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 األصل : باالنجليزية

 

  ن للجنة الدوريةياالجتماع الخامس والثالث تقرير

 (٢٠١٩تشرين الثاني / نوفمبر  ٢٤)إسطنبول، 

 

 ٢٠١٩تشرين الثاني / نوفمبر  ٢٤بتاريخ  ،كيانعقد االجتماع الخامس والثالثون للجنة الدورية للكومس .１

 ك.يللكومس والثالثينفي إسطنبول، على هامش االجتماع الخامس 

تب اضافة إلى مكوباإلترأس االجتماع السيد م. متين إكار، المدير العام لمكتب تنسيق الكومسيك.  .２

 ة المؤتمر اإلسالمي:مالمؤسسات التالية التابعة لمنظ االجتماع تنسيق الكومسيك، فقد حضرت

 (.SESRICمركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية ) -

 (.ICDTالمركز اإلسالمي لتنمية التجارة ) -

 (.IsDBمجموعة البنك اإلسالمي للتنمية ) -

عضو مجموعة البنك اإلسالمي  –( ITFCمجموعة المؤسسة اإلسالمية الدولية لتنمية التجارة ) -

 (.IsDBللتنمية )

مجموعة البنك  عضو –( ICIECالمؤسسة اإلسالمية للتأمين على االستثمار وائتمانات التصدير ) -

 (.IsDBاإلسالمي للتنمية )

 (IsDBعضو البنك اإلسالمي للتنمية ) –( ICDالمؤسسة اإلسالمية لتنمية القطاع الخاص ) -

 (.SMIICمعهد المعايير والمقاييس في الدول اإلسالمية ) -

 (.ICCIAالغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة والزراعة ) -

 (.IOFSالمنظمة اإلسالمية لألمن الغذائي ) -

 (.OISA)منظمة االتحاد اإلسالمي لمالكي البواخر  -

 :مناقشة البنود التالية على جدول األعمالوافق المجتمعون على  .３

 تنفيذ استراتيجية الكومسيك: مساهمة مؤسسات منظمة المؤتمر اإلسالمي في استراتيجية الكومسيك 

ات وتوصي ،استراتيجية الكومسيكقائمة نشاطات مؤسسات منظمة المؤتمر اإلسالمي المتالئمة مع  -

 السياسة لالجتماع الوزاري للكومسيك.

 توظيف تمويل مشاريع الكومسيك في تنفيذ توصيات السياسة لالجتماع الوزاري للكومسيك. -

 إنشاء منصة إلكترونية لمراقبة تنفيذ النشاطات المخطط لها لمؤسسات منظمة المؤتمر اإلسالمي. -

  أهداف التنمية المستدامة في الدول  إلنجازمنظمة المؤتمر اإلسالمي المساهمات الممكنة لمؤسسات

 األعضاء في منظمة المؤتمر اإلسالمي.
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إنجاز أهداف التنمية المستدامة ذات األولوية على مستوى منظمة  نحوتجهيزات التقرير السنوي للتقدم  -

 المؤتمر اإلسالمي.

 في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.نشاطات مؤسسات منظمة المؤتمر اإلسالمي المستخدمة  -

  ٢٠٢٥ –عمل منظمة التعاون اإلسالمي برنامج قسم التعاون االقتصادي من تنفيذ 

 لمنظمة التعاون اإلسالمي مقترح "برنامج الذكاء التجاري." 

 .أي مسائل أخرى 

 سيككوم: مساهمة مؤسسات منظمة المؤتمر اإلسالمي في استراتيجية التنفيذ استراتيجية الكومسيك

 ،على أهمية مساهمة مؤسسات منظمة المؤتمر اإلسالمي في تحقيق استراتيجية الكومسيك تأكيدا   .４

لالجتماع الوزاري للكومسيك، فقد راجعت اللجنة النشاطات المنجزة والنشاطات  ةوتوصيات السياس

المعنية، تلك النشاطات التي تخدم تنفيذ توصيات السياسة  المخطط لها لمؤسسات منظمة المؤتمر اإلسالمي

تشرين  – ٢٠١٨لالجتماع الوزاري للكومسيك )نشاطات المجموعة أ( للفترة بين كانون األول / ديسمبر 

، وذلك ٢٠٢٠تشرين الثاني / نوفمبر  – ٢٠١٩، والفترة بين تشرين الثاني / نوفمبر ٢٠١٩الثاني / نوفمبر 

التعاون، وال سيما التجارة والنقل واالتصاالت والسياحة والزراعة والتخفيف من حدة  بناء على مجاالت

 الفقر والتعاون المالي.

 مرفقة في الملحق األول والمحلق الثاني على الترتيب(. (ب)والمجموعة  (أ))نشاطات المجموعة 

جاز عن إن ت  غ  ل  ب  أ   أعلم مكتب تنسيق الكومسيك اللجنة بأن مؤسسات منظمة المؤتمر اإلسالمي قد .５

من النشاطات  ٪٦٩فإن قرابة  ،نشاطا  من نشاطات المجموعة )أ(. وفيما يخص مجاالت التعاون ٨٩

من النشاطات في مجال  ٪٨من النشاطات في مجال السياحة، و ٪٩ تليهافي مجال التجارة، المنجزة هي 

اللجنة أن المؤسسات المذكورة قد ركزت بالتحديد  علمت فقد ،وفيما يخص أنواع النشاطاتالتعاون المالي. 

 (.٪١٥(، واالجتماعات )٪٢٨ورشات العمل )(، و٪٣٧) التقنيةبرامج المساعدة وعلى التدريبات 

نشاطا   ١٥٦ بتنفيذفيما يخص نشاطات المجموعة )ب(، أعلم ممثلو مكتب تنسيق الكومسيك اللجنة  .６

 ١١٤ منظمة مؤتمر التعاون اإلسالمي المعنية إلنجازتخطيط مؤسسات وبللكومسيك،  ٣٤منذ المؤتمر 

 ومعظم النشاطات المنجزة والمخطط لها هي في المجال التجاري. .الفترة المقبلةفي نشاطا  

تنفيذ توصيات السياسة في أهمية مساهمات مؤسسات منظمة المؤتمر اإلسالمي  أكدت اللجنة .７

 لى جهودع اللجنة في هذا الصدد أثنتوتحقيق أهداف سياسة الكومسيك. وقد  ،لوزاري للكومسيكلالجتماع ا

لمساهمته  ،(SESRICمركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية )

 ،من خالل النشاطات المصممة خصيصا   ،في تنفيذ توصيات السياسة لالجتماع الوزاري للكومسيك

ات منظمة مؤسساللجنة طالبت قد و القدرات والبرامج التدريبية في مجاالت التعاون الستة.كنشاطات بناء 
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تقديم  يوكذلك االستمرار ف ،من أجل تنفيذ توصيات السياسة ،عمل الشيء نفسهبالمؤتمر اإلسالمي المعنية 

 .االمتفق عليهالنموذج / القوالب في المجموعتين حسب  اقوائم نشاطاته

تنسيق الكومسيك اللجنة على الموااضيع القطاعية التي سيدعمها مكتب تنسيق أطلع مكتب  .８

 بموجب ،٢٠٢٠في الدعوة الثامنة القتراح المشاريع التي ستصدر في شهر أيلول / سبتمبر  ،الكومسيك

مركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية  جهوداللجنة  وقد ثّمنتتمويل مشاريع الكومسيك. 

تمويل مشاريع تحت  ،في ستة مجاالتللتعاون مشاريع  بتقديم( SESRICيب للدول اإلسالمية )والتدر

. كما أكدت اللجنة أهمية تقديم مؤسسات ٢٠١٩الكومسيك في الدعوة السابعة القتراح المشاريع في عام 

ودعت مؤسسات منظمة  ،تمويل مشاريع الكومسيك حسبمنظمة المؤتمر اإلسالمي لمقترحات المشاريع 

من أجل إنجاز توصيات السياسة  ،المؤتمر اإلسالمي المعنية إلى توظيف هذه اآللية توظيفا  أكثر فاعلية

 لالجتماع الوزاري للكومسيك.

فيما يخص اقتراح تأسيس منصة إلكترونية لمراقبة تنفيذ النشاطات المخطط لها لمؤسسات منظمة  .９

ة. التحضيرات إلطالق هذه المنصعن نسيق الكومسيك قد أعلم اللجنة ب تمكتممثل فإن  ،المؤتمر اإلسالمي

وقد أحاط ممثل مكتب التنسيق اللجنة علما  بأن مكتب التنسيق قد أطلق بالفعل نظام متابعة سياسات الكومسيك 

د تبسيط وذلك بقص ،وستفتح نافذة مماثلة لصالح مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي ،لصالح الدول األعضاء

قبل  ،يراتبإتمام التحضعملية كتابة التقارير وواضع معايير لها. وطالبت اللجنة مكتب تنسيق الكومسيك 

 انعقاد لجنة المتابعة السادسة والثالثين للكومسيك.

عالوة على ذلك فقط ناقشت اللجنة سبل وأساليب تحسين المنصة اإللكترونية المشار إليها. وقد  .０１

وطالبته بأن يدرج على المنصة اإللكترونية المذكورة قسما   ،ة جهود مكتب تنسيق الكومسيكثمنت اللجن

من اض ، والتي ال تقعة لمؤسسات منظمة التعاون اإلسالميمج / المشاريع / النشاطات الرئيسعن البرا

 توصيات السياسة لالجتماع الوزاري للكومسيك.

إلسالمية إلنجاز أهداف التنمية المستدامة للدول األعضاء المساهمات الممكنة لمؤسسات منظمة المؤتمر ا

 في منظمة المؤتمر اإلسالمي

( SESRICمركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية )أعلم  .１１

ة المؤتمر ماللجنة بالتقرير السنوي للتقدم نحو إنجاز أهداف التنمية المستدامة ذات األولوية على مستوى منظ

 أمام الدورة الوزارية الخامسة والثالثين للكومسيك.والذي سي قدّم  ،كما قررته الدول األعضاء ،اإلسالمي

ن لمؤتمر يذي الصلة للجلسة الرابعة والثالثأعلم مكتب تنسيق الكومسيك اللجنة أنه بناء على القرار  .２１

نشاطات مؤسسات منظمة المؤتمر اإلسالمي بالكومسيك، فإن مكتب تنسيق الكومسيك قد واضع "قائمة 

وأنه قدمها إلى دورة مؤتمر الكومسيك  ،"٢٠٢٠و ٢٠١٩بخصوص أهداف التنمية المستدامة للفترة 

 الخامس والثالثين.
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 ٢٠٢٠و  ٢٠١٩تجدون قائمة نشاطات مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي المتصلة بأهداف التنمية للفترة )

 في المرفق الثالث(

 ٢٠٢٥ –برنامج عمل منظمة التعاون اإلسالمي تنفيذ قسم التعاون االقتصادي من 

تم التركيز على أهمية مساهمات مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي في تنفيذ برنامج عمل منظمة  .３１

 .٢٠٢٥ -التعاون اإلسالمي 

 "لمنظمة التعاون اإلسالمي مقترح "برنامج الذكاء التجاري

عضو البنك  –( ICIECمية للتأمين على االستثمار وائتمانات التصدير )المؤسسة اإلسال تأطلع .４１

مركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية اإلسالمي للتنمية، و

(SESRIC)،  على التحضيرات إلطالق مبادرة "برنامج الذكاء التجاري لمنظمة التعاون اللجنة

ونوهت اللجنة بالجهود األخيرة وطالبت المؤسسة اإلسالمية للتأمين على االستثمار وائتمانات  اإلسالمي".

( بالتعاون مع مركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول ICIECالتصدير )

 .التنفيذبغية إتمام التحضيرات التقنية لواضع البرنامج حيز ،(SESRICاإلسالمية )

 سائل أخرىأي م

مركز  فإنواجتماعات اللجنة الدورية،  ،إشارة إلى القرارات ذات الصلة للدورات السابقة للكومسيك .５１

مجموعة البنك و ،(SESRICاألبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية )

برنامج القطن لمنظمة التعاون  إتمامات بخصوص دبآخر المستج اللجنة قد أعلما ،(IsDBاإلسالمي للتنمية )

نك مجموعة البوجددت اللجنة مطالبتها  إرساء حوار بنّاء بين الفرقاء المعنيين. اضرورة ا، وأكداإلسالمي

 عملية إنجاز هذا المشروع. بتسريع للتنمية اإلسالمي

 ،يسالموقد أثار مكتب تنسيق الكومسيك مسألة المساهمات الممكنة لمؤسسات منظمة التعاون اإل .６１

موجب بند ب ،واقترح نقاش سبل ووسائل القيام بذلك ،فيمن أجل منفعة الشعب الفلسطيني والقدس الشر

خاص على جدول أعمال االجتماعات القادمة للجنة الدورية. وقد رحبت اللجنة باقتراح مكتب تنسيق 

سورينام غيانا و :مثل ،الميبحيث يشمل الدول األعضاء البعيدة في منظمة التعاون اإلس ،الكومسيك ووسعته

والدول المراقبة. وقد قررت الجنة أن تضّمن هذه المسألة في بند منفصل على جدول أعمال االجتماع القادم 

 للجنة الدورية.

 اختتم اجتماع اللجنة بشكر المشاركين. .７１

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

-------- 


