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 األصل: اإلنجليزية

 

 

 1للكومسيك الدوريةوالثالثين للجنة  بعتقرير االجتماع السا

  (افتراض ي اجتماع ،2020 نوفمبر  16)

 

 في وسط افتراض ي، على هامش 2020 نوفمبر 16في  ك الدوريةيالكومس لجنةلوالثالثون  بعانعقد االجتماع السا ،

 .الدورة الوزارية السادسة والثالثين للكومسيك

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

 (:CCOاالجتماع إلى جانب مكتب تنسيق الكومسيك )اإلسالمي التالية 

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

 .(ICDTاملركز اإلسالمي لتنمية التجارة ) -

 (.DBSI) مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية -

 .ISDB وعةمجم –( 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 -

-  

 .(ICCIAالغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة والزراعة ) -

  للمناقشة التالية جدول األعمالقائمة وافق االجتماع على: 

 ستراتيجية الكومسيك.في ا اإلسالمي تعاون ستراتيجية الكومسيك: مساهمات مؤسسات منظمة التنفيذ ا -

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

 ك الخاصة بالسياسات.يالكومس

 .ك الخاصة بالسياساتيالتوصيات 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/
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اء في ضاملساهمات املحتملة ملؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي في تنفيذ أهداف التنمية املستدامة في الدول األع -

 .منظمة التعاون اإلسالمي

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

 .منظمة التعاون اإلسالمي

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

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

 .ألعمال منظمة التعاون اإلسالمي" يذكالبرنامج ال" مقترح -

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

 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  ،اإلسالمي ذات الصلة تعاون ملؤسسات منظمة ال

 ،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

التعاون  من األنشطة في مجال %40، تم تنفيذ ما يقرب من أنه في مجاالت التعاون مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي. و 

ات الفنية في سياق برامج التدريب واملساعد وأنه في سياق أنواع األنشطة التي تم القيام بها ،تليها السياحة املالي والتجارة

 . %50من األنماط الشائعة االستخدام في املجموعة أ؛ تم التنفيذ بأكثر من 

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

 تعاون ادمة من قبل مؤسسات منظمة النشاطا في الفترة الق 116الخامسة والثالثين للكومسيك، وأنه من املقرر تنظيم 

قر. ، التخفيف من حدة الفارةتم اإلبالغ عن معظم األنشطة املكتملة واملخطط لها في مجال التجوقد اإلسالمي املعنية. 

 .تقرير بحثي في العام املقبل 14وتقرر عالوة على ذلك إعداد 

 اإلسالمي في تنفيذ السياسات املدرجة في  تعاون أكدت اللجنة على أهمية مساهمات مؤسسات منظمة ال

اللجنة  ، أشادتالتوصيات الوزارية لدول الكومسيك، وكذلك في تحقيق أهداف استراتيجية الكومسيك. وفي هذا الصدد

في املساهمة في تنفيذ  (SESRICبجهود مركز البحوث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية )

 السياسات من خالل أنشطة مصممة خصيصهذه 
ً
مثل بناء القدرات وبرامج التدريب في مجاالت التعاون الستة. كما  ا
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 ياتالتوصاإلسالمي األخرى من أجل تنفيذ  تعاون هود التي تبذلها مؤسسات منظمة الأعربت اللجنة عن تقديرها للج

 تنظيم أنشطة مشتركة لهذا الغرض.، وطلبت منها تكثيف جهودها والنظر في إمكانية اتيةالسياس

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

اريع لب أصحاب املشروع، تم تأجيل تنفيذ معظم املشفي إطار تمويل مشروع الكومسيك، كما أبلغ املشاركين أنه بناًء على ط

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

ت . وعالوة على ذلك، دع2020من خالل تمويل مشروع الكومسيك في دعوة املشروع الثامنة التي تم إجراؤها في سبتمبر 

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

 لكومسيك.دول ال ةالوزاريالواردة في التوصيات 

  إنشاؤها مؤخر املنصة اإللكترونية التي تم في معرض التأكيد على أهمية 
ً
في  http://activities.comcec.org  ا

رحبت اللجنة بأنه وفقا لقرار االجتماع السابق للجنة الدورة ، تم تنظيم  ؛تبسيط عملية إعداد التقارير وتوحيدها

جلسة تدريبية حول املنصة اإللكترونية املذكورة من قبل مكتب تنسيق الكومسيك لصالح مؤسسات منظمة 

. مأ توجيهًيا يتضمن أساسيات النظاوأثنت اللجنة على مكتب تنسيق البرنامج إلعداده مبد التعاون اإلسالمي.

مواصلة اإلبالغ عن أنشطتها من خالل عالوة على ذلك، طلبت اللجنة من مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي 

 املنصة املذكورة.

 بمشاركة ةخاص افتراضية استشارية جلسة لتنظيم الكومسيك تنسيق مكتب باقتراح التقدير مع علًما اللجنة أحيطت

 في مياإلسال  التعاون  منظمة مؤسسات دور  تعزيز ووسائل سبل ملناقشة املعنية اإلسالمي التعاون  منظمة مؤسسات

جهود مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي في مكافحة .بالسياسات املتعلقة الكومسيك لتوصيات الفعال التنفيذ

 19-جائحة كوفيد

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

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

-دبرنامج استجابة الكومسيك للكوفيالتعاون اإلسالمي، وال سيما، جهود مكتب تنسيق الكومسيك في إطالق "

التي عقدت في ثالثة مجاالت  19-الذي أطلقه مكتب تنسيق الكومسيك واالجتماعات التشاورية حول كوفيد"، 19

في  19-واملنشور بعنوان "اآلثار االجتماعية واالقتصادية لوباء كوفيد، تعاون )التجارة، السياحة، الزراعة(

ركز مالبلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي"، والعديد من برامج التدريب وبناء القدرات التي ينفذها 

داد و"برنامج االستع، (SESRICالبحوث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية )

برنامج و " الذي بدأت بتطبيقه مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية، 19-االستراتيجي واالستجابة لوباء كوفيد

والندوات عبر  ،ICIECالتغطية التأمينية الذي بدأته املؤسسة اإلسالمية لتأمين االستثمار وائتمان الصادرات 

على التجارة البينية وتدفقات االستثمار التي ينظمها املركز اإلسالمي لتنمية التجارة  19-كوفيد اإلنترنت حول تأثير

واألنشطة املتنوعة )الدعم املالي، الندوات عبر  عاون اإلسالمي واملؤسسات الدولية،بالتعاون مع منظمة الت

لتمويل  ؤسسة الدولية اإلسالمية، إلخ( التي تقوم بها املاإلنترنت، دعم املعدات وتنمية القدرات، تنسيق املعايير

لنشر  ICCIAاملنصات التي أنشأتها  ،19-كوفيد ملساعدة البلدان األعضاء في مكافحة جائحة( ITFC)التجارة 

 .املعلومات لصالح القطاع الخاص في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي

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

 منظمة التعاون اإلسالمي:
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  أبلغ مركزSESRIC  
َ
لتقرير السنوي عن التقدم املحرز على مستوى منظمة التعاون با املتعلقة بالتحضيرات اللجنة

النحو الذي تقرره الدول األعضاء لتقديمه إلى دورة اإلسالمي نحو تحقيق أهداف التنمية املستدامة ذات األولوية على 

 ك الوزارية السادسة والثالثين.يالكومس

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

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

 للكومسيك 
ً
اع باإلشارة إلى قرار االجتممع القرار ذي الصلة الصادر عن الدورة الخامسة والثالثين للكومسيك. تماشيا

ومكتب تنسيق الكومسيك دراسة إمكانية إنشاء منصة عبر اإلنترنت لتحسين  SESRICمن مركز طلبت اللجنة السابق 

 مة التعاون اإلسالمي.متابعة األنشطة املتعلقة بأهداف التنمية املستدامة ملؤسسات منظ

 2025التعاون االقتصادي لبرنامج عمل منظمة التعاون اإلسالمي حتى عام  تنفيذ قسم

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

 .2025اإلسالمي حتى عام 

 ."ألعمال منظمة التعاون اإلسالمي الذكي برنامجالاقتراح بشأن "

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

هت (؛ بالتحضير إلطالق مبادرة "البرنامج الذكي ألعمال منظمة التعاون اإلسالمي". و ISDB اإلسالمي للتنمية لجنة القد نوَّ

االنتهاء  SESRICستثمار وائتمان الصادرات بالتعاون مع مركز وطلبت من املؤسسة اإلسالمية لتأمين اال  ،الجهود األخيرةب

 من االستعدادات الفنية لتفعيل البرنامج.

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

 واألعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي 
ً
 والدول املراِقبة.البلدان النائية جغرافيا

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

 حديث
ً
 لصالح الشعب الفلسطيني والقدس الشريف والبلدان النائية جغرافي ا

ً
إلسالمي مثل ا التعاون واألعضاء في منظمة  ا

المي، اإلس التعاون . وأعربت اللجنة عن تقديرها للجهود التي تبذلها مؤسسات منظمة غيانا وسورينام والدول املراِقبة

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

 أية أعمال أخرى:

 انتهى اجتماع اللجنة بالتوجه بالشكر.

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

-------- 

 


