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 اإلنجليزيةباألصل: 
 

 والعشرين للجنة الدورة الثامنر االجتماع ـــريــتق
 (2016مايو/أيار  16)أنقرة، 

 
في أنقرة على  2016مايو/آيار  16 فيوالعشرون للجنة الدورة التابعة للكومسيك  الثامنانعقد االجتماع  -1

 يك.الثالثين للجنة المتابعة المنبثقة عن الكومسالثاني و هامش االجتماع 
 
لى جانب  حمداالجتماع السيد مَتَرأَّس  -2 األمانة العامة متين إيكر، المدير العام لمكتب تنسيق الكومسيك. وا 

مكتب تنسيق الكومسيك، حضر االجتماع المؤسسات التالية التابعة لمنظمة لمنظمة التعاون اإلسالمي و 
 التعاون اإلسالمي:

 ماعية والتدريب للدول اإلسالمية )مركز أنقرة(مركز البحوث اإلحصائية، واالقتصادية، واالجت -
 المركز اإلسالمي لتنمية التجارة -
 مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية -
 والزراعة الغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة -
 معهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية  -
 

 وافق االجتماع على النظر في البنود التالية من جدول األعمال: -3
لمنظمة التعاون اإلسالمي في استراتيجية  استراتيجية الكومسيك: مساهمات المؤسسات التابعةتنفيذ  -

 الكومسيك
  قائمة األنشطة التي تقوم بها المؤسسات التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي، والمتماشية مع استراتيجية

 الكومسيك.
 بالسياسة الصادرة عن فرق عمل الكومسيك. التوصيات الخاصة 
 .ز التعاون والتنسيق فيما بين المؤسسات التابعة لمنظمة التعاون اإلسالميتعزي -
 لمنظمة التعاون اإلسالمي زيادة الوعي بأنشطة المؤسسات التابعة. 
 .تعزيز التعاون فيما بين المنظمات اإلقليمية والدولية األخرى 
 على مدى عدة سنوات. تطوير برامج بناء القدرات الفنية 
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في الدول  أهداف التنمية المستدامةتنفيذ لمؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي في ملة المحتمساهمات ال -
 األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي.

ن التعاون االقتصادي -   2025 منظمة التعاون اإلسالميل الجديد العشريعمل البرنامج ب تنفيذ مكوِّ
 ما يستجد من أعمال -
 

ؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي من أجل تنفيذ استراتيجية تنفيذ استراتيجية الكومسيك: مساهمات م
 الكومسيك

 
إذ سلطت اللجنة الضوء على أهمية ما تقدمه المؤسسات التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي من  .4

إسهامات في تنفيذ استراتيجية الكومسيك، استعرضت قوائم األنشطة التي تقوم بها المؤسسات ذات 
 / تشرين الثانيبرنوفم-2015 / كانون األولللفترة ديسمبرلتعاون اإلسالمي الصلة التابعة لمنظمة ا

، وهي التجارة، والنقل، على أساس مجاالت التعاونبما يتماشى مع استراتيجية الكومسيك،  2016
مؤسسات  طتاأحو  .والتعاون المالي ،واالتصاالت، والسياحة، والزراعة، والتخفيف من حدة الفقر

 .األنشطة المخطط لهابا اللجنة علم   إلسالمي ذات الصلةا التعاونمنظمة 
قائمة األنشطة التي أعدها مكتب تنسيق الكومسيك تماشيا مع طلب  اللجنة نموذج صيغةاستعرضت  .5

االجتماع السابع والعشرين للجنة الدورة. وبعد المداوالت، طلبت اللجنة من مكتب تنسيق الكومسيك 
سهولة في االستخدام، وتعميمها بين المؤسسات التابعة لمنظمة  ثرتبسيط صيغة النموذج كي تكون أك

 التعاون اإلسالمي في غضون شهر واحد للوقوف على آرائها ومالحظاتها النهائية.
 

)ترد قائمة باألنشطة التي نظمتها المؤسسات التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي تماشيا مع استراتيجية 
 .(1، في المرفق رقم 2016ونوفمبر/تشرين الثاني  2015ون األول الكومسيك فيما بين ديسمبر/كان

 
يمكن أن شددت اللجنة على أن التوصيات الخاصة بالسياسات والصادرة عن فرق عمل الكومسيك،  .6

خالل في تخطيط أنشطة وبرامج التعاون المستقبلية. و تفيد المؤسسات التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي 
تنفيذ في منظمة التعاون اإلسالمي التابعة لمؤسسات المحتملة لل إلسهاماتلئل الممكنة مناقشة السبل والوسا

 ه يمكن للمؤسسات دعمالتوصيات الخاصة بالسياسات من جانب الدول األعضاء، أحيطت اللجنة علما بأن
جراء الدراسات والكل توصية من التوصيات الخاصة بالسياسات  ناء مسوح وبمن خالل برامج التدريب وا 
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الخبرات في الدول األعضاء، والتي سيتم تمويلها إما عن طريق آلية تمويل مشروعات الكومسيك أو آليات 
    التمويل الخاصة بالمؤسسات.

   
 تعزيز التعاون والتنسيق فيما بين مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي

 
ت التابعة لمنظمة التعاون "زيادة الوعي بأنشطة المؤسساوهو فيما يتعلق بالبند الفرعي األول،  .7

اإلسالمي"، أشادت اللجنة بالغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة والزراعة، والبنك اإلسالمي للتنمية، لتقديم 
عنوان "استراتيجية رفع الوعي بالمؤسسات التابعة لمنظمة التعاون التي تحمل وتعميم النسخة النهائية للدراسة 
ألعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي"، قبل االجتماع الثامن والعشرين للجنة اإلسالمي وأنشطتها في الدول ا

الدورة. عالوة على ذلك، أحيطت اللجنة علما بالمقترحات المقدمة من مركز أنقرة وخصوصا فيما يتعلق 
مطبوعات الخاصة بالمؤسسات التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي على مواقعها المتبادلة للمشاركة الب

قاعدة بيانات فرص التدريب بمركز  اعد بيانات التدريب اإللكترونية مثلو واالستخدام الفعال لق ،اإللكترونية
 أنقرة.

الدراسة  نشر ه يمكنأنعلى اللجنة  وافقتذ تؤكد على األهمية الملّحة للجهود المعنية برفع الوعي، إ .8
الغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة والزراعة ومجموعة البنك اإلسالمي للتنمية، باإلضافة إلى التي أعدتها 

منظمة التعاون اإلسالمي التي أعدتها األمانة للعامة لمنظمة التعاون اإلسالمي، على المواقع  نشرة
ي من خالل استخدام وسائل بديلة مثل مشاركة اإللكترونية للمؤسسات التابعة لمنظمة التعاون اإلسالم

لالفتات/الروابط أو إنشاء أطر مدمجة في الموقع اإللكتروني لمنظمة التعاون اإلسالمي من أجل رفع الوعي ا
المزايا تحقيق وتعزيز التعاون والتنسيق فيما بين المؤسسات التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي. وبغية 

ل اإلعالم واسعة االنتشار، شددت اللجنة على أهمية بث مقاطع الفيديو للبرامج المحتملة الستخدام وسائ
عدد المستفيدين زيادة منصات تبادل مقاطع الفيديو الشائعة من أجل تعزيز تأثيرها و  ضمنمحددة التدريبية ال

 منها.

ية األخرى،" رحبت اللجنة . فيما يتعلق بالبند الفرعي الثاني" تعزيز التعاون مع المنظمات اإلقليمية والدول9
بإدراج إسهام المؤسسات التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي واللجان الدائمة في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 

، كما رحبت االجتماعات التنسيقية بين منظمة التعاون اإلسالمي واألمم المتحدةفي بنود جدول أعمال 
 تماع التنسيقي األخير.بمناقشة هذا األمر باستفاضة أثناء االج
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. وبالنسبة للمشروع المعني بإنشاء/تحديث قاعدة بيانات إحصائية لبلدان منظمة التعاون اإلسالمي الذي 10
لجنة أطلقه مركز أنقرة، أطلع ممثلو مركز أنقرة اللجنة أن المركز يضطلع بأعمال هامة تتماشى مع قرارات 

؛ ووفقا  لذلك، يعتزم مركز أنقرة على االستمرار في تحديث ياإلحصاءات التابعة لمنظمة التعاون اإلسالم
 .2016قاعدة البيانات حتى نهاية 

لعدة سنوات"، فإن اللجنة أكدت أنه  لبناء القدراتفنية  . فيما يتعلق بالبند الفرعي األخير "وضع برامج11
تبار تنفيذ مشروعات/أنشطة يمكن وضع برامج رائدة حول موضوعات هامة مثل تيسير التجارة، أخذة  في االع

المساعدات الفنية وتنمية القدرات للمؤسسات التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي تحت مظلة البرامج ذات 
الصلة )مثل مبادرات الربط العكسي لمجموعة البنك اإلسالمي للتنمية، وبرامج التعاون اإلقليمي، وبرامج 

هذه البرامج التي تدوم لعدة سنوات في غاية األهمية بالنسبة لنجاح مركز أنقرة(، كما أن حشد الموارد الالزمة ل
أية مساٍع تبذل في هذا الصدد. وأهابت اللجنة بمجموعة البنك اإلسالمي للتنمية أن تقدم الخصائص الرئيسية 

يكون لنموذج برنامج لبناء القدرات يدوم لعدة سنوات وفقا  لما اكتسبوه من خبرات، وأفضل الممارسات، بحيث 
 من الممكن االنتفاع به في المبادرات المستقبلية.

منظمة التعاون اإلسالمي في تطبيق أهداف التنمية المستدامة في ل التابعة مؤسساتلاإلسهامات الممكنة ل
 الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي 

ق أهداف التنمية المستدامة التي أطلع ممثلو مركز أنقرة اللجنة على عملهم األخير المعني بتحديد مناط .12
تتصدر قائمة األولويات، وكذا بتقييم احتياجات القدرات بالدول األعضاء بناء  على طلب الدورة الواحدة 
والثالثين للكومسيك. وأحاطت اللجنة علما  بأنشطة مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية في هذا الموضوع بما في 

 سالمي.ذلك حشد رأس المال االجتماعي اإل
 2025منظمة التعاون اإلسالمي ل العشري الجديد عملالبرنامج تفعيل مكون التعاون االقتصادي ل

برنامج العمل العشري الجديد لمنظمة التعاون اإلسالمي بالنسبة لتفعيل المكون االقتصادي والتجاري ل. 13
 م إعداد مشروع خطة التنفيذ، أحاطت األمانة العامة لمنظمة التعاون اإلسالمي اللجنة أنه سيت2025

بالتشاور مع المؤسسات التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي، ومع مدخالت ووجهات نظر اللجان الدائمة، 
وسيتم توزيعها على أصحاب المصالح ذوي الصلة. فضال  عن ذلك، أكدت اللجنة أهمية آليات المتابعة 

 شري الجديد.والمراقبة لضمان التنفيذ الناجح لبرنامج العمل الع
 من أعمال ما يستجد

.اختتم االجتماع أعماله بتقديم وافر الشكر. 14  
 


