
 

 األصل: اإلنجليزية

 

 

 1للكومسيك الدوريةتقرير االجتماع السادس والثالثين للجنة 

 ، اجتماع افتراض ي(2020أكتوبر  15)

 

  في وسط افتراض ي، على هامش 2020أكتوبر  15في  ك الدوريةيالكومس لجنةلانعقد االجتماع السادس والثالثون ،

 للكومسيك.التابعة االجتماع السادس والثالثين للجنة املتابعة 

  ترأس االجتماع السيد فاتح أونلو، املدير العام ملكتب تنسيق الكومسيك. وقد حضرت مؤسسات منظمة التعاون

 (:CCOاإلسالمي التالية االجتماع إلى جانب مكتب تنسيق الكومسيك )

 (.SESRICماعية والتدريب للدول اإلسالمية )مركز البحوث اإلحصائية واالقتصادية واالجت -

 .(ICDTاإلسالمي لتنمية التجارة ) املركز -

 (.DBSI) مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية -

 .ISDB مجموعة –( ITFC) املؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة -

 .ISDB مجموعة –( ICIEC)املؤسسة اإلسالمية لتأمين االستثمار وائتمان الصادرات -

 .ISDBمجموعة  –( ICD)املؤسسة اإلسالمية لتنمية القطاع الخاص -

 (.SMIIC) املواصفات واملقاييس في الدول اإلسالمية هيئة -

 (.IOFS) املنظمة اإلسالمية لألمن الغذائي -

 (.OISA) منظمة الرابطة اإلسالمية ملالكي السفن -

  للمناقشةجدول األعمال قائمة وافق االجتماع على: 

 ستراتيجية الكومسيك.في ا املؤتمر اإلسالميستراتيجية الكومسيك: مساهمات مؤسسات منظمة تنفيذ ا -

قائمة أنشطة مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي املتوافقة مع استراتيجية الكومسيك والتوصيات الوزارية لدول  -

 ك الخاصة بالسياسات.يالكومس

 ات.بالسياسك الخاصة يالتوصيات الوزارية لدول الكومساالستفادة من تمويل مشروع الكومسيك لتنفيذ  -

التي أنشأها مكتب تنسيق الكومسيك ألنشطة مؤسسات  http://activities.comcec.orgاملنصة اإللكترونية  -

 .منظمة التعاون اإلسالمي

 .19-كوفيد جهود مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي في مكافحة جائحة -

                                                           
 ك(.يقتصادي والتجاري ملنظمة التعاون اإلسالمي )كومساللجنة الدائمة للتعاون اال 1

http://activities.comcec.org/


 

ؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي في تنفيذ أهداف التنمية املستدامة في الدول األعضاء في املساهمات املحتملة مل -

 .منظمة التعاون اإلسالمي

تحقيق أهداف التنمية املستدامة ذات األولوية على مستوى  في مجاللتقرير السنوي حول التقدم املحرز إعداد ا -

 .منظمة التعاون اإلسالمي

 .اإلسالمي التي تخدم تنفيذ أهداف التنمية املستدامة أنشطة مؤسسات منظمة التعاون  -

 . 2025تنفيذ قسم التعاون االقتصادي في برنامج عمل منظمة التعاون اإلسالمي حتى عام  -

 .ألعمال منظمة التعاون اإلسالمي" يذكالبرنامج ال" مقترح -

ذلك / القدس الشريف، وك املساهمات املحتملة ملؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي لصالح الشعب الفلسطيني -

 واألعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي والدول املراقبة.
ً
 البلدان النائية جغرافيا

 أية أعمال أخرى. -

 ستراتيجية الكومسيك: مساهمات مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي في استراتيجية الكومسيكاتنفيذ 

 أكيدت 
ً
على أهمية مساهمات مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي في تحقيق السياسات املتعلقة باستراتيجية  ا

ة استعرضت اللجنة األنشطة املكتملة واملخطط .كيالكومسيك والسياسات الواردة في التوصيات الوزارية لدول الكومس

لوزارية ا ات الواردة في التوصياتنفيذ السياسالتي تعمل مباشرة في تو  ،ملؤسسات منظمة املؤتمر اإلسالمي ذات الصلة

 ،األنشطة التي تخدم أهداف استراتيجية الكومسيك )أنشطة املجموعة ب(تنفيذ و  ،لكومسيك )أنشطة املجموعة أ(دول ال

بناًء على مجاالت التعاون،  (2021 نوفمبر – 2020نوفمبر فترة )وكذلك  (2020 ربأكتو  – 2019ديسمبر )فترة ب الخاصة

 .والسياحة والزراعة والتخفيف من حدة الفقر والتعاون املالي التجارة والنقل واالتصاالت :وهي

 .(1ة أ واملجموعة ب مرفقة في امللحق )أنشطة املجموع

 عن  مكتب تنسيق الكومسيكاملجموعة أ، أبلغ  أنشطة في سياق 
َ
 نشاط 70اكتمال اللجنة

ً
قبل  منتم إنجازه  ا

ة من األنشطة في مجال التجار  %35، تم تنفيذ ما يقرب من أنه في مجاالت التعاون مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي. و 

لى التدريبات املؤسسات بشكل خاص عوأنه في سياق أنواع األنشطة التي تم القيام بها؛ ركزت  ،تليها السياحة والتعاون املالي

 (.%18( واالجتماعات )%22العمل ) ورشات( و %33وبرامج املساعدة الفنية )

 نشاطا منذ الدورة  114 عن إتمام، أبلغ ممثل مكتب تنسيق الكومسيك اللجنة أنشطة املجموعة ب سياق في

نشاطا في الفترة القادمة من قبل مؤسسات منظمة املؤتمر  116الخامسة والثالثين للكومسيك، وأنه من املقرر تنظيم 

 تم اإلبالغ عن معظم األنشطة املكتملة واملخطط لها في مجال التجارة.وقد اإلسالمي املعنية. 

  أكدت اللجنة على أهمية مساهمات مؤسسات منظمة املؤتمر اإلسالمي في تنفيذ السياسات املدرجة في التوصيات

مركز ود لجنة بجه، أشادت الالوزارية لدول الكومسيك، وكذلك في تحقيق أهداف استراتيجية الكومسيك. وفي هذا الصدد

في املساهمة في تنفيذ هذه السياسات  (SESRICالبحوث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية )

 من خالل أنشطة مصممة خصيص
ً
مثل بناء القدرات وبرامج التدريب في مجاالت التعاون الستة. كما أعربت اللجنة عن  ا

تقديرها للجهود التي تبذلها مؤسسات منظمة املؤتمر اإلسالمي األخرى من أجل تنفيذ هذه السياسات، وطلبت منها تكثيف 

 جهودها والنظر في إمكانية تنظيم أنشطة مشتركة لهذا الغرض.



 

  هت اعتباره البلدان األعضاء بأنشطة اللجنة إلى االقتراح بوجوب تعزيز القدرة اإلنتاجية واالبتكار في وكذلك، نوَّ

نوافذ جديدة لتقديم قروض ميسرة إلنتاج وتجارة منتجات كإطالق الهدف األسمى ملؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي، 

 .ثالعلى سبيل امل في منظمة التعاون اإلسالميالتكنولوجيا الفائقة والتكنولوجيا املكثفة في البلدان األعضاء 

  أبلغ مكتب تنسيق الكومسيك اللجنة بالتطورات الحالية املتعلقة باملشاريع التي يدعمها مكتب تنسيق الكومسيك

في إطار تمويل مشروع الكومسيك، كما أبلغ املشاركين أنه بناًء على طلب أصحاب املشروع، تم تأجيل تنفيذ معظم املشاريع 

. وقد أعربت اللجنة عن تقديرها لجهود مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي ذات الصلة في تقديم املشاريع 2021لى عام إ

. وعالوة على ذلك، دعت 2020من خالل تمويل مشروع الكومسيك في دعوة املشروع الثامنة التي تم إجراؤها في سبتمبر 

ياسات الس إلى استخدام هذه اآللية بشكل أكثر كفاءة لتحقيق اللجنة مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي ذات الصلة

 لكومسيك.دول ال ةالوزاريالواردة في التوصيات 

  تم إبالغ اللجنة من قبل مكتب تنسيق الكومسيك حول تفاصيل املنصة اإللكترونية التي تم إنشاؤها مؤخر 
ً
 ا

 es.comcec.orghttp://activiti  ط لها من أجل مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي. وفي
َّ
ملراقبة تنفيذ األنشطة املخط

هذا الصدد، أثنت اللجنة على جهود مكتب تنسيق الكومسيك، ورحبت بإطالق املنصة اإللكترونية املذكورة. وفي سياق 

يق طلبت اللجنة من مكتب تنس ؛التقارير وتوحيدهاتبسيط عملية إعداد د على أهمية املنصة اإللكترونية في التأكي

ملؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي. عالوة على ذلك، طلبت اللجنة  تدريبية   وتنظيم جلسة   موجز   الكومسيك إعداد دليل  

من مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي نقل مالحظاتها اإلضافية فيما يتعلق باملنصة اإللكترونية إلى مكتب تنسيق 

 لكومسيك ومواصلة اإلبالغ عن أنشطتها من خالل املنصة املذكورة.ا

 19-جهود مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي في مكافحة جائحة كوفيد

  أبلغت مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي اللجنة عن أنشطتها وبرامجها التي تهدف إلى مساعدة البلدان األعضاء

. وأثنت اللجنة على جهود مؤسسات منظمة التعاون 19-اآلثار السلبية لوباء كوفيدفي جهودها الرامية إلى التخفيف من 

واملنشور بعنوان "، 19-اإلسالمي، وال سيما، جهود مكتب تنسيق الكومسيك في إطالق "برنامج استجابة الكومسيك للكوفيد

التعاون اإلسالمي"، والعديد من برامج في البلدان األعضاء في منظمة  19-"اآلثار االجتماعية واالقتصادية لوباء كوفيد

مركز البحوث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية التدريب وبناء القدرات التي ينفذها 

(SESRIC) ،الذي بدأت بتطبيقه مجموعة البنك اإلسالمي 19-و"برنامج االستعداد االستراتيجي واالستجابة لوباء كوفيد "

على التجارة البينية وتدفقات االستثمار التي ينظمها املركز اإلسالمي  19-كوفيد ، والندوات عبر اإلنترنت حول تأثيرللتنمية

بر واألنشطة املتنوعة )الدعم املالي، الندوات ع عاون اإلسالمي واملؤسسات الدولية،لتنمية التجارة بالتعاون مع منظمة الت

لتجارة ا، إلخ( التي تقوم بها املؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل القدرات، تنسيق املعاييراإلنترنت، دعم املعدات وتنمية 

(ITFC ) ى وأمور كثيرة أخر  19-كوفيد البلدان األعضاء في مكافحة جائحةملساعدة. 

ضعاا  في ال املساهمات املحتملة ملؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي في تنفيذ أهداف التنمية املستدامة في الدول 

 منظمة التعاون اإلسالمي:

  أبلغ مركزSESRIC  
َ
بالتحضيرات للتقرير السنوي عن التقدم املحرز على مستوى منظمة التعاون اإلسالمي  اللجنة

ك ينحو تحقيق أهداف التنمية املستدامة ذات األولوية على النحو الذي تقرره الدول األعضاء لتقديمه إلى دورة الكومس

 السادسة والثالثين.الوزارية 

http://activities.comcec.org/


 

  أبلغ مكتب تنسيق الكومسيك اللجنة أن "قائمة أنشطة مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي املتعلقة بأهداف

 36" سيتم تجميعها من قبل مكتب تنسيق الكومسيك وتقديمها إلى الدورة 2021و 2020التنمية املستدامة لعامي 

 للكومسيك 
ً
ن الدورة الخامسة والثالثين للكومسيك. وقد طلبت اللجنة من مع القرار ذي الصلة الصادر ع تماشيا

مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي نقل أنشطتها املحققة واملخطط لها في سياق أهداف التنمية املستدامة إلى مكتب 

ومكتب  SESRICتنسيق الكومسيك في وقت مبكر قبل الدورة السادسة والثالثين للكومسيك. كما طلبت اللجنة من مركز 

تنسيق الكومسيك دراسة إمكانية إنشاء منصة عبر اإلنترنت لتحسين متابعة األنشطة املتعلقة بأهداف التنمية املستدامة 

 مة التعاون اإلسالمي.ملؤسسات منظ

 2025تنفيذ قسم التعاون االقتصادي لبرنامج ضعمل منظمة التعاون اإلسالمي حتى ضعام 

  مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي في تنفيذ برنامج عمل منظمة التعاون تم تسليط الضوء على أهمية مساهمات

 .2025اإلسالمي حتى عام 

 ."لضعمال منظمة التعاون اإلسالمي الذكيبرنامج الاقتراح بشأن "

 ( تم إبالغ اللجنة من قبل املؤسسة اإلسالمية لتأمين االستثمار وائتمان الصادراتICIEC )–  مجموعة(ISDB ؛)

هت بالتحضيرات إلطالق مبادرة "البرنامج الذكي ألعمال منظمة التعاون اإلسالمي". و  وطلبت  ،ةالجهود األخير باللجنة قد نوَّ

من املؤسسة اإلسالمية لتأمين االستثمار وائتمان الصادرات بالتعاون مع مركز أنقرة االنتهاء من االستعدادات الفنية 

 لتفعيل البرنامج.

لة ملؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي لصالح الشعب الفلسطيني / القدس الشريف، وكذلك املساهمات املحتم

 والضعاا  في منظمة التعاون اإلسالمي والدول املراِقبة.
ً
 البلدان النائية جغرافيا

  أطلعت مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي اللجنة على أنشطتها ومشاريعها وبرامجها القائمة والتي تم إطالقها

 ديثح
ً
 لصالح الشعب الفلسطيني والقدس الشريف والبلدان النائية جغرافي ا

ً
مثل  واألعضاء في منظمة املؤتمر اإلسالمي ا

غيانا وسورينام والدول املراِقبة. وأعربت اللجنة عن تقديرها للجهود التي تبذلها مؤسسات منظمة املؤتمر اإلسالمي، 

 وطلبت منها زيادة تعزيز مساهماتها املحتملة، بما في ذلك األنشطة والبرامج املشتركة املمكنة.

 أية أضعمال أخرى:

 انتهى اجتماع اللجنة بالتوجه بالشكر.

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

-------- 

 


