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 الفقر حدة من التخفيف عن نبذة

األساسية. ويعتمد  الفرد احتياجات ةتلبيموارد كافية لوجود  فتقار إلىاالعلى أنه  عموما   تعريف الفقر يتم
 يعتمدقد  ، والتوقعات الثقافية، أووالزمان، الجغرافياتختلف باختالف  أساسيةالفقر على مقومات  تعريف
وفي هذا الصدد، تتباين األساليب المستخدمة في دراسة وضع الفقر . المصدر المستقى منهعلى  التعريف

 حدده البنك الدولي الذيفخط الفقر  النقود، لغة الفقر لتعريفأكثر األساليب المستخدمة  ومنفي البلدان. 
 السعرات من األدنى الحد قيمة أو اليوم، في أمريكي دوالر1 3،10و ،1،90 هو المثال، سبيل على

وفي  .يتم تعريف الفقر باستخدام لغة غير نقدية تعكس وجهة نظر متعددة األبعاد كما. الحرارية الضرورية
 المتعدد الفقر مؤشردم ا الفقر مستخ مستويات حسابفي  المتحدة اإلنمائي ألممبدأ برنامج ا هذا السياق،

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

العالم؛ حيث لدى أغلب البلدان في جميع أنحاء  ا  من التحديات الهائلةيعد الفقر واحد عن ذلك،فضال 
حتل محاربة الفقر ت. وفي هذا الشأن، 2% من سكان العالم الفقراء بالبلدان المتوسطة الدخل 72يعيش 

ه من إنجاز ما تم  إنفمكانة هامة على جدول أعمال التنمية العالمية. ومن منطلق وجهة النظر تلك، 
 أنحيث  ؛حتاج إلى تقييمي دان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالميهداف اإلنمائية لأللفية بالبلألا

 وكذا أهداف التنمية المستدامة" ،2030 لتنمية المستدامةا أجندة" هي، أال و جديدةالعالمية التنمية ال أجندة
 .ألهداف اإلنمائية لأللفيةاتنفيذ التي تم تحصيلها نتيجة خبرات العلى  تقوم
 العالم في الفقر
دوالر  14،939 (على أساس تعادل القوى الشرائية) للفرد الناتج المحلي اإلجمالي متوسط بلغ بينما

 14.354و المرتفع، الدخل لبلدان أمريكي دوالر 40.523سجل قدفإن هذا المتوسط  ،2014أمريكي عام 
 1.590ط، وأمريكي لبلدان الدخل دون المتوس دوالر 6.029و المتوسط، 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 ،دولية الحالية للدوالروفقا للقيمة ال دوالر أمريكي 140.649 يصل إلىل ة(تعادل القوى الشرائي
وفقا للقيمة الدولية الحالية  دوالر أمريكي 594أال وهو  ،منه نصيب بأقل الوسطى أفريقيا جمهورية تحظى

                                                           
1
دوالر أمريكي في اليوم بدال من العيش على  1,90تم مؤخًرا تعديل تعريف البنك الدولي " للفقر المدقع" بحيث شمل التعديل العيش على أقل من   

تم تغيير خر المستجدات التي طرأت على أطراف القوى الشرائية. وعلى غرار ذلك, آي في اليوم  ؛ األمر الذي يعكس دوالر أمريك 1,25أقل من 

 دوالر أمريكي. 2دوالر أمريكي بدال من  3,10خط الفقر ليصبح 
2
 ,http://kanbur.dyson.cornell.edu/papers/KanburSumnerPoorCountriesOrPoorPeople.pdf, p.1 كانبور و سومنر,   

14.04.2016. 
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فجوة  وباإلضافة إلى هذه األرقام، ثمة مشكالت عديدة تتعلق بتوزيع الدخل داخل البلدان، فهناك .للدوالر
(؛ لذا يظل الفقر واحد ا من 1البلدان المنخفضة الدخل )انظر الشكل و  البلدان المرتفعة الدخلواسعة بين 

 البلدان نمو ا.أقل القضايا البارزة بالنسبة لكثير من الناس، والسيما الذين يعيشون في 
 ( األمريكي للدوالر ة الحاليةالدولي قيمةال)على أساس تعادل القوى الشرائية( ) للفرد الناتج المحلي اإلجمالي: 1 شكل

 

وفق ا لمؤشرات التنمية العالمية للبنك الدولي. مكتب تنسيق الكومسيكأعده  :المصدر  

ولغة النقود، خالل العقود الثالثة األخيرة.  البلدان، انخفضت مستويات الفقر، بما يتفقغلب وبالنسبة أل
م باهر فيما يتعلق بنسبة األفراد الذين ، لوحظ تقد2012و 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

 2012في عام تلك  ي، لمجموعات الدخلعلى التوال %47%، و19%، و 5إلى  انخفضت هذه النسبو 
حققت الصين ففي بلدان الدخل فوق المتوسط، ثمة انخفاض هائل في مستويات الفقر حيث  .(2)الشكل 

مليون فرد من  680الصين انتشلت ،  2010و 1981في الفترة ما بين و أرباع من هذا االنخفاض.  ةثالث
 .20133% في 10إلى 1980% في84بها من حالة الفقر، كما خفضت من معدالت الفقر المدقع 

 
 
 
 
 
 

                                                           
3
 اإليكونوميست,  

http://www.economist.com/news/leaders/21578665-nearly-1-billion-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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  (2012لعام  الشرائية القوى تعادلأساس  علىدوالر أمريكي في اليوم ) 1,90 مستوى تحت يعيشون الذين الفقراء عدد نسبة: 2 الشكل

 
 المؤلفون وفق ا لمؤشرات التنمية العالمية للبنك الدولي. صممه: المصدر

حيث شهدت بالفعل  ؛ويات الفقر لم يأخذ منحى متكافئا  نخفاض في مستومع ذلك، فإن االتجاه نحو اال
 في مستويات الفقر الخاصة بها في الفترة ذاتها. بعض األنحاء في العالم زيادة  

 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 4%9، فإن الناتج المحلي اإلجمالي لهذه الدول ال يمثل سوى %( 

ا بأن  دولة من أقل البلدان نمو ا هي من البلدان األعضاء بمنظمة التعاون اإلسالمي؛  48من بين  21علم 
، فإن سياقفي هذا الو ال تشكل مجموعة متجانسة.  ميمنظمة التعاون اإلسالاألعضاء في  بلدانال بيد أن

ما يتراوح ، إذ تعكس تكوينا  شديد التفاوت األعضاء بلدانمستويات الناتج المحلي اإلجمالي للفرد داخل ال
وفق ا للقيمة الدولية  دوالر أمريكي )على أساس تعادل القوى الشرائية 140.649دوالر أمريكي و 938بين 

دوالر أمريكي في اليوم  1.25فضال  عن أن عدد من يعيشون تحت مستوى . 20145في  (الحالية للدوالر
من  %21 مليون شخص ممثال   350مي يبلغ قرابة في البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسال

 .2014اون اإلسالمي في إجمالي عدد سكان البلدان األعضاء في منظمة التع

 ن األعضاء في منظمة التعاون اإلسالميالفقر المتعدد األبعاد في البلدا

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

منظمة التعاون  منطقة في في البلدان األعضاء مليون 430ي حوال حالة الفقر المتعدد األبعاديعانون من 
                                                           

4
 استبعاد كل من الجمهورية السورية وجمهورية الصومال بسبب نقص في البيانات., وتم 2013على أساس مستويات الناتج المحلي اإلجمالي لعام   
5
 مية.البنك الدولي, مؤشرات التنمية العالالمصدر:   
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فقر متعدد األبعاد في البلدان األعضاء تختلف الغير أن نسب السكان الذين يعيشون في حالة  ؛اإلسالمي
% 1فقر متعدد األبعاد في األردن الاختالف ا كبير ا. فبينما تبلغ نسبة السكان الذين يعيشون في حالة 

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

في إجمالي معدل الفقر في  ، والصحة، ومستويات المعيشةالتعليم مراحل الحرمان من نسب إسهام تتباين
% ) في  3.7ما بين تراوح ؛ فإن نسبة إسهام الحرمان من التعليم تإلسالميمنظمة التعاون ا بلدان
بينما تتراوح نسبة إسهام الحرمان من الصحة في إجمالي معدل  % ) في العراق(، 50.1كستان( و أوزبا

نسبة إسهام  ين تتراوح% ) في كازاخستان(؛ في ح 83.9% )في موريتانيا( و  18.2الفقر ما بين 
%  51.9في األردن( و% ) 10ما بين  مستوى المعيشة الكريمة في إجمالي معدل الفقرالحرمان من 

  في أوغندا(.)

 البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالميلتخفيف من حدة الفقر في لالتحديات الرئيسية 

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

 انتشارا   التي تواجهها البلدان األعضاء التحديات كثرمن بين أو . منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى
 :6فيما يتعلق بالفقر ما يلي

 ر إلى القدرة على التنفيذواالفتقا، الُمطورةغير  المؤسسات •
 الكافيةاالفتقار إلى الهياكل المالية  •
 المواردكفاية عدم  •
 ضعف البنية األساسية •
 القطاع الزراعي  تخلف •
 للتجارة العالميةغير المواتية الظروف  •
 والكوارث اتالتحديات المتعلقة بالصراع •

 
 
 

                                                           

 
 (www.comcec.org(, متاحة على الموقع اإللكتروني للكومسيك )2012استراتيجية الكومسيك )6

http://www.comcec/
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 األعضاء في منظمة التعاون اإلسالميدهداف اإلنمائية للألفية في البلدان ألفي ا المحراة نجاااتاإل 

في تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية في البلدان األعضاء في منظمة  على الرغم من وجود تقدم ملحوظ
فجوات ينبغي سدها. فضال  عن ذلك، وفيما يتعلق بتحقيق مؤشرات ثمة التعاون اإلسالمي، ال تزال 
ا من بلدان الدخل المنخفض في هذا المرتفع تبدو أكثر نجاح   إن بلدان الدخلفاألهداف اإلنمائية لأللفية، 

تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية تتركز حول في ؛ حيث إن التحديات التي تواجه البلدان األعضاء الصدد
 اإلرادة السياسية لتحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية وااللتزام بها، والمشكالت المتعلقة بالقدرات إلى االفتقار

عدم وجود بيئة و الوضع االقتصادي العالمي، لمناسبة، و الموارد المالية اواالفتقار إلى وجود  المؤسسية،
اتية لجذب االستثمارات وتشجيع تنمية القطاع الخاص، واالفتقار إلى وجود نمو يشمل كافة المجاالت. و م

التحديات الخاصة  ، خاصة في ضوءتنفيذ أهداف التنمية المستدامة يعد أمر ا بالغ األهميةومع ذلك، فإن 
ا ألهداف التنمية المستدامة.األوالسياقات  ،األهداف اإلنمائية لأللفيةالتي واجهت تنفيذ   كثر طموح 

 دهداف التنمية المستدامةوأ 2030 لتنمية المستدامةا أجندة

، تم 2015بعد عام  مهودع ،التي لم تنجز بعدلأللفية االلتزام بتحقيق األهداف اإلنمائية  ومن أجل متابعة
 اة المستدامة، كما تم اإلعالن عنهتمركز حول أهداف التنميالتي ت 2030أجندة التنمية المستدامة وضع 
وبينما تركز خطة . 2015في سبتمبر/أيلول  ة الذي انعقدالقمة االستثنائي لألمم المتحد مؤتمرفي 

تي تواجه البلدان الفقيرة، تضع أهداف التنمية على التحديات ال الغالب،في  ،األهداف اإلنمائية لأللفية
 ،البلدان كافةباهتمام  إلى إطار أكثر شموال للتنمية يحظى صور ا لمرحلة يتم فيها االنتقالالمستدامة ت

 بغض النظر عن مستويات التنمية فيها. 

ن البلدان؛ والسيما أن مستدامة تحدي ا لكثير ملذا، فإنه من المتوقع أن تشكل مرحلة تنفيذ أهداف التنمية ال
بالتنفيذ الناجح لألهداف والغايات. غير أن  ختصعمليات المتابعة والتقييم تعلق عليهما أهمية كبيرة فيما ي

النقاشات في هذا الشأن لم تنته بعد. ففي هذا وضع المؤشرات المطلوبة يعد أمرا  قيد التنفيذ؛ كما أن 
مما من منابر التعاون الحالية، جاري عن كثب، واالستفادة متابعة الجدل ال من األهمية بمكانالصدد، 

تعزيز الشراكات القائمة على التنمية، بما في ذلك المؤسسات الدولية، والمنظمات غير  سيؤدي إلى
 الحكومية، والقطاع الخاص بغية سد الفجوات المعرفية، ونشر أفضل الممارسات، وبناء القدرات. 
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لمواكبة السياق الطموح الخاص بأهداف  كاملو  مي إلى وضع نهج شاملتحتاج منظمة التعاون اإلسال
ينبغي إدراج عملية تنفيذ إلى جانب الجهود المبذولة في منظمة التعاون اإلسالمي، ، لذا التنمية المستدامة.

 ولذلك، أعد .منفصال االتنمية المستدامة في جدول أعمال منظمة التعاون اإلسالمي باعتبارها كيان أهداف
كخطوة أولى تهدف إلى لفت االنتباه إلى ذلك مكتب تنسيق الكومسيك ومجموعة البنك اإلسالمي للتنمية، 

 الراهنفي تنفيذ أهداف التنمية المستدامة: الوضع  األساسية النجاح عوامل" الجدول الحافل، جلسة بعنوان
 . 2015ني في نوفمبر/ تشرين الثا "منظمة التعاون اإلسالميل اآلفاق المستقبليةو 

 7لبرامج الحماية االجتماعية المجموعات الضعيفةنفاذ 

تتمتع أنظمة الحماية االجتماعية التي تم تطويرها بمزايا عديدة، مثل تقديم يد العون في تنمية القدرات 
تحقيق التماسك االجتماعي من خالل  علىالمساعدة و زيادة الفرص، و عدم المساواة، الحد من و البشرية، 
من أهم التحديات الرئيسية التي تواجه أنظمة الحماية  وفي هذا الصدد، تعد التغطية واحدةلدمج. سياسة ا

تغطية الحماية  توسيع نطاقالعديد من الصعوبات التي يتم مواجهتها فيما يختص  توجداالجتماعية؛ حيث 
 ماعي ا.اجت ستبعدةالم والمجموعات الضعيفة األوضاع العشوائية،مثال  لتشمل  االجتماعية

الشباب كذا اإلعاقة العقلية والجسدية، واألطفال و  كبار السن، وذويوتتضمن المجموعات الضعيفة 
المعرضين للخطر، والمشردين من األفراد والالجئين، والمصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/ اإليدز 

. لذا، لها المرأةالمعيشية التي تعياألسر من األفراد أو األسر، واألقليات الدينية والعرقية، والعاطلين، و 
تلبية احتياجاتهم. تظهر األهمية البالغة لبرامج الحماية االجتماعية بالنسبة للمجموعات الضعيفة من أجل 

أهمية كبرى على برامج الحماية االجتماعية الموسعة لتحقيق العديد من البلدان فضال  عن ذلك، تعلق 
ما في مجالي الصحة والتعليم؛ كما ساعدت شبكات األمان االجتماعي في األهداف اإلنمائية لأللفية، والسي

فإن تزايد البراهين على أثر برامج شبكات األمان قد  تجنب اآلثار السلبية لألزمات كالجوع، والفقر المدقع.
توسيع نطاق الحماية االجتماعية، على بلدان الدخل المنخفض؛ بيد أن داخل توسيع نطاقها ساعد في 

 وعات الضعيفة يظل واحدا  من التحديات.ممستدام، ليشمل الفقراء والمج نحو

وتختلف أنواع برامج الحماية االجتماعية وفقا  للهدف منها وللمخاطر التي تغطيها. ويشمل التصنيف 
 أالمساهمة،   المعتاد والمقبول لدى البلدان النامية برامج الحماية االجتماعية للتأمين االجتماعي ) برامج

                                                           
7
" نفاذ المجموعات الضعيفة لبرامج الحماية االجتماعية في البلدان لالطالع على البيانات والتحليل المستخدم في هذا الجزء, الرجاء قراءة   

 "2016عضاء لمنممة التعاون اإلسالمي, مكتب تنسي  الكومسيك, األ
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ساعدة االجتماعية غير المعاشات(، وأسواق العمل ) مثل التدريب على العمل(، و برامج الموهي 
التي تتضمن برامج اإلغاثة اإلنسانية، واإلغاثة من الكوارث، أو شبكات األمان االجتماعي(، المساهمة )

واألعمال العامة الشاقة،  م الطعام، والتغذية بالمدارس، والتحويالت العينية،نقدية، وأختاالتحويالت الو 
نات، واإلعفاء من المصاريف. وتعمل برامج التأمين االجتماعي مساعدات الغذائية المستهدفة، والمعو وال

وبرامج سوق العمل على إفادة مجموعات الدخل األكثر ارتفاعا ، بينما تنصب برامج المساعدة االجتماعية، 
 األكثر فقرا  واألكثر ضعفا .( حول المجموعات وال تقتصر علىفي العموم، )

 ووفقا  للبنك الدولي، ثمة أربعة أنواع من خدمات الحماية االجتماعية، وتتمثل فيما يلي:

الغذاء والوقود هي األكثر شيوعا ؛ التعليم المدرسي، تلقي  معونات عالمية )ولكن ليست مجانية كليًا(
 الرعاية الصحية

بالعمل/ كسب الدخلذات صلة  أقل من نصف السكان العاملين بسبب ارتفاع مستوى  يدخل فيها 
 العمل غير الرسمي

لتقييم سبل العيش اختبار الرعاية  مثل، الخيرية عمالفي الجمعيات األهلية، وقطاع األ 
 االجتماعية حيث العقود مع الوزارات ذات الصلة

 حسب الشريحة
اية في الجمعيات األهلية، وقطاع األعمال الخيرية، فمثال  الرع
االجتماعية حيث العقود مع الوزارات ذات الصلة؛ ووبرامج 

 التحويالت النقدية الجديدة
 

ئية، مثل توفير اإلغاثة من الحرمان، أو من الممكن أن يكون لبرامج الحماية االجتماعية إما آثار حما
عزيز الدخل ، مثل تتشجيعيةآثار  ، أوما صدمةحدوث الحرمان فور ب درء الشعورآثار وقائية، مثل 

التعامل مع اختالل توازن  يستلزم ا ، ممااجتماعي تحوال   د من الممكن أن تحدثوالقدرات.  فكل هذه األبعا
 .هتدعم أوبالضعف ،  تتسبب في الشعورالقوى التي 

وعلى المستوى العالمي، تزايدت خدمات اإلنفاق العام والخدمات االجتماعية من السيتينات إلى الثمانينات؛ 
شيدت الدول في أمريكا الالتينية وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى مدارس عامة، وجامعات، وشبكات  حيث

للرعاية الصحية، على الرغم من توافر هذه الخدمات، في بادىء األمر وفي المقام األول، في المناطق 
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ت وفيات األمهات في انخفاض معدالهذه المبادرات الفائدة التي تتحقق من وراء الحضرية. كما لوحظت 
 واألطفال.

ى سبيل المثال، لدى ففي العالم النامي، وضعت العديد من البلدان برامج للحماية االجتماعية العالمية؛ فعل
واحدا  من البرامج العالمية. فالبرنامج يغطي الحبوب، ومكونات  يعدمالئم  نات غذائيةالهند نظام معو 

الحق في الغذاء" القت إقباال  هائال  في الهند. وسعة بعنوان "عد جزءا  من حملة مأساسية للطهي، كما ي
كما قدمت كل القومية بالهند في تحسين نسبة الحضور بالمدارس وااللتحاق بها.  ةوساعدت برامج التغذي

اإلصالحات  أدت من جمهورية كوريا، وتايوان، وكوستا ريكا برامج حماية اجتماعية عالمية. ففي كوريا،
برنامج ، باإلضافة إلى التأمين االجتماعي ضد البطالةو برنامج المعاشات، نظام صحة، و في برامج ال

حماية االجتماعية . والمساواة الخاصة بال تغطيةال زيادة، إلى ضمان الحد األدنى من مستوى المعيشة
حيث فضال  عن ذلك، تم دمج برامج متنوعة للتأمين الصحي في برنامج واحد متكامل للصحة العامة؛ 

%. كما  4.7% إلى  11.4تمخض عن ذلك نتائج في غاية الفعالية، مثل خفض التكاليف اإلدارية من 
صغيرة  للعمال المؤقتين العاطلين.  اعلى العمل، وقروض اقدم برنامج تأمين العمل مزايا نقدية، وتدريب

 ملون باألعمال الحرةمن يعالسن في العالم بعد ضم كل كبار حماية موضوع تم طرح وعالوة على ذلك، 
 . 1999في الحضر في 

، مثل الصين، والبرازيل، وجنوب أفريقيا. البطالة ضدتأمين للبرامج متعددة كثير من البلدان النامية  يطبق
، كالمزارعين، وكذا الحال في المنطقة العربية. فإن معينة البرامج غالبا  ما تستبعد فئاتغير أن هذه 

والية كوستا ريكا، و جنوب كوريا، وبلدان أخرى، مثل شرق آسيا، مثل تايوان و في  النماذج الناجحة للبلدان
، تعد من األمثلة الرئيسية في العالم النامي التي توضح أن التغيير االجتماعي النكاكيرال الهندية، وسري

والتماسك  ،والمساءلةاالجتماعي، اإلدماج الذي يحدث تحوال  ال يمكن حدوثه سوى من خالل تعزيز آليات 
االجتماعي. وفي هذا الشأن، من الممكن لكافة الدول، واألسواق، والجمعيات الخيرية، والمنظمات 

أن تضطلع بدور في تيسير التغطية على مستوى العالم. والسيما المجتمعية، واألسر، والوكاالت المانحة، 
دا، وتوفير هذه الخدمات تستدعى الحاجة إشراك الدولة في تمويل االختالفات بين  ظهورعند  رتهاها، وا 
 الريف والحضر أو االختالفات اإلقليمية.

 السائداالتجاه  هي المساهمة، أصبحت هذه البرامجالقائمة على وفيما يتعلق بالمساعدة االجتماعية غير 
ير في البلدان النامية بسبب الضعف الشديد الذي حل بالمبادىء العالمية، والضغط المالي الواقع على الكث
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تمويل سياسات الحماية االجتماعية. فضال  عن ذلك، برامج المساعدة االجتماعية تتبنى  عندمن الدول 
فهي  العينية؛فيما يختص بالتحويالت النقدية أو  يعتمد على اختبار سبل العيشنهجا   فا  أونهجا  مستهدَ 

 تقديمنظرا  ل في آن واحد تهلكوتفاعل المس االستخدام سهولةيجمع بين  ستهالكساس المنطقي الاأل تروج
 على التصدي للصدمات االجتماعية أوتقَو تاجين أيضا  من أفراد السكان، كما أنها لم للمح هذه البرامج

 االقتصادية غير المتوقعة. 

للسكان الضعفاء. فعلى  مالئمةتمتلك الصين، وجنوب أفريقيا، والهند، والبرلزيل برامج للتحويالت النقدية 
ثال، ينتفع فقراء الريف بالصين من برامج المساعدة االجتماعية غير المساهمة، وكذا من برنامج سبيل الم

، حيث يضمن أن جميع الفقراء الذين  1950يعرف بـ " الضمانات الخمسة" الذي استمر العمل به منذ 
اإلعانات حتى يقطنون في الريف ينعمون بمقومات الحياة األساسية، مثل الغذاء، والملبس، والمأوى، و 

 لتغطية تكاليف الوفاة. الالزمة ماليةال

قصيرة األمد، وتلك التي تتعلق بتوزيع برامج التحويالت النقدية في بعض الحاالت  القيودولكن، تشكل 
أهمية كبرى؛ حيث إن الوصول لشريحة عريضة من السكان قد يشير أيضا  إلى ارتفاع مستويات االعتماد 

ذلك أحد نقاط ود أسر غير قادرة على دعم نفسها ماديا  على المدى البعيد. ويمثل على هذه البرامج مع وج
ثال، تم نات الغذائية العالمية على وجه الخصوص. ففي إندونيسيا، على سبيل المو عالضعف في برامج الم

مع ثالث برامج لشبكة األمان  لمجابهة هذا التحدي 2005نات الوقود في معو طرح أحد برامج إصالح 
ولتخفيف أثر ارتفاع األسعار على الفقراء  الوقود.دعم االجتماعي للتعويض عن االنخفاضات الحادة في 

الفقر، طرحت الحكومة برنامج تحويل نقدي غير مشروط وصل إلى  القريبة من مستوىوعلى األسر 
تأمين صحي، % من إجمالي الناتج المحلي، باإلضافة إلى برنامج  0.3مليون أسرة بتكلفة بلغت  18.5

 التعليم.دعم وبرنامج 

نفاذ المجموعات الضعيفة لبرامج الحماية االجتماعية في البلدان األعضاء في منظمة التعاون 
 8 اإلسالمي

                                                           
8
" نفاذ المجموعات الضعيفة لبرامج الحماية االجتماعية في البلدان األعضاء لالطالع على البيانات والتحليل المستخدم في هذا الجزء, الرجاء قراءة  

 "2016لمنممة التعاون اإلسالمي, مكتب تنسي  الكومسيك, 
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البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي مجموعة متنوعة من البلدان المختلفة اجتماعيا  تضم 
التنوع يعكس برامج الحماية االجتماعية، وكذا تقييم حالة الضعف تقييم درجة الوصول لأن واقتصاديا . كما 

متلك أنظمة شاملة ي ه ما من بلد من تلك البلداناالجتماعي، واالقتصادي، والسياسي لهذه البلدان. غير أن
حقوقهم االجتماعية ب كافة المواطنينتمتع على تعتمد  الخدمات العامةأو لتقديم للرفاه االجتماعي، 

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

 جودها في بعض األحيان.الضعيفة في المجتمع ال تزال تتم بشكل غير كامل، بل ينعدم و 

األزمة االقتصادية العالمية، ارتفع اإلنفاق على شبكات األمان االجتماعي في بعض دول اندالع منذ 
% أثناء 11.9% من إجمالي اإلنفاق قبل األزمة إلى  10.1منظمة التعاون اإلسالمي في المجمل من 

جمالي الناتج المحلي على % من إ4.59%، و4.44 %،4.16% بعد ذلك )12.5األزمة ، و إلى 
التوالي(. فإن البلدان في مجموعات الدخل المنخفض أو الدخل دون المنخفض، مثل مصر واليمن، قد 

معايير التأهيل لحصة الغذاء المدعوم والتحويالت النقدية للسكان الضعفاء، مما أدى إلى  أوسعت نطاق
غلب البلدان األعضاء، يظل اإلنفاق على الحماية في أغير أن  ها.زيادة نفاذ الفقراء والسكان الضعفاء ل

 االجتماعية منخفضا  نسبيا  في الكثير من الحاالت.

على الرعاية الصحية، فإن  ،في بعض األحيان ،فضال  عن ذلك، على الرغم من إنفاق الحكومة الهام
للحصول  بالغ طائلةألن يتكبدوا ماألغلبية العظمى للناس عبر بلدان منظمة التعاون اإلسالمي معرضون 

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

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

ففي برامج التأمين االجتماعي الخاصة بالبلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، ثمة فجوات هائلة 
% في اليمن 8في تغطية هذه البرامج؛ حيث تتفاوت معدالت تغطية التأمين االجتماعي بشكل ضخم من 

(، على سبيل المثال عزى ذلك إلى بنية سوق العمل ) القطاع العام أو الخاص% في ليبيا، وي87إلى 
لى الترتيبات المؤسسية التي تغطي فئات مختلفة من العاملين. فإن بلدان منظمة التعاون اإلسالمي  وا 

في البلدان  % من القوى العاملة67مالة غير الرسمية. وفي المتوسط، تتمتع بمستويات عالية من الع
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مين االجتماعي؛ ومن ال تسهم في برامج التأية، باستثناء األعضاء في مجلس التعاون الخليجي، العرب
الصغيرة،  أو المتناهية الصغر المشروعات مجال في أصحاب األعمال الحرةن بالزراعة، و بينهم العاملو 

، والعاملين األجانب فإن العاملين بالزراعة، والعاملين في النطاق المنزلي لدى األسر إلى جانب موظفيهم.
من المهاجرين هم أكثر المجموعات المستبعدة من آلية التأمين االجتماعي في أغلب البلدان. وجدير 

% من سكان دول منظمة التعاون 30 برامج التأمين االجتماعي الرسمي ال تغطي سوى بالذكر أن
بصورة الموارد البحث عن ليها توجد في القطاع غير الرسمي، وعفاإلسالمي، أما المجموعات المتبقية 

 غير رسمية من خالل األسرة على سبيل المثال.

ال تتمكن من أغلب برامج المساعدة االجتماعية في بلدان منظمة التعاون اإلسالمي فأما عن التغطية، 
 اجوهري جزءاالفئة الدنيا )المجموعات األكثر فقرا (، بينما تغطي بعض البرامج % من 20 أكثر منتغطية 

%( من الفئات العليا. وبمقارنة مناطق أخرى حول العالم، يتضح ضعف أداء برامج  12-11يصل إلى )
: ففي جميع المناطق األخرى، بالمنتفعينالمساعدة االجتماعية وبرامج شبكة األمان االجتماعي فيما يتعلق 

جتماعي، بينما تتصدر أو أكثر من المنتفعين بشبكة األمان اال ،% على األقل30تشكل الفئات الدنيا 
. وفي بلدان منظمة التعاون اإلسالمي، تستهدف برامج %36 بـالعالم  جزر الكاريبيأمريكا الالتينية و 

المساعدة االجتماعية، وبرامج شبكة األمان االجتماعي الفقراء والضعفاء؛ بيد أن السكان األثرياء يشكلون 
ربع المنتفعين من يأتي ن االجتماعي. ففي المتوسط، أيضا  نصيبا  هائال  من المنتفعين بشبكة األما

% 15المساعدة االجتماعية غير المدعومة فحسب في المنطقة العربية من الفئة األكثر فقرا ، بينما يأتي 
من الفئة األكثر ثراء. ففي بعض البرامج، كالتي توجد في الضفة الغربية وغزة، تم تحسين االستهداف منذ 

اختبار لتقييم سبل العيش يستخدم  2010نشاء برنامج موحد للتحويل النقدي في ، وذلك بفضل إ2009
  ن شبكة األمان االجتماعينصيب المنتفعين م خطة للدفع الموحد. في حين أنو على أنه آلية لالستهداف 

  متماثل. الفئة األكثر فقرا  ، ولدى بجيبوتي والمغرب فئة السكان األكثر ثراء  لدى 

حديات الرئيسة أمام المجموعات الضعيفة للوصول إلى برامج الحماية االجتماعية بين وتتمثل بعض الت
 بلدان منظمة التعاون اإلسالمي فيما يلي:

 ،التوظيف غير الرسمي 
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  الوصول إلى الخدمات األساسية بشكل غير مناسب، وال سيما الوصول إلى الخدمات التعليمية
 وخدمات الرعاية الصحية،

 تصميم برامج شبكة األمان  عندالقادرين على العمل وغير القادرين عليه  عدم التفريق بين
 االجتماعي،

 اإلنفاق العام على سياسات الحماية االجتماعية و عدم كفايته. انخفاض 

وفي ضوء هذه التحديات، من الممكن تحديد سلسلة من التوصيات التي تتعلق بتوسيع نطاق 
 موعات الضعيفة في البلدان األعضاء كما يلي:برامج الحماية االجتماعية لتصل المج

  ينبغي لبلدان منظمة التعاون اإلسالمي المبادرة بإنشاء قاعدة حماية إجتماعية أساسية
ألغلب المجموعات الضعيفة. وسيتضمن ذلك في بادىء األمر إجراء دراسات تحليلية 

 للجدوى والعائد المادي منها لباقات حماية إجتماعية بعينها.

 تكاليف الصحة عبئا  رئيسيا  على السكان المحليين بالبلدان األعضاء في منظمة  تشكل
بالنسبة ذوي اإلعاقة وكبار السن. لذا، يجب على برنامج التعاون اإلسالمي، وال سيما 

. فعلى سبيل بصورة وثيقة المعاش االجتماعي أن يصل بينه وبين الخدمات الصحية
أن يكونوا  للمنتفعين من برنامج المعاش االجتماعي مكنالمثال، لتعزيز األثر، من الم

هذا الصدد، تستطيع بشكل مباشر مؤهلين لتلقي الخدمات الصحية العامة مجانا . وفي 
برامج المعاش االجتماعي أن توفر الحد األدنى من الدخل للبالغين من ذوي اإلعاقة، 

ين من عمره، ولكبار السن ولألسر التي تكون فيها المرأو ربة البيت، ولمن تجاوز الست
 الذين ال معاش لهم بسبب عدم قدرتهم على العمل، وافتقارهم إلى أي مصدر دخل آخر.

  قد تستدعى الحاجة إصالح برامج العمل العام المتاحة في بعض البلدان األعضاء في
منظمة التعاون اإلسالمي المنخفضة الدخل بغية توفير مناخ توظيفي أكثر استقرارا  

يفتقرون إلى الذين هؤالء كذا ، و وعات الضعيفة، والسيما غير القادرين على العملللمجم
األمان الوظيفي؛ ويحتل العاملون بالزراعة نسبة كبيرة من هذه الفئة. ففي البلدان ذات 
الدخل المنخفض ودون المتوسط، يمكن توحيد البرامج تحت مظلة برنامج عمل قومي 
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فترات التتعايش أثناء ألسر غير اآلمنة غذائيا  على أن عام مكثف ودائم صمم لمساعدة ا
 كل عام.الصعبة 

  الُمعدمة قد توفر البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي تحويالت نقدية لألسر
تضم السن أو ذوي اإلعاقة. ويمكن إعطاء األولوية لألسر التي  كبارو  أطفاالتعول التي 
، وكذا األسر التي بها أفراد بحاجة إلى تزوجينم غيرسرة أرباب أضعفاء، و  وأطفاال اأيتام

التحويالت النقدية المشروطة التي إن رعاية ولكنهم قادرين على العمل. فضال  عن ذلك، 
مستويات الصحة والتعليم ألفرادها ينبغي توسيع نطاقها تمد األسر بالحوافز لتحسين 
 .أطفاالتضم لتغطية كافة األسر الفقيرة التي 

 لترويج للرعاية الصحية المجانية والعالمية في بلدان منظمة التعاون ملحة لاجة الح
اإلسالمي. ففي العديد من البلدان األعضاء، يتم توفير الرعاية الصحية مجانا  بالفعل لمن 

لألطفال بالمدارس أن يتلقوا الرعاية والمرضعات. ويحق للحوامل و  الخامسة،هو دون 
 مة؛ بيد أن هذه السياسة ال يتم تطبيقها بشكل مستمر.الصحية في المنشآت العا

الدولية في التنمية اهتماما  مبدئيا  واالستثمارات من الحكومة وشراكات لقيت قد تشتمل البرامج التي 
الوة على ذلك، يجب أن تتصل هذه عتعليم، وبرامج لتوظيف الشباب. للالسنوات األخيرة على برامج 

سة التعليم بغية سد الفجوات المتعلقة بالمهارات، وتلبية مطالب التوظيف في التدخالت والسياسات بسيا
 أسواق العمل المحلي.

 الجهود المبذولة تحت مظلة الكومسيك

 االجتماع السابع لفريق العمل المعني بالتخفيف من حدة الفقر 

مية القومية، ونظرا  ألن نظرا  لألهمية العالقة بالحماية االجتماعية باعتبارها مكون جوهري لسياسة التن
التي تواجهها برامج الحماية االجتماعية، انعقد تغطية المجموعات الضعيفة تعد واحدة من التحديات 

نفاذ  "بعنوان  2016فبراير/ شباط  11في  لفريق العمل المعني بالتخفيف من حدة الفقراالجتماع السابع 
وخالل  "البلدان األعضاء لمنظمة التعاون اإلسالمي. المجموعات الضعيفة لبرامج الحماية االجتماعية في

نفاذ المجموعات الضعيفة هذا االجتماع، نظر ممثلو البلدان األعضاء في الدراسة التحليلية المعنونة " 
لبرامج الحماية االجتماعية في البلدان األعضاء لمنظمة التعاون اإلسالمي، وكذا في " تقرير الكومسيك 
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. وتم إثراء النقاشات أثناء االجتماع بالعروض التي قدمتها الدول  2015للفقر لعام  لآلفاق المستقبلية
 األعضاء، والمنظمات الدولية، والجمعيات األهلية.

 بالسياسات: خاصةوخلص االجتماع إلى التوصيات التالية ال

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

 لفترات طويلة من خالل برامج التدريب وتنمية المهارات، وخدمات االئتمان وتنمية األعمال.

 .تعزيز تغطية الرعاية الصحية الحرة والعالمية للمجموعات الضعيفة .2
ان االجتماعي خاصة لتحسين إمكانية نفاذ األطفال الضعفاء للخدمات وضع برامج شبكة األم .3

 .الصحية والتعليمية بغية منع انتقال ظاهرة الفقر بين األجيال

تصميم برامج خاصة لشبكة األمان االجتماعي بغية توفير حد أدنى من الدخل بشكل منتظم  .4
ا المرأة رب البيت، وكبار السن الذين للعاطلين ) مثل ذوي اإلعاقة، واألسر الفقيرة التي تكون فيه

ال معاش لهم(، وكذا وضع برامج لشبكة األمان االجتماعي ) بما في ذلك برامج التنشيط( 
 للقادرين على العمل.

 الكومسيك موقععلى ويمكن االطالع على فعاليات االجتماعات والعروض المقدمة أثناء هذه االجتماعات 
 .)www.comcec.org(اإللكتروني الخاص بها 

نوفمبر/ تشرين  3من المقرر انعقاد االجتماع الثامن لفريق العمل المعني بالتخفيف من حدة الفقر في 

، أنقرة، الجمهورية التركية، وموضوعه " الهجرة القسرية في البلدان األعضاء في منظمة  2016الثاني 

 الذي تتبناه البلدان المضيفة."ر الخاص بالسياسات التعاون اإلسالمي: اإلطا

 إدارة دورة المشروعات( تمويل مشروعات الكومسيك( 

تسجيل نفسها في فريق العمل المعني بالتخفيف من حدة الفقر وفي  عندتستطيع البلدان األعضاء 
عاون مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي العاملة في المجال االقتصادي أن تقترح مشروعات ت

متعددة األطراف داخل إطار تمويل مشروعات الكومسيك، التي تعد أداة أخرى هامة لتنفيذ 
 االستراتيجية. 

http://www.comcec.org/
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 من قبل المشاريع األربعة التي قدمتفقد تم تنفيذ ، اتلمشروعتسليم اوفي إطار الدعوة الثانية ل
يران، وسوريناميالكام ن المشروعات، ومعلومات عناوي يرد فيما يليبنجاح. و  ، ومركز أنقرةرون، وا 

 :2015مختصرة عن المشروعات التي تم تنفيذها في 

  بناء القدرات اإلنتاجية لصغار المنتجين الكاميرون هو "المقدم من مشروع العنوان
ن والكاكاو في الكاميرون، ونيجيريا، وبنين من خالل تحسين الممارسات الزراعيين للبُ 

لتخفيف من ل روع إلى تحديد أفضل الممارسات." يهدف المشالخاصة بالصحة النباتية
رفع التوعية لدى و وضع قاعدة بيانات، و ، التأهيل المجتمعيبرامج  في إطارحدة الفقر 

واضعي السياسات في البلدان األعضاء في الكومسيك، وتعزيز فهم مديري التأهيل 
 ن حدة الفقر.المجتمعي والعاملين ألنشطة التأهيل المجتمعي التي ترمي إلى التخفيف م

  دور التأهيل المجتمعي في الحد من الفقر: دراسة إيران هو " المشروع المقدم منعنوان
ندونيسيا يهدف المشروع إلى تحديد أفضل الممارسات ." مقارنة بين إيران، وماليزيا، وا 

رفع و وضع قاعدة بيانات، و ، التأهيل المجتمعيللتخفيف من حدة الفقر في إطار برامج 
لدى واضعي السياسات في البلدان األعضاء في الكومسيك، وتعزيز فهم مديري التوعية 

التأهيل المجتمعي والعاملين ألنشطة التأهيل المجتمعي التي ترمي إلى التخفيف من حدة 
 الفقر.

  صميم وتنفيذ نظام المعلومات اإلدارية لشبكات سورينام هو"ت المشروع المقدم منعنوان
." والبلدان الشريكة هي غينيا دول األعضاء في الكومسيكاألمان االجتماعي في ال

وتركيا. يهدف المشروع إلى بناء القدرات لتصميم نظام المعلومات اإلدارية لشبكات 
 األمان االجتماعي الخاصة بحكومات سورينام وغينيا بالتعاون مع تركيا.

  للبلدان األعضاء  تحسين القدرات اإلحصائيةمركز أنقرة هو"  المشروع المقدم منعنوان
." ويهدف المشروع إلى إجراء سلسلة في منظمة التعاون اإلسالمي في إحصائيات الفقر

 برامج لبناء القدرات قصيرة المدى وبرامج تدريبية في إحصائيات الفقر.

التي أطلقت في سبتمبر/ أيلول  لمشروعاتتسليم اعالوة على ذلك، بمقتضى الدعوة الثالثة ل
 .2016ذ المشروع المقدم من إندونيسا في ، سيتم تنفي2015
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  إطالق مبادرات محلية للتخفيف من حدة الفقر من خالل معيشة مجتمعية مستدامة في
 البلدان األعضاء في منظمة التعاون ااإلسالمي.

 برامج مستمرة أخرى للتخفيف من حدة الفقر تحت مظلة الكومسيك 

صندوق  :وهي أالالفقر تحت مظلة الكومسيك،  لتخفيف من حدةلبرامج أخرى يجري تنفيذها  وثمة
)تحت  ، 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.ة مركز أنقرة()تحت مظل التعاون اإلسالمي

مع القرار ذي  ا  شياتم، وذلك بوصفه صندوقا  خاصا   ةصندوق التضامن اإلسالمي للتنميإنشاء تم  -
البنك اإلسالمي للتنمية  داخلالقمة اإلسالمي الصلة الصادر عن الدورة االستثنائية الثالثة لمؤتمر 

القدرة اإلنتاجية تعزيز شئ الصندوق بغرض التخفيف من حدة الفقر من خالل . وقد أن2007عام 
وخفض األمية، واستئصال شأفة األمراض واألوبئة، وخصوصا  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 
التي تم الحصول عليها من موارد رأس المال. وتقدر إجمالي اإلسهامات التي تم الحصول عليها 

مليون  850ى اآلن؛ حيث ساهم البنك اإلسالمي للتنمية فيهم بمليار دوال أمريكي حت 2.42
، 2015مليار دوالر أمريكي. وبحلول عام  1.57دوالر أمريكي، كما ساهمت الدول األعضاء بـ 

مليون  1.7) قرغيزتانفي  تمويل متناهي الصغرمشروعين  االنتهاء بالفعل منسيكون قد تم 
مليون دوالر  7لتنمية المجتمعية" في إندونيسا ) (، وآخر بعنوان " مشروع ادوالر أمريكي

صندوق التضامن اإلسالمي  محفظة مشروعا  تحت مظلة 65 تم تشغيل فضال عن ذلك، أمريكي(.
 دوالر أمريكي. مليون 97.33وتُقدَّر التكلفة اإلجمالية لهذه المشروعات بمبلغ حاليا .  للتنمية

 

ُوِضع تماشيا  مع القرار ذي الصلة الصادر  برنامج آخرهو ، فالبرنامج الخاص لتنمية أفريقيا أما -
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 شجيع النمو االقتصاديتالفقر، و محاربة  اإلسهام الفاعل في

حتى مليار دوالر أمريكي. و  12يبلغ رأس المال المستهدف للبرنامج الخاص لتنمية أفريقيا و 
% من 43مليون دوالر امريكي ممثال   1.618بلغ إجمالي اإلنفاق  ، 2016 يناير/كانون الثاني
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البرنامج مشروعا  تحت مظلة  67مليون؛ كما تم تنفيذ  3.798مجموع االعتمادات التي تقدر بـ 
 .الخاص لتنمية أفريقيا

 

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

ألفراد في الدول األعضاء. وقد أمام اوتعزيز الفرص  ،في القطاعين العام والخاصوالتدريب 
يشتمل على  ا مختلفاواقتصادي يااجتماع ابرنامج 22 من خاللُأطِلقت برامج بناء القدرات 

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

 
 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
 بين /التكنولوجي فيالتقدم ، و ةياالستثمار المشاريع بهدف تعزيز تبادل التجارة، و  دورتها الثانية والعشرين

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

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

مشروع ا، والتي تم عرضها على البنك اإلسالمي للتنمية، فقد قام مركز أنقرة، تماشي ا مع القرار الصادر 
بالمساعدة  مشروع ا منها في مشروع واحد معني 14الخامس للجنة المشروعات، بضم عن االجتماع 

مشروعات فيما يتعلق بالالفنية وبناء القدرات، حيث تم عرضه على بنك اإلسالمي للتنمية لتمويله. و 
ك ل من األمانة العامة لمنظمة التعاون اإلسالمي والبناالستثمارية الخمسة، أهابت لجنة المشروعات بك

 اإلسالمي للتنمية لمراجعتها مع ا وتقديم مالحظاتهما لمالكي المشروع.
 

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

 


