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 النسخة األصلية: باللغة اإلنجليزية
  

 تقرير االجتماع الواحد الثالثين 
 للجنة الدورة

 (2017نوفمبر  19)اسطنبول، 

في اسطنبول على هامش  2017نوفمبر/تشرين الثاني  19انعقد االجتماع الواحد والثالثون للجنة الدورة التابعة للكومسيك في  .1
 .للكومسيك والثالثين ةالثالثلدورة ا
 
 ب تنسيق الكومسيك.مكتل سلجوك كوتش، مديريد ترأس االجتماع الس .2

ظمة األمانة العامة لمنظمة التعاون اإلسالمي ومكتب تنسيق الكومسيك، حضرت المؤسسات التالية التابعة لمن وإلى جانب 
 : التعاون اإلسالمي االجتماع

  ل اإلسالمية )مركز أنقرة(يب للدو مركز البحوث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدر   -
 المركز اإلسالمي لتنمية التجارة  -
 مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية  -
 مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية -المؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة  -
 ي للتنميةمجموعة البنك اإلسالم - مؤسسة التعاون االسالمية لتأمين اعتمادات االستثمارات  واعتمادات الصادرات -
 الغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة والزراعة -
 مي لمالكي البواخراالتحاد اإلسال  -
 معهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية -

 
 
 للتداول بشأنها: التالية بنود جدول األعمال وقد وافق االجتماع على  .3

 عاون اإلسالمي في استراتيجية الكومسيكتنفيذ استراتيجية الكومسيك: مساهمات المؤسسات التابعة لمنظمة الت •

مع استراتيجية الكومسيك وتوصيات ظمة التعاون اإلسالمي تماشًيا قائمة األنشطة التي تقوم بها المؤسسات التابعة لمن -
 الكومسيك الوزارية الخاصة بالسياسات

 توصيات الكومسيك الوزارية الخاصة بالسياساتخدام تمويل مشروع كومسيك لتنفيذ است -

 مسألة قياس أثر أنشطة المؤسسات التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي -

 بين المؤسسات التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي تعزيز التعاون والتنسيق •

 تطوير برامج تستغرق عدة سنوات لبناء القدرات التقنية  -

المستدامة في الدول األعضاء في  مساهمات مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي المحتملة في مجال تنفيذ أهداف التنمية •
 منظمة التعاون اإلسالمي 

  2025تنفيذ قسم التعاون االقتصادي من برنامج عمل منظمة التعاون اإلسالمي حتى عام  •

 أي مسألة أخرى  •
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 تنفيذ استراتيجية الكومسيك: مساهمات المؤسسات التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي في استراتيجية الكومسيك
 
المؤسسات التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي في تحقيق استراتيجية الكومسيك  مساهماتليط الضوء على أهمية بعد تس .4

وتوصيات الكومسيك الوزارية الخاصة بالسياسات، استعرضت اللجنة أنشطة المؤسسات التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي ذات الصلة 
إلى نوفمبر/تشرين  2016ألّول ستراتيجية الكومسيك للفترة الممتّدة من ديسمبر/كانون االتي تمت والمخطط إتمامها وذلك تماشيًا مع ا

المتعّلقة بمجاالت التعاون والسيما التجارة والنقل واالتصاالت والسياحة والزراعة والتخفيف من حدة الفقر والتعاون  2017الثاني 
 جنة علًما بأنشطتها المخططللة الالمالي. كما أحاطت مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي ذات الص

 لها.
)ترد قائمة األنشطة المنظمة والمزمع تنظيمها من قبل المؤسسات التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي والمتوافقة مع استراتيجية الكومسيك 

 ( 1في المرفق  2018إلى نوفمبر/تشرين الثاني  2016الثاني في الفترة الممتّدة من نوفمبر/تشرين 
 
لغ مكتب تنسيق الكومسيك اللجنة بأنه منذ انعقاد الدورة الثانية والثالثين للكومسيك، أنجزت المؤسسات التابعة لمنظمة وأب .5

% في مجال 8% في مجال التجارة و30.4% في مجال التخفيف من حدة الفقر و32.1نشاًطا ومنها  237التعاون اإلسالمي 
 الزراعة.

%( 34.6علمت اللجنة بأّن المؤسسات قد ركزت بشكل خاص على برامج التدريب والمساعدة الفنية )أّما فيما يتعلق بنوع األنشطة، أ   
 %(13.5%( وورش العمل )16.9وعلى اجتماعات مجموعة العمل والخبراء المختلفة )

 
في  الستراتيجيةع االسل لوعي بشأنوبعد أن أحيطت اللجنة علًما بجهود مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية الرامية إلى زيادة ا .6

البلدان األعضاء في منظمة المؤتمر اإلسالمي، سلطت الضوء على وجوب تبني مؤسسات منظمة المؤتمر اإلسالمي هذا النوع 
العالقات التجارية البينية من األنشطة في كافة مجاالت التعاون. وعالوة على ذلك، وإلى جانب الجهود المبذولة الرامية إلى زيادة 

مؤسسات منظمة المؤتمر اإلسالمي ذات  ايالء على ضرورةاتفقت اللجنة من الناحية الكمية، التعاون اإلسالمي  ضمن منظمة
ولبذل الجهود في سبيل تعزيز قاعدة االستثمارات اهتمامًا خاًصا لنوعية التجارة من ناحية مكوناتها وقيمتها المضافة الصلة 

 برامج وأنشطة مختلفة . هايذتنفأثناء وذلك واإلنتاج في الدول األعضاء 
 
وبهدف إبراز أنشطة المؤسسات التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي بشكل أفضل، وبخاصة تلك المتماشية مع استراتيجية  .7

السياسات المعتمدة على المستوى الوزاري، طلبت اللجنة من المؤسسات التابعة لمنظمة التعاون الخاصة بتوصيات الالكومسيك و 
 ن تشير في قوائم أنشطتها إلى مدى مالءمة أنشطتها مع التوصيات الخاصة بالسياسات.  اإلسالمي أ

 
أعلم مكتب تنسيق الكومسيك اللجنة بالمواضيع القطاعية التي سيدعمها خالل الدعوة السادسة إلى تقديم مقترحات المشاريع  .8

دت اللجنة على أهمية تقديم المؤسسات التابعة ، شدّ مشاريع الكومسيك. وفي هذا الصدد ، في إطار تمويل2018وذلك في سبتمبر 
لمنظمة التعاون اإلسالمي لمقترحات المشاريع من خالل تمويل مشاريع الكومسيك من أجل تحقيق توصيات الكومسيك الوزارية 

لكومسيك الوزارية أّكدت اللجنة مّرة أخرى على وجوب استخدام مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي لتوصيات او الخاصة بالسياسات. 
 الخاصة بالسياسات  لدى التخطيط ألنشطتها وبرامجها المستقبلية في مجال التعاون.

 
وفي هذا الصدد، عرض ممثلو المؤسسات التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي ذات الصلة خبراتهم المتعلقة بقياس أثر أنشطتهم.  .9

أبلغت المؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة )مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية( المشاركين عن "تقرير المؤسسة الدولية 
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 ا المؤسسة في مجال تمويل التجارةاإلسالمية لتمويل التجارة السنوي حول فعالية التنمية"، الذي يقيم أثر األنشطة التي تنفذه
 وعالوة على ذلك، أطلع مكتب تنسيق الكومسيك اللجنة على ممارسات المنظمات الدولية األخرى لتقييم األثر.  وتطويرها.

 
 

 تعزيز التعاون والتنسيق بين المؤسسات التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي
 

دة سنوات لبناء القدرات تطوير برامج تستغرق ع» خّص جهود المؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة في مجالوفيما  .10
مركز األبحاث التجارة )مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية( اللجنة بمالحظات ، أبلغت المؤسسة اإلسالمية العالمية لتمويل «التقنية

مج برنا»بشأن  اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية والغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة والزراعة
وشكرت اللجنة « التعاون/بناء القدرات  لعّدة سنوات في مجال تيسير التجارة بهدف تحسين التعاون اإلقليمي والتواصل السلس.

زيادة الوعي حول أهمية  المبذولة في سبيلالتجارة )مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية( على جهودها المؤسسة اإلسالمية العالمية لتمويل 
 تعاون لعدة سنوات بداًل من البرامج القائمة على نشاط واحد.تطوير برامج ال

  
مساهمات مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي المحتملة في مجال تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في الدول األعضاء في منظمة 

 التعاون اإلسالمي
 

اللجنة بنتائج "الدراسة االستقصائية إلسالمية واالجتماعية والتدريب للدول اأبلغ مركز البحوث اإلحصائية واالقتصادية  .11
المتعّلقة بأولويات أهداف التنمية المستدامة في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي" التي تّم تعميمها على البلدان األعضاء 

أرسلت دولة عضو  33. لوحظ أّن الثينتماشًيا مع القرارات ذات الصلة الصادرة عن دورتي الكومسيك الحادية والثالثين والثانية والث
أبلغ مركز البحوث واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية. إلى مركز البحوث اإلحصائية واالقتصادية  ةردودها الكاملة أو الجزئي
هي على سّلم أولويات  اليةالت التنمية المستدامة أهدافواالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية المشاركين بأّن اإلحصائية واالقتصادية 

القضاء على : "2والهدف  ضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع األعمار"" :3الدول األعضاء وهي الهدف 
 ".ان: "القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مك1وتعزيز الزراعة المستدامة" والهدف  المحّسنة التغذيةو الجوع وتوفير األمن الغذائي 

اللجنة بأن التحديات الرئيسية واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية مركز البحوث اإلحصائية واالقتصادية وعالوة على ذلك، أبلغ 
، المناسبة التي تواجه البلدان األعضاء لتحقيق أهداف التنمية المستدامة هي نقص الموارد المالية، وعدم كفاية قدرات الموارد البشرية

كما أ حيطت اللجنة علًما بأن مركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية  الدعم السياسي. ونقص
 سيرفع إلى الدورة الوزارية للكومسيك تقريًرا أعّده عن ردود الدول األعضاء حول الدراسة االستقصائية. 

 
المحّضرة من « لمنظمة التعاون اإلسالمي المتعّلقة بأهداف التنمية المستدامة قائمة أنشطة المؤسسات التابعة»راجعت اللجنة  .12

 2018و 2017 للعامتماشًيا مع القرار ذي الصلة الصادر عن دورة الكومسيك الوزارية الثانية والثالثين  مكتب تنسيق الكومسيكقبل 
وطلبت اللجنة  .لمخطط لها لتنفيذ أهداف التنمية المستدامةوأبلغت مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي ذات الصلة اللجنة بأنشطتها ا

المذكورة في دراست مركز أنقرة االستقصائية من مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي التنّبه الحتياجات الدول األعضاء وأولوياتها 
 التخطيط ألنشطتها المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة.اآلنف ذكرها و 

 
المنظمة والمزمع تنظيمها من قبل المؤسسات التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي والمرتبطة بأهداف التنمية  )ترد قائمة األنشطة

 ( 2في المرفق  2018 - 2017امة للفترة بين المستد
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 2025تنفيذ قسم التعاون االقتصادي من برنامج عمل منظمة التعاون اإلسالمي حتى عام 
 

 
دت اللجنة : أكّ 2025برنامج عمل منظمة التعاون اإلسالمي حتى عام صادي والتجاري من وفيما يخص تنفيذ المكّون االقت .13

فيما خّص تنفيذ لتعاون اإلسالمي واللجان الدائمة أهمية الحصول على مدخالت من الدول األعضاء، والمؤسسات التابعة لمنظمة ا
حسين الخطة ولتنفيذها رورة االستفادة من المدخالت لت. والحظت اللجنة ض2025برنامج عمل منظمة التعاون اإلسالمي حتى عام 

أشارت اللجنة إلى إمكانية االستفادة من اللجان الدائمة بما فيها الكومسيك في مجاالت تخصصها،  بشكل فّعال. وفي هذا اإلطار،
 لتسريع تلقي المدخالت من الدول األعضاء.

  
 مسألة أخرى أي 

الصادرات )مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية( اعتمادات االستثمارات واعتمادات ن قدمت مؤسسة التعاون اإلسالمية لتأمي .14
عرًضا عن مقترحها عن "مركز ذكاء األعمال". وبعد تسليط الضوء على التحديات المتعلقة بمحدودية البيانات، وقضايا الجودة 

مؤسسة التعاون  القرارات، سجّلت اللجنة اقتراحوارتفاع تكلفة المعلومات، فضال عن أهمية ذكاء األعمال في عملية إتخاذ 
 تقديم المزيد من هاوطلبت منالصادرات )مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية( اعتمادات االستثمارات واعتمادات اإلسالمية لتأمين 

ية مفصلة ومشاركتها التفاصيل حول المقترح بالتعاون مع المؤسسات األخرى في منظمة التعاون اإلسالمي وإعداد مذكرة مفاهيم
 المقبل. لجنة الدورة ذات الصلة قبل شهر واحد من اجتماع منظمة التعاون اإلسالميمع مؤسسات 

 
 اختتم اجتماع اللجنة بتوجيه الشكر.  .15

 
 

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


