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 موجز مكتب تنسيق الكومسيك للتخفيف من حدة الفقر

 :
ً
 املقدمةأوال

 
 
  يعتبر التخفيف من حدة الفقر عنصرا

 
من عناصر التنمية االقتصادية واالجتماعية. وعلى الرغم من أن معظم  هاما

 البلدان النامية شهدت تقدم
 
 كبير  ا

 
في التخفيف من حدة الفقر في العقود املاضية، فإن مستويات الفقر ال تزال مرتفعة  ا

ف تمثل ما يقرب من نصعلى وجه الخصوص البلدان الواقعة في أفريقيا جنوب الصحراء وآسيا و في العديد من البلدان. 

بعين دولة في قائمة البلدان األقل إجمالي الفقراء الذين يعيشون في البلدان النامية. وواحدة وعشرون من أصل ست وأر 

 
 
 هي دول أعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، ويعتبر الفقر مشكلة خطيرة للغاية في هذه البلدان.في العالم نموا

األخير إلى تعطيل االقتصادات وتفاقم حالة الفقر على مستوى العالم. والشلل  19-وقد أدى تفش ي فيروس كوفيد 

 من
 
على شكل  انعكسو جوانب الحياة اليومية بسبب تفش ي املرض له آثار مدمرة على االقتصاد العالمي،  الذي أصاب كثيرا

معظم الشركات تواجه صعوبات في مواصلة أنشطتها، وفقد عدد كبير من أصبحت ركود وتقلص في حجم االقتصاد. و 

بسبب  ة بالنسبة للفقراء باهظة الثمنوأصبحت املنتجات الغذائي األشخاص وظائفهم. وأصبح وضع الفقراء أكثر هشاشة.

ركود األعمال في قطاع الزراعة نتيجة التدابير املتخذة، مثل قيود السفر وحظر التجول والحجر الصحي وغير ذلك. لذلك، 

تمال أن احإلى  تشير التقديراتو من املتوقع أن يؤدي الوباء إلى تفاقم أعداد الفقراء في جميع أنحاء العالم في الفترة املقبلة. 

مليون فقير إضافي على مستوى العالم؛  120بانضمام حوالي  1998الوباء في أول زيادة في الفقر العالمي منذ عام  يتسبب

 .1منهم يعيشون في جنوب آسيا 60٪

وارتفاع معدالت االستشفاء والوفيات الناجم عنه؛ إلى اعتماد معظم البلدان  19-لقد أدى االنتشار السريع لكوفيد 

 دولية، وإغالق املدارس وأماكن العمل،السفر الضوابط  -على سبيل املثال ال الحصر  -بما في ذلك  ،العديد من التدابير

 وقيود على النقل العام، وقيود على الحركة الداخلية إلخ. وفرض قيود على التجمعات واملناسبات العامة،

وهذه التدابير املتطرفة التي تم اتخاذها الحتواء انتشار فيروس كورونا، وهي بالطبع ضرورية ملنع أو إبطاء عدوى 

البطالة،  ة فيإلى زيادة حاد تكانت لها آثار سلبية كبيرة على كل من العرض والطلب على السلع والخدمات، وأد ؛الفيروس

إلى أعمق أزمة اقتصادية منذ الكساد الكبير  19-وإلى تراجع كبير في النشاط االقتصادي العالمي. لقد أدت جائحة كوفيد

.1929عام 
 
 ، وأصابت بشكل غير متناسب الفئات األكثر ضعفا

هناك العديد من القطاعات التي تضررت بشدة من الوباء، تمتد من اإلنتاج الصناعي إلى التعليم والزراعة، وقطاعات  

الصحة والنقل والسياحة على وجه الخصوص. وهذه الصعوبات االقتصادية غير املتوقعة ترهق ميزانيات البلدان، 

لذين فقدوا وظائفهم، أو التجار والشركات الصغيرة واملتوسطة وتضيف صعوبات أمام تقديم املساعدة الالزمة للفقراء وا

 الحجم ملواجهة حجمها التجاري املتناقص.

 :
ً
 الجهود املبذولة للتخفيف من حدة الفقر في إطار الكومسيكثانيا

 القضاء على الفقر املدقع والجوع في البلدان األعضاء هو الهدف االستراتيجي الستراتيجية الكومسيك في مجال

التي تقود إلى الزيادة املرعبة في عدد الفقراء على  19-التأثيرات املدمرة لـكوفيد وفي مواجهةالتخفيف من حدة الفقر. 

                                                           
1 https://blogs.worldbank.org/opendata/updated-estimates-impact-covid-19-global-poverty-looking-back-2020-and-

outlook-2021 

https://twitter.com/intent/tweet?text=COVID-19+is+likely+to+cause+the+first+increase+in+global+poverty+since+1998&url=https://blogs.worldbank.org/opendata/impact-covid-19-coronavirus-global-poverty-why-sub-saharan-africa-might-be-region-hardest/?cid=EXT_WBBlogTweetableShare_D_EXT&via=worldbank
https://blogs.worldbank.org/opendata/updated-estimates-impact-covid-19-global-poverty-looking-back-2020-and-outlook-2021
https://blogs.worldbank.org/opendata/updated-estimates-impact-covid-19-global-poverty-looking-back-2020-and-outlook-2021
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كرست مجموعة عمل الكومسيك املعنية بالتخفيف من حدة الفقر االجتماعين الذين عقدتهما في عام  ؛مستوى العالم

 ملناقشة اآلثار االجتماعية واالقتصادية للوباء. 2021

وفي هذا السياق، عقدت مجموعة عمل الكومسيك املعنية بالتخفيف من حدة الفقر منذ الدورة السادسة والثالثين 

 .19-ا السادس عشر مع التركيز على اآلثار االجتماعية واالقتصادية لتفش ي فيروس كوفيدللكومسيك، اجتماعه

وآثاره الضارة على عدم املساواة االجتماعية واالقتصادية في البلدان األعضاء في منظمة التعاون  19-كوفيد -أ

 )االجتماع السادس عشر ملجموعة العمل املعنية بالتخفيف من حدة الفقر(: اإلسالمي

 19-تحت شعار "كوفيد 2021مايو  24نعقد االجتماع السادس عشر ملجموعة عمل الكومسيك للحد من الفقر في ا

 وآثاره السلبية على عدم املساواة االجتماعية واالقتصادية في البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي".

إعداد تقرير بحثي بنفس املوضوع من أجل عقد اجتماعين متتاليين من اجتماعات مجموعة عمل  ى جر قد و  

وبينما تم تقديم النسخة األولى من التقرير إلى  الكومسيك للتخفيف من حدة الفقر )السادس عشر والسابع عشر(.

تقديم النسخة النهائية من  ، سيتمTCWGاالجتماع السادس عشر ملجموعة عمل الكومسيك للتخفيف من حدة الفقر 

الهدف الرئيس ي من و . 2021الذي سيعقد في أكتوبر  TCWGالتقرير إلى االجتماع السابع عشر ملجموعة عمل الكومسيك 

، والتحديات الرئيسية للدول األعضاء، وتسليط الضوء على فجوات 19-الدراسة هو مراجعة االتجاهات العاملية في كوفيد

لقضايا اإلحصائية ذات الصلة، وتقييم السياسات الحالية، والخروج في النهاية ببعض التوصيات البيانات الرئيسية وا

 املهمة.

يسلط مشروع التقرير الضوء على أن طبيعة الصدمات التي تضرب البلدان النامية أثناء الوباء لها بعض السمات 

أبعاد مختلفة. وهذه املخاطر هي أيضا وثيقة الصلة  فياملحددة التي تؤدي إلى تراكم املخاطر االجتماعية واالقتصادية 

بمعظم دول منظمة التعاون اإلسالمي. تعتبر الخسائر املتوقعة واملقدرة في الدخل / اإلنتاج كبيرة بالنسبة لالقتصادات التي 

املالية  اتتعتمد بشكل كبير على صادرات السلع، وعائدات السياحة، والتحويالت املالية، وكذلك للبلدان ذات القدر 

املحدودة. ومن املتوقع كذلك، أن يؤدي االنتعاش املتوقع بعد الخسائر األولية الحادة إلى إحداث أضرار دائمة على الوضع 

مثل العمال ذوي املهارات املتدنية والنساء والشباب. وهذه اآلثار غير املتكافئة  -االجتماعي واالقتصادي للفئات املحرومة 

 اص على الفقر واملساواة بين الجنسين والتعليم والحماية االجتماعية والالجئين / النازحين داخليتعود بالضرر بشكل خ
 
 ا

وسكان األحياء الفقيرة ونتائج سوق العمل والتحويالت والتجارة الدولية وأسعار السلع وانعدام األمن الغذائي وأبعاد 

 السياحة في اقتصادات منظمة التعاون اإلسالمي.

 www.comcec.orgاح على موقع الكومسيك على اإلنترنت. التقرير مت

 تمويل مشروع الكومسيك -ب

املشاريع املمولة في إطار تمويل و ( األداة الهامة األخرى الستراتيجية الكومسيك. CPFيعتبر تمويل مشروع الكومسيك ) 

 إلى التعاون متعدد األطراف، ويجب تصميمها وفق تحتاج مشروع الكومسيك
 
لألهداف والنتائج املتوقعة التي حددتها  ا

http://www.comcec.org/
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 االستراتيجية في قسم التخفيف من حدة الفقر. وهذه املشاريع تلعب أيض
 
 أدوار  ا

 
ات التي مهمة في تحقيق توصيات السياس ا

 فيف من حدة الفقر.بالتخ ةصاغتها الدول األعضاء خالل اجتماعات مجموعة العمل املعني

في إطار الدعوة السابعة لتقديم مقترحات املشاريع، تم اختيار ثالثة مشاريع ليتم تمويلها من قبل مكتب تنسيق 

. ومع ذلك، لم تكتمل هذه املشاريع بعد بسبب التأخير الناجم عن قيود السفر الدولية التي 2020الكومسيك في عام 

 .2021من املتوقع أن يتم االنتهاء من هذه املشاريع في عام . وبالتالي 19-فرضتها جائحة كوفيد

هدف يمشروع بنين تحت عنوان "تجريب التعليم والتدريب التقني واملنهي في بلدان منظمة التعاون اإلسالمي املختارة"؛ ف 

تراتيجية مع اس إلى ضمان حوكمة مؤسسية أفضل وإدارة فعالة ملؤسسات التعليم والتدريب التقني واملنهي بما يتماش ى

ات في املشروع، التخطيط لزيارة دراسية إلى غامبيا لتعلم املهار  وقد تم تطوير النظام، بالشراكة مع غامبيا والنيجر وتركيا.

التي تم التفكير فيها في مؤسسات التعليم والتدريب املنهي والفني الغامبي وملراقبة العالقة بين املتطلبات الصناعية واملناهج 

 على تعلم االستراتيجيات ونماذج الحوكمة وعمليات التنفيذ الدراس
 
ية املوجهة نحو العمل. كما تم التخطيط للتدريب أيضا

 الخاصة بنظام التعليم والتدريب التقني واملنهي في البلدان الشريكة.

 ية روح املبادرة"غرس تعليم ريادة األعمال في املناهج املدرسية" يهدف إلى دمج تنم تحت عنوان ومشروع غامبيا

 واملهارات في املناهج التعليمية جنب
 
إلى جنب مع توفير منتجات تعليمية بديلة للطالب من أجل زيادة إنتاجيتهم. وشركاء  ا

املشروع هم سيراليون ونيجيريا. وأنشطة املشروع عبارة عن ورشة عمل لصياغة مواد التدريس والتعلم للمناهج املدرسية، 

 ة ترويجية حول ريادة األعمال وتنمية املهارات، من أجل توزيعها على املناطق املستهدفة في غامبيا.وإعداد مواد تعليمي

ومشروع تركيا "تعزيز القدرات البشرية الصحية وإنشاء فريق عمل التدخل" يهدف إلى تعزيز قدرة القوى العاملة 

الذي يقوم به املشروع هو التدريب على حاالت البشرية في البلدان الشريكة؛ السودان والصومال والنيجر. والنشاط 

 الطوارئ الصحية من أجل وضع منهجية تنفيذ مشتركة للبلدان الشريكة.

 

---------------- 

------- 


