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الحادية والثالثين لدورة لعن جلسة تبادل وجهات النظر  الصادرةالتوصيات الخاصة بالسياسات 

 لكومسيكل

والتحديات التنموية التي تواجه  2015خطة التنمية لما بعد عام "اختيارالدورة الثالثين للكومسيك  قررت

ل وجهات النظر للدورة الحادية " موضوًعا لجلسات تبادتحسين تقديم الخدمات األساسية األمة اإلسالمية:

والثالثين للكومسيك، وطلبت من فريق عمل الكومسيك المعني بالتخفيف من حدة الفقر الخروج 

إلى الدورة الحادية والثالثين  بذلكخاصة بالسياسات حول الموضوع المشار إليه ورفع تقرير البالتوصيات 

 للكومسيك.

خالل االجتماع السادس لفريق عمل الكومسيك المعني  جرتفي ضوء المناقشات التي و ، في هذا اإلطار

البنك اإلسالمي بالتعاون مع بالتخفيف من حدة الفقر ونتائج الدارسة المشتركة التي أجرتها الكومسيك 

خصيًصا  الذي ُأِعد  للتنمية حول عوامل النجاح الالزمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتقرير البحثي 

سياسات الممكنة فيما يتعلق التحديات والمشكالت التالية وخيارات الإلى المشاركون توصل اع، لهذا االجتم

 أهداف التنمية المستدامة داخل الدول األعضاء.  بتنفيذ

 التحديات والمشكالت:

لفريق عمل الكومسيك المعني بالتخفيف من حدة خالل االجتماع السادس  جرتالمناقشات التي في ضوء 

)وهي األساسية التي تناولت نظم تقديم الخدمات األساسية في الدول األعضاء وعوامل النجاح و  الفقر

أهداف التنمية  الالزمة لتنفيذ( واالتساق السياسي والمالي، وبناء القدرات، المعلومات ورصدالحوكمة، 

أهداف التنمية المستدامة  تنفيذ تعترضالتحديات والمشكالت الممكنة التي على  ، أكد المشاركونالمستدامة

 في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي.
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 في المجاالت المتعلقة بأهداف  المعنيةالتنسيق داخل/بين الدول األعضاء والمؤسسات  قصور

 التنمية المستدامة.

  أهداف التنمية المستدامة. الموارد المالية الالزمة لتنفيذنقص 

 البياناتنقص في  هناك المثال سبيل فعلى ؛الدول األعضاء لدى البيانات في فجوة وجود 

 تنفيذ وتقييمفي رصد  بالغةلها أهمية  والتي حينها في والمجمعة للمقارنة، والقابلة ،المفصلة

 .المستدامة التنمية أهداف

 نتيجة ضعف قدرة كل من المكاتب اإلحصائية  ،األنظمة اإلحصائية لدى الدول األعضاء قصور

 الوطنية والمؤسسات الوطنية المعنية وكذلك عدم كفاءة التنسيق.

  ضعف القدرات البشرية والمؤسسية وعدم كفاءة البنية التحتية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة

 في الدول األعضاء.

  ول األعضاء نتيجة غياب الشفافية وعدم على تطوير جهود الد لغياب الحوكمةالتداعيات السلبية

أصحاب واستبعاد  ،والممارسات البيروقراطية المعقدة ،الوصول إلى المعلوماتالقدرة على 

 العامة. إلداراتالهزيلة لستجابة االمن المشاركة في عملية اتخاذ القرار و  المصلحة

  ومحدودية الخيارات أمام وتنفيذ تقديم الخدمات األساسية تصميم ضعف مشاركة المواطنين في

 المواطنين فيما يتعلق بمقدمي الخدمات األساسية.

  الحاليةلبرامج المستخدمة في اأنظمة الرصد والتقييم قصور. 

  تنفيذهااالفتقار إلى الوعي العام بأهداف التنمية المستدامة و. 

 تدامة في عدد من أهداف التنمية المستنفيذ من أجل نجاح  وفير بيئة سلمية مواتيةالحاجة إلى ت

 داخل منظمة التعاون اإلسالمي.األطراف 
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  آلية الستفادة من بما يحقق االمشروعات وتنفيذ ضعف قدرة الدول األعضاء على إعداد/وضع

 آليات التمويل الممكنة.غيرها من الكومسيك إلدارة دورة المشروعات و 

 التوصيات الخاصة بالسياسات:

الواردة أعاله، أعد المشاركون في االجتماع السادس لفريق عمل بالنظر إلى التحديات والمشكالت 

الكومسيك المعني بالتخفيف من الفقر مجموعة من التوصيات الخاصة بالسياسات التي من شأنها أن 

تتمثل تعزز التنفيذ الفعال ألهداف التنمية المستدامة في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي. و 

 ي:ما يلفيهذه التوصيات 

 على المستوى الوطني

  أهداف التنمية  تنفيذعلى  شأنها أن تؤثر منالتي حث الدول األعضاء على االلتزام بالسياسات

 المستدامة إلى الحد الممكن.

  دمج أهداف التنمية المستدامة في الخطط واالستراتيجيات والبرامج حث الدول األعضاء على

 الوطنية.والمشروعات الخاصة بالتنمية 

  تشجيع الدول األعضاء على دمج مؤشرات أهداف التنمية المستدامة في أنظمة جمع البيانات

 المستخدمة لديها بما في ذلك اإلحصاءات السكانية والمسوح.

  تحقيق تشجيع الدول األعضاء على تحسين الحوكمة في جميع المجاالت عن طريق ضمان

 دمج أصحاب المصحلة المعنيين.والقدرة على التنبؤ و الشفافية وسهولة الوصول إلى المعلومات 

 وتحسين رصد  ،تعزيز الحوكمة في سلسلة تقديم الخدمات األساسية عبر رفع درجة الوعي العام

مشاركة المواطنين بصورة مباشرة في تقديم الخدمات  تحقيقوتقييم البرامج الحالية/المستقبلية، و 
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والجمعيات التعاونية وآليات تقديم الشكاوى  ،المجتمعيةاالستفادة من نماذج المشاركة عبر 

 واالستجابة لها.

  أهداف التنمية  تنفيذكنقطة اتصال لتنسيق ومراقبة  جديرة باالعتمادمؤسسة أو هيئة تعيين

 المستدامة.

  واألوساط  ،وعالم األعمال ،والمنظمات غير الحكومية ،المشاركة الفعالة للمجتمع المدنيضمان

 أهداف التنمية المستدامة. تنفيذواألكاديمية في العلمية 

  وضمان المنافسة بين  ،الخدمات األساسية عن طريق التعاقد مع الشركات الخاصةتنويع مقدمي

واستخدام آليات الشراكة بين القطاعين  رصدو مركزي إشراف حكومي  في ظلمقدمي الخدمات 

 العام والخاص.

  تقديم أهداف التنمية المستدامة باستخدام الموارد الوطنية وضع إطار عمل مالي من أجل تحسين

 المتاحة واإلسهامات الممكنة من الدول والمؤسسات الدولية المانحة.

  األموال الداخلية للدول األعضاء المعنيين عبر أنشطة/برامج بناء  حشددعم الجهود الرامية إلى

ألهداف التنمية  التمويليفي اإلطار  عنصًرا رئيسًيايعد القدرات مثل جمع الضرائب، وهو ما 

 المستدامة.

  وتشجيع القطاع الخاص بفعالية، العامة الدولية  يةالمالتعزيز الشراكة والتعاون لحشد واستخدام

تعزيز التجارة واالستثمارات وجذب االستثمارات األجنبية المباشرة إلى الدول ،و المحلي والدولي

 اإلسالمي.األعضاء في منظمة التعاون 

 زيادة دعم الدول  ،منها على سبيل المثال ،ترسيخ التضامن بين الدول األعضاء بعدة سبل

 للدول ذات الدخول المنخفضة في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.األعضاء ذات الدخول المرتفعة 
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  اإلسالمية تشجيع الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي على استخدام األدوات المالية

آلية مكملة في تمويل تنفيذ كالمالي في أنظمتها المالية ندماج واال ،لترسيخ االستقرار المالي

 أهداف التنمية المستدامة وتمويل مشروعات البنية التحتية على نطاق أوسع.

 /مثل الوقف والزكاة  ،اآلليات واألدوات اإلسالمية كفاءةحث الدول األعضاء على زيادة استخدام

 من أجل تعزيز المساهمة في تمويل وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة. ،والصدقة

  هداف التنمية المستدامة.التنفيذ الفعال ألتحسين آليات الرصد من أجل 

 على مستوى منظمة التعاون اإلسالمي

 تنفيذ الفعال ألهداف نهج متكامل وشامل يضم الموارد البشرية والمؤسسية والمالية الالزمة لل

منظمة التعاون  داخلالتنمية المستدامة من أجل تلبية طموحات أهداف التنمية المستدامة 

 اإلسالمي.

  الحدأهداف التنمية المستدامة في وئاثق منظمة التعاون اإلسالمي ذات الصلة إلى دمج 

 المسموح.

  المجتمع المدني بشأن آرائها ومدخالتهاحث مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي على دمج، 

واألوساط العلمية واألكاديمية في أنشطتها الرامية إلى  ،وعالم األعمال ،والمنظمات غير الحكومية

 .كلما أمكن تنفيذ أهداف التنمية المستدامة

  تطوير آليات تعاون فعالة تشمل الدول/المنظمات التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي

ة لمنظمة التعاون اإلسالمي من أجل النجاح في تنفيذ أهداف التنمية والدول/المنظمات غير التابع

 المستدامة.



6 
 

  تعزيز قدرة المؤسسات التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي على تقديم خدمات أفضل للدول

 األعضاء من أجل التنفيذ الفعال ألهداف التنمية المستدامة.

  التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي على زيادة وتفعيل استخدام الخدمات المالية  مؤسساتالحث

اإلسالمية في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي في ظل تنفيذ أهداف التنمية 

 المستدامة.

 برنامج بناء القدرات اإلحصائية - تطوير برامج ومبادرات بناء القدارت الحالية مثل مركز أنقرة ، 

ثلة من ، ووضع برامج ومبادرات ممابرنامج بناء القدرات اإلحصائية  - البنك اإلسالمي للتنميةو 

 ء الوطنية والقدرة اإلحصائية للمؤسسات المعنية.كاتب اإلحصاشأنها أن تعزز من قدرات م

  إنشاء وتطوير بنوك معلومات خاصة بأهداف التنمية المستدامة تتعلق باإلحصاءات بما يتفق مع

 منظومة األمم المتحدة والممارسات المتفق عليها دولًيا.

  التنسيق بين طرق جمع المعلومات المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة من أجل سد فجوات

حصاءات متجانسة.  البيانات والوصول إلى بمجوعات بيانات وا 

 كما هو تها التنفيذية اقدر تعزيز وتطوير مشروعاتها و  مساعدة الدول األعضاء على االرتقاء بإعداد

 البنك اإلسالمي للتنميةلدى  االتصال العكسيبرنامج آلية تمويل مشروع الكومسيك و الحال في 

والبرنامج الخاص بالتعليم والتدريب المهني للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي بمركز 

عداد   فيبهدف استخدام التمويل الشراكات بين القطاعين العام والخاص أنقرة، وكذا تصميم وا 

 تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

  تعزيز القدرة المؤسسية والمالية للبنك اإلسالمي للتنمية وصندوق التضامن اإلسالمي للتنمية لتقديم

 دعم مالي وفني أكبر للدول األعضاء ذات الدخول المنخفضة في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

 


