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(1) 

 

 القرار الصادر عن مؤتمر القمة اإلسالمي الثالث

 بتأسيس اللجان الدائمة لمنظمة التعاون اإلسالمي

 برئاسة رؤساء الدول

 س )ق أ( 13/3قرار رقم 

 

إن مؤتمر القمة اإلسالمي الثالث )دورة فلسطين والقدس( المنعقد في مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية في 

 م.1981 يناير 28إلى  25هـ الموافق من 1401ربيع األول  22إلى  19الفترة من 

بعد أن استمع إلى االقتراح الذي تقدم به جاللة الملك الحسن الثاني ، رئيس لجنة القدس بإنشاء لجان يرأسها ملوك 

 ورؤساء الدول اإلسالمية.

وانطالقا من اإليمان العميق بضرورة تدعيم العمل اإلسالمي المشترك في الميدان العلمي والتكنولوجي وفي الميدان 

 والتجاري.االقتصادي 

ورغبة في إعطاء اإلعالم والثقافة انطالقة جديدة لتعريف الرأي العام الدولي بقضايا األمة اإلسالمية األساسية 

 وخاصة قضية القدس وفلسطين، ومواجهة الحملة المغرضة الموجهة ضد اإلسالم والمسلمين،

 يـــقــــرر :

 جي، وللتعاون االقتصادي والتجاري ولإلعالم والشؤون الثقافية.إنشاء ثالث لجان دائمة للتعاون العلمي والتكنولو -1

مهمة هذه اللجان متابعة تنفيذ القرارات التي اتخذها ويتخذها المؤتمر اإلسالمي في المجاالت المذكورة، وبحث  - 2

فة إلى تحقيق سبل تعزيز العالقات بين الدول اإلسالمية في هذه الميادين ووضع البرامج وتقديم االقتراحات الهاد

 دعم قدرة الدول اإلسالمية في تلك المجاالت.

 ستكون كل لجنة من ممثلي عشر دول على مستوى وزاري وبرئاسة رئيس إحدى الدول اإلسالمية. - 3

 ينتخب أعضاء هذه اللجان من طرف وزراء خارجية الدول اإلسالمية لمدة ثالث سنوات قابلة للتجديد. - 4

جتماعاتها بناء على دعوة رئيسها أو من غالبية الدول األعضاء فيها، ويكون اجتماعها نظاميا تعقد هذه اللجان ا - 5

 إذا حضرته األغلبية.
=============== 

========== 
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(2) 

 

 البيان الختامي لمؤتمر القمة اإلسالمي الرابع

 بشأن إسناد رئاسة اللجنة الدائمة للتعاون االقتصادي والتجاري

 فخامة الرئيس كنعان افرين رئيس الجمهورية التركيةإلى 

 IS/4-84/E/DECالبيان الختامي رقم 

 

 "... قرر المؤتمر إسناد رئاسة اللجنة الدائمة للتعاون االقتصادي

 والتجاري إلى فخامة رئيس الجمهورية التركية السيد/ كنعان افرين..."
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III 

 البيان الختامي

 للدورة الثالثة عشرة لمؤتمر القمة اإلسالمي

 "الوحدة والتضامن من أجل العدالة والسالم"

 إسطنبول، الجمهورية التركية

 2016إبريل/نيسان  14-15
 

(OIC/13th SUMMIT 2016/FC/FINAL) 

 

الدول  بين االقتصادي التعاون تعزيز أجل من الوسائط متعدد للربط بالغة ميةهأ المؤتمر أولى .129

 الخاصة بتنفيذ األخيرة المستجدات المؤتمر الحظ الصدد، هذا وفي .أكبر بشكل المنظمة في األعضاء

مشروع  مالك وشجع وبورتسودان، دكار الحديد بين للسكة اإلسالمي التعاون منظمة مشروع

تنفيذ  إلنجاح والتمويل الفني الدعم حشد أجل من جهودهم مواصلة على المعنية واألطراف المنظمة

 التكاملي. المشروع هذا

 

برئاسة رئيس  والتجاري )الكومسيك(، االقتصادي للتعاون الدائمة اللجنة بدور المؤتمر أشاد .130

 .االقتصادي المجال في المنظمة دافهأ تحقيقق في اإلسهام في التركية، الجمهورية

 

أعرب المؤتمر عن عميق تقديره للتنفيذ الناجح للنسخة المنقحة من استراتيجية الكومسيك ونظامها  .131

القمة االستثنائية الرابعة. وأهاب المؤتمر بجميع الدول األعضاء  هما األساسي، اللذين اعتمدتها

استراتيجية الكومسيك ونظامها األساسي بالتنسيق والتعاون الوثيق ة المنقحة من سختعزيز تنفيذ الن

مع األمانة العامة، وبما يتماشى مع ميثاق منظمة التعاون اإلسالمي، كما طلب من الدول األعضاء 

مواصلة المشاركة بفعالية في أعمال الكومسيك تحت رئاسة فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان، 

 رئيس الجمهورية التركية.
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 الثالثينة ورابعـر الدورة الـريـرار، وتقـــال، وقـــجدول أعم

 للجنة الدائمة للتعاون االقتصادي والتجاري

 لمنظمة التعاون اإلسالمي

 (كومسيك)
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I 

 

 الثالثينورابعة جدول أعمال الدورة ال

 للجنة الدائمة للتعاون االقتصادي والتجاري

 (كومسيكلمنظمة التعاون اإلسالمي )

 (2018نوفمبر/ تشرين الثاني  29-26)اسطنبول، 
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 األصل : باإلنجليزية

 

 جـــدول أعمـــال

 والثالثين للكومسيكرابعة الدورة ال

 (2018تشرين الثاني /نوفمبر 29-26)اسطنبول، 

 

 افتتاح االجتماع واعتماد جدول األعمال  -١

 تقرير بشأن إستراتيجية الکومسيك وتنفيذ هذه اإلستراتيجية -٢

 : برنامج العمل٢٠٢٥تنفيذ بواسطة منظمة التعاون اإلسالمي  -٣

 التطورات االقتصادية العالمية مع إشارة خاصة إلى الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي -٤

 التجارة البينية فيما بين الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي -٥

 تحسين دور القطاع الخاص في التعاون االقتصادي -٦

 تالنهوض بوسائل النقل واالتصاال -٧

 تنمية قطاع سياحة مستدام وتنافسي  -٨

 زيادة إنتاجية القطاع الزراعي واستدامة األمن الغذائي  -٩

 التخفيف من حدة الفقر  -١٠

 توطيد أواصر التعاون المالي  -١١

تبادل وجهات النظر بشأن "تسهيل التجارة: تحسين نظم إدارة المخاطر الجمركية في الدول  -١٢

 " اإلسالمي التعاوناألعضاء في منظمة 

 تاريخ الدورة الخامسة والثالثين للكومسيك -١٣

 ما يستجد من أعمال  -١٤

 اعتماد القرارات -١٥
 

--------------------------- 
---------------- 
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 كومسيكلل والثـالثـيـنرابعة الالصادر عن الدورة  القــــرار

 (2018نوفمبر/ تشرين الثاني  29-26)اسطنبول، 
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 اإلنجليزيةب:  األصل

ــق ــ  رارـ

 الدورة الرابعة والثالثين

 للكومسيك

 (2018نوفمبر/تشرين الثاني  26 - 29)اسطنبول، 

 

انعقدت الجلسة الرابعة والثالثون للجنة الدائمة للتعاون االقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون 

 في اسطنبول، تركيا؛ 2018نوفمبر/تشرين الثاني  29إلى  26اإلسالمي )الكومسيك( في األيام من 

أشادت اللجنة بالقرارات ذات الصلة الصادرة عن الدورة الثالثة عشرة لمؤتمر القمة اإلسالمية الذي 

، التي أثنت على دور 2016أبريل/نيسان  15-14ُعقد في اسطنبول بجمهورية تركيا خالل الفترة 

سالمي الكومسيك برئاسة رئيس جمهورية تركيا في المساهمة في تحقيق أهداف منظمة التعاون اإل

في المجال االقتصادي، حيث تم اإلعراب عن بالغ التقدير للنجاح في تنفيذ النظام األساسي للكومسيك 

 واالستراتيجية التي تم اعتمادها خالل القمة االستثنائية اإلسالمية الرابعة؛

أشادت اللجنة بالقرارات ذات الصلة الصادرة عن مؤتمرات القمة اإلسالمية، ومجلس وزراء 

(، والكومسيك ومؤتمر القمة اإلسالمية االستثنائي الرابع، ومؤتمر القمة االقتصادي CFMرجية )الخا

، والدورة الخامسة واألربعين لمجلس وزراء الخارجية، والدورة الثالثة 2009للكومسيك في العام 

 والثالثين للكومسيك؛ 

مؤتمر القمة اإلسالمية االستثنائي  تأكيد التزام الدول األعضاء باستراتيجية الكومسيك التي اعتمدها

في مكة المكرمة، وبرنامج عمل الكومسيك حتى العام  2012أغسطس/ آب  15-14الرابع والمقام في 

 15-14: برنامج العمل الُمعتمد في الدورة الثالثة عشرة لمؤتمر القمة اإلسالمية الذي عقد في 2025

 في اسطنبول بتركيا؛  2016أبريل/نيسان 

اً ألهداف ومهمة الكومسيك وفقاً للقرارات ذات العالقة الصادرة عن القمة اإلسالمية والنظام استذكار

األساسي للكومسيك، بما في ذلك اعتباره منتدى مركزياً للدول األعضاء لمناقشة الشؤون القتصادية 

 والتجارية العالمية. 

األعمال المختلفة المقدمة من قبل  وباإلشارة إلى تقارير التقدم، أوراق العمل الخاصة ببنود جدول

األمانة العامة لمنظمة التعاون اإلسالمي، ومكتب تنسيق الكومسيك، ومركز األبحاث اإلحصائية 

واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية )سيسريك(، والمركز اإلسالمي لتنمية التجارة 

(ICDTومجموعة البنك اإلسالمي للتنمية، والغرف ،) ة اإلسالمية للتجارة والصناعة والزراعة

(ICCIA( ومعهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية ،)SMIIC.) 

وتعبيراً عن تقديرها للدول األعضاء الستضافتها المؤتمرات الوزارية واالجتماعات وحلقات العمل 

 والمعارض وغيرها من األنشطة في مجاالت التعاون؛ 

لتها األمانة العامة لمنظمة التعاون اإلسالمي ومكتب تنسيق الكومسيك وإشادة بالجهود التي بذ

ومؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي العاملة في مجال التعاون االقتصادي والتجاري، ال سيما مركز 

األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية )سيسريك(، والمركز 
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(، الغرفة اإلسالمية للتجارة IDB(، والبنك اإلسالمي للتنمية )ICDTتجارة )اإلسالمي لتنمية ال

(، ومعهد OISA(، ومنظمة االتحاد اإلسالمي لمالكي البواخر )ICCIAوالصناعة والزراعة )

 (.  SMIICالمواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية )

 (2تقرير حول استراتيجية الكومسيك وتنفيذها )بند جدول األعمال: 

بالتقرير المرحلي المقدَّم من مكتب تنسيق الكومسيك لتسليط الضوء على التقدم  رحبت اللجنة -1

على الدول األعضاء وعلى مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي  أثنتالُمحرز في تنفيذ االستراتيجية؛ و

من الدول األعضاء ومؤسسات منظمة  طلبتلما قدموه من إسهامات قيّمة في تنفيذ اإلستراتيجية، و

 التعاون اإلسالمي مزيداً من الدعم الكامل لتنفيذ هذه اإلستراتيجية.

اللجنة من مكتب تنسيق الكومسيك إعداد تقارير دورية عن التقدم المحرز في تنفيذ  طلبتو -2

استراتيجية الكومسيك وتقديمها إلى دورات الكومسيك، واجتماعات لجنة المتابعة، والمنتديات 

 األخرى ذات الصلة في منظمة التعاون اإلسالمي.

مجاالت التعاون وفقاً للقرارات  اللجنة بنجاح انعقاد اجتماعات مجموعات العمل فيرحبت و -3

بالدراسات البحثية وتوقعات كما رحبت ذات الصلة الصادرة عن الدورة الثالثة والثالثين للكومسيك، 

القطاعات التي أجراها مكتب تنسيق الكومسيك خصيصاً إلثراء المناقشات في كل اجتماع لمجموعات 

 عمل الكومسيك.

جهود من أجل تقريب السياسات بين الدول األعضاء اللجنة مجموعات العمل ببذل ال أوصت -4

بالتوصيات المتعلقة بالسياسات المقدمة من مجموعات العمل  رحبتفي مجاالت تخصص كل منها، و

في اجتماعاتها المنعقدة في المدة من فبراير/شباط إلى أبريل/نيسان ومن سبتمبر/أيلول إلى 

 .2018نوفمبر/تشرين الثاني عام 

جهود التي تبذلها الدول األعضاء ومؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي من أجل بالكما أشادت  -5

كافة الدول األعضاء إلى بذل الجهود الممكنة  ودعتتنفيذ توصيات السياسة الوزارية للكومسيك، 

مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي ذات الصلة على دعم الدول  وحثتلتنفيذ توصيات السياسات، 

 صدد. األعضاء في هذا ال

ً مموالً من صندوق تمويل  رحبت -6 اللجنة بوضع اللمسات األخيرة على ثالثة عشر مشروعا

وبالتقدم الُمحرز في تنفيذ سبعة عشر مشروعاً جديداً ضمن الدعوة  2017مشاريع الكومسيك في العام 

اريع التي التقرير بالدعوة السادسة القتراح المش كما رحب، 2018الخامسة القتراح المشاريع في عام 

 .2018أطلقها مكتب تنسيق الكومسيك في سبتمبر/أيلول عام 

اللجنة الدول األعضاء إلى االستفادة من آلية تمويل مشاريع الكومسيك في تنفيذ التوصيات دعت  -7

 المتعلقة بسياسة الكومسيك الوزارية.

 

لتعاون جهات اتصال الكومسيك الوطنية وجهات اتصال مجموعات العمل إلى ا اللجنةدعت  -8

 مع مكتب تنسيق الكومسيك من أجل التنسيق واالتصال الفعال.

اللجنة الدول األعضاء للتأكيد على مشاركة جهات اتصال الكومسيك الوطنية وجهات دعت  -9

 اتصال مجموعات العمل في اجتماعات لجنة المتابعة التابعة للكومسيك وفي دورات الكومسيك.
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في مجموعات عمل الكومسيك على المشاركة الفعالة في اللجنة الدول األعضاء المسجلة  حثت -10

االجتماعات القادمة لمجموعات العمل ذات الصلة واالستفادة من صندوق تمويل مشاريع الكومسيك 

 لتحقيق مشاريع التعاون التي تصبو إليها.

اللجنة أن عدد الدول األعضاء المسجلة في مجموعة عمل واحدة على األقل قد بلغ  وفيما ثّمنت -11

من الدول األعضاء التي لم تُسجل إلى اآلن، المبادرة بالتسجيل في مجموعات طلبت دولة، فقد  50

 عمل الكومسيك والمشاركة الفعالة في االجتماعات القادمة لمجموعات العمل.

السنوي السادس للتعاون بين جهات اتصال مجموعة عمل  اللجنة بعقد االجتماع رحبت -12

يوليو/تموز  5إلى  3الكومسيك والتي يشرف على تنظيمها مكتب تنسيق الكومسيك خالل المدة من 

 ، في أنقرة، تركيا.2018

اللجنة الدول األعضاء المعنية إلى الرد على "نماذج التقييم" التي ينشرها مكتب تنسيق  دعت -13

 م بهدف متابعة تنفيذ توصيات الكومسيك الوزارية المتعلقة بالسياسات.الكومسيك كل عا

اللجنة جهات اتصال مجموعات العمل إلى المشاركة الفعالة في جهود إنتاج المعرفة كما دعت  -14

في الكومسيك من خالل المساعدة في جمع ومراجعة البيانات الخاصة بالدول وتقديم المالحظات على 

 رها.الدراسات البحثية وغي

اللجنة على إمكانية استفادة الدول األعضاء من صندوق تمويل مشاريع الكومسيك  وأكدت -15

بفعالية أكبر، نظراً لما تمتلكه من قدرات متقدمة في مختلف مجاالت التعاون عبر تبادل خبراتهم مع 

 األعضاء اآلخرين.

صائية واالقتصادية اللجنة عن تقديرها لمكتب تنسيق الكومسيك، ومركز األبحاث اإلحوعبرت  -16

واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية، والمركز اإلسالمي لتنمية التجارة، ومجموعة البنك 

اإلسالمي للتنمية، والغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة والزراعة، ومعهد المواصفات والمقاييس 

 للدول اإلسالمية للجهود التي بذلوها في تنفيذ استراتيجية الكومسيك.

من مكتب تنسيق الكومسيك دراسة جدوى تأسيس مجموعة  عمل جديدة لتغطية الشؤون وطلبت  -17

الناشئة الحرجة، ومنها االبتكار واألبحاث والتنمية في المجال الصناعي والذكاء االصطناعي 

 والشؤون األخرى ذات العالقة.

من المؤسسات المعنية وبالنظر إلى التطورات األخيرة والتوجهات المتغيرة في العالم، طلبت  -18

التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي لتأخذ باعتبارها الشؤون المتعلقة باالبتكار واألبحاث والتنمية في 

المجال الصناعي والذكاء االصطناعي والشؤون األخرى ذات العالقة في تصميم برامجها وأنشطتها 

 المستقبلية.

على دور الكومسيك لضمان التنسيق الكلي ألنشطة منظمة التعاون اإلسالمي المتعلقة شددت  -19

 بالتعاون االقتصادي والتجاري بين الدول األعضاء، وفقاً للمهمة المنوطة بها. 

لدور مكتب تنسيق الكومسيك في القيام بأنشطة مع الدول األعضاء والمؤسسات تكرر تأكيدها  -20

إلسالمي والمنظمات الدولية األخرى من أجل تحقيق أهداف الكومسيك كما التابعة لمنظمة التعاون ا

 وردت في النظام األساسي. 
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اللجنة من المؤسسات التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي والعاملة في المجاالت تطلب  -21

االقتصادية والتجارية مواصلة التنسيق مع مكتب تنسيق الكومسيك، بما يتضمن التنسيق عبر لجنة 

لدورة، من أجل ضمان إحراز التقدم وتحقيق التكامل في تنفيذ كل من استراتيجية الكومسيك وبرنامج ا

 : برنامج العمل، وبخاصة في مجاالت التجارة واالستثمار.2025عمل الكومسيك حتى العام 

من مكتب تنسيق الكومسيك دراسة إجراء الزيارات البحثية إلى الدول األعضاء التي تطلب  -22

لتقييم احتياجات وأولويات الدول األعضاء ومساعدتها في التغلب على تحديات التنمية  تطلبها

 المشتركة.

 9اللجنة توصيات االجتماع الرابع والثالثين للجنة متابعة الكومسيك التي عقدت في  واعتمدت -23

 في أنقرة بتركيا.  2018مايو/أيار  10 –

 (3: برنامج العمل )بند جدول األعمال: 2025تنفيذ برنامج عمل منظمة التعاون اإلسالمي حتى العام 

التقرير المقدم من األمانة العامة لمنظمة التعاون اإلسالمي بشأن أخذت اللجنة بعين االعتبار  -24

 برنامج العمل.: 2025-تنفيذ المكون االقتصادي والتجاري لبرنامج عمل منظمة التعاون اإلسالمي

اللجنة على أهمية المتابعة الفعالة للقسم االقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون وإذ تشدد  -25

اللجنة من األمانة العامة لمنظمة التعاون اإلسالمي تطلب : برنامج عمل الكومسيك، 2025اإلسالمي 

سيك واجتماعات لجنة أن تقدم بانتظام تقارير مرحلية شاملة عن تنفيذ البرنامج إلى جلسات الكوم

 المتابعة تماشياً مع القرارات السابقة ذات الصلة بالكومسيك.

اللجنة من الدول طلبت القرارات ذات الصلة الصادرة عن دورات الكومسيك،  باإلشارة إلى -26

األعضاء توقيع ومصادقة االتفاقيات المبرمة في المجال االقتصادي لتعزيز التعاون االقتصادي 

 الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي.والتجاري بين 

التطورات االقتصادية العالمية مع إشارة خاصة إلى الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي 

 (4)بند جدول األعمال: 

من التقرير االقتصادي السنوي لمركز األبحاث اإلحصائية  2018على إصدار  اّطلعت -27

التوقعات االقتصادية لمنظمة التعاون »واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية بعنوان 

: التحديات والفرص من أجل تحقيق برنامج عمل منظمة التعاون اإلسالمي حتى العام 2018اإلسالمي 

لمركز األبحاث إلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول  عن تقديرهاوعبّرت « 2025

اإلسالمية لتقديم أول تحليل تفصيلي للمجاالت ذات األولوية في منظمة التعاون اإلسالمي حتى العام 

 : برنامج العمل من خالل مؤشرات األداء الرئيسية المختارة. 2025

التحديات والفرص التي حددها التقرير بهدف  ودعت الدول األعضاء إلى األخذ في االعتبار -28

من خالل  2025تحقيق األهداف التي يصبو إليها برنامج عمل منظمة التعاون اإلسالمي حتى العام 

 التنسيق والشراكة الفعالين. 
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اللجنة مركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية  وكلّفت -29

رات االقتصادية العالمية وآثارها على الدول األعضاء وتقديم تقرير عن ذلك إلى بمتابعة التطو

 الدورات السنوية للكومسيك.

 (5التجارة البينية بين البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي )بند جدول األعمال:  

بانعقاد االجتماع الحادي عشر لمجموعة عمل الكومسيك للتجارة، وإذ تحيط علماً مع التقدير  -30

في  2018مارس/آذار  8-7والذي يُعتبر أيضاً اجتماعاً تحضيرياً لجلسة وجهات النظر الوزارية في 

تيسير التجارة: تحسين أنظمة إدارة المخاطر الجمركية في الدول األعضاء في منظمة »أنقرة بعنوان 

 بالتوصيات المتعلقة بالسياسات المقدَّمة تحت العناوين الستة اآلتية:  رّحبت، «التعاون اإلسالمي

 تبسيط إجراءات التجارة والتوثيق 

 اإلطار القانوني والتنظيمي 

 البنية التحتية المادية والتحديث 

 معايير التوافق واالنسجام والمطابقة 

 اتخاذ تدابير لتيسير تجارة الترانزيت  

  اإلقليمي/الدوليالتعاون 

    OIC/COMCEC/34-18/D(8))المرجع: رقم الوثيقة   

 

31-  ً مع التقدير بانعقاد االجتماع الثاني عشر لمجموعة عمل التجارة التابعة وإذ تحيط علما

في أنقرة تحت عنوان "تحسين برامج المشغلين  2018نوفمبر/تشرين الثاني  6للكومسيك في 

اللجنة بالتوصيات رحبت االقتصاديين المعتمدين في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي"، 

 التالية المتعلقة بالسياسات: 

  تشجيع تصميم حزمة جذابة حيث يفوق عدد المزايا التي يقدمها برنامج المشغل االقتصادي

للقطاع الخاص التكاليف التي تتحملها الشركات والتجار من أجل جذب ( AEOالمعتمد )

 الشركات للمشاركة في البرنامج،

  تعزيز نهج متكامل في األبعاد التشريعية والتنظيمية والتشغيلية مع الوكاالت الحكومية

( من أجل القضاء AEOاألخرى خالل مرحلة تصميم برامج المشغل االقتصادي المعتمد )

 دواجية والتكرار باإلضافة إلى تجنب اإلجراءات المرهقة،على االز

 ( التشجيع على تبني وزيادة عدد اتفاقات االعتراف المتبادلMRAs ألنها تمّكن المشتركين )

( من التمتع بفوائد تيسير التجارة التي تقدمها AEOفي برنامج المشغل االقتصادي المعتمد )

 الدول الشريكة،

 تعزيز التواصل مع القط( اع الخاص مع برنامج المشغل االقتصادي المعتمدAEO من خالل )

 االستفادة من إدارة العالقات مع العمالء،

  دعم مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة في سلسلة التوريد من أجل االستفادة من برامج

 ( إلى أقصى حد ممكن.AEOالمشغل االقتصادي المعتمد )

    OIC/COMCEC/34-18/(D9))المرجع: رقم الوثيقة  
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من الدول األعضاء المسجلة في مجموعة عمل الكومسيك المعنية بالتجارة بحضور طلبت  -32

في أنقرة  2019مارس/آذار  7االجتماع الثالث عشر لمجموعة عمل الكومسيك للتجارة الذي سيُعقد في 

تحت عنوان "زيادة إتاحة المعلومات للجمارك في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي" 

في أنقرة تحت عنوان "تيسير  2019أكتوبر/تشرين األول  24واالجتماع الرابع عشر والمزمع عقده في 

لى اتفاقية تيسير تجارة الترانزيت في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي مع التركيز ع

كما طلبت من الدول األعضاء التي لم تسجل بعد بمجموعة  "،( لمنظمة التجارة العالمية TFAالتجارة )

 عمل الكومسيك المعنية بالتجارة بالتسجيل. 

اللجنة على الجهود المبذولة من دولة سورينام والمركز اإلسالمي لتنمية التجارة كما أثنت  -33

ضمن الدعوة الرابعة القتراح المشاريع في إطار تمويل  2017للتنفيذ الناجح للمشاريع التالية في العام 

 مشاريع الكومسيك:

  خدمات دعم ستقوم سورينام بالتعاون مع غيانا وتركيا بتنفيذ المشروع بعنوان "تعزيز

 المشاريع الصغيرة والمتوسطة في سورينام وغيانا للمشاركة في سالسل القيمة العالمية"،

  المشروع بعنوان "تيسير التجارة: تحديد الحواجز غير الجمركية في ما بين الدول األعضاء

اون في منظمة التعاون اإلسالمي" سيتم تنفيذه عن طريق المركز اإلسالمي لتنمية التجارة بالتع

 مع مملكة المغرب والسنغال وجمهورية مصر العربية.

 

اللجنة على الجهود المبذولة من دول المغرب ونيجيريا والسودان ومعهد كما أثنت  -34

ضمن  2018المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية في المشاريع التالية المقرر تنفيذها في العام 

 مويل مشاريع الكومسيك: الدعوة الخامسة القتراح المشاريع في إطار ت

  دراسة الجدوى حول قابلية التشغيل البيني ألنظمة النافذة الواحدة المختارة »المشروع بعنوان

جاري تنفيذه من قبل المغرب بالتعاون مع الكاميرون « في منطقة منظمة التعاون اإلسالمي

 وتونس،

 اإلسالمي من خالل تحسين  المشروع بعنوان "تعزيز التجارة البينية في دول منظمة التعاون

تدابير تيسير التجارة في منطقة منظمة التعاون اإلسالمي" والجاري تنفيذه من قبل نيجيريا 

 بالتعاون مع المغرب وإندونيسيا،

  تعزيز القدرات المؤسسية لنظم النافذة الواحدة في الدول األعضاء في »المشروع بعنوان

ه من قبل السودان بالتعاون مع أربع دول أخرى والجاري تنفيذ« منظمة التعاون اإلسالمي

 أعضاء بالمنظمة،

  مواءمة معايير الحالل الوطنية مع معايير الحالل لمنظمة التعاون »المشروع بعنوان

والجاري تنفيذه من قبل معهد « اإلسالمي/معهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية

 دولة من الدول األعضاء. 20المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية بالتعاون مع 

 

األعضاء المعنية بالمشاركة الفعالة في األنشطة الُمقرر تنظيمها الدول طلبت اللجنة من  -35

بواسطة مكتب تنسيق الكومسيك، ومركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب 

(، ومجموعة البنك اإلسالمي ICDT(، والمركز اإلسالمي لتنمية التجارة)SESRICللدول اإلسالمية )

لتجارة اإلسالمية(، والغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة والزراعة، ومعهد للتنمية )مؤسسة تمويل ا

هذه المؤسسات إلى إرسال دعوات ودعت المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية في مجال التجارة 

 إلى الدول األعضاء قبل مدة كافية من االجتماعات لضمان مشاركتهم الفعالة.
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ً بأن مركز الغأخذت  -36 رفة اإلسالمية للمعلومات والبحث في جمهورية إيران اللجنة علما

اإلسالمية سيعقد ورشة عمل مشتركة مع مركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية 

أثر استراتيجيات ريادة األعمال على تنمية الشركات الصغيرة »والتدريب للدول اإلسالمية حول 

 .2019خالل عام « والمتوسطة

ا للمملكة المغربية الستضافتها وللمركز اإلسالمي لتنمية التجارة على عن تقديرهعبرت  -37

تنظيم اجتماع الخبراء الرفيع المستوى حول "عقبات االستثمارات الرئيسية وتيسير االستثمار في 

 في الدار البيضاء بالمملكة المغربية. 2018يناير/كانون الثاني  25و  24إفريقيا" في 

 التجارية بين الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي( نظام األفضلية 1

اللجنة الدول األعضاء التي لم توقع أو تصدق بعد على اتفاقات نظام األفضلية التجارية  دعت -38

بين الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، وهي االتفاقية اإلطارية والبروتوكول المتعلق 

 عد المنشأ، إلى القيام بذلك في أقرب وقت ممكن.بنظام التعريفات التفضيلية وقوا

اللجنة بتقديم قوائم االمتيازات المحدّثة إلى أمانة لجنة المفاوضات التجارية بواسطة رحبت  -39

تركيا وماليزيا وبنغالديش وباكستان واألردن وجمهورية إيران اإلسالمية والمغرب وأمانة مجلس 

اء الستة، وهي المملكة العربية السعودية والكويت واإلمارات التعاون الخليجي نيابة عن البلدان األعض

من أمانة لجنة التفاوض التجاري أن تتواصل مع وطلبت العربية المتحدة وقطر والبحرين وعمان، 

الدول األعضاء المشاركة المعنية لضمان تقديمها لقوائم االمتياز بنفس الصيغة وتعميمها على الدول 

 األعضاء المعنية. 

باإلخطار المقدم من باكستان وبنجالديش واألردن والمغرب وتركيا إلى أمانة لجنة  رحيبالت -40

( بشأن التدابير الداخلية ذات الصلة التي يتعين اتخاذها لتنفيذ قواعد المنشأ TNCالمفاوضات التجارية )

(، ومطالبة TPS-OICلنظام األفضلية التجارية فيما بين الدول األعضاء بمنظمة التعاون اإلسالمي )

الدول األعضاء المشاركة األخرى بإخطار أمانة لجنة المفاوضات التجارية بالتدابير الداخلية ذات 

الصلة التي يتعين اتخاذها لتنفيذ قواعد المنشأ لنظام األفضلية التجارية فيما بين الدول األعضاء 

 بمنظمة التعاون اإلسالمي في أقرب وقت ممكن. 

ورشة عمل حول نظام األفضلية التجارية »سودان حول استضافة بعرض جمهورية ال رحبت -41

وجمهورية  2018ديسمبر/كانون األول  18-17في الخرطوم يومي « لمنظمة التعاون اإلسالمي

سورينام لتنظيم ورشة عمل حول "نظام األفضلية التجارية لمنظمة التعاون اإلسالمي والحلول 

 ، وبتعاون وثيق مع أمانة لجنة المفاوضات التجارية.2019التجارية البينية" في باراماريبو في 

اللجنة من المركز اإلسالمي لتنمية التجارة، ومكتب تنسيق الكومسيك، البنك اإلسالمي طلبت  -42

للتنمية ومؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي األخرى ذات الصلة االستمرار في تنظيم أنشطة زيادة 

 ظام األفضلية التجارية في منظمة التعاون اإلسالمي.الوعي وبناء القدرات في ما يتعلق بن
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 ( المعارض التجارية اإلسالمية2

اللجنة عن شكرها وتقديرها للدول األعضاء التالية الستضافتها لألسواق والمعارض عبرت  -43

 (:ICDTالتجارية اإلسالمية بالتعاون مع المركز اإلسالمي لتنمية التجارة )

  ( استضافة الجمهورية التركية والمركز اإلسالمي لتنمية التجارةICDT و معهد المواصفات  )

( لتنظيم "معرض الحالل الخامس لمنظمة التعاون SMIICوالمقاييس للدول اإلسالمية )

 ،2017نوفمبر/تشرين الثاني  25 - 23اإلسالمي" في اسطنبول في الفترة 

 استضافة دولة الكويت والمركز اإل( سالمي لتنمية التجارةICDT لتنظيم "النسخة االستثنائية  )

من المعرض التجاري للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي" في مدينة الكويت، 

 ،2018فبراير/شباط  10 - 6خالل المدة من 

 ( استضافة المملكة العربية السعودية والمركز اإلسالمي لتنمية التجارةICDT لتنظيم )

ة الثانية من معرض األثاث والتصميم الداخلي للدول األعضاء في منظمة التعاون "النسخ

و "المعرض الحادي عشر للصناعات الزراعية  2018مارس  16-13اإلسالمي" خالل الفترة 

في  2018مارس  23-20في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي" خالل المدة من 

 جدة،

 استضافة المملكة المغربية ( والمركز اإلسالمي لتنمية التجارةICDT لتنظيم "خدمات التعليم )

العالي الرابعة بين الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي" في الدار البيضاء في المدة 

 .2018أبريل/نيسان  29-26من 

 

ية اللجنة بعرض الدول األعضاء اآلتية الستضافة المعارض واألسواق التجارية اإلسالم رحبت -44

من الدول األعضاء  وطلبت 2019-2018بالتعاون مع المركز اإلسالمي لتنمية التجارة في المدة بين 

 حث القطاعات الخاصة والمؤسسات المعنية لديهم على المشاركة الفعالة في هذه الفعاليات:

  استضافة جمهورية تركيا "معرض الحالل السادس لمنظمة التعاون اإلسالمي" في اسطنبول

و "معرض الحالل السابع  2018ديسمبر/كانون األول  2نوفمبر/تشرين الثاني إلى  29في 

 2019ديسمبر/كانون األول  1نوفمبر/تشرين الثاني إلى  28لمنظمة التعاون اإلسالمي" في 

 ،SMIICبالتنسيق مع معهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية 

  الرابع لمنظمة التعاون اإلسالمي" في استضافة جمهورية ساحل العاج "المعرض الصحي

و"المنتدى والمعرض المعني  2018ديسمبر/كانون األول  9-7أبيدجان خالل الفترة من 

باالقتصاد االجتماعي والتضامني" بالتعاون مع مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية في أبيدجان 

 ،2019في الربع األول من العام 

 ستثنائية من معرض السياحة والحرف اليدوية للدول استضافة دولة الكويت "النسخة اال

و "معرض  2019مارس/آذار  8-5األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي" خالل الفترة من 

 12-8البناء والديكور للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي" خالل الفترة من 

 في مدينة الكويت، 2019أكتوبر/تشرين األول 

  استضافة المملكة العربية السعودية "المعرض الثاني عشر للصناعات الزراعية للدول

مارس/آذار  29إلى  26األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي" في جدة خالل الفترة من 

2019، 
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  "استضافة الجمهورية العراقية "معرض التجارة السادس عشر لمنظمة التعاون اإلسالمي

 ،2019أبريل/نيسان  13حتى  7من  في بغداد خالل الفترة

  استضافة المملكة المغربية معرض ومنتدى حول النقل واللوجستيات للدول األعضاء في

-9في الدار البيضاء خالل الفترة من  LogisMed 2019منظمة التعاون اإلسالمي بالتزامن مع 

 ؛2019أبريل/نيسان  11

 د البحري وبناء السفن ومصائد استضافة جمهورية بنغالديش الشعبية معرض االقتصا

 4-1األسماك في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي في داكا خالل الفترة من 

 ؛ 2019مايو/أيار 

  استضافة الجمهورية اإلسالمية اإليرانية "المعرض الثالث للسياحة للدول األعضاء في

 ؛2019منظمة التعاون اإلسالمي" في طهران في العام 

 دبي" في دبي  2020دولة اإلمارات العربية المتحدة معرض إكسبو العالمي "إكسبو  استضافة

 .2021إلى أبريل/نيسان  2020خالل الفترة من نوفمبر/تشرين الثاني 

 

أحاطت اللجنة علماً بعرض الجمهورية اإلسالمية اإليرانية بإقامة المعرض الدولي الثاني عشر  -45

بشكل « التوجه نحو الحالل، االتجاه العالمي الجديد»ؤتمر وم« للسياحة والقطاعات ذات العالقة

في « معرض الحالل األول في إيران»في طهران و  2019فبراير / شباط  15-12متزامن في الفترة 

 من الدول األعضاء  المشاركة الفعالة في تلك الفعاليات.وطلبت  2019نوفمبر / تشرين الثاني 

46-  ً طلبها إلى الدول األعضاء لتشجيع القطاع الخاص على المشاركة بنشاط  وكررت اللجنة أيضا

 في المعارض التجارية اإلسالمية.

( بمواصلة إقامة معارض ICDTاللجنة طلبها إلى المركز اإلسالمي لتنمية التجارة ) كما كررت -47

إلى دورات  خاصة بالقطاعات بالتعاون مع الدول األعضاء وتقديم تقارير مرحلية منتظمة بالمعارض

 الكومسيك.

 ( الدعم الفني المرتبط بمنظمة التجارة العالمية3

( والمركز IDBاللجنة عن شكرها وتقديرها إلى مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية )أعربت  -48

( على تنظيم الدورات التدريبية والندوات المتعلقة بمنظمة التجارة ICDTاإلسالمي لتنمية التجارة )

دول األعضاء، مؤكدة على الحاجة إلى مزيد من الفعالية في نشر لمعلومات حول العالمية لصالح ال

 الدورات التدريبية بين كافة لدول األعضاء. 

( إلى ICDT( والمركز اإلسالمي لتنمية التجارة )IDBاللجنة البنك اإلسالمي للتنمية ) دعت -49

طة بمنظمة التجارة العالمية مواصلة تقديم الدعم الفني للدول األعضاء بخصوص المشكالت المرتب

وإلى تعزيز جهودهم في تحفيز الدول األعضاء إلحداث تأثير في المفاوضات التجارية لمنظمة التجارة 

( والمركز اإلسالمي IDBمن البنك اإلسالمي للتنمية )وطلبت العالمية المتعلقة بالنظم االقتصادية لهم، 

لتعزيز القدرات البشرية والمؤسسية للدول األعضاء ( تضافر وتنسيق الجهود ICDTلتنمية التجارة )

في منظمة التعاون اإلسالمي، وذلك من أجل تيسير االندماج التام في النظام التجاري المتعدد األطراف 

 على أساس عادل ومنصف.
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اللجنة دول منظمة التعاون اإلسالمي األعضاء في منظمة التجارة العالمية إلى تقديم دعت  -50

ل منظمة التعاون اإلسالمي غير األعضاء في منظمة التجارة العالمية في إجراءات الدعم إلى دو

 انضمامهم إلى منظمة التجارة العالمية.

للمركز اإلسالمي لتنمية التجارة، واألمانة العامة لمنظمة التعاون أعربت اللجنة عن تقديرها   -51

اإلسالمي، ومكتب منظمة التعاون اإلسالمي في جنيف ومجموعة البنك اإلسالمي للتنمية لتنظيم 

ورشة عمل وإعداد دراسة حول "الخيارات العملية نحو زيادة تنسيق الدول األعضاء في منظمة 

ً التجارة العالمية"،  التعاون اإلسالمي في منظمة بالدراسة المذكورة أعاله التي أعدها  وأحيطت علما

من مجموعة البنك طلبت المركز اإلسالمي لتنمية التجارة ومجموعة البنك اإلسالمي للتنمية كما 

اإلسالمي للتنمية والمركز اإلسالمي لتنمية التجارة تعزيز جهودهما من أجل تنسيق أفضل مع منظمة 

المية كما طلبت من البعثات الدائمة للدول األعضاء المشاركة بنشاط في اجتماعات التنسيق التجارة الع

 في جنيف.

من مجموعة العمل المعنية بالتجارة في اجتماعاتها المقبلة، عند االقتضاء، مناقشة وطلبت  -52

اإلسالمي القضايا ذات الصلة بمنظمة التجارة العالمية ومكتب تنسيق الكومسيك بالتعاون مع البنك 

للتنمية والمركز اإلسالمي لتنمية التجارة للنظر في إمكانية تنظيم االجتماع الوزاري التشاوري ذي 

 على هامش الدورة الوزارية للكومسيك . الصلة بمنظمة التجارة العالمية

إلى دولة اإلمارات العربية المتحدة الستضافتها و المركز  وأعربت اللجنة عن تقديرها -53

( لتنظيم ورشة عمل حول ما بعد IDB( /البنك اإلسالمي للتنمية )ICDTتنمية التجارة)اإلسالمي ل

( للدول األعضاء في منظمة التعاون MC11المؤتمر الوزاري الحادي عشر لمنظمة التجارة العالمية )

 .2018نوفمبر  20-19اإلسالمي في دبي يومي 

تركية لتبادل الخبرات المتعلقة بعرض جمهورية باكستان اإلسالمية والجمهورية الورحبت  -54

بمنظمة التجارة العالمية مع الدول غير األعضاء في منظمة التجارة العالمية من خالل برامج التدريب 

 بالتعاون مع مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي ذات الصلة لتسهيل عملية انضمامها.

 

لتعاون اإلسالمي إلى دعم الدول األعضاء والمؤسسات ذات العالقة التابعة لمنظمة ا ودعت -55

الدول األعضاء التي تحتاج إلى المساعدة الفنية في مجال تيسير التجارة، بما فيها الجوانب الفنية 

 .والقانونية والمرتبطة بالبنية التحتية، فضالً عن تنفيذ اتفاقية منظمة التجارة العالمية لتيسير التجارة

 

 ( أنشطة تمويل التجارة4

ألنشطة تمويل التجارة وتشجيع وتطوير التجارة التي تقوم بها أعربت اللجنة عن تقديرها  -56

المؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة، وحشد التمويل من األسواق العالمية وشركاء التنمية 

بين  لتمويل العمليات التجارية في الدول األعضاء، بما من شأنه المساهمة بوصول التجارة البينية

 في المئة. 25الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي إلى 

بعمليات االعتماد والصرف المجمعة الصادرة عن المؤسسة الدولية اإلسالمية  ورحبت اللجنة -57

مليار دوالر  34.5مليار دوالر أمريكي و 43.9لتمويل التجارة في مجال تمويل التجارة التي بلغت 

مليار دوالر  4.9قيمة  2017أمريكي على التوالي، وبلغ إجمالي عمليات االعتماد والصرف في العام 

 وحتى اآلن.  2008مليار دوالر أمريكي على التوالي منذ إنشائها في العام  3.4أمريكي و



OIC/COMCEC/34-18/RES 
 

24 
 

تمويل المشاريع  (  فيITFCاللجنة على جهود المؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة )أثنت  -58

ً الصغيرة والمتوسطة والدول األعضاء األقل نمواً  بجهودها إزاء تنويع محفظتها وأحاطت علما

وتوسيع نطاق التمويل ليشمل التمويل اإلضافي للقطاع الزراعي مما عاد بأثر مباشر وبارز على 

 الفقر. زيادة اإلنتاجية وخلق فرص العمل وزيادة عائدات الصادرات والتخفيف من حدة

اللجنة الدول األعضاء الستكمال متطلبات العضوية لمؤسسات مجموعة البنك اإلسالمي دعت  -59

للتنمية )المؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة والمؤسسة اإلسالمية لتأمين االستثمار وائتمان 

 الصادرات(، كي يتسنى لمجموعة البنك اإلسالمي للتنمية تنفيذ واليتها بنجاح.

بمبادرات تعزيز النشاط التجاري وتطوير القدرات التي نفذتها المؤسسة يطت اللجنة علماً أح -60

(  ضمن برامجها العديدة البارزة بما في ذلك مبادرة دعم ITFCالدولية اإلسالمية لتمويل التجارة )

العربي ، والبرنامج (SPCA، والبرنامج الخاص آلسيا الوسطي )(AFTIASالتجارة للدول العربية )

(، وصندوق تنمية التجارة، وبرنامج غرب أفريقيا للمؤسسات AATBاإلفريقي لمد الجسور التجارية )

الصغيرة والمتوسطة ومنتدى تنمية التجارة بهدف تعزيز الوعي في القطاعات الخاصة حول أنشطة 

 المؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة.

ة من قبل مؤسسة تمويل التجارة اإلسالمية في تنفيذ برامج أحيطت اللجنة علماً بالجهود المبذول -61

التجارة المتكاملة للتنمية السلعية بما في ذلك برنامج تنمية القهوة في إندونيسيا، وبرنامج الربط العكسي 

  .في غينيا وبرنامج جسر القطن

ل التجارة في سبيل علماً بالجهود التي تبذلها المؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويكما أخذت اللجنة  -62

تنويع آليات التمويل اإلسالمية ودعم برامج التدريب المتعلقة بالتمويل اإلسالمي وتعزيز حلول 

 التمويل اإلسالمي في المحافل الدولية.

63-  ً ببرنامج بناء القدرات رفيع المستوى التابع للمؤسسة الدولية اإلسالمية أحيطت اللجنة علما

دم لبلدان رابطة الدول المستقلة وأفغانستان بشأن استقصاء معلومات ( والمقITFCلتمويل التجارة )

األسواق، وذلك ضمن برامج المساعدة الفنية المتعلقة بالتجارة، والمقدمة للدول األعضاء، ويدعو 

 مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي ذات الصلة إلى االنضمام ودعم هذه الجهود. 

سالمية لتنظيم اجتماع مجلس اإلدارة األول لبرنامج بمؤسسة تمويل التجارة اإل أشادتوإذ  -64

( في المغرب، والذي يدعو مؤسسة تمويل التجارة AATB"الجسور التجارية العربية اإلفريقية" )

اإلسالمية إلى مواصلة التنفيذ الناجح لخطة العمل من أجل تعزيز التدفقات التجارية بين المناطق 

ألعضاء في كال المنطقتين إلى دعم مؤسسة تمويل التجارة العربية واألفريقية، ودعت الدول ا

 اإلسالمية والتعاون معها لتنفيذ هذا البرنامج.

بجهود مؤسسة تمويل التجارة اإلسالمية لتنفيذ برنامج تخفيف سموم األفالتوكسين  أشادتوإذ  -65

 في غامبيا.

66-  ً االستثمار وائتمان بالجهود التي تبذلها المؤسسة اإلسالمية لتأمين أحيطت اللجنة علما

( باعتبارها مؤسسة التأمين االئتماني واالستثمار المتعددة األطراف الوحيدة في ICIECالصادرات)

 العالم التي توفر حلول التأمين وإعادة التأمين المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية. 
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67-  ً سسة اإلسالمية مع تقديرها بأن إجمالي التأمين التجاري المقدم من المؤأحيطت اللجنة علما

مليار دوالر أمريكي على مدى األعوام الخمسة  29( بلغ ICIECلتأمين االستثمار وائتمان الصادرات)

مليار دوالر أمريكي في المعامالت التجارية  11.27الماضية، وقد قامت المؤسسة بتسهيل 

 .2017واالستثمارات األجنبية المباشرة خالل العام 

ً مع الت -68 مركز »قدير بمبادرة مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية بعنوان أخذت اللجنة علما

بقيادة المؤسسة اإلسالمية لتأمين االستثمار وائتمان « استخبارات األعمال بمنظمة التعاون اإلسالمي

الصادرات وطلبت من مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية، وباألخص المؤسسة اإلسالمية لتأمين 

ت، البدء بتفعيل تلك المبادرة كبرنامج لمنظمة التعاون اإلسالمي تحت االستثمار وائتمان الصادرا

مظلة أحد المراكز اإلقليمية للبنك، وبالشراكة الوثيقة مع سيسريك والمؤسسات المعنية التابعة لمنظمة 

 التعاون اإلسالمي حسب مقتضى الحال.

 للدول اإلسالمية( أنشطة مرتبطة بالتجارة يقوم بها معهد المواصفات والمقاييس 5

( في مجال وضع المعايير، SMIICاللجنة بأنشطة معهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية )رحبت  -69

 والتوحيد القياسي، واالعتماد وأثرها على تيسير حركة التجارة ومشاريع بناء القدرات للدول األعضاء.

مهورية أوزبكستان بجمهورية ساحل العاج ودولة قطر وجمهورية كازاخستان وجرحبت  -70

، والتي زادت (SMIICبوصفها األعضاء الجدد في معهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية )

الدول األعضاء المعنية ودعت مراقبين  3دولة باإلضافة إلى  37عدد الدول األعضاء في المعهد إلى 

 القبول واالعتماد.لتصبح عضواً في المعهد وتشارك بنشاط في لجانها الفنية ومجالس 

بالظهور المتزايد لمعهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية وأعربت عن تقديرها ورحبت  -71

الدول األعضاء إلى تقديم الدعم لزيادة  دعتللمركز لتنظيم أنشطة بناء القدرات في مجال اختصاصه و

-جنة منظمة التجارة العالميةظهوره في المنتديات الدولية، ال سيما من خالل انضمامه كمراقب إلى ل

 (.TBTالحواجز الفنية أمام التجارة )

اللجنة الدول األعضاء إلى اعتماد واستخدام معايير منظمة التعاون اإلسالمي/معهد دعت  -72

( كمعاييرها الوطنية بهدف المساهمة في تنسيق SMIICالمواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية )

الدول األعضاء ذات الصلة وتدعو ة أمام التجارة بين الدول األعضاء، المعايير وإزالة الحواجز الفني

التي تستخدم معايير منظمة التعاون اإلسالمي/معهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية 

(SMIIC.اعتماد المعايير رسمياً وفقاً للمبادئ التوجيهية المعتمدة للمعهد ،) 

يا الستضافتها معهد المواصفات والمقاييس للدول لجمهورية ترك أعربت اللجنة عن تقديرها -73

نوفمبر/تشرين  25-23( في اسطنبول خالل الفترة WHS( لدعم قمة الحالل العالمية )SMIICاإلسالمية )

والتي ستعقد في الفترة « قمة الحالل العالمية»اللجنة الدول األعضاء للمشاركة في  ودعت 2017الثاني 

في اسطنبول تحت رعاية رئاسة  2018ديسمبر/كانون األول  2إلى نوفمبر/تشرين الثاني  29من 

 الجمهورية التركية.  

 SMCبتنظيم االجتماع األول لمجلس إدارة التوحيد القياسي  وأحيطت اللجنة علماً مع االرتياح -74

، واالجتماع األول إلدارة مجلس اعتماد معهد المواصفات والمقاييس 2018يونيو/حزيران   27-26في 

، واالجتماع الثاني الذي عقدته إدارة مجلس 2018فبراير/شباط  27-26( في SMIICللدول اإلسالمية )
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يونيو/حزيران  29 - 28( في SMIIC-ACاعتماد معهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية )

 19( في SMIICواالجتماع الخامس لمجلس مقاييس  معهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية )

 في اسطنبول، تركيا.  2018أبريل/نيسان  20 –

 (6تعزيز دور القطاع الخاص في التعاون االقتصادي )بند جدول األعمال: 

اللجنة جهود الغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة والزراعة في تنظيم المنتديات  سجلت -75

العمل بغرض تعزيز دور القطاع والبرامج التدريبية واللقاءات  بين رجال األعمال والندوات وورش 

 الخاص في توسيع شبكته والرفع من أنشطته التجارية وفرص االستثمار.

اللجنة غرف التجارة في الدول األعضاء على المشاركة الفعالة في أنشطة الغرفة حثت  -76

 اإلسالمية للتجارة والصناعة والزراعة.

77-  ً ة إلى ريادة األعمال في مجال بتنظيم برنامج تدريبي حول "الدعوأُحيطت اللجنة علما

، 2018أبريل/نيسان  25-23التكنولوجيا وإدارة حاضنات األعمال وحدائق التكنولوجيا" في الفترة من 

 في اسطنبول، جمهورية تركيا.

باألنشطة التالية، والمقرر أن تنظمها الغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة أُحيطت اللجنة علماً  -78

القطاع الخاص في الدول األعضاء إلى المشاركة الفعالة في األنشطة عت ود(، ICCIAوالزراعة )

 التالية:

  اجتماع القطاع الخاص في الدول األعضاء/منتدى التبادل التجاري السابع عشر الذي سيعقد

 ،2019في العام 

  2019منتدى سيدات األعمال في الدول اإلسالمية العاشر والمقرر انعقاده في العام، 

  بشأن النهوض بالصناعات  2019ورشة عمل/برنامج تدريبي متخصص والمقرر عقده في

المنزلية من خالل الشركات الصغيرة والمتوسطة؛ توسيع نطاق المشاريع القائمة من خالل 

 تطوير المهارات واستكشاف الوجهات للسياحة الصحية

 المياه والغذاء والطاقة  ورشة عمل حول تعزيز النمو األخضر والتكنولوجيا في الربط بين

التحديات والفرص التي ستعقد في النصف األول من العام  -لدول منظمة التعاون اإلسالمي 

2019، 

  2019منتدى الغرف التجارية لمنظمة التعاون اإلسالمي المزمع عقده في العام. 

 

مشروعاً  44أخذت اللجنة علماً بأن ذراع القطاع الخاص بالبنك اإلسالمي للتنمية قدم تمويالً إلى  -79

 .2017مليون دوالر عام  910دولة بقيمة إجمالية قدرها  18تنموياً في القطاع الخاص في 

ربعين باإلشارة إلى القرار ذي الصلة للدورة الثالثة والثالثين للكومسيك واالجتماع الخامس واأل -80

لمجلس وزراء الخارجية، رحبت اللجنة بالتطورات األخيرة والمتعلقة باإلعدادات الفنية وتنظيم 

بشأن إقامة مركز تحكيم  2018يوليو/تموز  9و  2018أبريل/نيسان  13اجتماعين لفريق العمل في 

في اسطنبول خاص بمنظمة التعاون اإلسالمي وتابع للغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة والزراعة 

( والغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة TOBBمن قبل اتحاد الغرف والتبادل السلعي التركي )
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وضع اللمسات األخيرة على التحضيرات الفنية لتشغيل مركز التحكيم  وطلبت منهم ICCIAوالزراعة 

كما طلبت من الدول األعضاء تشجيع  2019التابع لمنظمة التعاون اإلسالمي في إسطنبول في العام 

 غرفها على المشاركة الفعالة في أنشطة  مركز التحكيم. 

 (7النهوض بوسائل النقل واالتصاالت )بند جدول األعمال: 

ً مع التقدير -81 بالجهود لعقد االجتماع الحادي عشر لمجموعة عمل النقل  وإذ تحيط علما

الجمهورية التركية، بالتركيز على موضوع "إدارة  في أنقرة، 2018مارس/آذار  15والمواصالت في 

ممرات النقل في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي: التحديات والحاالت ودروس 

 اللجنة بتوصيات السياسة التالية: رّحبت، ”السياسة

  تطوير/تحسين إطار قانوني ومؤسسي وتنظيمي تمكيني لضمان التنسيق والتعاون الفعالين

 الدول المعنية وتحقيق األهداف التي تتطلب اإلصالح.بين 

  التأكيد على أهمية وجود وحدة تنسيق/أمانة ممر مخصص لتيسير إدارة الممرات من خالل

 ضمان التواصل والتنسيق الدائم بين الدول المعنية.

  تعزيز تطوير إدارة ممر النقل بطريقة شاملة، والجمع بين التدابير الصارمة مثل البنية

التحتية والتدابير الناعمة مثل الدعم السياسي، والتشاور مع أصحاب المصلحة وبناء 

 القدرات.

  السعي للحصول على دعم من المنظمات الدولية ذات الصلة في المضي قدماً في إدارة الممر

 وبخاصٍة في المرحلة األولى من تطوير الممر. 

   OIC/COMCEC/34-18/(23))المرجع: رقم الوثيقة 

 

82-  ً وثّمنت انعقاد االجتماع الثاني عشر لمجموعة عمل النقل وفيما أُحيطت اللجنة علما

تخطيط في أنقرة تحت عنوان " 2018أكتوبر/تشرين األول  11واالتصاالت التابعة للكومسيك في 

اللجنة رحبت " البنية التحتية للنقل الوطني في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي

 اآلتية المتعلقة بالسياسات:بالتوصيات 

  إلعداد وتنفيذ الخطط الرئيسية للنقل الوطني عن طريق األخذ في  مبادئ توجيهيةوضع

االعتبار أفضل الممارسات الدولية نحو وضع خطط وحلول لألراضي والنقل أكثر تكامالً 

 . استدامةو

  تحديد مؤشرات األداء الشاملة والرئيسية ذات الصلة للرصد والتقييم الفعال ألداء خطط النقل

 ونتائجها، وتقاسم النتائج مع أصحاب المصلحة المعنيين من القطاعين العام والخاص. 

  تحسين القدرة التخطيطية للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي وذلك من خالل

لمعاصرة مثل وضع رؤية مع مجموعة من األهداف االجتماعية تطبيق األساليب ا

 واالقتصادية.

  تحسين عملية تخطيط البنية التحتية للنقل الوطني وتشجيع الشراكات بين القطاعين العام

( على وجه الخصوص لتقييم االحتياجات وتشجيع االستثمارات والقيام PPPsوالخاص )

 بعمليات جيدة األداء والصيانة.

 OIC/COMCEC/34-18/(D24)رجع: رقم الوثيقة )الم 

من الدول األعضاء الُمسجلة في مجموعة عمل النقل واالتصاالت للكومسيك طلبت اللجنة  -83

المشاركة الفعالة في االجتماع الثالث عشر لمجموعة عمل النقل واالتصاالت للكومسيك الذي سيعقد 

تحت عنوان "تحسين تقييم مشروعات النقل في الدول اإلسالمية" فضالً عن  2019مارس/آذار  14في 
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تحسين إدارة عنوان "تحت  2019أكتوبر/تشرين األول  3االجتماع الرابع عشر والمزمع عقده في 

بجانب المخاطر في مشاريع الشراكات بين القطاعين العام والخاص للنقل في البُلدان اإلسالمية"، 

 عضاء التي لم تسجل بعد بالتسجيل في مجموعة عمل الكومسيك للنقل واالتصاالت.الدول األمطالبة 

اللجنة على جهود ساحل العاج بالتعاون مع بوركينا فاسو ومالي للتنفيذ الناجح لمشروع أثنت  -84

في إطار  2017بعنوان " رفع مستوى سالمة الطرق في ساحل العاج وبوركينا فاسو ومالي" في عام 

 عة القتراح المشاريع في إطار آلية الكومسيك لتمويل المشاريع.الدعوة الراب

اللجنة على الجهود المبذولة من دول غامبيا وإيران واألردن في المشروعات التالية كما أثنت  -85

ضمن الدعوة الخامسة القتراح المشاريع في إطار آلية الكومسيك لتمويل  2018والمقرر تنفيذها في عام 

 المشاريع: 

  قيام غامبيا بالتعاون مع نيجيريا والسنغال في تنفيذ المشروع بعنوان "تحليل أنظمة إدارة قواعد

 البيانات على الطرق في دول منظمة التعاون اإلسالمي الُمختارة" 

  قيام إيران بالتعاون مع أذربيجان وتركيا بتنفيذ المشروع بعنوان "دراسة جدوى لممر نقل

 القوقاز" -إيران 

  األردن بالتعاون مع العراق وتركيا المشروع الذي يحمل عنوان "دراسة جدوى إلعادة تنفيذ

 بناء خط السكك الحديدية الحجاز العثماني القديم"

جمهورية السودان الستضافة المؤتمر اإلسالمي الثاني لوزراء النقل في رحبت اللجنة بعرض  -86

الدول األعضاء واألجهزة والمؤسسات ذات الصلة في  ودعتفي الخرطوم بالسودان،  2019العام 

منظمة التعاون اإلسالمي، بما في ذلك األمانة العامة للكومسيك، إلى المشاركة الفعالة في هذه الفعالية 

 الهامة. 

ً اللجنة  أحيطتوإذ  -87 بالجهود التي تبذلها األمانة العامة لمنظمة التعاون اإلسالمي ومجموعة  علما

من األمانة العامة ومجموعة  طلبتي للتنمية من أجل تفعيل ممر سكة حديد دكار، والبنك اإلسالم

البنك اإلسالمي للتنمية إبالغ الدول األعضاء المعنية بشكل منتظم بالتقدم المحرز في تنفيذ المشروع 

 في منتديات منظمة التعاون اإلسالمي ذات الصلة.

األمر  وأحالتالمية حول ممر االزدهار العابر بمقترح جمهورية إيران اإلسأخذت اللجنة علماً  -88

 إلى مجموعة عمل الكومسيك ذات الصلة.

 (8تنمية قطاع سياحي مستدام وتنافسي )بند أجندة العمل: 

وثّمنت انعقاد االجتماع الحادي عشر لمجموعة عمل السياحة التابعة وفيما أحيطت اللجنة علماً  -89

ت عنوان "تطوير الوجهات واإلستراتيجيات المؤسسية في أنقرة تح 2018فبراير  15الكومسيك في 

بالتوصيات التالية المتعلقة ورحبت اللجنة في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي" 

 بالسياسات:

  التشجيع على إنشاء/تقوية منظمات إدارة الوجهات العامة والخاصة المحلية واإلقليمية

(DMOsمع تكليف المسؤوليات المتعلقة ) ،بتخطيط الوجهة وتطويرها وتسويقها وإدارتها 
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  تخطيط العرض والطلب وكذلك تحديد ومراقبة مؤشرات األداء الرئيسية لضمان تنمية

 السياحة المستدامة في الوجهة، 

 ( تشجيع التمويل الذاتي لمنظمات التسويقDMOs وتحسين الكفاءة وكذلك الشفافية في )

 استخدام وإدارة الموارد،

  الوجهات من خالل تشكيل التحالفات القُطرية لمنظمة التعاون اإلسالمي والتحالفات تعزيز

 مع أصحاب المصلحة الخارجيين.

 OIC/COMCEC/34-18/(D28))المرجع: رقم الوثيقة   

وفيما أحيطت اللجنة علماً وثّمنت انعقاد االجتماع الثاني عشر لمجموعة عمل السياحة التابعة  -90

في أنقرة تحت عنوان "استراتيجيات تسويق الوجهات للبُلدان  2018سبتمبر / أيلول  13الكومسيك في 

 بالتوصيات التالية المتعلقة بالسياسات:ورحبت اللجنة األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي" 

  مثل منظمات إدارة الوجهات( إنشاء/تمكين هيئة مركزيةDMO لوضع الوجهة في موضع )

ات المتنافسة، إلنشاء صورة للعالمة التجارية للوجهة السياحية، مرغوب فيه بين الوجه

ولتعزيز الوجهة من خالل استخدام أدوات مثل وسائل اإلعالم االجتماعية والتسويق الرقمي 

 والمعارض التجارية والعالقات العامة ومنظمات الرحالت التعريفية.

 مهرجانات، والمنتجات المناسبة يُعد تشجيع تطوير المنتجات الجديدة )أي الفعاليات، وال

األخرى( للتخفيف من اآلثار السلبية للموسمية والمخاطر المرتبطة باالعتماد على منتج واحد 

 أو سوق واحد.

  وإدارة وتنظيم قنوات التوزيع الحالية، وتطوير قنوات توزيع جديدة لمنع التبعية وتقليل عدم

هات وكذلك الوسطاء الدوليين، وإنشاء التماثل في القدرة بين أصحاب المصلحة في الوج

تحالفات استراتيجية مع أصحاب المصلحة الخارجيين والتي من شأنها أن تخلق تآزرات 

 للوجهة وغيرها من المتعاونين )مثل شركات الطيران، ومنظمي الفاعليات إلخ(.

  ، تعزيز جمع وتخزين وتحليل ونشر بيانات السوق عن خصائص الزائرين، والموسمية

أداء قنوات التوزيع، وأسواق المصدر، االتجاهات، إلخ، مع احترام سرية وخصوصية و

األفراد لتحسين الفعالية التسويقية ألصحاب المصلحة المقصودين وكذلك منظمات إدارة 

 الوجهات.

  استخدام المنصات الرقمية وتطبيقات الهاتف المحمول وتخصيص اهتمام خاص على قنوات

تحسين التجربة السياحية ومصداقية المعلومات والتفاعل بين الزائرين التواصل االجتماعي ل

 في تسويق الوجهة.

  OIC/COMCEC/34-18/(D29))المرجع: رقم الوثيقة   

اللجنة الدول األعضاء المسجلة في مجموعة العمل المعنية بالسياحة في الكومسيك دعت  -91

للمشاركة الفعالة في االجتماع الثالث عشر لمجموعة عمل الكومسيك المعنية بالسياحة والذي سيعقد 

في أنقرة تحت عنوان "استراتيجيات إدارة الوجهة المستدامة في الدول األعضاء  2019فبراير  13في 

في  2019منظمة التعاون اإلسالمي" واالجتماع الرابع عشر والمزمع عقده في سبتمبر/ أيلول   في

أنقرة تحت عنوان "تطوير ممرات سياحية متعددة الوجهات في الدول األعضاء في منظمة التعاون 

اإلسالمي"، مع دعوة الدول األعضاء التي لم تسجل بعد إلى التسجيل في مجموعة عمل الكومسيك 

 لسياحة.ل
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اللجنة على الجهود المبذولة من دول موزمبيق والسودان وغامبيا ومن مركز كما أثنت  -92

األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية في المشروعات التالية 

 ومسيك:ضمن الدعوة الرابعة القتراح المشاريع في إطار تمويل مشاريع الك 2017المقرر تنفيذها في 

  المشروع بعنوان "تعزيز قدرات العاملين في مجال السياحة الموائمة للمسلمين" سيتم تنفيذه

 بواسطة دولة موزمبيق بالتعاون مع مالي والسنغال،

  المشروع بعنوان "تعزيز قدرات عمالء ومنتجي الحرف اليدوية داخل الدول األعضاء في

بواسطة دولة السودان بالتعاون مع تشاد منظمة التعاون اإلسالمي" ولذي سيتم تنفيذه 

 وجيبوتي،

  ،المشروع بعنوان "تطوير برنامج تدريب واعتماد في مجال السياحة اإلسالمية، والسياحة

 والضيافة" والذي سيتم تنفيذه بواسطة دولة غامبيا بالتعاون نيجيريا والسنغال،

  المواءمة للمسلمين داخل المشروع بعنوان "برنامج تدريبي حول تطوير وتعزيز السياحة

الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي" والذي سيتم تنفيذه بواسطة مركز األبحاث 

 18( بالتعاون مع SESRICاإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية )

 دولة من الدول األعضاء.

نا فاسو ومالي وموزمبيق ومركز األبحاث اللجنة على الجهود المبذولة من دول بوركيكما أثنت  -93

( في المشروعات التالية SESRICاإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية )

ضمن الدعوة الخامسة القتراح المشاريع في إطار آلية الكومسيك لتمويل  2018والمقرر تنفيذها في عام 

 المشاريع: 

 ة قطاع السياحة ضد األزمات عن طريق االتصال" والذي المشروع بعنوان "تعزيز مرون

 سيتم تنفيذه بواسطة دولة بوركينا فاسو بالتعاون مع النيجر وساحل العاج

  المشروع بعنوان "التدريب على أزمة االتصاالت في مجال السياحة للبلدان األعضاء في

لة مالي بالتعاون مع أربعة منظمة التعاون اإلسالمي الُمختارة" والذي سيتم تنفيذه بواسطة دو

 دول أعضاء أخري

  المشروع بعنوان "السياحة المجتمعية من خالل الترويج لمواقع التراث للتخفيف من حدة

 الفقر" والذي سيتم تنفيذه بواسطة دولة موزمبيق بالتعاون مع أربعة دول أعضاء أخري

  ُلدان منظمة التعاون المشروع بعنوان :تحسين النظام البيئي للسياحة اإلسالمية في ب

اإلسالمي": "تطوير الوجهة والصناعة" والذي سيتم تنفيذه بواسطة مركز األبحاث اإلحصائية 

دولة من  13( بالتعاون من SESRICواالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية )

 الدول األعضاء.

( خالل المدة من ICTMلسياحة )بعقد الدورة العاشرة للمؤتمر اإلسالمي لوزراء ا رحبت اللجنة -94

على اختيار دكا/بنغالديش وجاباال/أذربيجان كمدن وأثنت في دكا/بنغالديش،  2018فبراير  5-7

 على التوالي. 2020و  2019السياحة لمنظمة التعاون اإلسالمي لعامي 
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95-  ً بتقرير االجتماع السادس لمنتدى منظمة التعاون اإلسالمي/كومسيك  أُحيطت اللجنة علما

في اسطنبول، بعنوان "التراث الثقافي  2018مارس / آذار  8للسياحة للقطاع الخاص الذي عقد في 

الدول دعت اللجنة كأداة للسياحة المستدامة في البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي" 

 في اسطنبول، تركيا. 2019الجتماع السابع للمنتدى الذي سيعقد في العام األعضاء للمشاركة في ا

الدول األعضاء إلى تشجيع المؤسسات ذات الصلة، وشركات السياحة ومشغلي دعت اللجنة  -96

الجوالت السياحية وغيرها على مواصلة جهودها من خالل، ومن بين أمور أخرى، تنظيم حمالت 

القدس الشريف لدعم الفلسطينيين المقيمين في القدس وإظهار التضامن ترويجية وجوالت إضافية إلى 

 معهم.

مؤتمر السياحة الصحية »وإذ أحيطت اللجنة علماً بعرض جمهورية إيران اإلسالمية الستضافة  -97

 من الدول األعضاء المشاركة بنشاط في هذه الفعالية.وطلبت  2019في « الخامس للبلدان اإلسالمية

 ماً مع التقدير بالمقترحات التالية المقدمة من مملكة البحرين: أحاطت اللجنة عل -98

  تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص بهدف تنويع المشروعات السياحية  واستقطاب

 المزيد من االستثمارات. 

 تحقيق أقصى درجات الكفاءة والفاعلية والمنافسة الدولية في القطاع السياحي 

 تتسم بالكفاءة وتعكس متطلبات العصر بما يضمن تدفق االستثمارات  تطوير التشريعات التي

 السياحية المحلية واألجنبية

  تعزيز التنسيق والتعاون اإلقليمي من أجل توظيف مواقع التراث الثقافي والمحميات الطبيعية

 كعناصر جذب سياحية.

 (9زيادة إنتاجية القطاع الزراعي واستدامة األمن الغذائي )بند جدول األعمال: 

بعقد االجتماع الحادي عشر لمجموعة عمل الكومسيك للزراعة  إذ تحيط اللجنة علماً مع التقدير -99

في أنقرة تحت عنوان "تحسين أداء السوق الزراعية: تطوير نظم معلومات  2018فبراير/شباط  22في 

 بالتوصيات التالية المتعلقة بالسياسات:ورحبت اللجنة زراعية"، السوق ال

  تصميم نظم معلومات السوق )إم آي إس( من خالل تقييم ومراجعة أصحاب المصلحة

 المستهدفين بدعم متواصل للميزانية وإطار فعال للرصد والتقييم،

 فة إلى الموضوعات بناء القدرات الكافية لرصد المخزون وتحليل االتجاهات والتنبؤ باإلضا

األخرى ذات الصلة بخالف توفير معلومات عن األسعار لتحسين أداء نظام معلومات 

 السوق،

  ربط نظام المعلومات السوقي بالمؤسسات الداعمة للسوق األخرى و/أو أدوات إدارة

 المخاطر األخرى لزيادة المنافع المتبادلة،

 بين أصحاب المصلحة الرئيسيين وضمان  تشكيل اآلليات/المنصات الالزمة لتحسين التنسيق

 المراجعة الفعالة لجودة المعلومات المقدمة.

   OIC/COMCEC/34-18/(D35))المرجع: رقم الوثيقة   
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100-  ً وثّمنت انعقاد االجتماع الثاني عشر لمجموعة عمل الكومسيك وفيما أحيطت اللجنة علما

تحت عنوان "تحليل هياكل تجارة األغذية الزراعية من أجل  2018سبتمبر / أيلول  20للزراعة في 

رحبت تعزيز شبكات تجارة األغذية الزراعية بين الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي" 

 اللجنة بالتوصيات التالية المتعلقة بالسياسات;

 ة واإلقليميتطوير وتنفيذ خطط الوصول إلى األسواق التفضيلية واالتفاقات التجارية البيني 

)نظام األفضليات التجارية بين الدول األعضاء في منظمة التعاون  TPS-OIC)مثل 

 اإلسالمي(( بهدف المساهمة في تطوير التجارة الزراعية التعاونية والمستدامة،

  بناء القدرة لجانب اإلمداد وتنمية القدرة على تنمية جانب الطلب عن طريق ترشيد التدابير

( لبنية هيكلية زراعية مستدامة بين الدول األعضاء في منظمة NTMsغير الجمركية )

 التعاون اإلسالمي،

  تطوير وزيادة االتصالية االقتصادية وكذلك الربط المادي والمعلومات لتقليل تكاليف التجارة

 في أسواق التجارة الزراعية من أجل تنمية تجارة زراعية مستدامة.

 /  OIC/COMCEC/34-18/(D36))المرجع:  رقم الوثيقة 

اللجنة الدول األعضاء المسجلة في مجموعة عمل الكومسيك للزراعة للمشاركة الفعالة  دعت -101

 2019فبراير / شباط  21في االجتماع الثالث عشر لمجموعة عمل الكومسيك للزراعة والذي سيعقد في 

تجارة الزراعية البينية" واالجتماع في أنقرة تحت عنوان "مراجعة سياسات التجارة الزراعية لتعزيز ال

في أنقرة تحت عنوان "زيادة مرونة النظم  2019سبتمبر / أيلول  12الرابع عشر والمزمع عقده في 

الغذائية في الدول اإلسالمية في مواجهة األزمات الغذائية المستقبلية"، مع دعوة الدول األعضاء التي 

 لكومسيك للزراعة.لم تسجل بعد إلى التسجيل في مجموعة عمل ا

اللجنة على الجهود المبذولة من دول غامبيا وإندونيسيا في المشروعات التالية والمقرر كما أثنت  -102

 ضمن الدعوة الرابعة القتراح المشاريع في إطار تمويل مشاريع الكومسيك: 2017تنفيذها في 

  أسباب المعيشة المشروع بعنوان "تقليل الفاقد من مزروعات الحبوب بعد الحصاد لتحسين

 في المناطق الريفية" والذي سيتم تنفيذه بواسطة دولة غامبيا بالتعاون مع إندونيسيا ونيجيريا.

  المشروع بعنوان "تحسين دخل المزارعين أصحاب الحقول الصغيرة والمتوسطة في الدول

يتم تنفيذه األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي من خالل تقليل الفاقد من اإلنتاج الحيواني" س

بواسطة دولة إندونيسيا بالتعاون مع بروناي دار السالم وجمهورية مصر العربية وماليزيا 

 والسودان.

الجهود المبذولة من قبل إندونيسيا وتركيا في المشروعات التالية والمقرر كما أثنت اللجنة على  -103

آلية الكومسيك لتمويل ضمن الدعوة الخامسة القتراح المشاريع في إطار  2018تنفيذها في عام 

 المشاريع:

  المشروع بعنوان "تطوير نظام معلومات السوق الزراعية لمزارعي البستنة" والذي سيتم

 تنفيذه بواسطة دولة إندونيسيا بالتعاون مع ست دول أخري من الدول األعضاء.
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 ات تقوم تركيا بالتعاون مع فلسطين والمغرب وتونس بتنفيذ المشروع بعنوان "تحسين خدم

 إرشاد الري الزراعي".

جمهورية تركيا المتجدد الستضافة المؤتمر الوزاري الثامن لمنظمة رحبت اللجنة بعرض  -104

في  2019المؤتمر اإلسالمي المعني باألمن الغذائي والتنمية الزراعية في الربع األخير من عام 

اسطنبول، ودعت اللجنة الدول األعضاء واألجهزة والمؤسسات ذات الصلة في منظمة التعاون 

 اإلسالمي، بما في ذلك األمانة العامة للكومسيك، إلى المشاركة الفعالة في هذه الفاعلية الهامة.

 (10 التخفيف من حدة الفقر )بند جدول األعمال:

ً وثّمنت  -105 انعقاد االجتماع الحادي عشر لمجموعة عمل الكومسيك وفيما أحيطت اللجنة علما

في أنقرة تحت عنوان "جودة التعليم في الدول األعضاء  2018أبريل / نيسان  5لتخفيف حدة الفقر في 

 بالتوصيات التالية المتعلقة بالسياسات:ورحبت اللجنة في منظمة التعاون اإلسالمي" 

  ُدرسون في المدارس التي تخدم ذوي االحتياجات زيادة كم ونوعية المعلمين، ال سيما ممن ي

الخاصة والفقراء من خالل تحسين معدالت األجور، والتدخالت التربوية، وحوافز األداء، 

 والتدريب، وإصالح المناهج الدراسية،

  زيادة فعالية التعليم والتعلم من خالل اعتماد ونشر استخدام نماذج جديدة مبنية على تكنولوجيا

 واالتصاالت المعلومات

  تعزيز فرص التعلم األفضل في مرحلة الطفولة المبكرة من خالل االلتحاق بالتعليم قبل

 االبتدائي بأسعار ميسورة،

 ،ضمان العالمية التقدمية لتقليص الفجوة بين األغنياء والفقراء في مخرجات التعلم 

 بة تعليم أطفالهم تعزيز وتدعيم الُمساءلة من خالل مشاركة الوالدين وإشراكهم في مراق

 وتكثيف التفاعل بين الوالدين والمدرس لتحسين عملية تقديم التعليم.

  OIC/COMCEC/34-18/(D40))المرجع: رقم الوثيقة  

ً وثّمنت  -106 عقد االجتماع الثاني عشر لمجموعة عمل الكومسيك وفيما أحيطت اللجنة علما

في أنقرة، بالتركيز تحت عنوان "تنمية  2018أكتوبر / تشرين األول  4للتخفيف من حدة الفقر في 

بتوصيات  رحبت اللجنةالمهارات في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي: التعليم المهني"، 

 السياسة التالية:

  تحسين وصول الطالب/الشباب الفقراء إلى التعليم المهني من خالل إلغاء/تخفيض الرسوم

الدراسية الشهرية وتوفير المرافق الكافية )مثل اإلقامة( المدرسية، وتقديم خطط المنح 

 للطالب القادمين من المناطق النائية،

  مطابقة المهارات التي يتم تدريسها في مؤسسات التعليم والتدريب الفني والمهني مع

المتطلبات الصناعية من خالل تحديث المناهج العملية والموجهة حسب الطلب وتحسين 

لتعليم والتدريب الفني والمهني وكذلك إنشاء مركز تدريب داخل المنطقة مرافق مؤسسات ا

 الصناعية،

  زيادة كم ونوعية المعلمين في قطاع التعليم والتدريب الفني والمهني من خالل توفير برامج

 التطوير المهني واالرتباط الصناعي واالعتراف بعملهم على أساس أدائه،

 يب الفني والمهني زيادة الوعي حول التعليم والتدرTVET  واالعتراف االجتماعي لخريجيها
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من أجل زيادة االلتحاق بقطاعات التعليم والتدريب الفني والمهني وخلق فرص عمل جديدة 

 لخريجين مهرة.

   OIC/COMCEC/34-18/(D41))المرجع: رقم الوثيقة  

حدة الفقر  اللجنة الدول األعضاء التي سجلت في مجموعة عمل الكوميسك لتخفيفدعت  -107

 2019أبريل/ نيسان   4للمشاركة بفاعلية في االجتماع الثالث عشر لمجموعة العمل الذي سيعقد في 

في أنقرة تحت عنوان "الوصول إلى الخدمات الصحية في الدول األعضاء في منظمة التعاون 

سبتمبر /  26"، فضالً عن إلى االجتماع الرابع عشر المقرر عقده في نهج مؤيد للفقراء اإلسالمي" :

تحت شعار" وفيات األطفال واألمهات في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي"،  2019أيلول 

الدول األعضاء التي لم تسجل بعد إلى التسجيل في مجموعة عمل الكومسيك للتخفيف من  مع دعوة

 حدة الفقر.

اللجنة على الجهود المبذولة من دول ألبانيا وغامبيا وإندونيسيا وسورينام على نجاحها كما أثنت  -108

ضمن الدعوة الرابعة القتراح المشاريع في إطار تمويل مشاريع  2017في تنفيذ المشروعات التالية عام 

 الكومسيك:

 ي نفّذته ألبانيا المشروع بعنوان "وضع خارطة طريق لخدمة إسكان اجتماعي متكامل" والذ

 بالتعاون مع تركيا واندونيسيا،

  المشروع بعنوان "التدريب على ممارسة األعمال وإدارة المشروعات الصغيرة للنساء في

غامبيا والسنغال وسيراليون" والذي نفّذته بواسطة دولة غامبيا بالتعاون مع سيراليون 

 والسنغال،

 ية المستدامة لدعم الفقراء من خالل فتح قناة المشروع بعنوان "تعزيز سبل المعيشة المجتمع

التسويق من خالل التجارة اإللكترونية" والذي نفّذته إندونيسيا بالتعاون مع بنغالديش وماليزيا 

 وباكستان،

  المشروع بعنوان "التأهيل المهني لرعاية الطفولة في دول مختارة من منظمة التعاون

 بالتعاون مع نيجيريا وغيانا.والذي نفّذته دولة سورينام « اإلسالمي

اللجنة على الجهود المبذولة من دول غامبيا وإندونيسيا في المشروعات التالية كما أثنت  -109

ضمن الدعوة الخامسة القتراح المشاريع في إطار آلية الكومسيك لتمويل  2018الجاري تنفيذها في عام 

 المشاريع: 

 لمعلمين في البلدان المختارة من منظمة المشروع بعنوان "التدريب على ريادة األعمال ل

 التعاون اإلسالمي" والذي يجري تنفيذه من قبل غامبيا بالتعاون مع الكاميرون والسنغال.

  المشروع بعنوان "تحسين نظام خدمة النافذة الواحدة للحماية االجتماعية والحد من الفقر في

بواسطة إندونيسيا بالتعاون مع أذربيجان، بلدان منظمة التعاون اإلسالمي" والذي يتم تنفيذه 

 وباكستان وبنغالديش.
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i) صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية والبرنامج الخاص للتنمية في أفريقيا 

على الدول األعضاء التي ساهمت مؤخراً في صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية أثنت اللجنة  -110

ISFD من مجموعة  طلبتللدول األعضاء التي تعهد للصندوق بأن تلبي التزاماتها، كما  مؤكدة طلبها

البنك اإلسالمي للتنمية تقديم تقريرها إلى جلسة الكومسيك المقبلة حول ما يحدث من نقص في 

 الوصول إلى رأس المال المستهدف لصندوق التضامن اإلسالمي للتنمية.

عن الدورة الثالثة والثالثين للكومسيك حول  بالقرارات ذات الصلة الصادرة اإلشادة -111

مالحظات الدول األعضاء على تحسين أداء الصندوق في خدمة هدف التخفيف من وطأة الفقر وذلك 

من خالل جملة أمور منها زيادة قاعدة المشروع والتواصل مع الصندوق من خالل التركيز على عدد 

إلى صندوق  وتكرر طلبهامتوسطة الحجم، أكبر من المشاريع وخاصة المنحة مشاريع صغيرة/

( أن يأخذ هذه المالحظات بعين االعتبار أثناء تخطيط برامجه ISFDالتضامن اإلسالمي للتنمية )

 وأنشطته المستقبلية.

( حول صندوق التضامن اإلسالمي IDBبتقارير البنك اإلسالمي للتنمية ) أحيطت اللجنة علًما -112

( وتقر باالطالع على التقدم المحرز في SPDAالخاص لتنمية أفريقيا )( و البرنامج ISFDللتنمية )

( إعداد تقارير التقييم حول IDBالبرنامج الخاص لتنمية إفريقيا وتطلب من البنك اإلسالمي للتنمية )

( عند اكتمال مشاريعه، مع تقديم تفاصيل حول حالة تنفيذ SPDAالبرنامج الخاص لتنمية أفريقيا )

إطار هذه البرامج، بما في ذلك األهداف والشركاء والمستفيدين والنتائج والدروس  المشروعات في

المستفادة وما إلى ذلك وتقديمهم في المنتديات المعنية في منظمة التعاون اإلسالمي بما في ذلك 

 االجتماعات القادمة للكومسيك. 

للشركات الصغيرة  من صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية مواصلة سياسته الداعمةوتطلب  -113

 والمتوسطة.

( بزيادة جهوده لحشد الموارد ISFDاللجنة صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية ) كما طلبت -114

والدعوة من الموارد المختلفة بما في ذلك الموارد الحكومية وغير الحكومية والقطاع الخاص في 

 الدول األعضاء.

د الموارد من مؤسسات التمويل المختلفة اللجنة بجهود البنك اإلسالمي للتنمية في حشرحبت  -115

 لتنفيذ البرنامج الخاص لتنمية إفريقيا.

إلى القرارات ذات الصلة الصادرة في الدورتين الثانية والثالثين والثالثة والثالثين وباإلشارة  -116

 ( باالنتهاء من تخصيص التمويل IDBإلى البنك اإلسالمي للتنمية )كررت اللجنة طلبها للكومسيك، 

شروع بناء القدرات القائم به مركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول لم

 ( وذلك إلنجاز برنامج القطن في دول منظمة التعاون اإلسالمي بنجاح.SESRICاإلسالمية )

ii)  برنامج منظمة التعاون اإلسالمي للتعليم المهني والتدريب 

المتواصلة التي يبذلها مركز األبحاث اإلحصائية  للجهودتقديرها اللجنة عن أعربت  -117

واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية إزاء بدء وتنفيذ برامج بناء القدرات والدورات 
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التدريبية المتعددة في مختلف ميادين ومجاالت اهتمام الدول األعضاء بغية تعزيز القدرات وجودة 

المركز إلى حشد المزيد من الموارد المالية لتمويل دعت الدول، كما أداء الموارد البشرية في تلك 

 البرنامج.

الدول األعضاء إلى المشاركة ودعم برامج بناء القدرات المختلفة القائم عليها دعت اللجنة  -118

( في إطار SESRICمركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية )

 (.OIC-VETمة التعاون اإلسالمي للتعليم المهني والتدريب )برنامج منظ

مركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية طلبت اللجنة  -119

(SESRIC إجراء المزيد من البرامج التدريبية التي تركز على ريادة األعمال بما في ذلك ريادة)

 (. OIC-VETالتعاون اإلسالمي للتعليم المهني والتدريب المهني )األعمال للمرأة في إطار منظمة 

iii) تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 

 اطلعتإلى القرار ذي الصلة الصادر عن الدورة الثالثة والثالثين للكومسيك، وباإلشارة  -120

اللجنة على قائمة األنشطة ذات الصلة بأهداف التنمية المستدامة لمؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي 

ودعت التي أعدها مكتب تنسيق الكومسيك نحو تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في الدول األعضاء، 

عة والمشاركة الدول األعضاء والمؤسسات ذات الصلة التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي إلى المتاب

 في هذه األنشطة بفعالية.

طلبت اللجنة من مكتب تنسيق الكومسيك جمع األنشطة المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة  -121

المتعلقة بالمؤسسات التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي في مجاالت أهداف التنمية المستدامة ذات 

والمساواة بين الجنسين والعمل الكريم والنمو األولوية التي تغّطي الفقر والصحة والجوع والتعليم 

 االقتصادي والصناعة واالبتكار والبنية التحتية والتغيّر المناخي.

بالتقرير الذي قدمه مركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية أخذت اللجنة علماً مع التقدير  -122

مية المستدامة ذات األولوية واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية حول استطالع الميول ألهداف التن

في الدول األعضاء بمنظمة التعاون اإلسالمي، وتطلب من مركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية 

واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية إعداد تقرير سنوي حول التقدم الذي المحرز على مستوى 

ة ذات األولوية، وفقاُ لما قررته الدول منظمة التعاون اإلسالمي بصدد تحقيق أهداف التنمية المستدام

األعضاء، لتقديمه إلى الجلسات الوزارية للكومسيك، كما تطلب من مركز األبحاث اإلحصائية 

واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية إعطاء أهمية خاصة لتطوير القدرات اإلحصائية 

من إطار عمل برنامج بناء القدرات اإلحصائية للمكاتب اإلحصائية الوطنية في الدول األعضاء ض

 . StatCaBفي منظمة التعاون اإلسالمي 

 (11توطيد أواصر التعاون المالي )بند أجندة العمل: 

وثّمنت انعقاد االجتماع العاشر لمجموعة عمل الكومسيك للتعاون وفيما أحيطت اللجنة علماً  -123

في أنقرة تحت عنوان "دور الصكوك في أسواق رأس المال  2018مارس / آذار  29المالي في 

 بالتوصيات التالية المتعلقة بالسياسات:ورحبت اللجنة اإلسالمي" 
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  تطوير اإلطار القانوني والتنظيمي التمكيني ألسواق رأس المال اإلسالمية وتعزيز التعاون

 يئي إلصدار الصكوك.القوي بين أصحاب المصلحة الرئيسيين في السوق لتحسين النظام الب

  تطوير البنية التحتية لألسواق و اإلطار الضريبي الحالي لتعزيز إصدار الصكوك عند

 الحاجة. 

  ،تطوير قاعدة مستدامة للسيولة لدعم الطلب على األصول المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية

 وتسهيل تنويع أطراف السوق على جانب الطلب في سوق الصكوك.

  المستدام إلصدار الصكوك من القطاع الخاص من أجل تعزيز تنويع الصناعة تشجيع اإلمداد

 على جانب العرض وتوسيع منحنى العائد،

  ،تطوير عملية حوكمة سلسة متوافقة مع الشريعة لتيسير عملية تسريع إصدار الصكوك

وتحسين وضوح هياكل الصكوك، وتعزيز االبتكار في المنتجات، وبناء ثقة السوق، وزيادة 

 الوعي بالسوق بين ممارسي الصناعة.

   OIC/COMCEC/34-18/(D49))المرجع: رقم الوثيقة  

انعقاد االجتماع الحادي عشر لمجموعة عمل الكومسيك  وفيما أحيطت اللجنة علماً وثّمنت -124

في أنقرة تحت عنوان " إدارة الصناديق اإلسالمية"  2018أكتوبر / تشرين األول  25للتعاون المالي في 

 بالتوصيات التالية المتعلقة بالسياسات: ورحبت اللجنة 

  تطوير التدابير الرئيسية )تطوير الخطط الرئيسية واألنشطة الترويجية، إلخ( لدعم نظام

 إيكولوجي قابل لالستمرار للصناديق اإلسالمي،

  وضع أُطر تنظيمية وإشرافية وأطر قوية متوافقة مع الشريعة اإلسالمية لضمان االمتثال

 والنمو وحماية مصالح أصحاب المصلحة على وجه الخصوص،

 ،تشجيع إنشاء صناديق مؤسسية لزيادة الطلب على الصناديق اإلسالمية 

  تشجيع تطوير إطار ضريبي تيسيري لتأمين التزامات قوية من جانب العرض والطلب

 لتعزيز مكانة تنافسية للصناديق اإلسالمية.

 OIC/COMCEC/34-18/(D50))المرجع: رقم الوثيقة 

الدول األعضاء المسجلة في مجموعة عمل الكومسيك للتعاون المالي بحضور  دعت اللجنة -125

مارس / آذار  28االجتماع الثاني عشر لمجموعة عمل الكومسيك للتعاون المالي والذي سيعقد في 

في أنقرة تحت عنوان "تمويل البنية التحتية من خالل التمويل اإلسالمي" واالجتماع الثالث  2019

في أنقرة تحت عنوان "تحسين قطاع التكافل  2019أكتوبر / تشرين األول  17عشر والمزمع عقده في 

إلى  الدول األعضاء التي لم تسجل بعدمع دعوة في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي"، 

 التسجيل في مجموعة عمل الكومسيك للتعاون المالي.

الجهود المبذولة من دول نيجيريا وتركيا في المشروعات التالية والمقرر كما أثنت اللجنة على  -126

ضمن الدعوة الخامسة القتراح المشاريع في إطار آلية الكومسيك لتمويل  2018تنفيذها في عام 

 المشاريع:
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 ب والمبادئ التوجيهية بشأن إصدار الصكوك" والذي سيتم تنفيذه المشروع بعنوان "التدري

 بواسطة دولة نيجيريا بالتعاون مع غامبيا وتوجو،

  "المشروع بعنوان "تحسين حماية المستهلك المالي في دول منظمة التعاون اإلسالمي

 دولة من الدول األعضاء. 11والذي سيتم تنفيذه بواسطة دولة تركيا بمشاركة 

 

i)  منتدى بورصات منظمة التعاون اإلسالمي 

بتقرير االجتماع الثاني عشر لمنتدى بورصات منظمة التعاون اإلسالمي الذي رحبت اللجنة  -127

 في اسطنبول. 2018سبتمبر / أيلول  11استضافته بورصة اسطنبول في 

ً اللجنة  إذ أحيطتو -128 ات بقرار المنتدي حول إعادة تسمية المنتدي باسم "منتدي بورص علما

 (".OICEFمنظمة التعاون اإلسالمي )

علماً باإليجاز المقدم من منتدى بورصات منظمة التعاون اإلسالمي بجهود أحيطت اللجنة  -129

فريق العمل المعنّي بالمعادن الثمينة لتسريع مشروع بورصة الذهب لدول منظمة التعاون اإلسالمي، 

عبر االستفادة من البنية التحتية المطّورة حديثاً للتداول والحفظ في بورصة اسطنبول، وذلك كخطوة 

من أمانة المنتدى إحراز التقدم وطلبت تأسيس بورصة الذهب لدول منظمة التعاون اإلسالمي، سابقة ل

اإلعدادات الفنية لتأسيس بورصة الذهب لدول منظمة التعاون اإلسالمي وتقديم تقرير بذلك إلى الدورة 

 الخامسة والثالثين للكومسيك.

 

فعال لفريق عمل المنتدى المعنية الدول األعضاء المهتمة إلى تقديم الدعم الدعت اللجنة  -130

بالمعادن الثمينة لوضع اللمسات األخيرة على األعمال الضرورية من خالل تسريع عملية تنسيق 

 األطر التنظيمية.

بعرض بورصة اسطنبول التي تتولى األمانة لمنتدى بورصات الدول األعضاء  رحبت اللجنة -131

وطلبت في اسطنبول،  2019لث عشر للمنتدى في عام بمنظمة التعاون اإلسالمي باستضافة الملتقى الثا

 من جميع الدول األعضاء المشاركة الفعالة في هذا االجتماع. 

من بورصة اسطنبول بصفتها األمين العام لمنتدى بورصات الدول األعضاء  طلبت اللجنة -132

العمل من أجل تعزيز ( لمواصلة IDBبمنظمة التعاون اإلسالمي بالتعاون مع البنك اإلسالمي للتنمية )

( ومؤشراته الفرعية المحتملة وتطوير منتجات وخدمات S&P OIC/COMCEC Shariah 50مؤشر )

 فعالة تعتمد على المؤشر.
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من الدول األعضاء أن تدعم بنشاط مجموعة عمل المنتدى المعنية  كما طلبت اللجنة -133

 S&P OIC/COMCEC Shariahر )بالمؤشرات بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر، الترويج لمؤش

( ومؤشراته الفرعية المحتملة من خالل نشر المؤشر على المواقع اإللكترونية الرسمية 50

 لبورصاتهم.

ii)  التعاون فيما بين الجهات الرقابية على األسواق المالية 

بتقرير االجتماع السابع منتدى الجهات الرقابية على األسواق المالية التابع رحبت اللجنة  -134

نوفمبر / تشرين الثاني  8للكومسيك الذي استضافه مجلس أسواق رأس المال في جمهورية تركيا في 

 في أنقرة. 2018

بالجهود التي بذلتها مجموعات عمل منتدى الجهات الرقابية على األسواق رحبت اللجنة  -135

الدول ودعت المالية التابع للكومسيك والمعني ببناء القدرات وتطوير األسواق ومحو األمية المالية 

األعضاء إلى دعم جهود المنتدى من خالل المشاركة في اجتماعاته، واإلسهام في إنجاز واليات فرق 

 يين أشخاص بالتعاقد لمتابعة أعماله.العمل وتع

إلى القرار المتعلق الصادر عن الدورة الثالثة والثالثين للكومسيك، أحيطت اللجنة  واستذكاراً   -136

علًما بالبيان الموجز الذي قدمته األمانة العامة منتدى الجهات الرقابية على األسواق المالية التابع 

إللكترونية / بورصة الكومسيك العقارية بين األعضاء للكومسيك حول تأسيس المنصة العقارية ا

من المنتدى / أمانة المنتدى إنجاز التحضيرات وطلبت المهتمين في منظمة التعاون اإلسالمي. 

القانونية واإلدارية والتقنية لتأسيس لمنصة اإللكترونية العقارية للكومسيك/ بورصة الكومسيك 

 ثين للكومسيك.العقارية قبل الدورة الخامسة والثال

الجلسة الدول  دعتللقرار المتعلق الصادر عن الدورة الثالثة والثالثين للكومسيك،  واستذكاراً  -137

األعضاء المهتمة بالمشاركة بنشاط في تأسيس المنصة العقارية اإللكترونية / بورصة الكومسيك 

العقارية ودعتهم إلى تحديد الجهات الُمصرح لهم بها وإخطارهم ألمانة المنتدى قبل االجتماع الخامس 

 والثالثين الجتماع لجنة المتابعة التابعة للكومسيك.

بعرض مجلس األسواق المالية في تركيا التي تتولى األمانة العامة لمنتدى اللجنة رحبت   -138

، 2019الجهات الرقابية على األسواق المالية التابع للكومسيك باستضافة الملتقى الثامن للمنتدى في عام 

 من جميع الدول األعضاء المشاركة الفعالة في هذا الملتقى.وطلبت 
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iii) السلطات النقديةالتعاون بين المصارف المركزية و 

االجتماع السادس عشر للبنوك المركزية والسلطات المالية بالدول  ببيانأخذت اللجنة علماً  -139

ً ، 2018سبتمبر / أيلول   25-23األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي في المدة من   كما أخذت علما

 –ظمة التعاون اإلسالمي بقرار االجتماع المذكور لمواصلة أنشطته كـ "منتدى البنوك المركزية لمن

 الكومسيك." 

اللجنة بعرض البنك المركزي التركي، الذي يتولى األمانة  العامة لمنتدى البنوك ورحبت  -140

وطلبت ، 2019الكومسيك باستضافة االجتماع األول في عام  -المركزية في منظمة التعاون اإلسالمي 

 ماع. من جميع الدول األعضاء المشاركة الفعالة في هذا االجت

اللجنة برامج التدريب وبناء القدرات التي ينظمها مركز األبحاث اإلحصائية  أثنت -141

واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية بين البنوك المركزية والسلطات النقدية للدول 

 المركز بمواصلة تنظيم مثل هذه األنشطة للمؤسسات وطالبتاألعضاء في مختلف جوانب التعاون 

 ذات الصلة في الدول األعضاء.

تبادل اآلراء حول "تيسير التجارة: رفع كفاءة نظم إدارة المخاطر الجمركية في الدول األعضاء في 

 (12منظمة التعاون اإلسالمي" )بند جدول األعمال: 

تيسير التجارة: رفع كفاءة نظم إدارة المخاطر »بالتوصيات المتعلقة بالسياسات حول رحبت  -142

 الجمركية في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي." 

   OIC/COMCEC/34-18/(D8))المرجع: رقم الوثيقة  

 موضوع الدورة المقبلة لتبادل وجهات النظر

كموضوع لتبادل وجهات « تشجيع نظم الغذاء المستدامة في الدول اإلسالمية»اعتماد  قررت -143

من مجموعة عمل الكومسيك للزراعة في  وطلبتالنظر في الدورة الرابعة والثالثين للكومسيك 

اجتماعها الثالث عشر، بالتعاون مع مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي ذات الصلة، من أجل التوصل 

ت ملموسة بشأن السياسات المتعلقة بهذا الموضوع وتقديم تقرير عنها إلى الدورة الخامسة إلى توصيا

 والثالثين للكومسيك.

 (13تاريخ الدورة الخامسة والثالثين للكومسيك )بند جدول األعمال:  

في أنقرة  2019أبريل / نيسان  24-25عقد االجتماع الخامس والثالثين للجنة المتابعة في تقرر  -144

في اسطنبول  2019نوفمبر/تشرين الثاني  25-28بتركيا والدورة الخامسة والثالثين للكومسيك في الفترة 

 في تركيا.
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 (14ما يستجد من أعمال )البند: 

اللجنة البلدان األعضاء إلى التوقيع والمصادقة على النظام األساسي لمركز العمل  دعتو -145

 في باكو في أذربيجان.التابع لمنظمة التعاون اإلسالمي 

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

----------- 
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III 

 

 كومسيكلل الرابعة والثالثينالتقـــريــر الصادر عن الدورة 

 (2018نوفمبر/ تشرين الثاني  29-26)اسطنبول، 
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 األصل: باإلنجليزية

 

 تــقـــريــــر 

 الدورة الرابعة والثالثين 

 للجنة الدائمة للتعاون االقتصادي والتجاري 

 لمنظمة التعاون اإلسالمي.  

 (2018نوفمبر/تشرين الثاني  29 - 26)اسطنبول، 

 

انعقدت  الجلسة الرابعة والثالثون للجنة الدائمة للتعاون االقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون  -1

 في اسطنبول. 2018نوفمبر/تشرين الثاني  29إلى  26اإلسالمي )الكومسيك( في األيام من 

 

 وحضر الجلسة ممثلون عن الدول األعضاء التالية في منظمة التعاون اإلسالمي:  -2

 تان اإلسالميةجمهورية أفغانس -1

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية -2

 جمهورية أذربيجان -3

 مملكة البحرين -4

 جمهورية بنغالديش الشعبية -5

 جمهورية بنين -6

 بروناي دار السالم -7

 بوركينا فاسو -8

 جمهورية الكاميرون -9

 جمهورية كوت ديفوار -10

 جمهورية جيبوتي -11

 جمهورية مصر العربية -12

 جمهورية الغابون -13

 جمهورية غامبيا -14

 جمهورية غينيا -15

 جمهورية غينيا بيساو -16

 جمهورية غيانا التعاونية -17
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 جمهورية إندونيسيا -18

 جمهورية إيران اإلسالمية -19

 جمهورية العراق -20

 المملكة األردنية الهاشمية  -21

 دولة الكويت -22

 جمهورية قيرغزيا  -23

 ليبيا -24

 ماليزيا -25

 جمهورية مالي -26

 جمهورية موريتانيا اإلسالمية -27

 المملكة المغربية -28

 جمهورية النيجر  -29

 جمهورية نيجيريا االتحادية -30

 سلطنة ُعمان -31

 جمهورية باكستان اإلسالمية -32

 دولة فلسطين -33

 دولة قطر -34

 المملكة العربية السعودية -35

 جمهورية السنغال -36

 جمهورية سيراليون -37

 جمهورية الصومال -38

 جمهورية طاجيكستان -39

 جمهورية توغو -40

 الجمهورية التونسية -41

 الجمهورية التركية -42

 تركمانستانجمهورية  -43

 جمهورية أوغندا -44

 دولة اإلمارات العربية المتحدة  -45

 جمهورية أوزبكستان -46
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وشارك االتحاد الروسي ومملكة تايلند وجمهورية شمال قبرص التركية والبوسنة والهرسك في  -3

 الدورة كمراقبين.

 شاركت صربيا في الدورة بصفة ضيف. -4

مي ومكتب تنسيق الكومسيك، حضرت وباإلضافة إلى األمانة العامة لمنظمة التعاون اإلسال -5

 المؤسسات واألجهزة التالية التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي هذه الدورة:

 )سيسريك( مركز البحوث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية  -1

 المركز اإلسالمي لتنمية التجارة  -2

 اإلسالميةمركز األبحاث للتاريخ والفنون والثقافة  -3

 معهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية -4

 مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية -5

 الغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة والزراعة -6

 منظمة االتحاد اإلسالمي لمالكي البواخر -7

  منتدى الشباب اإلسالمي للحوار والتعاون -8

 اتحاد مقاولي البلدان اإلسالمية -9

 لوجياالجامعة اإلسالمية للتكنو -10

 اتحاد المؤسسات الوطنية لتمويل التنمية في الدول األعضاء في البنك اإلسالمي للتنمية -11

 مركز دراسات الحضارة اإلسالمية  -12

 

 حضر الجلسة الوزارية والجلسات الخاصة ممثلون من المنظمات الدولية التالية: -6

 مجموعة الدول الثماني النامية  -1

 التعاون االقتصاديبنك التجارة والتنمية التابع لمنظمة  -2

 مجلس التعاون الخليجي -3

 منظمة الجمارك العالمية -4

 منظمة التعاون االقتصادي للبحر األسود -5

 هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية  -6

 (1)ترفق نسخة من قائمة المشاركين في الرابعة والثالثين للكومسيك في الملحق رقم  

 

في الدورة الرابعة والثالثين للكومسيك قبل الجلسة الوزارية وذلك  ُعقد اجتماع كبار المسؤولين -7

برئاسة سعادة السفير صالح موتلو شان، الممثل الدائم للجمهورية  2018نوفمبر/تشرين الثاني  27و 26يومي 
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التركية لدى منظمة التعاون اإلسالمي. تداول المسؤولون خالل االجتماع بنود جدول األعمال، كما قاموا 

 إعداد مشروعات القرارات لتنظر فيها الجلسة الوزارية.ب

 

 الجلسة االفتتاحية

 

برئاسة   2018نوفمبر/تشرين الثاني  28أُقيم حفل افتتاح الدورة الرابعة والثالثين للكومسيك في  -8

 فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان، رئيس الجمهورية التركية ورئيس لجنة الكومسيك.

وفي معرض ترحيبه بالوفود المشاركة، أعرب فخامة الرئيس أردوغان عن أمنياته بأن تكون   -9

الجلسة مثمرة لكافة الدول األعضاء والعالم اإلسالمي والعالم أجمع. وأشار فخامة الرئيس إلى أنه طالما 

 هم أبداً. أن الفلسطينيين ملتزمون بالدفاع عن هدفهم الصالح، لن يتمكن الغزاة من تحقيق أهداف

وذكر فخامة الرئيس أن الحرب العالمية األولى قد حددت مصير الدول األعضاء في منظمة  -10

التعاون اإلسالمي. فعلى الرغم من مرور قرن على هذه الحرب، إال أن المنطقة ال تزال تمّر بصدمة شديدة 

 من جراء تأثيراتها.   

ة الملحة إلى إصالح نظام األمم المتحدة. واستكمل فخامة الرئيس أردوغان خطابه بتأكيد الحاج  -11

إلى القدرة على مواجهة المشاكل إلى حد كبير، حيث  -في شكلها الحالي-وأشار إلى أن األمم المتحدة تفتقر 

تحتفظ خمسة بلدان بالقدرة على إعاقة النظام باستخدام حق النقض، بغض النظر عن رغبات الدول األخرى 

 مم المتحدة. األعضاء واألمانة العامة لأل

شدد فخامة الرئيس على أهمية مكافحة اإلرهاب وعبّر عن حاجة العالم اإلسالمي إلى االعتراض  -12

على تدمير مدن الحضارة اإلسالمية البدائية وإنشاء دول إرهابية جديدة في المنطقة تحت غطاء تنظيم 

منظمات إرهابية مثل جماعة فتح هللا الدولة اإلسالمية )داعش( باإلضافة إلى إدانة تدمير مستقبلنا على يد 

 غولن، وحزب العمال الكردستاني، وتنظيم القاعدة، وجماعة بوكو حرام وتنظيم الشباب. 

كما قال فخامة الرئيس أردوغان إن الحدّ من مخاطر التعّرض للتوجهات العدائية فيما يخص  -13

التعامالت التجارية بين الدول االقتصاد يتطلب بداية صحيحة لتعزيز استخدام العمالت الوطنية في 

 األعضاء.

وفي مواجهة النزعات الحمائية المتزايدة والزيادات في التعرفة الجمركية، أشار فخامة الرئيس   -14

أردوغان إلى أن الحد من الحواجز غير الجمركية وتيسير اإلجراءات الجمركية سيؤدي إلى خلق انفتاح 

ل نجاة. وفي هذا الصدد، أشار فخامة الرئيس  إلى أهمية موضوع جديد للتجارة العالمية، وسيكون بمثابة حب

جلسة وجهات النظر لهذا العام بعنوان: تيسير التجارة: تحسين أنظمة إدارة المخاطر الجمركية في الدول 

 األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي.
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ثل نظام األفضلية كما سلّط فخامة الرئيس الضوء على أهمية بعض مشاريع الكومسيك الجوهرية م -15

(، وبورصات الذهب، والتبادل العقاري، ومركز التحكيم التابع لمنظمة التعاون TPS-OICالتجارية )

اإلسالمي.  شدّد فخامة الرئيس أردوغان على الحاجة  إلى  تسريع اإلجراءات لتلك المبادرات وأعلم 

تنسيق الوطني فيما يخص شؤون المشاركين بأن تركيا قامت بتأسيس لجنة على المستوى الوزاري لل

 الكومسيك.

وفي ختام كلمته، أعرب فخامة الرئيس أردوغان  عن أمله في أن تساهم كل هذه الجهود الرامية  -16

إلى تعزيز تعاوننا، كدول أعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي والكومسيك، في النهوض بالتعاون بين 

 الدول الشقيقة وزيادة ازدهار األمة. 

 (2سخة من نص الكلمة الختامية لفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان في الملحق )مرفق ن 

وفي أعقاب الكلمة االفتتاحية التي ألقاها فخامة الرئيس أردوغان، قدّم األمين العام لمنظمة التعاون  -17

 االفتتاحية. اإلسالمي كلمته في الجلسة 

وتقدم سعادة الدكتور يوسف العثيمين، األمين العام لمنظمة التعاون اإلسالمي بالشكر إلى حكومة  -18

الجمهورية التركية على حفاوة ضيافتها والترتيبات المتميزة التي قامت بها إلنجاح هذه الفعالية السنوية. 

المشاريع التجارية واالستثمارية وأشار سعادة الدكتور يوسف العثيمين إلى أنه ال شك في أن تحديد أولويات 

سيسهم في سد الفجوة الحالية في نموذج التنمية للبلدان األعضاء، وبخاصٍة أنها تهدف إلى الحد من البطالة 

المتزايدة بين الشباب والشرائح المستضعفة في البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي.  كما شدّد 

ى أن تحديد أولويات المشاريع التجارية واالستثمارية سيساعد أيضاً في سعادة الدكتور يوسف العثيمين عل

 تخفيف األزمات الحالية الناجمة عن تزايد هجرة الشباب إلى خارج منطقة منظمة التعاون اإلسالمي.  

وأعرب سعادة الدكتور عن ثنائه لجميع الدول األعضاء التي واصلت دعمها لمختلف أنشطة   -19

 المي. منظمة التعاون اإلس

 (3)ترفق نسخة من كلمة سعادة األمين العام لمنظمة التعاون اإلسالمي في الملحق رقم  

وقدم رؤساء وفود كل من الغابون وإندونيسيا وقطر خطاباتهم خالل الجلسة االفتتاحية. وثّمنوا  -20

ا بالشكر الدعم المستمر المقدم على مدى سنوات من جانب الحكومة التركية ألنشطة الكومسيك، وتقدمو

من فخامة الرئيس أردوغان على قيادته الحكيمة وتوجيهاته الداعمة لتعزيز التعاون االقتصادي والتجاري 

بين الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي. وتأكيداً على أهمية تعزيز كفاءة نظم إدارة المخاطر 

حاجة إلى تحسين التكامل اإلقليمي وتحديث الجمركية لتيسير التجارة في الدول األعضاء، فقد أكدوا على ال

 األنظمة الجمركية  والتحويل الرقمي وتبادل المعرفة في مختلف المجاالت.

كما قدم سعادة الدكتور بندر م. ح. حجار، رئيس مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية، كلمة خالل  -21

عضاء على دعمها الدائم ألنشطة حفل االفتتاح. وأعرب سعادة الدكتور حجار عن شكره وتقديره للدول األ



OIC/COMCEC/34-18/REP 

 

48 
 

مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية.  وأعلم سعادة الدكتور حجار الوفود المشاركة بأن البنك اإلسالمي للتنمية 

والذي يقوم على رؤية البنك اإلسالمي للتنمية وعلى « برنامج الرئيس للسنوات الخمس»بدأ مؤخراً بتنفيذ 

ي البنك، وكالهما متوافق مع أهداف التنمية المستدامة.  وأكد سعادته اإلطار االستراتيجي لعشر سنوات ف

على أن برنامج السنوات الخمس يقوم على تعزيز وتوسعة الشراكات مع مختلف األطراف المعنية بالتنمية 

وتقوية سالسل القيمة المضافة لتعزيز أثر التنمية، وابتكار الحلول التنموية المناسبة وأدوات التمويل 

سالمي وتعزيز دول العلوم والتكنولوجيا واالبتكار لتحقيق التنمية االجتماعية واالقتصادية في الدول اإل

 األعضاء.  

 (4)ترفق نسخة من كلمة سعادة رئيس مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية في الملحق رقم  

والبورصات كما تحدّث في حفل االفتتاح السيد رفعت حصار شيكلي أوغلو، رئيس اتحاد الغرف  -22

التركية ونائب رئيس الغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة والزراعة. وأكد السيد حصار شيكلي اوغلو على 

أهمية القطاع الخاص ودوره في جهود التعاون بين الدول األعضاء. كما أعلم الوفود المشاركة بتفعيل 

وأكد السيد رفعت حصار شيكلي أوغلو أن . 2019مركز التحكيم التابع لمنظمة التعاون اإلسالمي في العام 

مركز التحكيم التابع لمنظمة التعاون اإلسالمي سيعزز التجارة البينية في ما بين الدول األعضاء في منظمة 

 التعاون اإلسالمي.

 في أعقاب حفل االفتتاح، استقبل فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رؤساء الوفود. -23

 

 جلسة العمل الوزارية

 

نوفمبر/ تشرين الثاني  28انعقدت جلسة العمل الوزارية للدورة الرابعة والثالثين للكومسيك في   -24

 برئاسة معالي السيد فؤاد أوقطاي نائب رئيس الجمهورية التركية. 2018

 واعتمدت الجلسة جدول أعمال الدورة الرابعة والثالثين للكومسيك.  -25

فير صالح موتلو شان، الممثل الدائم للجمهورية وبعد اعتماد جدول األعمال، أطلع سعادة الس -26

التركية لدى منظمة التعاون اإلسالمي، الجلسة على نتائج اجتماعات كبار المسؤولين وعلى التوصيات 

تيسير التجارة: رفع كفاءة نظم إدارة المخاطر الجمركية في الدول األعضاء »المتعلقة بالسياسات حول 

لذي ناقشه اجتماع كبار المسؤولين تمهيداً لرفعه إلى الجلسة الوزارية ، وا«بمنظمة التعاون اإلسالمي

 لدراسته.  

وقدم الدكتور محمد سعيد، المستشار األول لدى مركز التجارة الدولية كلمة حول مختلف أبعاد  -27

 تيسير التجارة. وأكد الدكتور سعيد على أهمية وجود نظام فعال إلدارة المخاطر يما يخص تيسير التجارة

 بين الدول األعضاء 
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وبعد العرض الذي قدّمه الدكتور محمد سعيد، انعقدت جلسة تبادل اآلراء للدورة الرابعة والثالثين   -28

رفع كفاءة نظم إدارة المخاطر الجمركية في الدول األعضاء في منظمة التعاون »للكومسيك بعنوان 

 اإلسالمي."  

ضاء عروضهم التوضيحية حول تجارب بالدهم وبعد ذلك قدم الوزراء ورؤساء وفود الدول األع -29

 فيما يخص جهود تيسير التجارة في بالدهم. 

 

 فعاليات جانبية / جلسات خاصة

 

كحدث جانبي  2018نوفمبر / تشرين الثاني  25انعقد االجتماع الثالث والثالثون للجنة الدورة في  -30

 بمشاركة مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي ذات الصلة. 

 المرفق نسخة عن تقرير االجتماع الثالث والثالثين للجنة الدورة( 5)يضم الملحق  

 27آلية تمويل مشاريع الكومسيك: تجارب مالكي المشاريع" في »انعقدت الفعالية الجانبية حول  -31

 . وخالل هذا الحدث، قدّم أصحاب المشاريع الناجحة الممولة في إطار الدعوة2018نوفمبر / تشرين الثاني 

 الرابعة إلى تقديم مقترحات المشاريع لتمويل مشروع الكومسيك عروًضا توضيحية حول تنفيذ مشاريعهم.

 29يوم « تسخير إمكانات تيسير التجارة من أجل التكامل اإلقليمي»أقيمت الجلسة الخاصة حول  -32

مركز التجارة الدولية . وأدار الجلسة الدكتور محمد سعيد، المستشار األول لدى 2018نوفمبر /تشرين الثاني 

وخالل الجلسة الخاصة أعطيت الكلمة لـ: السيد ساليفو تميتوري، رئيس المجموعة االقتصادية لدول غرب 

الدكتورة باتريشيا سودرين من جامعة أدياليد والسيد حاجي حسن مراد أوزسوي،  /ECOWASإفريقيا 

 ية. المدير العام إلدارة وضبط المخاطر في وزارة التجارة الترك

 29يوم « التحديات في تحديث الجمارك والحلول الممكنة»انعقدت الجلسة الخاصة حول  -33

. أدار الجلسة السيد ألكساندر كوزمينكو، رئيس الدائرة القانونية في المنظمة 2018نوفمبر/تشرين الثاني 

الخاصة كل من السيد  الحكومية الدولية للنقل الدولي بالسكك الحديدية وكان بين المتحدثين في هذه الجلسة

جالل بنهيون، الرئيس التنفيذي لدى بورتنت، والسيد عمر غيبيس، المدير العام لشركة المشاريع السياحية 

والسيد مرد عرفاوي، مدير التنمية اإلقليمية لمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا لدى منظمة الجمارك 

 العالمية. 

نوفمبر / تشرين  29يوم « طاع الخاص في تيسير التجارةإشراك الق»انعقدت الجلسة الخاصة حول  -34

.  وأدار الجلسة السيد فاتح أونلو، كبير الخبراء في مكتب تنسيق الكومسيك. وخالل الجلسة 2018الثاني 

الخاصة أعطيت الكلمة ل: السيد فرانشسكو جايمي كينغ كانشينو، نائب رئيس المجموعة التشاورية للقطاع 

جمارك العالمية، والمدير العام للخدمات الجمركية واللوجستية، السيدة دنيا حمامي، الخاص في منظمة ال
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للخدمات الجمركية وسعادة هاني سالم سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية  KGHنائب الرئيس لدى 

 اإلسالمية لتمويل التجارة  

يات وفرص تعزيز التجارة تيسير التجارة في العصر الرقمي: تحد»أقيمت الجلسة الخاصة حول  -35

.  أدار الجلسة السيد بالل خان باشا، القنصل 2018نوفمبر / تشرين الثاني  29يوم « اإللكترونية عبر الحدود

العام لدى القنصلية الباكستانية. ومن بين المتحدثين في الجلسة كل من السيد ابراهيم نور الدين دياغني، 

والسيدة آنا هينوجوسا، رئيسة منظمة  AAECارة اإللكتروني الرئيس السابق للتحالف اإلفريقي للتج

 . ePttAVMالجمارك العالمية والسيد هاكان شفيق أوغلو، الرئيس التنفيذي لشركة 

. وأدار الجلسة السيد بالل خان باشا. وكان 2018نوفمبر  29انعقد منتدى تيسير التجارة في  -36

 الواردة أعاله. المتحدثون في الجلسة هم مدراء الجلسات الخاصة 

أقيم معرض آلية تمويل مشاريع الكومسيك كحدث جانبي على هامش الدورة الرابعة والثالثين  -37

 .2018نوفمبر /تشرين الثاني  29 - 26للكومسيك، في 

 

 الجلسة الختامية:

 

 2018نوفمبر/ تشرين الثاني  29انعقدت الجلسة الختامية للدورة الرابعة والثالثين للكومسيك في   -38

 برئاسة معالي السيد فؤاد أوقطاي نائب رئيس الجمهورية التركية.

لخص السيد بالل خان باشا، القنصل العام لقنصلية الباكستان، مقرر اجتماع كبار المسؤولين، النقاط  -39

 الواردة في القرارات.  

 .OIC/COMCEC/34-18/RESوتبنّت الجلسة القرار  -40

من منظمة تنمية الشركات الصغيرة المتوسطة في  أقيم فيما بعد حفل توقيع، حيث وقّعت كل -41

 الجمهورية التركية وهيئة المشروعات العامة في ليبيا مذكرة تفاهم. 

قرأ سعادة السفير حميد أوبلويرو، مساعد األمين العام، كلمة سعادة الدكتور يوسف بن أحمد  -42

، هنأ سعادة السيد العثيمين جمهورية العثيمين، األمين العام لمنظمة التعاون اإلسالمي.  وفي معرض رسالته

 تركيا على استضافتها الدورة الرابعة والثالثين للكومسيك وهنأ المشاركين على ختام الدورة الناجح.

وقدّم سعادة أمادو سانيه، وزير التجارة والصناعة والتعاون اإلقليمي والتوظيف في غامبيا، كلمة  -43

يها حكومة الجمهورية التركية على حسن استضافتها للدورة بالنيابة عن جميع الدول المشاركة، شكر ف

الرابعة والثالثين للكومسيك. ودعا سعادة الوزير سانيه جميع الدول األعضاء للمشاركة في القمة اإلسالمية 

 .2019الرابعة عشرة، والتي ستعقد في غامبيا في العام 
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الجمهورية العراقية، كلمة دعا فيها كافة  كما قدّم سعادة محمد هاشم عبد المجيد، وزيرة التجارة في -44

الدول األعضاء إلى حضور المعرض التجاري السادس عشر لدول منظمة التعاون اإلسالمي، والذي سيقام 

 في بغداد. 2019أبريل  13-7في الفترة بين 

 وقدم معالي السيد فؤاد أوقطاي نائب رئيس الجمهورية التركية، كلمة ختامية في الجلسة.  وقال -45

وأكد معاليه في هذا السياق، سيكون  .معالي السيد فؤاد أوقطاي أن ثمة موجة حمائية متزايدة في العالم

إلغاء الرسوم الجمركية والحواجز غير الجمركية وكذلك تبسيط اإلجراءات الجمركية االستجابة الصحيحة 

 لهذه الموجة الحمائية للحد من التكاليف التجارية. 

وقطاي على كون الجمارك العنصر األكثر أهمية في عملية تيسير التجارة وشدد معالي السيد أ -46

باإلضافة إلى كونها مسؤولة عن أمن سلسلة التوريد.   وأكد أن من الضروري تحقيق التوازن بين تيسير 

التجارة وأمنها مع اعتماد تقنيات سليمة إلدارة المخاطر الجمركية.  كما أشار معالي السيد فؤاد أوقطاي 

لى أن تحديث البنية التحتية واعتماد تكنولوجيا المعلومات وتبسيط اإلجراءات الجمركية سيساعد كافة إ

 الدول األعضاء في مساعيها للتوصل إلى توازن بين تيسير التجارة وأمنها.  

تيسير التجارة: تحسين أنظمة »وأكد أن مجموعة التوصيات السياسية التي اعتمدها الوزراء بشأن  -47

ستنير طريق الدول األعضاء « المخاطر الجمركية في الدولة العضو في منظمة التعاون اإلسالميإدارة 

 نحو تيسير التجارة وإدارة المخاطر الجمركية. 

واختتم معالي السيد فؤاد أوقطاي كلمته بالتأكيد على أهمية المشاركة الفعالة للدول األعضاء في  -48

 تحت مظلة الكومسيك.  مختلف برامج ومشاريع التعاون التي تجري

  (6)ترفق نسخة من كلمة السيد فؤاد أوقطاي في الملحق رقم  

جميع الوثائق المقدّمة لجلسة الكومسيك الرابعة والثالثين متوفّرة على موقع الكومسيك  -49

(www.comcec.org). 

******************* 

********** 
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 األصل : باألنجليزية

 المشاركينقائمة 

 في الدورة الرابعة والثالثين للكومسيك
 (2018نوفمبر/تشرين الثاني 29-26)اسطنبول، 

    

A. MEMBER COUNTRIES OF THE OIC  

    

ISLAMIC REPUBLIC OF AFGHANISTAN  

- Mr. MATIULLAH OMED  

Director General, Ministry of Industry and Commerce 

- Mr. ZEKRIA BARAKZAI  

- Mr. MOHAMMAD NAEEMI  

    

 PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC OF ALGERIA  

- H.E. Amb. LAHSSAN BOUFARES  

Ambassador of Algeria in Ankara  

- Mr. FAROUK BAHAMID  

Director General, Embassy of Algeria in Ankara 

- Mr. ABDENNOUR BENI MOUSSA 

- Customs Officer, Ministry of Finance 

- Mr. HAKIM BERDJOUDJ 

Customs Officer, Ministry of Finance 

- Mr. ABDELGHANI AMARA 

Deputy Manager, Consulate of Algeria in İstanbul  

    

 REPUBLIC OF AZERBAIJAN  

- Mr. SAFAR MEHDIYEV  

Chairman, State Customs Committee  

- H.E. SAHIB MAMMADOV  

Deputy Minister of Economy  

- H.E. Amb. SHAHIN ABDULLAYEV  

Ambassador of Azerbaijan in Riyadh, Permanent Representative of OIC  

- Mr. IGBAL BABAYEV  

Deputy Chairman, State Customs Committee  

- Mr. DILAVAR FARZALIYEV  

Chairman, State Customs Committee  

 

 KINGDOM OF BAHRAIN  

- H.E. Amb. EBRAHIM YUSUF AL ABDULLA  

Ambassador of Bahrain in Ankara  

- Mr. SHAIKH HAMAD SALMAN ALKHALIFA  

Director, Foreign Trade Relation 

- Ms. ZAIN ABDULLA AL SHOMELI  

Head of Risk Systems, Customs Affairs, Ministry of Interior  

- Mr. RASHAD FAROOQ AL SHAJKH  

Counsellor, Ministry of Foreign Affairs  

- Ms. MUNEERA MOHAMED DARRAJ  

Customs Affairs, Ministry of Interior  

- Mr. ENGİN KILIG  

- Mr. ADNAN İNANÇ  

 PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH  

- H.E. Amb. GOLAM MOSHI  

Ambassador of Bangladesh in Riyadh, Permanent Representative to OIC  

- Mr. MD JOBAYEDUR RAHMAN  
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Joint Secretary, Ministry of Commerce  

- Ms. PREETI RAHMAN 

Director, Ministry of Foreign Affairs  

- Mr. MONIROL MUHAMMAD ISLAM  

Consul General of Bangladesh in İstanbul  

- Mr. MD MAHABUBUR RAHMAN  

Vice Consul of Bangladesh in İstanbul  

    

REPUBLIC OF BENIN  

- H.E. ABDOULAYE BIO TCHANE  

Minister of State of Planning and Development  

- H.E. SERGE AHISSOU 

Minister of Industry and Trade  

- H.E. Amb. ISSIRADJOU IBRAHIM GOMINA  

Ambassador of Benin in Ankara  

- Ms. AWAOU BACO  

Deputy Director General, Ministry of Planning and Development  

- Mr. MENSAH HYACINTHE MONTCHO  

Director of Development, Ministry of Planning and Development  

- Mr. ROGER GNAHO  

Economic Attache, Embassy of Benin in Ankara 

- Ms. MAJOUDINE ADAM SOULE  

Secretary, Ministry of Planning and Development  

- Mr. EULOGE HOUNGBO  

Program Coordinator, Ministry of Industry and Trade  

    

 BRUNEI DARUSSALAM  

- H.E. Amb. SHAFIEE KASSIM  

Ambassador of Brunei Darussalam in Ankara  

- Mr. SALLEH JAAFAR  

Attache, Embassy of Brunei in Ankara  

    

BURKINA FASO  

- Mr. TEGHAWENDE MACAIRE YAMEOGO  

Customs Officer, Ministry of Finance  

- Mr. EMMANUEL SOME  

Project Coordinator, Ministry of Culture, Arts and Tourism  

    

 REPUBLIC OF CAMEROON  

- H.E. Amb. IYA TIDJANI  

Ambassador of Cameroon in Riyadh  

- Mr. BOUBA AOUSSINE  

Technical Counsellor, Ministry of Commerce  

- Mr. ANGWAFOR FRU  

Educational Officer, Ministry of Finance  

    

 REPUBLIC OF COTE D'IVOIRE  

- H.E. Amb. YACOUBA ATTA  

Ambassador of Cote D'ivore in Ankara  

- Mr. SOUMAILA BAMBA  

Director, Ministry of Foreign Affairs  

- Mr. ADINGRA PRINCE FLORENT MENZAN  

First Counsellor, Ministry of Foreign Affairs  

- Mr. KOUE PIERRE FRANCIS BOLOU  

First Secretary, Ministry of Foreign Affairs  
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 REPUBLIC OF DJIBOUTI  

- H.E. HASSAN HOUMED IBRAHIM  

Minister of Trade and Tourism  

- H.E. Amb. DYAEDDINE SAID BAMAKHRAMA  

Ambassador of Republic of Djibouti in Riyadh, Permanent Representative to OIC 

- H.E. Amb. ADEN HOUSSEIN ABDILLAHI  

Ambassador of Djibouti in Ankara  

- Mr. ALI OMAR YOUSSOUF  

Counsellor, Embassy of Djibouti in Ankara 

- MOHAMED IDRISS MOHAMED 

Counsellor, Embassy of Djibouti in Ankara 

- Mr. OULOUFA ISMAIL ABDO  

Director, Ministry of Trade and Tourism 

    

 ARAB REPUBLIC OF EGYPT  

- H.E. Amb. AMANY FAHMY  

- Deputy Assistant Minister of Foreign Affairs 

- Ms. NERMEEN ABDALLA AFIFI METWALLY  

Consul General of Egypt in Istanbul  

- Mr. MOHAMED ELSAYED  

Commercial Consul, Consulate General of Egypt in Istanbul  

- Mr. BASSEM  SAID ABDOU ABDELHADI  

Consul, Consulate General of Egypt in Istanbul  

- Mr. HAYTHAM ABDELGHANY  

Deputy Trade Consul, Consulate General of Egypt in Istanbul   

  

 REPUBLIC OF GABON  

- H.E. DAVID MBADINGA  

Minister of Trade  

- Ms. CECILIA MOUSSASOU NGADSI  

Diplomatic Advisor of Minister of Trade  

- Mr. THIBAULT IFOUNGA  

Chief of Protocol, Embassy of Gabon in Ankara  

- Mr. DAVID MVE NDONG  

Security of Minister of Trade  

    

 REPUBLIC OF GAMBIA  

- H.E. AMADOU SANNEH  

Minister of Trade, Industry, Regional Integration and Employment  

- Mr. ABDOULIE JARRA  

Permanent Secretary, Ministry of Trade, Industry, Regional Integration and Employment  

- Ms. BATURU CAMARA  

Assistant Director, Ministry of Trade, Industry, Regional Integration and Employment 

- Mr. SERING MODOU NJIE  

Deputy Head of Mission, Embassy of Gambia in Ankara  

- Ms. JULDEH CEESAY  

Deputy Permanent Secretary, Ministry of Finance and Economic Affairs  

- Ms. FATOU BEYAI RAJI  

Director, Ministry of Trade, Industry, Regional Integration and Employment  

- Mr. SULAYMAN GAYE  

Planner, Ministry of Transport, Works and Infrastructure 

- Mr. ASSAN L.S JAMMEH  

Planner, Ministry of Communication, Information & IT  

- Mr. KEMO SONKO  
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Deputy Director, Ministry of Trade, Industry, Regional Integration and Employment  

    

 REPUBLIC OF GUINEA  

- H.E. Amb. DAOUDA BANGOURA  

Ambassador of the Republic of Guinea in Ankara  

- Mr. LAYE DAOUDA KONATE  

Chief of Protocol, Embassy of the Republic of Guinea  

    

 REPUBLIC OF GUINEA-BISSAU  

- Mr. MALAM SAMBU 

Ambassador of Guinea-Bissau in Beijing 

   

COOPERATIVE REPUBLIC OF GUYANA  

- Mr. RUDOLPH CLEMENT TEN-POW  

UN Permanent Representative  

    

 REPUBLIC OF INDONESIA  

- H.E. BAMBANG BRODJONOEGORO  

Minister of National Development Planning  

- H.E. LEONARD TAMPUBOLON  

Deputy Minister of National Development Planning  

- Mr. HERRY SUDRAJAT  

Consul General of Indonesia in Istanbul  

- Mr. I MADE SUARTIKA  

Deputy Director, Ministry of Transportation  

- Mr. MESAH TARIGAN  

Director, Ministry of Agriculture  

- Mr. YAHYA HIDAYAT  

Director, Ministry of National Development Planning  

- Mr. FLORENTINUS KRISTIARTONO  

Deputy Director, Ministry of National Development Planning  

- Ms. CORDELIA ERVINA  

Deputy Director, Ministry of Agriculture  

- Mr. JOHANES MANGINSELA  

Deputy Director, Ministry of Foreign Affairs  

- Mr. SEBASTIANUS SAYOGA KADARISMAN  

Counsellor, Embassy of the Republic of Indonesia in Ankara  

- Mr. ARIANTO HARTONO  

First Planner Staff, Ministry of National Development Planning of Indonesia  

    

 

 ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN  

- H.E. MOHAMMAD KHAZAEE TORSHIZI  

Vice Minister of Economic Affairs and Finance  

- Mr. AMER KAABI  

Member, Parliament of Iran  

- Mr. AMIR TAGHI TEHRANI  

Advisor to the Minister of Economic Affairs and Finance  

- Ms. ZOHREH BAHREHBAR  

Deputy Director General, Ministry of Economic Affairs and Finance  

- Mr. ABOLFAZL GHASEMISEPARO  

Division Chief, Ministry of Economic Affairs and Finance  

- Mr. BAKHTIYAR ASADZADEH  

Consul General of Iran in İstanbul 

- Mr. MAHMOUD AHMADI  



 OIC/COMCEC/34-18/REP( لـ 1المرفق )

58 
 

Economy Attache, Consulate General of Iran in Istanbul  

- Mr. HOSSEIN PARVARESH  

Protocol Officer, Consulate General of Iran in Istanbul  

- Mr. KEYVAN ZADEH  

Department of Economics Consultants, Consulate General of Iran in İstanbul  

- Mr. HASSAN MIRHABA  

Press Officer, Consulate General Iran in Istanbul  

    

 REPUBLIC OF IRAQ  

- H.E. MOHAMMED HASHIM ABDUL MAGED  

Minister of Trade  

- Mr. ADEL KHUDHAIR ABBAS AL MASOODI  

Director General of Foreign Economic Relations, Ministry of Trade  

- Mr. THARWAT AKRAM SALMAN  

Commercial Attache, Embassy of Iraq in Ankara  

- Mr. ASHRAF WALEED SAEED RAMZI  

Staff, Embassy of Iraq in Ankara  

- Mr. NİHAT İMAMOĞLU  

Secretary, Iraq Trade Offıce  

    

 HASHEMITE KINGDOM OF JORDAN  

- H.E. TARIQ HAMMOURI  

Minister of Industry and Trade and Supply  

- Mr. ZAHER AL QATAR NEH  

Director of Foreign Trade Policies, Ministry of Industry Trade and Supply  

- Mr. NABEEL AL-TAL  

Head of Arab Asian and African Affairs Division, Ministry of Industry Trade and Supply  

    

 THE STATE OF KUWAIT  

- H.E. NAYEF FALAH AL-HAJRAF  

Minister of Finance  

- H.E. Amb. GHASSAN AL ZAWAWI  

Ambassador of Kuwait in Ankara  

- Mr. NABIL ALABDULJALIL  

Assistant Undersecretary, Ministry of Finance  

- Mr. MOHAMMAD  AL MOHAMMAD  

Consul General of Kuwait in Istanbul  

- Mr. SHEIKH NIMER ALSABAH  

Assistant Undersecretary, Ministry of Commerce and Industry  

- Ms. AMAL ALHAMAD  

Assistant of Minister, Ministry of Foreign Affairs  

- Mr. NABEEL ALMEZYAD  

Director, Ministry of Finance  

- Mr. AIMAN AL-MAHANNA  

Director, Ministry of Finance  

- Mr. MESAID ALKULAIB  

Deputy Consul General of Kuwait in Istanbul  

- Mr. SAAD ALRASHIDI  

Controller, Ministry of Finance  

- Mr. ABDULLAH ALHERZ  

Controller, Ministry of Commerce and Industry  

- Mr. ABDULAZIZ AL DALAH  

Second Secretary, Embassy of Kuwait in Ankara  

- Mr. MHANNA ALMHANNA  

Diplomatic Attache, Consulate General of Kuwait in Istanbul  
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- Ms. NOURAH ALHAMAD  

  

 KYRGYZ REPUBLIC  

- Mr. BAKTYBEK UMETOV  

Consul of Kyrgyz Republic in İstanbul  

    

 LIBYA  

- H.E. Dr. ALI ABDULAZIZ ELESAWY  

Minister of Economy and Industry  

- Mr. MOHAMED SALEH  

H.E. Amb. ABDURRAZAQ MUKHTAR  

Ambassador of Libya in Ankara  

- Mr. MOHAMED TAWIL  

Second Secretary, Embassy of Libya in Ankara  

- Mr. KHAMIS MATUQ ABDULLAH  

Department of Islamic Affairs, Ministry of Foreign Affairs  

- Mr. FAIK SALIH ZEYTUN  

Department of International Cooperation, Ministry of Foreing Affairs  

- Mr. ESAM SALIM EL MALHUF  

Department of Trade, Ministry of Economy and Industry  

    

 MALAYSIA  

- H.E. Amb. ABD RAZAK ABDUL WAHAB  

     Ambassador of Malaysia in Ankara  

- Mr. MUHAMMAD FIRDAUS NOR AZLAN  

Assistant Director, Ministry of International Trade and Industry  

- Ms. ROSMIZAH MAT JUSOH  

Director, MATRADE  

    

  

REPUBLIC OF MALI  

- Ms. ASSA SYLLA DIARRAH  

Technical Advisor, Ministry of Commerce  

- Mr. MOUSSA SIDIBE  

Customs Inspector, Ministry of Commerce and Competıtıon  

    

 ISLAMIC REPUBLIC OF MAURITANIA  

- Mr. DHEHBI DHEHBI  

Ambassador of Mauritania in Ankara  

   

 KINGDOM OF MOROCCO  

- H.E. MOULAY HAFID ELALAMY  

Minister of Industry, Investment and Digital Economy  

- Ms. LATIFA ELBOUABDELLAOUI  

Director, Ministry of Industry, Trade and Digital Economy  

- Mr. YOUSSEF BENABDOUH  

In Charge of Cooperation with Arab and Islamic Countries, Ministry of Industry, Investment, 

Trade and Digital Economy  

- Mr. SAID AIT TALEBE ALI  

Charge D'affaires, Embassy of Morocco in Ankara 

    

 REPUBLIC OF NIGER  

- Mr. MADOU GAMBO GANA  

Economist, Ministry of Foreign Office  

- Mr. MAMOUDOU KAKA MAIRIGA  
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Chief Customs Inspector, Ministry of Finance  

    

 FEDERAL REPUBLIC OF NIGERIA  

- Mr. ZAYYAD HABU ABDUSSALAM  

Assistant Director, Ministry of Foreign Affairs  

- H.E. Amb. DODO ISA MUHAMMADU  

Permanent Representative to OIC 

- Mr. REGINA KUMASHE AONDONA  

Assistant Director, Ministry of Foreign Affairs  

- Mr. BUKOLA OTOLORIN EJIWALE  

Counsellor, Ministry of Foreign Affairs  

- Mr. HAUWA WAZIRI DANBABA  

Special Assistant, Ministry of Foreign Affairs  

- Mr. HADIZA IDRIS  

Desk Officer, Ministry of Foreign Affairs  

- Mr. ABUDULAZEEZ ALIYU  

Desk Officer, Ministry of Foreign Affairs  

    

 SULTANATE OF OMAN  

- Mr. TALAL BIN SULAIMAN AL RAHBI  

Deputy Secretary General, Supreme Council for Planning  

- Mr. EMAD BIN TALIB AL AJMI  

Director, Supreme Council for Planning  

- Mr. JUMA BIN THANI AL SHEYADI  

Director, Directorate General of Customs Royal Oman Police  

- Ms. RABIA BIN MUBARAK AL KHALILI  

Coordinator, Supreme Council for Planning  

- Mr. MOHAMED BIN BADR AL JABRI  

Third Secretary, Ministry of Foreign Affairs  

- Mr. DHIYAB BIN HAMED AL MAAMARI  

Agreement Specialist, Supreme Council for Planning  

    

 ISLAMIC REPUBLIC OF PAKISTAN  

- Mr. BILAL KHAN PASHA  

Consul General of Pakistan in Istanbul  

- Mr. IMRAN KHAN  

Commercial Assistant, Consulate General of Pakistan in Istanbul  

- Ms. MARIA KAZI  

   

 THE STATE OF PALESTINE  

- Ms. ABBER ODAH  

Minister of National Economy  

- H.E. Amb. Dr. FAED MUSTAFA  

Ambassador of Palestine in Ankara  

- Mr. RAFAT RAYYAN  

Manager, Ministry of Economy 

- Ms. RANA ABUSIBAA  

Economics Consultant, Embassy of Palestine in Ankara  

    

 STATE OF QATAR  

- H.E. ALI BIN AHMED AL KUWARI  

Minister of Commerce and Industry  

- H.E. Amb. SALEM MUBARAK AL SHAFI  

Ambassador of Qatar in Ankara  

- Mr. AHMAD AHAN AHAN  
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Director, Ministry of Commerce and Industry  

- Mr. MANSOUR AL MANSOURI  

Consul, Consulate General of Qatar in Istanbul  

- Mr. MESHAL AL QAYED  

Officer, Ministry of Finance  

- Mr. SAEED AL MAARRI  

Head of Department, Ministry of Commerce and Industry  

- Mr. HASSAN ABDULLA AL MOHANADI  

Consultant, Ministry of Commerce and Industry  

- Mr. SHEIKH ABDULAZIZ AL THANI  

Second Secretary, Embassy of Qatar in Ankara  

- Mr. FAHAD HAMAD AL EIDA  

Secretary, Embassy of Qatar in Ankara  

- Mr. TAMIM MOHAMMED AZIM  

Special Accompanying Person  

- Mr. RASHID ABDULRAHMAN AL ANSARI  

Expert, Ministry of Commerce and Industry 

- Mr. SAEED MOHAMMED AL BRAIDI  

President, Ministry of Commerce and Industry  

- Mr. SALEH AL BANAI 

Communication Officer, Ministry of Commerce and Industry  

- Mr. MISHAAL AL GAID  

Executive Assistant, Ministry of Commerce and Industry  

- Mr. ZİYAT KÖPRÜLÜ  

Expert, Embassy of Qatar in Ankara  

- Mr. JASEM AHMAD  

- Mr. HÜSEYİN PATEL  

Public Relations, Embassy of Qatar in Ankara  

- Mr. CEVAT BABAKALOĞLU  

Consulate Staff, Consulate Qatar  

    

KINGDOM OF SAUDI ARABIA  

- H.E. Dr. MAJED BIN ABDULLAH AL QASABI  

Minister of Commerce and Investment  

- H.E. Amb. WALEED A. ELKHEREIJI  

Ambassador of Saudi Arabia in Ankara  

- Mr. MOHAMMED ABDULAZIZ AL ABDULJABBAR  

Assistant Undersecretary for Foreign Trade, Ministry of Commerce and Investment 

- Mr. SAAD OTHMAN AL KASABI  

Governor, SASO  

- Mr. HUSSIN EED H. ALRASHEED  

Director of Relations with South Africa Asia, Ministry of Commerce and Investment 

- Mr. JARALLAH ALRGABI  

- Mr. FAWAZ SAAD ALGHAMDI  

Commercial Attache, Embassy of Saudi Arabia in Ankara  

- Mr. MUTLAQ ALHURAYR ALDOSARI  

Economic Researcher, Ministry of Commerce and Investment  

- Mr. MAGED ABDALSATAR ALKADI  

Vice Commercial Attache, Embassy of Saudi Arabia in Ankara  

- Ms. SARAH NASSER ALGHALIBI  

General Administrator, Ministry of Commerce and Investment  

- Ms. AYŞEGÜL BAKIR  

Commercial Specialist, Ministry of Commerce and Investment  

- Mr. FAYEZ AL HEMAIDHI  

Economic Researcher, Ministry of Finance  
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- Mr. ABDULAZIZ SALEH ALKARIDIS 

Assistant Undersecretary of Social Security, Ministry of Labor and Social Development  

- Mr. WAEL AWAD ALNOFIEY  

General Directorate of Road Planning, Ministry of Transportation  

- Mr. RAJEH BIN BANDER AL RAKKAS  

Director General, Ministry of Environment, Water and Agriculture  

- Dr. KHALED ABDULLAH ALZAHRANI  

Head of Committees and Organizations, General Authority for Tourism and Antiquities  

- Mr. BADER FAHAD ALREBDI  

Director, General Customs Authority  

- Mr. AHMED AL ENAIZI  

Attache, Embassy of Saudi Arabia in Ankara  

- Mr. ABDULRAHMAN ALHUSSIN  

Protocol Officer, Consulate General of Saudi Arabia in Istanbul  

- Mr. SOCRAT FAWZI  

Translator, Consulate General of Saudi Arabia in Istanbul  

- Mr. BADER ALOTAIBI  

Deputy Director, Ministry of Foreign Affairs  

- Mr. MESHARI AL SEHEBANI  

First Secretary, Embassy of Saudi Arabia in Ankara  

- Ms. MOHAMED AL SHAHRANI  

    

 REPUBLIC OF SENEGAL  

- H.E. ALIOUNE SARR  

Minister of Trade, Informal Sector, Consumer Affairs, Promotion of Local Products and 

SMEs  

- H.E. Amb. MOUSTAPHA MBACKE  

Ambassador of Senegal in Ankara  

- Mr. ANSOU SOUBA BADJI  

Economic Research Commissioner, Ministry of Trade  

- Mr. CHEIKH DIALLO  

Head of Office, Embassy of Senegal in Ankara  

- Ms. MAIMOUNA SOW DIENG  

Counsellor, Embassy of Senegal in Ankara  

- Ms. NDEYE YANDE DIOP  

Staff, Ministry of Commerce  

- Mr. KEMAL ÖZTURANLI  

Interpreter, Embassy of Senegal in Ankara  

- REPUBLIC OF SIERRA LEONE  

- H.E. JACOB JUSU SAFFA  

Minister of Finance  

- Mr. SAHR L. JUSU  

Financial Secretary, Ministry of Finance  

- Mr. KAWUSU KEBBAY  

Director, Ministry of Planning and Economic Development  

- Mr. SULAY-MANAH KPUKUMU  

Counsellor, Embassy of Sierra Leone in Riyadh  

    

 REPUBLIC OF SOMALIA  

- H.E. Amb. ABDIRAZAK SIYAD ABDI  

Ambassador of Somalia in Riyadh, Permanent Representative of Somalia to OIC  

    

 REPUBLIC OF TAJIKISTAN  

- H.E. ILYOSIDDIN KAMOLIDDINZODA  

Deputy Minister of Economic Development and Trade  
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- Mr. AZIM HAIDAR TURSUNZODA  

First Deputy Chairman, Customs Service  

- Mr. MIZROBIDDIN SAFAROV  

Consul General of Tajikistan in Istanbul  

    

 REPUBLIC OF TOGO  

- Ms. SOLIM LAKIGNAN  

Expert, Togo Customs  

    

 REPUBLIC OF TUNISIA  

- H.E. Amb. MOHAMED FAYCAL BEN MUSTAPHA  

Ambassador of the Republic of Tunisia in Ankara  

- Mr. HEDI MALEK  

Consul General of Tunisia in Istanbul  

- Mr. FAOUZI HIDRI  

Consul, Consulate General of Tunisia in Istanbul  

- Mr. HABIB HAOUALA  

Director in Charge of Cooperation with ISDB Group, Ministry of Development, Investment 

and International Cooperation  

- Mr. MONCEF SMIDA  

Lieutenant Colonel, Tunisian Customs 

 

  REPUBLIC OF TURKEY 

- H.E. FUAT OKTAY  

Vice President of the Republic of Turkey  

- H.E. RUHSAR PEKCAN  

Minister of Trade  

- H.E. AHMET HALUK DURSUN  

Deputy Minister of Culture and Tourism  

- H.E. ÖMER FATİH SAYAN  

Deputy Minister of Transport and Infrastructure  

- H.E. AKİF ÖZKALDI  

Deputy Minister of Agriculture and Forestry  

- H.E. GONCA IŞIK YILMAZ BATUR  

Deputy Minister of Commerce  

- H.E. NACİ AĞBAL  

Head of Strategy and Budget Office, Presidency of Turkey, Strategy and Budget Office  

- H.E. Amb. SALİH MUTLU ŞEN 

Ambassador, OIC Permanent Representative, Ministry of Foreign Affairs  

- Mr. ALİ FUAT TAŞKESENLİOĞLU  

President, Capital Markets Board of Turkey 

- Mr. MEVLÜT UYSAL  

President, Istanbul Metropolitan Municipality  

- Mr. M. RİFAT HİSARCIKLIOĞLU  

President, the Union of Chambers and Commodity Exchanges of Turkey  

- Prof. Dr. CEVAHİR UZKURT  

President of KOSGEB, KOSGEB 

- Mr. TAMER KIRAN  

Vice President, the Union of Chambers and Commodity Exchanges of Turkey  

- Mr. YUSUF KAYA  

Vice President, Capital Markets Board of Turkey 

- Ms. ERİŞAH ARICAN  

      Chairman, Borsa İstanbul   

- Mr. HASAN ÖZSOY  

General Director, Ministry of Trade  
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- Ms. ELİF ESRA ÖNAL  

Manager, the Union of Chambers and Commodity Exchanges of Turkey  

- Ms. GÖZDE GÜRGÜN  

Manager, Central Bank of the Republic of Turkey  

- Ms. NEFİSE BETÜL HIDIROĞLU  

Manager, Turkish Standards 

- Ms. NESLİHAN DİNİZ  

Manager, EXIMBANK  

- Mr. MURAT ÇETİNKAYA  

General Manager, Borsa İstanbul  

- Ms. BENGÜ AYTEKİN  

Head of Department, Ministry of Treasury and Finance  

- Mr. VOLKAN GÜNGÖREN  

Deputy Manager, Ministry of Agriculture and Forestry  

- Mr. TOLGA BERMEK  

Deputy Manager, Ministry of Foreign Affairs  

- Ms. AHU DOKTAŞ 

Deputy Manager, Eximbank  

- Mr. SARP KALKAN  

Assistant General Secretary, the Union of Chambers and Commodity Exchanges of Turkey  

- Mr. KORAY ERDEN  

Deputy Director General, EXIMBANK  

- Mr. AYHAN TURNA  

Head of Department, Ministry of Commerce 

- Mr. NEVZAT FIRAT KUNDURACI  

Deputy Head of Department, AÇSHB  

- Mr. ORHAN ÇAKIROĞLU  

Head of Department, Ministry of Trade  

- Mr. TAMER GÜNDOĞAN  

Director, OIC Exchange Forum  

- Mr. ADEM YAZICI  

Head of Departments  

- Mr. NECATİ GÜNAYDIN  

Head of Departments 

- Mr. HAKAN AYTEKİN  

Assistant Director, Borsa İstanbul Institution  

 

 TURKMENISTAN  

- H.E. BATIR BAZAROV  

Minister of Economy and Finance  

- H.E. Amb. IŞANKULI AMANLIYEV  

Ambassador of Turkmenistan in Ankara  

- Mr. MURATGELDI SEYITMAMMEDOV  

Consul General of Turkmenistan in Istanbul  

    

 REPUBLIC OF UGANDA  

- Mr. EMMANUEL OLOBO BWOMONO  

Counsellor, Embassy of Uganda in Riyadh  

    

 STATE OF THE UNITED ARAB EMIRATES  

- Mr. MOHAMMED SEIF ALSHIHI  

Director of United Nations Department, Ministry of Foreign Affairs and International 

Cooperation  

- Dr. KHALID AHMED ALSUWAIDI  
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Minister Plenipotentiary United Nations Department, Ministry of Foreign Affairs and 

International Cooperation  

- Mr. MOHAMMED SAEED SALEM ALNEYADI 

Counsellor and United Charge Affaires, Embassy of the UAE in Ankara  

- Ms. KHOLOOD SHABIB ALMARZOOQI  

Business Development Director, Ministry of Foreign Affairs  

- Ms. NADYA ABDULLA KAMALI  

Chief Executive Officer, Ministry of Foreign Affairs  

- Mr. SAEED ABDULWAHID KHAMIS SAQER  

Second Secretary, Consulate General of the UAE in Istanbul  

- Mr. FAHRETTİN GÖKAY  

Public Relations, Consulate General of the UAE in Istanbul  

- Mr. MEHMET NURİ KARAKAŞ  

Assistant, Embassy of the UAE in Ankara  

- Mr. MUBARAK ALHAMMADI  

First Secretary of the UAE in Riyadh  

 

REPUBLIC OF UZBEKISTAN  

- Mr. ANVAR ASAMOV 

Deputy Chairman, State Customs Committee  

- Mr. ILKHOM MUKHTOROV  

Head of Risk Management, State Customs Committee  

- Mr. ANVAR MUKHAMMADIEV  

Head of Department Customs Control, State Customs Committee  

    

B. OBSERVER COUNTRIES  

 

BOSNIA AND HERZEGOVINA  

- H.E. MIDHAT SALIC  

Deputy Minister of Foreign Trade and Economic Relations  

- Mr. HAMDO TINJAK  

Secretary, Ministry of Foreign Trade and Economic Relations  

    

 RUSSIAN FEDERATION  

- H.E. Amb. KONSTANTIN VICTOR SHUVALOV  

Ambassador-at-Large, Ministry of Foreign Affairs 

 

KINGDOM OF THAILAND  

- H.E. JINTANA CHAIYAWONNAGAL  

Vice Minister Attached to the Prime Minister, Ministry of Commerce  

- Ms. YAOWARIN NOKSUK  

Vice Minister Assistant, Ministry of Commerce  

- Mr. NIWAT HANSAWARD 

Director, Thai Trade Centre  

- Mr. PANKOSA SUPONGTHORN  

Trade Officer, Ministry of Commerce  

- Ms. PIYA SUTTHIMA KESKİN  

Marketing Officer, Thai Trade Center  

    

 TRNC  

- H.E. ÖZDİL NAMİ  

Minister of Economy and Energy  

- Mr. FAHRİ YÖNLÜER  

Consul General of TRNC in Istanbul  

- Mr. SERVET BAŞARAN  
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Director, TRNC Deputy Prime Ministry and Ministry of Foreign Affairs  

- Ms. ÜLKÜ TAŞSEVEN  

Executive Assistant, Ministry of Economy and Energy  

- Mr. ÇAĞRI KALFAOĞLU  

Consul of TRNC in Istanbul  

- Ms. BİRSEN İKİZER KALFAOĞLU  

Consul of TRNC in Istanbul  

- Mr. KEREM İZMEN  

Consul of TRNC in Istanbul  

    

 REPUBLIC OF SERBIA  

- H.E. RASIM LJAJIC  

Deputy Prime Minister, Ministry of Trade, Tourism and Telecommunications  

- Mr. BISERA BUHIC  

Executive Assistant, Ministry of Trade, Tourism and Telecommunications  

- Mr. UROS KANDIC  

Counsellor, Ministry of Trade, Tourism and Telecommunications  

    

C.  THE OIC GENERAL SECRETARIAT  

    

 INTERNATIONAL ISLAMIC TRADE FINANCE CORPORATION (ITFC)  

- Mr. HANI SALEM SONBOL  

CEO, ITFC  

- Mr. AYMEN WAJIH KASEM  

Division Head Trade Development, ITFC  

- Mr. HARUN ÇELİK  

Regional Head, ITFC İstanbul Office, ITFC  

    

 OIC  

- H.E. Dr. YOUSEF AL OTHAIMEEN  

General Secretariat of OIC, OIC  

- H.E. Amb. HAMEED A. OPELOYERU  

Assistant Secretary General for Economic Affairs, OIC  

- Mr. BELAL KAMEL SASSO  

Director of Protocol and Public Relations, OIC  

- Mr. NAGHI JABBAROV  

Professional Officer, OIC  

- Mr. WAJDI SINDI  

Professional Officer, OIC  

 
 

    

D. THE OIC SUBSIDIARY ORGANS  

    

 ISLAMIC CENTER FOR DEVELOPMENT OF TRADE (ICDT)  

- Dr. EL HASSANE HZAINE  

Director General, ICDT  

- Mr. MOHAMED CHIBA  

Head of Department, ICDT  

- Mr. ALİ BERRADA  

Delegate, ICDT  

    

 RESEARCH CENTER FOR ISLAMIC HISTORY, ART AND CULTURE (IRCICA)  

- Mr. HALIT EREN  

Director General, IRCICA  
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- Mr. MUSTAFA YILMAZ  

Assistant, IRCICA  

- Mr. SAIKO UMARO EMBALO  

Assistant, IRCICA  

    

 ISLAMIC UNIVERSITY OF TECHNOLOGY (IUT)  

- Dr. OMAR JAH  

Acting Vice-Chancellor, Islamic University of Technology  

 

STATISTICAL, ECONOMIC, SOCIAL RESEARCH AND TRAINING CENTER FOR 

ISLAMIC COUNTRIES (SESRIC)  

- H.E. Amb. MUSA KULAKLIKAYA  

Director General, SESRIC  

- Mr. NABIL M. DABOUR  

Assistant Director General, SESRIC  

- Mr. MEHMET FATİH SERENLİ  

Director, SESRIC  

- Mr. ÖMER FARUK DUMAN  

Director, SESRIC  

- Dr. ATİLLA KARAMAN  

Acting Director, SESRIC  

- Ms. ESMA DEMİRTAŞ  

Training Expert, SESRIC  

- Ms. FATMA NUR ZENGİN  

Events and Communications Specialist, SESRIC  

- Mr. ONUR ÇAĞLAR  

Technical Cooperation Specialist, SESRIC  

- Dr. ERHAN TÜRBEDAR  

Researcher, SESRIC  

- Mr. ORXAN NADIROV  

Events and Communications Officer, SESRIC 

- Mr. EDMOND NEZA  

PR and Media Officer, SESRIC  

 

   

E. SPECIALIZED ORGANS OF THE OIC  

 
 

ISLAMIC DEVELOPMENT BANK (IDB)  

- Dr. BANDAR HAJJAR  

President, Islamic Development Bank Group  

- Mr. AZHARI GASIM AHMED  

Lead Economist, IDB  

- Mr. ZAKI MANSOUR  

Director, IDB  

- Mr. EMIL MAMMADLI  

Investment Officer, IDB 

- Mr. SUED HUSAIN QUADRI  

Acting Director, IDB  

- Mr. ALI IBN ABI TALIB MAHMOUD  

Manager, IDB  

- Mr. NAEL TALEB HAMDAN AL HAJAJ 

Senior Partnership Officer, IDB  

- Mr. SALAH JELASSI  

Regional Director, IDB  
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- Mr. FARUK ÖZCAN  

Protocol Officer, IDB  

- Ms. DİLAN KALİÇ  

Executive Assistant, IDB  

- Mr. CEM ÖZENEN  

Senior Specialist, IDB  

-  Mr. NAZAR MOHAMED ELTAHIR  

Market Integration Specialist, Islamic Development Bank  

- Mr. SELÇUK DAĞ  

Program Assistant, IDB  

- MOHAMMAD ALI DINMOHAMMADI 

Communication Officer, ID 

 

F.  AFFILIATED ORGANS OF THE OIC  

    

 ISLAMIC CHAMBER OF COMMERCE, INDUSTRY AND AGRICULTURE (ICCIA)  

- Mr. YOUSEF HASSAN KHALAWI  

Secretary General, ICCIA  

- Ms. ATTIYA NAWAZISH ALI KHAN  

Assistant Secretary General, ICCIA  

- Mr. ELSADIG GADALLA MUKHAYER IBRAHIM  

Manager Public Relations, ICCI 

- Mr. KHALID AL BALOCHI  

Secretary, ICCIA  

    

ASSOCIATION OF NATIONAL DEVELOPMENT FINANCE INSTITUTIONS IN 

MEMBER COUNTRIES OF THE ISLAMIC DEVELOPMENT BANK (ADFIMI)  

- Mr. NURİ BİRTEK  

Secretary General, ADFIMI  

- Mr. METİN ÖZDEMİR  

Chairman, ADFIMI  

- Mr. AHMET GÜNEY  

Advisor of General Manager, ADFIMI  
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 األصل : بالتركية

 الكلمة االفتتاحية لفخامة رجب طيب أردوغان

 الكومسيكرئيس و التركية الجمهوريةرئيس 

 والثالثين للكومسيك ةالرابع الدورةفي  

 ( 2018وفمبر/تشرين الثاني ن 28 )اسطنبول،

 

 الرحمن الرحيم.بسم هللا 

 حضرات الوزراء المحترمين،

 معالي األمين العام،

 إخواني وأخواتي األعزاء،

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

 

إنه لمن دواعي سروري أن أرحب بكم جميعاً بكل محبة واحترام فيما نفتتح الدورة الوزارية الرابعة 

 االقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون اإلسالمي.والثالثين للكومسيك، اللجنة الدائمة للتعاون 

وبصفتي الرئيس الحالي لمنظمة التعاون اإلسالمي ورئيس لجنة التعاون االقتصادي والتجاري التابعة 

 لمنظمة التعاون اإلسالمي )الكومسيك(، يسعدني أن أرحب بكافة ضيوفنا الكرام في بلدنا تركيا.

مدينتنا الجميلة اسطنبول، باعتبارها مهد الحضارات ومصدر فخر واسمحوا لي أن أرحب بكم مجدداً في 

 للبشرية جمعاء.

وبهذه المناسبة، اسمحوا لي أن أعبر عن خالص مشاعر التعاطف مع إخواننا وأخواتنا في جميع أنحاء 

 العالم، وأصدقائنا، وكل الذين يعانون االضطهاد فيما أنظارهم ترنو إلينا.

المدينة العظيمة وبّشر بفتحها، واليوم أحيي جميع ضيوفنا من المدن الشقيقة مّجد رسولنا الحبيب هذه 

 السطنبول، من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، ومن سراييفو إلى إسالم آباد، ومن القاهرة إلى كابول.

وأحيي بصفة خاصة دولة فلسطين، مهد الحضارات والسالم والنوايا الحسنة، والقدس الشريف، قّرة 

 ينّي فلسطين والعالم اإلسالمي. ع

واسمحوا لي أن أتوّجه بتحياتي الخالصة إلى أبناء فلسطين وبناتها ونسائها الذين كّرسوا حياتهم للحفاظ 

على القدس والدفاع عنها وإلى جميع الالجئين الفلسطينيين الذين يذرفون دموعهم منذ سبعين عاماً فيما 

 يتوقون إلى العودة إلى وطنهم األم.

واسمحوا لي أن أخاطب إخوتي وأخواتي بهذه األبيات الرائعة للراحل محمود درويش، والتي باتت سهاماً 

 انغرست في قلوب الغزاة:

 وأقسم: 
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 من رموش العين سوف أخيط مندياًل  

 أنقش فوقه لعينيك واسماً حين أسقيه فؤادًا ذاب ترتياًل 

 سأكتب جملة أغلى 

 من الشهداء والُقبَل،  

 ينية كانت.. ولم تزل!فلسط

 

نعم! طالما أن الشعوب اإلسالمية موجودة، وطالما ال يزال ثمة أشخاص يتحلون باإلرادة الحقيقية للدفاع 

 عن الحقوق والعدالة والحريات، ستبقى فلسطين، بإذن هللا.

 سطينيين.ما من قمع وما من طغيان سيكفيان إلخماد نيران التحرير المتأججة في قلوب الفلبإذن هللا، 

متمسكين بحقهم  -رجاالً ونساء، شيباً وشباباً، وهم رموز الشجاعة والتضحية -وطالما بقي الفلسطينيون 

 المشروع وهدفهم السامي، فلن يتمكن المحتّل من نيل غاياته.

ً للجميع، وبخاصة  وأدعو هللا تعالى أن يكون االجتماع الوزاري الرابع والثالثون للكومسيك مثمرا

 ن ولمنطقتنا وبالدنا، ولإلنسانية جمعاء.لفلسطي

 أن توفقنا في تنفيذ القرارات التي تتخذ اليوم بعد مشاوراتنا. وندعوك يا رب

 وأنا على يقين أن أصدقاءنا الحاضرين معنا اليوم، ممثلين لبالدهم، يشاركوننا األفكار والمشاعر ذاتها.

 

 أشقائي وشقيقاتي األعزاء،

 الضيوف الكرام،

 

انعقاد االجتماع الوزاري للكومسيك اليوم مع الذكرى المئوية النتهاء الحرب العالمية األولى،  يتزامن

 والتي شهدت رسم مصير منطقتنا.

خاتمة »وعلى الرغم من مرور قرن من الزمان على تلك الحرب، والتي اعتقد الناس حينها أنها ستكون 

 ، فال زلنا نعاني من آثارها الغائرة.«الحروب

 انت منطقتنا من أولى المواقع التي عاشت دمار الحروب وتبعاتها المدمرة.لقد ك

ً ما لم نحدد المصدر  ولن يكون حل المشاكل التي ترتبط مباشرة بنتائج الحرب العالمية األولى ممكنا

 الحقيقي لتلك المشاكل ونقّر بوجوده.

فرصة للفهم واإلدراك بدالً من  وعلينا بشكل خاص أن نحّول الذكرى المئوية لتلك الحرب الكبرى إلى

 اقتصارها على حفل إلحياء الذكرى.
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وال بدّ لنا كمسلمين أن نقوم بذلك دون تعقيد، وبخاصة أن مصائرنا في هذه البقعة من العالم مترابطة منذ 

 آالف السنين.

والعبر فالتاريخ بالنسبة إلينا ليس مجرد سلسلة من األحداث وحسب، بل وسيلة نستخلص منها الدروس 

 بقوة وشجاعة ونستمد منها اإللهام. 

فبالنسبة إلينا كمسلمين، ينبغي تفسير كل حدٍث شهدناه في الماضي، وتحليل كل موقٍف بحلوه ومّره وأخذه 

 بعين االعتبار.

 وال شك أنه لن يكون بوسعنا كشف خبايا التاريخ إال بذهٍن صاٍف وجهود مخلصة.

لن تسمح لنا بفهمه، بل إن ذلك سيعزز األحكام المسبقة الراسخة  ولكن دراسة التاريخ من منظور ضيّق

 في األذهان.

كما أن التعامل مع تاريخنا من منظور شرقي بحت سيدعم جهود أولئك الذين يتغذّون على اشتعال 

 النزاعات بين المسلمين.

فرضتها علينا القوالب ومن األهمية بمكان أن نتناول هذه المسألة بعد أن نحّرر أنفسنا من القيود التي 

 النمطية واألفكار المسبقة.

 فاليوم، يعود الواقع نفسه إلى الظهور من جديد.

وعلى الرغم من أن تلك الحرب قد انتهت منذ مائة عام، إال أن الدمار الذي خلّفته في منطقتنا لم يمحى 

 بالكامل بعد.

العالمية األولى في المجاالت اإلنسانية فما زلنا كمسلمين نواجه الصعوبات التي فرضتها علينا الحرب 

 والسياسية واالقتصادية واالجتماعية.

وفي حين أن أولئك الذين جلبوا الحروب إلى الشرق األوسط وأفريقيا لغايات استعمارية يعيشون اليوم 

 بسالم وازدهار، ما زلنا نحن ندفع ثمن تلك الصراعات واالضطرابات بعد مرور قرن من الزمن.

يحرص أولئك الذين مّزقوا منطقتنا على تضامنهم اليوم من خالل إقامة الشراكات، تستمر خالفاتنا وبينما 

 لتتسع الفجوة فيما بيننا.

وأود أن أشير بكل وضوح وصراحة إلى أن الكثير من األزمات والتوترات والدماء والدموع التي نعيشها 

اليمن إلى فلسطين، ظهرت لألسباب ذاتها التي  اليوم في منطقتنا بأكملها، من سوريا إلى العراق، ومن

 أدّت إلى اندالع الحرب العظمى.

أما العدد األكبر من ضحايا هذه الخطط الشائنة، التي رسمت خططها في عواصم غربية ونفذت بأيدي 

 شخصيات مظلمة مثل لورانس العرب، فقد كان من نصيب الفلسطينيين.

نا الفلسطينيين أرضهم فحسب، بل تعّرضوا أيضاً ألسوأ أشكال ولم يخسر الماليين من إخواننا وأخوات

 الظلم في العالم.

وبسبب تطبيق سياسات ال تأخذ المجريات التاريخية باعتبارها وتتعارض مع الديناميات االجتماعية 

واإلنسانية، فقد عانت المنطقة من األلم والدمار والفتنة بشكل لم يقتصر على فلسطين بل اتسعت رقعته 

 ألبعد منها.
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ومع الحرب العالمية األولى، صدّرت البلدان الغربية األمراض نفسها التي كانت تلتهم جذورها منذ قرون 

 إلى منطقة الشرق األوسط.

 وفيما ساهم ذلك في تحقيق األمن والرخاء لهم، فإنه لم يخلّف لنا سوى البؤس والنزاع. 

 

 األخوة واألخوات،

 بالزمن، وال يمكننا إنكار الماضي وتجاهل كل ما حدث.ليس بوسعنا بالطبع العودة 

 فما هو واجبنا كمسلمين إذاً؟

في الذكرى المئوية النتهاء الحرب العالمية األولى، ال بد أن نتعلّم من الماضي ونستقي منه الدروس 

 والعبر لنتمكن من بناء مستقبل مشرق.

 «.قطرة نفط أغلى من قطرة دم»قلية يجب أاّل نقع بعد اليوم في الفّخ الذي ينصبه أصحاب ع

 وفي منطقتنا التي رسمت حدودها بالدماء، علينا أاّل نضع حدوداً جديدة أو نقيم الجدران في قلوبنا.

علينا أن ال نسمح ألنفسنا بالوقوع فريسة لمن يحاولون زرع العداوة والبغضاء بيننا من خالل إبراز 

 اختالفاتنا.

ر األمراض التي أصابت المجتمعات الغربية وتغلغلت فيها لسنوات، مسببة فالعنصرية والطائفية من أخط

 دماراً هائالً في أوروبا قبل أن تضرب جذورها في منطقتنا مع اندالع الحرب العالمية األولى.

وال ريب أن التعّصب الطائفي هو أسوأ المشاكل المستفحلة في يومنا المعاصر، إذ يعمل على تقويض 

 المسلمة من الداخل ويجعلها عرضة للتأثيرات الخارجية.المجتمعات 

ً »وتلك الفتنة التي تضع المصالح الشخصية قبل الدين، بل  ، ليس «وتجعل من رأي الشخص وطائفته دينا

 لها مكان في اإلسالم.

ففي عقيدتنا يتوجه الجميع إلى القبلة ذاتها ويؤمنون بإله واحد ورسول واحد وكتاب سماوي واحد، 

 عنا إخوة وأخوات في المعتقد والدين.وجمي

وليس ألحد الحق أو السلطة التي تخّوله بأن يقيّد األخّوة اإلسالمية التي رسمها لنا هللا تعالى ورسوله 

 الكريم، صلى هللا عليه وسلم.

ً  1.7ففي قلب المؤمن هناك مكان لكل فرد من    .ملياراً من األمة اإلسالمية، بل ولكن فرد من البشر جميعا

 ولعلّنا نستذكر هنا وصية الرسول الكريم في خطبة الوداع:

 أيها الناس اسمعوا مني أبين لكم... »

 أيها الناس ، إن ربكم واحد وإن أباكم واحد. 

 ودينكم واحد ورسولكم واحد.
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 كلكم آلدم، وآدم من تراب.  

 وليس لعربّي فَْضٌل على عجمّي إالّ بالتّْقوَى، 

 اتقاكم، إّن أكرمكم عند هللا 

 إنّما المؤمنون أخوة.

 أيها الناس: إن دماء كم وأموالكم حرام عليكم إلى أن تلقوا ربكم، .

نعم... لقد أضاء رسولنا الكريم عليه الصالة والسالم طريق النجاة للمسلمين والناس جميعاً بفضل تعاليمه 

 ووصاياه التي أوصانا بها منذ أربعة عشر قرناً.

 الحق في انتهاك تلك الحدود أو حتى السكوت على انتهاكها. وليس ألحٍد أياً كان

 

 إخوتي وأخواتي ،

 لن يستطيع أحد الوقوف في وجه قلوب اجتمعت على نبض واحد.

 ولن تكون مشاكلنا عصيّة على الحل طالما تمّسكنا بأخّوتنا وتوحدّت صفوفنا.

 وبهذا سنجد الحل بين أيدينا، ال مع اآلخرين.

مشاكلنا معتمدين على مساندة إخوتنا ومساهماتهم، وعلى دعم بعضنا لبعض بدالً من فنحن سنسعى لحل 

 مد أيدينا للغير.

 فال معنى أصالً النتظار العالج ممن كان سبب المشكلة وأصلها.

وقد رأينا بأّم أعيننا أّن من غير المجدي انتظار العون من الدول األجنبية في أوقات تمّزقت فيها قلوبنا 

 ديد من مواقف الظلم التي مررنا بها على مدى القرن المنصرم. وفي الع

كما أن المنظمات الدولية خذلتنا عندما طرقنا أبوابها بحثاً عن حل للقضية الفلسطينية، كما في غيرها من 

القضايا األخرى، كالحروب األهلية. فما الذي نتوقعه منها بعد ذلك ؟ إنها لن تسعى أبداً للعمل من أجل 

 تنا.مصلح

وعلى وجه الخصوص، عايشنا ذلك الخذالن من منظمات دولية كمجلس األمن التابع لألمم المتحدة، 

بالحفاظ على السالم واالستقرار العالميين والعمل من أجل حماية  -على الورق-والذي تتمثل مسؤوليته 

الخمسة الدائمين فيه هم مصالح أعضائه الدائمين. فالعالم بأسره يتطلع إلى مجلس األمن، ولكن األعضاء 

 الطرف الوحيد الذي يشعر بالرضا عن قراراته.

ومن المؤسف أننا عدنا صفر اليدين في كل مرة طلبنا فيها العون من تلك المنظمات ومن الدول التي 

 تسمى بالدول الكبرى، طالبين منها المساهمة في إرساء السالم اإلقليمي في ظل األزمات.

أال يولون أي قيمة أو اعتبار لألرواح التي تُزهق خالل محاوالت الهجرة عبر البحر المتوسط وبحر 

 إيجة؟ 
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ورأيناها بأنفسنا تولي اهتماماً أكبر بأعداد الحيتان في القطب الشمالي من اهتمامها باألطفال الذين قضوا 

 بسبب المجاعة في الصومال.

ديمقراطية وحقوق اإلنسان والحرية مقدّسة بالنسبة لها فقط إن كانت كما رأينا مراراً كيف تصبح مبادئ ال

 تخدم مصالحها.

وأصبحنا نعرف جيداً أن تلك الدول ال تهتّم بكثير من القيم األخرى إلى جانب المال والنفط والذهب 

 واأللماس.

نفسها التي تقف ، وهي «العالم أكبر من مجرد خمسة دول كبرى»لطالما أعربنا في تركيا عن رأينا بأن 

خلف العديد من التجارب المؤلمة وخيبات األمل وازدواجية المعايير التي شهدها عالمنا. فنحن لم نعد 

 نعيش في تلك الحقبة التي تلت الحرب العالمية األولى.

وتلك هي األسباب ذاتها التي تحفّز جهودنا الرامية إلى إصالح نظام األمم المتحدة، فإصالح نظامها 

 حيوي بالغ األهمية. مطلب 

 وهو أيضاً الدافع لنا في جهودنا لجعل منظمة التعاون اإلسالمي أكثر فعاليةً وانخراطاً خالل فترة رئاستنا.

نحتاج اآلن إلى إرساء سياسة شاملة تأخذ باعتبارها نقاط الضعف التي تعاني منها الهياكل الدولية الحالية، 

 شاكل التي نواجهها.وعدم قدرتها على التوصل إلى حلول للم

 وكما نقول دوماً، فقد حان الوقت لنتولى زمام األمور بأنفسنا.

 فنحن، وال أحد غيرنا، معنيّون بحل األزمة في سوريا، آخذين باالعتبار وحدة أراضي البالد.

وعلينا أن نأخذ بزمام المبادرة وننهي الصراعات التي أوصلت آالف األطفال إلى المجاعة والموت في 

 يمن.ال

 ويجب أن نكون نحن أّول من يدين الهجمات الغاشمة على المصلين في مسجد في أفغانستان.

ومن برلين إلى باريس، من بلجيكا إلى موسكو، يجب أن نكون أّول من يعارض قتل األبرياء، مهما كانت 

 هوية اإلرهابي.

د في قتل المدنيين الفلسطينيين على وينبغي أن نكون أول من يندّد بإرهاب الدولة والعصابات التي لم تترد

 مرأى ومسمع من العالم أجمع.

وال بد أن نكون أول من يعمل على حماية حقوق الالجئين الفلسطينيين في مخيماتهم في لبنان واألردن، 

 ممن نزحوا عن وطنهم منذ سبعين عاماً.

القدس، عبر تشجيع ويجب أن نكون أول من يقف في طريق المحتلين الذين يحاولون حجب قضية 

 مواطنينا على زيارة المدينة.

ويجب أن نكون أول من يرفع الصوت ضد أولئك الذين يدمرون منازل الروهنجيا في أراكان وضدّ 

 التطهير العرقي إلخواننا وأخواتنا.

ويجب أن نكون أول من يعارض تدمير مدن الحضارة اإلسالمية وإنشاء دول إرهابية جديدة في منطقتنا 

 غطاء تنظيم الدولة اإلسالمية )داعش(. تحت
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ويجب أن نكون أول من يستنكر تدمير مستقبلنا من قبل منظمات إرهابية مثل جماعة فتح هللا غولن، 

 وحزب العمال الكردستاني، وتنظيم القاعدة، وجماعة بوكو حرام، وتنظيم الشباب.

قة في مياه البحر األبيض المتوسط األفارالمهاجرين ويجب أن نكون أول من يعارض موت عشرات آالف 

 العاتية.

ويجب، قبل أي دولة أخرى، أن نحمي ونعتني بطالبي اللجوء السوريين الذي أُجبروا على هجر منازلهم 

 للهروب من الحرب واالضطهاد.

ً »وبما أننا نؤمن بديٍن يخبرنا بأن  ، «من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في األرض فكأنّما قتل الناس جميعا

 يجب أن نعارض، قبل غيرنا، القتل خارج نطاق القضاء والقتل الوحشي.

ويجب أن نكون أول من يرفع الصوت ضد االضطهاد والظلم، بغض النظر عن مكان حدوثه على 

 األرض.

 ويجب أن نحترم، قبل أي دول أخرى، قوانين منطقتنا، بغض النظر عن الحدود التي رسمها اإلمبرياليون.

دولة أخرى، أاّل نسمح بإلحاق الضرر بإخواننا وال أن نقبل بإراقة الدماء على أسس  ويجب، قبل أي

 عرقية وثقافية وطائفية.

وفي الذكرى المئوية للحرب العالمية األولى، يجب أن نتصرف ببصيرة وفطنة لمنع المعاناة المماثلة 

 ومنع أعدائنا من ابتكار خطط مماثلة، ويجب أن نتعلم دروسنا معاً.

 دها تلك السبيل التي تسمح لنا بتخفيف آالمنا وبناء مستقبل مسالم ووادع ألطفالنا.وح

 

 األشقاء والشقيقات الكرام،

بهدف حّل مشاكلنا بأنفسنا، نحتاج إلى استخدام المنصات واألدوات التي هي في متناول أيدينا بأفضل 

 طريقة ممكنة.

الثنائية غاية في األهمية ألنه يسمح لنا بالتخلص من القيود إن استخدام العمالت الوطنية في تجاراتنا 

 اإلمبريالية التي تربط بيننا.

وكدول أعضاء في الكومسيك، كلما استثمرنا في دول بعضنا البعض، زاد حجم تجارتنا وأصبحنا أقوى. 

ل آثار أسعار وإاّل ستستمر معاناتنا في ظ –ال يوجد حّل أفضل من استخدام عمالتنا الوطنية واألصلية 

 صرف العمالت.

أود أن أؤكد مرة أخرى على األهمية التي نعلقها على زيادة التجارة البينية بين الدول األعضاء في منظمة 

 %.25التعاون اإلسالمي لتصل إلى 

كما أدعو جميع البلدان األعضاء ذات الصلة إلى تحديث قوائم االمتيازات الخاصة بها واستكمال 

 ورية األخرى لبدء سريان نظام األفضلية التجارية في البلدان اإلسالمية. اإلجراءات الضر

كما أدعو جميع الدول األعضاء إلى المشاركة في أنشطة تيسير التجارة التي يقوم بها البنك اإلسالمي 

 للتنمية والمؤسسات التابعة له.
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من قبل اإلدارة األمريكية الحالية  وكما تعلمون، أدت الزيادات األخيرة في التعريفات الجمركية المطبّقة

 إلى زيادة النزعات الحمائية في التجارة العالمية.

ومن الجلّي أن تلك الحروب التجارية ستؤدي إلى تداعيات وخيمة على التجارة العالمية وعلى اإلنتاج 

 واالزدهار.  

إنعاش التجارة وسيعمل تخفيض الحواجز غير الجمركية وتيسير إجراءات التخليص الجمركي على 

 العالمية وفتح آفاق جديدة. 

كما أن هناك حاجة لتحديث البنية التحتية الجمركية لدينا بهدف االستفادة من تقنيات المعلومات على نطاق 

 أوسع فضالً عن تبسيط اإلجراءات الجمركية.

تيسير التجارة: رفع كفاءة نظم إدارة المخاطر الجمركية في الدول األعضاء »وأرى أن مناقشة موضوع 

 في منظمة التعاون اإلسالمي." في جلسة تبادل اآلراء لهذا العام سيكون مناسباً ومفيداً.  

لتجارية وبورصة فنحن بحاجة لتعزيز جهودنا الرامية لتنفيذ المبادرات الهادفة، ومنها نظام األفضلية ا

 الذهب وبورصة العقارات ومركز اسطنبول للتحكيم.

 وأودّ التأكيد على أننا بانتظار آرائكم القيّمة في هذا الصدد.

ً إلى جانب رصد البنية التحتية على المستوى  ً متينا يتطلب تعزيز فعالية أعمالنا في الكومسيك تنسيقا

 الوطني.

نية التنسيقية للكومسيك تحت مظلة رئاسة الميزانية واالستراتيجية ولهذا الغرض، فقد أسسنا اللجنة الوط

 التابعة للرئاسة التركية.

 وآمل أن تتمكن تلك اللجنة، والتي ستجتمع مرتين سنوياً، من إعطاء الزخم لتعاوننا.

ندرك بأن عدداً من الدول األعضاء قامت بوضع نظم تنسيق وطنية ألنشطة الكومسيك، وأدعو كافة 

 األخرى التخاذ التدابير المناسبة لتنسيق أنشطة الكومسيك على المستوى الوطني. الدول

 وقبل أن أختتم كلمتي، أود مرة أخرى أن أعرب عن سعادتي باستضافتكم في مدينتنا الجميلة اسطنبول. 

توفيق وآمل أن تحقق دورة الكومسيك الرابعة والثالثون نتائج مثمرة لكافة الدول. نسأل هللا العون وال

 ً  دوما

 شكًرا لكم جميعاً. أدعو لكم بالصحة وأترككم في حفظ هللا.

 اعتنوا جيداً بأنفسكم...

*************** 

******** 
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 بالعربيةاألصل : 

 خطاب

 معالي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين

 األمين العام لمنظمة التعاون اإلسالمي

 الجلسة االفتتاحية أمام

 (2018وفمبر ن 28اسطنبول، ) 

 

 بسم هللا والحمدهلل والصالة والسالم على رسول هللا

 

 فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان، رئيس الجمهورية التركية، رئيس الكومسيك؛

 أصحاب المعالي الوزراء ورؤساء الوفود؛ 

 المندوبون الموقرون؛

 السيدات والسادة؛

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

للجنة الدائمة للتعاون االقتصادي والتجاري )كومسيك( في يسعدني أن أخاطب الدورة الرابعة والثالثين 

منظمة التعاون اإلسالمي. كما أود أن أعرب عن شكري لفخامة السيد رجب طيب أردوغان، رئيس 

 جمهورية تركيا، لدعمه أنشطة وبرامج الكومسيك من خالل ترأسه لهذه اللجنة الدائمة. 

قادها في وقت تتعرض فيه الشراكة االقتصادية التقليدية أهمية بالغة بموجب انع بإن هذه الدورة تكتس

والتعاون االقتصادي متعدد األطراف لتهديد مبعثه الموجة المتزايدة من القومية االقتصادية التي بدورها 

في وقت تواجه فيه العديد من تعمل على تقويض المكاسب المتراكمة من التجارة الدولية. كما أننا نجتمع 

ء في منظمة التعاون اإلسالمي التحديات الناجمة عن اآلثار السلبية للتباطؤ االقتصادي، الدول األعضا

والحاجة الماسة إلى إعادة هيكلة اقتصاديات هذه البلدان، مع التركيز بشكل أكبر على تنويع االقتصاد 

في منظمة التعاون  والعمل على تحقيق التنمية الشاملة. وتجدر اإلشارة إلى أن التجارة بين الدول األعضاء

، بدأت في االنخفاض كما هو مالحظ في إجمالي 2004اإلسالمي، التي سجلت زيادة مطردة منذ عام 

 ٪ تقريبا عن األعوام السابقة.20، والذي مثّل انخفاضا بنسبة 2016حجم التجارة المسجل لعام 

 

يل التجارة في منظمتنا قد وعلى الرغم من هذه التحديات، فإنه يسرني أن أشير إلى أن عمليات تمو 

استمرت في االزدياد بالتوازي مع تكثيف الجهود المبذولة لزيادة االستثمارات بين دول منظمة التعاون 

اإلسالمي في القطاعين الزراعي والمالي. وبناء على ذلك، فإن وضع سياسة منظمة التعاون اإلسالمي 
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االهتمام المطلوب من جانب دولنا األعضاء، في حين لتطوير البنية التحتية واالندماج اإلقليمي يحظى ب

 يتم تعزيز أطر التعاون اإلقليمي بهدف معالجة أوجه القصور الحالية في البنية التحتية البشرية والمادية.

وفي هذا الصدد، تجدر اإلشارة إلى أن أنشطة معظم مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي قد ركزت بشكل 

ة البينية والعمليات اللوجيستية والبنية التحتية في منظمة التعاون اإلسالمي وذلك كبير على تنمية التجار

في إطار سعيها لتحقيق الهدف الشامل المتمثل في تعزيز التكامل بين الدول اإلسالمية باإلضافة إلى 

ين الرئيسيين، قليميإلالتنمية المستدامة في قطاع إنتاج السلع والخدمات. وفي هذا السياق، فإن البرنامجين ا

وهما البرنامج الخاص للتنمية في أفريقيا والبرنامج الخاص آلسيا الوسطى، قد برز من خاللهما مشاريع 

كبيرة في قطاعات التجارة والنقل والطاقة والزراعة. وتشمل األنشطة األخرى، في هذا الصدد، جسر 

العابر للصحراء، وخط السكة الحديدية الذي التجارة بين المنطقة العربية وأفريقيا، وتنفيذ الطريق السريع 

 يربط بين كازاخستان وتركمنستان وإيران، وبالطبع خط السكة الحديدية بين داكار وبورسودان.

 

 فخامة الرئيس،

 أصحاب المعالي والسعادة،

ما من شك في أن تحديد أولويات مشاريع التجارة واالستثمار سيسهم بشكل كبير في سد الفجوة الحالية 

في نموذجنا اإلنمائي، خاصة وأنه يهدف إلى الحد من البطالة المتزايدة بين الشباب والفئات الهشة من 

السكان في دول منظمة التعاون اإلسالمي. كما أنه سيساعد في التخفيف من حدة األزمات الحالية الناجمة 

المرحلة، أود أن أشيد  عن تزايد هجرة الشباب إلى خارج منطقة منظمة التعاون اإلسالمي. وفي هذه

باستجابة العديد من دول منظمة التعاون اإلسالمي الفاعلة للمشاكل االقتصادية واإلنسانية التي تواجهها 

بعض الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، والتي كانت نتيجة لتضاعف األزمات السياسية 

ة التعاون اإلسالمي ذات الصلة بشأن المساعدة والطبيعية في هذه الدول. كما ينبغي تنفيذ قرارات منظم

 اإلنسانية واإلنمائية للدول اإلسالمية المتضررة من األزمات بطريقة شاملة ومستدامة. 

 

واسمحوا لي أن أغتنم هذه الفرصة ألشيد بالجهود الحالية لمكتب تنسيق كومسيك، في االستجابة ألولويات 

ون اإلسالمي. والشكر موصول ألجهزة ومؤسسات المنظمة ذات التنمية للدول األعضاء في منظمة التعا

الصلة إلسهامها عبر أنشطتها المختلفة في تنفيذ قرارات منظمة التعاون اإلسالمي في المجالين 

االجتماعي واالقتصادي. فلقد اتسمت برامجنا للتدخل اإلنمائي بالفاعلية وذلك بفضل تفاني المعنيين في 

للتنمية، بينما تواصلت تعبئة القطاع الخاص بشكل إيجابي بسبب جهود الغرفة  مجموعة البنك اإلسالمي

اإلسالمية للتجارة والصناعة والزراعة. ويسعدني أن أشير إلى أن مهمة إنشاء مركز تحكيم تجاري لدول 

دد، منظمة التعاون اإلسالمي تتم متابعتها متابعة حثيثة للغاية من قبل الغرفة اإلسالمية. وفي هذا الص
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اسمحوا لي أيضا أن أعرب عن تقديري لرئيس البنك اإلسالمي للتنمية لدعمه لمساعينا الحالية في وضع 

إطار قانوني مناسب آللية دائمة لتسوية المنازعات المتعلقة باالستثمار وذلك بموجب اتفاق منظمة التعاون 

 اإلسالمي بشأن تعزيز وحماية وضمان االستثمارات.

 

وفي قطاع األغذية الحالل والمواصفات والمقاييس، فإنه يسعدني أن أشير إلى التأثير اإليجابي للمعرض 

 SMIICالسنوي للحالل )حالل إكسبو(، الذي ينظمه معهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية 

المي، والسياحة المركز اإلسالمي لتنمية التجارة، في تعزيز التجارة بين دول منظمة التعاون اإلسو

 اإلسالمية، وغيرها من مجاالت التعاون.

 

وحول جهود المنظمة بشأن العمل والحماية االجتماعية، فإنه يسعدني أن أشير إلى الدور النشط المستمر 

الذي يقوم به مركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية )سيسريك( 

منظمة التعاون اإلسالمي حول ترتيبات االعتراف المتبادل بالقوة العاملة الماهرة في صياغة اتفاق 

واالتفاق الثنائي لمنظمة التعاون اإلسالمي بشأن تبادل القوى العاملة واستراتيجية سوق العمل لمنظمة 

ر في التعاون اإلسالمي. هذه األطر القانونية ستضمن إبراز دور منظمة التعاون اإلسالمي بشكل أكب

معالجة المشاكل الدائمة للهجرة والبطالة وتمكين الشباب. وفي هذا السياق، أصبح دعم سيسريك المستمر 

لشبكة الصحة والسالمة المهنية لمنظمة التعاون اإلسالمي برنامجا رائدا حقق نجاحا ملموسا في تعزيز 

اعتماد النظام األساسي لمركز العمل  رفاهية القوة العاملة في دولنا. وقد أدى ذلك بطبيعة الحال إلى نجاح

في منظمة التعاون اإلسالمي، الذي وافقت حكومة أذربيجان مشكورة على استضافة مقره في باكو. 

ولذلك فإنني أود أن أطلب من جميع الدول األعضاء االنضمام إلى عضوية هذه المؤسسة المتخصصة 

 ل العمل والمسائل المتعلقة به.في منظمة التعاون اإلسالمي المكلفة بالتعاون في مجا

 

وبالمثل، فقد تلقى التعاون الزراعي فيما بيننا دفعة قوية بعدما دخل النظام األساسي للمنظمة 

من الدول  12بعد مصادقة  2018اإلسالمية لألمن الغذائي حيز التنفيذ بشكل نهائي وذلك في شهر فبراير 

جتماع الثاني للجمعية العمومية للمنظمة اإلسالمية لألمن األعضاء عليه. كما أنه من المقرر أن يعقد اال

 في أستانا، كازاخستان.   2018ديسمبر  11و  10الغذائي يومي 
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 فخامة الرئيس، 

 أصحاب المعالي والسعادة،

قبل الختام، أود أن أغتنم هذه الفرصة ألشيد بجميع دولنا األعضاء على دعمها المتواصل لمختلف أنشطة 

التعاون اإلسالمي، بما في ذلك التوقيع والمصادقة على مختلف االتفاقات االقتصادية لمنظمة منظمة 

التعاون اإلسالمي. وهو األمر الذي ينبئ عن إدراك دولنا األعضاء ألهمية مثل هذه األطر المؤسسية في 

تحقيق التطلعات  نجاح عملنا المشترك وتحقيق رغبتنا الجماعية لجعل منظمتنا رائدة في كل ما من شأنه

 التنموية لدولنا األعضاء ولشعوب بلداننا اإلسالمية.

 أشكركم على حسن استماعكم وأتمنى لكم جميعا مداوالت ناجحة ومخرجات مثمرة.

 والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 

******************* 

*********** 
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 األصل : بالعربية

 كلمة معالي الدكتور بندر حجار

 رئيس مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية 

 في افتتاح االجتماع الوزاري للدورة الرابعة والثالثين 

 لمنظمة التعاون اإلسالميللجنة الدائمة للتعاون التجاري واالقتصادي 

(COMCEC) 

 ، إسطنبول، تركيا2018نوفمبر  28

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

فخامة الرئيس، رجب طيب أردوغان، رئيس الجمهورية التركية ورئيس اللجنة الدائمة  -

 (COMCEC)للتعاون التجاري واالقتصادي لمنظمة التعاون اإلسالمي 

 س الجمهورية التركية،معالي األخ/ فؤاد اوكتاي، نائب رئي -

 أصحاب المعالي الوزراء، -

 معالي الدكتور/ يوسف بن أحمد العثيمين، األمين العام لمنظمة التعاون اإلسالمي، -

 أعضاء الوفود الكرام، -

 اإلخوة واألخوات، -

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

التجاري واالقتصررررررادي لمنظمة  يشرررررررفني أن أشررررررارك في الدورة الرابعة والثالثين للجنة الدائمة للتعاون

التعاون اإلسررررالمي في مدينة إسررررطنبول التاريخية الجميلة. وأود بدايةً أن أتوجه بخالص الشرررركر والتقدير 

للجمهورية التركية حكومةً وشررعباً على ما لقيناه من حفاوة االسررتقبال وحسررن الوفادة منذ أن وطأت أقدامنا 

محوا لي أن أعرب عن شرركري وعميق امتناني لفخامة السرريد أرض بلدكم الكريم. وفي مسررتهل كلمتي اسرر

رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية ورئيس لجنة الكومسررريك، على جهوده المخلصرررة لتعزيز 

 التضامن والتعاون بين الدول األعضاء في منظمة التعاون االسالمي.

ترحات النيرة التي تهدف إلى تعزيز ودفع لقد اشررتمل خطابكم فخامة الرئيس على العديد من األفكار والمق 

مسيرة التعاون االقتصادي بين الدول اإلسالمية بكافة أشكاله. وستقوم مجموعة البنك بالعمل مع الجهات 

عاون  خدم الت ما ي هذه المقترحات على أرض الواقع ب يذ  يك لتنف نة الكومسرررررر ما ها أ ية وعلى رأسرررررر المعن

 . االقتصادي والتجاري بين الدول األعضاء

 

 فخامة الرئيس،

 اإلخوة واألخوات،

ظلت مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية منذ إنشاء الكومسيك تحتفظ بعالقات متميزة معها، وذلك من خالل 

يذ القرارات الصرررررررادرة عن اللجنة الموقرة والبرامج المشررررررتركة والمبادرات التي تم اعتمادها مثل  تنف

فضررررريلية وتقديم العون الفني للدول األعضررررراء لتطوير قدراتها اسرررررتراتيجية الكومسررررريك ونظام التجارة الت

التجارية، إضررافة إلى المشرراركة الفاعلة في اجتماعات فرق العمل التي انبثقت عن اسررتراتيجية الكومسرريك 

باعتبارها آلية عملية مناسبة لمعالجة القضايا الرئيسة التي تواجه الدول األعضاء في المجالين االقتصادي 

 . والتجاري

 



 OIC/COMCEC/34-18/REP( لـ 4المرفق )

88 
 

 فخامة الرئيس،

 أصحاب المعالي الوزراء،

مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية إلى زيادة مستوى تمويالتها لمساعدة الدول األعضاء على بلوغ  تسعى

أهداف التنمية المستدامة. وظلت مجموعة البنك تعمل بجد واجتهاد لتصبح مؤسسة التنمية األولى لدولها 

د تغيرات األعضررراء، وتتطلع لتكون مؤسرررسرررة سرررريعة االسرررتجابة الحتياجات هذه الدول في عالم يشررره

 وتحوالت جذرية ويسير بوتيرة متسارعة خاصةً في مجال التقدم التكنولوجي. 

وقد انطلقنا مؤخراً في تنفيذ "برنامج رئيس البنك الخماسي" الذي يستند إلى رؤية البنك اإلسالمي للتنمية 

المسرررتدامة. ويعتمد ، وكذلك إلى اإلطار االسرررتراتيجي العشرررري للبنك واللذان يتسرررقان مع أهداف التنمية 

البرنامج الخماسررري على تعزيز وتوسررريع الشرررراكات مع مختلف الجهات التنموية وتدعيم سرررالسرررل القيمة 

وتعزيز دور ابتكار الحلول التنموية وأدوات التمويل االسالمي المالئمة المضافة لتعظيم األثر التنموي و

 األعضاءاعية واالقتصادية في الدول من أجل تحقيق التنمية االجتم العلوم والتقنية واالبتكار

 

أود أن أنوه بالنقلة النوعية في نموذج أعمال مجموعة البنك التنموي، الذي سرتسرترشرد به مجموعة البنك و

في السررررررنوات الخمس القادمة، وما ينطوي عليه من العمل على التحول من االعتماد الكلي على الموارد 

ن من قطرراع خرراص ومجتمع مرردني ومررانحين وجمعيررات خيريررة الررذاتيررة للبنررك الى إشررررررراك كررل التنمويي

ومتطوعين وباحثين وأكاديميين بهدف جعل األسررواق تعمل من أجل التنمية وكذلك ربط اقتصررادات الدول 

األعضرراء بسررالسررل القيمة العالمية مع تعزيز القدرة التنافسررية المعتمدة على المزايا النسرربية التي تتمتع بها 

سررتفادة في هذا االطار من المنصررات االلكترونية على مختلف أنواعها من أجل تعزيز كل دولة. وسررتتم اال

الروابط االقتصررادية بين الدول األعضرراء وتعزيز التجارة البينية فيما بينها وتسررريع وتيرة االسررتثمار فيها. 

لحشرررررد  وقد أطلق البنك أول منصرررررة وقفية لحشرررررد المنح من الجمهور وتفعيل ثالث  صررررريغ تمويل جديدة

 Engageمنصررة الموارد المالية ضررمن شررراكات ثالثية )القطاع العام، الخاص والثالث( وكذلك أنشررأ البنك 

التي تمثل مركز تجمع ومنبرا للباحثين والمخترعين والمسرررتثمرين والشرررركات الصرررغيرة والمتوسرررطة 

احث والتشرررراور وشررررركات القطاع الخاص وصررررانعي القرار الحكوميين والمنظمات غير الحكومية للتب

ألجل تقديم حلول مبتكرة لمعالجة التحديات التنموية في مجاالت األمن الغذائي والصحة والتعليم الشامل 

 واإلدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي والحصول على الطاقة النظيفة والتصنيع المستدام.

 

 فخامة الرئيس،

 أصحاب المعالي الوزراء،

هتمام كبير في اآلونة األخيرة لنتائجها اإليجابية القتصرررادات كثير من الدول لقد حظيت سرررالسرررل القيمة با

النامية والمتمثلة في نقل التقانة ودعم معدالت النمو وجذب االستثمارات. وال شك أن ربط دولنا األعضاء 

مما  في سالسل القيمة العالمية سيزيد من حجم التصدير بين الدول األعضاء وأيضا إلى الدول األخرى،

يسررررررراهم في تخفيض عجز الموازنات والميزان التجاري ويمكن من خلق فرص عمل اضرررررررافية. ويرى 

الخبراء في مجال االقتصرررررراد والتكنولوجيا والتجارة أن سررررررالسررررررل القيمة العالمية هي الموجة الثانية من 

عة، أما في الموجة العولمة. ففي الموجة األولى كانت التجارة الدولية هي تجارة السررلع األسرراسررية والمصررن

الثانية التي نعيشها اآلن تميزت التجارة الدولية بتفكيك عمليات االنتاج وتوزيع مراحله على مواقع متعددة 

في جميع أنحاء العالم. فأصرربح توزيع اإلنتاج على عدد من المواقع مجديا من حيث التكلفة كما قامت ثورة 

تسررررهيل عمليات االنتاج. وإن التطورات في الروبوتات تكنولوجيات المعلومات واالتصررررال بدور هام في 

والتصررررنيع اآللي والطباعة الثالثية األبعاد والذكاء االصررررطناعي سرررروف تعمل على تغيير هيكلية التجارة 

العالمية. وفي هذا اإلطار أدعو الدول األعضرراء الى دعم وتطوير كفاءات الشررركات المحلية لتكون جزءا 
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ة ووضرررع سرررياسرررات مواتية لدعم االبتكار وازالة القيود على أنشرررطة ريادة من سرررالسرررل القيمة المضررراف

 األعمال.

وقد بدأ البنك السنة الماضية في تنفيذ مشروع نموذجي تحت اسم البرنامج االقليمي لسالسل القيمة لألرز 

“RICE”  ف على دول افريقية في سررالسررل القيمة المضررافة في انتاج األرز. وتم التعر 10يهدف الى إدماج

مختلف الشركاء في جميع مراحل سلسلة القيمة والتركيز على الدور الهام للعلوم والتقنية واالبتكار وكذلك 

مليون دوالر أمريكي ومن  176التمويل االسررررالمي في هذا المجال. وتقدر تكفة تمويل هذا المشررررروع ب 

% وأيضرررا تحقيق 80شرررروع بنحو المتوقع أن يزيد دخل المزارعين الصرررغار في الدول المسرررتفيدة من الم

هذه الدول االكتفاء الذاتي من اسررتهالك األرز. كما شرررع البنك في اعتماد أول اسررتراتيجية شررراكة قطرية 

مبنية على سالسل القيمة المضافة مع دولة الغابون تركز على المزايا التنافسية لهذه الدولة كقطاع التشييد 

حول الغابون بعد تنفيذ هذه االسررررررتراتيجية من دولة مصرررررردرة للمواد وانتاج المنغنيز. ومن المتوقع، أن يت

 الخام الى دولة مصدرة للمنتجات المصنعة.

 

وستقوم مجموعة البنك االسالمي للتنمية بمختلف مؤسساتها بدورها في مجاالت التأمين والتجارة وتشجيع 

نك نحو الالمركزية والمزيد من التواجد القطاع الخاص. كما أود التنويه إلى أن التوجه الجديد لمجموعة الب

الميداني في دولها األعضررررراء، سررررريمكنها بحول هللا من اإلسرررررراع في تنفيذ هذه البرامج وتحسرررررين جودة 

 المشاريع وتعظيم أثرها التنموي.

 

وال شك أن تنفيذ هذه الرؤية يحتاج الى مزيد االستثمار في رأس المال البشري من خالل التعليم والتدريب 

التمكين. وقد أطلق البنك مؤخرا برنامجا متكامال بالتعاون مع أبرز الجامعات العالمية لتقديم منح دراسية و

تدامة  باب للمشررررررراركة الفعالة في مسرررررريرة التنمية مع التركيز على مجاالت العلوم المسرررررر العداد الشرررررر

“Sustainable Science”قدرات في مختلف ال ناء ال نك من برامج ب ناء . كما كثف الب مجاالت ومن أهمها ب

قدرات المبتكرين ورواد األعمال لتأمين مقومات النجاح لمشرراريعهم ومؤسررسرراتهم. وفي هذا اإلطار ينظم 

بالتوازي مع قمة التحول في كمبردج في بريطانيا أول  2018ديسررررررمبر  10الى  5البنك خالل الفترة من 

الذي أنشرررأه البنك    Transform Fund دوقصرررنأكاديمية لدعم قدرات الشرررباب الحاصرررلين على تمويل من 

مليون دوالر، والررذي يهرردف إلى دعم مبررادرات العلوم والتكنولوجيررا واالبتكررار في  500مؤخرا بمبلغ 

 دولنا األعضاء.

 

ن تنفيذ برامج مجموعة البنك الجديدة يتطلب من الدول األعضاء توفير البيئة االستثمارية وتجدر االشارة أ

العوائق والصررررررعوبات أمام تدفق االسررررررتثمار خاصررررررة من القطاع الخاص وكذلك اعتماد  المالئمة وإزالة

السرررررياسرررررات الالزمة لتحويل اقتصررررراداتها نحو اقتصررررراد سررررروق يسررررراهم بفاعلية في التنمية االقتصرررررادية 

. Win-Winواالجتماعية. ومن المهم أن يتم هذا التحول في اطار شررراكات مربحة ومفيدة لجميع األطراف 

التأكيد أن مجموعة البنك مسرررررتمرة في التزامها بتقديم الدعم الفني للدول األعضررررراء من أجل تطوير وأود 

األطر القانونية وانشررررررراء المنصرررررررات االلكترونية وغيرها من األدوات التي تسررررررراهم في انجاح التحول 

 االقتصادي لدولنا األعضاء وتحقيق الرفاه واالزدهار لشعوبها.

 

 فخامة الرئيس،

 واألخوات، اإلخوة

يعتبر تعزيز التعاون االقتصادي والتجاري بين الدول األعضاء هدفاً استراتيجياً لمجموعة البنك اإلسالمي 

. وفي هذا اإلطار أود أن 1975للتنمية، وظل هو المحفز الرئيس لعمليات المجموعة منذ التأسرررررريس عام 

 م:2017أطلع جمعكم الكريم على جهود المجموعة خالل العام المنصرم 
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نك حوالي  (أ مادات الب يدة من أهمها  3.9بلغ إجمالي اعت يار دوالر امريكي، في مجاالت عد مل

 البنية التحتية،الطاقة والنقل والمياه والصرف الصحي، والزراعة والصحة ، والتعليم.

 

اعتمدت المؤسسة اإلسالمية لتنمية القطاع الخاص خالل العام المنصرم مبلغاً تمويلياً ، يقارب  (ب

مليون دوالر أمريكي،. و أولت المؤسررررررسررررررة المزيد من االهتمام لتذليل العقبات األكثر  931

صرررعوبة التي يواجهها القطاع الخاص ، وذلك باالسرررتثمار في قطاع المالية عن طريق خطوط 

واالسررتثمارات السررهمية وقطاع البنى التحتية لتعزيز القدرات اإلنتاجية للقطاع الخاص التمويل 

 وزيادة التنافسية في الدول األعضاء. 

 

 

% 10قامت المؤسررسررة الدولية اإلسررالمية لتمويل التجارة بزيادة عمليات تمويل التجارة بنسرربة  (ج

ألعضررراء األقل نمواً، كما تم % منها لفائدة الدول ا35مليار دوالر، خصرررصرررت  5لتبلغ حوالي 

% من هذه العمليات لتمويل التجارة البينية. ولقد أطلقت المؤسرررررسرررررة العديد من 88تخصررررريص 

البرامج الهامة مثل برنامج "جسررررور التجارة العربية االفريقية" وكذلك مبادرة "المسرررراعدة من 

وتسررررررتعد اآلن  2017 أجل التجارة للدول العربية" التي انتهت مرحلتها األولى في نهاية عام

مشررررررروعاً مختلفاً في الدول العربية.. كما اعتمدت  28إلطالق مرحلتها الثانية بعد أن أنجزت 

المؤسرررسرررة مؤخراً برنامجاً لتطوير الشرررركات الصرررغيرة والمتوسرررطة في غرب افريقيا، وتقوم 

الحدودية المؤسررسررة بالتركيز على كل ما يسرراهم في تسررهيل التجارة مثل برامج تحسررين المعابر 

 والجمركية وغيرها. 

 

قدمت المؤسررسررة اإلسررالمية لتأمين االسررتثمار وائتمان الصررادرات في السررنوات الثالث األخيرة  (د

تغطية تأمينية لمشرراريع اسررتثمارية وعمليات تجارية في دول منظمة التعاون اإلسررالمي تجاوز 

من الدول األعضررررراء.   دولة 43مليار دوالر أمريكي توزعت على  29أثرها التنموي أكثر من 

كما يسرني أن أحيطكم علماً بأن المؤسسة أطلقت مؤخراً مبادرة جديدة باسم "مركز الكومسيك 

لذكاء األعمال"، الذي من المتوقع أن يسرررراهم بصررررورة كبيرة في تعزيز النظام االئتماني لدولنا 

ليار دوالر م  670األعضرررررراء من خالل دعم فرص إقراض القطاع الخاص في المنطقة بمبلغ 

. هذا إلى جانب أنه سرريزيد بشرركل كبير من التدفقات التجارية البينيةلدول منظمة سررنويا امريكي

 التعاون االسالمي . 

 

 

أما في المجال العلمي والبحثي، فقد لعب المعهد اإلسررررررالمي للبحوث والتدريب دوراً فعاالً  (ه

لك في لدول األعضررررررراء ، وذ فة ا كا قدرات في  ية ال هدف إلى تنم ية  ي مختلف مجاالت التنم

االقتصادية واالجتماعية. ولم تقتصر المواضيع المطروحة على الصيرفة اإلسالمية ودورها 

المرتقب في تحقيق التنمية المسررررررتدامة، بل شررررررملت مجاالت تنموية أخرى كالشررررررراكة بين 

، (Blockchain)القطاعين العام والخاص وتقييم المشرررراريع والسررررياسررررات النقدية والبلوكشررررين 

 وكذلك القضايا التنموية )كالتجارة البينية والتمويل األصغر والتشغيل والنقل. 

 

يعكف البنك حالياً على وضررررع اللمسررررات األخيرة السررررتراتيجيته للتعاون واالندماج اإلقليمي  (و

توطئة العتمادها في صررررورتها النهائية ومن ثم البدء في تنفيذها في النصررررف األول من العام 

المقبل. وسررررررتترجم هذه االسررررررتراتيجية إلى برامج شرررررربه إقليمية، تشررررررمل مختلف القطاعات 
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: الطاقة والزراعة والنقل. وفي إطار هذه االسرررتراتيجية، فإن حصرررة كبيرة االقتصرررادية، مثل

من مبالغ التمويل المعتمدة سنوياً من البنك ستُخصص للمشروعات اإلقليميةالتي ستؤدي إلى 

 تكامل أكبر بين الدول األعضاء.

 

 أصحاب المعالي،

 اإلخوة واألخوات األفاضل،

يات والبرامج المبتكرة التي تعتمدها مجموعة البنك  تأكيد في الختام أن التوجهات الجديدة واآلل أود ال

االسررالمي للتنمية اآلن سررتسرراهم بمشرريئة هللا في احداث نقلة نوعية في أداء اقتصرراديات الدول األعضرراء 

امل لكافة شرائح المجتمع واحتاللها لمكانة مرموقة ضمن سالسل القيمة العالمية وأثر تنموي ملموس ش
“Leaving None behind”   

وأود أن أتقدم بخالص الشررررركر لجميع الدول األعضررررراء لدعمها المتواصرررررل لمجموعة البنك اإلسرررررالمي 

لدائمة للتعاون التجاري  لدورة الرابعة والثالثين للجنة ا للتنمية. وأتمنى النجاح لمداوالت اجتماعات ا

في أن تخرج بتوصررررريات ومقترحات عملية تهدف إلى ترقية وتعزيز ، آمالً (COMCEC)واالقتصرررررادي 

 التعاون بين دولنا األعضاء في المجال االقتصادي والتجاري.

 والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 

*************** 

******** 
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 اإلنجليزيةباألصل: 

 الثالث والثالثين تقرير االجتماع

 للجنة الدورة

 (2018نوفمبر/تشرين الثاني  25 )إسطنبول،

 

 2018نوفمبر/تشرين الثاني  25انعقد االجتماع الثالث والثالثون للجنة الدورة التابعة للكومسيك في  -1

 في اسطنبول على هامش الدورة الرابعة والثالثين للكومسيك.

 

ترأس االجتماع السيد محمد متين إكر، المدير العام بمكتب تنسيق الكومسيك. وباإلضافة إلى األمانة  -2

العامة لمنظمة التعاون اإلسالمي ومكتب تنسيق الكومسيك، حضرت المؤسسات التالية التابعة 

 االجتماع وهي: لمنظمة التعاون اإلسالمي 

 مركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية )سيسريك(  -

 المركز اإلسالمي لتنمية التجارة  -

 مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية  -

 مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية -المؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة  -

 مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية -لتأمين االستثمار وائتمان الصادرات المؤسسة اإلسالمية  -

 مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية -المؤسسة اإلسالمية لتنمية القطاع الخاص  -

 الغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة والزراعة -

 منظمة االتحاد اإلسالمي لمالكي البواخر -

 ةمعهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمي -

 

 وقد وافق االجتماع على البنود التالية من جدول األعمال للتداول بشأنها:  -3

  تنفيذ استراتيجية الكومسيك: مساهمات المؤسسات التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي في

 .استراتيجية الكومسيك

قائمة األنشطة التي تقوم بها المؤسسات التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي والمتماشية مع  -

 استراتيجية الكومسيك وتوصيات الكومسيك الوزارية الخاصة بالسياسات

 استخدام تمويل مشاريع الكومسيك لتنفيذ توصيات الكومسيك الوزارية الخاصة بالسياسات -

  المساهمات المحتملة للمؤسسات التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي في مجال تنفيذ أهداف التنمية

 في منظمة التعاون اإلسالمي المستدامة في الدول األعضاء
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استطالع التوجهات حول أولويات أهداف التنمية المستدامة لدى البلدان األعضاء »نتائج  -

 « في منظمة التعاون اإلسالمي

أنشطة المؤسسات التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي التي تسهم في تحقيق أهداف التنمية  -

 المستدامة

  2025برنامج عمل منظمة التعاون اإلسالمي حتى العام تنفيذ قسم التعاون االقتصادي من 

  مركز استخبارات األعمال»مقترح حول» 

 إحصاءات متعلقة بالتجارة 

 ما يستجد من أعمال 

 

تنفيذ استراتيجية الكومسيك: مساهمات المؤسسات التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي في استراتيجية 

 الكومسيك

بعد تسليط الضوء على أهمية إسهامات المؤسسات التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي في تحقيق  -4

استراتيجية الكومسيك وتوصيات الكومسيك الوزارية الخاصة بالسياسات، استعرضت اللجنة أنشطة 

 ً  مع المؤسسات التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي ذات الصلة التي تمت والمخطط إتمامها وذلك تماشيا

 2018إلى نوفمبر/تشرين الثاني  2017استراتيجية الكومسيك للفترة الممتدّة من ديسمبر/كانون الثاني 

المتعلّقة بمجاالت التعاون والسيما التجارة  2019إلى نوفمبر/تشرين الثاني  2018وديسمبر/كانون الثاني 

تعاون المالي. كما أحاطت مؤسسات والنقل واالتصاالت والسياحة والزراعة والتخفيف من حدة الفقر وال

 منظمة التعاون اإلسالمي ذات الصلة اللجنة علماً بأنشطتها المخطط لها.

)ترد قائمة األنشطة المنّظمة والمزمع تنظيمها من قبل المؤسسات التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي     

إلى نوفمبر/تشرين  2017تشرين الثاني /والمتوافقة مع استراتيجية الكومسيك في الفترة الممتدّة من نوفمبر

 (.1في المرفق  2019الثاني 

 

وأبلغ مكتب تنسيق الكومسيك اللجنة بأنه منذ انعقاد الدورة الثالثة والثالثين للكومسيك، أنجزت  -5

% في مجال التخفيف من حدة الفقر 39أنشطة ومنها  205المؤسسات التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي 

% في مجال التعاون المالي. أّما في ما يتعلق بنوع األنشطة، أُعلمت اللجنة 9التجارة و% في مجال 33و

%( والمعارض 34.1بأّن المؤسسات قد ركزت بشكل خاص على برامج التدريب والمساعدة الفنية )

 %(.13.2%( وورش العمل )19.5والمنتديات )

والزراعة )مجموعة البنك اإلسالمي  رحبت اللجنة بمقترح المؤسسة اإلسالمية للتجارة والصناعة -6

للتنمية( إلضافة المذكرات الموجزة الخاصة بالمؤسسات التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي فيما ما يتعلق 
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ببرامجها وأنشطتها وإنجازاتها منذ الدورة السابقة للكومسيك كمرفق لتقرير اجتماعات لجنة الدورة. 

بالتعاون مع المؤسسة اإلسالمية لتأمين االستثمار وائتمان  وطلبت اللجنة من مكتب تنسيق الكومسيك

الصادرات )مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية( إعداد نموذج للمذكرات الموجزة المشار إليها أعاله 

وتعميمها على المؤسسات التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي من أجل الحصول على تعليقاتها ومالحظاتها. 

ن المؤسسات التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي تقديم مذكرات موجزة عن إنجازاتها كما طلبت اللجنة م

 الرئيسية بما يتماشى مع هذا النموذج في االجتماع القادم للجنة الدورة.

 

وبهدف تعزيز معرفة المؤسسات التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي ببرامج وأنشطة بعضها  -7

ات تداول أنشطتها في مابينها ودعوة بعضها بعضاً إلى المشاركة البعض، طلبت اللجنة من جميع المؤسس

 في ما يناسبها من أنشطة.

أكدت اللجنة على أهمية أعمال مجموعات عمل الكومسيك حيث جرت مناقشة التقارير البحثية  -8

المفّصلة والتوصيات الدقيقة المتعلقة بالسياسات واحتياجات الدول األعضاء بخصوص طاقاتها 

بية من قبل خبراء الدول األعضاء في المواضيع المحددة. وبهدف تلبية احتياجات الدول األعضاء االستيعا

والتغلب على التحديات التي تواجهها بصورة أفضل، طلبت اللجنة من مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية 

ة من الدراسات االستفادة بشكل أكبر من التقارير البحثية الصادرة عن الكومسيك، والتي تتضمن مجموع

الميدانية ونتائج اجتماعات مجموعة العمل في تصميم برامجها وأنشطتها وصياغة استراتيجيات الشراكة 

بين الدول. ورّحبت اللجنة بعرض مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية المقدَّم إلى مكتب التنسيق التابع 

مية من أجل مناقشة منهجية لتشارك نتائج للكومسيك للقيام بزيارة دراسية إلى مقر البنك اإلسالمي للتن

 اجتماعات مجموعة عمل الكومسيك والتقارير البحثية.

وأّكدت اللجنة ضرورة قيام المؤسسات التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي بإعطاء االهتمام الالزم  -9

 - 2019ي بالتوصيات الوزارية المتعلقة بالسياسات إلى جانب محاور مجموعات العمل للفترة بين عام

عند التخطيط ألنشطة وبرامج التعاون المستقبلية. وبهدف إبراز أنشطة المؤسسات التابعة لمنظمة  2021

التعاون اإلسالمي بشكل أفضل، وبخاصة تلك المتماشية مع استراتيجية الكومسيك وتوصيات السياسات 

ظمة التعاون اإلسالمي أن تشير المعتمدة على المستوى الوزاري، طلبت اللجنة من المؤسسات التابعة لمن

 في قوائم أنشطتها إلى مدى مالءمة أنشطتها مع التوصيات الخاصة بالسياسات. 

وأعلم مكتب تنسيق الكومسيك اللجنة بالمواضيع القطاعية التي سيدعمها خالل الدعوة السابعة إلى  -10

ريع الكومسيك. وفي هذا ، في إطار تمويل مشا2019تقديم مقترحات المشاريع وذلك في سبتمبر/أيلول 

الصدد، شددت اللجنة على أهمية تقديم المؤسسات التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي لمقترحات المشاريع 

من خالل تمويل مشاريع الكومسيك من أجل تحقيق توصيات الكومسيك الوزارية الخاصة بالسياسات. 
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بالسياسات يجب أن تفيد المؤسسات التابعة وأكدت اللجنة أيضاً أن توصيات الكومسيك الوزارية الخاصة 

 لمنظمة التعاون اإلسالمي في تخطيط أنشطتها وبرامجها المستقبلية في مجال التعاون.

ورّحبت اللجنة بمقترح المؤسسة اإلسالمية للتجارة والصناعة والزراعة )مجموعة البنك  -11

لمخطط لها للمؤسسات التابعة لمنظمة اإلسالمي للتنمية( إلقامة منصة إلكترونية لريد تنفيذ األنشطة ا

التعاون اإلسالمي. طلبت اللجنة من المؤسسة اإلسالمية للتجارة والصناعة والزراعة )مجموعة البنك 

اإلسالمي للتنمية(، بالتعاون مع مركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول 

وتقديمه إلى اجتماع لجنة الدورة التالي العتباره بنداً مستقالً اإلسالمية )سيسريك(، إعداد هذا المقترح 

 على جدول األعمال.

 

اإلسهامات المحتملة للمؤسسات التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي في تنفيذ أهداف التنمية 

 المستدامة بالدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي

 

اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب في الدول عالوة على ذلك، أطلع مركز األبحاث  -12

( اللجنة على نتائج "الدراسات االستقصائية االتجاهات حول أولويات أهداف التنمية SESRICاإلسالمية )

المستدامة للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي" الذي تم تعميمه على الدول األعضاء تماشيا مع 

دولة من الدول  36الصادر عن الدورة الثالثة والثالثين للكومسيك. تمت اإلشارة إلى أن القرار ذي الصلة 

األعضاء قدّمت إجاباتها الكاملة أو الجزئية إلى مركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية 

اعية والتدريب للدول اإلسالمية )سيسريك(. أعلم مركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتم

والتدريب للدول اإلسالمية )سيسريك( المشاركين بأن الدول األعضاء منحت األولوية لثمانية من أهداف 

 التنمية المستدامة بالترتيب التالي:

 بعنوان "القضاء على الفقر بكافة أشكاله في كل مكان"،  1 -هدف التنمية المستدامة  -1

ضمان حياة صحية وتعزيز الرفاهية للجميع في جميع »بعنوان  3 -هدف التنمية المستدامة  -2

 « األعمار،

بعنوان "القضاء على الجوع وتحقيق األمن الغذائي وتحسين مستوى  2 -هدف التنمية المستدامة  -3

 التغذية وتعزيز الزراعة المستدامة." 

تعزيز فرص التعلم ضمان التعليم الجيد الشامل والمنصف و»بعنوان  4 -هدف التنمية المستدامة  -4

 مدى الحياة للجميع"، 

 ، «تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كافة النساء والفتيات»بعنوان  5 -هدف التنمية المستدامة  -5
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بعنوان "تعزيز النمو االقتصادي المدعوم والشامل والمستدام، فرص  8 -هدف التنمية المستدامة  -6

 عمل كاملة ومربحة وعمل الئق للجميع"، 

إقامة بنية تحتية تتسم بالقدرة على الصمود، وتشجيع التنمية »بعنوان  9 -ف التنمية المستدامة هد -7

 ، «الصناعية الشمولية والمستدامة وتعزيز االبتكار

 «.اتخاذ اإلجراءات الفورية لمكافحة التغير المناخي وآثاره»بعنوان  13 -هدف التنمية المستدامة  -8

 

مركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول  كما أُحيطت اللجنة علًما بأن -13

اإلسالمية سيرفع إلى الدورة الوزارية الرابعة والثالثين للكومسيك تقريًرا أعدّه عن ردود الدول األعضاء 

 حول الدراسة االستقصائية.

ظمة التعاون قائمة أنشطة المؤسسات التابعة لمن»أطلع مكتب تنسيق الكومسيك اللجنة على  -14

تماشيًا مع القرار ذي الصلة « 2019و  2018اإلسالمي المتعلّقة بأهداف التنمية المستدامة للفترة في عامي 

الصادر عن دورة الكومسيك الوزارية الثالثة والثالثين. وطلبت اللجنة من مؤسسات منظمة التعاون 

قدمها مركز أنقرة في دراسته االستقصائية  اإلسالمي التنبّه الحتياجات الدول األعضاء وأولوياتها التي

اآلنف ذكرها مع التخطيط ألنشطتها المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة وإبالغ مكتب تنسيق الكومسيك 

 بأنشطته المرتبطة ارتباطاً مباشراً بأهداف التنمية المستدامة.

)ترد قائمة األنشطة المنظمة والمزمع تنظيمها من قبل المؤسسات التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي 

 ( 2في المرفق  2019-2018والمرتبطة بأهداف التنمية المستدامة للفترة الممتدّة بين العامين 

واألمم المتحدة أكدت اللجنة على إمكانية استخدام اجتماعات التنسيق بين منظمة التعاون اإلسالمي  -15

إلعالم منظمات األمم المتحدة بجهود المؤسسات التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي فما يتعلق بأهداف 

 التنمية المستدامة.

 

 2025نفيذ قسم التعاون االقتصادي من برنامج عمل منظمة التعاون اإلسالمي حتى العام ت

جنة بشأن التطورات األخيرة فيما يتعلق بتنفيذ وأعلمت األمانة العامة لمنظمة المؤتمر اإلسالمي الل -16

. وأكدت اللجنة على أهمية التعاون والتنسيق الفعال 2025برنامج عمل منظمة التعاون اإلسالمي حتى عام 

بين المؤسسات التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي فيما يتعلق بتحقيق األهداف الواردة في برنامج عمل 

.  أشير إلى أن االجتماع التنسيقي السنوي الرابع لمؤسسات 2025تى عام منظمة التعاون اإلسالمي ح

بمشاركة األجهزة والمؤسسات  2018ديسمبر / كانون األول  4و  3منظمة التعاون اإلسالمي سيعقد يومي 

 التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي.
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 «مركز استخبارات األعمال»مقترح حول 

للتجارة والصناعة والزراعة )مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية(عرضاً قدمت المؤسسة اإلسالمية  -17

أحاطت اللجنة علماً بالمقترح مع التقدير « صياغة التقرير النهائي لمركز استخبارات األعمال»حول 

لجهود المؤسسة اإلسالمية للتجارة والصناعة والزراعة )مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية( لتنفيذ 

ت اللجنة الضوء على األهمية والحاجة إلى المزيد من االستفاضة فيما يخص هيكلها المشروع. سلّط

التنظيمي وإطارها القانوني والتفاصيل الفنية األخرى. وسيتم التوسع في األمر خالل جلسة الكومسيك 

 الرابعة والثالثين.

 

 إحصاءات متعلقة بالتجارة

التجارة في النشرات الصادرة عن المؤسسات أبرزت اللجنة أهمية توحيد اإلحصاءات المتعلقة ب -18

التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي. وفي هذا الصدد، طلبت اللجنة من مكتب تنسيق الكومسيك والمركز 

اإلسالمي لتنمية التجارة ومركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول 

ت الممكنة، ومنها االجتماع التالي لمجموعة عمل الكومسيك اإلسالمية )سيسريك( االستفادة من المجاال

في مجال التجارة، لدراسة ومناقشة المنهجيات المستخدمة في حساب البيانات التجارية لمنظمة التعاون 

 اإلسالمي بغرض توحيدها. 

 

 ما يستجد من أعمال

 اختتم اجتماع اللجنة بتوجيه الشكر. -19

 

*************** 

******* 
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 األصل : بالتركية

 كلمة معالي فؤاد أوقطاي ، نائب رئيس الجمهورية التركية

 ن للكومسيكيالرابعة والثالث الدورةفي ختام 

 (2018نوفمبر  29)إسطنبول، 

 

 المحترمين،حضرات الوزراء 

 الحضور الكريم، 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

 

 اختتمنا بنجاح الدورة الرابعة والثالثين للكومسيك بعد مناقشات مثمرة. 

 

عقدنا العديد من الجلسات المفيدة واالستثنائية في اجتماع هذا العام بشأن "تيسير التجارة"، وال سيما بشأن 

 موضوع "إدارة المخاطر الجمركية". 

 

أود أن أتوجه بالشكر إلى وفود البُلدان األعضاء وممثلي المنظمات الدولية وأعضاء فريقنا على إسهاماتهم 

 ثين للكومسيك.في الدورة الرابعة والثال

 

 المشاركون الموقرون،

كما ندرك جميعًا، تميل البُلدان اليوم أكثر فأكثر نحو السياسات الحمائية في االقتصاد والتجارة العالميين، في 

 حين يأخذ المناخ التنافسي والشكوك في الساحة الدولية منحى النمو التدريجي. 

 

ونحن بحاجة إلى التركيز في هذا الصدد على المشاكل الهيكلية التي تقلل من إنتاجيتنا وقدرتنا التنافسية في 

 األسواق العالمية. 

 

يجب أن يكون هدفنا بناء اقتصاد ذا قيمة ُمضافة عالية ومرّكزة يركز على اإلنتاج بدالً من االعتماد على 

 جات الزراعية.تصدير المواد الخام وعدد قليل من المنت

 

وفي هذا السياق، يجب علينا تنويع مجموعة منتجاتنا وكذلك شركائنا التجاريين، خاصة بين دول منظمة 

 التعاون اإلسالمي، واتخاذ خطوات حازمة نحو إنشاء اقتصاد قائم على اإلنتاج ويحقق قيمة مضافة عالية. 

 

. وبالنظر إلى أن المنطقة 2017بالمائة في عام  9.5بلغ نصيب منظمة التعاون اإلسالمي من التجارة العالمية 

بالمائة من سكان العالم، فمن الواضح أن حصتنا  23الجغرافية لدول منظمة التعاون اإلسالمي تضم حوالي 

 في التجارة العالمية منخفضة للغاية. 

 

لسلع المصدرة من بالمائة من ا 44من ناحية أخرى، شكلت المنتجات التي تتطلب مهارات وتقنيات عالية 

 . 20171قبل دول منظمة التعاون اإلسالمي في عام 

                                                           
 صادرات منظمة التعاون اإلسالمي حسب درجة التصنيع، إحصاءات األونكتاد 1
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 وهذا في الواقع يُعد تطوراً إيجابياً للغاية. 

 

وعالوة على ذلك، من الضروري أن نسعى جاهدين لرفع هذه األرقام بصورة أكبر، حتى نتمكن من 

 خسائرنا في الماضي.الحصول على حصة أعلى في اإلنتاج والتجارة العالميين، والتعويض عن 

 

 معالي الوزراء،

 السادة ممثلي الوفود الموقرين،

وكما أكد فخامته الرئيس رجب طيب أردوغان في خطابه االفتتاحي أمس، باإلضافة إلى االضطرابات 

االقتصادية التي نشهدها في الوقت الراهن وتؤثر على العالم بأكمله، فإننا نشعر بالحزن العميق تجاه الوضع 

 لي للعالم اإلسالمي.الحا

 

تراق دماء المسلمين في سوريا واليمن وليبيا وفلسطين، بينما يكافح المسلمون لبقائهم في ظل ظروف قاسية 

 في أجزاء كثيرة من العالم.

 

يتم تنشيط الصراعات بين المسلمين الستهداف وحدتنا، وتضامننا، وثروتنا بكل معنى الكلمة، واستهداف 

 هود تسعى إلى تقويض الدول اإلسالمية لتنهار من الداخلمستقبلنا من خالل ج

 

فمن ناحية، يتم ربط أسماء المنظمات اإلرهابية ناحية التي تعمل كدمى للقوات السوداء باإلسالم، بينما تتزايد 

 حاالت العداء والتمييز ضد المسلمين في جميع أنحاء العالم من ناحية أخرى.

 لى عاتقنا نحن.وتقع مسؤولية وقف تلك األحداث ع

 ففي القرآن يأمرنا ربّنا بالبقاء متحدين.

 وكما نعلم جميعا، تقول سورة الحجرات: "إنما المؤمنون إخوة". 

 وعلينا أوالً اتباع أمر هللا تعالى.

 ومعا كأخوة، علينا نقاتل ضد أي نوع من التحامل والظلم الذي يواجهه المسلمون.

 ودون المزيد من التأخير.علينا أن نبدأ هذه المعركة اليوم 

 ولتحقيق ذلك، يكفي أن نحتفظ بتوجيه هللا ونعمل بتناغم.

 وسيبقى المجتمع المسلم حريصاً على ثباته، ال تغيره المصاعب والمشاكل التي تفرض علينا من الخارج.

 

 الحضور الكريم،

تخدام آليات هامة مثل ولضمان تحقيق العالم اإلسالمي القتصاد أقوى ومستقبل ُمزدهر، نحتاج إلى اس

 الكومسيك على نحو أكثر فعالية.

 

وفي هذا السياق، ولتطوير التجارة داخل الكومسيك وبين الدول األعضاء، نحتاج إلى تنفيذ نظام األفضلية 

 التجارية بين دول منظمة التعاون اإلسالمي في أقرب وقت ممكن. 

 يب أردوغان، أن نستخدم عمالتنا الوطنية في تجارتنا.وبينما نفعل ذلك، علينا كما أكد فخامة الرئيس رجب ط

 

 ولحماية أنفسنا من التالعب بأسعار الصرف، ليس لدينا خيار آخر سوى استخدام عمالتنا الوطنية واألصلية.
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وعلينا اتخاذ التدابير الالزمة في الوقت المناسب وخلق بيئة استثمارية مناسبة في بالدنا لزيادة تدفق رؤوس 

 ل األجنبية إلى بلداننا وزيادة كفاءة استثماراتنا.األموا

 

بالمائة في عام  5.3انخفضت حصة دول منظمة التعاون اإلسالمي في االستثمارات األجنبية المباشرة إلى 

 . 2010بالمائة في عام  10.2مقارن مع  2016

 

 زالت متأخرة كثيراً عن إمكاناتنا. ، إال أنها ما 2017بالمائة في عام  7.4وبالرغم من ارتفاع هذه النسبة إلى 

 

 الضيوف الكرام،

كما تعلمون، تم رفع اجتماع مجموعة العشرين إلى مستوى اجتماع بين رؤساء الدول للتخفيف من آثار 

. وكان "تحرير التجارة" أحد البنود الرئيسية على جدول أعمال 2008األزمة المالية العالمية في عام 

معت في األرجنتين هذا األسبوع، وذلك لمنع االنكماش االقتصادي العالمي الذي مجموعة العشرين التي اجت

 تسببت فيه الحروب التجارية بين الواليات المتحدة والصين.

 

وفي الواقع، أعتقد بأنها فرصة هامة لدول منظمة التعاون اإلسالمي والتي سيشارك بها رئيس منظمة التعاون 

ية، في هذا االجتماع وتعبّر على أعلى مستوى عن أداة تيسير التجارة، اإلسالمي، رئيس الجمهورية الترك

 والتي نوقشت على مدار اليومين الماضيين.

 

وفي هذا السياق، سيكون أفضل رد على هذه الموجة الحمائية هو تخفيض التكاليف من خالل تسهيل التجارة، 

  عن تبسيط اإلجراءات الجمركية. وخاصة إزالة التعريفات الجمركية والحواجز غير الجمركية فضالً 

 

 ينبغي علينا زيادة جهودنا لتيسير التجارة، كما أعرب وفد السنغال في االجتماع الذي عقدناه أمس.

 

وفي هذا الصدد، نؤكد على أهمية أن تصبح المزيد من الدول أطرافًا في اتفاقية تيسير التجارة لمنظمة 

 التجارة العالمية.

 

دولة، أعتقد  110بعد أن دخلت اتفاقية تيسير التجارة لمنظمة التجارة العالمية حيز التنفيذ بمصادقة أكثر من 

 بأنه ينبغي على كافة الدول األعضاء دعم تنفيذها بصورة فعالة.

 

 تُعد الجمارك أحد أهم العناصر في عملية تيسير التجارة وسلسلة التوريد.

 

جارة اآلمنة، علينا تنفيذ إجراءات إدارة المخاطر الصحيحة والفعالة في ولتسهيل التجارة وضمان الت

 اإلدارات الجمركية لدينا.

 

وكما قال السيد/ سونيه وزير التجارة والصناعة والتكامل اإلقليمي لدولة غامبيا، فإن تبسيط اإلجراءات، 

 ، هي أمور ذات أهمية ُكبرى.فضالً عن تحديث البنية التحتية وتبني تكنولوجيا المعلومات في الجمارك
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وبصدق أعتقد بأن مجموعة توصيات السياسة التي اعتمدناها اليوم بخصوص: "تيسير التجارة: رفع كفاءة 

نظم إدارة المخاطر الجمركية في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي"  ستكون خير دليل ومعين 

 اطر الجمركية في باُلدنا.لنا في طريقنا نحو تيسير التجارة وإدارة المخ

 

 حضرات الوزراء المحترمين،

 السادة ممثلي الوفود الموقرين،

اتخذنا أيًضا قرارات هامة واعتمدنا التوصيات المتعلقة بالسياسات في مجاالت التعاون الرئيسية في الدورة 

والتعاون المالي والتخفيف الرابعة والثالثين للكومسيك، مثل التجارة والنقل واالتصاالت والسياحة والزراعة 

 من حدة الفقر.

 

لقد وصلنا إلى المرحلة النهائية لتنفيذ نظام األفضلية التجارية في منظمة التعاون اإلسالمي، وهي أول اتفاقية 

 تجارية متعددة األطراف التي تُغطي العالم اإلسالمي. 

 

طنبول الدولي للتحكيم والذي سيتم إنشاءه كما وصلنا إلى المرحلة النهائية في العمل من أجل إنشاء مركز اس

 في اسطنبول. 

 

 . 2019ومن المقرر أن يبدأ تشغيل المركز في عام 

 

لقد اتخذنا القرار ببدء برنامج في مركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول 

 ( والبنك اإلسالمي للتنمية إلنشاء مركز للمعلومات التجارية بين الدول اإلسالمية. SESRICاإلسالمية )

 

 -وباإلضافة إلى كل هذه التطورات، فقد وافقنا على تأسيس منتدى البنوك المركزية لمنظمة التعاون اإلسالمي

يك للذهب ومشروعات الكومسيك، بينما قررنا أيضاً إعطاء الزخم للجهود الرامية إلى تنفيذ بورصة الكومس

 الكومسيك العقارية. 

 

 وأؤمن بأن كافة البلُدان األعضاء سوف تبذل الجهود الالزمة لتحقيق هذه القرارات. 

 

 في هذا السياق، يتم توفير فرصة تمويل فعالة ومرنة من خالل آلية الكومسيك لتمويل المشروعات. 

 

دولة إسالمية.  36مشروًعا لبناء القدرات هذا العام بموجب هذه اآللية، تستفيد منها  17حيث تم بنجاح تنفيذ 

 وأدعو كافة البُلدان األعضاء إلى االستفادة بصورة أكثر فعالية من هذه اآللية.

 

 

 

 

 حضرات الوزراء المحترمين،

 السادة ممثلي الوفود الموقرين،
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لسة وزراء الكومسيك في العام المقبل موضوع "الترويج كما أرى بأنه من المناسب للغاية أن تتناول ج

 ألنظمة األغذية المستدامة في البُلدان اإلسالمية". 

 

 فهذا الموضوع يُمثل مسألة هامة وفي وقت مواٍت للعالم اإلسالمي.

 

قبل الختام، أود أن أعرب عن خالص شكري لكافة وفود الدول األعضاء واألمانة العامة لمنظمة التعاون 

 اإلسالمي ومؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي والمنظمات الدولية األخرى على مساهماتهم القيمة.

 

كما أود أن أُعرب عن خالص شكري لمكتب تنسيق الكومسيك، والمترجمين التحريريين والفوريين وكافة 

 الموظفين المشاركين في تنظيم اجتماعنا على جهودهم الدؤوبة إلنجاح هذا الحدث. 

 

ل أن تؤدي مناقشاتنا ومداوالتنا وقراراتنا في جلسة تبادل اآلراء الوزارية إلى نتائج ذات فائدة وتعميق آم

 تعاوننا مع األمة اإلسالمية.

 

وآمل أن تعودوا إلى بالدكم حاملين معكم ذكريات سعيدة من إسطنبول، وأتمنى لكم جميعاً رحلة آمنة إلى 

 ربوع أوطانكم. 

 

ً رحلة موفقة، وأود أن أتوجه بالش ً على مشاركتكم ومساهماتكم. وأتمنى لكم جميعا كر لكل منكم شخصيا

 وانتبهوا جيداً ألنفسكم. 

 

 شكراً جزيالً.

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

 

 

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

-------- 
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 األصل : باالنجليزية

 السياسات الصادرة عن اجتماعات فرق عمل الكومسيكمتعلقة بالتوصيات ال

 
 التوصيات الخاصة بالسياسات الصادرة عن فريق عمل الكومسيك المعني بالتجارة – 1

لفريق عمل  لحادي عشرالتوصيات الخاصة بالسياسات الصادرة عن االجتماع ا 1-1

 الكومسيك المعني بالتجارة

 

وافقت الدورة الثالثة والثالثون للكومسيك على "تسهيل التجارة: تحسين نظم إدارة المخاطر الجمركية في 

الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي" كموضوع لتبادل وجهات النظر في الدورة الرابعة والثالثين 

التوصل إلى توصيات  (TWG) مجموعة العمل الخاصة بالتجارة في الكومسيكللكومسيك، وطلبت من 

 .سياسات محددة حول هذا الموضوع ورفع تقرير بذلك إلى الدورة الوزارية الرابعة والعشرين للكومسيك

إلى جانب القضايا المتعلقة بإدارة المخاطر الجمركية، نظرت مجموعة العمل أيضاً في التحديات وخيارات 

اسيات الممكنة المتعلقة بالجوانب المختلفة لتيسير التجارة. في هذا اإلطار، تخرج مجموعة العمل السي

بالتحديات والمشكالت التالية باإلضافة إلى خيارات السياسات لتسهيل التجارة وتحسين إدارة المخاطر 

 الجمركية في الدول األعضاء.

 

 التحديات والمشاكل

لقة بتكاليف التجارة المرتفعة؛ والحواجز غير التعريفية والوعي المحدود باإلضافة إلى التحديات المتع

ألصحاب المصلحة ذوي الصلة حول المكاسب االقتصادية التي تنتج عن تيسير التجارة؛ سلطت مجموعة 

العمل الخاصة بالتجارة الضوء على التحديات والمشاكل التالية المحتملة في تيسير التجارة وإدارة المخاطر 

 :( CRMلجمركية )ا

 

 تبسيط ومواءمة إجراءات التجارة

 إجراءات ووثائق تجارية ثقيلة؛ 

 تحديات المواءمة في اإلجراءات والوثائق التجارية ؛ 

 الحاجة إلى تبسيط اإلجراءات للتجار المخولين ذوي االلتزام العالي؛ 

 متطلبات االستيراد والتصدير المعقدة والقديمة؛ 

  نظرا لعدم سيطرتها على إجراءات التخليص بسبب غياب  -الفلسطينية حالة خاصة من الجمارك

الموانئ والحدود ، وإن جهودها لتبسيط إجراءات التخليص الجمركي وتيسير التجارة تواجه 

 عوائق كبيرة من الجانب اإلسرائيلي
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 إدارة المخاطر الجمركية

 تنسيق محدود بين أصحاب المصلحة المعنيين فيما يتعلق بإدارة ا( لمخاطر الجمركيةCRM) 

 ( الحاجة إلى استراتيجية سليمة إلدارة المخاطر لتحسين أداء إدارة المخاطر الجمركيةCRM )

 وجهود التحديث؛

 بنية تحتية غير مناسب لتكنولوجيا المعلومات المطلوبة إلدارة المخاطر الجمركية 

  المخاطر؛استخدام غير كفاي للضوابط القائمة على التدقيق وتقنيات تقييم 

 عدم وجود نظام متكامل إلدارة المخاطر الجمركية 

 

 اإلطار القانوني والمؤسسي 

  عدم وجود إطار استراتيجي يمّكن من تنسيق الجهود بين أصحاب المصلحة في القطاعين العام

 والخاص من أجل إصالح تيسير التجارة الوطنية ؛

 الحاجة إلى تنسيق وطني أفضل 

 إطار قانوني غير مالئم 

  عدم مالءمة المعلومات والشفافية بشأن القوانين المتعلقة بالتجارة؛ واللوائح واإلجراءات وعدم

 كفاية التوافر العام؛

 مستوى منخفض من التنسيق واالتصال بين وكاالت الحدود ذات الصلة؛ 

 

 البنية التحتية والتحديث 

  الحدودية، إلخ(عدم كفاية البنية التحتية للنقل )الطرق، المواقع، النقاط 

 بنية تحتية مادية محدودة )المباني، المعدات، إلخ( ؛ 

 عدم كفاية القدرة اإلدارية للجمارك )القدرات الفنية والمالية والبشرية( ؛ 

 استخدام محدود لتكنولوجيا المعلومات والتشغيل اآللي وكذلك نظام تبادل البيانات بين العمليات؛ 

 

 المنتج توحيد ومواءمة معايير وتوافق  

 الحاجة لمواءمة معايير المنتجات مع المعايير الدولية؛ 

  عدد غير كاٍف من المختبرات )على سبيل المثال  2تحتية للجودة" الحاجة إلى تطوير "بنية ،

 المعتمدة على المستوى الوطن

                                                           
 2   البنية التحتية للجودة هي مجموع اإلطار المؤسسي )سواء العام أو الخاص( الذي يتم وضعه لصياغة وإصدار وتنفيذ المعايير

المرتبطة بها )أي المزيج ذي الصلة من الفحص واالختبار وإصدار الشهادات والمقاييس واالعتماد ( من أجل وأدلة االمتثال 



 OIC/COMCEC/34-18/REP( لـ 7المرفق )

108 
 

 

 تجارة الترانزيت

 عدم كفاية أنظمة الترانزيت 

  تجارة الترانزيتتعاون محدود بين وكاالت الدول المشاركة في 

 عدم كفاية معالجة السلع قبل الوصول، بغية تسهيل النقل 

 

 التعاون الدولي

 ساعات عمل غير متطابقة في مكاتب الجمارك في جميع البلدان؛ 

  الحاجة إلى آلية تبادل المعلومات التي تتيح التبادل اإللكتروني للبيانات بين اإلدارات الجمركية

 وفيما بينهالمنظمة التعاون اإلسالمي 

 

 السياساتالمتعلقة بتوصيات ال

( إلى TWGمجموعة العمل الخاصة بالتجارة ) في ضوء التحديات والمشاكل المذكورة أعاله، توصلت

 مجموعة من توصيات السياسات:

 

 تبسيط إجراءات التجارة والوثائق ذات الصلة -1

 الدولية ذات الصلة لتسليط الضوء  إجراء تقييمات لالحتياجات من قبل السلطات الوطنية والمنظمات

 على التحديات والعقبات في ضمان كفاءة اإلجراءات الجمركية

  تعزيز اعتماد المعايير الدولية في اإلجراءات الجمركية والمسائل ذات الصلة لتنسيق وتبسيط البيانات

بما يتفق مع والوثائق واإلجراءات المتعلقة بعمليات التجارة عبر الحدود والخدمات اللوجستية 

 القواعد واللوائح الوطنية

 .تبسيط قانون الجمارك واللوائح واإلجراءات بما يتماشى مع المعايير الدولية لتسهيل التجارة 

  تعزيز البنية التحتية الداعمة لتكنولوجيا المعلومات من أجل تطبيق التشغيل اآللي في الجمارك

 والصادرات وإجراءات النقل.وغيرها من إجراءات وكالة الحدود للواردات 

                                                           
تحسين مالءمة المنتجات والعمليات والخدمات لألغراض المقصودة؛ وإزالة الحواجز أمام التجارة؛ وتسهيل التعاون التكنولوجي. 

 (2013( ، تصميم وتنفيذ تيسير التجارة في آسيا والمحيط الهادئ ، UNECE")لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا )
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  المتبادل كأداة لتيسير التجارة لتبسيط وتسريع إجراءات  قابلة للتشغيل 3واحدة  تطوير أنظمة نافذة

 االستيراد والتصدير الترانزيت في الدول األعضاء المهتمة.

 

 تحسين إدارة المخاطر الجمركية 

 ( تطوير / تحديث أنظمة إدارة المخاطر الجمركيةCRM ) التي تستخدمها السلطات الجمركية

 لتحديد المناطق عالية المخاطر مع تسهيل التجارة الشرعية.

  إنشاء لجنة إلدارة المخاطر ووضع استراتيجية إلدارة المخاطر تتسم بالكفاءة والفعالية لتحسين

 وجهود التحديث؛ CRMأداء 

 لية؛تبادل المعلومات في الوقت الحقيقي مع الوكاالت الوطنية والدو 

  الحفاظ على دعم كافي لتكنولوجيا المعلومات للتقديم اإللكتروني لمعلومات تقييم المخاطر قبل

 الوصول/ ما قبل المغادرة السلع؛

 .استخدام تقنيات وأدوات متقدمة لتقييم المخاطر؛ مثل استخدام النماذج اإلحصائية المناسبة إلخ 

  استخدام نظامCRM  لبيانات، وذكاء األعمال، وتعدين البيانات؛متكامل بما في ذلك مستودع ا 

 تعزيز الضوابط القائمة على مراجعة الجمارك؛ بما في ذلك األذونات الالحقة 

 تطوير نظام متكامل إلدارة المخاطر الجمركية 

  تعزيز برنامج المشغلين االقتصاديين المعتمدين لتسهيل حركة البضائع عبر الحدود التي يعالجها

 مخاطر المنخفضة؛المشغلون ذوو ال

  تنفيذ ضوابط مشتركة أو منسقة في المراكز الحدودية عند االقتضاء، وذلك بالتشاور مع إدارات

 الجمارك األخرى لتسهيل التجارة )مثل محطة واحدة(؛

 

 اإلطار القانوني والتنظيمي -2

 الدعوة إلى دعم سياسي قوي ألصحاب المصلحة للتنفيذ الفعال لتدابير تيسير التجارة 

  وضع إطار للتخطيط االستراتيجي وإعداد خطة استراتيجية وطنية لضمان التنسيق والتعاون بين

 أصحاب المصلحة من القطاعين العام والخاص

  إنشاء هيئات وطنية لتيسير التجارة، حيث تعمل بشكل جيد لتعزيز التنسيق بين أصحاب المصلحة

 المعنيين من خالل نظم اتصاالت فعالة

                                                           
النافذة الواحدة هي منشأة تتيح لألطراف المشاركة في التجارة والنقل تقديم معلومات ووثائق موحدة بنقطة دخول واحدة للوفاء بجميع 3

 (33رقم  UNECE")التوصية رقم المتطلبات التنظيمية المتعلقة باالستيراد والتصدير والمتعلقة بالعبور. 
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 ت الوطنية لمراقبة تيسير التجارة من أجل قياس التقدم في تيسير التجارة مع مرور تشجيع اآلليا

 الوقت واتخاذ التدابير الالزمة وفقا لذلك.

 تشجيع الحكومات لالطالع على االتفاقيات الدولية ذات الصلة لتوحيد اإلجراءات الجمركية 

 ن والمراسيم والتغييرات في اللوائح تعزيز النشر الفعال للقواعد واللوائح التجارية )مثل القواني

والتعريفات والرسوم والنفقات وساعات العمل واإلعالنات( من خالل إنشاء بوابات تجارية 

ومواقع إلكترونية للسماح بتوزيع أكثر شفافية للواردات والصادرات ومتطلبات النقل وإصدار 

 الحكم المسبق.

 

 البنية التحتية المادية والتحديث -3

  جهود تحديث الجمارك من خالل تحسين البنية التحتية ذات الصلة بالجمارك، بتكنولوجيا دعم

 المعلومات واالتصاالت وتكنولوجيا الفحص غير التدخلية لتعزيز فاعلية وكفاءة الجمارك.

  تعزيز الموارد البشرية من خالل التدريب وبناء القدرات المستمرة للموظفين الحاليين وتوظيف

 لديهم مهارات رقمية. موظفين جدد

  تشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتحسين البنية التحتية للجمارك وكذلك تعزيز التحديث

 الجمركي

 

 توحيد ومواءمة المعايير والتوافق -4

 .تعزيز التوحيد والمواءمة بين معايير وإجراءات تقييم المطابقة مع المعايير الدولية 

  أعمال هيئات المعايير الدولية بحيث يمكن تطبيق المعايير الناتجة على المشاركة بفعالية في

 الظروف الخاصة بالبلدان األعضاء، حسب االقتضاء.

 .تطوير / تعزيز "البنية التحتية للجودة" الوطنية من أجل تسهيل الوصول إلى األسواق الدولية 

 

 اعتماد تدابير لتسهيل تجارة الترانزيت -5

 ييم المخاطر لتسهيل تجارة الترانزيتتحسين استخدام تق 

 النظر في اتفاقات الترانزيت مع البلدان المجاورة، حسب االقتضاء 

 تشجيع معالجة ما قبل الوصول السلع لتسهيل الترانزيت 

 تعزيز التعاون بين وكاالت الدول المشاركة في تجارة الترانزيت 

 التعاون اإلقليمي/ الدولي -6

  بين الوكاالت الحدودية للدول األعضاء بهدف تسهيل التجارةتعزيز تبادل المعلومات 
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 ،تعزيز اتفاقات االعتراف المتبادل من أجل مراقبة الحدود والمشغلين االقتصاديين المخولين 

  تعزيز الترابط العابر للحدود وقابلية التشغيل البيني ألنظمة النافذة الواحدة الوطنية من أجل إنشاء

 إقليمية في البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي. أنظمة نافذة واحدة دون

  إجراء برامج تبادل الخبرات في مجال تيسير التجارة )تبادل الخبراء أو التدريبات وأفضل

الممارسات وما إلى ذلك( بين البلدان األعضاء وخاصة من قبل مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي 

 ذات الصلة.

  لنقاط العبور الحدودية البرية مثل التحديث المتبادل والتشغيل اآللي للجمارك تحسين البنية التحتية

 وربط النقل من خالل الجهود المشتركة للبلدان المجاورة المهتمة.

  دعم الجهود الرامية إلى اكتساب حق الفلسطينيين في إنشاء مستودعات جمركية ومراكز تخليص

 خاصة بهم.

 

* * * * * * * * * * * * 

* * * * * * 
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 التوصيات المتعلقة بالسياسات الصادرة عن االجتماع الثاني عشر 1-2

 المعنية بالتجارة لمجموعة عمل الكومسيك

 

في أنقرة بتركيا  2018نوفمبر  6عقدت مجموعة عمل الكومسيك المعنية بالتجارة اجتماعها الثاني عشر في 

تحت عنوان "تحسين برامج المشغلين االقتصاديين المعتمدين في الدول األعضاء في منظمة التعاون 

اإلسالمي". وأثناء االجتماع، أجرت مجموعة العمل المعنية بالتجارة مداوالت حول تقريب السياسات حول 

عضاء. وثيقة االجتماع، تم إعدادها وفقًا للنتائج تطوير برامج الُمشغلين االقتصاديين المعتمدين بين الدول األ

الرئيسية للتقرير البحثي الذي تم إجراؤه خصيًصا لالجتماع الثاني عشر لمجموعة عمل الكومسيك المعنية 

بالتجارة وردود الدول األعضاء على أسئلة السياسة المرسلة من قبل مكتب تنسيق الكومسيك إلى نقاط 

عمل الكومسيك المعنية بالتجارة. اتفق المشاركون في أثناء االجتماع على  االتصال التابعة لمجموعة

التوصيات الخاصة بالسياسات والتي تضمنتها الوثيقة الصادرة عن االجتماع. تشمل الوثيقة الحالية 

 التوصيات الخاصة بالسياسات التي أبرزها االجتماع.

 

زمة جذابة حيث يفوق عدد المزايا التي يقدمها التوصية األولى المتعلقة بالسياسات: تشجيع تصميم ح

برنامج المشغلين االقتصاديين المعتمدين للقطاع الخاص التكاليف التي تتحملها الشركات والتجار من أجل 

 جذب الشركات للمشاركة في البرنامج

 

المة. وبالنظر تهدف برامج المشغلين االقتصاديين المعتمدين إلى تسهيل التجارة والمساهمة في األمن والس

إلى حقيقة أن برنامج المشغلين االقتصاديين المعتمدين هو برنامج تطوعي، فإن لجذب الشركات للمشاركة 

في البرنامج له أهمية حيوية. ولذلك، يجب تقييم المزايا التي يوفرها برنامج المشغلين االقتصاديين المعتمدين 

ا الشركات والتجار للحصول على التصريح. وتشمل هذه للقطاع الخاص فيما يتعلق بالتكاليف التي تتحمله

التكاليف الرسوم المتعلقة بالتقديم واإلجراء، وتكاليف إجراء التغييرات الالزمة لتكون مؤهلة للحصول على 

التصريح. تقدم حالة االتحاد األوروبي مثاالً جيداً لتصميم الحزمة، حيث يتم نشر وتحديث إرشادات المشغلين 

ين المعتمدين من قبل وحدة الضرائب والجمارك. توفر المبادئ التوجيهية دليالً واضًحا على الفوائد االقتصادي

 واإلجراءات والنصوص القانونية ومكاتب االتصال للوكالء ممن يرغبون في الحصول على تصريح.

 في هذا الصدد، وعند تصميم حزمة يُقترح على األقل، الوفاء بالفوائد التالية:

  .قيام الجمارك والوكاالت الحكومية األخرى باإلفراج الفوري عن البضائع لدى وصولها 

  الدفع اآلجل للرسوم والضرائب 

 اإلعفاء من متطلبات الضمان/السندات 
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التوصية الثانية المتعلقة بالسياسات: تعزيز نهج متكامل في األبعاد التشريعية والتنظيمية والتشغيلية مع 

ية األخرى خالل مرحلة تصميم برامج المشغلين االقتصاديين المعتمدين من أجل القضاء الوكاالت الحكوم

 على االزدواجية والتكرار باإلضافة إلى تجنب اإلجراءات المرهقة

 

ينبغي أن يتبع تصميم برنامج المشغلين االقتصاديين المعتمدين نهًجا متكامالً آخذ في االعتبار أبعاده 

والتشغيلية( المتعددة. وغالباً ما يكون اإلصالح التشريعي والتنظيمي خالل مرحلة  )التشريعية والتنظيمية

التصميم إلى جانب إمكانية إعادة الهيكلة التنظيمية والمواءمة مع الوكاالت الحكومية األخرى مطلوباً. غالباً 

فتوحة المشاركة في ما يحدث تداخل في كثير من البلدان بين السلطات الجمركية والمنظمات الحكومية الم

أمن الحدود ومراقبة الصادرات والواردات. ولذلك فيعد التشاور والمواءمة مع الوكاالت الحكومية األخرى 

 أثناء مرحلة التصميم أمر حاسم وذلك لتجنب اإلجراءات الزائدة والمرهقة في مناطق التداخل.

شغلين االقتصاديين الُمعتمدين والوكاالت يمكن تبني نظام مركزي لتبادل البيانات بين مختلف مكاتب المُ 

الحكومية ذات الصلة، حيثما ينطبق ذلك. يمكن إرسال إعالنات االستيراد/التصدير الخاصة بالتاجر إلى كافة 

أصحاب المصالح في بيئة إلكترونية آمنة ومأمونة لفحصها والتحقق منها وإجازتها. وبعد ذلك، يمكن للهيئات 

 تصريح إلكترونياً أو طلب الفحص المادي.الحكومية إما إصدار ال

 

( MRAsالتوصية الثالثة المتعلقة بالسياسات: التشجيع على تبني وزيادة عدد اتفاقات االعتراف المتبادل )

ألنها تمّكن المشتركين في برنامج المشغلين االقتصاديين المعتمدين من التمتع بفوائد تسهيل التجارة التي 

 تقدمها الدول الشريكة

 

( ألصحاب المشغلين االقتصاديين المعتمدين التمتع بفوائد تسهيل MRAsتُتيح اتفاقات االعتراف المتبادل )

التجارة التي تقدمها الدول الشريكة. كما تساهم في تأمين سلسلة التوريد بسبب االعتراف بوضع المشغلين 

 االقتصاديين المعتمدين عبر البُلدان الشريكة. 

 

التوقيع على اتفاقات االعتراف المتبادل، سيصبح مواصلة االمتثال وإدارة المخاطر أكثر فعالية وحالما يتم 

وسيؤدي إلى اتفاقات جديدة لالعتراف المتبادل. يُعد توحيد معايير تأمين سلسلة اإلمداد ومواءمتها جزًءا ال 

 يتجزأ من أي اتفاقات فعالة لالعتراف المتبادل.
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اتفاقات االعتراف المتبادل على تشكيل أسس برنامج المشغلين االقتصاديين  كما سيساعد توسيع نطاق

المعتمدين اإلقليمي والذي سيوفر مكاسب تسهيلية للشركات عبر البلدان األعضاء في منظمة التعاون 

 اإلسالمي.

 

االقتصادي التوصية الرابعة المتعلقة بالسياسات: تعزيز التواصل مع القطاع الخاص مع برنامج المشغل 

 المعتمد من خالل االستفادة من إدارة العالقات مع العمالء

 

تعتمد برامج المشغلين االقتصاديين المعتمدين على التطوع وبصورة كبيرة على قنوات االتصال المفتوحة 

بين مصلحة الجمارك وأصحاب المصلحة. يمكن أن يكون التشاور غير الكافي مع القطاع الخاص أمًرا 

يث أنه قد يتسبب في سوء فهم محتمل للمزايا المتوقعة، مما يقلل من الحوافز التي تدفع الشركات عسيًرا ح

 من أن تصبح مشغل اقتصادي معتمداً.

 

تزيد إدارة عالقات العمالء المستخدمة من قبل عدد من برامج المشغل االقتصادي المعتمد في الدول بمنظمة 

رامج المشغلين االقتصاديين المعتمدين ويحسن التواصل مع القطاع التعاون اإلسالمي من جاذبية وفعالية ب

 الخاص. 

 

التوصية الخامسة المتعلقة بالسياسات: دعم مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة في سلسلة التوريد 

 من أجل االستفادة من برامج المشغلين االقتصاديين المعتمدين إلى أقصى حد ممكن

 

المتوسطة العمود الفقري والجزء الحيوي من سلسلة التوريد في االقتصادات. تشكل الشركات الصغيرة و

ومع ذلك، وبسبب القدرة والتحديات المالية، قد ال تستفيد الشركات الصغيرة والمتوسطة من برامج المشغلين 

 االقتصاديين المعتمدين وتواجه صعوبات في المشاركة في سلسلة التوريد.

ركيين ممن يتمتعون بوضع المشغل االقتصادي المعتمد يمكن أن يسهل مشاركة إن استخدام الوسطاء الجم

الشركات الصغيرة والمتوسطة في برنامج المشغلين االقتصاديين المعتمدين. وبالتالي، يمكن للشركات 

الصغيرة والمتوسطة التمتع بجميع المزايا اإلجرائية لحالة المشغل االقتصادي المعتمد مع تقليل تكلفة 

 ستثمار اإلضافية. اال

 

تقدم األردن من بين البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي برنامًجا شبيهاً السم المشغل االقتصادي 

المعتمد يطلق عليه القائمة الفضية لتحفيز الشركات الصغيرة والمتوسطة للمشاركة في الممارسات التجارية 



 OIC/COMCEC/34-18/REP( لـ 7المرفق )

115 
 

يالت التجارية في برنامج القائمة الذهبية. وعالوة على ذلك، الممتثلة واآلمنة من خالل تقديم بعض التسه

 فإن المشاركين الناجحين في القائمة الفضية مدعوون للتقدم بطلب للحصول على برنامج القائمة الذهبية. 

 

 األدوات الالزمة لتنفيذ التوصيات المتعلقة بالسياسات:

 

وفي اجتماعاتها الالحقة، يُمكن لمجموعة العمل أن تقوم بشرح مجموعة عمل التجارة التابعة للكومسيك: 

 مجاالت السياسة العامة المذكورة بعاليه وكذلك القضايا األخرى المتعلقة بتيسير التجارة . 

 

في إطار تمويل مشروع الكومسيك، يدعو مكتب تنسيق الكومسيك القتراح تمويل مشاريع الكومسيك:  -

مشروعات كل عام. ومن خالل آلية تمويل مشروعات الكومسيك، يمكن للدول األعضاء المشاركة 

بمجموعات العمل أن تقوم بتقديم مشروعات تعاون متعددة األطراف ليتم تمويلها من خالل منح مقدمة من 

ك. فيما يتصل بمجاالت السياسات المذكورة بعاليه، يمكن للدول األعضاء االستفادة مكتب تنسيق الكومسي

من تمويل مشاريع الكومسيك؛ حيث قد يمول مكتب تنسيق الكومسيك مشاريع ناجحة في هذا المجال. قد 

رش تشمل هذه المشاريع تنظيم الندوات والبرامج التدريبية والزيارات الدراسية وتبادل الخبراء وعقد و

 العمل وإعداد الدراسات التحليلية وتقييم االحتياجات والمواد/الوثائق التدريبية وغيرها. 

 

* * * * * * * *  

* * * * * 
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 بالنقل واالتصاالت للكومسيك يق العمل المعنيلفر بالسياساتالمتعلقة  التوصيات -2

بالنقل  لفريق العمل المعني عشرالتي أبرزها االجتماع الحادي  بالسياساتالمتعلقة  التوصيات 2-1

 واالتصاالت للكومسيك

 

( اجتماعه الحادي عشر بنجاح في TCWGعقد فريق العمل المعني بالنقل واالتصاالت للكومسيك )

في أنقرة، تركيا تحت عنوان "إدارة ممرات النقل في الدول األعضاء  2018مارس/ آذار من عام  15

ات، القضايا، ودروس السياسات". خالل االجتماع، أجرى فريق في منظمة التعاون اإلسالمي: التحدي

( مداوالت بشأن توصيات السياسات المتعلقة TCWGالعمل المعني بالنقل واالتصاالت للكومسيك )

بإدارة ممرات النقل. تمت صياغة توصيات السياسات من خالل األخذ بعين االعتبار التقرير البحثي 

في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي: التحديات، القضايا، المعنون "إدارة ممرات النقل 

ودروس السياسات" وردود الدول األعضاء على األسئلة المتعلقة بالسياسات التي أرسلها مكتب تنسيق 

 الكومسيك. وتوصبات السياسات هي كما يلي:

 

ي لضمان تنسيق وتعاون : تطوير/ تحسين إطار قانوني ومؤسسي وتنظيمي تمكين1توصية السياسات 

 فعالين بين الدول المعنية ولتحقيق األهداف التي تتطلب اإلصالح.

 

 السند المنطقي:

إن اإلطار القانوني والمؤسسي القوي، الذي يحدد األهداف والخطط المشتركة، يشكل متطلباً أساسياً 

طموحة دون توفر إطار  للتنسيق الفعال بين البلدان وتنفيذ أهداف تطوير الممر. وإن وجود أهداف

قانوني ومؤسسي سليم يجعل من الصعب تحقيق األهداف التي تتطلب اإلصالح. ويتم تحديد اإلطار 

القانوني على أنه طريقة لخلق حوافز ملزمة أو غير ملزمة للوصول إلى األهداف المشتركة المحددة. 

ل أهداف وإدارة الممر، تبدأ وبمجرد التوصل إلى توافق في اآلراء بين مختلف أصحاب المصالح حو

عملية إنشاء أساس قانوني. يغطي اإلطار القانوني عادة المنظور االستراتيجي العام للممر على 

مستويات مختلفة، وترتيبات مؤسسية مختلفة، ومبادئ عمل وقضايا تمويل. ويمكن أن يشمل أيضاً 

داف تتعلق باالستدامة. ويتم التعبير عن عقوبات في حالة عدم االمتثال أو نظم تحديد األولويات، أو أه

التزام واستعداد األعضاء للوصول إلى هدف مشترك، من خالل إطار قانوني ومؤسسي. وبالتالي، 

فإن اإلصالحات واالستثمارات الوطنية تكون أكثر فعالية عندما بنظر إليها من منظور إقليمي، 

 ومنسقة بشكل مثالي مع البلدان المجاورة.
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: إنشاء وحدة تنسيق / أمانة ممر مخصصة لتسهيل إدارة الممرات من خالل 2سياسات توصية ال

 ضمان التواصل والتنسيق الدائم بين البلدان المعنية.

 

 السند المنطقي:

تتمثل مهمة األمانة في الحفاظ على  .إن وجود أمانة مخصصة هو أمر حاسم في إدارة الممرات الفعالة

لمعنية وأصحاب المصالح. وفي هذا الصدد، لدى أمانة الممر وظيفة محفزة الحوار بين جميع البلدان ا

لتحسين إدارة الممرات من خالل إعداد االجتماعات، وضمان التواصل والتنسيق فيما بين البلدان، 

وعالوة على ذلك، فإن  .وتحويل األهداف إلى أفعال، وكذلك جمع األموال من أجل تطوير الممر

و أمر له أهمية بالغة لصياغة استراتيجيات طويلة األجل، وتحليل االتجاهات وجود أمانة مخصصة ه

 والممارسات الحالية، وجمع البيانات واإلحصاءات وكذلك تحديد مؤشرات األداء ورصد تنفيذها.

 

: تعزيز تطوير إدارة ممر النقل بطريقة شاملة، والجمع بين التدابير الصارمة 3توصية السياسات 

لتحتية والتدابير الناعمة مثل الدعم السياسي، والتشاور مع أصحاب المصلحة وبناء مثل البنية ا

 القدرات.

 

 السند المنطقي:

تعد اإلدارة الفعالة للممرات عامالً رئيسياً في اتجاه نجاح تطوير ممرات النقل عبر الوطنية. إن إدارة 

القانونية والمؤسسية، فضالً عن الممرات هي عملية معقدة تنطوي على جوانب مختلفة مثل المسائل 

أصحاب المصالح المتعددين، وغالباً من بلدان مختلفة. وعالوة على ذلك، تتطلب اإلدارة اتخاذ تدابير 

صارمة وناعمة بحيث تكون مترابطة ومتشابكة ويجب تطويرها بطريقة منسقة. وهذه التدابير هي؛ 

ف الممر والدعم السياسي، ومراقبة أداء الممر البنية التحتية، واإلطار القانوني والمؤسسي، وأهدا

ونشره، وتعزيز الممرات، والتشاور مع أصحاب المصالح، وبناء القدرات. إن تطوير ممرات النقل 

يخدم األهداف المتعددة بما في ذلك تيسير التجارة من خالل توفير الوصول إلى األسواق، والتكامل 

عاون والتآزر بين البلدان ووكاالت القطاعين العام والخاص اإلقليمي وتحسين آفاق النمو وتعزيز الت

 ذات الصلة.

 

: السعي للحصول على دعم من المنظمات الدولية ذات الصلة في المضي قدما 4توصية السياسات 

 في إدارة الممر ، وخاصة في المرحلة األولى من تطوير الممر.
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 السند المنطقي:

لعوامل، مثل نضج الممر، واإلرادة والدعم السياسيين، تعتمد إدارة الممر على مجموعة من ا

واالستقرار اإلقليمي، ووجود منظمة دولية لتسهيل إدارة الممرات، وتوافر التمويل. وفي هذا الصدد، 

تلعب المنظمات الدولية دوراً حاسماً، ليس فقط في إنشاء ممر، وأنماً أيضاً في تحسين إدارة الممرات. 

تراكم، والموارد، ودور المنظمات الدولية كوسيط مستقل، قيماً لبناء توافق في وتعتبر المعرفة، وال

اآلراء بين البلدان ذات الصلة، مع توفير البنية، فضالً عن بعض التمويل األولي في بداية العملية. 

لنسبة (، لعب البنك الدولي دوراً رئيسياً في بداية العملية. وأما باALCبالنسية لممر أبيدجان الجوس )

آسيا -القوقاز-( السيما ممر النقل أوروباSEETOإلى لكل من مرصد النقل لجنوب شرق أوروبا )

(TRACECA لعب اإلتحاد األوروبي دوراً بارزاً في الجمع بين الدول األعضاء والتفاوض حول ، )

ممر المركزي اإلطار القانوني، وتنظيم الدراسات، واستضافة الدورات التدريبية وغيرها. وبالنسبة لل

األوروبي اآلسيوي، تلعب اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا والمحيط الهادئ التابعة لألمم المتحدة 

(UNESCAP دوراً مماثال عن طريق نشر وثائق إستراتيجية ودراسات أداء لتبرير إنشاء مؤسسة )

في إقناع الدول األعضاء بمزايا إدارية على مستوى ممر. وإن الجهود األولية للمنظمات الدولية مفيدة 

 تطوير الممرات المشتركة.

 

 أدوات لتحقيق المشورات في مجال السياسات:

فريق العمل المعني بالنقل واالتصاالت للكومسيك: يمكن لمجموعة العمل في اجتماعاته الالحقة،  -

 أن يشرح مجاالت السياسة العامة المذكورة أعاله بطريقة أكثر تفصيالً.

ل مشروع الكومسيك: في إطار تمويل مشروع الكومسيك، يدعو مكتب تنسيق الكومسيك إلى تموي -

مشروعات كل عام. ومع تمويل مشروع الكومسيك، يمكن للدول األعضاء المشاركة في مجموعات 

العمل تقديم مشاريع تعاون متعددة المجاالت ليتم تمويلها من خالل المنح المقدمة من مكتب تنسيق 

. وبالنسبة لمجاالت السياسات المذكورة أعاله، يمكن للدول األعضاء االستفادة من تمويل الكومسيك

مشروع الكومسيك ويمكن لمكتب تنسيق الكومسيك تمويل المشاريع الناجحة في هذا الصدد. وقد 

تشمل هذه المشاريع تنظيم ندوات، وبرامج تدريب، وزيارات دراسية، وتبادل الخبراء، وورش عمل، 

 اد دراسات تحليلية، وتقييم االحتياجات، كما يمكن أن تتضمن مواد / وثائق تدريب.وإعد

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

- - - - - - - - 
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 التوصيات المتعلقة بالسياسات 2-2

 االجتماع الثاني عشر لمجموعة  الصادرة عن

 عمل الكومسيك للنقل واالتصاالت

 

 2018أكتوبر  11عقدت مجموعة عمل الكومسيك المعنية بالنقل واالتصاالت اجتماعها الثاني عشر في 

في أنقرة بتركيا تحت عنوان "تخطيط البنية التحتية للنقل الوطني في الدول األعضاء في منظمة التعاون 

وصيات السياسة اإلسالمي". أجرت مجموعة عمل النقل واالتصاالت خالل االجتماع مداوالت بشأن ت

المتعلقة بالتخطيط للبنية التحتية للنقل. تم صياغة التوصيات السياسية باألخذ باالعتبار التقرير البحثي 

بعنوان "تخطيط البنية التحتية للنقل الوطني في البلدان اإلسالمية" وردود الدول األعضاء على األسئلة 

 سات. توصيات السياسة هي كما يلي: التي أرسلها مكتب تنسيق الكومسيك المتعلقة بالسيا

 

التوصية األولى المتعلقة بالسياسات: وضع مبادئ توجيهية إلعداد وتنفيذ الخطط الرئيسية للنقل 

الوطني عن طريق األخذ في االعتبار أفضل الممارسات الدولية نحو وضع خطط وحلول لألراضي 

 والنقل أكثر تكامالً واستدامة. 

 

 األساس المنطقي: 

د تخطيط النقل موضوعاً شامالً مرتبطاً بالعديد من العوامل االجتماعية واالقتصادية والبيئية. وال يشمل يُع

تخطيط النقل فقط الطرق، والسكك الحديدية، والبُنى التحتية األخرى، بل يشمل أيضاً العمليات واإلدارة 

خطيط النقل هاماً وذلك لضمان لضمان عدم تنافس أنماط النقل بعضها البعض بل تتتكامل. كما يُعد ت

فاعلية عمل النقل الحضري بصورة جيدة. باتت أهمية النقل غير المزّود بمحركات باإلضافة إلى النقل 

المزود بالمحركات أكثر وضوًحا، خاصةً ركوب الدراجات وطرق المشاة. يتحقق التخطيط األذكى أكثر 

لمبادئ التوجيهية، بما في ذلك نموذج لخطة النقل بموارد أقل. إنها عملية معقدة، ولذلك ، فإن وضع ا

الوطنية الرئيسية والتي تأخذ في االعتبار أفضل الممارسات الدولية، له أهمية حيوية لتسهيل إعداد وتنفيذ 

 خطط النقل الرئيسية بنجاح في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي.     

 

التوصية الثانية المتعلقة بالسياسات: تحديد مؤشرات األداء الشاملة والرئيسية ذات الصلة للرصد 

والتقييم الفعال ألداء خطط النقل ونتائجها، وتقاسم النتائج مع أصحاب المصلحة المعنيين من القطاعين 

 العام والخاص. 
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 األساس المنطقي: 

ة لضمان التنفيذ السلس لخطط البنية التحتية للنقل الوطني. يُعد الرصد والتقييم عنصران هامان للغاي

يتعلق األمر بالتعلم الذاتي المقصود لمالك المشروع. ومع ذلك، يتم تنفيذ هذه العملية من قبل عدد قليل 

من الدول األعضاء فقط. وبالرغم من ذلك، تملك بعض الدول األعضاء فقط مثل هذا النظام. يُعد تحديد 

( أمًرا بالغ األهمية لقياس التقدم المحرز وإجراء تقييمات KPIsات األداء الرئيسية المختلفة )وتجميع مؤشر

صحيحة. كما تفيد مؤشرات األداء الرئيسية في وضع المعايير، وتحديد األهداف، ورفع المعايير، 

 يسية للنقل؛ والنجاحات/اإلخفاقات. فيما يلي مؤشرات األداء الرئيسية األكثر استخداًما للخطط الرئ

 ( القيمة الحالية للفوائدPVB )- إجمالي الفوائد المخصمة خالل فترة التقييم 

 ( القيمة الحالية للنفقاتPVC )- إجمالي التكاليف االقتصادية المخصمة المتكبدة خالل فترة التقييم 

 ( القيمة االقتصادية الحالية الصافيةENPV )-  للمشروع.الحجم المطلق للعوائد الصافية 

 ( نسبة الفائدة إلى التكلفةBCR )-  النسبة بين إجمالي الفوائد والتكاليف. ويقدم هذا الحجم النسبي

 للمزايا الصافية للمشروع ولكنه مستقل عن حجم المشروع

 ( معدل العائد االقتصادي الداخليEIRR الذي يُشبه نسبة المنافع إلى التكاليف )BCR فإنه ،))

 روع ويُعطي داللة على مقدار الفوائد المرتبطة بتكلفة االستثمار.مستقل عن حجم المش

 

التوصية الثالثة المتعلقة بالسياسات: تحسين القدرة التخطيطية للدول األعضاء في منظمة التعاون 

اإلسالمي وذلك من خالل تطبيق األساليب المعاصرة مثل وضع رؤية مع مجموعة من األهداف 

 االجتماعية واالقتصادية.

 

 األساس المنطقي: 

تتسم جودة وفعالية خطط االستثمار في البنية التحتية بأهمية قصوى لجذب االستثمارات ولتحقيق فائدة 

القطاع الخاص. يُعد تحسين القدرة على إعداد خطط النقل الرئيسية وخطط االستثمار في البنية التحتية 

ا حيويًا لضمان الجودة المناسبة. وفي هذا اإلطار، بما في ذلك المهارات البشرية والعمليات واألدوات أمرً 

يمكن تطوير آلية لتقييم القدرات المؤسسية للوكاالت ذات الصلة، كما يمكن استخدام أدوات التخطيط، بما 

 في ذلك نماذج االقتصاد والنقل القياسية واستخدام وتطبيق البيانات الضخمة.  

 

تحسين عملية تخطيط البنية التحتية للنقل الوطني وتشجيع بالسياسات: متعلقة التوصية الرابعة ال

( على وجه الخصوص لتقييم االحتياجات وتشجيع PPPsالشراكات بين القطاعين العام والخاص )

 االستثمارات والقيام بعمليات جيدة األداء والصيانة.
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 األساس المنطقي: 

يم وتنفيذ وتقييم خطة البنية التحتية الوطنية يعد إشراك القطاعين الخاص والعام أمراً حيوياً لنجاح تصم

للنقل. تسهم مشاركة أصحاب المصلحة النشطة في نجاح العمليات والصيانة الفعالة، وكذلك الوسائط في 

كافة وسائل النقل. ويمكن الكشف عن مساهمة الشراكات بين القطاعين العام والخاص في التنفيذ الفعال 

ل إجراء تقييمات مسبقة والحقة.  وعالوة على ذلك، يعد الرأي العام للخطة الرئيسية للنقل من خال

 والمشاورة العامة أثناء عملية تخطيط النقل والتنفيذ أمرين حيويين لتحسين تخطيط البنية التحتية للنقل.   

 

 األدوات الالزمة لتنفيذ التوصيات المتعلقة بالسياسات:

توصي مجموعة العمل في اجتماعاتها الالحقة  الت:فريق عمل الكومسيك المعني بالنقل واالتصا

 بتوضيح مجاالت السياسات المذكورة أعاله بمزيد من التفصيل.

في إطار تمويل مشروعات الكومسيك، يدعو مكتب تنسيق الكومسيك  تمويل مشروعات الكومسيك:

عضاء المشاركة إلجراء مشروعات سنوية. ومن خالل آلية تمويل مشروعات الكومسيك، يمكن للدول األ

في فرق العمل أن تقوم بتقديم مشروعات تعاون متعددة األطراف ليتم تمويلها من خالل منح مقدمة من 

مكتب تنسيق الكومسيك. وبالنسبة للمجاالت الخاصة بالسياسات المذكورة أعاله، يمكن للدول األعضاء 

سيك أن يقوم بتمويل المشروعات االستفادة من آلية تمويل مشروعات الكومسيك، ولمكتب تنسيق الكوم

التي اجتازت التصفيات في هذا الصدد. قد تشمل هذه المشروعات تنظيم الندوات والبرامج التدريبية 

والزيارات الدراسية وتبادل الخبراء وعقد ورش العمل وإعداد الدراسات التحليلية وتقييم االحتياجات 

 والمواد/الوثائق التدريبية.

 

* * * * * * * * * * * * 

* * * * * * * * 
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 بالنقل واالتصاالت للكومسيك يق العمل المعنيلفر بالسياساتالمتعلقة  التوصيات -3

 

 التي ابرزها االجتماع الحادي عشر لفريق عمل الكومسيك بالسياساتالمتعلقة التوصيات  1-3

 المعني بالسياحة

 

فبراير/ شباط،  15اجتماعه الحادي عشر بنجاح في ( TWGعقد الفريق العامل بالسياحة للكومسيك )

في أنقرة، تركيا تحت عنوان " تطوير الوجهات واالستراتيجيات المؤسسية في الدول األعضاء  2018

ع، طرح الفريق العامل بالسياحة للكومسيك الجتمال اخالو ".(OICفي منظمة التعاون اإلسالمي )

(TWGم  )مة ظفي منء ألعضادان البلافي واالستراتيجيات المؤسسية ول تطوير الوجهات حت الداو

وبناًء على ذلك، توصل المشاركون إلى بعض التوصيات لسياحة. ع ااطإلسالمي في قون التعاا

 المتعلقة بالسياسات.

 

السياسات: التشجيع على إنشاء/ تعزيز منظمات إدارة الوجهات العامة المتعلقة ب 1توصية ال

( مع تحديد المسؤوليات المتعلقة بتخطيط الوجهة وتطويرها DMOsليمية )والخاصة المحلية واإلق

 وتسويقها وإدارتها.

 

 السند المنطقي: 

تحتاج الوجهات إلى نهج شامل في التخطيط والتطوير والتسويق واإلدارة التي من شأنها أن تقوم 

بتنسيق وقيادة مختلف أصحاب المصالح وكذلك دمج جهودهم بفعالية. إن وجود هيئة إدارية )كـ 

DMOهة.( لتطوير وقيادة وتنفيذ االستراتيجيات الوجهة على نطاق واسع له أهمية خاصة لنجاح الوج 

تتميز الوجهات بخصائص مختلفة ويجب تحديد تطويرها وتسويقها وإدارتها حسب االحتياجات 

المحلية. وإلى جانب وجود هيئة إدارية مركزية )مثل منظمة السياحة الوطنية(؛ فإن تطوير هياكل 

أكثر ( يؤدي إلى استخدام DMOإدارة السياحة اإلقليمية والمحلية وتيسيرها وتمكينها )مثل هياكل 

فعالية وكفاءة للموارد المحدودة. وهذا من شأنه أيًضا تحسين مشاركة أصحاب المصالح ومشاركتهم، 

 واستيعاب التكاليف الخارجية، وخلق أوجه تضافر بين مختلف الجهات الفاعلة.

إن التنسيق والتواصل الفعال بين مختلف أصحاب المصالح أمراً هو في غاية األهمية لنجاح الوجهة. 

تسهيل مشاركة جميع أصحاب المصالح وتجميع  DMOكن للهيكل القانوني العام والخاص في يم

المعارف والخبرات والتعاون والتنسيق باإلضافة إلى التواصل بين مختلف أصحاب المصالح. في 
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( العامة المحضة التي تديرها الحكومات DMOهذا الصدد، قد ال يكون لمنظمات إدارة الوجهات )

الخاصة  DMOالكفاءة والتمويل والخبرات والتركيز على النتائج، في حين أن منظمات المركزية 

المحضة قد تركز على المكاسب قصيرة األجل بينما تتجاهل التنمية المستدامة واحتياجات السكان 

فاءة المحليين والتكاليف البيئية المرتبطة باألنشطة السياحية. وبالتالي فإن الجمع بين نهجين قد يخلق ك

ان يتم إدارتها من  DMOsضرورية مع ضمان االستدامة والشفافية. وفي هذا اإلطار، يمكن لمنظمات 

 قبل القطاع الخاص ومراجعتها من قبل السلطات العامة من خالل شراكة القطاعين العام والخاص.

 

داء في مجال السياسات: تخطيط العرض والطلب وكذلك تحديد ومراقبة مؤشرات األ 2المشورة 

 ( لضمان تنمية السياحة المستدامة في الوجهة.KPIsالرئيسية )

 

 السند المنطقي: 

 

بشكل أساسي على ترويج الوجهات. إال أنه في الوجهات المتقدمة،  DMOتقليدياً، تركز منظمات 

توسع دورها ليشمل تطوير المنتجات والتنسيق ما بين أصحاب المصالح، فضالً عن المراقبة والتقييم 

المحلية  DMOوضمان االستدامة. إن إشراك أصحاب المصالح، الذي يتم تنظيمه من قبل منظمات 

يق الفعال لمختلف أصحاب المصالح بما في ذلك شركات السياحة المحلية واإلقليمية، يتطلب التنس

وبما أن اهتمامات والهيئات الحكومية والجمعيات المهنية والجامعات والمجتمع المحلي والسياح. 

بموازنة احتياجات  ( DMOمنظمات إدارة الوجهات )أصحاب المصالح تختلف، فمن المهم أن تقوم 

أن تنشئ منصات مثل  (DMOمنظمات إدارة الوجهات )يجب على  مختلف أصحاب المصالح.

اجتماعات أصحاب المصالح والندوات، وبوابة رقمية وما إلى ذلك، مما يمكن من تسهيل مشاركة 

تخصيص ما يكفي من ( DMOمنظمات إدارة الوجهات )مختلف أصحاب المصالح. يجب أيًضا على 

 لح ، وتخطيط وتمثيل الوجهة بشكل شامل. الموظفين إلدارة العالقات مع أصحاب المصا

 

إن البلدان التي تسعى إلى جذب المزيد من السياح غالباً ما تتجاهل المخاطر التي تفرضها على الموارد 

الطبيعية والثقافية، فضالً عن تأثيرها السلبي على نوعية حياة السكان المحليين. ومن أجل الحفاظ 

قتصادية ولتوزيعها بشكل عادل، يجب وضع خطط حول السياحة كما على البيئة الطبيعية والمنافع اال

يجب تطويرها وإدارتها خطوة فخطوة، بدءاً من المحلي إلى اإلقليمي، ثم إلى الوطني وحتى وصوالً 

إلى المستوى الدولي. ويجب تحديد المسؤوليات على كل مستوى بشكل واضح وتنفيذها. إن أغلبية 

التعاون اإلسالمي لديها هياكل وطنية لإلدارة العامة، وبينما هناك عدد  البلدان األعضاء في منظمة
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على المستوى اإلقليمي. وإن تخطيط مسألة العرض والطلب  DMOsقليل جداً منها لديها منظمات 

وإجراء تحليل التأثير على المستوى المحلي سيساعد على تجنب اإلفراط في استخدام الموارد 

منظمات إدارة الوجهات ام غير الكافي خالل فترات الركود. لذلك يجب على المشتركة ومنع االستخد

(DMO ) في مرحلة التطوير، إعداد خطط رئيسية تحدد رؤيتها للحالة المستقبلية المرغوبة مع الحفاظ

الناضجة بتنويع منتجاتها  (DMOمنظمات إدارة الوجهات )على الموارد. من جهة أخرى، ينصح بقيام 

ض والطلب بأفضل األسعار من أجل تجنب االكتظاظ وانخفاض اإلنفاق السياحي الواحد. وإدارة العر

كما ينبغي تطوير مؤشرات األداء الرئيسية )مثل متوسط اإلنفاق، ومستويات اإلشغال، ومتوسط مدة 

 اإلقامة، ومقدار التسربات، ومستوى التدهور البيئي، ومدى المشاركة المجتمعية(.

 

( وتحسين DMOs)منظمات إدارة الوجهات تشجيع التمويل الذاتي لل السياسات: في مجا 3المشورة 

 الكفاءة وكذلك الشفافية في استخدام وإدارة الموارد.

 

 السند المنطقي: 

 

ً كبيراً للبلدان. وإن العديد من الدول DMO) منظمات إدارة الوجهاتيمثل تمويل أنشطة  ( تحديا

 منظمات إدارة الوجهاتاألعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي تستخدم الموارد العامة لتمويل 

(DMO المحلية. من ناحية أخرى، يمكن استخدام موارد أخرى لهذا الغرض. عندما يتم تشجيع )

DMOs ثال رسوم العضوية، والعموالت، والمساهمات إلنشاء مصادر تمويلهم الخاص )على سبيل الم

التسويقية، والرعاية، ومبيعات التذاكر، ومنح المشاريع، واإليرادات من مناطق الجذب ومراكز 

المؤتمرات( ، يقل الطلب على األموال العامة. وفي هذا اإلطار، بينما تكون هناك إمكانية الستخدام 

القدرة على  DMOائها، ينبغي أن يكون لدى منظمات أموال االحتضان الحكومية خالل مراحل إنش

 تمويل بعض أنشطتها.

 

)مثل إيرادات  KPIsكما ينبغي ربط التمويل العام بالتمويل الخاص ومؤشرات األداء الرئيسية 

( ليست منظمات ربحية، يجب أن DMO) منظمات إدارة الوجهاتالضرائب على السياحة(. وبما أن 

المبيعات وتحسين االستدامة في المنطقة بدالً من التركيز على تحسين تهدف إلى تسهيل زيادة 

 اإليرادات الخاصة بها. لذلك، يجب ضمان االستخدام الشفاف والعادل لألموال التي يتم جمعها.

 

 



 OIC/COMCEC/34-18/REP( لـ 7المرفق )

125 
 

 

تعزيز الوجهات من خالل تشكيل التحالفات القطرية في ما بين في مجال السياسات:  4المشورة 

 إلسالمي والتحالفات مع أصحاب المصالح الخارجيين.دول منظمة التعاون ا

 

 السند المنطقي: 

 

يمكن للوجهات التكميلية عبر الحدود لدول منظمات التعاون اإلسالمي )مثل المتنزهات الوطنية 

التي  DMOوالطرق الثقافية( تجميع الموارد والجهود للترويج للمنطقة ككل، حتى يمكن إنشاء مظلة 

يمكن أن تركز على موضوع سفر مشترك محدد مثل تسلق الجبال أو رحالت السفاري الصحراوية. 

التعاون للترويج لوجهات  (OICوفي هذا الصدد، يمكن للبلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي )

ون وجهات بعضها البعض، مما سيسمح لها بالترويج لوجهتها، بنفقات محدودة، للسياح الذين يزور

 أخرى مكملة لمنظمة التعاون اإلسالمي.

 

تحالفات استراتيجية مع أصحاب المصالح الخارجيين )مثل  DMOsباإلضافة إلى ذلك، يمكن أن تشكل 

شركات الطيران الوطنية، واالتحادات الرياضية، ومنافذ البيع بالتجزئة )كما في حالة مهرجانات 

ة التي سيستفيد منها كال الجانبين. ولتوضيح ذلك، شكلت التسوق(( في ما يخص المشاريع المشترك

ً مع طيران اإلمارات للترويج  ً استراتيجيا دائرة السياحة والتسويق التجاري في إمارة دبي تحالفا

للوجهة. وقد نفذوا حمالت إعالنية مشتركة مثل "مرحباً دبي" وجوالت تعريف مشتركة ألصحاب 

ضاً ترويجية خاصة تهدف إلى اجتذاب السياح إلى إمارة دبي، بما النفوذ والصحفيين. كما قدموا عرو

في ذلك تذاكر خاصة للسفر جواً من وجهات معينة، باإلضافة إلى منتجات مجانية مثل التأشيرات 

" التي تقدم خصومات My Emirates Passوتذاكر المنتزه وما إلى ذلك. كما طوروا يشكل مشترك "

 ماكن الجذب السياحي.للسياح في مختلف األنشطة وأ

 

 أدوات لتحقيق المشورات في مجال السياسات:

 

يمكن لمجموعة العمل في اجتماعاته الالحقة، أن يشرح الفريق العامل بالسياحة للكومسيك:  -

 مجاالت السياسة العامة المذكورة أعاله بطريقة أكثر تفصيالً.
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الكومسيك، يدعو مكتب تنسيق الكومسيك إلى في إطار تمويل مشروع تمويل مشروع الكومسيك:  -

مشروعات كل عام. ومع تمويل مشروع الكومسيك، يمكن للدول األعضاء المشاركة في مجموعات 

العمل تقديم مشاريع تعاون متعددة المجاالت ليتم تمويلها من خالل المنح المقدمة من مكتب تنسيق 

عاله، يمكن للدول األعضاء االستفادة من تمويل الكومسيك. وبالنسبة لمجاالت السياسات المذكورة أ

مشروع الكومسيك ويمكن لمكتب تنسيق الكومسيك تمويل المشاريع الناجحة في هذا الصدد. وقد 

تشمل هذه المشاريع تنظيم ندوات، وبرامج تدريب، وزيارات دراسية، وتبادل الخبراء، وحلقات عمل، 

 ، كما يمكن أن تتضمن مواد / وثائق تدريب.وإعداد دراسات تحليلية، وتقييم االحتياجات

 

، يمكن للمنتدى  المنتدى السياحي للقطاع الخاص في الكومسيك/ منظمة التعاون اإلسالمي: -

السياحي للقطاع الخاص في الكومسيك/ منظمة التعاون اإلسالمي في اجتماعاته المستقبلية أن يشرح 

 فرعية من منظور القطاع الخاص.مجاالت السياسات المذكورة أعاله والمجاالت ال

 

 

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

- - - - - - -  
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 االجتماع الثاني عشر لفريق عمل الكومسيكالصادرة عن التوصيات المتعلقة بالسياسات  3-2

 المعني بالسياحة

 

في  2018سبتمبر  13عقدت مجموعة عمل الكومسيك المعنية بالسياحة اجتماعها الثاني عشر في 

أنقرة بتركيا تحت عنوان "استراتيجيات تسويق الجهات في البلدان األعضاء في منظمة التعاون 

اإلسالمي". وقامت مجموعة العمل المعنية بالسياحة خالل االجتماع بعقد مداوالت حول 

احة. وتوصل استراتيجيات التسويق للبُلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي في قطاع السي

 المشاركون بناًء على تلك المداوالت إلى بعض التوصيات المتعلقة بالسياسات.

 

إنشاء/تمكين هيئة مركزية )مثل منظمات إدارة الوجهات  : التوصية األولى المتعلقة بالسياسات

DMO لوضع الوجهة في موضع مرغوب فيه بين الوجهات المتنافسة، إلنشاء صورة للعالمة )

للوجهة السياحية، ولتعزيز الوجهة من خالل استخدام أدوات مثل وسائل اإلعالم التجارية 

االجتماعية والتسويق الرقمي والمعارض التجارية والعالقات العامة ومنظمات الرحالت 

 التعريفية.

 

 األساس المنطقي:

يقوم تتكون الوجهات من أصحاب مصالح مختلفين ولديها موارد مختلفة ملموسة وغير ملموسة. 

السائحون بخلق تجاربهم الخاصة من خالل التفاعل مع هؤالء أصحاب المصلحة والموارد، 

وبالتالي قد تقدم كل وجهة خبرات مختلفة ولها بعض الخصائص التي قد تساعد في منافسة 

الوجهات األخرى. تتطلب الوجهات هياكل معقدة ومتطورة لتصميم وتنفيذ استراتيجياتها التسويقية 

ة الديناميكية. قد تتوفر هذه النظرة الشاملة للتسويق متاحة في منظمات السياحة الوطنية لألنظم

(NTO( ومنظمات إدارة الوجهات اإلقليمية )DMO تحتاج الوجهات، ومن أجل استخدام مزاياها .)

التنافسية إلى نهج شامل في تحديد هذه الموارد، وتحويلها إلى منتجات ومشاريع بيع فريدة. كما 

مكن لمنظمة إدارة الوجهات السياحية إنشاء استراتيجية اتصاالت تسويقية وصورة للعالمة ي

 التجارية لنفسها مع مطابقة هذه الموارد واألسواق المستهدفة المرغوبة. 

 

ونظًرا لتوفير الوجهة لتجربة شاملة، يجب أيًضا مواءمة التجارب الفردية مع أصحاب المصلحة 

واتساقها مع موقع الوجهة وصورة عالمتها التجارية. يجب تعزيز الصورة واتصاالتهم التسويقية 
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المشتركة باستمرار بمجرد إنشائها من خالل أنشطة التسويق المشتركة مثل الرحالت العائلية، 

حضور المعارض واألسواق، واإلعالن في وسائل اإلعالم التقليدية، والتسويق االجتماعي 

كما يجب أن تُدعم أنشطة العالقات العامة )مثل، األخبار واألحداث  والتواجد على شبكة اإلنترنت.

العالمية( رؤية العالمة التجارية المشتركة للوجهات. وباإلضافة إلى الجهود التسويقية الخاصة 

بهم، ينبغي أيًضا على منظمات إدارة الوجهات تشجيع جهود التسويق الفردية ألصحاب المصلحة 

 نشطة التسويقية المختارة )مثل الحضور إلى المعارض(.مثل تقديم نسبة من األ

 

التوصية الثانية المتعلقة بالسياسات. يُعد تشجيع تطوير المنتجات الجديدة )أي الفاعليات، 

والمهرجانات، والمنتجات المناسبة األخرى( للتخفيف من اآلثار السلبية للموسمية والمخاطر 

 سوق واحد.المرتبطة باالعتماد على منتج واحد أو 

 

 األساس المنطقي:

تُعد المنتجات والخدمات المقدمة في الوجهة وجودتها من العوامل الرئيسية التي ترضي السياح أو 

تُثير استياءهم. وبالنظر إلى أهمية والئهم وإمكانياتهم في تعزيز الوجهة، فيُعد من الهام تصميم 

هدفة. يجب أن تكون الوجهات انتقائية في المنتجات بناًء على احتياجات وتوقعات األسواق المست

، -على الجانب اآلخر-االستهداف بدالً من محاولة أن تكون كل شيء لكل فرد. وعند القيام بذلك 

يجب أال تركز الوجهات على سوق واحدة فقط بل على أسواق مناسبة مختلفة. وفي هذا اإلطار 

الوجهة )مثل السياحة البديلة والفاعليات وباالستناد إلى الموارد الملموسة وغير الملموسة في 

والمهرجانات(، فإن المنتجات والخدمات المقدمة تحتاج إلى جذب مختلف األسواق السياحية، 

 وبالتالي يمكن التقليل إلى أدنى حد ممكن من الموسمية واآلثار السلبية المحتملة لألزمات. 

 

قنوات التوزيع الحالية، وتطوير قنوات توزيع جديدة  التوصية الثالثة المتعلقة بالسياسات. إدارة وتنظيم

لمنع التبعية وتقليل عدم التماثل في القدرة بين أصحاب المصلحة في الوجهات وكذلك الوسطاء 

الدوليين، وإنشاء تحالفات استراتيجية مع أصحاب المصلحة الخارجيين والتي من شأنها أن تخلق 

 مثل شركات الطيران، ومنظمي الفاعليات إلخ(.تآزرات للوجهة وغيرها من المتعاونين )

 

 األساس المنطقي:

تعتمد العديد من الوجهات في منطقة منظمة التعاون اإلسالمي بصورة كبيرة على شركات السياحة 

(. وبسبب هذه التبعية وفي غياب هيئة تمثيلية لتنظيم وضبط booking.comالدولية والوسطاء )مثل، 
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االستجابات الجماعية ألصحاب المصلحة ضد قنوات التوزيع هذه، يُمكن لهذه المنصات الدولية 

محاولة تحسين وضعها وأرباحها على حساب الوجهة نفسها. ويمكن لمنظمات التسويق الخارجية 

بالتالي تنظيم أصحاب المصلحة وتحديد قواعد األسعار وكذلك الحد األقصى لمعدالت العموالت. 

منظمات التسويق الدولية باإلضافة إلى ذلك بالعمل على تمكين الوسطاء المحليين  ستقوم

واإلقليميين وتشجيع الحجوزات الُمباشرة من خالل إدخال قنوات توزيع جديدة إلى جانب صفحات 

اإلنترنت الخاصة بالوجهات.  كما قد تقوم منظمات التسويق الدولية بإنشاء تحالفات إستراتيجية 

المصلحة الخارجيين مثل شركات الطيران )على سبيل المثال الترويج المشترك،  مع أصحاب

ورسوم الهبوط المخفضة(، ومنظمي األحداث والفعاليات )أي توفير المكان(، وشركات اإلنتاج 

 )مثل رعاية األفالم( لسحب الطلب المباشر إلى الوجهة. 

 

زين وتحليل ونشر بيانات السوق عن التوصية الرابعة المتعلقة بالسياسات. تعزيز جمع وتخ

خصائص الزائرين، والموسمية ، وأداء قنوات التوزيع، وأسواق المصدر، االتجاهات، إلخ، مع 

احترام سرية وخصوصية األفراد لتحسين الفعالية التسويقية ألصحاب المصلحة المقصودين 

 وكذلك منظمات إدارة الوجهات.  

 

 األساس المنطقي:

ومات وبيانات رائعة للوجهة بدءاً من عملية الحجز، إلى الجمارك، والخدمات يوفر السياح معل

القائمة على الموقع، ونفقات بطاقات االئتمان، ومسوحات الرضا وما إلى ذلك. ومع ذلك، فإن 

المعلومات التي يتم جمعها من قبل أصحاب المصلحة الفرديين عادة ال يتم استخدامها بصورة 

بية وجهات منظمة التعاون اإلسالمي ال توفر البنية التحتية الالزمة لتحميل فعالة، وذلك ألن أغل

واستيراد هذه البيانات من الموردين الفرديين. ومن ناحية أخرى، فتُعد هذه البيانات ال تقدر بثمن 

للحصول معلومات تسويقية مركزية حول خصائص الطلب، وصورة الوجهة، وجودة المنتجات، 

توصية .. الخ. وبالتالي، يمكن أيًضا اقتراح إنشاء وحدة مركزية لجمع البيانات ووالء الزوار وال

 ومعالجتها على مستوى الوجهة.  

 

التوصية الخامسة المتعلقة بالسياسات. استخدام المنصات الرقمية وتطبيقات الهاتف المحمول 

ية ومصداقية وتخصيص اهتمام خاص على قنوات التواصل االجتماعي لتحسين التجربة السياح

 المعلومات والتفاعل بين الزائرين في تسويق الوجهة.
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 األساس المنطقي:

غير اإلنترنت التسويق المقصود والعالمة التجارية وتشكيل الصور واالقتصاد الرقمي الناشئ 

جذريًا وبصورة سريعة جدًا مما يشكل تحديًا لمدى أهمية ممارسات التسويق الحالية. وأصبحت 

الرقمية أدوات مستخدمة على نطاق واسع في تسويق الوجهة السياحية. تستخدم منظمات المنصات 

إدارة الوجهات اإلنترنت كجزء محوري الستراتيجية التسويق الخاصة بها. وفي هذا الصدد، هنُاك 

حاجة إلى اعتماد نهج التسويق الرقمي وتحسين قدرة المعنيين في هذا المجال الجديد. كما يمكن 

م منصات التواصل االجتماعي، والتي ظهرت كقنوات اتصال رقمية مهيمنة، فكما يتفاعل استخدا

 السياح بصورة متزايدة مع الوجهات على أجهزتهم المحمولة لهذا الغرض.

 

 األدوات الالزمة لتنفيذ التوصيات المتعلقة بالسياسات:

 

  اجتماعاتها الالحقة مجموعة عمل الكومسيك المعنية بالسياحة: توصي مجموعة العمل في

 بتوضيح مجاالت السياسات المذكورة أعاله بمزيد من التفصيل.

 

  تمويل مشروعات الكومسيك: في إطار تمويل مشروعات الكومسيك، يدعو مكتب تنسيق

الكومسيك إلجراء مشروعات سنوية. ومن خالل آلية تمويل مشروعات الكومسيك، يمكن للدول 

ل أن تقوم بتقديم مشروعات تعاون متعددة األطراف ليتم تمويلها األعضاء المشاركة في فرق العم

من خالل منح مقدمة من مكتب تنسيق الكومسيك. وبالنسبة للمجاالت الخاصة بالسياسات المذكورة 

أعاله، يمكن للدول األعضاء االستفادة من آلية تمويل مشروعات الكومسيك، ولمكتب تنسيق 

عات التي اجتازت التصفيات في هذا الصدد. قد تشمل هذه الكومسيك أن يقوم بتمويل المشرو

المشروعات تنظيم الندوات والبرامج التدريبية والزيارات الدراسية وتبادل الخبراء وعقد ورش 

 العمل وإعداد الدراسات التحليلية وتقييم االحتياجات والمواد/الوثائق التدريبية.

 

 ن اإلسالمي/الكومسيك: وفي أثناء منتدى السياحة بالقطاع الخاص لمنظمة التعاو

اجتماعات منتدى السياحة بالقطاع الخاص لمنظمة التعاون اإلسالمي/الكومسيك المستقبلية، قد 

يوضح المنتدى بالتفصيل مجاالت السياسة العامة المذكورة أعاله والمجاالت الفرعية من منظور 

 القطاع الخاص.

* * * * * * * * * * 

* * * * * * * 
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 بالسياسات لفريق عمل الكومسيك المعني بالزراعةالمتعلقة التوصيات  -4

 

 لفريق عمل الكومسيك  الحادي عشر بالسياسات التي ابرزها االجتماعالمتعلقة التوصيات  4-1

 المعني بالزراعة

 

 22( اجتماعها الحادي عشر بنجاح في AWGعقدت مجموعة العمل الزراعي التابعة للكومسيك )

تحسين أداء السوق الزراعية: تطوير نظم في أنقرة ، تركيا تحت عنوان " 2018ير ، شباط/ فبرا

". خالل االجتماع، طرحت مجموعة العمل الزراعي مداوالت بشأن معلومات السوق الزراعية

تحسين نظم معلومات السوق الزراعية. وبناًء عليه، توصل المشاركون إلى توصيات السياسات 

 التالية.

 

( من خالل تقييم ومراجعة MISفي مجال السياسات: تصميم نظم معلومات السوق ) 1المشورة 

 أصحاب المصلحة المعنيين بدعم متواصل للميزانية وإطار فعال للرصد والتقييم.

 

 السند المنطقي:

( الذي يعمل بشكل جيد، يتطلب تصميًما دقيقاً يوفق بين المعلومات MISإن نظم معلومات السوق )

االحتياجات المحددة ألصحاب المصلحة المعنيين، ال سيما المزارعين والتجار والوسطاء المقدمة مع 

الماليين وغيرهم من الجهات الفاعلة الخاصة في سالسل القيمة الزراعية من خالل التقييمات 

والمراجعات التي تتم بشكل منتظم. وبسبب خصائص "المصلحة العام" لمعلومات السوق، يمكن 

من خالل دعم ميزانية الحكومات. وعالوة على ذلك، فإن تحقيق إطار  MISرية تنفيذ تحقيق استمرا

بما يضمن  MISللرصد والتقييم بشكل الراسخ من البداية يشكل أهمية قصوى بالنسبة لكفاءة واستدامته 

 .حصول الجمهور المعني على الفوائد المرجوة

 

صد المخزون وتحليل االتجاهات والتنبؤ، في مجال السياسات: بناء قدرات كافية لر 2المشورة 

باإلضافة إلى الموضوعات األخرى ذات الصلة بخالف توفير معلومات عن األسعار لتحسين أداء 

 (MISنظم معلومات السوق )
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 السند المنطقي:

إستناداً إلى األدلة التي تم العثور عليها فيما يتعلق بتوقعات الالعبين في السوق، من الواضح أن 

( يجب أن يتخطى مسألة معلومات األسعار، ويتضمن تحليل اتجاه MISتوى نظم معلومات السوق )مح

التقارير مما يمكن من االشارة إلى ظروف العرض والطلب ويسمح لالعبين في السوق باتخاذ مواقف 

ات بشأن مستويات األسعار الحالية والمستقبلية. ولتحقيق ذلك، هناك حاجة إلى القيام باالستثمار

الالزمة في بناء قدرات التنبؤ بالنواتج، التي أصبحت ذات جدوى أكبر مع التقدم في تكنولوجيا 

 (.ICTالمعلومات واالتصاالت )

 

( بالمؤسسات الداعمة للسوق MISفي مجال السياسات: ربط نظم معلومات السوق ) 3المشورة 

 تبادلة.األخرى و/أو أدوات إدارة المخاطر األخرى لزيادة المنافع الم

 

 السند المنطقي:

( وبين المؤسسات األخرى الداعمة للسوق مثل MISإن الربط بين تطوير نظم معلومات السوق )

الوزارات التنفيذية واتحادات المنتجين وتعاونيات المزارعين والتجار ومجالس التسويق والمؤسسات 

وريد و / أو أدوات إدارة المخاطر االقتصادية المملوكة للدولة وغيرها من المؤسسات بشأن سلسلة الت

األخرى مثل نظم استالم المستودعات، وتبادل السلع الزراعية وكذلك برامج التأمين الزراعي، كل 

ذلك يمكن أن يؤدي إلى تحقيق المنافع المتبادلة. من ناحية، فإن مثل هذه االبتكارات، ستضمن بأن 

حق التوصل إليها. ومن ناحية أخرى، تعد نظم اكتشاف األسعار سيكون أكثر شفافية، وبالتالي يست

 ( الفعالة والموثوق بها شرطاً أساسياً هاماً لتطوير مؤسسات السوق هذه بنجاح.MISمعلومات السوق )

 

في مجال السياسات: تشكيل اآلليات/ المنصات الالزمة لتحسين التنسيق في ما بين أصحاب  4المشورة 

 الفعالة لجودة المعلومات المقدمة. المصلحة الرئيسيين وضمان المراجعة

 

 السند المنطقي:

يمكن مقاربة احتياجات أصحاب المصلحة المعنيين على امتداد سالسل القيمة الزراعية من خالل 

إنشاء اآلليات/ المنصات الالزمة مثل مجموعات العمل المحددة التي تضم ممثلين للحكومة ومقدمي 

والمانحين. وإن هذه اآلليات تسهل تنسيق وترشيد عملية جمع الخدمات وأصحاب المصلحة الرئيسيين 

المعلومات ونشرها، وبالتالي تساهم في تحقيق الفعالية. عالوة على ذلك، فإن جودة المعلومات المقدمة 
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ومالءمتها مع المستخدمين المعنيين يمكن أيًضا مراجعتها بشكل منتظم من خالل هذه اآلليات/ 

 المنصات.

 

 يق المشورات في مجال السياسات:األدوات لتحق

 

(: يمكن لمجموعة العمل في اجتماعاته الالحقة، AWGمجموعة العمل الزراعي التابعة للكومسيك )

 أن يشرح مجاالت السياسة العامة المذكورة أعاله بطريقة أكثر تفصيالً.

 

الكومسيك إلى تمويل مشروع الكومسيك: في إطار تمويل مشروع الكومسيك، يدعو مكتب تنسيق 

مشروعات كل عام. ومع تمويل مشروع الكومسيك، يمكن للدول األعضاء المشاركة في مجموعات 

العمل تقديم مشاريع تعاون متعددة المجاالت ليتم تمويلها من خالل المنح المقدمة من مكتب تنسيق 

الستفادة من تمويل الكومسيك. وبالنسبة لمجاالت السياسات المذكورة أعاله، يمكن للدول األعضاء ا

مشروع الكومسيك ويمكن لمكتب تنسيق الكومسيك تمويل المشاريع الناجحة في هذا الصدد. وقد 

تشمل هذه المشاريع تنظيم ندوات، وبرامج تدريب، وزيارات دراسية، وتبادل الخبراء، وحلقات عمل، 

وثائق تدريب، وما إلى  وإعداد دراسات تحليلية، وتقييم االحتياجات، كما يمكن أن تتضمن مواد /

 ذلك.

 

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

- - - - - - - - - 
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 التوصيات المتعلقة بالسياسات الصادرة 4-2

 االجتماع الثاني عشر لمجموعة عمل الزراعة في الكومسيك عن

 

 في 2018 سبتمبر 20 في عشر الثاني اجتماعها عقد في للكومسيك التابعة الزراعة عمل مجموعة نجحت

 األغذية تجارة شبكات تعزيز أجل من الزراعية األغذية تجارة هياكل "تحليل عنوان تحت بتركيا، أنقرة

 االجتماع خالل المخصص العامل الفريق قام اإلسالمي". التعاون منظمة في األعضاء الدول بين الزراعية

 منظمة في األعضاء البلدان بين املةالش الغذائية الزراعية التجارة شبكات تشجيع بشأن مداوالت بإجراء

 الذيوفقًا للنتائج الرئيسية لتقرير البحث  إعدادها تم التي االجتماعات، غرفة وثيقة كانت اإلسالمي. التعاون

 أسئلة على األعضاء الدول إلجابات المخصص العامل للفريق عشر الثاني لالجتماع خصيًصا إجراؤه تم

اتفق المشاركون في أثناء االجتماع على التوصيات الخاصة  مناقشات.لل الرئيسي المدخل هي السياسة،

بالسياسات والتي تضمنتها الوثيقة الصادرة عن االجتماع. تشمل الوثيقة الحالية التوصيات الخاصة 

 بالسياسات التي أبرزها االجتماع.

 

التفضيلية واالتفاقات التوصية األولى المتعلقة بالسياسات: تطوير وتنفيذ خطط الوصول إلى األسواق 

)نظام األفضلية التجارية بين الدول األعضاء في منظمة (  TPS-OICمثل ) التجارية البينية واإلقليمي

 التعاون اإلسالمي( بهدف المساهمة في تطوير التجارة الزراعية التعاونية والمستدامة. 

 األساس المنطقي:

يُعد تحرير تجارة المنتجات الزراعية داخل النظام متعدد األطراف هدفاً طويل األجل حيث لم يتم إبرام أي 

.  تُعد تدفقات التجارة الزراعية هي نتيجة 1994مفاوضات حول الزراعة منذ نهاية جولة أوروغواي عام 

تجارية في المنتجات الزراعية ببعد إقليمي لتفاعل ُمعقد بين السياسة، والجغرافيا واإلنتاجية. تتمتع الشبكات ال

قوي على المستوى العالمي وداخل منظمة المؤتمر اإلسالمي. عالوة على ذلك، تلعب االتفاقات التجارية 

اإلقليمية دوراً هاماً في تعزيز الديناميكيات البينية لإلقليم مع تباين اآلثار عبر المناطق والفترات الزمنية 

توجد هناك أيضاً حركة واضحة في القطاع الزراعي نحو التجارة مع شركاء أكثر  ومجموعات المنتجات.

أكثر تنوعاً جغرافياً في أنماط  -داخل وخارج منظمة التعاون اإلسالمي  -بعداً، وأصبحت معظم المناطق 

المزيد  صادراتها. يمكن أن يساعد تطوير وتنفيذ خطط الوصول إلى األسواق التفضيلية، باإلضافة إلى إبرام

من االتفاقيات/الترتيبات التجارية داخل األقاليم وعبر األقاليم البلدان األعضاء على االستفادة من الديناميكيات 

القوية اإلقليمية للتبادل التجاري الزراعي من خالل التعاون مع الشركاء اإلقليميين لتحرير التجارة الزراعية 

ت أو لتفضيالام استخداتنشأ عن أن لتي يمكن رة التجااغيير تكاليف مكانية تإلتفضيلية مع تقليل األسهم على ا
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وفي هذا الصدد، يعطي نظام التجارة التفضيلية بين الدول األعضاء في منظمة المؤتمر إلقليمية. ت االتفاقياا

( )نظام األفضلية التجارية بين الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي( فرصة TPS-OICاإلسالمي )

 لبدء مثل هذا األساس لتحرير التجارة الزراعية بين الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي.  هامة

 

التوصية الثانية المتعلقة بالسياسات: بناء القدرة لجانب اإلمداد وتنمية القدرة على تنمية جانب الطلب عن 

الدول األعضاء في منظمة التعاون  طريق ترشيد التدابير غير الجمركية لبنية هيكلية زراعية مستدامة بين

 اإلسالمي 

 األساس المنطقي:

إنه من الهام للبلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي أن تقوم بتطوير قدرتها على اإلنتاج بشكل تنافسي 

 إذا ما أرادت االستفادة الكاملة من الفرص التي يوفرها تكامل السوق. يُعد التعامل مع الحواجز التجارية

هو المفتاح. لكن يُمكن أن تكون  -ال سيما البنية التحتية السيئة وتيسير التجارة  -داخل البُلدان الُمصدرة 

التدابير غير الجمركية على عكس التعريفات الجمركية أيضاً أن يكون لها آثار بالنسبة للُمصدرين، وليس 

التحتية الوطنية للجودة كما ينطبق على  فقط المستوردين. على وجه الخصوص، إنه من الهام تطوير البنية

المنتجات الزراعية. يمكن أن يساعد التعاون من خالل منظمة المؤتمر اإلسالمي، وكذلك من خالل الهيئات 

ذات الصلة في دعم هذا المشروع. ال تزال األسواق الزراعية العالمية مشوهة كما يتضح من ارتفاع 

لعب التدابير غير الجمركية دوراً رئيسياً في الحفاظ على ارتفاع تكاليف مستويات الحماية وتكاليف التجارة. ت

التجارة كعوامل مؤثرة على قدرة الُمصدرين على الوصول إلى األسواق األجنبية مثل معايير المنتجات 

الرئيسية  وإصدار الشهادات والحواجز التقنية أمام التجارة.  نظراً ألهمية التدابير غير الجمركية، تُعد المسألة

د عنط کية فقرلجمير اغر بيدالتللبلدان لتطوير قاعدة تجارية مستدامة هي الجودة والشهادة. إن تطبيق ا

کية رلجمر اغير بيدالتد اشيرئيسية لتق رالطناة طنقن أن تكون يمکد ئوالفف واللتکاليق قيل دا بتحليرهيرتب

دار صر وإلمعايين التنمية بشأء اکارشن وييإلقليمء اکارلشبين انية ولتعاود الجهل اتسهين يمکن في حي

يساعد دعم البنية التحتية الوطنية للجودة مة. ظمتصلة بالمنرى خك وفروع أمسيولکل اقبن مدات لشهاا

 المستوردين والمصدرين، بما في ذلك في مجاالت مثل شهادات الحالل والبنية التحتية وتيسير التجارة. 
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4تطوير وزيادة االتصالية االقتصادية وكذلك الربط الماديالتوصية الثالثة المتعلقة بالسياسات: 
 

 والمعلومات لتقليل تكاليف التجارة في أسواق التجارة الزراعية من أجل تنمية تجارة زراعية مستدامة.

 األساس المنطقي:

تُعد التجارة الثنائية هي تفاعل ُمعقد لعدد من القوى االقتصادية المختلفة. يُعد االتصال هو عامل رئيسي. يُعد 

هذا صحيح أكثر في قطاعات المنتجات الزراعية الناشئة مثل الفواكه والخضروات الطازجة، واألسماك، 

ض الدول األعضاء في منظمة التعاون حيث يُعد تخزين السالسل الباردة أمر هام. هنالك أدلة على أن بع

اإلسالمي تتمتع بميزات نسبية قوية في هذه القطاعات. لالستفادة منها، فإنها تحتاج إلى تطوير خطوط نقل 

رفيعة الجودة مع األسواق االستهالكية. ال تعالج االتفاقيات التجارية في كثير من األحيان مثل هذه القضايا، 

االقتصادي األوسع معالجتها. يعد تطوير التوصيل أحد طرق تقليل تكاليف  ولكن يمكن لبرامج التعاون

التجارة في األسواق الزراعية، باإلضافة إلى تخفيض التعريفات وترشيد التدابير غير الجمركية. يكون 

الوصول إلى المعلومات وشبكات المعلومات في عصر المعلومات الحالي بنفس أهمية الشبكات المادية. 

حقيق التوصيلية في بعض الحاالت عن طريق بنية مركزية ولكن في حاالت أخرى، تنتشر الخطوط يمكن ت

التجارية نسبياً بسبب ميل التجارة الزراعية إلى أن تكون في سلع غير متشابهة تستغل االختالفات الجغرافية، 

ليمية. يمكن أن يكون إنشاء و/أو تتأثر بسياسات التجارة التي تضم اتفاقيات التجارة اإلقليمية وعبر اإلق

وتطوير شبكات معلومات تجارية زراعية إقليمية شاملة وبينية بمنظمة التعاون اإلسالمي أسرع وأقل تكلفة 

 وربما بقيمة أعلى في هذا االتجاه. 

 

 األدوات الالزمة لتنفيذ التوصيات المتعلقة بالسياسات:

 

في اجتماعاتها الالحقة بتوضيح مجاالت  توصي مجموعة العمل مجموعة عمل الكومسيك للزراعة:

 السياسات المذكورة أعاله بمزيد من التفصيل.

سيكون االجتماع المستقبلي المشترك لمجموعات الكومسيك العاملة المعنية بالزراعة والتجارة حول 

 موضوع فرص التكامل التجاري، والجهود، والسياسات، والخبرات لمنظمة التعاون اإلسالمي. 

في إطار تمويل مشاريع الكومسيك، يدعو مكتب تنسيق الكومسيك لمشروعات  مشاريع الكومسيك:تمويل 

سنويًا؛ بحيث يتسنى للدول األعضاء المشاِركة بمجموعات العمل، في إطار تمويل مشروع الكومسيك، تقديم 

سبة للمجاالت مشروعات تعاون متعددة األطراف تمولها المنح المقدمة من مكتب تنسيق الكومسيك. وبالن

الخاصة بالسياسات المذكورة أعاله، يمكن للدول األعضاء االستفادة من آلية تمويل مشاريع الكومسيك، 

                                                           
جستية تشير التوصيالت المادية إلى البنية التحتية المادية مثل الموانئ والمطارات وخطوط الطرق والسكك الحديدية باإلضافة إلى الخدمات اللو 4

 التي تمكن جميع الشحنات من التنقل بين األطراف المتفرقة جغرافياً.
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ولمكتب تنسيق الكومسيك أن يقوم بتمويل المشاريع الناجحة هذا الصدد. قد تشمل هذه المشاريع تنظيم 

اء وعقد ورش العمل وإعداد الدراسات الندوات والبرامج التدريبية والزيارات الدراسية وتبادل الخبر

 التحليلية وتقييم االحتياجات والمواد/الوثائق التدريبية وغيرها.

 

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

----------- 
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 بالتخفيف من حدة الفقر بالسياسات لفريق عمل الكومسيك المعنيالمتعلقة التوصيات  -5

 

 لفريق عمل الكومسيك المعني الحادي عشر التوصيات بالسياسات التي ابرزها االجتماع 5-1

 بالتخفيف من حدة الفقر

 

 

ابريل / نيسان  5عقد فريق عمل الكومسيك المعني بالتخفيف من حدة الفقر اجتماعه الحادي عشر في 

في أنقرة بتركيا تحت عنوان  "نوعية  التعليم في الدول األعضاء بمنظمة التعاون اإلسالمي".  2018

، عقد فريق العمل المعني بالتخفيف من حدة الفقر مداوالته حول الجهود المبذولة عوخالل االجتما

 وبناء عليه، خلص االجتماع إلى التوصيات التالية: لتحسين جودة التعليم. 

 

: زيادة عدد المعلمين ونوعيتهم، خصوصاً في في المدارس التي تخدم الفقراء 1التوصية 

األجور، والمداخالت التربوية، وحوافز األداء، والتدريب،  والمحرومين، من خالل تحسين معدالت

 وإصالح المناهج الدراسية.

 األساس المنطقي:

المعلمون هم أهم المؤثرات في النتائج التعليمية. ومع ذلك، فهم يعانون من النقص في العدد في كثير 

ل التدريس خياراً مفضالً من الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي. وينبغي تكثيف الجهود لجع

للعمل. حيث أن مستويات الدخل ضرورية لجذب أفضل المرشحين إلى مهنة التدريس. ويفسر هذا 

ً توجه طالب التعليم العالي في كثير من الدول ذات األداء العالي مثل سنغافورة وكوريا  جزئيا

عضاء في منظمة التعاون الجنوبية؛ إلى مهنة التدريس. والمشهود في عدد كبير من البلدان األ

كما هو مشار إليه في الهدف الرابع من أهداف  -اإلسالمي تدني معدالت أجور المعلمين. لذلك ينبغي 

 أن تكون زيادة عدد المعلمين المؤهلين أولويةً في بلدان منظمة التعاون اإلسالمي. -التنمية المستدامة 

 

اءات والمعرفة بين المعلمين ال يزال منخفضاً في من ناحية أخرى، تشير الدالئل إلى أن مستوى الكف

الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، ال سيما في المدارس التي تخدم أكثر الفئات تهميشاً 

وفقرا. حيث يفتقر المعلمون إلى القدرة على نقل معرفتهم إلى الطالب بفعالية كافية. وتتضمن 

م، التعيين المرتكز على العقود أو تقديم حوافز األداء. إن الخيارات المتاحة لتحسين جودة المعل

المداخالت التربوية التي تواكب التدريس في المستويات المختلفة فعالة أيضاً في تحسين أداء الطالب. 
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وينبغي كذلك أن ترتكز إصالحات المناهج وتدريب المعلمين على فهم الطالب، وتشجيع التحليل، بدالً 

 ظ.من حوافز التحفي

: زيادة فعالية التعليم والتعلم من خالل تبني نماذج جديدة تعتمد على تكنولوجيا 2التوصية 

 المعلومات واالتصاالت واستخدامها على نطاق واسع.

 

 األساس المنطقي:

بناء على قياس تحصيل الطالب في الرياضيات والعلوم والقراءة أظهرت منظمة التعاون اإلسالمي  

ً في جودة التعليم. يظل استخدام نماذج التعليم والتعلم كمجموعة في جميع ا ً تنازليا لتقييمات اتجاها

القائمة على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت خياراً شائعاً لمساعدة المعلمين والطالب للتغلب على 

المي مثل هذه العيوب. يعتبر األردن وماليزيا مثالين على البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلس

اللتين أطلقتان مشاريع جديدة لتحسين جودة التعليم من خالل االستثمار في البنية التحتية لتكنولوجيا 

 المعلومات واالتصاالت في قطاع التعليم.

 

ورغم أن استخدام نماذج التعليم والتعلم القائمة على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت يشيع مع األيام 

عدة، فإن نجاحها ليس مضموناً. يعد تصميم محتوى منصات التعليم القائمة ولديه بعض السمات الوا

على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت أحد أهم األبعاد لهذا النوع من المبادرات. وعالوة على ذلك، 

ينبغي تجربة النماذج الجديدة القائمة على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت على نطاق صغير، وعدم 

فيها إال بعد تقييم تأثيرها على مخرجات التعليم. كما يمكن ألعضاء منظمة التعاون اإلسالمي  التوسع

الذين قاموا باالستثمارات في هذا المجال أن يقدموا بعض اإلرشادات لألعضاء اآلخرين استناداً 

راقبة وإعداد لتجاربهم. وتشمل األمثلة توزيع أجهزة الكمبيوتر اللوحية منخفضة التكلفة وإنشاء نظم م

 تقارير للمدرسة عبر اإلنترنت.

 

: تعزيز فرص التعليم األفضل في مرحلة الطفولة المبكرة من خالل االلتحاق بالتعليم قبل 3التوصية 

 االبتدائي بأسعار معقولة.

 

 األساس المنطقي:

إن الفقر وسوء الدخل وسوء الصحة مشاكل تحد من فرص التعلم في الحياة المبكرة. فمستوى سوء  

التغذية مرتفع جداً في بعض الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، ويعتبر المرض الجسدي 

ً وراء تغيب الطالب عن المدرسة. واالستثمار في صحة الطفل وتعزيز الوصول إل ً رئيسيا ى سببا
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التعليم ما قبل االبتدائي الجيد يمكن أن يقطع شوطا طويال إلزالة عدم المساواة في فرص التعلم في 

المراحل الالحقة من التعليم المدرسي. إن أهمية التنمية المبكرة معترف بها بالفعل، وتحتل مكانها في 

يع الفتيات والفتيان من على سبيل المثال: "ضمان إتاحة الفرص لجم 2. 4أهداف التنمية المستدامة 

أجل الحصول على نوعية جيدة من النماء والرعاية في مرحلة الطفولة المبكرة والتعليم قبل االبتدائي 

 ".2030حتى يكونوا جاهزين للتعليم االبتدائي بحلول عام 

 

لتعليم ما يؤكد التحليل الخاص ببلدان محددة لنتائج التعليم في األردن وماليزيا ونيجيريا على أهمية ا

قبل االبتدائي لتحقيق نجاح الحق في الصفوف االبتدائية والثانوية. ووفقاً إلحدى التقديرات، فإن تمكين 

( ECEDسنوات من التعليم والتنمية في مرحلة الطفولة المبكرة ) 3األطفال الذين يبلغون من العمر 

سنة. ومع ذلك، تختلف تغطية  0.7سيزيد من متوسط التحصيل التعليمي الثانوي والعالي بمقدار 

التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة بين بلدان أعضاء منظمة التعاون اإلسالمي، ومعدل المشاركة في 

التعليم ما قبل االبتدائي في كثير من هذه البلدان منخفضاً. في كثير من الحاالت. واالعتماد على دعم 

األسر الفقيرة اقتصادياً، أو يخلق عدم مساواة في القطاع الخاص يؤدي إلى تقييد وصول األطفال من 

 الوصول إلى التعليم قبل االبتدائي الجيد.

 

 : ضمان التعميم الشامل إلغالق الفجوة بين األغنياء والفقراء في مخرجات التعليم.4التوصية 

 األساس المنطقي: 

األعضاء في منظمة التعاون على الرغم من الحد من الفقر وزيادة معدالت التعليم في بعض الدول 

اإلسالمي؛ ال تزال الفجوة بين النتائج التعليمية للطالب من العائالت الغنية والفقيرة مستمرة. وتالحظ 

االقتصادية في التعليم في جميع أنحاء منطقة منظمة التعاون اإلسالمي.  -هذه الفجوة االجتماعية 

المدارس الحكومية الرئيسية في المناطق الريفية وتكبر الفجوة بالنسبة للطالب الذين يدرسون في 

 حيث تكون نوعية هذه المدارس سيئة بشكل عام.

 

تشير نتائج دراسات الحالة في سياق الدول األربع في التقرير البحثي إلى أن مستوى دخل األسرة  

ألولئك  يرتبط بشدة بأداء الطالب. وضمان التعميم الشامل يحتاج إلى تخصيص المزيد من الموارد

الذين هم في أمس الحاجة إليها. وسيتطلب هذا تحديد األطفال الذين يعانون من عجز في االنخراط في 

التعليم، وآليةً فعالةً لضمهم إلى الفصول الدراسية والمجتمع. هناك عدد قليل من األمثلة فقط مثل لجنة 

السامية لألمم المتحدة ( في جنوب آسيا، ومدارس المفوضية BRACبنغالديش للنهوض بالريف )

لشؤون الالجئين في األردن، ولوحظ أنها تحقق النجاح في توفير التعليم الجيد للطالب الذين ينتمون 
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إلى األسر المحرومة اقتصادياً. يجب تحديد المزيد من األمثلة في جميع أنحاء منطقة منظمة التعاون 

الفقراء على نطاق واسع. قد تلعب المدارس اإلسالمي حتى يمكن نشر نماذج التعليم الفعالة لصالح 

ً في التعليم المؤيد للفقراء، ومع ذلك، قد تكون هناك حاجة إلى مجموعة من  5الدينية دوراً هاما

 اإلصالحات واللوائح لتحسين آفاق المعاهد الدينية في جميع أنحاء منطقة منظمة التعاون اإلسالمي.

 

اءلة من خالل مشاركة الوالدين وإشراكهما في رصد تعليم : تحسين التعليم وتعزيز المس5التوصية 

 أطفالهم، وتكثيف التفاعل بين الوالدين والمدرس لتحسين عملية تقديم التعليم.

 األساس المنطقي:

إن تقديم تعليم عالي الجودة هو مسؤولية مشتركة حيث يعمل أصحاب المصلحة المختلفون معا ويعتمد 

ً لفقر بعضهم على بعض. ويمثل غياب  ً رئيسيا ً على مستوى منظومة التعليم وسببا المساءلة تحديا

عائدات اإلنفاق العام في التعليم في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي. يمثل التغيب عن 

المدرسة تحدياً كبيراً في بلدان منظمة التعاون اإلسالمي. ووفقاً لمسح واحد يشمل دول منظمة التعاون 

ـ  اإلسالمي، في المئة في العام الدراسي، بسبب العوامل  20فإن متوسط الهدر في وقت التعليم يقارب ال

 التي تؤدي إلى ابتعاد المعلمين عن المدرسة.

تشير األدلة إلى وجود ارتباط إيجابي بين أداء الطالب في بيزا ومشاركة الوالدين. والسلطات 

الطالب الذين تتدنى مستويات إنجازهم. وهؤالء في الغالب  المدرسية ال تبلغ إال عدداً قليالً من أولياء

يمارسون الضغط على المعايير األكاديمية. ويكون الضغط في الغالب "غائباً إلى  الذينهم األولياء 

حد كبير". لذلك يجب أن يتم مشاركة أولياء األمور بما يدرسه أطفالهم وكيف يتقدمون. وهذا األمر 

متابعة التقدم من خالل التشاور المنتظم مع المعلمين. وعالوة على ذلك، فإن  يمكن أولياء الطالب من

زيادة وتيرة التفاعل بين اآلباء والمعلمين يمكن أن تمكن المدرسة من تزويد أولياء األمور بمعلوماٍت 

واضحٍة حول كيفية المساهمة الفعالة في تعليم أطفالهم. باإلضافة إلى ذلك، يمكن للمدارس تقديم 

معلومات مفيدة لآلباء من خالل مجموعة متنوعة من وسائل االتصال مثل الزيارات المنزلية، 

 والنشرات اإلخبارية، وكتيبات الوالدين.

 

 أدوات لتحقيق نصائح السياسة:

مجموعة عمل الحد من الفقر التابعة للكومسيك: يمكن للفريق العامل أن يشرح مجاالت السياسة العامة 

 بطريقة أكثر تفصيالً في االجتماعات الالحقة. المذكورة أعاله

                                                           
فبينما تشير كلمة المدرسة في اللغة العربية إلى أي نوع من المؤسسات التعليمية )الدينية وغير الدينية(؛ تقتصر في بعض البلدان  5

 على نموذج محدد للتعليم حيث يكون التركيز على التعليم اإلسالمي أو القرآن.
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تمويل مشروع الكومسيك: في إطار تمويل مشروع الكومسيك، يقوم مكتب تنسيق الكومسيك بإصدار 

نداءات حول مقترحات المشاريع كل عام. إلى جانب تمويل مشروع الكومسيك، يمكن للدول األعضاء 

عاون متعددة األطراف يتم تمويلها من خالل المنح المشاركة في مجموعات العمل، وتقديم مشاريع ت

المقدمة من مكتب تنسيق الكومسيك. لتحقيق توصيات السياسة المذكورة أعاله، يمكن للدول األعضاء 

االستفادة من مرفق تمويل مشروع الكومسيك. وقد تشمل هذه المشاريع تنظيم الحلقات الدراسية، 

وتبادل الخبراء، وحلقات العمل، وإعداد الدراسات التحليلية،  وبرامج التدريب، والزيارات الدراسية،

 وتقييم االحتياجات، ومواد / وثائق التدريب، وما إلى ذلك.

 

 

- - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - 
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 االجتماع الثاني عشر لمجموعة عملالتوصيات المتعلقة بالسياسات الصادرة عن  2-5

 من حدة الفقرالتخفيف 

 

ُعقدت جلسة مناقشة السياسات خالل االجتماع الثاني عشر لفريق العمل المعني بالتخفيف من حدة الفقر 

(PAWG خرجت مجموعة العمل ببعض التوصيات السياسية الُمحددة لتحسين التعليم المهني، خاصة .)

ريب السياسات بين الدول األعضاء بالنسبة لألطفال من األسر الفقيرة، في منظمة التعاون اإلسالمي وتق

في هذه القضية الهامة. تم تحديد نصائح السياسة الواردة أدناه في ضوء النتائج الرئيسية لتقرير البحث 

بعنوان "تعليم األطفال المحرومين في منظمة التعاون اإلسالمي: المفتاح للهروب من الفقر " وردود 

 ي أرسله مكتب تنسيق الكومسيك.الدول األعضاء على استبيان السياسات الذ

 

: تحسين وصول الطالب/الشباب الفقراء إلى التعليم المهني من خالل 1المشورة السياسية  1

إلغاء/تخفيض الرسوم المدرسية، وتقديم خطط المنح الدراسية الشهرية وتوفير المرافق الكافية 

 )مثل اإلقامة( للطالب القادمين من المناطق النائية.

 الُمبرر: 1.1

( في المقام األول على VET/TVETيركز التعليم والتدريب المهني/والتعليم والتدريب الفني والمهني )

توفير المهارات للشباب في القطاع الرسمي/غير الرسمي. يُعد هؤالء الشباب هم القوى العاملة الرئيسية 

ني أن يساهم في تجهيز الشباب في أي أنشطة صناعية. وبالتالي، يمكن لنظام التعليم والتدريب الفني والمه

لشغل الوظائف، وتوفير المهارات الالزمة وتلبية المتطلبات الصناعية للنمو االقتصادي. كما يمكن لنظام 

( الناجح أن يلعب دوراً هاماً في القضاء على الفقر والحد من فجوة الدخل VETالتعليم والتدريب المهني )

 بين األغنياء والفقراء.

 

ير من الشباب العاطلين عن العمل في منطقة منظمة التعاون اإلسالمي والقيود الرئيسية هي هناك عدد كب

جذب الشباب الفقراء إلى التدريب على المهارات. وتُظهر األدلة التجريبية أنه ال يُمكن للعديد من الشباب 

اليف األخرى ذات أن يكونوا قادرين على الدخول في تدريبات المهارات بسبب الرسوم المدرسية والتك

الصلة. يجب تقديم التعليم والتدريب المهني مجانًا أو بأسعار منخفضة لجذب الشباب الفقراء. وإلى جانب 

ذلك، يمكن تقديم رواتب شهرية أو قروض بدون فائدة للفقراء مقابل تعليمهم. يمكن أن يؤدي التدريب 

ز التحاق الطالب وتوفير فرص أكبر للطالب المهني المجاني وبرامج المنح الدراسية الشهرية إلى تعزي

 الفقراء.
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عالوة على ذلك، يعيش عدد كبير من الناس في منطقة منظمة التعاون اإلسالمي في المناطق الريفية 

بمستوى دخل منخفض للغاية في الغالب. ينبغي توسيع التعليم والتدريب المهني والفني في المناطق الريفية 

المؤسسات مرافق ضرورية )أي توفير بيوت الشباب( في منطقة منظمة التعاون أو ينبغي أن يكون لهذه 

 اإلسالمي، وذلك من أجل جذب الشاب الفقراء في التدريب على المهارات من أجل العمل في المستقبل.

 

: مطابقة المهارات في مؤسسات التعليم والتدريب الفني والمهني مع المتطلبات 2المشورة السياسية  2

ة من خالل تحديث المناهج العملية والموجهة حسب الطلب وتحسين مرافق مؤسسات الصناعي

 التعليم والتدريب الفني والمهني وكذلك إنشاء مركز تدريب داخل المنطقة الصناعية

 

 الُمبرر: 2.1

هناك عالقة قوية بين قطاعات التعليم والتدريب المهني والفني والطلب في سوق العمل. يوفر التعليم 

بشكل عام الوظائف المبنية على التدريب ذا المدى القصير والطويل، مما يجعل األشخاص المهني 

العاطلين عن العمل مؤهلين لتلبية الطلبات الصناعية. ومع ذلك، قد ال يكون العثور على وظيفة أمًرا سهالً 

ريبهم مع المتطلبات بالنسبة لخريجي مؤسسات التعليم والتدريب المهني والفني إذا لم يتطابق تعليمهم وتد

الصناعية. لهذا السبب، يعد سد الفجوة بين التعليم والتدريب المهني والفني والطلب في سوق العمل أمراً 

 حاسماً لتعزيز إنتاجية الشباب، ممن يتمتعون بمهارات جيدة وكفئة ومهنية في مجاالت مختلفة.

 

مؤسسات التعليم مثل التعليم والتدريب الفني وعلى الجانب اآلخر، ُهنالك نقص في الروابط الصناعية مع 

( في العديد من بُلدان منظمة التعاون اإلسالمي. ال تمتلك الغالبية العظمى من مؤسسات TVETوالمهني )

التعليم والتدريب الفني والمهني آليات حديثة. على النقيض، فتمتلك معظم الصناعات المحلية أجهزة حديثة 

والمنافسة في السوق العالمية. لذلك، يجب تحسين مرافق .ة في قدرة إنتاجهامثبتة لضمان زيادة مستمر

التعليم والتدريب الفني والمهني من خالل المعدات الحديثة والمختبرات واآلليات لتقديم تدريب حديث 

على المهارات. يجب على الصناعات في هذه المرحلة تعزيز التعاون مع مؤسسات التعليم والتدريب 

والمهني في شكل إنشاء مركز تدريب داخل المنطقة الصناعية الذي سيوفر المهارات الحالية الفني 

 المطلوبة لطالب التعليم والتدريب المهني والفني لفترة زمنية معينة.

 

وتعوق المناهج الدراسية القديمة والتدريب الخريجين تلبية الطلب الصناعي الحالي. ومن أجل سد الفجوة 

التدريب المهني والفني ومتطلبات الصناعة في البُلدان األعضاء في منظمة التعاون بين التعليم و

 اإلسالمي، فإنه يلزم تحديث المناهج لجعلها أكثر توجيًها نحو الوظيفة والطلب.
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: زيادة كم ونوعية المعلمين في قطاع التعليم والتدريب الفني والمهني من 3المشورة السياسية  3

 لتطوير المهني واالرتباط الصناعي واالعتراف بعملهم على أساس أدائهم.خالل توفير برامج ا

 الُمبرر: 3.1

يتمتع المدرسون بأهمية خاصة نظًرا لتأثيرهم المباشر على النتائج التعليمية. يعتمد الطالب على تعلم 

لمعلمين. النتائج في قطاع التعليم والتدريب المهني والفني بشكل كبير على ممارسات التدريس الخاصة با

يُبين التقرير البحثي الذي تم إجراؤه لهذا االجتماع أن مستوي كفاءة المعلمين ومعرفتهم في قطاعات 

التعليم والتدريب المهني والفني غير كافي وال تتوفر لدي الُمعلمين خبرة صناعية عملية كافية في العديد 

د المعلمين المتخصصين )فيما يتعلق من بُلدان منظمة التعاون اإلسالمي. وعالوة على ذلك، فإن عد

 .بتخصص معين( منخفضين المستوى في مؤسسات التعليم والتدريب المهني والفني

 

ولمواجهة هذه التحديات، يوصى باستخدام ثالث استراتيجيات محددة: أوالً، ينبغي مواصلة برامج تدريب 

المعلمين لتحديث مهارات المعلمين )المدرسين( بأشكال مختلفة )برامج تربوية، ذاتية، وبرامج تبادل(؛ 

ستخدام التقنيات الحديثة في باإلضافة إلى ذلك، يجب على المدرسين تحديث تقنياتهم التعليمية عن طريق ا

حالة وجود مناهج تعليمية وجها لوجه ومختلطة وعبر اإلنترنت في قطاعات التعليم والتدريب الفني 

والمهني. وثانياً، يمكن ممارسة التدريب الصناعي للمدرسين الفنيين لفترة معينة من الزمن )ستة أشهر( 

يًرا، يُعد الحصول على شهادة المعلمين )الترخيص( في قطاعات التعليم والتدريب الفني والمهني. وأخ

للتدريس في قطاعات التعليم والتدريب الفني والمهني أمًرا ضروريًا قبل البدء في التدريس المنتظم. 

ولجذب معلمين أكفاء في قطاعات التعليم والتدريب المهني والفني، يمكن توفير حوافز تحفيزية مثل 

يف معلمين جدد لديهم خبرة صناعية في قطاعات التعليم والتدريب الفني الرواتب الجذابة، ويمكن توظ

 والمهني في البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي. 

 

باإلضافة إلى ذلك، ولتعزيز قدرات الُمعلمين والُمدربين، يُمكن دعوة خبراء من صناعات مختلفة كموارد 

لُمشاركة خبراتهم. يجب على كل من المعلمين والطالب  في مؤسسات التعليم والتدريب المهني والفني

زيارة الصناعات بانتظام لمراقبة الممارسات الصناعية. عالوة على ذلك، وتعزيز استدامة قطاعات 

التعليم والتدريب المهني والتقني، ومواكبة االتجاهات الحالية، ينبغي أن يكون لدى المعلمين أحكام للتعلم 

 ن شأنها مساعدتهم على تحديث معارفهم ومهاراتهم.مدى الحياة والتي م
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واالعتراف  TVET: زيادة الوعي حول التعليم والتدريب الفني والمهني 4المشورة السياسية  4

االجتماعي لخريجيها من أجل زيادة االلتحاق بقطاعات التعليم والتدريب الفني والمهني وخلق فرص 

 عمل جديدة لخريجين مهرة

 رر:ـالُمب

يُعد تدريب المهارات عنصًرا جذابًا عند العثور على وظيفة غير آمنة. تشير الدالئل إلى أن المهارات ال 

التي تُركز على العمل تجتذب الشباب نحو التعليم المهني. كما تُظهر األدلة البحثية بأنه بسبب النقص في 

عي المنُخفض نسبيًا لخريجي المعرفة والوعي حول التعليم والتدريب الفني والمهني والوضع االجتما

التعليم والتدريب الفني والمهني ويُرسل اآلباء أبنائهم بشكل أساسي إلى التعليم العام بدالً من مؤسسات 

 التعليم والتدريب الفني والمهني.

 

ومن أجل جذب الشباب الفقراء نحو التدريب على المهارات، ينبغي إتاحة عدد من فرص العمل في البلدان 

ء في منظمة التعاون اإلسالمي. ويمكن أن تكون بعض المبادرات في هذا الصدد على النحو األعضا

التالي: ينبغي على الحكومات والقطاع الخاص وضع عدد من أحكام العمل؛ ويجب أن تعمل الوكاالت 

م المانحة مع الحكومة لتوليد مصادر بديلة للعمالة للخريجين المهرة؛ ويجب أن يشارك خريجو التعلي

 والتدريب المهني والفني بفاعلية في خلق فرص العمل من خالل ريادة األعمال.

 

يجب على مؤسسات الصناعة عدم توظيف أي فني و/أو أية قوة عاملة ماهرة دون الحصول على شهادة 

ذات صلة من مؤسسات التعليم والتدريب الفني والمهني. وعالوة على ذلك، تحتاج مؤسسات التعليم 

 الفني والمهني والصناعة إلى التعاون الوثيق مع وكاالت التوظيف.والتدريب 

 

يجب تعزيز الوعي حول التعليم والتدريب المهني والفني في هذا اإلطار واالعتراف بالتدريب على 

المهارات في منطقة منظمة التعاون اإلسالمي من خالل الندوات والمؤتمرات وإعالنات الخدمة العامة. 

تمديد لألنشطة الترويجية لقطاعات التعليم والتدريب المهني والفني عبر كافة الوسائط. عالوة يُمكن أيًضا ال

على ذلك، يمكن تنظيم أنشطة التوعية بين المعلمين والطالب وأولياء األمور على مستوى المدارس بحيث 

 يتم تشجيعهم على الدخول في قطاعات التعليم والتدريب الفني والمهني.

 

 :يق المشورة السياسيةأدوات لتحق
 

: في اجتماعاتها الالحقة، يُمكن لفريق العمل أن يقوم مجموعة عمل الكومسيك للتخفيف من حدة الفقر

 بشرح مجاالت السياسة العامة المذكورة أعاله بصورة أكثر تفصيالً.
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الكومسيك : في إطار آلية الكومسيك تمويل المشاريع، يقوم مكتب تنسيق الكومسيك لتمويل المشاريع

بإصدار نداءات حول مقترحات المشاريع كل عام. ومع آلية الكومسيك لتمويل المشاريع، يمكن للدول 

األعضاء المشاركة في مجموعات العمل تقديم مشاريع تعاون متعددة األطراف ليتم تمويلها من خالل 

بعاليه، يمكن للدول  المنح المقدمة من مكتب تنسيق الكومسيك. ولتحقيق توصيات السياسة المذكورة

األعضاء االستفادة من مرفق آلية الكومسيك لتمويل المشاريع. وقد تشمل هذه المشاريع تنظيم الحلقات 

الدراسية، وبرامج التدريب، والزيارات الدراسية، وتبادل الخبراء، وورش العمل، وإعداد الدراسات 

 ا إلى ذلك.التحليلية، وتقييم االحتياجات، ومواد/وثائق التدريب، وم

 

( SESRICبرنامج مركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية )

يمكن للبلدان األعضاء االستفادة من فرص مشاركة للتعليم والتدريب المهني لمنظمة التعاون اإلسالمي: 

 تابع لمنظمة التعاون اإلسالمي.بناء القدرات/الخبرات في إطار برنامج التعليم والتدريب المهني ال

 

* * * * * * * * * * 

* * * * * * * 

 

 

 

 بالتعاون المالي بالسياسات لفريق عمل الكومسيك المعنيالمتعلقة التوصيات  6

 

 بالسياسات التي ابرزها االجتماع العاشر لفريق عمل الكومسيك المعنيالمتعلقة التوصيات  6-1

 بالتعاون المالي

 

في  2018مارس/ آذار  29( اجتماعها العاشر بنجاح في FCWGالعمل التعاوني المالي )عقدت مجموعة 

أنقرة، تركيا تحت عنوان "دور الصكوك في أسواق رأس المال اإلسالمي". خالل االجتماع، أجرت 

( مداوالت حول دور الصكوك في أسواق رأس المال اإلسالمية. FCWGمجموعة العمل التعاوني المالي )

 عليه، توصل المشاركون إلى توصيات السياسات التالية. وبناءً 
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: تطوير إطار قانوني وتنظيمي تمكيني ألسواق رأس المال اإلسالمية وتعزيز التعاون 1توصيات السياسات 

 القوي بين أصحاب المصلحة الرئيسيين في السوق لتحسين النظام البيئي إلصدار الصكوك.

 

القانوني والتنظيمي المحدد إضافة إلى ظروف السوق والبنية التحتية القوية، : يلعب اإلطار السند المنطقي

( باإلضافة إلى الصكوك كمكون أساسي لها. ICMدوراً رئيسياً في تطوير أسواق رأس المال اإلسالمية )

سالمي واستنادا إلى نتائج التقرير البحثي، تعتمد كل سلطة قضائية استراتيجيتها الخاصة لتشجيع التمويل اإل

ولكي يكون هناك نظام بيئي داعم إلصدار  ICMوالتغلب على المخاطر الكامنة. ومن أجل التطوير السلس لـ 

 الصكوك، فإن الجهود المتضافرة ألصحاب المصلحة الرئيسيين في السوق مهمة للغاية أيضاً.

 

لضريبي الحالي لتعزيز : تحسين البنية التحتية لألسواق، وعند الحاجة ، اإلطار ا2توصيات السياسات 

 إصدار الصكوك.

 

إن وجود بنية تحتية قوية للسوق إلى جانب بيئة ضريبية تمكينية، يعد أحد اللبنات األساسية : السند المنطقي

للحفاظ على نمو سوق رأس المال طويل األمد. وإن التقدم الذي تشهده أسواق رأس المال اإلسالمية النشاء 

سيخلق بيئة ناجحة إلصدار الصكوك. وبالتالي، ومن أجل تعزيز إصدار  مقترح مقنع ألدوات السوق،

الصكوك، هناك حاجة إلى تعزيز أسواق رأس المال اإلسالمي المحلية من خالل الحفاظ على الحياد الضريبي 

أو عند الحاجة، إلى تحسين اإلطار الضريبي الحالي واإلصالحات لتعزيز البنية التحتية للسوق )على سبيل 

 مثال القدرة التنافسية من حيث التكلفة وعملية اإلدراج والموافقة والتداول والشفافية(.ال

: تطوير قاعدة للسيولة المستدامة لدعم الطلب على األصول المتوافقة مع الشريعة 3توصيات السياسات 

 اإلسالمية ، وتسهيل تنويع الالعبين في السوق على جانب الطلب في سوق الصكوك.

 

( NBFIs: إن أحد مؤشرات األداء لنظام مالي سليم هو دعم الوسطاء الماليين غير المصرفيين )لمنطقيالسند ا

بشكل رئيسي حيث تكون هناك حاجة إلى مثل هذه المؤسسات الستكمال دور القطاع المصرفي، إلنشاء 

ير مستثمرين قاعدة للسيولة لتعزيز الطلب على منتجات سوق رأس المال. باإلضافة إلى ذلك، فإن تطو

أساسيين مع وجود شهية لألصول اإلسالمية )مثل صناديق الحج ، أموال الوقف( من شأنه أن يخلق طلباً 

إضافياً على األصول المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية ويحقق منافسة أفضل حول التكلفة )أي الوصول إلى 

الثروة المحلية له نفس القدر من األهمية مع قاعدة أوسع من المستثمرين(. إن تحديد المرحلة لتشجيع تنمية 

. ومن ثم فإن المسؤولية تقع على عاتق الحكومة المعنية لتوفير NBFIتطوير قاعدة قوية من المستثمرين في 
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الدعم الالزم )على سبيل المثال، أنظمة التقاعد اإللزامية، والحوافز على خطط االستثمار في التقاعد ، وما 

 كوين الثروة داخل نظامها المالي المحلي.إلى ذلك( لتعزيز ت

 

: تشجيع اإلمداد المستدام إلصدار الصكوك من القطاع الخاص من أجل تعزيز تنويع 4توصيات السياسات 

 المشاركين في الصناعة على جانب العرض وتوسيع منحنى العائد المعياري.

 

ع الخاص أحد أهم المؤشرات لتتبع نبض سوق : استناداً إلى التقرير البحثي، يعد أداء القطاالسند المنطقي

الصكوك المحلية. إن مفتاح بناء عرض مستدام من صكوك القطاع الخاص عادةً ما يبدأ بمنحنى عائد 

مرجعي سيادي، لتقوم الشركات المصدرة اتباعه. وإن الدافع التجاري سيكون دائما السبب المقنع للمصدرين 

ندات التقليدية. وإن تحديد الكيانات الحكومية المملوكة أو الشركات الختيار الصكوك بدالً من إصدار الس

المرتبطة بالحكومة لتصبح رواد صكوك في تعزيز الهياكل المبتكرة، يمكن أن تكون نقطة البداية لدعم 

 التوسع في منحنيات العائد المرجعي.

سرع إلصدار الصكوك، : تطوير عملية حوكمة شرعية سلسة لتسهيل توفير وقت أ5توصيات السياسات 

وتحسين وضوح هياكل الصكوك، وتعزيز االبتكار في المنتجات، وبناء الثقة في السوق، وزيادة الوعي 

 بالسوق بين ممارسي الصناعة.

 

المدمجة في النظام المالي هي مهمة لجعل منتجات سوق  : إن عملية الحوكمة الشرعية السلسةالسند المنطقي

هناك طرق مختلفة بين البلدان فيما  جذاب لجميع األطراف الفاعلة في السوق.رأس المال اإلسالمي أمر 

يتعلق بتنفيذ إطار عمل الشريعة: في حين تتبنى بعض الدول أسلوباً مركزياً حيث يتم إنشاء لجنة شرعية 

خرى وطنية داخل الهيئات التنظيمية )مثل البنك المركزي، لجنة األوراق المالية، إلخ(، وبعض الدول األ

وعلى الرغم من إمكانية اإلشارة إلى  .تطبق نهجاً منسقاً مقبوالً من قبل المستشارين الشرعيين في الداخل

ومجلس الخدمات  (IAOIFI) معايير الشريعة لدى هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية

مد على المستشارين الشرعيين المحليين المقيمين ، إال أن القرار النهائي ال يزال يعت (IFSB) المالية اإلسالمية 

وفي نهاية المطاف، سيحتاج أصحاب المصلحة الرئيسيين  في كل دولة عضو في منظمة التعاون اإلسالمي.

إلى تحديد الطريقة التي تالئم متطلبات الصناعة باإلضافة إلى توفير وقت أسرع إلصدار الصكوك، وتحسين 

االبتكار في المنتجات، وبناء الثقة في السوق وزيادة الوعي بين العاملين  وضوح هياكل الصكوك، وتعزيز

 .في الصناعة

 

 أدوات لتحقيق توصيات السياسات:
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: في اجتماعاته الالحقة، قد تقوم مجموعة العمل بشرح مجاالت مجموعة العمل التعاوني المالي للكومسيك

 السياسات المذكورة أعاله بطريقة أكثر تفصيالً.

في إطار تمويل مشروع الكومسيك، يدعو مكتب تنسيق الكومسيك إلى تمويل مشروع الكومسيك: 

مشروعات كل عام. ومع تمويل مشروع الكومسيك، يمكن للدول األعضاء المشاركة في مجموعات العمل 

مسيك. تقديم مشاريع تعاون متعددة المجاالت ليتم تمويلها من خالل المنح المقدمة من مكتب تنسيق الكو

وبالنسبة لمجاالت السياسات المذكورة أعاله، يمكن للدول األعضاء االستفادة من تمويل مشروع الكومسيك 

ويمكن لمكتب تنسيق الكومسيك تمويل المشاريع الناجحة في هذا الصدد. وقد تشمل هذه المشاريع تنظيم 

وإعداد دراسات تحليلية، وتقييم ندوات، وبرامج تدريب، وزيارات دراسية، وتبادل الخبراء، وورش عمل، 

 االحتياجات، كما يمكن أن تتضمن مواد / وثائق تدريب، إلخ.

- - - - - - - - - - - 

- - - - - - - 
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 التوصيات المتعلقة بالسياسات 6-2

 االجتماع الحادي عشر لمجموعة عمل الكومسيك الصادرة عن

 للتعاون المالي

 

أكتوبر  25( بنجاح اجتماعها الحادي عشر في FCWGالمالي )عقدت مجموعة عمل الكومسيك للتعاون 

في أنقرة، بتركيا تحت عنوان "إدارة الصناديق اإلسالمية". وخالل االجتماع قامت مجموعة العمل  2018

( بعقد مداوالت حول تحسين إدارة الصناديق اإلسالمية في البُلدان FCWGالكومسيك للتعاون المالي )

تعاون اإلسالمي. وكانت الوثيقة الصادرة في االجتماع المحررة طبقًا للنتائج األعضاء في منظمة ال

الرئيسية للدراسة التحليلية المعدة لالجتماع الحادي عشر لمجموعة عمل الكومسيك للتعاون المالي، 

إضافة إلى ردود الدول األعضاء على األسئلة المتعلقة بالسياسة محور النقاش الرئيسي. وتوصل 

 ون بناًء على تلك المداوالت إلى بعض التوصيات المتعلقة بالسياسات.المشارك

 

التوصية األولى المتعلقة بالسياسات: تطوير التدابير الرئيسية )تطوير الخطط الرئيسية واألنشطة 

 الترويجية، إلخ( لدعم نظام إيكولوجي قابل لالستمرار للصناديق اإلسالمية 

 

لحكومات في تشجيع الدمج الناجح للصناديق اإلسالمية في المشهد ومن شأن وجود ا األساس المنطقي:

المالي أن يعزز ويساعد على التنفيذ الفعال لالستراتيجيات. باإلضافة إلى ذلك، يُعد تطوير الخطة 

الرئيسية على المستوى الوطني وخلق الطلب السوقي أمًرا حيويًا لدعم تطوير صناعة الصناديق 

زيادة الوعي السوقي التغطية الالزمة لدعم الشمول المالي والتخطيط المالي. اإلسالمية. كما سيوفر 

ويمكن تحقيق ذلك من خالل التعاون بين المنظمين والعبي السوق من خالل األنشطة الترويجية 

 والمؤتمرات والندوات للتعليم العام.

 

وأطر متوافقة مع الشريعة التوصية الثانية المتعلقة بالسياسات: وضع ُأطر تنظيمية وإشرافية 

 اإلسالمية قوية لضمان االمتثال والنمو وحماية مصالح أصحاب المصلحة على وجه الخصوص.

 

إن إنشاء إطار تنظيمي قوي وإشراف مستمر للسوق من شأنه أن يولد الثقة في  األساس المنطقي:

الموافقة والحوكمة مع ضمان األسواق، مما يسمح بقدر أكبر من الشفافية في تطوير المنتجات وعمليات 

حماية كافة مصالح أصحاب المصلحة. إن القواعد واللوائح التي يتم إصدارها من قبل هيئة تنظيمية تُحدد 
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لهجة إدارة شركات إدارة األصول وتسهل التطوير المنظم لصناعة إدارة الصناديق اإلسالمية. ويُعد من 

عمليات صناعة إدارة الصناديق اإلسالمية. يوفر  الهام بذات القدر وضع إطار عمل شريعي لتنظيم

إصدار مبادئ توجيهية بشأن إجراءات الفحص والتحليل المتوافق مع الشريعة اإلسالمية درجة أعلى من 

 الوضوح للمستثمرين والمشاركين اآلخرين في السوق فيما يتعلق بالسلوك التُجاري.

 

التوصية الثالثة المتعلقة بالسياسات: تشجيع إنشاء صناديق مؤسسية لزيادة الطلب على الصناديق 

 اإلسالمية. 

 

يُعد تطوير سوق مقيد لألصول المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية هو المفتاح لبناء قاعدة  األساس المنطقي:

ادة رأس المال بتوعية السوق بأهمية للمستثمرين للصناديق اإلسالمية. ويبدأ الحفاظ على الثروة وزي

االستثمار واالدخار. وضعت بعض حكومات البلدان النامية هيئات مرتبطة بالحكومة إلدارة صناديق 

التقاعد. وعالوة على ذلك، يختلف مستوى الشمول المالي من بلد إلى آخر. على هذا النحو، يقطع إضفاء 

ويال نحو تسهيل تطوير صناعة إدارة الصناديق المحلية. الطابع المؤسسي على المدخرات العامة شوطا ط

ساعد المستثمرون المؤسسيون ممن يقدمون االستثمارات األولية في الصناديق اإلسالمية استناداً إلى 

الدراسة، على تحفيز األداء السوقي وبناء السجل الالزم إلدارة الصناديق اإلسالمية. وفي النهاية، تلعب 

ة دوراً محوريًا في دعم تكوين الثروات وتعبئة المدخرات لدعم النمو االقتصادي، مع الصناديق المؤسسي

 مراعاة الخطط واألولويات الوطنية.

 

التوصية الرابعة المتعلقة بالسياسات: تشجيع تطوير إطار ضريبي تيسري لتأمين التزامات قوية من 

 ية.جانب العرض والطلب لتعزيز مكانة تنافسية للصناديق اإلسالم

 

يُعد اإلطار الضريبي التيسيري عامالً رئيسياً في جذب االلتزامات من ممارسي السوق  األساس المنطقي:

والمستثمرين المؤسسيين، بما في ذلك صغار المستثمرين للحفاظ على النمو طويل األجل لصناعة إدارة 

ى تكون الصناديق اإلسالمية. ويُيسر إنشاء الحياد الضريبي حساب تكلفة منتجات التمويل اإلسالمي، حت

قادرة على المنافسة مع العروض التقليدية. إن النظر في الحوافز الضريبية اإلضافية لتشجيع المستثمرين 

على اختيار االستثمارات المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية من شأنه توفير مكانًا آخًرا لنمو سوق التمويل 

 اإلسالمي.
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قابل االستثمار في خطط التقاعد وتعليم األطفال، كما تُقدم بعض الدول تخفيضات ضريبية لألفراد م

 وتساعد جميعها في تعزيز الطلب على إدارة الصناديق.

 

 األدوات الالزمة لتنفيذ التوصيات المتعلقة بالسياسات:

 

توصي مجموعة العمل في اجتماعاتها الالحقة بتوضيح  مجموعة عمل التعاون المالي التابعة للكومسيك:

 المذكورة أعاله بمزيد من التفصيل. مجاالت السياسات 

 

في إطار آلية الكومسيك لتمويل المشاريع، يقوم مكتب تنسيق الكومسيك  الكومسيك لتمويل المشاريع:

بإصدار نداءات حول مقترحات المشاريع كل عام. ومع آلية الكومسيك لتمويل المشاريع، يمكن للدول 

اريع تعاون متعددة األطراف ليتم تمويلها من خالل األعضاء المشاركة في مجموعات العمل تقديم مش

المنح المقدمة من مكتب تنسيق الكومسيك. ولتحقيق توصيات السياسة المذكورة بعاليه، يمكن للدول 

األعضاء االستفادة من مرفق آلية الكومسيك لتمويل المشاريع. وقد تشمل تلك المشاريع تنظيم الندوات 

ت البحثية وتبادل الخبراء وعقد ورش العمل وإعداد الدراسات التحليلية وتقييم والبرامج التدريبية والزيارا

 االحتياجات وتوفير مواد/وثائق التدريب، وما إلى ذلك. 

 

* * * * * * * * * * * 

* * * * * * * *  
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