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 عن التخفيف من حدة الفقر  CCOموجز 

I.  مقدمة 

تم تحديد التخفيف من حدة الفقر باعتباره عنصراً هاماً من عناصر التنمية االقتصادية واالجتماعية؛ واحدة من مجاالت التعاون  

بهدف استراتيجي   PAWGفي استراتيجية الكومسيك. أنشأت االستراتيجية مجموعة العمل المعنية بالتخفيف من حدة الفقر  

 ع في البلدان األعضاء". هو "القضاء على الجوع والفقر المدق

من أجل الوصول إلى هذا الهدف؛ حددت استراتيجية الكومسيك، فعالية المساعدة ومراقبة الفقر، من بين جملة أمور، بوصفهما 

مجالين من مجاالت رصد النتائج. وتشمل النتائج المتوقعة في إطار مجاالت رصد النتائج هذه، زيادة فعالية تقديم المساعدات،  

الدقيقة والموثوقة، وتعزيز قدرة الدول األعضاء ووضع ا البيانات  ستراتيجيات وسياسات فعالة للمساعدات، وتحسين جمع 

 على رصد الفقر. 

وفي هذا السياق، تعلق مجموعة العمل المعنية بالتخفيف من حدة الفقر أهمية كبيرة على تحسين الظروف المعيشية للفقراء 

ل تقديم مساعدة اجتماعية أكثر فعالية للفقراء. وتماشيا مع هذا المنظور، ناقشت مجموعة وزيادة قدراتهم اإلنتاجية من خل 

( آليات  2( آليات استهداف أنظمة شبكات األمان االجتماعي في اجتماعها الثاني، )1العمل المعنية بالتخفيف من حدة الفقر )

الثالث، ) الهيكل المؤسسي لبرامج شبكات األمان االجتماعي في (  3مراقبة أنظمة شبكات األمان االجتماعي في اجتماعها 

( إمكانية وصول الفئات الضعيفة إلى برامج الحماية االجتماعية في اجتماعها السابع. وقد وضعت 4اجتماعها الرابع، وأخيًرا )

 الصلة.  التقارير البحثية التي أُعدت بشأن هذه المواضيع أرضية المناقشات وإثراء المناقشات في االجتماع ذي

، أدت المشاكل االقتصادية التي شهدها العالم لألسف، إلى فقدان الوظائف وخسائر 19-نتيجة القيود المطبقة بسبب وباء كوفيد

في الدخل، وبذلك أصبح مزيد من الناس فقراء. وبسبب كل هذه الصعوبات وفقدان اإلنجازات التي تحققت في العقود الماضية 

درجت مجموعة العمل المعنية في جدول أعمالها مرة أخرى، موضوع تقديم المساعدة االجتماعية  في مجال الحد من الفقر؛ أ

 بشكل أكثر فعالية على جدول أعمالها.

حول موضوع "تقديم المساعدة االجتماعية الفعالة والتمكين   2022وفي هذا السياق، ستعقد اجتماعات مجموعة العمل في عام  

 في البلدان األعضاء في منظمة المؤتمر اإلسلمي". 19-االجتماعي واالقتصادي في ضوء جائحة كوفيد

II.  جهود التخفيف من حدة الفقر في إطار الكومسيك 

التي أدت إلى زيادة عدد الفقراء على مستوى العالم، وفقدان اإلنجازات التي تحققت في الحد   19- المدمرة لـكوفيدنظًرا لآلثار  

 2022اجتماعاته في عام    PAWGمن الفقر في العقود الماضية، خصصت مجموعة العمل المعنية بالتخفيف من حدة الفقر  

ل أكثر كفاءة، ال سيما تقديمها من خلل خطط المساعدة االجتماعية  من أجل مناقشة مزايا تقديم المساعدة االجتماعية بشك

المتكاملة. ويجري إعداد تقرير بحثي عن هذه المسألة، الستعراض الدروس المستفادة من التجارب، ووضع توصيات محددة  

الهام، وإعداد دليل إلنشاء نظم متكاملة للرصد والمع العامة حول هذا الموضوع  لومات من أجل برامج  في مجال السياسة 

 المساعدة االجتماعية أو تحسين النظم القائمة في البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسلمي. 

A. االجتماع الثامن عشر لمجموعة   19- توفير المساعدة االجتماعية الفعالة والتمكين االجتماعي واالقتصادي في ضوء جائحة كوفيد(

 العمل المعنية بتخفيف حدة الفقر( 

المساعدة س "تقديم  الفقر حول موضوع  حدة  من  بالتخفيف  المعنية  الكومسيك  عمل  لمجموعة  عشر  الثامن  االجتماع  ينعقد 

 . 2022مايو    10" بتنسيق افتراضي فقط في  19-االجتماعية الفعالة والتمكين االجتماعي واالقتصادي في ضوء جائحة كوفيد

وستتناول مجموعة العمل بالتفصيل تقديم المساعدة االجتماعية أثناء الوباء في العالم والبلدان األعضاء في منظمة التعاون 

اإلسلمي، وستناقش دور أنظمة الرصد والمعلومات المتكاملة في تقدطيم االستحقاقات االجتماعية بشكل أكثر فعالية. باإلضافة 
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وجمعية الهلل األحمر التركي بإثراء المناقشات من خلل    WFPقوم برنامج الغذاء العالمي  إلى ممثلي الدول األعضاء، سي

 عروضهم التقديمية. 

علوة على ذلك، سيتم تقديم النتائج األولية لتقرير البحث المذكور أعله خلل االجتماع الثامن عشر لمجموعة العمل المعنية 

المقرر عقده   PAWGالنسخة النهائية من التقرير إلى االجتماع التاسع عشر لـ    . سيتم تقديمPAWGبالتخفيف من حدة الفقر  

. وسيعمل االجتماع التاسع عشر أيًضا على التحضير لجلسة التبادل الوزاري لوجهات النظر المقرر عقدها  2022في أكتوبر  

 خلل دورة الكومسيك الثامنة والثلثين.

 

B.  تمويل مشروع الكومسيك 

يجب أن تخدم المشاريع الممولة في إطار تمويل ( هو األداة الهامة األخرى للستراتيجية.  CPFتمويل مشروع الكومسيك )

مشاريع الكومسيك التعاون متعدد األطراف ويجب تصميمها وفقا لألهداف والنتائج المتوقعة التي حددتها االستراتيجية في 

اء خلل  القسم الخاص بالتمويل. تلعب المشاريع أيًضا أدواًرا مهمة في تحقيق توصيات السياسات التي صاغتها الدول األعض

 .PAWGاجتماعات مجموعة العمل المعنية بالحد من الفقر 

تنسيق   مكتب  قبل  من  تمويلهما  ليتم  مشروعين  اختيار  تم  المشاريع،  مقترحات  لتقديم  والثامنة  السابعة  الدعوتين  إطار  في 

 هي كما يلي؛ 2021الكومسيك. المشاريع المنجزة خلل فترة التنفيذ 

عنوان "التعليم والتدريب التقني والمهني الرائد في بلدان منظمة التعاون اإلسلمي المختارة"،    يهدف مشروع بنين، الذي يحمل

إلى ضمان حوكمة مؤسسية أفضل وإدارة فعالة لمؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني بما يتماشى مع استراتيجية تطوير  

تم تنظيم زيارة دراسية إلى غامبيا لتعلم المهارات التي تم التفكير  النظام، بالشراكة مع غامبيا والنيجر وتركيا. في المشروع، 

الدراسية   والمناهج  الصناعية  المتطلبات  بين  العلقة  ولمراقبة  الغامبية  والتقني  المهني  والتدريب  التعليم  في مؤسسات  فيها 

الحوكمة وعمل ونماذج  االستراتيجيات  تعلم  على  تدريب  إجراء  تم  كما  للوظيفة.  التعليم  الموجهة  بنظام  الخاصة  التنفيذ  يات 

 والتدريب التقني والمهني في البلدان الشريكة. 

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

الصحية لوضع منهجية تنفيذ مشتركة للبلدان   الدولة الشريكة النيجر. كان نشاط المشروع هو التدريب على حاالت الطوارئ

 الشريكة.

وفي إطار الدعوة التاسعة لتقديم مقترحات المشاريع، تم اختيار مشروعين ليتم تمويلهما من قبل مكتب تنسيق الكومسيك في  

 .  2022عام 

قسرية"، وسيتم تنفيذ المشروع  عنوان المشروع األول هو "آثار الرقمنة في برنامج المساعدة االجتماعية في حالة الهجرة ال

من قبل تركيا. يهدف المشروع إلى زيادة وتعزيز القدرات المؤسسية للبلدان من أجل برامج المساعدة االجتماعية في حالة  

 الهجرة القسرية.  

األعضاء في  المشروع الثاني، بعنوان "تعزيز حلول تكنولوجيا المعلومات لتحسين فعالية خدمات التوظيف العامة في البلدان 

للبلدان   والتدريب  واالجتماعية  واالقتصادية  اإلحصائية  البحوث  مركز  قبل  من  تنفيذه  سيتم  اإلسلمي"،  التعاون  منظمة 

اإلسلمية )سيسريك(. والغرض منه هو تبادل أفضل الممارسات واألدوات ومشاركة تكنولوجيا المعلومات عالية المستوى  

من خلل تنظيم   PES، وزيادة قدرات الموظفين العاملين في المجاالت ذات الصلة  PESمجة  لألنظمة اإللكترونية القابلة للبر

 دورة تدريبية لبناء القدرات وورشة عمل بشأن هذا الموضوع.
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