
 
 

أ:أاإلنجليزيةصلالأ

 تقرير

 التاسع والثالثين ةاجتماع لجنة الدور 

 ، اجتماع افتراض ي(2021، نوفمبر 15)

 

أ.2021نوفمبرأأ15لكومسيكأفيأاجنةأدورةألانعقدأاالجتماعأالتاسعأوالثالثونأل •

كتبأتنسيقأمأحضرأاالجتماعأإلىأجانبوأترأسأاالجتماعأالسيدأفاتحأأونلو،أاملديرأالعامأملكتبأتنسيقأالكومسيك.أ •

أالكومسيكأمؤسساتأمنظمةأالتعاونأاإلسالميأالتالية:

أ(SESRICمركزأالبحاثأاإلحصائيةأواالقتصاديةأواالجتماعيةأوالتدريبأللدولأاإلسالميةأ)أ •

أ(ICDTاملركزأاإلسالميألتنميةأالتجارةأ)أ •

أIsDBنميةأمجموعةأالبنكأاإلسالميألتأ-(أITFCاملؤسسةأالدوليةأاإلسالميةألتمويلأالتجارةأ)أ •

أIsDBمجموعةأأ-(أICIECاملؤسسةأاإلسالميةألتأمينأاالستثمارأوائتمانأالصادراتأ) •

أIsDBمجموعةأأ-(أICDاملؤسسةأاإلسالميةألتنميةأالقطاعأالخاصأ)  •

أ(SMIICمعهدأاملواصفاتأواملقاييسأللدولأاإلسالميةأ) •

أ(ICCIAالغرفةأاإلسالميةأللتجارةأوالصناعةأوالزراعةأ) •

أعلىأبنودأجدولأالعمالأالتاليةأللمناقشة:أوافقأاالجتماع •

أتنفيذأاستراتيجيةأالكومسيك:أمساهماتأمؤسساتأمنظمةأالتعاونأاإلسالميأفيأاستراتيجيةأالكومسيكأ •

أوتوصياتأ • أالكومسيك أاستراتيجية أمع أاملتوافقة أاإلسالمي أالتعاون أمنظمة أمؤسسات أأنشطة قائمة

أسياساتأالكومسيكأالوزارية

أعأالكومسيكألتنفيذأتوصياتأسياساتأالكومسيكأالوزاريةاستخدامأتمويلأمشروأ •

أ19-جهودأمؤسساتأمنظمةأالتعاونأاإلسالميأفيأمكافحةأجائحةأكوفيد •

املساهماتأاملحتملةأملؤسساتأمنظمةأالتعاونأاإلسالميأفيأتنفيذأأهدافأالتنميةأاملستدامةأفيأالدولأالعضاءأفيأ •

أمنظمةأالتعاونأاإلسالمي

أللتقريرأالسن • أتحقيقأأهدافأالتنميةأاملستدامةأذاتأالولويةأعلىأالتحضير أفي ويأحولأالتقدمأاملحرز

أمستوىأمنظمةأالتعاونأاإلسالمي

أأنشطةأمؤسساتأمنظمةأالتعاونأاإلسالميأالتيأتخدمأتنفيذأأهدافأالتنميةأاملستدامةأ •

أاقتراحأبشأنأ"برنامجأذكاءأالعمالأملنظمةأالتعاونأاإلسالمي" •



 
 

ؤسساتأمنظمةأالتعاونأاإلسالميألصالحأالشعبأالفلسطينيأ/أالقدسأالشريفأوكذلكأاملساهماتأاملحتملةأمل •

أالعض
ً
أدولأاملراقبةاءأفيأمنظمةأالتعاونأاإلسالميأوأالبلدانأالبعيدةأجغرافيا

أأيةأأعمالأأخرىأ •

 تنفيذ استراتيجية الكومسيك: مساهمات مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي في استراتيجية الكومسيك

بإسهاماتأمؤسساتأمنظمةأاملؤتمرأاإلسالميأفيأتحقيقأاستراتيجيةأالكومسيكأوتوصياتأسياساتأأاللجنةأشادتأ •

استعرضتأالنشطةأاملكتملةأواملخططةأللمؤسساتأذاتأالصلةأفيأمنظمةأالتعاونأاإلسالمي،أالتيأوأالكومسيكأالوزارية،أ

شطةأاملجموعةأأ(أوالنشطةأالتيأتخدمأأهدافأتعملأبشكلأمباشرأعلىأتنفيذأتوصياتأسياساتأالكومسيكأالوزاريةأ)أن

أللفترةأمنأديسمبرأ ،أوكذلكأللفترةأمنأديسمبرأ2021إلىأديسمبرأأ2020استراتيجيةأالكومسيكأ)أنشطةأاملجموعةأب(

التجارةأوالنقلأواالتصاالتأوالسياحةأوالزراعةأوالتخفيفأمنأأ؛بناًءأعلىأمجاالتأالتعاون،أوهيأ2022إلىأديسمبرأأ2021

أفقرأوالتعاونأاملالي.حدةأال

أبلغأمكتبأتنسيقأالكومسيكأاللجنةأأنهأفيماأيتعلقأبأنشطةأ)املجموعةأأ(،أتمأتنفيذأغالبيةأالنشطةأ/أالبرامجأفيأ •

منأضأمعظمأأنشطةأالتدريبأواملساعدةأالفنيةبإجراءأاملؤسساتأاملوقرةأأقامتوكذلكأمجالأالتجارةأخاللأهذاأالعام.أ

أ.(املجموعةأأ)

أخرى،أأبلغأمكتبأتنسيقأالكومسيكأاللجنةأبأنهأفيأإطارأأنشطةأ)املجموعةأب(،أتمأتنفيذأالغالبيةأومنأناحيةأ •

أالعظمىأمنأالنشطةأفيأمجاالتأالتعاونأفيأمجالأالتجارةأوالتخفيفأمنأحدةأالفقر.

هدفأإلىأتأوأثنتأاللجنةأعلىأجهودأاملؤسساتأاملعنيةألنشطتهاأاملحددةأفيأستةأمجاالتأتعاونأعلىأوجهأالتحديد، •

أمنأ أطلبتأاللجنة أوقد أالكومسيك. أوكذلكأتحقيقأأهدافأاستراتيجية أتوصياتأسياساتأالكومسيكأالوزارية، تنفيذ

أاملؤسساتأاملعنيةأتكثيفأجهودهاألتحقيقأهذهأالغاية.

رحبتأاللجنةأبالعددأاملتزايدأمنأالنشطةأالتيأتقومأبهاأمؤسساتأمنظمةأالتعاونأاإلسالميألتحقيقأاستراتيجيةأ •

الكومسيكأخاصةأمنأخاللأتسهيالتأمؤتمراتأالفيديو،أوطلبتأمنأمؤسساتأمنظمةأالتعاونأاإلسالميأاالستمرارأفيأ

أللدولأ
ً
أالعضاء.أأأتنظيمأبرامجأتدريبيةأافتراضيةأحيثماأكانأذلكأممكنا

كماأأبلغأمكتبأتنسيقأالكومسيكأاللجنةأبالتطوراتأالحاليةأفيماأيتعلقأباملشروعاتأالتيأيدعمهاأمكتبأتنسيقأ •

أأبلغأمكتبأتنسيقأالكومسيكأاملشاركينأأنهأخاللأستأسنواتوأأالكومسيكأفيأإطارأبرنامجأالكومسيكألتمويلأاملشاريع.

دولةأعضوأوثالثأمؤسساتأتابعةأملنظمةأالتعاونأاإلسالمي.أوقدأأ24قبلأمشروًعاأبنجاحأمنأأ83التنفيذ،أتمأتنفيذأمنأ

مشروًعاأفيأإطارأأ25تنفيذأأ2021بلداأعضواأمنأهذهأاملشاريعأباعتبارهمأشركاء.أعالوةأعلىأذلك،أيجريأفيأعامأأ53استفادأ

 الكومسيكألتمويلأاملشاريع.أ



 
 

أإطار • أفي أالتاسعةألتقديمأمقترحاتأاملشاريع أإطارأالدعوة أازدادأعددأمقترحاتأاملشاريعأأوفي الشراكةأالتعاونية،

لذيأااملدرجةأفيأالقائمةأاملختصرةأملؤسساتأمنظمةأالتعاونأاإلسالمي.أوفيأهذاأالصدد،أأشادتأاللجنةأباالهتمامأامللحوظأ

ألالستفادةأمنأهذهأاآللية.ألدولأالعضاءأومؤسساتأمنظمةأالتعاونأاإلسالميأبدتهأا

سيطأوتوحيدأعمليةألتبأ(http://activities.comcec.org وفيأسياقأالتأكيدأعلىأأهميةأنظامأاملتابعةأعبرأاإلنترنتأ)أ •

اتأالصلة.أذأ،أأثنتأاللجنةأعلىأمؤسساتأمنظمةأاملؤتمرأاإلسالميأاستخدامهاأالنظامأفيأاإلبالغأعنأأنشطتهاإعدادأالتقارير

أطلبتأاللجنةأمنأمؤسساتأمنظمةأالتعاونأاإلسالميأاالستمرارأفيأاإلبالغأعنأأنشطتهاأمنأخاللأاملنصةأاملذكورة.وأ

أمعأقرارأاجتماعألجنةأالدورةأالسابق،أرحبتأاللجنةأبانعقادأجلسةأاستشاريةأخاصةأبشأنأالتنفيذأالفعالأأ •
ً
تماشيا

،أبمشاركةأمؤسساتأمنظمةأالتعاونأاإلسالميأاملعنية.أورحبتأاللجنةأ2120سبتمبرأأ28لتوصيةأسياساتأالكومسيكأفيأ

أبالقراراتأالتاليةأالصادرةأعنأاالجتماعأاالستشاريأاملشارأإليهأأعاله:

أمنأمشروعأواحٍدأكلأعام،أمؤسساتأمنظمةأالتعاونأاإلسالميأذاتأالصلةأأستكونأ -
ً
قادرةأعلىأتنفيذأمشروعينأبدال

أاملشاريع.فيأإطارأالكومسيكألتمويلأ

عزيزأصياغةأبرنامجأتبمكتبأتنسيقأالكومسيكأبالتعاونأمعأبعضأمؤسساتأمنظمةأالتعاونأاإلسالميأأسيقوم -

أالقدراتأالجديدأاملصممأخصيًصاأللبلدانأالعضاء.

(أملؤسساتأمنظمةأPFSسيفتحأمكتبأتنسيقأالكومسيكأنافذةأخاصةأعلىأنظامأمتابعةأسياساتأالكومسيكأ) -

أ.جهودهاأفيأتنفيذأتوصياتأالكومسيكالتعاونأاإلسالميأذاتأالصلةأمنأأجلأتمكينهاأمنأإدخالأالتقدمأفيأ

أإجراءأ - أفي أذاتأالصلة أالتعاونأاإلسالمي أستنظرأمؤسساتأمنظمة أالكومسيك، أالفعالأملمثلي منأأجلأالتنفيذ

أاإلسالميأوالكومسيكأرفيعةأاملستوى.فعالياتأوأنشطةأعلىأهامشأاجتماعاتأمنظمةأالتعاونأ

 19-جهود مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي في مكافحة جائحة كوفيد

لدانأالتيأتهدفأإلىأمساعدةأالبالتمويليةأأبلغتأمؤسساتأمنظمةأالتعاونأاإلسالميأاللجنةأبأنشطتهاأ/أبرامجهاأ •

ألوباء أالسلبية أاآلثار أمن أالتخفيف أإلى أالرامية أجهودها أفي أتنسيقأ19-كوفيدأالعضاء أمكتب أأبلغ أالصدد، أهذا أوفي .

الكومسيكأاللجنةأأنهأيجريأتنفيذأتسعةأمشاريعأللبلدانأالعضاءأفيأإطارأبرنامجأالكومسيكألالستجابةألوباءأكوفيدأفيأ

أ.أعالوةأعلىأذلك،أبدأتأالدعوةأالثانيةألتقديمأمقترحاتأاملشاريعأبموجبأبرنامجأالكومسيكألالستجابةألوباء2021عامأ

أ.2021كوفيدأفيأأكتوبرأ

أفيماأيتعلقأباالقتراحأاملقدمأخاللأاالجتماعأالسابقأللجنةأالدورةأبشأنأنشرأالنشطةأالتيأتمأإجراؤهاأوتسهيالت •

فيأالبلدانأأ19-التيأتقدمهاأمؤسساتأمنظمةأالتعاونأاإلسالميأذاتأالصلةألتعويضأاآلثارأالسلبيةألوباءأكوفيدأالتمويل

الحظتأاللجنةأأنأمكتبأتنسيقأالكومسيكأقدأبدأأبالفعلأمشاوراتهأالعضاءأعلىأشكلأكتيبأإلكترونيأ/أمنشورأموجز؛أ

معأأاوراتهمشطلبتأمنأمكتبأتنسيقأالكومسيكأمواصلةأقضية،أوأمعأالمانةأالعامةأملنظمةأالتعاونأاإلسالميأحولأهذهأال

أالمانةأالعامةأملنظمةأالتعاونأاإلسالميأحولأإمكانيةأإصدارأونشرأالكتيبأاملذكورأأعاله.

http://activities.comcec.org/


 
 

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

 إلسالميمنظمة التعاون ا

(أاللجنةأبشأنأالتقريرأSESRICأبلغأمركزأالبحاثأاإلحصائيةأواالقتصاديةأواالجتماعيةأوالتدريبأللدولأاإلسالميةأ) •

السنويأعنأالتقدمأاملحرزأعلىأمستوىأمنظمةأالتعاونأاإلسالميأنحوأتحقيقأأهدافأالتنميةأاملستدامةأذاتأالولويةأعلىأ

أتقديمهأإلىأدورةأالكومسيكأالوزاريةأالسابعةأوالثالثين.النحوأالذيأقررتأالدولأالعضاءأ

أطلعأمكتبأتنسيقأالكومسيكأاللجنةأعلىأ"قائمةأأنشطةأمؤسساتأمنظمةأالتعاونأاإلسالميأاملتعلقةأبأهدافأ •

أ("أالتيأسيتمأتقديمهاأإلىأدورةأالكومسيكأالسابعةأوالثالثين.2022أ-أ2021التنميةأاملستدامةأللفترةأ)

أباملشاوراتأالتيأجرتأبينأمكتبأتنسيقأالكومسيكأومركزأالبحاثأبعدأإحاطةأالل •
ً
حولأإنشاءأأSESRICجنةأعلما

منصةأعلىأاإلنترنتألتحسينأمتابعةأالنشطةأاملتعلقةأبأهدافأالتنميةأاملستدامةأملؤسساتأمنظمةأالتعاونأاإلسالمي،أ

أبالتعاونأمعأمركزأ أمنأاالستعداداتأالفنيةأوإطالقأهذهأاالنتأSESRICطلبتأاللجنةأمنأمكتبأتنسيقأالكومسيك، هاء

أاملنصةأعلىأاإلنترنتأقبلأاالجتماعأالتاليأللجنةأالدورة.

أاملتعلقةأ • أبشأنأاإلعالنأعنأالنشطة أالدورة أالقرارأذيأالصلةأالصادرأعنأاالجتماعأالسابقأللجنة أإلى باإلشارة

واإلشارةأأ،علىأشكلأكتيبأإلكترونيأ/أمنشورأموجزبأهدافأالتنميةأاملستدامةأملؤسساتأمنظمةأالتعاونأاإلسالميأاملعنيةأ

طلبتأأ؛إلىأأنأمكتبأتنسيقأالكومسيكأقدأبدأأبالفعلأمشاوراتهأمعأالمانةأالعامةأملنظمةأالتعاونأاإلسالميأفيأهذاأالصدد

اللجنةأمنأمكتبأتنسيقأالكومسيك،أبصفتهأرئيسألجنةأالدورة،أمواصلةأمشاوراتهأمعأالمانةأالعامةأملنظمةأالتعاونأ

أاإلسالميأحولأإمكانيةأإصدارأمثلأهذاأالكتيبأ/أاملنشور.أأ

 اقتراح بشأن "برنامج ذكاء األعمال ملنظمة التعاون اإلسالمي"

باالقتراحأالذيأ(أIsDBالميةألتأمينأاالستثمارأوائتمانأالصادراتأ)مجموعةأأبلغتأاللجنةأمنأقبلأاملؤسسةأاإلس •

واملركزأاإلسالميألتنميةأالتجارةأمنأأجلأأSESRICأعدتهأاملؤسسةأاإلسالميةألتأمينأاالستثمارأوائتمانأالصادراتأومركزأ

التيأتغطيهاأأاونأاإلسالميأفيأاملجاالتتنظيمأأنشطةأبناءأقدراتأملستفيدينأاملحتملينأمنأبرنامجأذكاءأالعمالأملنظمةأالتع

أويطلبأمنأاملؤسسةأاإلسالميةألتأمينأاالستثمارأوائتمانأالصادراتأومركزأ واملركزأأSESRICالعمالأالساسيةأللبرنامج.

أبالتقدمأ
ً
اإلسالميألتنميةأالتجارةأتنفيذأأنشطةأبناءأالقدراتأفيأأقربأوقتأممكن.أوفيأنفسأالسياقأأحاطتأاللجنةأعلما

ملحرزأفيأإطالقأمبادرةأ"برنامجأذكاءأالعمالأملنظمةأالتعاونأاإلسالمي".أوالحظتأاللجنةأالتطوراتأوالجهودأالخيرة،أوطلبتأا

،أأالتجارةأيةلتنمأاإلسالميأواملركزأأنقرةأمركزمنأاملؤسسةأاإلسالميةألتأمينأاالستثمارأوائتمانأالصادرات،أبالتعاونأمعأ

أبأوقتأممكن.منأأجلأاالنتهاءأمنأاالستعداداتأالفنيةألتفعيلأالبرنامجأفيأأقرأ

كذلك و  ،املساهمات املحتملة ملؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي لصالح الشعب الفلسطيني / القدس الشريفأ

 األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي
ً
 دول املراقبةو  ،البلدان البعيدة جغرافيا

أالقائمة،أوالتيأتمأإطالقهاأ • أطلعتأمؤسساتأمنظمةأالتعاونأاإلسالميأاللجنةأعلىأأنشطتهاأومشاريعهاأوبرامجها

األصالحأالشعبأالفلسطينيأوالقدسأالشريفأوالبلدانأالبعيدةأجغرافًياأالعضاءأفيأمنظمةأاملؤتمرأاإلسالميأمثلأ
ً
حديث



 
 

أ أاملراقبة. أودول أوسورينام أتقوأغيانا أعن أوطلبتأمنهاأأعربتأاللجنة أاإلسالمي، أالتعاون أمؤسساتأمنظمة ألجهود ديرها

أمواصلةأجهودهاأبماأفيأذلكأالنشطةأواملشاريعأوالبرامجأاملشتركةأاملمكنة.

بعدأذلك،أأبلغأمكتبأتنسيقأالكومسيكأاللجنةأأنهأفيأإطارأبرنامجأكومسيكأالقدس،أالذيأبدأأبالتعاونأمعأوزارةأ •

أ.2021ويجريأتنفيذأستةأمشاريعأفيأعامأأ2020النتهاءأبنجاحأمنأمشروعينأفيأعامأاالقتصادأالوطنيأالفلسطيني،أتمأا

 أية أعمال أخرى 

أوانتهىأاجتماعأاللجنةأبالتوجهأبالشكر. •

أ--------------------

أ--------


