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 المعني الكومسيك عمل لفريق سابعال االجتماع الصادرة عنالخاصة بالسياسات  التوصيات
 الفقر حدة من بالتخفيف

 شباط/فبراير 11في السابع بنجاح جتماعهبالتخفيف من حدة الفقر افريق عمل الكومسيك المعني  عقد
عية في البلدان األعضاء نفاذ المجموعات الضعيفة لبرامج الحماية االجتما "بعنوان بأنقرة ،2016

وخالل االجتماع، أجرى فريق العمل المعني بالتخفيف من حدة الفقر " لمنظمة التعاون اإلسالمي.
مداوالت حول تقريب السياسات بين البلدان األعضاء فيما يتعلق بتعزيز نفاذ المجموعات الضعيفة 

وفًقا للنتائج  ،اع التي تم إعدادهاالوثيقة الصادرة عن االجتملبرامج الحماية االجتماعية. وكانت 
 المعني الكومسيك عمل لفريق السابع جتماعلال ي أجريتالرئيسية الخاصة بالدراسة التحليلية الت

بمثابة  ،، وكذا وفًقا لردود البلدان األعضاء على األسئلة الخاصة بالسياساتالفقر حدة من بالتخفيف
ناقش المشاركون التوصيات الخاصة بالسياسات المدخل األساسي للنقاشات. وخالل االجتماع، 

 المذكورة أدناه.

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

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

 األساس المنطقي:

األمر الذي  يشيع التوظيف غير الرسمي في كثير من البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي،
الة، التأمين الخاص بالبطجتماعية فيما يختص بالدخل، والصحة، واألمن، و االحماية تتقلص معه ال
ال . ونظًرا النتشار القطاع غير الرسمي في أغلب األحيان، احتمالية التعرض للمخاطرومن ثم زيادة 

سياسات  شرائح كثيرة من سكان البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي في إطار تدخل
ي بسبب األمان االجتماع شبكةالتأمين االجتماعي، بحيث أصبحت هذه الشرائح ما يستهدفه نظام 

الحاجة إلى برامج  خفض ومن ثم، حالة الفقر الذي يرزحون تحته. ولخفض الخطر النابع من الفقر
 تحسين فرص التوظيف الرسمي.فالحاجة ملحة لاألمان االجتماعي،  شبكة
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النمو االقتصادي والرفاه االجتماعي؛ لذا، تحقيق سهم في وف تزيادة حصة التوظيف الرسمي س إن
الجهود على مستوى كل من الشركات والعاملين. فأما على مستوى الشركات، ينبغي  ثمة حاجة لبذل

األعمال الصغيرة  دعمعليها يتوجب للحكومات خلق بيئة تنظيمية تمنع التوظيف غير الرسمي، كما 
التوظيف الرسمي. وعلى صعيد أخر، ينبغي تمكين المعينين بشكل غير رسمي من  بغبة إدماجها في

يتطلب مهارات اإلنتاجية حتى يتسنى لهم العمل في القطاع الرسمي الذي غالًبا ما  رفع قدراتهم
التدخالت والسياسات الفاعلة لسوق العمل ) مثل برامج من الممكن تقديم وتحسين ة. لذا، وقدرات عالي

 التدريب وتنمية المهارات(، وكذا فرص االئتمان وتنمية األعمال.
 

 الرعاية الصحية الحرة والعالمية للمجموعات الضعيفةتعزيز تغطية  :2 رقمالتوصية 

 األساس المنطقي:

غير ، على وجه العموم، إن المؤشرات الصحية في البلدان األعضاء بمنظمة التعاون اإلسالمي
تعذر وصولهم لخدمات من حيث واعدة؛ حيث يعد األطفال والنساء من المجموعات األكثر ضعفًا 

الدخل دون المتوسط اسب؛ وال سيما أن البلدان ذات الدخل المنخفض و على نحو من الرعاية الصحية
كما  مع وجود بعض االستثناءات(، 60و 45ما بين تراوح يفيها متوسط عمر الفرد )حيث نخفض ي

-30) إلى تلك المعدالت األطفال واألمهات حيث تصلوفيات معدالت  ًا فيارتفاع هذه البلدان تشهد
المجموعات  تنتشرفضال عن ذلك، لألمهات(.  1200/100،000-100لألطفال، و 150/1000

من األطفال والنساء في البلدان األعضاء ذات الدخل المنخفض والدخل دون المتوسط األكثر ضعفًا 
  بشكل يفوق الحد.

مستوى رعاية صحية عالمي؛ كما أن بعض البلدان األعضاء في بعض البلدان األعضاء بتتمتع 
المرتفع( لديها القدرة  المي ) وال سيما البلدان ذات الدخل فوق المتوسط والدخلمنظمة التعاون اإلس

من الممكن طرح نظام صحي فاعل يغطي  آخر، وعلى صعيدهذا النظام في بالدها.  على طرح
وكذا المؤشرات للبالد يسهم ذلك في تراكم رأس المال البشري ؛ حيث تكاليف المجموعات األكثر فقراً 

 الصحية والديموغرافية.
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لتحسين إمكانية نفاذ األطفال  األمان االجتماعي شبكةخاصة لوضع برامج  :3رقم التوصية 
 الضعفاء للخدمات الصحية والتعليمية بغية منع انتقال ظاهرة الفقر بين األجيال

 األساس المنطقي:

األمان االجتماعي؛ بيد أن  شبكةالمي برامج لتمتلك جميع البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلس
، ال تسهم في التنمية االقتصادية بالمستوى المطلوب امج، في عديد من البلدان األعضاءهذه البر 

المناسب من بين التحديات الشائعة التي تواجه البلدان  االفتقار إلى رأس المال البشري حيث يعد
معدالت رأس المال البشري في أغلب البلدان األعضاء األعضاء. ففي واقع األمر، يشكل انخفاض 

االنخفاض  فيفضيفي منظمة التعاون اإلسالمي دائرة مفرغة؛ حيث يؤدي إلى انخفاض في الدخل، 
 الذي سيتمخض عنه انخفاض في رأس المال البشري للجيل المقبل. رإلى الفقبدوره في الدخل 

 

مثل عدم الوصول  شتى المي، يجابه الشباب مخاطروفي البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلس
، ومن ثم البطالة. وفي هذا صعوبة دخول سوق العمل الرسميإلى الخدمات التعليمية والصحية، 

األمان االجتماعي بحيث تدعم رأس المال البشري ومن ثم النمو  شبكةالصدد، ينبغي تصميم برامج 
ماعية للفقراء، ينبغي دعم أطفالهم لتحسين فرص عند توفير المساعدة االجتفاالقتصادي. لذا، 

 حصولهم على الرعاية الصحية والتعليم.
األمان االجتماعي بغية توفير حد أدنى من الدخل  تصميم برامج خاصة لشبكة  :4رقم التوصية 

،  المعيشية التي تعيلها المرأةي اإلعاقة، واألسر ) مثل ذو لغير القادرين على العمل بشكل منتظم 
) بما في ذلك برامج  األمان االجتماعي شبكةلكبار السن الذين ال معاش لهم(، وكذا وضع برامج و 

 للقادرين على العمل  التنشيط(

 األساس المنطقي:

فأما على العمل وغير القادرين عليه. القادرين يجب التفرقة في برامج شبكة األمان االجتماعي بين 
برامج سوق العمل لخفض االعتماد على في دمج هذه البرامج  العمل، ينبغي بالنسبة للقادرين على

فعند تلقي هؤالء األفراد  ولخفض معدالت الفقر بشكل متواصل. ،برامج شبكة األمان االجتماعي
المساعدة االجتماعية، ينبغي إعدادهم أيضًا لدخول سوق العمل و/أو العمل في المهن ذات األجور 
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اء في منظمة التعاون اإلسالمي، والسيما فيما يختص بالبالغين، العالية. ويواجه البلدان األعض
مثل انخفاض رأس المال البشري الذي يتم ترجمته عادة على أنه يرجع إلى انخفاض األجور  مخاطر

لذا، يجب   لة فرص التوظيف والبطالة.ق كما تواجه خطر، وغير الثابت بسبب العمل غير الرسمي
 بالتوازي مع برامج سوق العمل للبالغين.توفير المساعدة االجتماعية 

أعمارهم، أو  أوسوق العمل بسبب إصابتهم بإعاقة،  وعلى نحو آخر، ثمة من ال يستطيع دخول
دخول غير مناسبة؛ لذا، يحتاج هؤالء إلى إمدادهم بحد على مسؤوليات الرعاية، كما أنهم يعيشون 

 شي كريم.أدنى من الدخل بشكل منتظم بحيث يضمن لهم مستوى معي

 
 األدوات المستخدمة في تفعيل التوصيات الخاصة بالسياسات:

، أثناء بمزيد من التفصيل قد يتناول فريق العمل: الفقر حدة من بالتخفيف المعني العمل فريق
 رة أعاله.اصة بالسياسات المذكو المناحي الخ اجتماعاته المتتالية،

 
يطلق مكتب تنسيق  الكومسيك، مشروع ورةد إدارة مظلة تحتدورة مشروع الكومسيك:  دارةإ

الكومسيك دعوة لتقديم المشروعات كل سنة. فمن خالل إدارة دورة مشروع الكومسيك، من الممكن 
على أن يتم  ،للبلدان األعضاء المشاركة في فرق العمل تقديم مشروعات تعاون متعددة األطراف

يك. ومن أجل تفعيل المناحي الخاصة تمويلها من خالل المنح المقدمة من مكتب تنسيق الكومس
بالسياسات المذكورة أعاله، من الممكن للبلدان األعضاء االنتفاع من إدارة دورة مشروع الكومسيك، 
كما قد يقوم مكتب تنسيق الكومسيك بتمويل المشروعات الناجحة في هذا الشأن. وقد تتضمن هذه 

الزيارات الدراسية، وتبادل الخبراء، وورش حلقات النقاش، وبرامج التدريب، و المشروعات تنظيم 
االحتياجات، والمواد العلمية والوثائق المستخدمة وتقييم الدراسات التحليلية، العمل، فضاًل عن إعداد 

 في التدريب.

 

 


