  12-11يصل إلى ) اجوهري جزءا
: ففي بالمنتفعينج المساعدة االجتماعية وبرامج شبكة األمان االجتماعي فيما يتعلق ضعف أداء برام

أو أكثر من المنتفعين بشبكة األمان  ،% على األقل30جميع المناطق األخرى، تشكل الفئات الدنيا 
 .  %36 ما يبلغبـالعالم  جزر الكاريبياالجتماعي، بينما تتصدر أمريكا الالتينية و 

 
ة أمام المجموعات الضعيفة للوصول يتتمثل بعض التحديات الرئيسلمعوقات المذكورة أعاله، في إطار او 

 إلى برامج الحماية االجتماعية بين بلدان منظمة التعاون اإلسالمي فيما يلي:
  إلى الخدمات األساسية، وال سيما الخدمات التعليمية وخدمات الرعاية بصورة كافية الوصول عدم

 الصحية،
 تصميم برامج شبكة األمان  عندفريق بين القادرين على العمل وغير القادرين عليه عدم الت

 االجتماعي،
 اإلنفاق العام على سياسات الحماية االجتماعية و عدم كفايته. انخفاض 
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خلص االجتماع السابع لفريق العمل المعني بالتخفيف من حدة الفقر إلى في ضوء هذه التحديات، ف
 الخاصة بالسياسات: التوصيات التالية

تعزيز رسمية األعمال في سوق العمل من خالل خلق بيئة تنظيمية لتيسير تحويل األعمال ذات  .1
الطابع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي، وزيادة إنتاجية المعينين بشكل غير رسمي والعاطلين 

 تنمية األعمال.لفترات طويلة من خالل برامج التدريب وتنمية المهارات، وخدمات االئتمان و 
 .تعزيز تغطية الرعاية الصحية الحرة والعالمية للمجموعات الضعيفة .2
وضع برامج شبكة األمان االجتماعي خاصة لتحسين إمكانية نفاذ األطفال الضعفاء للخدمات  .3

 .الصحية والتعليمية بغية منع انتقال ظاهرة الفقر بين األجيال
بغية توفير حد أدنى من الدخل بشكل منتظم  تصميم برامج خاصة لشبكة األمان االجتماعي .4

، وكبار السن الذين ال معاش واألسر المعيشية التي تعيلها المرأة  ل ذوي اإلعاقة،للعاطلين ) مث
كذا وضع برامج لشبكة األمان االجتماعي ) بما في ذلك برامج التنشيط( للقادرين على لهم(، و 
 العمل.

 الكومسيك موقععلى  روض المقدمة أثناء هذا االجتماعوالع ن االطالع على فعاليات االجتماعويمك
 .)www.comcec.org(اإللكتروني الخاص بها 

 

 االجتماع الثامن لفريق العمل المعني بالتخفيف من حدة الفقر 
ألخيرة، كما أنها تعد واحدة احتلت الهجرة القسرية مكانًا هامًا على قائمة خطة التنمية في السنوات ا 

عمال الخاص بالفقر في البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي؛ حيث من أهم بنود جدول األ
 36إن منشأ قرابة ثلثي المهاجري الهجرة القسرية في الدول األعضاء لمنظمة التعاون اإلسالمي ) 

عاون اإلسالمي ما يزيد عن نصف مليون نسمة(، كما تستضيف البلدان األعضاء في منظمة الت
 %( الالجئين وطالبي حق اللجوء على مستوى العالم.55)
 

االجتماع الثامن لفريق العمل المعني بالتخفيف من حدة  ، انعقد أهميةما لهذه القضية من ونظرًا ل
 " الهجرة القسرية في البلدان وموضوعهقرة، تركيا أن، 2016تشرين ثاني، نوفمبر/  3في  الفقر

البلدان المضيفة."  تبناهت لذيالسياسات اب الخاص طاراإلاألعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي: 
الهجرة القسرية في البلدان  المشاركون في الدراسة التحليلة المعنونة " خالل هذا االجتماع، نظر

" ، المضيفة البلدان السياسات الذي تتبناهب الخاص اطاراإلاألعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي: 
." تم إثراء النقاشات أثناء االجتماع بالعروض 2016وكذا في " تقرير اآلفاق المستقبلية للفقر لعام 

 المقدمة من الدول األعضاء، والمنظمات الدولية، والمنظمات غير الحكومية.
 

http://www.comcec.org/
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من البلدان  ، هيسوريا، وأفغانستان، والصومالإن البلدان الثالثة األكثر توريدا لالجئين، أال وهي 
نصف تدفقات مهاجري  مسؤولة عما يقرب منأنها األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، كما 

الهجرة القسرية في العالم؛ حيث إن أغلب مهاجري الهجرة القسرية القادمين من البلدان األعضاء في 
ين بصفة % مسجل74 : فنسبةمنظمة التعاون اإلسالمي يستقرون في البلدان األعضاء األخرى
 % من86فعلى سبيل المثال،   4.الجئين في البلدان الشقيقة األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي

تحت حماية البلدان المجاورة، مثل يعيشون مليون الجىء  4,9 إجمالي الالجئين السوريين والبالغ
 تركيا، واألردن، ولبنان.

 
نهجًا مختلفة فيما يتعلق بالمساعدة اإلنسانية  اتبعت البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي

والحماية؛ حيث تبنى عدد قليل منها، من بين البلدان األخرى األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، 
قانونية لتوفير الحماية لمهاجري الهجرة القسرية؛ في حين أن األطر القانونية الحالية ال تسمح  اأطر 

عتبر محدودية الحصول على وضع اإلقامة القانونية في تلبلدان المضيفة. و باإلقامة لفترات طويلة في ا
التصاريح قسرية من السكان؛ حيث إن العديد من البلدان باعثًا رئيسيًا للفقر بين مهاجري الهجرة ال

 الخدمات الرئيسية.بالحصول على وال سيما فيما يتعلق  ،مشكالتينجم عنها المؤقتة 
 

أوسماتهم  قة حول عدد مهاجري الهجرة القسريةالقومية إلى اإلحصائيات الدقيالحكومات  أغلب تفتقر
في بالدهم؛ حيث يعد ذلك أولى الخطوات وأكثرها أهمية حتى يتسنى للحكومات صياغة سياسات 

دخالها حيز النفاذ بغية خدمة الضيوف والالجئين من السكان. بيد أنه في ظل تدفقات  ،أفضل وا 
 للحكومات المضيفة االضطالع بالمسؤوليات المتعلقةيستحيل  ،سعة النطاقالهجرة القسرية الوا

  والدمج على أكمل وجه. لتسجيل، واالستقبال،با
 

وأسرهم االفتقار إلى سبل كسب  ية التي تواجه مهاجري الهجرة القسريةومن بين التحديات الرئيس
هم التعليم؛ حيث إن توفير كما أن له تداعيات على صعوبة حصولهم على السكن و تلقي، العيش

التشريعات والضوابط الضرورية التي تعطي أصحاب العمل والهيئات صالحيات لتوظيف هؤالء 
ففي أغلب الحاالت، تستدعى الحاجة  قد تكون غير كافية.ورفع وعيهم بتلك الضوابط  ،المهاجرين

تماد  والمهارات الخاصة وجود تدابير داعمة أخرى، مثل سياسات تساعد على االعتراف بأوراق االع
، أو لتساعدهم على تعلم اللغة المحلية أو االرتقاء بما لديهم من مهارات حتى يتم تلبية بالمهاجرين

 احتياجات السوق المحلي.
                                                                 

 " إحصائيات السكان"، لالجئينالمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون ا  4
 

http://www.unhcr.org/ar/
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خلص االجتماع الثامن لفريق العمل المعني بالتخفيف من حدة الفقر إلى التوصيات التالية الخاصة 
 بالسياسات:

في البلدان المضيفة، كما يعزز تشريعات القومية مع ال تماشىات يسياسللمناسب وضع إطار  .1
تلبية كذا قدراتها المؤسسية والبشرية بغية إدارة مجموعة متنوعة من تدفقات الهجرة القسرية، و 

 احتياجات المهاجرين.
المساكن بتكلفة ميسورة بغية الحد من ظاهرة عدم كفاية تسهيل الحصول على مسكن آمن و  .2

لعبء االقتصادي على كل من المهاجرين والمجتمعات المضيفة، وكذا السماح اخفض و 
 للمهاجرين بالمشاركة الفاعلة في الحياة اليومية بالبلد المضيفة.

العمل، ووضع زيادة فرص دخول مهاجري الهجرة القسرية سوق العمل من خالل توفير تصاريح  .3
 تعزيز االكتفاء الذاتي. لمن أج برامج ترمي إلى النهوض بما لديهم من مهارات

ضمان حصول مهاجري الهجرة القسرية على الخدمات الصحية والتعليمية من خالل القضاء على  .4
  الحواجز العملية بما في ذلك التباينات اللغوية، وتكاليف الخدمات.

جمع بيانات موثوق فيها عن سكان الهجرة القسرية لزيادة فعالية وضع السياسات ورصدها، وكذا  .5
 مليات التقويم.ع

م، والدعم الدولي الشامل، وكذا حشد مؤسسات وموارد منظمة التعاون الدعم المستدا تبني سياسة .6
 اإلسالمي في عملية التخفيف من حدة الفقر.

/ إبريل 6 3في  لفريق العمل المعني بالتخفيف من حدة الفقرومن المقرر انعقاد االجتماع التاسع 
موضوعه " سوء التغذية في البلدان األعضاء في منظمة التعاون  ، على أن يكون 2017، نيسان 

 ."الوقوع في شراك الفقراإلسالمي: 
 
 إدارة دورة المشروعات( تمويل مشروعات الكومسيك( 

 الكومسيك، استراتيجيةأداة أخرى هامة لتنفيذ  التي تعد مشروعات الكومسيك دورة من خالل إدارة
فريق العمل المعني بالتخفيف من حدة الفقر ومؤسسات في  المسجلة تستطيع البلدان األعضاء

منظمة التعاون اإلسالمي العاملة في المجال االقتصادي أن تقترح مشروعات تعاون متعددة 
  .األطراف

تنفيذ جاري ، 2015التي أطلقت في سبتمبر/ أيلول  اتلمشروعتسليم ال وفي إطار الدعوة الثالثة
 :  دونيسياإنالمشروع التالي المقدم من 

  المشروع اإلندونيسي بعنوان "إطالق مبادرات محلية للتخفيف من حدة الفقر من خالل
معيشة مجتمعية مستدامة في البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي. ويهدف 

في األساس إلى وضع نموذج مجتمعي محلي للتخفيف من حدة الفقر المشروع هذا 
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المتأخرة بالتعاون مع البلدان الشريكة: ماليزيا المناطق وفي  للفقراء عبر الحدود القطرية
 وتركيا.

مكتب تنسيق الكومسيك بالفعل الدعوة الرابعة  ، أطلق2017في  ولتنفيذ المشروعات الجديدة
 . 2016لتسليم المشروعات في سبتمبر/ أيلول 

 
 برامج مستمرة أخرى للتخفيف من حدة الفقر تحت مظلة الكومسيك 

صندوق  :وهي أاللتخفيف من حدة الفقر تحت مظلة الكومسيك، لمج أخرى يجري تنفيذها برا وثمة
 ، والبرنامج الخاص لتنمية أفريقيا)تحت مظلة البنك اإلسالمي للتنمية( التضامن اإلسالمي للتنمية

في  ، والبرنامج الخاص بالتعليم والتدريب المهني للدول األعضاء)تحت مظلة البنك اإلسالمي للتنمية(
، وبرنامج القطن الخاص بمنظمة التعاون )تحت مظلة مركز أنقرة( منظمة التعاون اإلسالمي

 اإلسالمي.
مع القرار ذي  اً شياتم، وذلك بوصفه صندوقًا خاصاً  ةصندوق التضامن اإلسالمي للتنميإنشاء تم  -

ك اإلسالمي للتنمية البن داخلالقمة اإلسالمي الصلة الصادر عن الدورة االستثنائية الثالثة لمؤتمر 
القدرة اإلنتاجية تعزيز . وقد أنشئ الصندوق بغرض التخفيف من حدة الفقر من خالل 2007عام 

وخفض األمية، واستئصال شأفة األمراض واألوبئة، وخصوصًا المالريا والتدرن الرئوي  للفقراء،
الميزانية المطلوبة بلغ وت )السل(، وفيروس نقص المناعة البشرية/ اإليدز داخل البلدان األعضاء.

تم إنشاء الصندوق في صورة وقف، أي أن األنشطة مليار دوالر أمريكي.  10ندوق من الص
يمكن تمويلها فحسب من األرباح  صندوق التضامن اإلسالمي للتنميةوالمشروعات تحت مظلة 

صول عليها التي تم الحصول عليها من موارد رأس المال. وتقدر إجمالي اإلسهامات التي تم الح
صندوق ضعت تحت مظلة وتشمل البرامج الرائدة التي و  أمريكي حتى اآلن.  رمليار دوال 2,48

برنامج محو األمية ، و برنامج دعم مشروعات التمويل متناهي الصغر: التضامن اإلسالمي للتنمية
ددة للفقراء. وبرنامج الطاقة المتج األمومة، أنقذوابرنامج القرى المستدامة، وبرنامج و ، المهنية
تم مصادقة وقد  .والسيما في أقل الدول األعضاء نمواً  ،عمل هذه البرامج في بلدان مختلفةوحاليًا ت

مليون دوالر أمريكي لتمويل هذه  665غ قدره على مبل التضامن اإلسالمي للتنميةصندوق 
اإلسالمي  صندوق التضامنوقد تم توجيه جزء كبير من تمويل  ..% منه 25 تم سداد ،البرامج
. أما بلغة ألفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، ثم وسط آسيا، ثم منطقة أسيا والشرق األوسط للتنمية
ت، تم توجيه الجزء الرئيسي من تمويل صندوق التضامن لتنمية الريف، ولقطاعي التعليم القطاعا

    والصحة، وللتمويل متناهي الصغر.
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ِضع تماشيًا مع القرار ذي الصلة الصادر  و برنامج آخره، فالبرنامج الخاص لتنمية أفريقيا أما - و 
عن الدورة االستثنائية الثالثة لمؤتمر القمة اإلسالمي من أجل التخفيف من حدة الفقر في الدول 

، إلى 2008يهدف البرنامج، الذي بدأ عام و . منظمة التعاون اإلسالمياألفريقية األعضاء ب
. المستدام، وتعزيز التكامل اإلقليمي تشجيع النمو االقتصاديو الفقر، محاربة  اإلسهام الفاعل في

 حتى مليار دوالر أمريكي. و  12يبلغ رأس المال المستهدف للبرنامج الخاص لتنمية أفريقيا و 
  %. 54 بمعدل سداد يبلغ، مريكيأدوالر مليار   2,7بلغ إجمالي اإلنفاق  ، اآلن

، فقد هني للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالميالبرنامج الخاص بالتعليم والتدريب الم أما -
إلى رفع جودة التعليم المهني  ،بشكل أساسي ،. ويهدف البرنامج2009أطلقه مركز أنقرة عام 

ألفراد في الدول األعضاء. وقد أمام اوتعزيز الفرص  ،والتدريب في القطاعين العام والخاص
يشتمل على  ا مختلفاواقتصادي يااجتماع اامجبرن 25 من خاللأ طِلقت برامج بناء القدرات 

البرنامج الخاص بالتعليم والتدريب المهني للدول األعضاء في موضوعات فرعية داخل إطار 
 منظمة التعاون اإلسالمي.

على  الكومسيك في دورتها الثانية والعشرين صادقتوفي إطار مبادرة منظمة التعاون اإلسالمي للقطن، 
بهدف تعزيز وذلك ، (2011 – 2007منظمة التعاون اإلسالمي بشأن القطن )لالخمسية  عملالخطة 

ة للقطن، وخاصة في الدول األعضاء المنتج بين /في االتكنولوجيوتبادل ، يةاالستثمار المشاريع التجارة، و 
 .2016 عام نهايةبحلول البرنامج قارة أفريقيا. وستنتهي مدة 
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