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 الفقر حدة من التخفيف عن نبذة

احتياجاته األساسية. ويعتمد  تلبيالفرد على امتالك موارد كافية  قدرة عدمتعريف الفقر على أنه  يتم
في وضع الفقر  لبحثا طرق تتعدد ثم، ومن. والزماناالحتياجات األساسية ونطاقها على المكان  تعريف

حدده  الذيفخط الفقر  النقود، لغة الفقر لتعريفالمستخدمة أكثر األساليب  ومن .البلدانأي بلد من  في
 من األدنى الحد قيمة أو اليوم، في أمريكي دوالر1 3,10، 1,90 هو المثال، سبيل علىالبنك الدولي 

يتم تعريف الفقر باستخدام لغة غير نقدية تعكس وجهة نظر متعددة  كما. الحرارية الضرورية السعرات
 مؤشرالفقر مستخدًما  مستويات حسابفي  المتحدة اإلنمائي ألممبدأ برنامج ا ينماح ذلك وكاناألبعاد، 

 الفقر مؤشر يحددحيث  ،2010هذه المستويات في سياقات أوسع عام  لقياس األبعاد المتعدد الفقر
 والتعليم، الصحة، أبعاد باستخدام تداخلها مدىحاالت الحرمان المتعددة للسكان و  األبعاد المتعدد
 المعيشة. توياتومس

هداف اإلنمائية لأللفية بالبلدان األعضاء في منظمة التعاون أله من اإنجاز ما تم  إنفعن ذلك، فضال 
خطة التنمية لما بعد " ، أال وهيجديدةالعالمية التنمية الأجندة  إنحيث  ،حتاج إلى تقييمي اإلسالمي
 .ألهداف اإلنمائية لأللفيةاالتي تم تحصيلها من عملية تنفيذ خبرات العلى تقوم " 2015

 
 العالم في الفقر
دوالر  14,939 (على أساس تعادل القوى الشرائية) للفرد الناتج المحلي اإلجمالي متوسط بلغ بينما

 14,295و المرتفع، الدخل لبلدان أمريكي دوالر 40,481سجل قدفإن هذا المتوسط  ،2014أمريكي عام 
 1,601أمريكي لبلدان الدخل دون المتوسط، و دوالر 6,026و توسط،الم فوق الدخل أمريكي لبلدان دوالر

في  ملحوظ تباين ثمة وتشير هذه األرقام إلى أنه (.1 الشكل) المنخفض الدخل لبلدان ريكيدوالر أم
على أساس ) للفرد الناتج المحلي اإلجماليبأعلى نصيب من  قطر دولة تحظىالبلدان؛ حيث  بين لالدخ

 بينما ،وفقا للقيمة الدولية الحالية للدوالر دوالر أمريكي 146,178 يصل إلىل ة(ئيتعادل القوى الشرا
وفقا للقيمة الدولية الحالية  دوالر أمريكي 594أال وهو  ،منه نصيب بأقل الوسطى أفريقيا جمهورية تحظى
(؛ لذا يظل 1لشكل والبلدان المنخفضة الدخل )انظر ا البلدان المرتفعة الدخلثمة فجوة واسعة بين  .للدوالر

 البلدان نمًوا.أقل الفقر واحًدا من القضايا البارزة بالنسبة لكثير من الناس، والسيما الذين يعيشون في 

 
 

                                                           
1
 ر أمرييي يي اليم  بدال من العيش على دوال 1,90تم مؤخًرا تعديل تعريف البنك الدولي " للفقر المدقع" بحيث شمل التعديل العيش على أقل من   

تم تغيير دوال ر أمرييي يي اليم   ؛ األمر الذي يعيس أخر المستجدات التي طرأت على أطراف القمى الشرائية. وعلى غرا ر ذلك،  1,25أقل من 

 دوال ر أمرييي. 2دوال ر أمرييي بدال من  3,10خط الفقر ليصبح 
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 ( األمريكي للدوالر ة الحاليةالدولي قيمةال)على أساس تعادل القوى الشرائية( ) للفرد الناتج المحلي اإلجمالي: 1 شكل
 

 

 

 
 

 

 

وفقًا لمؤشرات التنمية العالمية للبنك الدولي. ونالمؤلف صممه: المصدر  

ولغة النقود، خالل العقود الثالثة األخيرة.  البلدان، انخفضت مستويات الفقر، بما يتفق غلب وبالنسبة أل
، لوحظ تقدم باهر فيما يتعلق بنسبة األفراد الذين 2012و 1990وبالطبع، في الفترة ما بين عامي 

% لبلدان الدخل فوق 46دوالر أمريكي في اليوم؛ بينما وصلت النسبة إلى  1,90يعيشون على أقل من 
، 1990% لبلدان الدخل المنخفض عام  70% لبلدان الدخل دون المتوسط، وكذا 45المتوسط، و

في عام  تلك   %، على التوالي، لمجموعات الدخل47%، و19%، و 5إلى  انخفضت هذه النسبو 
 .(2)الشكل  2012
  (2012لعام  الشرائية القوى تعادلأساس  علىدوالر أمريكي في اليوم ) 1,90 مستوى تحت يعيشون الذين الفقراء عدد بةنس: 2 الشكل

 

 

 

 

 

 

 

 المؤلفون وفقًا لمؤشرات التنمية العالمية للبنك الدولي. صممه: المصدر

 

حيث شهدت بالفعل  ويات الفقر لم يأخذ منحى متكافئا؛ومع ذلك، فإن االتجاه نحو االنخفاض في مست
 بعض األنحاء في العالم زيادة في مستويات الفقر الخاصة بها في الفترة ذاتها.
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 البلدان األعضاء بمنظمة التعاون اإلسالميالفقر في 

 23) سكان العالمربع  إلى ما يقرب من يصلعلى الرغم من أن إجمالي عدد السكان في الدول األعضاء 
؛ الناتج المحلي اإلجمالي العالمي من 2%9مالي لهذه الدول ال يمثل سوى ، فإن الناتج المحلي اإلج%( 

دولة من أقل البلدان نمًوا هي من البلدان األعضاء بمنظمة التعاون اإلسالمي؛  48من بين  21علًما بأن 
في هذا الصدد، فإن و ال تشكل مجموعة متجانسة.  منظمة التعاون اإلسالمياألعضاء في  بلدانال بيد أن

، إذ يتباين ما تعكس تكوينًا شديد التفاوت األعضاء بلدانستويات الناتج المحلي اإلجمالي للفرد داخل الم
وفًقا للقيمة الدولية  دوالر أمريكي )على أساس تعادل القوى الشرائية 146,178دوالر أمريكي و 938بين 

دوالر أمريكي في اليوم  1,90فضاًل عن أن عدد من يعيشون تحت مستوى . 20143( في الحالية للدوالر
 %21ما يعادل مليون شخص أي  350في البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي يبلغ قرابة 

 .2014من إجمالي عدد سكان البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي في 

 

 الفقر المتعدد األبعاد في البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي

% من  68لها، يالحظ أن  مؤشر الفقر المتعدد األبعادمجموعة البلدان التي يتم حساب  ر إلىوبالنظ
عدد السكان الذين  مدرجة ضمن هذه المجموعة. ويبلغالبلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي 

تعاون في منظمة ال في البلدان األعضاء مليون 430حوالي  حالة الفقر المتعدد األبعاديعانون من 
غير أن نسب السكان الذين يعيشون في حالة  .اإلسالمي التي يتم حساب مؤشر الفقر المتعدد األبعاد لها

فقر متعدد األبعاد في البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي تختلف اختالًفا كبيًرا. فبينما تبلغ ال
% فحسب، تصل هذه النسبة في 1األردن فقر متعدد األبعاد في النسبة السكان الذين يعيشون في حالة 

جمااًل، يعاني حوالي%. 90النيجر إلى حوالي  البلدان األعضاء في منظمة سكان  ربع ما يزيد عن وا 
 .من الفقر المتعدد األبعاد التعاون اإلسالمي

ما بنسبة تتراوح الحرمان من التعليم في إجمالي معدل الفقر في منطقة منظمة التعاون اإلسالمي يسهم 
بينما تتراوح نسبة إسهام الحرمان من الصحة  % ) في العراق(، 50,1كستان( و % ) في أوزبا 3.7بين 

 ين تتراوح% ) في كازاخستان(؛ في ح 83,9% )في موريتانيا( و  18,2في إجمالي معدل الفقر ما بين 
في األردن( % ) 10ما بين  نسبة إسهام الحرمان من مستوى المعيشة الكريمة في إجمالي معدل الفقر

  % ) في أوغندا(. 51,9و
                                                           

2
 استبعاد كل من الجمهم رية السم رية وجمهم رية الصممال بسبب نقص يي البيانات.، وتم 2013إلجمالي لعا  على أساس مستميات الناتج المحلي ا  

3
 البنك الدولي، مؤشرات التنمية العالمية.المصد ر:   
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 دهدا  اإلنمائية للألفية في البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالميألفي ا المحراة نجاااتاإل 

في  التغييريتم تقييم الوضع العام في البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي عن طريق مالحظة  
 غاية 21األهداف اإلنمائية لأللفية، تم تحديد  وفي إطار. 1990م مؤشرات األهداف الثمانية منذ عا

للبلدان؛ حيث يتم تحليل اإلنجازات التي أحرزتها البلدان األعضاء في مؤشًرا لرصد معدالت التقدم  60و
عن  أللفية التي تتعلق مباشرة بالفقرمنظمة التعاون اإلسالمي في بعض مؤشرات األهداف اإلنمائية ل

  .4بهذه المؤشراتدام البيانات المتاحة المتعلقة طريق استخ

 القضاء على الفقر المدقع والجوع الهد  األول:

قل عن دوالر واحد في تنصف عدد السكان ذوي الدخول التي  يد عن نصف البلدان األعضاءما يز  تشكل
لذكر أن أداء بلدان وجدير با من بلدان الدخل فوق المتوسط. بحيث تعتبر حوالي ثلث هذه البلدان؛ 5اليوم

% من 40تحقق  الدخل دون المتوسط؛ ومن المتوقع أن اء بلدانالدخل المنخفض أفضل باألحرى من أد
الدخل دون  مجموعة في%  37في هذا المؤشر، بينما تبلغ هذه النسبة الدخل المنخفض نجاًحا  ةمجموع
البلدان األعضاء في تحقيق  نم ما يزيد عن خمس ينجح . وعلى صعيد آخر، من المتوقع أالالمتوسط

عتبر ما يزيد عن نصف هذه البلدان من بلدان الدخل دون المتوسط، بينما تعتبر ثلث هذه ي إذهذا الهدف؛ 
 البلدان من بلدان الدخل المنخفض.

 تحقيق تعميم التعليم االبتدائيالهد  الثاني: 

اق بالمدارس الخاص بها ليصل صافي معدل االلتحسترفع خمس البلدان األعضاء فحسب على األرجح 
%. وبينما تعد ثلث االبلدان المتوقع لها تحقيق هذا اإلنجاز من بلدان الدخل دون المتوسط،  100إلى 

ال فوق المتوسط. وعلى صعيد آخر، من المتوقع أدان الدخل المرتفع وبلدان الدخل تعتبر نصفها من بل
تعتبر ما يزيد عن نصف هذه البلدان  إذهذا اإلنجاز، حوالي ثلثي هذه البلدان األعضاء في تحقيق  ينجح

 من بلدان الدخل المنخفض وبلدان الدخل دون المتوسط. 

 

                                                           
4
أهم "مي للتنمية المعنمنة تم اقتباس اإلحصائيات والتحليالت المتاحة يي هذا الجزء من الد راسة المشتركة التي أجرتها اليممسيك مع البنك اإلسال  

 ".منظمة التعاون اإلسالميل اآلفاق المستقبليةو  الراهنفي تنفيذ أهداف التنمية المستدامة: الوضع مقومات النجاح 
5
يراد الذين ، عرف البنك الدولي األ2008دوال ر أمرييي منذ أن تأسست األهداف اإلنمائية لأللفية، وليم منذ عا   1"تم تحديد خط الفقر اليممي بـ   

دوال ر أمرييي يي اليم ؛ األمر الذي عيس مستميات أكثر ا رتفاًعا  1,25يعانمن من الفقر المدقع على أنهم هؤالء الذين يعيشمن على أقل من 

 (2013لألسعا ر يي العديد من البلدان النامية من التقديرات السابقة.")األمم المتحدة، 
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 الهد  الرابع: خفض معدل وفيات األطفال

)البحرين(، و  6,1طفل حديث الوالدة ما بين  1000كل  من ةمساوفيات األطفال دون الخ يتراوح معدل
ء في هذا الهدف مبشًرا. وبالنظر إلى الصورة الكاملة للبلدان األعضاء في )سيراليون(. وال يعد األدا 161

في خفض معدل وفيات  قد أخفق منظمة التعاون اإلسالمي، يالحظ أن ما يزيد عن ثلثي الدول األعضاء
%، وفي  70في مجموعة الدخل المرتفع  تبلغ نسبة الفشلعلى األرجح، األطفال دون الخمس سنوات. و 

خل دون المتوسط ما يزيد عن النصف، وفي مجموعة الدخل المنخفض ما يزيد عن أربعة مجموعة الد
يكون لمجموعة الدخل فوق المتوسط، بحيث يتوقع ففي تحقيق هذا الهدف أما أفضل أداء  أخماس البلدان.

 % من البلدان إنجاًزا في وقت مناسب، بينما سيكون أداء مجموعة الدخل المنخفض هو60أن تحقق 
 .سب في تحقيق هذا الهدف% منها فح 13 سوى تنجح على األرجحال حيث ، سوأاأل

 النفاسيةصحة الالهد  الخامس: تحسين 

)سيراليون( من  1200)قطر(، و 6حالة إنجاب ما بين  100,000كل  يتراوح معدل وفيات األمهات من
هذا الهدف ست دول فحسب بين البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي. ومن المتوقع أن تحقق 

بلدان الدخل المنخفض )وخصوًصا وتعد واحدة من بينها فحسب من من بين البلدان األعضاء؛ 
 الديش(.بنج

وتتراوح معدالت الرعاية الصحية قبل اإلنجاب )زيارة واحدة على األقل( بين البلدان األعضاء ما بين 
العربية المتحدة(. وبالنظر إلى الصورة كاملة، )البحرين، والكويت، واإلمارات  100)الصومال( و 26,1

 %، على األرجح، من البلدان األعضاء هذا الهدف.58لن يحقق 

في تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية في البلدان األعضاء في  ن ثم، على الرغم من وجود تقدم ملحوظوم
ذلك، وفيما يتعلق بتحقيق  منظمة التعاون اإلسالمي، ال تزال توجد فجوات ينبغي سدها. فضاًل عن
ا من بلدان الدخل المنخفض مؤشرات األهداف اإلنمائية لأللفية، إن بلدان الدخل المرتفع تبدو أكثر نجاحً 

؛ حيث إن التحديات التي تواجه البلدان األعضاء عند تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية في هذا الصدد
اتية و الوضع االقتصادي العالمي، عدم وجود بيئة ممناسبة، و لتتركز حول االفتقار إلى الموارد المالية ا

لجذب االستثمارات ولتشجيع تنمية القطاع الخاص، واالفتقار إلى وجود نمو يشمل كافة المجاالت. ومع 



OIC/COMCEC/31-15/D(37) 

5 
 

ذلك، فإن وضع في االعتبار التحديات الخاصة باألهداف اإلنمائية لأللفية والسياقات أكثر طموًحا 
 بالغ األهمية. أمًرا تدامة، وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة يعدألهداف التنمية المس

 أدهدا  التنمية المستدامةو  2015خطة التنمية لما بعد عام 

، تم 2015بعد عام  تنمية التي لم تنجز بعد ودعمهااللتزام بتحقيق األهداف اإلنمائية لل ومن أجل متابعة
ز حول أهداف التنمية المستدامة، كما تم اإلعالن عنها التي تتمرك 2015وضع خطة التنمية لما بعد عام 

. وبينما تركز خطة األهداف 2015مؤتمر القمة االستثنائي لألمم المتحدة المنعقد في سبتمبر/أيلول في 
اإلنمائية لأللفية في األغلب على التحديات التي تواجه البلدان الفقيرة، تضع أهداف التنمية المستدامة 

البلدان كافة بغض النظر عن باهتمام  إلى إطار أكثر شموال للتنمية يحظى يتم فيها االنتقالصوًرا لمرحلة ت
 كثيرمستويات التنمية فيها. لذا، فإنه من المتوقع أن تشكل مرحلة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة تحدًيا ل

 من البلدان.

صلة لالجتماع الوزاري الثالثين للكومسيك، أعد ونظًرا لألهمية البالغة لهذا األمر، وتماشًيا مع القرار ذي ال
 عوامل مختلف كل من البنك اإلسالمي للتنمية، ومكتب تنسيق الكومسيك دراسة مشتركة تركز على

ضاء في منظمة للتوصل إلى سبل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في البلدان األع ساسيةاألنجاح ال
 .ثالثينوال حاديةالفي دورتها ك لكومسيا تقديمها أمامل التعاون اإلسالمي

والتحديات التنموية التي تواجه األمة  2015خطة التنمية لما بعد عام عالوة على ذلك، سيكون "
ها أثناء موضوًعا لجلسة تبادل وجهات النظر المقرر عقد تحسين تقديم الخدمات األساسية" :اإلسالمية

  والثالثين للكومسيك. االجتماع الوزاري الحادي

 البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالميلتخفي  من حدة الفقر في للتحديات الرئيسية ا

البلدان األعضاء في منظمة التعاون وتراكم رأس المال في  ،الموارد الطبيعية بكثرة على الرغم من توافر
هذه الدول في نموًا. وتقع معظم  أقل البلدانضمن  دولة من الدول األعضاء 21، ُتَصنَّف اإلسالمي

 اً كبير  اً اختالفمنطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. وال تختلف التحديات الرئيسية التي تواجهها هذه الدول 
 :6فيما يتعلق بالفقر ما يلي انتشاراً  التي تواجهها البلدان األعضاء التحديات كثرمن بين أمن دولة ألخرى. و 
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 لقدرة على التنفيذواالفتقار إلى اغير المتقدمة،  المؤسسات •
 الكافيةاالفتقار إلى الهياكل المالية  •
 المواردكفاية عدم  •
 ضعف البنية األساسية •
 القطاع الزراعي  تأخر •
 للتجارة العالميةغير المواتية الظروف  •
 والكوارث اتالتحديات المتعلقة بالصراع •

 رفريق العمل المعني بالتخفي  من حدة الفق من خاللمجاالت تعاون الكومسيك 
حددت استراتيجية الكومسيك، التي اعتمدتها الدورة االستثنائية الرابعة لمؤتمر القمة اإلسالمي التي انعقدت 

من مجاالت  ، التخفيف من حدة الفقر ليكون واحداً 2012آب /أغسطس 15-14في  المكرمة في مكة
 .الستة للكومسيك التعاون

البلدان األعضاء في منظمة المدقع والجوع في وقد حددت استراتيجية الكومسيك القضاء على الفقر 
هدفًا استراتيجيًا. باإلضافة إلى ذلك، تحدد االستراتيجية أربعة مجاالت مستهدفة من  التعاون اإلسالمي

، والقدرة اإلنتاجية للفقراء، وفعالية استخدام الموارد عونةفعالية الم :وهيأال المجاالت ذات المردود، 
. وتتضمن االستراتيجية كذلك نتائج محددة متوقعة تحت كل مجال من المجاالت 7المالية، ورصد الفقر

االستراتيجية، قدمت  أهدافاألعضاء وتحقيق  بلدانتعميق التعاون بين الومن أجل  ذات المردود.
دارة دورة المشروعات بالكومسيك.  :وهماأال استراتيجية الكومسيك آليتين مهمتين للتنفيذ،   فرق العمل، وا 
 فريق العمل المعني بالتخفي  من حدة الفقر

، من بينها ذات صلة فرق عمل كوينتي حددتها االستراتيجية، تم تولكل مجال من مجاالت التعاون ال
 األعضاء بلدانا الفريق، يجتمع الخبراء من المن خالل هذففريق العمل المعني بالتخفيف من حدة الفقر. 

، كما في هذا المجال مشترك ناقشة المسائل التي تحظى باهتماممن أجل م مرتين من كل عامبانتظام 
 فريق عملوفي هذا المضمار، اجتمع الخبرات وأفضل الممارسات فيما يتعلق بالحد من الفقر.  يتبادلون

 مرات حتى اآلن.ست  المعني بالتخفيف من حدة الفقر الكومسيك
، بغية إثراء النقاشلكومسيك دراسة تحليلية أعد مكتب تنسيق ا، لكل اجتماع من اجتماعات فرق العملو 

وذلك لبيان حالة الفقر في العالم وفي الدول  ،كما أعد تقرير اآلفاق المستقبلية للتخفيف من حدة الفقر

                                                           

 
7
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وعالوة على ذلك، تم تجهيز محاضر االجتماعات إثر كل  األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي.
تصال الخاصة بفريق العمل تم تبادلها مع المشاركين ونقاط االاجتماع من اجتماعات فرق العمل، كما ي

تخفيف الالدورة األخيرة للكومسيك، عقد فريق العمل المعني بانعقاد ومنذ  المعني بالتخفيف من حدة الفقر.
  والسادس. الخامس يهاجتماعحدة الفقر من 

ة الفقر، نظر المشاركون من وخالل االجتماع الخامس لفريق عمل الكومسيك المعني بالتخفيف من حد
سياسات تنشيطية لتحسين وضع الفقراء في الدول البلدان األعضاء في الدراسة التحليلة المعنونة "

 ".األعضاء بمنظمة التعاون اإلسالمي

ألقى االجتماع الخامس لفريق العمل الضوء على التحديات اآلتية المتعلقة بدعم البحث عن وظائف، 
رامج خلق فرص عمل؛ وتتمثل هذه التحديات في عدم كفاية قدرات المؤسسات التي وببرامج التدريب وب

 توفر خدمات التوظيف العام، وعدم توافق المهارات، وانتشار البطالة بين الشباب.

حدة الفقر بهذه من تخفيف اللفريق العمل المعني ب خامسخرج االجتماع الولمواجهة هذه التحديات، 
 ثالثين.وال حاديةالفي دورتها لكومسيك أمام ااسات لتقديمها الخاصة بالسي توصياتال

المؤسسات التي توفر خدمات التوظيف العامة في البلدان األعضاء من خالل تعزيز رفع قدرة  .1
وحجمها، فضاًل عن تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات الخاصة  الموارد البشريةجودة 

باإلضافة إلى ضمان شراكة فاعلة مع أصحاب المصالح بمؤسسات خدمات التوظيف العامة، 
 .يةتدابير التنشيطال نشرذوي الصلة في 

من خالل وضع آلية مناسبة  يةبرامج التنشيطال /تنفيذب العمل في إعداداصحأالنهوض بإشراك   .2
استطالعات رأي لضمان المشاركة الفاعلة ألصحاب المصالح ذوي الصلة، باإلضافة إلى إجراء 

 من أجل تحديد المهارات التي يحتاجها سوق العمل.العمل  ألصحاب
 2015 أيلولسبتمبر/ 11- 10من  المعني بالتخفيف من حدة الفقراالجتماع السادس لفريق العمل انعقد 

تحسين تقديم الخدمات : وأهداف التنمية المستدامة 2015خطة التنمية لما بعد عام "تحت عنوان 
 ء في منظمة التعاون اإلسالمي."في البلدان األعضا األساسية

، نظر المشاركون من البلدان المعني بالتخفيف من حدة الفقروأثناء االجتماع السادس لفريق العمل 
" تحسين تقديم الخدمات األساسية للفقراء في البلدان األعضاء في األعضاء في الدراسة التحليلية المعنونة 

 منظمة التعاون اإلسالمي."
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من خالل عدد من النماذج التي تتمثل  الخدمات األساسيةة المذكورة أنه من الممكن تقديم أوضحت الدراس
توفير الخدمات المركزية، وتوفير الخدمات االمركزية، والتعاقد على تقديم خدمات للشركات الخاصة، في: 

ا وعيوب، كما والمشاركة المجتمعية، وتقديم الخدمات للقطاع الخاص. لكل نموذج من هذه النماذج مزاي
لة ءلة فيما بين الجهات الفاعلة؛ حيث إن الصوت )عالقات المساءمختلفة على عالقات المسا اله آثار أن 

لة بين مانحي الخدمات والدولة( في مجال تقديم الخدمات ء)عالقات المسا بين المواطنين والدولة(، واألثر
 اون اإلسالمي.يضعف وجودهما عموًما في البلدان األعضاء في منظمة التع

 
بين الجهات الفاعلة  مساءلةوفي هذا الصدد، يمكن تحسين تقديم الخدمات عن طريق تعزيز عالقات ال

من خالل  واألثرالصوت  الطويل، ينبغى تعزيز مساءلة. وعلى مدى طريق الفي سلسلة تقديم الخدمات
خدمات ذات جودة أعلى بشكل  إشراك المجتمع المدني، ورصد أداء مقدمي الخدمات وتقييمه بغية تقديم

أو قوة العميل عن طريق زيادة فرص  مساءلةمتكافىء للمواطنين. ويمكن تعزيز الطريق القصير لل
 مستوى المعلومات لديهم.و/أو  االختيار أمام المواطنين، ومشاركاتهم،

 

خرج اء االجتماع، وتماشًيا مع نتائج الدراسة التحليلة المذكورة أعاله، ومع النقاشات التي أجريت أثن
الخاصة بالسياسات  توصياتالحدة الفقر بهذه من تخفيف اللفريق العمل المعني ب سادساالجتماع ال

 ثالثين.وال حاديةالفي دورتها لكومسيك أمام التقديمها 

تعزيز الحوكمة في سلسة تقديم الخدمات األساسية من خالل الحمالت المعلوماتية، وتحسين  .1
ة أو المستقبلية وتقييمها، وتوفير سبل لمشاركة المواطنين مباشرة في تقديم رصد البرامج الحالي

الخدمات عن طريق استخدام نماذج المشاركة المجتمعية، والجمعيات التعاونية، وآليات تقديم 
 الشكاوى.

التنويع في مقدمي الخدمات األساسية من خالل التعاقد مع الشركات الخاصة، والجمعيات األهلية  .2
الشراكة بين  التنافس بين مقدمي الخدمات تحت إشراف الحكومة المركزية واستخدام آليات لضمان

 .القطاعين العام والخاص
عن ذلك، تماشًيا مع قرار االجتماع الوزاري الثالثين للكومسيك، أعد البنك اإلسالمي  فضاًل 

في تنفيذ ساسية األمقومات النجاح للتنمية ومكتب تنسيق الكومسيك دراسة مشتركة بعنوان "
لتقديمها  "منظمة التعاون اإلسالميل اآلفاق المستقبليةو  الراهنأهداف التنمية المستدامة: الوضع 

اليوم الثاني لالجتماع السادس لفريق العمل مسيك في دورتها الحادية والثالثين. وفي و أمام الك
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عدها المركز اإلسالمي للتنمية المعني بالتخفيف من حدة الفقر، تم تقديم الدراسة المشتركة التي أ
النتائج التي خلصت إليها الدراسة المشتركة. باإلضافة على والكومسيك؛ كما تم اطالع المشاركين 

النظر لالجتماع  وجهاتإلى ذلك، ناقش االجتماع السادس التجهيزات الخاصة بجلسة تبادل 
الخاصة بالسياسات  لتوصياتالوزاري الحادي والثالثين للكومسيك؛ كما خرج االجتماع ببعض ا

 .ثالثينوال حاديةالفي دورتها لكومسيك أمام التقديمها 
من  11ومن المقرر عقد االجتماع السابع لفريق العمل المعني بالتخفيف من حدة الفقر في 

النفاذ لبرامج الحماية االجتماعية للمجموعات ، أنقرة، تركيا بعنوان "2016فبراير/ شباط 
 بلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي."ي الف المستضعفة

 
فضاًل عن أن البلدان األعضاء التي سجلت نفسها في فريق العمل المعني بالتخفيف من حدة الفقر سوف 

، التي تعد أداة تنفيذ هامة آلية تمويل مشروعات الكومسيكيتاح لها فرصة اقتراح المشروعات في إطار 
آلية إدارة دورة المشروعات التي  شروعات التي سيتم تمويلها تحت مظلةأخرى لالستراتيجية. وتحتاج الم

لى أن يتم تصميمها وفًقا لألهداف إلى أن ترسي سبل التعاون  صاغتها الكومسيك المتعدد األطراف، وا 
 والنتائج المتوقعة التي حددتها االستراتيجية في الجزء الخاص بالفقر. 

 
في  آلية تمويل مشروعات الكومسيكتحت مظلة  المشروعات ملتقديإطالق الدعوة األولى وقد تم 

تحسين " المشروعات، سيكون المشروع المعنون تقديمل. وفي إطار الدعوة األولى 2013سبتمبر/أيلول 
"، الذي اقترحه مركز القدرات الوطنية للبلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي في إحصائيات الفقر

 .2014بنجاح في ديسمبر/كانون األول أنقرة، قد تم تنفيذه 
 

، حيث تم إعالن وصول أربعة 2014المشروعات في سبتمبر/أيلول  لتقديمبينما تم إطالق الدعوة الثانية 
مشروعات للبلدان األعضاء في فريق العمل المعني بالتخفيف من حدة الفقر إلى التصفيات النهائية؛ علًما 

 ويجرى حالًيا تنفيذ هذه المشروعات. .2015مارس/آذار  30ي بأن تنفيذ هذه المشروعات قد بدأ ف
 

مشروعات تحت مظلة  3؛ كما وقع االختيار على 2015وقد تم إطالق الدعوة الثالثة في سبتمبر/أيلول 
الفريق المعني بالتخفيف من حدة الفقر، على أن يتم اإلعالن عن المشروعات التي وصلت للتصفيات 

 .2016ر/كانون الثاني النهائية في منتصف يناي
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 برامج مستمرة أخرى للتخفي  من حدة الفقر تحت مظلة الكومسيك

صندوق  :وهيأال لتخفيف من حدة الفقر تحت مظلة الكومسيك، لبرامج أخرى يجري تنفيذها  وثمة
ت )تح ، والبرنامج الخاص لتنمية أفريقيا)تحت مظلة البنك اإلسالمي للتنمية( التضامن اإلسالمي للتنمية

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

ع القرار ذي م اً شياتم، وذلك بوصفه صندوقًا خاصاً ة صندوق التضامن اإلسالمي للتنميإنشاء تم  -
البنك اإلسالمي للتنمية  داخلالقمة اإلسالمي الصلة الصادر عن الدورة االستثنائية الثالثة لمؤتمر 

. وقد أنشئ الصندوق بغرض التخفيف من حدة الفقر من خالل تحسين الرعاية 2007عام 
لبنية التحتية تحسين اكذا الصحية والتعليم، والزراعة والتنمية الريفية، والقدرة اإلنتاجية للفقراء، و 

من الميزانية المطلوبة بلغ وتالدول األعضاء. داخل متناهية الصغر  شروعاتاألساسية والم
البنك  اعتمد ،2014نوفمبر/تشرين الثاني شهر  حتىمليار دوالر أمريكي. و  10ندوق الص

ر التكلفة وتُقدَّ  .تحت مظلة صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية مشروعاً  68اإلسالمي للتنمية 
 مليار دوالر أمريكي. 2.3اإلجمالية لهذه المشروعات بمبلغ 

 

ُوِضع تماشيًا مع القرار ذي الصلة الصادر  هو برنامج آخر، فالبرنامج الخاص لتنمية أفريقيا أما -
عن الدورة االستثنائية الثالثة لمؤتمر القمة اإلسالمي من أجل التخفيف من حدة الفقر في الدول 

، إلى 2008. يهدف البرنامج، الذي بدأ عام منظمة التعاون اإلسالمياألعضاء باألفريقية 
نعاش اإلنتاج الزراعي، وخلق  التخفيف من حدة الفقر من خالل تشجيع النمو االقتصادي، وا 

يبلغ رأس المال المستهدف للبرنامج الخاص لتنمية و األفريقية األعضاء.  لبلدانفرص عمل في ا
 5 البنك اإلسالمي للتنمية اعتمد، 2015حتى سبتمبر/أيلول الر أمريكي. و مليار دو  12أفريقيا 

 .% منها54عملية، وتم صرف ما يقرب من  480مليار دوالر أمريكي لصالح 
 

البرنامج الخاص بالتعليم والتدريب المهني للدول األعضاء في منظمة التعاون وبالنسبة إلى  -
إلى رفع جودة  ،بشكل أساسي ،. ويهدف البرنامج2009، فقد أطلقه مركز أنقرة عام اإلسالمي

وتعزيز الفرص لألفراد في الدول األعضاء.  ،التعليم المهني والتدريب في القطاعين العام والخاص
يشتمل على  ا مختلفاواقتصادي يااجتماع ابرنامج 22 من خاللوقد ُأطِلقت برامج بناء القدرات 
بالتعليم والتدريب المهني للدول األعضاء في  البرنامج الخاصموضوعات فرعية داخل إطار 

 منظمة التعاون اإلسالمي.
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 عملالخطة  للكومسيك الدورة الثانية والعشرونوفي إطار مبادرة منظمة التعاون اإلسالمي للقطن، أعدت 
الكومسيك في  عليها صادقت، كما (2011 – 2007منظمة التعاون اإلسالمي بشأن القطن )الخمسية ل
الدول  /بينالتكنولوجي فيالتقدم ، و يةاالستثمار المشاريع بهدف تعزيز تبادل التجارة، و لثانية والعشريندورتها ا

فترة العمل بخطة العمل لخمس سنوات أخرى  تمديداألعضاء المنتجة للقطن، وخاصة في قارة أفريقيا. وتم 
حيث تم تنفيذ ، مشروعاتثمانية  اعتمد البنك اإلسالمي للتنمية تمويلحتى اآلن، (. و 2012-2016)

لغ إجمالي ميزانية هذه ويبلجمهورية الكاميرون. ل الثالثة مشروعاتالأربعة منها بالفعل، وجاري تنفيذ 
 19أما بالنسبة للـمشروعات المتبقية التي يبلغ عددها  مليون دوالر أمريكي. 17 المشروعات حوالي

ة، فقد قام مركز أنقرة، تماشًيا مع القرار الصادر مشروًعا، والتي تم عرضها على البنك اإلسالمي للتنمي
بالمساعدة  مشروًعا منها في مشروع واحد معني 14عن االجتماع الخامس للجنة المشروعات، بضم 

مشروعات فيما يتعلق بالالفنية وبناء القدرات، حيث تم عرضه على بنك اإلسالمي للتنمية لتمويله. و 
ل من األمانة العامة لمنظمة التعاون اإلسالمي والبنك لمشروعات بكاالستثمارية الخمسة، أهابت لجنة ا

 اإلسالمي للتنمية لمراجعتها مًعا وتقديم مالحظاتهما لمالكي المشروع.
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