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 .14إعتماد التقرير
--------

مقدمة

الغرض من هذه الوثيقة هو توفير معلومات أساسية وعرض الوضع الحالي الخاص بمجاالت التعاون والبرامج والمشاريع
المنبثقة عن لجنة الكومسيك في اجتماعها الرابع والثالثين "اجتماع لجنة المتابعة" ،المقرر إنعقاده خالل يومي 10-9
مايو/أيار عام  2018في أنقرة ،تركيا.
توفر الوثيقة معلومات أساسية واإلجراءات الواجب اتخاذها بشأن البنود من الـ  2والى الـ  12في مسودة جدول األعمال.
ونظ ار ألن البنود المتبقية في جدول األعمال ال تحتاج إلى إيضاح؛ لم يتم إدراجها في الوثيقة.

يتم إعداد التقارير والدراسات تمهيداً لعرضها مع جدول األعمال على موقع الكومسيك (.)www.comcec.org
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بنود مشروع جدول أعمال المفصل
المادة الـ  2في جدول األعمال
تقرير عن استراتيجية الكومسيك وتنفيذها
 استراتيجية الكومسيك وتنفيذهاتواصل الكومسيك بذل جهودها في إطار استراتيجيتها ،والتي أصبحت ضمن التنفيذ في العام .2013
وتتمتع االستراتيجية بآليه تنفيذ واضحة المعالم ،التي تهدف مع أدواتها االثنتين ،إلى ضمان المشاركة النشطة والمباشرة
من جانب البلدان األعضاء من خالل فرق العمل ،بحيث أصبح لدى خبراء الدول األعضاء فرصة لالجتماع مرتين في
السنة في كل مجال تعاون لخلق فهم مشترك وسياسات تقريبية بين الدول األعضاء.
إن مشروع الكومسيك للتمويل ،الذي هو األداة الثانية في استراتيجية الكومسيك ،يساعد البلدان األعضاء المسجلة في
فرق العمل وكذلك مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي ذات الصلة ،على تقديم مشاريع تعاون متعددة األطراف التي يتم
تمويلها من خالل منح يقدمها مكتب التنسيق التابع للكومسيك.
ومنذ انعقاد الدورة الثالثة والثالثين للكومسيك ،عقدت فرق العمل  11جوالت من اإلجتماعات (كان االجتماع العاشر
للفريق المعني بشأن التعاون المالي) وتشاورت بشأن قضايا وموضوعات هامة في كل مجال من مجاالت التعاون .وان
التفاصيل حول التطور المتعلقة بكل فريق عمل هي مذكورة تحت المادة ذات الصلة في جدول األعمال .وبموجب آلية
التمويل في مشروع الكومسيك ،فقد تم االنتهاء من  13مشروعاً في العام  .2017وعالوة على ذلك ،ولدى االستدعاء
الخامس للمشاريع ،تبين أن هناك  19مشروعاً مؤهالً للحصول على منح مقدمة من مكتب تنسيق الكومسيك ،ومن
المتوقع أن يتم تنفيذها في نهاية العام  .2018وسيطرح مكتب تنسيق الكومسيك االستدعاء السادس للمشاريع في
سبتمبر /أيلول  .2018وتتوفر الوثائق ذات الصلة المتعلقة بتمويل المشاريع التابعة للكومسيك في موقع الكومسيك
اإللكتروني)www.comcec.org/en/pcm( .
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يتطلب التنفيذ الناجح لالستراتيجية وجود تنسيق واتصال فعال بين البلدان األعضاء ومكتب التنسيق التابع للكومسيك.
وفي هذا الصدد ،تجتمع نقاط االتصال في فرق العمل سنوياً لمناقشة السبل والوسائل لضمان التنفيذ السلس والفعال
لالستراتيجية .وفي هذا الصدد ،سوف يعقد االجتماع التنسيقي السنوي الخامس لنقاط اتصال فريق العمل التابع للكومسيك
ما بين  5 - 3يوليو /تموز  ،2018في أنقرة ،تركيا.
وعالوة على ذلك ،تتسم جهود التعاون التي تبذلها مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي التي تعمل في المجال االقتصادي
بأهمية خاصة لتحقيق أهداف استراتيجية الكومسيك .وتماشياً مع القرار ذو الصلة الصادر عن الكومسيك ،نظمت
مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي أنشطة تتماشى مع األهداف والنواتج المتوقعة من استراتيجية الكومسيك وكذلك مع
توصيات السياسات للدورة الو ازرية للكومسيك.
وفي هذا اإلطار ،رحبت الدورة الثالثة والثالثون للكومسيك بتقرير العمل المقدم من مكتب تنسيق الكومسيك لتسليط
الضوء على التقدم المحرز في تنفيذ االستراتيجية؛ والذي أثنى على الدول األعضاء وعلى مؤسسات منظمة التعاون
اإلسالمي لما قدموه من المساهمات في تنفيذ االستراتيجية ،وطلب من الدول األعضاء ومؤسسات منظمة التعاون
اإلسالمي مزيد من الدعم الكامل لتنفيذ هذه االستراتيجية .عالوة على ذلك ،رحبت الدورة باالنعقاد الناجح للفرق العاملة
أجرها مكتب تنسيق الكومسيك خصيصا إلثراء المناقشات
في مجاالت التعاون والدراسات البحثية والرؤى القطاعية التي ا
التي دارت في كل اجتماع من اجتماعات الفريق العامل التابع للكومسيك.
فضالً عن ذلك ،رحبت الدورة بوضع اللمسات األخيرة على المشاريع الممولة في إطار تمويل المشاريع التابع للكومسيك
في عام  2016وبالتقدم المحرز في تنفيذ ثالثة عشر مشروعاً جديداً تحت االستدعاء الثالث للمشاريع في عام .2017
ورحبت الدورة أيضا باالستدعاء الخامس للمشاريع ،المقدمة من مكتب تنسيق الكومسيك في سبتمبر /أيلول .2017
رحبت الجلسة بالمشاريع الثالثة عشر الجديدة تم تمويلها في إطار تمويل مشروعات الكومسيك في عام  .2017كما
رحبت الجلسة بالمشاريع التسعة عشر الجديدة التي سيدعمها مكتب تنسيق الكومسيك في عام .2018
اإلجراء (اإلجراءات) المطلوبة :سيقوم مكتب تنسيق الكومسيك بإطالع اللجنة على تقدم أعمال التنفيذ الستراتيجية
الكومسيك .وستنظر اللجنة في التقرير المقدم من مكتب تنسيق الكومسيك لبحث اإلجراءات الالزمة.
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المادة الـ  3في جدول األعمال
تنفيذ برنامج منظمة التعاون اإلسالمي –  :2025البرنامج التنفيذي
لقد تم اعتماد برنامج عمل منظمة التعاون اإلسالمي للفترة ( 2025-2016منظمة التعاون اإلسالمي :2025-برنامج
التنفيذي) في مؤتمر القمة اإلسالمية الثالث عشر الذي عقد في إسطنبول /تركيا في  15-14أبريل /نيسان .2016
لدى اإلشارة إلى الق اررات ذات الصلة الصادرة عن دورتي الكومسيك الحادية والثالثين والثانية والثالثين ،شددت الكومسيك
على أهمية المتابعة النشطة للقسم االقتصادي والتجاري من برنامج منظمة التعاون اإلسالمي  :2025برنامج العمل
الصادر عن الكومسيك ،وطلبت من األمانة العامة لمنظمة التعاون اإلسالمي أن تقدم بانتظام تقارير مفصلة وشاملة
عن التقدم في تنفيذ البرنامج لدورات الكومسيك واإلجتماعات المتابعة.
عالوة على ذلك ،واذ تحيط اللجنة علماً باإلعدادات التي قامت بها األمانة العامة لمنظمة التعاون اإلسالمي لتنفيذ
برنامج عمل منظمة التعاون اإلسالمي لعام  :2025برنامج العمل ،دعت الدورة البلدان األعضاء والمؤسسات /األجهزة
التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي التي لم تقم بذلك بعد ،بمشاركة مدخالتها وبياناتها ومالحظاتها على األقسام االقتصادية
في "خطة تنفيذ منظمة التعاون اإلسالمي لعام  :2025برنامج العمل" لمواصلة تطويرها؛ وطلبت من األمانة العامة
لمنظمة التعاون اإلسالمي إجراء التعديالت الالزمة في األقسام ذات الصلة من خطة التنفيذ وفقا للمالحظات وتقديم
تقرير عنها إلى الدورة الرابعة والثالثين للكومسيك للنظر فيها.
اإلجراء (اإلجراءات) المطلوبة :يتوقع من األمانة العامة لمنظمة التعاون اإلسالمي إطالع اللجنة على التطورات األخيرة
المتعلقة بتنفيذ برنامج منظمة التعاون اإلسالمي :2025-برنامج العمل ،واعالم اللجنة حول مدخالت ومالحظات الدول
األعضاء والمؤسسات /األجهزة ذات الصلة بخطة التنفيذ المذكورة أعاله .ستنظر اللجنة في تقرير األمانة العامة حول
الموضوع التخاذ اإلجراء الالزم.
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المادة الـ  4في جدول األعمال
التجارة البينية في دول منظمة التعاون اإلسالمي
تحدد استراتيجية الكومسيك التوسع في التجارة البينية لمنظمة التعاون اإلسالمي باعتبارها واحدة من أهم األهداف
االستراتيجية للكومسيك .في هذا الصدد  ،تحتل التجارة مكانة هامة في جدول أعمال الكومسيك إن التجارة أحد مجاالت
التعاون الهامة للكومسيك .أحاطت الدورة الثالثة والثالثين للكومسيك علما مع التقدير بعقد اإلجتماعين التاسع والعاشر
للفريق المعني بالتجارة ،ورحبت بالتوصيات المتعلقة بالسياسات التي صيغت في هذه االجتماعات.
ووفقا للقرار ذي الصلة الصادر عن الدورة الثالثة والثالثين للكومسيك ،تم عقد االجتماع الحادي عشر للفريق االمعني
بالتجارة في الكومسيك ما بين  8 - 7مارس /آذار  2018في أنقرة تحت عنوان " تيسير التجارة :تحسين نظم إدارة
المخاطر الجمركية في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي" .وستكون نتائج هذا االجتماع أساس المناقشات
خالل التبادل الوزاري آل ارء الدورة الرابعة والثالثين للكومسيك .لذلك  ،توصل فريق العمل المعني بالتجارة إلى مجموعة
من توصيات السياسات ليتم رفع تقرير حولها للدورة الو ازرية لتبادل اآلارء .تتوفر جميع المنشورات والعروض ذات الصلة
على موقع الكومسيك على اإلنترنت (www.comcec.orgو.)ebook.comcec.org
وعالوة على ذلك ،سيتم تنظيم االجتماع الثاني عشر لفريق العمل المعني بالتجارة في الكومسيك في  1نوفمبر /تشرين
الثاني  2018تحت عنوان "المناطق االقتصادية الخاصة في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي" :تحسين
برامج المشغلين االقتصاديين المعتمدين في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي ".
فيما يتعلق بالمشاريع المتعددة األطراف في مجال التعاون التجاري ،أشادت الدورة الثالثة والثالثون للكومسيك بالجهود
التي بذلتها أوغندا والبلدان الشريكة لها في سبيل نجاح تنفيذ المشروع في العام  ،2016كما أشادت بجهود فلسطين
وسورينام والمركز اإلسالمي لتنمية التجارة على المشاريع المنجزة ضمن إطار تمويل مشروع الكومسيك في العام .2017
وعالوة على ذلك ،سيتم تنفيذ أربعة مشاريع في إطار االستدعاء الخامس للمشروع ،وذلك من قبل المغرب ونيجيريا
والسودان و معهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية د( )SMIICفي عام .2018
اإلجراء (اإلجراءات) المطلوبة :سيقوم مكتب تنسيق الكومسيك بإطالع اللجنة على نتائج االجتماع الحادي عشر لفريق
العمل المعني بالتجارة ،وكذلك المشاريع المكتملة في العام  2017والتي سيتم تنفيذها في العام  2018ضمن إطار
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تمويل مشروع الكومسيك .وستنظر اللجنة في التوصيات المتعلقة بالسياسات لفريق العمل المعني بالتجارة التخاذ اإلجراء
الالزم.

أسئلة للمناقشة:
 )iما هي التحديات الرئيسية التي تواجه البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي في تيسير التجارة؟
 )iiما هي التدابير التي يمكن اتخاذها لتحسين فعالية نظم إدارة المخاطر الجمركية الحالية في البلدان األعضاء
في منظمة التعاون اإلسالمي؟
 )iiiكيف يمكن تعزيز التعاون بين البلدان األعضاء فيما يتعلق تيسير التجارة؟
توجد أيضا بعض البرامج والمشاريع الهامة بشأن جدول أعمال الكومسيك في مجال التجارة .وبعض البرامج واألنشطة
الجارية هي؛ نظام األفضليات التجارية بين البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي ،المعارض التجارية اإلسالمية،
المساعدة التقنية ذات الصلة بمنظمة التجارة العالمية ،أنشطة تمويل التجارة ،أنشطة معهد المعايير والمقاييس للدول
اإلسالمية ذات الصلة بالتجارة.
 نظام األفضليات التجارية بين البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمينظام األفضليات التجارية بين البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي هو مشروع الكومسيك األهم في مجال
التجارة .ويستند النظام إلى ثالثة اتفاقيات ،هي االتفاقية اإلطارية ،والبروتوكول المتعلق بنظام التعريفات التفضيلية،
وقواعد المنشأ .اكتمل األساس القانوني لنظام األفضليات التجارية بين البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي
في عام .2011
رحبت الكومسيك في دورتها الثالثة والثالثين ،بالتوقيع والتصديق على االتفاقية اإلطارية المتعلقة بنظام األفضليات
التجارية بين البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي من قبل بروني دار السالم ،ودعت البلدان األعضاء التي
لم توقع أو تعتمد بعد اتفاقات نظام األفضليات التجارية بين البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي ،وهي
االتفاقية اإلطارية والبروتوكول المتعلق بنظام التعريفات التفضيلية وقواعد المنشأ ،إلى أن تفعل ذلك في أقرب وقت
ممكن .وعالوة على ذلك ،رحبت الدورة بتقديم قوائم االمتياز المحدثة إلى أمانة لجنة التفاوض التجاري من قبل تركيا
وماليزيا وبنغالدش وباكستان واألردن والجمهورية اإلسالمية اإليرانية والمغرب ،ودعت الدول األعضاء المشاركة المعنية
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إلى نقل قوائم االمتياز المحدثة الخاصة بها في أقرب وقت ممكن إلى أمانة لجنة التفاوض التجاري لتفعيل نظام
األفضليات التجارية بين البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي.
اإلجراء (اإلجراءات) المطلوبة :وبصفته األمانة المساعدة للجنة التفاوض التجاري ،سيقوم مكتب تنسيق الكومسيك
بإطالع اللجنة على التقدم المحرز بشأن تفعيل نظام األفضليات التجارية بين البلدان األعضاء في منظمة التعاون
اإلسالمي .سوف تنظر اللجنة في التطورات األخيرة وتقوم باتخاذ اإلجراءات المناسبة إذا لزم األمر.

أسئلة للمناقشة:
 )iهل كان هناك تطور جديد في بلدكم منذ الدورة الثالثة والثالثين للكومسيك بشأن التوقيع /التصديق على اتفاقات
نظام األفضليات التجارية بين البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي أو تقديم قوائم امتياز محدثة أو
تدابير إدارية لتنفيذ هذا النظام؟
 )iiما هو مستوى الوعي بنظام األفضليات التجارية بين البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي في بلدك؟
هل تعتقد أن هناك حاجة للمزيد من أحداث التوعية؟
 )iiiما هي التدابير اإلضافية التي يمكن اتخاذها للتعجيل بالتنفيذ الناجح لنظام األفضليات التجارية بين البلدان
األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي؟
 المعارض التجارية اإلسالميةتنظم المعارض التجارية اإلسالمية كل عامين في إحدى البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي من قبل يد
المركز اإلسالمي لتنمية التجارة لتعزيز التجارة الداخلية بين بلدان منظمة التعاون اإلسالمي .نظم المركز اإلسالمي
لتنمية التجارة خمسة عشر معرضا تجاريا إسالميا حتى تاريخه .باإلضافة إلى المعارض التجارية اإلسالمية ،يتم تنظيم
المعارض الخاصة بالقطاعات أيضا على يد المركز اإلسالمي لتنمية التجارة في البلدان األعضاء.
وفي هذا الصدد ،استضافت جمهورية تركيا "معرض الحالل الخامس لمنظمة التعاون اإلسالمي" الذي نظمه المركز
اإلسالمي لتنمية التجارة في إسطنبول في الفترة من  23إلى  25نوفمبر /تشرين الثاني  2017بالتعاون مع .SMIIC
وعالوة على ذلك ،استضافت دولة الكويت "المعرض التجاري االستثنائي لمنظمة التعاون اإلسالمي" ونظمه المركز
اإلسالمي لتنمية التجارة في دولة الكويت في الفترة من  6إلى  10فبراير /شباط .2018

10

كررت الدورة الثالثة والثالثون للكومسيك طلبها إلى المركز اإلسالمي لتنمية التجارة لمواصلة عقد المعارض الخاصة
بالقطاعات بالتعاون مع البلدان األعضاء وتقديم تقارير منتظمة عن سير العمل في المعارض إلى دورات الكومسيك.
كررت الدورة أيضا طلبها إلى الدول األعضاء بتشجيع القطاع الخاص على المشاركة بنشاط في المعارض التجارية
اإلسالمية.
اإلجراء (اإلجراءات) المطلوبة :يتوقع من المركز اإلسالمي لتنمية التجارة رفع تقرير بشأن التطورات األخيرة في المعارض
التجارية اإلسالمية والمعارض الخاصة بالقطاعات.

سؤال (أسئلة) للمناقشة:
)i

كيف تقيم أداء المعارض التجارية اإلسالمية؟ كيف يمكن تحسين هذه المعارض؟

 المساعدة الفنية ذات الصلة بمنظمة التجارة العالميةتشجع الكومسيك أعضائها على االنضمام إلى منظمة التجارة العالمية بغية االستفادة من نظام التجارة الدولي على
أساس عادل وجيد .ولهذا الغرض ،ترتب مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية والمركز اإلسالمي لتنمية التجارة برامج تدريبية
وندوات وحلقات عمل بشأن الموضوعات المتعلقة بمنظمة التجارة العالمية لفائدة البلدان األعضاء.
وقد اعربت الدورة الثالثة والثالثين للكومسيك عن شكرها وتقديرها لمجموعة البنك اإلسالمي للتنمية وللمركز اإلسالمي
لتنمية التجارة لتنظيم برامج تدريبية وندوات متعلقة بمنظمة التجارة العالمية لفائدة البلدان األعضاء .ودعت الدورة أيضا
البنك اإلسالمي للتنمية ومركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية والمركز
اإلسالمي لتنمية التجارة إلى مواصلة تقديم المساعدة التقنية للبلدان األعضاء بشأن القضايا المتصلة بمنظمة التجارة
العالمية ،وعلى مواصلة جهودها لزيادة الوعي لدى البلدان األعضاء بشأن أهمية المفاوضات التجارية مع منظمة التجارة
العالمية وأثرها على االقتصادات.
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عالوة على ذلك ،طلبت الدورة الثالثة والثالثين للكومسيك من المركز اإلسالمي لتنمية التجارة ومجموعة البنك اإلسالمي
للتنمية تقديم ورقة عمل للنظر في االجتماع القادم للكومسيك حول الخيارات العملية لزيادة وزراء التنسيق التجاري في
منظمة التعاون اإلسالمي في ضوء التطورات األخيرة في المفاوضات في منظمة التجارة العالمية وصياغة مواقف حول
القضايا ذات األولوية لدول منظمة التعاون اإلسالمي في جولة الدوحة الحالية للتنمية وحول القضايا الجديدة المقترحة
حالياً في منظمة التجارة العالمية.
اإلجراء (اإلجراءات) المطلوبة :من المتوقع أن يقوم البنك اإلسالمي للتنمية والمركز اإلسالمي لتنمية التجارة بإبالغ
اللجنة عن أنشطتهما في هذا المجال وابالغ اللجنة باألعمال التحضيرية لورقة العمل المذكورة أعاله.

أسئلة للمناقشة:
 )iما هي التحديات التي يواجهها بلدكم في تنفيذ أحكام منظمة التجارة العالمية أو االنضمام إلى منظمة التجارة
العالمية؟ وفي هذا اإلطار ،ما هي متطلبات بلدكم من المساعدة التقنية بشأن المسائل المتصلة بمنظمة التجارة
العالمية؟
 )iiهل ترى أن برامج المساعدة الفنية ذات الصلة بمنظمة التجارة العالمية الفنية من البنك اإلسالمي للتنمية والمركز
اإلسالمي لتنمية التجارة كافية؟ ما هي اإلجراءات اإلضافية التي يمكن اتخاذها في هذا الصدد؟
 أنشطة تمويل التجارةإن الوصول إلى تمويل بأسعار معقولة للتجارة هو أحد العوامل الحاسمة في المشاركة في التجارة الدولية لرجال األعمال.
يجري تمويل األنشطة التجارية أساسا داخل جهاز التمويل التجاري لمجموعة البنك اإلسالمي للتنمية ،وهي المؤسسة
الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة ( .)ITFCوعالوة على ذلك ،فإن المؤسسة اإلسالمية لتأمين االستثمار وائتمان الصادرات
( )ICIECكانت وال زالت تقدم تأمين اعتمادات التصدير للتخفيف من مخاطر الصفقات.
وقد أعربت الدورة الثالثة والثالثين للكومسيك عن تقديرها للتمويل التجاري وألنشطة ترويج التجارة والتنمية في الـ ITFC
وتعبئة األموال من السوق الدولية وشركاء التنمية لتمويل العمليات التجارية في الدول األعضاء ،والمساهمة في تحقيق
التجارة البينية بين الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي لهدف يصل إلى  25في المئة .كما دعت الدورة الدول
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األعضاء إلى استكمال متطلبات عضويتها لمؤسسات مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية (  ITFCو ) ICIECحتى تقوم
مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية بتنفيذ تفويضها بنجاح.
عالوة على ذلك ،أحاطت الدورة الثالثة والثالثون للكومسيك علما باالقتراح المقدم من المؤسسة اإلسالمية لتأمين االستثمار
وائتمان الصادرات ( )ICIECبشأن "مركز ذكاء األعمال" وطلبت من المؤسسة اإلسالمية لتأمين االستثمار وائتمان
الصادرات ( )ICIECتقديم توضيح بشكل أوفى حول االقتراح المقدم بالتعاون مع مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي
ذات الصلة واعداد مذكرة مفاهيم مفصلة وتقديمها إلى االجتماع الثاني والثالثين للجنة الكومسيك الدورية والى االجتماع
الرابع والثالثين للجنة متابعة الكومسيك.
اإلجراء (اإلجراءات) المطلوبة :ويتوقع أن تقدم مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية إلى اللجنة تقري ار بانشطتها في تمويل
التجارة والتأمين على اعتمادات التصدير ،وكذلك لتقديم مذكرة مفاهيمية مفصلة حول االقتراح المعنون "مركز ذكاء
األعمال".

أسئلة للمناقشة:
)i

ما هي التحديات الرئيسية التي تواجهها األعمال التجارية في بالدك ،للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
الحجوم ،في الحصول على التمويل التجاري؟

)ii

ھل تمتلك بالدك سياسات /برامج محددة لتحسين استخدام خدمات التمويل التجاري لـ  ITFCمن قبل
مجتمع األعمال؟

 أنشطة معهد المعايير والمقاييس للدول اإلسالمية المرتبطة بالتجارةيهدف معهد المعايير والمقاييس للدول اإلسالمية ،باعتباره من المؤسسات التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي ،إلى تعزيز
التجارة بين البلدان األعضاء من خالل صياغة معايير متسقة وازالة الحواجز التقنية فيما بينها .رحبت الدورة الثالثة
والثالثين للكومسيك بأنشطة معهد المعايير والمقاييس للدول اإلسالمية في مجال التوحيد القياسي والمقاييس واالعتماد
وتأثير ذلك على تيسير التجارة ومشاريع بناء القدرات للدول األعضاء.
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كما أعربت الدورة الثالثة والثالثون للكومسيك عن تقديرها لجمهورية تركيا على االستضافة و  SMIICعلى دعمها للقمة
العالمية للحالل التي عقدت في اسطنبول في  17-15كانون األول  /ديسمبر  ، 2016ودعت الدول األعضاء إلى
المشاركة في القمة العالمية للحالل القادمة المزمع عقدها في إسطنبول في  25-23نوفمب /تشرين الثاني 2017
برعاية رئاسة الجمهورية التركية.
اإلجراء (اإلجراءات) المطلوبة :معهد المعايير والمقاييس للدول اإلسالمية  SMIICسوف يبلغ اللجنة بشأن التطورات
األخيرة فيما يتعلق بأنشطة المعهد ذات الصلة بالتجارة.

أسئلة للمناقشة:
)i

ما هي التدابير التي يمكن اتخاذها لزيادة تسليط الضوء على معهد المعايير والمقاييس للدول اإلسالمية
وخدماته في الدول األعضاء؟
المادة الـ  5في جدول األعمال
تعزيز دور القطاع الخاص في التعاون االقتصادي

 اجتماعات القطاع الخاصتعتبر اجتماعات القطاع الخاص ،التي نظمتها الغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة والزراعة ،بمثابة منصة لمؤسسات
القطاع الخاص التابع للبلدان السبعة وخمسون األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي تستطيع من خالله التواصل مع
بعضها البعض واستكشاف فرص للتجارة واالستثمار .وحتى اآلن ،تم عقد  16اجتماع لمؤسسات القطاع الخاص .والى
جانب اجتماعات القطاع الخاص ،فإن الغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة والزراعة تنظم أيضا منتديات لسيدات األعمال.
تناولت الدورة الثالثة والثالثون للكومسيك الجهود التي تبذلها الغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة والزراعة (  )ICCIAفي
تنظيم المنتديات ،وبرنامج التدريب ،واجتماعات  ،B2Bوالندوات وورش العمل من أجل تحفيز دور القطاع الخاص في
توسيع شبكته وزيادة فرصه التجارية واالستثمارية وتشجيع غرف التجارة في الدول األعضاء للمشاركة بفعالية في أنشطة
.ICCIA
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اإلجراء (اإلجراءات) المطلوبة :يتوقع من الغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة والزراعة أن تبلغ اللجنة بالتطورات األخيرة
بشأن اجتماعات القطاع الخاص.

أسئلة للمناقشة:
)i

باإلضافة إلى الجهود الجارية ،ما هي الخطوات اإلضافية األخرى التي يمكن اتخاذها من أجل مشاركة
القطاع الخاص بنشاط في جهود التعاون االقتصادي في إطار الكومسيك؟

 مركز التحكيم التابع لمنظمة التعاون اإلسالميتعمل  ICCIAواتحاد الغرف والتبادل السلعي في تركيا ( )TOBBمن أجل إنشاء مركز تحكيم التابع لمنظمة التعاون
اإلسالمي في اسطنبول /تركيا .وقد تناولت الدورة الثالثة والثالثين للكومسيك البيان الذي قدمته  ICCIAو اتحاد الغرف
والبورصات التركية ( )TOBBبشأن إنشاء مركز تحكيم تابع لمنظمة التعاون اإلسالمي في إسطنبول ،ورحبت بعرض
 TOBBالستضافة سلسلة من اجتماعات فرق العمل في  2018لوضع اللمسات األخيرة على االستعدادات الفنية لـ
إنشاء المركز وطلبت من  ICCIAو  TOBBتقديم تقرير إلى االجتماع الرابع والثالثين للجنة المتابعة والدورة الرابعة
والثالثين للكومسيك.

اإلجراء (اإلجراءات) المطلوبة:
 يتوقع من كل من الغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة والزراعة ( )ICCIAواتحاد الغرف التجارية وبورصات السلعير إلى اللجنة بشأن التطورات األخيرة في إنشاء مركز التحكيم التابع لمنظمة
األساسية التركية ( )TOBBأن تقدما تقر اً
التعاون اإلسالمي في إسطنبول .وستنظر اللجنة في هذه المسألة وتتخذ اإلجراءات الالزمة وفقا لذلك.
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المادة الـ  6في جدول األعمال
تحسين النقل واالتصاالت
إن قطاع النقل واالتصاالت يتميز بأهمية خاصة بالنسبة للتنمية االقتصادية واإلجتماعية في البلدان األعضاء .وفي هذا
اإلطار ،أحاطت الدورة الثالثة والثالثون للكومسيك علماً مع التقدير بعقد اإلجتماعين التاسع والعاشر للفريق العامل المعني
بالنقل واالتصاالت ،ورحبت بالتوصيات المتعلقة بالسياسات التي صيغت في هذه االجتماعات.
منذ انعقاد الدورة الثالثة والثالثين للكومسيك ،عقد الفريق العامل المعني بالنقل واالتصاالت ( )TCWGاجتماعه الحادي
عشر في  15مارس آذار 2018تحت عنوان "إدارة ممرات النقل في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي:
التحديات والحاالت ودروس السياسات" .وقد توصل االجتماع إلى مجموعة من توصيات السياسات .تتوفر الوثائق ذات
الصلة الجتماع الفريق العامل المعني بالنقل واالتصاالت الحادي عشر على الموقع اإللكتروني للكومسيك
( www.comcec.orgو )ebook.comcec.org
وعالوة على ذلك ،سيتم تنظيم االجتماع الثاني عشر للفريق العامل المعني بالنقل واالتصاالت في الكومسيك في 11
أكتوبر /تشرين األول  2018تحت عنوان " تخطيط البنية التحتية للنقل الوطني في الدول األعضاء في منظمة التعاون
اإلسالمي".
اإلجراء (اإلجراءات) المطلوبة :سيعرض مكتب التنسيق التابع للكومسيك على اللجنة نتائج االجتماع الحادي عشر للفريق
العامل المعني بالنقل واالتصاالت والتطورات األخيرة بخصوص التعاون في هذا المجال .وستنظر اللجنة في توصيات
الفريق العامل المتعلقة بالسياسات التخاذ اإلجراء الالزم.

أسئلة للمناقشة:
)i

ما هي العقبات الرئيسية التي يواجهها بلدكم بخصوص إدارة ممرات النقل عبر الوطنية؟

)ii

ما هي اإلجراءات التي يمكن اتخاذها لتحسين اإلدارة الفعالة للممرات بين البلدان التي تكون في
مسار الممرات؟
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المادة الـ  7في جدول األعمال
تطوير قطاع السياحة بصورة مستدامة وقابلة للتنافس
تتطلب صناعة السياحة الحديثة إنشاء إدارة وجهة جيدة التنظيم .ونظ اًر ألهمية إدارة الوجهات ،كرس فريق العمل المعني
بالسياحة ( )TWGاجتماعاته الثالثة المتتالية لهذا الموضوع الهام.
ومنذ انعقاد الدورة الثالثة والثالثين للكومسيك ،عقد  TWGاجتماعه الحادي عشر في  15فبراير /شباط  2018تحت
عنوان "استراتيجيات تطوير الوجهات واضفاء الطابع المؤسسي في البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي" .لقد
توصل الفريق العامل إلى توصيات سياسات محددة.تتوفر جميع المنشورات والعروض ذات الصلة على موقع الكومسيك
إلنترنت

على
(www.comcec.orgو .)ebook.comcec.org

وعالوة على ذلك ،سيتم تنظيم االجتماع الثاني عشر للفريق العامل المعني بالسياحة في الكومسيك في  13سبتمبر/
أيلول  2018تحت عنوان " استراتيجيات تسويق الوجهات في البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي".
وفيما يتعلق بأنشطة التعاون الجارية في هذا المجال من مجاالت التعاون؛
 ُعقدت الدورة العاشرة للمؤتمر اإلسالمي لوزراء السياحة ( )ICTMفي  7-5فبراير /شباط  2018في دكا /بنغالديش.كما وافق االجتماع على اختيار دكا (بنغالديش) كمدينة السياحة لمنظمة التعاون اإلسالمي  ،لعام  ، 2019وجاباال

(أذربيجان) كمدينة للسياحة في منظمة التعاون اإلسالمي  ،لعام  .2020كما رحبت الدورة بالعرض المقدم من جمهورية
أذربيجان الستضافة الدورة الحادية عشرة للمؤتمر اإلسالمي لوزراء السياحة ( )ICTMفي العام .2020
-

عقد االجتماع السادس لمنتدى السياحة في القطاع الخاص لمنظمة التعاون اإلسالمي /الكومسيك في  6مارس/
آذار  2018في إسطنبول بتركيا تحت عنوان " التراث الثقافي كأداة للسياحة المستدامة في بلدان منظمة التعاون
اإلسالمي" .أكد المنتدى على أهمية زيادة الوعي بالتراث الثقافي والسياحة المستدامة في العالم اإلسالمي وما
وراءه.
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اإلجراء (اإلجراءات) المطلوبة :سيعرض مكتب التنسيق التابع للكومسيك على اللجنة نتائج االجتماع الحادي عشر
للفريق العامل المعني بالسياحة والتطورات األخيرة بخصوص التعاون في هذا المجال .ستنظر اللجنة في توصيات سياسة
مجموعة العمل السياحية التخاذ اإلجراءات الالزمة.

أسئلة للمناقشة:
ما هي السياسات والمبادرات واالستراتيجيات المنفذة في بلدك للوجهة السياحة والتنمية؟ كيف يمكن تعزيز التعاون بين
الدول األعضاء في تطوير الوجهات؟
المادة الـ  8في جدول األعمال
زيادة إنتاجية القطاع الزراعي والحفاظ على إستمرارية األمن الغذائي
يعتبر األمن الغذائي أحد أهم التحديات التي تواجه الحكومات في العالم وكذلك في الدول األعضاء في منظمة التعاون
اإلسالمي .وفي هذا الصدد ،يعد األداء الجيد للسوق الزراعية عامالً أساسياً لضمان األمن الغذائي في البلدان األعضاء.
نظ اًر ألهمية هذه القضية ،كرست مجموعة العمل الخاصة بالزراعة في الكومسيك ( )AWGاجتماعاتها الثالثة المتتالية
ألداء السوق الزراعية.
وفي هذا الصددُ ،عقد االجتماع الحادي عشر مجموعة العمل الخاصة بالزراعة في  22فبراير /شباط  2018في أنقرة

تحت عنوان "تحسين أداء السوق الزراعية :تطوير نظم معلومات السوق الزراعية" .وقد نظر  AWGفي التقرير البحثي
عن موضوع االجتماع .وآنتيجة لالجتماع ،خلصﺖ مجمﻮعة العمﻞ إلى تﻮصيات سياسية ملمﻮسة .تتوفر جميع
المنشورات

والعروض

ذات

الصلة

على

الكومسيك

موقع

على

اإلنترنت

(www.comcec.org

و.)ebook.comcec.org
سيتم عقد االجتماع العاشر للفريق العامل المعني بالزراعة التابع للكومسيك في  20سبتمبر /ايلول  2018تحت عنوان
" تحليل هياكل التجارة الزراعية الغذائية لتشجيع شبكات التجارة الزراعية والغذائية بين الدول األعضاء في منظمة التعاون
اإلسالمي ".
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اإلجراء (اإلجراءات) المطلوبة :سيعرض مكتب التنسيق التابع للكومسيك على اللجنة موج از عن نتائج االجتماع الحادي
عشر للفريق العامل المعني بالزراعة والتطورات األخيرة في مجال التعاون هذا .وستنظر اللجنة في التوصيات المتعلقة
بالسياسات التي سيخلص لها اجتماع لفريق العامل المعني بالزراعة التخاذ اإلجراء الالزم.

أسئلة للمناقشة:
 )iهل لدى بلدك نظام معلومات سوقي يعمل بكفاءة ()MIS؟ ما هي التحديات الرئيسية التي يواجهها بلدكم في
هذا الصدد؟
المادة الـ  9في جدول األعمال
التخفيف من حدة الفقر
إن التعليم هو أحد العوامل الرئيسية التي تؤثر على مستوى الرفاهية لكل من األفراد واألمم .وفي هذا الصددُ ،عقد

االجتماع الحادي عشر للفريق العامل المعني بالتخفيف من حدة الفقر ( )PAWGفي  5أبريل /نيسان  2018في أنقرة
تحت شعار "جودة التعليم في البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي" .وشارك ممثلو الدول األعضاء تجاربهم
وأفضل الممارسات لديها والتحديات التي تواجهها ومعلومات عن تنفيذ السياسات المتعلقة بجودة التعليم من منظور
الفقر .فريق العمل توصلت إلى بعض التوصيات المتعلقة بالسياسات .وان جميع المنشورات والعروض التقديمية ذات
الصلة متاحة على موقع الكومسيك ( www.comcec.orgو .)ebook.comcec.org
سيعقد االجتماع الثاني عشر لـ  PAWGفي  4أكتوبر /تشرين األول  2018تحت عنوان "تنمية المهارات في البلدان
األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي :التعليم المهني".
اإلجراء (اإلجراءات) المطلوبة :سيعرض مكتب التنسيق التابع للكومسيك على اللجنة نتائج االجتماع الحادي عشر
للفريق العامل المعني بالتخفيف من حدة الفقر ( .)PAWGوستنظر اللجنة أيضا في توصيات الفريق العامل المتعلقة
بالسياسات التخاذ اإلجراء الالزم.
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أسئلة للمناقشة:
 )iما هي عوامل النجاح الحاسمة لتحسين جودة التعليم؟
 )iiما هي البرامج التي تم تنفيذها  /يتم تنفيذها في بلدك لتحسين جودة التعليم؟
وعالوة على ذلك ،تم بذل جهود للتعاون المستمر في مجال التخفيف من حدة الفقر تحت رعاية صندوق التضامن
اإلسالمي للتنمية والبرنامج الخاص للتنمية في أفريقيا وبرنامج التعليم والتدريب المهني للبلدان األعضاء في منظمة
التعاون اإلسالمي وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
 صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية ( )ISFDوالبرنامج الخاص للتنمية في أفريقيا ()SPDAوفقا للقرار ذي الصلة الصادر عن القمة اإلسالمية االستثنائية الثالثة التي عقدت في عام  ،2005أُنشئ صندوق
التضامن اإلسالمي للتنمية كصندوق خاص داخل البنك اإلسالمي للتنمية .تم إطالق الصندوق رسميا في عام 2007
بهدف المساهمة في الحد من الفقر في الدول األعضاء .وهو يركز على التنمية البشرية والتنمية الزراعية الريفية والبنية
األساسية والمؤسسات الصغرى .ويعد البرنامج الخاص للتنمية في أفريقيا أحد المبادرات الهامة األخرى داخل البنك.
حيث تم إطالقه في عام  2008بغية تعزيز النمو االقتصادي واإلنتاج الزراعي ،فضال عن إيجاد فرص عمل في البلدان
األعضاء من قارة أفريقيا.
كررت الدورة الثالث والثالثون للكومسيك توجيه طلبها إلى الدول األعضاء ،التي تعهدت لصندوق التضامن اإلسالمي
للتنمية بالوفاء بالتزاماتها ،وكررت الطلب ايضا ألولئك الذين لم يتعهدوا لصندوق التضامن اإلسالمي للتنمية حتى اآلن
بفعل بذلك بغية تمكين الصندوق من القيام بمزيد من المشاريع اإلنمائية في البلدان األعضاء .وعالوة على ذلك ،طلبت
أيضا من  ISFDأن
الدورة من الدول األعضاء النظر في وضع التزامات إضافية على أساس طوعي .كما طلبت الدورة ً
يأخذ في االعتبار مالحظات الدول األعضاء مثل زيادة قاعدة المشروع والتواصل مع الصندوق من خالل التركيز على

عدد أكبر من المشاريع ،خاصة المشاريع الصغيرة والمتوسطة القائمة على المنح خالل تخطيط برامجها وأنشطتها
المستقبلية .كما طلبت الدورة من  ISFDزيادة جهوده لتعبئة الموارد والدعوة من مختلف المصادر بما في ذلك القطاع
الخاص في الدول األعضاء.
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بالتذكير بالق اررات ذات الصلة للدورتين الحادية والثالثين والثالثة والثالثين للكومسيك ،كررت الدورة الثالثة والثالثون
للكومسيك طلبها إلى البنك اإلسالمي للتنمية بوضع اللمسات األخيرة على تخصيص التمويل لمشروع بناء القدرات في
مركز األبحاث اإلحصائية واإلقتصادية واإلجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية ،مركز أنقرة )SESRIC( ،من أجل
إنتهاء بنجاح برنامج منظمة التعاون اإلسالمي للقطن.
اإلجراء (اإلجراءات) المطلوبة :ومن المتوقع أن تقدم مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية تقري ار عن تنفيذ صندوق التضامن
اإلسالمي للتنمية والبرنامج الخاص للتنمية في أفريقيا إلى الدورة ،وكذلك بهدف إبالغ اللجنة بتنفيذ مشروع بناء القدرات
المشار إليه أعاله.
 برنامج التعليم والتدريب المهني للبلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالميبدأ برنامج التعليم والتدريب المهني للبلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي على يد مركز األبحاث اإلحصائية
واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية في عام  2009بغية تحسين نوعية التعليم والتدريب المهني في
البلدان األعضاء.
أعربت الدورة الثالثة واالثالثون للكومسيك عن تقديرها لجهود مركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية
وتقدير
ًا
والتدريب للدول اإلسالمية نحو بدء وتنفيذ برامج ودورات تدريبية متعددة لبناء القدرات المهنية في مجاالت مختلفة.

لمساهمة مركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية ،مركز أنقرة ،في تأسيس مركز
تدريب مهني في الجامعة اإلسالمية في أوغندا ،وطلبت الدورة من مركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية
والتدريب للدول اإلسالمية وغيره من مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي بذل الجهود في إنشاء قدرة مماثلة داخل الجامعة
اإلسالمية المتوقعة في كابول.
اإلجراء (اإلجراءات) المطلوبة :وينتظر من مركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول
اإلسالمية أن يطلع اللجنة على حالة تنفيذ برنامج التعليم والتدريب المهني للبلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي.
 تنفيذ أهداف التنمية المستدامةفي أعقاب جدول أعمال األهداف اإلنمائية لأللفية ( ،)MDGsأعلنت خطة التنمية المستدامة وأهداف التنمية المستدامة
( )SDGsلعام  2030في مؤتمر القمة الخاص لألمم المتحدة الذي ُعقد في سبتمبر /أيلول  ،2015مما أدى إلى
ظهور منظور جديد مع تحقيق األهداف والغايات الجديدة بحلول عام .2030
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واذ يحيط علماً مع التقدير بالتقرير الذي قدمه مركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول
اإلسالمية بشأن مسح االتجاهات حول األولويات  SDGللبلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي ،دعت الدورة
الثالثة والثالثين للجنة الكومسيك الدول األعضاء التي لم تقم بذلك بعد ،إلى إكمال "دراسة االتجاهات حول أولويات
 SDGالخاصة بالدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي .كما طلبت الدورة من مركز األبحاث اإلحصائية
واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية تقديم تقرير عن نتائج المسح إلى االجتماع الرابع والثالثين للجنة
المتابعة والدورة الرابعة والثالثين للكومسيك.
باإلضافة إلﯽ ذلك ،أحاطت الدورة الثالثة والثالثون للﮐومسيك علماً بقائمة األنشطة ذات الصلة بأھداف التنمية المستدامة
لمؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي ذات الصلة التي جمعﮭا مﮐتب تنسيق الكومسيك ،ودعت الدول األعضاء
ومؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي ذات الصلة إلﯽ المتابعة والمشارﮐة في ھذه األنشطة عن ﮐثب .عالوة علﯽ ذلك،
طلبت الجلسة من مكتب تنسيق الكومسيك مواصلة تجميع األنشطة المتعلقة بأھداف التنمية المستدامة لمؤسسات منظمة
التعاون اإلسالمي ذات الصلة وتقديم القائمة إلﯽ الدورات السنوية للﮐومسيك.
اإلجراء (اإلجراءات) المطلوبة :وينتظر من مركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول
اإلسالمية أن يطلع اللجنة على نتائج االستبيان المذكور أعاله.
المادة الـ  10في جدول األعمال
تعميق التعاون المالي
خصصت مجموعة عمل التعاون المالي للكومسيك ( )FCWGاجتماعاتها الخمسة لمختلف جوانب قطاع التمويل
اإلسالمي .تمشيا مع القرار ذي الصلة للدورة الثالثة والثالثين للكومسيك ،عقد االجتماع العاشر لمجموعة العمل للتعاون
المالي في  29مارس /آذار  ،2018تحت عنوان "دور الصكوك في أسواق رأس المال اإلسالمي" .مجموعة عمل
التعاون المالي توصلت إلى التوصيات المتعلقة بالسياسات ملمﻮسة .إن جميع المنشورات والعروض التقديمية ذات
الصلة متاحة على موقع الكومسيك ( www.comcec.orgو .)ebook.comcec.org
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عالوة على ذلك ،سيعقد االجتماع الحادي عشر لمجموعة عمل التعاون المالي في  25أكتوبر /تشرين األول 2018
تحت عنوان "إدارة الصندوق اإلسالمي".
اإلجراء (اإلجراءات) المطلوبة :سيعرض مكتب التنسيق التابع للكومسيك على اللجنة نتائج االجتماع العاشر للفريق
العامل المعني بالتعاون المالي .وستنظر اللجنة أيضا في توصيات الفريق العامل المتعلقة بالسياسات التخاذ اإلجراء
الالزم.

أسئلة للمناقشة:
)i

هل يستفيد بلدك من الصكوك كأداة دين عام ومؤسساتي للتنمية االقتصادية؟

)ii

كيف تطورت سوق الصكوك في بلدك مع مرور الوقت؟

)iii

ما هي التحديات الرئيسية إلصدار الصكوك في بلدك؟

)iv

ما الذي يمكن عمله لتحسين /تعزيز سوق الصكوك في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي؟

وعالوة على ذلكُ ،نفذت األنشطة الجارية في مجال التمويل تحت رعاية منتدى أسواق األوراق المالية الخاصة بالدول

األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي ،منتدى منظمي أسواق رؤوس األموال التابع للكومسيك ،اجتماعات البنوك
المركزية والسلطات النقدية التابعة لبلدان منظمة التعاون اإلسالمي.
 منتدى أسواق األوراق المالية التابعة للبلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمييهدف منتدى بورصة األوراق المالية للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي إلى توفير منصة مخصصة وقناة
اتصال للبلدان األعضاء من خالل تنسيق القواعد واألنظمة التي تحكم عمليات السوق .عقد المنتدى أحد عشر اجتماعاً
حتى اآلن وقام بتطوير بعض المشاريع الهامة بما في ذلك  50مؤشر الشريعة  . S&P OIC/COMCECوعالوة
على ذلك ،فقد عملت على إنشاء بورصة  /منصة ذهبية بين الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي.
ُعقد االجتماع الحادي عشر للمنتدى يوم  31أكتوبر /تشرين األول  2017في اسطنبول ،تركيا .وان المعلومات التفصيلية
المتعلقة بجهود المنتدى متاحة على موقع المنتدى (.)/http://www.oicexchanges.org
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وفيما يتعلق بالجهود الرامية إلى إنشاء بورصة /منصة تداول ذهبية بين الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي.
أحاطت الدورة الثالثة والثالثين للكومسيك بتقرير االجتماع الحادي عشر لمنتدى بورصة األوراق المالية للدول األعضاء
في منظمة التعاون اإلسالمي بشأن الخيارات المختلفة نحو تحقيق منصة تداول ومقاصة الذهب القائمة على اإلنترنت
والقابلة للتكيف مع الهدف النهائي المتمثل في إنشاء بورصة /منصة تداول ذهبية بين الدول األعضاء المتطوعين
وطلبت من األمانة العامة للمنتدى وضع اللمسات األخيرة على األعمال الالزمة ورفع تقرير عن التقدم المحرز في
األعمال إلى االجتماع الرابع والثالثين للجنة المتابعة والدورة الرابعة والثالثين للكومسيك .كما دعت الدورة الثالثة والثالثون
الدول األعضاء المهتمة إلى دعم فريق عمل المنتدى بشكل فعال لوضع اللمسات األخيرة على األعمال الضرورية من
خالل تسريع عملية تكامل التبادالت ومواءمة األطر التنظيمية.
اإلجراء (اإلجراءات) المطلوبة :وتتوقع بورصة إسطنبول بوصفها األمانة العامة للمنتدى أن تحيط اللجنة علماً بالتطورات
األخيرة فيما يتعلق بأنشطة المنتدى ،وأن ترفع تقري اًر حول التقدم في أعمال مشروع تبادل الذهب المذكور أعاله .وستناقش
اللجنة هذه المسألة وتتخذ اإلجراءات الالزمة وفقا لذلك.

أسئلة للمناقشة:
)i

تم بنجاح إطالق المؤشر المالي ستاندرد أند بورز التابع لمنظمة التعاون اإلسالمي /الكومسيك في عام
 .2012ما هو نوع الجهود التي بذلتها بلدكم الموقر للترويج للمؤشر المالي ستاندرد أند بورز التابع لمنظمة
التعاون اإلسالمي /الكومسيك؟

)ii
-

كيف يمكنك توقع االحتماالت المتوقعة لمبادرة سوق الذهب للبلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي؟

منتدى مراقبي األسواق المالية التابع للكومسيك
ويبذل منتدى الكومسيك لتنظيم األسواق المالية جهوده لزيادة التنسيق والتعاون في مجاالت البنية التحتية التنظيمية
والقانونية بين الدول األعضاء.
عقد المنتدى ستة اجتماعات حتى اآلنُ .عقد االجتماع السادس للمنتدى في  31أكتوبر /تشرين األول  2017في

اسطنبول ،تركيا .تتوفر المعلومات التفصيلية حول الجهود المبذولة من المنتدى على موقع المنتدى على اإلنترنت
(.)/http://www.oicexchanges.org

24

فيما يتعلق بمشروع تبادل العقارات ،طلبت الدورة الثالثة والثالثين للكومسيك من المنتدى  /أمانة المنتدى االنتهاء من
التحضيرات القانونية واإلدارية والتكنولوجية الالزمة إلنشاء منصة الكومسيك العقارية اإللكترونية قبل الدورة الرابعة
والثالثين للكومسيك وتقديم تقرير مؤقت لالجتماع الرابع والثالثون للجنة المتابعة حول التقدم المحرز.
عالوة على ذلك ،دعت الدورة الثالثة والثالثون الدول األعضاء المهتمة بالمشاركة بفعالية في تأسيس منصة الكومسيك
العقارية اإللكترونية ودعتها إلى تحديد الهيئات المخولة لديها واإلخطار بشأنهم إلى أمانة المنتدى قبل االجتماع الرابع
والثالثين للجنة متابعة الكومسيك.
اإلجراء (اإلجراءات) المطلوبة :ويتوقع من مجلس سوق المال التركي بوصفه صاحب األمانة العامة للمنتدى أن يحيط
اللجنة علما بالتطورات األخيرة فيما يتعلق بأنشطة المنتدى ،فضال عن تقديم تقرير مؤقت إلى االجتماع الرابع والثالثين
للجنة المتابعة بشأن التقدم المحرز في المبادرة المذكورة أعاله .ستناقش الجنة الجلسة هذه القضية وتتخذ اإلجراء الالزم.

أسئلة للمناقشة:
)i

ما هي التحديات والعقبات في بلدكم لتحسين سوق رأس المال اإلسالمي؟

)ii

كيف تنظرون في إمكانات مبادرة التبادل المالية للعقارات للدول األعضاء في منظمة التعاون
اإلسالمي؟

-

اجتماع المصارف المركزية لبلدان منظمة التعاون اإلسالمي والسلطات النقدية

تم عقد االجتماع الخامس عشر للمصارف المركزية والسلطات النقدية للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي في
 22-21سبتمبر /أيلول  2017في بودروم  /تركيا .رحبت الدورة الثالثة والثالثين للكومسيك بتنظيم االجتماع الخامس
عشر للمصارف المركزية والسلطات النقدية للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي ،كما رحبت بعرض البنك
المركزي التركي الستضافة االجتماعات المرتقبة سنوياً في تركيا .كما طلبت الدورة من جميع الدول األعضاء المشاركة
بفعالية في االجتماعات القادمة.
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وأشادت الدورة الثالثة والثالثون أيضا بالتدريب وبرامج بناء القدرات التي ينظمها مركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية
واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية فيما بين المصارف المركزية والسلطات النقدية للدول األعضاء في مختلف جوانب
التعاون وطالبت المركز بمواصلة تنظيم مثل هذه األنشطة للمؤسسات ذات الصلة في البلدان األعضاء.
اإلجراء (اإلجراءات) المطلوبة :من المتوقع أن يتم إبالغ اللجنة باألعمال التحضيرية لالجتماع السادس عشر للمصارف
المركزية والسلطات النقدية للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي من قبل البنك المركزي لجمهورية تركيا كمضيف
لهذا الحدث .من المتوقع أن يطلع مركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واإلقتصادية واإلجتماعية والتدريب للدول
اإلسالمية ،اللجنة على جهود التدريب وبناء القدرات المذكورة أعاله.

أسئلة للمناقشة:
)i

كيف يمكن تعزيز التعاون بين المصارف المركزية والسلطات النقدية؟

)ii

ما هي خبرات بلدك في تعزيز القدرات المؤسسية والبشرية في المصارف المركزية /السلطات النقدية؟

المادة الـ  11في جدول األعمال
التحضيرات لتبادل وجهات النظر بشأن "تيسير التجارة :تحسين نظم إدارة المخاطر الجمركية في الدول األعضاء في
منظمة التعاون اإلسالمي"
تعقد جلسات تبادل اآلراء بانتظام في دورات الكومسيك الو ازرية .وقع اختيار الدورة الثالثة والثالثين للكومسيك على
الموضوع الذي سيكون محور الدورة المقبلة لتبادل اآلراء بين وزراء بلدان الكومسيك وهو "تيسير التجارة :تحسين نظم
إدارة المخاطر الجمركية في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي" ،وطلبت من الفريق العامل المعني بالتجارة
في الكومسيك في اجتماعه الحادي عشر ،وبالتعاون مع مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي ذات الصلة ،العمل من
أجل التوصل إلﯽ توصيات ملموسة بشأن السياسات حول هذا الموضوع ورفع تقرير بها إلﯽ الدورة الرابعة والثالثين
للكومسيك.
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وتوافقا مع القرار المذكور اعاله ،ناقش االجتماع الحادي عشر للفريق العامل المعني بالتجارة ،األعمال التحضيرية للدورة
الو ازرية لتبادل اآلراء خالل الدورة الرابعة والثالثين للكومسيك :وخرج ببعض توصيات السياسات التي ستقدم إلى الدورة
المذكورة .تتوفر مسودة توصيات السياسات على موقع الكومسيك على اإلنترنت.http://www.comcec.org :
اإلجراء (اإلجراءات) المطلوبة :من المتوقع أن يقوم مكتب تنسيق الكومسيك بإبالغ االجتماع الرابع والثالثين للجنة
المتابعة التابعة للكومسيك بالتحضيرات لدورة تبادل اآلراء بما في ذلك مشروع توصيات السياسات التي أعدها االجتماع
الحادي عشر للفريق العامل المعني بالتجارة.

المادة الـ  12في جدول األعمال
مسودة جدول أعمال الدورة الرابعة والثالثون للكومسيك
ستنظر لجنة المتابعة في مشروع جدول أعمال الدورة الرابعة والثالثين للكومسيك تحت هذا البند من جدول األعمال.

--------
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