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 االجتماع الخامس عشر لمجموعة العمل المعنية بالتخفيف من حدة الفقرالخاصة ب توصيات السياسات

ي  عقدت مجموعة العمل المعنية بالتخفيف من حدة الفقر 
 
أيلول / سبتمب   29التابعة للكومسيك بنجاح اجتماعها الخامس عشر ف

نت، 2020 اضيا عب  اإلنبر
". بعنوان ، افبر ي منظمة التعاون اإلسالمي

 
ي البلدان األعضاء ف

 
ي ف  "الفقر الحض 

.  المجموعة تخالل االجتماع أجر و  ي منظمة التعاون اإلسالمي
 
ي البلدان األعضاء ف

 
ي ف  كانوقد  مداوالت حول الحد من الفقر الحض 

ي  وثيقة الغرفةهو المدخل الرئيس للمناقشات 
ا للنتائج الرئيس أعدتالتر

ً
خصيًصا لالجتماع الخامس  أجرية لتقرير البحث الذي وفق

خالل وافق المشاركون وقد  . اتالدول األعضاء عىل أسئلة السياسوإجابات جموعة العمل المعنية بالتخفيف من حدة الفقر معشر لـ

ي وثيقة الغر  اتاالجتماع عىل توصيات السياس
ي تم  اتن الوثيقة الحالية توصيات السياستتضمو فة. المدرجة ف 

خالل تناولها هذه التر

 االجتماع. 

ة األوىلتوصية السياسة  ي شاملة وفعالة تركز بشكل خاص عىل إدارة أفضل لألحياء الفقتر اتيجيات تخطيط حضر : تطوير استر

ة الموجودة وتكوين أحياء  ة إىل الخدمات جديدة لمنع النمو غتر المنضبط لألحياء الفقتر ر وصول سكان األحياء الفقتر وتحسير

اتيجية االستثمارات.   األساسية مثل التعليم والخدمات الصحية من خالل االستر

ة تعتب   : الحيثيات ية. مراكز الفقر الرئيساألحياء الفقبر ي المناطق الحض 
ي أكبر و ة ف  اتيجيات تخطيط حض  يمكن أن يكون وضع اسبر

ة )من خالل حلها / إخالء سكانها ومنع تكون أخرى جديدة( خطوة أوىل نحو فعالية تركز بشكل خاص ع ىل إدارة أفضل لألحياء الفقبر

ي.  ي العو القضاء عىل الفقر الحض 
ي ف  اتيجيات التخطيط الحض  الم اإلسالمي )عىل سبيل المثال هناك العديد من األمثلة الجيدة السبر

و TOKİإدارة تطوير اإلسكان ) ي تركيا ومشر
ي بنغالديش(.  ( ف 

يمكن أن يساعد تحسير  وصول سكان كما ع مدينة بورباتشال الجديدة ف 

ي 
اتيجية ف  ة إىل التعليم والخدمات الصحية من خالل االستثمارات االسبر ير ، عند تطو كش حلقات الفقر. عالوة عىل ذلك  األحياء الفقبر

اتيجيات وتنفيذها  وري استخدام أدوات وتقنيات هذه االسبر تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ذات الصلة بشكل أكبر فعالية من الض 

ة وتحديد فقراء الحض  بدقة.   لرصد األحياء الفقبر

ي معالجة مشكلة وضع: الثانيةتوصية السياسة 
 عدم التنظيم وإيجاد  سياسات سوق عمل محلية فعالة من شأنها أن تساعد فر

 . وظائف أكتر وأفضل

ي البلدان األعمن كل ثالث وظائف  تظهر وظيفة : الحيثيات
ي منظمة التعاون اإلسالمي ف 

.  ضاء ف  ي سوق العمل غبر الرسمي
ال و تقريًبا ف 

 . يعات العمل أو نظام الضمان االجتماعي ي الغالب و يتمتع العمال غبر الرسميير  بحماية تشر
ة ف  ي األحياء الفقبر

تعمل العائالت المقيمة ف 

ي القطاع غبر 
ي األكبر كثافة. ، مما يشبر الرسمي  ف  ا بالفقر الحض 

ً
ا وثيق

ً
لمعالجة مشكلة السمة و إىل أن العمل غبر الرسمي يرتبط ارتباط

وري تغبر المنظمة  حصة العمالة غبر الرسمية بمرور الوقت وتخلق طوير سياسات سوق العمل المحلية ، من الض 
ً
ي تقلل تدريجيا

التر
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لعمل هذه، من بير  أمور أخرى، التدريب واكتساب المهارات وتحسير  مرونة تشمل سياسات سوق او المزيد من الوظائف الالئقة. 

ي تستهدف الشباب والنالعمل الرسمي واإلنفاذ األكبر رصامة 
ائب التفاضلية التر ودعم ساء أو الفئات المحرومة األخرى وخطط الض 

 خلق فرص العمل والحماية االجتماعية. 

ي صندوق أدوات سياسة الفقر تفعيل أدوات التم: الثالثةتوصية السياسة 
ي فر ويل االجتماعي اإلسالمي ودمجها بشكل منهج 

ي العام  . الحضر

تشبر الدالئل الموجودة إىل أن نظام التمويل االجتماعي اإلسالمي هو أداة تكميلية قابلة للتطبيق ويمكن استخدامها مع  : الحيثيات

ي بلدان منظمة 
 
ي ف . عىل سبيل المثال التعاونسياسات الحد من الفقر التقليدية للقضاء عىل الفقر الحض  ، من شأن تنظيم اإلسالمي

ية والتحويالت الموىص بهرية عىل المستوى الفردي اإلجبا توزيــــع فعال للتحويالت والتحويالت الطوعية ا القائمة عىل األعمال الخبر

ية.  ي المناطق الحض 
 
ي المجتمع بشكل كببر والحد من الفقر ف

 
للحد من المهم للغاية األخرى )المالية وغبر المالية( تحسير  الرفاهية ف

ي  ي مجموعة أدوات السياساعي اإلسالمي ودمجها بشتفعيل أدوات التمويل االجتممن الفقر الحض 
 
ي ف العامة للحد من  اتكل منهج 

ي ضمن "مزيــــج سياسات" جيد الصياغة )مثل مشاريــــع البنية التحتية القائمة عىل الزكاة والمن ي إندونيسيا(الفقر الحض 
 
 ،فذة ف

 التكنولوجيات الماليةوأنظمة  ل الكتلسالس واستخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ذات الصلة )مثل تقنيات

ي تسهل استخداًما أكبر فعالية ألدوات التمويل االجتماعي اإلسالمي 
والبطاقات الذكية غبر النقدية وأنظمة المعلومات الجغرافية( التر

ي مض  مثل)
 
ي تركيا شون بطاقات التسوق غبر النقدية الموزعة عىل الالجئير  الذين يعي ،بطاقة األرسة االجتماعية ف

 
ي مخيمات ف

 
ف

ي أدوات التمويل االجتماعي اإلسالمي و . واألردن(
ي منظمة التعاون اإلسالمي العديد من الممارسات الجيدة ف 

تقدم الدول األعضاء ف 

ات وبناء القدرات من خالل برامو كمصدر إلهام لزمالئها.   يمكن تقاسم هذه التجربة القيمة بير  الدول األعضاء. ج تبادل الخب 

ر قدرة : الرابعةتوصية السياسة  ي مواجهة الصدمات )مثل  اإلدارةتحسير
ية وتعزيز المرونة فر وس كوروناالحضر  (جائحة فتر

وس كورونا ؤدي جائحة تمن المتوقع أن  : الحيثيات ي البلدان األعضاء.  فبر
ي ف  واالنكماش االقتصادي المرتبط به إىل تفاقم الفقر الحض 

وس كورونا جائحة عىل الرغم من أن  الذين من هم و ، ية يشعر بها الفقراء بشكل أكب  ، إال أن عواقبه السلبمثل صدمة عالميةت فبر

ي أحياء مكتظة وأحياء فق
ة. لذلكالمرجح أن يعيشوا ف  اتيجية وطنية  اإلدارةتحسير  قدرة هدف ي، بر ية من خالل وضع اسبر الحض 

ي بشكل فعال معالجة الفقر اقابلة للتطبيق عىل المدى الطويل إىل  ي مواجهة األحداث غبر لحض 
وتحسير  القدرة عىل الصمود ف 

ة والصدمات الصحيةوالتحركات السكانية والكوارث الطبيعية  كورونا المتوقعة مثل جائحة    يوىص بتعزيز تنسيق السياسات ، كما الكببر

بشبكة السياسات الدولية بطريقة أكبر فعالية. واالرتباط ز القدرات القانونية والمؤسسية وتعزيبير  السلطات الوطنية والمحلية 

جيدة خاصة فيما يتعلق بتنسيق إجراءات السياسة عىل إدارة ممارسات بالجائحة وضع يتطلب التقليل من المخاطر المرتبطة و 

 .  عىل المستوى العالمي
ً
ا  المستويات الوطنية ودون الوطنية والثنائية وعىل مستوى منظمة التعاون اإلسالمي وأخبر

ر جمع البيانات وممارسات القياس لتحقيق صنع ل وضع مفاهيم: الخامسةتوصية السياسة  ي وتطوير / تحسير لفقر الحضر

 . سياسة قائمة عىل األدلة

ي متعدد األبعاد إىل حد كببر يعد الفقر ا : الحثيثات ي لتحسير  فهم ، وتحتاج هذه األبعاد المتعددة إىل استيعابها بشكلحض  ل منهج 

ا ألن  ولعلة. الرئيس اتالسياسقضايا 
ً
ي سياق متعدد األبعاد ومخصص للمنطقة أمر مهم للغاية أيض

ي ف  تصور وتعريف الفقر الحض 

ياه هذه المفاهيم والتعاريف تؤثر بشكل حاسم عىل السياسة اإلنسانية وطبيعة الخدمات األساسية األخرى المقدمة مثل الصحة والم

اجهة تحديات الفقر ستكون السلطات الوطنية والمحلية غبر مجهزة لمو  للمفاهيم ور منظمبدون وضع تصو إلخ. والضف الصجي 

ي الرئيسة. عالوة عىل ذلك ي له أهمية الحض  ، فإن تحسير  ممارسات جمع البيانات وتطوير أدوات جديدة لتعزيز قياس الفقر الحض 
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ي صنع السياسات ال
 
ي هذا الصدد خاصة ف

 
استخدام أدوات وتقنيات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ، يوىص بقائمة عىل األدلة. وف

ة وتحديد فقراء الحض  بدقة.   ذات الصلة بشكل أكبر فعالية لوضع المفاهيم وجمع البيانات ورصد األحياء الفقبر

 : اتتوصيات السياس لتنفيذ أدوات 

ي اجتماعاتها الالحقة قد تتوسع مجموعة العمل  مجموعة عمل الكومسيك المعنية بالتخفيف من حدة الفقر: 
 
ي مجاالت ف

 
ف

 .
ً
 السياسة المذكورة أعاله بطريقة أكبر تفصيال

وع الكومسيك ،يصدر مكتب تنسيق الكومسيك الكومسيك: مشاري    ع تمويل صندوق  ي إطار تمويل مشر
 
حات  ،ف دعوات لتقديم مقبر

وع الكومسيكمن خالل تمويل  ،يمكن للدول األعضاء و  المشاريــــع كل عام.  ي مجموعات العمل تقديم مشاريــــع تعاون  ،مشر
 
المشاركة ف

، يمكن للدول المذكورة أعاله اتتوصيات السياس ولتنفيذ متعددة األطراف ليتم تمويلها من خالل منح من مكتب تنسيق الكومسيك. 

ي قد تشمل  هيالت الكومسيك لتمويل المشاريــــعاألعضاء استخدام تس
اء  تنظيم ندوات وبرامجالتر تدريبية وزيارات دراسية وتبادل الخب 

 إلخ. حتياجات ومواد / وثائق تدريبية وورش عمل وإعداد دراسات تحليلية وتقييمات لال 

يمكن للبلدان األعضاء االستفادة من برامج بناء  : مركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية

 المذكورة أعاله.  اتتوصيات السياس لتنفيذ  اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية األبحاثالقدرات لمركز 


