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 تطور تقرير عن 

 الكومسيك  استراتيجية تنفيذ 

 :المقدمة  .1

تواصل الكومسيك )اللجنة الدائمة للتعاون االقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون اإلسالمي( جهودها من  

اإلسالمي البالغ عددها  التعاون  أجل تعزيز التعاون االقتصادي والتجاري بين الدول األعضاء في منظمة  

مة اإلسالمية  لألصادية  للكومسيك هو مواجهة التحديات االقت   . والهدف الرئيس 1984ولة منذ عام  د   57

وار سياسي إلنتاج المعرفة  ، تعمل الكومسيك كمنتدى حي جهودها التنموية. في هذا الصدد والمساهمة ف

الممارسات  وأفضل  الخبرات،  وتبادل  بين  ونشرها،  السياسات  وتقريب  مشترك  فهم  وتطوير    الدول ، 

التي دخلت حيز التنفيذ في    الكومسيك  نية في ضوء استراتيجيةاألعضاء. تواصل الكومسيك مساعيها التعاو

 . 2013عام 

جلبت استراتيجية الكومسيك زخما جديدا في الجهود المبذولة لتعزيز التعاون االقتصادي والتجاري بين  

،  ة واضحة لألمة اإلسالمية فحسب رؤي  االستراتيجية ال تقدم  و الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي.  

كبيرين ألدوات تنفيذ  أبدت الدول األعضاء اهتماًما ودعًما  ولقد  بل تحدد أيًضا أدوات التنفيذ لتحقيق أهدافها.  

الكومسيك خالل السنوات السبع الماضية    مشاريع ، أي مجموعات عمل الكومسيك وتمويل  ةاالستراتيجي

 . ية االستراتيج من تنفيذ 

تبادل المعرفة والخبرات بين الدول األعضاء في منظمة  توفر مجموعات عمل الكومسيك منصة منتظمة ل 

الدول   في  الوضع  عن  للكشف  عمل  لمجموعة  اجتماع  لكل  بحثي  تقرير  إجراء  يتم  اإلسالمي.  التعاون 

بالتفصيل في هذه   الدول األعضاء  دراسة بعض  تتم  المحدد لالجتماع.  بالموضوع  يتعلق  فيما  األعضاء 

 انية واالستطالعات والمقابالت. التقارير من خالل الزيارات الميد 

مج  في  الكومسيك  عمل  مجموعات  استراتيجيتنعقد  حددتها  التي  الستة  التعاون  وهي  الكومسيك  ة االت   ،

التجارة والنقل واالتصاالت والسياحة والزراعة والتمويل والتخفيف من حدة الفقر. منذ الدورة الخامسة  

للكومسيك لمجوالثالثين  اجتماعات  ستة  عقد  تم  باجتماعات    موعات ،  المتعلقة  المنشورات  جميع  العمل. 

العمل االجتماعات   ،مجموعة  ووقائع  القطاعية  والتوقعات  البحثية  التقارير  موقع    ،وهي  على  متاحة 

 (. /http://ebook.comcec.orgالكومسيك في شكل كتاب إلكتروني )

راء الدول األعضاء  يناقش خبو  جلسات مناقشة السياسات في مداوالتها. عقد  واصلت مجموعات العمل  لقد  

الدول األعضاء  حول موضوع االجتماع بناًء على بحث مكثف باإلضافة إلى ردود    توصيات السياسات 

لجهات التنسيق قبل كل اجتماع لمجموعة العمل، ثم تُحال توصيات  ، والتي يتم إبالغها  على أسئلة السياسات 

لدر  السياسات  الوزارية  الدورة  إلى  واع هذه  ذلكاستها  على  وبناًء  الجولة  تمادها.  توصيات  تقديم  سيتم   ،

الخامسة عشرة من اجتماعات مجموعة العمل )الرابعة عشرة لفريق العمل المعني بالتعاون المالي( إلى  
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في   ستُعقد  التي  للكومسيك  والثالثين  السادسة  الثاني/نوفمبر   26-23الدورة  فيها    2020  تشرين  للنظر 

 . واتخاذ اإلجراءات الالزمة

ضافة  مجموعات عمل الكومسيك ، باإل   أوضحت ،  جائحة كورونا عالمياعالوة على ذلك  في أعقاب تفشي  

على القطاعات الثالثة المهمة وهي الزراعة والسياحة  الجائحة  ، بتوضيح آثار إلى برنامج أنشطتها المعتاد 

  تموز/ إلى يوليو  حزيران/الفترة من يونيو والتجارة من خالل اجتماعات التشاور االفتراضية التي عقدت في  

، في اجتماعاتها االستشارية المخصصة بشأن  مجموعات عمل الكومسيك ذات الصلة  ناقشت   وقد . 2020

المحتملة  كوروناجائحة   الحالية والمستقبلية  ،  ياسات السياحة والتجارة والزراعةعلى سللجائحة  ، اآلثار 

فرص التعاون بناء على احتياجات    ت ناقشكما  ،  الدول األعضاءمارسات الجيدة بين  وتبادل الخبرات والم

 وخبرات الدول األعضاء. 

  األعضاء   للدول  فرصة  على  الكوميسك،أداة التنفيذ الثانية الستراتيجية    ،للكوميسكالمشروع    تمويل   يوفر

منظمة التعاون اإلسالمي لتنفيذ المشروعات متعددة األطراف بما يتوافق مع األهداف والغايات    ومؤسسات 

. وعالوةً على ذلك، تتحول التوصيات السياسية التي تصدرها مجموعات  الكوميسكالمحددة في استراتيجية  

  النهائي   الهدف  المشروعات   هذه   تخدم  حيث   راسخة  مشروعات   إلىالعمل والمعتمدة من الدورات الوزارية  

 . اإلسالمي  التعاون لمنظمة  األعضاء الدول  ضمن والبشرية   المؤسسية القدرة  لتحسين

.  الكوميسككبيًرا بتمويل مشروع    اهتماًما   اإلسالمي   التعاون   منظمة   ومؤسسات   األعضاء   الدول   أظهرت   وقد 

مشروًعا بنجاح بواسطة الدول األعضاء ومؤسسات منظمة التعاون الدولية.    22، تم تنفيذ  2019وفي عام  

 . الكوميسكدولة عضو من تمويل مشروع  35وقد استفادت 

مشروًعا لتمويله من قبل    22  أُختير   المشروعات،  لمقترحات   السابعة   الدعوة  وضمن   ذلك،  على   وعالوةً 

، ومع ذلك لم تكتمل هذه المشروعات بعد بسبب التأخيرات الناتج  2020عام  في   الكوميسكتنسيق    مكتب 

المتوقع االنتهاء من   المستجد. ولذا، من  المفروضة بسبب وباء فيروس كورونا  الدولية  عن قيود السفر 

الدعوة الثامنة بتاريخ    الكوميسك. ومن ناحية أخرى، أرسل مكتب تنسيق  2021بعض المشروعات في عام  

اإللكتروني  2020ر  سبتمب  1 الموقع  على  متاحة  الصلة  ذات  والمستندات    للكوميسك . 

(cpf.comcec.org) . 

تنسيق    وعالوةً  مكتب  أطلق  ذلك،  باسم    الكوميسكعلى  القدرات  لبناء  جديد    الكوميسك   استجابةبرنامج 

  تفريعات لفيروس كورونا المستجد حيث يهدف البرنامج إلى مساعدة الدول األعضاء فيما يخص معالجة ال

طرائق جديدة ضمن    الكوميسك الحالية والمستقبلية المحتملة للوباء. وبهذا الصدد، سوف يقدم مكتب تنسيق  

  فيما   األعضاء   الدول  حتياجات ا  إلى   لفيروس كورونا المستجد لالستجابة مباشرةً   الكوميسكبرنامج استجابة  

 . 2020 أكتوبر  شهر منتصف  بحلول مشروعات  مقترحات  تقديم  إلى  والدعوة الوباء  يخص 
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فلسطين، وخصوًصا    فيعلى ذلك، ومع األخذ بعين االعتبار الموقف الحالي والظروف الخاصة    وعالوةً 

خيرة بشأن القدس، بدأ مكتب  القدس الشريف والقرارات التي صدرت عن القمة اإلسالمية االستثنائية األ

برنامج القدس الذي يركز على تنمية الوجهة وإدارتها والسياحة القائمة على المجتمع في    الكوميسكتنسيق  

  وزارة   مع   بالتعاون   2022و  2020  بين  لتنفيذها   المشروعات   من  العديد   على  البرنامج   ويحتوي القدس.  

 . فلسطين في  الوطني االقتصاد 

 الكومسيك.   ة ين للكومسيك نحو تنفيذ استراتيجيالتقرير التقدم المحرز منذ الدورة الخامسة والثالثيلخص هذا  

 ة للكومسيك بشأن تنفيذ االستراتيجي قرارات الدورة الخامسة والثالثين  .2

في    2019تشرين الثاني  /نوفمبر   28إلى    25انعقدت الدورة الخامسة والثالثون للكومسيك في الفترة من  

إطالع الدورة من قبل مكتب تنسيق الكومسيك على التقدم المحرز    ولقد تم الجمهورية التركية.  ب  اسطنبول 

تنفيذ   مثمرة الكومسيك.    استراتيجية نحو  مداوالت  والثوبعد  الخامسة  الدورة  اعتمدت  للكومسيك  ،  الثون 

 لكومسيك: االستراتيجية ، من بين أمور أخرى، لضمان التنفيذ الفعال  القرارات التالية

قدم المحرز  رحبت الدورة بالتقرير المرحلي المقدم من مكتب تنسيق الكومسيك الذي يبرز الت  •

االستراتيجية،  تنفيذ  اإلسالوأثنت    في  التعاون  منظمة  ومؤسسات  األعضاء  البلدان  مي  على 

  التعاون الدول األعضاء ومؤسسات منظمة    ت ، وطالبلمساهماتها القيمة في تنفيذ االستراتيجية

 اإلسالمي بمواصلة دعمها الكامل لتنفيذ االستراتيجية. 

طلبت الدورة من مكتب تنسيق الكومسيك تقديم تقارير منتظمة عن التقدم المحرز في تنفيذ   •

وغيرها من منتديات  ية الكومسيك إلى دورات الكومسيك واجتماعات لجنة المتابعة  استراتيج 

 التعاون اإلسالمي ذات الصلة. منظمة 

أشادت الدورة بجهود مجموعات العمل نحو تقارب السياسات بين الدول األعضاء في مجاالت    •

التي قدمتها مجموعات العمل في اجتماعاتها التي    بتوصيات السياسات اختصاصها ورحبت  

 . 2019 تشرين الثاني /نوفمبر  –  أيلول /وسبتمبر نيسان / أبريل –  شباط/عقدت في فبراير 

في    الكوميسكالدورة بانتهاء المشروعات السبعة عشر الممولة ضمن تمويل مشروع    رحبت  •

، كما رحب بالدعوة  2019والمشروعات الجديد االثني وعشرين المنفذة في عام    2018عام  

.  2019في شهر سبتمبر    الكوميسكالسابعة لمقترحات المشروعات المقدمة من مكتب تنسيق  

،  2014منذ عام    الكوميسكباإلحاطة بالنواتج القيمة للمشروعات الممولة سابقًا من طرف  

الدول الدورة  مشروع    دعت  تمويل  من  االستفادة  لتعزيز  جهودها  تعزيز  إلى  األعضاء 

 . الوزارية  السياسية  التوصيات  تحقيق وخصوًصا في ضوء    الكوميسك،
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دام نظام متابعة سياسة  ، دعت الدورة الدول األعضاء ذات الصلة إلى استخعالوة على ذلك •

للمتاب   الكومسيك   الكومسيك  تنسيق  مكتب  السياسات الذي وضعه  توصيات  لتنفيذ  الفعالة    عة 

 الوزارية للكومسيك. 

لتنفيذ  بالجهود التي تبذلها الدول األعضاء ومؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي    أشادت الدورة   •

دول األعضاء إلى بذل كل جهد ممكن  دعت جميع الو،  الوزارية للكومسيك  توصيات السياسات 

تحقيقا لهذه  ت منظمة التعاون اإلسالمي دعمها  ، وطلبت من مؤسساتنفيذ توصيات السياسات ل

 . ت والتدريب لتنفيذ توصيات السياسات الغاية من خالل تنفيذ برامج تنمية القدرا

تها الكومسيك في  مع األخذ في االعتبار النتائج القيمة للمشروعات التي مول دعت الدورة،    •

منذ   ال2014السابق  لتسخ،  تكثيف جهودها  إلى  األعضاء  تمويل مشروعات  بلدان  فوائد  ير 

 الوزارية.   سيما بهدف تجسيد توصيات السياسات ، الالكومسيك

  ، وهي إندونيسيا وغامبيا ونيجيريا وتركيا  ،أحاطت الدورة علما مع التقدير بأن الدول األعضاء •

ات الصلة بالكومسيك وال سيما  قد أنشأت بالفعل آليات تنسيق وطنية لتسهيل تنسيق األعمال ذ 

الوزارية على المستوى الوطني وشجع الدول    قرارات الكومسيك وتوصيات السياسات   تنفيذ 

 األعضاء األخرى على إنشاء آليات تنسيق مماثلة لهذه األغراض. 

ذلك • على  الدورة  عالوة  أعربت  الكومسيك،  تنسيق  لمكتب  تقديرها  األبحاث  ،  عن  ومركز 

للدول اإلسالميةاإلحصائية واالقتص  لتنمية  ،  ادية واالجتماعية والتدريب  والمركز اإلسالمي 

للتنمية  ،التجارة اإلسالمي  البنك  والومجموعة  ومعهد  ،  والصناعة،  للتجارة  اإلسالمية  غرفة 

 الكومسيك.  استراتيجيةعلى جهودهم نحو تنفيذ المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية  

تقديره  • عن  أيضا  الدورة  واالجتماعية  ا  أعربت  واالقتصادية  اإلحصائية  األبحاث  لمركز 

تي تساهم  ، اليما برامج بناء القدرات والتدريب ال س والتدريب للدول اإلسالمية على األنشطة،  

السياسات  توصيات  تنفيذ  الستراتيجية    في  الستة  التعاون  مجاالت  في  للكومسيك  الوزارية 

 الكومسيك. 

كررت الدورة طلبها إلى مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي العاملة في المجاالت االقتصادية   •

،  بما في ذلك من خالل لجنة الدورة  ، التنسيق مع مكتب تنسيق الكومسيك  والتجارية لمواصلة 

والتكام التقدم  ضمان  أجل  ومنظمة  من  الكومسيك  استراتيجية  من  كل  تنفيذ  في  التعاون  ل 

 في مجاالت التجارة واالستثمار. ال سيما   ،عملال: برنامج 2025 اإلسالمي لعام 

التي ينظمها مكتب   • المشاركة بنشاط في األنشطة  المعنية  الدول األعضاء  الدورة من  طلبت 

الكومسيك   وتنسيق  واالقتصادية  اإلحصائية  األبحاث  للدول  ومركز  والتدريب  االجتماعية 

للتنمية  اإلسالمية   اإلسالمي  البنك  ومجموعة  التجارة  لتنمية  اإلسالمي  والغرفة  والمركز 
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اإلسالمية   للدول  والمقاييس  المواصفات  ومعهد  والزراعة  والصناعة  للتجارة  في  اإلسالمية 

ت إلى الدول  رسال دعواإلودعت هذه المؤسسات    ،مجاالت التعاون في استراتيجية الكومسيك

 األعضاء قبل االجتماعات بوقت كاٍف لضمان مشاركتها. 

 ستراتيجية الكومسيك. تنفيذ ا3

 اجتماعات مجموعات عمل الكومسيك 3.1

يوليو الكومسيك في  الخامسة عشرة من اجتماعات مجموعة عمل  الجولة    سبتمبر/أيلول   –   تموز/ ُعقدت 

ظر عن المؤسسات العامة  بصرف النو)االجتماع الرابع عشر لمجموعة عمل التعاون المالي(.    2020

، تمت دعوة ممثلين من القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية وكذلك المنظمات الدولية  ذات الصلة

الجهات  ذات الصلة لحضور اجتماعات مجموعات العمل لتمكين انعكاس مجموعة واسعة من وجهات نظر  

 خالل المناقشات.  المعنية 

لكل  و المنتظمة  الممارسة  مع  العملتماشياً  اجتماعات مجموعة  العمل  اجتماع من  ، واصلت مجموعات 

توصيات  مجموعات العمل    صاغت ،  وبعد مداوالت مكثفةإجراء جلسة مناقشة حول السياسة في مداوالتها.  

 زارية لدراستها واعتمادها. ، والتي سيتم تقديمها إلى الدورة الوسياسية ملموسة

موقع   على  متاحة  العمل  مجموعة  اجتماعات  أثناء  تقديمها  تم  التي  التقديمية  والعروض  الوثائق  جميع 

 ( www.comcec.orgالكومسيك على اإلنترنت. ) 

ضافة  ، باإلالكومسيك  مجموعات عمل  أوضحت ،  جائحة كورونا عالمية ، في أعقاب تفشي  عالوة على ذلك

على القطاعات الثالثة المهمة وهي الزراعة والسياحة    جائحة كورونا ، آثار  شطتها المعتاد إلى برنامج أن

  تموز/ إلى يوليو  حزيران/والتجارة من خالل اجتماعات التشاور االفتراضية التي عقدت في الفترة من يونيو 

2020 . 

 . مجموعة عمل الكومسيك للتجارة 3.1.1

العالمي.  لقد   االقتصادي  األعمال  في جدول  المهمة  الموضوعات  أحد  التجارة  تيسير  ركزت  وقد  أصبح 

والتي تعد أيًضا أحد    التجارة في اجتماعاتها األخيرة   مجموعة عمل التجارة في الكومسيك على قضايا تيسير 

 مجاالت اإلنتاج المهمة الستراتيجية الكومسيك. 

،  نظمة التعاون االقتصادي والتنميةليف التجارة بشكل بارز. وفقًا لتقديرات م تيسير التجارة أن يقلل تكايمكن ل 

يمكن أن يؤدي تنسيق الوثائق التجارية وتبسيط اإلجراءات التجارية وإتاحة المعلومات المتعلقة بالتجارة  

  15.5و   لدخل للبلدان منخفضة ا%  14.5جمالي تكاليف التجارة بنسبة  واستخدام العمليات اآللية إلى خفض إ 

يمكن وصف    1. األعلى للبلدان ذات الدخل المتوسط %    13.2و   المنخفض ن ذات الدخل المتوسط  للبلدا   %  

تن  ويشمل  الدولية.  التجارة  عمليات  في  اإلجراءات  تبسيط  بأنه  التجارة  التجارية  تيسير  اإلجراءات  سيق 

ة  ، وضمان إجراء عمليات التجارة الدوليالتجارة ادة القدرة التنافسية في  ، وزي وتوحيدها، وخفض التكاليف 
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، تعد آليات تيسير التجارة مفيدة للغاية في تعزيز مشاركة جميع أصحاب  بكفاءة وشفافية. عالوة على ذلك

 في عمليات التشاور.  المصلحة المعنيين  

 . 2017إلسالمي،  مكتب تنسيق الكومسيك، أنظمة النافذة الواحدة في الدول األعضاء في منظمة التعاون ا   1

 

تدابير تيسير التجارة وتنفيذها.  ة في تصميم  بأهمية رئيس ، تتمتع هيئات تيسير التجارة الوطنية  في هذا الصدد 

من   إنها  والخاص توفر  العام  للقطاعين  األخرى  وجميع    صة مواتية  المعنية  التجاري  الجهات  المجتمع  في 

 التجارة ووضع الحلول على المستوى الوطني. مجال  لمناقشة التحديات في  

اإلطار هذا  اجتمعت  ضمن  اإلنترنت ،  عبر  افتراضيا  الكومسيك  في  التجارة  عمل    22في    مجموعة 

دول  تحت عنوان "المبادئ التوجيهية إلنشاء هيئات وطنية فعالة لتيسير التجارة في    2020أيلول  /سبتمبر 

ناقش المشاركون الممارسات واالتجاهات العالمية وكذلك كيفية    وخالل االجتماع منظمة التعاون اإلسالمي".  

االستفادة بشكل أفضل من هيئات تيسير التجارة الوطنية ووضع الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي  

 في هذا الصدد. 

  ن اإلطار التنظيمي المصمم جيًدا هذا الموضوع أ   يكشف الدليل الذي أعده مكتب تنسيق الكومسيك حول 

واعتماد تقنيات اإلدارة الحديثة هي بعض القضايا الرئيسية لنجاح    الجهات المعنيةوالتواصل الفعال بين  

بعض التحديات  هيئات تيسير التجارة الوطنية  ، قد تواجه  هيئات تيسير التجارة الوطنية. من ناحية أخرى

غير المنتظمة لألعضاء المرشحين وسوء    والمشاركة   ملكية سياسية قوية للعمل اإلضافي مثل عدم وجود  

وكما هو موضح في الدليل، قد ال يعمل الهيكل التنظيمي  ورأس المال البشري غير الكافي.    إدارة األداء 

ال يوجد نموذج    أخرى، ومن ثم  دولة    في بلد ما بشكل صحيح في   ة الناجحلهيئات تيسير التجارة الوطنية  

الجميع لجعل   يناسب  فعالة وناجحة. وفي هذا الصدد واحد  الوطنية  التجارة  تيسير  المبادئ  هيئات  ، توفر 

التوجيهية والممارسات الموصى بها المحددة في الدليل مجموعة واسعة من الخيارات للبلدان األعضاء لدينا  

 الستخدامها وفقًا لسياقها الوطني. 

موقع   على  متاحة  العمل  مجموعة  اجتماعات  أثناء  تقديمها  تم  التي  التقديمية  والعروض  الوثائق  جميع 

 ( www.comcec.orgالكومسيك على اإلنترنت. ) 

ذلك التجارة  ، عقدت مجموعة  عالوة على  في  عمل  تشاوريًا خاًصا  اجتماًعا  تموز  / يوليو   13للكومسيك 

لتعاون  ى التجارة والمضي قدًما في البلدان األعضاء في منظمة ا علجائحة كورونا تحت عنوان "آثار      2020

، ناقشت مجموعة العمل اآلثار الحالية والمستقبلية المحتملة للوباء على االقتصاد  اإلسالمي". في هذا اإلطار

مارسات  ، وتبادل الخبرات والم في منطقة منظمة التعاون اإلسالمي، وكذلك سياسات تيسير التجارةوالتجارة  

األعضاء الدول  بين  الدول  الجيدة  احتياجات وخبرات  القائمة على حول  التعاون  بشأن فرص  وتداولت   ،

 األعضاء. 
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 ، الضوء على المجاالت / المواضيع التالية: كون، بعد مداوالت مكثفةسلط المشار

لتحقيق انتعاش صحي خالل    تصميم / تعزيز آليات دعم وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة   •

 األزمة 

المساعدة في رقمنة الشركات التجارية وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة من حيث تحسين   •

 رنت بنيتها التحتية الرقمية وتعزيز وصولها إلى منصات التداول عبر اإلنت

جمركية أثناء  دمات ال دعم الرقمنة والتجارة غير المالمسة باستخدام التقنيات اإللكترونية في الخ •

 تفشي الوباء 

 سهيل تجارتها بين الدول األعضاء تسهيل الوصول إلى المنتجات الطبية وت •

خالل   • التجارة  تيسير  مجال  في  والخاص  العام  القطاعين  بين  والتعاون  الحوار  أوقات  ضمان 

 األزمات  

 وباء ي االستجابة لألزمات مثل ال تعزيز البنية الهشة لبلدان منظمة المؤتمر اإلسالمي ف •

 لق بالتدابير األمنية قبل الشحن  تبادل الخبرات فيما يتع •

اإلقليمية   • الترتيبات  خالل  من  المجاورة  للبلدان  الحدودية  األجهزة  بين  والتعاون  الحوار  زيادة 

 ة سلسة عبر الحدود أثناء األزمة  والمتعددة األطراف من أجل توفير تجار

 التوريد العالمية أثناء األزمة    تأمين االتصال اللوجستي في سلسلة توفير اآلليات والترتيبات من أجل   •

 التحديثات في سياساتها التجارية  إنشاء منصة معلومات بين الدول األعضاء لتسهيل متابعة •

برامج عمل   •  / لنشر خطط  األع  جائحة كوروناتوفير منصة  تبادل  للدول  تسهيل  أجل  ضاء من 

 الخبرات  

 لمحلي والدولي خالل فترة الوباء  ثمار اتوفير استدامة تدفق االست  •

التجاري • بالخدمات الجمركية والسياسات  الفني فيما يتعلق  الدعم  للدول األعضاء  تقديم  ة األخرى 

 المحتاجة 

 ة ذات الصلة بالتجارة واالستثمار التوعية ببرامج ومشاريع المنظمات الدولية الداعم •

ضاء للتعامل بشكل أفضل مع جائحة  البلدان األعتعزيز فعالية هيئات تيسير التجارة الوطنية في   •

 كورونا 

جميع الوثائق والعروض التقديمية التي تم تقديمها خالل اجتماعات مجموعات العمل المذكورة أعاله متاحة  

 ( www.comcec.org(قع الكومسيك على اإلنترنت  على مو

 واالتصاالت التابعة للكومسيك مجموعة عمل النقل  3.1.2

http://www.comcec.org/
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تعتبر البنية التحتية للنقل واالتصاالت عنصرا حاسما في التنمية االقتصادية واالجتماعية للبلدان. يرتبط  

النمو االقتصادي واإلنتاجي لمنطقة معينة ارتباًطا وثيقًا بالبنية التحتية للنقل وأنظمة النقل التي تتيح زيادة  

، والوصول إلى أسواق التوريد والعمل  خالل انخفاض التكاليف اللوجستية، وتوفير المخزون اإلنتاجية من 

 األكبر. 

تزايد عدد السكان وقيود الميزانية المصحوبة بالطلب المتزايد على خدمات    في السنوات األخيرة استلزم 

عد تسعير البنية التحتية للنقل أحد  ، ينية التحتية للنقل. في هذا الصدد النقل أساليب جديدة لإلدارة الفعالة للب

األساليب الناشئة التي يمكن أن تكون مصدًرا مهًما للتمويل للحكومات وأداة فعالة إلدارة الطلب على حركة  

، فإن تسعير  المشاكل البيئية. عالوة على ذلك  المرور باإلضافة إلى تقليل العوامل الخارجية السلبية مثل

شكل خاص لزيادة جودة البنية التحتية للنقل الوطني وخدمات النقل لصالح المجتمع.  البنية التحتية للنقل مهم ب

يعتبر التسعير أيًضا مجااًل حساًسا يتطلب التحسين بما يتناسب مع الحقائق االقتصادية للبلدان ومستويات  

 الدخل لشعوبها. 

للكومسيك اجتماعها الخامس    ، عقدت مجموعة عمل النقل واالتصاالت التابعة ونظًرا ألهمية هذا الموضوع 

اإلنترنت في  عشر   للنقل في      2020يوليو/تموز    7افتراضيا عبر  التحتية  البنية  تحت عنوان "تسعير 

ا االجتماعالبلدان األعضاء في منظمة  الدول األعضاء وتبادلوا  لتعاون اإلسالمي". خالل  ناقش ممثلو   ،

ا يتعلق بتسعير البنية التحتية للنقل في الدول األعضاء  وجهات نظرهم وخبراتهم حول كيفية تعزيز التنفيذ فيم

، ناقشوا االتجاهات العالمية وأفضل الممارسات في العالم  التعاون اإلسالمي. عالوة على ذلكفي منظمة  

 من أجل استخالص دروس ملموسة منها. 

ات  واالتجاه  ة التحتية للنقل حول تسعير البنييقدم التقرير البحثي الذي تم إعداده لالجتماع إطاًرا مفاهيميًا  

ملموسة لتحسين عمليات التنفيذ فيما يتعلق بتسعير البنية   العالمية والممارسات الحالية وتوصيات سياسيات 

يتضمن التقرير ست دراسات حالة بما    و التحتية للنقل في البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي. 

ونيجيريا وتونس( وثالث أبحاث مكتبية )سنغافورة وجنوب إفريقيا    في ذلك ثالث زيارات ميدانية )إندونيسيا 

 (. 2والمملكة المتحدة

مكتب تنسيق الكومسيك، تسعير البنية التحتية للنقل في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي،    2

2020 . 

اإلطار هذا  الفي  يسلط  الرئيس،  التحديات  على  الضوء  منظمة  تقرير  في  األعضاء  البلدان  تواجه  التي  ة 

نوني وطني غير واضح أو غير متاح  إطار قا  علق بتسعير البنية التحتية للنقل مثل اإلسالمي فيما يت  التعاون 

ونقص المبادئ التوجيهية الالزمة بشأن محتوى تسعير  ونظم حوكمة رديئة وقدرة مؤسسية وبشرية محدودة  

 البنية التحتية للنقل. 
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، توصلت مجموعة العمل إلى التوصيات  ل االجتماعالنتائج الرئيسية للتقرير والمداوالت خال  في ضوء 

 السياسية التالية: 

شراكة بين  تطوير سياسات تسعير البنية التحتية للنقل المعاصرة واالستفادة من أدوات التنفيذ مثل ال ▪

 أجل نظام نقل يعمل بشكل جيد. ، وعمليات النقل العام من القطاعين العام والخاص، حيثما أمكن

تعيين مشغل مستقل )كيان / مؤسسة / هيئة( للتحصيل الفعال للرسوم وتخصيص األموال الناشئة   ▪

 عن خدمات تسعير البنية التحتية للنقل. 

الوقود   ▪ وضريبة  المركبات  وضريبة  الرسوم  )مثل  للنقل  التحتية  البنية  تسعير  أدوات  استخدام 

لك( إلدارة الطلب على النقل بفعالية وكذلك لجمع األموال لتطوير البنية  وضريبة األميال وما إلى ذ 

 التحتية للنقل. 

المعاصرة   ▪ المجموعات  من  متن  االستفادة  على  والوحدات  المؤتمتة،  اإللكترونية  الرسوم  )أي 

ية  ، والنظام العالمي للمالحة باألقمار الصناعية( وأنظمة اإلنفاذ لضمان تسعير البنية التحت الطائرة

 للنقل بشكل فعال. 

موقع   على  متاحة  العمل  مجموعة  اجتماعات  أثناء  تقديمها  تم  التي  التقديمية  والعروض  الوثائق  جميع 

 (. www.comcec.org(الكومسيك على اإلنترنت.  

 لكومسيك التابعة لمجموعة عمل السياحة  3.1.3

عقدت مجموعة  وقد  لبلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي.  خاصة في القد اكتسبت السياحة أهمية 

تعتبر  عمل السياحة التابعة للكومسيك عدة اجتماعات حول مختلف جوانب قطاع السياحة وفئاته الفرعية.  

السياحة العالجية هي إحدى مجاالت السياحة الناشئة التي يمكن تعريفها على أنها عملية السفر خارج بلد  

استحوذت الشعبية المتزايدة للسياحة العالجية على اهتمام صانعي  وقد  اإلقامة لغرض تلقي الرعاية الطبية.  

السياحة تمثل  اإلعالم.  ووسائل  الخدمات  ومقدمي  والباحثين  تقدر    السياسات  عالمية  ظاهرة  العالجية 

، بلغت قيمة سوق  ر في العقد القادم. في هذا الصدد بمليارات الدوالرات ومن المتوقع أن تنمو بشكل كبي

مليار    165.3ومن المتوقع أن تصل إلى    2018مليار دوالر أمريكي في عام    95.8السياحة العالجية  

من المتوقع أن ينمو سوق السياحة العالجية بمعدل    ،. لتوفير نظرة عامة2023حلول عام  دوالر أمريكي ب

 عدد من المتوقع أن يزداد متوسط  وبالمائة من حيث حجم السوق.    15إلى    14نمو سنوي مركب  من  

أصبحت السياحة    وقد   . 2023-2017  الفترة   خالل  سنويًا   بالمائة   10  إلى  8  بمعدل   المستقبلين   المرضى

يارات الدوالرات مقارنة بالعدد المتزايد لألشخاص الذين يسافرون  الطبية على مستوى العالم صناعة بمل 

للحصول أخرى  دول  اليوم  إلى  الصحية  الرعاية  خدمات  الخارج  على  إلى  األشخاص  ماليين  يسافر   ،

لفة مثل الفعالية من حيث التكلفة، وتحسين الجودة في الخدمات، ووقت  تلعب عوامل مختوألغراض طبية.  

http://www.comcec.org/
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، والهبات الطبيعية دوًرا في قرارهم بتلقي العالج  افر العالجات، والعالجات البديلةاالنتظار األقل، وتو

 الطبي بعيًدا عن الوطن األم. 

  24، في اجتماعها الخامس عشر في  لت مجموعة عمل الكومسيك للسياحة، تناوونظًرا ألهمية هذه القضية

العالم ومنظمة التعاون    االتجاهات في   السياحة العالجية من خالل مناقشة   تفصيليا ،  2020أيلول  /سبتمبر

الرئيسية التحديات  وتحديد  واإلسالمي،  الجيدة،  والممارسات  الخبرات  خيارات  تبادل  بشأن  والتداول   ،

 السياسة لتحسين السياحة العالجية في الدول األعضاء. 

زيارات ميدانية إلى تركيا واألردن وألمانيا    أجريت ،  البحثي الذي تم إجراؤه لالجتماع  في إطار التقرير

، تم إجراء  التعاون اإلسالمي والممارسات الدولية. من ناحية أخرىممارسات الدول األعضاء في منظمة  ك

، فإن  وفقًا للتقرير المذكور أعالهدراسات مكتبية ألذربيجان وماليزيا والواليات المتحدة األمريكية والهند. و

سياحة العالجية في العالم هي اليابان وكوريا والواليات المتحدة وتايوان وألمانيا  أفضل عشر وجهات لل

أن ماليزيا وتركيا وإندونيسيا واإلمارات العربية  اليزيا والسويد وتايالند والهند، في حين  وسنغافورة وم

 المتحدة واألردن هي الدول الرائدة في منطقة منظمة التعاون اإلسالمي. 

 ، سلط فريق العمل الضوء على التحديات التالية: قرير البحث في ضوء نتائج ت

 نوعية الخدمة السيئة ية الصحية و عدم كفاية البنية التحت  •

 دودية القدرات المؤسسية والبشرية مح •

 مقيدة  إجراءات التأشيرة ال •

 خطط الحوافز غير الكافية  •

 ية: التال  السياسيات توصيات بعد مداوالت مكثفة، توصلت مجموعة العمل إلى 

تشجيع األنشطة التسويقية والعالمات التجارية من أجل تعزيز صورة بلد المقصد بهدف جذب   •

 المرضى الدوليين 

 التسويق المخصصة تجاه الفئات المستهدفة لمنصات عبر اإلنترنت الستراتيجيةاستخدام ا •

اإلسالمي للعاملين    التعاون تشجيع تطوير / تنفيذ برامج التبادل بين الدول األعضاء في منظمة   •

 في المجال الطبي من أجل تعزيز تبادل المعرفة والخبرة 

، وخدمات  تشجيع الترتيبات الثنائية أو اإلقليمية / المتعددة األطراف )مثل برامج تبادل المرضى •

ما  حية وتبسيط خطط التأمين الصحي ووالتحالفات بين مقدمي الرعاية الص،  التشخيص المسبق

من القطاعين العام / الخاص بما في ذلك التأمينات والمستشفيات  الجهات المعنية  إلى ذلك( بين  

 من أجل الحفاظ على تبادل المرضى  
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ا • منظمة  في  األعضاء  الدول  لتستخدمها  الصحية  السياحة  حول  بيانات  قاعدة  لتعاون  إنشاء 

اإلسالمي لمزيد من التعاون فيما يتعلق بتبادل عالج المرضى وبناء القدرات في توفير الرعاية  

 الصحية 

نظر االجتماع الخامس  فقد ، للكومسيك 35الجلسة الوزارية الـ ة الصادر عن تماشياً مع القرار ذي الصل و

، االستعدادات لجلسات التبادل الوزاري  الثانيعة عمل الكومسيك في مجال السياحة، في يومه  عشر لمجمو 

للكومسيك التي ستعقد تحت شعار "تشجيع ريادة األعمال من أجل تنافسية    36الـ  لوجهات النظر لالجتماع  

 صناعة السياحة". 

بمجموعة من  لمجموعة عمل الكومسيك في مجال السياحة  ، خرج االجتماع الخامس عشر  وفي هذا اإلطار

السياس  لالجتماع  التوصيات  النظر  لوجهات  الوزاري  التبادل  لجلسات  التالية  العناوين  تحت    36الـ  ية 

 للكومسيك: 

 • االستثمارات العامة والبنية التحتية 

 • بناء القدرات ومنح الشهادات والتدريب 

 • التمويل والدعم 

 • اإلجراءات التشريعية 

 • إدارة المخاطر 

 االستدامة •

 اإلسالمي  اون داخل منظمة المؤتمر• التع

موقع   على  متاحة  العمل  مجموعة  اجتماعات  أثناء  تقديمها  تم  التي  التقديمية  والعروض  الوثائق  جميع 

 ( www.comcec.orgالكومسيك على اإلنترنت. ) 

من أكثر  جائحة كورونا، هفو أحد  هو األكثر تضررا من    - بطبيعته    - وة على ذلك ، فإن قطاع السياحة  عال

، سينخفض  (UNWTOوفقًا لمنظمة السياحة العالمية )و.  فيروس كوروناالقطاعات تضررا من تفشي  

.  2019مقارنة بعام    2020في المائة في عام    30في المائة إلى    20عدد السياح الدوليين الوافدين بنسبة  

 ولية. مليار دوالر أمريكي في عائدات السياحة الد  450إلى  300وهذا يعادل خسارة 

في  عبر اإلنترنت  ، عقدت مجموعة عمل السياحة في الكومسيك اجتماًعا تشاوريًا افتراضيًا  في هذا اإلطار

على قطاع السياحة في  والمحتملة لجائحة كورونا  ، وتناولت بالتفصيل اآلثار الحالية  2020تموز  /يوليو   9

أيًضا بناء القدرات وفرص تبادل    البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي. استكشف فريق العمل

 الخبرات بين البلدان األعضاء.

 سلط المشاركون الضوء على المجاالت / المواضيع التالية: وقد 

 األزمات في السياحة  إدارة المخاطر االستراتيجية و •
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 نت على التسويق الرقمي والترويج  تدريب إقليمي عبر اإلنتر  •

 التسويق والترويج السياحي  •

 التعاون في مجال إحصاءات السياحة تعزيز  •

 ريب على تنويع المنتجات السياحية التد  •

 المي اإلس التعاون تنشيط قطاع السياحة العالجية في الدول األعضاء في منظمة  •

 إنشاء منصة التبادل السياحي )مثل معرض السياحة عبر اإلنترنت(  •

منظمة   • في  األعضاء  الدول  بين  السياحة  قطاع  في  الثنائية  الحدودية  الترتيبات  التعاون  تشجيع 

 اإلسالمي 

الخدمات   • تقديم  في  والروبوتات(  الذاتية  الخدمة  أنظمة  )مثل  الحديثة  التقنيات  استخدام  تشجيع 

 كورونا السياحية للحد من انتشار فيروس 

 قة منظمة التعاون اإلسالمي في منطتطوير عالمات تجارية آمنة ونظيفة  •

 واألوبئة المستقبلية   جائحة كورونا إعادة تصميم المنتجات والعمليات السياحية وسط   •

 

موقع   على  متاحة  العمل  مجموعة  اجتماعات  أثناء  تقديمها  تم  التي  التقديمية  والعروض  الوثائق  جميع 

 ( www.comcec.orgالكومسيك على اإلنترنت. ) 

 مجموعة عمل الزراعة في الكومسيك 3.1.4

ضرورة    لمستويات، العالمية واإلقليمية والوطنية على وجه الخصوص، على جميع ا  يعتبر حسن اإلدارة

طار السياسات واإلطار القانوني  أساسية إلحراز تقدم في مكافحة انعدام األمن الغذائي وسوء التغذية. إن إ

دة لألمن  ة لإلدارة الجيلرصد والتقييم هي الجوانب الرئيس والمعلومات واواالتساق والتنسيق والتنفيذ واإلنفاذ  

ذلك الشفافية والغذائي. عالوة على  الجماعي هي أجزاء ال  ، فإن مبادئ مثل  والعمل  الفعالية والمساءلة 

، من الطبيعي أن تلعب الحكومات دوًرا رائًدا  ان األمن الغذائي والتغذية. لذلكلضم  تتجزأ عن حسن اإلدارة

االجتماع الخامس عشر لمجموعات    عقد ،  حسن اإلدارة من خالل نهج شامل. وفي هذا الصدد في ضمان  

في   الزراعية  اإلنترنت   2020  أيلول /ر سبتمب  17العمل  الجيدة لضمان    بعنوان  افتراضيا عبر  "اإلدارة 

األمن الغذائي والتغذية في البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي" وتقرير بحثي تم إعداده حول  

 ونظر الفريق العامل في الموضوع نفسه. 

ء في منظمة التعاون اإلسالمي على  األمن الغذائي للبلدان األعضا  إدارةيعرض التقرير المذكور أداء  و

(  3( التنسيق واالتساق )2إطار السياسة واإلطار القانوني )   (1: )لحسن اإلدارةأساس أربعة مستويات  

تقييم. يكشف تقرير البحث أيًضا أن العديد من البلدان التي تعاني من مشاكل    -( مراقبة المعلومات 4)  التنفيذ 

http://www.comcec.org/


OIC/COMCEC-FC/36-20/D(1) 

13 
 

ات التنسيق  ية في منظمة التعاون اإلسالمي لديها ثغرات في اإلدارة في آليانعدام األمن الغذائي وسوء التغذ 

، تعاني العديد من البلدان من فجوات في اإلدارة من حيث تكامل أهداف األمن  والرصد. إلى جانب ذلك

 الغذائي والتغذية مع خطط التنمية الوطنية. 

وخضعت البرازيل    يا وكوت ديفوار وفلسطين إندونيس  ، أجريت زيارات ميدانية في في إطار التقرير البحثي

 لدراسة مكتبية. 

، فيما يتعلق بإدارة األمن الغذائي في البلدان  التقرير البحثي التحديات التالية، من بين أمور أخرىيحدد  و

 األعضاء. 

 خطوات تشريعية غير مكتملة •

 عدم وجود خطط واضحة ومفوضة  •

 آليات المراقبة المحدودة •

 المفرط للعمل الحكومي التشرذم  •

 التحتية على المستوى دون الوطني  مشاكل البنية  •

، قدمت مجموعة  مناقشات التي دارت خالل االجتماعتماشياً مع النتائج الرئيسية للتقرير المذكور أعاله وال

 العمل المعنية بالزراعة التوصيات السياسية التالية: 

األمن   واستراتيجيات  تعزيز سياسات  أو   / و  والتغذية  الغذائي  لألمن  استراتيجية وطنية شاملة  • وضع 

األكثر فقراً  الفئات  ، بما في ذلك  حتى يتمكن الجميع من جني الفوائد الغذائي القائمة لتوسيع نطاقها وشمولها  

 واألكثر ضعفاً لتحقيق األمن الغذائي والتغذية للجميع . 

• إنشاء آلية تنسيق وطنية رفيعة المستوى )أي مجلس وزاري أو رئاسي( لضمان حوار صحي ومستدام  

وغير   الحكوميين  المصلحة  أصحاب  لجميع  الفعال  التنسيق  أجل  من  المتعددين  المصلحة  أصحاب  بين 

في   والرصد الحكوميين  وتنفيذها  السياسات  وموارد  عمليات صياغة  كبيرة  تنفيذية  قوة  ومنحها  بشرية  ؛ 

 ومالية كافية. 

• تحسين التنسيق واالتساق في إجراءات السياسات المتعلقة باألمن الغذائي والتغذية في األوقات المضطربة  

طني  و  ن المستوى دون الوطني إلى الوطني، ( على جميع المستويات التي تتراوح م كورونا)مثل جائحة  

، وأخيراً من مستوى منظمة التعاون اإلسالمي  قليميإلى ثنائي أو متعدد األطراف، من شبه اإلقليمي إلى إ

 إلى المستوى العالمي. 

خطة تنفيذ مفصلة وشفافة للمهام الوطنية ودون الوطنية وتزويد موظفي العمل الميداني بالمعرفة    وضع•  

 الفنية ذات الصلة وتخصيص الموارد المالية الكافية لكل خطوة من خطوات عملية التنفيذ. 
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منصة   إنشاء  )مثل  •  غذائي  معلومات  نظام   / اإلنترنت  جوانب عبر  األمن    خريطة  ومنتديات  الضعف 

الغذائي( الذي ينقل بشكل مثالي معلومات في الوقت الفعلي حول مراقبة األمن الغذائي وحوكمة التغذية  

 بهدف إنتاج بيانات وإحصاءات موثوقة وصياغة سياسات قائمة على األدلة. 

  على ادل المعارف / الخبرات بين البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي  • تعزيز بناء القدرات وتب 

( التنسيق  2( السياسة واإلطار القانوني )1لألمن الغذائي والتغذية )أي ) لحسن اإلدارةالمستويات األربعة 

 . (( مراقبة المعلومات وتقييمها 4( التنفيذ ) 3واالتساق )

ا التقديمية  والعروض  الوثائق  موقع  جميع  على  متاحة  العمل  مجموعة  اجتماعات  أثناء  تقديمها  تم  لتي 

 ( www.comcec.orgالكومسيك على اإلنترنت. ) 

  افتراضيا عبر اإلنترت ، عقدت مجموعة عمل الزراعة في الكومسيك اجتماًعا تشاوريًا  عالوة على ذلك

التعاون    جائحة كورونا "تأثيرات  بعنوان   البلدان األعضاء في منظمة  الغذائي والزراعة في  على األمن 

الحالية والمستقبلية المحتملة  و.  2020  حزيران /يونيو  30اإلسالمي" في   العمل اآلثار  ناقشت مجموعة 

األ الزراعيةجائحة  والسياسات  الغذائي  فرص  و  من  بشأن  والتداول  الجيدة  والممارسات  الخبرات  تبادل 

 أساس احتياجات وخبرات دولنا األعضاء.  التعاون على 

، سلط المشاركون الضوء على بعض األفكار / خيارات السياسات لمبادرات التعاون  ضمن هذا اإلطار

 المستقبلية. 

موقع   على  متاحة  العمل  مجموعة  اجتماعات  أثناء  تقديمها  تم  التي  التقديمية  والعروض  الوثائق  جميع 

 ( www.comcec.orgالكومسيك على اإلنترنت. ) 

 مجموعة عمل الكومسيك للتخفيف من حدة الفقر  3.1.5

تشير التوقعات األخيرة إلى أن نسبة سكان العالم الذين يعيشون في المناطق الحضرية قد تزيد إلى حوالي  

.  الحالي مليارات في أوائل الخمسينيات من القرن    7ومن المتوقع أن يصل حجم سكان الحضر إلى  %  70

، مما يشير إلى أن  قيا وآسيامن المتوقع أن تحدث معظم الزيادة المتوقعة في عدد سكان الحضر في أفري

ا  التعاون البلدان األعضاء في منظمة   التحضر  لعملية  لمتوقعة.  اإلسالمي ستكون معرضة بشكل خاص 

والزيادة السريعة في أعداد الالجئين الذين    لجائحة كورونا ستؤدي التحديات الجديدة مثل العواقب المدمرة  

 يعيشون في المناطق الحضرية إلى تفاقم مخاطر الفقر الحضري في البلدان األعضاء.

لتخفيف من حدة الفقر  االجتماع الخامس عشر لمجموعة العمل المعنية با  عقد ،  ونظًرا ألهمية هذه القضية

تحت شعار "الفقر الحضري في البلدان األعضاء    افتراضيا عبر اإلنترنت   2020  أيلول /سبتمبر   29في  

 في منظمة التعاون اإلسالمي". 

http://www.comcec.org/
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أعاله   المذكور  لالجتماع  إجراؤه  تم  الموضوع  حول  بحثي  تقرير  للفقر  يستعرض  العالمية  االتجاهات 

ة والمسائل اإلحصائية ذات الصلة ويحدد تحديات  بيانات الرئيس الضوء على فجوات ال، ويسلط  الحضري

 الفقر الحضري الحالية والمستقبلية للبلدان األعضاء. 

ة تلك الموجودة في  ، وخاصعضاء في منظمة التعاون اإلسالمييسلط التقرير الضوء على أن البلدان األو

من المتوقع أن يستمر أكثر في العقود القادمة.    ، والذيهدت اتجاهاً قوياً للتوسع الحضري، قد شإفريقيا وآسيا

ويكشف التقرير أن الكثافة السكانية العالية في األحياء الفقيرة تقلل من قدرة السياسة العامة على التدخل  

لهاالفعال   واالستجابة  الطوارئ  حاالت  ط في  فعالة  استراتيجيات  ووضع  الفقر  ،  من  للحد  األجل  ويلة 

 معيشة الناس الذين يعيشون في المناطق الحضرية.  ، وتحسين مستويات الحضري

 حدد الفريق العامل التحديات التالية: وقد 

 لذين يعيشون في األحياء الفقيرة  • ارتفاع معدالت السكان ا

 تفاع معدالت العمالة غير الرسمية • ار

 ستويات التوظيف للفئات المحرومة  • انخفاض م

 ن وغيرهم من المهاجرين القسريين  • ارتفاع عدد الالجئي 

 الصحية والمواد الصحية والمياه   • محدودية الوصول إلى الخدمات 

 بيانات الموثوقة عن الفقر الحضري • نقص ال

 ، توصل فريق العمل إلى التوصيات السياساتية التالية: يات للتغلب على هذه التحد و

بشكل خاص على إدارة أفضل لألحياء الفقيرة  • تطوير استراتيجيات تخطيط حضري شاملة وفعالة تركز 

وتحسين وصول سكان األحياء    رة الموجودة وتشكيل أحياء جديدة لمنع النمو غير المنضبط لألحياء الفقي

 الفقيرة إلى الخدمات األساسية مثل التعليم والخدمات الصحية من خالل االستثمارات االستراتيجية. 

فعالة التي من شأنها أن تساعد في معالجة مشكلة السمة غير المنظمة  سياسات سوق العمل المحلية ال  وضع•  

 وخلق وظائف أكثر وأفضل. 

للفقر   العامة  السياسة  أدوات  في  منهجي  بشكل  ودمجها  اإلسالمي  االجتماعي  التمويل  أدوات  تفعيل   •

 الحضري. 

 (. كوروناالحضرية وتعزيز المرونة في مواجهة الصدمات )مثل جائحة   اإلدارة• تحسين قدرة 

لفقر الحضري وتطوير / تحسين جمع البيانات وممارسات القياس لتحقيق صنع السياسات  وضع مفهوم ل•  

 القائمة على األدلة. 

موقع   على  متاحة  العمل  مجموعة  اجتماعات  أثناء  تقديمها  تم  التي  التقديمية  والعروض  الوثائق  جميع 

 (. www.comcec.orgالكومسيك على اإلنترنت. ) 

 مجموعة عمل التعاون المالي للكومسيك  3.1.6

http://www.comcec.org/
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أساس ممارسة التمويل اإلسالمي من خالل مراعاة المبادئ والشروط والمبادئ التي    تعتبر إدارة الشريعة

الشريعة القوي له أهمية خاصة لضمان االمتثال لمبادئ الشريعة  إدارة  تتبناها الشريعة اإلسالمية. إن نظام  

 وثقة العمالء وكذلك األسواق المالية في مصداقية عمليات التمويل اإلسالمي. 

ألهم و إطار  نظًرا  اإلسالميية  التمويل  في  الشريعة  عمل    عقد ،  إدارة  لمجموعة  عشر  الرابع  االجتماع 

اإلدارة  تحت شعار "تحسين إطار    عبر اإلنترنت   ا افتراضي  2020أيلول  /سبتمبر  15التعاون المالي في  

 ". الشرعية في التمويل اإلسالمي

طقة منظمة التعاون اإلسالمي بقوة في  ، لم تشارك منبحثي تم إجراؤه حول هذا الموضوع  وفقًا لتقريرو

التمويل اإلسالمي.    اإلدارةإطار   الدول األعضاء )والشرعية في  (  ادولة عضو  31يمكن وضع غالبية 

هناك تسعة  ،  قابة شرعية وطنية. عالوة على ذلكضمن فئة النظام غير المنظم الذي ال يوجد فيه هيئة ر

 ارسات التمويل اإلسالمي. أنظمة ومؤسسات وممبها ال توجد    بلدان أعضاء

، من أجل إثراء البيانات والتحليالت الواردة في التقرير البحثي والحصول على رؤى حول  عالوة على ذلك

، والزيارات الميدانية )اإلمارات العربية  إدارة الشريعة في التمويل اإلسالميبيئة السياسات لتحسين إطار  

 تركيا(. )ماليزيا ونيجيريا ويا( والدراسات المكتبية المتحدة وإندونيس

يسلط التقرير البحثي الضوء على ما يلي باعتباره التحديات الرئيسية التي تواجه الدول األعضاء والتي  و

 في التمويل اإلسالمي: الشريعة  إدارةتؤثر سلباً على تحسين إطار 

 حدودية الموارد البشرية المؤهلة  • م

 ص المؤسسات القائمة على المعرفة • نق

 هام المؤسسات المالية  قابية المختلفة على م• الفروق بين إشراف الهيئات الر

 تكامل اعتبارات الحوكمة الشرعية   • عدم

 • قلة الوعي في المجتمع 

 اية االتصال بين المجالس الشرعية • عدم كف

 التالية:  السياسية ، توصلت مجموعة العمل إلى التوصيات وللتغلب على هذه التحديات 

شامل   • وتنظيمي  قانوني  إطار  جميع  تطوير  أن  لضمان  الشرعية  الحوكمة  وترتيبات  لعمليات 

 العمليات واألنشطة التجارية في التمويل اإلسالمي متوافقة مع الشريعة اإلسالمية. 

 التشجيع على إنشاء هيئات رقابة شرعية وطنية تشرف على هيئات الرقابة الشرعية المؤسسية.  •

النشطة ألصحاب حسابات االستثمار في إدارة  وضع مبادئ توجيهية لضمان / تسهيل المشاركة   •

 المؤسسات المالية الدولية وفقًا لمساهمتهم في مجمع االستثمار. 

تشجيع تنمية المواهب من خالل برامج التدريب والشهادات المهنية وزيادة وعي أصحاب المصلحة   •

 الشرعية.  بإدارة
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 ل السياسة النقدية أكثر شموالً. تعزيز دمج قطاع التمويل اإلسالمي في االقتصاد ككل بهدف جع •

موقع   على  متاحة  العمل  مجموعة  اجتماعات  أثناء  تقديمها  تم  التي  التقديمية  والعروض  الوثائق  جميع 

 ( www.comcec.org(الكومسيك على اإلنترنت.  

 الكوميسك مشروع  تمويل  3.2

والذي يهدف إلى توفير التمويل    الكوميسك،هو أحد أداتي التنفيذ الستراتيجية    الكوميسك مشروع    تمويل

إدارة دورة مشروع محددة بشكٍل جيد مع آلية    في شكل منح. إذ تقدم االستراتيجية   الكوميسكلمشروعات  

والمشروعات   بوضوح.  محددة  من    الكوميسكمن    الممولةتمويل  تقديمها  يتعين  األعضاء    الدولالتي 

تخدم تحقيق أهداف االستراتيجية    الكوميسك  مشروع ومؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي ضمن تمويل  

دورات   من  المعتمدة  السياسية  للدول    الكوميسكوالتوصيات  والمؤسسية  البشرية  الموارد  وتعبئة 

التعاون اإلسالمي من االشتراك في جهود التعاون    األداة الدول األعضاء ومؤسسات منظمة   تمكن .األعضاء

للتغلب على التحديات المشتركة للدول األعضاء في مجاالت التعاون، كما توفر فرصة للدول األعضاء  

ومجموعات    الكوميسك القتراح مشروعات متعددة األطراف في مجاالت األولوية المحددة في استراتيجية  

 . السياسية  توصيات العمل وال

فهي تحول    ، أداة قيمة لمساعدة الدول األعضاء في جهود وضع سياساتها  الكوميسكتمويل مشروع    تبر ويُع 

إلى ممارسة مع تحسين القدرة المؤسسية والبشرية للدول األعضاء. ويُنفذ    للكوميسكالتوصيات السياسية  

لمنظمة التعاون  كل مشروع ممول بالتعاون بمشاركة ثالثة دول أعضاء على األقل من الدول األعضاء  

  تحسن  كذلك  بل  محدد،  موضوع   في  والخبرة   المعرفة  مشاركة  فقط  تمكن   ال  هي  ذلك،  إطار  وفي .  سالمياإل

 . األطراف   متعددة   المشروعات   تنفيذ   عبر   المشتركة   المشكالت   لمعالجة   معًا   العمل  على   األعضاء   الدول  قدرة

  الكوميسك، بنجاح. وعبر تمويل مشروع   األداة  هذه  عمل  إطار   ضمن  مشروًعا   22  نُفذ ، 2019  عام   وفي 

ومع األخذ بعين االعتبار واقع أن دولتين على األقل أو أكثر من الدول األعضاء تشارك كشركاء، وليس  

 حصدت فقط كمالك مشروع، ولكن كذلك شركاء مشروع يستفيدون من الخدمات المزودة. وبهذا الصدد،  

 . الكوميسك ل مشروع االستفادة من تمو 2019دولة في عام   35

مشروًعا لتمويله من قبل    22  أُختير على ذلك، وضمن الدعوة السابعة لمقترحات المشروعات،    وعالوةً 

، ومع ذلك لم تكتمل هذه المشروعات بعد بسبب التأخيرات الناتج  2020في عام    الكوميسكمكتب تنسيق  

المتوقع االنتهاء من   المستجد. ولذا، من  المفروضة بسبب وباء فيروس كورونا  الدولية  عن قيود السفر 

أدناه قائمة المشروعات الممولة من مكتب تنسيق    1الجدول    ويوضح . 2021بعض المشروعات في عام 

 . الكوميسك ضمن فترة التنفيذ السابعة لتمويل مشروع   كالكوميس

 ضمن فترة التنفيذ السابعة  الكوميسك عبر تمويل مشروع   الممولة: المشروعات 1 الجدول

http://www.comcec.org/
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 المشروع  مسمى التعاون  مجال المشروع  شركاء المشروع  مالك م

  وساحل  وتوجو  النيجر بينين  1

 العاج

  المخازن قدرات  تعزيز  الزراعة

سيتم ) واللوبيا   الحبوب  وتخزين 

 ( 2021تنفيذه عام 

  العاج  وساحل   بينين النيجر  2

 والنيجر 

  تخزين  بشأن  القدرات  بناء  الزراعة

سيتم تنفيذه عام ) واللوبيا   الحبوب 

2021 ) 

القدرات بشأن نظم الري   بناء  الزراعة وتركيا   إندونيسا سورينامي  3

سيتم لمحاصيل الخضروات )

 ( 2021تنفيذه عام 

  والعراق  مصر كومستيك  4

  وماليزيا واألردن 

  والمملكة  وباكستان

  السعودية  العربية 

 وتركيا 

  األمنالجديدة للتربية  التقنيات  الزراعة

سيتم تنفيذه  التغذية ) وأمنالغذائي 

 ( 2021عام 

جيبوتي  و  بنغالديش  سيسريك  5

وإندونيسيا واألردن  

وُعمان وفلسطين  

والمملكة العربية  

السعودية والسنغال  

  وسورينامي والسودان 

 وتركيا وأوغندا

  عبر األمن الغذائي  تعزيز  الزراعة

  للطعام الوطنية  الميزانيات 

 (2021سيتم تنفيذه عام )

  دار بروني  6

 السالم

  بشأن  المالية  القدرة برنامج المالية  وماليزيا   إندونيسيا 

  البيئية والصكوك   الصكوك

  وتقنية واإلدارية  واالجتماعية 

سيتم تنفيذه عام ) اإلسالمي التمويل 

2021 ) 
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 وبوروني  تركيا  ماليزيا  7

 السالم دار

سوق رأس المال   تعزيز  المالية 

اإلسالمية عبر التكنولوجيا  

 (2021سيتم تنفيذه عام المالية )

  الدول في  التكافل تحسين  المالية  وموزمبيق   السودان نيجيريا  8

  التعاون  لمنظمة األعضاء

 اإلسالمي 

  رائدات  وصول  تسهيل  المالية  ونيجيريا  ماليزيا  سيراليون  9

 اإلسالمي التمويل إلى األعمال 

  على  القضاء وتركيا  والنيجر  غامبيا  بينين  10

 الفقر

  برنامج دعم  تجربة  برنامج

  الفني والتعليم  التدريب  إصالح

  المختارة الدول  في والمهني 

  اإلسالمي  التعاون  لمنظمة

 (2021سيتم تنفيذه عام )

  على  القضاء ونيجيريا  سيراليون  غامبيا  11

 الفقر

  في  األعمال  ريادة تعليم  دمج

سيتم تنفيذه عام ) الدراسية  المناهج

2021 ) 

  والصومال   السودان تركيا  12

 والنيجر 

  على  القضاء

 الفقر

  البشرية  القدرات  تعزيز 

  عمل  فريق وإنشاء  الصحية

 ( 2021سيتم تنفيذه عام ) تدخل

  استيراد  ضبط  نظام  تحسين  التجارة  وماليزيا  تركيا  المالديف 13

سيتم تنفيذه عام ) الطعام وتصدير

2021 ) 

  عبر للحدود  الفعالة اإلدارة التجارة  وتونس   ومصر  تشاد  السودان 14

 الواحدة  الحدودية  النقطة 

  التجارة غرفة 15

  والصناعة 

  والزراعة 

 اإلسالمية 

  تيسير  لتعزيز الرقمي  التحول التجارة  عضو  دولة  25

 ( 2021سيتم تنفيذه عام ) التجارة
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  المواصفات  معهد  16

  للدول والمقاييس 

 اإلسالمية 

والمغرب   تركيا 

والكاميرون وساحل  

العاج والغابون ومالي  

وغينيا والنيجر  

وبوركينافاسو والجزائر  

  وموريتانيا  وتونس 

 و   والسنغال وجيبوتي 

التعاون اإلسالمي/   منظمة  التجارة 

  لمعهد  حالل مؤسسة  تدريب 

  للدول والمقاييس   المواصفات 

سيتم )  أفريقيا إلقليم  اإلسالمية 

 ( 2021تنفيذه عام 

  النقل وتشاد  العاج  ساحل الكاميرون  17

 واالتصاالت 

  للنقل سجالت  دائرة  إنشاء

 البحري 

  النقل وغامبيا   وتوجو  بينين النيجر  18

 واالتصاالت 

– ممر النقل الجوس  مراقبة

 ابيدجان 

  النقل وتونس  الجزائر تركيا  19

 واالتصاالت 

  البحرية  المعاهدات  تنفيذ 

 (2021سيتم تنفيذه عام ) الدولية

  أزريبجان الكاميرون  20

والنيجر    وبروكينافاسو

 والسنغال 

  المعنية لألطراف القدرات  بناء  السياحة 

سيتم )  الوجهة إدارة لمنظمات 

 ( 2021تنفيذه عام 

سيتم  ) ميفالنا مسار السفر  إحياء السياحة  وإيران   أفغانستان تركيا  21

 ( 2021تنفيذه عام 

  وماليزيا غامبيا  أوغندا 22

 والنيجر   وموزمبيق 

  المجتمع على   القائمة السياحة  السياحة 

  األثرية  للمواقع الترويج عبر 

 (2021سيتم تنفيذه عام )

  الكوميسك على ذلك، ُعقدت العديد من جلسات التدريب عبر اإلنترنت فيما يخص تمويل مشروع   وعالوةً 

يوليو. وقد أوضحت الدورات لطاقم عمل المشروع    8يونيو إلى    10على أساس أسبوعي في الفترة من  

 . المشروع  إدارة معلومات  نظام  مع والوضوح   والمراقبة  التنفيذ  قواعد العوامل المسؤولة و

. والمستندات ذات  2020سبتمبر   1الدعوة الثامنة بتاريخ   الكوميسك احية أخرى، قدم مكتب تنسيق ن  ومن 

 . (project.comcec.org) للكوميسك الصلة متاحة على الموقع اإللكتروني 

 

لفيروس كورونا المستجد وبرنامج    الكوميسكالجديدة: استجابة    المبادرات 3.2.1

 القدس
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  الكوميسك قرر مكتب تنسيق    المستجد،   كورونا   فيروس  لوباء   والمحتملة   الحالية   التفريعات   معالجة   ضوء   في

استجابة   برنامج  في  بالدول    الكوميسكالبدء  العامة  المؤسسات  من  لالستفادة  المستجد  كورونا  لفيروس 

حول تخفيف اآلثار السلبية    أساًسا لفيروس كورونا المستجد    كوميسك الاألعضاء. ويتمحور برنامج استجابة  

للوباء على اقتصادات الدول األعضاء مع التركيز الخاص على قطاعات الزراعة والتجارة والسياحة في  

والتي    ،أنواع محددة من المشروعات   الكوميسكسيمول مكتب تنسيق    نالبرنامج،مرحلة التجريب. وضم  

على تقييم االحتياجات ومشاركة التجارب وتوفير المنح المباشر للمستفيدين النهائيين والتوصيل بين    تركز

الدعوة لمقترح مشروع ليُمول ضمن البرنامج    الكوميسكالمبتكرين والمستثمرين. وسيقدم مكتب تنسيق  

تصف شهر أكتوبر  بحلول من  2021لفيروس كورونا المستجد في عام    الكوميسكالجديد بعنوان استجابة  

2020 . 

 وقرارات   الشريف   القدس  وخصوًصا   فلسطين،   في  الخاصة   والظروف   الحالي  الموقف  يخص   فيما   ثانيًا، 

برنامج القدس الذي يركز على    الكوميسكمكتب تنسيق    بدأ  القدس،  بشأن  األخيرة   االستثنائية  اإلسالمية  القمم

القدس.   في  المجتمع  على  القائمة  والسياحة  وإدارتها  الوجهة    من   العديد   على   البرنامج   ويحتوي تنمية 

 . فلسطين في  الوطني االقتصاد  وزارة  مع  لتُنفذ  2022و 2020 بين   تنفيذها ليتم  المشروعات 

  للسياحة  التحتية   البنية "تحليل  . وضمن المشروع األول بعنوان  2020في عام    األوالن   المشروعان   بدأ   وقد 

دراسة بحثية لتحليل البنية    الكوميسك أجرى مكتب تنسيق    ، "للقدس  السياحة   وجهة  طريق   خريطة   وتطوير 

  البحثية،   الدراسة  هذه  عمل   إطار  وضمن .  التحتية للسياحة وتطوير خريطة طريق وجهة السياحة للقدس

البشرية    القدس  في   للسياحة   التحتية   للبنية   الحالي   الموقف   تقييم   سيتم  )الفنادق والمطاعم والنقل والموارد 

سوف تُحدد،    استثمار والمجاالت األكثر إلحاًحا التي تحتاج إلى    ، والتوجيهات ومشغلي الرحالت وخالفه(

وسوف تُحلل األصول والمرافق الثقافية التي يمكن شمولها في السياحة التي تقدمها القدس. كما يحتوي  

  موظفي   تدريب   إلى   والحاجةات مرافق السياحة والعاملين بها في القدس  المشروع على تقييم عدد وقدر

 والتهديدات   والفرص   التحسين   ونقاط   القوة   نقاط  تحليل  النهاية  في   المشروع   يوفر  وسوف.  القطاع   وعاملي

 . للقدس  االتصاالت  واستراتيجية  السياحية للوجهة  والهدف والرؤية  المهمة  مع

بعنوان    المشروع  يهدف تحسين    " القدس  في   واآلثار   السياحة   لمجلس  المؤسسية   القدرة "دعم  الثاني  إلى 

إضفاء الطابع المؤسسي وآلية التمويل المستدام لمجلس السياحة واآلثار في القدس ليكون مؤسسة إدارة  

لتحديد احتياجات التدريب لموظفي مجلس    مفاهيمية وجهة جيدة التشغيل للقدس. ويتوقع المشروع دراسة  

التد  برامج  وتقديم  التدريب  نماذج  ووضع  القدس  في  واآلثار  التنظيمي  السياحة  بالهيكل  والتوصية  ريب 

  هذا   وضمن.  المستدامة  الذاتي  التمويل  وفرص   البشرية   الموارد   واحتياجات   الوجهات   إدارة  لمنظمات 

  يخص   فيما  القدس  في  واآلثار  السياحة  مجلس  عمل  لطاقم  التدريب   احتياجات   تقييم  إجراء  وبعد   النطاق،

  واآلثار   السياحة   مجلس  لموظفي   اإلنترنت   عبر  تدريب   برنامج   يُنظم   سوف   المطلوبة،  والمؤهالت   الكفاءات 
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( استراتيجيات  3(تخطيط السياحة واآلثار الثقافية و) 2)و  والتنافسية  الوجهة   إدارة(  1)  يخص   فيما  القدس  في

 تطوير منتجات السياحة. 

  2021  بين   المتبقية  المشروعات   تنفيذ   ويُخطط.  2020  عام  بنهاية  المشروعين   كال  من   االنتهاء  ويُتوقع 

 . 2022و

 

التي اعتمدتها    ول األعضاء لتنفيذ توصيات السياساتالكومسيك: جهود الد  سياسات  متابعة توصيات  3.3

 الكومسيك في دورتها الخامسة والثالثين. 

الكومسيك وتحديد التقدم واألداء على المستوى    لمتابعة حالة تنفيذ توصيات سياسات   تتطلب الجهود المستمرة

والتقيي  للمراقبة  قوية  آلية  الغرض الوطني  ولهذا  الكومسيك.  إطار  في  متابعة  ،  م  نظام  الكومسيك  أطلقت 

الكومسيك التي تم تبنيها في  لتقييم نتائج تنفيذ توصيات سياسات    2019تموز  /سيك في يوليو الكوم  سياسات 

 الدورات الوزارية للكومسيك.

إلكترونية الكومسيك  وكمنصة  سياسات  متابعة  نظام  المتابع  يهدف  تسهيل  توصيات  إلى  لتنفيذ  الفعالة  ة 

صد  سيك للنشاطات المالية على أساس نهج الرلقد تم تصميم برنامج الكوموفي البلدان األعضاء.    السياسات 

  يساعد ،  ثر من العملية. باإلضافة إلى ذلك، والذي يركز على النتائج واآلثار أكوالتقييم المستند إلى النتائج

جمع البيانات والمعلومات المتزامنة وإدارتها    على   الكومسيك  مكتب تنسيق   نظام متابعة سياسات الكومسيك

ع واإلبالغ  للتخطيط  وتحليلها  الصلة  ذات  المعلومات  استخراج  وكذلك  الصلة  ذات  الكومسيك  إلى  نها 

 المستقبلي. 

تعزيز مشاركة الدول األعضاء  نظام متابعة سياسات الكومسيك    يضمن  ، من المتوقع أنعالوة على ذلك

 الكومسيك.  ها والتنفيذ الفعال لتوصيات سياسات من خالل تقديم تقارير منتظمة وموثوق ب وتبنيها

دورة الخامسة  فيما يتعلق بتوصيات السياسة التي اعتمدتها ال  ،  دول أعضاء فقط  6أبلغت، حتى اآلن،  ولقد  

للكومسيك خمسة  والثالثون  في  النظام  على  ردودها  )دولتان(،  التجارة  وهي  تعاون  النقل  مجاالت   ،

(.  دولة واحدة( والتمويل )دولتان(، والتخفيف من حدة الفقر )دولتان( ، الزراعة )دولة واحدةواالتصاالت )

 . ترد التفاصيل المتعلقة بردود الدول األعضاء المعنية أدناه تحت كل مجال من مجاالت التعاون 

 التعاون التجاري .أ

 إندونيسيا 

المتعلقة بإنشاء آلية تشاور رسمية بين السلطات التنظيمية والمجتمع التجاري    يتعلق بتوصيات السياسات   فيما

أفادت إندونيسيا    صحاب المصلحة على المستوى الوطني؛من أجل ضمان بيئة تجارية فعالة لصالح مختلف أ

للدول    لهذا الهدف وجاهزة لتقديم المساعدة الفنية  خارطة طريقأن لديها بالفعل استراتيجية / خطة عمل /  ب

 األعضاء األخرى الطالبة من خالل ورش العمل. 
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أن لديها بالفعل استراتيجية وخطة عمل وخارطة  ب، أفادت إندونيسيا أيًضا  إلى جانب إنشاء آلية تشاور رسمية

تطوير نظام حكم متقدم فعال طريق   المعلومات    بشأن  وبوابات  المتكاملة  الواحدة  النوافذ  أنظمة  وتعزيز 

 التجارية. 

، أكملت إندونيسيا استراتيجيتها وخطة عملها وخارطة  السياسة المتعلقة بإدارة الحدود   يتعلق بتوصية   فيماو

وصية السياسة هذه. عالوة على  الطريق وكذلك اللوائح والقانون والتدابير اإلدارية ذات الصلة بهدف تنفيذ ت

للبلدانذلك التقنية  المساعدة  تقديم  تستطيع  بأنها  إندونيسيا  أفادت  هذا    ،  بشأن  الطالبة  األخرى  األعضاء 

 .الموضوع

 األردن 

المتعلقة بإنشاء آلية تشاور رسمية بين السلطات التنظيمية والمجتمع التجاري    فيما يتعلق بتوصيات السياسات 

أفاد األردن    حاب المصلحة على المستوى الوطني؛ من أجل ضمان بيئة تجارية فعالة لصالح مختلف أص

أنه يبذل جهودا  بلهذا الغرض. كما أفاد األردن    خارطة طريقراتيجية / خطة عمل /  أن لديه بالفعل استب

متواصلة الستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بشكل فعال لنشر التجارة وتطوير نظام حكم مسبق  

 فعال من أجل تعزيز اليقين والقدرة على التنبؤ بعمليات الجمارك. 

ي وجود استراتيجية / خطة عمل / خارطة طريق لتعزيز أنظمة النوافذ  ، ينظر األردن فعالوة على ذلك

، هناك عملية مستمرة إلصدار الئحة /  ومات التجارية. باإلضافة إلى ذلكالواحدة المتكاملة وبوابات المعل

 قانون / إجراء إداري لهذا الغرض.

دف إقامة تبادل إلكتروني فعال  أنجز األردن االستراتيجية وخطة العمل وخريطة الطريق المطلوبة بهوقد  

المعلو الوكاالت ذات الصلةألنظمة  بين جميع  الرغم من عدم  مات  المجاورة. على  الدول  بين  ، ال سيما 

يقوم األردن بالعديد من األنشطة التدريبية من أجل    تدبير إداري بشأن هذه المسألة،  / وجود تنظيم / قانون 

 تنفيذ توصيات السياسة المعنية. 

المستندية لتسهيل عمليات    المتعلقة بتبسيط اإلجراءات الشكلية والمتطلبات   فيما يتعلق بتوصيات السياسات 

/  العبور / خطة عمل  استراتيجية  لوضع  هناك عملية مستمرة  مثل    خارطة ،  أنشطة  إجراء  يتم  طريق. 

 .التدريبات وورش العمل والمؤتمرات لهذا الغرض في األردن

 النقل والمواصالت  . ب

 ردن األ

المتعلقة بتحسين إدارة المخاطر في مشاريع الشراكة بين القطاعين العام    فيما يتعلق بتوصيات السياسات 

البلدان اإلسالميةوالخاص في   النقل في  أفاد األردن  مجال  بالفعل استراتيجية / خطة عمل /  ب،  لديه  أن 

عين العام  تشريعات مخصصة للشراكة بين القطاخارطة طريق لتطوير اإلطار القانوني من خالل اعتماد  
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، يعرب األردن عن استعداده لتقديم المساعدة الفنية للدول األعضاء األخرى  والخاص. وفي هذا الصدد 

 الطالبة من خالل ورش العمل. 

، والتي تسهل توزيع  شراكة بين القطاعين العام والخاص ، يوجد في األردن بالفعل وحدة الإلى جانب ذلك

لدعم   مواتية  إدارية  بيئة  أيًضا  األردن  لدى  والخاص.  العام  القطاعين  بين  الشراكة  إلدارة  المسؤوليات 

الفنية   األدوات  ذلكاستخدام  إلى  وما  والتحليالت  لتقليل  المناسبة  وكفاءات  قوية  بيانات  قاعدة  وتطوير   ،

، لدى األردن إرشادات  العام والخاص. عالوة على ذلك  عين المخاطر أثناء تنفيذ مشاريع الشراكة بين القطا

 وقوائم مراجعة إلدارة المخاطر لتحسين تنفيذ مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص. 

السياسات  بتوصيات  يتعلق  األ  وفيما  البلدان  في  النقل  مشاريع  تقييم  بتحسين  منظمة  المتعلقة  في  عضاء 

،  تراتيجية / خطة عمل / خارطة طريقأنه يبذل جهوًدا مستمرة إلكمال اسب ، أفاد األردن  التعاون اإلسالمي

تصميم إلى  تهدف  النقل  والتي  لتقييم مشاريع  منهجي  والمنهجيات  إطار  واألنواع  األهداف  إلى  مشيًرا   ،

 المستخدمة. 

ر  كما يبذل األردن جهوًدا متواصلة إلكمال استراتيجية / خطة عمل / خارطة طريق فيما يتعلق بتطوي

، أشير إلى أن  قة لمشاريع النقل. وفي هذا الصدد األدلة والمبادئ التوجيهية لضمان تقييمات فعالة ومنس 

 .األردن بحاجة إلى مساعدة فنية من خالل برامج التدريب 

 تركيا 

المتعلقة بتحسين إدارة المخاطر في مشاريع الشراكة بين القطاعين العام    فيما يتعلق بتوصيات السياسات 

اإل البلدان  في  النقل  مجال  في  تركيا  سالميةوالخاص  أفادت  وخطة عمل  ب ،  استراتيجية  بالفعل  لديها  أن 

بين   للشراكة  خصيًصا  مصممة  تشريعات  اعتماد  خالل  من  القانوني  اإلطار  لتطوير  طريق  وخارطة 

، فإن تركيا على استعداد لتقديم المساعدة الفنية للدول األعضاء  م والخاص. وفي هذا الصدد عين العا القطا

 األخرى الطالبة من خالل الزيارات الدراسية. 

والمديريات  ، يوجد في تركيا وحدات / إدارات محددة تابعة لوزارة النقل والبنية التحتية  عالوة على ذلك

وزيع المسؤوليات إلدارة الشراكات بين القطاعين العام والخاص  ، والتي تسهل تالعامة للطرق السريعة

على مدار دورة حياتها. تعتبر القدرات المؤسسية والبشرية المحدودة والخبرة الفنية باإلضافة إلى جائحة  

من التحديات الرئيسية لتطوير المبادئ التوجيهية إلدارة المخاطر وقوائم المراجعة من أجل تحسين    كورونا

 ذ مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص. تنفي

عضاء في منظمة  المتعلقة بتقييمات مشاريع النقل التحسينية في الدول األ   وفيما يتعلق بتوصيات السياسات 

، مع اإلشارة إلى األهداف  ًرا منهجيًا لتقييم مشاريع النقل، ردت تركيا بأن لديها بالفعل إطاالتعاون اإلسالمي

، لدى تركيا كتيبات إرشادية ومبادئ توجيهية لضمان  يات المستخدمة. باإلضافة إلى ذلكمنهج واألنواع وال

 .تقييمات فعالة ومتناسقة لمشاريع النقل وكذلك التنفيذ الفعال للمشروعات الحالية
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 ج. الزراعة 

 ماليزيا 

القدرة على جمع   بتعزيز  المتعلقة  المتعلقة بالسياسات  بالتوصية  التجارة  وإدافيما يتعلق  بيانات  رة ونشر 

، أشارت ماليزيا إلى أنها تبذل بالفعل جهوًدا متواصلة لوضع وثيقة سياسات جنبًا إلى جنب مع  الزراعية

 .االستعدادات التنظيمية واإلدارية ذات الصلة بالموضوع 

 التعاون المالي . د

 إيران 

لصناعة التكافل لتسهيل العمليات والشفافية  ذكرت إيران أنها تقوم بتطوير إطار قانوني وتنظيمي شامل  

 والحوكمة في هذا القطاع. 

، أجرت إيران العديد من  ة والثالثين للسياسة الوزارية، ووفقًا لتوصيات الكومسيك الرابعإلى جانب ذلك

  األنشطة مثل ورش العمل والتدريب والندوة لتحسين القدرات ورأس المال البشري لزيادة استخدام التمويل

 .إلسالمي لتمويل البنية التحتيةا

 مكافحة الفقر هـ.  

 إيران 

، تم اإلبالغ عن أن إيران مستعدة لتقديم  يةفيما يتعلق بتوصيات السياسة حول الوصول إلى الخدمات الصح

المساعدة التقنية من خالل الندوة و / أو البرنامج التدريبي و / أو ورشة العمل إلى البلدان األعضاء األخرى  

الطالبة لتطوير استراتيجية / سياسة بما في ذلك خطة جيدة التصميم خطط الدفع والتأمين الصحي لتحقيق  

 التغطية الصحية الشاملة. 

، ذُكر أن بإمكان إيران االستفادة من فرص المساعدة التقنية في شكل  ا يتعلق بوفيات األطفال واألمهات فيمو

ى رعاية صحة  استراتيجية / سياسة لتحسين الوصول إلبرامج تدريبية أو ورش عمل أو ندوات لوضع  

وتوفير التوزيع العادل لمقدمي الخدمات الصحية. كما أعربت إيران عن استعدادها    األم والوليد والطفل

للتعاون مع الدول بشأن القضايا المرتبطة بالحصول على خدمات صحة األم والوليد والطفل من خالل  

 تبادل برامج الخبراء. 

أ الخبراء  كما  برامج  العمل وتبادل  التقنية من خالل ورش  المساعدة  لتقديم  استعدادها  إيران عن  عربت 

المعايير   وممارسة  التدريب  الصحي من خالل  النظام  أداء  الرعاية لتحسين  لبروتوكوالت  بها    الموصى 

 والمراقبة المنتظمة للمعايير. 

امة  الصحية المتكاملة وتطوير برامج تعليمية مستد   فيما يتعلق بتطوير / تحسين أنظمة إدارة المعلومات أما  

أعربت إيران عن استعدادها لتقديم المساعدة التقنية للدول األعضاء    فقد   ،حول رعاية صحة المرأة والطفل

 األخرى التي تطلب ذلك. 
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منظمة   4 لمؤسسات  الهامة  واألنشطة  أهداف    التعاونالمشاريع  تخدم  التي  ومنتدياتها  اإلسالمي 

 االستراتيجية 

أهداف    تنفذ كما   تخدم  وأنشطة  ومشاريع  برامج  بتنفيذ  الصلة  ذات  اإلسالمي  التعاون  منظمة  مؤسسات 

 واألنشطة التي عقدت منذ الدورة الخامسة والثالثين للكومسيك.   المشاريع فيما يلي بعض واالستراتيجية.  

هو أهم مشروع للكومسيك في  يعتبر نظام األفضليات التجارية داخل منظمة التعاون اإلسالمي   •

، بل  في منظمة التعاون اإلسالمي فحسب   لن يسهل النظام زيادة التجارة البينية ومجال التجارة.  

، سيكون  اإلسالمي. وبالتاليسيبني أيًضا إطاًرا للتعاون بين الدول األعضاء في منظمة التعاون  

، طلبت الدورة الخامسة والثالثون  الصدد أساًسا لمزيد من التعاون بين الدول األعضاء. وفي هذا  

لجنة   أمانة  إلى  االمتياز  قوائم  لتقديم  جهودها  تسريع  المعنية  األعضاء  الدول  من  للكومسيك 

هذا  فعيل  المفاوضات التجارية بالشكل القياسي الذي وزعته سكرتارية الشركات عبر الوطنية لت

، رئيس  وزارة التجارة في الجمهورية التركية  ، طلبت ولتسريع العملية.  النظام في أقرب فرصة

، من أمانة اللجنة عبر الوطنية تنظيم  من اجتماعات الشركات عبر الوطنيةالدورتين األولى والثانية  

نظام   بتنفيذ  المتعلقة  القضايا  لمناقشة  افتراضي  استشاري  ااجتماع  بحضور    لتجاريةاألفضليات 

وقدمت قوائم االمتيازات    األفضليات التجارية نظام  الدول المشاركة التي صادقت على اتفاقيات  

، بالتشاور مع البلد المضيف والمركز اإلسالمي  وقد أعلن مكتب تنسيق الكومسيكالخاصة بها.  

أن االجتماع التشاوري    شتركة للجنة المفاوضات التجارية( لتنمية التجارة )بصفته األمانة العامة الم

 . 2020 تشرين األول /أكتوبر  27في   افتراضيا عبر اإلنترنت االفتراضي المذكور سيعقد 

ذلك • من  عالوة على  الفترة  في  عقدت  التي  الثالثة عشرة  اإلسالمية  القمة    15إلى    10، خالل 

ورية  الجمه ، رئيس رجب طيب أردوغان اقترح السيد ، تركيا - في إسطنبول  2016نيسان / أبريل

سطنبول لصالح  ابع لمنظمة التعاون اإلسالمي في إإنشاء مركز تحكيم ت  ،ورئيس الكومسيكالتركية  

االقتراح  الدول هذا  على  بناء  جدول  األعضاء.  على  الهامة  المبادرة  هذه  الكومسيك  وضعت   ،

ية على  وافق االجتماع الخامس والثالثون للجمعية العمومية للمحكمة الجنائية الدول  وقد   أعمالها. 

تم توقيع اتفاقية المقر الرئيسي للمركز خالل الدورة الخامسة والثالثين  و النظام األساسي للمركز. 

الغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة والزراعة واتحاد الغرف وتبادل  للكومسيك. تجري كل من  

 االستعدادات النهائية لتشغيل المركز قريبًا. السلع في تركيا 

العاملة في مجال التعاون المالي في إطار الكومسيك منصات تعاون منتظمة للهيئات  توفر المنتديات   •

ا هذا  وفي  األعضاء.  الدول  في  الصلة  للدول  لصدد ذات  المالية  األوراق  أسواق  منتدى  يعمل   ،

الدول األعضاء في   بين بورصات  التعاون  التعاون اإلسالمي على تعزيز  األعضاء في منظمة 

مي والمؤسسات ذات الصلة. كما طور المنتدى بعض المشاريع الهامة بما  منظمة التعاون اإلسال
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، عمل المنتدى على  على ذلك . عالوةS&P OIC / COMCEC 50في ذلك مؤشر الشريعة 

سيعقد االجتماع  وإنشاء بورصة / منصة للذهب للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي.  

التفاصيل المتعلقة بأنشطة المنتدى  كما أن  .  2020  تشرين األول / أكتوبر  8الرابع عشر للمنتدى في  

 ( www.oicexchanges.orgمتاحة على موقع المنتدى. ) 

• يوفر منتدى الكومسيك لمنظمي أسواق رأس المال آلية تعاون منتظمة للهيئات التنظيمية ألسواق   •

نتدى جهوًدا لتحقيق "مبادرة  رأس المال في الدول األعضاء. إلى جانب أنشطته العادية ، يبذل الم

الكومسيك العقارية" في ضوء قرارات الكومسيك ذات الصلة. سيتم تنظيم االجتماع التاسع للمنتدى  

 . 2020أكتوبر  14إلى  13في الفترة من 

اإلسالمي والكومسيك تبادل الخبرات بين السلطات    التعاونيسهل منتدى البنوك المركزية لمنظمة   •

سيتم تنظيم  و األعضاء وتعزيز القدرات المؤسسية والبشرية في هذا المجال.    ذات الصلة في الدول

 . 2020أكتوبر/تشرين األول  8افتراضيا عبر اإلنترت في االجتماع الثاني للمنتدى 

والصناعات   • المنتجات  وتعزيز  البينية  التجارة  لزيادة  اإلسالمية  التجارية  المعارض  تنظيم  يتم 

إلى المعارض التجارية    اإلسالمي. باإلضافة   التعاون ء في منظمة  والخدمات في البلدان األعضا

، يتم تنظيم معارض ومعارض خاصة بقطاعات معينة من قبل الدول األعضاء بالتعاون  اإلسالمية

 مع المركز اإلسالمي لتنمية التجارة. 

الو • للكومسيكمنذ  والثالثين  الخامسة  واصل  دورة  واالقتصادية ،  اإلحصائية  األبحاث    مركز 

في    وتحسين النظم اإلحصائية الوطنية   أنشطته نحو تعزيزواالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية  

بهدف إنتاج إحصاءات وطنية أفضل وبالتالي مساعدة  عضاء في منظمة التعاون اإلسالمي  الدول األ

  . أفضل  واستراتيجيات وطنية  سياسات  تقديم  السياسات على  السياقصانعي  هذا  يساهم  وفي   ،

والمكونات األخرى للنظم اإلحصائية   لمركز في بناء القدرات الفنية للمكاتب اإلحصائية الوطنية  ا

لمنظمة  الوطنية   اإلحصائية  اللجنة  أمانة  بصفته  اإلسالمي  التعاون  منظمة  في  األعضاء  للدول 

 (. (StatCaB( ومن خالل برنامج بناء القدرات OIC-StatComالتعاون اإلسالمي )

أيًضا جهوًدا    بحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية مركز األبذل   •

من خالل تنفيذ    اإلسالمي فيما بين بلدان الجنوب   لتعزيز التعاون فيما بين بلدان منظمة التعاون 

االجتماعية   المجاالت  مختلف  في  التدريب  وأنشطة  القدرات  بناء  برامج  من  واسعة  مجموعة 

التعاون اإلسالمي.   للدول األعضاء في منظمة  المباشرة  ذات األهمية  اندالع  وواالقتصادية  منذ 

اليب  من خالل أس   2020جائحة فيروس كورونا أجرى المركز معظم أنشطته المخطط لها في عام  

 تكنولوجيا المعلومات المعتمدة حديثًا للتعلم عن بعد من أجل االستجابة لهذا الوضع االستثنائي. 
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االستعراض عالوة   • قيد  الفترة  خالل  ذلك،  وقع  على  واالقتصادية  ،  اإلحصائية  األبحاث  مركز 

اإلسالمية  للدول  والتدريب  و  4  واالجتماعية  واإلقليمية  الوطنية  المؤسسات  مع  الدولية  اتفاقيات 

ومؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي ذات الصلة من أجل تعزيز عالقاته مع شركائه من أجل تنفيذ  

 راتيجية الكومسيك وتوصيات السياسات الوزارية. أفضل الست

عالوة على ذلك، واصل معهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية العمل على تطوير المعايير   •

ة إليها في منظمة التعاون اإلسالمي بما في ذلك معيار منظمة التعاون  المشتركة التي تشتد الحاج 

والمقاييس  المواصفات  / معهد  الحالل  اإلسالمي  للسياحة  اإلسالمية  في  للدول  نشره  تم  والذي   ،

برامج    6. وقد أجرى معهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية  2019  كانون األول /ديسمبر

الحال  معايير  حول  للدول  تدريبية  والمقاييس  المواصفات  معهد   / اإلسالمي  التعاون  لمنظمة  ل 

 اإلسالمية من أجل المساعدة في االستخدام المشترك للمعايير داخل منظمة التعاون اإلسالمي. 

جمع المتحدثين البارزين  تفي العالم    ة حالل مرموقفعالية    وهي ،  2019القمة العالمية للحالل  عقدت   •

، بالتزامن مع معرض الحالل السابع لمنظمة التعاون  ة في صناعة الحاللوالجهات المعنية المهم

في   الثاني / نوفمبر  28اإلسالمي  األول  / ديسمبر   1  -   تشرين  إسطنبول  2019كانون  تحت    في 

معهد المواصفات  شارك في تنظيم القمة العالمية للحالل  وقد  رعاية رئاسة الجمهورية التركية.  

اإلسالمية   للدول  شعار  ووالمقاييس  تحت  االكتشاف  وفعاليات  التجارة  لتنمية  اإلسالمي  المركز 

 "حالل لجميع األجيال: أهمية األسرة والشباب". 

اإلسالمي / الكومسيك قناة    التعاونيوفر منتدى سياحة القطاع الخاص لمنظمة    عالوة على ذلك، •

الثقافة  وزارة    ستعقد ،  البلدان األعضاء. وفي هذا الصدد   اتصال منتظمة لممثلي القطاع الخاص في

الثامن لمنتدى سياحة    ، االجتماع ، والتي تعمل بمثابة أمانة المنتدىوالسياحة بالجمهورية التركية

  2020ا في الربع األخير من عام  يبً القطاع الخاص لمنظمة التعاون اإلسالمي / الكومسيك تقر

 .تحت شعار "القدس كوجهة خاصة"

 الخاتمة 5

  جلبت استراتيجية الكومسيك ديناميكية جديدة لجهود التعاون االقتصادي والتجاري تحت رعاية الكومسيك. 

األعضاء  ، الفرصة للدول  ا إحدى أدوات تنفيذ االستراتيجية، باعتباره وقد أتاحت مجموعات عمل الكومسيك

جتماعات األخيرة لمجموعات  خالل اال  ولمناقشة القضايا المهمة على المستوى الفني في مجاالت التعاون. 

وتبادل وجهات النظر حول    المشتركة وتبادل قصص النجاح ، ركزت المناقشات على تحديد العقبات  العمل

 نية. خيارات السياسة الممكنة لمعالجة المشاكل المشتركة في المجاالت المع

الد و للكومسيكمنذ  والثالثين  الخامسة  اجتماعات  عقدت    ورة  وثالثة  العمل  لمجموعة  اجتماعات  ستة 

. وركزت االجتماعات التي حضرها ممثلو  جائحة كوروناحول تأثيرات    افتراضيا عبر اإلنترنت   استشارية 
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الصلة   ذات  الدولية  والمؤسسات  اإلسالمي  التعاون  منظمة  األعضاء ومؤسسات  ات غير  والمنظم الدول 

طلعت مجموعات  ت التعاون الستة للكومسيك. واعلى قضايا مهمة في مجاال الحكومية والقطاع الخاص  

 الدول األعضاء والمؤسسات الدولية.   العمل على التقارير البحثية الموضوعية المعدة الجتماعات وتجارب 

بنجاح بواسطة الدول األعضاء  مشروًعا    22، نُفذ  2019في عام    الكوميسك، تنفيذ تمويل مشروع    ضمن 

دولة عضو من تمويل مشروع    35ومؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي. وعبر هذه المشروعات، استفادت  

لتمويلهم    ا مشروعً   22  أُختير . وعالوةً على ذلك، وضمن الدعوة السابعة لمقترحات المشروعات،  الكوميسك

كتمل هذه المشروعات بسبب التأخيرات التي  . ومع ذلك لم ت2020في عام    الكوميسك من مكتب تنسيق  

بسبب وباء فيروس كورونا المستجد. ولذا، يُتوقع االنتهاء من    المفروضةالسفر الدولية    قيود نتجت عن  

الدعوة الثامنة بتاريخ   الكوميسك. ومن ناحية أخرى، قدم مكتب تنسيق 2021بعض المشروعات في عام  

    .للكوميسك متاحة على الموقع اإللكتروني  . والمستندات ذات الصلة2020سبتمبر  1

 


